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Mamy 5 zestawów naszych produktów dla osób, które znajdą hasło na stronie 
www.studiobee.pl! 
Krok 1: wejdź na stronę www.studiobee.pl
Krok 2: znajdź hasło
Krok 3: wyślij je w prywatnej wiadomości na profi lu My 50+ na Facebook’u albo 

e-mailem na adres: my50plus@gmail.com
Krok 4: czekaj na losowanie nagród - wygraj produkty z naszego asortymentu 

i dodatkowo książkę ufundowaną przez redakcję My50+!

Lista zwycięzców zostanie opublikowana w styczniu 2017 r. na profi lu magazynu 
My 50+ na Facebook’u. Zwycięzcy zostaną poinformowani także telefonicznie 
oraz drogą mailową.

WEJDŹ NA WWW.STUDIOBEE.PL, 
ZNAJDŹ HASŁO I WYGRAJ!
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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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+ Centrum Inicjatyw Senioralnych 
ul. Mickiewicza 9, Poznań  
+ Narodowy Fundusz Zdrowia 
ul. Grunwaldzka, ul. Piekary, Poznań
+ ODK Krąg, ul. Dmowskiego, Poznań 
+ DDPS Starówka, ul. Wielka, Poznań 
+ Zespół Przychodni Lekarskich
ul. Słowackiego, Poznań  
+ Zespół Przychodni Lekarskich 
ul. Kasprzaka, Poznań 
+ WSNHiD ul. Kutrzeby, Poznań 
+ WSHiU, ul. Zwierzyniecka, Poznań 
+ DPS Ugory, Poznań 
+ DK Pod Lipami 
+ KS Hatman, Os. J. III Sobieskiego,
Poznań 
+ ODK Raszyn, ul. Rynarzewska, Poznań
+ KS Suchy Las
+ Biblioteka Miejska w Luboniu 
+ Biblioteka w Dopiewie 
+ Bistro Tulipan, pl. Wielkopolski, Poznań
oraz inne poradnie i apteki w Poznaniu 

Fot. Holden
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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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NA WSTĘPIE

SPIS TREŚCI:

TU NAS ZNAJDZIECIE: + Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu, ul. Prusa 3, Poznań

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

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

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

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

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

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

Poznań
+ Cukiernie ,,Elite”
+ ODK Raszyn, ul. Rynarzewska, Poznań
+ Dom Pomocy Społecznej Ugory, Poznań
+ Biblioteka Miejska w Luboniu
+ Biblioteka Miejska w Dopiewie
+ Bistro Tulipan, pl. Wielkopolski, Poznań
+ Kluby Seniora
+ Uniwersytety Trzeciego Wieku
Kalisz 
+ DPS w Kaliszu 
+ Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego

Drodzy Czytelnicy!
Jeśli chcecie byśmy i do Was przesyłali nasz magazyn, piszcie na: my50plus@gmail.com. Ponosicie jedynie koszty przesyłki - tylko 25 zł rocznie!
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Ż ycząc Wam niepowtarzalnych Świąt 
i beztroskiego Nowego Roku, apeluję, 
żeby kto przestał wierzyć w św. Miko-

łaja, zaniechał tego stanu ducha! Święty Mi-
kołaj istnieje i co roku udowadnia, że warto 
w niego wierzyć. Bez tej wiary nie byłoby bli-
sko 19 tysięcy rodzin obdarowanych w akcji 
Szlachetna Paczka, przedświątecznej pomo-
cy i uśmiechu na twarzach dzieci! Prawda 

jest tez taka, że mnie św. Mikołaj doprowadza do płaczu. Wystarczy 
świąteczna reklama w telewizji, a już ryczę nad piernikami i mozol-
nie sklejanym łańcuchem z kolorowego papieru. Może to nieładnie, 
ale przyznam się Wam, że od 15 lat, co roku go podglądam za pośred-
nictwem kamery internetowej zamontowanej w Rovaniemi w śnieżnej 
Laponii. Kusi mnie, by napisać do niego list i zapytać z jakiego powodu 
przeprowadził się z ciepłego południa – był przecież biskupem Myry 
w Licji (obecnie Turcja) - na mroźną północ i zmienił szaty biskupie 
na czerwony kubrak i jeszcze dlaczego zaczął przynosić prezenty jesz-
cze w wigilię Bożego Narodzenia, jak robi to także 6 grudnia w swoje 
imieniny?

W czasach kiedy był biskupem też był niezwykle szczodry. Cały swój 
majątek rozdał ubogim, pielęgnował chorych podczas zarazy. Najbar-
dziej znanym czynem św. Mikołaja było podrzucenie sąsiadowi brył złota na posag dla trzech córek. Ten 
jego postępek był inspiracją dla ks. Piotra Skargi do założenia przy Bractwie Miłosierdzia tzw. ,,Skrzynki 
św. Mikołaja” na posagi dla ubogich i cnotliwych panien, aby z powodu ubóstwa nie zeszły na złą drogę. 

Wierzcie w św. Mikołaj! Bo wiara w niego, to wiara w dobro i życzliwość dla drugiego człowieka, któ-
rych ostatnio dość często nam brakuje. 

Miłych Świąt od całej naszej redakcji! 
Anna Dolska 
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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ROZMOWA MY50+

Jest pan dość krótko „na urzę-
dzie”, ale seniorzy doskonale 
Pana znają i cenią za podjęte do 
tej pory działania na ich rzecz. 
Czy faktycznie mogą przyjść do 
Pana ze swoimi sprawami?
- Oczywiście! Mogą przyjść i przy-
chodzą ze wszystkimi sprawami, 
stąd też wiem, co się w mieście 
dzieje, także wtedy, gdy nie 
mogę osobiście stawić się na ja-
kimś spotkaniu dotyczącym ich 
spraw. W Poznaniu jest 126 tysię-
cy seniorów, a więc tyle samo co 
studentów z tym, że pod hasłem 
„studenci” w tej statystyce kryją 
się także słuchacze Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku, a więc też seniorzy. Widać więc doskonale, że to najlicz-
niejsza grupa mieszkańców Poznania.

Kim dla pana jest senior? 
- W mojej opinii to pełnoprawny obywatel miasta, który ma prawo wymagać 
od nas najwięcej. To przecież człowiek, którzy przepracował kilkadziesiąt lat, 
doskonały płatnik podatków do budżetu państwa i miasta. To ktoś, kto ma 
wiedzę i czas. Dlatego z nimi współpracuję, choćby poprzez Miejską Radę 
Seniorów czy Centrum Inicjatyw Senioralnych, w których diagnozowane są 
potrzeby tej grupy, a potem wyszukiwane rozwiązania. Seniorzy są ważni 
dla władz miasta, nie tylko dla mnie, o czym, mam nadzieję, mogą prze-
konywać się na co dzień. Ot, choćby przy tym stole powstał projekt „Złota 
rączka” – prosty, a niesamowicie potrzebny zwłaszcza osobom samotnym 
i nieradzącym sobie z codziennymi trudnościami, jak np. wymiana żarówki.

To tylko jeden z licznych projektów, które powstały z myślą o pomocy 
seniorom. Wiemy już, że zainteresowanie nim przerosło najśmielsze 
oczekiwania. Co jeszcze wydarzyło się w Poznaniu warte odnotowania? 
- Trudno wymieniać wszystkie wydarzenia dedykowane seniorom, bo 
przecież dzięki nim trafiliśmy do sieci miast przyjaznych starzeniu się, ale 
wspomnę choćby nieodpłatny spektakl Krystny Jandy, którego widow-
nią w 80 proc. byli seniorzy. Doskonale zdaję sobie sprawę, że barierą 
w uczestnictwie w wielkich wydarzeniach, w tej „kulturze wysokiej”, dla 
osób starszych jest przede wszystkim cena biletu wstepu. Dlatego tak 
ważna jest dla nich na przykład możliwość uczestnictwa w próbach ge-

neralnych poznańskich teatrów, co zapoczątkował Teatr 
Muzyczny. Staramy się aktywizować seniorów, wyciągać 
ich z mieszkań i domów pomocy społecznej oferujac cie-
kawą ofertę kulturalną. Dla pensjonariuszy DPS-ów w mija-
jącym roku przygotowaliśmy kilka wycieczek po mieście. 
Zwiedzali między innymi Okraglak, byli też w restauracji 
„Strzeszynek” u pana Jerzego Gumnego, gdzie atmosfera 
była po prostu niezwykła, wzruszająca, niepowtarzalna. 
Wspomnę tylko, że niektóre panie specjalnie na tę okazję 
były u fryzjera, przygotowały elegancką garderobę, a jed-
na z nich, bodajże 102 – latka z pamięci recytowała wiersz. 
W tym samym lokalu zorganizujemy także wigilię dla setki 
pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Oczywiście 
z prezentami! 

Poznań był inicjatorem wielu działań na rzecz seniorów, 
od Miejskiej Rady Seniorów począwszy, poprzez Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych czy targi senioralne, któ-
rych „narodzinom” towarzyszyła nasza redakcja i ma-
gazyn „My 50+” ukazujący się od 7 lat - także pierwsza 
gazeta przygotowywana specjalnie dla seniorów. Czy 
możemy spodziewać się, że nowy rok przyniesie kolejne 
działania miasta skierowane do osób starszych? 
- Myślę, że to, co w Poznaniu udało się już zrobić jest bar-
dzo optymistyczne. Dodam jeszcze, że w ramach Akade-
mii Bezpieczeństwa poruszane są tematy z nim związane, 
bo z wiekiem, niestety, człowiek staje się coraz bardziej 
ufny, by nie rzec naiwny. Wielu seniorów daje się złapać 
oszustom „na wnuczka” czy na policjanta. A my właśnie 
poprzez Akademię chcemy seniorów przed tymi zagroże-
niami ostrzegać. Stąd informacje w WTK i PTV oraz po-
znańskiej prasie, wywiady i ulotki – by senior był ostrożny. 
Muszę też wspomnieć o tym, że z racji pełnionej funkcji 
zajmuję się także współpracą z Polskim Związkiem Dział-
kowców i Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w Poznaniu. 
W naszym mieście jest 86 ogrodów działkowych, prawie 
19 tysięcy działek, około 70 tysięcy poznaniaków, którzy 
od wiosny do jesieni przebywają na ogródkach przynaj-
niej w weekendy. Z danych, jakie przedstawił prezes PZD 
Zdzisław Śliwa, około 78 proc. działkowców to seniorzy. 
To z myślą o nich rozpoczęliśmy w tym roku cykl imprez 
kulturalnych dla mieszkańców działek. Były przynajmniej 

Moje najważniejsze zadanie to
rozruszać poznańskich

seniorów!Z Jędrzejem Solarskim, wiceprezydentem Poznania 
rozmawia Beata Klimczak
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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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cztery spotkania z tego cyklu, w które zaangażowany jest 
silnie m.in. Krzysztof Wodniczak, muzyk, społecznik, senior. 
Na przyszły rok chciałbym przygotować kolejną, bogatszą 
edycję akcji „Kultura na Rodzinnych Ogrodach Działko-
wych”. Fundusze z miejskiego budżetu pozwolą też na 
zorganizowanie na dwóch ROD-ach placów zabawowo-
-rekreacyjnych, w dodatku międzypokoleniowych – dla se-
niorów i dzieci. Mamy świadomość, że dla wielu starszych 
ludzi działka to oaza, ich drugi dom. Chcemy więc dojść 
do nich z ofertą kulturalną, a jednocześnie informować, że 
oprócz działki dzieje się jeszcze wiele innych rzeczy w róż-
nych miejscach Poznania.

Działkowcy to seniorzy, do których stosunkowo łatwo tra-
fić, bo są zaangażowani, choćby w życie swojego ROD-u. 
Ale gros jest też takich, którzy są samotni, niedołężni, 
wielu potrzebuje zwykłej rozmowy, choćby przez telefon, 
jak planuje pan im pomóc, wyciągnąć z domów? 
- Ten problem jest nam znany i przyznam, że przygotowu-
jemy szczególny rodzaj pomocy polegający na telemedy-
cynie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje właśnie 
projekt unijny, w którym jednym z elementów jest telefon 
– kontakt z seniorem. Przypomnę , że półtora roku temu 
przeprowadzaliśmy już próby takiego nagłego kontaktu 
w wyjątkowych sytuacjach. Teraz senior nie tylko będzie 
mógł wezwać pomoc, ale także zadzwonić i porozmawiać. 
Zdajemy sobie sprawę, że często seniorzy, zwłaszcza sa-
motni popadają w depresję, w otępnienie. Możliwość po-
rozmawiania, kontaktu z innym człowiekiem jest wówczas 
bardzo ważna, nie wiem, czy nie ważniejsza niż leki. Dla-
tego uważam, że najlepiej, gdy senior postara się wyjść 
z domu do innych ludzi. Doskonałym przykładem jest 
społeczność Nadolnika, gdzie w jednym z miejskich bu-

dynków, dzięki współpracy Zarządu Komulnalnych Zasobów Lokalowych 
i Rady Osiedla Główna, otwarto Klub Seniora. Najpierw było to miejsce 
otwarte raz w tygodniu, a teraz codzienie spotyka się tam kilkudziesięciu 
seniorów. Przychodzą nawet z wnukami! 

Często przeszkodą w korzystaniu z oferty kulturalnej jest dla seniora 
zdrowie, a raczej jego brak...
- Zdrowie to dla każdego z nas najważniejsza sprawa. Oczywiście, w Po-
znaniu funkcjonuje instytucjonalny system usług opiekuńczych, którymi 
obejmujemy ok. 2 tysiące poznaniaków. Są to osoby niepełnosprawne, 
niedołężne. Nie dla wszystkich jest miejsce w domach pomocy społecz-
nej. Na te usługi przeznaczamy 20 milionów złotych rocznie. Ale warte 
szczególnego podkreślenia jest to, że w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej zagwarantowaliśmy fundusze na Centrum Geriatrii, które ma powstać 
w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych przy Al. 
Solidarności. Będzie to zespół przychodni specjalistyczych, ale tylko dla 
seniorów. Jego funkcjonowanie opierać się będzie na kontrakcie z NFZ. 
Mam nadzieję, że znów uda się nam stworzyć placówkę unikalną w skali 
kraju.

Jak ocenia pan współpracę na rzecz seniorów z poznańskimi spół-
dzielniami mieszkaniowymi? Starszym mieszkańcom brakuje klubów 
seniora na każdym osiedlu. Chcą mieć je blisko miejsca zamieszkania.
- Nie dalej jak kilka dni temu spotkałem się z Janem Marciniakiem pre-
zesem Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”. Na jej tere-
nie działa pięć domów kultury z czego cztery prowadzą kluby seniora. 
Zachęciłem Pana prezesa do współpracy z miastem, przede wszystkim 
na polu kultury, ale domy kultury, chcąc skorzystać z dofinansowania 
musiałyby działać w ramach stowarzyszenia. Wówczas jako organizacja 
pozarządowa, wnosiłyby do naszego projektu budżetu plany wydarzeń 
kulturalnych aktywizujące mieszkańców, a tym samym seniorów. Seniorzy 
i kultura to dwie dziedziny, o których najczęściej rozmawiam z prezesami 
poznańskich spółdzielni mieszkaniowych. Zresztą przykładem zaangażo-
wania seniorów w takie wydarzenia niech będzie zorganizowany przez 
Panów Krzysztofa Wodniczka i Lechosława Lerczaka dzień upamiętnia-
jący Evisa Presley’a. W rocznicę jego śmierci przygotowano dwa kursy 
statkiem po Warcie, przy muzyce, a potem koncert utworów Presley’a na 
Starym Rynku. W projekcie uczestniczyło kilkaset osób, w większości se-
niorów. Są tacy, którzy zarzucają mi, że to jest niższa kultura, ale seniorzy 
to lubią i oto chodzi! Senior, jak będzie chciał iść do teatru to pójdzie, 
ale jeśli chce się po prostu dobrze bawić przy swojej ulubionej muzyce 
to czemu nie? Widzę, że seniorzy potrafią odpowiednio wykorzystać to, 
co im dajemy. Przykładem niech będą Targi Viva Seniorzy czy Seniora-
lia, w których uczestniczą tysiące ludzi. W Poznaniu naprawdę dużo się 
dzieje. Muszę też wspomnieć, że współpracujemy z Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej, również w zakresie wsparcia na rzecz seniorów. Ogrzewalnia, 
która funkcjonuje przy ul. Krańcowej – to miejsce, do którego przychodzą 
seniorzy, niekoniecznie bezdomni. Zależy mi, by wiedzieli, że niezależnie 
od statusu społecznego, w długofalowej polityce naszego miasta, jest 
dla nich miejsce.

Jaki jest pana cel względem seniorów na przyszły rok?
- Moje najważniejsze zadanie to rozruszać poznańskich seniorów! Z ich 
pomocą – dam radę.
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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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Akcja Zdrowotna - bezpłatne badania. Szpital Kliniczny Przemienienia 
Pańskiego w Poznaniu w ramach projektu Wielkopolska Onkologia organi-
zuje Akcję Zdrowotną. Akcja odbędzie się 16 grudnia w oddziale Szpitala 
przy ulicy Szamarzewskiego 82/84 (wejście A) w godzinach 8.00-16.00.

Podczas Akcji wszyscy pełnoletni mieszkańcy Wielkopolski będą 
mieli możliwość BEZPŁATNEGO skorzystania z: ankiety ryzyka zdrowot-
nego, badań laboratoryjnych: morfologii, glukozy, pomiaru ciśnienia 
krwi, analizy składu ciała i porady dietetyka.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych ba-
dań prosimy o rejestrację pod numerem telefonu 514 199 334.

Nowy semestr na Przyrodniczym Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Ruszyła kolejna edycja wykładów w ramach Przyrodniczego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Wszystkie zajęcia są całkowicie bezpłatne! 
Dodatkowych informacji udziela Joanna Matuszak, Centrum Kształce-
nia Ustawicznego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, tel. (061) 848 
70 26, e-mail: cku@up.poznan.pl.

Nastrojowe niedziele z muzyką klasyczną. Stary Bro-
war zaprasza na bezpłatne koncerty muzyki klasycznej. 
Grudniowy koncert odbędzie się: 18.12. o godz. 16.00 
- koncert świąteczny. Miejsce: Stary Browar, ul. Półwiej-
ska 42. Na koncertach podziwiać będziemy młodych 
artystów ze wszystkich poznańskich szkół muzycz-
nych II stopnia. Oprócz popisów solowych usłyszymy 
również zespoły kameralne, w tym m.in kwintet akor-
deonowy «Il Silenzio». Koncerty tradycyjnie odbywać 
się będą o godz. 16:00 na Szachownicy. Czas trwa-
nia: około 50 minut. Wstęp wolny.

Grudniowe warsztaty „Twórz-my”
Stowarzyszenie „Lepszy Świat” zaprasza do wzięcia 
udziału w grudniowych wydarzeniach. 

19.12. (poniedziałek) godz. 16:00 – 19:00 Warsztaty 
rękodzielnicze: czapki na drutach
Podczas warsztatów prowadząca przedstawi proste 
wskazówki i triki na własnoręczne wydzierganie czapki. 
W ramach spotkania powtórzymy podstawowe zasady 
robienia na drutach oraz nauczymy się bardziej za-
awansowanych splotów. Warsztaty przeznaczone są dla 
osób, które mają podstawową wiedzę na temat robie-
nia na drutach.

21.12. (środa) godz. 17:30 – 19:30 Warsztaty flory-
styczne: stroiki świąteczne
Podczas warsztatów uczestnicy poznają tajniki two-
rzenia stroików świątecznych. Wykonamy je z gąbki 
florystycznej wyłożonej gałązkami i przyozdobionymi 
kwiatami, szyszkami i innymi elementami. Gotowe stro-
iki z całą pewnością będą świetnym elementem deko-
racyjnym świątecznego stołu.

Udział w warsztatach bezpłatny. Organizator: Stowa-
rzyszenie Lepszy Świat. Zapisy: tworzmy@lepszyswiat.
org.pl, kom. 514 389 987. Warsztaty odbędą się: ul. Li-
belta 22, Poznań.

Senior w Bibliotece Raczyńskich – warsztaty. Jak się 
nie zgubić w gmachu Biblioteki Raczyńskich przy Al. 
Marcinkowskiego? Jak założyć kartę do biblioteki? Jak 
zamówić książkę do czytelni i odnaleźć się w labiryncie 
regałów w wypożyczalni? Jak korzystać z katalogu kom-

Centrum Inicjatyw Senioralnych 
poleca zimową porą 

Życzymy Wam, Drodzy Seniorzy i Miłe Seniorki, 
żeby ten grudniowy czas pełen był spokojnego, 

uważnego przyglądania się temu, 
co dla nas w życiu ważne, co podstawowe. 

Żebyśmy potra� li stać po swojej stronie 
i – pełni wdzięczności – docenić to wszystko, co mamy. 

A w życiu każdego z nas kryją się skarby, 
które przez kolejny rok, 

mieliśmy szansę wspólnie z Państwem odkrywać. 
Bardzo Wam dziękujemy za tę możliwość. 

Rośniemy tu sobie mocniejsi 
– i zawodowo, i zupełnie po ludzku. 

Dobrze, że jesteście! I prosimy o jeszcze! 
Wszystkiego, dobrego. Bądźcie zdrowi! 

Zespół Centrum Inicjatyw Senioralnych 
Wojciech Bauer, Magda Krysińska-Sowa, 

Maria Sitarska, Nina Woderska, 
Ania Kubiak i Zuza Macko 
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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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puterowego? Wszystkich seniorów, którzy chcą poznać 
odpowiedzi na te pytania i poczuć się w Bibliotece Ra-
czyńskich jak u siebie, zapraszamy na Warsztaty z oswa-
jania przestrzeni. 

Warsztaty odbywają się w piątki, między 9.00 a 11.00, 
grupa nie może być większa niż 6 osób. Chęć udziału 
należy zgłosić w Informatorium (tel: 61 88 58 918). 

Centrum Amarant dla seniorów i seniorek. W zimo-
wym programie: Milonga – spotkania przy tangu, po-
niedziałki w godz. 20.30-22.00. Pilates dla seniorów, 
wtorki 11.00-12.00. Zarówno na milongi i pilates wstęp 
jest bezpłatny. Centrum Amarant, Dom Tramwajarza, ul. 
Słowackiego 19/21.

Centrum Medyczne Stanley. Gimnastyka dla senio-
rów wtorki godz. 13.00 i 14.00, środy godz. 13.00. Przed 
zajęciami 15-minutowa konsultacja z fizjoterapeutą, 
spotkanie ma na celu ocenę stanu zdrowia. Koszt jed-
nych zajęć to 7 zł, zajęcia trwają 60 minut. Informacje 
i zapisy: 61 649 05 55. Miejsce: Centrum Medyczne 
Stanley ul. 28 czerwca 1956 r nr 135.

Centrum Pływania i Fitness FitSwim. Zaproszenie dla 
osób lubiących zajęcia w wodzie. Aqua Aerobik 50+, 
Aqua Gym, Aqua Ralax, Aqua Reha Orto - które wy-
bierzecie? Pierwsza lekcja 7 zł, opłata miesięczna 70 
zł/4 spotkania. Informacje i zapisy: 61 830 36 28, 514 
959 511. Centrum Pływania i Fitness Fitswim ul. Górna 
Wilda 83/5.

Grupa Przewodników PoPoznaniu zaprasza 27.12. 
(wtorek) o godz. 13.00 i 17.00 na wycieczkę Śladami 
Powstania Wielkopolskiego. Początek: przed Ratuszem, 
zakończenie: pomnik Powstańców Wielkopolskich. 
Wycieczka „Śladami Powstania Wielkopolskiego” jest 
prowadzona w konwencji Free Walking Tours, tzn. jeśli 
spacer spodoba się uczestnikom, można podziękować 
przewodnikowi napiwkiem. Więcej informacji: www.Po-
Poznaniu.pl i tel. 884 605 305.

Kącik dla Seniora zaprasza na zajęcia. W programie: 
27.12, godz. 13.00-16.00 Drzwi otwarte - poświąteczne 
spotkanie przy kawie dla zainteresowanych dołącze-
niem do Kącika i programem na styczeń 2017 r. Zapisy 
i informacje: tel. 606 314 037. 

Betlejem Poznańskie Na Placu Wolności codziennie 
do 22 grudnia od 11.00 do późnych godzin wieczor-
nych otwarte jest Poznańskie Betlejem. Na płytę Stare-
go Rynku jarmark zawitał 3.12, tego dnia o godz. 17.00 

w muzycznym towarzystwie zespołu Gospel Joy rozbłysła oficjalnie po-
znańska choinka. Jarmark to w tym roku nie tylko drewniane domki, 
w których można kupić ciepłe świąteczne napoje, łakocie i świąteczne 
ozdoby. W programie znajdują się animacje dla dzieci, koncerty i kolę-
dowanie, świąteczne spektakle. Zachęcamy do przyjścia i świętowania 
wspólnie z poznaniakami!

Wigilia dla osób samotnych i potrzebujących. Tradycyjnie Caritas 
przygotowuje Wigilię dla osób potrzebujących i samotnych. Spotka-
nie wigilijne odbędzie się 24 grudnia o godz. 10.00 na terenie Między-
narodowych Targów Poznańskich.

Aby wziąć udział w spotkaniu wigilijnym należy pobrać zaproszenie 
w jednej z poznańskich jadłodajni. Poniżej lista miejsc.
• Jadłodajnia Caritas pw. Św. Brata Alberta w Poznaniu przy ul. Ks. 

Piotra Ściegiennego 133,
• Jadłodajnia Caritas pw. Św. Józefa w Poznaniu przy ul. Niegolew-

skich 23
• Jadłodajnia Caritas pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu przy 

ul. Taczaka 7/16,
• Jadłodajnia Caritas przy ul. Łąkowej 4

Miejski Sylwester na Placu Wolności. W tym roku Miasto Poznań za-
prasza na muzyczne koncerty na dwóch scenach: RETRO na tle Arka-
dii z udziałem znanych i cenionych od lat wykonawców scenicznych 
oraz FUTURO na tle Fontanny Wolności, na której wystąpią gwiazdy 
młodego pokolenia. W okolicach placu znajdzie się także ogromna 
strefa gastronomiczna. O północy zamiast tradycyjnego pokazu fajer-
werków zebrani zobaczą na ogromnym ekranie zawieszonym na ścia-
nach miejskich kamienic spektakularny pokaz świetlny. Szczegółowy 
program opublikowany zostanie w pierwszych dniach grudnia. 

Wsparcie MOPR-u dla osób z niepełnosprawnościami
Informujemy, że osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności mogą ubiegać się o pomoc finansową na 2017 r., 
która obejmuje m.in. pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, likwidację 
barier technicznych i architektonicznych i w komunikowaniu się, zakup 
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, zakup sprzę-
tu rehabilitacyjnego.

Wnioski będą przyjmowanie przez pracowników MOPR w siedzibie 
Poznańskiego Centrum Świadczeń – PCŚ przy ul. Małachowskiego 
10 w dniach 2, 3, 4, 5 stycznia 2017 roku (BIUROWIEC PODWALE). Od 
dnia 9 stycznia 2017 r. powyższe wnioski będą przyjmowane podob-
nie jak w latach ubiegłych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu, przy ul. Cześnikowskiej 18. Uwaga: Pamiętaj! 
W dniach 2, 3, 4, 5 stycznia 2017 r. nie ma możliwości składania 
wniosków w MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18. W celu uzupełnienia 
złożonych wniosków o brakujące załączniki zapraszamy od 9 stycznia 
2017 do siedziby MOPR, przy ul. Cześnikowskiej 18.

Więcej informacji: Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 
24, tel. 61 847 21 11, www.centrumis.pl 
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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W dawnym szpitalu im. Strusia w Poznaniu powstanie największe w Pol-
sce centrum opieki. Realizatorem całości przedsięwzięcia jest firma MEDI-
-System, która za kwotę 40 mln zł. kupiła od miasta poszpitalny kompleks 
przy ul. Szkolnej. Poza budynkami szpitala częścią składową zakupu to 
również dawna willa Hipolita Cegielskiego oraz skrzydło dawnego klasz-
toru Karmelitanek. 

Plany zagospodarowania zakupionej struktury przewidują powstanie 
w tym miejscu kompleksowego centrum opieki nad seniorem. Znajdo-
wać się będą: dom seniora dla 140 pensjonariuszy z całodobową opieką 
oraz dla osób, które potrzebują opieki tylko w ciągu dnia, 50 apartamen-

Konferencja

Wyzwania polityki senioralnej w Polsce

WOKÓŁ NAS

Nowe centrum opieki senioralnej 
tów dla seniorów oraz klinika rehabilitacyjna. Pierwsze 
usługi mają być dostępne już w 2020 roku. 

Położone w samym centrum Poznania budynki, w po-
bliżu Starego Rynku, wydają się wyjątkowo ciekawą loka-
lizacją, umożliwiającą seniorom o różnym stopniu możli-
wości i aktywności, korzystania z wielu atrakcji, na jakie 
pozwala wyjątkowe sąsiedztwo. Dodatkowym atutem jest 
bliskość przystanków komunikacji miejskiej, kościołów 
i placówek handlowych, a jednocześnie placówka w ta-
kiej lokalizacji pozwala włączyć starsze osoby do życia kul-
turalnego miasta. Dzięki istniejącym budynkom, we wnę-
trzu kompleksu, zrewitalizowany ogród stanie się swoistą 
enklawą spokoju, co umożliwi pensjonariuszom spędzać 
czas w ciszy pośród zieleni i z dala od ewentualnego ha-
łasu emitowanego na zewnątrz. Taka formuła daje poczu-
cie bezpieczeństwa i możliwość współżycia w środowisku 
przez osoby o różnym stopniu sprawności fizycznej i inte-
lektualnej, a jednocześnie staje się ciekawą propozycją 
dla seniorów o różnych potrzebach i wymaganiach.

Poznań, miasto przyjęte do światowej sieci WHO 
„Miast Przyjaznych Starzeniu” udowadnia, że rozwój poli-
tyki senioralnej jest faktem, a wszelkie deklaracje składane 
przez różne instytucje, stowarzyszenia, a także podmioty 
gospodarcze, przekuwane są w czyn. 

Tekst i foto: Roman Szymański

  Miejska Rada Seniorów w Poznaniu oraz Wydział Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miasta zaprosiła 22 listopada br. na konferencję, której 
celem było omówienie i przedyskutowanie wybranych problemów polity-
ki senioralnej, doświadczeń Poznania i kilku innych polskich miast w tym 
zakresie oraz zebranie opinii, postulatów i pomysłów związanych z potrze-
bami i funkcjonowaniem osób starszych. Do udziału w konferencji zostali 
zaproszeni naukowcy, szefowie placówek, które w zakresie działania mają 
sprawy senioralne, a także społecznicy, ma-
jący na co dzień do czynienia z problema-
mi osób starszych. 

Poznań należy do przodujących miast 
jeśli chodzi o życie seniorów i konferencja 
potwierdziła kolejny raz, że temat osób star-
szych nadal będzie traktowany prioryteto-
wo. Udowodniły to również prelekcje i wy-
stąpienia, które dodatkowo uświadomiły 
zebranym, jak ważne są wszelkie działania 
w tym kierunku. 

Wyjątkowo ciekawe były Obrady Okrą-
głego Stołu z udziałem przedstawicieli 

Rad Seniorów dużych polskich aglomeracji miejskich, 
przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP, 
przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów i Rencistów 
oraz przewodniczącej Obywatelskiego Parlamentu Senio-
rów, a wiodącym był temat: ,,Czym są i czym powinny być 
Rady Seniorów w dużych ośrodkach miejskich”. 

Tekst i Foto: Roman Szymański
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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Drodzy Seniorzy, Miłe Seniorki!
Przed nami szczególny, świąteczny czas. Spoty-

kamy się wtedy w gronie rodziny i znajomych, by 
cieszyć się wyjątkową atmosferą Świąt Bożego Na-
rodzenia, czy też – mówiąc po poznańsku - Gwiazdki.

Życzę Państwu, żeby to był spokojny czas – pe-
łen ludzkiej życzliwości, wzajemnego zrozumienia i ciepła. Przypo-
mnijmy sobie, co w naszym życiu najważniejsze i spróbujmy o to 
zadbać. Jeśli ktoś doświadacza samotności, to życzę, by w poznań-
skiej ofercie senioralnej odnalazł dobrych ludzi. Staramy się dbać 
o Państwa potrzeby i spełniać Państwa oczekiwania. 

Drodzy Seniorzy! Bądźcie zdrowi i nie zpominajcie o swoich 
marzeniach. Życzę zarówno sobie, jak i wszystkim poznaniakom 
i poznaniankom, by jak najwięcej czerpali z Waszego potencjału, 

wiedzy i doświadczenia. Bez Waszego udziału w życiu 
miasta nie wyobrażam sobie mądrze rozwijającego 
się Poznania. Wszystkiego dobrego!

Jacek Jaśkowiak 
Prezydent Miasta Poznania 

Przedświąteczna atmosfera zapanowała 7 grudnia w Strze-
szyńskiej „Oazie”, do której Miejska Rada Seniorów zaprosiła 
podopiecznych DPS i Klubów Seniora z  Poznania na wspólne 
spotkanie opłatkowe. Seniorzy mieli możliwość nie tylko obejrzenia 
spektaklu pt. ,,Pastorałki” specjalnie zaaranżowanego na tę oka-
zję, ale i spożycia przygotowanych posiłków wigilijnych. A wszystko 
to w wyjątkowym klimacie Bożonarodzeniowym. 

Wielu z obecnych nie potrafiło ukryć wzru-
szenia i emocji. Na wielu twarzach widać było 
zadowolenie i ekscytację wydarzeniem. Życie 
seniora niejednokrotnie jest bezbarwne i nie-
ciekawe. Sprowadza się do egzystencji charak-
teryzującej się osamotnieniem, zamknięciem 
się we własnym świecie, wręcz odizolowaniu 
od środowiska. Dzięki takim spotkaniom se-
niorzy nabierają innego spojrzenia na rzeczy-
wistość, czują się doceniani, a przede wszyst-
kim potrzebni społeczeństwu. Stereotypowe 
myślenie o tym, że osoba starsza jest „kulą 
u nogi” nie powinno mieć już więcej miejsca. 
Walka z wykluczeniem społecznym należy do 
bardzo ważnych zadań i warto się temu po-
święcić. Życie seniora, mimo różnych proble-
mów, czy to zdrowotnych, czy egzystencjonal-
nych, winno zawierać dużą dozę optymizmu 
i zadowolenia, które dodatkowo wzmocnione 
przez aktywność ruchową i umysłową, wniesie 
każdemu wiele dobrego. Przykładem pozy-
tywnego myślenia jest 102-letnia Kazimiera 
Urbaniak, która pełna werwy przybyła na 
opłatkowe spotkanie w „Oazie” i zaskoczyła 
wszystkich, nie tylko doskonałą kondycją, ale 
i podejściem do życia. 

O wyjątkowej roli seniora w społeczeństwie wspomniał 
między innym, obecny na spotkaniu Zastępca Prezydenta 
Miasta Poznania Jędrzej Solarski, który przekazał podzięko-
wanie za trud i złożył seniorom wyrazy szacunku. W spotkaniu 
wziął udział także dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej 
ks. Waldemar Hanas, który dzieląc się opłatkiem przekazał 
wszystkim życzenia od Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. 

WOKÓŁ NAS

Świąteczne spotkanie MRS z seniorami
Duże słowa uznania należą się Miejskiej Radzie Seniorów, która już blisko 

10 lat angażuje się we wszelkie poczynania związane z życiem osób w po-
deszłym wieku i wiele cennych inicjatyw przekuwa w czyn, powodując tym 
samym, że życie seniora w Poznaniu nabiera pozytywnych walorów. W spo-
tkaniu wzięło udział blisko 100 osób.

Tekst i foto: Roman Szymański
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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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

ZASADA DZIAŁANIA
W najbardziej ogólny sposób ideę działania okularów progre-
sywnych, a w zasadzie okularów ze szkłami progresywnymi moż-
na przedstawić jako okulary zapewniające wyraźne widzenie na 
wszystkie odległości. W praktyce oznacza to, że mając założone 
okulary progresywne można doskonale widzieć zarówno to, co 
jest w najbliższym otoczeniu (np. tekst w książce, czy gazecie, go-
dzinę odjazdu autobusu na przystanku, tekst na telefonie, itd.), 
jak i obiekty w oddaleniu (obraz na telewizorze, twarz zbliżającej 
się osoby, numer nadjeżdżającego autobusu, itp.).
Wystarczy zatem jedna para okularów, które można mieć na no-
sie cały czas, niezależnie od tego, jaka czynność jest wykonywana 
w danym momencie.

ŻYCIOWA SYTUACJA
Często przecież zdarza się, że jesteśmy odrywani od swojego za-
jęcia i musimy skierować wzrok na inną odległość niż ta, na której 
właśnie się skupiamy.
Przykład? Dziadek Andrzej ogląda mecz w telewizji. Telewizor jest 
w dość dużej odległości od fotela więc, żeby wyraźnie widzieć 
założył okulary, których używa gdy wychodzi na zewnątrz. W trak-
cie meczu podchodzi do niego Ania – jego ukochana wnuczka. 
Chce, żeby dziadek zobaczył rysunek, który właśnie pokolorowa-
ła. Niestety, te okulary, które pozwalają Andrzejowi oglądać obraz 
w telewizorze nie nadają się do tego, żeby zobaczyć, co jest na 
rysunku Ani. Dlatego musi wstać z fotela, żeby sięgnąć po okulary 
do czytania. O wiele wygodniej byłoby, gdyby korzystał z okula-
rów progresywnych.

Niestety, Andrzej obawia się zakupu okularów progresywnych, 
bo nigdy takich nie używał. Dlatego, choć nie jest to wygodne 
i bardzo często irytuje go fakt, że czegoś nie widzi wyraźnie, wciąż 
korzysta z dwóch par okularów. Czy jego obawy związane z okula-
rami progresywnymi są słuszne? Nie!

BEZPIECZNE ROZWIĄZANIE
Okulary progresywne są projektowane tak, aby zaspokoić potrze-
by wzrokowe użytkowników w wieku 40+. W zależności od tego ja-
kie są Twoje codzienne zajęcia, w jakich warunkach pracuje Twój 
wzrok, ekspert w salonie optycznym może dobrać odpowiednią 
konstrukcję szkieł progresywnych dopasowaną do Twoich po-
trzeb wzrokowych.

TWÓJ OPTYK DORADZI CI, JAKIE ROZWIĄZANIE BĘDZIE NAJBAR-
DZIEJ KORZYSTNE DLA TWOJEGO WZROKU.

Ale to nie wszystko! Szkła progresywne firmy JZO są objęte pa-
kietem 

KOMFORTOWA ADAPTACJA.

To usługa, dzięki której nie musisz martwić się, że nie przyzwycza-
isz się do szkieł progresywnych lub będziesz czuł się w nich nie-
komfortowo.
Nowoczesne szkła progresywne zapewniają niemal natychmiasto-
wą adaptację. Jeśli jednak okazałoby się, że nie widzisz w nowych 
okularach wyraźnie, powodują one dyskomfort widzenia – przyjdź 
z nimi do salonu optycznego, w którym zostały zakupione. Wspól-
nie z optykiem ustalisz, jaka jest tego przyczyna. Mimo pomocy 
optyka dyskomfort nie ustąpił?

W ramach pakietu „Komfortowa Adaptacja” możesz wymienić 
swoje szkła progresywne na:
• szkła progresywne o nowszej konstrukcji (za dopłatą),
• szkła dwuogniskowe,
• szkła jednoogniskowe.
Okulary progresywne są zatem bardzo dobrym i bezpiecznym 
rozwiązaniem dla osób, które chcą cieszyć się dobrą jakością wi-
dzenia i pozbyć się ograniczeń związanych z pogorszeniem się 
jakości wzroku.

SOCZEWKI PROGRESYWNE JZO 
komfortowe widzenie na każdą odległość, w każdej sytuacji
Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że każdy już słyszał, że pogarszające się z wiekiem widzenie 

można korygować okularami progresywnymi.
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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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ZASADY PAKIETU KOMFORTOWA ADAPTACJA

Wszystkie szkła progresywne JZO S.A. są objęte pakietem „Komfortowa Adaptacja”.

W przypadku braku komfortowego widzenia możesz starać się o wymianę szkieł 
progresywnych do 40 dni od daty ich zakupu.

Na wniosek Optyka możliwe są telefoniczne lub osobiste konsultacje  
z Przedstawicielem JZO, dotyczące rozwiązania kwestii niekomfortowego widzenia.

Po ustaleniu przez Optyka lub Przedstawiciela JZO przyczyn dyskomfortu, w ramach 
pakietu „Komfortowa Adaptacja”, istnieje możliwość wymiany szkieł progresywnych 
uznanych za niekomfortowe na:

• szkła progresywne o nowszej konstrukcji (za dopłatą),

• szkła dwuogniskowe,

• szkła jednoogniskowe.

Cena za ponowny montaż jest indywidualnie ustalana z Optykiem. 

Pakietem nie są objęte uszkodzenia mechaniczne szkieł oraz błędy  
montażu i błędy w pomiarze refrakcji.

pakietu „Komfortowa Adaptacja”, istnieje możliwość wymiany szkieł progresywnych 

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

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

MATERIAŁ PROMOCYJNY

ZASADY PAKIETU KOMFORTOWA ADAPTACJA

Wszystkie szkła progresywne JZO S.A. są objęte pakietem „Komfortowa Adaptacja”.

W przypadku braku komfortowego widzenia możesz starać się o wymianę szkieł 
progresywnych do 40 dni od daty ich zakupu.

Na wniosek Optyka możliwe są telefoniczne lub osobiste konsultacje  
z Przedstawicielem JZO, dotyczące rozwiązania kwestii niekomfortowego widzenia.

Po ustaleniu przez Optyka lub Przedstawiciela JZO przyczyn dyskomfortu, w ramach 
pakietu „Komfortowa Adaptacja”, istnieje możliwość wymiany szkieł progresywnych 
uznanych za niekomfortowe na:

• szkła progresywne o nowszej konstrukcji (za dopłatą),

• szkła dwuogniskowe,

• szkła jednoogniskowe.

Cena za ponowny montaż jest indywidualnie ustalana z Optykiem. 

Pakietem nie są objęte uszkodzenia mechaniczne szkieł oraz błędy  
montażu i błędy w pomiarze refrakcji.

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

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

Mimo że Boże Narodzenie w większości krajów ma podobne chrześci-
jańskie i pogańskie korzenie, jak Europa długa i szeroka napotykamy na 
bardzo różne świąteczne zwyczaje. W Hiszpanii uroczyście obchodzi się 
święto Trzech Króli, zaś Francuzi świętują głównie poza domem. 

We Francji święta obchodzi się nie tyle w domu, ile w restauracjach. 25 
grudnia większość Francuzów spieszy do ulubionych knajp na świąteczny 
obiad, by zjeść nadziewaną gęś lub kaczkę, wypić dobre wino, pobawić 
się i pośmiać, ale wieczór 24 grudnia spędzają przy stole z rodziną. Dom 
dekoruje się ostrokrzewem, jemiołą i liśćmi dzikiego winogrona. 

Podczas tej kolacji jada się ostrygi, obowiązkowa jest boudin blanc, 
rodzaj kaszanki i wykwintne zupy, podawane jako pierwsze. Głównym 
daniem jest jednak indyk w armaniaku, nadziewany cielęciną, kaczymi 
wątróbkami, cebulą i tymiankiem. 

W Alzacji ciasto piecze się w specjalnych formach, które przypominają 
dziecko zawinięte w pieluchy. Ciasto to (drożdżowe) piecze się z suszo-
nymi owocami i migdałami. Podaje się do niego specjalne grzane wino, 
zaprawione wanilią. 

Gęś po niemiecku 
Boże Narodzenie u naszych sąsiadów to jedno z najważniejszych i naj-

bardziej rodzinnych Świąt w roku. Właściwe święta zaczynają się w Niem-
czech 25 grudnia, a nie jak w Polsce w Wigilię. Dla gospodyń niemieckich 
24 grudnia jest dniem jeszcze wypełnionym ostatnimi przygotowaniami 
do Świąt. Dlatego w Wigilię nie ma czasu na bardziej wyszukane potrawy. 
W niemieckich kościołach nie ma tradycyjnej pasterki, na nabożeństwo 
chodzi się po południu. Po przyjściu z kościoła zaczyna się wieczerza. 
Dzieci otrzymują pełen talerz słodyczy i owoców. Życzenia składa się bez 
dzielenia się opłatkiem. Nie ma miejsca też przy stole dla niespodziewa-
nego gościa, za to przy kolacji każdy pod talerzem znajduje moneta, co 
zapewnić ma rodzinie dostatek przez cały rok. 

Niemieckie dzieci nie muszą czekać na pierwszą gwiazdkę, aby dobrać 
się do prezentów. Prezenty nie znajdują się pod choinką, tak jak my jeste-
śmy do tego przyzwyczajeni, lecz układane są na stole. Ulubioną potrawą 

w pierwszym dniu Świąt jest pieczona gęś. Pojawia sie ona 
na stole w co trzecim domu w Niemczech Wschodnich 
i w co piątym na Zachodzie, w tym dniu nie stronią też od 
pieczonej kaczki, indyka oraz dziczyzny. Karp, który króluje 
prawie na każdym polskim stole wigilijnym w Niemczech 
nie należy do ulubionych dań świątecznych. Najsłynniej-
szym ciastem bożonarodzeniowym jest strucla tzw. Weih-
nachtsstollen. Jest to rodzaj ciasta drożdżowego z dużą 
ilością bakalii przede wszystkim rodzynek. Stałym punk-
tem Świąt Bożego Narodzenia jest rodzinne muzykowanie 
i śpiewanie kolęd. 

Kutia po rosyjsku
Boże Narodzenie w Rosji - zgodnie z kalendarzem ju-

liańskim, według którego żyje rosyjski Kościół prawosław-
ny – obchodzone jest w tydzień po Nowym Roku. Jest to 
święto niezwykle radosne. Wielu Rosjan tradycyjnie udaje 
się wówczas do cerkwi. Liturgia Narodzenia Pańskiego za-
czyna się zwykle po północy z 6 na 7 stycznia. Złoty wystrój 
świątyń, a także radosne melodie modlitw i kolęd tworzą 
niepowtarzalną atmosferę.

Obchody Bożego Narodzenia rozpoczyna Soczelnik, 
czyli wieczerza wigilijna. Na stole obowiązkowo powinno 
się znaleźć 12 postnych dań. Tradycyjnie są to kasze, grzy-
by, sałatki warzywne, ciasta i pierniki. Niekiedy - również 
ryby. Wśród młodych modna jest faramuszka, czyli zupa 
piwna, znana w Rosji jako staropolskie danie postne.

Głównym daniem wigilijnym jest jednak kutia, którą 
przygotowuje się z ziaren pszenicy, miodu, kaszy, maku lub 
orzechów. Na wigilijnym stole nie powinno też zabraknąć 
prosfory, czyli poświęconego chleba ofiarnego, oraz kom-
potu z suszu. Natomiast głównym daniem świątecznego 
obiadu jest zwykle gęś z jabłkami.

Wieczerzę wigilijną poprzedza 40-dniowy post. Prawo-
sławni powstrzymują się wtedy od spożywania nie tylko 
mięsa i jego przetworów, lecz także nabiału, a często - ryb.

Gwiazdka u sąsiadów

Migdałowo w Holandii, słodko w Hiszpanii 
W Holandii święta zaczynają się o północy 24 grudnia. Wszyscy 

czekają do tej godziny, by wypić herbatę i skosztować ciastek z mi-
gdałami, które piecze się specjalnie na tę okazję. 

Na portugalskich stołach króluje bolo de rei (dosł. „ciasto kró-
lewskie”), w którym ukryta jest zabawka, ozdoba lub ziarenko bobu. 
Ten, który w swoim kawałku znajdzie ową niespodziankę, będzie 
miał przez cały rok szczęście. 

W Hiszpanii święta Bożego Narodzenia to głównie czas słody-
czy. Praliny, pralinki, turony (ciasta z masy migdałowej). Tocino de 
cielo – specjalny rodzaj pralin w postaci drobnych kuleczek można 
spotkać na wszystkich stołach i na wszystkich straganach. 

Migdałowo w Holandii, słodko w Hiszpanii 
W Holandii święta zaczynają się o północy 24 grudnia. Wszyscy 

czekają do tej godziny, by wypić herbatę i skosztować ciastek z mi-
gdałami, które piecze się specjalnie na tę okazję. 

Na portugalskich stołach króluje bolo de rei (dosł. „ciasto kró-
lewskie”), w którym ukryta jest zabawka, ozdoba lub ziarenko bobu. 
Ten, który w swoim kawałku znajdzie ową niespodziankę, będzie 
miał przez cały rok szczęście. 

W Hiszpanii święta Bożego Narodzenia to głównie czas słody-
czy. Praliny, pralinki, turony (ciasta z masy migdałowej). Tocino de 
cielo – specjalny rodzaj pralin w postaci drobnych kuleczek można 
spotkać na wszystkich stołach i na wszystkich straganach. 
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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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Okres świąteczny w Rosji trwa do nocy z 13 na 14 stycz-
nia, kiedy to obchodzony jest „stary” - według kalendarza 
juliańskiego - Nowy Rok. 

Kiełbaska po czesku 
Obok karpia, jajka i ziemniaki to w Czechach podsta-

wowe produkty niezbędne do przygotowania tradycyjnej 
kolacji wigilijnej. Najbardziej typowym daniem wigilijnym 
- po smażonym w panierce karpiu - jest bowiem... kotlet 
schabowy z podawaną na zimno sałatką ziemniaczaną 
z gotowanymi, posiekanymi na drobno jajkami i majone-
zem.

W czasie świąt w czeskich domach ustawia się na 
stołach także misy z ogromną ilością pieczonych niemal 
przez cały adwent małych ciasteczek (o różnych sma-
kach i kształtach). W innych miskach stoją suszone owo-
ce (głównie jabłka), łuskane orzechy i - często - prażony 
groch.

Adwent i Boże Narodzenie to w Czechach także czas 
sprzedaży specjalnej bożonarodzeniowej kiełbaski, cien-
kiej jak wiedeńskie parówki, białej i bardzo długiej, często 
sprzedawanej nie na wagę, ale na metry. Kiełbaskę tę je 
się wyłącznie na ciepło, panierując ją wcześniej w razowej 
mące i smażąc na oleju.

Wieprzowina po szwedzku 
Osobliwością w krajach nordyckich jest to, że punkt 

kulminacyjny świąt przypada w Wigilię, 24 grudnia. Je się 
wówczas wigilijny obiad i rozdaje prezenty.

Zaskakująco dużo świątecznych potraw stanowią dania 
wieprzowe. Cudzoziemcy pytają niekiedy, dlaczego Szwe-
dzi czczą narodziny Zbawiciela właśnie wieprzowiną. Jest 
to pamiątka tych czasów, kiedy przez okrągły rok żywiono 
się solonym mięsem wieprzowym. Świnie trafiały pod nóż 
jesienią, wtedy były najtłustsze, i ich mięsa, odpowiednio 
zapeklowanego, musiało starczyć do następnej jesieni. 
Ale jedną lub dwie świnie oszczędzało się do świętej Łucji, 
dzięki czemu w Boże Narodzenie można się było najeść 
jeden jedyny raz w roku świeżej, nie konserwowanej wie-
przowiny. Choć nastały inne czasy, zwyczaje żywieniowe 
okazały się tak trwałe, zwłaszcza w okresie świąt, że wielu 

nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez szynki, nóżek w galarecie czy 
kiełbasy wieprzowej.

 Tradycyjny szwedzki obiad wigilijny – mimo że ambitne panie domu 
starają się go urozmaicić niejednokrotnie dziedziczonymi po przodkach, 
bardziej „osobistymi” specjałami – zaczyna się od zakąsek w postaci kilku 
rodzajów marynowanego śledzia, pasztetu z wątróbki, wędzonej kiełba-
sy itp., wzbogaconych w pierwszy dzień świąt na przykład o gotowaną 
kiełbasę wieprzową, salceson, pieczone żeberka na zimno i nóżki w ga-
larecie, a przede wszystkim o chlubę pani domu, czyli całą, przyprawioną 
cukrem i solą, gotowaną (lub pieczoną) szynkę, do której podaje się róż-
ne dodatki, w tym rozmaicie przyrządzaną kapustę.

 W skład smörgåsbord wchodzą małe dania gorące, takie jak klopsiki 
czy zapiekanka z anchois, zwaną pokusą Janssona (zob. przepis), i chleb, 
przeważnie żytni, z brzeczką piwną, nadającą mu charakterystyczny, słod-
ki zapach.

 Po bufecie z przekąskami przychodzi kolej na tradycyjną lufisk, czyli 
moczoną przez parę tygodni w wodzie i ługu suszoną molwę lub czar-
niaka. Na deser jest często pudding ryżowy, a do tego ciepłe mleko i cy-
namon. 

Indyk po angielsku
Typowym posiłkiem świątecznym w Wielkiej Brytanii jest pieczony na-

dziewany indyk podawany z ziemniakami i warzywami w Dzień Bożego 
Narodzenia (25.12). Na deser, w większości tradycyjnych domów, serwuje 
się Christmas Pudding czyli słodki pudding polewany brandy. Stał się on 
częścią typowo świątecznego obiadu za sprawą księcia Alberta, męża 
królowej Wiktorii, który postanowił go dodać do bożonarodzeniowego 
menu. Natomiast wolny od pracy 26 grudnia znany jako Boxing Day w da-
nych czasach rozpoczynał dwunastodniowe obchody Bożego Narodze-
nia, które kończyły się 6 stycznia w święto Trzech Króli. Po raz pierwszy 
były one oficjalnie celebrowane w XVI wieku jako najbardziej radosna 
część roku. Tradycja nakazywała także ciągłe podtrzymywanie palącego 
się ognia w piecach lub kominkach w tym okresie, co miało zapewnić 
powodzenie w nadchodzącym roku. W tym dniu celebruje się święta 
odwiedzając krewnych i znajomych. To szczególny dzień dla osób, z któ-
rymi Brytyjczycy spotykają się prawie codziennie - dostawcy, listonosze 
czy śmieciarze otrzymują swój świąteczny upominek w formie napiwków. 

Kapustnica po słowacku 
Obowiązkową potrawą wigilijną jest kapustnica, czyli zupa z kiszonej 

kapusty z grzybami, bez mięsa czy kiełbasy. Kapustę gotuje się na miękko, 
potem dodaje do niej mleka i śmietany. W zależności od regionu jada się 
również słodką zupę z suszonych jabłek lub zupę z grochem i z soczewi-
cą. I oczywiście karpia z sałatką ziemniaczaną i majonezem.

Popularne są również opiekańce - rodzaj ciasteczek z makiem, twa-
rogiem lub dżemem. We wschodniej Słowacji nazywają je “bobalkami” 
i dodają do nich maku i mleka. Wigilijną specjalnością wschodniej Sło-
wacji jest też sałatka ukraińska. Najpierw należy ugotować marchew, 
buraki i ziemniaki. Potem pokroić je w kostkę. Dodać groszku, kiszonych 
ogórków, cebuli, a do smaku oleju, soli i czarnych korzeni. Najlepiej przy-
prawiać wszystko dzień przed Wigilią.

Oczywiście należy wstrzymać się z jedzeniem aż do wigilijnej kolacji. 
I jeszcze jedno. Aby za rok wszyscy spotkali się znów przy tym samym 
stole, opasuje się go symbolicznym łańcuchem.

Nr 6(36)2016 / My 50+ / 13

Drodzy
Czytelnicy Na wstępie str. 3

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

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

My i kuchnia: Przepis na sernik
str. 18

Krzyżówka do kawy str. 20 

+ Centrum Inicjatyw Senioralnych 
ul. Mickiewicza 9, Poznań  
+ Narodowy Fundusz Zdrowia 
ul. Grunwaldzka, ul. Piekary, Poznań
+ ODK Krąg, ul. Dmowskiego, Poznań 
+ DDPS Starówka, ul. Wielka, Poznań 
+ Zespół Przychodni Lekarskich
ul. Słowackiego, Poznań  
+ Zespół Przychodni Lekarskich 
ul. Kasprzaka, Poznań 
+ WSNHiD ul. Kutrzeby, Poznań 
+ WSHiU, ul. Zwierzyniecka, Poznań 
+ DPS Ugory, Poznań 
+ DK Pod Lipami 
+ KS Hatman, Os. J. III Sobieskiego,
Poznań 
+ ODK Raszyn, ul. Rynarzewska, Poznań
+ KS Suchy Las
+ Biblioteka Miejska w Luboniu 
+ Biblioteka w Dopiewie 
+ Bistro Tulipan, pl. Wielkopolski, Poznań
oraz inne poradnie i apteki w Poznaniu 

Fot. Holden

Zdjęcie na okładce: andrzej Mann

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

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

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

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

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

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

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

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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Twój film „Żołnierz Niezłomny Kościoła” zdobył główną nagrodę 
na Festiwalu Filmu Niezależnego ,,Okno”, a potem I nagrodę na XI 
Międzynarodowym Festiwalu Filmów Polonijnych ,,Dwie Ojczyzny”. 
Czy oprócz doceniania jego wartości dokumentalnej - traktujesz te 
wyróżnienia jako szansę na upowszechnienie wiedzy o heroicznej 
postaci jaką był abp Antoni Baraniak?

- Oczywiście, że tak, cieszę się, że tak to widzisz. Ta nagroda była 
dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ale też wielką radością. Przy re-
alizacji filmu „Żołnierz Niezłomny Kościoła” tyle razy słyszałam, że nie 
powinnam zajmować się tym tematem, bo „nie wchodzi się dwa razy 
do tej samej rzeki”, że wątpliwości dopadały mnie bardzo często. Ta 
nagroda i obecne zainteresowanie filmem cieszą więc podwójnie, nie 
tylko ze względów osobistych, ale przede wszystkim dlatego, że otwie-
rają nowe możliwości popularyzowania osoby i zasług tego naprawdę 
wielkiego bohatera. 

To jest drugi film po ,,Zapomnianym męczeństwie” poświęcony 
arcybiskupowi. Dlaczego z takim zaangażowaniem oddałaś się 
sprawie? Przypomnijmy, że to nie tylko filmy, ale też publikacje pra-
sowe.

- Chodzi przede wszystkim o prawdę historyczną. W 2011 r. pion śled-
czy Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie umorzył postępowanie 

w sprawie prześladowania abpa Antoniego Baraniaka, 
uzasadniając to umorzenie „brakiem dowodów na 
prześladowanie fizyczne i psychiczne”. A przecież to nie 
jest prawda – wystarczy zapoznać się z dokumentami 
z lat pobytu abpa w więzieniu na Rakowieckiej i zebrać 
relacje tych świadków, którym abp Baraniak się zwierzył. 
Robił to niezwykle rzadko, wręcz przypadkowo, ale kilka 
takich relacji nagrałam i są one w obu tych filmach. Re-
jestrowałam te świadectwa kamerą, bo nikt inny tego 
nie robił, stąd te filmy i towarzyszące im artykuły. 

Po ,,Zapomnianym męczeństwie” zgłosiła się do 
ciebie kolejna lekarka, która opiekowała się arcybi-
skupem Baraniakiem, dając świadectwo jego cier-
pień. Ona widziała jego plecy pokryte bliznami, „pa-
miątką po pobycie w więzieniu”, jak to nazwał. Czy po 
drugim filmie przybyło nowych świadków? Umieszcze-
nie na okładce książki twojego numeru telefonu i ad-
resu e-mail ma ułatwić kontakt osobom, które mają 
jakieś dokumenty, wspomnienia, dowody?

- Tak, cały czas zbieram takie kontakty i materiały na 
ten temat. Zadziwiające jest dla mnie to, jak wiele jest 

Poznańska premiera filmu ,,Żołnierz Niezłomny Kościoła” odbyła się 25 września br.

Milcząc utrwala się 
fałszywy obraz 

Rozmowa z Jolantą Hajdasz, dziennikarką, autorką filmów dokumentalnych. 
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SPOTKANIA Z AUTORKĄ 

Osoby i instytucje zainteresowane zorganizowaniem 
pokazu filmu i spotkania z autorką 
proszeni są o kontakt telefoniczny 

pod nr 607 270 507 
lub mailowo: j.hajdasz@post.pl 

osób, które do dziś pamiętają swoje krótkie i okazjonal-
ne spotkania z abpem Baraniakiem, jak wielu z nich do 
dziś jest pod wrażeniem tych spotkań, jak wielu uważa, 
że miały wpływ na ich życie. 

Książka jest dopełnieniem filmu. To w niej moż-
na przeczytać treść twoich pism wysłanych do IPN 
w sprawie wypowiedzi do filmu. Dlaczego nikt z pionu 
śledczego IPN nie chce się wypowiedzieć publicznie 
w sprawie arcybiskupa Baraniaka? Dlaczego panuje 
zmowa milczenia?

- Nie wiem, dlaczego przy tej historii jest tak silna – 
jak to nazwałaś - zmowa milczenia. Zdumiewa mnie też 
to, że zakończonym pięć lat temu śledztwem nie zajęli 
się naukowcy. Dzisiaj mamy możliwości oddzielenia 
prawdy od kłamstwa w materiałach esbeckich. Żyją 
jeszcze świadkowie tej historii. To jest niesprawiedliwe 
wobec arcybiskupa, gdyż milcząc utrwala się fałszywy 
obraz tego, co wyczyniali z nim w więzieniu, a przez 
to fałszuje obraz historii Polski. Jego dramatyczne losy 
ilustrują bowiem jednoznacznie bezwzględność i de-
terminację systemu komunistycznego w zwalczaniu 
Kościoła Katolickiego. 

Prof. Żaryn uważa, że niezłomna postawa arcybi-
skupa Baraniaka uchroniła kardynała Wyszyńskiego 
i Kościół w Polsce przed skompromitowaniem? Czy 
to nie zbyt daleko idąca teza?

- Zgadzam się całkowicie z prof. Żarynem w tej kwe-
stii. Komunistom było bardzo łatwo ateizować społe-

czeństwo po tym, jak udało im się ośmieszyć i skompromitować pryma-
sów i Kościoły, na czele których stali. Tak było m.in. w Czechosłowacji, 
Chorwacji i na Węgrzech. Wszędzie tam odbyły się wyreżyserowane 
przez komunistów procesy pokazowe prymasów, w których zeznawali 
przeciwko nim ich bliscy współpracownicy. W Polsce się to nie udało 
dzięki niezłomnej, bohaterskiej postawie w więzieniu abpa Baraniaka, 
który nie uległ torturom i się nie ugiął przez długich 27 miesięcy więzie-
nia. Jako sekretarz kardynałów Hlonda i Wyszyńskiego byłby idealnym 
świadkiem w takim pokazowym procesie prymasa. Tymczasem dziś 
blisko 80 procent Czechów uważa się za ateistów, a np. w archidie-
cezji praskiej ponad 60 procent parafii nie ma księdza. U nas tak nie 
jest i nie było. Przeciwnie. W komunistycznej Polsce Kościół Katolicki 
kierowany przez kardynała Wyszyńskiego zwanego dziś Prymasem Ty-
siąclecia, był centrum oporu przeciwko władzy komunistycznej. Warto 
byśmy o tym pamiętali. 

Śledztwo dotyczące represjonowania arcybiskupa, znęcania się 
nad nim, bezprawnego pozbawienia wolności prowadzone w la-
tach 2003-2011 zostało umorzone. Przekazane przez Ciebie nazwi-
ska świadków i ich wypowiedzi także nie były dostatecznym powo-
dem do wszczęcia kolejnego śledztwa? Dlaczego?

- Postawa prokuratorów podejmujących decyzję o umorzeniu tego 
śledztwa jest dla mnie całkowicie niezrozumiała. Ignorują przecież 
podstawowe fakty w tej sprawie, wbrew zdrowemu rozsądkowi i logi-
ce. Chronią w ten sposób oprawców abpa Baraniaka, a wtedy gdy 
umarzano to śledztwo żyło jeszcze pięciu z trzydziestu ubeków wymie-
nianych z imienia i nazwiska w dokumentach UB z lat 50. Oni powinni 
odpowiedzieć przed sądem za to co robili. Niestety, nie pierwsza to 
sprawa, której w III RP nie udało się wyjaśnić i sprawiedliwie osądzić. 

W swoim dążeniu do prawdy wspierają cię najbliżsi. To wsparcie 
duchowe, czy także zaangażowanie w pracę?

- I jedno, i drugie. Najczęściej jednak pomoc ta polegała po prostu 
na zastępowaniu mnie w obowiązkach domowych, np. wtedy, gdy je-
chałam na zdjęcia, czy w czasie montażu filmu, który trwa nawet po 10 
-12 godzin na dobę. I mój mąż, i moje trzy córki zawsze dopingowali 
mnie do tej pracy i cierpliwie wysłuchiwali zwierzeń o wszystkich jej eta-
pach . Za to wielkie, solidarne wsparcie jestem im bardzo wdzięczna. 

Anna Dolska 

Okładka ksią ż ki Ż ołnierz Niezłomny Koś cioła
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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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Ofiarami wielu przestępstw padają osoby starsze. Samotne, ufne i pełne 
troski o bliskich, narażone są w większym stopniu na działania przestępców 
niż młodzi. Podają ofiarą oszustwa na wnuczka, na policjanta, „fachowca” ze 
spółdzielni mieszkaniowej czy pracownika socjalnego. 

Oczywiście niemożliwe jest przedstawianie wszelkich zagrożeń czyhają-
cych na osoby starsze. Świat przestępczy niejednokrotnie wyprzedza wszelkie 
działania służb prewencyjnych, co powoduje, że każdy musi być wyjątkowo 
czujny i ostrożny. Warto pamiętać, że pracownicy żadnych służb nie przycho-
dzą do czyjegoś domu po gotówkę i abyśmy nigdy nie podejmowali żadnych 
pochopnych działań, szczególnie w przypadku, gdy „ktoś z naszej rodziny” 
prosi o pieniądze... i lepiej skontaktować się w każdym przypadku z policją, czy 
choćby z kimś z rodziny, aby nie stać się kolejną ofiarą. Prawda jest taka, że 
nawet najlepsza i najprostsza instrukcja postępowania nigdy nie zastąpi zasady 
ograniczonego zaufania oraz zachowania zdrowego rozsądku. 

Dla wielu seniorów problemem stały się bardzo aktywne firmy handlowe, 
mające często w nazwie „klinika zdrowia”, wykorzystujące sytuację zdrowotną 
osoby starszej, oferujące darmowe badania, a następnie zakup pakietów me-
dycznych na leczenie i usługi medyczne, które często nie mają nic wspólnego 
z medycyną, a wynikiem są wyjątkowo wysokie koszty ponoszone przez seniora. 
Również ta grupa społeczna pada łupem nieuczciwych sprzedawców na wszel-
kich pokazach, czy to w sanatoriach, specjalnie organizowanych wycieczkach, 
poczęstunkach w restauracjach itp., połączonych ze sprzedażą po „okazyjnej” 
cenie „cudownych” artykułów, np. sprzętu AGD, materacy, kołder, biostymu-
latorów, bioharmonizerów fotonowych, magnetyzerów, czy nawet garnków, 
posiadających jakoby lecznicze działanie. Wycofanie się z podpisanych umów 
jest wyjątkowo trudne i, mimo obowiązujących przepisów, niekiedy niemożliwe. 
Najgorsze jest, że „hieny”, bo jakże inaczej nazwać tego typu praktyki, atakują 
grupę najsłabszą i niejednokrotnie nieumiejącą się obronić. 

Poznań edukuje seniorów
Obecna sytuacja związana z zagrożeniami seniorów, stała się motywacją 

do powołania inicjatywy pod nazwą Poznańska Akademia Bezpieczeństwa. 
Jej zadaniem podstawowym jest działalność na rzecz edukacji seniorów i se-
niorek w zakresie bezpieczeństwa osobistego i zdrowotnego. Chodzi o to, 
by uwrażliwić zarówno seniorów, jak i ich otoczenie na potrzebę bliższego 
poznania swoich praw i odważnego wymagania, by były one respektowane. 

Poznańska Akademia 
Bezpieczeństwa

W ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa wyda-
ny został aktualny informator, przygotowany we współpracy 
z Komendą Wojewódzką Policji, w którym seniorzy i seniorki 
mają możliwość zapoznać się ze swoimi prawami, z moż-
liwościami ochrony swojego mienia i dochodzenia swoich 
praw. Jednym z elementów kampanii będzie emisja dwóch 
spotów edukacyjnych z udziałem seniorów i seniorek, które 
będą emitowane w TVK Winogrady, w Internecie i podczas 
spotkań z seniorami. Cyklicznie organizowane będą również 
w środowiskach seniorskich dwa rodzaje spotkań. Pierwsze 
z nich to spotkania dotyczące bezpieczeństwa osobistego: 
bezpieczeństwo w domu, na zakupach i pierwsza pomoc 
(organizatorami są Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medyczne-
go i Komenda Miejska Policji). Drugi cykl spotkań będzie 
dotyczyć bezpieczeństwa zdrowotnego i opieki zdrowotnej 
(organizatorami są Wojewódzka Stacja Ratownictwa Me-
dycznego i Narodowy Fundusz Zdrowia). Duży udział w ca-
łości przedsięwzięcia ma Centrum Inicjatyw Senioralnych 
w Poznaniu, autor projektu.

 W wystąpieniu inicjującym powstanie Akademii, wicepre-
zydent Poznania Jędrzej Solarski, między innymi mówił o po-
trzebie dalszej aktywizacji seniorów, zadeklarował dalszą po-
moc ze strony Urzędu Miasta i apelował o pełną współpracę 
wszystkich organizacji działających na rzecz osób starszych 
w Poznaniu. Inauguracja Poznańskiej Akademii Bezpieczeń-
stwa, połączona z programem artystycznym w wykonaniu 
seniorek, odbyła się 29 listopada br. w Collegium Da Vinci, 
które jest partnerem przedsięwzięcia. Bezpieczeństwo senio-
ra nabiera obecnie innego kształtu i każda inicjatywa wpły-
wająca na jego poprawę, zasługuje na uznanie.

Tekst i foto: Roman Szymański

MIĘDZY NAMI

Bezpieczne życie starszaków
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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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NIEZBĘDNIK

Emeryci i renciści, którzy zwykle swoje świadczenie 
otrzymują 25 dnia miesiąca, nie muszą się obawiać, 
że w grudniu dostaną je dopiero po Świętach Bożego 
Narodzenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych za-
dbał o to, by wszystkie te osoby otrzymały emerytury 
i renty najpóźniej 23 grudnia. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych standardowo wy-
płaca emerytury i renty w sześciu terminach tj. 5, 6, 10, 
15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. W grudniu ostatni 
termin płatności wypada w dzień Świąt Bożego Naro-
dzenia. Co za tym idzie wielu klientów ZUS, kontaktuje 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi 

Niebezpieczne urządzenie 
Marianna Łopatkowska kupiła w markecie szybko-

war. Niestety, przy gotowaniu rosołu szybkowar wy-
buchł, a lecąca pokrywka złamała żebro pechowej 
użytkowniczce. Pani Marianna trafiła do szpitala. Po 
powrocie do domu rekonwalescencja trwała dłuższy 
czas, a pani Marianna musiała nabywać dość kosz-
towne lekarstwa.

Prawo reguluje takie sytuacje. W tym przypadku 
mamy do czynienia z tzw. „odpowiedzialnością za szko-
dę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”. Kodeks 
cywilny za taką rzecz uznaje rzecz ruchomą nie zapew-
niająca bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać przy 
uwzględnieniu normalnego użycia. „Normalne użycie” 
oznacza typowe, a więc zgodne z przeznaczeniem rze-
czy. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi producent, 
który wytwarza produkt w zakresie swej działalności go-
spodarczej. Uwolnić się od niej może przez wykazanie 
np. że nie wprowadził produktu do obrotu, że właści-
wości niebezpieczne produktu pojawiły się po wpro-
wadzeniu go do obrotu (chyba że wynikały z przyczyny 
tkwiącej poprzednio w produkcie), nie odpowiada on 
też wtedy, gdy nie można było przewidzieć niebezpiecz-
nych właściwości w momencie wprowadzania produk-
tu na rynek. W przypadku produktów anonimowych, tj. 
takich, co do których nie można łatwo ustalić, kto jest 
producentem, odpowiada sprzedawca. Jednak może 
się uwolnić od tej odpowiedzialności poprzez wskaza-

nie producenta czy importera. Odpowiedzialność za produkt w zakre-
sie szkody na mieniu powstaje tylko wówczas, gdy rzecz zniszczona lub 
uszkodzona należy do rzeczy zwykle przeznaczanych do osobistego 
użytku i w taki sposób korzystał z nich poszkodowany. Odszkodowanie 
się nie należy, gdy szkoda na mieniu nie przekracza równowartości 500 
EURO. Wyrządzenie przez produkt niebezpieczny uszczerbków na oso-
bie – jak w przypadku pani Marianny podlega zaspokojeniu niezależ-
nie od wysokości szkody. Tak więc pani Marianna domagać się może 
zwrotu kosztów leczenia, dojazdów do szpitala, ale i także zadośćuczy-
nienia doznanej krzywdzie (ból, strach itp.). Roszczenia z tytułu szkody 
wyrządzonej przez produkt niebezpieczny przedawniają się z upływem 
lat trzech od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie 
i o osobie odpowiedzialnej. Jednak w każdym przypadku roszczenia 
te przedawniają się z upływem lat dziesięciu od dnia wprowadzenia 
produktu do obrotu. Niezależnie od odpowiedzialności za szkodę 
pani Marianna może reklamować u sprzedawcy wadliwość szybko-
waru. Mogłaby też zawiadomić Inspekcję Handlową, która w Polsce 
prowadzi monitoring produktów niebezpiecznych.

Marek Radwański
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
w Poznaniu
rzecznik.konsumentów@powiat.poznan.pl
tel. 61 8418 830

się z poszczególnymi placówkami Zakładu, a także z Ministerstwem 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dopytując, czy swoje emerytury 
i renty otrzymają dopiero po świętach, a przed Nowym Rokiem. 

I tak świadczenia, które doręczane są przez listonoszy, trafią na 
pocztę 20 grudnia, by maksymalnie do 23 grudnia można było je do-
starczyć zainteresowanym. Osoby, które odbierają swoje świadczenia 
za pośrednictwem banku otrzymają je natomiast 22 i 23 grudnia. 

Wszystkim swoim klientom ZUS życzy „Wesołych Świąt”. 
Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Emerytura i renta na święta
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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

Poradnik dekorowania 
pierniczków 

Chcesz zostać mistrzem dekorowania pierniczków? Nic prostszego! 
Dzięki naszemu poradnikowi, twoje pierniczki nie tylko zachwycą domowników, ale też 
będą ozdobą choinki, a świątecznie zapakowane mogą być uroczym prezentem. 

Krok 1.
Przygotuj lukier królewski – najlepszy do dekoracji, trwały i nie-
zawodny. Możesz go łatwo przygotować samodzielnie. 

Składniki:
• 0,5 kg cukru pudru
• 3 duże białka jajek
• ½ łyżeczki soku z cytryny

Przygotowanie:
Umieść wszystkie składniki w mikserze i ucieraj na niskich obro-
tach miksera, dopóki nie powstanie gładki i gęsty lukier.

Aby zagęścić lukier, używany do konturów, dodaj więcej cukru 
pudru – powinien mieć konsystencję pasty. 

Krok 2.
Podziel lukier na części w osobnych miskach i dodaj do każdej 
barwnik spożywczy w wybranych kolorach i dokładnie wymie-
szaj. Aby uzyskać jaśniejsze i ciemniejsze odcienie tego same-
go koloru lukru, przygotuj je osobno, dodając mniej lub więcej 
barwnika. 

Krok 3.
Najpierw wykonaj kontur. Pamiętaj, że pierniczki do dekoracji 
powinny być całkowicie wystudzone. Gęstszy lukier nałóż do 
rękawa cukierniczego z tylką o malutkim otworze i powoli, 
dokładnie wykonaj obrys kształtu, który ma być kolorową po-
wierzchnią. Możesz użyć innego koloru lukru, jeżeli chcesz uzy-
skać kontrastowy kontur. 

Dekoracje lukrem królewskim – poradnik
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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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Krok 5.
Używając gęstego lukru do konturów i rękawa cukierniczego 
z tylką o małej średnicy otworu, wykonaj pozostałe dekoracje 
i ornamenty. 

Kropli lukru możesz użyć do dodatkowego ozdobienia gwiazdek. 

I gotowe! Wesołych Świąt!

Rękaw z lukrem trzymaj w tym ręku, którym zazwyczaj piszesz, 
zaś drugą ręką podtrzymuj i prowadź końcówkę. Delikatnie 
ściskaj rękaw od góry, aby wycisnąć odpowiednią ilość lukru. 
Potem odstaw ciastka do całkowitego zastygnięcia lukru. 

Krok 4.
Aby wypełnić kontur, użyj rękawa cukierniczego z tylką o du-
żym otworze lub wręcz łyżeczki. Konsystencja lukru musi być 
zbliżona do gęstego sosu, aby dosłownie zalać nim powierzch-
nię wewnątrz konturów i aby lukier sam się rozpłynął.

Jeżeli powstaną nierówności lub dziury, wygładź je od razu 
szpatułką, póki lukier jest miękki. Ponownie odłóż ciastka aż 
do całkowitego zastygnięcia lukru. Jeżeli chcesz na tym etapie 
użyć do dekoracji ozdobnych posypek, przyklej je ostrożnie do 
powierzchni lukru, zanim zastygnie. 

MY I KUCHNIA

Materiał dzięki współpracy 
z Polsat Food Network 
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Baran
21.03 – 19.04
Już na początku nowego roku pojawi się jakaś spra-
wa urzędowa, przez którą nie prześpisz kilku nocy. 

Wszystko jednak zakończy się bardzo pomyślnie. Wystarczy tylko 
przygotować odpowiednie dokumenty i postarać się, by nie było 
w nich żadnych błędów. I to będzie jedyny problem, który czeka 
Cię w nowym roku. 

Byk
20.04 – 22.05
Pamiętaj, że musisz żyć trochę oszczędniej ze wzglę-
du na zbliżającą się ważną uroczystość rodzinną, 

którą zaplanowano na 2017 rok. Odświeżenie kontaktów okaże 
się niezwykle cenne. Zaczniesz podróżować. Spotkania z gronem 
najbliższych przyjaciół zapiszą się na stałe w Twoim kalendarzu – 
zwłaszcza w miesiącach letnich.

Bliźnięta
23.05-21.06
Nie pytaj znajomego jak minął dzień, tylko jakie ma 
plany na jutro, a najlepiej na cały rok? Nie myśl o tym, 
kto winny jest problemom, a poświęć czas na ich roz-

wiązanie. Bądź wreszcie optymistą, zaufaj ludziom, a wejdziesz 
w nowy rok w zupełnie innym nastroju niż ostatnio. Już za kilka 
tygodni zobaczysz, że to działa. Rok będzie naprawdę udany. 

Rak
22.06-22.07
Otrzymałeś ostatnio kilka bardzo ważnych informa-

cji, które pomogą Ci przygotować się do pewnego wydarzenia, 
które ma być punktem kulminacyjnym w nowym roku. Pamiętaj, 
że musisz wypaść dobrze, przyszykuj więc także odpowiedni strój. 
Pamiętaj, że uśmiech jest najważniejszy zwłaszcza, gdy poznaje 
się nowe, ciekawe osoby.

Lew
23.07-23.08
Jeśli w najbliższym czasie zamierzasz wyjechać, być 
może na święta, nie zapomnij przygotować także 

drobne prezenty. Zawsze może się tak wydarzyć, że będzie wy-
padało położyć je pod choinką. W dobrej atmosferze na pewno 
zapomnisz o sprawach, które Cię dręczą. W nowy rok wejdziesz 
z uśmiechem i taki też – radosny i miły – będzie cały 2017 rok.

Panna 
24.08-22.09
Jeszcze do niedawna Twoje problemy spędzały Ci 
sen z powiek. Jednak odpowiednie kroki i pomoc 

przyjaciół sprawi, że o nich zapomnisz. Pamiętaj, że ludzie z natury 
są dobrzy. Trzeba tylko z nich tę dobroć umieć wyprosić. W nad-
chodzącym roku przekonasz się o tym jeszcze kilka razy i zawsze 
będziesz wychodzić z opresji obronną ręką.

Waga
23.09-22.10
Nie załamuj się ostatnimi niepowodzeniami. Czasami 
los chce pokazać Ci, że to on rządzi Twoim życiem. 

Postaraj się wypocząć, a już wkrótce wpadną Ci do głowy zupeł-
nie nowe, ciekawe pomysły na rozwiązanie problemów. Jeszcze 
w pierwszej połowie roku podejmiesz ważną życiową decyzję, 
która okaże się zbawienną. 

Skorpion
23.10-21.11
 Przed Tobą wspaniały, beztroski czas. Po pierwsze 
najważniejsza okaże się dobra zabawa w doboro-

wym towarzystwie. Poczujesz się jak nowo narodzony tym bar-
dziej, że problemy ze zdrowiem odejdą w zapomnienie. Na długo 
zapomnisz o bólach i złym samopoczuciu. Latem czeka Cię wspa-
niała wyprawa w nieznane. 

Strzelec
22.11-21.12
Będziesz patrzeć w przyszłość odważnie i nieść czo-

ło wysoko, bo znalazłeś się w bardzo dobrym momencie swego 
życia. Już na początku nowego roku poczujesz w skrzydłach po-
wiew beztroski. Czeka Cię wtedy rozwiązanie wielu spraw, które 
zaprzątały Ci głowę. Lato i jesień to będzie dla Ciebie czas wędró-
wek i poznawania nowych osób Twym życiu.

Koziorożec
22.12-19.01
W najbliższych tygodniach wybierzesz się w dość 
daleką podróż, która przyniesie Ci wiele dobrego. 

Nowy rok możesz powitać więc w zupełnie innej atmosferze, niż 
dotychczas. Nie tylko wypoczniesz, ale poznasz także fantastycz-
nych ludzi. Już wkrótce zobaczysz, że takie znajomości bardzo się 
przydają, zwłaszcza, gdy będziesz chciał popodróżować.

Wodnik
20.01-18.02
Rozmowa z bliską Ci osobą, którą spotkasz w zupeł-
nie nieoczekiwanych okolicznościach, na pewno 

wiele wyjaśni. W końcu przekonasz się, że naprawdę możesz liczyć 
na przyjaciół. Koniecznie sprawdź kalendarz na nowy rok i wizyty 
u lekarza. Latem pojawi się okazja do fantastycznego wyjazdu – 
skorzystaj, bo może się już nie powtórzyć. 

Ryby
19.02-20.03
Święta upłyną w niesamowitej atmosferze, a to z po-

wodu wizyty rodziny, której dawno nie widziałeś. Postaraj się nie 
siedzieć w domu podczas sylwestrowej nocy. Przed Tobą wspa-
niała zabawa – jak nie teraz, to w karnawale. Zresztą cały nowy 
rok będzie bardziej wesoły i radosny niż poprzedni, a to za sprawą 
nieoczekiwanego przypływu gotówki. 

Horoskop noworoczny My50+


