
Podniosła 
seniorów 
z klęczek 
do tańca

DJ Wika, czyli Wirginia Szmyt 
ma 77 lat 

i jest najstarszą didżejką w Polsce, 
a prawdopodobnie także w Europie. 

W wywiadzie dla magazynu „Exclusiv” 
dziennikarz Tomasz Kin powiedział, 

że DJ Wika 
„wyciągnęła temat seniorów spod dywanu”. 

Wywiady z nią publikowały 
dziesiątki gazet i telewizji na świecie, 

„nareszcie w Polsce pokazują się seniorzy 
nie klęczący, a tańczący”.
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Międzynarodowe Targi Poznańskie, 
pawilon nr 15

Pod naszym patronatem: 
VII edycja targów

Śpij na lewym boku
Tylko lewy bok gwarantuje prawidłowe nocne 
funkcjonowanie organom wewnętrznym, ponieważ 
nie dopuszcza, a to się dzieje, gdy śpimy na boku 
prawym, do ucisku trzustki i żołądka.  Str. 13 

Głos Rady Seniorów 
Miejska Rada Seniorów III kadencji pod 
przewodnictwem Zdzisława Szkutnika chce docierać 
z informacjami i ofertą do jak najszerszej grupy 
mieszkańców Poznania. Str. 9 

Nic za darmo, za złotówkę!
Jak nie dać się zmanipulować i naciągnąć 
na zakupy, które przekraczają nasze możliwości 
finansowe.  Str. 11 
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Rusza Konkurs „Seniorzy w akcji”
Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświad-

czenia, którymi chcesz się podzielić?
Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?
Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź 

dotację.
Dzięki udziałowi w konkursie Krystyna (67 lat) i Kasia (31 lat) wraz mieszkańcami zago-

spodarowały teren osiedlowego skweru w Stalowej Woli. Lubosza (68 lat) zorganizowała 
międzypokoleniowe warsztaty tradycyjnego ogrodnictwa. Wojciech (71 lat) i Karolina (31 
lat) zaprosili słuchaczy UTW i dzieci na międzypokoleniowe warsztaty tworzenia bajek do 
teatrzyku Kamishibai. Olgierd (62 lata) zachęcił mieszkańców osiedla do udziału w banku 
sąsiedzkiej wymiany usług i umiejętności.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności za-
praszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na 
działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany 
jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt spo-
łeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, do-
świadczonych animatorów i uczestników programu. Szukamy osób, które pragną zdobyć 
nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – stwarzamy przestrzeń do dopracowa-
nia i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne 
oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, 
konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie 
mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 
6000 zł do 12 000 zł. Ze środków konkursu przyznamy ok. 33-35 dotacji na realizację 
przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają 
osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę mię-
dzypokoleniową i wolontariat osób starszych.

Stawiamy na działania przyczyniające się do wypracowania trwałych zmian społecz-
nych na poziomie lokalnym. Chcemy wspierać przedsięwzięcia, które wnoszą nową jakość 
do działań angażujących osoby starsze w danej społeczności i mają potencjał do wypra-
cowania skalowalnych rozwiązań i modeli działania w pracy z osobami starszymi.

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ 
i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która 
pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja 
lub stowarzyszenie, dom kultury).

Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 17 marca 2016.
Formularz listu intencyjnego należy wypełnić on-line: www.formularz.seniorzywakcji.pl
Regulamin oraz formularz listu intencyjnego dostępny na stronie programu http://www.

seniorzywakcji.pl/?a=573
Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
tel.: (22) 396 55 16 lub 19, od pn-pt w godzinach od 10.00 do 15.00
e-mail: listy@seniorzywakcji.pl
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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  
+ Narodowy Fundusz Zdrowia 
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
oraz inne poradnie i apteki w Poznaniu 

Fot. Holden

Zdjęcie na okładce: andrzej Mann
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adres: ul. rybaki 18a lok. 222, 61-884 Poznań
redakcja, reklama: tel. 502 078 390, 513 078 964, 
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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
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Poznań
+ Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mickiewicza 9, Poznań
+ 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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Kolejne wydanie My50+ ukaże się w kwietniu 2016 r

NA WSTĘPIE

SPIS TREŚCI:

TU NAS ZNAJDZIECIE: + Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
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
+ Cukiernie ,,Elite”
+ 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 25 zł rocznie!

Znacie chorobę, która w skrajnych przypad-
kach staje się chorobą śmiertelną sklasy�i-
kowaną na liście WHO pod numerem F63.9? 

Uznana została za chorobę psychiczną, za spra-
wą której w naszym organizmie zachodzą proce-
sy chemiczne. Według Gerharda Crombacha ma 
ona wzór C8-H11-N czyli PEA (fenyloetyloamina). 

Związek ten produkowany jest w hipotalamusie (część międzymózgowia). Czy 
już wiadomo o jakiej chorobie mowa?

Oczywiście o miłości, która pozwala przenosić góry, ale też doprowadzić czło-
wieka do szaleństwa i śmierci. Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotala-
mus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Jest to nasza reakcja na drugą osobę. 
W tym czasie uderzenia serca zwiększają się ok. 50%, automatycznie oddech staje 
się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć. Za euforię, która towa-
rzyszy zakochaniu się, odpowiedzialne są dopamina i norephetamina. Dzięki nim 
ogarnia nas niesamowite poczucie szczęścia, sprawiają że zwiększa się nasza tole-
rancja na głód, ból czy zimno. Wiara we własne możliwości staje się niebezpiecznie 
wysoka a trzeźwa ocena sytuacji zanika, mniej więcej tak jak po zażyciu amfeta-
miny czy MDMA. Feromony bezwiednie wydzielane są przez kobiety i mężczyzn. 
Biorą one udział w procesie zakochania i przekazują informacje. Dowiedziono, że 
u mężczyzn znajdują się one w oddechu i pocie, decydując o ich atrakcyjności.

Opisane zmiany, zachodzące w naszym organizmie noszą znamiona neuro-
tyczne. José Ortega y Gasset w swoich ,,Szkicach o miłości” uważał zakochanie za 
“przejściowy imbecylizm i psychiczną anginę“. Co więcej objawy te, uderzająco 
podobne są do objawów zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych charakteryzujących 
między innymi nałogowych hazardzistów, pracoholików i notorycznych złodziei. 

Niestety nierzadko zdarza się, że miłość nie jest szczęśliwa, brniemy w nią 
i obdarzamy gorącym uczuciem niewłaściwą osobę, a potem cierpimy. Jednak jest 
nadzieja. Doktor Angelique Pas-Vraiment z Institute de Therapie Emotionnelle 
twierdzi, że zakochanie wykryte na wczesnym etapie, jest w pełni wyleczalne. Pa-
miętajmy o tym, gdy wiosna uderzy nam do głowy i popłyniemy z prądem chemii… 

Anna Dolska 
redaktor naczelna
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W poprzednim wydaniu My50+ ukazała się 
rozmowa z Panem Redaktorem Tadeuszem 
Sznukiem. Niestety program komputero-
wy zniekształcił nazwisko Pana Tadeusza, 
a czynnik ludzki, czyli redakcja nie wychwy-
ciliśmy błędu, nad którym ubolewamy 
i przepraszamy Pana Redaktora. Jedno-
cześnie gratulujemy Tadeuszowi Sznukowi 
zdobycia Złotej Telekamery 2016. 

Redakcja
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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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DJ Wika, czyli Wirginia Szmyt ma 77 
lat i jest najstarszą didżejką w Polsce, 
a prawdopodobnie także w Euro-
pie. W latach 70. mieszkała ze swym 
pierwszym mężem i synami przy ul. 
Cześnikowskiej w Poznaniu. Co jakiś 
czas przyjeżdża do stolicy Wielkopol-
ski, by zagrać na międzypokoleniowej 
imprezie np. na Malcie. Grała w Lon-
dynie, w Pradze, w Budapeszcie. 
Zresztą terminarz ma zapełniony już 
do września.
W ostatni czwartek lutego DJ Wika 
spotkała się ze swymi fanami i zna-
jomymi w Empiku przy ul. Ratajcza-

ka. Trwa bowiem promocja książki, której jest bohaterką - „DJ Wika jest 
moc!” autorstwa Jakuba Jabłonki i Pawła Łęczuka. Weszła uśmiechnięta, 
radosna, przywitała się z każdym z gości niektórych wyściskując serdecz-
nie. Przyznała, że nie od razu przekonała się do pomysłu książki, która 
w gruncie rzeczy jest jej biografią, ale bardzo selektywną. Wirginia Szmyt 

nie unika w niej złych wspomnień, ale o niektórych wydarzeniach nie 
mówi w ogóle. Najbardziej szczęśliwa jest, gdy gra muzykę i ma możli-
wość uczestniczenia w imprezach międzypokoleniowych.
– Wyłącznie takie mają sens. Impreza tylko dla seniorów kończy się za-

zwyczaj tym, że w pewnym momencie się znudzą, zmęczą – tłuma-
czy DJ Wika. Gdy tańczą młodzież, ludzie dojrzali i starsi można grać 

muzykę od retro, po lata 50, 60, 70, aż do najnowszej 
i wszyscy doskonale się bawią. - W życiu nie cofam się 
do przeszłości, choć to ona mnie ukształtowała. Nie 
przejdę obojętnie nad człowiekiem, który leży, chorym 
psem. Dokarmiam bezdomne koty. Sama mam dwa. 
Żyję jutrem, przyszłością, tym co mogę jeszcze zrobić 
dla innych – podkreśla.

Przyznaje, że nie nadaje się na stereotypową babcię lepią-
cą pierogi, robiącą na drutach czy cerującą skarpety. - Ni-
gdy tego nie umiałam. Owszem, od czasu do czasu przy-
szyłam mężowi guzik do koszuli, ale krzywo, więc w końcu 
zaczął przyszywać sam – tłumaczy. Z drugim mężem, dyplo-
matą, spędziła pięć lat w Szwajcarii na placówce. Miała już 
wtedy za sobą nie tylko małżeństwo i rozwód po 20 latach 
wspólnego życia, ale przede wszystkim bogate doświad-
czenia zawodowe – pracę w szkołach specjalnych i 30-let-
nie doświadczenie w pracy z młodzieżą trudną. To właśnie 
w ośrodku zdarzył się jej pojedynek na „wiązanki” z pod-
opiecznymi, który wygrała. Jako pierwsza w kraju wpro-
wadziła do placówki zwierzęta, by jej chłopcy nauczyli się 
kochać i troszczyć o kogoś. Potrafiła do nocy wysłuchiwać 
ich relacji z pobytów na przepustce. Nie zawsze miłych, ro-

Podniosła seniorów z klęczek do tańca
Jeśli coś się nie udaje, czujesz, że dalej nie warto tego ciągnąć to zmień: fryzurę, mieszkanie, pracę, męża 
i rozpocznij wszystko od nowa. Nieważne w jakim wieku. Bo ważne są tylko przyszłość i prawdziwa miłość – 
mówi 77- letnia Wirginia Szmyt, znana jako DJ Wika.

„Muszę przyznać, że jestem uzależniona od Facebooka, 
odkąd wnuczka pomogła mi założyć swój profil i fanpage.”

„Nareszcie w Polsce pokazują się seniorzy 
nie klęczący, a tańczący.”

Spotkanie w empiku prowadził redaktor Mariusz Kwaśniewski. 
Obok DJ Wiki siedzą autorzy książki Paweł Łęczuk i Jakub Jabłonka.
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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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dzinnych. I choć wielu z nich nie wyszło z tego zaklętego 
kręgu przemocy, alkoholizmu to jednak ona jest dumna, że 
choć kilku z nich wyrosło na porządnych, uczciwych ludzi.
– Każdy popełnia w życiu jakieś błędy, ma za sobą złe 

wspomnienia. Dlatego warto się zmieniać. Każda zmia-
na jest zmianą na lepsze – twierdzi DJ Wika. W jej życiu 
tych zmian było mnóstwo – zwłaszcza miejsc zamieszka-
nia, a co za tym idzie – znajomości i pracy. Ale zawsze 
w życiu towarzyszyła jej muzyka. Umie grać m.in. na 
keyboardzie. Przyznaje, że niegdyś śpiewała tak pięknie, 
że jeden ze śpiewaków operowych polecił zapisać ją do 

szkoły muzycznej. Nic z tego nie wyszło. Potem do pasji 
śpiewania dołączyła też poezja. Wirginia Szmyt prowa-
dziła klub seniora, kabaret, salon literacki... Kiedy miała 
w domu kultury we Włochach zorganizować dyskotekę, 
okazało się, że DJ jest zbyt kosztowny. Padła więc propo-
zycja, by to Wirginia przygotowała muzykę do tańca i tak 
zaczęło się „didżejowanie”. Dzięki niemu poznała wielu 
młodych ludzi, których skutecznie w sobie rozkochuje – 
w swoim temperamencie, radości i otwartości.

Jak pani zapamiętuje te wszystkie angielskie tytuły, tych wykonawców – 
zapytał DJ Wikę jeden z mężczyzn przybyłych na spotkanie do Empiku, 
który przyznał, że właśnie „na stare lata” zaczął uczyć się angielskiego, ale 
nie idzie mu jak sobie wymarzył.
– Ależ ja się tym w ogóle nie przejmuję! Ja myślę rytmem, a nie jakimiś 

angielskimi słówkami – odpowiedziała DJ Wika.
W wywiadzie dla magazynu „Exclusiv” dziennikarz Tomasz Kin powiedział, 
że DJ Wika „wyciągnęła temat seniorów spod dywanu”. Wywiady z nią 
publikowały dziesiątki gazet i telewizji na świecie , „nareszcie w Polsce 
pokazują sie seniorzy nie klęczący, a tańczący”. Zresztą DJ Wika twierdzi, 
że doskonale można łączyć sprawy wiary i aktywność.

– Przed czymś nowym, przed zmianą, przed aktywnością ograniczać nas 
może jedynie choroba – dodała, bo doskonale wie, co to znaczy usły-
szeć niepomyślną diagnozę. Ma endoprotezę, ale porusza się lekko 
i sprawnie. Na pytanie o plany i marzenia odpowiedziała deklamując 
wiersz: „ Nie mogę zmrużyć oka, martwi mnie problem. Czy w tym 
wieku mogę się jeszcze zakochać? Tak półprzytomnie spojrzeć na ży-
cie, Nie przewidywać końca. Ze srebrnych włosów mojego mężczyzny 
zdmuchiwać promyki słońca”.... 

Tekst i zdjęcia: Beata Klimczak
Wszystkie cytaty pochodzą z ksiązki „DJ Wika jest moc!” 

Jakuba Jabłonki i Pawła Łęczuka

„Każdy senior powinien jak najszybciej sprawić 
sobie komputer. Przy okazji może wyrzucić 
telewizor. Mam znajomych seniorów, którzy za 
pomocą Skype-a moga zobaczyc swoje wnuki 
w innych miejscowościach czy zagranicą.”

Wirginia Szmyt przeważnie występuje 
w wąskich spodniach i T-shircie oraz 
w wysokich butach – ubiera się, tak jak jej 
wnuczki, w jednej z sieciówek odzieżowych.

„Mam świadomość, że moja rozpoznawalność i pewnego 
rodzaju błazenada pomaga zwrócić uwagę na wiele 
trudnych tematów, z którymi osoby starsze muszą zmagać 
się każdego dnia.”

Książka dla czytelnika 
Magazynu My50+

Wirginia Szmyt recytowała 
„Nie mogę zmrużyć oka, martwi mnie problem 
Czy w tym wieku mogę się jeszcze zakochać?”
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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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TABLICA 

Miło nam zaprezentować Państwu nową nazwę imprezy targowej, 
znanej Państwu dotąd pod nazwą „Aktywni 50+”. VII i kolejne edycje 
naszego wiosennego spotkania odbywać się będą odtąd pod nazwą 
„VIVA SENIORZY! Aktywność, zdrowie, profilaktyka”. 

Mamy nadzieję, że nowa, choć zachowująca to, co dotąd dobre 
i przez Państwa doceniane, formuła wydarzenia zyska Państwa akcep-
tację i, jak co roku, spotkamy się licznie, by wspólnie bawić się, uczyć 
i dbać o satysfakcjonujące spędzanie wolnego czasu na emeryturze.

Oprócz stoisk oddajemy Państwu do dyspozycji zamknięte sale 
warsztatowe, odrębną otwartą przestrzeń na warsztaty rękodzieła oraz 
przestrzeń do prezentacji aktywności sportowo-rekreacyjnych z obliga-
toryjnym udziałem zwiedzających. Ze szczegółami zapoznają się Pań-
stwo w dokumencie „Warunki uczestnictwa ngo”.

Dla reprezentantów wystawców społecznych przygotowaliśmy bezpłatny 
warsztat pt. „Opowiadanie historii jako podstawowa umiejętność skuteczne-
go marketingowca.”, który poprowadzi Linda Matus - naczelna i wydawca 
„Gazety Senior” i jej lokalnych wydań oraz portalu GazetaSenior.pl. Zgłosze-
nia dokonać można w miejscu wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.

Na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych www.centrumis.pl zna-
leźć można potrzebne dokumenty: Warunki uczestnictwa ngo, Formu-

larz zgłoszeniowy, Oferta otwartego warsztatu rękodzieła, Oferta warsz-
tatu zamkniętego, Oferta pokazu sportowo-rekreacyjnego.

Informacje dla zwiedzających 
Jak co roku w programie: wystawa firm, instytucji i organizacji pozarzą-

dowych kierujących ofertę do seniorów i seniorek, warsztaty rozwojowe 
i rękodzieło, sport. Szczegółowy program dostępny będzie w kwietniu. 

Znamy już program kulturalny! 
Wystąpią dla Państwa: zespół jazzowy Dixie Company, artyści Teatru 

Muzycznego, Andrzej i Maja Sikorowscy, Tadeusz Drozda, Tercet Egzo-
tyczny. Zaprosimy Państwa również, po raz pierwszy, do wspólnej zabawy 
podczas finałowego dancingu łączącego pokolenia. Do tańca zagra 
Wam DJ Michał Fogg (prawnuk Mieczysława Fogga). 

Bilety: 10 (jeden dzień) i 14 zł (dwa dni)
WIĘCEJ INFORMACJI: www.centrumis.pl, www.vivaseniorzy.pl, Cen-

trumIS, tel. 61 847 21 11. Szczegółowe informacje: zuzanna.macko@
centrumis.pl

Organizatorzy Targów VIVA SENIORZY! Targi VIVA SENIORZY! są 
realizowane we współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 
Miasta Poznań oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

VII edycja targów VIVA SENIORZY!
22 i 23 kwietnia 2016 Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon nr 15

Pomysł jest prosty i piękny jak ten z zawieszona kawą. W dużym 
skrócie polega na tym, że raz w tygodniu, w niedzielę, wolontariusz 
odwiedza samotnego seniora, by zjeść z nim wspólnie obiad i chwilę 
porozmawiać. Obiad funduje lokalna restauracja, która w ten spo-
sób dołącza do całej akcji. Inicjatywa inspirowana podobnymi dzia-
łaniami w Płocku, narodziła się właśnie na starej Sadybie. 

Samotność jest problemem wielu starszych osób, a tych na tzw. 
starej Sadybie nie brakuje. Stąd inicjatywa. Obejmie ona osoby po-
wyżej 65. roku życia, nie posiadające rodzin. Jak informuje portal Sa-
dyba24, inicjator akcji, w Płocku seniorzy zostali wskazani przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz tamtejszego Rzecznika Osób 
Niepełnosprawnych. Podobnie można zrobić w stolicy.

Pomysł ma spore szanse na sukces. Spośród ośmiu restauracji, 
które działają na starej Sadybie, udział zadeklarowała już połowa 
z nich, a ich właściciele odnieśli się do pomysłu z wielkim entuzja-
zmem. Według portalu Sadyba24, pierwsze zgłosiło się NABO Cafe 
z ulicy Zakręt. Właścicielka zobowiązała się do zorganizowania 8 do 
nawet 10 takich, podwójnych obiadów tygodniowo. Wiadomo też, 
że do akcji dołączyła już restauracja Parabuch z Muszyńskiej 27, „Ze-
garmistrzowska” oraz Fratelli Pizza & Burgers.

Restauratorzy to nie wszystko. Potrzebni są wolontariusze oraz 
koordynatorzy. Najlepiej oczywiście, gdyby pochodzili z Sadyby lub 
jej najbliższych okolic. Wolontariusze odbieraliby posiłki w wybranych 
restauracjach i zanosili do mieszkań podopiecznych. Na miejscu mo-

ZJEDZ OBIAD Z SENIOREM
gliby również nakryć stół, podać posiłek, w zależności od potrzeby. 
Koordynatorzy zajęliby się powiązaniem konkretnej restauracji z se-
niorami i chętnymi wolontariuszami. 

Jak wskazują badania przeprowadzone przez Johna Cacioppo, 
psychologa zajmującego się problemem samotności, jej poczucie 
może zwiększać u osób starszych ryzyko przedwczesnej śmierci na-
wet o 14 proc. Jedząc wspólny (i darmowy!) posiłek można sprawić 
komuś wielką radość i zmniejszyć to poczucie.

Może w Poznaniu chwyciłaby taka akcja? 
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+ DPS Ugory, 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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malowania drewnianych ptaszków. Organizatorzy spotkania zaplanowali 
także inne atrakcje. Miejsce: Termy Maltańskie. Wstęp wolny!

Brama Poznania zaprasza
Brama Poznania zaprasza na nowe tematyczne zwiedzanie z opro-

wadzaniem. Goście będą mieli okazję poznać nowoczesną, interaktyw-
ną ekspozycję, w towarzystwie przewodnika. Opowie on o początkach 
Polski i przełomowej decyzji księcia Mieszka I o przyjęciu chrztu oraz jego 
długofalowych skutkach. Przewodnik pokaże również, jak wykorzystywać 
multimedia i audioprzewodnik. Przed obchodami 1050. rocznicy chrztu 
Mieszka I spoglądamy w przeszłość ku początkom Polski.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy telefonicz-
ne pod numerem telefonu 61 647 76 34 lub osobiście w Bramie Poznania 
w punkcie informacji. Najbliższe spotkania w marcu odbędą się w nastę-
pujących terminach: 9 marca 2016, godz. 12.00 i 16 marca 2016, godz. 
16.00. Bilet na zwiedzanie z oprowadzaniem dostępny jest w cenie 8 zł/os.

Uwaga – informujemy, że w dniach 21-28 marca 2016 Brama Pozna-
nia jest nieczynna (przerwa techniczna).

Kino Rialto zaprasza na filmy i kawę
Kino Rialto przy ul. Dąbrowskiego 38 w ramach cyklu Filmowy Klub 

Seniora zaprasza na seanse. Pokazy filmowe odbywają się w każdy 
wtorek o godz. 13.00 oraz 15.30.

Bilety w cenie 10 zł. Do biletu kino oferuje filiżankę kawy. Oferta dla 
osób posiadających legitymację emeryta/rencisty. 8 marca wyświetlany 
będzie film „Carol“, 15. 03 – „W poszukiwaniu Chopina“ oraz „Short Waves: 
Stary człowiek i może“, 22.03 – „Dama w Vanie“, 29.03 – „Brooklyn“.

CK Zamek brzmi ciekawie
W CK Zamek, który niedawno otrzymał tytuł „Miejsca przyjaznego 

seniorom“, na seniorów czekają pracownie plastyczne: grafiki, malar-
stwa, rysunku, ceramiki i rzeźby, tkaniny i in. W najbliższym czasie warto 
się wybrać także na Koncert ,,Moje kolejne urodziny“ Martyny Jakubo-
wicz, który odbedzie się 10. 03 o godz. 20 w Sali Wielkiej. Ceny biletów 
50 i 60 złotych. Dzień póxniej w Galerii Fotografii otwarta zostanie wysta-
wa „Po drugie“ Wawrzyńca Kolbusza. 2 kwietnia o godz. 18.40 w Sali Ki-
nowej obejrzeć będzie można Madame Butterfly Giacomo Pucciniego 
w wersji ,,The Metropolitan Opera in HD“. Ko-
lejne tego typu obrazy oglądać będzie możn 
16.04 („Robert Devereux albo Hrabia Essex” 
Donizettiego) oraz 30.04 („Elektra” Straussa). 
Bilety i karnety już w sprzedaży. Punkt info tel.: 
61 6465 272.

Kursy dla seniorów 
w Mosinie

Seniorzy maja możliwość skorzystania 
z odpłatnych kursów komputerowych, poznać 
tajniki internetu, uczyć się języka obcego 
on-line, nauczyć się obróbki cyfrowej zdjęć, 
bankowości internetowej, rozmów przez inter-
net (Skype), korzystania z legalnych mediów 
internetowych.Informacje: ŚOK. ul. Mikołajska 
2, tel. 422 19 55 w. 21, lamelli@lamelli.com.pl.

Nauka pisania
Chcesz pisać, poznać arkana pracy lite-

rata? W Mosinie organizaowane są odpłat-
ne Warsztaty literackie, które będą miały 
przede wszystkim charakter praktyczny.
Wiedza z zakresu poetyki (z elementami teorii 
literatury) zostanie zaprezentowana w postaci 
wykładów, zaś uzyskane informacje będą wy-
korzystywane i weryfikowane podczas samego 
pisania tekstów artystycznych. Pierwsze spo-
tkanie: 10 marca (czwartek) 2016r., godz. 17:30 
Prowadzący: dr hab. Marek Karwala – litera-
turoznawca, wykładowca uniwersytecki. Infor-
macje: bserwatka@lamelli.com.pl.

Środowa kawa z Fregatą
Szkoła Pływania Fregata Swimming za-

prasza 9 marca na godz. 11.30 w ramach 
cyklu „Środowa Kawa z Fregatą“. O obcho-
dach Wielkanocy w różnych krajach europej-
skich opowiadać będzie Witold Przewoźny 
z Muzeum Etnograficznego w Poznaniu. 
Seniorów namawiać będzie do wspólnego 

NIE SIEDŹ W DOMU
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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



WOKÓŁ NAS

  Święta Wielkanocne nie są tak rodzinne i ciepłe jak Boże Narodzenie, 
jednak dla chrześcijan mają większe znaczenie, bowiem to Wielkanoc 
jest najważniejszym wydarzeniem w roku liturgicznym katolików.

Poprzedzający Wielkanoc tydzień, stanowiący okres wspominania 
najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wiel-
kim Tygodniem. Ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia poprzedzającego 
Zmartwychwstanie, to przede wszystkim: Triduum Paschalne, którego isto-
tą jest celebracja Misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwsta-
nia Chrystusa. Triduum rozpoczyna się w Wielki Czwartek uroczystą mszą 
celebrowaną w kościołach katedralnych przez biskupów i prezbiterów, 
sprawowaną na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch sa-
kramentów - Kapłaństwa i Eucharystii, podczas której Chrystus ofiarował 
Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i krew, a następnie 
dał apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiąt-
kę. Podczas tej mszy biskup konsekruje oleje: chorych (do namaszczania 
chorych), i święte krzyżmo (używane do udzielania sakramentów chrztu, 
bierzmowania, święceń kapłańskich, konsekracji biskupów oraz konsekra-
cji kościołów i ołtarzy), które kapłani zabierają do swoich parafii.

Wielki Piątek, dzień Śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, jest to dniem 
powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. 
Wielki Piątek zajmuje szczególne miejsce w okresie Wielkiego Tygodnia, 
bowiem jest jednym z największych i jednocześnie najważniejszych świąt 
w kościele katolickim.

Wielka Sobota to dzień adoracji Najświętszego Sakramentu. Tego 
dnia święcone są tradycyjne potrawy wielkanocne – święconki, oraz od-
wiedzane są w kościołach groby Pańskie z figurą zmarłego Jezusa.

Niedziela Wielkanocna to dzień zmartwychwstania. Obchody Niedzieli 
Zmartwychwstania rozpoczyna procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakra-
mentem. Procesja jest radosnym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa 
i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. 
Po jej zakończeniu w kościele odśpiewywany jest hymn Te Deum. Liturgia 
tego dnia jest bardzo uroczysta, a w pieśniach rozbrzmiewa: Alleluja...

Tekst i Foto: Roman Szymański 
Wesołego Alleluja...

O wyższości 
Świąt Wielkanocnych 

Oferta dla starszaków 
Współczesna kosmetologia 

dla seniorów
Miejska Rada Seniorów we współpracy z Centrum 

Inicjatyw Senioralnych oraz Wyższą Szkołą Zdrowia, 
Urody i Edukacji organizują 22 marca o godzinie 16.00 
wykład w siedzibie uczelni przy ul. Brzeźnickiej 3 w Po-
znaniu na temat: „Skóra dojrzała we współczesnej 
kosmetologii: procesy zachodzące w skórze dojrzałej, 
pielęgnacja i upiększanie”. Spotkanie potrwa około 
2 godziny. Wstęp wolny!

Szkolenie w Akademii 
Kompetencji Informatycznych
Celem szkolenia jest podniesie kompetencji infor-

matycznych osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
na wielkopolskim rynku pracy. Projekt skierowany jest 
do osób z województwa wielkopolskiego z wykształce-
niem max. średnim, w wieku od 50 do 64 r.ż.

Szkolenie jest bezpłatne. Projekt trwa od marca do 
listopada 2016 roku. Czas trwania kursu: 60 h.

Grupy 12-osobowe. Miejsce realizacji: ul.Przemysło-
wa 15/17 w Poznaniu. W razie pytań zapraszamy do 
kontaktu tel. 61 622 93 39; kom. 508/009 863.

Katarzyna Karbowska – Specjalista ds. Rozwiązań Per-
sonalnyche-mail: katarzyna.karbowska@tsp-instytut.pl

Pełna informacja – zob. strona: www.akiszkolenia.pl

Szreniawa zaprasza
Już 20 marca planowana jest wycieczka seniorów do 

Szreniawy do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Prze-
mysłu Rolno – Spożywczego. Będzie festyn, dobra zaba-
wa i drożdżówka. Należy zabrać ze sobą dobry humor 
i uśmiech. Informacje pod numerem tel. 885 960 352. 

Wejściówki na Motor Show
Miejska Rada Seniorów informuje, że dzięki uprzej-

mości Międzynarodowych Targów Poznańskich posia-
da wejściówki na imprezy targowe, które odbywają 
się na terenie MTP. Takie specjalne bilety dla seniorów 
zazwyczaj dystrybuowane są poprzez kluby seniora, 
w których należy zasięgać informacji na ten temat. 
Z wejściówek skorzystali seniorzy odwiedzający m.in. 
Gardenię, a najbliższe targi, na które można się wybrać 
to Motor Show w dniach 1-3.04.
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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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GŁOS MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

7 marca o godzinie 11.00, w sali 317 w Wydziale Zdrowia 
Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 46 odbędzie się posiedzenie 
Miejskiej Rady Senioró w z udziałem zaproszonych gości. Obra-
dy podzielono na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyć będzie 
mieszkalnictwa i budownictwa dla seniorów. W temat zebra-
nych wprowadzi Janina Paprzycka – członkini MRS, a do dysku-
sji zostali zaproszeni: Iwona Matuszczak-Szulc – dyr. Wydz. Rozwo-
ju Miasta, Renata Murczak – dyr. Biura Spraw Lokalowych, Andrzej 
Nowak – dyr. Wydz. Urbanistyki i Architektury, Bożena Przewoźna – 
dyr. Wydz. Gospodarki Komunalnej, Tomasz Lewandowski – prze-
wodniczący Komisji Gospod. Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej 
RM oraz Halina Owsianna – wiceprzewodnicząca tejże Komisji,Dr 
Edward Kozłowski – Firma ‚Reas‘ z Warszawy: doradztwo w zakr. 
rynku mieszkaniowego, współaut. publikacji – Budownictwo 
Senioralne w Polsce. W-wa 2015, przedstawiciele Zespołu Kon-
sultantów MRS: prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis – Przewod-
nicząca Zarządu Głównego Polskiego Tow. Gerontologicznego,
Andrzej Lajborek – aktor Teatru Nowego, Włodzimierz Kałek – dyr. 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Studenci Wydz. Architek-

tury PP z Dziekanem prof. Jerzym Suchankiem oraz Wydz. Archi-
tektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego z dr. hab. Piotrem 
Urbańskim – kier. Katedry Terenów Zielonych i Architektury Krajo-
brazu.

Celem tej części spotkania będzie uzyskanie wsparcia mery-
torycznego od dyskutantów w pełniejszym rozeznaniu problema-
tyki oraz wypracowanie stanowiska MRS w kwestii mieszkalnictwa 
seniorów i budownictwa dla tej grupy wiekowej mieszkańców 
Poznania.

W drugiej części obrad MRS zajmie się przyjęciem protokołów 
z poprzednich posiedzeń, omówione zostaną możliwość współ-
pracy z Kolegium Pracowników Służb Społecznych (ul. Mosto-
wa 6) oraz Stowarzyszeniem Pogotowia Społecznego (ul. Borów-
ki 4), Poznańska Karta Seniora, podsumowanie przygotowań do 
posiedzenia MRS 4 kwietnia poświęconego zagadnieniu: „Senio-
rzy a kultura”, podsumowanie przygotowań do listopadowej kon-
ferencji nt. wyników 13-letniej polityki senioralnej Miasta, udział 
MRS w Targach Senioralnych ‚Viva Seniorzy‘ (22-23 kwietnia), 
a także pozostałe sprawy organizacyjne.

Miejska Rada Seniorów III kadencji pod przewodnictwem Zdzi-
sława Szkutnika chce docierać z informacjami i ofertą do jak naj-
szerszej grupy mieszkańców Poznania. Na początku roku w Urzę-
dzie Miasta Poznania odbyło się pierwsze spotkanie z seniorami, 
na które przybyło kilkadziesiąt osób – głównie liderów klubów se-
niora. Była to także okazja dla wielu instytucji do przedstawienia 
oferty skierowanej właśnie do osób starszych.

Radni obecnej MRS szczególny nacisk położyli na politykę 
informacyjną – coraz więcej wiadomości pojawia się na inter-
netowej stronie www.mrs.poznan.pl oraz na aktywowanym kilka 
tygodni temu fanpejdżu https://www.facebook.com/miejskara-

Następne posiedzenie 

daseniorowpoznan. Ideą jest docieranie do jak najszerszej grupy 
starszych poznaniaków przede wszystkim z ofertą, która przyczyni 
się do poprawy warunków życia, ale też z ofertami firm zajmu-
jących się zdrowiem np. bezpłatnych badań, czy propozycjami 
z zakresu relaksu i rozrywki, jak wejściówki czy bilety w atrakcyjnej 
cenie na spektakle kinowe i teatralne. Od czasu do czasu na fa-
cebooku pojawiają się także ciekawostki i sympatyczne komen-
tarze do wszelakich sytuacji i zdarzeń związanych po prostu z... 
życiem.

Dla osób zainteresowanych kontaktem z Miejską Radą Senio-
rów uruchomiono także specjalny numer telefonu 885 960 352. 

 Miejska Rada Seniorów w Poznaniu
bliżej mieszkańców
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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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WOKÓŁ NAS

Waloryzacja emerytur i rent 2016 

Tegoroczną waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 mar-
ca 2016 r., do których prawo powstało do 29 lutego 2016 r. 

W przypadku świadczenia, którego wypłata została wstrzymana (np. w związ-
ku z osiąganiem przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia albo z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia bez 
rozwiązania stosunku pracy), waloryzacja zostanie przeprowadzona z chwilą 
podjęcia jego wypłaty.

Od 1 marca 2016 r. będą obowiązywały również nowe kwoty najniższych 
emerytur i rent oraz kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz 
z emeryturą lub rentą, albo samoistnie, a także maksymalne kwoty zmniejszenia 
emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej:
• emerytury, renty rodzinne, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 

882,56 zł,
• renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 676,75 zł, 

• renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku 
z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna 
wypadkowa - 1059,07 zł, 

• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku 
z wypadkiem lub chorobą zawodową - 812,10 zł 

• renta socjalna - 741,35 zł
• dodatek dla sieroty zupełnej wynosi - 392,20 zł , 
• dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie - 

208,67 zł, 
• dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego 

za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samo-
dzielnej egzystencji - 313,01 zł , 

• dodatek kombatancki - 208,67 zł, 
• dodatek kompensacyjny - 31,30 zł. 

Począwszy od 1 marca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. 
Świadczenia zostaną zwaloryzowane przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji wynoszącego 100,24 procent.

„Dziadkowie są od rozpieszczania, rodzice od wychowywania” – to stare przy-
słowie najlepiej uświadamia nam, że to właśnie babcie i dziadkowie szczególnie 
troszczą się o swoje wnuki, często również pod względem finansowym. Jak po-
kazują dane zgromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej, we wrześniu 2015 
r. prawie 2,5 mln osób w wieku 65 plus posiadało aktywny produkt kredytowy. 
Seniorzy najczęściej korzystają z kredytów konsumpcyjnych, stanowiących 51,6 
proc. wszystkich ich zobowiązań kredytowych.

– Zachodzące w Polsce zmiany demograficzne jednoznacznie wskazują na 
stopniowe zwiększanie się liczby osób starszych powyżej 60. roku życia – mówi 
Marcin Gozdek, z Biura Informacji Kredytowej. – To sygnał o rosnącej roli ekono-
micznej tej grupy wiekowej, która już obecnie stanowi szeroki segment klientów 
bankowych, korzystających z różnych form kredytowania. Według danych za-
wartych w bazach BIK, osoby w wieku powyżej 65 lat mają obecnie do spłaty 
zobowiązania kredytowe o łącznej wartości przekraczającej 22 mld złotych. Z kolei 
najnowsze badanie opinii przeprowadzone przez MillwardBrown na zlecenie BIK 
wykazało, że starsze osoby częściej padają ofiarą oszustów. To osoby starsze czę-
ściej doświadczają kradzieży dokumentów potwierdzających tożsamość, dlatego 
tak ważna jest edukacja seniorów w zakresie bezpieczeństwa dokumentów i świa-
domego korzystania z instrumentów finansowych – tłumaczy ekspert BIK.

Z naszymi bliskimi warto porozmawiać o sytuacjach, w których przestępcy 
mogą ich oszukać. Skala wyłudzeń jest duża. Według danych Policji za 2014 r. 
przestępcy każdego dnia przynajmniej 5 razy dziennie próbowali oszukać oso-
by starsze i wyłudzić od nich pieniądze. - Chociaż suma przestępstw tego typu 
spada, to wyłudzone kwoty rosną. W 2014 roku przestępcy wyłudzili ponad 60 
mln złotych. Policja przestrzega przed działaniami oszustów i ich metodami „na 

wnuczka” czy „na policjanta” – mówi podinsp. Dorota Pater 
z Komendy Głównej Policji. – Najczęściej stosowaną przez oszu-
stów formą wyłudzenia jest metoda „na wnuczka”. Przestępca 
kontaktuje się np. telefonicznie ze starszą osobą i przedstawia 
jej historię, według której ukochany wnuk ma kłopoty finanso-
we, bądź potrzebuje pożyczki na świetną inwestycję. Następ-
nie informuje, że znajomy przyjdzie odebrać pieniądze. Gra na 
emocjach to tylko jedna z socjotechnik wykorzystywana przez 
oszustów do wyłudzenia często bardzo dużych sum pieniędzy. 
Starsze osoby działają w dobrej wierze, sądząc, że pomagają 
najbliższym. Tymczasem są narażone na olbrzymie kłopoty – 
przestrzega podinsp. Pater.

Zgubiony bądź skradziony dowód osobisty, powinno się jak 
najszybciej zastrzec, zaś o jego kradzieży - niezwłocznie powia-
domić najbliższą jednostkę policji, aby uchronić się przed wyłu-
dzeniem kredytu na dane osobowe.

W celu szerzenia edukacji dotyczącej bezpieczeństwa doku-
mentów tożsamości Biuro Informacji Kredytowej wraz z Komen-
dą Główną Policji zainicjowały ogólnopolską akcję edukacyjną 
„Nieskradzione.pl”, której głównym celem jest propagowanie 
idei „Bezpieczna tożsamość. Nieskradzione życie”. W ramach 
akcji działa strona Nieskradzione.pl, na której opisane są praw-
dziwe zdarzenia, a także znajdują się gotowe porady dotyczące 
przechowywania i udostępniania danych osobowych, zarówno 
w życiu codziennym, jak i w Internecie.

Seniorzy najczęściej padają ofiarą  
kradzieży dokumentów tożsamości

Jak wynika z badania Biura Informacji Kredytowej, 8 proc. osób powyżej 60. roku życia  
doświadczyło kradzieży dokumentów poświadczających tożsamość. 
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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 
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WOKÓŁ NAS

Zdecydowaliśmy się wybrać na spotkanie, ponieważ 
zaplanowano je w restauracji, której wnętrze od dawna 
chcieliśmy poznać, a nigdy nie było ku temu okazji, oraz 
z racji, że nigdy nie braliśmy udziału w tego rodzaju przed-
sięwzięciach. To było naprawdę niezwykłe doświadczenie. 
Nie wiem, czy kiedyś wcześniej uczestniczyliśmy w takim 
show. Spotkanie prowadził niespełna trzydziestoletni 
mężczyzna (przynajmniej taki 
wiek deklarował), towarzyszyły 
mu dwie młode kobiety i dwóch 
mężczyzn. Blisko godzinę za-
chwalano sprzęt do masażu, go-
ście (blisko 50 osób) w siedmio-
osobowych grupach testowali 
maty do masażu kamieniami 
nefrytowymi. Powiedziano też 
nieco o poduszce do masażu, 
,,lisku” na szyję, który świetnie 
sprawdza się w podróży, przedstawiono filtr do wody 
i komplet garnków z termometrem, które mają wejść na 
polski rynek. Nie padło ani słowo na temat cen. Mieliśmy 
z mężem dobrą zabawę, obstawialiśmy ceny kolejnych 
produktów, nasze propozycje jednak były sporo niższe od 
tych, które później poznaliśmy. Trzeba zwrócić uwagę, że 
nie wszyscy zgromadzeni dowiedzieli się, jaka jest cena 
maty do masażu (jak się później okazało, była przedmio-
tem faktycznej promocji). Spośród wszystkich wybrano 
tych, którzy poprzez podniesienie ręki dali znać, że są za-
interesowani bliższym poznaniem produktu. W ten sposób 
szybko trafiliśmy do stoliczka obok i w ekspresowym tem-
pie przedstawiono nam jeszcze raz cechy maty oraz po-
wiedziano, że w normalnej sprzedaży kosztuje ona prawie 
5.000 zł, ale cena na dziś, dla nas to 3.999 zł. Oczywiście 
możemy kupić matę na raty po 240 zł na 24 miesiące lub 
140 zł na 36 m-cy. Niesamowita okazja! Bałam się, że do-
stanę ataku śmiechu. Udało się, byliśmy z mężem bardzo 
poważni, chcieliśmy dobrnąć do końca doświadczenia. 
Zajęło nam to 2,5 godziny. 

W wolnej chwili sprawdziliśmy cenę cudownej maty 
do masażu w sieci – 3.700 zł. Pomyśleliśmy: no dobrze, ci 
ludzie tu przyszli z własnej woli, nie ma problemu, jeżeli 
chcą kupić drożej, ich sprawa. Ale tu nie chodziło o zwykłą 
sprzedaż. Muszę przyznać, że sama się w tym pogubiłam. 
W pewnym momencie, już w drugiej części spotkania, 
gdy prowadzący tłumaczył zasady losowania prezentów – 
okazało się, że przygotowano dla nas wyjątkową ofertę i 5 

osób spośród grona ma szansę wygrać: tysiąc złotych, matę do masażu 
i rewelacyjną patelnię! ,,Sierotka Marysia” wylosowała pięć kuponów, od-
czytano nazwiska, było wiele radości. Wcześniej zapowiedziano (zresztą 
przez cały czas wykorzystywano zabiegi, by podgrzać atmosferę), że to 
wszystko będzie w nagrodę, ale nie za darmo, bo przecież nie ma nic 
za darmo. Będzie to za… 1 zł! Zwycięzcy zostali zaproszeni do stolików 
na obrzeżach sali i coś im tłumaczono. Po ustaleniach szybko wychodzili. 

Kątem ucha udało nam się wychwycić strzępki 
zdań: zdolność kredytowa, raty, okazja, umo-
wa… Udało się nam ustalić, że szczęśliwcy byli 
proszeni o wyjście z sali, nie mieli dzielić się z in-
nymi tym, co usłyszeli przy stoliku. Raz po raz 
dało się słyszeć: Brawo, mamy kolejną rezerwa-
cję sprzętu! 

Zaczęłam się cieszyć, że nie mieliśmy szczęścia 
i nic nie wygraliśmy. Nie wiem, jak postąpilibyśmy 
w sytuacji ,,wygranej”. Oczywiście nie dalibyśmy 
się wmanewrować w cokolwiek na raty, podpisać 

żadnej umowy. Zapewne jednak spotkanie nie skończyłoby się przyjemnie. 
Nie lubimy, gdy się nas oszukuje. I to w tak perfidny sposób. 

Były jeszcze dodatkowe losowania, o których już wspominać nie będę. 
Warto zauważyć, że każde kolejne losowanie nagród robiło coraz większą 
wodę z mózgu zgromadzonym. Show był przedni, prowadzący naprawdę 
zasługuje na pochwałę. Podziwiam to, w jaki sposób konstruował grupy, 
do których miała dotrzeć oferta, jak odsiewał tych, którzy nie byli cenni 
dla sprzedawców, jak zgrabnie pozbywał się tych, którzy poznali już ofertę 
i skorzystali z niej lub nie. Mistrzostwo świata!

Pocieszające jest to, że spora część zgromadzonych – i co warte pod-
kreślenia - seniorów traktowała oferty z przymrużeniem oka (siedząc obok 
kobieta rzuciła do nas: ,,Frajerzy! Kupiłam garnki w Internecie za 450 zł, 
a ci mi tu wciskają za 4.000!”). Można było zauważyć, że gości dobra-
no według klucza: osoby w starszym wieku, nawet podeszłym, z małych 
miejscowości (w naszym przypadku był to niewypał, ponieważ jesteśmy 
napływowymi mieszkańcami wsi, ale numer telefonu odziedziczyliśmy po 
poprzedniej właścicielce – staruszce). 

Przykre jest to, że kilka osób wyszło z tej sali z produktami, których za-
kup z całą pewnością przekracza ich możliwości finansowe. Jestem cie-
kawa, ile będą musieli zapłacić za to, że ,,otrzymali” cudowną matę do 
masażu, gotówkę i zestaw garnków. Widziałam minę jednego pana, który 
zachęcany był do złożenia podpisu pod umową. 

Do domu wróciliśmy z dwiema sztukami odzieży aktywnej chińskiej pro-
dukcji w nieokreślonym rozmiarze (miał być polar). Odbierając prezent 
chciałam powiedzieć prowadzącemu prezentację, że jestem wdzięczna 
za materiał badawczy do pracy naukowej, odstąpiłam jednak od pomy-
słu, by nie wdawać się w niepotrzebne dyskusje. 

Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak 

Nic za darmo, za złotówkę!
Daliśmy się z mężem zaprosić na spotkanie, podczas którego miał być promowany cudowny sprzęt do masażu. Miły głos w telefo-
nie przekonywał, że akurat nas wybrano w okolicy, że będzie to ciekawe spotkanie, nic nie stracimy, możemy jedynie zyskać – prócz 
skorzystania z oferty, otrzymamy polary, jeżeli pojawimy się razem, weźmiemy udział w losowaniu drobnego sprzętu gospodarstwa 
domowego. Każdy los (otrzymaliśmy kupony) wygrywa...
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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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Reklama

•  Dieta podstawowa (dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów)
•  Diety specjalne dla kobiet
•  Diety redukcyjne – odchudzające (dla każdej grupy wiekowej)
•  Diety na zwiększenie masy ciała (dla każdej grupy wiekowej)
•  Diety w stanach chorobowych
•  Diety w zaburzeniach żywieniowych

ul. H. Sienkiewicza 22B/2, 60-818 Poznań, tel. +48 694 84 00 84
dietetyk@lekkostrawnia.pl, www.lekkostrawnia.pl

ki jęczmienne są bogate w witaminy z grupy B, niacy-
nę, wapń, magnez, fosfor i potas. Zawierają duże ilości 
błonnika pokarmowego, który zapobiega zaparciom 
oraz wzdęciom. Dzięki swoim właściwościom obniżają 
również poziom cholesterolu we krwi. Podobne działa-
nie mają płatki owsiane. Są nie tylko źródłem witamin 
z grupy B, E, PP ale także białka, błonnika oraz nienasy-
conych kwasów tłuszczowych. Dzięki zawartości antyok-
sydantów opóźniają procesy starzenia się naszej skóry. 
Badania wykazały, że płatki te zawierają też substancje 
psychogenne, które zmniejszają uczucie zmęczenia 
i nerwowości. 

Wszystkie z tych płatków stanowią pełnowartościo-
wy, zdrowy dodatek śniadaniowy. Możemy je jeść rano 
z mlekiem, jogurtem i rozmaitymi sezonowymi owoca-
mi, albo dodać do sałatki.

Przepis na szybki placuszek śniadaniowy: 
Bierzemy dowolne płatki: owsiane, jaglane, jęcz-

mienne lub orkiszowe albo mieszankę z nich. 
3 łyżki płatków + jajko + przyprawy (kardamon, cyna-

mon lub bazylia, oregano – w zależności od tego, czy 
chcemy zjeść placek wytrawny czy na słodko). 

Płatki mieszamy z roztrzepanym jajkiem i przyprawa-
mi, i wylewamy na patelnię. Smażymy na bardzo małej 
ilości oleju z każdej strony ok. 1,5-2 minuty lub robimy to 
bez tłuszczu, jeżeli mamy patelnię, która na to pozwala.

Placuszek wykładamy na talerz i dodajemy na 
wierzch to na co mamy 
ochotę – np. jogurt natu-
ralny z pokrojoną połówką 
banana i pomarańczy lub 
jogurt naturalny z pokrojo-
nym ogórkiem zielonym, 
pomidorem, rzodkiewką 
i koperkiem.

Nadzieja Szukała,  
doradca żywieniowy 

Według badań, gotowe płatki śniadaniowe mają w sobie tyle 
cukru, że powinny stać w dziale słodyczy, a nie zdrowej żywności. 
W wielu z nich, obok cukrów, występują również utwardzone tłuszcze 
oraz mleko w proszku, a ilości błonnika na 100 g produktów są zde-
cydowanie za niskie. Płatki kukurydziane same w sobie są zdrowe. 
Zawierają witaminy z grupy B, fosfor, magnez oraz potas. Jednak te 
oferowane przez producentów są mocno przetworzone z dodatkami 
cukru, sztucznego miodu i innych substancji słodzących, co znacz-
nie obniża ich wartość odżywczą. Bardzo często w płatkach zbożo-
wych zawartość samego zboża to zaledwie 20-45 proc., a reszta to 
substancje dodatkowe. Czytajmy więc etykiety i wybierajmy płatki 
bez jakichkolwiek dodatków. 

Płatki jaglane są bogatym źródłem witaminy B, a także wapnia, 
potasu, magnezu i żelaza. Pozytywnie wpływają na układ nerwowy, 
wspomagają koncentrację dzięki zawartości lecytyny, wzmacniają wło-
sy, paznokcie oraz poprawiają stan cery, bo zawierają też kwas krze-
mowy. Są dobre dla osób nietolerujących glutenu. Podobnie jak płatki 
ryżowe, które charakteryzują się bardzo niską zawartością tłuszczu, 
a są doskonałym źródłem magnezu i żelaza. Płatki orkiszowe, o lekko 
orzechowym smaku, są natomiast bogatym źródłem błonnika pokar-
mowego, białka, witamin E, A i D. Są lekkostrawne i łatwo przyswajane 
przez organizm. Wzmacniają go oraz podnoszą jego odporność. Płat-

MY I ZDROWIE

Zdrowe śniadanie seniora
Śniadanie to jeden z najważniejszych posiłków. W prawidłowej diecie powinno ich być w ciągu dnia 
pięć. Zdrowo zacząć dzień można od płatków śniadaniowych. Ale jakich? Zazwyczaj sięgamy po 
słodzone mieszanki musli lub płatków kukurydzianych. Czy to naprawdę dobry wybór? Otóż nieko-
niecznie.
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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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Wiadomości płyną do nas niekontrolowanym strumie-
niem i na dobrą sprawę nie ma takiego sita, które by wyłapa-
ło tylko te dobre, przydatne człowiekowi, a przede wszystkim 
prawdziwe. Nawet autorytety naukowe swoje odkrycia weryfi-
kują co kilka lat, zaprzeczając wcześniejszym badaniom. 

Spośród naukowych newsów mniejszego i większego 
kalibru są oczywiście takie, które zasługują na naszą uwa-
gę. Choćby obalenie mitu, że spanie na prawym boku jest 
korzystniejsze dla całego organizmu, nie wyłączając serca. 
Kiedy wiele pokoleń przejęło już ten pogląd za swój, ćwicząc 
w łóżkach wymaganą pozycję, nagle naukowcy donoszą, 
że to... błąd! Tylko lewy bok gwarantuje prawidłowe nocne 
funkcjonowanie organom wewnętrznym, ponieważ nie do-
puszcza, a to się dzieje, gdy śpimy na boku prawym, do uci-
sku trzustki i żołądka. 

Także poważnym badaczom zawdzięczamy uzupełnienie 
wiedzy na temat patrzenia bliźniemu prosto w oczy. Do nie-
dawna mówiło się, że tylko kłamcy i przestępcy mają z tym 
problem, więc łatwo było ustalić, kim jest nasz interlokutor. 
Nie wiedzieliśmy natomiast, czym może grozić uporczywe 
wpatrywanie się w oczy przeciwnika. Przeprowadzone labo-
ratoryjne badania dowodzą, że nawet obcy ludzie, gdy im się 
zaleci takie ćwiczenie, w końcu poczują do siebie miętę. Na 
wszelki więc wypadek ostrzega się, aby starannie dobierać 
sobie rozmówców. Na razie nie wiadomo, czy taki hipnotyzer-
ski pojedynek zakończyłby się podobnym rezultatem w przy-
padku polityków z dwóch wrogich sobie partii. 

Pani Goździkowa skutecznie zasugerowała Polakom po-
trzebę środka przeciwbólowego także profilaktycznie, czyli 

na wszelki wypadek. Może przecież zaboleć głowa, gdy pracodawca da 
premię sekretarce podfruwajce, a nie mnie, uczciwie pracującej księgowej. 
Może zaboleć nieleczony i ukruszony dwa lata temu ząb, więc po co się nara-
żać na ból, skoro można go uniknąć? Normalny człowiek nie jest masochistą 
i nie czerpie przyjemności z fizycznego bólu

Troska producentów o nasze dobre samopoczucie i o to, abyśmy umierali 
w pełnym zdrowiu, zachowując przy tym młodość i urodę, nie jest czymś na-
gannym, ale tylko pod warunkiem, że nie przekroczą granicy przyzwoitości. 
A z tym jest różnie. Australijski rząd postanowił zbadać, czym różni się Nurofen 
oferowany w „odmianach” na różne pory dnia i nocy oraz na różne części 
ludzkiego ciała. I co wyszło z tego badania? Poza wersją słowną, czyli zalece-
niami, w jakich sytuacjach stosować, nie różnią się niczym. Skład wszystkich 
„odmian” Nurofenu sprzedawanego na rynku australijskim jest identyczny. 

Człowiek jest mało odporny na płynące zewsząd wskazówki, jak zacho-
wać płaski brzuch, jędrne piersi i kondycję nastolatka do późnej starości. 
Eliminuje więc z diety mięso i rzuca się na pokrzywy i brokuły. Mężczyzna nie 
leży już pod gruszą we własnym ogródku, bo w tym czasie startuje w mor-
derczych maratonach. Kobieta zapomina o maśle i rogalikach kiedyś tak 
chętnie jedzonych na śniadanie. Ona teraz marzy o dniu, kiedy straci wresz-
cie apetyt i upodobni się do modelki kuszącej wychudzonymi ramionami 
i cienkimi, jak u sarenki nóżkami. 

Nigdy jeszcze dotąd nie była tak przydatna filozofia Zenona z Kition, sta-
rożytnego twórcy szkoły stoickiej. Ostrzegał przed apatią, bo głosił pochwałę 
obojętności, a to słowo ma inne znaczenie. Zalecał kierowanie się rozumem 
i życie w zgodzie z naturą. 

Umiar i dystans (nie tylko do siebie) oraz zdrowy rozsądek nigdy nie były 
tak potrzebne, aby cieszyć się życiem – nie katować, jak inni tego chcą! - bo 
to jest wszystko, co mamy. 

Danuta Pawlicka

RANDKA PEŁNA WIGORU. 
BEZ WZGLĘDU NA WIEK

Już niedługo wiosna, a więc wielu z nas serce zacznie mocniej bić i roman-
tycznie nastrajać. Od wielu elementów zależy sukces każdej randki, ale to ty 
decydujesz, które z nich wybierzesz i jak wpłyną na twoją. Wykorzystaj więc 
naturalne afrodyzjaki do podsycenia atmosfery. 

Pobudzenie zmysłów smaku i węchu, są równie ważne, co atrakcyjny wygląd. 
Awokado dostarczy energii, ostrygi zachęcą do przytulania, a szparagi wspomogą 
układ nerwowy i przywołają zmysłowe skojarzenia. Cynamon, kardamon czy im-
bir, tak popularne w Kamasutrze, rozbudzą namiętność. Gruszka, przypominająca 
kształtem kobietę, działa na wyobraźnię, a znane wszystkim truskawki z szampanem 
to obowiązkowa pozycja w randkowym menu. Truskawka ma właściwości rozbu-
dzające, swoim wyglądem przypomina serce, a jej kolor to kolor miłości. Te i wiele 
innych zdrowych oraz naturalnych składników wpływają pozytywnie na libido. 

Jeśli chcesz dodatkowo wspomóc naturę, dodać sobie energii na ten wyjąt-
kowy wieczór, wybierz Pharmaton Geriavit. To zestaw witamin z opatentowanym 
wyciągiem G115® z żeń-szenia, który pozwala dłużej cieszyć się życiem w sile 

wieku, w pełni sił. Żeń-szeń w wielu kręgach kulturowych uzna-
wany jest za afrodyzjak, a w medycynie naturalnej stosowany 
jest jako środek wpływający na potencję. 

Nie ma jedynego i słusznego przepisu na romantyczny wie-
czór we dwoje. Wszystko zależy od indywidualnych upodobań, 
smaków i możliwości. Najważniejsze, to aby tego dnia dotrzymać 
kroku partnerowi. Dosłownie i w przenośni. Bez względu na wiek.

Promocja

Śpij na lewym boku
i czytaj Zenona z Kition
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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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Liczne spotkania w ostatnich miesiącach z reprezentantami Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, 
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Stowarzyszenia Polskich 
Mediów, Klubu Starszych Dziennikarzy, Klubu Dziennikarzy Obywa-
telskich doprowadziły do jednoznacznego stwierdzenia, że jesteśmy 
organizacyjnie przygotowani, aby opanować stworzenie w Poznaniu 
KLUBu DZIENNIKARZa. 

Poznań zapisał się w historii polskiego dziennikarstwa XX wieku jako 
zagłębie prasowe. Tutaj powstawały - i miały niestety krótki żywot takie 
tytuły jak: KAKTUS, TYGODNIK ZACHODNI, PO WYBOJACH, SPOJRZE-
NIA, TYDZIEŃ, 7 DNI, POZNANIAK, NURT, PRZEGLĄD HANDLOWY, DZI-
SIAJ, KURIER POZNAŃSKI, DZIENNIK POZNAŃSKI. Wielu dziennikarzy 
tworzących w/w tytuły nie żyje. Są jeszcze dobrze funkcjonujący - to 
oni zdominowali pierwsze klubowe spotkania w dziennikarskim gro-
nie. Nie było to takie spotkanie dla „wykluczonych zawodowo”, może, 
co najwyżej pewnych weteranów. Skorzystaliśmy aby spotkać, starych 
znajomych, aby wspólnie powspominać i nakreślić cele działania KLU-
Bu DZIENNIKARZa. 

Czwartek 25 lutego zapisał się w działalności bistro Ab Ovo i Je-
życkiego Centrum Kultury przy ul. Jackowskiego 5-7 vis a vis Starostwa 
Powiatowego jako nowe miejsce dla mających potrzebę żurnalistów 
stałego spotykania się. Inauguracja wypadła nad wyraz okazale. 
Dziennikarze zaprezentowali się w rolach jakie dotychczas nie ujaw-

niali. Artystyczną stronę pokazali: Kalina Izabela Zioła, 
Dominika Narożna, Ola Kubiak, Ryszard Bączkowski, 
Zbigniew Roth, Dominik Księski, Piotr Wiza, Jacek Ka-
sprzycki, Kazimierz Miler, Zbigniew Ostrowski, Seweryn 
Biegański duet Ed Wayman - Graham Crowford. Ich 
występy dostarczyły licznym reprezentantom mediów 
(wydano 77 kart KLUBu DZIENNIKARZa) przekonanie, że 
poznańscy dziennikarze są obdarzeni wieloma talenta-
mi jakimi potrafią się dzielić. I niech tak pozostanie... 

Może niezbyt hucznie, ale w zacnym gronie pojawili-
śmy się w Jeżyckim Centrum Kultury, aby po raz kolejny 
zintegrować się. Udało się. Możemy codziennie przycho-
dzić do gościnnego Ab Ovo przy ul. Jackowskiego 5-7, 
zaś działalność programową ograniczamy do czwartku. 
W każdy piąty dzień tygodnia dziennikarze wcielać się 
będą w artystyczne szaty i zaprezentują swoje talenty 
takich Dam jak Melpomena, Polihymnia,Terpsychora, 
Kalliope, Erato, Talia, Aojde. 

O kolejnych spotkaniach będziecie koleżanki i kole-
dzy informowani na bieżące. Ryszard Sławiński członek 
Zarządu Głównego SDRP napisał „Jestem pod wraże-
niem. My poznańscy, Wielkopolscy dziennikarze jeste-
śmy razem. Pięknie. Oby tak zawsze. Wszystkich pozdra-
wiam i dziękuję!

A Zenon Bosacki - inicjator Wielkopolskiego Porozu-
mienia Dziennikarzy sprzed lat 20-tu napisał „Dziękuję. 
Będzie gdzie wypić za solidarność dziennikarzy, a może 
nie tylko...(legitymacja nr 53). Oby słowa Zenona się 
ziściły.

Z poZDROWIEniami,
Krzysztof Wodniczak

koordynator
Wielkopolskiego Porozumienia

Dziennikarzy

zdj. Hieronim Dymalski

WOKÓŁ NAS

Jest już w Poznaniu 
KLUB DZIENNIKARZA
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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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MY I KUCHNIA

Przerwa na kawę. Chwila, gdy można się rozkoszować 
gorącym napojem o pobudzających właściwościach, 
który poprawia humor i kreatywność nawet w poniedzia-
łek rano. W Polsce najczęściej pijamy duży kubek czarnej 
kawy, albo z mlekiem. A jak to wygląda na świecie?

Włochy
Prawdopodobnie nikt nie 
parzy kawy lepiej niż Włosi. 
Najpopularniejszym rodza-
jem pitym przez rodowitych 
mieszkańców jest espres-
so – mała filiżanka mocno 
parzonej kawy spożywana 
zwykle na stojąco, przy ba-
rze. Inne, równie popularne 
odmiany kawy to latte macchiato i cappuccino. Ale, uwa-
ga! Chwaląc się swoim włoskim i zamawiając samo latte 
otrzymacie po prostu mleko, a jeśli pijecie tylko cappuc-
cino to we Włoszech wypada pić je jedynie rano. Będąc 
w Rzymie należy zachowywać się jak Rzymianin. 

Turcja 
Kawa najczęściej jest traktowana jak budzik dla nasze-
go mózg i jej głównym celem jest stawianie na nogi. 
Cóż, nie w Turcji. Tutaj stanowi deser po posiłku i odzwier-
ciedla umiłowanie Turków do słodyczy. Zwana, po prostu, 
kawą po turecku serwowana jest w malutkich filiżanecz-
kach i zgodnie z przysłowiem powinna być czarna jak 
piekło i słodka, jak kobieta. Ponadto, jest niemożliwie go-
rąca, a jej ukoronowaniem jest drobna słodycz podawana 
na spodeczku. 

Francja
Każdy Francuz zaczyna swój 
dzień od porządnej porcji 
kawy i chrupkiej bagietki. 
Dobry początek dnia to 
dobra cafe au lait, czyli po 
prostu kawa z gorącym mle-
kiem, serwowana w dużym 
kubku o szerokim rondzie, 
na tyle szerokim, aby zamo-
czyć w nim kawałek bagietki lub croissant. Zamawiając 
kawę w Paryżu warto jednak zwrócić uwagę na cenę, po-
nieważ różni się ona w zależności od miejsca planowane-
go spożycia – na wynos, w kawiarni lub na zewnątrz.

Holandia
Dokąd się udać w Holandii na kawę? Raczej nie do cof-
feshop’u. Niemniej jednak kawa i kawiarnie są integralną 

Kawa tu, kawa tam
częścią holenderskiej kultury. Tradycyjną formą podania napoju jest kaf-
fe, czyli filiżanka czarnej kawy serwowana z ciasteczkiem. Nie ma wokół 
niej żadnych specjalnych rytuałów, a jej smakiem można cieszyć się cały 
dzień. Nic więc dziwnego, że statystyczny Holender wypija 3, 2 filiżanki 
kawy dziennie!

Irlandia
Spotkanie kawy i alkoholu – z tego musi wyjść coś smacznego! Na pomysł 
takiej fuzji wpadli Irlandczycy w latach 40. ubiegłego stulecia, aby roz-
grzewać zmarzniętych amerykańskich turystów. Smak i aromat Irish Cof-
fee pozwolił jej przetrwać, aż do dziś i zdobyć popularność na całym świe-
cie. W końcu, kto się oprze gorącej kawie zmieszanej z aromatycznym 
irlandzkim whiskey, cukrem i koroną z bitej śmietany.

Grecja
Tradycja picia kawy sięga daleko w przeszłość, jednak, nie w Grecji. Grec-
ka specjalność – frappe  – powstała w czasach kawy rozpuszczalnej. Spo-
sób przyrządzenia napoju jest niebywale prosty. Dobrze schłodzoną kawę 
rozpuszczalną miesza się z lodem, cukrem i skondensowanym mlekiem. 
Jednakże, turyści chcący spróbować napoju powinni mieć się na bacz-
ności! Jeżeli Grek zauważy, że jesteście turystami cena kawy podskoczy, 
a obsługa będzie udawać Greka.

Stany Zjednoczone
Dzień bez kawy dniem straconym – taką 
dewizę wyznaje się w Ameryce. USA to kraj 
kawoszy, ale ilość wypijanej kawy potrafi za-
skoczyć. Rok rocznie Amerykanie wypijają 
146 miliardów filiżanek kawy! Nie uświad-
czymy tu jednak specjalnego rodzaju, jak 
w innych krajach. Mieszkańcy Stanów Zjed-
noczonych piją albo odstaną, słabą kawę lub bomby kaloryczne z karme-
lem, bitą śmietaną i syropem czekoladowym. Wspólna cecha jest jedna 
– zawsze jest jej dużo.

Arabia Saudyjska
Wejść do kawiarni, zamówić kawę, wypić i wyjść – zwykle tak to wszędzie 
wygląda. Wszędzie, tylko nie w Arabii Saudyjskiej. Tam piciu kawy towa-
rzyszy szereg rytuałów. Ceremonia zaczyna się od uścisku i całusa w po-
liczek, następnie uczestnicy siadają na podłodze po turecku. Pierwszym 
w kolejności saudyjska kawa, kawha, przysługuje osobom najstarszym, 
a filiżankę należy trzymać zawsze w prawej ręce. 

Wietnam
Wietnam przez wiele lat był kolonią francuską, dlatego najpopularniejszą 
kawą jest tam wariacja na temat cafe au lait. Świeże mleko było w XIX wie-
ku towarem deficytowym w Wietnamie, lokalni kawosze postanowili więc 
rozwiązać ten problem za pomocą mleka skondensowanego. Po dodaniu 
do niego kawę i lód powstał zupełnie nowy rodzaj kawy, a jaki pyszny!
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Baran
21.03 – 19.04
Nadchodzi bardzo pogodny czas dla Ciebie i Twojej 
rodziny. Choroby, a co za tym idzie troski i niepokój 

o domowy budżet odejdą w siną dal. Postaraj się korzystać z tych 
wesołych dni i nie pozwól zepsuć sobie humoru bezsensownymi 
insynuacjami.

Byk
20.04 – 22.05
Wiosna to dla Ciebie okres wzmożonego napięcia, 
podniecenia. Już nie możesz doczekać się słoń-

ca i pierwszej w tym roku dłuższej podróży. Pamiętaj, by zawsze 
w bezpiecznym miejscu nosić gotówkę i dokumenty. Nie ufaj nie-
znajomym.

Bliźnięta
23.05-21.06
Twoje problemy ze zdrowiem wkrótce miną, chociaż 
nie znaczy to, że na zawsze. Musisz pamiętać o robie-
niu badań przynajmniej kilka razy w roku. W najbliż-

szych tygodniach odwiedzi Cię dawny znajomy, którzy przyniesie 
ze sobą garść wesołych wspomnień.

Rak
22.06-22.07
Nie daj się porwać wiosennym miłosnym uniesie-

niom, bo na razie na horyzoncie nie ma nikogo, komu można by 
zaufać. Znajomość z ostatnich dni czy tygodni okazać się może 
wielkim niewypałem. Dopiero latem uda Ci się spotkać kogoś 
bardziej sensownego.

Lew
23.07-23.08
W najbliższych tygodniach będziesz sporo podró-
żować, ale nie będą to dalekie wojaże. Przy okazji 

załatwisz kilka ważnych spraw rodzinno-urzędowych. Wkrótce 
spotkasz wiele znajomych osób, z którymi od dawna nie miałeś 
kontaktu.

 Panna 
24.08-22.09
W ciagu miesiąca, może dwóch uda Ci się odświeżyć 
dawne znajomości. Dzięki temu spróbujesz tez roz-
wiązać kilka nurtujących Cię od dawna spraw. Pamię-

taj, że powinieneś też skontaktować się z urzędem i złożyć pewne 
oświadczenia. Pod koniec kwietnia czeka Cię wyjazd.

Waga
23.09-22.10
Nadchodzi czas wzmożonego wysiłku. Na szczęście 
będzie to tego rodzaju wysiłek, który daje wiele sa-

tysfakcji i pozytywnej energii. Choć zmęczony to jednak szczęśliwy 
będziesz kładł się spać i rano wstawał. Za około 4-6 tygodni czeka 
Cię podróż.

Skorpion
23.10-21.11
Wzmożony wysiłek fizyczny nie wpływał ostatnio 
dobrze na Twoje samopoczucie. Twój organizm do-

maga się wypoczynku. Posłuchaj go, a szybko wrócisz do dobrej 
formy. W najbliższym czasie będziesz musiał wyjechać. Zaplanuj 
wszystko wcześniej, by potem się nie denerwować.

Strzelec
22.11-21.12
Wiosna to dla Ciebie czas wzmożonej aktywności. 

Już nie możesz się doczekać chwili, gdy znów zaczniesz intensyw-
nie pracować. Musisz jednak uważać na zdrowie. Postaraj się nie 
zatracać w pracy, a przede wszystkim dużo odpoczywać – także 
aktywnie.

Koziorożec
22.12-19.01
Zdrowie, zdrowie i jeszcze raz zdrowie powinno być 
w tym okresie dla Ciebie najważniejsze. Staraj się 

unikać zatłoczonych pomieszczeń, gdzie aż roi sie od wirusów 
i bakterii. W najbliższych tygodniach czeka Cię dośc daleki wy-
jazd, więc nie możesz chorować.

Wodnik
20.01-18.02
Nie pozwól na to, żeby inni wmawiali Ci jakieś wierut-
ne bzdury. Staraj się żyć zdrowo i aktywnie spędzać 

wolny czas. Tak rozładujesz negatywne emocje, których Ci nie 
brakuje. Koniecznie odwiedź lekarza, bo pewne schorzenia mogą 
dawać Ci się we znaki.

Ryby
19.02-20.03
Nie dawaj wciągnąć się w jakieś towarzyskie gierki. 
Już wkrótce zobaczysz, że nie prowadzą do nicze-

go dobrego, a plotki, jakie się z nich zrodzą mogą zrobić komuś 
krzywdę. Zadbaj o zdrowie psychiczne i fizyczne. Wkrótce czeka 
Cię miła niespodzianka ze strony rodziny. 
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