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,,Złota rączka” 
dla poznańskich seniorów
Władze miasta Poznania postanowiły uruchomić 
dla mieszkających samotnie Seniorów 65+, 
szczególnie tych chorych, z ograniczoną 
sprawnością fizyczną oraz niewielkim dochodem, 
usługę nazwaną „złota rączka“.
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100 lat 
to za mało! 

Nazwanie seniorem osoby w wieku 60 lat 
stanie się niedługo nietaktem.

W Wielkopolsce mieszka już 214 osób, 
które ukończyły 100 lat życia. 

Najstarsi z jubilatów obchodzili w tym roku 
107 urodziny.  

str. 4-5 

Zenon Laskowik:
Człowiek, który odmienił oblicze... kabaretu

- Trzymajcie się: każda pora - dobra dla seniora, a aktywność 
i pogoda ducha, ważniejsza niż pastylkowa przyducha. 
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Akcja „60 + Kultura”  
Centrum Kultury ZAMEK

W ramach akcji „60 + Kultura” Centrum Kultury ZAMEK zaprasza 
Seniorów w dniach 24-25 września do udziału w zamkowych wy-
darzeniach kulturalnych.
W programie:
24.09. sobota
• Poznańskie dni fantastyki (współorganizator Klub Fantastyki Dru-

ga Era), g. 14.00 / Sala Pod zegarem / wstęp wolny
• wystawa „Eclipser” Agnieszka Brzeżańska, Michael Part, pre-

zentacja z cyklu „Telling the Truth”, kuratorka Dorota Walentyno-
wicz, g. 12.00-20. 00 / Galeria Fotografii pf / wstęp wolny

• wystawa „Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigran-
tów z Ameryki z XIX wieku”, kuratorka dr Natalia Bloch, g. 12.00-
20.00 / Sala Wystaw / wstęp wolny

• spektakl „Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3”, reżyseria Justy-
na Sobczyk, Teatr 21 z Warszawy prezentuje spektakl w ramach 
cyklu Teatr Powszechny, który realizuje CK Zamek, g. 18.00 / dla 
seniorów 60+ proponujemy 50% zniżki od ceny biletu (regularna 
cena 15 zł), czyli bilety dla seniorów kosztują 7 zł
25.09. niedziela

• koncert Adam Bałdych & Helge Lien Trio (Polska/Norwegia), 
koncert w ramach cyklu JAZZAMEK promuje nowy album artystów 
„Bridges”, g. 19.00 / Sala Wielka / dla seniorów 60+ proponujemy 
50% zniżki od ceny biletu (regularna cena 45 zł), czyli bilety dla 
seniorów kosztują 22 zł.

• wystawa „Eclipser” Agnieszka Brzeżańska, Michael Part, pre-
zentacja z cyklu „Telling the Truth”, kuratorka Dorota Walentyno-
wicz, g. 12.00-20.00 / Galeria Fotografii pf / wstęp wolny

• wystawa „Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigran-
tów z Ameryki z XIX wieku”, kuratorka dr Natalia Bloch, g. 12-20.00 
/ Sala Wystaw / wstęp wolny

Miejsce: CK ZAMEK ul. Św. Marcin 80/82 
Kasa: 61 6465 260 (czynna codziennie w godz. 10.00-21.00) 
Punkt informacji: 61 6465 272 (od wtorku do niedzieli  
w godz. od 12.00 do 20.00)

Koncert operetkowy „Wielka sława”  
w Eurocafe

Kawiarnia Eurocafe zaprasza 26 września o godz. 18.00 na koncert 
operetkowy „Wielka sława”.
Bilety w cenie 20 zł (można wcześniej rezerwować).
Miejsce: Galeria MM ul. św. Marcin 24
Informacje: 61 222 59 91

Przegląd emerytalny - debata
Rusza przegląd polskiego systemu emerytalnego, w tym zmian, 
które w nim zaszły od 2011 r. W jego ramach Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych przeprowadzi szerokie konsultacje społeczne. Ha-
słem przeglądu jest „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”.
Najbliższa debata 21 września o godz. 11.00 odbędzie się na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w sali 111a 9 (al. Niepodległości 10).

W ramach prac nad zieloną księgą przeglądu emerytalnego 
w okresie od czerwca do września w 22 oddziałach Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych odbędą się debaty na temat obec-
nego kształtu i wyzwań dla polskiego systemu ubezpieczeń spo-
łecznych.
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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  
+ 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 
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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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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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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!
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Kolejne wydanie My50+ ukaże się w pierwszym tygodniu listopada 2016 r.

O j, jak mnie czasem denerwują opinie o złej 
młodzieży i o tym jak to było ,,za naszych 
czasów”. Znaczy się, oczywiście było lepiej. 

Ci, którzy głoszą takie frazesy mają krótką pa-
mięć lub wybiórczą. Parafrazując słowa Ireny 
Sandlerowej, że ludzie dzielą się wyłącznie na 
złych i dobrych, można powiedzieć, że młodzież 
dzieli się na grzeczną i tę złą, a że dobrzy nie są 
medialni, to pisze i mówi się w większości o chu-

ligańskich wybrykach tych drugich, z czego wychodzi, że dzieciaki są teraz 
gorsze niż kiedyś. 

Z oczywistych względów wychowawczych, rodzice nie opowiadają 
swoim dzieciom o swoich młodzieńczych wybrykach: o rozbitym oknie 
sąsiadów, o winie wypitymi ukradkiem na weselu ciotki czy meblach wy-
rzucanych przez okno akademika podczas studenckich imprez. 

I tak się przed tymi dziećmi wybielają, że potem zapominają o swoich 
grzechach młodości, zachowując w pamięci swój obraz pilnego, grzeczne-
go i kulturalnego studenta i ucznia. Tylko czasem jakiś kumpel odświeży 
im pamięć przypominając o ułańskiej fantazji studenckiego życia towa-
rzyskiego, a i wtedy raczej zamiast chuligańskich wybryków, wydarzenia 
te wspominają jako zabawne przygody. 

A jaka jest współczesna młodzież? Ano taka, jak była dwa, trzy, cztery pokolenia wstecz. To całe zastępy 
mądrych i wrażliwych osób, pracowitych i angażujących się w pomoc innym, wśród których znajdą się czarne 
owce. Te czarne owce też nie biorą się tak same z siebie. Są wytworem środowiska, w którym się wychowały lub 
do którego tra�iły – słowem zostały ukształtowane przez złych dorosłych. Tego jednak wolimy nie zauważać.

A schemat zachować od pokoleń jest taki sam. Nastolatek pyskuje, wszystko wie lepiej, krytykuje dorosłych 
za popełniane błędy, po czy dorasta i... popełnia te same błędy, które następnie wytkną mu jego dzieci. Nie-
uchronny łańcuszek zachowań. 

A między nami, to przecież wiemy, że na przykład takie chamstwo nie ma wieku. Możemy spotkać na swojej 
drodze zarówno chama 80-letniego, jak i 16-letniego. I jak się ma do tego teoria o tzw. gorszej młodzieży? Tak, 
jak stwierdzenie, że ,,za komuny było lepiej”. 

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

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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W Wielkopolsce mieszka 214 osób, które ukończyły 100 lat. 
Najstarsi z jubilatów obchodzili w tym roku 107 urodziny. Na 
terenie I Oddziału ZUS w Poznaniu żyje 84 stulatków. Naj-
starszy urodził się w 1909 r.  
Wciąż wydłuża się w Polsce i na świecie długość ludzkiego życia, a na-
zwanie seniorem osoby w wieku 60 lat stanie się niedługo nietaktem. 

W całym kraju emeryturę wyjątkową z tytułu ukończenia 100 lat pobie-
ra 2,3 tys. osób. Dla porównania w 2008 r. osób w tym dostojnym wieku 
było zaledwie 1,5 tys., zgodnie z prognozami w 2025 r. ma być ich już 4,2 
tys., a w 2035 r. nawet 9,7 tys. jubilatów. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca stulatkom 
świadczenie honorowe. Jest to świadczenie przyznawane 
przez prezesa ZUS. Jubilat nabywa uprawnienia do wspo-
mnianego świadczenia w momencie ukończenia 100 lat 
życia. Świadczenie to nie jest jednorazowe, ale wypłacane 
jest co miesiąc. Wynosi ono 100 proc. kwoty bazowej. Ak-
tualnie kwota bazowa wynosi 3408,62 zł. i zmienia się od 
1 marca każdego roku. Ze świadczenia potrącany jest po-
datek i składka zdrowotna. Dodatkowo, z tej niecodzien-
nej okazji, pracownik Oddziału ZUS osobiście przekazuje 
jubilatowi list gratulacyjny Prezesa Zakładu wraz z życze-
niami.

W ubiegłym roku średnia długość życia mężczyzn 
w Polsce wynosiła 73,8 lat, a kobiet 81,6 lat.

Długość życia na świecie
Średnia długość życia na świecie wzrosła dla kobiet do 
73 lat, a dla mężczyzn do 68 lat, co oznacza, że od 1990 
r. zwiększyła się o sześć lat - podano w raporcie Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO) ogłoszonym w Genewie. 
Różnica między długością życia kobiet i mężczyzn zmienia 
się w zależności od poziomu dochodów mieszkańców da-
nego kraju. W krajach o wyższych dochodach wynosi ona 
sześć lat, w krajach o niższych dochodach - trzy lata.

Kraje, w których przeciętna długość życia w latach 1990-
2012 wrosła najbardziej, to Liberia (z 42 do 62 lat), Etiopia 
(z 45 do 64 lat), Malediwy (z 58 do 77), Kambodża (z 54 do 
72), Timor Wschodni (z 50 do 66) i Ruanda (z 48 do 65). 
Specjaliści z WHO stwierdzili, że jednym z ważnych czyn-
ników zwiększenia przeciętnej długości życia w niektórych 
spośród najbiedniejszych krajów świata jest zmniejszenie 
śmiertelności dzieci w wieku poniżej pięciu lat. Jednakże 
- podkreśla raport - ogromna różnica przeciętnej długości 
życia miedzy bogatymi i biednymi krajami wciąż się utrzy-

100 lat to za mało! 

Równolatek Lenina 
Mbah Gotho z miasta Sragen w Indonezji liczy sobie 146 lat. Urodził 

się 31 grudnia 1870 roku. Taka data widnieje na dowodzie osobistym 
mężczyzny, który jest uznawany za najstarszego człowieka na Ziemi 
- podał serwis informacyjny International Business Times. Urzędnicy 
potwierdzili wiek rekordzisty. Jednak jemu samemu nie zależy zbytnio 
na długowieczności.

Długowieczni Szwajcarzy 
Najdłużej żyjącymi ludźmi na świecie są Szwajcarzy. 
Przeciętny mieszkaniec tego kraju żyje 82,70 lat. Ofi-
cjalny wiek emerytalny w Szwajcarii wynosi 65 lat dla 
mężczyzn i 64 lata dla kobiet. Osoby w wieku 60+ 
stanowią w tej chwili 23 proc. szwajcarskiej populacji. 
W 2050 r. odsetek ten ma wzrosnąć do 37 proc. Szwaj-
caria jest liderem nie tylko pod względem długości 
życia jej obywateli, ma także jeden z najstarszych na 
świecie programów opieki społecznej, utworzony po-
przez referendum w 1890 r.

Wydłużaniu życia nie służy tylko rozwój medycyny, ale także aktywność 
społeczna i rozwój osobisty  Fot. A. Dolska
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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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muje: podczas gdy dziecko urodzone w kraju zamożnym 
ma perspektywę przeżycia przeciętnie 76 lat, szanse osoby 
urodzonej w ubogim kraju są nieporównanie mniejsze; dla 
niej oczekiwana długość życia to o 16 lat mniej.

Kiedy zaczyna się starość? 
Trudno nam dziś uwierzyć, że ,,stary człowiek” Hemingwaya 
miał 50 lat, a dojrzałe kobiety Balzaka liczyły po 35-36 wio-
sen. Starzenie się ludności jest pojęciem stosowanym 
w badaniach statystyki publicznej. To proces zwiększania 
się udziału ludności w starszym wieku w ogólnej liczbie 
ludności. Określa się tzw. próg starości - wiek, po osiągnię-
ciu którego można daną osobę zaliczyć do grupy ludno-
ści w starszym wieku. Najczęściej jako próg przyjmuje się 
jednolicie wiek 60 lub 65 lat, bądź wprowadza się odrębny 
próg dla mężczyzn 65 lat, a dla kobiet - 60 lat. W opracowa-
niach ONZ stosuje się dla kobiet i mężczyzn wiek jednolity - 
65 lat. Z biologicznego punktu wiedzenia, uzasadnione jest 
wyodrębnienie grup osób długowiecznych (90 lat i więcej), 
jako grupy o szczególnych cechach biologicznych i dzie-
dzicznej predyspozycji do długiego życia. 

Inny podział tego okresu życia przedstawia WHO, dzie-
ląc go na 4 etapy:
• od 60 – 75 r. ż. – wiek podeszły (tzw. wczesna starość),

• od 75 – 90 r. ż. – wiek starczy (tzw. późna starość),
• 90 r. ż. i więcej – wiek sędziwy (tzw. długowieczność).

Według ONZ społeczeństwo jest stare, kiedy odsetek osób powyżej 65 
roku przekracza 7%. W związku z wydłużającym się cyklem życia współcze-
snych społeczeństw według prognoz ONZ nastąpi przesunięcie faz życia 
ludzkiego: 
• 18 -24 lata – młodość,
• 25 – 39 lat – młoda dorosłość (dłuższa niż dotychczas),
• 40 – 59 lat – lata środkowe, 
• 60 – 79 lat – późna dorosłość (odroczona, przesunięta, poszerzona), 
• 80 – 99 lat – starość (przesunięty próg starości), 
• 100 i więcej lat – późna starość. 

We wszystkich krajach występuje stałe przedłużanie się przeciętnego 
trwania życia, głównie na skutek systematycznego spadku natężenia zgo-
nów niemowląt, jak i na skutek wydłużającego się życia ludzkiego. O ile 
wzrastająca długość życia człowieka jest pozytywnym skutkiem poprawy 
warunków życia, o tyle zmniejszająca się liczba urodzeń nie jest postrze-
gana pozytywnie ponieważ grozi brakiem zastępowalności pokoleń. Spa-
dek natężenia urodzeń obserwowany jest przede wszystkim w krajach 
najbardziej rozwiniętych. Pod koniec lat 90. kraje Europy Zachodniej za-
częły szybko się starzeć pod względem demograficznym na skutek ujem-
nego wskaźnika przyrostu naturalnego. 

Starzenie się polskiego społeczeństwa radykalnie przyspiesza po 2010 
r. Według danych zamieszczonych w memoriale Komitetu Prognoz „Pol-
ska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk wynika, że w Polsce 
do 2020 r. liczba osób w wieku emerytalnym wzrośnie aż o 62 proc. w sto-
sunku do 2005 r.

Czytający książki żyją średnio 
dwa lata dłużej

Naukowcy ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersyte-
tu Yale przeprowadzili badania, z których wynika, że 
regularne czytanie książek zwiększa prawdopodobień-
stwo wydłużenia życia o średnio 23 miesiące. Według 
badaczy wystarczy już 30 minut dziennie, by móc liczyć 
na taki efekt.

Badanie zostało wykonane w grupie 3635 osób 
w wieku 50 lat i starszych. Ci z nich, którzy poświęcali 
wolny czas na czytanie, żyli średnio o niemal dwa lata 
dłużej niż osoby, które nie przepadały za lekturą.

Teza o wpływie czynności takiej jak czytanie na 
zdrowie i długość ludzkiego życia, jest jednak zgodna 
z wynikami badań naukowców z Harvardu. Ci z kolei 
sugerują, iż powolny proces zanurzania się w książ-
kową fabułę, daje efekt „poznawczego zaangażowa-
nia”, co potwierdza teorie o tym, że lektura powieści 
wzmacnia i stymuluje te obszary mózgu, które odpo-
wiedzialne są za procesy związane z językiem. W ten 
sposób umysł rozwija się niczym mięśnie podczas ćwi-
czeń fizycznych.

Co ciekawe, okazuje się, że czytanie gazet czy ma-
gazynów, nie ma już tak znaczącego wpływu na dłu-
gość naszej ziemskiej egzystencji. Dzieje się tak, gdyż, 
jak się okazuje, książki są w stanie bardziej zaangażo-
wać nasz umysł do pracy. 

Źródło: sciencealert.com

Możemy żyć 150 lat! 
W ciągu jednej minuty w organizmie rodzi się 6 miliardów komórek i 6 
miliardów umiera. Jeżeli człowiek sam sobie nie skróci życia, to może 
żyć bardzo długo. Człowiek może żyć 150 lat! Bo tak naprawdę człowiek 
nie ma wieku. Patriarchowie biblijni żyli 950 lat. Nasze nerki według na-
ukowo stwierdzonego modelu mogą wytrzymać 1200 lat. A tymczasem 
po 35 latach nasze nerki pełne są kamieni, a po 60 latach człowiek już 
jest do niczego i cały czas walczy ze swoimi chorobami. 

Źródło: M. Tombak ,,Droga do zdrowia”
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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 

Centrum Inicjatyw Senioralnych już po raz szósty zaprasza mieszkań-
ców Poznania do wspólnego zainaugurowania, trwającej cały paź-
dziernik, imprezy Senioralni.Poznań. W tym roku dzień inauguracji to 
jedocześnie Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – spotykamy się 
1 października w samo południe! 

Nowością będzie miejsce inauguracji – dziedziniec Urzędu Miasta 
Poznania – pięknie zagospodarowane, zielone miejsce na mapie na-
szego miasta. Organizatorzy zapewnią miejsca siedzące, a znajdująca 
się w krużgankach Cafe Misja – jedno z Miejsc Przyjaznych Seniorom 
i Partner inauguracji zaprosi seniorów do skorzystania z wybranej ofer-
ty z menu w promocyjnej cenie. 

O godzinie 12.00 jak co roku, prezydent Miasta Poznania przeka-
że seniorom i seniorkom klucze do miasta, by tym samym przekazać 
Poznań we władanie najstarszym i najbardziej doświadczonym miesz-
kańcom. To także symboliczny gest docenienia obecności seniorów 
w miejskiej społeczności i wyraz wdzięczności za wszystko to, co wno-
szą w życie młodszych pokoleń poznaniaków. 

Jak co roku również, prezydent wręczy certyfikaty wyróżnionym w ak-
cji Miejsce Przyjazne Seniorom firmom, instytucjom i organizacjom. 

Po oficjalnej części inauguracji zaprosimy mieszkań-
ców do udziału w tradycyjnym koncercie operetkowym, 
który przygotuje uwielbiany przez seniorów tenor – 
Bartosz Kuczyk. Tuż po koncercie wystąpi dla Państwa 
gwiazda – Andrzej Rybiński. 

Podczas inauguracji wolontariusze i wolontariuszki 
rozdawać będą zgromadzonym na dziedzińcu seniorom 
i seniorkom program wydarzeń Senioralnych. Organiza-
torzy mają nadzieję, że i w tym roku wykłady, warsztaty 
i różnorodne spotkania sprostają szerokim i zróżnicowa-
nym zainteresowaniom dojrzałych poznaniaków. 

Sponsorem szóstej edycji wydarzenia jest Centrum 
Medyczne Synexus, które zaprosi seniorów  do udziału 
w nieodpłatnych badaniach kontrolnych. 

Partnerami wydarzenia są poznańskie uniwersytety 
trzeciego w ieku: Akademia Każdego Wieku, Akade-
mia Trzeciego Wieku, Uniwersytet Artystyczny III Wieku, 
Towarzystwo Uniwersytet Każdego Wieku i Otwarta 
Wszechnica Ekonomiczna „Erga Omnies”. 
Szczegółowy program na naszej stronie: 

www.my50plus.pl 

Senioralni. Poznań 2016

Uwaga! Zmiana siedziby CIS

Centrum Inicjatyw Senioralnych 
od 19 września br. 

zaprasza do nowej siedziby 
przy ul. Mielżyńskiego 24 

(u zbiegu ul. Mielżyńskiego 
i placu Cyryla Ratajskiego).

Numery telefonów pozostają te same!

Centrum Inicjatyw Senioralnych wraz z Partnerami, czterema 
poznańskimi uniwersytetami trzeciego wieku, zapoczątkowało 
w październiku 2011 r. nową tradycję w postaci Senioraliów – 
wydarzenia o charakterze kulturalno-edukacyjnym, skierowanego 
do mieszkańców Poznania i okolic. Tworząc analogię do studenc-
kich Juwenaliów chcemy zwrócić uwagę na fakt, że seniorzy, ze 
względu na swoją liczebność są drugą siłą w mieście, dlatego ich 
obecność i potrzeby warte są zauważenia. Głównym założeniem 
jest zorganizowanie czasu i przestrzeni dla seniorów, pobudzenie 
ich do działania poprzez edukację, a także manifestacja ich po-
tencjału i zasobów. Projekt zakłada kilka podstawowych działań.
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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

Reklama

Opiekunki z Polski nazywane są w Niemczech aniołami i perła-
mi. Ich serdeczność i życzliwość sprawiają, że za Odrą wśród pra-
cujących w opiece nad seniorami najwięcej jest właśnie Polek. 

Praca dla ludzi dojrzałych
Opiekunki osób starszych wyjeżdżają najczęściej do Niemiec 
na 6-8 tygodni, mają później przerwę, w trakcie której pie-
lęgnują relacje z własną rodziną i jadą do pracy na kolejne 
6-8 tygodni. Taki system gwarantuje utrzymanie dobrych 
kontaktów z bliskimi i czas niezbędny na odpoczynek. Pracę 
w opiece podejmują najczęściej ludzie dojrzali (50-65 lat), 
którzy mają dorosłe dzieci. W Polsce często nie mogą zna-
leźć godnej i dobrze płatnej pracy ze względu na swój wiek, 
brak doświadczenia zawodowego czy bezrobocie w regionie. 
Szczególnie dotyczy to kobiet, które poświęciły życie na zaj-
mowanie się dziećmi, a później swoimi schorowanymi rodzi-
cami i nie miały czasu na pracę zawodową.

Na czym polega praca?
Opiekunki z Polski pełnią podobną rolę do dzieci zajmujących się 
swoimi starszymi rodzicami. Ich praca polega na towarzyszeniu 
osobie starszej w codziennym życiu i zajmowaniu się domem. 
Nie jest konieczna umiejętność robienia zastrzyków czy podłą-
czania kroplówek – w Niemczech są to zadania zarezerwowane 
dla służb medycznych. Opiekunem może zostać każdy, kto zna 
język niemiecki w stopniu przynajmniej podstawowym, jest cier-
pliwy i wyrozumiały oraz ma doświadczenie w pracy z osobami 
starszymi, także zdobyte we własnej rodzinie.

Jeśli nie znasz języka
Niektóre firmy doceniają doświadczenie w opiece i ułatwiają start 
w zawodzie ludziom, którzy nie znają niemieckiego organizując 
dla nich kursy językowe. Jedną z takich firm jest CareWork, który 
w swojej siedzibie na Winklera 1 w Poznaniu prowadzi cyklicznie 
kursy językowe. Więcej informacji pod nr tel. 61 662 10 81.

Zajmowanie się 
domem i opieka  
nad starszą osobą

Zarobki od 900  
do 1450 euro  
„na rękę”

W NIEMCZECH

PRACA DLA 
OSÓB 50+

  Poznań, 
 ul. Winklera 1

  61 662 10 81
www.carework.pl

Jesteś w grupie osób 50+ i nie masz pracy?
Zostań opiekunką osób starszych!
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kurs języka angielskiego. Miewała momenty, w których nie
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wychodziła, bo robiła to dla męża. Skończyła kurs, zapisała
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rzeczy czasu, jak wtedy, gdy pracowałam na pełnym etacie. 
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MY I HISTORIA

W lipcu br. minęły 73 lata od jednej z większych tragedii w historii Polski 
– mordów Polaków na Wołyniu dokonanych przez Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA). Polacy ginęli tylko dlatego, że 
byli Polakami – przecinani piłami, rąbani siekierami, rozrywani końmi. W mę-
czarniach ginęły kobiety, także ciężarne, i dzieci. Zabijano również Ukraińców, 
którzy nieśli pom oc Polakom. Rzeź trwała miesiącami. Palono całe wsie. Tych 
zbrodni nigdy nie należy zapomnieć. Kłamstwem obecnych polityków ukraiń-
skich są opowieści, że doszło do walk polsko-ukraińskich. Mordy na Polakach 
były wcześniej zaplanowane i konsekwentnie realizowane.

W 2015 roku w kościele św. Jana Kantego w Poznaniu odsłonięto tabli-
cę poświęconą „Ofiarom Zbrodni Ludobójstwa na Wołyniu, Lubelszczyźnie 
i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1939-1947”. 
Tablica powstała z inicjatywy i fundacji Pana Marka Szpytko, członka Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Jest to już kolejna 
tablica znajdująca się w Poznaniu, upamiętniająca zbrodnie dokonane przez 
bandy UPA i ONR. 

Minęła także 75 rocznica mordu lwowskich profesorów, tym razem doko-
nanego przez Niemców. Zginęli między innymi były premier II Rzeczpospoli-
tej: prof. Kazimierz Bartel i Tadeusz Boy-Żeleński.

W styczniu 1945 roku władze sowieckie rozpoczęły masowe aresztowania 
Polaków na Kresach. Część naszych rodaków wywieziono i skierowano do 
ciężkich prac fizycznych. Wielu nie przeżyło. Rozpoczęła się też wielka ope-
racja osiedleńcza. Polacy zaczęli wyjeżdżać szczególnie na Ziemie Zachod-
nie. W Poznaniu zamieszkało wielu Polaków z Kresów II Rzeczpospolitej. Od 
lutego 1989 roku z inicjatywy Kresowian zaczęło działalność bardzo prężnie 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział 
w Poznaniu, które skupia w swoich szeregach nie tylko Kresowian, ale także 
rodowitych poznaniaków i Wielkopolan zainteresowanych Kresami i ich hi-
storią. Jestem z urodzenia Wielkopolanką, ale wychowałam się na Ziemiach 
Zachodnich wśród Polaków z Kresów Wschodnich, jak i z Wileńszczyzny, stąd 
mam wielki sentyment dla moich przyjaciół z tych terenów. Rodzina mojej 
bliskiej znajomej, mieszkająca w okolicach Stanisławowa, została w 1943 roku 
napadnięta przez nieznaną bandę i uprowadzono ojca rodziny inż. Józefa 
Wowka, który zginął bez wieści.

Jak poinformował mnie Stanisław Łukasiewicz, obecny Prezes Towarzy-
stwa, zainteresowanie imprezami, odczytami, spotkaniami, koncertami, 
wystawami przygotowanymi przez Kresowian wśród społeczności Poznania 
i Wielkopolski jest bardzo duże. Każdego roku w maju i we wrześniu Oddział 
Towarzystwa organizuje Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu, które obecnie 
odbędą się 16 i 17 września.

Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezy-
dent Miasta Poznania i Wojewoda Wielkopolski. W ramach dni Lwowa i Kresów 
przygotowywane są liczne atrakcje m.in. koncert pt. „Trzy Ziemie” w wykonaniu 
artystów krakowskich, który odbędzie się 16 września o godz. 17.00 w Sali Ko-
minkowej CK „Zamek” w Poznaniu poprzedzony wykładem okolicznościowym .

Przed restauracją „Kresową” odbywały się Pikniki Lwowskie z udziałem 
zespołów ze Lwowa i różnych miast Polski. Co dwa miesiące organizowa-

ny jest Salon Lwowski w Domu Polonii przy Starym Rynku 
w Poznaniu. Corocznie przyznawana jest statuetka SEMPER 
FIDELIS osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się 
upamiętnieniu Kresów i ich dziedzictwa narodowego. Statu-
etka przedstawia lwa, symbol Lwowa. Laureatami byli m.in.: 
Andrzej Przewoźnik, prof. Andrzej Stelmachowski, Ewa i Wła-
dysław Siemaszko.

W tym roku nagrodę otrzymała Pani Mirosława Tomecka 
Prezes Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce” w No-
wym Rozdole, inicjatorka powstania Towarzystwa oraz założy-
cielka sobotnio-niedzielnej szkoły.

Kresowiacy nie zapominają o ziemiach, które przez 600 
lat zamieszkiwali Polacy i o ludziach z Kresów, którzy wnieśli 
do historii naszego narodu wielkie osiągnięcia, szczególnie 
w dziedzinie nauki i kultury. 

Ważnym punktem programu Dni Lwowa i Kresów są sesje 
naukowe poświęcone udziałowi Lwowian w życiu naukowym 
i kulturalnym Poznania i Wielkopolski. Towarzystwo prowadzi 
intensywną działalność popularyzatorską i wydawniczą m.in. 
wydawane są zeszyty naukowe, które zebrane są w wydanej 
w 2014 roku książce, dotyczącej udziału Kresowian w życiu 
kulturalnym i naukowym Poznania i Wielkopolski. 

W siedzibie Towarzystwa w Zamku jest dostępna bogato 
zaopatrzona biblioteka z wieloma interesującymi książkami 
dotyczącymi historii Kresów, jak i Polski.

Na uwagę zasługują stałe akcje charytatywne organizo-
wane przez Towarzystwo, gdyż Polacy na Kresach bardzo po-
trzebują naszej pomocy. Zdarzył się nawet przed laty przypa-
dek śmierci głodowej polskiej starszej nauczycielki ze Lwowa. 

Dary dla naszych rodaków z Kresów zbierane będą 
w br. 10,12,26 oraz 27 listopada w marketach „Piotr i Pa-
weł”. Do akcji włączają się harcerze i młodzież szkolna z gim-
nazjów i liceów, zwłaszcza uczniowie z Gimnazjum nr 65, 
które otrzymało nazwę „ORLĄT LWOWSKICH”.

Z uwagi na brak pomocy ze strony władz ukraińskich, To-
warzystwo dla naszych rodaków zamieszkujących obecnie 
na Kresach, przygotowuje dary głównie dla osób starszych, 
samotnych i wielodzietnych, w tym paczki dla dzieci. 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich Oddział w Poznaniu swoją wieloraką społecz-
ną działalnością swoich członków zasługuje na szczególne 
uznanie oraz pomoc. 

Krystyna Wiśniewska

PAMIĘTAMY 
I DZIAŁAMY...

8 / My 50+ / Nr 4(34)2016

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

Magazyn
wydawca: wydawnictwo naukowe ,,Silva rerum", www.wydawnictwo-silvarerum.eu
redaktor naczelna: anna Dolska, www.my50plus.pl  email: my50plus@gmail.com
adres: ul. rybaki 18a lok. 222, 61-884 Poznań
redakcja, reklama: tel. 502 078 390, 513 078 964, 
Druk: Zakład Poligraficzny Moś i łuczak Spółka Jawna

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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PORTRET MY50+

Zenon Laskowik – legenda i wielka postać sceny kabaretowej - uro-
dził się w 1945 r. w powiecie wołkowyskim, w Rekściu koło Grod-
na (obecnie: Białoruś). Artystyczną działalność rozpoczął jeszcze 
w czasie studiów na AWF-ie w Poznaniu, gdzie stworzył kabaret 
„Klops”, który potem przerodził się w kabaret „TEY”. Aby występo-
wać na estradzie musiał skończyć Państwową Szkołę Aktorską (takie 
wówczas obowiązywały przepisy). Jednak mając predyspozycje 
i zamiłowanie do bezpośredniego kontaktu z widzem, nie zatrudnił 
się w żadnym z teatrów, bowiem z uśmiechem twierdził, że nie po-
trafiłby powiedzieć tej samej roli, dwa razy tak samo. Wybrał kaba-
ret. To właśnie kabaret „TEY”, założony wraz z Krzysztofem Jaślarem 
i Aleksandrem Gołębiowskim w 1970 r., przyniósł największy rozgłos. 
Pisał teksty i był jednym z głównych wykonawców. Przez wiele lat 
występował w duecie z Januszem Rewińskim oraz Rudim Schuber-
them. Jednak absolutny rozgłos, przyniosły mu występy w duecie 
z Bohdanem Smoleniem. Okres TEY-a zapisał się w annałach pol-
skiej estrady złotymi głoskami. Któż nie pamięta fantastycznych mo-
nologów i skeczy z tego okresu? „Mamuśka”, „Jak wyjść z kryzysu”, 
słynne „narodziny Gwiazdy”, programy dla Studia Gama, czy mini 
spektakl „S tyłu sklepu”, który stał się kultowym przebojem Festiwalu 
w Opolu (1980), na zawsze pozostają w pamięci widzów. 

Na początku lat 90. wycofał się z życia kabaretowego i... został listonoszem. 
Zawsze uśmiechnięty listonosz przynosił nadal uśmiech i pogodę ducha. Wręcz 
uwielbiany przez adresatów, bowiem nawet złe wiadomości przynoszone, jako 
doręczyciel, potrafił dostarczyć w sposób niezwykle ujmujący i miły, a do tego 
potrafił wysłuchiwać cierpliwie utęsknień i żalów.

Po 11 latach powrócił na estradę i został szefem Platformy Artystycznej O.B.O.R.A. 
Powrót kabareciarza, o ustalonej już renomie, został przyjęty wyjątkowo dobrze. 
I znowu, trafne obserwacje, mądrość życiowa przedstawiona w opakowaniu absur-
du powalały ze śmiechu, nawet największych ponuraków. Wiele występów zaowo-
cowało kolejnymi ciekawymi propozycjami, których zwieńczeniem było powołanie 
„Filharmonii Dowcipu”, w której wraz z Waldemarem Malickim i Jackiem Fedorowi-
czem, bawili i „edukowali” publiczność. Obecnie „szczęśliwy” stypendysta ZUS-u.

Po październikowych wyborach niechętnie występuje w mediach, natomiast czę-
sto występuje w teatrach i domach kultury z nowym programem „spotkanie kolesiów”, 
jako że twierdzi, iż domeną sztuki kabaretowej jest bezpośredni kontakt z publicznością. 
Gdy usłyszał o ciężkiej chorobie Bohdana Smolenia, który po trzech wylewach stracił 
mowę i zdolność chodzenia, zaangażował się w pomoc. Wziął udział w koncercie cha-
rytatywnym „A tam cicho być” w Teatrze Kamienica, z którego dochód został przeka-
zany na specjalistyczna opiekę i kosztowną rehabilitację byłego partnera.

Zenon Laskowik w czasie kabaretowej kariery otrzymał wiele nagród i wyróżnień. 
Począwszy od „Złotej Szpilki”, laureat Telekamery Tele Tygodnia, Grand Prix Krajo-
wego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, po otrzymanie „Super Wiktora”. W 2014 r. 
za całokształt działalności otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Z uwagi na wiek i duże doświadczenie, rozumie w pełni potrzeby osób starszych 
i jednocześnie nawołuje do aktywnego spędzania czasu. Sam chętnie gra w tenisa. 
Tenis, jak twierdzi, przynosi nie tylko relaks, ale pozwala nadal się spełniać i jedno-
cześnie utrzymywać formę, której możemy p. Zenkowi tylko zazdrościć.

A jakie miałby rady dla seniorów? Przede wszystkim: „Ruch jest kategorią 
zdrowia numer 1, a więc drogi seniorze – ruszaj się!”. To znaczy: „nie siedź 
bracie w chacie przy teleaparacie, bo od propagandy dostaje się amby”.

 Z okazji spotkania z nami, przekazał za naszym pośrednictwem wiele życzeń 
dla wszystkich seniorów i podsumował nasze spotkanie słowami: „Trzymajcie 
się: każda pora - dobra dla seniora, a aktywność i pogoda ducha, ważniejsza 
niż pastylkowa przyducha”

Dziękujemy... 
Roman Szymański 

Fot. R. Szymański, Archiwum

Zenon 
Laskowik 

Człowiek, 
który odmienił 

oblicze... 
kabaretu
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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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Do okularów progresywnych  
trudno przywyknąć MIT 
W dobie nowoczesnych konstrukcji soczewek progresyw-
nych, stwierdzenie to jest nieprawdziwe. Zaawansowane 
technologie wykorzystane przy projektowaniu i produkcji 
soczewek progresywnych do minimum skracają czas przy-
zwyczajania się do nich. Aby wykonywanie codziennych 
czynności stało się przyjemnością, okulary progresywne 
powinny być dobrane i zamontowane zgodnie z indy-
widualnymi potrzebami użytkownika. Ponadto, niektórzy 
producenci soczewek progresywnych, np. JZO sp. z o.o. 
oferują je z pakietem Komfortowa Adaptacja, co oznacza, 
że w razie jakichkolwiek problemów z przyzwyczajeniem się 
do nich można wymienić je na okulary jednoogniskowe, 
dwuogniskowe lub progresywne o innej konstrukcji.

Okulary z soczewkami progresywnymi  
wyglądają jak zwykłe  
okulary korekcyjne FAKT
Na soczewce progresywnej nie widać linii podziału pomię-
dzy poszczególnymi obszarami korekcji. Z wyglądu okulary 
z soczewkami progresywnymi niczym nie różnią się od tych 
używanych powszechnie np. do czytania. Soczewki progre-
sywne są wykonane z doskonałych materiałów i pokrywa-
ne powłokami antyrefleksyjnymi, które niwelują uciążliwe 
dla wzroku odblaski. Można je zamówić nie tylko w wersji 
bezbarwnej, ale również jako fotochromowe, polaryzacyj-
ne lub barwione.

Soczewki progresywne nie korygują  
wszystkich wad wzroku MIT
Konstrukcja soczewek progresywnych umożliwia korekcję zróżnicowanych wad wzro-
ku, takich jak: krótkowzroczność, dalekowzroczność lub astygmatyzm. Stosowanie 
tego typu soczewek zaleca się już w początkowych fazach prezbiopii. Należy obalić 
mit, że wady wzroku inne niż prezbiopia ograniczają możliwość noszenia soczewek 
progresywnych.

Do soczewek progresywnych można wybrać  
dowolne oprawy FAKT
Istnieje nieuzasadnione przekonanie, że okulary progresywne muszą mieć koniecznie 
duże oprawy. W rzeczywistości personalizacja w doborze soczewek i zaawansowane 
technologie pozwalają na wybór niemal dowolnych opraw zgodnie z upodobaniami 
użytkownika.

Wszystkie soczewki progresywne są takie same  MIT
Nie jest prawdą, że wszystkie soczewki progresywne są takie same. Współcześnie na 
rynku jest wiele konstrukcji soczewek progresywnych. Są one dostosowane do po-
trzeb nabywców: specyfiki wykonywanej pracy, wieku lub hobby. Takie soczewki jak 
Intuitiv® Plus Mio uwzględniają np. sposób patrzenia przez okulary odmienny dla oso-
by praworęcznej i leworęcznej oraz budowę gałki ocznej, która jest różna przy różnych 
wadach wzroku. Okulary progresywne są tworzone według indywidualnych parame-
trów zamawiającego.

Ceny okularów progresywnych są zróżnicowane  FAKT
Ceny okularów progresywnych zaczynają się od kilkuset złotych. Ich dokładna war-
tość zależy od rodzaju wybranych szkieł i ich materiału, wybranych opraw i kosztów 
montażu. Pamiętajmy jednak, że korzystając z okularów progresywnych - jedna para 
okularów zastępuje nam dwie, co po dokładnej kalkulacji zawsze rekompensuje po-
niesiony wydatek.

MATERIAŁ PROMOCYJNY

JZO jest firmą produkującą najwyższej jakości soczewki okularowe. Dzięki połączeniu ponad 70-letniego doświadczenia w produkcji 
artykułów z branży optycznej, polskiej solidności i korzystaniu z projektów francuskich specjalistów, JZO oferuje soczewki okularowe 
najnowszej generacji, zapewniające doskonałą korekcję i ochronę wzroku, w tym wysokiej klasy soczewki progresywne.

www.jzo.com.pl

Przyczyną problemów z widzeniem, które zaczynają być odczuwalne zazwyczaj już po 40. roku życia może być naturalny proces starzenia się 
soczewki oka i zmniejszenie jej elastyczności. Prowadzi to do problemów z wyraźnym widzeniem przedmiotów znajdujących się blisko oczu, 
szczególnie przy słabym oświetleniu. Konieczne staje się wówczas albo stosowanie okularów do czytania, albo noszenie dwóch par okularów 
– jednych do bliży, drugich do dali. Innym rozwiązaniem są okulary progresywne, które zapewniają wyraźne widzenie na każdą odległość.

Obecnie oferowane soczewki progresywne zapewniają wysoki komfort użytkowania. Czasem jednak słyszy się na ich temat zniechęcające opinie, 
które powstały w dość odległych czasach, kiedy oferowane były pierwsze takie soczewki. Warto zatem skonfrontować posiadaną wiedzę ze stanem 
faktycznym. 

FAKTY I MITY 
O SOCZEWKACH PROGRESYWNYCH
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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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Intuitiv® Plus        Anateo® Plus        Sirus® Plus        Intro®+

Zapytaj swojego optyka, które soczewki progresywne JZO będą najlepsze dla Ciebie:

SOCZEWKI PROGRESYWNE JZO
Komfortowe widzenie na każdą odległość, w każdej sytuacji

widzenie dali 

widzenie pośrednie

widzenie bliży

soczewki progresywne Jzo to:

idealne dopasowanie okularów do potrzeb  
Twojego wzroku

elegancki wygląd okularów

wygoda użytkowania

dowolność w wyborze opraw, niezależnie  
od wady wzroku

przejrzystość i komfort widzenia, dzięki  
wysokiej klasy powłokom antyrefleksyjnym

ochrona wzroku przed szkodliwym  
promieniowaniem UV

progresywne soczewki  
okularowe Jzo

są oferowane z pakietem koMFortowa  
aDaptacJa, co oznacza, że w razie jakichkolwiek 
problemów z przyzwyczajeniem się do nich,  
można je wymienić na inne soczewki okularowe.

• 

 
• 

•

•

 
•

•

Intuitiv® Plus        Anateo® Plus        Sirus® Plus        Intro®+

Zapytaj swojego optyka, które soczewki progresywne JZO będą najlepsze dla Ciebie:

SOCZEWKI PROGRESYWNE JZO
Komfortowe widzenie na każdą odległość, w każdej sytuacji

widzenie dali 

widzenie pośrednie

widzenie bliży

soczewki progresywne Jzo to:

idealne dopasowanie okularów do potrzeb  
Twojego wzroku

elegancki wygląd okularów

wygoda użytkowania

dowolność w wyborze opraw, niezależnie  
od wady wzroku

przejrzystość i komfort widzenia, dzięki  
wysokiej klasy powłokom antyrefleksyjnym

ochrona wzroku przed szkodliwym  
promieniowaniem UV

progresywne soczewki  
okularowe Jzo

są oferowane z pakietem koMFortowa  
aDaptacJa, co oznacza, że w razie jakichkolwiek 
problemów z przyzwyczajeniem się do nich,  
można je wymienić na inne soczewki okularowe.

• 

 
• 

•

•

 
•

•

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Nr 4(34)2016 / My 50+ / 11

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

Magazyn
wydawca: wydawnictwo naukowe ,,Silva rerum", www.wydawnictwo-silvarerum.eu
redaktor naczelna: anna Dolska, www.my50plus.pl  email: my50plus@gmail.com
adres: ul. rybaki 18a lok. 222, 61-884 Poznań
redakcja, reklama: tel. 502 078 390, 513 078 964, 
Druk: Zakład Poligraficzny Moś i łuczak Spółka Jawna

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



MY I ZDROWIE

WAŻNE, jak się ubierać, co jeść, ruszać się (przed przeziębieniem 
„uciekajmy na własnych nogach”), szczepić się przeciwko grypie.

Jesień to piękna pora roku. Kolory i barwy jesieni nie powinny nam 
przysłaniać faktu, że ta pora roku bywa i kapryśna. Zmiany tempera-
tury dnia i nocy. Także w dzień bywa raz ciepło, raz chłodno, a nawet 
zimno. Słonecznie, lub deszczowo. Czasem też wietrznie.

Tutaj mamy pierwszy problem do rozwiązania – UBIÓR. Przede 
wszystkim dostosowany do pogody. Gdy wychodzimy rano z domu, 
jest zimno, a potem na dworze rośnie temperatura. Dobrym pomy-
słem jest ubieranie się „na cebulę”, kurteczkę zawsze można można 
zdjąć, czy sweterek założyć. Nie przegrzewać dzieci- wełniana czapka 
na głowie bardziej sprawdzi się zimą.

A oto problem następny – DIETA.
Odpowiednio skomponowana, pamiętajmy, że rano z domu nie 

wychodzimy z domu bez zjedzonego śniadania. W diecie musi być 
miejsce i na pieczywo (mieszane i razowe, z ziarnami), i na nabiał (mle-
ko, sery, twaróg), i na wędliny. Poprawnie zbilansowana.Jesień to pora 
warzyw i owoców, z których należy korzystać codziennie. Są dostępne 
przez cały rok owoce cytrusowe, pełne witaminy C, jedzmy je ( oczy-
wiście, jeśli nie jest ktoś uczulony).A może soki i owocowe i warzywne, 
najlepiej wykonane samodzielnie w domu.

WITAMINY?
Tak, najlepiej naturalne, a jeśli nie można…… jest wiele preparatów 

wielowitaminowych, dostępnych w kroplach, tabletkach, żelkach, dla 
dzieci i dorosłych, do wyboru, do koloru. Bardzo ważna jest witamina 
C w każdej postaci!

TRAN – jest wiele preparatów zawierających tran. Należy je polecać 
tym, którzy chcą uzyskać odporność organizmu i wygrać z zimą.

SZCZEPIENIA?
Dostępne są szczepienia przeciwko grypie, co roku aktualizowane. 

Można korzystać ze szczepień i co roku szczepić się przeciwko grypie. 
Zmniejszyć to może ryzyko zachorowania.

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA (RUCH)
Najlepiej codziennie spacerować, a może jeździć na rowerze? Je-

żeli masz psa nie czekaj, aż ktoś cię wyręczy – idź z psem na długi 

spacer! Polecić należy korzystanie z pływalni, nordic 
walking, aerobicu, zumby, fittnesu. Wszystko to jest 
dostępne – za pieniądze lub bez. Należy pamiętać, ze 
zdrowie nie ma ceny – tego dobra nigdzie nie kupisz! 
Jeśli do pracy czy szkoły nie jest daleko, najlepiej byłoby 
zrezygnować z jazdy samochodem.

SEN
Nie należy „zarywać” nocy na pracę, czy naukę. 6-8 

godzin snu to też sposób na wzmocnienie odporności.
Aby uniknąć przeziębienia, należy unikać kontaktu 

z ludźmi już chorymi, czyli:
nie pozwolić, by chory kolega w pracy zarażał swoich 

współpracowników, niech poleży parę dni w łóżku, wy-
pije dużo herbaty lipowej z miodem i cytryną, z sokiem 
malinowym, sprawdzi się czosnek

dziecko z infekcją nie powinno przebywać w żłobku, 
przedszkolu, szkole – po 2-3 dniach jego koleżanki kole-
dzy też będą chorzy.

PODSUMOWUJĄC
Jeśli będziesz spać 6 – 8 godzin, rano zjesz dobre, 

urozmaicone śniadanie, wyjdziesz do pracy ubrany sto-
sownie do pogody, nie spotkasz w pracy, czy w sklepie 
„zasmarkanych”; a po pracy pójdziesz na spacer i jesz-
cze do tego zaszczepisz się przeciwko grypie..

MASZ DUŻĄ SZANSĘ, ŻE BĘDZIESZ ZDROWY!

PORADY
na jesienne chłody

Co robić, żeby nie zachorować kiedy za oknem zrobi się zimno i mokro? Można odpowiedzieć 
jednym zdaniem – dbać o siebie. Ale jak to zrobić?

Mirosława  
Wieczorek-Filipiak,
lekarz rodzinny
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Nieleczona zaćma znacznie pogarsza wzrok, a całkowicie 
zaniedbana może prowadzić do jego utraty. W Polsce do 
refundowanego zabiegu są kilkuletnie kolejki. Nie wszyscy 
wiedzą, że można je łatwo ominąć!

Wirginia Szmyt, najstarsza DJ- ka w Polsce, to bardzo dyna-
miczna, energiczna i pozytywna osoba. Od lat wspiera senio-
rów i namawia ich do aktywnego stylu życia. Postanowiła włą-
czyć się w kampanię informacyjną Medipe Clinic. Jest to firma, 
która pomaga seniorom w walce z zaćmą i organizuje leczenie 
za granicą, na NFZ. W Polsce na refundowany zabieg czeka się 
2-3 lata, a w niektórych placówkach nawet 8 lat! Tak długi czas 
oczekiwania może stanowić poważny problem dla pacjentów. 
Postępująca zaćma znacznie pogarsza wzrok, odbiera komfort 
życia i swobodę poruszania się we własnym otoczeniu. Zanie-
dbana, może prowadzić nawet do całkowitej utraty wzroku.

Nie wszyscy wiedzą, że dzięki dyrektywie transgranicznej, 
za leczenie na terenie Unii Europejskiej, NFZ zwraca częściowo 
koszty. Dzięki temu, zaćmę można usunąć nie za kilka lat, ale już 

w około 2 tygodnie. Medipe Clinic organizuje zabieg w renomowanych czeskich 
klinikach, pokrywając jego koszty za pacjenta i samodzielnie starając się później 
o ich zwrot.

DJ Wika namawia swoich rówieśników, aby zapoznali się z tą możliwością i po-
leca Medipe Clinic, jako zaufanego partnera w organizacji zabiegu. Firma zapew-
nia dojazd do kliniki i z powrotem komfortowym busem, opiekę polskojęzycznego 
personelu oraz tłumaczenie dokumentacji medycznej. Całkowity koszt to 995 zł 
za pakiet standard. Kwotę można rozłożyć na dogodne raty.

– Medipe Clinic wspiera seniorów – mówi DJ Wika – ja robię to już od daw-
na, mamy więc wspólny cel, dlatego postanowiłam wziąć udział w kampanii 
informacyjnej na temat leczenia zaćmy. A jeżeli firma ma korzystną ofertę, 
dlaczego by jej nie polecać? Oczywiście, że warto! – dodaje Pani Wirginia.

Wylecz zaćmę i żyj tak, jak lubisz! 
Aby dowiedzieć się więcej o możliwości leczenia zaćmy, zapraszamy do 

kontaktu z Medipe Clinic: 
71 750 77 29 

info@medipeclinic.com 
www.medipeclinic.com

MY I ZDROWIE

w kampanii 
informacyjnej o zaćmie

DJ Wika
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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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Problem dotyczy osób głównie w wieku 65+. Ryzyko zachorowania wcześniej 
wynosi zaledwie jeden procent. Wyraźnie wzrasta natomiast wraz z wiekiem. 
W wieku między 65-69 lat zapada na Alzheimera 2% populacji. Wśród 90-latków 
choruje już 40%. Wciąż dokładnie nie wiadomo, co wywołuje Alzheimera.

– U około 5% chorych przyczyną jest mutacja określonych genów, lecz 
większość przypadków nadal jest niewyjaśniona. W grę może wchodzić cały 
szereg czynników, jak otyłość, mała aktywność fizyczna, wysokie ciśnienie krwi, 
a także mechaniczne urazy mózgu – mówi prof. Michael Davidson, prezes ce-
nionego na świecie Centrum Alzheimera, a także współzałożyciel Angel Care, 
kompleksowego centrum opieki dla seniorów powstającego we Wrocławiu.

Niektóre badania, jak na przykład zespołu dr Leny Johansson z Uniwer-
sytetu w Goeteborgu, pokazują, że wpływ na ryzyko zachorowania ma też 
nastawienie do życia – im bardziej stresujemy się i martwimy w wieku śred-
nim, tym większe prawdopodobieństwo, że na starość zachorujemy na 
chorobę demencyjną.

Alzheimer na świecie
• Szacuje się, że na świecie cierpią na alzheimera blisko 44 miliony ludzi
• Co roku przybywa około 7,7 miliona chorych
• Co 4 sekundy jest diagnozowany nowy przypadek alzheimera
• Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2030 roku bę-

dzie 65 milionów chorych, a w 2050 już 115 milionów.

Z portalu www.75plus.mz.gov.pl uruchomionego przez ministerstwo zdro-
wia można się dowiedzieć o warunkach programu zapewniającego senio-
rom bezpłatny dostęp do niektórych leków: 
– senior musi mieć ukończony 75. rok życia, 
– lek, który jest mu przepisany, musi znajdować się na specjalnej liście,
– lekarze lub pielęgniarki, wystawiając receptę, powinni wpisać na niej sym-

bol „S”.
W pierwszym wykazie bezpłatnych leków znalazły się głównie środki ma-

jące zastosowanie w chorobach osób starszych, m.in. w schorzeniach urolo-
gicznych, reumatologicznych i kardiologicznych. Łącznie jest to 1129 prepa-
ratów (68 substancji czynnych). Pełna lista jest dostępna tu: http://75plus.
mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zalacznik_d.pdf. Resort zapowiada, 
że kolejne listy będą poszerzane.

Ministerstwo zdrowia szacuje, że dzięki programowi 75 plus rachunki se-
niorów za leki refundowane w 2016 r. zmniejszą się o ponad 40 proc., a w ko-
lejnych latach – o ponad 60 proc.

Receptę może wystawić lekarz, do którego pacjent jest zapisany w przychodni. 
W razie jego nieobecności receptę wypisze zastępujący go lekarz w tej samej przy-
chodni. Ta sama zasada dotyczy samodzielnej indywidualnej praktyki lekarskiej.

MY I ZDROWIE

21 września

Światowy Dzień  
Alzheimera

Alzheimer w Polsce
Lawinowy wzrost liczby chorych jest bezpośrednio zwią-

zany z tendencjami demograficznymi. Społeczeństwa coraz 
bardziej się starzeją. Z danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego wynika, że populacja osób w wieku powyżej 65 
lat stanowi obecnie ok. 14,7%, w 2035 r. wzrośnie do 24,5%, 
a w 2050 r. osiągnie ponad 30%.

Na Alzheimera cierpi dziś ok. 350 tys. osób w naszym 
kraju – w 2050 roku chorować będzie już ponad milion Po-
laków. Podobnie jak w innych krajach, będzie to poważne 
wyzwanie dla naszego systemu opieki zdrowotnej. Nic nie 
wskazuje na to, że systemy publicznej opieki medycznej, 
w tym polski, będą miały w przyszłości większe zasoby. 
Obecne tendencje wskazują natomiast, że potrzeby będą 
coraz większe.

Raport NIK alarmuje, że już teraz dostępność opieki ge-
riatrycznej w Polsce jest niewystarczająca. Na 100 tys. miesz-
kańców nie przypada nawet jeden specjalista (0,8). Dla po-
równania: w Czechach wskaźnik ten wynosi 2,1, na Słowacji 
3,1, a w Szwecji blisko 8.

Anita Nowak PR EXPERT

Na świecie co 4 sekundy diagnozowany jest nowy przypadek tej choroby. Tendencje demograficzne są nie-
ubłagane. W 2050 r. już ponad milion Polaków będzie cierpiało na alzheimera – trzy razy więcej niż dzisiaj. 

Recepty mogą wystawiać też niektóre pielęgniarki pod-
stawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz lekarze, którzy zaprze-
stali już wykonywania zawodu, ale wciąż mają takie prawo 
i wystawiają receptę sobie lub członkom najbliższej rodziny.

Nie wystawią ich jednak lekarze POZ w ramach nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej oraz lekarze bez specjalizacji, 
którzy wspomagają działalność przychodni. Recept tych nie 
wypiszą też lekarze POZ, na których liście pacjent nie jest zapi-
sany oraz inni lekarze specjaliści, np. kardiolodzy i onkolodzy.

Seniorzy powinni także pamiętać, że nie zawsze lek, który 
znajduje się na wykazie, będą mogli otrzymać bezpłatnie. 
Uprawnienie to przysługuje im pod warunkiem, że został 
on przepisany we wskazaniu objętym refundacją. Jeśli więc 
lek jest refundowany w określonych wskazaniach, wówczas 
pacjent, który ma go stosować w innym wskazaniu, będzie 
musiał za niego zapłacić.

Środki na finansowanie projektu pochodzą z budżetu 
państwa. W pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy 
zostanie na niego przeznaczone 564,3 mln zł. 

Działa już portal informacyjny o bezpłatnych lekach dla seniorów 
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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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To rewolucja w myśleniu o rehabilitacji osób star-
szych. Okazuje się, że urządzenia i metody stworzone 
dla medycyny sportowej z powodzeniem służą rów-
nież seniorom. 

Trend w rehabilitacji jest dziś taki, by przede wszyst-
kim precyzyjnie diagnozować. Jednak tradycyjna dia-
gnostyka obrazowa (czyli np. rentgen lub tomograf) to 
dopiero początek. – Coraz większego znaczenia nabiera 
diagnostyka funkcji narządu ruchu. Chodzi o dokładną 
ocenę na przykład zakresu ruchomości stawów czy ob-
ciążeń kończyn dolnych. Szczegółowa diagnoza umoż-
liwia dobranie indywidualnego programu rehabilitacji. 
Takie podejście daje najlepsze efekty – mówi Katarzyna 
Wiśniewska z Leśnego Domu Seniora, który powstaje 
w Piastowie, zaprojektowanego m.in. jako ośrodek nowo-
czesnej rehabilitacji. Najnowsze metody diagnostyczne, 
często zapożyczone z medycyny sportowej, mają jeszcze 
jeden atut: dzięki nim można monitorować również po-
stępy w terapii i na bieżąco modyfikować jej program. 

 
Medalowe rozwiązania dla seniorów
Urządzenie z bieżnią jest sterowane przez komputer 

i wyposażone w zaawansowaną aparaturę pomiaro-
wą. Sprawdza wszystkie istotne parametry wpływające 
na efektywność chodu lub biegu. Jak się okazuje to 
znakomity system do rehabilitacji neurologicznej. – 
Sprawdzamy m.in. długość i szerokość kroku, szybkość 

chodzenia itd. Wszystkie te informacje wizualizujemy na pasie bieżni. 
Dzięki temu senior modyfikuje swój ruch, widząc, czy robi to zgodnie 
z zaleceniami. Ta metoda przynosi bardzo dobre efekty w krótkim 
czasie – mówi Krzysztof Cygoń, ekspert firmy Technomex, renomowa-
nego dostawcy sprzętu rehabilitacyjnego. Inny przykład to urządze-
nie do elektromiografii (EMG) powierzchniowej, stosowane do oceny 
stanu pracy różnych grup mięśni. Złote medalistki igrzysk olimpijskich 
w Londynie w 2012 roku w kolarstwie torowym, Kristina Vogel i Miriam 
Welte, używały go po to, by znaleźć optymalną pozycję do startu. – 
W przypadku seniorów EMG powierzchniowe umożliwia diagnozę 
pracy mięśni, w tym dokładne określenie zmian chorobowych – do-
daje Krzysztof Cygoń. Innym przykładem są sterowane komputerowo 
urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej. Do niedawna w przypad-
ku ramion czy dłoni stosowano tylko terapię manualną. 

 
Rehabilitacja przyszłości: diagnoza i relaks
Nowoczesna rehabilitacja wymaga zarówno podejścia indywidualne-

go, jak również kompleksowego. W Leśnym Domu Seniora jest także SPA, 
pomyślane jako wsparcie procesu rehabilitacji. Unikatowy basen flotacyjny 
jest wypełniony wodą o tak dużym nasyceniu składnikami mineralnym, że 
przypomina tę z Morza Martwego. Kąpiel w nim m.in. wspiera procesy lecz-
nicze kręgosłupa szyjnego, łagodzi bóle reumatyczne, przyśpiesza leczenie 
stawów, uwalnia od ostrego i trwałego lub przewlekłego napięcia. – W tej 
chwili tak kompleksowe podejście do rehabilitacji jest w Polsce rzadko-
ścią, ale w przyszłości zapotrzebowanie na profesjonalne i nowoczesne 
usługi tego rodzaju będzie rosło – podkreśla Katarzyna Wiśniewska.

oprac. red.
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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

Kolejne spotkanie z inicjatywy Zastępcy Prezydenta Jędrzeja 
Solarskiego i… mamy nowy projekt aktywizujący seniorów. Przed-
stawili go dyrektor Teatru Polskiego Marcin Kowalski i dyrektor ar-
tystyczny TP Maciej Nowak. 

Oferta TP aktywizująca seniorów w sferze kultury wysokiej zo-
stała przyjęta bardzo ciepło. Była prezentowana 5 września na 
spotkaniu MRS z przedstawicielami 42 Rad Osiedlowych oraz 
3 października na posiedzeniu MRS z udziałem przedstawicieli 8.

Liczymy, że w rezultacie tych działań, seniorzy pojawią się 
w większej liczbie w Teatrze nie tylko jako widzowie, ale też na… 
scenie, gdzie wraz z profesjonalnymi aktorami grać będą ciekawe 
spektakle. Polecamy ten pomysł życzliwej Państwa uwadze.

Babcie i dziadkowie dla teatru
Teatr Polski w Poznaniu pragnie zaprosić seniorów do współ-

pracy przy popularyzacji teatru wśród mieszkańców miasta. 
W ramach programu ,,Babcie i dziadkowie dla teatru” chcemy 
wykorzystać doświadczenie i kontakty naszych starszych przyja-
ciół, którzy pamiętają jeszcze czasy, gdy teatr należał do miłych 
obowiązków każdego kulturalnego człowieka.

Seniorzy, którzy podejmą się organizacji zbiorowych wizyt 
w teatrze dla swoich krewnych i znajomych, otrzymają specjalne 
zniżki na bilety, a także gwarancję spotkania ze współtwórcami 

Głównym tematem spotkania było przyjęcie przez Przewodni-
czącego Rady Miasta Grzegorza Ganowicza patronatu honoro-
wego nad zaplanowaną na listopad br. konferencją MRS i WZiSS 
UM poświęconą polityce senioralnej Miasta.

Konferencji będą więc patronować dwaj przedstawiciele 
Władz Poznania, tj. jego Prezydent i właśnie Przewodniczący RM.

W trakcie godzinnej rozmowy, w której MRS reprezentowali 
trzej panowie: prof. Jerzy Babiak, Piotr Frydryszek i Zdzisław Szkut-
nik podjęto także kilka innych spraw, m.in. zapewnienie możliwo-
ści wystąpienia w końcu roku na sesji RM z najważniejszymi pro-
blemami i wnioskami (np. budownictwo dla seniorów) jakimi MRS 
zajmowała się w ciągu obecnego roku.

Władze miasta Poznania postanowiły uruchomić dla mieszka-
jących samotnie Seniorów 65+, szczególnie tych chorych, z ogra-
niczoną sprawnością fizyczną oraz niewielkim dochodem, usługę 
nazwaną „złota rączka“.

Obejmie ona wykonywanie nieodpłatnie drobnych napraw do-
mowych. Usługa ruszy od 1 września br., na razie w wersji pilotażowej. 
Przewiduje się realizację kilkudziesięciu zgłoszeń poddanych następ-
nie ewaluacji (podsumowującej ocenie). Na tej podstawie dokona 
się stosownych udoskonaleń samej procedury usługi, po czym ruszy 

Babcie i dziadkowie dla teatru – nowy projekt

przedstawienia. Uczestnicy programu ,,Babcie i dziadkowie dla te-
atru” będą otrzymywali z odpowiednim wyprzedzeniem informa-
cje o planach Teatru Polskiego, a także będą mogli uczestniczyć 
w specjalnie dla nich organizowanych warsztatach i seminariach 
teatrologicznych. Najaktywniejsi zostaną wpisani na listę gości 
premierowych naszego teatru.

Marcin Kowalski i Maciej Nowak,
www.teatr-polski.pl; e-mail:teatr.polski@teatr-polski.pl

MRS z wizytą u Przewodniczącego Rady Miasta

ona już na dobre, o ile będzie takie zapotrzebowanie. W budżecie 
miasta przewidziano na te działania w tym roku dość znaczną kwotę.

Głównie o praktycznej stronie realizacji tego zadania dys-
kutowała 9 sierpnia br. na spotkaniu u z-cy Prezydenta Jędrze-
ja Solarskiego grupa zaproszonych osób: Dorota Potejko – z-ca 
dyr. WZiSS, Wojciech Bauer- dyr. CIS, Bartłomiej Surówka – z-ca 
dyr. Biura Kontakt Poznań, Monika Szelągiewicz – reprezentująca 
NGO, która będzie usługę realizować oraz przedstawiciel MRS – 
Zdzisław Szkutnik.

,,Złota rączka” dla poznańskich seniorów

Źródło: http://mrs.poznan.pl/
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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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Pani Róża wspomina piękne neony. Pani Halina – rand-
ki z przyszłym mężem. Jeden z mężczyzn pamięta, jak zaraz 
po wojnie, w tym miejscu stał zniszczony do połowy Bank 
Cukrownictwa. Ktoś mówi o ekskluzywnych towarach dostęp-
nych w Pewexie, inny o kolejkach dosłownie po 
wszystko. Te wspomnienia łączą się z Okrąglakiem 
– dziś budynkiem biurowym, a niegdyś najlepiej 
zaopatrzonym Powszechnym Domem Towarowym 
w Poznaniu. W jeden z sierpniowych weekendów 
seniorzy z poznańskich (i nie tylko) DPS-ów mieli 
wyjątkową okazję zwiedzić odnowiony budynek 
i z jego najwyższego piętra podziwiać panoramę 
Poznania.

To była niesamowita wycieczka, także w przeszłość, bo 
trudno tego miejsca, jakim jest Okrąglak nie łączyć ze wspo-
mnieniami. Budynek zaprojektował warszawski architekt Marek 
Leykam, którego pomysł postawienia wysokiego na 10 pięter 
budynku o kształcie walca nie spodobał się władzom stolicy. 
Poznań okazał się bardziej otwarty na modernizm i budo-
wa rozpoczęła się w 1948 roku. Otwarcie nastąpiło 3 lutego 
1955 r., ale dzień później, ze względu na dewastację przez 
klientów, PDT Okrąglak trzeba było zamknąć. Funkcjonował do 
2009 roku, a wiąże się z nim wiele historii. Dziś Okrąglak cieszy 
poznaniaków przede wszystkim z zewnątrz, bo wejść można 
tylko do restauracji mieszczącej się w przyziemiu oraz na parter 
budynku, gdzie funkcjonują banki. Zachowana została w nim 
posadzka, oryginalne, drewniane poręcze trzech ciągów ślima-
kowych schodów, a ściany utrzymano w tym samym kolorze co 
przed laty wykładając je 40 tysiącami szklanych, zielonkawych 
płytek. Nad trzema wejściami zachowano płaskorzeźby. I win-

da – też, jak dawniej, jest jedna. Teraz obszerniejsza, lustrzana, 
błyskawiczna i bez windowego. Seniorzy, którzy skorzystali z za-
proszenia mogli wjechać nią aż na 9 piętro Okrąglaka i stam-
tąd podziwiać Poznań, który też przez lata bardzo się zmienił. 

Na pierwszy plan widoku na Stary Rynek wybija się 
Zamek Przemysła, na Koziegłowy – budynek Wiel-
kopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, a w prze-
ciwnym widać nawet stadion Lecha. 

Wycieczka do Okrąglaka była już drugą zorga-
nizowaną przez Miejską Radę Seniorów wycieczką 
dla seniorów po ciekawych miejscach w Poznaniu. 
Pieczę nad nimi z ramienia MRS sprawuje pani Al-
dona Anastazy, organizacji transportu seniorów do 

centrum podjął się wiceprezydent Jędrzej Solarski, a wiedzą 
i anegdotami o historii dawnej i bliskiej Okrąglaka służył pan 
Dariusz Łukaszewski, przewodnik PTTK. 

Tekst i zdjęcia Beata Klimczak

WOKÓŁ NAS

Poznański Dom Towarowy – współczesność i historia

Seniorzy na szczycie Okrąglaka 

Nr 4(34)2016 / My 50+ / 17

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

Magazyn
wydawca: wydawnictwo naukowe ,,Silva rerum", www.wydawnictwo-silvarerum.eu
redaktor naczelna: anna Dolska, www.my50plus.pl  email: my50plus@gmail.com
adres: ul. rybaki 18a lok. 222, 61-884 Poznań
redakcja, reklama: tel. 502 078 390, 513 078 964, 
Druk: Zakład Poligraficzny Moś i łuczak Spółka Jawna

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
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MY I HISTORIA

Wśród wielu placówek muzealnych zlokalizowanych w stolicy Wielkopolski, 
wyjątkowe znaczenie posiada Muzeum Archidiecezjalne. Znajduje się na Ostro-
wie Tumskim, najstarszej części Poznania niedaleko Bazyliki Archikatedralnej, 
najstarszej katedry na ziemiach polskich, miejscem „gdzie wszystko się zaczę-
ło”. Muzeum, założone przez Arcybiskupa Floriana Stablewskiego w latach 
1894-1898, jest najstarszą placówką muzealną w Poznaniu. Mieści się ono w daw-
nej Akademii Lubrańskiego, która była pierwszą w Polsce uczelnią wyższą. 

Muzeum Archidiecezjalne jest instytucją gromadzącą szeroko rozumiane 
dzieła sztuki religijnej i przedmioty świadczące o duchowości człowieka. Znaj-
dują się tu przede wszystkim zabytki sakralne pochodzące z kościołów z terenu 
całej Wielkopolski, począwszy od złotnictwa sakralnego od XIV do XIX wieku, 
szat liturgicznych, rzeźby, malarstwa oraz rzemiosła artystycznego. Poza wystawa-
mi okazjonalnymi organizowanymi przez muzeum, zwiedzający mają możliwość 
obejrzenia i zapoznania się z eksponatami, które wystawiane są w ramach wysta-
wy stałej. Ekspozycja stała obejmuje wiele ciekawych i unikatowych eksponatów, 
między innymi: kolekcję rzeźby o tematyce religijnej, z dużą ilością wyjątkowych 
rzeźb gotyckich z XIV-XVI w, a także malarstwo, w tym dużą kolekcję dzieł Le-
ona Wyczółkowskiego (portrety, widoki miast, martwe natury, rysunki, litografie, 
akwarele i pastele), portrety trumienne, oraz dzieł wielu uznanych artystów eu-
ropejskich, szczególnie włoskich, niemieckich i polskich. Ciekawą pamiątką mi-
nionych czasów są tabliczki wotywne o różnych kształtach: wizerunki oczu, rąk, 
nóg, postaci, które były fundowane przez wiernych, wdzięcznych za wysłuchanie 
modlitw. 

Najcenniejszym dziełem malarskim z kolekcji muzeum jest niewątpliwie 
„Opłakiwanie” Antoniego van Dycka - jednego z najwybitniejszych malarzy fla-
mandzkich z połowy XVII w. 

Najcenniejsze zbiory udostępnione zwiedzającym znajdują się w pomiesz-
czeniu, zwanym skarbcem, gdzie zlokalizowano przedmioty szczególnie cen-
ne, wśród których można obejrzeć wyjątkowe i wykonane z wielkim kunsztem 
dzieła dawnych złotników: monstrancje, kielichy, cyboria i pacyfikały, relikwiarze, 
ampułki, kadzielnice, pastorały, pierścienie i pektorały biskupie. Tutaj znajduje 
się również najważniejszy eksponat: miecz Św. Piotra, pierwszy i najstarszy zaby-
tek chrześcijańskiej Polski, który trafił do Poznania w 968 r., czyli jest najstarszą 
relikwią znajdującą się w Polsce, bowiem jest starsza od relikwii św. Wojciecha da-
towanej na 999 r., oraz włóczni św. Maurycego z 1000 r. Według Długosza właśnie 

Zwiedzamy Poznań

Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

tym mieczem apostoł obciął Malchiaszowi, słudze arcykapłana 
ucho w Ogrodzie Oliwnym w chwili aresztowania Chrystusa. 
Kronikarz podaje, iż miecz ten został podarowany biskupowi 
Jordanowi, pierwszemu biskupowi na ziemiach polskich, przez 
papieża Stefana VII.

W roku ubiegłym, w ramach akcji „Aktywni50+”, zorganizo-
wano dla seniorów specjalnie przygotowane oprowadzanie, 
umożliwiające poznanie historii i eksponatów muzealnych, któ-
re cieszyło się wyjątkowym zainteresowaniem. Podobna akcja 
bezpłatnego zwiedzania placówki przez seniorów, ma zostać 
powtórzona pod koniec września br. 

Wstęp do muzeum: bilet normalny 8 zł, ulgowy 5 zł, przewod-
nik 40 zł, zezwolenie na fotografowanie lub filmowanie 17 zł. Mu-
zeum otwarte jest w dni powszednie.

Tekst i zdjęcia: Roman Szymański
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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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ZnaJDZieSZ:

na wStęPie

czerwiec-lipiec 2014 / My 50 + / 3



MY I KUCHNIA

Letnie ciasta to gratka dla fanów owoców. Kruchy lub droż-
dżowy spód, masa owocowa i kruszonka… Albo lekkie ciasto 
przyozdobione owocami… Albo może jogurtowe z frużeliną… 
Kombinacji jest niezliczona ilość! Najważniejsze to znaleźć 
swoje ulubione i cieszyć się nim w czasie obfitości krajowych 
owoców. 

Mimo różnic i wszystkich możliwych kombinacji jest kilka 
cech wspólnych. Owoce są sercem takiego ciasta i to one 
powinny grać pierwsze skrzypce. Najbardziej soczyste, mają 
w sobie również moc witamin i naturalny cukier. Takie połącze-
nie nie potrzebuje dodatkowych wzmacniaczy i dosładzania – 
warto zachować umiar i postawić na proste smaki. Naturalne 

Malinowy clafoutis
Składniki:
½ szklanki zmielonych migdałów
½ szklanki cukru
½ szklanki brązowego cukru
2 łyżki skrobi ziemniaczanej
2 jajka
2 żółtka
1 szklanka kremówki
1 szklanka malin

Sposób przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do 180°C. Zmieszaj ze sobą migdały, cu-

kier, cukier brązowy i skrobię. Dodaj jajka, żółtka i kremówkę 
i dokładnie rozmieszaj. Przełóż do naczynia żaroodpornego 
lub natłuszczonej formy i posyp równomiernie malinami. Piecz 
przez 35 minut do złotego koloru.

Słodki koniec lata…
i lokalne owoce zapewnią nam, bowiem wszystko, czego po-
trzeba do stworzenia idealnego ciasta!

Równie smacznym rozwiązaniem jest pokuszenie się o formę 
bez formy. Gelatte, clafoutis lub deserki. Przysmaki tego typu są 
rustykalne i bardziej naturalne. Nia uświadczymy w przepisach 
skomplikowanych procesów przygotowania ciasta ani długotrwa-
łego stania w kuchni. Przysmaki tego typu są szybkie i proste a do-
skonale sycą nasze zapotrzebowanie na słodkie, owocowe chwile.

Jeżeli wciąż jesteście na tropie swojej ulubionej kombinacji 
albo chcecie z nami poeksperymentować, to zapraszamy do 
zapoznania się z letnimi propozycjami od szefów kuchni prosto 
z Polsat Food Network!

Wiśniowe serniczki
Składniki:
12 herbatników
400 g kremowego serka
1 puszka mleka skondensowanego
1 szklanka wiśni (świeżych lub frużeliny, dżemu)
2 łyżki płatków migdałowych

Sposób przygotowania:
Pokrusz herbatniki na konsystencje kruszonki i wyłóż nimi na-

czynia na deser. Mleko ubij wraz z kremowym serkiem i przełóż 
na herbatniki. Ozdób wiśniami i płatkami migdałowymi.

Smacznego!
Przepisy zamieszczamy dzięki Polsat Food Network
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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,
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Baran
21.03 – 19.04
Choć jesień zbliża się nieubłaganie Ty nie tracisz do-
brego humoru. Twoje plany z dnia na dzień bliższe są 

realizacji. Postępujesz niemal tak samo, jak bohaterowie reklamy 
jednego z banków – wszyscy wokół coś Ci odradzają, a Ty ich nie 
słuchasz, bo wiesz swoje. I niech tak zostanie. Na pewno będziesz 
bawił się doskonale!

Byk
20.04 – 22.05
W najbliższych dniach czeka Cię trochę wydatków, ale 

nie będzie to dla Ciebie niespodzianką, bo doskonale wiedziałeś, 
że za usługi trzeba będzie zapłacić. Przy okazji realizacji tych pla-
nów poznasz kilka nieprzeciętnych osób, z którymi szybko znajdziesz 
wspólny język. Będziesz zadowolony z dobrze spędzonego czasu.

Bliźnięta
23.05-21.06
Nie możesz teraz przejmować się rzeczami i sprawa-
mi, które nie dotyczą bezpośrednio Ciebie. Posta-
raj się odizolować od problemów innych członków 

rodziny. W przeciwnym razie usłyszeć możesz, że się wtrącasz 
w sprawy, na których się nie znasz. Zdecydowanie lepiej będzie ze 
znajomymi. Przyjaciele będą służyć radą i pomocą.

Rak
22.06-22.07
Zbliża się doskonały czas na podejmowanie decyzji 

o wyjazdach. Masz okazję spotkać przyjaciół, a koszty wcale nie będą 
duże. Skorzystaj z zaproszenia, a na pewno przeżyjesz wiele rado-
snych chwil. W najbliższych tygodniach musisz skontaktować się także 
z jakąś instytucją bądź urzędem, by wyjaśnić pewne nieścisłości.

Lew
23.07-23.08
Czeka Cię rodzinne spotkanie na szczycie. To będzie 
dobrze i wesoło spędzony czas. Przyjmij i wykorzystaj 

zaproszenia do wizyt, jakie otrzymasz. W wolnej chwili przejrzyj doku-
menty, bo przez nieuwagę zapomniałeś o jednym z rachunków. Na 
szczęście sprawa jest jeszcze do „odkręcenia”.

Panna 
24.08-22.09
Jesienny marazm nie ma prawa Cię dopaść. Masz 
sprawdzonych przyjaciół, którzy zawsze służą radą, 
pomocą i towarzystwem. Jeśli wybierasz się gdzieś 

w drogę to postaraj się spakować już wcześniej, by nie robić tego 
w ostatniej chwili. Nie zapomnij powierzyć domu opiece sąsia-
dów lub rodziny.

Waga
23.09-22.10
Jeszcze tylko kilka tygodni i czeka Cię wspaniała przy-
goda. Będzie to dość liczne spotkanie z osobami, na 

których bardzo Ci zależy. Zabawie i radości nie będzie końca. Pod 
koniec sezonu mogą pojawić się drobne kłopoty ze zdrowiem, ale 
kto ich w tym okresie nie miewa? Nie planuj żadnych dużych wy-
datków, bo ktoś zmieni Twoje plany.

Skorpion
23.10-21.11
Zbyt późno podejmujesz decyzje, które wymagają 
błyskawicznych działań. Nie martw się jednak, nic 

złego się nie stanie. Może po prostu nie nadajesz się do tych 
rzeczy. Wokół Ciebie będzie się jednak sporo działo, więc nie bę-
dziesz narzekać na nudę. Postaraj się zadbać o zdrowie. Kontroluj 
wydatki i nie płać nikomu za nic.

Strzelec
22.11-21.12
Bądź zdecydowany w podejmowaniu decyzji doty-

czących przyszłości. Nie daj się nikomu zmanipulować. Najważ-
niejsze jest Twoje zdanie i obstawaj przy nim. W przeciwnym razie 
będziesz niezadowolony z siebie. W kontaktach z obcymi stosuj 
zasadę ograniczonego zaufania. Nie wpuszczaj nikogo nieznane-
go do domu.

Koziorożec
22.12-19.01
Nie pozwalasz sobie pomóc a tylko rady kogoś 
obcego pomogą Ci wyjść z kryzysu, w którym się 

znalazłeś. Musisz otworzyć swoje serce i umysł, by w końcu zro-
zumieć innych, na których przecież bardzo Ci zależy. Nie próbuj 
ryzykować zdrowiem wymyślając rozrywki, które miałyby rozbawić 
Twoich znajomych. Po prostu – słuchaj innych. 

Wodnik
20.01-18.02
W Twoim sercu jest dużo radości i młodzieńczego 
spojrzenia na świat. To dlatego większość Twoich 

znajomych to ludzie młodsi od Ciebie. Baw się dobrze i od czasu 
do czasu daj też innym możliwość zabawy. Pamiętaj o umówio-
nych spotkaniach z przyjaciółmi i wizytach u lekarzy. Nic Cię nie 
zaskoczy pod warunkiem, że będziesz wszystko kontrolował. 

Ryby
19.02-20.03
Najbliższe miesiące upłyną Ci na rozkoszowaniu się 

wspomnieniami z lata. Jeśli czekasz na kontakt od poznanej wte-
dy osoby to już niedługo okaże się, że wszystko jest na dobrej 
drodze. Nie masz powodów do smutku. Jedynym problemem, na 
szczęście chwilowym, będzie brak pieniędzy.

Horoskop na wrzesień My50+


