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Krzysztof Wodniczak
TEY-atr mój widzę poznański Str.3
ŻYCIE JAK TELENOWELA Scenariusz, który
można by napisać na bazie losów poznanianki
Marii Stochajowej, musiałby liczyć przynajmniej
tysiąc odcinków. W swoim życiu była solistką,
sprzątaczką, złotnikiem, księgową, reżyserem
teatralnym, choreografem... Str. 4

PIĘKNO NIE PRZEMIJA Z WIEKIEM Tezę tę
udowodnili wszyscy ci, którzy w ostatni piątek
listopada spędzili wieczór w siedzibie Teatru
Ósmego Dnia, gdzie Fundacja SiC!
zorganizaowała wybrory Miss i Mistera Trzeciej
Młodości. Str. 8-9

MAGAZYN MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC W NAJLEPSZYM WIEKU
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NA WSTĘPIE

Magazyn

Drodzy
Czytelnicy

N umer My50+, który trafia do Waszych rąk po raz
kolejny udowadnia, że pięknym, aktywnym
i interesującym można być w każdym wieku, nie

tylko mając 20 lat. Trzeba tylko wierzyć, że mamy w życiu
jeszcze tyle do zrobienia, a najlepiej jeśli jeszcze z „odrobiną
pomocy przyjaciół” – jak śpiewali Beatlesi. Nie jest sztuką
zaszyć się w kącie własnego domu, w zakamarkach własnej
duszy i czekać aż ktoś sobie o nas przypomni. Trzeba działać,
mówić i być otwartym na innych. To też najlepszy sposób
na zimową depresję, która w te ponure, szare dni dopada
nas nie raz znienacka. Jeśli brakuje Wam bodźców do
działania, mamy nadzieję, że dobrym przykładem będą
dla Was bohaterowie naszych artykułów.
Dla Was przygotowaliśmy też propozycje spędzenia czasu
w interesujący sposób oraz kilka przepisów na wspólne
gotowania, które nie może zamienić się w przyjemne
spotkanie towarzyskie.
Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.magazynmy50plus.pl, na której znajdują się wszystkie
dotychczasowe wydania My50+ w wersji elektronicznej.

Anna Dolska, redaktor naczelna My50+
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- Czy łatwo było naciągnąć na wspomnienia bohaterów
tamtych czasów, aktorów i twórców kabaretu TEY?
Od lat poruszam się korzystając z niegdysiejszych dokonań,
chodzę alejami wspomnień, co prawda muzycznych - organizując
koncerty poświęcone Elvisowi Presleyowi czy Czesławowi
Niemenowi Wydrzyckiemu - ale wspominki parateatralne to pier-
wsze takie wyzwanie jakie sobie rzuciłem. Przypomniałem lata
siedemdziesiąte, choćby z tego powodu, że czynnie uczest-
niczyłem jako recenzent opisując wszystkie programy Kabaretu
TEY. Pisałem o nich na łamach Gazety Poznańskiej, Tygodnika
Kulturalnego, Śpiewamy i Tańczymy, Synkopa, Panoramy. Co
prawda nie jestem dobrym archiwistą swoich artykułów, lecz
pamiętam wiele z lat siedemdziesiątych. Najbardziej w przypom-
nieniu pewnych faktów TEY-owych pomógł mi Aleksander
Gołębiowski, który twierdzi, że wówczas najmniej pił - i dlatego
najwięcej pamięta...Napisałem tę książkę, gdyż takie socjologiczno
- artystyczne zjawisko jak TEY nie zostało dotychczas należycie
odnotowane. Zaledwie pięćdziesiąt omówień, wywiadów,
artykułów, trzy prace magisterskie, jedna licencjacka, kilka wydań
kasetowych i płytowych - to plon dziesięcioletniego istnienia TEY-
a i trzyletniej działalności TEY-atru. To stanowczo za mało.
Dodam jeszcze, że jeden z TEY-owców, Krzysztof Jaślar napisał 19
lat temu też książkę o kabarecie, ale więcej w niej kabaretu niż
Jaślara. U mnie jest inna konstrukcja. Więcej jest Wodniczaka (a
raczej jego wędrówek) niż TEY-a, który dla mnie jest pretekstem
do pokazania środowiska i ludzi kultury - tej
oficjalnej i tej niezależnej - Poznania.

- A dlaczego Spojrzenia? Raczej kojarzą mi
się z ze studencką gazetą.
I słusznie. W 1968 roku kiedy przybyłem do
Poznania - by rozpocząć studia socjologiczne na
UAM - związałem się z Klubem Dziennikarzy
Studenckich działającym przy Radzie
Okręgowej ZSP. Wydawano tam właśnie
jednodniówkę Spojrzenia, z którą nawiązałem
współpracę. W latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych redagowałem nawet tematy-
czne numery - rockowy, reggaeowy, bluesowy.
Stąd moje Spojrzenia w tytule.

- Można by pokusić się o twierdzenie, że
TEY to głównie Zenon Laskowik?
Nie deprecjonując estradowej osobowości
Zenona i jej wartości, trzeba jednak stwierdzić,

że nie mniejsze znaczenie w kreowaniu TEY-a jako
zjawiska pokoleniowo - kulturowego i jego legendy,
niemalże mieli wszyscy, którzy choćby epizodycznie
otarli się o tę scenę lub na niej się pojawili. Byli to
przede wszystkim muzycy, scenografowie, tekścia-
rze, drugoplanowi wykonawcy, a także organiza-
torzy imprez. Na deskach TEY-a zaczynała chociaż-
by Małgorzata Ostrowska. TEY jednak nie zaistniał
na ugorze, który trzeba było nawozić, jak radził dzi-
ałaczom kulturalnym Stanisław Jerzy Lec. Ten
kabaret wyrósł przecież ze środowiska, z którym w
jakiś sposób się identyfikował lub był identy-
fikowany. Uczestniczył w jego artystycznej kreacji,
mającej wszelkie znamiona kultury studenckiej,
którą jednakże uznawano za niewielki fragment
polskiej kultury narodowej.

- Na czym polegała oryginal-
ność TEY-a?
PRL w gazetach, telewizji był tak
opisywany jak powinien wyglądać,
a nie tak jak wyglądał naprawdę.
Żaden z programów TEY-a nie roz-
grywał się w nieokreśloności.
Każdy sygnalizował wyraźne
charakterystyczne cechy miejsca i
czasu. Te programy stanowiły
swoiste studium opisu, niekiedy
kontemplacji, ale nie odrzucano też
polityki. Autorzy i wykonawcy
TEY-a nie obierali typowych sek-
wencji obrazowych, lecz pogłębie-
nie metafizyczne. I wyznawali
niemodną wiarę w człowieka.
Próbowali złapać kontakt ze sobą,
ale podróż była ryzykowna…
Rozmawiała Anna Dolska

ROZMOWA

Z Krzysztofem Wodniczakiem
rozmawiamy o jego książce „Spojrzenia
nie tylko na TEY-a“

Fot. Archiwum K. Wodniczak

TEY-atr mój widzę
poznański
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Życie jak telenowela
Życie pisze najbardziej niezwykłe scenariusze. Ten, który można by napisać na bazie
losów poznanianki Marii Stochajowej, musiałby liczyć przynajmniej tysiąc odcinków.
W swoim życiu była solistką, sprzątaczką, złotnikiem, księgową, reżyserem teatral-
nym, choreografem, działaczką polonijną w USA i Kanadzie. Jest prababcią, a
niebawem będzie obchodzić 60 rocznicę ślubu.

Z awsze w biegu, pędzi, żeby zdążyć, tyle
spraw, tyle terminów... Mówi w tempie kara-
binu maszynowego, trzeba się skupić, by

rozróżnić poszczególne słowa, choć dykcję ma
fenomenalną – wszak artystka. Brylowała na
salonach poznańskiego zamku cesarskiego oraz na
scenie Operetki Poznańskiej, prawdziwa diva,
podziwiana i oklaskiwana. Gdy stuknęło jej 45 lat,
przeszła ku zaskoczeniu otoczenia i samej siebie na
wcześniejszą emeryturę artystyczną. I wtedy
wszystko się zaczęło… Po prostu nowe życie.

PLACIDO DOMINGO I STAN WOJENNY
Na Stochaju, bo tak mówi o mężu, w młodości
wytłukła całą porcelanę, ale teraz są wpatrzeni w

siebie, nierozłączni. I to była niełatwa decyzja o
dłuższym rozstaniu, by pierwsze miesiące emerytu-
ry spędzić u znajomych w USA. W styczniu 1981
roku pojechała do Nowego Jorku spełnić życiowe
marzenie i do upojenia chłonąć atmosferę
Broadwayu. Właśnie dzięki uprzejmości znajomego,
który był realizatorem dźwięku w teatrach nowo-
jorskich, obejrzała wszystkie ważne musicale i
opery w Metropolitan.

- Osobiście poznałam Placido Domingo. To było
niezapomniane przeżycie, tym bardziej, że zostałam
przedstawiona jako koleżanka po fachu – wspomina
z dumą Maria Stochaj.

Czas pobytu powoli dobiegał końca, kończyła się
wiza, szczęśliwym trafem wbita w pustym, bo 13
okienku na lotnisku JFK, które pani Maria wybrała,
by ominąć długie kolejki przy innych stanowiskach.
Sama urodzona 13, w piątek nie boi się pecha.
Nastał grudzień 1981 i pani Maria pakując walizki
cieszyła się na Gwiazdkę w domu, u boku męża i
córki. Bilet lotniczy wykupiła na 20 grudnia. Jednak
w grudniową niedzielę 13-stego, wyrwał ją z łóżka
przerażony głos znajomych. „W Polsce jest wojna“ –
obwieścili. Nie dodali, z kim, więc pani Maria
chwyciła za telefon, dowiedzieć się, kto na nas
napadł i czy jej męża nie zawlekli do obozu jenieck-
iego, a córki nie wcielili do wojska. Co się stało
naprawdę, dowiedziała się wiele dni później. Córka
z mężem akurat wyjechała… 13 grudnia rano do
Austrii. Nie chciała czekać, choć była w 9 miesiącu
ciąży. Mężowi po kilku miesiącach udało się
dojechać do pani Marii, która oznajmiła, że na
wojnie to ona żyć nie chce. W pamięci jeszcze
zostały przykre wspomnienia II światowej.
Wystarczy. Zatem postanowiła zostać z resztką
dolarów w kieszeni. I polską emeryturą w
złotówkach. I tak zaczął się kilkunastoletni epizod
amerykański.

KSIĘGOWA Z MIOTŁĄ
Trzeba było stawić czoła amerykańskiej rzeczywis-
tości. U znajomych już dłużej być nie wypadało. Pani
Maria wynajęła skromny pokoik, a na życie zarabi-
ała sprzątaniem. Uczyła się angielskiego i zaczęła
studia z księgowości.

- Na obczyźnie najłatwiej pracować z liczbami –

Maria Stochaj sama nie może uwierzyć, że jej życie było tak
bogate, tak szczodre, że tyle się działo i wciąż dzieje...
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tak tłumaczy radykalną zmianę zainteresowań
zawodowych. A ponieważ zawsze jej w życiu było
spieszno, w rok skończyła to, co przewidziano na
dwa. Jako dyplomowana księgowa pierwszą
„prawdziwą” amerykańską pracę znalazła u… złot-
nika.

- Akurat przeczytałam ogłoszenie, że szukają kon-
trolera jakości biżuterii i bez wahania tam poszłam
– wyjaśnia. Wszystko ze strachu przed komputerem,
a bez tego w księgowości ani rusz. Ale i to nadrobiła.
Potem pobiła kilkanaście młodszych kandydatek i
zdobyła dobrze płatną pracę księgowej w dużej fir-
mie. Brak doświadczenia pokrywała perlistym
śmiechem. I 15 lat wytrwała na swoim nowym
stanowisku.

- Szef wybrał właśnie mnie z grona doświadc-
zonych księgowych, bo… tryskałam optymizmem.
Powiedział, że woli mnie poduczyć, niż znosić cudze
humory – śmieje się pani Maria. Ale przyszedł
kryzys początku lat 90. Boss zbankrutował. Pani
Marii stuknęła 60. I znowu postanowiła zacząć
wszystko od nowa.

CZY RÓŻA MUSI MIEĆ KOLCE?...
Tymczasem Lidka, córka pani Marii, zamieszkała z
mężem i dziećmi w Kanadzie. Ściągnęła rodziców
do Ottawy. Wynajęła im mieszkanie i nawet zaw-
iesiła zasłonki. Państwo Stochajowie tym razem
przyjechali na gotowe. Pani Maria tylko się roze-
jrzała po okolicy i już miała nowy pomysł na życie.
Zaczęła przygotowywać dzieci kanadyjskiej Polonii
w szkółce sobotniej do konkursów recytatorskich.
A dobra w tym była. Scena to jej żywioł. Dzieci
wygrywały. Akurat Szymborska dostała Nobla i
zaczęły się sypać propozycje – tak powstały spek-

takle żywego słowa w Narodowej Bibliotece
Kanady czy w ambasadzie dla szacownych gości,
pani Maria została też prezesem Ottawskiego
Klubu Teatralnego. Wszystko z wielką pasją
społecznika. Przez scenę przetaczały się wizualiza-
cje polskich legend i wybrzmiewali polscy
wieszcze, były okolicznościowe akademie... Siła
żywego słowa – poezja polska po angielsku - i
finezja ruchu scenicznego, niegasnące brawa…
Szybkie bicie serca przed premierami i nieprzes-
pane noce. Prasa, telewizja, wywiady.
Wdzięczność widzów. Ale medal za zasługi otrzy-
mał ktoś inny, ktoś z tła, niezaangażowany, o czym
pani Maria opowiada z dużą goryczą. Zawiść
rodaków boli najbardziej… Życie Polonii za
oceanem wcale nie jest usłane różami…

ŻYCIE SIĘ ZACZYNA PO OSIEMDZIESIĄTCE
Teraz pani Maria ma nową pasję. „Od zawsze” mal-
owała, rysowała, tkała niezwykłe gobeliny. Teraz
ma zamiar do tego wrócić. Tak na dobre. Może uda
się wystawić własne prace?... Teraz ma na to czas.
W Ottawie już rosną prawnuki, córka uczy angiel-
skiego w Hongkongu. Oboje z mężem Mieczysławem
czekają na okrągłą 60-siątą rocznicę ślubu, a jakże,
w grudniu. Wspominają, jak poznali się w poz-
nańskim liceum na Różanej. Czy to możliwe, że to
było już tyle lat temu?... A wszystko żywe,
kolorowe, jakby to było zaledwie wczoraj… Wszak
jeszcze tyle do zrobienia! A życie potrafi zgotować
największe niespodzianki! I pani Maria czeka na nie
z dużą niecierpliwością, jak zwykle.
Tekst i zdjęcia: Paulina Wiśniewska

Z archiwum domowego z czasów pracy na scenie Operetki
Poznańskiej

Maria Stochaj wraz z mężem Mieczysławem, z którym przeżyła
blisko 60 lat
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Oby się nam za rok chciało!
W dniach 22-25 września odbywała się V Spartakiada Seniorów w Poznaniu

Wyniki

� Bowling
kobiety
Krystyna Rydz 105
Regina Gawłowska 103
Maria Piotrowska 77
Elżbieta Kobielska 77
Barbara Bartkowiak 74
Bogdana Gąsiorek 74
mężczyźni
Roman Żarna 122
Stanisław 115
Stanisław Jaroński 97
Eugeniusz Rybka 97
Janusz Kalecki 90
� Pływanie
kobiety 55-61lat
Maria Łutowicz 0,37:24

Dorota Koperska 1,02:45
Mariola Krawczyk 1,50:43
kobiety 62-68 lat
Grażyna Baraniecka 0,50:46
Teresa Barełkowska 0,51:20
Anna Rauk 1,07:35
kobiety 69+
Barbara Wojtuś-Nowak

0,50:15
Barbara Biskupska 1,14:11
Marianna Zbierska 1,24:24
mężczyźni 55-61 lat
Ryszard Styza 0,45:22
Edward Gołębiewski

0,47:31
Aleksander Jerzewski

0,54:11

mężczyźni 62-68 lat
Bogusław Kujawa 0,37:45
Jacek Lesiński 0,38:80
Zdzisław Mielcarek 0,39:16
mężczyźni 69+
Lech Sarnowski 0,40:83
Maciej Durka 0,43:93
Zygmunt Bocian 0,46:20
� Warcaby
kobiety
1. Lidia Owczarzak
2. Bogdana Gąsiorek
3. Grażyna Cenkiel
4. Zofia Ratajczak
mężczyźni
1. Jerzy Matuszczak
2. Zbigniew Wołyński

3. Stanisław Wasiak
4. Zbigniew Sziwe
� Tenis stołowy
kobiety
1.Bogusława Ułasiewicz
2. Mariola Menesiak
3. Krystyna Bzdręga
mężczyźni
1. Roman Jankowski
2. Piotr Ciszak
3. Marian Piszora
� Lekkoatletyka
kobiety 55-61 lat
1. Regina Gawłowska
2. Barbara Rubińska
3. Barbara Bartkowiak
kobiety 62-68 lat

1. Anna Rauk
2. Bogdana Gąsiorek
3. Teresa Barełkowska
kobiety 69+
1. Krystyna Piwańska
mężczyźni 55-61 lat
1. Sylwester Lorenz
2. Waldemar Kaczmarek
3. Jerzy Kościelniak
mężczyźni 62-68 lat
1. Jurian Brotkiewicz
2. Bronisław Gulczyński
3. Stanisław Golczak
mężczyźni 69+
1. Barnard Wieczorek
2. Stanisław Jaroński
3. Józef Zawadzki

T o nie były przelewki, tylko ostra
rywalizacja z czystymi zasadami
fair play. V Spartakiada Seniorów

w Poznaniu pokazała, że sport jest dla
wszystkich, niezależnie do wieku. Nie
tylko okolicznościowe medale, ale także
tytuł Primus inter pares należy się
wszystkim tym, którzy zdecydowali się
wystartować.

Seniorzy mogli rywalizować w bowlin-
gu, tenisie stołowym, warcabach, pływa-
niu oraz w lekkiej atletyce. Wszystkie
konkurencje rozgrywane były na obiektach
Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

- Jeszcze się waham, bo w warcaby to
już zajmowałem takie porządne, wysokie
miejsca, a coś czuję, że mi teraz nie pójdzie.
Może spróbuję w tenisa? - zastanawiał się
pan Janusz z Jeżyc, który brał udział w
każdej spartakiadzie seniorów.

Ale zawody, pełne emocji to jedno.
Drugą ważną sprawą dla uczestników
imprezy było to, że mogli spotkać się w
tak dużym gronie (ok. 100 osób) na
pikniku na terenie Młodzieżowego
Ośrodka Kultury przy ulicy Gdyńskiej.
Było piwo - w dozwolonych ilościach,
przekąski, a co najważniejsze piękna
pogoda i dobre humory.

Tam też wszyscy uczestnicy zabawy otrzy-
mali pamiątkowe medale z rąk Izabeli
Synoradzkiej, zastępcy dyrektora MOPR,
która życzyła wszystkim wiele zdrowia i
jeszcze lepszych wyników za rok!
Tekst i zdjęcia: Alicja Wińczak

Członkowie Klubu Seniora „Piastun“ z DK Na Skarpie zawsze są tam, gdzie
dzieją się ciekawe rzeczy.

Pogoda i humory dopisały, więc bawiono się doskonale
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Nestor – rzetelny, aktywny Klient
Coraz więcej banków i instytucji finansowych oferuje kredyty przygotowane specjalnie z myślą
o osobach, które zakończyły już swoją aktywność zawodową. A jest o kogo powalczyć skoro
emerytów i rencistów jest w Polsce blisko 10 milionów.

Banki obniżają minimalne dochody, pozwalające starać się o pożyczkę
i jeszcze bardziej upraszczają procedury dla tej grupy społecznej.
Osoby, które mają ponad 50 lat, w wielu bankach mogą dziś liczyć

na specjalne traktowanie. Najczęściej jest to tańsze konto z bonusami jak
tańsze przelewy czy niższa oplata za prowadzenie konta, łatwiej dostępny
kredyt. Bez wątpienia dojrzałe osoby to coraz bardziej atrakcyjna grupa
Klientów. Wiele dowodów wskazuje na to, że seniorzy to zazwyczaj rzetel-
ni Klienci, nie są zagrożeni utratą pracy, dochody z renty czy emerytury,
choć niezbyt wysokie są regularne. Starsze osoby są więc bardzo wiary-
godnymi pożyczkobiorcami, stosunkowo łatwo mogą dostać pożyczkę.

Mimo to nasi seniorzy są bardzo zachowawczy, niechętnie i z dużą
nieufnością podchodzą do nowoczesnych usług finansowych. Nikogo więc nie
dziwi, że tylko co druga osoba w starszym wieku w Polsce ma konto
bankowe, połowa czeka n emeryturę, która przyniesie do domu listonosz.
Mimo to banki wychodzą z ofertą adresowaną do Seniorów, tworzą
osobne, dedykowane dla Aktywnych 50+ produkty finansowe.

Chociaż na rynku usług finansowych jest wiele ofert skierowanych do
Seniorów, należy uważnie i z rozwagą przyglądać się ukrytym w ofercie
pułapkom. Mogą one bowiem narazić nieświadomego Klienta na
dodatkowe koszty. Warto też porównać konkretne oferty różnych banków
w tym samym segmencie.

Na tle innych banków i instytucji finansowych bardzo korzystnie
prezentuje się oferta Wielkopolskiej SKOK. Specjalną pożyczkę dla seniora
oferuje już od trzech lat. Pakiet Nestor został ostatnio wyróżniony
prestiżowym tytułem Laur Konsumenta. Mogą z niej skorzystać osoby o sta-
tusie emeryta. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od

wysokości dochodu. Linia pożyczkowa wynosi maksymalnie
sześcio-krotność osiąganych wpływów, pożyczka udzielana jest na okres od
1 do 36 miesięcy.

– „Osoby na emeryturze, te, które zakończyły swoją aktywność
zawodową to dla wielkopolskiej SKOK bardzo ważna i mile widziana grupa
Klientów. Seniorzy bardzo rozważnie gospodarują swoimi pieniędzmi. Jeśli
już decydują się na wzięcie u nas kredytu rzetelnie i skrupulatnie go spłaca-
ją” - mówi Jarosław Kazimierski , Prezes WSKOK. Przyznaje jednocześnie,
że dedykowana starszym Klientom pożyczka Nestor od niedawna zaczyna
nabierać rumieńców i staje się pomału jednym z najbardziej pożądanych
produktów Wielkopolskiej SKOK.

– Mamy dobrze skrojoną i sprawdzoną pożyczkę, mamy specjalną kam-
panię promocyjną Nestora – dodaje Prezes Kazimierski.
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T ezę tę udowodnili zresztą wszyscy ci, którzy
w ostatni piątek listopada spędzili wieczór w
siedzibie Teatru Ósmego Dnia, gdzie Fundacja

SiC! zorganizaowała wybrory Miss i Mistera
Trzeciej Młodości. Do rywalizacji o tytuły stawiło

się 20 osób - pań i panów. Wszyscy w swoim życiu
robią coś "na plus" - jedni śpiewają w chórach, inni
tańczą, występują w teatrach, kabaretach, piszą
wiersze, książki - nawet o hodowli ryb, jak pan
Jerzy Kaszuba - zdobywca tytułu Mistera Trzeciej
Młodości, który jest autorem poradnika pt. "KOI
Kolorowe karpie japońskie". Pan Jerzy jest prezesem
Polskiego Związku Akwarystów Oddział w
Poznaniu, dużo podróżuje i właśnie zamierza
wstąpić w szeregi któregoś z poznańskich Klubów
Seniora. Seniorzy są więc nie tylko piękni, ale też
aktywni, a także szalenie weseli. Podczas prezen-
tacji kandydaci do korony ukazali się licznie zgro-
madzonej widowni (zabrakło miejsc dla tych, którzy
przyszli zbyt późno!) w stylizowanych strojach,
kapeluszach, pięknych sukniach wieczorowych.
Aplauz publiczności i serce "młodzieży" zdobył
Stanisław Sobczak, uhonorowany potem tytułem
Mistera Witalności - pan w meloniku i z laseczką,
który z wrodzoną gracją lekko kokietował pub-
liczność. No cóż...., z aktorami tak już jest!
Teksy i zdjęcia: Alicja Wińczak

Elżbieta Chojnacka i Jerzy Kaszuba
udowodnili, że piękno nie przemija z wiekiem

III edycja Wyborów

Miss i Mistera
Młodości

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” i Forum 50+ już po raz
szósty zorganizowali święto seniorów z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Impreza pod nazwą

„Jarmark kreatywności” odbyła się w Ogrodzie Saskim w Warszawie.
– Mimo że ONZ już 20 lat temu ustanowiło ten Dzień, to właśnie

„mali bracia Ubogich” w 2003 roku zapoczątkowali tę „świecką trady-
cję”- wtedy to po raz pierwszy pojawiliśmy się w Ogrodzie Saskim z
kwiatami, które wręczaliśmy napotkanym seniorom i składaliśmy im
życzenia z okazji ich święta” – wspomina Joanna Mielczarek, dyrektor
ds. projektów i promocji w Stowarzyszeniu „mali bracia Ubogich”.

W tym roku niedzielny piknik rodzinny uświetniony był występami
na scenie z udziałem artystów zarówno młodszego, jak i starszego
pokolenia.

Podczas Imprezy można było zapoznać się z ofertą organizacji,
które działają z seniorami i na rzecz seniorów , a sami seniorzy

Kwiaty dla seniorów

Każdy z seniorów otrzymał różę
Fot. MBU

UTYTUOWANI:

Miss Trzeciej Młodości 2010 - Elżbieta Chojnacka, I vice Miss
Trzeciej Młodości 2010 - Ludwika Kochmann, Miss Pasji i Miss
Natury - Teresa Mizerna, Miss Wdzięku - Henryka Meksa-Żyła,
Miss Intelektu - Hanna Tałaj, Miss Witalności - Czesława Warzych,
Miss Pogody Ducha - Mirosława Biniak, Miss Gracji - Olga Hubska
Kluczyńska, Miss Dobroci - Czesława Kempińska, Miss Radości
Życia - Halina Antkowiak, Miss Optymizmu - Małgorzata Głowacka,
Miss Obiektywu - Stanisława Rabikowska, Miss Życzliwości -
Maria Rosadzińska, Miss Artystycznej Duszy - Lidia Gąsowska.
Mister Trzeciej Młodości 2010 i Mister Pasji - Jerzy Kaszuba, I vice
Mister Trzeciej Młodości 2010 i Mister Artystycznej Duszy -
Florian Piechowiak , Mister Pogody Ducha - Stanisław Leśny,
Mister Szarmancji - Aleksander Antonio Buchholz, Mister Życ-
zliwości - Ignacy Piwonii, Mister Witalności - Stanisław Sobczak.
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Trzeciej

prezentowali swój dorobek artystyczny w formie wystaw prac
plastycznych wykonanych rozmaitymi technikami.

Na stoisku Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę” była okazja
do zrobienia indywidualnego znaczka ze swoją podobizną, u
Fundacji AVE – porozmawiania o doświadczeniach wodniackich
z Panią Wandą Gołębiewską, laureatką nagrody Wolontariusz
roku 2008. Fundacja ZAWSZE Potrzebni inspirowała audycjami
z cyklu „Damy Radę” prowadzonych przez Pana Wojciecha
Gąsowskiego w Radiu Wa-wa.

Organizatorzy przewidzieli też warsztaty z muzykoterapii,
twórczości, dialogu międzypokoleniowego, integracji społecznej
i usprawniania pamięci. Każdy uczestnik mógł też spróbować
swoich sił w decoupage’u i tworzeniu dzieł z runa leśnego.

Pogoda sprzyjała także aktywnością ruchowym zatem instruk-
torzy Espart 50+ zaprosili uczestników do turnieju Boccia oraz
zgadywanki terenowej. Ich zwycięzcy cieszyć się mogli atrak-
cyjnymi nagrodami, wśród których były zestawy telefonów
Emporia, dostosowanych specjalnie dla potrzeb osób starszych.

Uczestnicy Imprezy mogli także nieodpłatnie zbadać słuch,
poziom cukru we krwi, zmierzyć poziom cholesterolu i ciśnienia
oraz dokonać pomiaru gęstości kości i omówić wyniki jak też
uzyskać nieodpłatną konsultację. Na stanowisku Stowarzyszenia
Reumatyków i ich Sympatyków dyżurował lekarza reumatolog, a
w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie – lekarza geriatra oraz
prawnik.

Wśród pań dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko
jednaj z firm kosmetycznych, gdzie uczestniczki badały cerę i
dowiadywały się jak o nią dbać w każdym wieku.

Przez cały czas trwania Imprezy wolontariusze Stowarzyszenia
„mali bracia Ubogich” wręczali seniorom kwiaty z życzeniami z
okazji Ich Święta. Do specjalnej Księgi zbierali też wpisy
seniorów dotyczące „plusów bycia seniorem”.

- Szacujemy, że w tym roku podczas trwania Imprezy
odwiedziło nas minimum 1 500 osób – mówi Joanna Mielczarek
– Liczymy, że w przyszłym roku uczestników będzie jeszcze
więcej, a nasza oferta będzie jeszcze bardziej interesująca. AD

Dwa poznańskie
projekty - targi
„Aktywni 50+“ oraz Miejska Rada

Seniorów - spotkały się z uznaniem parlamen-
tarzystów. Poznań zyskał miano samorządu
przyjaznego seniorom. Mieczysław Augustyn,
przewodniczący zespołu ds. osób starszych,
powiedział: „Uważamy za kluczowe uczestnict-
wo osób starszych w życiu wspólnoty lokalnej,
w podejmowaniu decyzji, dlatego wysoko oce-
niliśmy projekty, które tę partycypację gwaran-
towały“. Z rąk senatora dyplom otrzymała
Janina Paprzycka, przewodnicząca Miejskiej Rady
Seniorów (I kadencji), a w imieniu władz
Poznania dyplomy odebrały Monika Szelągiewicz,
dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz
Maria Piątyszek, specjalista ds. informacji i pro-
mocji tej jednostki. Centrum koordynowało
projekt targi „Aktywni 50+“. Tytułem samorzą-
du przyjaznego seniorom, wyróżniono 15
samorządów wszystkich szczebli, które w latach
2008-10 realizowały lub realizują projekty prze-
ciwdziałające wykluczeniu osób starszych. Do
konkursu wpłynęło 50 zgłoszeń.

Wyróżnione zostały samorządy wojew-
ództwa wielkopolskiego i kujawsko-
pomorskiego, samorządy powiatów i miast
na prawach powiatów: Lublin, Ruda Śląska,
Poznań, powiat gostyński, a także gminy:
Bogatynia, Września, Śliwice, Chodzież,
Śrem. Przyznano także wyróżnienia w kate-
goriach innowacyjności - otrzymały je
samorządy gmin Giżycka, Tychów, Czeladzi i
Piekar Śląskich. AW

Poznań przyjazny
seniorom PATRONAT
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Dziś rano,czyli tak koło dziesiątej przyszedł do nas kolega
męża-tak sobie pogadać. No i zgadało się. On ma dwoje
dzieci. Trzydzieści pięć lat temu postawił sobie domek

jednorodzinny-nie żadną willę. Ma oprócz tego, jak wszyscy „my
50+“, ogródek, a tam altanę całoroczną. Synowi, jak mówi, kupił
mieszkanie. No i została córcia. Mieszka z „przyjacielem” gdzieś u
ludzi i wymaga od ojca, żeby teraz, już, dał jej wszystko co ma.
Ojciec ma już 65 lat, ale wcale nie ma zamiaru jeszcze umierać.
Pracuje na pół etatu, wynajmuje pokoje studentom, uprawia dzi-
ałkę, jeździ samochodem, jest bardzo sprawnym starszym panem
a nie staruszkiem z demencją. Córcia może mieszkać z rodzicami,

ale jest warunek - przyjaciel - po ślubie, nic „na kocią łapę“.
Rodziców i tak denerwuje ta sytuacja. Ja też już miałam taką
propozycję od rodziny mojego męża. I tu nachodzi mnie refleksja.
Polska jest krajem, który traci na każdych zawirowaniach historii.
Moja babcia straciła wszystko, mama po ślubie miała pożyczone
łóżko. Ja co prawda miałam wpłacone na M-3 i dostałam je rok po
ślubie, ale tapczan też był pożyczony. Moja bratanica po ślubie
zamieszkała w wynajętym mieszkaniu. Ale my wszystkie dzisiaj
mamy domki z ogródkiem! Kosztem naszej ciężkiej pracy a nie „daj
mi tato“, bo musisz. Jakoś żadnemu z tych pazernych, leniwych
dzieci nie przychodzi do głowy, że tata nie musi im nic dać? A może

Nasze bardzo drogie dzieci
Jak Wanda patrzy na świat... uczuć rodzinnych

Z pamiętnika emigrantki

Kolejny raz żegnam Polskę. Kolejny raz na zawsze, kolejny
raz łzy stoją mi w gardle i kolejny raz zacznynam życie od
nowa, mając nadzieje, że tym razem musi się udać.

Zabieram plecak, całe 15 kilo najpotrzebniejszych rzeczy, dopi-
jam kawę i idę do hali odlotów. Za 2 godziny będę w Londynie,
smutna, zmęczona, zdenenrwowoana. Czy na pewno było
warto zostawiać wszystko?

Pierwszy raz żegnałam Polskę w 1999 roku. Nie mogę zdecy-
dować, czy to dawno, czy nie, na pewno wszystko wygladało
inaczej. Pamiętam nocną podróż w pociągu
z kuszetkami – moja mama na dole,
zapłakana i zdenerwowana, jej jedyna córka
wylatywała za ocean. Mój chłopak po środ-
ku, palący jednego papierosa za papierosem,
próbujący przekonać mnie, żebym została. Na samej górze ja,
próbująca przekonać go, że prawdziwa miłość przetrwa i że
będziemy razem. Przez okno w samolocie patrzyłam na moja
mamę machającą nieprzerwanie, jej czerwony płaszcz, który
założyła specjalnie na tę okazję, widoczny na tle szarego, male-
jącego tłumu.

ŚCIANA PŁACZU
Kolejny raz zobaczyłam ją 2,5 roku poźniej. 24 godzinna podróż
autobusem z Londynu, taksówka z dworca i znowu byłam w
domu. Łzy, uściski, cała rodzina słuchająca moich opowieści, te
same pytania, na które musiałam cierpliwie odpowiadać. Już nie
mieszkałam za oceanem, w międzyczasie przeprowadziłam się
do Anglii, mając nadzieję, że tam uda mi się znaleźć to, czego nie
znalazłam w USA. Jak miała pokazać przyszłość – nie znalazłam.
Londyn był szaro-bury, deszczowy i przygnębiający, ale mimo
tego, nie miałam zamiaru wracać do Polski. Kolejne pytania mam,
babć i cioć czy nie myślę o powrocie spotykały się z ta samą
odpowiedzią: nie.

Londyn przed Unią, kto go jeszcze pamięta? Ściana Płaczu,

fuchy załatwiane po znajomości, sprzatanie i prasowanie w
domach bogatych Anglików, którzy nie mogli nadziwić się, skąd
tyle młodych i wykształconych sprzątaczek w Polsce. Opcja
męska – budowa, ewentualnie kierowca. Polskie domy,
wypełnione po brzegi sfrustrowanymi emigrantami, z
których każdy chciał pokazać, co potrafi, kiedy tylko
staniemy się członkiem EU. Wtedy my, Polacy - młodzi,
zdolni i inteligentni, zadziwimy leniwych „angoli“, zna-
jdziemy wspaniała pracę niemal z dnia na dzień i

będziemy bogaci i szczęśliwi.
Wtedy wszystko, co angiel-

skie, równało się ze „złe, do
kitu, bez sensu“. Herbata z
mlekiem i fasola na toście?

Kto to widział? Kto przy zdrowych zmysłach mógł to
jeść i uważać za dobre? Dodajmy jeszcze chleb,
kupowany najczęściej w Safewayu – biała wata,
której bochenek po ugnieceniu dawał porcje
przynęty na ryby, jak słusznie zauważył kiedyś mój
znajomy. Fatalna pogoda; gorące, zapocone metro,
które notorycznie psuło się lub strajkowało, lekarze,
którzy przepisywali paracetamol na każde schorze-
nie, i znienawidzone Immigration.

WCIĄŻ BARDZIEJ OBCA
Wyjechałam z Londynu po ponad trzech ciężkich i
szarych latach, tydzień po tym jak weszliśmy do Unii.
Zdziwienie wszystkich było jednakowe – dlaczego?
Dlaczego teraz, kiedy nareszcie moge pracować,
pokazać im co jestem warta, zacząć zarabiać grubą
kasę? Nie wiem do dziś – miałam dość. Chciałam do
Polski, do znajomych, przyjaciół, rodziny, do tego co
znajome. Rzeczywistość szybko jednak rozwiała moje
marzenia. Znajomi mieli dzieci i rodziny i okazało się,

Witamy Londyn, żegnamy

Czułam się dziwnie, gdy pierwszy
raz usłyszałam o syndromie
emigranta
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sprzeda bankowi i pojedzie w podróż dookoła świata? W świecie jest
mnóstwo podróżujących starszych ludzi.

Coś nie tak chyba z naszym prawem skoro dzieci uważają, że muszą
dostać, co chcą. Zmieniają się warunki bytu, wydłuża się życie ludzkie, jest
internet, kobiety są samodzielne i to one wybierają sobie partnerów, a także
decydują czy chcą mieć, a jeśli tak - to kiedy. Ale jednocześnie tkwi w nas
jakaś zaściankowa mentalność, że rodzice muszą dać dzieciom wszystko,
poświęcić się dla nich do końca. A ja tak myślę tak „Drogie dzieci, rodzic też
człowiek!“. W ciężkich czasach stały mamy w kolejce żeby wam kupić
mięsko i masełko. Ojcowie wozili maluchami cement, żeby cokolwiek zbu-
dować. Pozwólcie im teraz pożyć! Kupcie im urlop na Majorce albo chociaż
w Turcji! Nie poganiajcie nas, odejdziemy na pewno, a trochę miłości i
zrozumienia nam się od Was należy.

Czy popełniliśmy błąd w wychowaniu? Gdzie i kiedy? Szkoda, że nie było
kiedyś szkół dla rodziców... Wanda Rymar

:Warto zajrzeć:

� 1.12 (środa) od godz. 18 do Sali Pod Zegarem
w CK Zamek, gdzie Fundacja Barak Kultury organizuje
spotkanie Metamorfozy cz. II. Tematem są: Czym
w XXI wieku jest duchowość? Skąd artysta czerpie
natchnienie? Czy dzięki muzyce możemy przenieść się
w inny świat?, czyli Odmienne stany świadomości.
� 2.12 (czwartek) o godz.20.30 do Sceny
na Piętrze przy ul. Masztalarskiej 8, gdzie w ramach
V Made in Chicago Festiwal będzie można wysłuchać
m.in. europejskiej premiery najnowszej kompozycji
flecistki Nicole Mitchell - suity „Arc of O”.
Bilety:Estrada Poznańska tel. 61 85 52 681
kasa@estrada.poznan.pl, CIM
tel. 61 85 19 645 centrum@cim.poznan.pl.

� 5.12 (niedziela) o godz. 15.20 do programu
TVP Polonia. Wyemituje ona film „Tacy Byliśmy - Polska
1988“ Jerzego Jernasa, dyrektora festiwalu filmowego
„Wyścig Jaszczurów“
� 6.12 (poniedziałek) w godz. 12-16 - do
Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mickiewicza
9 A w Poznaniu. Zaproszonymi mogą czuć się wszyscy
zainteresowani tematyką wolontariatu, pomocy innym,
zaangażowania społecznego (Centrum realizuje projekt
Poznański Wolontariat 50+).
� 8.12 (środa) o godz. 16.30 do Wyższej Szkoły
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy
ul. Kutrzeby 10. Jacek Żakowski rozmawiać będzie
z Januszem Palikotem - w ramach spotkań pod tytułem
„Po co żyjemy?“.
Kontakt:tel. 61 85 84 360 i info@wsnhid.pl.
� 11.12 (sobota) do Auli Artis Wyższej Szkoły
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy
ul. Kutrzeby 10 na spektakl Polskiego Teatru Tańca
„Minus 2“ Ohada Naharina jednego z najwybitniejszych
choreografów naszych czasów (bilety w cenie 30 i 15
zł, kontakt:tel. 61 85 84 360 i info@wsnhid.pl.
� 15.12 (środa) o godz. 15.00 - do Centrum
Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mickiewicza 9 A.
Będzie tu spotkanie Aktywnych Seniorów, Seniorek
i wszystkich osób aktywnych lub chcących być
aktywnymi. Podczas spotkania zaproszeni goście
przedstawią różne możliwości zaangażowania się osób
dojrzałych w wolontariat, działalność organizacji
pozarządowych a także na rzecz społeczności
lokalnych.
� 31.12 (piątek) o godz. 20 – 4 nad ranem
w ODK Pod Lipami odbędzie się Bal Sylwestrowy
dla Seniorów, który poprowadzi Dj Grześ.
Menu: Kolacja: żurek staropolski z białą kiełbasą
i jajkiem, golonka peklowana z kapustą zasmażaną.
Zimny bufet: roladki w kolorze, polędwiczki białe
w owocach, szparagi w szynce, pieczeń na dziko,
salami z korniszonem, pasztety, tartinki z serami i
wędlinami. Śniadanie: barszcz czerwony z wędliną.
Dodatki: kawa, herbata, zimne napoje, szampan oraz
wyroby cukiernicze. Bilety 120zł./os. Do nabycia w
ODK Pod Lipami.

że kinder balik jest ważniejszy niż spotkanie ze mną. Kilka
lat spędzonych zagranicą nie liczyło się dla moich praw-
codawców i byłam traktowana jak początkujący pra-
cowanik, w związku z czym moja pensja była dość
żałośna. I ogólnie czułam się dziwnie, wtedy pier-

wszy raz usłyszałam o syndromie emigran-
ta, czytałam kolejne artykułu o ludziach
takich jak ja, którzy nie mogą odnaleźć się
juz nigdzie, wszędzie czują się wyobcow-
ani.

I znowu zaczynam myśleć o
wyjeździe. Londyn. Tak, ten sam
szaro-bury Londyn, do którego

miałam nigdy, przenigdy nie wrócić.
Nie mam marzeń, wiem, ze to nie
jest moje wyśnione miejsce i nie
wiem, jak długo to zostanę. Rok,
dwa, na zawsze? Nie szukam
odpowiedzi, staram się żyć chwilą.
Wiem, że są lepsze miejsca niż
Anglia, jednak chwilowo nie znam
lepszego, jest mi tu dobrze i
zostanę tu na jakiś czas. Przestałam
marzyć o przyszłości, skupiam sie
na teraźniejszości. Najwyższy czas
nauczyć się docenić chwilę. Wiem,
że Polska będzie zawsze moim

domem, że będę zawsze do niej
wracać, ale nie umiem w niej żyć.
Być może kiedyś znajdę swoje
miejsce, być może nigdy go nie zna-
jdę. Pozostaje mi tylko czekać i
zobaczyć, co przyniesie przyszłość.
Ewa

Londyn...
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Zamieszkali w TBS-ach
przy Drewlańskiej

Jednymi z pierwszych, którzy się tu wprowadzą są Stanisława
i Wiesław Żwawiak, którzy do tej pory mieszkali na III piętrze
kamienicy. Mieli tam duże, bo około 90-metrowe mieszkanie.

- Tu mamy o połowę mniejsze, ale przynajmniej bez pieców, no
i na pierwszym piętrze - mówiła pani Stanisława. To dla niej bard-
zo ważne, gdyż kilka lat temu straciła nogę i przez osiem miesię-
cy była „uwięziona“ w mieszkaniu. Teraz bez większych prob-
lemów będzie mogła wyjść na spacer, albo odpocząć na balkonie.

W TBS przy Drewlańskiej zamieszkała także pani Krzysztofiak.
Tam, gdzie mieszkała do tej poty wszystko przypominało jej trag-
iczne wydarzenia z przeszłości - śmierć wnuka i męża.
Rozchorowała się, ale dawała sobie radę sama. Niepotrzebne jed-
nak było jej duże mieszkanie, za które trzeba było płacić wysoki
czynsz.

- Jestem bardzo szczęśliwa. Jak tylko się urządzę - zapraszam
panią na kawę - mówiła radośnie.

Z programu „TBS dla seniorów“ mogły skorzystać osoby, które
ukończyły wiek emerytalny, spełniały kryteria określone w
zarządzeniu prezydenta Poznania (dochodowe i mieszkaniowe),
chcące zostawić miastu do dyspozycji zajmowany dotychczas
lokal komunalny, bądź lokal w budynku prywatnym (na
podst.decyzji o przydziale). Tekst i zdjęcia Alicja Wińczak

Klucze do mieszkań dla seniorów w jedynym w
Polsce Środowiskowym Domu Emeryta
wręczał sam zastępca prezydenta Poznania

Mirosław Kruszyński. Potem je dokładnie obejrzał -
tu, w nowym bloku bez barier, wśród zieleni i ciszy,
w pobliżu Żurawińca powinno się seniorom dobrze
żyć. Niektórzy z nich z radości płakali, bo na takie
mieszkanie czekali nawet kilkanaście lat.

W budynku są szerokie korytarze, wygodne
windy, w mieszkaniach nie ma progów - można
sobie „poszurać“ w kapciach. Łazienki są duże, prze-
stronne, wyłożone kafelkami z białą armaturą.
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach wyłożone
jasną wykładziną. Są pomieszczenia dla lekarzy, sala
integracyjna, suszarnia, hale garażowe. Szkoda
tylko, że na to wszystko trzeba było czekać tyle lat!

– Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu w 1994
roku został fundatorem Fundacji Korab
Wielkopolski, której celem było wybudowanie domu
dla emerytów inteligencji poznańskiej. Cieszymy
się, że po 16 latach doczekaliśmy się otwarcia i
poświęcenia domu – mówił Krzysztof Maćkowiak z
Klubu Inteligencji Katolickiej.

- To naprawdę są piękne mieszkanka - zgodnie
stwierdzili po „zwiedzaniu“ przestawiciele Zarządu
nieistniejącej już Fundacji Korab Wielkopolski,
którzy doprowadzili do tego, że o takim domu,
przeznaczonym dla starszych osób zaczęły myśleć
władze Poznania.

- Koniec wieńczy dzieło, a wysiłki tak wielu osób
nie poszły na marne - podkreślał Mieczysław
Nowak.

Po 16 latach od zrodzenia się pomysłu, powstał Środowiskowy Dom Emeryta

Klucze wręczał Mirosław Kruszyński, z-ca prezydenta Poznania.
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Projekt
z myślą
o naszych
sprawach

S.M.A.K

WKlubie „Starówka“ przy ulicy Wielkiej w
Poznaniu w ostatnich tygodniach sporo
się dzieje. Wszystko to za sprawą realiza-

cji projektów poświęconych seniorom. W połowie
października i na początku listopada odbyły się
warsztaty muzyczne. Edycję październikową
prowadziła Aleksandra Karlik (fortepian) z udziałem
Magdaleny Strugała (fortepian), Janiny i Benona
Borowińskich (skrzypce). W pierwszej części pod
tytułem „Jesienny dialog“ Aleksandra Karlik
opowiedziała o organizacji muzyki: co to jest rytm,
harmonia, wysokość tonu, barwa dźwięku, akusty-
ka i dynamika, o słyszeniu dźwięków w wieku
starszym, o budowie fortepianu. Benon Borowiński,
członek „Starówki“, wieloletni
kapelmistrz Filharmonii
Poznańskiej opowiedział o his-
torii lutnictwa w Europie i
budowie skrzypiec. Magdalena
Strugała, absolwentka
Akademii Muzycznej, zagrała
utwory Chopina z uwagi na
przypadające obchody Roku
Chopinowskiego. Druga część
warsztatów poświęcona była
muzyce rozrywkowej i ludowej.
Uczestniczyła w niej, jako
solistka, Weronika Kaczmarek,
sopranistka, członkini
„Starówki“. Warsztaty
zakończyły się wspólnym
śpiewem, bo któż nie zna „Graj,
piękny Cyganie“, „Jak długo w
naszych sercach“ i wielu innych
utworów, tak bardzo popu-
larnych. W zajęciach uczest-
niczyło 55 osób w wieku od 65
do 90 roku zycia.

W „Starówce“ odbyły się też
warsztaty psychologiczne
prowadzone przez psycholog
Dorotę Obarewicz, których
tematami były „Asertywność -

sztuka respektowania swoich praw“ oraz
„Pozytywny obraz samego siebie i jego wpływ na
aktywność“. Uczestniczyło w nich jednorazowo 35
osób.

W ramach projektu S.M.A.K. dyżur pełniła też
prawnik Ewa Czuba. Seniorzy zgłosili jej sprawy
związane z nieporozumieniami rodzinnymi, z ZUS-
em i pełnomocnictwami społecznymi.

Kornelia Redelbach przeprowadziła badania anki-
etowe w trzech dziennych domach pomocy
społecznej - seniorzy sami mieli ocenić swoją akty-
wność (badania są w opracowaniu).

Nie zabrakło też konkursów - w ramach S.M.A.K.
trzeba było stworzyć plakat promujący aktywnego

seniora. Alicja Musiał, artysta
plastyk, prowadząca także
warsztaty plastyczne dla
seniorów, przewodnicząca
komisji konkursowej najwyżej
oceniła pracę Teresy Barek.
Drugie miejsce przyznano Zofii
Sobczak, III - Helenie Nowa-
ckiej. Przyznano takze 6
wyróżnień. W konkursie udział
wzięło 41 osób w wieku 64 - 87
lat. Wystawę obejrzeć można w
Galerii Sztuki Współczesnej
przy DDPS nr 4 „Klub
Starówka“.

- W ramach projektu
S.M.A.K. odbyły się koncerty
zespołów senioralnych takich
jak „Wiosenne krokusiki“, „Wrzo-
sy“, „Anes“, „Słoneczny Pro-
mień“, gitarowy koncert Andrzeja
Kaszubiaka oraz spektakl
Teatru słowa „Małych braci Ubo-
gich“ pod tytułem „Spotkanie
po latach“ - mówi Ewa Rzepka,
koordynatorka projektu. - W
projekcie do tej pory uczest-
niczyło 250 seniorów.

Alicja Wińczak
Pierwsze miejsce w konkursie plastycznym zajęła
praca Teresy Barek

W ramach projektu odbyły się warsztaty psychologiczne, które
poprowadziła Dorota Obarewicz

Fot. A.Wińczak
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7. Myśl racjonalnie - gdy wszystko wydaje ci się teraz trudniejsze, niż
jest w rzeczywistości. Musisz to zwyczajnie przeczekać.

Dobrym sposobem na poprawę samopoczucia w długie jesienne
popołudnia jest też nie tylko zjedzenie czego smacznego, ale też wiele
frajdy może sprawić przygotowanie jakiegoś specjału, dzięki któremu
docenią nas też inni członkowie rodziny i przyjaciele. AD

A ngielskie słówko SAD oznacza „smutny“.
Wpasowuje się też nazwa choroby: SAD - to
skrót od Seasonal Affective Disorder, czyli

sezonowe zaburzenia nastroju. To naukowa nazwa
powracającej co roku chandry jesiennych i zimowych
miesięcy. Dotknięci SAD ludzie dużo śpią, a mimo to
trudno im się obudzić, mają mało energii, za to duży
apetyt, zwłaszcza na słodycze. Są smutni, ociężali i
ospali. Specjaliści uważają, że jesienne obniżenie nas-
troju to przede wszystkim wynik niedoboru światła
słonecznego. A w ciemności nasz organizm produkuje
więcej melatoniny - hormonu, którego nadmiar
powoduje, że jesteśmy senni i apatyczni. SAD to
choroba dość powszechna - łagodna jej postać dotyka
ok. 10 proc. Polaków, ok. 3 proc. przechodzi tę dolegli-
wość w ostrzejszej formie. Wybierając metodę walki z
sezonową depresją, trzeba się zastanowić się nad tym,
jak wygląda nasze życie. Może gdybyśmy mieli więcej
czasu dla siebie, bardziej o siebie myśleli, nie byli spię-
ci, to nasza podatność na SAD byłaby mniejsza?

Oto kilka sposobów, które mogą pomóc w zmagani-
ach z jesiennym smutkiem:
1. Bądź dobry dla siebie – zatroszcz się swój komfort
psychiczny i fizyczny. Jesienią i zimą zwolnij się z
podejmowania poważnych decyzji, pozwalaj sobie na
lenistwo z ulubioną książką w ręku, oglądaj dobre
komedie i baw się razem z przyjaciółmi.
2. Otaczaj się kolorami – oglądaj zdjęcia ze
słonecznych wakacji, noś kolorowe ubrania, zmień na
jaśniejsze swoje otoczenie. Zastosuj terapię światłem -
fototerapia jest uważana za najskuteczniejszą metodę
walki z sezonową depresją, gdyż usuwa jej główną
przyczynę - uzupełnia niedobory światła.
3. Skorzystaj z wsparcia życzliwej osoby - przyjaciel
wysłucha cię, zrozumie, doradzi. Rozmowa z nim
pomoże ci uporządkować emocje, właściwie je ocenić
i nabrać do nich dystansu.
4. Postaraj się mieć coś miłego w planach - na co warto
czekać jak wyjazd na narty, Boże Narodzenie, urlop w
ciepłym klimacie, koncert.
5. Zmieniaj - choćby drobiazgi: upiększ otoczenie,
zafunduj sobie nową fryzurę lub fajny ciuch, gadżet.
Próbuj urozmaicać sobie codzienność.
6. Ruszaj się - idź na siłownię, na basen, na długi spac-
er. Ruch powoduje, że organizm daje się oszukać i
zaczyna wydatkować energię jak podczas wiosny czy
lata. W dodatku sprawia, że produkujemy endorfiny -
hormony szczęścia.

:Przepisy na smutki:

� Gulasz węgierski po długim spacerze
Składniki: kilogram wołowiny, 30 dkg
wieprzowiny, słonina, 5 dużych cebul, 3
ząbki czosnku, ostra papryczka, ziemni-
aki (ok 6 dużych)
Przygotowanie: Wytapiamy słoninę w
garnku i szklimy na niej cebulę w dużej
ilości, to samo robimy z czosnkiem,
posiekanym dość grubo. Następnie
dodajemy mięso posiekane w drobną kosteczkę, solimy i pieprzymy do
smaku. Dodajemy dużą ilość czerwonej papryki i ostrą papryczkę. Po
wstępnym obsmażeniu mięsa, całość dusimy pod przykryciem około
godziny, aż miękkości podlewając co chwilę bulionem. Następnie doda-
jemy pokrojone w kostkę ziemniaki w sporej ilości, całość nadal dusimy
aż ziemniaki staną się miękkie. (ok 20 min).

� Rozgrzewające herbatki na zimowe wieczory
Składniki: torebka herbaty,1,5 łyżeczki
miodu, plasterek pomarańczy, grejfruta
lub cytryny, szczypta zmielonej mięty,
szczypta zmielonego imbiru i cyna-
monu, ziarenko goździka.
Dodać kolejno składniki i wymieszać do
rozpuszczenia miodu. Można też dodać
odrobiny świeżego imbiru w kawałku
żeby była bardziej rozgrzewająca.
I jeszcze herbatka z tabasco: zaparzyć herbatę Dilmah. „Ginger and
Honey” i dodać do niej odrobinę sosu tabasco. Nie dość, że imbir ma
moc rozgrzewającą to jeszcze tabasco dodaje ognia, więc mocne
grzanie gwarantowane.

� Ciasto cynamonowo-jabłkowe z migdałami i orzechami
– zapach wyczekiwanych świąt

Składniki: jedna szklanka
cukru, cztery jajka, dwie szk-
lanki mąki, łyżeczka sody,
dwie łyżeczki proszku do
pieczenia, trzy łyżeczki cyna-
monu, pięć jabłek, 2/3 szklan-
ki oleju, 10 dkg posiekanych
orzechów włoskich, 5 dkg
migdałów

Przygotowanie:
Jajka ubić mikserem ze szklanką cukru. Przesianą mąkę połączoną z
sodą, proszkiem i cynamonem dodawać powoli do jajek ubitych z
cukrem. Miksować na wolnych obrotach. Na koniec dodać pokrojone
w kostkę jabłka, olej, orzechy oraz migdały. Wymieszać łyżką. Ciasto
przełożyć do natłuszczonej tortownicy, piec w 180 stopniach ok. 50
minut. Ciasto zawsze się udaje, pięknie pachnie podczas pieczenia.
Smakuje także na ciepło.

Nie daj się
smutkowi
szarego dnia
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Makijaż kobiety dojrzałej

Wszyscy poznaniacy, którzy ukończyli 65 lat, a jeszcze w tym roku
nie szczepili się przeciwko grypie, mogą skorzystać z bezpłatnych
szczepień. Akcja rozpoczęła się 22 listopada, a potrwa do 23
grudnia 2010 r. Do dyspozycji mamy pięć placówek, w których
wykonywane są szczepienia - po jednej w każdej dzielnicy miasta:

� Wilda: NZOZ INTERMED Poradnia Medycyny Rodzinnej,
ul. 28 czerwca 1956 r. nr 149, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-17.30.
� Jeżyce: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „EDICTUM“
Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31, pon.: 9.00 - 12.00 i 14.00 - 16.00,
wt.: 12.00 - 17.00, śr.: 9.00 - 12.00, 15.00 - 17.00,
czw.: 9.00 - 12.00 i 16.00 - 18.00, pt.: 9.00 - 14.00.
� Stare Miasto: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia

Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Solna 21,od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00.
� Nowe Miasto: Gabinet Lekarski Elżbieta Kazorska,
os. Piastowskie 75, pon.: 12.00 - 18.00, wt.: 8.00 - 13.00,
śr.: 12.00 - 18.00, czw.: 8.00 - 16.00, pt.: 8.00 - 16.00;
� Grunwald: Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego
„Vega“ s.c., ul. Promienista 89, pon.: 11.30 - 12.30 i
16.30 - 17.30, wt.: 11.30. - 12.30 i 16.30 - 17.30,
śr.: 10.00 - 12.00, 13.00 - 14.00 i 16.30 - 17.30,
czw.: 11.00 - 12.00, 13.00 - 14.00, 16.30 - 17.30.

Bezpłatne szczepienia dla osób w wieku 65+ przeciwko grypie
wykonywane będą do wyczerpania limitu.
Miasto ufundowało ich 3166. AW

Chrońmy się przed grypą

Makijaż kobiety dojrzałej jest
dosyć trudnym makijażem.
Wymaga on odpowiedniego

przygotowania skóry, co wiąże się
ze zmianą swoich dotychcza-
sowych przyzwyczajeń „maki-
jażowych”. Z wiekiem zmienia się
nie tylko stan skóry, ale także rysy,
a nawet karnacja. Nasza skóra staje
się mniej elastyczna, pojawiają się
zmarszczki, szczególnie widoczne
przy oczach i nad górną wargą,
rysy twarzy tracą wyrazistość, a
powieki i kąciki ust opadają. Często
występują również przebarwienia
oraz rozszerzone naczynia
krwionośne. Brwi jaśnieją, a włosy
rosną coraz słabiej (czasami brakuje
jednej trzeciej brwi). Stąd makijaż
kobiety dojrzałej polega na tuszowa-
niu niedoskonałości urody.

Poniżej podaję kilka ważniej-
szych wskazówek. Trzeba jednak
pamiętać, aby nie „przerysować“
twarzy. Jeśli nosimy okulary i mamy kłopoty ze
wzrokiem podczas malowania się warto sięgnąć po
lusterko powiększające, przez szkła okularów
wszelkie „niedoróbki” będą bardzo widoczne.

ZASADY MAKIJAŻU KOBIETY DOJRZAŁEJ:
1. Wybieraj kosmetyki lekkie, które nie podkreśla-

ją zmarszczek, np. podkład w formie fluidu, naw-
ilżający, liftingujący o ciepłym odcieniu oraz sypki
puder, najlepiej transparentny.

2. Unikaj ciemniejszych od koloru
skóry podkładów. Pudru brązu-
jącego używaj tylko do modelowa-
nia rysów twarzy.

3. Używaj cieni matowych i
pastelowych (perłowe podkreślają
zmarszczki). Pod oczy koniecznie
stosuj rozświetlacz w płynie, który
ukryje worki i cienie pod oczami a
spojrzeniu nada jasności i blasku.

4. Jeśli masz opadające powieki i
ich skóra jest mocno pomarszczona
zrezygnuj z kresek na rzecz
punkcików między rzęsami.
Możesz je wykonać dobrze zaostr-
zonym ołówkiem do brwi lub oczu.

5. Kształt brwi podkreśl brą-
zowym lub szarobrązowym cie-
niem do oczu. Kredkę stosuj tylko w
przypadku brwi rzadkich, po
nałożeniu lekko ją rozetrzyj.

6. Zawsze używaj różu, to nieod-
zowny element odmładzającego
makijażu. Przy okularach zastosuj

go pod dolną granicą oprawek.
7. Kształt ust podkreśl

niezbyt mocną kon-
turówką oraz delikatną,
matową pomadką. Możesz
użyć odrobinę błyszczyka,
ale pamiętaj aby nie prze-
sadzić z kolorem.
Izabela Stelmaszyk
kosmetolog

Makijaż kobiety dojrzałej powinien być
delikatny i bardziej matowy niż błyszczący

Fot. A. Dolska
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Kłopoty z infekcjami dróg moczowych nasilają się w okresie
zimnej i nieprzewidywalnej jesieni. Szczególnie dotyczą kobi-
et, co jest związane z anatomiczną budową układu moc-

zowego (krótszy przewód moczowy). W przypadku takich infekcji
zdecydowanie za rzadko sięgamy po żurawinę, którą znamy przede
wszystkim jako dodatek do mięs.

Jednak jej kariera w medycynie przyćmiewa tę kulinarną i warto po
nią sięgać tak często, jak na to zasługuje. Badania prowadzone w
wielu ośrodkach naukowych na świecie, dowodzą wręcz
niesamowitych właściwości tych owoców. Nic więc dziwnego, że w
amerykańskich i kanadyjskich szpitalach sok z żurawin podawany jest
pacjentom w czasie farmakologicznego leczenia. Przez tamtejszych

lekarzy traktowany jest także jako lek profilaktyczny, który zapobiega
zapaleniom dróg moczowych.

Według badaczy, regularne picie żurawin zmniejsza do minimum
zapalenia u starszych kobiet, które mają problemy z nietrzymaniem
moczu. Taka profilaktyka okazuje się przydatna także dla pań
prowadzących aktywne życie seksualne, które często zmieniają part-
nerów. Kontrola moczu przed rozpoczęciem zażywania żurawin i
po sześciu miesiącach wykazuje wyraźny spadek chorobotwórczych
mikroorganizmów.

Ale to nie wszystkie właściwości owoców rosnących na
podmokłych terenach, a najchętniej na bagnach. Pierwsze badania
nad ich udziałem w profilaktyce wieńcowej wykazały, że znacząco

Żurawina robi światową karierę

GUARANA
- energia z Amazonii
W lasach deszczowych Brazylii, Urugwaju i

Wenezueli występuje niezwykła roślina -
guarana (Paulinia guarana), uprawiana

także w Paragwaju. Jest lianą wiecznie zieloną.
Owoc stanowi trójkomorowa torebka z 1-3 nasiona-
mi przypominającym wyglądem oko. Odkryta
została tysiące lat temu przez brazylijskich Indian
Maués-Saterés, uważanych za silnych i zdrowych,
którzy do dziś używają jej jako pożywienia i leku.
Nazywa się w ich języku warana, co znaczy „tajem-
nicze oczy”. Znana była też w państwie Inków.
Uchodzi za cudowną roślinę Amazonii.

Surowcem jest nasienie prażone, otrzymuje się go
w tradycyjny sposób. Po zbiorach, pozbawione tore-
bek nasiona są najpierw maczane w celu usunięcia
mięsistej osnówki, prażone na ogniu, łuskane. Proces
prażenia ma kluczowe znaczenie, zapewnia bowiem
stabilizację alkaloidów o działaniu psychopobudzają-
cym: odgrywającej ważną rolę guaraniny oraz
kofeiny o odmiennych właściwościach, występującej
w surowcu w dużych ilościach, a ponadto zapobiega
zepsuciu. Następnie po odsianiu łupiny, nasiennej
miesza się je z wodą, uciera na masę zwaną pastą
guarana, z której formuje się pałeczki i wędzi w
dymie w celu przechowywania. Z kolei Indianie Tupi
z rozdrobnionych nasion wymieszanych z mąką
maniokową i wodą wytwarzają kulki wędzone.
Starty koniec pałeczki lub kulkę wrzuca się do gotu-
jącej wody otrzymując w ten sposób napój o charak-
terze używki. W dorzeczu Amazonki i Orinoko w
czasie wiosennych rozlewów rzek, kiedy nie ma
możności przyrządzania gorących posiłków,

sproszkowana guarana spożywana jest w zimnej
wodzie. Taki napój nazywa się w języku portugal-
skim agua branca (czytaj „agua branka”) – „woda
biała”.

Guarana jest cenionym środkiem pobudzającym
układ nerwowy, znacznie silniejszym niż kawa czy
herbata, o łagodnym, przedłużonym do 6 godzin dzi-
ałaniu, dodającym energii, nieuzależniającym,
pozbawionym działań ubocznych. Dlatego używa się
jej w niewielkich ilościach. Co ciekawe, jednocześnie
uspokaja! Obecnie guaranę stosuje się zamiast
wspomnianych używek, a także jako dodatek do
napojów bezalkoholowych i wyrobów cukier-
niczych. Występuje w postaci proszku lub
sproszkowanego surowca w kapsułkach. Natomiast
współczesne ekstrakty wykazują słabsze działanie
lecznicze wskutek niewłaściwego procesu otrzymy-
wania, mogą też zawierać zbędne wypełniacze.
Ponadto na rynku można spotkać podróbki – nasie-
nie suszone, modyfikowane genetycznie, prażone i
mielone na gorąco w urządzeniach elektrycznych,
albo z domieszką syntetycznej kofeiny.

Zdaniem części naukowców, swoje specyficzne
działania: łagodne, przedłużone pobudzanie,
dodawanie energii, podnoszenie witalności oraz
przeciwdziałanie stresowi roślina zawdzięcza
związkowi chemicznemu – guaraninie. Różni się tym
zasadniczo od innych produktów zawierających
kofeinę, takich jak kawa i herbata. W procesie prze-
mysłowego przetwarzania nasion wskutek intensy-
wnej obróbki cieplnej guaranina ulega przemianie do
kofeiny, co sprawia, że ich właściwości są zmienione.
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zmniejszają ryzyko arteriosklerozy. Tutaj mamy dowody na to, że
świeży sok, ale również sok z butelki ma podobne działanie. Jeżeli
ktoś nie lubi czerwonego wina, może obecnie przestawić się na sok
żurawinowy, ponieważ zawarte w nich polifenole (antyutleniacze)
działają podobnie. Inne z kolei badania, które przytacza prof. Iwona
Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odkryły, że
żurawiny podnoszą poziom „dobrego
cholesterolu“.

Pożytki z picia żurawin odnosi cały organizm. Ich "siła rażenia"
dosięga również znajdujące się w pęcherzu bakterie odporne na
antybiotyki.

Największe plantacje żurawin znajdują się w USA i Kanadzie, więc
tam można pić świeży sok żurawinowy. U nas jest pewien kłopot.
Rodzime żurawiny, jeżeli trafimy na nie na rynku, można zamrozić,
lub trzymać w zimnej wodzie na balkonie, jest to więc kłopot. Ale nic
straconego, ponieważ ostatnie badania sprzed dwóch lat przynoszą

pocieszającą wiadomość także dla nas: tabletki, dżemy i kon-
fitury oraz soki, czyli przetwory zachowują, tylko mini-

malnie zmniejszone, swoje właściwości. Mogą je
jeść także kobiety w ciąży. Jedynym ogranicze-

niem może być kamica dróg moczowych
ze względu na zawartość szczawianów.

Dorota Milska

Przepisy z guaraną

l Napój guaranowy po indiańsku.
Do 1 szklanki gotującej się wody wsypać ½ lub 1
łyżeczkę guarany.
lAgua branca. ½ lub 1 łyżeczkę guarany wmieszać
do 1 szklanki wody mineralnej niegazowanej lub zimnej
przegotowanej.
lNapój wzmacniający. Sporządzić pastę z 1 g
guarany, 1 g mąki maniokowej i wody. Wmieszać do 1
szklanki wody mineralnej niegazowanej lub zimnej prze-
gotowanej. Pić 3 razy dziennie w godzinę po posiłku.
lNapój z guaraną (Brazylia). ½ lub 1 łyżeczkę
guarany wmieszać do 1 szklanki napoju cytrynowego.
l Guarana z mlekiem po indyjsku. Zagotować
½ szklanki mleka świeżego lub pełnego pasteryzowanego
w niskiej temperaturze i ½ szklanki wody. Wmieszać ½
lub 1 łyżeczkę guarany i śarkarę (indyjski cukier puder trz-
cinowy biały), do smaku.

ciowe, niepokój, niestrawność, osłabienie, ostra i
przewlekła biegunka, otyłość, podatność na przezię-
bienie, podwyższony poziom cholesterolu, połóg,
rekonwalescencja, senność, skala lęku i depresji,
skurcze, stale zmęczony, stany zmęczenia, stres,
wzdęcia, zaburzenia koncentracji, zaburzenia
pamięci, zakrzepica, zaparcie, zatrucia pokarmowe
wywołane przez bakterie E. coli, zatrucia salmonel-
lozowe, zatrzymywanie płynów, zawroty głowy,
zespół nagłej zmiany czasowej, zespół napięcia
przedmiesiączkowego (bóle głowy, niepokój, apatia,
depresje), zespół przewlekłego zmęczenia, zgaga po
przepiciu, zmarszczki. Wspomagająco w leczeniu
nałogów.

Przeciwwskazania. Ciąża, karmienie piersią,
odwodnienie organizmu, sucha skóra.

Porady dietetyczne Miłosz Woźniak, naturoterapeuta,
ul. Bolesława Krzywoustego 6 lok. 6, 70-244 Szczecin

tel. (91) 434 61 55
Informacja po przesłaniu koperty zwrotnej ze znaczkiem.

Skuteczność guarany zależy od jej właściwego przy-
gotowania i dawkowania. Sposób użycia podany na
opakowaniu jest przeznaczony do powszechnego
użytku i nie należy go uważać za ogólnie obowiązu-
jący. Najbardziej skuteczna jest receptura pochodzą-
ca z powstałego w Indiach starodawnego systemu
ajurwedy (tradycyjnej medycyny indyjskiej).

Istotne znaczenie ma świeżość surowca. Okres
trwałości całych i pociętych ziół, jak również
sproszkowanych nasion prażonych, prze-
chowywanych w szczelnie zamkniętym pojemniku
bez dostępu światła lub w opakowaniu powlekanym
termozgrzewalnym wynosi zwykle dwa lata.
Nieobrobionego proszku i sproszkowanych ziół w
kapsułkach – jeden rok.

Działanie. Moczopędne, przeciwbakteryjne, prze-
ciwbólowe, przeciwgorączkowe, psychopobudza-
jące, ściągające, uspokajające. Jest adaptogenem,
afrodyzjakiem pobudzającym popęd seksualny, prze-
ciwutleniaczem. Odtruwa jelita i ogólnie organizm.

Dodaje energii, podnosi witalność, pobudza układ
krążenia. Przyspiesza procesy przemiany materii i
spalanie tłuszczu. Podwyższa temperaturę ciała u
osób prowadzących siedzący tryb życia. Poprawia
nastrój, polepsza sprawność psychiczną i wydolność
fizyczną. Odżywia nadnercza. Spowalnia procesy
starzenia. Ułatwia odbywanie długich podróży i
przystosowanie się organizmu do klimatu
równikowego. Zapobiega czerwonce, malarii,
miażdżycy, nadciśnieniu tętniczemu, udarowi
mózgu, zatorowi tętnicy płucnej, zawałowi serca.
Chroni oczy przed uszkodzeniami wywołanymi
energią promienistą jupiterów i monitorów.

Zastosowanie. Bóle głowy, bóle mało nasilone, cel-
lulit, choroba Alzheimera, choroba lokomocyjna,
choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, choroby
serca, choroby układu krążenia, czerwonka bak-
teryjna i pełzakowata, depresja, gorączka, impotenc-
ja, kolka jelitowa, miesiączkowanie bolesne,
migrena, nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze, nad-
mierne łaknienie, nerwoból, niedobory odpornoś-
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Z roku na rok coraz więcej osób korzysta z bankowości inter-
netowej. Dostęp do konta osobistego za pomocą elektron-
icznych kanałów oferują już wszystkie liczące się banki.
To wygodny i tańszy sposób na korzystanie z rachunku.
Rosnącą popularność e-bankingu wykorzystują także
przestępcy. Jak się przed nimi uchronić?

� Jak zachować się, gdy na naszą skrzynkę przyjdzie e-mail
z prośba o podanie hasła do konta internetowego?
Uważajmy na takie maile – są bowiem fałszywe! Żaden bank

nigdy nie wysyła do swoich klientów wiadomości elektronicznych
z prośbami o podanie poufnych informacji lub uzupełnienie formu-
larzy. Nie należy odpowiadać na takie listy ani uruchamiać
zawartych w nich linków czy plików. Złodzieje często podszywają
się pod pracowników banków i podrabiają korespondencję lub
witryny internetowe, które do złudzenia przypominają oryginały.
W imieniu banku proszą o pilne zaktualizowanie informacji lub
podanie kodów jednorazowych z karty w celu odblokowania
rzekomo zablokowanego rachunku. Każdą tego typu informację
należy zignorować. Jeśli jednak mamy wątpliwości, czy nie
pochodzi ona z banku – zadzwońmy na numer Infolinii i zapytajmy.

� Skąd pewność, czy adres strony logowania do konta jest
właściwy?
Do logowania do konta należy używać wyłącznie adresu

podanego przez bank. Jeśli go nie
pamiętamy - sprawdźmy w umowie.
Możemy też dostać się do systemu logowania bezpośrednio ze
strony banku.

Nie należy używać w tym celu wyszukiwarki internetowej ani
zachowywać strony logowania wśród ulubionych przeglądarek
internetowych. Przestępcy Internetowi potrafią preparować opro-
gramowanie, które wykorzystuje luki w systemie i może pod-
mienić stronę na fałszywą.

O tym, że znajdujemy się na właściwej stronie internetowej
informuje pasek adresu - musi się on zaczynać się od „https://”, a
na pasku - wyświetlać się symbol zamkniętej kłódki.

� Czy bezpieczne jest korzystanie z komputerów w kafejkach
internetowych, np. za granicą?
Zaletą bankowości internetowej jest to, że dostęp do własnego

konta możemy mieć z dowolnego komputera podpiętego do sieci,
z każdego miejsca na świecie. Tu jednak zaleca się dużą ostrożność
– powinniśmy korzystać przede wszystkim z naszego własnego
urządzenia w domu. Nie mamy bowiem gwarancji, że komputery
w kafejkach internetowych są „czyste”. Mogą tam być zain-
stalowane programy szpiegujące, które przechwytują dane do
logowania czy numery kart.

Jeśli musimy skorzystać z obcego komputera należy pamiętać,
by zawsze wylogować się z serwisu transakcyjnego.

Ilona Długa, specjalista bankowy, PKO Bank Polski

Bezpieczna e-bankowość

A neta Olechnowicz kupiła od akwizytora detektor gazowy.
Zapłaciła 100 zł zaliczki, która wg jednego z punktów
umowy nie podlegała zwrotowi. Po 3 dniach od montażu

na piśmie zrezygnowała z umowy, jednak sprzedawca stwierdził,
że nie może tego zrobić, a także odmówił zwrotu zaliczki.

Konsumentka miała prawo od umowy odstąpić. Zgodnie z
przepisami konsument, który zawarł umowę poza lokalem przed-
siębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając
stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawar-
cia umowy. Jednym z przykładów takiej sprzedaży jest zawarcie
umowy w mieszkaniu konsumenta. Sprzedawca nie ma prawa zig-
norować oświadczenia konsumenta. Oświadczenie to powinno być
złożone na piśmie. Najlepiej wysłać je listem poleconym za dowodem
doręczenia. Nie ma przy tym znaczenia, że przedsiębiorca listu nie
odbierze z poczty. W razie odstąpienia umowa jest uważana za nieza-
wartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co
strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot
powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu
dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od
nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Co powinna

zrobić konsumentka, aby uzyskać
zwrot swojej zaliczki? Należy na piśmie,
za dowodem doręczenia wezwać niesolidnego sprzedawcę do zwro-
tu zaliczki wraz z odsetkami od dnia wpłacenia zaliczki. Jeżeli to nie
poskutkuje, to nie pozostanie nic innego jak wytoczenie sprawy przed
sądem. Może to być Polubowny Sąd Konsumencki przy Inspekcji
Handlowej, albo sąd powszechny. Przy wnoszeniu sprawy do sądu
powszechnego należy uiścić opłatę sądową - 30 zł. Postępowanie
toczyć się będzie w trybie uproszczonym, stąd pozew należy złożyć
na sądowym druku pozwu P. W pozwie należy wskazać fakty i dowody
i na poparcie swoich twierdzeń. Z uwagi na to, że postępowanie
uproszczone, wbrew nazwie jest postępowaniem wysoce sformali-
zowanym, przed wytoczeniem powództwa warto skonsultować się z
fachowym doradcą (np. z rzecznikiem konsumentów) albo z organi-
zacją konsumencką (jak np. z Federacją Konsumentów).

Marek Radwański, Powiatowy Rzecznik Konsumentów wyjaśnia

Zaliczka do zwrotu

Adres:

� Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu
ul. Słowackiego 8, 60 - 823 Poznań, IV piętro, pok. 409.
Tel.: (61) 8418 830, (61) 8418 831, fax.: (61) 8480 556
marek.radwanski@powiat.poznan.pl



HOROSKOP

Baran
21 III – 20 IV

Możesz już teraz spokojnie zacząć
planować najbliższy miesiąc. Na pewno
wymyślisz coś ekscytującego, co
zainteresuje całą rodzinę lub grupę
znajomych. Nie będziecie się nudzić
chociaż pogoda nie będzie najlepsza.
Pamiętaj - przy dobrej rozrywce
zapomina się też o chorobach!

Byk
21 IV – 21 V

Każdy kolejny tydzień przynosi nowe
informacje w bardzo interesującej dla
Ciebie sprawie. Dlatego też słuchaj
uważnie, co mówią inni i wyciągaj
z tego wnioski. Dzięki nim łatwiej Ci
będzie zbudować odpowiednią
strategię działania. Twój plan
i wrodzony spryt pozwolą Ci wygrać.

Bliźnięta
22 V – 20 VI

Teraz raczej nie będzie Ci się chciało
pracować. Wygląda na to, że masz już
dość firmy. Może nadszedł czas, by
rozglądnąć się za inną pracą, choć z tą
coraz gorzej. Nie stawiaj jeszcze
wszystkiego na jedną kartę. Jesteś
dobry w tym, co robisz. Warto jednak
poczekać z ostateczną decyzją.

Rak
21 VI – 22 VII

Uważaj, bo stałeś się bohaterem
firmowych plotek. Jakiś flirt może
przysporzyć Ci kłopotów. Jak najszybciej
postaraj się go zakończyć. Już wkrótce
poznasz smak prawdziwej namiętności
i miłości, a dzięki nim znajdziesz się w
siódmym niebie. Nie do każdego
szczęście potrafi się tak uśmiechać.

Lew
23 VII – 22 VIII

Nie czas teraz na awantury i kłótnie,
zwłaszcza takie, które niczego nie
rozwiązują. Postaraj się o więcej
wyrozumiałości szczególnie dla
dorastających członków rodziny.
Oni też chcą czasem zadecydować o
swoim życiu. Nie jesteś najmąrzejszy,
choć może starszy od nich.

Panna
23 VIII – 22 IX

Przemyśl dokładnie jeszcze raz sprawę,
którą ostatnio się zajmowałeś. Okazać
się może, że pewne decyzje podjąłeś
zbyt szybko. Trzeba będzie powrócić
do punktu wyjścia. Dzięki Twoim
znajomościom straty będą minimalne.
Jeżli zaś chodzi o sprawy „sercowe“ -
masz więcej szczęścia niż Twoi znajomi.

Waga
23 IX – 23 X

Nie próbuj uciekać wcześniej z pracy,
bo na pewno ktoś to zauważy i nie
omieszka donieść przełożonym. Cóż,
coraz mniej masz wokół siebie
przyjaciół, a coraz więcej wrogów.
Chyba nadszedł czas na zmianę
w postępowaniu. Być może trzeba
zmienić firmę. Nuda Cię przytłacza.

Koziorożec
22 XII – 19 I

Masz szansę zagrać o wielkie pieniądze.
Nie chodzi tu jednak o grę losową, a
raczej o nowe stanowisko pracy. Postaraj
się wygrać walkę z przeciwnikiem, który
nie zna zasad fair play. Przede wszystkim
bądź uczciwy wobec siebie. Czeka Cię
wiele niespodzianek dotyczących przede
wzsystkim kontaktów towarzyskich.

Wodnik
20 I – 18 II

Jeśli jesteś w pracy ostatni raz przed
urlopem to nie zapomnij poinstruować
osoby, która Cię zastąpi, co i jak ma
robić. W przeciwnym wypadku
możesz spodziewać się
telefonów nawet do uzdrowiska.
Sprawdź, czy pozałatwiałeś najpil-
niejsze sprawy.

Ryby
19 II – 20 III

Będziesz mile zaskoczony podejściem
szefa do sprawy, którą mu przedstawisz.
Skończy się okres nerwowości i
niedomówień. Za kilka dni możesz
spodziewać się oficjalnego uznania za
dotychczasową pracę. Będziesz mógł
wziąć trochę wolnego.

Skorpion
24 X – 21 XI

Czujesz się zbyt pewnie nie tylko w
pracy, ale także w towarzystwie. Ufasz
i zwierzasz się ludziom, którzy
rozpowszechniają plotki. Nie dziw się
więc, że przyjaciele Cię opuszczają.
Jeśli zaczniesz myśleć realnie, wszystko
da się uratować. W przeciwnym wypadku
wyjdziesz na przemądrzałego bufona .

Strzelec
22 XI – 21 XII

Nie oceniaj źle ludzi, których tak
naprawdę nie znasz, bo możesz im
tym wyrządzić ogromną przykrość.
Bądź dla wszystkich raczej miły i nie
pozwalaj sobie na żarty czy docinki.
Wiele osób docenia to, że jesteś
prawym człowiekiem. Cenią sobie
Twoją przyjaźń.
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NA WSTĘPIERELAKS - KRZYŻÓWKA DO KAWY

Rozwiązanie krzyżówki prosimy nadsyłać na adres wydawnictwa : PRESSMA, ul. Wybickiego 3/7, 61-529 Poznań
z dopiskiem ,,Krzyżówka do kawy” lub drogą mailową: my50plus@gmail.com. Na rozwiązania czekamy
do 15 grudnia. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi wylosujemy interesującą książkę do poczytania
w zimowe wieczory. Nazwisko laureatów opublikujemy w kolejnym wydaniu „My50+“.
Zapraszamy do zabawy! Zestawy ekologicznych i naturalnych kosmetyków PUT&RUB by Kinga Rusin
za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr. 7 otrzymują: Janina Wiernicka, Irena Sikorska, Jerzy Lisowski.
Nagrody prześlemy pocztą. Gratulujemy!


