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Blisko13milionówPolaków,czy-
li co trzeci, ma 50 lat i więcej.
Za25latpowyżejtegowiekubę-
dzie co drugi mieszkaniec na-
szego kraju. Staniemy się jed-
nym z najstarszych społe-
czeństwEuropy.
Jednak już dziś sytuacja Po-

lakówpo50.rokużycianarynku
pracy jest fatalna. Mamy jedną
znajniższychwUEstópzatrud-
nieniawtejgrupiewiekowej(go-
rzejwypada tylkoMalta).
W2011 r. tylko 30,4 proc. ro-

dakówmającychod50do64 lat
pracowało. Oznacza to, że po-
nad9milionówPolakówniema
stałego zatrudnienia. Tymcza-
sem w Szwecji odsetek pracu-
jących 50-cio i 60-latkówwyno-
si ponad 70 proc., w Danii, Fin-
landii czy Niemczech niewiele
mniej. Także u naszych sąsia-
dów jest on znacząco wyższy.
WCzechachinaLitwiewynosi
około 50proc.
JeremiMordasewicz,ekspert

zPKPP„Lewiatan”, członekra-
dynadzorczejZUS,zwracauwa-

gę,żeprawieczworonapięcioro
niepracującychPolakówwgru-
pie 50+ jest na rencie lub eme-
ryturze. – Zdecydowana więk-
szośćznichmogłabyjeszczepra-
cować–mówiMordasewicz.
Dość powszechne jest prze-

konanie, że Polacy po „50” nie
uprawiająsportu,nieprowadzą
aktywnego trybu życia. Czy ta-
ki obraz jest prawdziwy? Na to
i innepytaniadotycząceaktyw-
nościPolakówpo50. rokużycia
starali się uzyskać odpowiedź
autorzybadań„Aktywnidojrza-
li”,przygotowanychprzezInter-
activeResearchCenter.
Wynika z nich, że prawie

dwie trzeciePolakówmających
co najmniej pół wieku życia
zasobątwierdzi, iżprowadziak-
tywnystylżycia,utrzymujelicz-
nekontaktyzeznajomymi,atak-
że, że –wwiększości – są zado-
woleni z tego, jakżyją.
Autorzy badań podkreślają,

że dla dojrzałych Polaków ak-
tywneżycieoznaczagłówniere-
gularne uprawianie ćwiczeń fi-

zycznychorazspacery.Przynaj-
mniej raz w tygodniu ćwiczy
51proc., a18proc.niepodejmu-
je żadnej aktywności fizycznej.

Największą popularnością
wśród dojrzałych rodaków cie-
szą się ćwiczeniaogólnorozwo-
jowe.Doichwykonywaniaprzy-
znajesię28proc.znich.Nadru-
gimmiejscu jest praca w ogro-
dzie lub na działce (27 proc.).
PorównywalniedużagrupaPo-
laków,którarozpoczęłaprzynaj-
mniejszósty„krzyżyk”,korzysta
z nordicwalking (spacery z kij-
kami) orazpływania.

Zraportu„Aktywnidojrzali”
wynikateż, żePolacypo„50”są
wwiększości optymistami. Po-
nadjednatrzeciajestprzekona-
na,żerzeczywistośćimsprzyja,
a tylko co piąty ocenia, iż w ży-
ciumusięnieposzczęściło.Dwo-
jenatrojePolakówuznajeżycie
rodzinnezaszczęśliwe.
Dojrzali Polacy mają oczy-

wiście powody do narzekania.
Najczęściej skarżą się na kiep-
skiezarobkiorazniskieemery-
tury.Marnepensjelubświadcze-
niasądlanichnajczęstszympo-
wodemstresu.
Znacznie bardziej pesymi-

styczny obraz Polaków po „50”
przynosząbadaniaSHARE(Ba-
dania Zdrowia, Starzenia się
iProcesówEmerytalnychwEu-
ropie),wnaszymkrajjuprzepro-
wadzane przez ekonomistów
zUniwersytetuWarszawskiego.
Pokazałyone,żewPolsceza-

ledwie 38 proc. mężczyzn i 29
proc. kobiet deklaruje aktyw-
ność fizyczną (co najmniej raz
wtygodniu).Przyprawie70proc.

Szwajcarów i 60 proc. Szwajca-
rek aktywność Polaków po
„50”wypadablado.
Cogorsza,zbadaniaSHARE

wynika, że Polska ma jedne
z gorszych statystyk zdrowot-
nychwgrupie50+.Tylko7proc.
Polaków i 6 proc. Polek uważa
zdrowiezabardzodobrelubdo-
skonałe w porównaniu np. z 19
i17proc.wCzechachczy53 i54
proc.wDanii.
Biorącpoduwagękonkretny

czynnikkontrolny,jakimjestwy-
sokieciśnieniekrwiczyotyłość,
Polacy po pięćdziesiątce także
mająnajgorszestatystyki.Ażpo-
łowa badanychPolekma ziden-
tyfikowane wysokie ciśnienie
krwi. Dla porównania w przy-
padku Szwajcarek jest to tylko
25proc.Takżeznacznyodsetek
polskich mężczyzn (22 proc.)
wwieku50+jestotyłych,co jest
wskaźnikiem na podobnympo-
ziomiejakwHiszpaniiczywCze-
chach, ale dużo wyższym niż
wDaniiiSzwajcarii(po13proc.).

WŁODZIMIERZKNAP

Od odpornych bakterii
do terapii w alergii

Okazuje się, żemotorempostę-
pumogąbyćtakżeprymitywne
organizmy.
Bakterie z nieprzyjaznego

środowiska pustynnego przy-
czyniły się np. do opracowania

preparatów z ektoiną. Prof. Ro-
manNowickimówiło ichzasto-
sowanium.in.wleczeniuatopo-
wegozapalenia skóry.
Organizator sympozjum,

prof. Ryszard Kurzawa stwier-
dził, że pozwala ono przybliżyć
lekarzom praktykom osiągnię-
cia z dziedzin leczenia uczuleń
i chorób układu oddechowego.
Ocenia, iżnajciekawszabyła in-
formacjaouruchamianiuwPol-
sce terapii astmy przy użyciu
substancji omalizumab.

MEDYCYNA.OperaKrakow-
skagości lekarzy,uczestników
XVIIISympozjumNaukowo-
-Szkoleniowego„Postępy
walergologii i pneumonologii”.
Placówkakulturalnachwilowo
zamieniłasięwięcwsalęwy-
kładową.

(ŁG)

Dole i niedole Polaków
po pięćdziesiątce
SPOŁECZEŃSTWO.Na rynkupracy sytuacja osób po 50. roku życia jest fatalna. Tylko 30 procent
naszych rodakówmiędzy 50. a 64. rokiempracowało. Ponad 9milionówniemiało stałego zatrudnienia.

66
Tyle procent dojrzałych
Polaków uznaje swoje życie
rodzinne za szczęśliwe

Legendarny
„Ponury”
nie będzie
generałem

Kilka dni temu resort poinfor-
mował,żezdecydowanooawan-
sie „Ponurego” na pułkownika
w uznaniu jego zasług w wal-
kach o niepodległość państwa
polskiego.
Jan Piwnik, okrzyknięty

przez społeczeństwomajorem,
był porucznikiem, na który to
stopień został mianowany
20marca 1941 r. Żołnierze wal-
czący pod rozkazami „Ponure-
go” twierdzą jednak, że powi-
nienzostaćgenerałem.
– Nadanie naszemu dowód-

cystopniapułkownikatodlanie-
godegradacja! –mówi,prosząc
o zachowanie anonimowości,
podkomendny„Ponurego”zcza-
sówwalkwŚwiętokrzyskiem.
MONniepozostawia jednak

złudzeń–„Ponury”niemożezo-
stać generałem. Minister obro-
ny narodowej Tomasz Siemo-
niakitakzrobiłkrokdoprzodu,
bowiempierwotnierekomendo-
wanomu–naco zgodził się ini-
cjator uczczenia w ten sposób
setnejrocznicyurodzin„Ponure-
go” jego siostrzeniec, Mieczy-
sławSokołowski–awansnapod-
pułkownika.Awięcej razy „Po-
nury”awansowaćniemoże.
– Mianowanie pośmiertne

możenastąpić tylko raz–mówi
ppłkJacekSońtazMON.
Gdyby„Ponury”przeżyłwoj-

nę ibyławansowanynawyższe
stopnie oficerskie, sprawa wy-
glądałabyinaczej.Takbyłom.in.
w przypadku innego bohatera
AK, podwładnego „Ponurego”,
gen.AntoniegoHedyps. Szary.
Jan Piwnik (1912 – 1944) do-

wodziłoddziałamiAKnaKielec-
czyźnie iNowogródczyźnie.

HISTORIA.Niemaszans,
bylegendarnydowódcaArmii
Krajowej,cichociemnymjrJan
Piwnikps.Ponuryzostaławan-
sowanydostopniagenerała.
Atego–podecyzjiMinisterstwa
ObronyNarodowejoprzyznaniu
mustopniapułkownika–chcą
żołnierze,którymidowodziłpod-
czaswalkwŚwiętokrzyskiem.
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PiS przeciw
nepotyzmowi
KlubPiSzgłosiprojektyzmian
wustawach,któremająprzy-
czynićsiędozwalczenianepo-
tyzmu;PiSchcem.in.utworze-
niaCentralnegoRejestruOś-
wiadczeńośrodkachfinanso-
wychosóbzatrudnionych
wadministracjirządowej ispół-
kachSkarbuPaństwa.Dziennik
„PulsuBiznesu”napisał,że 428
działaczyPlatformyObywatel-
skiej,członkówichrodzinizna-
jomychznalazłosięwewła-
dzachpaństwowychspółek
iagencji.Wciągupięciulatmie-
lizarobić200mlnzł. (PAP)

Panu
prof. dr. hab. n. med.

Ryszardowi Lauterbachowi
Pani dr n. med. Dorocie Pawlik
Pani lek. med. Joannie Pietras

Pani dr n. med. Ilonie Lisowskiej-Miszczyk
oraz pozostałym lekarzom

którzy z oddaniem, troską i determinacją
walczyli o uratowanie życia i zdrowia naszego

synka
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TADZIA SZYDŁOWSKIEGO

a także
Paniom Pielęgniarkom Kliniki Neonatologii UJ,

Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka,
które z wielką troskliwością i sercem zajmowały

się Tadziem,
składamy serdeczne podziękowania i wyrazy

najwyższego szacunku.

Agnieszka i Łukasz Szydłowscy

REKLAMA 1988096/00

W dniu 31.08.2012 r. opuściła nas

nasza jedyna nadzieja, słoneczko

i przybrana Siostra.

Pogrążone w smutku powiemy

tylko jedno

Grzegorz, wróć!

Twoje najlepsze koleżanki 

Wanda i Paulina

REKLAMA 1992624/00REKLAMA 1988101/00

Pa nu dr. hab. n. med. 

Hu ber to wi Hu ra so wi
z Kli ni ki Po łoż nic twa i Per ina to lo gii

skła dam naj ser decz niej sze po dzię ko wa nia

za bły ska wicz ną in ter wen cję me dycz ną 

i ura to wa nie ży cia. 

Agniesz ka Szy dłow ska


