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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

zadbał o nią, by nie miała zbyt wiele chwil na rozmyślanie.
Mąż był mądrym człowiekiem. Zapisał ją na intensywny
kurs języka angielskiego. Miewała momenty, w których nie
chciało jej się wychodzić z domu, ale zbierała się i
wychodziła, bo robiła to dla męża. Skończyła kurs, zapisała
się na kolejny. Minęło już pięć lat od czasu, kiedy została
wdową. Niedawno powiedziała mi, że znajomi z troską
pytają ją jak sobie radzi, a ją to denerwuje. – Przecież ja
jestem ciągle zajęta – odpowiada. – Nie mam na wiele
rzeczy czasu, jak wtedy, gdy pracowałam na pełnym etacie. 

Nie czuję się też samotna. Ja po prostu żyję. 
Gdy słucham mojej przyjaciółki, to w końcu zaczynam

wierzyć, że mija czas smutnego, polskiego emeryta. Coraz
więcej osób uświadamia sobie, że emerytura to czas, w
którym mogą robić coś dla siebie, nieograniczeni
obowiązkami zawodowymi i wobec dzieci. 

A jak mówi w naszej rozmowie Wojciech Bauer, dyrektor
Centrum Inicjatyw Senioralnych, aktywność służy zdrowiu i
to nie tylko ta aktywność stricte f izyczna, ale chęć do
działania i robienia nowych rzeczy, zarówno dla siebie jak i
dla innych. 

W imieniu zespołu My50+ życzę naszym Czytelnikom
wakacyjnej aktywności, a my postaramy się na bieżąco,
zanim ukaże się w sierpniu kolejne wydanie, na naszej
stronie www.my50plus.pl i profilu na Facebooku
informować o ciekawych wydarzeniach w Poznaniu 
i okol icach. 

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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W  świątecznym nastroju oddajemy do 
Waszych rąk ostatnie w tym roku wyda-
nie magazynu My60+. Mamy nadzieję, 

że dostarczy Wam tyle przyjemności, ile radości 
mieliśmy z jego tworzenia. Co więcej, stworzyli-
ście go wraz z nami, będąc autorami artykułów 
i opublikowanych utworów. 

Cieszy nas ten fakt tym bardziej, gdyż w ten 
właśnie sposób realizujemy cel, który przyświe-

cał nam trzynaście lat temu, kiedy zakładaliśmy nasz - a właściwie – Wasz 
magazyn. 

Od początku zakładaliśmy, że autorami artykułów będą seniorzy, a my – 
redaktorzy – będziemy tylko redagować i składać w całość wydania My60+. 

Świąteczne wydanie jest też wyjątkowe z innego względu – pokazuje jaki 
twórczy potencjał mają seniorzy, że wiek nie jest żadnym ograniczeniem i za-
cząć tworzyć można mając 70 i więcej lat. 

Trzeba tylko zrobić ten pierwszy krok i zacząć. To, co tworzymy – nie-
zależnie jaka to będzie dziedzina – nie musi być idealne. Najważniejsze by 
sprawiało nam przyjemność i dawało satysfakcję. 

Wkrótce rozpoczniemy pracę nad drugim wydaniem zbiorów opowiadań 
senioralnych, które zostały nadesłane na nasz konkurs literacki. Z radością 
potem przekażemy wydrukowane egzemplarze wszystkim autorom, którzy 
wzięli udział w naszym konkursie. Dla wielu będzie to debiut wydawniczy 
i może początek przygody literackiej. 

W gorączce przedświątecznych przygotowań wracam do wyjazdu do Wil-
na, gdzie miałam szczęście spotkać wiele wspaniałych osób, które z ogrom-
nym sercem i zaangażowaniem troszczą się o innych jak siostra Michaela ho-
spicjum w Wilnie i nauczyciele z małej polskiej szkoły w Duksztach Pijarskich, 
którzy walczą o jej przetrwanie, by dzieci mogły uczyć się w języku ojczystym. 
To właśnie tam, z dala od polityki i sporów, pokazywano wdzięczność i mi-
łość do drugiego człowieka, dziękując za otwartość serc. Niech nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia właśnie takie będą, z twarzą ludzkiej życzliwości 
i ciepła. Gorąco Wam tego życzymy w imieniu całego zespołu My60+! 

Anna Dolska z Zespołem 
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W poniedziałek, 5 grudnia, punktualnie o 6 rano rozpoczynamy pakowa-
nie słodyczy i zabawek dla dzieci, paczek dla kombatantów oraz środków 
higienicznych dla hospicjum w Wilnie. Paczki noszą wszyscy - ci którzy 
kolejny raz jadą do Wilna i wybierający się z darami po raz pierwszy. Ca-
łość koordynują Krystyna i Ryszard Liminowicze, którzy zapoczątkowali 
świąteczną akcję ponad 30 lat temu i do dziś ją kontynuują wraz gronem 
osób, które sercem związane są z Wilnem. 

Wyruszamy godzinę później. Przed nami pół doby jazdy, a potem każ-
dego dnia plan wypełniony po brzegi. W ciągu trzech dni mamy odwie-
dzić siedem szkół i trzy miejsca pamięci, gdzie spoczywają powstańcy 
i żołnierze AK, odwiedzić hospicjum, a także spotkać się z rodakami. 

W grupie 34 osób oprócz członków i sympatyków Towarzystwa są 
przedstawiciele Caritasu, dyrektorzy poznańskich szkół i przedstawiciele 
kombatantów i trzech księży: proboszczowie parafii Świętego Krzyża, po-
znańskiej Fary i Marcin Janecki, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej. 
Oprócz wspólnego śpiewania ks. Mateusz Misiak zasypuje nas anegdota-
mi podczas godzin spędzonych w podróży. 

Od pierwszej do ostatniej łzy
Pierwszą szkołą, którą odwiedzamy jest Gimnazjum Jana Pawła II w Wil-

nie. Odświętnie ubrana młodzież wita nas na już od drzwi. Tu spotykamy 
się też z kombatantami i ich przedstawicielami. 

Uczniowie przygotowali program pokazujący drogę 
Polski do niepodległości w 1918 r. Jest uroczyście i wzru-
szająco. Zastanawiam się, jak to się dzieje, że słuchając 
o Polsce w Wilnie nie można opanować wzruszenia. 

- Podzieliła nas granica, ale serca biją razem - mówił po 
występie Stanisław Poźniak, prezes Klubu Weteranów AK 
na Wileńszczyźnie.

W Gimnazjum im. Wł. Syrokomli jesteśmy pod wraże-
niem występu Polskiego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 
,,Wilenka”. Szkoła mieści się w 50-letnim budynku po kapi-
talnym remoncie. Ponad 800 dzieci od 1 do 12 klasy uczy 
się tu w bardzo dobrych warunkach. 

- Fundusze na remont zawdzięczamy Polakom zasiada-
jącym w samorządzie Wilna – wyjaśnia pani dyrektor. – Od 
1954 r. była tu tylko szkoła podstawowa. Z dziećmi i rodzi-
cami walczyliśmy o gimnazjum. Organizowaliśmy pikiety. 

Z dumą pokazuje tablice poświęcone Władysławowi 
Syrokomli przekazane przez Towarzystwo Przyjaciół Wilna, 
które teraz wiszą w szkolnej bibliotece i czekają na wystawę. 

U rodaków na Litwie

Podzieliła nas granica,  
ale serca biją razem

Wszystko zaczyna się we wrześniu, bo Święty Mikołaj potrzebuje trzech miesięcy, by zapuścić brodę. Broda 
musi być prawdziwa, bo dzieci za nią ciągną i sprawdzają. Potem jest zbiórka darów w salce Parafii Św. Krzyża 
na poznańskim Górczynie i zakupy słodyczy oraz potrzebnych produktów. Kolejny krok to wielkie pakowanie, 
by na początku grudnia z Poznania wyruszył autobus po brzegi wyładowany dobrami dla rodaków na Wileń-
szczyźnie. I tak od trzech dekad poznański oddział Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej wspomaga 
Polaków na Litwie. 
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Ostatnim punktem tego dnia jest szkoła podstawowa 
w Rzeszy. Kiedy podjeżdżamy dzieci stoją w oknach klas i nam 
z radością machają. Czekają na Świętego Mikołaja z Polski.

Ubrani w galowe stroje mali patrioci śpiewają: ,,Bo ja 
jestem Polak mały. Taki silny, taki śmiały”. 

Potem tulą się do Mikołaja, sprawdzają czy ma praw-
dziwą brodę. Ubrany w czerwony strój Roman Wośko, wi-
ceprezes TPWiZW sam ich do tego zachęca, wręczając 
czekoladowe figurki. 

- Co roku jestem pod wrażeniem, tego co dla nas robi-
cie – mówi Lilija Ogint, wicedyrektor polskiej szkoły w Rze-
szy. – Dziękuję za otwartość waszych serc. 

W każdej szkole jest tak samo wzruszająco i serdecznie. 
Kiedy dzieci zaczynają śpiewać, oczy wilgotnieją. 

- Nie używam tuszu do rzęs jak odwiedzamy szkoły, bo wiem, czym to 
się kończy – mówi porozumiewawczo Ania Niedziela z Towarzystwa Przy-
jaciół Wilna, widząc jak ukradkiem wycieram oczy. Jak widać, nie można 
się na te wzruszenia uodpornić. 

Język ojczysty
,,Źródełko” w Wilnie to polska szkoła, do której uczęszczają dzieci od 

1,5 roku życia do 12 lat. Wszystkie grupy wiekowe przygotowały program 
na nasze powitanie. W podziękowaniu Święty Mikołaj zostawił pod choin-
ką słodycze i zabawki. 

- To jedyna taka szkoła w Wilnie, w której dzieci uczą się trzech języ-
ków – litewskiego, polskiego i rosyjskiego – mówi pani dyrektor. – Zajmuje 
czołowe miejsce w rankingach. 

- Odwiedzającym nas Polakom trudno sobie wyobrazić, ile wysiłku 
wkładamy w utrzymanie polskiej kultury – dodaje pani Jadwiga, przedsta-
wiana jako najlepsza nauczycielka z polskich szkół na Litwie.

Niecałe 30 kilometrów od Wilna znajduje się wieś Dukszty Pijarskie, 
a w niej skromna szkoła. Dla niej jest najwięcej darów, bo dzieci i ich ro-
dziny mają tu największe potrzeby. 

Muzyki uczy Edyta Staniulioniene. Poprzedniego dnia, spotkaliśmy ją 
w szkole w Rzeszy. 

- Uczę w obu szkołach – odpowiada na moje zdziwienie. – Szkoła 
w Duksztach jest malutka, zostało w niej 15 dzieci. Kiedyś uczniów było o wie-
le więcej. Im dalej od Wilna, tym trudniej też o sponsorów i dofinansowanie.

Maluchy śpiewają świąteczne piosenki. Wśród nich jest dwoje dzieci 
z Ukrainy. 

Reklama



- Nasi uczniowie w większości pochodzą z ubogich, wielodzietnych ro-
dzin – mówi Edyta. – Zdarza się, że na taki występ rodzice pożyczają buty, 
żeby ładnie ubrać dziecko. 

Ze względu na małą liczbę uczniów, cała szkoła bierze udział w występie.
- Wszystkie są artystami, nie ma wyjścia – mówi żartobliwie nauczy-

cielka.
Pytam w jakim języku dzieci rozmawiają w domu?
- Mnie denerwują takie pytania – odpowiada Edyta. – Przecież są Po-

lakami, to mówią po polsku. 
Faktycznie, poprawiam samą siebie. W poprzednio odwiedzanych 

szkołach też wszystkie dzieci rozmawiały po polsku. 
W Mejszagole w ozdobionych świątecznie oknach gromadzą się za-

ciekawione dzieci. 
- One już się przyzwyczaiły do waszych wizyt i czekają na Mikołaja. Jak 

dobrze, że o nas pamiętacie – mówią nauczycielki na powitanie. 
Ostatnią z odwiedzanych placówek jest szkoła podstawowa w Kolonii 

Wileńskiej. 
Znów od progu witają nas rozradowane dzieciaki. Słuchamy świątecz-

nych piosenek i recytacji. 
Potem dzieci tulą się do Świętego Mikołaja. W szkole polskiego uczą 

dwie siostry: Jagoda i Mirka, która potem okazuje się wspaniałym prze-
wodnikiem po Kolonii i po cmentarzu na Rossie. 

- Przyjęliśmy do naszej szkoły 50 dzieci z Ukrainy. One też dla was śpie-
wały – mówi Mirka. – Powiedziałam im, że przyjedzie Święty Mikołaj, który 
rozumie tylko po polsku, więc nauczyły się polskich piosenek. 

Michaela znaczy cud
Drugiego dnia pod wieczór jedziemy z darami do hospicjum prowa-

dzonego przez siostrę Michaelę Rak. Rozładowujemy dary przekazane 
przez Caritas – pieluchy, środki higieniczne. 

Siostra Michaela przyjechała do Wilna w 2014 r. Sama 
przyznaje, że nie bardzo chciała. Kiedy opuszczała Go-
rzów Wlkp. starsza pani sprzedająca kwiaty dowiedziawszy 
się o jej wyjeździe, dała jej cały swój utarg – 3 zł w intencji 
rodaków na Litwie. 

- Przyjechałam do Wilna, położyłam te 3 zł na ołtarzu 
i powiedziałam: Boże, ja swoje zrobiłam, teraz ty mnie pro-
wadź – opowiada siostra o swoich wileńskich początkach. 

Zaczynając od zera, zbudowała i prowadzi jedyne 
hospicjum w Wilnie, które następnie jeszcze rozbudowa-
ła o skrzydło dla dzieci. Obecnie w placówce przebywa 
18 dorosłych osób i 7 dzieci. W opiece domowej jest 
14 dzieci i ponad 30 dorosłych. Opiekuje się nimi 63 pra-
cowników. 

Jednym z nich jest Czesława, która siostrę Michaelę 
nazywa cudem. Dlaczego?

- Jest cudem, bo cudem udaje jej się wszystko załatwić 
– śmieje się Czesława. – Ona sama jest naszym cudem. 

Pytam, czy praca w hospicjum jest mocno obciążają-
ca? Jak sobie poradzić, kiedy chorzy odchodzą?

- Trudniej, kiedy przychodzą – odpowiada Czesława. – 
Buntują się oni sami, niekiedy bliscy nie mogą się pogo-
dzić się z ich losem. Kiedy odchodzą odczuwam spokój, 
bo wiem, że zrobiliśmy dla nich wszystko, co można było 
dla nich zrobić. 

Pamięć i polskość
Na cmentarzu na Antokolu oddajemy cześć poległym 

Polakom. Zawiązujemy biało-czerwone wstążki na nagrob-
kach. To inicjatywa Ryszarda Liminowicza zapoczątkowa-
na kilka lat wcześniej. Z daleka widać polskie barwy na 
setkach krzyży z nazwiskami i stopniami wojskowymi po-
ległych. Takimi samymi szarfami przewiązane są groby 
polskich żołnierzy na Rossie. 

Polską historię na Litwie widać właśnie na cmenta-
rzach. Nie tylko na wileńskich, ale też na wiejskim cmen-
tarzu w Duksztach Pijarskich. Prawie wyłącznie polskie 
imiona i nazwiska.

Zgodnie ze spisem z 2021 r. Polacy stanowią najliczniej-
szą mniejszość narodową na Litwie – 6,5%. W Wilnie jest 
ich blisko 20%. Mają tu polską telewizję i teatr. 

W wielu miejscach można porozumieć się po polsku. 
Tuż przed powrotem do kraju, w hali targowej, w pobliżu 
Ostrej Bramy kupuję czarny, litewski chleb. Sprzedawczy-
ni mówi po polsku, zachwala zwłaszcza ten z bakaliami. 
Kupuję.

- Jaki on ciężki – mówię odbierając siatkę z chlebem. 
- Ciężki, ale dobry – odpowiada starszy mężczyzna, któ-

ry stoi za mną w kolejce. 
Teraz już wierzę Ani i Basi z Towarzystwa Przyjaciół Wil-

na, że wystarczy jeden wyjazd, by zostawić serce w Wilnie. 

Wyjazd z darami dla rodaków na Litwie zorganizowało Towa-
rzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu, a dofi-
nansowały Ministerstwo Obrony Narodowej i Fundacja Enea. 

WOKÓŁ NAS
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trzebuje żadnej pomocy. Coraz częściej zmorą starszych 
staje się samotność. Brak zaspokojenia potrzeby bliskości 
deklaruje już 6 proc. pytanych. 

Badanie wykazało też, że okres pandemii, wojny i in-
flacji obniżył bezpieczeństwo finansowe seniorów. Tylko 
niecałe 3 proc. osób starszych twierdzi, że ich sytuacja 
materialna jest bardzo dobra, ponad 17 proc. bada-
nych określa poziom swojego bezpieczeństwa finanso-
wego jako dobry, a ponad 64 proc. mówi, że jest on 
przeciętny. Niemal 16 proc. przyznaje, że ich sytuacja 
materialna jest zła lub bardzo zła. Co więcej, 33 proc. 
badanych stwierdza, że pogorszyłą się ona w ciągu 
ostatniego roku, u ponad 52 proc. pozostała bez zmian, 
a poprawiła się jedynie w ok. 15 proc. grupie.

Spośród osób, które wsparcia potrzebują, niespeł-
na połowa (43,74 proc.) przyznaje, że je otrzymuje. Co 
czwarty ankietowany, mimo że wymaga wsparcia, nie 
może na nie liczyć. Ponad połowa badanych pomoc 
otrzymuje od rodziny (49 proc) i znajomych (13 proc.). 
Zdecydowanie mniej może liczyć na instytucje 
(25 proc.) i państwo (15 proc).

– Z wieloletnich obserwacji i doświadczeń oraz pa-
nujących trendów demograficznych można wywniosko-
wać, iż społeczeństwo w Polsce starzeje się w zastra-
szającym tempie. Dlatego też tak ważne jest skupienie 
uwagi decydentów na organizacji sprawnej i skutecznej 
pomocy w ochronie zdrowia i poświęcenie większych 
nakładów finansowych na system opieki dla seniorów 
– mówi Michał Winter, pełnomocnik Zarządu Falck, Kra-
jowy Koordynator Świadczeń Medycznych.

– Ten ważny sygnał płynący bezpośrednio od se-
niorów, zwraca szczególną uwagę na konieczność dal-
szego rozwoju w kierunku budowy – adekwatnego do 
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Raport

Czego najbardziej  
brakuje seniorom 

Według raportu SeniorApp – przygotowanego we współpracy z ekspertami z organizacji działającymi na 
rzecz seniorów – już co czwarty potrzebujący z grupy wiekowej 60+ nie otrzymuje żadnego wsparcia, a z coraz 
większymi problemami finansowymi zmagają się ci, których sytuacja już wcześniej była zła. Coraz częściej, 
wśród problemów dotykających najstarszych, wskazywany jest też brak bliskości i towarzystwa, czyli jednym 
słowem – samotność. 

Jak wynika z danych spisu powszechnego (NSP), w Polsce żyje blisko 
9,8 miliona osób powyżej 60 roku życia (ponad 4 miliony mężczyzn 
i 5,7 miliona kobiet). To liczba równa lub przewyższająca populację 
takich krajów jak Węgry, Austria, Szwajcaria czy Dania.

Wiele osób starszych mieszkających w Polsce na co dzień żyje sa-
motnie, bo ich dzieci wyprowadziły się z domu, a oni nie są obecnie 
w związku małżeńskim. Według raportu zawierającego wstępne wyniki 
NSP 2021 – ponad 3,982 mln osób powyżej 65 r.ż. ma męża lub żonę, 
przeszło 2,189 mln jest wdową lub wdowcem, ponad 524,6 tys. osób 
65+ rozwiodło się, a więcej niż 357 tys. deklaruje, że ich stan cywilny to 
kawaler lub panna. 

„Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce” to 
raport, w którym poruszane są zagadnienia dotyczące zdrowia osób 
starszych, ich potrzeb i sytuacji materialnej oraz społecznej. W tym 
roku w badaniu wzięło udział 1384 seniorów i 898 opiekunów, tzn. 
osób, które pozostają aktywne zawodowo i pomagają potrzebującym 
w sprawach życia codziennego lub taką pomoc chciałyby zaoferować 
swojej rodzinie, czy ludziom z najbliższego otoczenia. 

PO PIERWSZE SENIORZY 
Ankietowani zostali zapytani m.in. o to, czy żyją aktywnie? Jakiej 

pomocy potrzebują, z jakiej korzystają? Czy proszą o wsparcie i czy 
mogą na nie liczyć? Określili również największe przeszkody w prosze-
niu o pomoc.

Ponad 80 proc. badanych deklaruje, że żyje aktywnie tzn., że często 
wychodzi z domu (55,66 proc.) lub że wychodzi z domu w konkretnych 
celach (29,56 proc.). Do braku aktywności pozadomowej przyznaje się 
15 proc. pytanych osób. 

Pomoc, której potrzebują seniorzy – podobnie jak ta grupa społeczna 
– jest zróżnicowana. Wśród najczęściej wymienianych i oczekiwanych 
form wsparcia znajdują się: zdrowotne tj. opieka lekarska, rehabilita-
cyjna, pielęgnacyjna (61 proc. ankietowanych), życiowe (25 proc.) i fi-
nansowe (21 proc. badanych). Co czwarta osoba deklaruje, że nie po-
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potrzeb – systemu wsparcia i opieki osób starszych. Co 
istotne, jego centralne miejsce zajmuje obszar ochro-
ny zdrowia. Polscy seniorzy zdają się komunikować, 
że właściwie zaopiekowani zdrowotnie, z pozostałymi 
wyzwaniami dnia codziennego poradzą sobie samo-
dzielnie – dodaje Agnieszka Wróbel, wicedyrektor ds. 
wsparcia specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie w Gdańsku.

PO DRUGIE OPIEKUNOWIE 
O swojej perspektywie w raporcie SeniorApp opo-

wiedzieli także opiekunowie. Wśród pytań do nich zna-
lazły się te dot. sytuacji materialnej, przeszkód w udzie-
laniu pomocy, oczekiwań bliskich seniorów czy formy 
wsparcia, jakie im oferują.

Co ciekawe, już nie czas (jak w poprzednim bada-
niu), a niewystarczające środki finansowe stanowią naj-
większą przeszkodę w udzielaniu pomocy. Aż 41 proc. 
badanych wskazuje, że to właśnie brak finansowych 
możliwości nie pozwala im odpowiednio zająć się po-
trzebującymi bliskimi. To zrozumiałe, jeśli weźmiemy 
pod uwagę fakt, że blisko połowa opiekunów deklaruje 
pogorszenie swojej sytuacji materialnej w porównaniu 
z ubiegłym rokiem. 

Na czas jako przeszkodę w niesieniu pomocy wska-
zało 23 proc. pytanych. Co piąty deklaruje natomiast, 
że nie jest o pomoc proszony. Tylko 16 proc. ankieto-
wanych uważa, że mieszka zbyt daleko, by móc pomóc 
i są to osoby, które mieszkają za granicą, bądź w Polsce, 
jednak bardzo daleko od potrzebującego wsparcia 
seniora. Ponad 80 proc. opiekunów swoich „silversów” 
ma w tym samym mieście, z czego blisko 17 proc. w tym 
samym domu, a co czwarty – w tej samej dzielnicy.

Już kolejny raz badanie pokazało, że komunikacja 
na linii senior – opiekun pozostawia wiele do życzenia, 
pełna jest bowiem błędów w interpretacji. Widać je 
m.in. wśród ankietowanych opiekunów odpowiada-
jących na pytanie dotyczące pomocy, jakiej oczeku-
ją seniorzy. Osoby starsze informowały, że najbardziej 
potrzebują pomocy zdrowotnej, podczas gdy duża 
grupa opiekunów (73 proc.) wskazała głównie na kwe-
stie życiowe. Według nich to one sprawiają starszym 
największy problem.

– Wiele problemów osób starszych potrzebuje roz-
wiązań systemowych, podjęcia odpowiednich kroków 
mających wpływ na kształt polityki senioralnej, jednak 
pamiętajmy, że nawet my, jako jednostki, możemy cza-
sem mieć wpływ na zmiany, choćby w najbliższym oto-

czeniu. Niezależnie jednak od tego, czy chcemy działać systemowo, 
czy indywidualnie, pierwszym krokiem zawsze powinno być wsłucha-
nie się w realne potrzeby seniorów i ich zrozumienie – mówi Przemy-
sław Mroczek z SeniorApp. 
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Dwie autorki z grona wyróżnionych: Teresa Borkiewicz (zdobywczyni 
III miejsca za opowiadanie ,,Droga do szczęścia”) oraz Krystyna Drewnic-
ka (wyróżniona za utwór ,,Dzielić znaczy mnożyć”) nie tylko są z Poznania, 
ale też obie uczestniczą w warsztatach Grupy Literackiej Seniorów Pro-
jektu Fifna. 

Z przyjemnością zawitaliśmy 25 listopada do Fifnej – trochę przeszka-
dzając w zajęciach – by wręczyć laureatkom nagrody rzeczowe, wśród 
których znalazły się m.in. bilety do Teatru Muzycznego, Teatru Polskiego, 
karnety wstępu do Term Maltańskich, książki ufundowane przez wydaw-
nictwo CD Media oraz suplementy z firmy Zioło-Piast. 

MY I PASJE

Konkurs literacki OPOWIEDZ O SZCZĘŚCIU

W oczekiwaniu na książkę
Za nami druga edycja ogólnopolskiego konkursu literackiego My60+ na opowiadanie senioralne. W tym roku 
jego tematem było szczęście. Na konkurs nadesłano 40 prac. Jury, w składzie którego – jak przed rokiem – 
zasiadła m.in. znana pisarka Magdalena Witkiewicz, przyznało 4 nagrody i 3 wyróżnienia. Laureaci otrzymali 
nagrody pieniężne i rzeczowe. 

Przed nami jeszcze praca nad redakcją opowiadań 
i wydrukowanie ich w formie książki. Będzie to drugi tom 
z konkursowej serii ,,Opowiedz o…”. Każdy z autorów bio-
rących udział w konkursie otrzyma w prezencie od wydaw-
nictwa CD Media tom ze swoim opowiadaniem. Część 
nakładu zostanie również przekazana do bibliotek. Książ-
ka będzie mogła zostać wydana dzięki firmie Novavis, któ-
ra była głównym sponsorem tegorocznej edycji konkursu. 

Anna Dolska
Fot. Błażej Friedrich 

Czy wiesz, że...
Sianko na wigilijnym stole to jedna z najpowszechniejszych tradycji bożonarodzeniowych. 
Dawniej na stół lub ławę, przy której siadano do wigilijnej wieczerzy, kładziono zboże, słomę 
lub siano. Najczęściej siano kładzie się pod obrusem, rzadziej – na obrusie, a jeszcze rzadziej 
– pod stołem lub na krzesłach. W bardzo nielicznych przypadkach można spotkać się ze zwy-
czajem umieszczania wigilijnego sianka pod choinką.  
Niewykluczone, że tradycja ta sięga czasów pogańskich, kiedy jeszcze jesienno-zimowe święta miały cha-

rakter związany z kultem zmarłych. Siano — jako sucha trawa — miałyby mieć związek 
z obumieraniem. Najczęściej wskazuje się jednak na związek sianka wigilijnego z sianem, na 
którym przyszedł na świat mały Jezus. Z reguły pod obrus wkładamy niewielką ilość sianka, 
podczas gdy nasi przodkowie nakrywali nim cały blat ławy czy stołu. 
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MY I FINANSE

Kwoty graniczne przychodu zmieniają się co trzy miesiące. 
Powinny je monitorować osoby, które pobierają renty oraz 
wcześniejsze emerytury. Po ich przekroczeniu ZUS może 
zmniejszyć lub zawiesić przyznane świadczenie.

Od grudnia 2022 r. do lutego 2023 r. górna granica 
bezpiecznego dorabiania wynosi 4 536,50 zł brutto. Do-
datkowy miesięczny przychód, który nie przekracza tej 
kwoty, nie spowoduje zmniejszenia emerytury bądź ren-
ty. Aby ZUS nie wstrzymał wypłaty świadczenia, przychód 
ten między grudniem a lutym nie powinien być wyższy niż 
8 424,90 zł brutto.

Najniższa granica dorabiania w porównaniu z poprzed-
nim okresem (wrzesień–listopad) wzrosła o 227,10 zł, a próg 
130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – o 421,70 zł.

Jeśli zarobki, które emeryt lub rencista uzyskuje z do-
datkowego przychodu, będą się wahać w granicach 
od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 
wówczas świadczenie z ZUS będzie zmniejszone o kwotę 
przekroczenia. Nie będzie ona jednak wyższa niż kwota 
maksymalnego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla po-
szczególnych świadczeń, a od marca 2022 r. do końca 
lutego 2023 r. wynosi:
* 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolno-

ści do pracy,
* 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do 

pracy,

Od grudnia 2022 r. pracujący renciści 
i wcześniejsi emeryci mogą dorobić więcej

Osoby, które pobierają świadczenia z ZUS i jednocześnie pracują, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego 
wieku emerytalnego, mogą dorobić więcej do budżetu domowego. Od grudnia niższy, bezpieczny próg limitu 
zwiększył się o ponad 227 zł brutto.

* 588,19 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.
Na limity osiąganych zarobków przy równoczesnym pobieraniu świad-

czeń nie muszą zważać osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu 
powszechnego wieku emerytalnego, czyli kobiety po 60. roku życia i męż-
czyźni po ukończeniu 65 lat.

Bez ograniczeń mogą też dorabiać niektórzy renciści. Są to osoby, któ-
re pobierają renty dla inwalidów wojennych lub inwalidów wojskowych, 
których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową. 
Ten przywilej dotyczy także rent rodzinnych, które przysługują po oso-
bach uprawnionych do tych świadczeń.

Do śledzenia kwot granicznych nie są ponadto zobowiązani renciści 
pobierający rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalo-
nej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. 
Te osoby również mogą zarobkować bez ograniczeń.

Źródło: ZUS

Czy wiesz, że...
Narodzenie Jezusa na sianie wskazuje na to, jak ubodzy byli Maryja i Józef. Jednocześnie 
oznacza też skromność, która towarzyszyła narodzeniu Jezusa w stajence. Mimo to właśnie 
sianko pod obrusem ma zapewnić domownikom dobrobyt i szczęście. 
W dawnych czasach wigilijne sianko było nie tylko symbolem, ale także służyło do wróżenia. 
Musisz wiedzieć, że nasi przodkowie przywiązywali ogromną wagę do wigilijnych wróżb. To, 
co przyniesie kolejny rok, próbowano odgadnąć, m.in. wyciągając spod obrusa źdźbła siana. 

Im źdźbło było dłuższe i prostsze, tym dłuższe i zdrowsze życie zapowiadało. Krót-
kie, ukruszone źdźbło mogło oznaczać nie tylko kłopoty ze zdrowiem lub śmierć, ale 
też bardzo skromne plony.

Źródło: mamotoja.pl



Ewa Kasprzyk lubi sportowy styl, w takich luźnych stylizacjach może za-
równo wybrać się na zakupy, jak i wyjść na ulicę czy też na spotkanie ze 
znajomymi. Przyznaje również, że lubi łączyć na przykład styl sportowy 
z casualowym, a czasem jakimś nietuzinkowym zestawieniem zaskoczyć 
nawet samą siebie.

– Kocham styl sportowy i właściwie mogę powiedzieć, że urodziłam 
się do tego stylu, bo jest praktyczny, wygodny, modny i szybki w wyborze. 
I chyba do mnie pasuje, ponieważ wydaje mi się, że sama w sobie jestem 
już na tyle bogata, że jakbym jeszcze wystroiła się w falbanki, tobym wy-
glądała jak wisienka na torcie – mówi aktorka.

Podoba się jej to, że w modzie panuje teraz całkowita dowolność 
i nieskończona możliwość interpretacji. Dzięki temu każdy poprzez ubiór 
może wyrazić swoją indywidualność i dostosować poszczególne styliza-
cje do swoich potrzeb.

– Ktoś, kto wymyślił styl sportowy i wprowadził go jako dozwolony na 
ulice, to bardzo dobrze dla mnie zrobił. Poza tym ja też lubię mieszać sty-
le, na przykład casualowy ze sportowym, chyba to też jakoś mi wychodzi. 
Teraz można do cekinowej bluzki założyć adidasy i to jest okej, to jest 

cool. Z kolei do dresów zakłada się szpilki i to jeszcze ze 
skarpetkami. Ale ja nie sięgam po aż takie ekstremalne 
rzeczy, bo na co dzień nie chodzę w szpilkach, tylko na 
scenie i w filmie – podkreśla.

Ewa Kasprzyk nie ukrywa natomiast, że czasami w kwe-
stii ubioru ma ochotę na nutkę ekstrawagancji.

– Generalnie nie mam czasu na bawienie się modą, ale 
czasami sama siebie chcę zaskoczyć i założyć coś, co wy-
kracza poza schematy, które są zarezerwowane dla pew-
nego wieku i dla pewnych kobiet. Chociaż osobiście 
uważam, że moda nie ma wieku i to jest w niej cudowne 
– mówi.

Aktorka zauważa, że pomiędzy poszczególnymi tren-
dami nie ma sztywnych granic. W ciekawy sposób można 
więc łączyć różne style. Najważniejsze jest jednak to, by 
komfortowo czuć się w tym, co mamy na sobie.

Nowy reżyser i nowa obsada aktorska powodują, że 
nawet dobrze znany od lat spektakl zyskuje zupełnie inny 

NASZE ROZMOWY 

Ewa Kasprzyk  
z modą i zawodowo

Zdaniem aktorki Ewy Kasprzyk ubrania w stylu sportowym są nie tylko wygodne, ale także doskonale maskują 
niedoskonałości sylwetki i odejmują lat. Zawodowo aktorka, a ostatnio także modelka w jednej z reklam, pod-
jęła wyzwanie reżyserskie, ale to nie wszystko, co zaplanowała i realizuje w ostatnim czasie.
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wymiar – uważa Ewa Kasprzyk. Artystka podjęła się reżyse-
rii kultowej już sztuki „Berek, czyli upiór w moherze”. Jak 
zapewnia, zarówno ona, jak i odtwórcy głównych ról od-
kryli w tym scenariuszu ogromny potencjał, który można 
ponownie wykorzystać tak, by totalnie zaskoczyć widzów. 
Premiera odbędzie się w grudniu. Ale to niejedyny projekt 
aktorki w roli reżyserki.

– Reżyseruję kultowy już spektakl „Berek, czyli upiór 
w moherze”, napisany przez Marcina Szczygielskiego, 
w którym kiedyś przed laty grałam, ale po reżyserii drugiej 
części okazało się, że brakuje pierwszej, więc podjęłam się 
złączyć te dwie części. Oficjalna premiera jest w grudniu, 
ale już mamy previewsy, ogrywamy sobie, żeby to spraw-
dzić. Kiedyś ten spektakl był grany w innym teatrze, w in-
nej obsadzie, a teraz ma nową, wspaniałą obsadę – mówi 
Ewa Kasprzyk.

Obok niej na scenie będzie można zobaczyć: Antonie-
go Pawlickiego, Kamila Kulę, Lesława Żurka i Joannę Jar-
mołowicz. Spektakl zostanie zaprezentowany w różnych 
miastach Polski. Aktorka zapewnia, że doskonale odnaj-
duje się w roli reżysera. Może bowiem uruchomić zupełnie 
inne pokłady swojej kreatywności i inwencji twórczej.

– Jest genialnie. Po prostu to jest świetna fucha, bo można sobie tak 
naprawdę kreować rzeczywistość, jeszcze kogoś prosić, żeby zagrał według 
mojego pomysłu, albo dowiadywać się, że można inaczej. Dla mnie to jest za-
skakujące, bo ja grałam to kiedyś 10 lat, a teraz nagle jest nowa obsada i jest 
świeże spojrzenie. Ja odkrywam coś nowego, bo ci aktorzy wnoszą po prostu 
nowe wartości do tego tekstu. I okazuje się, że problem LGBT jest ciągle aktu-
alny i nadal do końca nie ma tolerancji w tych sprawach – tłumaczy aktorka.

„Berek, czyli upiór w moherze” to niejedyny spektakl, nad którym pra-
cuje Ewa Kasprzyk. Pomysł na kolejny zrodził się spontanicznie, po udziale 
w reklamie telewizyjnej.

– Za chwilę będę robiła też monodram, który będzie prawdopodob-
nie o bardzo słynnej i bardzo obśmianej instytucji, jaką jest teściowa. 
W związku z tym, że zostałam „ogólnopolską teściową” w firmie zajmują-
cej się produkcją mebli, więc podjęłam taki właśnie temat, który myślę, że 
może być dosyć zabawny. To raczej też będzie rzecz komercyjna, zabaw-
na, nie bardzo poważna – mówi.

Aktorkę będzie można zobaczyć na deskach teatru, a także na szkla-
nym ekranie.

– Czekam na premiery dwóch filmów: „Ślub doskonały”, chyba będzie 
w styczniu, i tych słynnych „Chłopów”, których nie możemy się już docze-
kać – dodaje Ewa Kasprzyk.

Źródło: Agencja Newseria Lifestyle
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ENEA DLA POKOLEŃ

Choroba Alzheimera 
– gdzie bliscy mogą szukać pomocy

Z Anną Tasiemską, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera rozmawiają Anna 
Dolska i Jerzy Piasny. 

W Polsce 1 milion osób dotkniętych jest chorobą Alzheimera. Nie-
którzy są przekonani, że jest ona tożsama ze starczą demencją. Czy 
to prawdziwe twierdzenie?
Problemy chorych i rodzin są bardzo podobne. Właściwie dopiero 
po śmierci można jednoznacznie stwierdzić, czy to w 100 proc. był Al-
zheimer. Na spectrum choroby składa się grupa objawów i zachowań, 
które wymagają bardzo żmudnej pracy lekarzy, by trafnie zdiagnozo-
wać pacjenta. Ogólnie mówimy o zespole chorób otępiennych, a Al-
zheimer jest jedną z nich. Jeśli chodzi o objawy są to bardzo podobne, 
jednak Alzeimer jest chorobą bardziej skomplikowaną. Moje doświad-
czenie opiera się nie tylko na pracy na rzecz chorych, ale też przez 
18 lat opiekowałam się mamą, która cierpiała z powodu Alzheime-
ra. Zachorowała bardzo młodo, bo po 50. roku życia. To był główny 
powód, dla którego zakładałam stowarzyszenie z lekarzami i innymi 
rodzinami w 1999 r. Od tego czasu pomogliśmy ponad 800 rodzinom.

Jakie są pierwsze objawy? Czy osoba chora lub ktoś z bliskich może 
je zaobserwować?
Chory najczęściej nie dostrzega zmian. Ma niepokoje związane z za-
pominaniem, szuka kluczy, rzeczy. To jeszcze jednak nie jest powód do 
niepokojów, bo z wiekiem wszyscy zaczynamy mieć problem z pamięcią. 
W stanie chorobowym zaczynają zdarzać się inne sytuacje: chory np. 

chowa buty do lodówki, albo zapomina zakręcić wodę, 
nie ma poczucia czasu, przestrzeni i miejsca. Wychodzi 
z domu i nie wie jak do niego wrócić. Nie może sobie po-
radzić w sklepie. Ma ograniczony zasób słów, mówi zda-
niami, w których nie ma podmiotu, przeskakuje z tematu 
na temat. Nie możemy go zrozumieć. Są chorzy, którzy 
sami zgłaszają się do Stowarzyszenia, gdzie poddajemy 
ich specjalnym testom lub zgłasza się do nas zaniepoko-
jona rodzina. Dalszy przebieg choroby jest coraz trudniej-
szy. Ktoś musi zamieszkać z chorym lub zorganizować po-
moc w postaci opiekunki, albo przeprowadzić chorego 
do domu opieki, w którym będzie pod nadzorem przez 
całą dobę.

Kto jest w grupie ryzyka?
W grupie ryzyka są teoretycznie wszystkie osoby po 
65. roku życia. Dawniej mówiło się, że to choroba dzie-
dziczna. Kluczowy jest jednak styl życia. Na wykładach 
i warsztatach stymulujących pracę mózgu pomagamy 
ćwiczyć umysł osobom, które jeszcze są zdrowe. Ważna 
jest odpowiednia dieta – szczególnie polecane są zie-
lone warzywa. Zalecenia dotyczące profilaktyki innych 
chorób odnoszą się także do Alzeimera: codzienne 
wychodzenie z domu przynajmniej na 20 minut, nie 
siedzenie przed telewizorem, nawadnianie organizmu, 
wietrzenie mieszkania. Bardzo ważne są kontakty towa-
rzyskie, nordic walking, ale także i to, że zagramy z kimś 
w karty. Na naszych zajęciach seniorzy rozwiązują różne 
zadania. Mówi się, że krzyżówka jest dobra, ale nie każ-
da. Lepsza bardziej skomplikowana. Rewelacyjnie na 
mózg działa nauka języka obcego. Mózg musi wciąż 
otrzymywać nowe zadania. Istotna jest też jakość snu. 

Czy w Stowarzyszeniu są odpowiednie ścieżki, który-
mi prowadzicie chorych i ich opiekunów?
Z osobą, która się zgłasza do Stowarzyszenia najpierw 
długo rozmawiamy. Wielu ta choroba kojarzy się wyłącz-
nie z zanikiem pamięci. Jest to jednak o wiele bardziej 
skomplikowane. Zdarza się, że chory zapomina o pod-
stawowej czynności jaką jest np. jedzenie. Stawia się 
przed nim posiłek, a on nie wie, co ma z nim zrobić. 
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Pracownicy Enei Operator 
w ramach wolontariatu 

wsparli Seniorów
Niemal ¼ Polaków to seniorzy. Zdecydowana większość z nich żyje 
jedynie z emerytur i rent, niewielka grupa pobiera renty rodzinne. 
Wielu Seniorów stara sobie jakoś radzić, ale żyją wśród nas takie 
osoby, które są nieporadne, schorowane, albo po prostu biedne. 
To dla nich wolontariusze Enei Operator przeprowadzili zbiórki da-
rów, wśród których były zarówno żywność, jak i środki higieny.

Od lat pracownicy Enei Operator, którzy są wolontariuszami, organizują 
i przeprowadzają zbiórki darów dla osób potrzebujących, angażując się 
także w różne akcje społeczne jak np. Szlachetna paczka.

W listopadzie 2022 roku postanowili wspomóc seniorów. Wszystko za-
częło się od pani Grażyny, która mieszka pod Poznaniem. 

Pani Grażyna ma 80 lat, mieszka sama. Jest słaba, nie ma siły, by 
dojść do drzwi, gdy odwiedza ją wolontariuszka. W toalecie ma specjalny 
chwytak na ścianie. Bez niego nie dałaby rady wstać. Choruje na cukrzy-
cę, ma problemy z nietrzymaniem moczu. Ale nie poddaje się przeciw-
nościom. Rozwiązuje krzyżówki, by ćwiczyć mózg, by nie zapomnieć… 
Ale to nie Alzheimer i choroby ją niszczą. To strach, że jeśli kupi pieluchy 
i podkłady to nie wystarczy jej na leki, albo na jedzenie.

Pan Władysław, lat ok. 90. W zasadzie wszystko ma… Potrzebuje „tyl-
ko” środków higieny osobistej jak mydło, pasta do zębów, szampon do 
włosów, gąbka, papier toaletowy, nawilżany papier toaletowy, krem do 
rąk, do stóp, do ciała oraz chemię gospodarczą: proszek do prania, płyn 
do prania, płyn do naczyń, środki do czyszczenia kuchni i łazienki, gąbki 
i ściereczki, papierowe ręczniki itp. Bo to wszystko takie drogie…, a leki też 
kosztują. I jedzenie. 

Pan Józek, lat 64. Rencista. Schorowany. Utrzymuje się z zasiłków, za-
pomóg i sporadycznej pomocy sąsiadów. Wiadomo, każdy ma ciężko. Pan 
Józek mieszka samotnie w lokalu komunalnym. Nie używa lodówki. Za dużo 
prądu. Pan Józek ma przedpłatowy układ pomiarowy i musi wybierać albo 
lodówka, albo światło. Wybrał światło. Jedzenia i tak nigdy nie ma na zapas. 

Jeszcze w grudniu paczki od wolontariuszy trafiły do tych i innych se-
niorów. Dary uatrakcyjniły nie tylko świąteczny czas, ale pozwoliły także 
trochę zaoszczędzić i poczuć się bezpiecznie. 

ENEA DLA POKOLEŃ

Trzeba go nakarmić. Są problemy ze sprawami fizjolo-
gicznymi. Chory zapomina gdzie jest łazienka. Każdy 
trochę inaczej choruje. Rodzina ma indywidualne po-
trzeby, które trzeba rozpoznać, uświadomić bliskich, że 
trzeba ubezwłasnowolnić chorego, bo chory nie jest 
już zdolny do decydowania o swoim zdrowiu, majątku 
i wszelkich sprawach formalnych. 

Stowarzyszenie świadczy też pomoc w domu cho-
rego. Dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Zdrowia 
i Opieki Społecznej UM możemy świadczyć usługi opie-
kuńcze, rehabilitacyjne, pomoc prawną. Prawnik poma-
ga napisać wniosek do sądu o ubezwłasnowolnienie 
i ustanowienia opiekuna prawnego. Mamy w Stowarzy-
szeniu neuropsychologa, neurologa i psychologa, któ-
rzy wspierają opiekunów. Przede wszystkim są też osoby, 
które miały chorego z Alzheimerem i mogą podzielić się 
swoim doświadczeniem. One najwięcej pomagają, bo 
dają ten kierunek, podpowiadają co, gdzie załatwić. 

W naszym społeczeństwie dzieci, partnerzy życiowi 
mają duże obawy w umieszczaniu chorych w placów-
kach opiekuńczych. Boją się krytyki otoczenia. Czy zgła-
szają się do Państwa osoby, które nie dają rady, a boją 
się oddać rodzica do domu pomocy społecznej?
Jeśli ktoś ma chorego, a wie, że nie będzie mu mógł 
zapewnić całodobowej opieki, musi dużo wcześniej 
pomyśleć o przeprowadzeniu odpowiednich procedur. 
Proszę się nie przejmować rodziną, znajomymi, co po-
wiedzą i pomyślą. Trzeba zachować równowagę między 
pomocą choremu i opieką nad nim. Nie można tego 
robić kosztem własnego życia. Mamy niestety takie sy-
tuacje w Stowarzyszeniu, że opiekun umiera przed cho-
rym, bo się wyeksploatował.

W jaki sposób można skorzystać z pomocy Stowarzy-
szenia? 
Każdego, kto chciałby się z nami skontaktować, za-
praszamy do naszej siedziby przy ul. Wierzbowej 2/2 
w Poznaniu. Na stronie alzheimerwielkopolska.pl są 
numery telefonów i na adres e-mail: kontakt@alheimer-
wielkopolska.pl. Z otwartymi ramionami przywitamy też 
każdego wolontariusza. Nie musi to być osoba, która 
ma doświadczenie z chorymi na Alzheimera. Wystarczą 
dwie ręce i chęć niesienia pomocy.

Rozmowa pochodzi z audycji ,,Mądrej głowie”  
nadawanej w Radiu Poznań i MC Radio,  

której patronuje Fundacja Enea. 
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Wyraźnie świadczy to o tym, że choć stawiamy na suplementację, nie-
rzadko robimy to nieodpowiedzialnie.

Źle dobrany suplement może zaszkodzić!
Eksperci w tej kwestii są zgodni. Suplementy – pod warunkiem, że są odpo-
wiednio dobrane – mogą wspomagać nasz organizm dosłownie na każdej 
płaszczyźnie. Wspomogą twoje trawienie, wzmocnią odporność na infekcje 
czy stres, wspomogą koncentrację i pamięć, poprawią jakość snu. 

Jest jednak druga strona medalu, niejednokrotnie bagatelizowana 
przez wiele osób. Suplementy diety – dokładnie tak samo jak leki, pro-
dukty spożywcze czy kosmetyki – mogą zaszkodzić! – Jak powiedział 
Paracelsus: „Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka 
czyni truciznę”. Więc zdecydowanie tak – źle dobrane suplementy mogą 
zaszkodzić. Dzieje się tak, gdy zastosujemy kilka razy dziennie różne pro-
dukty np. kompleksy witamin i minerałów zawierające żelazo w różnych 
ilościach. Wówczas może się ono skumulować i wywołać problemy ze 
składem krwi. Innymi powszechnie znanymi skutkami przedawkowania 
suplementów są także m.in. stan pobudzenia czy reakcje alergiczne – 
przekonuje Magdalena Mildner, dietetyczka, fitoterapeutka. 

Dawka to nie wszystko. Niezwykle niebezpieczny okazuje się także 
nieodpowiedni dobór suplementów do indywidualnych potrzeb. Mowa 
tu m.in. o suplementacji składników, których mamy nadmiar w organi-
zmie. Wówczas często występuje także tzw. działanie antagonistyczne lub 
synergiczne, wzmacniające wzajemne aktywności substancji, co tak jak 
przy lekach może wywołać skutki niepożądane. – Przyjmowanie suple-
mentów warto zawsze skonsultować – zwłaszcza w przypadku preparatów 
ziołowych. Wówczas najlepiej porozmawiać z lekarzem, dietetykiem lub 
fitoterapeutą, czyli specjalistą w zakresie roślin leczniczych – dodaje eks-
pertka.

Jak wybrać odpowiedni suplement? 
Podstawową kwestią przy decyzji zakupowej jest sprawdzanie etykiet 

i dokładne czytanie składów. Nie kupuj produktu „w ciemno”, pod wpły-
wem impulsu. Nie sugeruj się także innymi osobami. Suplementacja to 
niezwykle indywidualna kwestia. To co służy twojej znajomej czy partne-
rowi wcale nie musi sprawdzać się również w twoim przypadku. 

– Dziś bez problemu znajdziemy dokładne opisy produktów w Inter-
necie, więc czytanie składów wcale nie musi być uciążliwe. Ten powi-
nien być przede wszystkim prosty i czysty, czyli pozbawiony substancji 
wypełniających. Unikajmy produktów, w których znajdują się: stearynian 
magnezu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, które kumulują się 
w organizmie zaburzając wchłanianie składników odżywczych czy dwu-
tlenek tytanu, który jest podejrzewany o genotoksyczność wywołującą 
nowotwory. Zupełnie zbędne są także takie składniki jak szelak, cukier 

czy słodziki, które blokują wchłanianie witamin oraz zagra-
żają otyłością. Unikajmy także niepotrzebnych barwników, 
w tym żółcieni cholinowej czy czerwieni koszenilowej, wy-
wołującej lub nasilającej reakcje astmatyczne. Trzeba być 
uważnym, tym bardziej, że na półkach sklepów czy aptek 
nie brakuje produktów niskiej jakości – przestrzega Mag-
dalena Mildner, dietetyczka. 

W doborze suplementu zwracaj uwagę także na obec-
ność substancji aktywnych, czyli takich, które mają fak-
tyczne działanie na nasz organizm. Trzeba być niezwykle 
uważnym, tym bardziej, że na półkach sklepów czy aptek 
nie brakuje produktów niskiej jakości. Różnice widać nie-
zwykle wyraźnie w suplementach, które w założeniu mają 
pomóc w zaśnięciu. 

– W wielu koncernowych preparatach niskiej jakości 
znajdziemy jedynie melisę, ekstrakt z szyszek chmielu i śla-
dowe ilości melatoniny wraz z szeregiem niepotrzebnych 
substancji, w tym m.in. dwutlenku krzemu czy soli magne-
zowych kwasów tłuszczowych. Tego typu produkt nie ma 
prawa działać. W tej sytuacji dużo lepiej zdecydować się 
na produkt, który oprócz poza podstawowymi substancjami 
będzie miał w swoim składzie m.in. ekstrakty z męczennicy 
cielistej, kozłka lekarskiego, kwiatów lawendy, zielonej her-
baty czy czarnego pieprzu – analizuje Magdalena Mildner.

Standaryzacja i wskaźnik DER –  
dlaczego jest to kluczowa informacja  

dla konsumenta?
Niezwykle ważną informacją z perspektywy każdego konsu-
menta produktów ziołowych jest także wskaźnik DER, ozna-
czający stosunek ilości surowca roślinnego do ilości otrzyma-
nego produktu. Współczynnik jest wyrażany liczbowo. Dla 
przykładu, DER 45:1 oznacza, że z 45 g surowca otrzymano 
1 g gotowego ekstraktu leczniczego. Zasada jest prosta – im 
większy wskaźnik, tym mocniejszy wyciąg roślinny. 

Biorąc pod uwagę to, jak dużo najróżniejszych suple-
mentów dostępnych jest na rynku, pamiętaj o tym, żeby 
zwracać uwagę na składy podane na opakowaniu. W tro-
sce o zdrowie decyduj się jedynie na środki, które w rze-
czywistym stopniu mogą mieć wpływ na twój organizm. 
Świadomość składów, w tym standaryzacji oraz wskaźnika 
DER z pewnością pomoże ci w dokonaniu najlepszego 
wyboru zakupowego!

MY I ZDROWIE

Korzystasz z suplementów diety? 
Sprawdź, czy robisz to odpowiedzialnie!

Polacy niezwykle chętnie zażywają suplementy diety. W niedawno przeprowadzonym badaniu aż 67 proc. 
respondentów potwierdziło spożywanie różnego rodzaju preparatów suplementujących. Niestety, zaledwie 
co piąty Polak zakup suplementów konsultuje z farmaceutą, a co siódmy z lekarzem. 
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W domu rodzinnym wisiał jeden z jego obrazów. Akt kobiety zniknął, 
co się później z nim stało, historia rodzinna milczy.

Jestem na ćwiczeniach w szkole. Współćwicząca mówi, że na wysta-
wie „Kobieta w malarstwie polskim” wisi „Portret dziewczynki” z 1926 r., 
podpisany moim nazwiskiem. Ciekawość bierze górę, rzeczywiście, to 
jest obraz namalowany ręką mego dziadka.

Śladem pracy naukowej
Któregoś dnia wpada mi w ręce „Toruński słownik biograficzny”. Ze 
zdumieniem odkrywam, że na temat mojego dziadka napisano pracę 
magisterską. Dlaczego ja o tym nic nie wiem, muszę ją zdobyć. Za-
czynają się schody, nie znam adresu ówczesnej studentki, a bez niej, 
uczelnia nie przekaże mi kserokopii wspomnianej pracy. Ale… jest furt-
ka, jeżeli promotor udzieli mi zgody, to uczelnia prześle mi stosowne 
strony. Ten cień niepokoju, czy uda mi się sprawę załatwić do końca. 
Mam szczęście i to duże. Promotor żyje, uczelnia przesyła kserokopię 
wspomnianej pracy, wystarczy oprawić strony i cieszyć się pomyślnym 
zakończeniem. Zastanawia mnie tylko fakt, dlaczego w pracy nie ma 
żadnej wzmianki o sukcesie dziadka, który w Wilnie za „Portret żony” 
w 1924 r. otrzymał „Mały Złoty Medal”. 

Wnioskuję, że już po ukazaniu się tej pracy, ciotka Irena przekazała 
ten obraz do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Postanawiam wy-
łuskać z tej pracy najważniejsze, moim zdaniem informacje i spróbo-
wać je opublikować. Szczęście mi dopisuje. Stosowne wspomnienia 

ukazują się w lokalnym wydaniu gazety ogólnopolskiej. 
Nawiązuję kontakt z muzeami w Toruniu i Bydgoszczy, 
proszę o zdjęcia obrazów przodka, moja kolekcja pa-
miątek po nieznanym dziadku rośnie.

Portret żony w muzeum
Nadarza się okazja wyjazdu do Wrocławia. W progra-
mie wycieczki jest wizyta w muzeum. Dochodzi do 
śmiesznej sytuacji, grupa podziwia dzieła Abakanowicz, 
ja w zawrotnym tempie poszukuję obrazu dziadka. Ja-
każ ulga… jest, mogę się sfotografować z babcią, Anie-
lą Karniej. Stoję przed wspomnianym wyżej obrazem 
„Portretem żony”. Emocje nie do opisania, w muzealnej 
przestrzeni spotkanie babci, dziadka i wnuczki. Dyrek-
cja muzeum zgadza się na umieszczenie tego zdjęcia 
w mediach społecznościowych, ale... jednocześnie 
ogłasza konkurs na nadsyłanie zdjęć zwiedzających na 
tle wybranych obrazów. Po powrocie do domu, wysy-

WOKÓŁ NAS

Pędzlem i piórem  
– śladami dziadka

Nie znać historii, to być zawsze dzieckiem, mawiał Cyceron. Będąc admiratorką złotych myśli, postanawiam 
bliżej poznać historię życia mego dziadka, malarza Edwarda Karnieja. Nie znałam go, urodziłam się osiem lat 
po jego śmierci.
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łam zamówienie na wykonanie reprodukcji tego ob-
razu, oczywiście w mniejszym formacie. Replika dzieła 
wisi na czołowym miejscu w moim pokoju. Nabieram 
ochoty na kolejne emocje, związane z osobą dziadka.

Dalsze tropy 
Odzywa się Grzegorz, posiadacz grafiki wykonanej 
węglem i piórkiem, nabytej w pewnym antykwariacie 
na przedmieściach Chicago. Podpis i data nie budzą 
wątpliwości, to jest dzieło Edwarda. Z głębi kraju pisze 
Marcin, właściciel namalowanej przez dziadka kobiety 
z różami. Zaczynam się zastanawiać, ile jeszcze rzeczy 
nie wiem o dziadku, co jeszcze odkryję. Człowiekiem 
targa niepewność, co czeka go za zakrętem. A widok 
ten może być bardzo ciekawy.

Cztery lata temu udzielam wywiadu znanej osobie, nazwijmy to 
wywiadem-rzeką. Zostaje mi po nim uczucie dyskomfortu. Dzienni-
karz nie podważa żadnego, dosłownie żadnego słowa z mej historii, 
umieszcza nawet post i zdjęcia na swoim profilu, ale… ja czuję się nie-
zręcznie, nie mając namacalnych dowodów, że jestem wnuczką tego 
malarza. Postanawiam działać, czas goni. Nawiązuję kontakt z gene-
alogiem z Wilna. Jak się okaże, będzie to strzał w dziesiątkę. Mam parę 
dokumentów, związanych z osobą dziadka, jak i innych członków ro-
dziny. Są nieścisłości np. w dacie urodzenia, ale cóż, nie jestem w sta-
nie poprawić danych w biografii przodka. Jakież to emocje targają 
człowiekiem, kiedy trzyma w ręku akt chrztu dziadka, podanie o wy-
danie dowodu osobistego czy zaświadczenie, że Edward Karniej jest 
członkiem rzeczywistym Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków.

Kolejnym krokiem jest przekazanie wszelkich pamiątek po sławnym 
dziadku do miejscowego archiwum państwowego. Efektem jest wy-
stawa plenerowa „Dotyk pamięci”, zorganizowana z okazji Dnia Archi-
wisty. Przyznaję, że takiego obrotu sprawy nie byłam w stanie przewi-
dzieć. 

Na wileńskiej Rossie
Odkrywam, że na wileńskiej Rossie znajdują się groby: Romualda, 

brata dziadka oraz samego pradziadka, Józefa Karnieja. Od warszaw-
skiego historyka otrzymuję mapkę z dokładnym opisem, jak dojść 
do tych grobów. Wystarczy pojechać do Wilna. Niestety, spełnienie 
marzenia muszę odłożyć na czas nieokreślony. Koronawirus rządzi 
światem, plany biorą w łeb. Wycieczka odwołana, muszę uzbroić się 
w cierpliwość. Czekam półtora roku, wreszcie zbliża się upragniony 
dzień. Wycieczka zmierza się z historią Piłsudskiego, a nasza ósemka 
z organizatorem wycieczki na czele szuka grobów Karniejów. Następu-
je historyczny moment, mogę położyć kwiaty, zapalić świeczki na gro-
bach nieznanych krewnych, zmówić modlitwę. Po powrocie z wyciecz-
ki, wysyłam podziękowanie dla historyka. Ten odpowiada.… bardzo 
dziękuję za informację, cieszę się, że udało się tak dobrze odnaleźć 
nagrobek. Jest to dla mnie bardzo miłe, jak wiem, że moja praca nie 
idzie na marne.

Ale to nie wszystko. Wybieram się na kolejną wycieczkę objazdową; 
nadrzędnym celem będzie wizyta w toruńskim muzeum. Co innego 
mieć zdjęcia obrazów, a co innego choć na chwilę zobaczyć je w mu-
zealnej scenerii. Jestem umówiona z kustoszką na konkretny dzień, 
ale… organizator zmienia program wycieczki, zamienia dni. Grupa 
zwiedza muzeum pierników, a ja siłą rzeczy muszę odłączyć się od niej 
i choć przez chwilę przyjrzeć się obrazom dziadka. Wyścig z czasem, 
na szczęście kustoszka jest na miejscu, proponuje nawet wspólne 
zdjęcie w tak ważnym dla mnie miejscu. Muszę definitywnie stwier-
dzić, że szczęście mi dopisuje, a mając dużą dozę cierpliwości, można 
dotrzeć do miejsc i rzeczy pozornie nieosiągalnych.

Chętnych do poznania losów malarza Edwarda Karnieja, zapra-
szam do lektury mojego wpisu na

https://odeszli.pl/miejsca-pamieci/5fa3d75fd44b871a6377e014, 
edward-karniej

Wnuczka Alicja
Fot. Archiwum prywatne

WOKÓŁ NAS
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MY I POEZJA

Ku zadowoleniu organizatorów, z kroku na rok nie tylko przybywa zgłoszo-
nych prac, ale też ich poziom jest coraz wyższy. 

W tym roku, jury – w pracach którego ma przyjemność uczestniczyć re-
prezentant redakcji My60+ – nagrodziło następujące utwory:
I miejsce – wiersz ,,Czułość” Teresy Borkiewicz, 
II miejsce – wiersz ,,Dom rodzinny – wspomnienie” Krystyny Suwiczak, 
II miejsce – wiersz ,,Odmienna” Barbary Tylman
III miejsce – wiersz ,,Są jeszcze takie domy” Janusza Anczyńskiego, 
IV miejsce – wiersz ,,Bajkowe życie w ,,Bajce” Zbigniewa Drwęgi, 
V miejsce – wiersz ,,Taniec” Krystyny Drewnickiej. 

Poniżej wiersze z konkursowego podium:

Teresa Borkiewicz
Czułość
Wiodę bujne życie, 
wyzwalam się z marzeń.
Wiedzie mnie przeczucie, 
czekam na bieg zdarzeń. 

Spotkam cię, nie spocznę.
Ty głowę unosisz – 
jak punkt jest widoczna, 
i zapachem kusisz.

Jesteśmy już razem, 
nigdzie się nie spieszę.
Pozwalasz się zbliżyć, 
Dotyk ciebie cieszy.
Jestem bardzo czuły, 
lekki jak powietrze
w naszym pojednaniu.
Mówisz – Zostań jeszcze…

Różo – wspólna radość
trwała tylko chwilę,
inny już się zbliża.

Tak żyją motyle. 

Krystyna Suwiczak
Dom rodzinny – wspomnienie
kładę dłonie
na klawiaturze dni
przywołuję
ogrody dzieciństwa

twoje słowo matko
dojrzewa we mnie
zapachem jaśminu
zasiadasz ze mną 
do stołu

Barbara Tylman 
Odmieniona
Ledwie otworzyła oczy
a już się buntowała
– na brak mleka w matczynej piersi
I niewygodne łóżeczko.
Płakała gdy po starszej siostrze
kazano jej nosić ubrania.
Później narzekała na los, 
który znacząc piętnem 
do śmierci uczynił ją inną. 

Długo kryła swoją buntowniczość.

Dzisiaj, w kurczącym się dla niej czasie, 
odważnie
bez względu na kolor skóry, 
pochodzenie czy orientację
patrzy ludziom w oczy.

Ich piękne chwile 
Po raz siódmy Klub Seniora 82 w Poznaniu zorganizował konkurs poetycki ,,Moje piękne chwile”, któremu pa-
tronował magazyn My60+. Gala, na której ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody odbyła się w Szkole 
Podstawowej nr 82, w której również mieści się siedziba Klubu. 
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Śmiało ogłasza niezgodę 
na niesprawiedliwość, 
ignorancję i hipokryzję, 
na brak tolerancji.

Czyżby rodząc się przeczuwała 
w jakim świecie będzie żyć?

Janusz Anczyński 
***
 są jeszcze takie domu gdzie poezja 
kapie z niedomkniętego kuchennego kranu
kropelka po kropelce i znajdujemy nad ranem 
na talerzu wiersz pachnący niezapominajką
i wczorajszą musztardą

są jeszcze takie domu gdzie rymy
wygrzewają się bezwstydnie na balkonowym leżaku
puszczając oko do gazetowego papieru na stole
w którym zawinięto przyniesione z porannego targu
pachnące ziemią warzywa

są jeszcze takie domy gdzie tomiki wierszy 
otwierają swoje kartki w wieczornym ogniu kominka
przysłuchując się rozmowie podbierają domownikom wino
potem trochę pijane gdy wszyscy już zasną
wpatrują się do rana w ogień

są takie domy…

Fot. Facebook/Projekt Fifna

Z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów w mieście realizowa-
nych jest wiele projektów dedykowanych seniorom – m.in. 
usługi w ramach pakietu „Poznań VIVA Senior”. Z inicja-
tywy MRS I kadencji zostało powołane Centrum Inicjatyw 
Senioralnych. Pakiet „Poznań Viva Senior” – to pakiet 
pomysłowych udogodnień dla najstarszych mieszkanek 
i mieszkańców Poznania, z których najbardziej popular-
ne są: Poznańskie Pudełko Życia, Poznańska Złota Karta, 
Książka dla seniora, Złota rączka dla seniora – pomoc przy 
drobnych domowych usterkach; Taksówka dla seniora – 
usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających 
trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją 

publiczną. Przejazdy na terenie Poznania mogą odbywać się do urzędu, 
na cmentarz albo do placówki medycznej; Miejska wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego – w zasobach wypożyczalni są m.in. łóżka rehabilita-
cyjne, wózki inwalidzkie, kule, laski, materace przeciwodleżynowe, bal-
koniki, chodziki, inhalatory; Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp senio-
rów  – usługa kosmetyczna polegająca na skróceniu i oszlifowaniu płytki 
paznokci stóp; Mycie okien w domu seniora – usługa obejmuje umycie 
szyby z obydwu stron, ram okiennych i parapetów; Sprzątanie nagrobków 
– usługa polega na umyciu nagrobka osoby bliskiej oraz oczyszczeniu 
terenu wokół niego; Transport seniorów na miejskich cmentarzach. Oczy-
wiście nie są to wszystkie darmowe usługi skierowane dla seniorów.

Roman Szymański 

Jubileusz Miejskiej Rady Seniorów 
Mija 15 lat od utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, która została powołana uchwałą Rady Miasta 
Poznania z 25 października 2007 roku, co sprawia, że jest najstarszą taką organizacją w Polsce. W jej skład 
wchodzi 15 osób w wieku 60+, a jej główną funkcją jest reprezentowanie interesów osób starszych w Poznaniu 
wobec władz Miasta.
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Listopad w Jeżyckim Centrum Kultury – zarówno w Muzycznej Prochowni 
jak i Galerii Rozruch – miał swoje ważne prezentacje m.in. Galę Finało-
wą podsumowującą roczne działania w ramach Poznańskiej Akademii 
Senioralnej. Był to koncert na miarę powszechnych oczekiwań, o które 
zadbał muzyk i aranżer Michał Szóstek, który zaprosił do wspólnego prze-
żywania pięknych chwil członków swojego uznanego zespołu. Wystąpił 
z doświadczonymi muzykami o wieloletnim stażu w tym występami za-
granicznymi. Tym razem grupa zagrała w składzie Michał Szóstek – in-
strumenty klawiszowe, organy Hammonda, Grzegorz Kosmalski – gitara 
basowa, Jacek Banach – perkusja, Eugeniusz Efenberg saksofon, klarnet, 
Jerzy Konopa i sax tenor, trąbka, Jacek Kośmiński trąbka.

Blues, Wakacje z blondynką, Ale to będzie zabawa, Oni 
zaraz przyjdą tu, Sławomir Jaślar Ach to był szał i W Polskę 
idziemy.

Wyjątkowo ważnym wydarzeniem publicznym o cha-
rakterze prywatnym, było wręczenie nagród tak zwanych 
„Wodników”, których fundatorem jest od 17 lat red. 
Krzysztof Wodniczak. To wyróżnienie dotyczy osób, które 
w szczególny sposób przez wiele lat współpracują z nim 
w promowaniu twórczości estradowej zarówno polskiej jak 
i zagranicznej.

W latach ubiegłych Statuetki Wodnika otrzymali m.in. 
Piotr Schulz, Wojciech Korda, Grzegorz Kupczyk, Piotr Ka-
łużny, Józef Skrzek, Grzegorz Tomczak, Krystyna Prońko, 
Halina Frąckowiak, Danuta Mizgalska, Ewelina Rajchel, 
Grzegorz Tomczak, gitarzyści Wojciech Hoffmann, Marek 
Raduli, Krzysztof Ścierański grupy wokalne Affabre Conci-
nui, Konsonans, Zespół Black Night, ambasador Andrzej 
Byrt, senator Ryszard Sławiński, szef Ery Jazzu Dionizy Piąt-
kowski, dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław Kieliszew-
ski, publicysta Andrzej Wilowski, krytyk muzyczny Andrzej 
Chylewski.

Podsumowane kulturalnego roku
Jednym z tradycyjnych już wydarzeń jest cykliczny, zazwyczaj Listopadowy Koncert poświęcony dokonaniom 
Seniorów w ramach Poznańskiej Akademii Senioralnej. Koncert Anno Domini Senior 22, czyli nasz wiek naszą 
siłą ( a może nasz PESEL) odbył się w sali Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Koncert był podsumowaniem rocznego programu edukacyjnego 
opartego na różnych ścieżkach (muzycznej, turystycznej, literackiej, kom-
puterowej, plastycznej, klubu dyskusji oksfordzkiej) w ramach Poznańskiej 
Akademii Senioralnej. Podsumowanie odbyło się w wymiarze muzycz-
nym, plastycznym (aukcja) i poetyckim (recytacje wybranych wierszy).

Koncert na SZÓSTKĘ jak go zapowiadał prowadzący koncert Andrzej 
Błaszczak z solistami wykonał następujący repertuar. Utwór instrumental-
ny History of love, Agata Niedzielska zaśpiewała Rzuć to wszystko, co złe, 
Opowiadaj mi tak, Autumn Leaves, It she loveky, Zofia Liwerska How high 
the moon, Cry me a river, Whisper not, the look of love. Małgorzata Gło-
wacka Deszcz i Augustowskie noce, Piotr Kuhn Ze mną bądź, Still Got the W tym roku do wyróżnionej rodziny Wodników dołączyli 

Karol Wyrębski, Michał Szóstek, Sławomir Jaślar. Gratulu-
jemy, znaleźć się w tak zacnym gronie to niewątpliwy za-
szczyt.

Przekonany jestem, że o tych sukcesach w dużej mie-
rze zadecydowała udana współpraca z Radą Seniorów 
miasta Poznania, gospodarzy Jeżyckiego Centrum Kultury 
p.p. Elżbiety i Karola Wyrębskich. 

Kochani Czytelnicy w tym zacni Seniorzy, życzmy sobie 
nawzajem, kolejnego ponownie udanego roku w Jeżyc-
kim Centrum Kultury.

Zbigniew Roth
 zdjęcia Stanisław Wróblewski

MY I MUZYKA
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Na scenie wystąpił Zespół klezmersko wokalny SHALOM, 
Matthew Kelly, wokalista wykonujący piosenki z repertuaru 
zespołu The Beatles oraz Michał Ruksza (fortepian). 

Koncertowi towarzyszył kiermasz zorganizowany w holu 
szkoły, na którym można było kupić obrazy oraz rękodzieło 
wykonane przez seniorów. 

,,Senior w potrzebie” – 
koncert charytatywny 
W Auli Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu odbył się koncert charytatywny 
,,Senior w potrzebie” zorganizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Poznaniu. Dzięki koncertowi 
udało się pozyskać 3 850 zł.

– Nasi działacze społeczni sygnalizują znaczne zubożenie osób w wie-
ku powyżej 65 lat, szczególnie osób samotnych i schorowanych, dlatego 
dochód z koncertu „Senior w potrzebie” przeznaczymy dla nich, w szcze-
gólności na zakup żywności – mówi Ewa Rzepka, dyrektor biura PKPS 
w Poznaniu.  AD

MY I MUZYKA

Czy wiesz, że...
Opłatek bożonarodzeniowy jest symbolem przyjaźni, rodzinnej miłości, pojednania i prze-
baczenia. Historia opłatka wigilijnego sięga początków chrześcijaństwa. Błogosławienie chle-
ba nie miało wówczas nic wspólnego z Bożym Narodzeniem, było raczej symbolem komunii 
duchowej wspólnoty. Z biegiem czasu, taki chleb zaczęto przynosić na wigilijną mszę. Ten 
pierwotny opłatek wigilijny przynoszono również do domów osób chorych, które z różnych powodów nie 
mogły uczestniczyć we mszy, a także wysyłano go znajomym i dalszej rodzinie.
Z czasem, opłatek na wigilię całkiem odbiegł swoją formą od zwykłego chleba. Specjalny opłatek bożonaro-
dzeniowy zaczęto wypiekać przeważnie przy klasztorach i kościołach, w specjalnie przeznaczonych do tego 
celu formach. Historia opłatka wigilijnego jest dalej żywa w tradycji wysyłania go bliskim oraz dzieleniem 
się w celu umocnienia wspólnoty. Dzielenie się opłatkiem jest czasem praktykowane także na szerszą skalę – 
kolorowy opłatek wigilijny daje się zwierzętom domowym oraz bydłu. Opłatek na wigilię nie zawsze służy 

wyłącznie jedzeniu. W Polsce na początku XIX wieku wytworzył się zwyczaj wykonywania ozdób 
z opłatka, które były zawieszane nad stołem wigilijnym jako symbol szczęścia i powodzenia w przy-
szłym roku. Opłatek wigilijny był też używany do wykonywania ozdób na podłaźniczki – czubki 
iglaków wieszane pod sufitem, ludowy symbol Bożego Narodzenia. Źródło: dlakatolika.pl
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W ramach projektu, w październiku w Jeżyckim Centrum Kultury odbyły 
się warsztaty dziennikarskie, które poprowadziła Anna Dolska, redaktor 
naczelna naszego magazynu. W warsztatach wzięło udział 25 seniorów, 
którzy otrzymali wskazówki dotyczące pisania i redagowania tekstu oraz 
praktycznego ich wykorzystania podczas tworzenia swoich wspomnień 
dotyczących życia codziennego na Jeżycach. Warsztaty stały się świetnym 
pretekstem do ożywionej dyskusji i przywoływania osobistych wspomnień. 

Zwieńczeniem krótkiego kursu było przygotowanie przez jego uczest-
ników wspomnień o swojej dzielnicy. Na adres redakcji wpłynęło 9 utwo-
rów. Wszystkie osobiste i zabierające nas w podróż w czasie do Jeżyc 
sprzed dekad. 

Redakcja postanowiła wyróżnić i nagrodzić dwa wspomnienia: autor-
stwa Michała Gryczyńskiego oraz Mirosławy Nowak. 

8 grudnia w siedzibie biblioteki wojewódzkiej odbyło się spotkanie, 
podczas którego dyrektorka Małgorzata Grupińska-Bis oraz kierowniczka 

działu GOiUZ Krystyna Dąbrowska wręczyły nagrody laure-
atom konkursu „Jeżyce w sztambuchu”. Okazało się, że… 
byli nimi wszyscy autorzy, którzy wzięli udział w konkursie. 
Wręczone zostały także nagrody ufundowane przez redak-
cję My60+. 

Nagrodzeni mieli okazję przeczytać na głos swoje 
wspomnienia. Miłą atmosferę dopełnił występ jednego 
z konkursowiczów, który zagrał na harmonijce swoją ulu-
bioną, regionalną melodię. 

Wspomnienia laureatów można będzie przeczytać na 
stronie my60plus.pl oraz w najnowszej „Panoramie Wielko-
polskiej Kultury”. Poniżej utwory wyróżnione przez redakcję. 

Projekt „Jeżyce - literacki fyrtel Poznania” dofinansowa-
no ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Fot. Roman Szymański 

Jeżyckie wspomnienia
Porodówka

Wiekowa kamienica przy ulicy Poznańskiej. Tu miesz-
kam. Od urodzenia. Czyli 79 lat.

Był rok 1943. Trwała wojna. Życie toczyło się mimo 
nalotów, łapanek, walki, huku spadających bomb 
i wszechobecnego strachu. Właśnie dziś rano, 14 maja, 
bomba uderzyła w nasz dom. Ludzie schronieni w piwni-
cy z niepokojem myśleli co dalej… . I wtedy, na przekór 
koszmarnej rzeczywistości, przyszłam na świat. Babcia 
opowiadała mi dużo później, że nieustannie kwiliłam, 
z głodu, bo mama nie miała pokarmu. W piwnicy były ja-
kieś pyry. Babcia w garnuszku ugotowała jedną a właści-
wie rozgotowała ją na miazgę i nakarmiła mnie dwoma 
łyżeczkami tej papki! Przestałam płakać. Jak to się stało, 
że taka papka przeszła przez gardełko noworodka?, że 
się nie zakrztusiłam?, nie udławiłam?, nie umarłam??? 
Jakiś chyba cud wojennych dzieci, które rządziły się in-
nymi, swoistymi prawami. Jakaś przeogromna wola życia 
pomimo wszystko….

I może to sprawiło, że mamie naszedł pokarm i dalej 
piłam tylko jej mleko, jak każdy szanujący się niemowlak.

Wiele, wiele lat później nadal mieszkam przy Poznań-
skiej. Zmieniło się tu trochę przez ten czas - przede wszyst-
kim ludzie, sąsiedzi, bo umierają, przeprowadzają się, 
przychodzą nowi. Zmieniło się podwórze, unowocześniły 
mieszkania. Jest nowy właściciel kamienicy.

I właśnie ten młody człowiek przyszedł do mnie które-
goś dnia i powiada:

Wspomnienie z mojego fyrtla
Dobiega końca roczny projekt ,,Jeżyce – literacki fyrtel Poznania”, którego organizatorem jest Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, któremu patronuje magazyn My60+. 
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MY I PASJE

- Pani Mirko, proszę mnie oprowadzić, bo Pani zna tu 
każdy kątek.

Narzuciłam coś na siebie, schodzimy na dół a ja mówię:
- To najpierw pójdziemy na porodówkę.
- Na porodówkę, co Pani mówi? zapytał zdziwiony.
- A tak, tak, bo ja tu właśnie, w tej piwnicy, 79 lat temu 

się urodziłam…
I opowiedziałam mu wtedy tę niezwykłą historię.

Mirka

W moim jeżyckim fyrtlu
Choć od dawna nie mieszkam już w Poznaniu, to 

z upływem czasu – w czym nie jestem, zapewne, odosob-
niony - powracam wspomnieniami do lat, gdy jeszcze 
nosiłem koszulę w zębach. A pierwsze ćwierćwiecze swo-
jego życia, do pierwszych lat 80., spędziłem na poznań-
skich Jeżycach. 

Moja dzielnica, a obecnie osiedle, to jednak nie tylko 
rozmaite miejsca, z Rynkiem Jeżyckim na czele, ale rów-
nież mieszkańcy. I to nie tylko ci powszechnie znani - jak 
Kazimiera Iłakowiczówna, mecenas Stanisław Hejmow-
ski, czy Służebnica Boża Wanda Błeńska - ale i ci, o któ-
rych pamięć ulatuje z upływem czasu. Może więc warto 
przywołać wspomnienie o nich? Tyle tylko, że raczej bez 
nazwisk...

Ojciec mój, Roman, nieco czasu poświęcił badaniu 
genealogii rodu i od dziecka powtarzał mi wielokrot-
nie, że jestem przedstawicielem czwartego pokolenia 
mieszkańców Jeżyc. Można więc rzec, że ze mnie takie 
typowe jeżyckie „wybij-okno”. Dziadek Michał, z zawodu 
zdun – po którym odziedziczyłem imię – mieszkał na Je-
życkiej 2. Tam też mieszkał w młodości mój ojciec, nato-
miast mama, Janina, w kamienicy przy ulicy Poznańskiej. 
W 1947 r. ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską aż do śmierci w jeżyckiej świątyni parafialnej 
pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. 
Floriana przy ulicy Kościelnej.

Ach, cóż to był za ślub!
... chciałoby się zanucić znany przebój sprzed lat – spoglądając na 

stare fotografie. Moja mała kuzyneczka trzymała końce długiego we-
lonu mamy, a harcerze utworzyli długi szpaler przy wyjściu pary młodej 
z kościoła. W drogę do fotografa para młoda wyruszyła... karetą. Co nie 
przeszkodziło mojemu ojcu później wymknąć się z wesela na posiedze-
nie spółdzielni harcerskiej, bo – jak zapewniał – miał obowiązek złożyć 
okresowe rozliczenie finansowe. Nic dziwnego, że mama pamiętała mu 
to pomimo upływu wielu lat. Dziesięć lat po ich ślubie przyszedłem na 
świat i zostałem ochrzczony w tej samej świątyni. 

Od urodzenia mieszkałem u zbiegu ulic Szamarzewskiego i Przyby-
szewskiego, w jednym z trzech bloków wzniesionych w 1932 r., które 
tworzyły osiedle urzędników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ich ro-
dzin. Ojciec mój pracował w ubezpieczeniach już przed wojną, a także 
w czasie wojny i po wojnie do 1955 r., z przerwą, gdy Niemcy wywieźli go 
na roboty przymusowe (einsatz) do Lipna k. Leszna, a potem do Turzy 
Wielkiej k. Włocławka, a wreszcie na Ławicę. 

Nasze osiedle
... było ogrodzone, na noc zamykano bramy, więc kto chciał późno 

powrócić dodomu musiał pofatygować stróża. Tak było jeszcze przed 
moimi narodzinami. Na ostatnim piętrze znajdowała się pralnia, z toa-
letą i łazienką – dla tych, którzy nie mieli ich przy swoich mieszkaniach 
– oraz dwa strychy, z wyjściem na dach. Przez całe lata ojciec, który ład-
nie rysował i był znakomitym kreślarzem, sporządzał starannie grafik dla 
lokatorów naszej klatki schodowej, informujący o tym, kiedy i na kogo 
wypada aktualnie kolejka na pranie i strych. Dzięki temu wszyscy wie-
dzieli u kogo aktualnie znajdują się klucze do tych przybytków. 

Pomiędzy naszymi blokami rozciągały się obszary zieleni, trawniki i do-
rodne topole, ławeczki oraz plac zabaw, piaskownice i huśtawki. W środko-
wym bloku mieściła się świetlica dla dzieci i młodzieży; zanim w domu poja-
wił się telewizor właśnie tam oglądaliśmy z zapartym tchem filmy o przygo-
dach Zorro, Wilhelma Tella, albo kolejny odcinek „Bonanzy”. Była tam także 
magiel, z okazałą maglownicą, gdzie – w oczekiwaniu na swoją kolejkę – 
sąsiadki wymieniały się ploteczkami o tym i owym. Ech, pomagając mamie 
dźwigać kosz z pościelami, nakręciłem się korbą maglownicy tyle razy, że 
mógłbym później kreślić kółka bez cyrkla, albo zostać kataryniarzem.

Ciąg dalszy wspomnienia na stronie my60plus.pl
Michał Gryczyński 

Ślub moich rodziców - wyjście z kościoła na Jeżycach;  
obok mamy stoi komendant Sylwester Wietrzykowski
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Nie ma co się oszukiwać – produkty „eko” i wyroby rzemieślnicze wypro-
dukowane w małych manufakturach bardzo często są droższe od tych, 
które nie powstały zgodnie z „filozofią” sustainability (zrównoważone), 
dlatego nie wszyscy mogą sobie na nie pozwolić. Jak zaznacza Magdale-
na Bernatowicz, ekspert Intrum [1]: – Z naszego badania wynika, że coraz 
więcej osób musi wybierać między wydawaniem pieniędzy w świadomy 
sposób, a oszczędzaniem na trudniejsze czasy. Kupowanie produktów 
i usług wyprodukowanych w zrównoważony sposób teraz znajduje się 
niżej na liście naszych priorytetów. 

Od czasów galopującej inflacji bycie odpowiedzialnym i świadomym 
konsumentem stało się naprawdę trudne. Ale mimo wszystko robimy 
w tym kierunku wiele.

57% konsumentów deklaruje, że nie zamierzają kupować od firm, 
o których wiedzą, że są odpowiedzialne za niszczenie środowiska. Prze-
szło 6 na 10 ankietowanych Intrum (63%) przyznaje, że natychmiast prze-
stałoby być klientami firmy, która w ich ocenie dyskryminuje kupujących 
ze względu na pochodzenie społeczne czy etniczne. 

Inflacja może i jest przeszkodą we wdrażaniu w codziennym życiu 
podejścia sustainability, ale paradoksalnie sprawiła, że bardziej świado-
mie podchodzimy do wydawania pieniędzy. 6 na 10 konsumentów (62%) 
przyznaje, że rosnące koszty życia uświadomiły im, ile pieniędzy wyda-
ją na rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebują. Zaliczają się do nich 
głównie różnego rodzaju abonamenty i subskrypcje cyfrowe. Jeszcze 
bardziej cieszy deklaracja większości z nas (73%), że już wprowadziliśmy 

lub zamierzamy wprowadzić zmiany, w sposobie, w jaki 
wydajemy pieniądze każdego miesiąca.

W kwestii świadomego wydawania pieniędzy dużą rolę 
odgrywają media społecznościowe, którym teraz przy-
glądamy się nieco uważniej. Blisko połowa z nas (47%) 
obwinia je za to, że kupujemy więcej, niż powinniśmy, 
ale jednocześnie 44% konsumentów twierdzi, że media 
społeczne zwiększyły ich świadomość w zakresie kupo-
wania towarów, które zostały wyprodukowane w etyczny/
zrównoważony sposób. 

72% ankietowanych przyznaje, że coraz częściej napra-
wiają i poddają recyklingowi stare przedmioty, zamiast ku-
pować nowe. – W obliczu kolejnej recesji, która zdaniem 
wielu ekspertów już ma miejsce, to bardzo dobry kierunek 
działania. „Filozofię” zero waste praktykowały nasze bab-
cie i dobrze na tym wychodziły – zaznacza Magdalena 
Bernatowicz, ekspert Intrum.

Raport European Consumer Payment Report 2022 
(opracowanie dotyczące polskiego rynku)  

jest dostępny na stronie:  https://www.intrum.pl/ 
partner-biznesowy/raporty-i-analizy/raporty/

[1] Intrum, European Consumer Payment Report 2022, listopad 
2022. Wszystkie dane w materiale pochodzą z tego opracowania.

8 na 10 Polaków  
chciałoby żyć bardziej „eko”

Inflacja, która według 7 na 10 konsumentów (69%) rośnie szybciej niż nasze pensje, pokrzyżowała plany Pola-
ków dotyczące oszczędzania. Rosnące koszty życia są również przeszkodą w byciu odpowiedzialnymi i świa-
domymi konsumentami. 76% konsumentów przyznaje, że chciałoby częściej kupować produkty eko, ale przy 
obecnych cenach jest to trudne. 

WOKÓŁ NAS

Czy wiesz, że...
Jemioła jest symbolem płodności, nieśmiertelności, odrodzenia i mądrości. Gdy powiesicie je-
miołę w trzech miejscach swojego domu, zapewnicie sobie pomyślność i dostatek na nadchodzą-
cy rok, uchronicie dom przed złodziejami i nieprzyjaciółmi. 
Jemioła nad stołem ma przynieść szczęście i sprawić, że żadnemu z domowników nie będzie 
niczego brakować. Składane pod jemiołą życzenia powinny być szczere - wówczas z pewnością się spełnią. 
Gdy z kimś nie układało nam się w ostatnim roku najlepiej, wówczas pogódźmy się właśnie pod jemiołą 
- tej zgody już nic nie powinno zniszczyć.
Przesądni wierzą, że gdy powiesimy jemiołę nad drzwiami wejściowymi, zapewnimy naszemu domowi 

ochronę przed złymi mocami. Przez te drzwi nie wejdzie żaden złodziej ani inny nieproszony 
gość. Jemioła na drzwiach wejściowych ma chronić także przed chorobami i nawet przed śmier-
cią. Można ją powiesić nad kominkiem, a jeśli się go nie posiada, to nad kuchenką. Ważne, żeby 
wisiała nad źródłem domowego ognia. Ma chronić od takich nieszczęść, jak pożary czy pioruny.
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