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Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy ,,My50+",

z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę Wam zdrowia,
sił i optymizmu. Niech Wasze Święta będą czasem spokoju i radości
przeżywanej w gronie rodziny i przyjaciół. Niechaj napełnią nas siłą
i nadzieją. A nadchodzący rok niech przyniesie Państwu wiele pogodnych
chwil i powodów do radości. Życzę, by dopisywało Państwu zdrowie
i nie opuszczały siły, byście w Waszym pięknym wieku,
mogli pełnymi garściami korzystać z uroków życia.

Ryszard Grobelny
prezydent Poznania
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NA WSTĘPIE

Zdjęcie na okładce: TVN

Z całego serca życzymy Wam,
aby przez cały Nowy Rok 2011:
otaczali Was sami życzliwi ludzie,
by dni mijały Wam w atmosferze zrozumienia
i rodzinnego ciepła,
żeby nikt z Was nie odczuł, co to samotność,
ani na chwilę nie opuszczał Was dobry nastrojów,
a na zawsze odeszły troski i kłopoty,
żebyście mieli czas dla siebie, osób bliskich sercu,
by te osoby miały też czas dla Was,
pochłaniały Was bez reszty pasje i przyjemności,
by chciało Wam się coś robić dla innych,
a przede wszystkim, by dopisywało Wam zdrowie
każdego dnia i jeszcze dłużej!

Zespół redakcyjny My 50+

Drodzy Czytelnicy, Przyjaciele
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Życie jak tornado
Jedna z najbardziej rozpoznawalych postaci telewizji. Jedni jej nie lubią, inni kochają,
ale nikt nie potrafi być wobec niej obojętny. Magdalena Gessler, znakomita restaura-
torka, gwiazda programu ,,Kuchenne rewolucje“ w TVN wyznaje jedną zasadę: nie
ma rzeczy niemożliwych. Nie liczy się wiek, a zaangażowanie, pragnienia i zapał.

W każdej chwili nasze życie może się zmienić
– twierdzi. – Trzeba tylko dobrze uważać i
łapać okazje, które się pojawiają.

Magdalena Gessler przjechała do Poznania, by
uzdrowić koleją restaurację. Niewielki lokal na poz-
nańskich Ratajach przez osiem miesięcy
funkcjonowania nie zdołał przyciągnąć klientów.
Znawczyni kuchni sprawdza, co takiego się stało, że
indyjska restauracja nie odniosła sukcesu.

Kiedy wkracza do kuchni i ma naprawiać, nie
oszczędza nikogo, nie przebiera w słowach, nie
pozwala, by ocalał choć jeden produkt przetermi-
nowany czy sztuczny.

– Nigdy nie wiem, do jakiej restauracji jadę, nie
znam jej specjalności, ani problemów z jakimi się
boryka, dlatego program i rady jakich udzielam są
autentyczne – twierdzi Magda Gessler.

Jak sama mówi, w kuchni najważniejsze jest to,
żeby wszystko było świeże. I od tego zaczęła się
rewolucja w Indian-Ocean.PL. Zmieniła w restau-
racji wszystko od wystroju po kuchnię.

Stanęła też w szranki z Nagshem, Hindusem z
Mauritiusa, kucharzem, który wraz z żoną Polką
stara się pokazać poznaniakom, jaka smaczna może
być kuchnia indyjska. Okazuje się, że pani Magda
nie boi się kolejnych wyzwań. Nawet po angielsku
potrafi powiedzieć, że ta potrawa jest niesmaczna,
czy trzeba zmienić przyprawy, bo ten zestaw jest
niejadalny.

Już po nowym roku będzie można przekonać się,
jak bardzo zmieniła oblicze poznańskiego Indian-
Ocean.PL

SMAK ŻYCIA
W programie jest jak tornado i tak też wygląda jej
życie. Cały czas w samolotach, bo przecież kilka lat
temu znalazla miłość i związała się z lekarzem kar-
diologiem mieszkającym w Toronto w Kanadzie.

– Miłość to jest taka siła, że możemy dla niej
znieść wszystko. Latamy do siebie, spotykamy się w
różnych krajach – mówi. – I może właśnie to jest
takie cudowne, że cały czas jesteśmy na tych pier-
wszych randkach. Trochę onieśmieleni, zdziwieni,
nie mogący się nagadać, nacieszyć swoją obecnoś-
cią.

Kiedy jest za granicą chodzi do restuarcaji, próbu-
je, smakuje, ale też promuje polską kuchnię.

– Uważam się za ambasadorkę zdrowego, pol-
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skiego jedzenia, którego w Polsce jest mnóstwo, ale
jest niedoinwestowane, w związku z czym może
szybko zniknąć, na korzyść produktów wytwor-
zonych przez wielkie koncerny, dysponujące więk-
szymi środkami. Niestety jesteśmy na najlepszej
drodze do zniszczenia tych wartości.

TWÓRCZOŚĆ NA SPRZEDAŻ
Ambasadorka i kobieta biznesu, która świetnie
zarządza kilkama restauracjami, pisze książki,
prowadzi program, żyje na pełen gwizdek przez 24
godziny na dobę.

– Rzeczywiście jestem pracoholikiem. Nie potrafię
nic nie robić, ale nie uważam się za bizneswoman.
Ja się czuję artystką. Czuję się osobą, którą tworzy -
tak jak się tworzy na przykład obrazy. Ja należę do
grupy, która sprzedaje swoją twórczość. Jestem
marszandem moich własnych obrazów.

Kuchnia to także zajęcie dla artystów, kreatorów.
Magdalena Gessler nie wytrwałaby w tym ciężkim
fachu, gdyby nie siła charakteru i...

– Na pewno mam ogromne szczęście, ponieważ
są wokół mnie mecenasi mojej sztuki. Ludzie,
którzy inwestują we mnie i w moją sztukę kreowa-
nia nowych lokali, bo uwierzyli w to co robię i zau-
fali mojej intuicji. A zaufanie to jest ogromne, gdyż
niektóre inwestycje są naprawdę bardzo duże.
Jestem też uparta, nie lubię się poddawać.
Zdecydowałam się wziąć udział programie
,,Kuchenne rewolucje“‘, dlatego, że wiem, że mogę
pomóc tym ludziom, że mając takie doświadczenie
mogę przekazać im choć trochę mojej wiedzy.
Nauczyć, jak przetrwać w tym naprawdę
niełatwym świecie restauracji, restauratorów i
klientów.

– Nie poddaję się ani w programie, ani w życiu. I
nie ma tu nic do rzeczy wiek, bo mamy tyle lat, na
ile się czujemy. A im więcej mamy pracy, zajęć, im
bardziej czujemy się potrzebne, otwarte, tym
więcej my możemy zaofereować innym, ale też
inni nam.
Katarzyna Walczak

Magda Gessler przyznaje, że często w programie improwizuje. Nigdy nikt jej nie uprzedza z czym będzie musiała się
zmierzyć na planie

Fot.x2TVN
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Maluje, tka, szyje, śpiewa, trzy lata temu skoczyła na bungnee i skacze do dzisiaj - we
własnym zespole „Zakręcone babki“

Z wykła - niezwykła. Pokonała niemal wszys-
tkie przeciwności losu. Nie pozwoliła mu
się zniszczyć. Od kilku lat bierze się z

życiem za rogi i pokazuje wszystkim wokół „Jak
zechcę, to mogę“. Trzy lata temu, podczas imprezy
plenerowej nad Maltą, skoczyła na bungee.
Wywiad „z Krychą - sześćdziesiątką, co właśnie
skoczyła“ poszedł w świat dzięki RMF Maxx. Tak
dowiedziała się rodzina.

BABKI NA MEDAL
Zespół taneczny „Zakręcone babki“ założyła.... z
powodu pawich piór. Kupiła kilka na MTP podczas
którejś z imprez. Kombinowała, kombinowała, aż
wykombinowała, że najlepiej nadają się do stroju, w
którym mogłaby tańczyć. Zachęciła jedną, drugą
znajomą i założyły „Zakręcone babki“. Na Festiwalu
Piosenki z Myszką na Ratajach wszystkie wystąpić
nie mogły - ze względu na brak miejsca. Wystąpiła
Krysia. I co? Publiczność na stojąco zgotowała jej
owacje, a panowie z telewizji musieli stawać na
krzesła, by móc tancerkę „skręcić“. Razem z
zespołem była widziana w Teleskopie, a nawet w
Teleexpressie!

Umawiamy się w kawiarence na Ogrodach. Pani
Krystyna Rydz siedzi przy narożnym stoliczku i
spokojnie konsumuje lody. O figurę się nie lęka -
przecież zbędne kalorie wyskacze na najbliższej
gimnastyce.

MYŚLEĆ O SOBIE
Przyszła, jak obiecała, w stroju do kankana.

– Te pióra kupiłam dwa lata temu. Potem zrobiłam
sobie strój do samby - złoty stanik z frędzelkami.
Razem z koleżankami do dwóch zwrotek
„Sambalele“ dołożyłyśmy trzecią. W pierwszym
składzie zespołu była Maria, Bogdana, Jola, Liliana,
Halina i ja – pani Krysia opowiada z takim entuz-
jazmem, jakby to było całe jej życie.

Kilka razy muszę przypominać jej, że to o niej chcę
napisać.

Wielu historii tu nie przytoczę. Trudno w nie
uwierzyć, zrozumieć. Trudno pojąć, że ta uśmiech-
nięta, zadbana „babka“, nie miała drogi usłanej róża-
mi.

– Ale w końcu zrozumiałam, że to ja jestem dla
siebie najważniejsza. Dużo się modliłam. Chodziłam
na kursy ezoteryczne do „Kręgu“. Uczyłam się mal-
ować, pleść makramy – opowiada, jak szukała zaję-
cia, któremu mogłaby się poświęcić całym sercem.

Figura kankana w kawiarence? Czemu nie? Pani
Krysia dostała oklaski od wszystkich obecnych!

Jak szaleć to tylko z Krysią
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– Śpiewam w chórze, bardzo dużo czytam. To jest
tak, jakbym nadrabiała stracone lata.

GOTOWA DO SKOKU
Pani Krystyna opowiada, jak ogromne znaczenie
miała dla niej książka o podróży Kazimierza Nowaka
przez Afrykę.

– Ta książka to rewelacja. Polecam ją wszystkim
znajomym, które mają jakieś problemy. Pokazuje
ona, że jak ktoś chce coś zrobić to zrobi, tylko musi
wierzyć, że mu się uda – podkreśla pani Krysia. Tak
było z jej skokiem na bungee. Dzień był zwyczajny -
zaplanowany spacer z mamą. Strój sportowy.

– Ja tam portek nie lubię, a akurat tego dnia
miałam – podkreśla. Po odprowadzeniu mamy do
domu pojechała na imprezę nad Maltę. Kilka tygod-
ni wcześniej przeszła operację, więc nie za bardzo
chciała brać udział w zajęciach ruchowych, ale
dopingowała innych. I tak wypatrzył ją prowadzący
dziennikarz RMF Maxx. Zaproponował skok na
bungee. Poprosiła o pół godziny na zastanowienie.

– Myśłałam wtedy - przecież to moje marzenie, w
dodatku za darmo – mówi pani Krysia. Okazało się
też, że jak dla mnie to bez kolejki. Poszłam. Zapięli

mnie w te szelki. Powieźli na górę. A tam - im dłużej
myślę, tym mniej mi się chce skoczyć. W końcu
wzięłam dziesięć wdechów i skoczyłam! A ten dzi-
ennikarz krzyczy do mnie „Krycha, jak żyjesz to zak-
laszcz“. To zaklaskałam!

,,ZAKRĘCONE” ŻYCIE
Potem był wywiad, dzięki któremu o wyczynach
mamy dowiedziały się dzieci przebywające akurat
gdzieś w Europie.

– Chciałabym jeszcze ze spadochronem skoczyć,
ale lekarz zabronił – mówi pani Krysia. Potem o
swym skoku opowiadała także, w gwarze poz-
nańskiej, na przeróżnych konkursach. Bo to nie był
tylko skok z kosza dźwigu. To był także skok w
nowe, inne, „zakręcone“ życie.

– Zawsze lubiłam wyzwania. Jako dziecko
ćwiczyłam gimnastykę sportową. Lubię skakać, być
w ruchu. Dlatego teraz, gdy działają „Zakręcone
babki“ wiem, że to jest właśnie to, co chcę robić. To
moja pasja – podkreśla.

Po ostatnim występie, tym w CK Zamek, który za
sprawą telewizji i internetu, widziała cała Polska,
zgłosiło się do zespołu dwadzieścia chętnych do
tańca pań.

– Ale nie mamy gdzie ćwiczyć! Nie mamy sali. To
nasz największy problem – martwi się pani Krysia.
– Przydałby się też odtwarzacz CD, bo tańczymy
przy takim malutkim. Ale na pewno ze wszystkim
sobie poradzimy!

Tego życzymy „Zakręconym babkom“ w 2011
roku!
Panie chętne do tańca i występów mogą dzwonić
pod numer telefonu pani Jolanty Kańskiej - 606 102 024.
Tekst i zdjęcia: Alicja Wińczak

Krystyna Rydz zwyciężyła także w spartakiadzie
w konkursie bowlingu.

Chciałabym swą wiedzą i pogodą ducha obdzielić wszystkich
– mówi pani Krysia.

Rydz!
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C hociaż otwarte niedawno (maj 2010 r.), dla
wielu osób stało się już przyjaznym i rozpoz-
nawalnym miejscem. Centrum Inicjatyw

Senioralnych – czeka na każdego, kto nie zgadza się z
porzekadłem: „Starość się Panu Bogu nie udała”, na
ludzi cieszących się życiem i tych, którzy ciągle
szukają pomysłu na siebie.

PUNKT INFORMACJI 50+
Naszym marzeniem było stworzyć takie miejsce, do
którego może przyjść każdy zainteresowany tym, co
dzieje się w mieście na rzecz osób dojrzałych i
starszych. Do tej pory oferta ta była rozproszona.
Centrum Inicjatyw Senioralnych powstało m.in. po
to, by gromadzić pomysły w jednym miejscu, pro-
mować je i ułatwić do nich dostęp.

– Cieszymy się, kiedy przychodzą do nas seniorzy.
Czasami chcą po prostu porozmawiać, zobaczyć, co
robimy, jak pracujemy. Czasami przychodzą z
konkretnym pomysłem, bo na przykład chcieliby
nauczyć się obsługiwać komputer, albo pograć w
tenisa. Wtedy szukamy dla nich miejsca, w którym
będą się dobrze czuć – mówi Maria Piątyszek, ds. pro-
mocji i informacji.

– Przychodzą takie chwile, kiedy wyraźnie widzimy,
że Centrum jest potrzebne, że to był dobry pomysł.
Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, kiedy seniorzy, którzy
do tej pory spędzali czas w domach, dziękują nam, że
daliśmy im możliwość poznania nowych rzeczy,
umiejętności, ludzi. Że traktowani są z szacunkiem,
jak partnerzy, że my naprawdę jesteśmy tu dla nich-
dodaje Monika Szelągiewicz, dyrektor CIS.

POZNAŃSKI WOLONTARIAT 50+
Przyzwyczailiśmy się traktować seniorów jako ludzi,
którym trzeba pomagać niejako z urzędu. Ale pomoc
jest pojęciem szerokim i działa w każdym kierunku.
W naszym projekcie pragniemy pokazać, że każdy z
nas, niezależnie od wieku może zadbać o siebie, dając
swój czas innym. Kto raz spróbował, ten wie, że akty-
wność w kierunku drugiej osoby jest tak naprawdę
siłą, którą zyskujemy dla samych siebie. (z tego może
pani wykroić wypowiedź Natalii Wołczeckiej, spec-
jalisty ds. wolontariatu)

– Targi były dla mnie nowością, ciekawością dlat-
ego, że były to pierwsze takie targi oferujące osobom
po pięćdziesiątce mnóstwo przykładów, jak można
sobie zorganizować wolny czas. Radością i doświad-
czeniem, ponieważ mogłam uczestniczyć przez dwa
dni. – mówi pani Aleksandra, wolontariuszka przy

targach Aktywni 50+. – Dziękuję osobom, które mnie
zaprosiły do tej służby, do wolontariatu. Z targów
wyniosłam przekonanie, że takie przedsięwzięcia są
potrzebne i dobrze by było co roku je organizować.
Myślę, że w ten sposób wielu ludzi wyszłoby z domu
zrobić coś dla siebie i innych.

W grudniu, wolontariuszki CIS wezmą udział w
akcjach świątecznych dla dzieci, organizowanych
przez Fundację ARS. Wspólnymi siłami upiekły
niemal dwa tysiące pierników. Pomogą też przy orga-
nizacji obu imprez. (Choinka w Muzeum, Kartka z
Iskierką Życzeń).

SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM
W listopadzie na ręce dyrektor CIS, Moniki
Szelągiewicz, złożono dyplom i gratulacje w związku
z przyznaniem Poznaniowi tytułu Samorządu
Przyjaznego Seniorom. Nagrodzono między innymi
projekt „Targi Aktywni 50+”.

AKTYWNA JESIEŃ W CENTRUM INICJATYW
SENIORALNYCH
Nie bez przyczyny ktoś powiedział, że człowiek
zaczyna się starzeć w momencie, w którym przestaje

Pół roku Centrum
Inicjatyw Senioralnych

Zespół CIS w pełnej gotowości na przyjęcie kolejnych wyzwań
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się rozwijać. Wynika z tego, że, w dużym stopniu, to
jak wygląda jakość dojrzałego życia zależy od naszej
decyzji o aktywnych, twórczych i przemyślanych dzi-
ałaniach. Z myślą o tym, w październiku, z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych przygo-
towaliśmy cykl wykładów i warsztatów dla
seniorów. Staraliśmy się tak dobrać tematykę, żeby
każdy znalazł przestrzeń dla siebie. Można więc było
spotkać u nas przedstawicieli ZUS-u, doradców
zawodowych, psychologów, artystów, lekarzy i
dowiedzieć się, jak zostać asertywną babcią, jakie
mamy zasoby, jak się odżywiać, by dobrze się czuć.
Szczególnie ciekawe okazały się zajęcia dotykające
obszaru emocji, lęku, depresji.

„Dziękujemy wszystkim osobom, które odwiedziły
w październiku nasze Centrum. Dziękujemy za uwagi
krytyczne, za Państwa energię i zaangażowanie i,
szczególnie serdecznie, za ciepłe przyjęcie naszego
pomysłu i słowa zachęty do dalszej pracy.”

TARGI „AKTYWNI 50+”
Szczególnie dumne jesteśmy z pierwszej,
wrześniowej edycji targów Aktywni 50+. Nie wiedzi-
ałyśmy czego się spodziewać, ponieważ miały to być
pierwsze tego typu targi w Polsce. Organizatorami
przedsięwzięcia było Miasto Poznań i
Międzynarodowe Targi Poznańskie. Centrum
Inicjatyw Senioralnych koordynowało działania.
Udało się zaprosić 70 wystawców, społecznych i

komercyjnych, dla których targi stały się okazją, by
zaprezentować swoje produkty i ofertę, a także
pokazać zwiedzającym, że to oni – ludzie dojrzali, są
dla nich ważnymi odbiorcami i że mogą poczuć się
zadbani i docenieni.

– Celem targów było przede wszystkim pokazanie,
że po pięćdziesiątce, sześćdziesiątce i później ludzie
są taka samo ważni, potrzebni, aktywni i twórczy, jak
młode pokolenie. W żadnym wypadku nie wolno ich
ignorować, lekceważyć i dyskryminować ze względu
na wiek. I wreszcie, chcieliśmy pokazać, że istnieje
wiele miejsc, do których udać się mogą seniorzy, by
realizować swoje pasje, zadbać o ciało, cieszyć się
obecnością innych i robić to wszystko we własnym
tempie i zgodnie ze swoimi potrzebami – mówi
Monika Szelągiewicz, dyrektor CIS.

Z oferty targowej skorzystało ok. dwóch tysięcy
zwiedzających.

– Było nam niezwykle miło usłyszeć od gości przy-
byłych na targi, że inicjatywa okazała się dobra i
potrzebna. Bardzo cenne okazały się uwagi i sugestie
zmian, za które dziękujemy i o których będziemy
pamiętać przy organizacji kolejnej edycji targów, na
którą zapraszamy już wiosną, 12 i 13 marca 2011
roku – zaprasza M. Szelągiewicz.

Zapraszamy do Centrum Inicjatyw Senioralnych
ul. Mickiewicza 9A, 60-833 Poznań, godz. 8-16
Maria Piątyszek, Centrum Inicjatyw Senioralnych

R E K L A M A

Będą targi Aktwni 50+

Marcowy
weekend należy
do seniorów

Już niedługo, bo w marcu (12-13) odbędą się po raz drugi w naszym kraju targi Aktywni 50+
przygotowne z myślą o potrzebach, sprawach i radościach osób po pięćdziesiątym roku
życia. Swoją obecność na nich zapowiedziało już kilkadziesiąt organizacji
pozarządowych, które pokażą co i jak robią, by pomagać seniorom. Na dwa dni
targów przygotowano znów całą masę atrakcji - pokazy, warsztaty, zajęcia
edukacyne. Będzie w czym wybierać. Organizatorzy robią wszystko,
by przyciagnąć w tych dniach do Poznania jak najwięcej firm, których
produkty tworzone są z myślą o ludziach starszych, z przeróżnymi
problemami zdrowotnymi (firmy zgłaszać się mogą do 31 stycznia 2011).
Zajęć ruchowych, wykładów, spotkań będą dziesiątki - każdy znajdzie
dla siebie coś interesującego.
Informacji o szczegółach szukać można na stronach interenetowych
Międzynarodowych Targów Poznańskich (www.50plus.mtp.pl),
miasta Poznania (www.poznan.pl) i Centrum Inicjatyw Senioralnych
(www.centrumis.pl).

www.50plus.mtp.pl
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KALEJDOSKOP

:BAL POD LIPAMI

� 31 grudnia, w godz. 20 – 4 w ODK
Pod Lipami odbędzie się Bal Sylwe-
strowy dla Seniorów, który poprowadzi
Dj Grześ. Menu: Kolacja: żurek staro-
polski 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 ciasta. Bilety120zł./os.
Do nabycia w ODK Pod Lipami. AD

: I KONCERT NOWOROCZNY W AULI ARTIS

� Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i
Dziennikarstwa serdecznie zaprasza na I Koncert
Noworoczny „Sławomir Pietras i jego goście”, który
odbędzie się 1 stycznia o godz. 12.00 w Auli Artis.

W repertuarze muzyka wielkich kompozytorów
takich jak: Georges Bizet, Giacomo Puccini,
Gioacchino Rossini, Fryderyk Chopin, Piotr
Czajkowski, Imre Kálmán, Stanisław Moniuszko,
Johann Strauss, Karol Szymanowski, Giuseppe Verdi,
Frederick Loewe, Wolfgang Amadeusz Mozart,
Gaetano Donizetti, Jerrold Lewis Bock.

Wykonanie: � Joanna Cortes – sopran, solistka
Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie
� Marta Fiedler – pierwsza solistka w zespole bale-
towym Teatru Wielkiego Opery Narodowej w
Warszawie � Barbara Kubiak – sopran � Małgorzata
Kustosik - mezzosopran � Natalia Puczniewska –
sopran � Daniel Borowski - bas � Dymitr Fomenko –
tenor � Artur Janda – pianista, bas-baryton �

Sylwester Kostecki – tenor � Mariusz Rutkowski -
pianista � Oskar Świtała – tancerz zespołu bale-
towego Teatru Wielkiego Opery Narodowej w
Warszawie � Jaromir Trafankowski – baryton. AD

: SKORZYSTAJ Z DOPŁATY NA WODĘ I ŚCIEKI

� Mieszkańcy Poznania mają możliwość skorzystania z pomocy finansowej w ramach
Funduszu Wodociągowego Aquanet. Jest to pomoc w regulowaniu bieżących
rachunków za zimną wodę i ścieki. Skierowana jest głównie do osób w najtrudniejszej
sytuacji materialnej, a w szczególności do osób samotnie wychowujących dzieci, rodzin
wielodzietnych, rodzin zastępczych, rodzin/osób żyjących w ubóstwie, a także takich
gospodarstw, w których następuje nieterminowe regulowanie płatności za zimną
wodę i ścieki. Akcja prowadzona jest już po raz piąty przez Fundację Familijny Poznań,
gdzie można składać wnioski. Wsparcie w ramach Funduszu Wodociągowego Aquanet
można uzyskać raz na kwartał. Maksymalna kwota pomocy to 50% wartości rachunku
za zimną wodę i ścieki i uzależniona jest od wielkości dochodu na osobę.

Aby skorzystać z pomocy należy zgłosić się do siedziby Fundacji, tj. ul. Staszica 15.
Telefon: 61 843 63 04.

Z akcji mogą skorzystać także mieszkańcy gmin: Luboń, Puszczykowo, Swarzędz,
Murowana Goślina, Czerwonak (tylko dla mieszkańców, którzy korzystają z usług
Aquanetu), Mosina, Suchy Las, i Brodnica (tylko dla części mieszkańców wsi
Brodniczka, Żabno, Esterpole).Obecnie trwa akcja dopłat do zimnej wody i ścieków
na IV kwartał, tj. miesiące październik, listopad, grudzień. Wnioski można składać do
15 stycznia 2011r. AW

Tańce na Placu Wolności
Sylwester Poznań 2010

W sylwestrową noc o godz. 22 Plac Wolności
zamieni się w największy w Polsce parkiet taneczny.

F ormuła przedsięwzięcia ,,Poznań dyla” to zarówno dancing pod gwiazdami, jak i
wszystko to, co będzie się działo wokół, to spójna całość nowatorskiego projektu.
Organizatorzy przyjęli założenie, że ma to być wydarzenie, w którym będą mogli

wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku, gustów muzycznych czy miejsca
zamieszkania. Temu celowi podporządkowany został program wydarzeń w centrum i
wszystkie elementy dodatkowe towarzyszące imprezie. W tym roku Miejski Sylwester
będzie imprezą dla wszystkich i dla każdego. Na placu Wolności poznaniacy bawić się
będą w rytmie hitów lat '70, '80', '90 i ostatniego dwudziestolecia. Miłośników klasy-
cznych brzmień powinno natomiast usatysfakcjonować nowocześnie zaaranżowane
wykonanie poloneza A-dur Henryka Wieniawskiego, które towarzyszyć będzie o półno-
cy wielkiemu pokazowi sztucznych ogni. Fajerwerki widoczne będą z każdego punktu
miasta, ponieważ zostaną wystrzelone aż z pięciu miejsc położonych w centralnej,
północnej, południowej, wschodniej i zachodniej części miasta.

Z okazji Nowego Roku życzę wszystkim
mieszkańcom Wielkopolski zdrowia,
spokoju i radości. Niech Nowy 2011 Rok
pozwoli zrealizować, wszystkie, nawet te
najodważniejsze, marzenia i plany.
Szczególnie ciepłe słowa chcę skierować do
tych z Państwa, których Nowy Rok zastał w
szpitalach, domach opieki, z dala od blis-
kich - do pacjentów, a także lekarzy
i całego personelu medycznego.
To właśnie w tych miejscach, tak często
składane z okazji Nowego Roku życzenia
zdrowia nabierają szczególnego
znaczenia.
Życzę, aby w szpitalnej rzeczywistości nie
zabrakło nigdy dobrej serdecznej opieki,
nadziei na lepsze jutro i optymizmu, który
może zdziałać cuda.
Wszystkiego co najlepszego w Nowym Roku!

Zbigniewa Nowodworska
Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału

Wojewódzkiego NFZ
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Sto lat
i jeszcze dłużej

Tajemnica długowieczności

K to spośród nas nie chciałby żyć jak najdłużej?
Pragnienie istnienia jest w nas bardzo silne.
Jako przedstawiciele świata zwierząt, reaguje-

my instynktownie, aby obronić się w obliczu zagroże-
nia. Jako organizmy, nasze ciała mają. do dyspozycji
naturalne siły, zdolne zwalczyć choroby i zagoić rany.
Jako istoty społeczne troszczymy się o narodziny i
rozwój przyszłego pokolenia. Znajomość zasad, jakimi
kierują się ludzie długowieczni i mający dobre
samopoczucie, pozwala lepiej wykorzystać potencjał
drzemiący w każdym człowieku. Biorąc pod uwagę
badania można wyróżnić trzy obszary krytyczne, na
które mamy wpływ.

Pozytywne nastawienie do życia - bardzo istot-
na jest umiejętność szybkiego dostosowywania się do
zaistniałych warunków i zmian w otoczeniu. Dotyczy
to przede wszystkim odporności na stres i umiejęt-
ności zwalczania go. Pomaga w tym z pewnością
entuzjazm, optymizm, poczucie humoru i otwartość
w stosunku do innych oraz stosowanie różnych
metod relaksacyjnych, w tym opisanej wyżej medy-
tacji.

Aktywność umysłowa i fizyczna – kluczowy
element stanowią tu regularne ćwiczenia i perma-
nentne stawianie wyzwań naszemu umysłowi –
doskonale nadaje się do tego edukacja przez całe
życie. Ćwiczenia naszego ciała pozwalają utrzymać
jego elastyczność, pozbyć się nadmiaru tłuszczu,
rozwijać masę mięśniową, co w dużej mierze przy-
czyni się do zachowania zdrowia fizycznego i
poprawi nasze samopoczucie.

Odżywianie – to kolejny czynnik długowieczności,
na który mamy ogromny wpływ. Bardzo ważne jest
spożywanie niewielkich posiłków częściej w ciągu
dnia, jedzenie warzyw i owoców, a ograniczanie
spożywania mięsa, słodyczy, tłuszczów nasyconych i
utwardzonych oraz produktów silnie przetwor-
zonych.

JAK ŻYĆ 200 LAT?
Chińczycy to najdłużej żyjący ludzie na świecie.
Rzadziej niż Polacy chorują na nowotwory, co przyp-
isuje się ich menu zdominowanemu przez owoce,
warzywa i ryby. Kobiety i mężczyźni dożywają tu
średnio 81 lat. Oprócz diety prowadzą oni aktywny
tryb życia, unikają stresów, dlatego też nie mają prob-
lemów z otyłością. Przypadki wylewów, zawałów,
osteoporozy są niezwykłą rzadkością. Poznaj, w czym
tkwi sekret ich długowieczności. Jak oni to robią?

Głównym składnikiem jadłospisu Chińczyków jest

wprawdzie wieprzowina, ale codziennie jedzą także
ryby – łososia, makrelę – które zawierają kwasy
tłuszczowe omega–3 redukujące ryzyko tworzenia się
zakrzepów krwi, a tym samym miażdżycy.

Częstym elementem chińskiej diety jest sojowe
tofu. Soja zmniejsza ryzyko wystąpienia osteoporozy
i niektórych rodzajów nowotworu – prostaty, piersi i
okrężnicy. Zmniejszając poziom cholesterolu, zapob-
iega chorobom serca. Łagodzi objawy menopauzy.
Zawiera antyutleniacze chroniące przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników.

Chińczycy w dużych ilościach, a w szczególności po
obiedzie, piją zieloną herbatę. Tej miksturze przypisu-
je się wiele właściwości. Zapobiega ona rakowi płuc,
piersi, żołądka, jelita grubego, prostaty, a także skóry.
Chroni przed rakotwórczym działaniem papierosów.

Co dzień wypijają nawet 5 filiżanek uprawianej od
ponad 1 700 lat w prowincji Yunan czerwonej
herbaty oraz 3 filiżanki Gynostemmy. Wspomaga ona
pracę wątroby, obniża poziom cholesterolu,
oczyszcza i wzmacnia organizm, pobudza procesy
trawienia. Jest nazywana mordercą tłuszczu – ataku-
je zbędne pokłady tkanki tłuszczowej i skutecznie
walczy z nadwagą. Prawidłowo parzona odpędza zły
humor, a nawet łagodzi skutki spożycia alkoholu. By
jej właściwości nie zniknęły, nie słodzą jej cukrem.

Dziennie piją 2 litry niegazowanej wody z dużą
dawką minerałów. Zawarte w wodzie wapno wzmac-
nia kości, które wolniej tracą gęstość. AD

:Człowiek bez wieku

� W ciągu jednej minuty w organizmie rodzi się 6 miliardów komórek i
6 miliardów umiera. Jeżeli człowiek sam sobie nie skróci życia, to może
żyć bardzo długo. Człowiek może żyć 150 lat! Bo tak naprawdę
człowiek nie ma wieku. Patriarchowie biblijni żyli 950 lat. Nasze nerki
według naukowo stwierdzonego modelu mogą wytrzymać 1200 lat.
� 130-letnia Antisa Chwiczawa, mieszkająca w górach Gruzji została

uznana za najstarszą osobę na świecie. Urodziła się 8 lipca 1880r.
Chwiczawa mieszka ze swoim 40-letnim prawnukiem, który się nią
opiekuje. Zawsze była zdrowa. Pracowała przez całe swoje życie w
domu i w gospodarstwie. Antisa przyznaje, że często gra w gry plan-
szowe, a od czasu do czasu pozwala sobie na kieliszek wódki.

WOKÓŁ NAS
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Niebiańsko
wokół…

Pani Krystyna od aniołów

Zaprawdę anielsko robi się na
duszy, wkraczając w progi królest-
wa pani Krystyny. Nad głowami
rozpościerają się skrzydła ponad
trzystu aniołów… A ich właściciel-
ka, emerytowana nauczycielka
języka polskiego, duszę i serce też
ma iście anielskie. Wszak z kim się
zadajesz, takim się stajesz.

WSZYSCY MOI SKRZYDLACI PRZYJACIELE
Pani Krystyna jest z aniołami bardzo zaprzy-
jaźniona. Prezentuje je z dumą, z twarzą roz-
jaśnioną anielskim uśmiechem. Najlepsze są te,
które przypominają pozytywne emocje, bliskich,
miłych sercu ludzi. To Anioł Stróż od bliskiej przy-
jaciółki, przywędrował z Łotwy, a to Pan Mórz pre-
cyzyjnie sklejony z muszelek. Albo ten, o pięknym
spojrzeniu, namalowany przez plastyczkę, która
ujrzała go w swoim śnie i przelała na płótno; teraz
spogląda z wysokości na wszystkich przybyszów.

– Dobry anioł potrafi czymś ująć i tylko wtedy go

Awszystko zaczęło się tak zwyczajnie przed
kilkunastoma laty, od jednego niewinnego
aniołka otrzymanego w prezencie do

odnowionego pokoju. Pani Krystyna potrzebowała
skrzydeł do dekoracji, bo one oznaczają wolność.
Teraz trzepocze ich aż nadto… Właścicielka tłu-
maczy skromnie, że te anioły to nie są z najwyższej
półki. Okazuje się bowiem, że i tu występuje hierar-
chiczna kastowość, uwarunkowana bardzo ziem-
sko, bo cenowo. Dość wysoko plasuje się Svarovsky
choćby. Taki z certyfikatem. W kolekcji pani
Krystyny, owszem, występuje, ale sporadycznie. To
Jarzeń i Blask. Bo tu każdy anioł ma nie tylko swoją
historię, ale te ulubione także imię. Ciało też anioły
mają różne – z porcelany, drewna, glinki, soli, szkła,
metalu… Każdy inny, anatomicznie i pod względem
fizjonomii.

– Anatomia u anioła jest diablo ważna – tłumaczy
pani Krystyna. – Wedle biblistów aniołowie płci są
nijakiej, a te do nabycia - piersiaste, kusząco
kobiece, albo właśnie seksownie męskie. Anioł czy
anielica?... Choć w Biblii imiona aniołowie mają
męskie – wyjaśnia znawczyni kwestii anielskich.

Jak dodaje, ważna jest sprawa ubioru. W naszej
kulturze nagość, to coś wstydliwego, dlatego anioły
zwykle bywają odziane. U pani Krystyny bowiem
teoria przeplata się z praktyką, a zbieractwo z sze-
roką i głęboką wiedzą z tej dziedziny, wcale
niełatwej i zawiłej.

LUDZIE I ICH PASJE
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LUDZI I ICH PASJE

kupię, gdy mnie czymś zafrapuje – opowiada pani
Krystyna. – Są jednak takie, które mijam obojętnie.

ANIELSKIE PRZYPADKI
Obcowanie z tyloma aniołami zobowiązuje.

– Anioły pozwalają spojrzeć na świat z zupełnie
innej perspektywy – tłumaczy pani Krystyna. – Bo
aniołowie to dobre myśli pana Boga. I anielskimi
ścieżkami kroczą moje pokręcone myśli.

Tak jak pokręcone potrafi być życie, splatając ze
sobą przypadki, może całkiem nie przypadkowe…

– Kiedyś o czwartej nad ranem wybrałam się na
spacer do parku. A tu na ścieżce leży anioł. Był to
nadruk na urwanym fragmencie macedońskiego
banknotu – opowiada pani Krystyna historię egzem-
plarza z kolekcji.

Innym razem, weszła do galerii, a tam wisiał
obraz długowłosej dziewczyny, grającej na flecie. A
pani Krystyna oczyma wyobraźni ujrzała skrzydła, i
artystka je potem domalowała. Teraz anielska
dziewica gra, a skrzydła unoszą ją melodyjnie ku
niebu… I jak dodaje właścicielka anielskich zbiorów,
aniołowie skrzydła „otrzymali” dopiero od V w.,
wcześniej byli bezskrzydli.

Są wśród pioróskrzydłych istot figurki zwierząt.
Jak stwierdza pani Krystyna, wcale nie przypad-
kiem, lecz z powodu czystości serca i szlachetności
duszy. Bo w to, że zwierzęta mają duszę pani
Krystyna nie wątpi ani trochę. A to, że dusza pani
Krystyny należy do tych najszlachetniejszych odmi-
an, dobrze wie Bratek, psiak z krwi i kości, patrzący

wiernie w oczy swej pani, wylegujący się akurat
leniwie wśród tylu anielskich stworzeń. Nad nim to
już na pewno czuwał jeden z Aniołów Stróżów.
Tamtego dnia leżał głodny, zmarznięty, bezdomny
na wildeckiej ulicy. Mijały go dziesiątki przechod-
niów, prawie depcząc po nim. Ale ona jedna zatrzy-
mała się, zainteresowała, a potem to już razem wró-
cili do domu. Bo któż inny jak nie ANIOŁ
(nie)przypadkowo doprowadził do tego niechcianego
i sponiewieranego zwierzaka panią Krystynę od
aniołów?…
Tekst i zdjęcia Paulina Wiśniewska

Pani Krystyna jest z aniołami bardzo zaprzyjaźniona. Uważa, że najlepsze są te, które przypominają pozytywne emocje bliskich.
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MY I ZDROWIE

Sylwestrowy makijaż

Makijaż sylwestrowy jest rodzajem makijażu
okolicznościowego, posiada jednak swoją
wyjątkową specyfikę, tak jak noc w którą

zdobi twarz kobiety. Przygotowując taki makijaż nie
możemy zapomnieć o ważnych motywach przewod-
nich, którymi są: blask, światło, wyrazistość,
wyjątkowość, a wszystkim powinna nami kierować
własna wyobraźnia.

Tak, jak każdy makijaż, także make up sylwe-
strowy powinien być dostosowany do warunków
otoczenia i rodzaju zabawy, na którą się wybieramy.
Zazwyczaj zabawa sylwestrowa trwa wiele godzin,
powinnyśmy więc pamiętać o tym, że nasz makijaż
musi być przede wszystkim trwały, tak aby
olśniewał nie tylko na początku imprezy, czy do
chwili odliczania sekund dzielących nas od Nowego
Roku, ale także gdy będziemy już wracały po szam-
pańskiej zabawie do domu. Wskazane są zatem
dobrej jakości podkłady utrwalające i przedłużające
trwałość kosmetyków nałożonych na naszą twarz
(np. pudry tzw. fiksujące).

Kolejnym elementem, o którym powinnyśmy
pamiętać, jest fakt, iż będziemy przebywać raczej w
miejscach słabo oświetlonych sztucznym światłem,
które pochłania kolory. Makijaż powinien być na
tyle intensywny i wyrazisty, aby mógł być

zauważony także przy słabym świetle, np. świec. W
takich warunkach doskonale sprawdzą się intensy-
wne kolory i wyraźne kreski. Ze względu na szam-
pański, taneczny charakter zabawy, jest wskazane,
aby makijaż był pełen blasku. W tym sezonie firmy
kosmetyczne polecają przede wszystkim kolory
metaliczne, ale nie perłowe, połyskujące srebrem,
metalem, odcienie złota, grafitu a także fiolety.

Dominują również wszelkiego rodzaju brokaty:
zarówno na powiekach, jak również na skórze,
twarzy i dekolcie. Aby dodać wyjątkowości swojemu
spojrzeniu można wokół oczu i przy skroniach
przykleić cyrkonie lub specjalnie na takie okazje
przeznaczone drobniutkie perełki. Dobrze jest sko-
rzystać ze sztucznych rzęs lub wielokrotnego
nałożenia tuszu. Dzięki temu nasz wzrok stanie się
bardziej uwodzicielski.

Należy pamiętać, że makijaż sylwe-
strowy to typ make up’u, który niczym
nie ogranicza naszej fantazji, ekspresji i
ekstrawagancji, powinnyśmy jednak
pamiętać o tym, aby był on naszą
ozdobą.

Izabela Stelmaszyk
kosmetolog

Zbliża się piękny okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a wraz z tym
czas na szampańską imprezę sylwestrową. Warto więc odpowiednio się
przygotować, aby w ten wieczór wyglądać niezwykle.
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Rewolucja w kręgosłupie

Nie da się zdiagnozować pac-
jenta w kwadrans – stanow-
czo stwierdza doktor Tomasz

Stengert, specjalista schorzeń krę-
gosłupa. – Nie powinno się też, poza
nielicznymi przypadkami,
ordynować leków przeciwzapalnych.
W ponad 90 procentach źródło
schorzeń kręgosłupa jest czysto
mechaniczne. A mechaniki nie
wyleczy się ultradźwiękami czy
tabletkami.

Doktor Tomasz Stengert proponuje
alternatywę.

Metoda McKenziego powstała w
trakcie pracy nowozelandzkiego
fizjoterapeuty Robina McKenzie w
latach pięćdziesiątych, który
dostrzegł jak pomocne są konkretne
ćwiczenia przy określonych
schorzeniach kręgosłupa. Zgodnie z
tą ideą, nie zaleca się w schorzeni-
ach kręgosłupa w większości tego,
co powszechnie stosują ortopedzi i
lekarze rodzinni! W zakresie diagnostyki unika się
choćby tomografu, a w leczeniu - stosowania
fizykoterapii (ciepło/zimno, wyciągi, laser, ultra-
dźwięki, diatermia krótkofalowa, prądy interferen-
cyjne, masaż, gorsety ortopedyczne). Jest to zgodne
z zaleceniami Komisji Europejskiej! Nie ma też jed-
nakowego zestawu ćwiczeń dla każdego kręgosłupa,
są one indywidualnie dobierane do zdiagno-
zowanego problemu. Po prostu rewolucja.

W Polsce metodę tę rozsławił dr Tomasz Stengert.
W 2001 roku doktor T. Stengert stworzył własną

Klinikę Schorzeń Kręgosłupa i
Stawów w Poznaniu na Grunwaldzie
(McKenzie Clinic), gdzie pomaga cier-
piącym z powodu schorzeń kręgosłu-
pa pacjentom metodą McKenziego.

– Badając pacjenta stawiam go
przed lustrem, by obejrzał się z
boku, jak jest przygarbiony, zgięty –
mówi doktor Tomasz Stengert –
Pacjent obserwuje siebie, a ja jego
zdziwienie.

Jak stwierdza doktor najtrud-
niejsze jest przeprogramowanie
myślenia i nawyków, ale pomaga
wizualizacja oraz aktorskie naślad-
owanie sposobu poruszania się pac-
jentów ze specyficznymi dolegliwoś-
ciami kręgosłupa. Przyznaje, że
aktorem chciał być zawsze, po
matce. Wybrał medycynę, po ojcu.
Odgrywa jednak monodram przed
pacjentami i podczas szkoleń – wtedy
publiczność jest liczniejsza.

Oprócz kręgosłupa pasją doktora T.
Stengerta są koty, ma ich dziesięć, zebranych z ulicy,
biednych, porzuconych, chorych. Teraz mają jak w
niebie, a doktor zarzeka się, że odszczekuje wszystko,
to co złego powiedział o kotach, tych mądrych, odd-
anych stworzeniach. Poszczekać można i z psem, bo
też znalazł tu swoją przystań.

A co dla doktora jest absolutnie najważniejsze?
– Zdrowie – odpowiada bez wahania. – I to, żeby

mieć pasję i po prostu być dobrym człowiekiem. Kiedy
pomagam innym, to przynajmniej wiem, po co szwen-
dam się po tej ziemi… Paulina Wiśniewska

O kręgosłupie doktor Tomasz Stengert potrafi
rozprawiać godzinami...

Fot. P. Wiśniewska

Samochód. Komputer. Biurko. Fotel i pilot od telewizora. A potem – same proble-
my. Kto nie narzeka na bóle w krzyżu? Kogo nie ugiął „Hexenschuss” czy
przesławne „korzonki”? Są tacy, ale jest ich niewielu… Cywilizacja oznacza wygodę,
ale jej ofiarą pada nasz przeciążony współczesnym stylem życia kręgosłup.

Profilaktyka – to podstawa

Zdaniem doktora T. Stengerta, wystarczy przestrzegać kilku
drobnych zaleceń, by pomóc swojemu kręgosłupowi. Sam czyni
to bardzo skrupulatnie. Oto garść rad.
� Ergonomiczna poduszka dostosowana do naturalnego kształtu

kręgosłupa. Na początek można spróbować ze zrolowanym
ręcznikiem, podłożonym pod odcinek szyjny kręgosłupa.

� Unikanie skrajnych skręceń kręgosłupa (tak jak leżą śpiący na
brzuchu – głowa w pozycji skręconej, a kręgosłup wygięty).

� Unikać kanap i foteli, wybierając krzesło – siedząc trzymać się
prosto, plecy powinny dotykać oparcia.

� Jak najczęściej splatać ręce na piersiach.
� Nie zakładać nogi na nogę – grozi nienaturalnym wygięciem krę-

gosłupa - kompletnym zgarbieniem, o żylakach nie wspominając.
� Trzeba chodzić z głową cofniętą do osi kręgosłupa – jak balet-

nice, łyżwiarze, tancerze, mający piękne sylwetki.
� Trzymać się prosto, jak kij lub żołnierz na defiladzie, a w dół

spoglądać nie pochylając całej głowy tylko spuszczając oczy.
� Nie kichać uderzając głową do przodu! Właśnie podczas

psiknięć dochodzi do koszmarnych uszkodzeń dysku. Trzeba
cofnąć głowę i kichnąć z wyprostowanym kręgosłupem. Można!



Ellie Krieger, amerykańska dietetyczka, twierdzi, że tylko tak
dostarczymy organizmowi wszystkich niezbędnych witamin i
ważnych składników. Poleca przede wszystkim warzywa i owoce

w kolorze czerwonym: paprykę, arbuzy, buraki, pomidory i wiele
innych. Zawarte w nich likopen i antocyjany pozytywnie wpływa-

ją na serce, pamięć, wspierają działanie układu moczowego, a
także zmniejszają ryzyko wystąpienia niektórych nowot-
worów. Ale o tym mówiło się już od dawna. Nowością jest
informacja, że jedzenie fioletowych owoców lub waezyw,
np. poczciwych leśnych jagód, może mieć pozytywny
wpływ na walkę z chorobą Alzheimera, Parkinsona i
stwardnieniem rozsianym - przeczytać można w onet.pl.,
który publikuje te rewelacje za telegraph.co.uk. Podobno
właśnie te owoce i warzywa wiążą się w organizmie

człowieka ze szkodliwymi dla niego związkami
żelaza.Działają więc podobnie jak zielona herbata. Obniżają

także kruchość naczyń włosowatych i polepszają jakość
widzenia. Dla przypomnienia: pożywienie w kolorze żółtym i

pomarańczowym, ze względu na zawartość karotenoidomu,
pomagaja utrzymać dobry wzrok i zdrowe serce. Zielone przys-

tawki to także zdrowe kości i zęby. A warzywa brązowe i beżowe
przynoszą ulgę sercu i mogą zapobiegać niektórym chorobom nowot-
worowym. opr. AW
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Tęcza na talerzu
Chcesz długo i zdrowo żyć? Zacznij jeść kolorowo - niezależnie od pory roku

Budowniczowie piramid egipskich
otrzymywali czosnek, aby ich strzegł
przed chorobami. Od starożytności do
dzisiaj czosnkiem karmi się koguty przygo-
towywane do walki, wierząc, że nie stracą
woli do pojedynku na śmierć i życie. Przez
tysiące lat nic nie stracił na popularności,
za to wiele zyskał na znaczeniu. Wiarę
ludów starożytnych zastąpiły poważne
badania naukowe, które dowiodły, że
wart jest królewskiej korony.

Lek na wszelkie zło

Powodów najwyższego wyróżnienia w
świecie roślin jest co najmniej kilkanaście.
Przez fitoterapeutów uważany jest za lek,
który zapobiega i opóźnia choroby wieku
starczego, przeciwdziałając miażdżycy, nad-
ciśnieniu. Działa odkażająco na płuca i
oskrzela, więc już przy pierwszych objawach
świadczących o przeziębieniu powinniśmy
sięgać po czosnek. W przypadku bólu
gardła, czy kaszlu z powodzeniem zastąpi
przesłodzone syropy. Ponieważ ma właści-
wości podobne do chemicznych środków
odkażających, więc zjedzenie dwóch-trzech
ząbków „przeczyszcza” również nerki i jelita,

czyli niszczy w nich szkodliwe mikroby
wywołujące niepożądane procesy.

Zabija i zbawia

Badania wykazały, że kolonia bakterii poczęs-
towana sokiem z czosnku ginie w ciągu trzech
minut. Zanim upowszechniły się szczepionki
na grypę, uważano czosnek za skuteczną
ochronę przed fluenzą. Dr Emil Weiss z
Chicago wyleczył grupę pacjentów skarżących
się na dolegliwości prze-
wodu pokarmowego
i bóle głowy.
Podawał im
tylko czosnek
i to wystar-
czyło, aby
szybko wrócili
do zdrowia.
Wiadomo też, że
korzystnie wpływa na
układ krążenia, jest niezastą-
piony w chorobie wieńcowej, obniża choles-
terol i poziom cukru we krwi, więc z tego
chociażby powodu zalecany jest cukrzykom.
Osoby, które muszą ograniczyć sól, powinny
częściej przyprawiać potrawy czosnkiem, a po

pewnym czasie przestaną tęsknić za słonymi
zupami i wędlinami.

Czosnek leczy i jednocześnie zawiera też
sporo witamin i soli mineralnych (w stu gra-
mach) – 200 mg potasu, 80 mg sodu, 60
mg wapnia, 15 mg magnezu, 130 mg fos-
foru, siarkę, witaminę B1, C. Znajdziemy w
nim nawet odrobinę jodu i ociupinkę
radioaktywnego uranu.

Czosnek brzydko pachnie? Przeciwnie, są
osoby, które uwielbiają jego intensy-

wny aromat. Nieprzyjemny
chuch, który występuje

po zjedzeniu, można
złagodzić zieloną
pietruszką, jabłkiem,
ziarnkami kawy.

Czosnek poprawi
smak jagnięciny,

wieprzowiny, domowych
wędlin, szpinaku, sałaty, ale

przede wszystkim uchroni przed
wzdęciami i przykrymi skutkami prze-
jedzenia. Z czosnkiem można utrzeć masło
i postawić na świątecznym stole, a wtedy
każdy spróbuje, jak dobrze smakuje do
pieczywa i mięs. Dorota Milska

Czosnek stary jak piramidy
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Okres świąteczno-noworoczny to czas większych zakupów.
Niemal wszędzie płacimy dziś kartą, bo jest to wygodne i
bezpieczne. Jednak o bezpieczeństwo musimy w szczególnoś-
ci zadbać sami. Oto kilka rad, jak to zrobić.
� Jak płacić kartą, by nie narazić się na nieprzyjemne sytuacje?

Kiedy dokonujemy płatności za pomocą karty w sklepie,
podajemy ją sprzedawcy, on zaś sprawdza jej datę ważności
oraz czy karta została podpisana. Następnie przesuwa ją przez
specjalny czytnik (tzw. terminal POS), który odczytuje dane
zapisane na pasku magnetycznym karty i sprawdza w centrum
autoryzacji czy możemy dokonać płatności, tzn. czy kwota
transakcji nie przekracza limitu karty lub dostępnych środków na
rachunku. Jeśli wszystko jest w porządku, terminal drukuje
potwierdzenie. Sprzedawca sprawdza czy numer karty i kwota
transakcji zostały prawidłowo wydrukowane, a następnie daje
nam kwit do podpisania. Przed podpisaniem powinniśmy
również upewnić się czy wszystkie dane sa poprawne. Podpis
powinien być taki sam jak na karcie. Od sprzedawcy otrzymuje-
my kopię potwierdzenia transakcji oraz paragon. Sprzedawca
ma prawo poprosić nas o dokument tożsamości, aby upewnić
się co do właściciela karty – świadczy to o jego czujności i trosce
o to, by transakcja przebiegła prawidłowo. Robi to także dla
naszego bezpieczeństwa

� Jak zachowywać się, gdy nie podpisujemy paragonu, ale
zapłatę potwierdzamy PIN-em?
Wiele sklepów, restauracji czy punktów usługowych

wyposażonych jest w urządzenia, które zastępują podpis.
Sprzedawca, po przesunięciu karty przez czytnik, podaje nam owo
urządzenie w celu wprowadzenia numeru PIN karty. Powinniśmy
wówczas zachować taką samą ostrożność, jak przy wypłacie
gotówki z bankomatu. Starajmy się wpisywać PIN tak, aby nikt go
nie podejrzał. Maszynkę zawsze można wziąć do ręki i odwrócić się
plecami do stojących za nami osób, klawiaturę zaś można zasłonić
drugą ręką lub torebką. Trzeba także rozejrzeć się dookoła, czy
wpisywany numer nie odbija się w lustrach ani szybach – czasem
osoba niepowołana może w ten sposób poznać PIN.
� Co zrobić, jeśli sprzedawca mówi, że musi iść z kartą na

zaplecze, bo tam stoi terminal?
Nie wolno się na to zgadzać. Nie można dopuścić, aby

sprzedawca czy kelner zabrał naszą kartę i wyszedł z nią gdziekol-
wiek poza zasięg naszego wzroku. Pozwalając na to ryzykujemy, że
nieuczciwa osoba spisze numer karty, a następnie posłuży się nim
np. robiąc zakupy w sklepach internetowych. Istnieje także ryzyko,
że skopiuje pasek magnetyczny naszej karty. Jeśli musimy skorzys-
tać z obcego komputera należy pamiętać, by zawsze wylogować
się z serwisu transakcyjnego.

Ilona Długa, specjalista bankowy, PKO Bank Polski

Karty bankowe
– wygodnie i bezpiecznie

A nna Pecyna kupiła żelazko. Po kilku prasowaniach
urządzenie odmówiło posłuszeństwa. Na złożoną rekla-
macje sprzedawca odpowiedział, że nie użyto do zrasza-

cza wody destylowanej (wg instrukcji obsługi). Niestety, przy
sprzedaży nie wydano pani Annie instrukcji obsługi.

Prawa konsumentki reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
kodeksu cywilnego. Ustawa ustanawia odpowiedzialnośc sprzedaw-
cy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Sprzedawca
odpowiada wówczas, gdy wydany towar okaże się niezgodny z
umową. Pojęciem tym oznacza się nie tylko wady fizyczne rzeczy, ale
również brak cech właściwych dla towarów tego rodzaju, czy brak
właściwości, o których istnieniu konsument był zapewniany. Brak
instrukcji obsługi urządzenia jest niewątpliwie niezgodnością towaru z
umową. Sprzedawca jest bowiem obowiązany wydać kupującemu
wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy jego
wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi,
konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.
Jeżeli niezgodność wystąpiła przed upływem 6 miesięcy od daty
wydania towaru (czyli przekazania go kupującemu), to na sprzedaw-
cy będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że było inaczej. W przy-

padku pani Anny sprzedawca nie ma
dużych szans na udowodnienie tego
faktu. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową kon-
sument może domagać się od sprzedawcy doprowadzenia towaru
konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną
naprawę albo wymianę na nowy. W szczególnych przypadkach kon-
sument może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia ceny.
Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do żądania konsumen-
ta w terminie 14 dni. Jeżeli nie uczyni zadość tej powinności uważa
się, że uznał roszczenia konsumenta za uzasadnione. Przy określaniu
odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj
towaru i cel jego nabycia, co oznacza, że termin załatwienia reklamacji
będzie, albo dłuższy, albo krótszy niż 14 dni. Tak więc pani Anna
może skutecznie reklamowac towar, żądając jego naprawy lub wymi-
any na nowy.

Marek Radwański, Powiatowy Rzecznik Konsumentów wyjaśnia

Naprawa lub wymiana

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
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Baran
21 III – 20 IV
W nowy rok

wejdziesz tanecznym
krokiem. Ktoś taki, jak

Ty, doskonale wiedzący o tym, ile może
żądać od życia, potrafi bawić się do
utraty tchu! Radości nie zabraknie
zresztą przez całe dwanaście miesięcy.
Nie masz poważniejszych problemów.
Pojawią się, oczywiście nowe, ale
poradzisz sobie z nimi błyskawicznie.
Choć głowę często będziesz miał w
chmurach, to jednak potrafisz utrzymać
się mocno na ziemi. Wiesz kiedy należy
zakończyć niewygodną, „toksyczną“
znajomość. Wiesz, jak ulokować
pieniądze. Żyje Ci się wygodnie, a więc
zadbaj o to, by nikt i nic tej harmonii nie
zniszczył.

Byk
21 IV – 21 V
Niedawno

wydarzyło się w
Twoim życiu coś o

sile trzęsienia ziemi.
Odsuń to w niepamięć. Będzie trudno,
ale czas naprawdę leczy rany. W nowy
rok wejdziesz pogodzony z losem.
Patrz więc odważnie przed siebie i
żądaj, co Ci się należy. Życie otworzy
przed Tobą zupełnie nowe możliwości.
To może być nowa, albo dodatkowa
praca. Nie będzie trzeba wiele robić, a
grosz się przyda. W końcu będziesz
mógł zaplanować daleką, ciekawą
podróż, o której marzyłeś. Pamiętaj
też, by w chwilach niedomagań
zdrowotnychnatychmiast zgłaszać się
do lekarza. Unikniesz komplikacji.

Bliźnięta
22 V – 20 VI
To będzie rok,

który zapamiętasz
na długo - rok

niespokojny. Co chwila, co krok,
napotykać będziesz wydarzenia, które
będą czasem straszne, czasem fas-
cynujące - nigdy nudne. Te, powiązane
ze złymi emocjami, trochę nadwyrężą
Twoje zdrowie psychiczne, ale to Cię
tylko wzmocni. Zdecydowanie więcej
będzie jednak w tym roku radości,
wesołości, a czasem nawet figli.
Wykorzystuj czas dobrej zabawy.
Szalej, śmiej się i tańcz. Być może zna-
jdziesz też czas i ochotę na mały flirt
lub romans. Obok Ciebie jest ktoś,
kto z chęcią wybrałby się z Tobą do
kina czy na spacer. Rozejrzyj się.

Rak
21 VI – 22 VII
Życie nie polega na

tym, by w kalen-
darzu odkreślać

przeżyte dni, przespane noce. Zacznij
w końcu brać je pełnymi rękoma! Ten
rok będzie sprzyjał nawiązywaniu kon-
taktów, zabawom do rana, próbom
siłowania się z samym sobą. Chcesz
wejść na jakąś górę? - wchodź!
Wypłynąć w rejs? - spróbuj podłączyć
się do jakiejś załogi. Każde marzenie
jest w zasięgu ręki tylko pomyśl: „Ja
Mogę!“. W połowie roku czeka Cię
ogromna niespodzianka, która zmieni
Twoje życie. Być może spotkasz
kogoś, kto na nowo rozpali w Twym
sercu miłość, a może będzie to ktoś
już od dawna Ci znany?

Lew
23 VII – 22 VIII
Nadchodzący rok

będzie dla Ciebie
bardzo przewrotny -

raz da, raz zabierze. Dawać Ci będzie
przede wszystkim pieniądze - nieduże,
ale skutecznie zasilające domowy
budżet, pozwalające na małe szaleńst-
wa od czasu do czasu. Niestety -
zaszwankuje zdrowie. Postaraj się
regularnie odwiedzać swego lekarza
i reagować na sygnały wysyłane przez
organizm. Już wiosną poczujesz się
znów jak nowo narodzony.
A to najważniejsze, bo wakacyjny
wyjazd musi być udany pod każdym
względem. Twoje marzenia związane
z podróżami właśnie czekają
na spełnienie!

Panna
23 VIII – 22 IX
Nie oglądaj się za

siebie, bo co było już
nie wróci. Nowy rok

będzie dla Ciebie niezwykle hojny.
Powinny poprawić się przede wszys-
tkim stosunki z rodziną. Być może
będziesz miał także trochę więcej, niż
zazwyczaj, szczęścia w grach
losowych. Uważaj tylko na przebier-
ańców - nie wpuszczaj do domu pode-
jrzanie wyglądających kominiarzy, nie
otwieraj drzwi żebrzącym, nie ufaj
obcym. Najważniejsze jest to, że przez
cały rok nie powinieneś narzekać na
zdrowie. Jeśli coś się wydarzy-szybko
da się wyleczyć. Dlatego też nie opuści
Cię optymizm - lek lepszy niż farma-
ceutyki.

Waga
23 IX – 23 X
Na ten rok

zaplanowałeś kilka
inwestycji. Nie wszys-

tkie powiodą się tak, jak byś chciał. Na
pewno będzie jednak lepiej niż w
ubiegłym roku. Powinieneś zadbać o
swoje zdrowie. Pojawić się mogą małe
problemy jednak nie będzie to nic
poważnego. Zdecydowanie najlepiej
układają się sprawy związane z jakąś
znajomością. Robiłeś sobie duże
nadzieje i duże nadzieje się spełnią. W
drugiej połowie roku czekać Cię może
bardzo długa podróż, do miejsc
zupełnie Ci nie znanych. Czekają Cię
przygody, z których cieszyć się będziesz
jak zupełnie mały chłopiec. „Carpe
diem“ - po prostu chwytaj dzień!

Skorpion
24 X – 21 XI
Na początku roku

czeka Cię kilka fas-
cynujących spotkań -

nie tylko rodzinnych, ale przede
wszystkim z bardzo interesującymi,
nowo poznanymi ludźmi. Wspólne
śpiewy, tańce, figle pokażą, kto ma
duszę niemal identyczną z Twoją.
Pamiętaj, że optymistyczne podejście
do życia znaczy więcej niż najdroższe
lekarstwo. Dlatego korzystaj z każdej
okazji i czerp radości życia pełnymi
garściami. W drugiej połowie roku
czekać Cię może podróż w bardzo
odległe, ale ciekawe zakątki kraju.
Pamiętaj, że wspólne hobby i przyjaźń
potrafią wzmocnić każdy związek.
Spróbuj poskromić swój ostry język!

Strzelec
22 XI – 21 XII
Jeśli będziesz

patrzył na świat
przez różowe okulary

- nic złego Ci się nie stanie.
Optymizm powinien być Twoją przys-
tawką na śniadanie, obiad i kolację.
Nowy rok przygotował dla Ciebie
mnóstwo niespodzianek. Jeszcze
wiosną wybierzesz się w podróż do
dalekiej rodziny. Latem skorzystasz z
okazji i załatwisz sprawę, która
wcześniej wyglądała na „nie do
załatwienia“. Jesień będzie ciągiem
niesamowitych wydarzeń - wyjazdów,
spotkań. Odpoczniesz dopiero w
ciche, zimowe wieczory. Co
najważniejsze - nie będziesz narzekać
na zdrowie.
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HOROSKOP NA 2011 ROK

Koziorożec
22 XII – 19 I

Twoje zamierzenia, które zaplanowałeś na nowy
rok powinny się spełnić. Wszystko jest wszak

zaplanowane od pierwszej do ostatniej krop-
ki. Może wyda Ci się niesamowite, ale już wiosną, może
podczas wyjazdu, poznasz kogoś bardzo interesującego.
Pamiętaj, żeby nie odkładać niczego na jutro. Co masz
zrobić dzisiaj - po prostu zrób. Nie zapominaj też o
tym, co komu obiecałeś w ubiegłym roku.
Nadejdzie czas, gdy obietnice trzeba będzie zre-
alizować. Ten rok będzie dla ciepłe pełen
niespodzianek, ale też pełen spełniających się
marzeń.

Wodnik
20 I – 18 II
Wiele osób,

wokół
Ciebie, zaz-

drości Ci dobrego
samopoczucia, optymizmu,
ale Ty po prostu jesteś już
taką osobą, która
uśmiechem walczy z
przeszkodami życia. Nie
masz prawa narzekać na los,
bo obszedł się z Tobą
delikatniej niż z innymi.
Dlatego też ten rok będzie
dla Ciebie bardzo ważny.
Będziesz rozdawać innym
swoje dobro, uczyć radości
dnia codziennego. To trudna
praca, ale szybko zobaczysz jej
efekty. Jesienią wybierzesz się
w podróż, a której trudno Ci
będzie wrócić do domu. Będzie
przepięknie, może nawet egzoty-
cznie, i niezwykle interesująco ze
względu na wyborowe towarzyst-
wo.

Ryby
19 II – 20 III
To będzie rok miłości, radości i

spełnienia marzeń. Nie szukaj złych
emocji, a dobre same Cię znajdą. Pamiętaj,

by zawsze cieszyć się tym, co daje los. Jeszcze wiosną czeka
Cię poważne spotkanie, z którego wyniknie wiele dobrego. Musisz
jednak wierzyć, że właśnie tak się stanie. Lato będzie pasmem
wędrówek, spotkań, radości. Poznasz sporo ciekawych ludzi. Być
może wśród nich będzie też ten ktoś, o kim od dawna marzysz.
Poprawi się też wyraźnie Twoja sytuacja finansowa. Pewne wydarzenie
późną jesienią wprawi Cię w naprawdę zły humor, ale Twój optymizm
to zwycięży.
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RELAKS - 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 20 stycznia. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi wylosujemy zestaw kosmetyków.
Nazwisko laureatów opublikujemy w kolejnym wydaniu „My50+“.
Zapraszamy do zabawy!
Książkę pod choinkę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 8/9 otrzymuje: Janusz Karczyński.
Nagrodę prześlemy pocztą. Gratulujemy!


