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Nie odmładzajmy się na siłę
Rozmowa z Krystyną Bałakier, 
autorką modowego bloga dla kobiet 50+ str. 5

Zapraszamy na naszą stronę www.my50plus.pl

Studia plus minus 50
Czy można podjąć studia zbliżając się 
do magicznej pięćdziesiątki?…
Okazuje się, że tak i to jak! str. 10

Jedzcie i śpijcie, 
a dożyjecie długiego życia
Coś dziwnego porobiło się z Polkami. 
Tegoroczny Kongres Zdrowia Publicznego 
ujawnił, iż obecne tempo wydłużania się 
życia naszych  pań jest tak mizerne, 
że nie mają szans, aby dogonić mieszkanki 
zachodnich krajów unijnych. str. 16

ZUS ostrzega przed mailami 
i telefonami
Osoby podszywające się pod pracowników 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą 
kierować do emerytów zawirusowaną 
korespondencję elektroniczną 
lub namawiać do płatnych porad. str. 16

Wyjątkowe 
smaki lata
Lato to czas, kiedy dzięki świeżym 
warzywom i owocom możemy 
skosztować wyjątkowych potraw. 
Jedną z nich jest  chłodnik. Jak 
go przyrządzić? - radzi Joanna 
Ochniak, ekspert kulinarny. str. 19
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                 poleca

„Turystyczny poradnik medyczny” to podręcz-
ne źródło szybkiej, praktycznej informacji me-
dycznej.

Wskaże nam, jak zachować się w sytuacjach nie-
przewidzianych, nagłych zachorowań, losowych 
zdarzeń czy urazów, które nieoczekiwanie mogą 
się wydarzyć na trasach turystycznych wędrówek 
czy w czasie podróży, mających na celu zdrowy 
odpoczynek, poprawę samopoczucia i regene-

rację sił psychofizycznych. Dzięki niemu będziemy mogli podróżować 
bezpieczniej, znając zagrożenia, z jakimi być może przyjdzie nam się 
zmierzyć.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 września 1992 roku Jarosław Ziętara po raz ostatni żegna się ze swo-
ją dziewczyną i wychodzi z mieszkania w Poznaniu. Dziennikarz tropią-
cy afery gospodarcze zostaje porwany w drodze do pracy. Do tej pory 
nie odnaleziono jego ciała, a śledztwo dwukrotnie umarzano. Koledzy 
Ziętary nie poddali się jednak i po latach doprowadzili do wznowienia 
postępowania.

„Sprawa Ziętary. Zbrodnia i klęska państwa” 
przedstawia nieznane fakty dotyczące destruk-
cyjnego, przestępczego wpływu tajnych służb 
na wyjaśnianie zbrodni. Pokazuje bulwersują-
ce tajniki wcześniejszych nieudanych śledztw 
i kulisy podjętego w 2011 roku postępowania 
prokuratorskiego. Mówi o zacieraniu śladów i za-
gadkowych zgonach podejrzanych. Dowodzi, 
że polskie państwo poniosło klęskę, wykazując 

swoją bezsilność wobec sprawców i zleceniodawców zbrodni uderzają-
cej w podstawy demokracji. Obarcza państwo współodpowiedzialnością 
za tę zbrodnię.

Krzysztof M. Kaźmierczak i Piotr Talaga w 2012 roku otrzymali honorowe 
wyróżnienie „Watergate” Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za publi-
kacje o sprawie Jarosława Ziętary.
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+ Centrum Inicjatyw Senioralnych 
ul. Mickiewicza 9, Poznań  
+ Narodowy Fundusz Zdrowia 
ul. Grunwaldzka, ul. Piekary, Poznań
+ ODK Krąg, ul. Dmowskiego, Poznań 
+ DDPS Starówka, ul. Wielka, Poznań 
+ Zespół Przychodni Lekarskich
ul. Słowackiego, Poznań  
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+ WSNHiD ul. Kutrzeby, Poznań 
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+ DPS Ugory, Poznań 
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+ KS Suchy Las
+ Biblioteka Miejska w Luboniu 
+ Biblioteka w Dopiewie 
+ Bistro Tulipan, pl. Wielkopolski, Poznań
oraz inne poradnie i apteki w Poznaniu 
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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tU naS 
ZnaJDZieSZ:

na wStęPie

czerwiec-lipiec 2014 / My 50 + / 3



Poznań
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+ Centrum Informacji Turystycznej Tourist Information Centre

Stary Rynek 59/60, Poznań
+ Centrum Informacji Miejskiej

City Information Centre
ul. Ratajczaka 44, Poznań

+ Centrum Informacji Miejskiej - ławica
City Information Centre - ławica Airport
ul. Bukowska 285, Poznań

+ Centrum Informacji Miejskiej - Poznań Główny
City Information Centre - Poznań Główny Railway Station
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SPIS TREŚCI:

TU NAS ZNAJDZIECIE:

Byłam kiedyś na wieczorze autorskim, 
gdzie po przeczytaniu jednego z wierszy 
o niewyznanych uczuciach, z sali odezwa-

ła się pewna pani. Mówiła, że podczas lotu, sa-
molot którym leciała miał awarię. Wydawało jej 
się, że zaraz zginie. W tej trudnej sytuacji przy-

szła jej głowy jedna myśl: Dlaczego tak rzadko swoim najbliższym mówiła 
jak bardzo ich kocha? 

Wszyscy znamy to uczucie, kiedy odchodzi ktoś, kogo darzymy miłością, 
albo chociażby sympatią. Robimy sobie wyrzuty, że za mało mówiliśmy jak 
ten ktoś jest ważny dla nas, że za mało rozmawialiśmy o wielu sprawach, zbyt 
rzadko się spotykaliśmy, bo nie było czasu, bo były rzeczy ważniejsze. I zawsze 
w tych momentach mamy poczucie beznadziejnej nieodwracalności. Wiemy, 
że minęło, że nie można tego naprawić, bo tego człowieka już nie ma. 

Nie pamiętam, czy to na potrzeby psychologii, czy innej dziedziny, zbada-
no czego najbardziej żałują ludzie w obliczu śmierci. Na pierwszym miejscu 
były źle poukładane priorytety. Wszyscy żałowali, że za mało czasu poświę-
cali swoim najbliższym, że praca lub inne rzeczy były zawsze ważniejsze. 
Drugie, że zamiast realizować swoje marzenia i podejmować życiowe decy-
zje zgodnie ze swoimi pragnieniami, oglądali się na to, co o nich pomyślą lub 
powiedzą inni. 

Mam wrażenie, że nic nowego Wam nie napisałam. Wszyscy o tym wie-
my, ale dlaczego nie realizujemy, a potem żałujemy, gdy jest już za późno? 
Nie potra�ię odpowiedzieć na to pytanie, bo sama popełniam te same błędy. 
Wszyscy też pewnie macie w swoim otoczeniu osoby, które otarły się o wła-
sną śmierć, czy to w skutek zawału, czy ciężkiej choroby, którym ten wstrząs 
przewartościował życie. Zwalniają tempo, cieszą się życiem. Szkoda tylko, 
że trzeba śmierci spojrzeć w oczy, żeby zobaczyć w nich, co jest wartością 
naszego życia. 

Anna Dolska 
redaktor naczelna 
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Kultury w Poznaniu, ul. Prusa 3, Poznań

+ Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19 i Filie
+ Klub i Galeria Sztuki Starówka, ul. Wielka, Poznań
+ Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, ul. Dąbrowskiego, 

Poznań
+ Pływalnia Miejska Atlantis, os. Batorego 101, Poznań
+ ODK Krąg, ul. Dmowskiego, Poznań
+ Zespół Przychodni Lekarskich ul. Kasprzaka, Poznań
+ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Plac Kolegiacki 
+ Apteki przy ulicy Słowiańskiej, Poznań
+ Apteka im. I. Łukasiewicza, Szpitalna 2, Poznań 

(przy przystanku A82 Ogrody)
+ Apteka Vita-Med, osiedle Przyjaźni 125B, Poznań
+ Stowarzyszenie Senior Plus (Młyńskie Koło, Antoninek)

+ Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich, 
ul. Słowackiego 8, Poznań

+ Stowarzyszenie Senior Plus (Młyńskie Koło, Antoninek)
+ Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych ul. Kutrzeby, 

Poznań
+ Wyższa Szkoła Handlu i Usług ul. Zwierzyniecka, Poznań
+ ODK Raszyn, ul. Rynarzewska, Poznań
+ Dom Pomocy Społecznej Ugory, Poznań
+ Biblioteka Miejska w Luboniu
+ Biblioteka Miejska w Dopiewie
+ Bistro Tulipan, pl. Wielkopolski, Poznań
+ Kluby Seniora
+ Uniwersytety Trzeciego Wieku
Kalisz 
+ DPS w Kaliszu 
+ Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego

Drodzy Czytelnicy!
Jeśli chcecie byśmy i do Was przesyłali nasz magazyn, piszcie na: my50plus@gmail.com. Ponosicie jedynie koszty przesyłki - tylko 15 zł rocznie!
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wychodziła, bo robiła to dla męża. Skończyła kurs, zapisała
się na kolejny. Minęło już pięć lat od czasu, kiedy została
wdową. Niedawno powiedziała mi, że znajomi z troską
pytają ją jak sobie radzi, a ją to denerwuje. – Przecież ja
jestem ciągle zajęta – odpowiada. – Nie mam na wiele
rzeczy czasu, jak wtedy, gdy pracowałam na pełnym etacie. 

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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Książkę napisali dwaj dziennikarze - Krzysztof Kaźmierczak i Piotr Talaga. 
Pierwszy był kolegą z redakcji Jarka Ziętary, drugi przyjacielem ze studiów. 

Kto zacznie czytać tę pozycję z przekonaniem, że wyjaśniona i opisana 
jest w niej sprawa uprowadzenia i zamordowania dziennikarza ,,Gazety 
Poznańskiej”, ten będzie rozczarowany. Jak zresztą pod koniec książki 
stwierdza Piotr Talaga ,,paradoksalnie niewiele w niej będzie o samym 
Jarku” i tak jest faktycznie. To książka o mozolnych i wieloletnich stara-
niach dochodzenia do prawdy w nazywającym siebie demokratycznym 
państwie, w którym uprowadzono i zabito dziennikarza, a jego zabójców 
nie zatrzymano i nie postawiono przed sądem. Na domiar, ambicję zawo-
dową młodego człowieka wykorzystały służby robiąc z niego narzędzie 
(Jarek chyba nie był świadomy swojej sytuacji), w zamian nie zapewniając 
dostatecznej ochrony. Kiedy dziennikarz został uprowadzony i zamordo-
wany, te same służby oraz im pokrewne próbowały zatrzeć ślady łączące 
je z Ziętarą, co przez lata nie tylko utrudniało śledztwo, ale niemal dopro-
wadziło do jego destrukcji. Trudno to nazwać inaczej niż klęską państwa. 

Dzięki uporowi nieżyjącego już ojca Ziętary, a także potem dzienni-
karzy, którzy zaangażowali się w sprawę, dwukrotnie umarzano śledztwo. 
Problem polegał na tym, że nigdy nie odnaleziono ciała dziennikarza 
i przez lata uważano go za zaginionego. Z inicjatywy Krzysztofa Kaźmier-
czaka powołano w 2010 r. Komitet Społeczny ,,Wyjaśnić śmierć Jarosława 
Ziętary”, który oficjalnie występował w sprawie Ziętary do najważniejszych 
organów państwa z apelami o wznowienie i przeniesienie śledztwa. 
Z jego inicjatywy apele wystosowali także redaktorzy naczelni najwięk-
szych dzienników i parlamentarzyści. W połowie 2011 r. śledztwo zostaje 

wznowione i po 4 latach doprowadza do skierowania do 
sądu aktu oskarżenia przeciwko Aleksandrowi G. Cała 
Polska dowiaduje się, że poznański dziennikarz zginął, bo 
badał nielegalne interesy byłego senatora powiązane ze 
spółką Elektromis, należącą w tamtych latach do innego 
biznesmena – Mariusza Świtalskiego. 

Książka Kaźmierczaka i Talagi to relacja ze zmagań pro-
wadzących do wyjaśnienia śmierci Jarka Ziętary, o zbiera-
niu materiału dziennikarskiego, pracy nad nim, przeplata-
na relacjami z policyjnych i prokuratorskich przesłuchań, 
rozmów ze świadkami, podejrzanymi, ale też prokuratora-
mi. Rozdziały pisali osobno, ale dopowiadali sobie wza-
jemnie przemyślenia i uwagi, co zostało wyróżnione w tre-
ści. Dzięki takiemu zabiegowi, książka nabiera charakteru 
żywej relacji, w której ścierają się dwa punkty widzenia lub 
wzajemnie się uzupełniają.

Będąc jak Piotr Talaga koleżanką Jarka ze studiów (w trój-
kę studiowaliśmy na tym samym roku), a potem członkiem 
Komitetu Społecznego, wielokrotnie w głowie próbowałam 
budować sobie sytuację, w jakiej mógł znaleźć się nasz 
kolega. Byłam już niejako przez te wszystkie lata oswojona 
z myślą, że został zamordowany. Jednak wstrząsem był dla 
mnie zawarty w książce opis ostatnich dni życia naszego 
kolegi, zrelacjonowany przez świadków występujących 
w śledztwie. Jarka zabito po trzech dniach od uprowadze-
nia, a do tego czasu torturowano. Przetrzymywano go naj-
pierw w jednym z magazynów Elektromisu przy ul. Wołczyń-
skiej w Poznaniu, a potem przewieziono do podpoznańskiej 
miejscowości. Ciało rozpuszczono w kwasie. Trudno pogo-
dzić się ze świadomością, że można w tak bestialski sposób 
postąpić z człowiekiem i jeszcze nie być za to ukaranym.

- Za tę zbrodnię współodpowiedzialne jest państwo – 
mówi z przekonaniem Krzysztof Kaźmierczak. – Państwo 
poniosło klęskę i państwo nie chciało tej sprawy wyjaśnić. 

Rodzice Ziętary nie dożyli ani wyjaśnienia sprawy, ani 
ukarania winnych. 

- Ojciec Jarka zrobił bardzo dużo, by wyjaśnić śmierć 
syna, nie poddawał się do końca – mówił podczas pro-
mocji książki Piotr Talaga. – Nigdy nie stanął przed praw-
dziwym grobem Jarka. 

Anna Dolska 

WOKÓŁ NAS

Sprawa Ziętary 

Zapis dochodzenia do prawdy
Symboliczny wydźwięk ma fakt, że w dniu oficjalnej premiery książki ,,Sprawa Ziętary. Zbrodnia i klęska pań-
stwa” (29 czerwca) krakowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi G. Były 
senator i kiedyś najbogatszy Polak został oskarżony o podżeganie do zabójstwa młodego, poznańskiego 
dziennikarza, który 1 września 1992 r. wyszedł z domu do pracy i ślad o nim zaginął. 

Krzysztof Kaźmierczak i Piotr Talaga podczas promocji książki
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oraz inne poradnie i apteki w Poznaniu 
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Zdjęcie na okładce: andrzej Mann
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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Co panią skłoniło do założenia bloga dla kobiet 50+?
– Potrzeba przekazania jak największej liczbie dojrzałych ko-
biet, że w swoim wieku mogą dobrze wyglądać, jeśli tylko 
nad tym trochę popracują. Mam dobrze prosperującą firmę 
stylizacyjną. Na co dzień pomagam kobietom w zakupach 
i organizacji szaf i wiem jakie mają potrzeby. Blog pozwolił mi 
dotrzeć do wielu kobiet, które takiej pomocy potrzebowały. 
Wiele z nich również zainspirował do zmian.

O kobietach 50+ mówi się, że są ,,przezroczyste”, mężczyźni 
ich nie zauważają, bo widzą tylko młode, atrakcyjne, sexi. 
Czy pani zgodzi się z tym stwierdzeniem?
– Nie do końca zgadzam się z tym stwierdzeniem, bo jest wiele 
kobiet 50+, które dbają o siebie i wtedy nie są niewidzialne. Nie-
stety także sporo kobiet w tym wieku zamienia się w szare mysz-
ki nosząc bezkształtne, szaro-bure ubrania. Wtedy trudno się 
dziwić, że mężczyźni patrzą na młode kobiety. Moim zdaniem, 
dobrze ubrana i zadbana dojrzała kobieta może wyglądać dużo 
lepiej i bardziej sexy niż jej młodsza, zaniedbana koleżanka.

Czy ma pani receptę na proste triki, dzięki którym dojrzała 
kobieta może wyglądać atrakcyjnie?
– Takich recept jest wiele. Zdradzam je czasem na blogu, 
a także moim klientkom.

Jak dobierać garderobę, żeby nie wyglądać śmiesznie, za staro lub nie-
stosownie do wieku?
– Tu obowiązuje prosta zasada: warto mieć swój styl, zmieniać swoją garde-
robę wraz z wiekiem, ponieważ tzw. „dzidzią-piernik” możemy zostać w każ-
dym, nie tylko dojrzałym wieku. Nie odmładzajmy się na siłę i nie starajmy się 
wyglądać zbyt sexy według stereotypów, bo niekoniecznie mini i duży dekolt 
jest jego oznaką.

A co w takim razie jest niestosownie jak ma się lat 50+?
– W wieku 50+ mało co jest niestosowne. Wszystko zależy od figury i stanu 
skóry. Jeśli mamy je dobre, praktycznie możemy nosić wszystko. Jeśli jednak 
nie, to starajmy się uwypuklić zalety naszej figury, schować jej mankamenty, 
a także nie odmładzajmy się na siłę.

Jak dobrać odzież do figury?
– Można by na ten temat na-
pisać książkę. Każda figura jest 
inna i tak naprawdę najlepiej do-
bierać garderobę indywidualnie. 
Na moim blogu przedstawiłam 
elementarz sylwetek zarówno 
kobiecych jak i męskich i tam 
można przeczytać wskazówki na 
ten temat.

Kto robi zdjęcia do pani blogu? 
Są bardzo ładnie zaaranżowane.
– Autorką zdjęć jest Luiza Różyc-
ka, która nie dość, że robi bardzo 
profesjonalne zdjęcia, to potrafi 
również świetnie dobrać tło do 
stylizacji, a także przy okazji po-
kazać piękno Wrocławia.

Czy dużo czasu zajmuje pani pisanie bloga? O jakich porach siada pani 
do komputera?
– Profesjonalne prowadzenie bloga zajmuje sporo czasu. Można powiedzieć 
bardzo ogólnie, że to praca na pełny etat. Trzeba w to wliczyć także odpowie-
dzi na komentarze i maile, których codziennie dostaję kilkadziesiąt, a także 
rozmowy biznesowe. Do komputera siadam o bardzo różnych porach. Cza-
sem nawet o północy .

Co by pani powiedziała kobietom, które przechodzą kryzys wieku średnie-
go. Nie widzą sensu w tym, by o siebie dbać, bo uważają, że już nie warto.
– Takim kobietom powiedziałabym, że szkoda, że tak myślą, bo mają przed 
sobą jeszcze kawał życia i warto je przeżyć w dobrej kondycji zarówno fizycz-
nej jak i psychicznej.

Anna Dolska 
Blog Krystyny Bałakier: http://balakier-style.pl/

Fot. 4x Luiza Różycka 

ROZMOWA MY50+

Nie odmładzajmy się na siłę
Rozmowa z Krystyną Bałakier, autorką modowego bloga dla kobiet 50+ 
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Fot. Holden

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

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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Akademia Podróży Wojażer zaprasza w lipcu spacerowo i rekreacyjnie 
W programie: 18.07. Jednodniowy wyjazd do sąsiedniej Brandenburgii ze 

śluzą windową i rejsem stateczkiem po kanale Odra-Hawela w roli głównej. 
Kontakt i zapisy: na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy. Szczegóły na 
www.akademiawojazer.pl oraz w biurze przy Dąbrowskiego 28a. Biuro czynne 
od poniedziałku do piątku, tel. 61 6628403. 

Joga na świeżym powietrzu. Wraz z nadejściem ciepłych dni nauczyciele 
jogi zapraszają do praktyki w plenerze. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

• Namaste Yoga Studio: „Joga przy fontannie” od 21 czerwca do końca 
sierpnia w każdą niedzielę o godz. 9.00, park Adama Mickiewicza

• „WF w Parku” od 6 czerwca do 30 sierpnia w każdy wtorek o godz. 18.00, 
park Starego Browaru

• Joga na Plaży Miejskiej na Szelągu, w każdy czwartek o godz. 11.00, Park 
Szelągowski, ul. Ugory, Winogrady

• Joga na Plaży Miejskiej na os. Piastowskim, w każdą sobotę o godz. 
10.00, okolice mostu Królowej Jadwigi, os. Piastowskie, Rataje

Wsparcie psychologiczne w ramach NFZ
NZOZ Poradnia KATHARSIS pomaga osobom potrzebującym profesjonal-

nego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego w Poznaniu i okolicach. 
Poradnia Zdrowia Psychicznego specjalizuje się  w profilaktyce i leczeniu zabu-
rzeń  psychicznych u osób starszych (po 65 r. ż .). Przychodnia pomaga osobom 
doś wiadczają cym szeroko poję tych trudnoś ci z pamię cią , w tym choroby Al-
zheimera, zaburzeń  nastroju, snu oraz dolegliwoś ci psychicznych towarzyszą -
cych chorobom somatycznym.

Poradnia Katharsis ma podpisany kontrakt z NFZ
Miejsce: Poradnia zlokalizowana jest w Poznaniu, na Osiedlu Lecha 120.
Aby zapisać się na wizytę do lekarza psychiatry/psychologa wystarczy za-

dzwonić, tel.: 881 470 570 (rejestracja na poziomie “-1”)

Spacery po Poznaniu
Od czerwca przewodnicy PoPoznaniu.pl wznawiają tzw. „PoKoziołki” – trwa-

jące 1,5 godziny spacery po historycznym centrum miasta. Wycieczki będą 
odbywać się we wszystkie soboty i niedziele od czerwca do końca września 
– początek zaraz po koziołkach (ok. 12.05). Przewodnik czeka na schodach 
przed ratuszem. W sobotę wersja polska i angielska (spacer po Starym Mie-
ście), w niedzielę wersja polska (od Starego Miasta do Dzielnicy Zamkowej).

Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO zapra-
sza wszystkich starszych mieszkańców Poznania i okolic na spotkania Klubu 
Starszaka. W ramach klubu seniorzy: wezmą udział w świetnych bezpłatnych za-
jęciach z rękodzieła, majsterkowania, fotografowania i innych wybranych; będą 
spotykać się przy pysznych poczęstunkach i w super atmosferze; wspólnie za-
angażują się w ważne działania na rzecz innych (na przykład najmłodszych); 
podzielą się swoimi umiejętnościami, nawiążą nowe wyjątkowe znajomości, 
zrobią coś ważnego dla swojego otoczenia i innych seniorów. Udział w Klubie 
Starszaka nic nie kosztuje (Klub działa w ramach projektu ze środków ministe-
rialnych). Kontakt: 61 22 675 30.

Program „Lato w mieście by Stary Browar”: PONIEDZIAŁKI godz. 10.30 
Warsztaty plastyczne dla juniorów i seniorów (60+), czyli 2-godzinne warsztaty 

malarskie obejmujące teorię i malowanie na sztalugach w ple-
nerze; WTORKI godz. 18.00 Joga w parku. Kolejna edycja 
najpopularniejszych zajęć z cyklu „WF w parku” – każdorazowo 
przybywa na nie około 100 osób w każdym wieku! (udział bez-
płatny, w czasie deszczu zajęcia będą odwoływane). ŚRODY 
godz. 21.30 Kino na Dziedzińcu Sztuki. Repertuar jest bardzo 
różnorodny – będzie western, żelazna klasyka światowego 
kina, kino polskie, a nawet musical. Wstęp wolny! CZWARTKI 
godz. 18.00 Zumba w parku - szalejący w rytm muzyki latino 
tłum ponownie wróci do parku Starego Browaru!

Zumba w Parku Kasprowicza! Zajęcia odbywają się w każ-
dą niedzielę w okresie od 7 czerwca do 30 sierpnia o stałej 
porze - w godz. od 10.00 do 11.00 na polanie między halą 
Arena a placem zabaw (Park Kasprowicza). Zumba to połą-
czenie tańca i fitnessu. Organizatorzy zapraszają na bezpłatne 
zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną instruktorkę zumby 
- Klaudię Nierychlewską. W zajęciach może wziąć udział każdy 
niezależnie od wieku i umiejętności.

Dźwięki Starego Miasta – letnie koncerty plenerowe. Od 
czerwca do września trwać będzie cykl kameralnych koncertów 
akustycznych, w ramach projektu „Coolturalny Stary Rynek” 
organizowanego przez poznańską Estradę. Wydarzenie dla 
wszystkich kochających jazz, muzykę klasyczną, czy dźwięki la-
tino. Wstęp wolny! Po szczegółowy program zapraszamy do 
Centrum Inicjatyw Senioralnych lub na www.centrumis.pl.

Bezpłatne koncerty plenerowe nad Maltą. Nad Maltę 
wraca długo wyczekiwana Maltańska Scena Muzyczna, która 
w 2015 roku odbędzie się pod nazwą Żywiec Miejskie Granie. 
Organizatorem wydarzenia są Poznańskie Ośrodki Sportu i Re-
kreacji. Koncerty będą odbywać się w weekendy, zawsze od 
godziny 20.00 na trybunach ziemnych, pomiędzy stokiem 
narciarskim a trybuną toru regatowego. Dzięki sponsoro-
wi cyklu, Grupie Żywiec, każdy miłośnik muzyki będzie mógł 
uczestniczyć w wydarzeniach nieodpłatnie. Zapowiada się 
więc niezwykle ciekawe muzyczne lato, bo kolejnymi artystami 
na poznańskiej scenie Żywiec Miejskiego Grania będą Wojtek 
Mazolewski Quintet (19 lipca), Łona i Webber (25 lipca), Nata-
lia Przybysz (9 sierpnia), Pablopavo i Ludziki (16 sierpnia), Kari 
Amirian (23 sierpnia), a z cyklem pożegnamy się 30 sierpnia 
razem z poznańskimi Muchami.

Staromiejskie Koncerty Organowe
W czwartkowe letnie wieczory rozbrzmiewają w farze arcy-

dzieła muzyki organowej i kameralnej w wykonaniu polskich 
i zagranicznych organistów, laureatów konkursów organowych, 
profesorów i wyróżniających się studentów. Od wielu lat pod-
czas festiwalu organiści zachwycają się wspaniałym instrumen-
tem, poszukując najpiękniejszych i najbardziej zaskakujących 
brzmień, barw oraz różnorodnych pomysłów na wykonanie 
recitalu. Miejsce: Fara poznańska, ul. Gołębia godz. 20. 00
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+ Centrum Inicjatyw Senioralnych 
ul. Mickiewicza 9, Poznań  
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ul. Grunwaldzka, ul. Piekary, Poznań
+ ODK Krąg, ul. Dmowskiego, Poznań 
+ DDPS Starówka, ul. Wielka, Poznań 
+ Zespół Przychodni Lekarskich
ul. Słowackiego, Poznań  
+ Zespół Przychodni Lekarskich 
ul. Kasprzaka, Poznań 
+ WSNHiD ul. Kutrzeby, Poznań 
+ WSHiU, ul. Zwierzyniecka, Poznań 
+ DPS Ugory, Poznań 
+ DK Pod Lipami 
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+ Bistro Tulipan, pl. Wielkopolski, Poznań
oraz inne poradnie i apteki w Poznaniu 
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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„Opowiadając historię” 
Zapisy na bezpłatne warsztaty dla seniorów
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych cyklach warsztatowo- 

szkoleniowych organizowanych przez Bramę Poznania we współpracy z Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Poprzez warsztaty chcemy przygoto-
wać seniorów do pełnienia funkcji edukatorów-wolontariuszy wśród dzieci. 

Cykl warsztatowo-szkoleniowy obejmuje zajęcia historyczne, przybliżają-
ce uczestnikom dzieje grodu na Ostrowie Tumskim, między innymi w oparciu 
o ekspozycję Bramy Poznania. Ponadto seniorzy wezmą udział w warszta-
tach narracyjnych doskonalących umiejętność budowania ciekawej opo-
wieści, warsztatach kompetencyjnych polegających na treningu kształtowa-
nia i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych, a także w warsztacie 
wolontariackim, przybliżającym zarówno ideę wolontariatu, jak i sposoby 
jego realizacji. Całość zakończy część praktyczna, mająca formę spotkania 
z dziećmi w Bramie Poznania. Podczas tego spotkania seniorzy będą mieli 
okazję przełożyć zdobyte umiejętności na praktykę. 

Projekt realizowany przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, operatora 
Bramy Poznania. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w War-
szawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Termin realizacji warsztatów: wrzesień – listopad 2015 r. 
• Liczba miejsc ograniczona.
• Spotkania rekrutacyjno-informacyjne dotyczące warsztatów odbędą się 

w dniach 25-26 sierpnia 2015 r. 
• Zgłoszenia przyjmuj emy pod numerami telefonu: 61 842 35 09, 

61 847 21 11, 61 647 76 26 lub na adres e-mail: centrum@centrumis.pl

Reklama

– rehabilitacja dzieci i dorosłych
– likwidacja bólu kręgosłupa
– likwidacja bólu brzucha
– likwidacja bóli menstruacyjnych
– leczenie urazów i kontuzji
– likwidacja bólu kolan i stóp
– likwidacja rwy kulszowej

NOWOCZESNA FIZJOTERAPIA I NATYCHMIASTOWA LIKWIDACJA BÓLU

Centrum szkoleniowo konsultacyjne

BAW i REHABILITUJ
62-035 Kórnik

ul. Parkowa 5a/9
tel. 609 033 069
tel. 607 978 849

� zjoterapia@bawirehabilituj.pl
www.bawirehabilituj.pl

Dwukrotnie niższe emerytury
Ekonomiści Banku Światowego przeanalizowali sytuację sys-

temu emerytalnego w Polsce. Opublikowany niedawno raport 
wskazuje na dramatyczną sytuację przyszłych emerytów.

Już obecnie niemal połowa wypłacanych przez ZUS emerytur 
to kwoty niższe od 1350 zł. Według Banku Światowego sytuacja ta 
w najbliższych latach zmieni się zdecydowanie na niekorzyść i o ta-
kich kwotach przyszli emeryci będą mogli tylko pomarzyć.

Bank Światowy przeanalizował m.in. zmiany w poziomie stopy 
zastąpienia. Przypomnijmy, iż stopa zastąpienia określa stosunek 
naszej przyszłej emerytury do wysokości ostatniej pensji. Obecnie 
stopa ta w Polsce wynosi ok. 50%. Oznacza to, że osoba zarabiająca 
2500 zł, po osiągnięciu wieku emerytalnego, otrzyma świadczenie 
w wysokości ok. 50% tej kwoty, czyli 1250 zł emerytury.

Według Banku Światowego, stopa zastąpienia w najbliższych la-
tach spadnie nawet do poziomu 25%. W takiej sytuacji, analizowana 
wyżej emerytura spadnie do poziomu 625 zł, co oznacza spadek 
świadczenia poniżej poziomu emerytury minimalnej.

Według Banku Światowego, jedyną szansą Polaków na zapew-
nienie sobie środków do życia na starość, są prywatne oszczędno-
ści. Ekonomiści Banku Światowego wyliczyli, że Polak, który chciałby 
otrzymać emeryturę na poziomie zbliżonym do obecnych emerytur, 
powinien odkładać każdego miesiąca ok. 10% swojej pensji. Eko-
nomiści Banku Światowego ostrzegli Polskę przed kolejnym pro-
blemem. Poziom oszczędności zgromadzonych przez Polaków jest 
bowiem jednym z najniższych w Europie. W 2012 roku oszczędności 
Polaków stanowiły bowiem zaledwie 3% PKB. Wielkość ta zawierała 
jednak również oszczędności przymusowe, czyli wszystkie płacone 
do ZUS obowiązkowe składki emerytalne. Po odjęciu tych przymuso-
wych „oszczędności”, okazało się, że realne, dobrowolne oszczęd-
ności Polaków wynoszą zaledwie… 0,2% PKB.

W tym kontekście warto pamiętać, iż w wyniku przyjętej rok temu 
ustawy, o połowę uszczuplona została również wartość wspomnia-
nych wyżej oszczędności przymusowych. Równo rok temu doszło 
bowiem do przejęcia i umorzenia wszystkich obligacji zgromadzo-
nych na naszych kontach w OFE. W wyniku tej operacji, stan naszych 
kont w OFE, w ciągu jednego dnia, zmniejszył się o 51,5%.

WOKÓŁ NAS

Wizyta członków Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu na ekspozycji 
Bramy Poznanian (wrzesień 2014 r.) fot. CTK TRAKT
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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Spartakiada w obiektywie
W jubileuszowej, X Spartakiadzie Seniorów w Poznaniu udział wzięło 45 pań i 120 panów z całej Polski rywa-
lizując przez trzy kolejne dni w 7 konkurencjach. Jak podkreślają organizatorzy z POSiR-u podczas zawodów 
panuje gorąca rywalizacja, ale najważniejsza jest rodzinna i serdeczna atmosfera. (Fot. POSiR)

WYJDŹ Z DOMU

• 11, 18 i 25 lipca, 20.00 - „Ogródek muzyczny“ - płyta Rynku 
przy Klubie Atmosfera

• 1 sierpnia, 19.00 - Jazz Session - Art Of voice - ul. Gołębia
• 8 sierpnia, 20.00 - Poezja śpiewana - Kwartet Proforma - dep-

tak Wrocławska
• 9 sierpnia, 16.00 - „Spotkania z Ladegastem“ - Bazylika Farna
• 16 sierpnia, 20.00 - Niedziela z Latino Art. Studio - deptak 

Wrocławska, koncert uliczny
• 15, 20 i 29 sierpnia, 20.00 - „Ogródek muzyczny“ - płyta Rynku 

przy Klubie Atmosfera
• 18 sierpnia, 19.00 - Jazz Session - Art Of voice - ul. Gołębia
• 29 sierpnia, 17.00 - „Kulisy Baletu“ - Dziedziniec Szkoły Bale-

towej i happening taneczny na ulicy Wrocławskiej
• 6 września, 16.00 - „Spotkania z Ladegastem“ - Bazylika Farna
• 10 i 17 września, 17.00 - Spektakle taneczno - muzyczne.- Dzie-

dziniec Szkoły Baletoweji happening na deptaku Wrocławska
• 12 września, 20.00 - KAZIK w KULT-owej Kwartet Profoma - 

deptak Wrocławska
Wstęp wolny!

Dźwięki Starego Miasta
Do września trwać będzie cykl kameralnych koncertów akustycznych, w ramach 

projektu „Coolturalny Stary Rynek“ organizowanego przez poznańską Estradę. Wy-
darzenie dla wszystkich kochających jazz, muzykę klasyczną, czy dźwięki latino.

Założeniem projektu jest promowanie dorobku artystycznego muzyków zwią-
zanych z Poznaniem, podobnie jak i miejsc typu: powstający deptak na Wro-
cławskiej, dziedziniec Szkoły Baletowej - który jest gotową scenografią - sceną 
muzyczną, aż po spotkania przy unikatowych organach Ladegasta!

Projekt podzielony jest na dwie części i uwzględnia również wystawy plenero-
we organizowane na deptaku Wrocławska w sierpniu i wrześniu.
• 4 lipca, 19.00 - Jazz Session - Art Of voice - ul. Gołębia
• 5 lipca, 15.00 - Niedziela z Latino Art. Studio - deptak Wrocławska, koncert 

uliczny
• 11 lipca, 20.00 - Poezja śpiewana - Kwartet Proforma - deptak Wrocławska
• 18 lipca, 19.00 - Jazz Session - Art Of voice - ul. Gołębia
• 19 lipca, 15.30 - Niedziela z Latino Art. Studio - deptak Wrocławska, koncert uliczny
• 25 lipca, 10.00 - „Kulisy Baletu“ - Dziedziniec Szkoły Baletowej i happening 

taneczny na ulicy Wrocławskiej
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+ Zespół Przychodni Lekarskich 
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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CK Zamek zaprasza
Centrum Kultury Zamek zaprasza w lipcu m.in. do zwie-

dzania CK Zamku z przewodnikiem, do kina letniego (Secret 
place cinema), na wystawy i do klubu podróżnika.
• O PODRÓŻACH - „Polak w podróży, dwudziestolecie mię-

dzywojenne w Polsce” – wykład godz. 18.30, Hol Balkonowy/
wstęp wolny
19.07. niedziela

• NIEDZIELA NA ZAMKU - Wykład poświęcony historii zamku, 
godz.11.15, Hol Balkonowy/wstęp wolny.

 Zwiedzanie zamku z przewodnikiem – godz. 12, Hol Wielki/
wstęp wolny

• PORANKI DLA DZIECI: WAKACJE Z BOLKIEM I LOLKIEM – 
godz. 12, Sala Kinowa/bilety: 10 zł
20.07. poniedziałek

• ABORYGEŃSKI TYDZIEŃ FILMOWY - „Minnie loves junior”, 
reż. Andy Mullins, Matt Mullins, 2010, 13’, „Mr patterns”, reż. 
Catriona McKenzie, 55’ - godz. 18, Sala Kinowa/wstęp wolny 
(film w j. angielskim)
21.07. wtorek

• TEATR NA DUŻY WYMIAR - spektakl „Cyrk Doktora Dolittle” 
Zdrojowy Teatr Animacji / Jelenia Góra, godz. 11, Sala Wiel-
ka / bilety: 7 zł dziecko, 10 zł dorosły, dzieci do lat 3 gratis; 
bilet dla posiadaczy Karty Rodziny Dużej: 20 zł

• STREFA ŚWIĘTY MARCIN - Akcja artystyczna, godz.14-17, 
Punkt wakacyjny w Środku Poznania/skrzyżowanie ulic Gwar-
nej i św. Marcin/wstęp wolny

• STREFA ŚWIĘTY MARCIN - Zwiedzanie ulicy Święty Marcin, 
godz. 18, start: pod kościołem św. Marcina/wstęp wolny

• ABORYGEŃSKI TYDZIEŃ FILMOWY - „Two thirds sky - artists 
in desert country”, reż. Sean O‘Brien, 2002, 52’, „Wadu ma-
tyidi”, reż. Luke Jurevicius, Arthur Moody , 2010, 9’ 

 godz. 18, Sala Kinowa/wstęp wolny (film w j. angielskim)
22.07. środa

• ZWIEDZANIE ZAMKU Z PRZEWODNIKIEM - godz. 18, start: 
Hol Wielki/bilety: 10 zł

• ABORYGEŃSKI TYDZIEŃ FILMOWY - CAPTAIN OF THE 
TEAM, reż. Kris Kerehona, 2010, 6’, MABO, reż. Rachel Per-
kins , 2012, 57’ - godz. 18, Sala Kinowa/wstęp wolny (film w j. 
angielskim)
23.07. czwartek

• TEATR NA DOTYK - spektakl muzyczny „MUZYCZNY REJS 
KAPITANA COOKA NA ANTYPODY: Austarlia/Fidżi/Nowa Ze-
landia” Marcin Książek z zespołem, godz. 11, Scena Nowa/
bilety: 7 zł dziecko, 10 zł dorosły, dzieci do lat 3 gratis

• SEANSE DLA SENIORÓW – godz. 13, Sala Kinowa/bilety: 13 zł
• ANIMACJA POKLATKOWA - Zajęcia edukacyjne z filmu ani-

mowanego dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat, prowa-
dzenie: Dorota Gosieniecka, Andrzej Gosieniecki g. 15, Sala 
Wystaw/bilety: 3-dniowy kurs 60 zł/ilość miejsc ograniczona

• ABORYGEŃSKI TYDZIEŃ FILMOWY - „Who paintin‘ dis wan-
djina?”, reż. Taryne Laffar , 2007, 8’, „Buckskin”, reż. Dylan 
McDonald, 2013, 57’ - godz.19.30, Sala Kinowa/wstęp wolny 
(film w j. angielskim)

• POZNAŃSKI KLUB PODRÓŻNIKA - „Tandemem wokół Islandii” – spotkanie 
z Luizą Stosik-Turek i Bartoszem Turkiem, godz. 18.30, Hol Balkonowy/wstęp 
wolny

• ZWIEDZANIE PS – godz. 20, start: Hol Wielki/bilety: 25 zł/ilość miejsc ograni-
czona
24.07. piątek

• ABORYGEŃSKI TYDZIEŃ FILMOWY - „Mimi”, reż. Warwick Thornton,2002, 14’ 
„Indigenous governance awards 2014”, prod. Oliver West, 40’ 

 godz. 18, Sala Kinowa/wstęp wolny (film w j. angielskim)
 NOCNE ZWIEDZANIE ZAMKU – godz. 21, start: Hol Wielki/bilety: 15 zł/ilość 

miejsc ograniczona
• SECRET PLACE CINEMA - „Tylko kochankowie przeżyją”, reż. Jim Jarmush, 

Francja, Niemcy, USA, Wielka Brytania, Cypr, 2013, 120’, godz. 21.30, zbiórka 
przy czerwonej tubie w Holu Wielkim/bilety: 30 zł
25.07. sobota

• EXPOZYCJA: FANTASTYCZNE OBLĘŻENIE ZAMKU – godz. 13, Sala pod Ze-
garem/wstęp wolny

• ABORYGEŃSKI TYDZIEŃ FILMOWY - „Namatjira the painter”, reż. Lee Robinson, 
1974, 20’, „Dreamings - the art of aboriginal Australia”, reż. Michael Riley, 1988, 30’

 godz.18, Sala Kinowa/wstęp wolny (film w j. angielskim)
26.07. niedziela

• ABORYGEŃSKI TYDZIEŃ FILMOWY - „Dancing with the prime minister”, 
reż. Lara Cole, 2010, 26’, „The apology to the stolen generations”, prod. Ben 
Gregg and Sarah Spillane, 2008, 30’- godz. 18, Sala Kinowa/wstęp wolny (film 
w j. angielskim)
27.07. poniedziałek

• ABORYGEŃSKI TYDZIEŃ FILMOWY - „Tales from the daly river”, reż. Steven 
McGregor, 2010, 20’, „Lurujarri dreaming”, reż. Bernadette Trench-Thiede-
man, 2013, 28’

 godz. 18, Sala Kinowa/wstęp wolny (film w j. angielskim)
28.07. wtorek

• TEATR NA DUŻY WYMIAR - spektakl „Pies Przytulak” („Pezinok“) Teatr (Diva-
dlo) PIKI / Słowacja, godz. 11, Sala Wielka/bilety: 7 zł dziecko, 10 zł dorosły, 
dzieci do lat 3 gratis; bilet dla posiadaczy Karty Rodziny Dużej: 20 zł

• AB ORIGINE, CZYLI OD POCZĄTKU - Spotkanie ze współczesną sztuką abo-
rygeńską, prowadzenie: Julia Siwicka, godz. 17.30, Sala Wystaw/wstęp wolny
29.07. środa

• ANTYPODY CZYLI CO JEST Z DRUGIEJ STRONY GLOBUSA – Warsztaty pla-
styczne dla dzieci. Prowadzenie: Sylwia Chudy-Leśnik – godz. 13, Sala Wy-
staw/bezpłatne wejściówki

• ZWIEDZANIE ZAMKU Z PRZEWODNIKIEM – godz. 18, start: Hol Wielki/bilety: 
10 zł

• ZAMEK REPORTERÓW - Nocne czytanie w zamku, godz. 20, początek wę-
drówki – Hol Wielki (przy czerwonej Tubie), finał – na strychu zamku /wstęp 
wolny
30.07. czwartek

• LETNIA STREFA ZABAWY - „Ciekawe kształty” – warsztaty taneczno-zaba-
wowe na bazie tańca kreatywnego, prowadzenie: Aleksandra Król, Malwina 
Stępniewska godz. 10, Bawialnia/bilet: 10 zł

• TEATR NA DOTYK - spektakl „Calineczka” Teatru MER / Łódź – godz. 11, Sce-
na Nowa/bilety: 7 zł dziecko, 10 zł dorosły, dzieci do lat 3 gratis

• SEANSE DLA SENIORÓW – godz. 13, Sala Kinowa/bilety: 13 zł
• GEEK GIRLS CARROTS – godz. 18, Sala pod Zegarem/wstęp wolny
• O PODRÓŻACH - „Wędrująca sztuka” – wykład godz. 18.30, Hol Balkonowy/

wstęp wolny
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Nr 3(27)2015 / My 50+ / 9

Drodzy
Czytelnicy Na wstępie str. 3

Portret My50+: Henryk Derwich we
wspomnieniach córki str. 4-5
Wokół nas: Rozmowa z
Wojciechem Bauerem, 
dyrektorem CIS str. 7
Wokół nas: Blogerzy 50+ str. 8
Na skróty: Wydarzenia i
zapowiedzi w skrócie str. 9
Głos Miejskiej Rady Seniorów 

str. 10-12
Dyżur specjalisty: Zamiana
mieszkań komunalnych str. 13
Zdrowie: Wszystko o zdrowym
odżywianiu i nawykach
żywieniowych  str. 14-15
My i sport: Stawiamy na bieganie
po 50. str. 16
Niezbędnik: Porady doradcy
finansowego,
Rzecznik ZUS odpowiada str. 17

My i kuchnia: Przepis na sernik
str. 18

Krzyżówka do kawy str. 20 

+ Centrum Inicjatyw Senioralnych 
ul. Mickiewicza 9, Poznań  
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ul. Grunwaldzka, ul. Piekary, Poznań
+ ODK Krąg, ul. Dmowskiego, Poznań 
+ DDPS Starówka, ul. Wielka, Poznań 
+ Zespół Przychodni Lekarskich
ul. Słowackiego, Poznań  
+ Zespół Przychodni Lekarskich 
ul. Kasprzaka, Poznań 
+ WSNHiD ul. Kutrzeby, Poznań 
+ WSHiU, ul. Zwierzyniecka, Poznań 
+ DPS Ugory, Poznań 
+ DK Pod Lipami 
+ KS Hatman, Os. J. III Sobieskiego,
Poznań 
+ ODK Raszyn, ul. Rynarzewska, Poznań
+ KS Suchy Las
+ Biblioteka Miejska w Luboniu 
+ Biblioteka w Dopiewie 
+ Bistro Tulipan, pl. Wielkopolski, Poznań
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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Studia w dojrzałym wieku to nie tylko poprawa jakości własnego 
życia, otwarcie się na nowe znajomości i intelektualne wrażenia. 
To także lepsza praca, albo w ogóle – praca. W dzisiejszych cza-
sach wartość bezcenna. Do tego – nowe przyjaźnie, szersze hory-
zonty, możliwość zagranicznych studenckich wojaży i wymarzony 
dyplom. A to przydaje się na każdym etapie życia!

Od zasiłku do… dyplomu
Podjęcie studiów jako swój wielki sukces życiowy postrzega Wiesława Zdano-

wicz. – Łatwo nie było, ale warto! – podkreśla studentka, niebawem absolwentka.
Tak opowiada o swojej decyzji i czasie studiowania:
– Wydawać by się mogło, że moją decyzją o podjęciu studiów kierowały 

względy ambicjonalne, ale tak do końca nie było. Byłam osobą bez pracy, na 
zasiłku dla bezrobotnych. Dzieci dorosłe w trakcie układania swojego życia. Mo-
notonia, nuda, świadomość braku perspektyw, a gdzieś w głębi duszy kiełkująca 
chęć zmian. Często docierały do mnie opinie, że studia i tak nie dają żadnych 

perspektyw, a ludzie po studiach nie mają pracy. Ja zaś miałam dużo czasu i nie-
przemożoną chęć przekonania się o słuszności wyrażanych prawd o bezsensie 
studiowania. Zawsze bardziej interesowałam się wartościami humanistycznymi, 
ale po rozmowach z moimi dziećmi wzrosło we mnie przekonania o wyższości 
nauk ekonomicznych nad humanistycznymi. W efekcie zrozumiałam, że jedno 
nie może istnieć bez drugiego. Najtrudniejsza dla humanisty jest matematyka, 
taka zasada była mi wpajana od dzieciństwa. Jednak szybko zrozumiałam, że 
mnie to nie dotyczy. Strach ma wielkie oczy. Matematykę zaliczyłam bez popraw-
ki. Wtedy też dotarło do mnie, że nie należy kierować się ogólnymi sloganami, 
a samemu sprawdzić, czy to zadziała. Szybko przekonałam się, że studia to coś 
dla mnie. Nie można kierować się doświadczeniami i obserwacjami innych, 
a przeżyć to samemu. Jest to super doświadczenie nagle być studentem, zawsze 
kojarzonym z osobą w młodym wieku. Stres przed egzaminami, nerwy przed pre-
zentacjami, ekscytacja w czasie oczekiwania na wyniki egzaminów, to w tej chwili 
z perspektywy jedne z najpiękniejszych dni w życiu. Powrót do czasów szkolnych 
tylko w trochę innym wydaniu bardziej dojrzalszym i mądrzejszym. 

Ojciec i syn z indeksami
Czy studiowanie z własnym dzieckiem może się udać? Zda-

niem studenta, a zarazem – ojca studenta – tak.
- Wszystko zaczęło się 

dość dziwnie nieoczekiwa-
nie i bardzo zaskakująco dla 
mnie – opowiada Krzysztof 
Robakowski. – Trzy lata temu 
mój najmłodszy syn zdecy-
dował, że podejmie studia 
w WSHiU na kierunku Bezpie-
czeństwo Narodowe w Po-
znaniu. W trakcie rozmowy 
powiedziałem, że może to 
być w tych czasach bardzo 
przydatny kierunek. Zażarto-
wałem, że również podejmę 
studia. Następnego dnia żona z synem pojechali do Poznania 
złożyć jego dokumenty na uczelni, a po powrocie usłyszałem 
„jesteś studentem”. Zaniemówiłem. Nie myślałem nie miałem za-
miaru, ani potrzeby studiować. Wymownym gestem pokazałem, 
co myślę. Okazało się, że już jest opłacony pierwszy miesiąc na-
uki. Nagle dotarło do mnie, ile mam lat. Prawdopodobnie będę 
najstarszym studentem w grupie. Czy się odnajdę w tak dziwnej 
sytuacji? Kto studiuje w wieku prawie sześćdziesięciu lat? Wszyst-
kie moje obawy okazały się niezasadnymi. Grupa przyjęła mnie 
normalnie (większość studentów mogłaby być moimi dziećmi). 
W domu, choć nie chciałem, by o tym mówiono, bardzo szybko 
rozniosły się wieści, że studiuję. I co ciekawe – wzbudziło to zain-
teresowanie, o dziwo, pozytywne. Moi rodzice bardzo się intere-
sują moimi postępami w nauce. Dobrze, że nie ma wywiadówek 
– z uśmiechem komentuje pan Krzysztof. – Studiuję z synem i jest 
to bardzo dobra sytuacja, możemy wzajemnie sobie pomagać 
uzupełniać i wspierać. Po za tym studia nie są tylko dla młodych. 
Nie mogę znaleźć cieni studiowania (no może dojazdy 50 km). 
Bo dzięki nim nie tylko się rozwijam, poszerzam wiedzę, poznaję 
nowych znajomych, ale i znów zapomniałem ile mam lat – przy-
znaje pan Krzysztof.

Studiowanie plus zwiedzanie
Jednym ze studentów, którzy rozpoczęli kształcenie na pozio-

mie licencjackim nieco przed 50-tką jest Edward Poźniak. Do po-
konania miał nie tylko kwestię wieku, ale i swoje codzienne zma-
gania z przewlekłą chorobą. Udało się. Obecny student dyplom 
licencjata ma prawie w kieszeni, a za sobą mnóstwo wspomnień 
i poczucie zwycięstwa. I do tego przeżyte przygody podczas prak-
tyk zagranicznych. Bez studiów nie byłoby to możliwe.

WOKÓŁ NAS

Studia plus minus 50

Czy można podjąć studia zbliżając się 
do magicznej pięćdziesiątki?… 

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

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  

SPiS treŚCi:

tU naS 
ZnaJDZieSZ:

na wStęPie

czerwiec-lipiec 2014 / My 50 + / 3



Tak o swojej decyzji i czasie studiów opowiada Edward Poźniak:
– Studia rozpocząłem – wydawałoby się późno – bo prawie 

przed 50-tką. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego i zdaniu 
matury w Sulęcinie nie wiedziałem, co robić i czym tak napraw-
dę chciałbym zająć się w przyszłości. Po wojsku podjąłem pracę, 
może nie wymarzoną, ale z czegoś trzeba było żyć, a że miałem 
chęć poznawania wszystkiego i uczenia się ciągle czegoś nowego, 
dlatego tak często ją zmieniałem, pracowałem m.in. jako progra-
mista i operator. Byłem też przekonany, że nie stoję w miejscu ale 
idę do przodu i nabywam nowe umiejętności. W młodym wieku 
miałem też zupełnie inne priorytety życiowe. Po założeniu rodziny 
świadomość posiadania małych dzieci i odpowiedzialność za nie 
była dla mnie ważniejsza niż moje przyjemności, hobby i nauka. 

Kiedy miałem 9 lat, zachorowałem na łuszczycę. Mając 33 lata 
choroba przybrała bardziej agresywną postać, zmieniając się na 
chorobę przewlekłą, jaką jest łuszczycowe zapalenie stawów, ogra-
niczające poruszanie się i wykonywanie dalszej pracy zawodowej. 
Po wielokrotnych pobytach w klinikach i szpitalach oraz zabiegach 
operacyjnych stawów zakwalifikowano mnie do specjalistycznego 

leczenia z zastosowaniu intensywnego leczenia biologicznego. W szpitalu lekarz za-
sugerował, bym pomyślał o studiach – wspomina pan Edward. – Obecnie jestem 
na rencie i stałem się bardziej elastyczny, mam więcej czasu. Pomimo choroby nie 
mogłem narzekać na szare życie, nudę, rutynę. Podjęcie nauki na studiach zaocznych 
i obowiązki związane z nimi wymagały ode mnie dużo pracy samodzielnej w domu, 
więc nie miałem też czasu myśleć o chorobie. Rozpoczęcie studiów na obecnym eta-
pie mojego życia nie było dla mnie trudne ani stresujące. Moje studia dofinansowy-
wane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

A dlaczego generacja +-50 rozpoczyna studiowanie? To szansa na nowe ży-
cie czy prawdziwa męka?

– Osoby w moim wieku idą na studia z różnych przyczyn. Najczęściej muszą 
podnieść kwalifikacje, aby zachować dotychczasową pracę lub uzyskać awans. Ja 
miałem też ten komfort, że nie musiałem, a chciałem się dalej uczyć. W związku 
z tym myślę więc, że starszych studentów powinno przybywać. Myślę, że nigdy nie 
jest za późno na studiowanie, a wiek jest w tym względzie drugorzędny. Uważam, 
że studiowanie w dojrzałym wieku ma też swoje zalety. Osoby w wieku średnim 
i starszym mają już zwykle w swoim życiu coś dokonane, tzn. bogate doświadcze-
nie zawodowe, odchowane dzieci, stabilne związki, ustaloną sytuację rodzinną 
i w związku z tym mocniej niż osoby młode mogą angażować się na studiach. 

Paulina Wiśniewska
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Rozsmakuj się w zdrowiu
Tematem przewodnim tegorocznej edycji było hasło „Rozsmakuj się w zdrowiu”, 

realizowane w ramach kampanii Komisji Europejskiej „We love eating!”. Kampania ta 
ma na celu obniżenie ryzyka przedwczesnej śmierci w Europie związanego ze sposo-
bem odżywiania się i brakiem aktywności fizycznej. Edukacja żywieniowa i promocja 
zasad zdrowego żywienia, podnoszenie poziomu świadomości w kwestii problemów 
zdrowotnych związanych z brakiem zbilansowanej diety, nadwagą i otyłością – to 
podstawowe cele tego projektu, który realizowany był także na targach Aktywni 50+. 
Zachęcaliśmy jednak nie tylko do racjonalnej diety, ale również do odkrywania przy-
jemności z tego, co jemy oraz gdzie i z kim delektujemy się wspaniałymi potrawami.

Szeroki zakres tematyczny
Ważnym atutem targów jest bardzo szeroki zakres prezentowanych produktów 

i usług. Zróżnicowany zakres tematyczny odpowiada potrzebom dzisiejszych se-
niorów, u których zauważa się chęć samodoskonalenia i zagospodarowania czasu 
wolnego. W gronie wystawców pojawiły się firmy prezentujące sprzęt rehabilitacyj-
ny, ortopedyczny, środki pielęgnacyjne i zdrową żywność. Uwagę zwiedzających 
zwróciły także ośrodki rozwoju osobistego, szkoły tańca i kluby hobbystyczne. Wy-
jątkowo ciekawą ofertę zaprezentowały również sanatoria, uzdrowiska, pensjonaty, 
akademie III wieku i fundacje działające na rzecz osób starszych.

Warsztaty, prelekcje i pokazy
Targom, jak co roku, towarzyszyły liczne wykłady oraz spotkania o charakterze 

rozwojowo-szkoleniowym, przygotowane we współpracy z partnerami targów: 
Centrum Inicjatyw Senioralnych i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. 
Goście targowi mieli możliwość uczestniczenia w ponad 40 odrębnych wyda-
rzeniach, które podzielono na warsztaty edukacyjno-rozwojowe, artystyczne oraz 
zajęcia sportowo-ruchowe.

Dużym zainteresowaniem uczestników targów cieszyły się 
szczególnie prelekcje, przygotowane i zorganizowane przez 
Komendę Wojewódzką Policji wspólnie z Wielkopolskim Inspek-
toratem Inspekcji Handlowej i z Sanepidem. W spotkaniach 
przestrzegano seniorów przed oszustami, często wykorzystują-
cymi łatwowierność i brak empatii seniorów, a także zwracano 
uwagę na higienę żywienia, m.in. na kontrolowanie terminów 
przydatności produktów do spożycia oraz racjonalne kupowa-
nie żywności.

O bezpiecznych decyzjach finansowych natomiast można 
było dowiedzieć się na spotkaniu, przygotowanym przez Stowa-
rzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych.

Seniorzy, także wspólnie z wnukami mogli odkryć swoje 
talenty i wypróbować swoją sprawność podczas warsztatów 
plastycznych, pokazów tańców m.in. salsy, fitball, gimnastyki 
z elementami rehabilitacji czy jogi śmiechu.

W programie targów nie mogło zabraknąć wykładów, na-
wiązujących do hasła przewodniego, poświęconych prawidło-
wemu odżywianiu, skutecznej walce nadwagą i otyłością czy 
diecie na mocne kości.

Targi zapewniły gościom nie tylko relaks i dobrą zabawę, ale 
i możliwość skorzystania z badań profilaktycznych, m.in. bada-
nia słuchu, gęstości kości pod kątem osteoporozy, a także z po-
rad dotyczących fizjoterapii, dietetyki i kosmetologii.

Gwiazdy estrady i dobra zabawa
 Tradycją targów AKTYWNI 50+ są koncerty gwiazd polskiej 

estrady. W tym roku gościliśmy Eleni i Wojciecha Gąssowskiego. 
Wrażenia artystyczne i dobra zabawa towarzyszyły publiczności 

podczas licznych występów z wie-
lu stylów i nurtów. W świat muzyki 
klasycznej wprowadziła nas „Ope-
retkowa Lista Przebojów”. Zachę-
cające do tańca przeboje muzyki 
popularnej serwowała DJ Wika, czyli 
Wirginia Szmit, która jest najstarszą 
DJ-ką w Polsce. Kapela zza Winkla 
uświetniła otwarcie targów i roz-
bawiała gości skeczami, żartami 
oraz popularnymi przyśpiewkami. 
Gorącą owacją nagrodzone zostały 
występy aktywnych seniorek z klubu 
ORLE GNIAZDO, prowadzonego 
pod kierunkiem Olgi Kużmińskiej. 
Niezapomnianym przeżyciem był 
także pokaz sportowy Happy Ladies 
Cheerleaders 50plus z Leszna.

Fot. MTP 
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Czekamy na kolejną edycję 
targów Aktywni 50+
W VI edycja targów Aktywni 50+ uczestniczyło ponad 100 wystawców. 
Oferta targowa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem blisko 3000 zwiedzających.

Kobiety z werwą czyli Happy Ladies Cheerleaders 50plus z Leszna
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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Jedyne takie miejsce 
na Twój jubileusz 

W Second House zajmujemy się organizowaniem przyjęć, imprez okolicznościowych oraz spotkań 
� rmowych. Oddajemy w Wasze ręce dwie sale z których każda może pomieścić 40-50 osób. Do dys-
pozycji naszych klientów pozostaje również duży obszar zieleni. Każda z sal jest wyposażona w aneks 
kuchenny i zastawę. Każda sala jest starannie przygotowana przed imprezą według życzeń Klienta oraz 
sprzątana po imprezie co jest wliczone w cenę najmu. Tobie i twoim gościom nie pozostaje nic inne-
go jak tylko zabawa! Posiadamy kontakty do sprawdzonych DJ-ów oraz � rm cateringowych. Second 
House to jedyne w swoim rodzaju miejsce, gdzie w otoczeniu zieleni, w kameralnej atmosferze można 
przygotować rodzinną lub jubileuszową imprezę. To miejsce przyjazne 50+.

Zapraszamy do nas!

Second House
Poznań 61-306
ul. Skibowa 29
tel. kom. 519 405 740
e-mail: pkoronowski@wp.pl
www.secondhouse.pl

Klub Starszaka to miejsce stworzone dla starszych mieszkań-
ców Poznania (60+) i okolic w celu wspólnych spotkań, wymiany 
doświadczeń, ale również zachęty do pracy wolontariackiej na 
rzecz innych. W ramach klubu Seniorzy:
– wezmą udział w świetnych bezpłatnych zajęciach z rękodzie-

ła, majsterkowania, fotografowania i innych wybranych; 
– będą spotykać się przy pysznych poczęstunkach i w super 

atmosferze; 
– wspólnie zaangażują się w ważne działania na rzecz innych 

(na przykład najmłodszych); 
– podzielą się swoimi umiejętnościami, nawiążą nowe wyjąt-

kowe znajomości, zrobią coś ważnego dla swojego otocze-
nia i innych seniorów; 

Stowarzyszenie CREO zaprasza w każdy wtorek o godzinie 
11.00 na ulicę Sienkiewicza 13/3 w Poznaniu. 

Spotkania odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia CREO 
w Poznaniu, jednak możliwa jest współpraca zdalna. 

Udział w Klubie Starszaka nic nie kosztuje (Klub działa w ra-
mach projektu ze środków ministerialnych). 

Więcej informacji na stronie: www.centrumcreo.pl 
ZAKŁADKA: KLUB STARSZAKA 
Kontakt: 

Stowarzyszenie CREO 
ul. Sienkiewicza 13/3, 60-816 Poznań 
Adres mailowy: creo@centrumcreo.pl 

Telefon: 61 22 675 30

WOKÓŁ NAS

Klub Starszaka w CREO
Misją Stowarzyszenia CREO jest przekazywanie idei wolontariatu dzieciom i młodzieży. Jednak organizacja 
postanowiła działać szerzej i zaprosić do pomocy innym także osoby starsze. Dlatego w biurze CREO od nie-
dawna działa Klub Starszaka.

Na pierwszych warsztatach panowała twórcza atmosfera. Fot. CREO
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MY I ZDROWIE

Jak długo po operacji zaćmy trwa rekonwalescencja?
Standardowo, czyli po niepowikłanej operacji zaćmy widzenie 

poprawia się w ciągu kilku dni po operacji. Pierwsza kontrola okuli-
styczna wykonywana jest zwykle następnego dnia po operacji, kolejna 
po 7 dniach i ostatnia po miesiącu od operacji. W tym czasie, czyli 
ok. miesiąca od operacji, pacjent powinien stosować zapisane przez 
okulistę krople. Są to zazwyczaj trzy rodzaje kropli: antybiotyk, steryd 
oraz niesterydowy lek przeciwzapalny. Krople antybiotykowe powinno 
stosować się intensywnie oraz względnie krótko, tzn. np. 5 razy dzien-
nie przez maksymalnie 5 do 7 dni. Celem stosowania kropli antybioty-
kowych jest zapobiegnięcie wystąpienia powikłania pooperacyjnego 
zaćmy, czyli endoftamitu (zapalenia wnętrza gałki ocznej). Co prawda 
skuteczność kropli antybiotykowych nie została nigdy udowodniona 
ww. zakresie, a w niektórych krajach takich jak Szwecja i Dania już się 
ich nie stosuje. Jednak w Polsce taki schemat leczenia jest jeszcze bar-
dzo częsty. Krople sterydowe oraz niesterydowe leki przeciwzapalne 
stosuje się przez cały miesiąc po operacji w celu zmniejszenia odczynu 
zapalnego i przyspieszenia gojenia się oka. Leczenie preparatami ste-
rydowymi wymaga stopniowego zmniejszania ich dawki przed zakoń-
czeniem terapii. I tak, np. w pierwszym tygodniu powinno stosować 

się 5 razy dziennie, w drugim tygodniu – 4 razy dziennie, 
w trzecim tygodniu – 3 razy dziennie, a w czwartym – 2 
razy dziennie. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym 
na bezpieczeństwo po operacji pacjenta jest moment 
zagojenia się (zrośnięcia) rany pooperacyjnej. W zależ-
ności od zastosowanej techniki operacyjnej i wielkości 
stosowanego cięcia operacyjnego, pomiędzy 3,0 a 1,8 
mm, okres gojenia wynosi zwykle od 1 do 2 tygodni. Im 
mniejsze cięcie operacyjne zaćmy, np. 1,8 – 2,0 mm, 
tym krótszy okres zrostu rany. Podsumowując, pełny 
okres rekonwalescencji trwa zwykle ok. miesiąca. Jest 
to okres, w którym pacjent musi stosować zalecone kro-
ple do oka jednak najważniejszy dla bezpieczeństwa 
pacjenta jest okres pierwszych 2 tygodni dopóki nie 
dojdzie do trwałego zamknięcia razy operacyjnej. 

 Co mogę robić a czego nie po operacji zaćmy?
W okresie 1-2 tygodni po operacji, czyli do czasu zro-

śnięcia się razy pooperacyjnej zalecana jest szczególna 
ostrożność w zakresie dotykania oka, np. poprzez uci-
śnięcie oka nie doprowadzić do otwarcia się rany po-
operacyjnej lub np. poprzez dotknięcie brudnym palcem 
powierzchni oka nie doprowadzić do przedostania się 
bakterii, a stąd poprzez nieszczelną ranę do wnętrza oka. 
Podobnie należy zachować ostrożność w zakresie płuka-
nia oka wodą, np. podczas kąpieli, kąpieli w basenach, 
w otwartych zbiornikach wodnych, etc. 

Więcej informacji: www.okulistyka21.pl

Okiem okulisty 

Po operacji 
zaćmy 

Na pytania odpowiada 
prof. nadzw. dr hab. med. 
Andrzej Grzybowski, 
prezes Fundacji Rozwoju 
Okulistyki „Okulistyka 21”
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Choroba zwyrodnieniowa siatkówki – 
AMD (Age-related Macular Degeneration) 
nazywana także chorobą plamki żółtej, to 
podstępny wróg, którego pojawienie się 
może prowadzić do stopniowej utraty wzro-

ku. Jest to schorzenie związane z procesami starzenia się organizmu, gdzie 
wiek pacjenta stanowi główny czynnik ryzyka jej wystąpienia. Choroba ta jest 
chorobą przewlekłą co oznacza, że od momentu diagnozy będzie towarzyszy-
ła do końca życia. Nieleczona prowadzić może do całkowitej utraty wzroku.

Szacuje się, że choroba zwyrodnieniowa siatkówki jest trzecią po jaskrze 
i zaćmie przyczyną zaburzeń wzroku u osób dorosłych w krajach rozwiniętych.

Choroba występuje w dwóch postaciach – suchej i mokrej. Postać 
sucha AMD dotyczy ok. 85% przypadków, a jej postęp następuje wolniej 
aniżeli ma to miejsce w drugiej postaci – wysiękowym (mokrym) AMD. 

W postaci wysiękowej dochodzi do powstania w oku 
dodatkowych naczyń krwionośnych (proces nosi nazwę 
angiogenezy), z których sączyć się może płyn (krew) po-
wodując zaburzeni widzenia „na wprost”. 

Niepokoić powinno pojawienie się ciemnej bądź ja-
snej plamy w centralnym polu widzenia, która nie znika 
utrudniając np. czytanie czy wybieranie numerów na kla-
wiaturze telefonu lub obserwowanie falowania obrazu czy 
też krzywienia się prostych linii np. fug pomiędzy płytkami. 
O zaobserwowaniu takich zmian należy niezwłocznie po-
informować lekarza rodzinnego, który prawdopodobnie 
wyda skierowanie do lekarza okulisty.

W chwili obecnej nie są dostępne metody, które zapo-
biegłyby wystąpieniu choroby zwyrodnieniowej. Ogromną 

rolę odgrywa profilaktyka, która obejmuje m.in. 
dbałość o dietę bogatą w składniki korzystne dla 
wzroku (luteina, zeaksantyna, kwasy tłuszczowe 
omega-3, witaminy E i C, selen, cynk), aktywność 
fizyczna, stosowanie okularów słonecznych czy 
unikanie palenia tytoniu. Chorobę można leczyć, 
kluczowe jest jednakże jej wczesne wykrycie. 

Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki 
„OKULISTYKA21” realizuje projekt „Wiem o AMD!” 
skierowany do mieszkańców Poznania w wieku 
powyżej 60 lat w zakresie edukacji i informowania 
o chorobie zwyrodnieniowej siatkówki związanej 
z wiekiem (AMD). Zadanie jest współfinansowa-
ne przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-
2020. W ramach projektu stworzony został Punkt 
konsultacyjny, zlokalizowany w Poznaniu na os. 
Piastowskim 115. Osoby zainteresowane mogą 
uzyskać w nim osobiście lub telefonicznie poradę 
dotyczącą m.in. ryzyka zachorowania na chorobę 
zwyrodnieniową siatkówki związaną z wiekiem 
oraz metod diagnostycznych czy leczniczych.

W kolejnych numerach czasopisma omówio-
ne zostaną bardziej szczegółowo czynniki ryzyka 
zachorowania na chorobę zwyrodnieniową siat-
kówki związaną z wiekiem (AMD) oraz metody 
profilaktyki, diagnostyki i leczenia tej choroby. 

Agnieszka Lewicka-Rabska  
koordynator projektu „Wiem o AMD!”

Podstępny wróg naszego wzroku
– choroba zwyrodnieniowa siatkówki związana z wiekiem 
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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Coś dziwnego porobiło się z Polkami. Tegoroczny Kongres Zdrowia Pu-
blicznego ujawnił, iż obecne tempo wydłużania się życia naszych pań jest 
tak mizerne, że nie mają szans, aby dogonić mieszkanki zachodnich krajów 
unijnych. Ćwierć wieku temu, gdy Joanna Szczepkowska wypowiedziała swo-
je słynne zdanie „Proszę Państwa, 4.czerwca 1989 roku skończył się w Polsce 
komunizm”, Polki żyły średnio 75,1 lat. Teraz ich długość życia przekroczyła 
zaczarowaną osiemdziesiątkę, ponieważ dożywają do 81,1 lat. Z perspektywy 
PRL to piękny, senioralny wiek, ale dzisiaj polskie kobiety chcą żyć tak długo, 
jak Japonki, Szwajcarki i Włoszki. Tymczasem od japońskiej gejszy dzieli je 
prawie 6 lat, a od unijnych Europejek niemal 4 lata. Eksperci od publicznego 
zdrowia ostrzegają, że jeżeli nadal odrabianie tych różnic, które wynosi 0,1roku 
rocznie, pozostanie na tym poziomie, to Europa nam ucieknie. 

Nie jest pociechą dla płci niewieściej fakt, że pomimo tej niekorzystnej 
statystyki żyją o 8 lat dłużej od swoich mężów, partnerów i kochanków. Sto 
lat i ponad setka w 95 procentach gwarantowana jest kobietom. Tak jest 
w Polsce i na świecie i prawdopodobnie medycyna niczego nie zmieni. 
Naukowcy nie potrafią jednoznacznie wyjaśnić tego fenomenu, jakim jest 
nierówność w dożywaniu kresu życia. Z tego widać, że maczała w tym 
palce matka natura, która miała jakiś wyższy cel. Jaki? Badacze z ame-
rykańskiego Uniwersytetu Stanforda chcą odpowiedzieć na pytanie, czy 

MY I ZDROWIE

Jedzcie i śpijcie, 
a dożyjecie długiego życia

estrogen i testosteron – żeńskie i męskie hormony płciowe 
wpływają na długość życia. Podobno u myszy to już za-
obserwowano, ale czy uda się to potwierdzić na ludziach, 
dopiero się okaże. Kobiety tutaj nie są wyjątkiem, bo sa-
mice małp i między innymi wielorybów także przeżywają 
samców. 

Polscy medycy uważają, że dalsze wydłużanie życia 
Polaków będzie zależało przede wszystkim od skutecz-
nego (prawidłowego) leczenia chorób układu krążenia 
(opinia prof. Bogdana Wojtyniaka z Narodowego Insty-
tutu Zdrowia Publicznego w Warszawie). Mężczyźni na te 
schorzenia zapadają w młodszym wieku niż kobiety, u któ-
rych apogeum chorób wieńcowych przypada dopiero po 
siedemdziesiątce, a jednak panowie dwukrotnie częściej 
umierają niż panie. Warto więc wziąć pod uwagę większą 
dbałość kobiet o zdrowie, które chętniej chodzą do leka-
rza, mniej palą i mniej piją alkoholu. 

Z innej statystyki wynika, że polski absolwent wyższej 
uczelni żyje o 14 lat dłużej od rówieśnika, który zakoń-
czył swoją edukację na szkole podstawowej. I zdrowiej 
jest mieszkać w metropolii, ponieważ najdłużej żyje się 
w największych miastach, a najkrócej w miasteczkach nie 
przekraczających 5 tys. mieszkańców. Tutaj wyłamuje się 
jedynie Łódź i województwo łódzkie, gdzie żyje się najkró-
cej. Poznaniak szukający dla siebie regionu zdrowszego 
od Wielkopolski musiałby się osiedlić na Podkarpaciu, 
bądź na Podlasiu. Tam właśnie są warunki, aby cieszyć się 
najdłuższym stażem emeryta. 

Missao Okawa, zmarła niedawno 116-letnia Japon-
ka, gdy pytano ją o receptę na długie życie, miała taką 
radę: „Jedzcie i śpijcie, a dożyjecie długiego życia”. Za-
wsze przesypiała 8 godzin i lubiła na krótko zdrzemnąć się 
w ciągu dnia. 

Danap

ZUS ostrzega przed mailami i telefonami
Uwaga na maile i telefony z informacją o możliwości przeliczenia świad-

czeń wypłacanych przez ZUS. Osoby podszywające się pod pracowników 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą kierować do emerytów zawiru-
sowaną korespondencję elektroniczną lub namawiać do płatnych porad.

W ostatnich dniach do niektórych z klientów Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych dotarła korespondencja mailowa z informacją o możliwości 
przeliczenia emerytury w związku ze zmianą przepisów Ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wskazywała 
jakoby jej nadawcą był sam Zakład. Dla osób zainteresowanych przelicze-
niem świadczeń podany był adres kontaktowy dyrektora i zastępcy dyrek-
tora oddziału ZUS. Mail zawierał również załącznik, który był najprawdo-
podobniej zawirusowany. Inni klienci odebrali z kolei telefony z informacją 
o możliwości przeliczenia emerytury w oparciu o nowe przepisy i sugestią 
spotkania z przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z tymi przypadkami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych in-
formuje, iż jego pracownicy nie przesyłają klientom korespondencji ma-
ilowej z informacją o możliwości skorzystania z przeliczenia świadczenia, 
nie kontaktują się też w tej sprawie telefonicznie. Stąd uczulamy i prosimy 
o ostrożność. Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwość co do wiarygodności kon-
taktujących się osób, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej 
ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00.
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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Kompleksowa Opieka Medyczna
• diagnostyka USG

• konsultacje lekarskie

• indywidualna rehabilitacja

• zabiegi fizykoterapeutyczne

• dietetyka

• podologia

• zaopatrzenie ortopedyczne

• indywidualne wkładki ortopedyczne

• sklep medyczny

• profilaktyczna gimnastyka dla seniorów

www.CentrumMedyczneStanley.pl

ul. 28 Czerwca 1956r. 135, Poznań tel. 61 649 05 55, 61 649 05 56, e-mail: rejestracja@centrummedycznestanley.pl 

Z tą gazetą otrzymasz 50% rabatu na pierwszą diagnostyczną konsultację fizjoterapeutyczną.
Promocja obowiązuje do 31. 08. 2015r.

Państwowa służba zdrowia niejednokrotnie zmusza pa-
cjenta do oczekiwania na wizytę lekarską czy rozpoczęcie re-
habilitacji długie miesiące, a szybka diagnoza i rozpoczęcie 
leczenia wielokrotnie zwiększają szanse na całkowity powrót 
do zdrowia. 

Musimy podjąć wtedy decyzję o wyborze placówki, której 
powierzymy swoje zdrowie. Skąd mamy wiedzieć, że jakość 
oferowanych usług jest na najwyższym poziomie i sprosta 
naszym oczekiwaniom oraz kiedy będziemy mogli zaobser-
wować efekty działania lekarza i fizjoterapeuty? 

W odpowiedzi na te pytania i zapotrzebowanie pacjen-
tów, Centrum Medyczne Stanley przygotowało jedyny w Pol-
sce model kompleksowej opieki medycznej opartej na stan-
dardach Światowej Konfederacji Fizjoterapii.

W Centrum Medycznym Stanley znajdują się: sklep me-
dyczny, gabinety lekarskie o szerokiej specjalności, gabinety 
diagnostyki USG, gabinet komputerowego badania stóp, 
kompleksowo wyposażona sala ćwiczeń i fizykoterapii, pra-
cowania indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego 
oraz gabinet podologiczny. Kadra medyczna CMS to zespół 

specjalistów stale rozwijących swoje umiejętności i poszerzających wiedzę, 
aby jak najlepiej opiekować się pacjentem. Tylko tak szeroki asortyment 
usług oraz profesjonalny zespół pozwalają na kompleksową obsługę pacjen-
ta począwszy od diagnozy, przez proces leczenia i indywidualnego zaopa-
trzenia ortopedycznego, do osiągnięcia jak najlepszego stanu zdrowia.

Już podczas pierwszego spotkania, z pacjentem przeprowadzany jest 
kompleksowy wywiad i badania stanu zdrowia. Następnie na podstawie uzy-
skanych informacji, stawiana jest diagnoza oraz określone zostaje przewidy-
wana szybkość i zakres poprawy stanu zdrowia. 

Każdy pacjent posiada indywidualnie przygotowany plan terapii, który 
oparty jest o wymierne i osiągalne cele. W trakcie i na zakończenie terapii, spe-
cjalista dokonuje powtórnego badania w celu określenia postępów pacjenta 
i efektywności podjętych działań. Takie podejście do procesu rehabilitacyjnego 
daje pewność terapeucie i pacjentowi, że nie przeoczono żadnego istotnego 
szczegółu mającego wpływ na proces powrotu do zdrowia. Widoczne efekty 
terpii potwierdzają, iż była ona skuteczna i dają motywację w dalszej drodze 
do zdrowia. Określenie celu, na którym zależy przede wszystkim pacjentowi, 
pozwala na szybkie wykluczenie tej niepełnosprawności, która najbardziej mu 
dokucza w codziennym funkcjonowaniu. 

MY I ZDROWIE

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

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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Projekt Aktywni 50+
Wejdź na stronę:

www.paradorya.pl/projekt-aktywni-50

Aktywny po 50-tce? Tak!
Zrealizuj swoje 

podróżnicze marzenia!

 13 czerwca 1970 roku odbyła się inauguracja jednej z wielu po-
dobnych imprez jakie odbywały się w Polsce. Wielkopolskie Rytmy 
Młodych wystartowały jako jedna z setek imprez muzycznych. Takich 
przeglądów i konfrontacji muzycznych było setki m.in. W Kaliszu, Płoc-
ku, Chodzieży, Olsztynie, Jeleniej Górze, Tczewie, Gdańsku, Koninie. 
Imprezę stworzyłem wraz z Jackiem Chudzikiem, przyjaciółmi zwią-
zanymi z klubem Olimp i muzykami jarocińskiego zespołu Kwiaty. 
 Koncerty muzyków - amatorów trwały trzy dni, a wieńczył je finał, w któ-
rym występowały zaproszone zawodowe zespoły oraz zdobywcy Ka-
meleonów, czyli nagród przyznawanych przez jury. Impreza budowała 
wizerunek miasta. W połowie lat 70. Wielkopolskie Rytmy Młodych stały 
się jednym z niewielu przeglądów marginalizowanej muzyki rockowej. 
W koncertach galowych występowały takie grupy jak Anawa, Blues Trio 
Wojciecha Skowrońskiego, Grupa Tramp, Grupa Stress, Kasa Chorych, 
Mietek Blues Band, Romuald i Roman, Niebiesko - Czarni. W czasach 
propagandy sukcesu i ugrzecznionej kultury socjalistycznej kilkuty-
sięczny Jarocin przeniósł „święty ogień polskiego rocka” w lata 80.
 Niemal przez cały okres trwania przeglądu towarzyszył mu w charakte-
rze kronikarza – Wojciech Pietrzak. 13 czerwca br. w Spichlerzu Polskiego 
Rocka w Jarocinie otwarto wystawę, która przypomina atmosferę i po-
staci, które tworzyły tamten niezapomniany czas. Dyskusje o tamtych la-
tach dotyczyły wydarzeń bez uwikłań politycznych i moralnych kolejnych 
włodarzy miasta Jarocina. Wiedziałem, że będzie tłoczno na wernisażu 
przybyłem nieco wcześniej. Spotkanie z Wojciechem Pietrzakiem pod 

wieloma względami okazało się niezwykle. Ujawnił swoje 
talenty opowiadacza. Bardzo spodobał się w roli narra-
tora, opowiadając różne historyjki sprzed czterdziestu 
lat. O Jacku Chudziku mówiono jakby był pośród nas .I 
to wszyscy używali słowa „jest”, a nie „był”. Nawet jeśli 
ten i ów nie słyszał o Jego śmierci, słyszał o Jego dzia-
łalności .Non omnis moniar - te słowa mają wartość 
ponadczasową, ale powiedzieć je można o nielicznych.
 Większość uczestniczących w wystawie Wojciecha Pie-
trzaka nie znała tych zdjęć. Może to dobrze, bo wskrze-
szono polską/wielkopolską pamięć. Taka podwójna linia 
życia.

Krzysztof Wodniczak
zdjęcia Wojciech Pietrzak

Hipisi przeszli już na emeryturę 

Reklama

Naczelnik miasta Jarocin Czesław Robakowski wręcza puchar 
Krzysztofowi Wodniczakowi

Zespól Kasa Chorych
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obowiązkami zawodowymi i wobec dzieci. 

A jak mówi w naszej rozmowie Wojciech Bauer, dyrektor
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to nie tylko ta aktywność stricte f izyczna, ale chęć do
działania i robienia nowych rzeczy, zarówno dla siebie jak i
dla innych. 
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W Galerii Pestka od kilku miesięcy działa restauracja 
inna niż wszystkie, począwszy od wystroju po posiłki. Tu 
z wyjątkowym szacunkiem podchodzi się do gości oferu-
jąc im wyjątkowe dania przygotowane z produktów od 
lokalnych dostawców. Wszystko po to, by każdy czuł się 
jak w domu!

Stoły, krzesła, fotele, abażury niejednemu gościowi restau-
racji „You&me” przypominają doskonałe, designerskie pro-
dukty polskich producentów mebli sprzed lat. Są wygodne, 
jak dawniej, i bardzo kolorowe, przez co nadają przestrzeni 
uroku i ciepła. Jest tu też kącik dla dzieci z mnóstwem zaba-
wek i przytulanek, by najmłodsi goście się nie nudzili. 

Ale najważniejsze są posiłki - tworzone w oparciu 
o tradycyjne przepisy kuchni polskiej, ze świeżych pro-
duktów. - Nasi kucharze wiedzą, że najlepsze produkty 
znajdą w lokalnych przedsiębiorstwach: dlatego warzywa 
i owoce kupujemy na targu na Franowie, a mięso kupu-
jemy od okolicznych dostawców. Takie produkty najlepiej 
podkreślają smak i urok tradycyjnej, regionalnej kuchni – 
zapewnia Joanna Ochniak, Szef kuchni i ekspert kulinar-
ny. - Codziennie przygotowujemy dla naszych gości coś 
innego - świeże, domowe ciasta z sezonowymi owocami, 
najróżniejsze pierogi, dania mięsne i jarskie, zupy i chłod-
niki. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które wybrały się 
na zakupy z dziećmi - każdy nakłada sobie tyle, na ile ma 
ochotę - jest w tym rozwiązaniu i zabawa, i ekonomia. 
Można wybrać dodatki, sos oraz surówki i zjeść na miejscu 
lub skorzystać z opakowania na wynos – zapewnia J. Och-
niak. – Do „You&me” można też przyjść na kawę i domo-
we ciasto. Z chęcią przygotujemy jedzenie na urządzane 
przez Państwa przyjęcie! Wystarczy zaprosić gości, a my 
zajmiemy się resztą.

Latem „You&me“ przygotowała specjalną ofertę dla 
seniorów.

Korzystając z okazji poprosiliśmy Joannę Ochniak, o przepis w sam raz 
na wakacyjne danie.

Przepis
CHŁODNIK LITEWSKI
Przepis: Joanna Ochniak

MY I KUCHNIA

Restauracja You&me
zaprasza na regionalne dania

Składniki :
1 litr maślanki mrągowskiej
1 litr jogurtu naturalnego
1 pęczek botwinki
4 ugotowane buraki
3 łyżki koncentratu buraczanego 
Krakus
2 ogórki zielone

1 pęczek rzodkiewek
1 pęczek koperku
1 pęczek szczypiorku
sok z jednej cytryny
½ łyżeczki cukru
sól
pieprz
3 jajka ugotowane na twardo

Opis przygotowania
Botwinkę dokładnie umyć, posiekać na drobne paski wraz z liśćmi i bura-
kami. Do gotującej się wody dodać ½ łyżeczki cukru i sok z połowy cytryny 
oraz pokrojoną botwinkę. Gotować do miękkości, a następnie wystudzić 
np. umieszczając garnek w misce z zimną wodą.

Ogórki, rzodkiewki, buraki zetrzeć na tarce na grubych oczkach, na-
stępnie posiekać koper i szczypiorek. Wszystkie składniki wrzucić do miski 
wraz z ostudzoną botwinką, jogurtem naturalnym i maślanką. Wymieszać 
drewnianą łyżką do uzyskania jednolitej konsystencji. Całość doprawić 
solą, pieprzem, sokiem z połowy cytryny, można dla uzyskania ładniejsze-
go koloru dodać 2-3 łyżki koncentratu buraczanego.

Schłodzić w lodówce ok. ½ godz. Podawać z połówką jajka ugotowa-
nego na twardo i udekorować posiekanym koperkiem.
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więcej osób uświadamia sobie, że emerytura to czas, w
którym mogą robić coś dla siebie, nieograniczeni
obowiązkami zawodowymi i wobec dzieci. 
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Baran 
21.03-19.04
Przed Tobą lato pełne niespodzianek. Czeka Cię 
wiele pracy, ale będzie to praca, która sprawi Ci 

ogromną przyjemność. Postaraj się znaleźć też czas na relaks. Uda 
Ci się także odświeżyć dawną znajomość, która znów rozkwitnie.

Byk 
20.04-22.05
Wydaje Ci się, że nie masz na nic wpływu, a to nie-
prawda. Jest przed Tobą wiele spraw do załatwienia. 

Jeśli się postarasz, wszystkie załatwisz po swojej myśli. W najbliż-
szych dniach nie zapomnij o umówieniu wizyty do lekarza.

Bliźnięta 
23.05-21.06
Chociaż nie wybierasz się w żadną daleką podróż, 
to jednak najbliższy czas obfitować będzie w walory 
poznawcze. Nie odmawiaj przyjaciołom, gdy będą 

chcieli zabrać Cię na wycieczki. Wkrótce sam uznasz, że tak spę-
dzony czas to ogromna wartość.

Rak 
22.06-22.07
Choć ciepło domowego ogniska jest dla Ciebie naj-

ważniejsze, to jednak pokusisz się w końcu, by na kilka dni wyje-
chać. Skorzystasz z dawnego zaproszenia znajomych lub dalszej 
rodziny. Będzie miło i naprawdę ciekawie. Pilnuj zdrowia!

Lew 
23.07-23.08
Nie lubisz upałów, ale kilka dni przyjemnego ciepła 
dobrze zniesiesz. Pamiętaj, by zgłosić się na badania 

lub do lekarza. Sprawa nie powinna dłużej czekać, choć nie ma 
powodów do głębszych obaw. Pamiętaj o święcie kogoś bliskiego.

Panna
24.08-22.09
W wakacje zostaniesz obarczony przyjemnym obo-
wiązkiem. Ta sprawa będzie Ci odpowiadała, cho-
ciaż jeszcze kilka razy zastanowisz się, czy dobrze zro-

biłeś odpowiadając „tak“. Za kilka tygodni powinieneś otrzymać 
bardzo ważną wiadomość z urzędu.

Waga 
23.09-22.10
Musisz koniecznie uporać się ze sprawami finan-
sowymi. Nie szukaj już rozmowy, zasięgnij porady 

prawnika. Problem ten jest co prawda jedynym, który Cię ostatnio 
trapi, ale czas podjąć stanowcze kroki. Pod koniec lata czeka Cię 
ciekawa wyprawa.

Skorpion 
23.10-21.11
W najbliższych dniach możesz spodziewać się przy-
pływu gotówki. Dobrze ją ulokuj i najlepiej nikomu 

się tym nie chwal. Za kilka tygodni ktoś niespodziewanie Cię od-
wiedzi. Będzie to wspaniały czas wspomnień pełen radości, ale 
też żalu.

Strzelec 
22.11-21.12
W najbliższych dniach nie podejmuj żadnej wiążącej 

finansowej decyzji, bo możesz jej potem żałować. Uważaj na zdro-
wie. Szczególnie podczas upałów staraj się unikać słońca. Pod 
koniec lata wyjedziesz na kilka dni, a będzie to naprawdę ciekawa 
podróż.

Koziorożec
22.12-19.01
Wbrew planom będziesz jednak musiał choć na kilka 
dni wyjechać z domu. Okaże się, że ktoś potrzebuje 

Twojego wsparcia lub pomocy. Wkrótce otrzymasz także bardzo 
ważną informację urzędową. Nie zapomnij odesłać odpowiedzi.

Wodnik 
20.01-18.02
Zdrowie i humor dopisują, więc czegóż można chcież 
więcej? Można jeszcze zamarzyć o dalekiej podróży. 

Taka rysuje się na horyzoncie – pod warunkiem jednak, że pozy-
tywnie odpowiesz na zaproszenie. Prawdopodobnie będziesz też 
musiał otoczyć kogoś opieką.

Ryby 
19.02-20.03
Podczas tegorocznych wakacji poznasz wiele no-
wych osób, a wśród nich kogoś niezwykle uroczego. 

Nie pozwól, by ta znajomość straciła na ważności. W połowie wa-
kacji czeka Cię wyjazd. Ostatnie dni lata będą dla Ciebie sielanką 
i czasem pełnego relaksu.

 

Horoskop wakacyjny


