ISSN 2081-1675

Magazyn bezpłatny

Rok 2022 Nr 2(60)

Magazyn mieszkańców Wielkopolski w najlepszym wieku

Twórczy czas na emeryturze
Jedną z najpiękniejszych chwil, jaką przeżyłam, była ta, gdy studentka napisała,
że jej zdaniem moje zajęcia powinny być przepisywane na receptę. Wtedy właśnie
poczułam, że to, co robię ma sens – mówi Katarzyna Krystek, psycholog i pasjonatka
fotografii prowadząca zajęcia na Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
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Twórczy czas na emeryturze
Co zdecydowało o tym, że zajęła się pani pracą z seniorami?
Uniwersytety Trzeciego Wieku dają możliwość ciągłego rozwoju, pozwalają aktywnie i twórczo wypełnić czas na emeryturze. Do pracy na nich
zainspirowała mnie wiele lat temu moja babcia Marta. Podczas jednej
z rozmów poprosiłam, aby opowiedziała o tym, jak czuje się mając ponad
80 lat. Powiedziała wówczas: „Wiesz Kasiu, opakowanie to już takie trochę
popsute, ale w środku to jestem cały czas taka, jak kiedyś. Ta sama młoda Martunia”. Jej odpowiedź mnie urzekła. Utwierdziła w przekonaniu,
że chciałabym pracować z jej podobnymi oraz przełamywać stereotypy
postrzegania osób w wieku emerytalnym. Kończyłam właśnie studia psychologiczne i nie miałam jeszcze doświadczenia w prowadzeniu zajęć
z psychologii. Wcześniej pracowałam głównie jako grafik, operator DTP,
pasjonowałam się fotografią. Dlatego wpadłam na pomysł zorganizowania warsztatu, który będzie połączeniem tego co mi znane, z nowymi
psychologicznymi kompetencjami. Tak powstała „Fotografia z grafiką”.
I choć od tego czasu minęło ponad 10 lat, a ja już całkowicie się przekwalifikowałam, to warsztaty fotografii z grafiką wciąż cieszą się zainteresowaniem. Co na nich robimy? Spotykamy się i wspólnie motywujemy
do robienia zdjęć. Omawiamy podstawowe zasady sztuki fotografowania
takie jak: wybór głównego tematu zdjęcia, wykorzystanie światła, kompozycji obrazu. Studenci poznają reguły dotyczące fotografowania ludzi,
zwierząt, krajobrazów, obiektów architektonicznych, zdjęć nocnych, czy
też obiektów w ruchu.
Drugi obszar moich działań to warsztaty z obszaru psychologii. ,,Psychologia szczęścia”, na której obalam mit „urodzonego pod szczęśliwą
gwiazdą”. Na tych zajęciach studenci dowiadują się jak czerpać satysfakcję z życia, uczą się, by problemy traktować jak wyzwania, a porażki
w kategoriach doświadczenia. Taka wiedza pozwala inaczej patrzeć na
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Fot. Renata Dąbrowska

Rozmowa z Katarzyną Krystek, prowadzącą warsztaty z fotografii i psychologii na trójmiejskich Uniwersytetach
Trzeciego Wieku. Jej pasją jest fotografia z grafiką, którą zaraża studentów. Efektem tej pasji był wydany
kalendarz na rok 2019 pt. „Studentki”, przełamujący stereotypy postrzegania osób w wieku emerytalnym
i promujący działalność UTW.

życie: można cieszyć się każdą chwilą, dostrzegać pozytywne aspekty danej sytuacji, czuć wdzięczność nawet za
małe sukcesy i przyjemności.
Czasem prowadzę zajęcia z obszaru motywacji, czyli
co zrobić, aby zachciało się chcieć. Kolejne zajęcia to „treningi umysłu”. Jest to cykl warsztatów dla wszystkich tych,
którzy chcą zadbać o sprawność swojego umysłu. Chcą,
aby ich mózg efektywnie funkcjonował mimo upływającego czasu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że podobnie
jak ciało, mózg również potrzebuje ćwiczeń, stymulacji do
dobrego szczęśliwego życia. Na warsztatach poruszamy
zagadnienia dotyczące funkcjonowania poznawczego
mózgu. Studenci poznają techniki poprawiające ich poznawczą wydolność, tj. pamięć, uwagę, spostrzeganie,

WOKÓŁ NAS
myślenie. Starsze roczniki poruszają zagadnienia z treningu kreatywności, twórczego myślenia.
Jest różnica między studentem dwudziestoletnim
a sześćdziesięcioletnim?
Mówi się, że wiek to stan umysłu. I coś w tym jest… Będąc też nauczycielem akademickim mogę powiedzieć, że
wielu dwudziestolatków jest tak przytłoczonych obowiązkami, oczekiwaniami jakie stawia przed nimi „życie”, że
bywa iż „mentalnie” są starsi od swoich babć i dziadków.
Ci drudzy natomiast – mając świadomość upływającego
czasu – często chcą łapać każdą chwilę i korzystać z niej.
A przynajmniej próbują to robić. Ostatnio na zakończenie
roku akademickiego zorganizowaliśmy sobie piknik pt.
„Dzieci-kwiaty”. Zabawa była fantastyczna. Zatroszczyliśmy się o nasze wewnętrzne „dziecko”. Każdy ma potrzebę zabawy, miłości, czułości… niezależnie od tego, ile ma
lat. Czasem studentów UTW zdrowie ogranicza. Niestety
coraz częściej obserwuję zdrowotne ograniczenia i wśród
tych „młodszych” studentów. Zdarzają się studenci, którzy
przyjeżdżają na zajęcia na wózku inwalidzkim lub przychodzą o kulach.
Wiadomo, że studenci czasem kombinują, żeby odbębnić zajęcia najmniejszym kosztem. Czy tak samo jest
z seniorami?
Należy pamiętać, że „seniorzy” nic nie muszą. Chodzą
na zajęcia bo chcą. „Kombinowanie” zaczyna się, kiedy
na kimś coś się wymusza, wtedy właśnie rodzi się opór
psychologiczny. Jest to też pokolenie, które ma silnie wpojone poczucie obowiązkowości.
Czy można znaleźć nowe pasje, odkryć talenty na emeryturze?
Oczywiście. Na zajęciach z psychologii szczęścia nawet
wspólnie ich poszukujemy. Dzielimy, zarażamy się swoimi pasjami, inspirujemy. Na pierwszym spotkaniu często
mówię: „Cieszę się bardzo, że do mnie przyszliście, ale
rozumiem, że część z Was jest na etapie poszukiwań. Zastanawiacie się, jaką drogę wybrać i możecie stwierdzić,
że te zajęcia wam nie odpowiadają. Najważniejsze jest to,
żebyście nie wycofali się od razu z uniwersytetu”.
Oferta zajęć jest tak bogata, że wybór któregoś z nich
może czasem okazać się nietrafiony. Studenci czasem
próbują kilku dziedzin, aż trafią na to, co staje się ich pasją. Niektórzy od razu odkrywają w sobie nowy talent.
Wybierając zajęcia na UTW seniorzy bardziej podchodzą do tego jak do hobby – rozrywki, czy przychodzą,
by ambitnie zdobywać wiedzę?
Odpowiem jak psycholog. To zależy w dużej mierze od
predyspozycji osobowościowych. Nie potrafię jednoznacznie wskazać motywów wyboru zajęć. Obserwuję
jednak dużą chęć zdobywania wiedzy, rozwoju z nastawieniem na to, aby na zajęciach panowała życzliwa i przyjazna atmosfera.

Czy praca z seniorami jest satysfakcjonująca? Czegoś panią nauczyła?
Ta praca daje mi olbrzymią satysfakcję. Są to osoby, które mają bardzo
dużo do zaoferowania. Dzięki obcowaniu z osobami z tak dużym doświadczeniem życiowym - często mają już stratę bliskiej osoby za sobą
- rozróżniam rzeczy ważne od tych mniej ważnych. Czerpię z ich mądrości. Zdarzają się na moich zajęciach osoby ze zdiagnozowaną depresją.
Oczywiście zajęcia UTW to nie terapia, to jednak szkoła, ale przychodzą.
Przychodzą z różnymi problemami, np. będąc w momencie przejścia na
emeryturę i potrzebując wsparcia. Dzieci wyfrunęły z gniazda i nagle zostają same, bez zajęcia. Nie do końca wiedzą, co ze sobą zrobić. Doskwiera im samotność. Cytując kolejną z kalendarzowych bohaterek, Ewę:
„Czasem człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo niektórzy są
samotni. Dopiero na takich zajęciach ludzie się otwierają i opowiadają:
o samotności, o konfliktach w rodzinie, o problemach z porozumieniem
się ze swoimi dorosłymi dziećmi”.
Bardzo ubolewam nad tym, że nie przygotowujemy się psychicznie do
tego etapu życia. Warto by zawczasu uświadomić ludziom, co ich czeka,
jak wygląda pierwsze pół roku na emeryturze: co mogą czuć i jakie mają
możliwości działania.
Ile lat miał najstarszy student?
Dokładnie nie pamiętam. Była to pani, która miała przeszło 90 lat.
Przychodziła sama o laseczce na trening umysłu. Zawsze elegancka,
zadbana.
W jaki sposób zachęciłaby pani niezdecydowanych, by przyszli na zajęcia do UTW?
Uniwersytety Trzeciego Wieku dają możliwość ciągłego rozwoju intelektualnego, psychicznego, fizycznego oraz społecznego. Tak jak już wspominałam, sprzyjają zawieraniu nowych znajomości, budowaniu przyjaźni.
Pozwalają konstruktywnie wypełnić czas po zaprzestaniu pracy zawodowej. Sama formuła zajęć jest tak pomyślana, aby każdy, niezależnie od
zainteresowań, znalazł coś dla siebie.
Pozwolę zakończyć sobie naszą rozmowę wypowiedzią Anity, kolejnej
z 12-stki kalendarzowych studentek: „Teraz mam w końcu czas, żeby robić
to, o czym wcześniej tylko marzyłam… czas się kurczy, więc trzeba korzystać z każdego dnia i każdej chwili. Bo kiedy jak nie teraz?”.
Rozmawiała Anna Dolska
Rozszerzona wersja rozmowy dostępna jest pod tym samym tytułem
na naszej stronie my60plus.pl
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Skwer ulubionego
satyryka
poznaniaków
Henryk Derwich (1921-1983) czekał… i się doczekał skweru
swojego imienia (i nazwiska) w centrum Poznania, a konkretnie między ulicami Towarową a Składową.
– Zależało mi, by upamiętnić 100-lecie urodzin Taty – mówi córka
Małgorzata Derwich-Pawela - ale też przypomnieć, że Poznań może się
kojarzyć się ze śmiechem i poczuciem humoru.
W czwartek, 30 czerwca 2022, idea zmaterializowała się – oficjalnie
został otwarty skwer imienia popularnego satyryka-rysownika, znanego
przede wszystkim z popołudniówki „Express Poznański”, gdzie przez ponad 35 lat ukazywały się jego humorystyczne komentarze pod szyldem
„À propos”, ale także z estrady i poznańskiej telewizji.
– Cieszę się, że otwarcie skweru imienia Taty, jeśli nie na setną rocznicę
urodzin, nastąpiło zaraz po święcie Miasta w dzień patronów Piotra i Pawła. Bo sprawy miasta zawsze leżały Henrykowi Derwichowi na sercu. Nieraz
z humorem je krytykował, bo zależało mu, by „Poznań” był – jak w jednym
z Jego rysunków-winiecie wieloletniej akcji – „na wysoki połysk” (a nie „na
wysoki poślizg” – jak skomentował w innym dowcipie À propos).
– Jestem pewna, że to miejsce spodobałoby się Tacie - zawsze lubił
być w „centrum wydarzeń”, więc zielony plac blisko dworców, Między-

Małgorzata Derwich przy tablicy Henryka
Derwicha
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narodowych Targów Poznańskich i wyższych uczelni, ale
także niedaleko pierwszego mieszkania Rodziców (to był
pokój z kuchnią w kamienicy przy ul. Św. Marcin, dawniej Armii Czerwonej 48/49, na rogu ul. Ratajczaka, gdzie
obecnie – w Bibliotece Uniwersyteckiej – znajduje się
spuścizna po Henryku Derwichu), w pobliżu Jego trasy do
budynku Prasy przy ul. Grunwaldzkiej 19, to strzał w dziesiątkę. Tu wiele się dzieje, jest spory ruch, a jednocześnie
skwer jest trochę na uboczu – dla Taty byłaby to doskonała perspektywa, by przyglądać się miastu i ludziom.
Skwer imienia Henryka Derwicha, z tablicą z Jego rysunkami, to kolejny – po Starym Marychu oraz Smoleniu
w spiżu – dowód, że poznaniacy mają poczucie humoru
(lista zasłużonych dla miasta satyryków jest znacznie dłuższa i bogatsza). - Mam także nadzieję, że będzie to nowe
miejsce spotkań nie tylko poznaniaków, ale wszystkich,
którzy cenią humor, chcą się pośmiać,
powspominać, a może stworzyć nową
jakość satyry poznańskiej.
– Jestem wdzięczna wszystkim tym,
którzy przyczynili się do powstania
skweru im. Henryka Derwicha: radnym
miasta Poznania z panem Grzegorzem
Ganowiczem na czele (również za
uświetnienie uroczystości) oraz radnym
Starego Miasta, którzy podjęli stosowne
uchwały, Przemkowi Czamańskiemu,
koledze z Prasy, który zainteresował
spółkę Ataner tą inicjatywą oraz samemu Atanerowi za skierowanie wniosku
do Miasta, z propozycją tego znakomitego miejsca oraz ufundowanie tablicy.
Dodajmy jeszcze, że w siedzibie spółki
przy ul. Towarowej 37 oglądać można do
końca lipca wystawę wyboru rysunków prasowych Henryka Derwicha z lat 1946-1983,
przygotowaną przez dr. Michała Traczyka
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
z
Kamilla Placko-Wozińska, Przemysław Czamański
Fot. Dorota Szostak-Filipczyk
i Małgorzata Derwich podczas otwarcia skweru
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Zgłoś swoją inicjatywę
do Senioralnych
Centrum Inicjatyw Senioralnych jednak już myśli o jesieni i rozpoczyna przygotowania do kolejnej edycji cyklu
kulturalno-edukacyjnego dla seniorów pod hasłem „Senioralni. Poznań”. I jak zwykle ma ogromną nadzieję,
że wspólnie uda się przygotować ciekawy program wydarzeń, w których ochoczo wezmą udział najstarsze
mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta.

Senioralni, tradycyjnie, rozpoczną się inauguracją
w ostatnią sobotę września (24 września) – szczegółami na temat wydarzenia podzielmy się nieco później.
A już dziś serdecznie zapraszamy miejskie instytucje,
uniwersytety trzeciego wieku, organizacje pozarządo-

we do wzięcia udziału w 12. edycji naszego cyklu. Zachęcamy do
organizowania spotkań, spektakli, pokazów czy warsztatów. Także takich wydarzeń, w których będą mogli wziąć udział seniorzy i seniorki
z Ukrainy (jeśli będzie taka możliwość, bylibyśmy ogromnie wdzięczni,
gdyby udałoby się przygotować opis wydarzenia w języku ukraińskim).
Wydarzenia mogą odbywać się stacjonarnie (w pomieszczeniach lub
na świeżym powietrzu) oraz w formule online.
W tym roku zachęcamy do przygotowania wydarzeń w terminie
3-30 października. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru propozycji,
które ostatecznie znajdą się w programie Senioralnych.
Wstępną deklarację udziału należy przesłać do 31 lipca na adres
zuzanna.macko@centrumis.pl. Konkretne propozycje według wzoru umieszczonego poniżej należy przesłać do 6 września również na
a dres zuzanna.macko@centrumis.pl.
Reklama
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Zakończenie roku akademickiego

TUTW

23 czerwca w dostojnej Sali Lubrańskiego w Collegium Minus UAM odbyło się uroczyste zakończenie roku
akademickiego Towarzystwa Uniwersytet Trzeciego Wieku UAM (TUTW).
W zajęciach zorganizowanych w roku akademickim 2021-2022 wzięło
udział 541 osób, z czego aż 458 stanowiły panie. Najwięcej było studentów w przedziale wiekowym 70-80 lat.

8 / My 60+ / Nr 2(60)2022

W ramach UTW w tym czasie zorganizowano 13 wykładów
pod hasłem ,,Senior wobec wyzwań współczesnego świata”
i 10 wycieczek tematycznych - krajowych i zagranicznych.
- Działało też 16 sekcji tematycznych, począwszy od
malarstwa, historię sztuki przez fitness umysłu, oblicza
kina, po historię i styl życia – wyliczał w sprawozdaniu prof.
Andrzej Kostrzewski, prezes TUTW.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się sekcje językowe
– na zajęcia z j. angielskiego uczęszczało 57 osób. Na drugim miejscu znalazł się j. niemiecki.
Studenci chętnie uczestniczyli też w zajęciach ruchowych z terapii tańca, turystyki pieszej i jogi.
– Trzeba też dodać, że mimo ograniczeń, które przyniosła
pandemia, studenci świetnie poradzili sobie także z udziałem w zajęciach w formule online – mówił prezes TUTW.
Towarzystwo w minionym roku akademickim otrzymało także grant w wysokości 80 tys. zł na projekt ,,Srebrne
tsunami ku przyszłości”, w ramach którego 50 słuchaczy
ukończyło kurs komputerowy, a 100 osób skorzystało
z konsultacji komputerowych.
- Cieszymy się, że studenci bardzo wysoko oceniają nie tylko ofertę naszego UTW, ale też poziom prowadzonych zajęć
– podsumował sprawozdanie prof. Kostrzewski. – Zapraszamy
do zapisów na zajęcia w roku akademickim 2022-2023.
Zakończeniu roku akademickiego towarzyszyła wystawa
prac studentów sekcji malarstwa. Wśród prezentowanych
dzieł, dostrzegliśmy obrazy Henryka Kociemby, którego relacje z rejsów publikujemy na łamach My60+.
AD
Fot. A. Dolska
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Ciekawostki

Nowe znaczki

Poczta Polska w czerwcu wprowadziła do obiegu dwa
znaczki: „125. rocznica urodzin Henryka Dobrzańskiego
ps. Hubal” oraz znaczek obiegowy upamiętniający 30.
rocznicę utworzenia Diecezji Elbląskiej.
Najnowszą emisją filatelistyczną Poczta Polska honoruje
i upamiętnia postać Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” –
majora kawalerii Wojska Polskiego, utytułowanego sportowca,
ostatniego polskiego „zagończyka”, dowódcę Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej.
Na znaczku widnieje koloryzowane artystycznie zdjęcie portretowe bohaterskiego oficera. Poczta Polska wydała również,
w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę Pierwszego
Dnia Obiegu. Przedstawia ona archiwalną fotografię majora
z 1940 roku, w otoczeniu grupy żołnierzy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego.
Znaczek upamiętniający 30. rocznicę utworzenia Diecezji
Elbląskiej przedstawia katedrę Biskupów Elbląskich.
Mat. pras. Poczty Polskiej
Reklama
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Targi VIVA SENIORZY 2022
– poznańskie święto seniorów

VIVA SENIORZY! to największe w Polsce targi produktów i usług dla seniorów. Wspólnie z partnerami Centrum
Inicjatyw Senioralnych i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej zapraszamy na wydarzenie, które odbędzie się w dniach 30.09-01.10.2022 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie nr 3.
Wierzymy, że okres społecznej izolacji mamy już bezpowrotnie za sobą.
Bardzo cieszy nas fakt, że po 3 latach przerwy będziemy mogli się spotkać, rozmawiać i wspólnie spędzić czas. Bardzo dziękujemy za stały kontakt z nami w dobie pandemii oraz liczne sugestie i propozycje nowych
aktywności na targach, które postaramy się uwzględnić w tegorocznym
programie wydarzeń.
Podczas 11. edycji targów Viva Seniorzy pragniemy poruszyć wszystkie ważne dla seniorów kwestie, odpowiedzieć na ich pytania i pomóc
znaleźć rozwiązanie problemów. Nie zabraknie spotkań z ekspertami
medycznymi oraz instruktorami zajęć ruchowych. Planowane są różnorodne warsztaty: florystyczne, ogrodnicze, rękodzielnicze, z komunikacji
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cyfrowej oraz z bezpieczeństwa seniorów w domu i poza
nim. Seniorzy będą mogli skorzystać z porad prawnych,
porad ze świadczeń emerytalnych oraz innych dotyczących świadczeń życiowych. Ciekawą atrakcją będzie tor
testowy pojazdów elektrycznych o powierzchni blisko
200 m2 firmy Electroride. Będzie tam można wypróbować
wybrany pojazd, sprawdzić jego funkcjonalność i uzyskać
wszystkie informacje o możliwości dofinansowania na zakup ze środków PFRON.
Seniorzy będą mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty gastronomicznej, w specjalnie przygotowanej strefie, z której
doskonale widoczna jest scena główna,
na której odbywać się będą występy,
pokazy, zostaną wręczone nagrody dla
najaktywniejszych seniorów Wielkopolski oraz przyznane zostaną nagrody
w Konkursie Laur Seniora. Celem Konkursu jest szeroka promocja dedykowanych specjalnie seniorom produktów,
usług lub działań, wyróżniających się
pod względem funkcjonalności lub zaspokajających potrzeby i oczekiwania
tej grupy społecznej. Każdego wieczoru
nie zabraknie, już tradycyjnie występów gwiazd polskiej sceny muzycznej.
O szczegółach poinformujemy wkrótce.
Niezmiernie miło nam poinformować, że w tym roku obecność potwierdziła również firma Herbapol, która została Złotym Partnerem. Również Caritas
Polska dołączyła do wydarzenia, która
od kilku lat wspiera targi dla seniorów.
Atrakcji będzie dużo i na pewno każdy
z uczestników znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy wszystkich do udziału
w targach VIVA SENIORZY!
Bilety już dostępne w sprzedaży:
https://mtp-link.pl/6yals
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.vivaseniorzy.pl
oraz na FB: @VivaSeniorzy
Fot. MTP
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Nie pozwól odebrać sobie pieniędzy!
Tylko w I kwartale tego roku przestępcy próbowali wyłudzić na skradzione dane osobowe prawie 52 mln zł – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. To prawie 600 tys. zł dziennie. Metody takich oszustw są ciągle udoskonalane i nawet gdy jest się świadomym zagrożenia, wystarczy pośpiech, zmęczenie albo chwila nieuwagi,
żeby ulec manipulacji socjotechnicznej i stać się ofiarą. Poprawiają się jednak narzędzia technologiczne, które
pozwalają minimalizować to ryzyko, a dodatkowo objąć ochroną także bardziej narażonych na ataki członków
rodziny – osoby niepełnoletnie i starsze.

Marcin Gozdek, dyrektor Departamentu Rynku Detalicznego

Jak wynika z tegorocznego raportu „Cyberbezpieczeństwo
Polaków”, zrealizowanego dla BIK, próby wyłudzenia doświadczył osobiście już co trzeci Polak, w tym częściej mężczyźni (35
proc.) niż kobiety (29 proc.). Ponad połowa (54 proc.) obawia
się, że może paść ofiarą oszustów, a aż 84 proc. – że ich dane
wyciekną z różnych instytucji. Badanie wskazuje, że Polacy
wciąż mało wiedzą na temat możliwości zabezpieczania się
przed takimi szkodami i reagowania na nie. Jednym z pomocnych narzędzi technologicznych są Alerty BIK, czyli ostrzeżenia
o próbie wyłudzeń na skradzione dane.
– To powiadomienie SMS-em natychmiast, kiedy jakaś
instytucja będzie chciała udzielić kredytu bądź pożyczki na
nasze dane. Jeżeli to nie my ubiegamy się o to finansowanie,
możemy zawczasu zareagować. Jeżeli nie chcemy nic kupić

na raty, nie bierzemy kredytu hipotecznego ani żadnego innego, wtedy taka
wiadomość powinna nas zaniepokoić i należy zweryfikować, co się dzieje,
żeby zapobiec ewentualnemu wyłudzeniu – mówi Marcin Gozdek, dyrektor
Departamentu Rynku Detalicznego Biura Informacji Kredytowej.
Każdego dnia w internecie dochodzi do prób wyłudzenia kredytów i pożyczek na kwotę ok. 570 tys. zł. Tylko w I kwartale br. liczba takich incydentów
przekroczyła 1,9 tys., a złodzieje próbowali wyłudzić na cudze dane w sumie 51,8 mln zł – wynika z cyklicznego raportu infoDOK, współtworzonego
przez BIK w ramach kampanii Systemu Dokumenty Zastrzeżone.
Aby ukraść pieniądze z bankowego konta albo wyłudzić w instytucji finansowej kredyt bądź pożyczkę, przestępcy najczęściej posługują się kradzionymi danymi osobowymi. Metod takich wyłudzeń jest wiele, wśród nich
powszechnie wykorzystywane sposoby na wnuczka, na policjanta, na firmę
energetyczną czy na kuriera. Złodzieje czasem próbują pozyskać dane pod
pretekstem udziału w akcji charytatywnej czy loterii. A to tylko krótka lista
sposobów wypracowanych przez oszustów.
Ekspert podkreśla, że celem przestępców może być każdy – bez względu
na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy status majątkowy. Nawet świadomy zagrożenia konsument, przez pośpiech czy chwilową nieuwagę, może ulec manipulacji socjotechnicznej, kliknąć w fałszywy link i stracić
pieniądze albo dane, które następnie posłużą do zaciągnięcia kredytu albo
pożyczki, założenia fikcyjnej firmy czy innych przestępstw na cudze konto.
– Bardzo trudno jest się skutecznie ochronić przed wyłudzeniem. Nie ma
takiej metody, która zabezpieczy nas w 100 proc. Ważny jest zdrowy rozsądek i ostrożność, ale dobrze jest też wspomagać się technologią – podkreśla
Marcin Gozdek.
Źródło: biznes.newseria.pl
Reklama
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Konkursowe przepisy
do wypróbowania
Pod patronatem My60+ odbył się konkurs na przepis kulinarny pt. „Ulubione desery i konfitury” organizowany
przez Klub Seniora 82 w Poznaniu w ramach projektu „Książka kucharska Babci i Dziadka”. Konkursowi przyświecało hasło: ,,Seniorzy przetwarzają, gotują, wszystko wykorzystują”.
Patronatem honorowym objęli projekt Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności.
Zgodnie z regulaminem każdy uczestnik miał za zadanie nie tylko przygotować zdrowy przepis na konfitury lub zdrowy deser – najlepiej z maksymalnym wykorzystaniem produktów – ale też sfotografować swoje dzieło.
Jury oceniało oryginalność potrawy, zróżnicowanie wykorzystanych
produktów oraz walory estetyczne.
Najwyższe oceny otrzymał ,,Deser na zdrowie!” autorstwa Marii Matys,
która przysłała także ciekawy przepis na konfiturę dyniowo-jabłkową.
Drugie miejsce zajęła rolada owocowa ,,Stonoga Misia” Mirosławy
Muchy.
Na pozycji trzeciej uplasowały się potrawy:
,,Deser wiosenny” Marii Ratajczak, ,,Letnia chmurka” Grażyny Matuszewskiej oraz kolorowy ,,Salceson z galaretki” Krystyny Szcześniak.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w restauracji ,,Bazylia & Oregano” w Poznaniu, gdzie oprócz wręczenia dyplomów i nagród książkowych wszyscy uczestnicy uraczeni zostali wykwintnymi włoskimi daniami.
- Ogromnie cieszę się z wyróżnienia – mówiła po ogłoszeniu wyników
Maria Matys. – Bardzo lubię gotować, a znalazłam na to czas po przejściu na emeryturę. Lubię eksperymentować w kuchni i łączyć różne smaki. Szukając inspiracji, chciałam, by moje potrawy były przede wszystkim
zdrowe i nie mogłam do zwycięskiego deseru nie dodać morwy, która
ostatnio bardzo przypadła mi do gustu.
Członkowie jury – wśród których była także przedstawicielka naszej redakcji – najbardziej żałowali, że nie było możliwości przygotowania i popróbowania konkursowych deserów.
Możecie jednak sami je wypróbować. Prezentujemy nagrodzone przepisy i zdjęcia wykonane przez uczestniczki konkursu.
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Deser na zdrowie!

Przepis i zdjęcie: Maria Matys
Składniki:
1 ½ szklanki
ugotowanej kaszy
jaglanej,
1 banan,
½ szklanki mleka
kokosowego,
1 łyżka miodu,
1 mango, można
użyć mrożonego lub
z puszki,
Kilka sztuk białej
morwy suszonej do dekoracji i chrupania.
Wykonanie:
Banany pokroić w plastry, dodać do mięciutkiej kaszy, dolać
mleczko kokosowe i razem dokładnie zmiksować na krem.
Dosłodzić miodem. Mango obrać, pokroić, zmiksować.
Krem przełożyć do pucharków.
Na górę układać mus mango, ozdobić suszonymi owocami.
Mango i banan muszą być dobrze dojrzałe.
Z podanych proporcji składników wychodzą dwa desery.

Stonoga Misia

Przepis i zdjęcie: Mirosława Mucha
Składniki:
Biszkopt:
5 jajek,
½ szklanki cukru drobnego,
1 szklanka mąki tortowej,
szczypta soli.
Nadzienie:
300 ml śmietanki 30%,
2 łyżki cukru pudru,
1 serek mascarpone (200 g),
można dodać aromat waniliowy,
owoce sezonowe – truskawki, maliny (można dodać mrożone – wówczas 300 g owoców zalać 1 szklanką gorącej
galaretki owocowej).

MY I KUCHNIA
ramy się do dekoracji. Możemy na tarce zetrzeć czekoladowy cukierek
i obsypać nim białą chmurkę. Jeśli wolimy większe kawałki, cukierek można pokroić i poukładać starannie na deserze. Ładnie wygląda również
posypane wiórkami kokosowymi lub czekoladowymi.
Na koniec dekorujemy zielonym listkiem mięty lub bazylii i można zacząć
delektować się smakiem. Pychota!

Salceson z galaretek
Wykonanie:
Białka ubić, dodać żółtka, cukier, mąkę przesiać i delikatnie połączyć.
Blaszka standardowa. Piec w temp. 170 st. C na lekko złoty
kolor.
Po upieczeniu zwinąć na czystej ściereczce.
Po wystygnięciu, rozwinąć i ciasto gotowe do włożenia
kremu i owoców. Następnie znów zwinąć i rolada jest gotowa do dekoracji np. śmietaną jak na zdjęciu.

Przepis i zdjęcie: Krystyna Szcześniak
Składniki:
2,5 kubka jogurtu greckiego (400 ml),
2 galaretki bezbarwne,
4 różnokolorowe galaretki.

Lekka chmurka owocowa

Przepis i zdjęcie: Grażyna Matuszewska
Składniki:
słoiczek jeżyn lub świeże jeżyny,
wiśnie drylowane świeże lub rozmrożone, ale dobrze
osuszone,
galaretka wiśniowa lub poziomkowa,
śmietanka kremówka 500 ml,
cukier puder - ilość dopasowana do własnego smaku,
cukierek czekoladowy, pralinka,
listek mięty lub bazylii do dekoracji.

Wykonanie:
Każdą z kolorowych galaretek rozpuścić w szklance gorącej wody (200 ml).
Następnie wylać do miseczek i gdy stężeją pokroić na małe kawałeczki.
Galaretki bezbarwne rozpuścić w 2 szklankach gorącej wody, ostudzić,
dodać jogurty i pokrojone galaretki. Wszystko razem wlać do formy lub
do szklanego pojemnika.
Smacznego!

Deser wiosenny

Wykonanie:
Jeżyny odcedzamy i zasypujemy cukrem pudrem. Wykładamy na spód miseczki i zalewamy rozpuszczoną wcześniej galaretką. Odstawiamy do lodówki. W tym czasie
ubijamy śmietankę kremówkę. Do śmietanki dodajemy
wiśnie i delikatnie mieszamy.
Gdy galaretka w miseczce już stężeje, dodajemy ubitą
śmietankę z wiśniami.
Tak przygotowany deser wkładamy do lodówki, żeby jeszcze troszkę stężał. Gdy ocenimy, że jest już idealny, zabie-

Przepis i zdjęcie: Maria Ratajczak
Składniki:
galaretka winogronowa,
galaretka cytrynowa,
galaretka agrestowa,
galaretka truskawkowa,
winogrona zielone (bezpestkowe),
truskawki,
maliny,
pomarańcze + cytryna.
Wykonanie:
Rozpuszczoną galaretkę odstawić do
lodówki do stężenia, następnie pokroić
ją w kostkę.
Następnie pokroić owoce i układać kolorystycznie w pucharki.
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Wody butelkowane

Czy na pewno wiesz, którą wybrać?
Nikt nie zaprzeczy, że człowiek jest wspaniałym, a jednocześnie skomplikowanym organizmem który już od
poczęcia potrzebuje nieprzerwanie odpowiednich warunków do rozwoju. Oczywistym jest, że musimy dostarczyć naszemu ciału odpowiedniego paliwa, by żyć - żywności, by oddychać - potrzebujemy nieprzerwanie
dostarczać powietrza, w którym jest tlen, żeby prawidłowo funkcjonować - pijemy wodę.
Każdy z nas wie jak ważna jest odpowiedniej jakości zdrowa żywność. Jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej
świadomi i częściej dbamy o to, by na naszych talerzach nie
zabrakło świeżych warzyw oraz innych nieprzetworzonych
produktów wysokiej jakości. To samo dotyczy powietrza,
które dostarcza tlen do komórek naszego organizmu. Od lat
zwracamy uwagę na zanieczyszczenia, smog, który wdziera się do naszych płuc powodując szereg niekorzystnych
zmian. Wszyscy chcemy dla siebie, dla swoich dzieci i wnuków tego, co najlepsze – byśmy żyli w zdrowym środowisku
wolnym od szkodliwych i toksycznych substancji. Wiedza dotycząca zdrowia człowieka wciąż ewoluuje, a my stajemy się
coraz bardziej świadomym społeczeństwem, które w oparciu
o wiedzę i naukę stara się dbać o zdrowie swoje i najbliższych. Jednak czy na pewno odpowiednią wagę przykładamy do tego co pijemy?
Woda może stanowić aż do 70% masy ciała człowieka,
zapewnia ona prawidłowe funkcjonowanie organów i to już
na poziomie samych komórek! Niedobory wody w naszym
organizmie mają często opłakane skutki, nie pozwalają prawidłowo funkcjonować narządom w naszym ciele.
Woda jako cząsteczka chemiczna składa się z dwóch atomów wodoru oraz jednego atomu tlenu, H2O.
Tylko trzy atomy, tak prosta struktura, a tak potrzebna
wszystkim organizmom! Woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem dla minerałów, które są konieczne do życia, przyswajane wraz z nią przez nasz organizm, pozwalają komórkom
naszego ciała sprawnie funkcjonować. Gdy utrzymujemy ich
odpowiednią równowagę oraz nawodnienie organizmu, organy wewnętrzne mogą sprawnie wykonywać swoje funkcje
bez zakłóceń. A więc nawodnienie ciała jest dla nas niesamowicie ważnym aspektem, o który powinniśmy dbać z wyjątkową pieczołowitością.
W okresie letnim coraz większa rzesza ludzi chętniej sięga
po wody butelkowane, których na naszym rynku jest cała
masa. Z pewnością część z nich kieruje się przyzwyczajeniem
do danej marki, z którą są związani jako konsumenci od lat,
jeszcze inni smakiem. Lecz czy wiesz czym różnią się wody
w butelkach dostępne na polskim rynku?
W Polsce wody w butelkach możemy podzielić na trzy
główne kategorie, którym się przyjrzymy:
Woda stołowa – jest to woda, która powstaje przez zmieszanie podczas produkcji „naturalnej wody mineralnej”
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lub soli mineralnych mających znaczenie dla fizjologii naszego organizmu
z wodą źródlaną. Tak więc, można w uogólnieniu przyjąć że, woda stołowa
jest wodą która została wzbogacona w procesach przemysłowych o korzystne dla człowieka minerały. A czym jest tak właściwie woda źródlana?
Woda źródlana – woda podziemna, która musi spełnić szereg restrykcyjnych norm dotyczących składu i czystości mikrobiologicznej. Jednym
słowem jest to bezpieczna do spożywania przez ludzi woda, która spełnia
wszystkie normy nałożone również na wodę, która dostarczana jest do kranów naszych domostw.
Na sam koniec pozostała królowa naszych wód butelkowanych dostępnych na rynku. Woda, która nie potrzebuje wzbogacania i jest naturalna. Pozyskuje się ją z odwiertów i charakteryzuje się naturalnym i stabilnym składem
minerałów, które, jak wiemy są dobroczynne jeżeli chodzi o funkcjonowanie
naszego organizmu.
Naturalna woda mineralna – woda podziemna, która jest pierwotnie
czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym oraz ma charakterystyczny i stabilny składe mineralny, a w określonych przypadkach także
właściwości mając znaczenie fizjologiczne, powodujące korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi.
A więc którą wybrać? Odpowiedź nasuwa się sama, oczywiście starajmy
się wybierać naturalne wody mineralne. Informacje o tym, jaką wodę chce
sprzedać nam producent znajdziemy na etykiecie każdej z nich. Obecne prawo zobowiązuje, by taka informacja znalazła się w widocznym dla nas miejscu, a w razie wątpliwości zapytajmy o to sprzedawcę. Pamiętajmy również,
że naturalne wody mineralne charakteryzują się różną mineralizacją (czyli
ilością rozpuszczonych w niej składników). Wybierajmy świadomie i bądźmy
zdrowsi z każdym łykiem wody, tego życzę sobie i wam, drodzy Czytelnicy!
Magdalena Chrząszcz-Markiewicz, firma ID’EAU Sp. z o.o. Sp.K.

MY I SPORT

Przebiegł maraton z okazji 75 urodzin
Ryszard Krupiński swoje 75. urodziny uczcił pokonaniem maratońskiego dystansu czyli 42,195 km. Nie jest to
pierwszy urodzinowy wyczyn amatora biegania. Bieganie rozpoczął 30 lat temu, kiedy przebiegł 40 kilometrów
z okazji 40. urodzin. Odtąd każde okrągłe urodziny, świętuje w biegu, przebiega tyle kilometrów ile ma lat.

Ryszard Krupiński i kolega Włodek,
który mu towarzyszył samochodem

Ryszard Krupiński aktualnie mieszka w Kotlinie (pow. jarociński) ale połowę serca
ma w Pleszewie, gdzie się urodził, wychował, gdzie pracował, gdzie ma rodzinę
i kolegów od biegania. W barwach klubu Team Pleszew uczestniczy w licznych
biegach, półmaratonach i maratonach, których na swoim koncie ma 20.
W związku z urodzinami, 21. bieg maratoński biegł w towarzystwie kolegi
Marka Paterki. Panowie wystartowali z Kotlina, biegli przez Twardów, Wolę
Książęcą, Tarce, Kurcew, Strzydzew – gdzie przekroczyli granicę powiatu pleszewskiego, dalej na Pieruszyce przez Wieczyn do Łęgu. Godny uwagi jest fakt,
że w tej wiosce, w 1901 roku urodziła się mama Rysia – Pelagia. W rezultacie
maraton panowie zakończyli po 6 godzinach w Żegocinie – niedaleko kościoła.
Stąd kolega Włodek – towarzyszący maratończykom samochodem, zabrał ich do domu w Kotlinie, gdzie na jubilata czekał tort z medalem.
W ambitnych planach maratończyka jest przebiegnięcie za 5 lat 80 km.
Robi wszystko, żeby nie stracić kondycji – co drugi dzień biega od 10 do
15 km. W zimie robi ich przynajmniej 8. Niewątpliwie mieszkańcy Kotlina już
zdążyli przywyknąć do widoku starszego pana, który biega, zamiast dostojnie
spacerować np. z pieskiem.
Irena Kuczyńska
irenakuczynska.pl
Reklama
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Twoja lektura na wakacje
śmiech

i wzruszenie

wystarczy kliknąć:
https://vivaziola.pl/sklep/ksiazki/

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej i Senioralnej
rusza z zapisami na turnusy
Na poznańskich Jeżycach powstaje nowy ośrodek rehabilitacyjny Neuroport dla
osób dorosłych z chorobami neurologicznymi i ortopedycznymi oraz dla seniorów. Jest to jedyne tego typu miejsce w Wielkopolsce, gdzie podczas turnusów
rehabilitacyjnych, oprócz klasycznej fizjoterapii, wykorzystuje się również urządzenia w zakresu robotyki. Ten rodzaj terapii określa się w literaturze medycznej
jako rehabilitację robotyczną. Jest to nowa, dynamicznie rozwijająca się gałąź
w dziedzinie fizjoterapii.
Klasyczna rehabilitacja wspierana przez tzw. roboty rehabilitacyjne oraz urządzenia z grupy Sensory-Based Therapy stwarza nowe możliwości szczególnie
osobom z chorobami neurologicznymi, u których na skutek choroby funkcja kończyn dolnych lub górnych została w znacznym stopniu ograniczona. W przypadku schorzeń ortopedycznych rehabilitacja z zastosowaniem nowych technologii
umożliwia wczesne uruchamianie pacjenta na etapie pionizacji i nauki chodu.
Jak najszybsze rozpoczynanie rehabilitacji ma szczególne znaczenie w przypadku złamań kończyn, zabiegów operacyjnych lub urazów komunikacyjnych, gdzie
ból i unieruchomienie wywołują niekorzystne zmiany w narządzie ruchu, wydłużając czas do osiągnięcia pełnej sprawności.

Robotyka wspiera klasyczną rehabilitację
Wszystko za sprawą odpowiednio dobranego sprzętu, który uzupełnia działanie
klasycznej rehabilitacji. Jednym z takich urządzeń jest Lokomat Pro 6 - umożliwiający reedukację chodu nawet u tych osób, które z powodu choroby utraciły tę
funkcję. Regularne treningi z wykorzystaniem tego urządzenia pozwalają zapobiegać wielu następstwom chorób neurologicznych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Terapia szczególnie polecana jest osobom z zaburzeniami chodu po udarze mózgu, urazie czaszkowo-mózgowym, przy stwardnieniu
rozsianym, czy w chorobie Parkinsona.
W Ośrodku Rehabilitacji Neurologicznej i Senioralnej organizowane są dwa
rodzaje turnusów.

Turnusy rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej
Pierwszy z nich skierowany jest dla osób, których sprawność ruchowa uległa pogorszeniu na skutek chorób:
Neurologicznych:
Udar mózgu
Stwardnienie rozsiane
Choroba Parkinsona
Uszkodzenie rdzenia kręgowego
Choroby nerwowo-mięśniowe

Ortopedycznych:
Endoproteza stawu biodrowego
Endoproteza stawu kolanowego
Złamania kończyn
Urazy komunikacyjne
Rehabilitacja poszpitalna ortopedyczna

Onkologicznych (z objawami neurologicznymi):
po radioterapii
po zabiegach operacyjnych
W ramach tego rodzaju turnusów wykonywane są zabiegi takie jak: kinezyterapia, neurorehabilitacja - metody PNF, Bobath
czy fizykoterapia. Szczegóły zabiegów zawarte są w poszczególnych programach turnusów.

Turnus rehabilitacji senioralnej
Drugi rodzaj turnusu oferuje wsparcie osobom starszym z ograniczeniami sprawności ogólnej wieku podeszłego. Jednak pobyt seniorów nie opiera się tu tylko i wyłącznie na rehabilitacji.
Ośrodek wychodzi naprzeciw potrzebom zdrowotnym, ale również potrzebom takim jak szeroko rozumiane potrzeby społeczne, estetyczne i duchowe. Dzięki kompleksowemu podejściu,
cały pobyt seniora może znacznie wpłynąć na jego samopoczucie i sprawność, co w konsekwencji prowadzi do poprawy
jakości życia.
Program tego rodzaju turnusu obejmuje szereg aktywności:
Rehabilitacja ogólnorozwojowa
Kinezyterapia
Terapia zajęciowa
Warsztaty pasji i twórczości
Zajęcia z muzykoterapii, arteterapii, estetoterapii, biblioterapii
Rehabilitacja odbywa się w funkcjonalnym, dostosowanym
do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku znajdującym
się w pobliżu jeziora Kierskiego. Budynek podzielony został na
część rehabilitacyjną oraz pobytową, w obrębie której znajduje się wiele przestrzeni wspólnych: sal zajęć, pokoi dziennych,
jadalni i kawiarni, a także ogród zimowy. Przestronne strefy
wspólne oraz zewnętrzny ogród sprzyjają budowaniu społeczności i integracji pacjentów. Do dyspozycji są jasne i przytulne
pokoje dwuosobowe, dostosowane do potrzeb umeblowanie
oraz możliwość personalizacji przestrzeni. Poruszanie się po
budynku ułatwia podzielenie przestrzeni na strefy kolorystyczne
oraz dedykowany system informacji wewnętrznej. Projekt wnętrz
jednocześnie będąc nowoczesnym, nawiązuje stylistycznie do
wnętrz lat 60 i 70, co zgodnie z badaniami nad demencją ułatwia odnalezienie się w nowej przestrzeni. Ciepłe kolory ziemi
oraz naturalne materiały tworzą przyjazną atmosferę spełniając
przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny. Otaczająca budynek natura widoczna z okien pokoi oraz projekt wnętrz
wzajemnie się uzupełniają.
Turnusy i pobyty organizowane są na zasadach komercyjnych.
Obecnie trwają zapisy na turnusy rehabilitacyjne oraz pobyty dla seniorów. Więcej informacji o programach zajęć oraz kontakt do rezerwacji miejsc można znaleźć pod adresem: https://
neuroport.pl/.
Kontakt:
NEUROPORT Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej i Senioralnej
ul. Bojerowa 28, 60-480 Poznań
+48 500 490 590
biuro@neuroport.pl
Nr 2(60)2022 / My 60+ / 17

MY I ZDROWIE

Żyj zdrowo

– spożywaj cuda z ula
Miód, wg dyrektywy Unii Europejskiej 2001/110/WE, jest naturalną słodką substancją wytworzoną przez
pszczoły (Apis mellifera) z nektaru roślin lub wydzielin owadów wysysających soki z żywych części roślin, które
pszczoły zbierają, przerabiają ze specyficznymi substancjami własnymi, składają, odwadniają, gromadzą i pozostawiają do dojrzewania w plastrach. Produkt ten może być płynny lub skrystalizowany.
Popularnie o miodzie mówimy, że zawiera dużo cukrów prostych czyli glukozy i fruktozy. Dzięki temu nasz organizm szybko go wchłania. Dlatego
miód jest znakomitym pokarmem dla sportowców i wspaniałą odżywką
dla osób osłabionych. Przy osłabieniu mięśnia sercowego zaleca się codzienne spożywanie miodu. Miód ze względu na walory energetyczne
powinien być spożywany przez osoby mające wyczerpującą pracę zawodową (zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym).

mikroelementów, kwasów organicznych i węglowodanów
pomocnych w leczeniu chorób.
W Polsce apiterapia na rynku leczenia alternatywnego
ma długie tradycje. Wywodzi się ze średniowiecza, gdyż
do XIII wieku nie znano w Europie cukru, a zatem potrawy
i napoje słodzono właśnie miodem.
Produkty pszczele to nie tylko miód, to również pyłek kwiatowy, pierzga, mleczko pszczele, propolis czy wosk pszczeli.
Najważniejszą cechą, jaką można przypisać zastosowaniu produktów pszczelich, jest doskonała przyswajalność ich przez organizm, a także działanie wzmacniające,
regenerujące i bakteriobójcze.

Jak obchodzić się z miodem,
żeby nie tracił swych właściwości?

Miód płynny nazywamy patoką, a skrystalizowany do postaci zestalonej
– krupcem. Miód powinien skrystalizować. Okres krystalizacji zależy od rodzaju miodu. Najdłużej w stanie patoki może pozostawać miód akacjowy
i spadziowy (nawet do 12 miesięcy). W domu miód skrystalizowany można
doprowadzić do stanu patoki, trzymając słoik z krupcem w wodzie o temperaturze do 40°C. Dekrystalizacja w wyższej temperaturze obniża wartość
odżywczą i biotyczną miodu. Z tego też powodu herbatę, kawę, przegotowaną wodę czy mleko trzeba lekko ostudzić przed dodaniem miodu, inaczej niszczymy jego cenne właściwości.
Miody wyprodukowane przez pszczoły z nektaru zebranego z kwiatów nazywamy nektarowymi, a te ze spadzi, wytwarzanej przez mszyce
i czerwce, spadziowymi. Jeśli w okresie zbierania nektaru pszczoły przynoszą do ula także spadź, pszczelarz uzyska ze swoich uli miody mieszane:
nektarowo-spadziowe lub spadziowo-nektarowe. Miód zrobiony przez
pszczoły z nektaru jednej rośliny nazywamy miodem odmianowym. Jeśli zaś powstał z nektaru wielu roślin kwitnących w tym samym okresie,
nazywany jest wielokwiatowym. Miód jest skarbnicą enzymów, witamin,
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Miód należy przechowywać w szczelnie zamkniętym naczyniu, aby nie chłonął wilgoci oraz obcych zapachów. Duża
ilość światła wpływa niekorzystnie na jego jakość, dlatego
najlepiej przechowywać go w zaciemnionym miejscu,
w dolnych szafkach kuchennych. Wiele osób postrzega
krystalizację (gęstnienie) miodu jako wadę. Tymczasem jest
to naturalna cecha miodów dojrzałych wysokiej jakości. Korzystne i lecznicze dla zdrowia jest wypijanie rano na czczo
pół szklanki letniej wody z jedną łyżką miodu. Wskazane jest
dodanie jednej łyżeczki pyłku kwiatowego.

Jaki miód wybrać?
Często konsumenci zastanawiają się, jaki wybrać miód.
Podpowiadamy, że najlepiej z okolic swojego miejsca
zamieszkania. Związane jest to z przyzwyczajeniem organizmu do pyłków roślin występujących w regionie, które
występować będą również w miodzie pochodzącym
z pobliskiej pasieki. Jeżeli konsument nie jest smakoszem
miodów odmianowych, to należy rekomendować miód
wielokwiatowy, który powstał z nektaru wielu gatunków
roślin i zawiera szerokie spektrum substancji biologicznie
aktywnych, smakowych i zapachowych.
Zachęcamy do stosowania miodów i innych produktów pszczelich w codziennej profilaktyce.

WOKÓŁ NAS

Niskie podatki

także dla emerytów i rencistów
Ponad 3 mln emerytów i rencistów zyska na zmianach podatkowych, które wejdą
w życie od 1 lipca. Przeciętna korzyść zyskujących ma wynieść rocznie około 726 zł.
Reforma „Niskie Podatki”, która wejdzie w życie od 1 lipca,
oznacza dla emerytów, rencistów, osób pobierających zasiłki, obniżkę podatków. Stawka podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT) w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli przy dochodzie do 120 000 zł, zostanie obniżona
z 17 do 12 proc. i będzie dotyczyć przychodów uzyskanych
od 1 stycznia tego roku. Bez zmian pozostaje roczna kwota
wolna od podatku (30 000 zł) i stawka podatkowa 32 proc.
dla dochodu powyżej 120 000 zł - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Od lipca wypłata emerytury i renty będzie potrącana
o zaliczkę na podatek dochodowy według stawki 12 proc.,
pomniejszanej o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli

o 300 zł (kwota zmniejszająca podatek ulegnie obniżeniu z 5 100 zł do 3 600
zł, a 1/12 tej kwoty – z 425 zł do 300 zł).
Ze świadczeń do 2 500 zł brutto wciąż nie będzie odprowadzany podatek.
Osoby ze świadczeniem między 2 500 zł a 9 330 zł otrzymają w lipcu wypłatę na rękę wyższą niż w czerwcu. Mogą zyskać od 1 zł do 121 zł. Przykładowo, jeśli ktoś pobierał emeryturę w wysokości 3 000 zł- zyska 25 zł, jeśli
pobierał w kwocie 4 500 zł- zyska 100 zł. Najwięcej jednak zyskają świadczeniobiorcy, którzy miesięcznie otrzymują około 4 920 zł brutto. W lipcu mogą
liczyć na wyższy przelew nawet o 121 zł.
Roczne rozliczenie podatku za cały 2022 rok będzie już według nowych
lipcowych zasad.
Wielu emerytów i rencistów zyska na reformie nie tylko w stosunku do zasad
z 2021 roku, ale i zasad obowiązujących od stycznia br. Na reformie w rozliczeniu rocznym zyskają również osoby ze świadczeniem od 9 330 zł do 16 056 zł.

Letnia Akademia Seniora

zaprasza na warsztaty i na półkolonie
W Pleszewie ruszyła Letnia Szkoła Seniora - cykl bezpłatnych działań dla osób 60+. W programie warsztaty
edukacyjne w sołectwach, półkolonie dla seniorów, EKOrower z niespodziankami dla dziadków i wnuków i na
finał Europejski Dzień Seniora w Zajezdni Kultury.
Przedsięwzięcie opatrzone nazwą Letnia Szkoła Seniora
jest współfinansowane ze środków Programu wieloletniego
na rzecz osób starszych Aktywni + na lata 2021 – 2025. Zakłada cztery działania, w tym dwa wakacyjne. Jednym z nich są
warsztaty we wszystkich sołectwach MiG Pleszew, podczas
których Lucyna Roszak i Emilia Golińska z Fundacji Animacja
mówią o ofercie miasta dla starszych osób, o ociepleniu klimatu, o obowiązku segregacji odpadów. Spotkanie kończy
się quizem z nagrodami.
Kolejne wakacyjne działanie w ramach projektu Letnia
Szkoła Seniora to półkolonie dla seniorów, przy czym pierwszeństwo mają mieszkańcy podpleszewskich wiosek, zwłaszcza ci, którzy rok temu w półkoloniach nie uczestniczyli.
Zapisy na turnusy: lipcowy (11.07-15.07. 2022 r.) i sierpniowy
(22.08-26.08. 2022 r.) prowadzi Marika Augustyniak tel. 570
048 678 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00).
Półkoloniści w ciągu pięciu dni aktywnie będą spędzać
czas w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie, w Muzeum Piekarstwa w Pleszewie, Muzeum Regionalnym i kinie Hel, bibliotece i Zajezdnia Kultury w Pleszewie
i w Parku Wodnym Planty. Zostaną spod domu zabrani i po

zajęciach oraz obiedzie, odwiezieni. Dwa pozostałe zadania zaplanowano
na jesień. Organizatorem projektu Letnia Szkoła Seniora jest UMiG w Pleszewie i Fundacja Civitas.
Irena Kuczyńska, autorka bloga irenakuczynska.pl

ENEA DLA POKOLEŃ

Infolinia Dobra Rada
czeka na Ciebie!
Infolinia Dobra Rada nie ma wakacji. W poniedziałek, wtorek i czwartek pod darmowym numerem 800 805 605
nasi eksperci czekają na Was. Można nie tylko się wygadać, także zasięgnąć porad w życiowych sprawach
związanych z ZUS, opieką społeczną, prawem spadkowym, ale żeby sobie po prostu pogadać, bo: TRZEBA
ROZMAWIAĆ – ZADZWOŃ – BADŹ AKTYWNY – BADŹ AS-em AKTYWNYM SENIOREM.
W jakich sprawach dzwoniliście do Dobrej Rady? Oto kilka wybranych
zagadnień.

Pani Zofia
Pani Zofia zadzwoniła aż z Sosnowca. Na pokazie namówiono ją do
kupienia odkurzacza pionowego za 5900 zł. Za tak wygórowaną kwotę
sprzęt miał być niezwykle skuteczny. Po otrzymaniu paczki, seniorka
stwierdziła, że odkurzacz wciąga tylko okruszki, więc postanowiła od
umowy odstąpić, co też zrobiła. I tu powinna się sprawa zakończyć.
Naciągacze postanowili jednak panią Zofię nastraszyć wysokimi kosztami czyszczenia odkurzacza po tej krótkiej próbie sprawdzenia przez
nią jego możliwości (do czego miała prawo), a gdy ich nie zapłaci,
sprawą w sądzie. Niestety, seniorka zgodziła się więc na to, by odkurzacz ponownie jej przysłano, tym razem za obniżoną kwotę 3900 zł.
Firma ma w Internecie około 300 jednoznacznie niepochlebnych opinii, a odkurzacz, jak sprawdziłam (po nazwie podanej przez dzwoniącą) w sieci można kupić już za 150 zł. Podałam pani Zofii nr telefonu do
rzecznika praw konsumentów w Sosnowcu i adres jego siedziby oraz
adres do redakcji Dziennika Zachodniego, by sprawą na miejscu zajął
się też jakiś dziennikarz. Poleciłam seniorce nie płacić już ani grosza,
prócz tych 500 zł, które wpłaciła jako zaliczkę na pokazie. Zaoferowałam też pomoc w napisaniu pisma do nieuczciwego sprzedawcy (o ile

nie napisze jej takiego pisma rzecznik), które należałoby dołączyć do odkurzacza, który powinien zostać po
raz drugi jak najszybciej zwrócony.

Pani Sława
Pani Sława ma 85 lat. Mimo swego słusznego wieku
postanowiła rozwieść się z mężem (88). Z tego co opowiada, trudno się dziwić, ale jeśli dotąd tego nie zrobiła,
to chyba nie ma to już sensu. Seniorka opowiada, jak
się poznali i jak się ich życie potoczyło. Ona pochodzi
z małego miasteczka, więc chłopak z miasta robiący
karierę i obiecujący jej ciekawe życie imponował jej
i oczarował ją błyskawicznie. Ona, piękna dziewczyna,
za którą uganiała się rzesza małomiasteczkowych kawalerów, rzuciła nawet dla niego studia, na które dostała
się w innej miejscowości. Lata biegły, urodziły się dzieci,
kobieta do swych marzeń już nie wróciła. Ciekawe życie wśród naukowców, tańce do rana i długie Polaków
rozmowy zmieniły się w samotne niańczenie maluchów,
bo mąż trybu życia nie zmienił. Zmieniał za to panią
Sławę na co rusz to inne kochanki. A ona ze względu
na dzieci i na wstyd - bo co powiedzą jej bogobojni rodzice, rodzina i małomiasteczkowe plotkary,
robiła przez te wszystkie lata dobrą minę do
złej gry... I tak sobie rozmawiamy i rozmawiać
pewnie jeszcze będziemy. Bo od mówienia
lżej, ale czy warto jeszcze chodzić do sądu
i fundować sobie nerwy w tym wieku, skoro i tak stara bieda, i każdy w swoim pokoju
w 50-metrowym mieszkanku pozostanie?

Pan Jan
Pan Jan od wielu lat ma problemy z sąsiadami - głównie, jak twierdzi, z powodu
niestosowania się przez nich do obowiązującej ciszy nocnej czy nadwerężania dobrych
obyczajów. Wielokrotnie sprawy te zgłaszał
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policji, która jednak jest bezradna, bo czyny dla ogółu
błahe, a i udowodnić coś jest trudno, gdy nie jest się
na miejscu. Z drugiej strony, pan Jan jako osoba starsza
i samotna, zapewne owe problemy mocno wyolbrzymia.
Postanowiłam więc nieco odwrócić uwagę 80-latka od
tych spraw, poddając mu pomysł ewentualnej zamiany
mieszkania, o czym nigdy wcześniej nie pomyślał - jego
(kawalerka) jest własnościowe. Tak proste rozwiązanie
wieloletniego problemu trochę go skonfundowało, ale
o ogłoszenia wypytuje i szuka w gazetach. Nie sądzę, by
pomysł, ze względu na swój wiek, zrealizował, ale przynajmniej zajął się czymś innym niż całodniowym wypatrywaniem i nasłuchiwaniem, co się dzieje u sąsiadów.
Oczywiście przezornie przestrzegłam go przed wszelkimi
pochopnymi decyzjami mieszkaniowymi, korzystaniem
ewentualnie tylko z dobrych pośredników i poprosiłam
o powiadomienie mnie, gdyby jednak chciał jakieś decyzje w tej sprawie podejmować.

Pani Stefania
Pani Stefania ma 66 lat, mieszka w niewielkim mieszkaniu - jeden duży pokój podzieliła na dwa. I właśnie to
udogodnienie, które dla swojej wygody poczyniła zaraz
po wprowadzeniu się 20 lat temu, sprawiło, że jej bardzo
już dorosły syn postanowił znów z nią zamieszkać. A było
to rok temu. Po ponad roku trwania pandemii 40-latek

po licznych konfliktach rozstał się z żoną - jak mówi seniorka: „za dużo
czasu ze sobą i za dużo piwa”. Matka została postawiona przed faktem,
bo syn stanął po prostu pewnego dnia pod jej drzwiami z bagażem i...
dużym psem. Wszyscy troje kiepsko znieśli tę zmianę. 4-letnia dobermanka najgorzej. Pani Stenia, mimo wieku emerytalnego pracuje, bo
dorabia do niskiej emerytury. Syn, który w zeszłym roku stracił pracę, po
kilku miesiącach znów zaczął pracować. Pies więc przez blisko 9 godzin
jest sam w nowym lokum, które na dodatek znajduje się na niskim parterze, przy wejściu do klatki schodowej. Ciągły ruch i trzaskanie drzwiami powodują, że często szczeka. Oczywiście po krótkim czasie znaleźli
się sąsiedzi, którym to bardzo przeszkadza, choć nie zakłóca im to ciszy
nocnej, bo wtedy opiekunowie są w domu, a pies czuje się bezpiecznie i nie szczeka. Nieszczęsną dobermankę wyposażono więc w obrożę
antyszczekową - nabytą przez Internet, tanią więc boleśnie karcącą za
szczekania. I z tym właśnie zadzwoniła do nas pani Stefania, która już
z psicą się związała. Pies stał się osowiały, stracił apetyt. Wyjaśniłam,
dlaczego pies takiej obroży mieć nie powinien ze względów fizycznych
i psychicznych, i jakie mogą być tego konsekwencje oraz podjęłam się
interwencji u sąsiadki-prowodyrki nagonki, z którą również, dzięki pośrednictwu seniorki, rozmawiałam. Finał na razie napawa optymizmem.
Zebrała Milena Kochanowska
Infolinia prowadzona jest przez Stowarzyszenie My50+,
wydawcę My60+ w ramach Projektu ,,Enea dla pokoleń”
ze środków Fundacji Enea.

Darmowa Infolinia

Dobra Rada

800 805 605
Poniedziałek 17.00-20.00
Wtorek 10.00-13.00
Czwartek 10.00-13.00

• jeśli czujesz się samotny lub osamotniony
• czujesz, że wymagasz zainteresowania
• codzienne życie staje się trudne

ZADZWOŃ – JESTEM DO POGADANIA
DORADZAM, POMAGAM, WSPIERAM
Nr 2(60)2022 / My 60+ / 21

MY I HISTORIA

ZEPPELIN

nad Rynkiem Wildeckim
Sterowce miały odegrać swoją wielką rolę w czasie nadciągającej wówczas wojny światowej, więc zarówno
armia niemiecka, jak i cywilni obywatele pruscy (także niemieccy mieszkańcy Poznania) nie szczędzili funduszy na budowę kolejnych statków powietrznych. Wraz z katastrofami kolejnych dzieł hrabiego Zeppelina
proporcjonalnie rosła ofiarność lojalnych obywateli Prus.

Posener Provinzialblätter 1914, Nr. 20

W Poznaniu powstała nawet hala sterowcowa, której nikłe pozostałości
możemy oglądać w pobliżu obecnej Alei Solidarności. Halę zbudowano
w 1913 roku. Przede wszystkim miał tu stacjonować sterowiec Zeppelin Z.4.
Dziś jednak chcę Wam zaprezentować odnalezione w prasie niemieckiej
zdjęcie sterowca nad… Rynkiem Wildeckim. Zazwyczaj sterowce widzimy
na poznańskich pocztówkach, jednak zwykle nie są to oryginalne zdjęcia
lotów tych wielkich statków napowietrznych nad miastem, a po prostu bar-

Posener Provinzialblätter 1914, Nr. 20
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dziej lub mniej zręczne fotomontaże. A wstawiono obrazek
sterowca na tle pejzażu miasta, a to balon ze sterem (jak
dawniej nazywano sterowce) unosi się na tle Wieży Górnośląskiej, a to nad Ceppelinhalle. Tym razem, w kwietniu
1914 roku, zaledwie na kilka miesięcy przed wybuchem
I wojny światowej do Poznania zawitał Z.V. Nie była to, co
prawda, pierwsza wizyta sterowca (jako takiego) w naszym
mieście, ale tym razem fotograf uwiecznił (najprawdopodobniej) rzeczywisty widok, który, jak sami przyznacie, musiał zapierać dech w piersiach dawnym poznaniakom.
4 kwietnia 1914 roku, w południe
„przelatywał nad miastem naszem balon zeppelinowski
„Z 5”, który o godzinie pół do 10 przed południem wzniósł
się w Johannisthalu pod Berlinem, podejmując setną podróż. Balon w gładkim biegu okrążył miasto dwukrotnie i poszybował potem na plac stacji lotniczej w Ławicy
pod Poznaniem, gdzie wylądował. Po krótkim wypoczynku wyruszył w podróż powrotną do Johannisthalu, dokąd
przybył krótko po godzinie 6 popołudniu” – donosiło jedno z poznańskich pism.
W innych gazetach możemy wyczytać, że lot był jubileuszowy i sterowiec z tej okazji był przybrany chorągiewkami
i zielenią, a w dwóch gondolach podróżowało około 20
osób, chociaż „co do [ich] nazwisk zachowano tajemnicę”.
Co ciekawe… w notkach prasowych wspomina się o Ławicy (gdzie rzeczywiście już od roku 1913 funkcjonowało
lotnisko, a które dziś jest najstarszym czynnym portem lotniczym w Polsce), a na drugim zdjęciu z tego samego źródła
widzimy… halę sterowców na Winiarach. Oczywiście, zakładam możliwość, że sterowiec odwiedził obydwa miejsca...
chociaż? Czy w czasie tak krótkiego lotu i pobytu opłacało
się wprowadzać takiego olbrzyma do hali?
Tekst pochodzi z bloga Olgi Tylińskiej
„Poznań 1908. Śladami Marianny - przewodnik
dla prawnuczki”: poznan1908.blogspot.com

Moje piękne chwile

– konkurs poetycki

Już po raz siódmy poznański Klub Seniora 82 ogłosił konkurs poetycki pt. ,, Moje piękne chwile – cieszmy się życiem”. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Rady Osiedla Stare Miasto i Centrum Inicjatyw Senioralnych
w Poznaniu. Patronat medialny sprawuje nasz magazyn My60+.

Przepisy ogólne

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu poetyckiego dla Seniorów jest autorski Klub Seniora 82, Dyrekcja Szkoły Podstawowej
nr 82 i Rada Osiedla Stare Miasto.
2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do poznańskich Seniorów ze Starego Miasta i Seniorów z innych
dzielnic Poznania.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do
Jury konkursu.
7. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części wykorzystanie przysłanych wierszy w różnych publikacjach, w mediach.
8. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi, 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 wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym
formatu A4.
Wszystkie utwory muszą być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim /nie znakiem graficznym/. Godło jest
zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejona kopertę, opisaną tym samym godłem i danymi identyfikującymi autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy. Dane te nie będą dostępne tylko
dla organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców. Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i przysyła do
organizatora następująca klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora i poznańskiego konkursu poetyckiego dla Seniorów w celach wynikających 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 późniejszymi zmianami/.
Poprzez wysyłanie wierszy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszone jest 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 nadsyłać listem poleconym na adres siedziby organizatora Klub
Seniora 82 ul. Krakowska 10 61-889 Poznań.

Terminarz

1. Konkurs trwa od 15 czerwca do 15 września 2022
Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
2. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy.
Jury decyduje o:
– zakwalifikowaniu prac do konkursu,
– umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,
– przyznaniu nagród i wyróżnień.
3. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 20 września 2022 roku
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji
5. Wyniki konkursu zostaną podane do 26 września 2022 roku na stronach Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu i na stronie My60+.
6. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 29 września 2022 r.
O terminie ogłoszenia wyników wszyscy laureaci zostaną powiadomieni osobiście.
Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury i organizator konkursu.

NAJWIĘKSZE W POLSCE TARGI
PRODUKTÓW I USŁUG DLA SENIORÓW!

30.09.- 01.10.2022
poznań
www.VivaSeniorzy.pl
VivaSeniorzy

Kup bilet na:

Miedzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14

