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POLECAMY

Bezpłatne warsztaty 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Po-
znaniu zaprasza seniorów na bezpłatne warsztaty „Pisarki na pla-
katy”.

Bohaterkami spotkań będą poetki Kazimiera Iłłakowiczówna i Bro-
nisława Wajs, czyli Papusza oraz pisarka Joanna Jodełka, natomiast 
adresatami – seniorzy i młodzież niepełnosprawna ruchowo.

Życie i twórczość pisarek przedstawiona zostanie poprzez dramę 
stosowaną, która pozwala na aktywne zaangażowanie się w poznawa-
nie. Narzędziem są stymulatory, czyli walizka z różnymi przedmiotami, 
związanymi z bohaterkami. Na przykład może to być przedarte zdję-
cie, list albo bilety do kina; wszystkie tworzą pewną historię. Zdobytą 
wiedzę uczestnicy wykorzystają podczas warsztatów pisania sloganów 
Loesje o pisarkach. To praca ze słowem, która pozwoli uczestnikom 
rozwijać kreatywność i kulturę słowa pisanego. Tworzenie sloganów 
to wspólna praca całej grupy. A co za hasła? Na przykład: „Nie masz 
z kim wyjść wyjdź z inicjatywą”.

Każda grupa podczas 3 spotkań pozna życie i twórczość wybranej 
pisarki: Kazimiery Iłłakowiczówny, Papuszy i Joanny Jodełki.

Miejsce warsztatów: Internat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Szamotulska 67

Zapewniony drobny poczęstunek i wyśmienita atmosfera.
Proszę wybrać jedną pisarkę i zadeklarować udział w 3 spotkaniach 

jej poświęconych. 
Kazimiera Iłłakowiczówna
3 listopada (9:30-11:30)
4 listopada (11:00-14:00) 
28 listopada (9:00-11:30) 
Papusza
3 listopada (12:30-14:30)
8 listopada (13:00-16:00) 
28 listopada (12:30-15:00)
Joanna Jodełka
7 listopada (9:00-11:00) 
8 listopada (9:00-12:00) 
29 listopada (9:00-11:30) 
Zapisy: Urszula Bochyńska, tel. 61 662 40 91 lub e-mail: szkolenia@

wbp.poznan.pl

Seniorzy proszeni na scenę
Grupa Variété, twórcy spektaklu „Bal, czyli wieczór 
zapoznawczy. Gra zespół Variété”, który odbędzie 
się 7 listopada w ramach Festiwalu Frazy w Pozna-
niu poszukuje seniorów, chętnych do wzięcia udziału 
w przedstawieniu. 

Zapraszamy osoby, które mają doświadczenie te-
atralne , chcą się sprawdzić się na profesjonalnej sce-
nie oraz spotkać z uznanymi artystami. Próby do spek-
taklu odbędą się w dniach 5-6 listopada w Bibliotece 
Raczyńskich.

Na zgłoszenia (zawierające dane kontaktowe oraz 
opis doświadczeń scenicznych) czekamy do 3 listopa-
da pod adresem festiwalfrazy@bracz.edu.pl lub telefo-
nicznie 61 8858955.

VII Wyścig Jaszczurów
VII Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej I Fo-
tograficznej Osób Dojrzałych 60+ ,,Wyścig Jaszczu-
rów” odbędzie się w dniach 8,9 10 i grudnia w Po-
znaniu. 

Jak przewiduje regulamin w pokazie konkursowym 
mogą uczestniczyć filmy i fotografie zrealizowane przez 
autorów, którzy w dniu zgłaszania filmu lub fotogra-
fii mają ukończone co najmniej 60 lat. W przypadku 
pracy zbiorowej przynajmniej jeden z twórców musi 
mieć ukończone 60 lat. Utwory zgłoszone na festiwal 
nie mogą być realizacjami komercyjnymi, dopuszcza 
się jednak prace realizowane przez niezależnych pro-
ducentów i fotografików, które finansowane są lub 
współfinansowane ze środków publicznych. Filmy i fo-
tografie nie mogą mieć charakteru promocyjnego lub 
reklamowego i muszą to być prace wyłącznie powstałe 
nie wcześniej niż 2006 r. Czas trwania filmu nie może 
przekraczać 60 min. Każdy autor może zgłosić maksy-
malnie 3 filmy i 10 fotografii lub 3 cykle zdjęć. Termin 
nadsyłania prac wraz z kartą uczestnictwa upływa 5 li-
stopada br. Filmy i fotografie należy zgłaszać pod ad-
resem POLSKIE TOWARZYSTWO ARTYSTÓW, AUTORÓW, 
ANIMATORÓW KULTURY PTAAAK, ul. Jackowskiego 5/7, 
60-508 Poznań. 

Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat za zgło-
szenie filmu lub fotografii.

VII edycja Festiwalu to kolejna szansa na odkrycie 
w sobie talentów filmowych i fotograficznych, a w ten 
sposób także ocalenie dziedzictwa narodowego jakim 
jest najważniejsza ze sztuk, jak powiedział klasyk - film 
i fotografia. Tadeusz Kujanek 
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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 
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oraz inne poradnie i apteki w Poznaniu 
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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tU naS 
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Poznań
+ Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, 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!

Drodzy Czytelnicy 

Wydawca: Stowarzyszenie My50+
Redaktor naczelna: Anna Dolska, z-ca red. naczelnej – Paulina Wiśniewska  
www.my50plus.pl, e-mail: my50plus@gmail.com 
Reklama, redakcja: tel. 502078390, 513 078 964
Regionalny przedstawiciel w Kaliszu: m.zdrowicka-wawrzyniak@wydawnictwo-silvarerum.eu 
Łamanie: Studio StrefaDTP; Druk: Zakład Poligraficzny Moś & Łuczak Spółka Jawna

Świąteczno-noworoczne wydanie My50+ ukaże się w drugim tygodniu grudnia

S tudenci w październiku wrócili na uczel-
nie obniżając średnią wieku w Poznaniu, 
a seniorzy wzorem juwenaliów przejęli od 

prezydenta klucze do miasta, rozpoczynając se-
nioralia. 

Podczas szóstej już edycji ,,Senioralni.Po-
znań”, dojrzali mieszkańcy naszego miasta 
uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych, 
warsztatach edukacyjnych i artystycznych, 
wykładach, badaniach i aktywnościach spor-

towych. W programie Senioralnych doliczyliśmy się aż 180 propozycji! 
Mieliśmy też możliwość i ogromną przyjemność przygotowania dwóch 
z nich. 

Na wszystkich wydarzeniach z udziałem seniorów jest wspaniała at-
mosfera. Seniorzy z racji doświadczenia mają dystans do siebie i życia, 
potrafią się doskonale bawić i angażować. Jest tylko jedno ,,ale”. W przy-
tłaczającej większości są to kobiety. ,,Gdzie ci mężczyźni?” – pytała w pio-
sence Danuta Rinn. No właśnie. Gdzie? Tylko paniom się chce? Fakt, że po 
40. roku życia na 100 polskich mężczyzn przypadają 123 kobiety, a po 
65. aż 164 nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem. Na warsztatach 
z psychologii same baby, na kursie językowym – 100% żeńsko, na zaję-
ciach artystycznych tylko spódnice. 

Czy faceci po 60. zrobili już w życiu swoje i tylko nieliczni chcą się jesz-
cze rozwijać? Nie wierzę. A może nie mają do siebie tak dużego dystansu 
jak panie i wolą się nie wychylać?

Z badań dotyczących spędzania wolnego czasu przez seniorów wynika, że 77% z nich czas ten spędza przed 
telewizorem oglądając głównie (83%) programy informacyjne. Jakoś mi to wygląda, że właśnie te blisko 80 proc. 
to są ci panowie, których nie ma na organizowanych zajęciach. A szkoda, bo każda aktywność – intelektualna 
czy fizyczna – jest lepsza niż siedzenie w fotelu i naciskanie funkcji pilota. Panowie pokażcie się, żeby nie było 
poczucia jak w ,,Seksmisji”, że faceci w pewnym wieku to wymarły gatunek. Aktywnie żyje się 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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Wszyscy nas straszą miażdżycą. I słusznie, bo to najczęstsza i bar-
dzo poważna choroba tętnic. Mówimy o niej wtedy, gdy tzw. blaszki 
miażdżycowe utrudniają, a czasami całkowicie blokują przepływ 
krwi. 
– Jeżeli zamkniemy dopływ paliwa do silnika samochodu, auto staje 
natychmiast. Dzieje się podobnie z organizmem, gdy krew, zaopatru-
jąca organy w tlen, witaminy i minerały, nagle przestaje płynąć. Pierw-
sze kłopoty powstają, gdy życiodajny płyn zwalnia bieg , bo musi się 
przeciskać między miażdżycowymi blaszkami. 

Przy stwierdzeniu miażdżycy lekarz poradzi radykalną zmianę 
diety oraz zapisze leki. Dopiero gdy one nie pomogą, wówczas po 
raz pierwszy usłyszymy słowo STENT, który w tym przypadku oznacza 

ratunek dla zwężonej przez miażdżycę tętnicy. Stent 
zbudowany jest z siateczki w kształcie walca i zosta-
nie wprowadzony (przy pomocy balonika) tam, gdzie 
powstał zator. Od tej chwili będzie podtrzymywał 
naczynie krwionośne przed ponownym zarastaniem 
blaszkami. 

W naszym kraju zabiegi wykorzystujące stenty, które 
lekarze nazywają angioplastyką, zyskały popularność 
dopiero w 1999 roku. Wtedy ta metoda weszła na stałe 
do praktyki medycznej. Ratuje życie, to prawda. Dzisiaj 
trudno wyobrazić sobie kardiologię bez tych niewiel-
kich rurek przywracających drożność naczyniom krwio-
nośnym. Mają one jednak uciążliwą niedogodność, 
ponieważ po pewnym czasie zarastają i zabieg trzeba 
powtórzyć. Dlaczego? Stent obojętnie z czego zostanie 
zrobiony, zawsze będzie ciałem obcym, które nie jest 
obojętne dla tętnicy. Dlatego nowsze stenty wyposażo-
no w lek mający nie dopuścić do powtórnego zwężenia 
„krwionośnego rurociągu”. Ale i to rozwiązanie z upły-
wem czasu okazało się niedoskonałe.

Wreszcie jest sukces. Najnowsze stenty wykonują 
swoje zadanie i w ciągu dwóch-trzech lat po prostu się 
rozpuszczają. I nie ma po nich śladu! Medycy nazywają 
je biodegradowalnymi.

Skoro są tak dobre, dlaczego wszczepia się je niewie-
lu chorym?
– Jak na razie procedurę z użyciem rusztowań bioresor-
bowalnych, czyli mówiąc prościej z użyciem stentów 
rozpuszczalnych rozliczamy w ramach standardowej 
procedury z implantacją stentu metalowego uwalnia-
jącego lek. Większość polskich ośrodków nie oferuje tej 
terapii chorym głównie ze względu na jej wysoki koszt 
– mówi dr med. Adrian Włodarczak, specjalista chorób 

Znikające stenty
– nowoczesna broń  
na miażdżycę tętnic
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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
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więcej osób uświadamia sobie, że emerytura to czas, w
którym mogą robić coś dla siebie, nieograniczeni
obowiązkami zawodowymi i wobec dzieci. 

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, 
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wewnętrznych i kardiologii z Miedziowego Centrum 
Zdrowia w Lubinie.

Stenty rozpuszczalne znane są już kilka lat, a u nas 
ciągle traktowane są jak nowość. Tylko z powodu 
ceny?
– Już w 1999 r. japońscy badacze wszczepili pierwsze 
rusztowanie/stent bioresorbowalny, zbudowany z poli-
meru kwasu mlekowego i od nazwiska twórcy nazwa-
ny Igaki-Tamai. W Polsce pierwsza implantacja stentu 
bioresorbowalnego odbyła się w 2006 roku, w ośrodku 
krakowskim. Obecnie wszczepia się je w wielu polskich 
ośrodkach. Nasz ośrodek (W Lubinie – przyp.red.) był 
jednym z pierwszych w kraju stosujących tę metodę le-
czenia. Obecnie mamy już czteroletnie doświadczenie 
w implantacji rusztowań bioresorbowalnych. Prowadzi-
my rejestr tych zabiegów, który przekonuje nas, że wyni-
ki odległe tego leczenia są bardzo dobre. 

Można więc mówić o prawdziwym przełomie? 
– Twierdzi się, że to nawet IV rewolucja w kardiologii 
interwencyjnej. Pierwszą było wprowadzenie cewnika 
balonowego do poszerzenia tętnic wieńcowych, drugą 
stenty metalowe bez leku, trzecią – stenty metalowe 
uwalniające leki. Teraz mamy czwartą rewolucję, czyli 
stenty bioresorbowalne.

Co według pana jest ich największą zaletą?
– Na pewno fakt, że ulegają z czasem całkowitemu 
rozpuszczeniu. Założeniem terapii jest przywrócenie 
normalnej pracy naczynia, tak jakby nie było ono nigdy 
chore w tym miejscu. W przyszłości ma to się przełożyć 
na mniej powikłań. 

Lekarz, który do tej pory wszczepiał z powodzeniem stenty metalo-
we, może bez dodatkowego szkolenia implantować te znikające? 
– Dla doświadczonego operatora implantacja tych stentów jest pro-
sta, ale musi znać i pamiętać technikę wszczepiania. Dzisiaj wiemy, że 
ważne jest przygotowanie naczynia (tętnicy- przyp. red.) , czyli odpo-
wiednie poszerzenie zmiany, jak najlepsze dobranie rozmiaru ruszto-
wania i wreszcie doprężenie rusztowania przy użyciu wysokich ciśnień. 

Te stenty, chociaż najnowocześniejsze, nie są wskazane dla wszyst-
kich. Jakie kryteria brane są pod uwagę przy kwalifikowaniu chorych?

– Faktycznie, dobór pacjenta do tej tera-
pii jest kluczowy. Na pewno osoby mło-
de odniosą najwięcej korzyści, pacjenci 
z dużym ryzykiem progresji miażdżycy, 
z obciążeniami rodzinnymi, bo u takich 
osób po wchłonięciu stentu, w razie 
konieczności, kardiolodzy będą mogli 
wszczepić by-passy. 

Na pewno przy masywnych zwapnie-
niach w naczyniu nie zastosujemy tego 
stentu i także u pacjentów mających 
przeciwwskazania do leczenia podwójną 
terapią przeciwpłytkową. 

Danuta Pawlicka 
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Powołaniu Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa przyświecała myśl 
o potrzebie zintensyfikowanych, przemyślanych i wielowymiarowych 
działań na rzecz edukacji seniorów i seniorek w zakresie bezpieczeństwa 
osobistego i zdrowotnego. Media regularnie donoszą o kolejnych pró-
bach oszustw na najstarszych poznaniakach, sami seniorzy informują 
o nieprzerwanych próbach wyłudzeń, o telefonach z namowami zakupu, 
oszustach podających się za reprezentantów rodziny lub zawodów za-
ufania społecznego (policjanta, pracownika służb specjalnych, księdza, 
pracownika gazowni). Nie mamy na to zgody, ale i chcemy uwrażliwić 
zarówno seniorów, jak i ich otoczenie na potrzebę bliższego poznania 
swoich praw i odważnego wymagania, by były one respektowane. Dlate-
go też powstały dwa spoty edukacyjne z udziałem seniorów i seniorek. 
Scenariusze spotów konsultowane były z aktorami tak, by jak najskutecz-
niej dotrzeć do ich rówieśników. Spoty będą miały premierę podczas in-
auguracji Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa, 29 listopada, a później 
obejrzeć je będzie można w TVK Winogrady, w internecie i podczas spo-
tkań z seniorami. 

Zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy słać na adres: cen-
trum@centrumis.pl (w temacie prosimy napisać BEZPIECZEŃSTWO) lub 

Zapraszamy seniorów i opiekunów osób zależnych, mieszkających 
w Poznaniu, po odbiór Poznańskiego Pudełka Życia do CentrumIS, 
Centrum Informacji Miejskiej na ul. Ratajczaka oraz Centrum Informa-
cji Turystycznej na Starym Rynku.

Poznańskie Pudełko Życia ma na celu usprawnienie niesienia pomocy 
w stanach zagrożenia zdrowia i życia. W pudełku seniorzy i seniorki znajdą 
informacje, które posłużą do jak najodpowiedniejszego przygotowania 
pudełka, tak by mogło jak najlepiej spełniać swoją funkcję. W pudełku 
znajduje się również dwustronna Karta Informacyjna, która jest kluczo-
wa dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej. Karta składa się 
z dwóch części, które należy wypełnić drukowanymi literami. Część me-
dyczną, dotyczącą przebytych chorób, operacji i zażywanych leków wy-
pełnia lekarz. 

Aby Poznańskie Pudełko Życia mogło dobrze spełnić swoją funkcję 
powinno zawierać wiarygodne informacje dotyczące stanu zdrowia 
seniora (zażywanych leków, chorób, przebytych operacji, alergii). Infor-
macje zawarte w Karcie zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe 
w sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej. Dla 
uwiarygodnienia danych zgromadzonych w medycznej części ankiety, 
niezbędny będzie również podpis lekarza rodzinnego.

W drugiej części Karty Informacyjnej znajduje się miejsce na wpisanie 
danych osób, które należy powiadomić w razie potrzeby (nagłej hospitaliza-

telefonicznie: 61 847 21 11. Zgłoszenia przyjmowane będą 
do 20 listopada lub do wyczerpania się puli miejsc. 

W ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa wyda-
ny zostanie aktualny informator, przygotowany we współ-
pracy z Komendą Wojewódzką Policji, w którym seniorzy 
i seniorki zapoznają się ze swoimi prawami, z możliwościami 
ochrony swojego mienia i dochodzenia swoich praw.

Cyklicznie organizowane będą również w środowi-
skach seniorskich dwa rodzaje spotkań:
1. Spotkania dotyczące bezpieczeństwa osobistego (bez-

pieczeństwo w domu, na zakupach i pierwsza pomoc) 
 Organizatorzy: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunko-
wego i Komenda Miejska Policji

2. Spotkania dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego 
i organizacja opieki zdrowotnej

 Organizatorzy: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Me-
dycznego i Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodo-
wego Funduszu Zdrowia

Poznańska Akademia Bezpieczeństwa
Inauguracja: 29 listopada 2016 godz. 11.00/ Collegium Da Vinci, sala A004 

Organizatorzy: Centrum Inicjatyw Senioralnych, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania, 
Komenda Miejska Policji, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,  

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Partner: Collegium da Vinci 

Poznańskie Pudełko Życia

cji, prośby dotyczącej przekazania kluczy do mieszkania, za-
opiekowania się zwierzęciem podczas jego nieobecności).

Ważne!
W celu udaremnienia ewentualnych prób oszustwa 

organizatorzy informują, że Poznańskie Pudełko Życia jest 
bezpłatne i nikt nie może roznosić ani sprzedawać pude-
łek po domach.

Szczegółowe informacje: 61 847 21 11.
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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

Od psychologii po sztukę 
Warsztaty, spektakle, koncerty, wykłady – blisko 200 wydarzeń 
to bilans VI edycji Senioralnych w Poznaniu. Od pierwszego 
do ostatniego dnia, codziennie można było uczestniczyć 
w kilku wydarzeniach przygotowanych dla seniorów i przy ich 
czynnym udziale. 

Spotkania w ramach Senioralnych odbywały się w różnych 
instytucjach miasta i w różnych miejscach począwszy od Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych, przez teatry, muzea, radio, a skoń-
czywszy na miejskim stadionie. 

Stowarzyszenie My50+, wydawca magazynu My50+, oprócz 
informowania na bieżąco o imprezach w ramach Senioralnych 
miało swój wkład w program imprezy. Dla poznańskich seniorów 
przygotowało warsztaty dziennikarskie oraz spotkanie pt. ,,Świa-
domy senior – bezpieczny senior”. 

Podczas warsztatów prowadzonych przez Annę Dolską, 
redaktor naczelną osoby zainteresowane dziennikarstwem 
dowiedziały się jak szukać tematów na artykuły, jak pisać i reda-
gować teksty. Zapoznały się także z wybranymi zagadnieniami 
prawa prasowego. Na zakończenie warsztatów, szefowa My50+ 
zaprosiła uczestników do współpracy przy redagowaniu senio-
ralnego magazynu. 

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, wręczając 
symboliczny klucz do Bram Miasta, przekazał władanie Pozna-
nia najstarszym mieszkańcom miasta, inaugurując tym samym 
otwarcie imprezy „Senioralni. Poznań 2016”. Już po raz szósty 

w Poznaniu będzie w październiku organizowane wiele im-
prez przeznaczonych dla osób starszych. W samym Poznaniu 
obecnie mieszka ponad 120 tys. osób w wieku senioralnym 
i właśnie dla nich przygotowano wiele atrakcji umożliwiających 
spędzenie czasu w różnych ośrodkach kultury, a także umoż-
liwiających większą integrację środowiska, co jest wyjątkowo 
ważne z uwagi na to, że coraz większa ilość osób starszych żyje 
w osamotnieniu.

Tegoroczna inauguracja „Senioralni. Poznań” zbiegła się 
z przypadającym w dniu 1 października Międzynarodowym 
Dniem Osób Starszych. Prezydent przekazując klucze, jedno-
cześnie przejął honorowy patronat nad całym wydarzeniem. 
Jednocześnie wręczył certyfikaty wyróżnionym firmom, instytu-

Październik należał do seniorów
cjom i organizacjom w ramach akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”, wśród któ-
rych między innymi wyróżnienie otrzymało „CK Zamek”.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Inicjatyw Senioral-
nych, a tegorocznym partnerem głównym i sponsorem wydarzenia zostało Cen-
trum Medyczne „Synexus”, które zaprasza seniorów do nieodpłatnych badań 
kontrolnych. Partnerami wydarzenia są poznańskie uniwersytety trzeciego wieku: 
Akademia Każdego Wieku, Akademia Trzeciego Wieku, Uniwersytet Artystyczny 
III Wieku, Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku i Otwarta Wszechnica Ekono-
miczna „Erga Omnes”. Oczywiście na imprezie nie mogło zbraknąć My50+, które 
objęło patronatem tegoroczną edycję Senioralnych.

Podczas inauguracji wolontariusze i wolontariuszki rozdawali 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 zróżnicowanym zainteresowaniom dojrzałych poznaniaków. 
Po części oficjalnej zaproszono do udziału w tradycyjnym koncercie operetko-
wym „Operetka na jesień”, który przygotował uwielbiany przez seniorów tenor 
– Bartosz Kuczyk. Po koncercie wystąpił z recitalem Andrzej Rybiński.

Tekst i zdjęcia: Roman Szymański

Podczas inauguracji Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poz
nania wręczył seniorom symboliczny klucz do miasta 

Podczas inauguracji byliśmy obecni – najnowsze wydanie My50+  
rozeszło w kilka minut

Podczas spotkania poświęconego bezpieczeństwu, funkcjo-
nariusz Komendy Miejskiej w Poznaniu oraz doradca finansowy 
omówili w jaki sposób uniknąć zagrożeń, których najczęściej 
doświadczają osoby starsze, padając ofiarami oszustów i nie-
uczciwych praktyk firm finansowych. Jednym z tematów były też 
manipulacje jakim poddawani są konsumenci. 

Więcej na ten temat można przeczytać na str. 17 My50+, gdzie Marek 
Radwański, Powiatowy Rzecznik Konsumentów omawia techniki jakie stosują 
sprzedawcy podczas tzw. prezentacji produktów. 

Uczestnicy warsztatów dziennikarskich dowiedzieli się  
jak zebrać materiał i przygotować publikację do gazety
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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MY I PRACA

Pracujesz jako Opiekunka osób starszych, a może interesuje Cię ta 
praca, jednak przeszkodą jest brak wystarczającego doświadczenia i ro-
zeznania na rynku ofert pracy w opiece? Zgłoś się do Interkadry! Nasi 
eksperci do spraw rekrutacji doradzą Ci jakie kroki podjąć by zdobyć od-
powiednie kwalifikacje i otrzymać pracę w solidnej agencji zatrudnienia.

Trudny i wymagający rynek pracy w Polsce wymusza na kandydatach 
poszukiwania pracy w zawo-
dach, które zaczynają się roz-
wijać. Usługi opiekuńcze są nie-
wątpliwie branżą przyszłościo-
wą. Europa się starzeje, seniorzy 
stają się niesamodzielni. Zawód 
Opiekuna/ Opiekunki osoby 
starszej w domu prywatnym sta-
je się jednym z najbardziej pożą-
danych profesji na rynku.

Gdzie zdobyć  
odpowiednie  
kwalifikacje?

Zawód Opiekuna, obok ta-
kich cech jak cierpliwość i życz-
liwość wobec osób starszych 
i niepełnosprawnych, wymaga 
także merytorycznego przygo-
towania. Opieka nad członkami 
rodziny jest bardzo cennym do-
świadczeniem ale może okazać 
się niewystarczająca. W odpo-
wiedzi na rosnące zapotrzebo-
wanie rynku pracy, w ofercie 
szkół medycznych i policealnych 
znaleźć można wiele kierunków, 
które przygotowują do pracy 
z osobami starszymi: Opiekun 
Osoby Starszej, Opiekun Me-
dyczny, Opiekunka Środowiskowa czy też Asystent Osoby Niepełno-
sprawnej. Szkolenia są prowadzone zarówno w trybie dziennym jak i za-
ocznym. Do osób, które w krótszym czasie chcą się doszkolić skierowana 
jest oferta przyśpieszonego kursu kwalifikacyjnego. Osoby zarejestro-
wane w Powiatowych Urzędach Pracy mogą zwrócić się do pośrednika 
z zapytaniem o możliwość uczestnictwa w kursie organizowanym przez 
Urząd. Ważna jest przede wszystkich umiejętność praktycznego wyko-
rzystania wiedzy. Zanim wybierzemy placówkę, w której rozpoczniemy 
naukę, sprawdźmy czy dysponuje ona odpowiednim sprzętem i wypo-
sażeniem do ćwiczeń praktycznych. Warto zorientować się czy szkoła 
przewiduje praktyki w takich placówkach jak np. DPS czy szpital. 

Oferujemy darmowe kursy dla stałych pracowników!
Nasi Klienci oczekują przede wszystkim znajomości języka niemiec-

kiego na poziomie komunikatywnym oraz doświadczenia w zakresie 
opieki nad starszą i schorowaną osobą. Te warunki muszą być spełnione 
by ubiegać się o naszą ofertę pracy. Osobom bez znajomości języka 

niemieckiego doradzamy rozpoczęcie nauki języka z doświadczonymi 
lektorami i szkołami językowymi. Wszystkie osoby zainteresowane nauką 
języka branżowego zachęcamy do skorzystania z ogólnodostępnych 
materiałów na naszej stronie internetowej: www.opiekunki.interkadra.
pl/akademia-jezyka--niemieckiego. Kandydatom poszukującym moż-
liwości rozwoju podstawowej znajomości języka oferujemy intensywne 

kursy organizowane cyklicznie 
w naszych oddziałach na terenie 
całej Polski. Stałym pracownikom 
natomiast zapewniamy projekt 
e-learningowego doszkalające-
go kursu językowego. Prowadzi-
my także bezpłatne szkolenia 
merytoryczne, które składają się 
z części teoretycznej i praktycz-
nej. Podczas szkolenia uczestnicz-
ki zapoznają się z zagadnieniami 
z zakresu chorób otępiennych, 
transferu oraz pielęgnacji pacjen-
ta leżącego.

Etapy rekrutacji
Pierwszym etapem rekruta-

cji jest telefoniczna weryfikacja 
znajomości języka niemieckiego 
oraz doświadczenia. Po pozytyw-
nym przejściu etapu telefonicznej 
weryfikacji kandydaci otrzymują 
zaproszenie na spotkanie rekru-
tacyjne do naszego oddziału 
w celu dopełnienia niezbędnych 
formalności przed wyjazdem. Po 
podpisaniu umowy firma InterKa-
dra kontaktuje się z kandydatami 
w celu zaprezentowania oferty 
pracy. W momencie otrzymania 

pozytywnej odpowiedzi przez rodzinę niemiecką, agencja rozpoczyna 
organizację podróży. Nasi Opiekunowie nie muszą martwić się o formal-
ności ani ponosić kosztów dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia. 
Oferujemy bardzo dobre warunki płacowe, umowę dostosowaną do 
nowych przepisów, wprowadzonych w Niemczech od stycznia tego 
roku. Odprowadzamy składki ZUS od prognozowanej średniej krajowej 
przy zarobku do 7 tysięcy netto miesięcznie. Nie pobieramy żadnych 
opłat za pośrednictwo. Wszystkie osoby zainteresowane nawiązaniem 
współpracy z naszą agencją zachęcamy do aplikowania za pośred-
nictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: www.
opiekunki.interkadra.pl

W celu lepszego poznania wybranej agencji zawsze zachęcamy 
Kandydatów do udziału w spotkaniach informacyjnych i giełdach pracy, 
organizowanych cyklicznie przez Interkadrę w województwie Wielkopol-
skim. Zapraszamy także do naszych biur regionalnych na terenie całej 
Polski.

Jeśli szukasz pracy w solidnej agencji zatrudnienia, zgłoś się do Interkadry

Opiekunka/Opiekun Osób Starszych w Niemczech 
– zawód z przyszłością!

Odwiedź nas w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 18/102

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści Opieka 50+
na nr 666 826 255 – ODDZWONIMY! 

d.kubis@interkadra.pl www.opiekunki.interkadra.pl

Zarobisz nawet  

do 7 tys. zł

Praca w Niemczech
Opiekun/ka Osób Starszych
GWARANTUJEMY:
• Wysokie i pewne zarobki
• Składki ZUS od ponad 4000 zł brutto
• Jedną, przejrzystą umowę
• BONUSY świąteczne
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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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PORTRET MY50+

Kolegium Elektorów wybrało - stosunkiem głosów 138:39 
- prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego na stanowisko Rektora 
UAM, na kadencję 2016-2020.

W latach 2008-16 był on prorektorem na poznańskim 
uniwersytecie. Ten wspaniały pedagog i uczony, a jedno-
cześnie doskonały organizator pracy, uzyskał wyjątkowe 
osiągnięcia i to nie tylko na niwie naukowej, ale również 
we współpracy ze wszystkimi organizacjami uczelnianymi 
i poza uczelnianymi. Był między innymi inicjatorem więk-
szego dostępu do nauki w UAM studentów niepełno-
sprawnych, tworząc np. Multimedialną Pracownię Nauki 
Języków Obcych dla studentów głuchych i słabosłyszą-
cych, zorganizował transport na zajęcia dydaktyczne dla 
studentów mających problemy w poruszaniu się i szcze-

gólnie rozwinął współpracę ze Stowarzyszeniem Studen-
tów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”. Ma duży udział 
w powstaniu kampusu na Morasku, jest jednym z twórców 
Strategii Rozwoju UAM ze szczególnym uwzględnieniem 
modelu zarządzania finansami i ma na koncie wiele in-
nych wdrożeń i działań, które przyniosły wyjątkowe efekty 

i jednocześnie wysoko uplasowały UAM 
w rankingu wszystkich uniwersytetów 
w Polsce.

Andrzeja Lesickiego poznałem na 
przełomie lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych, kiedy to wspólnie pobiera-
liśmy naukę w jedynej w Polsce szkole 
o takim charakterze, obecnie znanej 
jako Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego 
Kurczewskiego. Andrzej zawsze należał 
do wybitnych uczniów i pamiętam zda-
rzenie z mego życia, kiedy opuściłem 
się w nauce, a moje zachowanie dalekie 
było od wzorowego. Wówczas nasza wy-
chowawczyni za „karę”, a może bardziej celem zmotywowania mnie do 
nauki, usadziła mnie do jednej ławki właśnie z Andrzejem Lesickim, któ-
ry nie tylko był doskonałym uczniem, ale do tego wyjątkowo spokojnym 
i muszę przyznać, kolegą mającym niezwykły wpływ na otoczenie. Dzisiaj, 
gdy wspominamy te wydarzenia, śmiejemy się z tego, ale uważam, że 
taka decyzja naszej wychowawczyni była wówczas doskonałym posunię-
ciem pedagogicznym i przyniosła efekty.

Mimo ograniczonego czasu wynikającego z ogromu pracy i zadań 
wynikających z piastowania funkcji rektora, gdy usłyszał o możliwości 
wypowiedzenia się na temat obecnej sytuacji seniorów, ich problemów 
we współczesnym świecie i potrzeby większej integracji, chętnie zaakcep-
tował nasze spotkanie. Doskonale rozumie, że seniorzy to nieodłączna 
część naszego społeczeństwa, która posiada wyjątkową mądrość życio-
wą i wiedzę nabytą wieloletnim doświadczeniem. Dlatego otwarty jest 
na wszelkie działania na rzecz seniorów, ich działalność, a także walkę 
z wykluczeniem społecznym osób starszych. Warto pomóc im odnaleźć 
miejsce w społeczeństwie, które zaspokoi ich potrzeby wyższego rzędu, 
np. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, klubach seniora, kołach zaintereso-
wań. Istnieje również obecnie wiele specjalnie powołanych organizacji, 
stowarzyszeń i ośrodków inicjatyw senioralnych, których zadaniem jest 
niesienie pomocy wszystkim potrzebującym w rozwiązywaniu wszelkich 
problemów nurtujących osoby starsze, które niejednokrotnie nie chcą się 
przyznać do trudności, perypetii dnia codziennego, wszelkich barier i sa-
motności, jakie niesie z sobą ten etap życia, a wręcz twierdzą, że to ich 
nie dotyczy. Nie można dopuścić do tego, by senior czuł się odtrącony 
na boczny tor w biegu życia przez swoich najbliższych i otoczenie. Naszą 
rozmowę podsumował krótko, ale znamiennie: „Chciałbym, aby każdy 
senior, tak jak student, był dla mnie partnerem”. 

Prof. dr hab. Andrzej Lesicki obiecał, że w miarę możliwości chętnie 
pomagać będzie seniorom m.in. poprzez wspieranie wszelkich działań 
na rzecz seniorów, w tym również mediów zajmujących się problemami 
osób starszych. Za naszym pośrednictwem Rektor UAM składa wszystkim 
seniorom najlepsze życzenia, zdrowia i pogody ducha, które są niezbęd-
ne w życiu...

Roman Szymański

JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR 
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest 
jedną z największych i najlepszych w Polsce uczelni i – 
co też ważne – lokującą się w pierwszej trójce polskich 
uniwersytetów. Zatrudnia prawie 5 tys. pracowników, co 
czyni z niej największego pracodawcę w Wielkopolsce. 
Pod względem liczby studentów jest też największą 
uczelnią w regionie (ponad 40 tys. studentów).
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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 
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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

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIE  
SZKŁA OKULAROWE?
Według szacunkowej oceny, oczy i układ wzrokowy dostarcza człowiekowi około 80% informacji o otaczającym 
świecie. Niestety nie zawsze jest on w idealnej kondycji. Z wiekiem sprawność układu wzrokowego maleje. Zmiany 
zachodzą we wszystkich elementach, z których zbudowane jest oko – w rogówce, soczewce, ciele szklistym, tę-
czówce, źrenicy i mięśniach odpowiedzialnych za pracę oczu. Efektem tego jest pogarszanie się jakości widzenia.

ODPOWIEDNIE SZKŁA OKULAROWE
Z biegiem lat struktury oka, takie jak soczewka czy ciało szkliste tracą swą przejrzystość. Skutkiem tego jest mniejsza ilość światła, 
która dociera do światłoczułej siatkówki. Aby zapewnić sobie wyraźne widzenie konieczne jest stosowanie mocniejszego oświe-
tlenia.
W miarę upływu czasu soczewka oczna staje się też mniej sprężysta, a mięśnie odpowiedzialne za zmiany jej krzywizny mniej 
sprawne. W efekcie oko nie jest w stanie równie dobrze widzieć przedmiotów położonych blisko i daleko.
W takiej sytuacji konieczne staje się posiadanie okularów. Jeśli już wcześniej wzrok wymagał stosowania okularów do dali, to 
z czasem staje się konieczne używanie drugiej pary okularów - do prac w bliskiej odległości, takich jak czytanie, pisanie, szycie, 
majsterkowanie, itp.
Aby uniknąć ciągłego zakładania i zdejmowania okularów, a co się z tym wiąże ich zapominania, gubienia i szukania, osobom 
w wieku 40+ polecane są okulary progresywne.
Okulary z soczewkami progresywnymi oferują wyraźne widzenie na wszystkie odległości.

SZKŁA OKULAROWE Z POWŁOKĄ ANTYREFLEKSYJNĄ
Powłoka antyrefleksyjna na szkłach okularowych zwiększa ilość światła wpadającego do oka przez okulary. Dzieje się tak dlatego, 
że eliminuje ona odbicia światła od powierzchni szkieł. Tym samym użytkownik okularów nie widzi uciążliwych odblasków często 
opisywanych jako „duszki”.
Zaletą powłoki antyrefleksyjnej jest też zwiększenie kontrastu obserwowanego obrazu. Dla osób dojrzałych oznacza to, że czyta-
ny tekst jest wyraźniejszy, obserwowane przedmioty mają wyostrzone kontury.
Powłoka antyrefleksyjna ma też szereg innych zalet, które również wpływają na jakość widzenia. Dzięki niej szkła okularowe dłużej 
pozostają czyste, a ich czyszczenie jest łatwiejsze. Powierzchnia szkła okularowego okularowej zyskuje dodatkową ochronę przed 
zarysowaniem, a dzięki temu odpowiednio pielęgnowane okulary mogą pozostać w doskonałej kondycji przez dłuższy czas.
Nowoczesne powłoki antyrefleksyjne spełniają też funkcję wspomagające ochronę wzroku. Powłoka Ideal Max® UV zwiększa 
ochronę wzroku przed promieniowaniem ultrafioletowym, a Ideal Max® Blue UV – przed promieniowaniem niebieskim i ultra-
fioletowym. Ideal Max® Blue UV jest polecana szczególnie osobom, które każdego dnia dużo czasu poświęcają na korzystanie 
z urządzeń cyfrowych takich jak telewizor z ekranem LCD, komputer, laptop, smartfon, itp.

Tak liczne zalety powłok antyrefleksyjnych sprawiają, że są one polecane każdemu użytkownikowi okularów, ale osoby dojrzałe 
szczególnie docenią ich funkcjonalność.

Dobrze dobrane szkła okularowe pod względem ich konstrukcji, materiału i powłok antyrefleksyjnych powinny zapewniać wyraźne 
widzenie podczas wszystkich codziennych czynności.
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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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JAK DBAĆ  
O SZKŁA Z POWŁOKĄ 
ANTYREFLEKSYJNĄ?

•	 szkieł	okularowych	nie	powinno	się	wycierać	na	sucho

•	 do	czyszczenia	stosować	miękkie	ściereczki	z	bawełny	lub	mikrofazy,		
specjalnie	przeznaczone	do	czyszczenia	soczewek	okularowych,	np.	Izosoft

•	 stosować	delikatne	płyny	do	pielęgnacji	powłok,	np.	Izobłysk

•	 stosować	odpowiednie	etui,	miękkie	w	środku

•	 nie	kłaść	okularów	szkłami	do	podłoża

•	 w	gorący	dzień	nie	zostawiać	okularów	za	szybą	w	samochodzie

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

Zapytaj swojego optyka, które soczewki progresywne JZO będą najlepsze dla Ciebie:
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zadbał o nią, by nie miała zbyt wiele chwil na rozmyślanie.
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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
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MY I ZDROWIE

Pojawiają się kłopoty ze snem, jedzeniem, myciem, potrzebami 
fizjologicznymi lub mówieniem. Co wtedy robić? Przedstawiamy 5 rze-
czy, które trzeba wiedzieć opiekując się osobą z demencją.

Choroby demencyjne (w tym alzheimer) oznaczają stopniowe po-
głębianie się degeneracji mózgu. Z czasem pojawia się coraz więcej 
kłopotów w codziennej opiece nad chorą osobą starszą. Przedstawiamy 
odpowiedzi na pięć pytań najczęściej zadawanych przez opiekunów. 

Co zrobić, jeśli osoba z demencją nie chce jeść?
To jedno z pytań najczęściej zadawanych przez opiekunów. Część 

osób chorych na demencję albo odmawia przyjmowania pożywienia, 
albo zapomina lub ma inne kłopoty z przeżuwaniem. 

– Dzieje się tak dlatego, że na pewnym etapie choroby część mó-
zgu odpowiedzialna za naturalne przeżuwanie przestaje funkcjonować. 
W takiej sytuacji najlepszym sposobem jest ostrożne i troskliwe karmie-
nie osoby starszej przez opiekuna. Warto postarać się o pomoc profesjo-
nalnego dietetyka. Określi rodzaj i ilość pokarmów, które będą najlep-
sze dla seniora – mówi prof. Michael Davidson, doświadczony ekspert 
w zakresie badań nad chorobą Alzheimera oraz opracowywania leków 
na demencję. Jest współzałożycielem kompleksowego centrum dla se-
niorów Angel Care we Wrocławiu. 

Co zrobić, jeśli osoba z demencją nie pozwala się umyć?
Codzienna higiena to podstawa, jednak osoby z demencją bardzo 

często odmawiają mycia się. Dzieje się tak dlatego, że nie rozumieją, 
dlaczego mają zdjąć swoje ubranie i iść na przykład pod prysznic. Do-
datkowo sam proces rozbierania postrzegają często jako atak fizyczny 
i bronią się przed nim. Warto też pamiętać o tym, że mycie często koja-
rzy się osobie starszej z nieprzyjemnym odczuciem zimna. Dzieje się tak 
m.in. dlatego, że w starszym wieku chłód odczuwa się bardziej. Dlatego 
przed kąpielą temperatura w łazience powinna być odrobinę wyższa niż 
zwykle, tak żeby senior czuł się komfortowo. Istotny jest jeszcze jeden 
fakt: strumień wody z prysznica znajdującego się nad głową osoby z de-
mencją może wywoływać u niej strach i stres. Lepiej zorganizować mycie 
tak, by senior cały czas widział, skąd płynie woda. Dobrze jest również 
wycierać podopiecznego jak najszybciej, jeszcze zanim wyjdzie spod 
prysznica.

Aby obniżyć poziom stresu osoby starszej, warto też wprowadzić re-
gularną porę mycia, każdego dnia (nawet jeśli wydaje się to niepotrzeb-
ne). W ten sposób kąpiel stanie się dla seniora formą rutyny, normalną 
częścią dnia. 

– Tworzymy w ten sposób nawyk i unikamy frustrujących dla obu stron 
dyskusji na temat pory i sensu mycia. Poza tym przewidywalny przebieg 
dnia zawsze pomaga obniżyć stres osoby cierpiącej na demencję – do-
daje dr Małgorzata Pędzik, geriatra w centrum seniora Angel Care. 

Co zrobić, kiedy osoba z demencją nie chce spać?
Często zdarza się, że zamiast spać 6-8 godzin w ciągu doby, osoba 

z demencją śpi przez 1-3 godzin, następnie przez kilka godzin jest aktyw-
na i znowu śpi przez stosunkowo krótki czas. 

– Przyczyną tego rodzaju problemów ze snem jest degeneracja tej 
części mózgu, która reguluje rytm dobowy. Środki nasenne są skuteczne 
tylko w małym stopniu, czasem powodują reakcje paradoksalne – z in-
tensywnymi zaburzeniami zachowania, często o charakterze gwałtow-
nym, mogą także spowodować delirium i często dodatkowo pogarszają 
funkcjonowanie pamięci. Pomóc może utrzymywanie aktywności senio-
ra w dzień, jak najdłużej się da – wyjaśnia dr Patryk Piotrowski, psychiatra 
z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Osoba starsza powinna unikać też nikotyny i alkoholu, a słodycze 
i kofeinę trzeba ograniczyć do godzin porannych. W spokojnym zasypia-
niu wieczorem pomożemy seniorowi eliminując z jego otoczenia, w mia-
rę możliwości, elementy pobudzające, jak telewizor czy głośna muzyka. 
W przypadku problemów ze snem również wskazane jest wprowadzenie 
regularnego porządku dnia. 

Co zrobić, jeśli osoba z demencją przestaje kontrolować fizjologię?
Osoby z demencją tracą kontrolę nad swoimi potrzebami fizjologicz-

nymi na relatywnie wczesnym etapie choroby, już 1-2 lata od pojawienia 
się jej pierwszych symptomów.

– Nie dzieje się to z dnia na dzień, to proces stopniowy. Jednak bar-
dzo ważne jest to, żeby ten problem właściwie zdiagnozować. To sprawy 
intymne, osoby starsze niechętnie dzielą się tego rodzaju kłopotami na-
wet z bliskimi. Czują się niepewnie w miejscach publicznych, więc unika-
ją wychodzenia z domu. To dodatkowo potęguje samotność i poczucie 
wykluczenia – mówi dr Małgorzata Pędzik. 

Ważne jest również to, żeby jak najdłużej utrwalać określony nawyk. 
Jednym z rozwiązań jest przypominanie seniorowi o korzystaniu z toalety 
nawet wtedy, gdy jego potrzeba nie jest oczywista. Jednak w określo-
nym momencie konieczne staje się używanie pieluch dla dorosłych. Do-
brze jest pomyśleć o tym wcześniej, ponieważ brak pełnej kontroli nad 
swoimi potrzebami fizjologicznymi jest bardzo upokarzający, zwłaszcza 
w miejscach publicznych. 

Co zrobić, kiedy osoba z demencją przestaje mówić?
Dla osób z demencją typowe są problemy z komunikacją, w tym za-

pominanie słów, tracenie wątku, mówienie nieskładne czy powtarzanie 
tych samych historii. To również jest proces stopniowy, a jego przebieg 
jest bardzo indywidualny. Jednak na pewnym etapie kłopoty z porozu-
mieniem się powodują, że senior jest coraz bardziej sfrustrowany, a opie-
kun staje się poirytowany i ma poczucie bezradności. 

– Pamiętajmy jednak, że nawet jeśli osoba z demencją ma problemy 
z mówieniem, to nadal jest zdolna do doświadczania uczuć i emocji. 
Dlatego w takich sytuacjach często ważniejsze jest to, jak mówimy, niż 
to, co mówimy – wyjaśnia dr Patryk Piotrowski.

Trzeba unikać poprawiania i krytykowania seniora, jak również wcho-
dzenia z nią w dyskusje. Opiekun powinien wykazywać się cierpliwością 
i starać się zrozumieć życzenia osoby starszej z jej gestów i ruchów. Na-
wet jeśli senior przestaje mówić, nadal można komunikować się z nim 
poprzez dotyk i wzrok. 

– Na każdym etapie choroby ważne jest również zapewnianie seniorowi 
różnego rodzaju aktywności, zarówno fizycznych, jak i intelektualnych oraz 
społecznych, dostosowanych do jego preferencji. Dostarczamy w ten spo-
sób bodźców, które pomagają zachować funkcje poznawcze jak najdłużej 
na możliwie wysokim poziomie – podsumowuje prof. Michael Davidson. 

5 porad dla opiekunów osób z demencją
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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MY I ZDROWIE

Rośnie długość życia i rosną problemy z utrzymanie 
zdrowia sześćdziesięciolatków, ponieważ przybywa 
chorób związanych ze starzeniem się organizmu. Jesz-
cze pół wieku temu o 60-latku mówiło się starzec. Kilka 
dni temu świat obiegła informacja o kobiecie, która 
w wieku 62 lat urodziła syna bez pomocy in vitro. 

Dzisiaj więc inaczej patrzymy na emerytów. Coraz 
częściej dożywają nie tylko wnuków, ale i prawnuków. 
Jaką więc zagwarantować im opiekę, aby schyłku życia 
nie spędzali w poczekalniach do lekarzy? W projekcie 
Narodowego Programu Zdrowia dla Seniorów poświę-
ca się specjalne miejsce na zachowaniu aktywność na 
różnych polach – społecznych, rodzinnych, zawodowych. 
Docenia się inny znany fakt: na zdrowie pracuje się 
latami, a więc zanim zostanie się emerytem. Tutaj 
pewne zadania miałyby zostać przydzielone praco-
dawcom, którzy mają wśród pracowników 40-50-lat-
ków. Będzie też więcej adresowanej do seniorów 
prozdrowotnej edukacji, a opieka lekarska zostanie 
lepiej dostosowana do wymagań osób z choroba-
mi serca, miażdżycą, reumatyzmem, cukrzycą. 

Wśród pomysłów, dla których trudno będzie 
znaleźć ideologicznych przeciwników, znalazł się 
również bilans zdrowia 60-latka. Nie pierwszy raz 
lekarze sygnalizują taką potrzebę, ale jak miałby 
wyglądać, to już całkiem inna sprawa. Spotka-
łam się bowiem z poważną propozycją, aby takie 
przeglądy starzejącego się organizmy przeprowa-
dzać co... 5 lat. Jak ma to rozumieć osoba, która 
dojrzała nie tylko do darmowej miejskiej komu-
nikacji, ale już została zwolniona z opłat rtv i ma 
zagwarantowane darmowe leki, czyli przekroczyła 
barierę 75 lat? Dzisiaj 75-latek nie załapuje się na 
żadne darmowe badania, które kończą się na 
roku urodzenia 1947! Dla niego obietnica bilan-
sów w pięcioletnich odstępach brzmi po prostu 
nie przyzwoicie. Za to potrzebę systematycznych 
profilaktycznych badań dla tej grupy wiekowej za-
czynają dostrzegać prywatne firmy zatrudniające 
lekarzy różnych specjalności. Reklamują się pod 
różnymi hasłami, na przykład: zafunduj bilans na 
dzień babci i dziadka. Prezent w zależności od wy-
branego pakietu badań kosztuje w granicach 85-
100 zł. To się naprawdę opłaca rodzinie i państwu, 
ponieważ wczesne wykrycie, na przykład cukrzycy 
i jaskry, ustrzeże przed dramatycznymi skutkami, 
wynikającymi z droższego późniejszego leczenia 
(które dla 90-latka zakończy się białą laską). 

Projekt Narodowego Programu Zdrowia dla Seniorów został rozpi-
sany na lata 2016-2020 czyli większa część naszego społeczeństwa 
dożyje do tego czasu, ale czy coś z tego skonsumuje, bo będzie miała 
okazję cokolwiek przetestować na własnym ciele i umyśle (poprawa 
dobrostanu psychicznego także ma być wzięta pod uwagę). Nie wia-
domo, bo realizacja niektórych „postulatów” może zająć jedno, lub dwa 
pokolenia. Nie traćmy więc czasu na biadolenie, bo nawet armia lepiej 
przeszkolonych medyków i wolontariuszy nie dokona tego, co może zro-
bić każdy sam. Profilaktyka (bilans zdrowia) to szansa na zdrowie w staro-
ści, a ruch to najlepszy lek, na który stać każdego. Naukowcy z Narodo-
wych Instytutów Zdrowia w USA dowiedli, że wzmocnienie ćwiczeniami 
mięśni nóg wspomaga uczenie się i pamięć. 

Danuta Pawlicka 

Sześćdziesięciolatku weź się w garść!

My50+ wspiera akcję społeczną  
„Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina”
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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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Klub Seniora 82, mający swą siedzibę przy ul. Krakowskiej 10, a działający pod 
skrzydłami Pani Prezes Ewy Rakowskiej - Śmiglewskiej, obchodził w poniedziałek 
(10.10) jubileusz 10-lecia. Wśród szacownych gości byli m.in. poseł Marek Duszyń-
ski, dyrektor MOPR Włodzimierz Kałek, ksiądz Wojciech Maćkowiak, Przemysław 
Pacia - Prezes Zarządu Stadniny Koni w Iwnie, Danuta Werner dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 82, Andrzej Rataj i Zbigniew Burkietowicz z Rady Osiedla Stare Miasto, 
Arkadiusz Kamiński ze Straży Miejskiej i wiele innych osób reprezentujących Cen-
trumIS, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, Wydział Oświaty UMP, BZ WBK, 
magazyn „Filantrop”, a także przedstawiciel redakcji magazynu My50+.

Wśród przybyłych na uroczystość nie zabrakło także osób, które10 lat temu 
wsparły Panią Ewę Rakowską-Śmiglewską w tworzeniu Klubu. Wszystkie one zo-
stały uhonorowane czerwonymi różami.

To niezwykłe wydarzenie było także okazją do uhonorowania nagrodami lau-
reatów konkursu poetyckiego: Zofii Bielawskiej, Marianny Wachowiak, Grażyny 
Sobierajskiej, Urszuli Janowskiej i Mirosławy Troińskiej. 

Uroczyste obchody jubileuszu uświetnił występ szkolnego chóru, a w dosko-

Wodniki od Wodniczaka
 To niewiarygodne jak dobrą kondycją może się wykazać czas. Nie przestaje 

galopować. Trudno za nim nadążyć. Ani się spostrzegliśmy jak nasz zacny przy-
jaciel i kolega Krzysztof Wodniczak miał ważne spotkanie, na które nas zaprosił. 
Na okrągłe Urodziny ze szczęśliwą siódemką. To długi okres pół wieku z Muzyką, 
dla Muzyki i Muzyków. Dlatego nie mogło nas, zabraknąć na wspólnym urodzi-
nowo-muzycznym, świętowaniu 1 października w Osiedlowym Domu Kultury Pod 
Lipami w Poznaniu.

 Wespół w zespół - jak śpiewali Starsi Panowie - fetowaliśmy jego 20. i pół 
wieku potem. Rozpoczął wieczór Jubilat odsłaniając „kuchnie” nagród statuetek 
WODNIK-ów. Potem już Wodniczak - niczym Piotr Skrzynecki z najlepszego okresu 
Piwnicy Pod Baranami - zaprezentował solistów i zespoły jakim wręczył statuetki 
WODNIKA wykonane przez Kazimierza Rafalika. Do licznej rodziny WODNIK-ów 
dołączyli tym razem piosenkarka specjalizująca się w repertuarze Anny German 

WOKÓŁ NAS

100 lat dla Klubu Seniora 82 w Poznaniu!

nale radosny nastrój wprowadził gości i gospodarzy zespół „Ce-
lulit” ze Swarzędza. 

Redakcja Magazynu My50+ serdecznie dziękuje za zapro-
szenie i życzy Jubilatowi i wszystkim Seniorom stu lat w zdrowiu 
i uśmiechu!

Tekst i foto: Beata Marcińczyk

- Marta Grabowska, Włodzimierz Janowski - wokalista soulowy, 
„śpiewający całym sobą”, zespoły Forcom Band i Konsonans.

 Wykonawcy zaprezentowali się w krótkich 20-minutowych 
sekwencjach muzycznych będących jednocześnie pocztówką 
dźwiękową i ich muzyczną wizytówką. Cechowało wszystkich 
wykonawców harmonijne współbrzmienie, interwały pulsowały 
zgodnie z napisaną wcześniej w nutach kompozycją niekiedy 
własną, niekiedy zaczerpniętą ze światowego repertuaru. Tych 
standardów, evergrinów, coverów podczas koncertu WODNIKI 
było znacznie więcej. I dobrze, bo taki repertuar jest dowodem, 
że wykonawcy reprezentują nie tylko wysoki poziom i nie unikają 
repertuaru ponadczasowego, który jest gwarantem przypodo-
bania się - w pozytywnym słowa znaczeniu - szerszemu gronu 
publiczności. A ta odwdzięczała się gromkimi brawami, doma-
gając się bisów. I tak się stało...

 Tadeusz Kujanek
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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

Czego potrzeba seniorom? Centrum kultury z kawiarnią 
i miejscem do różnego typu działań, które kooperowałoby z po-
dobnymi, mniejszymi placówkami w dzielnicach.. Potrzeba też 
wolontariatu kompetencyjnego, odpowiedniego trybu kształce-
nia dla lokalnych liderów a także dla personelu np.banków, by 
seniorzy czuli się odpowiednio dobrze i z sercem potraktowani 
– to tylko niektóre, najważniejsze projekty, jakie prezentowała 
podczas „Drzwi otwartych” Miejskiej Rady Seniorów Joanna 
Ciechanowska-Barnuś. Jest ona wraz z Anną Stuligrosz-Biedak 
i Bożeną Chrząstowską współutorką nagrodzonej w konkursie 
pracy „Poznań przyszłości. Jak widzą go mieszkańcy w swoich 
marzeniach?”. Ta prezentacja oraz rozmowa o innych potrze-
bach starszych ludzi mieszkających w tak dużym i ruchliwym 
mieście jak Poznań były głównym tematem spotkania, jakie 
Miejska Rada Seniorów przygotowała podczas Senioraliów.

Sporo miejsca zajęła także prezentacja członków Miejskiej 
Rady Seniorów, ich kompetencji i działań. Zwieńczeniem spo-
tkania była prelekcja dr Anny Jakrzewskiej-Sawińskiej, która 
mówiła o tym „Jak zestarzeć się w zdrowiu?”. Przypominała 
o najczęstszych „grzeszkach” starszych ludzi, jakimi są brak 
ruchu i spożywanie słodyczy. Namawiała do zmiany diety na 
bardziej odpowiednią dla osób borykających się ze starością. 

Pierwsza Osiedlowa  
Rada Seniorów w Poznaniu  

już niebawem
Wychodząc naprzeciw naszym seniorom zdecydowaliśmy 

wzmocnić ich głos na naszym osiedlu poprzez złożenie wniosku do 
Rady Miasta o przyznanie nam możliwości powołania Osiedlowej 
Rady Seniorów. Taką możliwość przewiduje Ustawa o Samorządzie 
Gminnym w artykule 5c ust.6 umożliwiając realne włączenie we 
współdecydowanie o lokalnych sprawach istotnych dla seniorów 
i z taką uchwałą wystąpiliśmy do radnych miejskich.

Obecnie trwają prace legislacyjnie w Radzie Miasta Poznania, któ-
re żywię nadzieję zakończą się wprowadzeniem wnioskowanych przez 
Radę Osiedla zmian w naszym statucie, tym samym czyniąc zadość 
prośbom naszych seniorów o umożliwienie im samorealizacji spełnia-
jąc ich potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu samorządu lokalne-
go i należnego im współdecydowania o swoich sprawach.

Kierujemy nasze pełne poparcie dla powyższych działań Rady Osie-
dla Krzyżowniki-Smochowice, zwłaszcza, iż jest to pierwsza Rada Osiedla 
w Poznaniu, która problem uaktywnienia Seniorów Osiedla podniosła 
z zamiarem zinstytucjonalizowania, czyli wzmocnienia skuteczności po-
tencjalnych działań tej grupy wiekowej mieszkańców Osiedla.

Nasze przeświadczenie o zasadności wniosku Rady Osiedla skłania 
nas też do przedstawiania problemu inkluzji społecznej Seniorów szerzej.

Wniosek tej Rady Osiedlowej uznajemy za precedensowy i tym 
samym szczególnie godny pełnego wsparcia naszej MRS. Prosimy 
uprzejmie o przychylne jego rozpatrzenie.

Przemysław Polcyn
Przewodniczący Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice

Tekst dostępny na stronie: mrs.poznan.pl 

Złota Rączka Dla Seniora
Z inicjatywy Wiceprezydenta Miasta Poznania Jędrzeja Solarskiego powsta-

ła oryginalna usługa dla osób starszych. Ta cenna inicjatywa ma za zadanie 
pomocy dla osób starszych, w jakże prozaicznej wydawałoby się z pozoru 
sprawie. W Poznaniu zamieszkanym przez blisko 130 tys. seniorów większość 
stanowią samotne kobiety, dla których drobne naprawy w mieszkaniu stanowią 
ogromny problem. Bo cóż zrobić: gdy cieknie kran, przepali się bezpiecznik, 
gniazdko prądowe przestało działać, nie działa spłuczka w toalecie, a zamek 
w drzwiach się zaciął i nie można ich otworzyć? Samodzielna naprawa może 
się okazać niemożliwą do wykonania lub nawet niebezpieczną, a nie każdy 
może liczyć na pomoc ze strony rodziny czy sąsiada. I właśnie w takich przy-
padkach, gdy przestały funkcjonować najprostsze urządzenia, można wezwać 
fachowca. I to nie takiego, który za swoją usługę lub naprawę weźmie kwotę 
zbliżoną do wysokości otrzymywanej emerytury, ale wykona wszelkie prace „za 
darmo”. Czy to możliwe?

Ruszył właśnie pilotażowy program Miasta Poznania Złota Rączka Dla Se-
niora, a realizatorem programu jest Stowarzyszenie Medycyna Polska. Z po-
mocy “złotej rączki” może skorzystać każdy senior. W szczególności brane pod 
uwagę są osoby samotne, niepełnosprawne, chore oraz te o niskim dochodzie. 
Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej 
interwencji, specjalistycznej wiedzy czy uprawnień oraz dużych nakładów fi-
nansowych na zakup materiałów. Wystarczy zatelefonować na Miejską Infolinię 
Poznań nr 61 646-33-44. Wówczas urzędnicy ustalą, jaka pomoc jest potrzeb-
na, ustalą termin wizyty i bezpłatnie wyślą fachowca. Miasto Poznań przezna-
czyło wstępnie 10 tysięcy złotych na opłacenie usług w ramach „złotej rączki”. 

Program cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem. Do połowy października 
zgłoszono już potrzebę dokonania ponad 200 drobnych napraw, co wyraźnie 
stanowi o potrzebie niesienia tej formy pomocy osobom starszym, szczególnie 
samotnym. Należy tylko wyrazić nadzieję, że program będzie kontynuowany.

Seniorze, zapamiętaj ten telefon: Miejska Infolinia Poznań 61 646-33-44
Roman Szymański

„Drzwi otwarte” Miejskiej Rady Seniorów

By żyło się nam lepiej...
Dla wszystkich chętnych przyniosła broszury wydane przez Wielkopolskie Stowa-
rzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” „Profilaktyka 
chorób układu krążenia w starszym wieku; Rola aktywności fizycznej i diety w pro-
filaktyce kardiologicznej u osób po 60. roku życia” oraz „Poradnik kulinarny senio-
ra – Zdrowa dieta i długowieczność”.

Pojawiły się też postulaty od przybyłych na spotkanie osób np. dotyczące 
zwiększenia liczby ławek, szczególnie na osiedlach peryferyjnych Poznania czy 
przywrócenia informacji PKP na dworcu. Sprawy te już zostały przez Miejską Radę 
Seniorów skierowane do odpowiednich osób i jednostek. 

Spotkanie w ramach „Drzwi otwartych” MRS odbyło się w Sali Białej Urzędu 
Miasta Poznania.

Radni MRS czekają także na Państwa pomysły: czego jeszcze nam potrzeba, 
by żyło się lepiej?

Telefon: 885 960 352.
 Beata Marcińczyk
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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

Krzesło dla zmęczonych 
W bloku jednej ze spółdzielni mieszkaniowych w Tarnowskich Górach ktoś wpadł na po-

mysł, by na schodach postawić krzesło z myślą o seniorach. Tak się ten pomysł spodobał 
mieszkańcom, że zarząd spółdzielni podjął decyzję o zakupie większej liczby krzeseł. 

- To bardzo dobry pomysł – mówił starszy pan, mieszkający na trzecim piętrze. – Moja żona 
ma chore nogi i bardzo często korzysta z krzesła, które stoi między piętrami. Może tam przy-
siąść i sobie odpocząć, bo niestety w naszym bloku nie ma windy. 

Miejsce do odpoczynku między piętrami nie jest nowym wynalazkiem. Jeszcze teraz można 
spotkać ławeczki na półpiętrach starych kamienic np. na poznańskich Jeżycach. 

Tarnowski pomysł jest mało kosztowny, ale ułatwiający życie. Może warto byłoby go wpro-
wadzić także na poznańskich blokowiskach, na Ratajach czy Winogradach, na których z roku 
na rok rośnie populacja seniorów. 

Specjalna  
oferta  

Przewozów  
Regionalnych  
dla seniorów!

W ramach nowej promocji wszy-
scy pasażerowie Przewozów Re-
gionalnych, którzy ukończyli 60 lat, 
mogą liczyć na atrakcyjne zniżki. 
Dzięki ofercie REGIO Senior bilety 
jednorazowe będą tańsze o 25%, 
natomiast na bilety okresowe (ty-
godniowe, miesięczne i kwartalne) 
będzie obowiązywać 10-prcentowa 
zniżka. Żeby móc kupić tańszy bilet, 
wystarczy mieć dokument tożsamo-
ści. W zależności od częstotliwości 
podróżowania miesięcznie w kiesze-
ni seniora może zostać od kilkudzie-
sięciu do ponad 100 zł!

– Bliskość. To słowo bardzo dobrze 
oddaje misję Przewozów Regional-
nych. Zawsze staramy się być blisko 
pasażerów. Towarzyszymy im pod-
czas codziennych podróży, jesteśmy 
częścią ich życia. Dlatego postano-
wiliśmy stworzyć specjalną ofertę dla 
osób starszych, dzięki której łatwiej 
będzie im podjąć decyzję o odwie-
dzeniu rodziny czy spędzeniu wol-
nego czasu w ciekawych miejscach 
w całym kraju. Podczas podróży 
pociągami Przewozów Regionalnych 
seniorzy mogą liczyć na stałą pomoc 
naszych pracowników. Zarówno pod-
czas samego przejazdu, jak i na eta-
pie planowania podróży – powiedział 
Mikołaj Turowski, rzecznik prasowy 
Przewozów Regionalnych.

Szczegóły dotyczące oferty znaj-
dują się na stronie internetowej: 
www.przewozyregionalne.pl. Bilety 

w ofercie REGIO Senior będzie 
można kupić na stronach: bilety-
regionalne.pl i koleo.pl, za pośred-
nictwem aplikacji SkyCash, a także 
w kasach biletowych, biletomatach 
oraz u obsługi pociągu.
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to nie tylko ta aktywność stricte f izyczna, ale chęć do
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W imieniu zespołu My50+ życzę naszym Czytelnikom
wakacyjnej aktywności, a my postaramy się na bieżąco,
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NIEZBĘDNIK

 W szczególności wiele nieprawidłowości można zaobser-
wować na prezentacjach organizowanych w hotelach, mo-
telach, restauracjach czy sanatoriach. Celem tych pokazów 
jest sprzedaż najprzeróżniejszych urządzeń, głównie AGD, 
a także urządzeń leczniczych. Nierzadko osoby zapraszane 
są pod pozorem bezpłatnego badania lekarskiego i nie są 
informowane, że badania będą połączone ze sprzedażą. 
Proponowane towary mają polepszyć standard życia i poma-
gać dbać o zdrowie. Stąd Seniorzy bardzo często decydują 
się na zawarcie umowy podczas takich prezentacji. Nie zdają 
sobie jednak sprawy, że ich decyzja nie była do końca ich 
decyzją. W rzeczywistości działali pod wpływem wielu tech-
nik wywierania wpływu na ludzi. Psychologia współczesna 
opisała wiele z tych technik i pozwoliła poznać mechanizmy 
rządzące uleganiem zewnętrznym wpływom. Kupujący de-
cyduje się na zawarcie umowy pod wpływem kilku prostych, 
acz skutecznych technik. 

1.Pierwsza z nich to reguła odwzajemniania. Według 
niej każdy stara się odwdzięczyć osobie, która wcześniej wy-
świadczyła nam jakieś dobro i to niezależne o tego czy ocze-
kiwaliśmy od niej tej przysługi. Stąd na pokazie organizatorzy 
losują wśród uczestników „darmowe” żelazko, ale też propo-
nują „darmowy” poczęstunek – tekturowy kubeczek z kawą 
i kruche ciasteczko – albo też dość przyzwoity obiad. Często 
rolę podarunku pełni „darmowy” przejazd autokarem do 
miejsca pokazu. Osoba w ten sposób „obdarowana” czuje 
się w obowiązku dokonać zakupu oferowanego produktu, 
aby się odwdzięczyć. Dlatego biorąc podarunek – nie czuj-
my się do niczego zobowiązani; sprzedawca poświęca nam 
swój czas – nie miejmy wyrzutów sumienia, że od niego nic 
nie kupimy, to tylko jego praca.

2. Reguła niedostępności, zgodnie z którą rzeczy trudno 
osiągalne wydają się być bardziej wartościowe, a przez to 
bardzie pożądane. Dlatego na pokazie prowadzący potrafi 
wskazać, że tylko jeden egzemplarz garnka, patelni, etc. Jest 
w atrakcyjnie niskiej cenie z „mega rabatem”, a pozosta-
łe rzeczy mają już cenę wyższą, bo bez rabatu. Względnie 
zachęci do zakupu ogłaszając, że zakupu można dokonać 
tyko i wyłącznie dzisiaj tu i teraz, albo że został tyko jeden 
egzemplarz, albo bardzo ograniczona liczba egzemplarzy 
tego urządzenia nieodzownego każdej Pan domu. Dlatego 
– pamiętamy – to co można kupić dziś, będzie też dostępne 
i później, a trakcyjna cena nie zawsze oznacza, że rzecz jest 
warta tej ceny.

3. Reguła zaangażowania i konsekwencji, zgodnie z któ-
rą dokonując wyboru staramy się, aby nasze zachowanie ro-
biły wrażenie konsekwentnego i zgodnego z wyborem, czyli 
z tym, w co się zaangażowaliśmy. Dlatego np., gdy na poka-
zie zgodzimy się wobec innych uczestników z prezenterem, 
że dany towar jest wyśmienity, będzie nam trudniej odmówić 

jego zakupu, niż gdy nie wyrazimy publicznie żadnego stanowiska. Dlatego, 
pamiętajmy, aby wzmóc czujność, gdy poczujemy się przymuszani do zawar-
cia umowy, ponadto, nie musimy konsekwentnie podejmować działań na 
własną szkodę – mamy prawo się wycofać. 

4. Reguła społecznego dowodu słuszności, zgodnie z którą łatwiej nam 
uznać prawdziwość zdania wyrażonego przez większość, gdyż uważamy 
podświadomie, że zdanie większości jest słuszne i właściwe. Stąd na pokazie 
prezenter zachwala, że ten produkt kupuję „większość Polaków”, docenia 
„zdecydowana większość użytkowników”. Z ta zasada wiąże się też rola po-
dobieństwa. Otóż łatwiej uznamy za godne pożądania coś, co tak samo oce-
nia ktoś taki sam jak my. Dlatego na pokazie dowiemy się, że towar kupują 
tacy sami „Kowalscy” jak my. Zdarza się, że w pokazie bierze udział osoba, 
która „spontanicznie” zgłasza się na wezwanie prowadzącego, który pyta; 
„Czy ktoś z państwa używa już tego urządzenia?”. Osoba ta entuzjastycz-
nie potwierdza niesamowite walory produktu. Stąd też pamiętajmy, że nie 
zawsze większość ma rację, w stadzie idą tylko barany, a to, ze ktoś jest do 
nas podobny nie oznacza, że z jego zdaniem należy się bezrefleksyjnie liczyć 
i przyjmować za własne.

5. Reguła autorytetu. Dajemy łatwiej wiarę „na słowo” osobie, która ma 
za sobą autorytet instytucji czy profesji. Dlatego prowadzący pokaz może 
powoływać się na „badania instytutu światowej sławy”, na sali będzie prze-
bywał nobliwie wyglądający starszy pan w kitlu lekarskim tytułowany „panem 
profesorem” itd. Pamiętać należy, że z wielką dozą prawdopodobieństwa jest 
to oszustwo, skierowane na złamanie naszej woli. W szczególności bardzo 
uważajmy, aby nie kupować produktów i urządzeń leczniczych popartych tak 
wątpliwymi autorytetami.

6. Wreszcie – reguła sympatii. Łatwiej uwierzymy w dobre walory towaru 
i w konsekwencji go kupimy, gdy do zakupu zachęca osoba miła, ładna, o uj-
mującym sposobie bycia, ubrana schludnie i elegancko, nie osoba cham-
ska, obcesowa, brzydka, ubrana nieschludnie, brudna i pachnąca nieświeżo. 
Dlatego prezenterzy na pokazach są ładnie ubrani, młodzi, schludni i ładnie 
się wysławiają. Dlatego – nie patrzmy tylko na otoczkę zewnętrzną i bądźmy 
zawsze czujni. Jeśli ktoś jest dla nas miły – bądźmy mili dla niego; wystarczy 
jednak nasz uśmiech, a nie zakup odkurzacza za 6000 zł.

Reasumując, pamiętajmy, że zakup dokonany na pokazie nie zawsze musi 
być dobrą inwestycją i kupujmy po wszechstronnym przemyśleniu sprawy, ni-
gdy pod wpływem impulsu. Pamiętajmy też, że każdy konsument, który kupił 
towar na pokazie za cenę powyżej 50 zł, może odstąpić od umowy w termi-
nie 14 dni licząc od dnia otrzymania towaru. Z ostrożności – nie powinniśmy 
też rzeczy używać przed upływem tych 14 dni.

Nie trać głowy na pokazach
Człowiek, czy sobie z tego zdaje sprawę czy też nie, podlega codziennie wielu wpływom i nie jest całkowicie wolny 
w podejmowanych wyborach. Wykorzystują to specjaliści od marketingu.

Marek Radwański
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  
w Poznaniu
rzecznik.konsumentów@powiat.poznan.pl
tel. 61 8418 830
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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tU naS 
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PROSTO Z  

Po co czekać na skierowanie do sanatorium miesiącami, skoro można 
wyjechać na rehabilitację leczniczą z ZUS. Jeśli jesteś ubezpieczony, 
a stan twojego zdrowia grozi utratą zdolności do pracy, postaraj się 
o skierowanie do sanatorium z ZUS. Zakład kieruje na nią niemal od 
20 lat. W tym roku rehabilitację z ZUS zakończyło już ponad 50 tys. osób. 

Program bezpłatnej rehabilitacji w ramach prewencji rentowej skiero-
wany jest do osób aktywnych zawodowo, zagrożonych utratą zdolności 
do pracy w wyniku przebytej choroby lub urazu. Co najważniejsze, osoba 
skierowana na takie leczenie nie musi ponosić żadnych kosztów zwią-
zanych ze swoją kuracją, pobytem i dojazdem do uzdrowiska. Nie musi 
także korzystać z urlopu wypoczynkowego, lekarz wystawi jej zwolnienie.

Prewencja rentowa to przeciwdziałanie zawczasu pogarszającemu 
się stanowi zdrowia. Czas w tym przypadku jest kluczowy, bo dalsze 
miesiące pracy mimo pogarszającego się zdrowia mogą przynieść nie

Coraz więcej seniorów posiada konto w banku. Sam ZUS przekazuje 
już 68 procent świadczeń na rachunki osobiste. Nad obawą przed no-
wymi technologiami zaczynają przeważać korzyści i wygoda korzysta-
nia z własnych pieniędzy. 

Z 7,8 mln osób pobierający świadczenia z ZUS już 5,3 mln otrzymuje je 
na rachunek bankowy. Pozostali co miesiąc oczekują listonosza. Wskaźnik 
ubankowienia seniorów cały czas rośnie, ale jak wynika z raportu Banku Świa-
towego nadal ok 22 procent dorosłych Polaków nie ma rachunku osobistego, 
z czego większość to właśnie osoby starsze. W Wielkopolsce ZUS przekazuje 
ponad 67 procent świadczeń na rachunki osobiste, a na terenie obsługiwa-
nym przez I Oddział ZUS w Poznaniu jest to nawet 71 procent świadczeń.

Obowiązująca od lipca w Polsce dyrektywa unijna w sprawie porów-
nywalności opłat związanych z rachunkami stanowi, że rachunek w ban-
ku uznany został za dobro, do którego prawo powinni mieć wszyscy, bez 

Rehabilitacja lecznicza z ZUS 
odwracalne skutki i pozbawić możliwości dalszej kariery 
zawodowej  przekonuje Marlena Nowicka – regionalna 
rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. 

Z leczenia mogą korzystać cierpiący na schorzenia 
narządów krążenia, ruchu, układu oddechowego, głosu 
a także dla osób ze schorzeniami psychosomatycznymi, 
oraz po leczeniu onkologicznym raka piersi. Ponadto pro-
blemy z narządami ruchu i krążeniem możemy podrepe-
rować w trybie ambulatoryjnym, czyli w miejscu naszego 
zamieszkania. W 2009 r. ZUS wprowadził także możliwość 
rehabilitacji kardiologicznej w swoim domu, a monitoro-
waną telemetrycznie. Od 2010 r. ZUS realizuje również 
program dla kobiet po mastektomii, wspomaga on pro-
ces dochodzenia do pełnej sprawności po przebytym 

zabiegu. Od września 2016 r. natomiast 
prowadzony jest stacjonarnym pilotażo-
wy program wczesnej rehabilitacji lecz-
niczej dla osób, które podczas wypadku, 
w szczególności wypadku przy pracy, 
doznały urazu narządu ruchu. 

ZUS ma podpisane umowy z 131 
uzdrowiskami i placówkami medycznymi 
w całej Polsce. Co roku podpisuje umo-
wy z najlepszymi placówkami medyczny-
mi w kraju, które wyłaniane są w drodze 
obwarowanego wieloma wymogami 
konkursu. Jakość świadczonych usług 
jest regularnie poddawana kontroli. 
Sprawdzane są warunki hotelowe i żywie-
niowe, sprzęt jakim dysponuje ośrodek 
oraz kwalifikacje kadry medycznej i ro-
dzaj prowadzonych terapii. 

wyjątku. Co ważne szczególnie dla starszych klientów 
banków, na dostawców usług płatniczych nałożono obo-
wiązek bezpłatnego przekazywania informacji dotyczą-
cych opłat pobieranych za usługę prowadzenia rachunku 
płatniczego. Informacje mają być jasne i precyzyjne, aby 
klient był w pełni świadomy za jakie usługi zapłaci.

Ważnym aspektem ubankowienia są także koszty jakie 
w związku z obrotem gotówkowym ponosi budżet, czyli 
my wszyscy. Dla przykładu Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych na samą dystrybucję świadczeń za pośrednictwem 
poczty wydaje rocznie w granicach 200 mln zł. Koszt prze-
kazania emerytury, czy renty na rachunek w banku to dziś, 
dzięki korzystnym umowom, które zawarł ZUS, zero złotych.

Marlena Nowicka

Ubankowienie wśród seniorów 

Liczba osób, które ukończyły rehabilitację w latach 19962016 (stan na 31.08. 2016 r.)
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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MY I KUCHNIA

Babka
Porcje: 8-12
Składniki

• 90g masła
• 250g drobnego cukru
• 5 średnich jaj
• 55g płynnej glukozy lub płynnego miodu
• 215g mąki razowej
• 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
• 150g prażonych wiórków kokosowych
• 150ml śmietany kremówki
• starta skórka z 1 cytryny
• starta skórka z 2 limonek
• 3 łyżeczki ulubionego dżemu

Polewa
• 200g przesianego cukru pudru
• 2 łyżki soku z cytryny

Starta skórka cytrynowa I suszone płatki róż 
do dekoracji

Przygotowanie:
1. Nasmaruj blachę do pieczenia 22cm na 

22cm masłem i posyp mąką. Wyłóż papie-
rem do pieczenia.

2. Rozgrzej piekarnik do 160 C.
3. Do dużej miski wrzuć masło i cukier i ucie-

raj aż cukier się rozpuści. Dodaj po kolei 
wszystkie jajka ciągle mieszając. Dodaj glu-
kozę lub miód i porządnie wymieszaj.

4. Przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia 
i dodaj do reszty. Wsyp również wiórki koko-
sowe i wlej śmietanę kremówkę. Na końcu 
dodaj startą skórkę z cytryny i limonki. Po-
rządnie wymieszaj.

5. Połowę mikstury wylej na blachę i wyrów-
naj. Wysmaruj powierzchnię dżemem 
i przykryj pozostałą częścią mikstury. 

6. Wyrównaj ciasto z góry i piecz około 50-60 
minut aż będzie złote i wyrośnięte. Odstaw 
do wystygnięcia na drucianej podstawce.

7. By zrobić polewę zmieszaj ze sobą po-
rządnie wszystkie składniki. Ułóż ciasto na 
paterze, dodaj na górze polewę i udekoruj 
startą skórką z cytryny i płatkami róży.

Czekoladowe Brownie 
Składniki:

• 225g gorzkiej czekolady (przynajmniej 45% 
zawartości kakao)

• 225g masła
• 3 duże jajka
• 225g drobnego cukru
• 75g maki z dodatkiem proszku do piecze-

nia
• pół łyżeczki soli
• 175g gorzkiej czekolady podzielonej na 

małe kawałki
• 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

Sernik
200g tłustego twarogu 

• 1.5 łyżki budyniu w proszku/ kremu w prosz-
ku

• 15g drobnego cukru
• 1 średnie jajko
• pół łyżeczki ekstraku waniliowego
• śmietany kremówki

Przygotowanie:
1. Wyłóż blachę (22x29 cm)do pieczenia 

brownie papierem do pieczenia I rozgrzej 
piekarnik do 170C.

2. Połam na kawałki 225g czekolady i wrzuć 
do naczynia żaroodpornego razem z ma-
słem. Umieść nad garnkiem gotującej się 
wody i poczekaj aż się roztopi. Odstaw do 
wystygnięcia.

3. Ubij jajka z cukrem. Dodaj roztopioną 
czekoladę z masłem i wymieszaj aż skład-
niki się połączą. Dodaj mąkę, sól, kawałki 
czekolady i ekstrakt waniliowy. Wymieszaj 
i wylej na przygotowaną blachę.

4. Używając miksera, na wolnych obrotach, 
ubij ze sobą twaróg, budyń w proszku, 
cukier i ekstrakt waniliowy oraz śmietanę. 
Miksuj aż wszystko się połączy. 

5. Używając dużej łyżki wylewaj miksturę po 
kolei na wylaną wcześniej do blachy masę. 
Używając szpachelki zrób na górze wzory 
w kształcie wirów.

Jesienne wypieki 
Wydawałoby się, że piekarnia kojarzyć nam się może jedynie z chlebem i kajzerkami. Jednak piekarnia to nie tylko wyroby to również tradycja, 
receptury przechodzące z pokolenia na pokolenie i fuzja smaków. 

6. Piecz przez 25-30 minut. Po tym czasie 
sprawdź czy wszystko jest gotowe. Możesz 
to zrobić szpikulcem, po wbiciu masa ze 
środka powinna się jeszcze trochę do nie-
go przyklejać. 

7. Odstaw do wystygnięcia.

Bułeczki
Przepis na 15 Bułeczek
Składniki:

• 500 g mąki pszennej
• 5 łyżeczek proszku do pieczenia
• 80g masła
• 80g drobnego cukru
• 2 średnie jajka
• 250ml mleka
• 1 rozbełtane jajko do smarowania

Do bułeczek z orzechami dodaj 100 g orze-
chów, do owocowych 100 g rodzynek sułtańskich.

Przygotowanie:
1. Rozgrzej piekarnik do 220C. Wyłóż 2 blachy 

papierem do pieczenia.
2. Wrzuć mąkę, proszek do pieczenia, masło 

i cukier do miski. Ugnieć tak, by uzyskać 
odpowiednią formę. Dodaj jajka i dalej 
ugniataj. Dodaj połowę mleka i ugniataj aż 
się wchłonie. Pomału dodaj resztę mleka aż 
uzyskasz miękkie ciasto. 

3. Połóż ciasto na posypanym mąką blacie. 
Zacznij delikatnie zagniatać. Dodaj rodzynki 
lub orzechy i wyrabiaj dalej aż będzie gładkie. 
Jeśli będzie się przyklejać posyp blat mąką.

4. Uformuj ciasto tak by miało około 2,5 cm 
grubości. Weź foremkę około 5,5 cm lub 
szklankę i wycinaj babeczki. To co zostanie 
zroluj od nowa i wytnij kolejne.

5. Odstaw babeczki na parę minut. Używając 
pędzelka posmaruj je z góry jajkiem. Uwa-
żaj żeby jajko nie ściekało po bokach.

6. Piecz przez 15 minut aż będą złociste i do-
brze wyrośnięte. Odstaw do ostygnięcia. 
Przetnij na pół i jedz z masłem, gęstą śmie-
taną lub dżemem.

Za przepisy dziękujemy Polsat Food Network 
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  

SPiS treŚCi:

tU naS 
ZnaJDZieSZ:

na wStęPie
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Baran
21.03 – 19.04
Nadchodzi wspaniały czas na realizację najbardziej 
ekscentrycznych marzeń. Potrzebnych będzie do 

tego celu także trochę pieniędzy, ale to nie będzie dla Ciebie 
żaden problem. Pamiętaj, żeby o każdym wyjeździe informować 
rodzinę i sąsiadów, by się o Ciebie niepotrzebnie nie martwili. 

Byk
20.04 – 22.05
Przez ostatnich kilka tygodni zmagałeś się z dość 
poważnymi problemami. Teraz nadszedł ich kres. 

Wreszcie będziesz mógł odetchnąć pełną piersią. Ważne jest też, 
byś w końcu zaczął o siebie dbać, zwłaszcza o kregosłup i nogi. 
Nie zapomnij umówić się do lekarza i wykupić lekarstwa.

Bliźnięta
23.05-21.06
Choć coraz bardziej przekonujesz się do podjęcia 
wyzwania czy też zaaprobowania podsuniętej Ci pro-
pozycji to jednak wciąż nęka cię pewien niepokój. 

Może warto jeszcze raz wszystko przedyskutować. Wcześniej zrób 
plan rozmowy. Ważne, byś później nie żałował podjętej decyji.

Rak
22.06-22.07
Jesień, mimo brzydkiej pogody, jest dla Ciebie bar-

dzo sprzyjającym okresem. Poprawiło się zdrowie i samopoczucie. 
Warto zainteresować się także finansami. Nadarza się okazja, by 
zdecydowanie je poprawić. Musisz przemyśleć pewne decyzje, 
które ktoś niedawno Ci składał.

Lew
23.07-23.08
Musisz przygotować się do odparcia wielu problemów, 
które dość skutecznie zepsują Ci humor. Na szczęście 

masz wokół wielu serdecznych przyjaciół, którzy wiedzą, jak rozwiązać 
takie trudne sytuacje. W ciągu kilku dni wszystko wróci do normy. Gło-
wa do góry, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło!

Panna 
24.08-22.09
Bądź tym, który łagodzi spory i przynosi dobre wieści. 
Taka rola przypadnie Ci na co najmniej kilka tygodni. 

Możesz mieć małe problemy zdrowotne, ale mało kto jesienią nie 
choruje. Sprawdź swoje finanse. Może warto byłoby wybrać się na 
dłuższą wycieczkę w cieplejsze klimaty?

Waga
23.09-22.10
Nikt nie lubi, gdy ktoś obcy wtrąca się w jego życie. 
Ty jednak będziesz musiał przyjąć to z pokorą, bo 

inaczej nie rozwiążesz problemu, który nawarstwiał się już od daw-
na. Możesz być spokojny o zdrowie. Żadne poważniejsze wirusy 
nie będą śmiały Cię zaatakować. Sprawdź kalendarz!

Skorpion
23.10-21.11
Nie pozostawiaj swojego życia ślepemu losowi. Jeśli 
zaplanowałeś coś na tę jesień to postaraj się to wy-

konać. Pamiętaj, że nikt lepiej Cię nie rozumie, nikt bardziej Cię 
nie kocha, niż Ty sam. Postaraj się więc zaplanować najbliższe ty-
godnie tak, by być zadowolonym z siebie i swoich decyzji.

Strzelec
22.11-21.12
Jesień płatać będzie Ci figle. O pewnych rzeczach 

zapomnisz w ogóle, inne przypomną się za późno. Cóż, taki wiek, 
taki klimat. Nie będzie to jednak powód do tego, by się zamar-
twiać. Musisz trochę więcej uwagi zwrócić na zdrowie i zadbać 
o dobre samopoczucie. Może wizyta u rodziny dobrze Ci zrobi?

Koziorożec
22.12-19.01
Najbliższy czas będzie bardzo wyczerpujący zwłasz-
cza, że czeka Cię mnóstwo spotkań towarzyskich 

i zawodowych. Nadejdzie też chwila wytchnienia, ale trzeba bę-
dzie na nią solidnie zapracować. Postaraj się zaplanować najbliż-
sze tygodnie tak, by odwiedzić najbliższą rodzinę.

Wodnik
20.01-18.02
Kiedy inni myślą, że już Cię przekonali do sprawy, Ty 
wynajdujesz kolejne problemy. Postaraj się bardziej 

ufać ludziom. Jesteś człowiekiem światłym i uczciwym, ale nad 
wyraz ostrożnym, co już nie raz utrudniało Ci życie. Weź wiatr w ża-
gle i płyń! - a wkrótce zobaczysz, że warto było ryzykować.

Ryby
19.02-20.03
Jeszcze tylko kilka tygodni a spotkasz się z kimś, na 

kim bardzo Ci zależy. Świat wyda Ci się piękniejszy i bardziej łaska-
wy. Uważaj na zdrowie. Nie pozwól, by inni decydowali, co masz 
robić. Pod koniec jesieni cieszyć się będziesz zdrowiem, szczę-
ściem i pieniędzmi. Tylko uwierz, że marzenia się spełniają! 
 

Horoskop jesienny My50+


