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Drodzy Czytelnicy,

cieszę się, że mogę oddać w Wasze ręce to wyjąt-
kowe, wiosenne wydanie. Znajdziecie w nim mnó-
stwo informacji na temat wydarzeń, tych mniejszych 
i większych, wobec których nie możecie przejść 
obojętnie.

Wiosenny sezon otwierają Targi Viva Seniorzy. To 
kumulacja gwiazd, atrakcyjnych spotkań i cennych 
warsztatów. Nie może Was na nich zabraknąć. Z tej 
okazji, specjalnie dla Was, rozmowa z Tadeuszem 
Drozdą, z którym będzie można pośmiać się także 
w czasie występów gwiazd w ramach programu, 
który przygotowali organizatorzy imprezy. Zespół 
Targów i Centrum Inicjatyw Senioralnych z Poznania 
spisali się na medal i to wszystko z myślą o Was. 
Zapraszamy przy tej okazji do odwiedzenia stoiska 
Gazety Senior. Dla pierwszych gości przygotowali-
śmy prezenty niespodzianki zgodnie z zasadą, coś 
dla ciała i coś dla ducha.

Anna Dymna po raz kolejny dzieli się z Wami swoimi 
refl eksjami. Ten cykl polecam szczególnie. Pamię-
tajcie również o jej wspaniałych, ale niepełnospraw-
nych umysłowo podopiecznych z fundacji "Mimo 
wszystko". Wy też możecie im pomóc.

Pani Krystyna Bandera pisze i publikuje cudne 
wiersze, a Pan Ryszard Chwaliński kolekcjonuje 
banknoty i monety. Hobby to dla naszych bohaterów 
źródło turbodoładowania w zmaganiach z codzien-
nością, która niesie swoje dobre ale i gorsze chwile. 
Mam nadzieję, że będzie to dla Was inspiracja do 
rozwijania swoich pasji na emeryturze, jeżeli jeszcze 
tego nie robicie.

Znajdziecie również mnóstwo ciekawostek z ryn-
ku. Dowiecie się, po jakie produkty warto sięgnąć 
i z jakich usług możecie skorzystać. Wszystko, aby 
za rozsądne pieniądze rozwiązać Wasze codzienne 
problemy, a czasem po prostu odpocząć i dobrze się 
zabawić. A dla tych którzy chcą się wyrwać gdzieś 
dalej bogata giełda ofert turystycznych. Tu każdy 
znajdzie coś dla siebie.

Zadanie dla Was do czasu kolejnego wydania. Myśl-
cie o sobie dobrze, dbajcie o siebie, śmiejcie się do 
rozpuku minimum raz dziennie i korzystajcie z dobrej 
pogody, która już nadeszła. Czasem trzeba się tro-
chę zmusić, żeby wyjść z domu, ale warto. Widzimy 
się za dwa miesiące, może ciut starsi, ale dzięki tym 
zabiegom szczęśliwsi.

Linda Matus
redaktor naczelna

Jeszcze nie dostałem 
skierowania na emeryturę
Jeden z najbardziej znanych satyryków w kraju. Założyciel 
wrocławskiego kabaretu Elita. Z wykształcenia inżynier elektryk, 
z zamiłowania i pracy zawodowej komik, aktor, konferansjer. Miłośnik 
dobrej kuchni i golfa.
Od roku na emeryturze, choć jak 
mówi, kwoty z ZUS są tak nikłe, 
że nie zauważa zmiany w swoim 
statusie zawodowym…
W rozmowie z Magdą 
Wieteską Tadeusz Drozda 
opowiada o swoim 
życiu zawodowym 
i prywatnym.

Magda Wieteska: Jak minął Panu ostat-
ni rok?
Tadeusz Drozda: Tak, jak napisałem o tym 
na swojej stronie internetowej, uspokajając moich 
fanów, że nie jest ze mną źle. Rodzinnie sytuacja 
jest stabilna, nie przybyło mi wnuków ani zięciów. 
Jedna córka jeszcze stanu wolnego. Zawodowo 
też stabilizacja, nie udało mi się wrócić do telewizji 
publicznej, ale przygarnęła mnie SUPERSTACJA, 
gdzie co tydzień się mądrzę w programie „Drozda 
na weekend”.
M.W.: Z wykształcenia jest Pan inży-
nierem elektrykiem. Czy pracował Pan 
kiedykolwiek w wyuczonym zawodzie?
T.D.: Niestety, Polska jest krajem, gdzie niemal 
nikt nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Byłem 
jakiś czas kierownikiem technicznym jednej z fi rm 
estradowych, ale to miało niewiele wspólnego ze 
studiami.

M.W.: Kabaret Elita, który założył Pan 
wraz z Janem Kaczmarkiem, w latach 
70-tych i 80-tych święcił największe 
triumfy, a znany jest i występuje do 
dziś. Skąd wziął się pomysł na taki aku-
rat rodzaj rozrywki? Bo nie jest tajem-
nicą, że zdawał Pan, i to dwa razy, do 
szkoły teatralnej...
T.D.: Do szkoły teatralnej mnie nie przyjęto, ale 
zawsze ciągnęło wilka do lasu. Dobrze się stało, 
bo politechnika, którą skończyłem, uczy przede 
wszystkim myślenia, a to jest najważniejsze 
w moim obecnie wykonywanym zawodzie.
M.W.: Opuścił Pan zespół Kabaretu Eli-
ta, rozpoczynając indywidualną karierę 
artystyczną. Występował Pan w tele-
wizji, na znanych festiwalach. Pana 
autorskie programy – Dyżurny Satyryk 
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agencja marketingowa 
skupiająca ekspertów marketingu 50+.

Potrzebujesz wsparcia w swoich działaniach marketingowych 
kierowanych do seniorów? Dopiero zaczynasz działać w tym 
sektorze. Zapraszamy do współpracy fi rmy, organizacje 
pozarządowe, samorządy.
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REKLAMA

Kraju, Śmiechu Warte, Herbatka u Tadka były znane wszyst-
kim Polakom. W 1998 r. wygrał Pan w plebiscycie miesięczni-
ka „Sukces” na najbardziej lubianego Polaka. Jak wspomina 
Pan tamten czas?
T.D.: Każdy znakomicie wspomina czasy młodości, a szczególnie, kiedy są 
przepełnione sukcesami.
M.W.: W pewnym momencie zniknął Pan jednak z ekranu. Co 
się stało, jak Pana kariera artystyczna wygląda obecnie?
T.D.: Pańska łaska na pstrym koniu jeździ. W Polsce artysta zależy w cało-
ści od urzędników, wystarczy, że przyjdzie głodna pensji i zaszczytów nowa 
masa partyjna i wszyscy, którzy byli wcześniej, uznawani są za wrogów. Nie 
mamy w telewizjach (nawet prywatnych) fachowych managerów. Wszystko 
jest z nadania partyjnego. Moje programy bywały w telewizji publicznej i to jest 
moje nieszczęście. Teraz pokazuję się od czasu do czasu w niszowej telewizji 
SUPERSTACJA.
M.W.: Ma Pan żonę, tę samą od ponad 40 lat. Poznaliście się 
Państwo jeszcze w szkole podstawowej. Proszę zdradzić, 
jaka jest recepta na utrzymanie w szczęściu tak długiego 
związku?
T.D.: Nie narzucać się drugiej osobie przesadnie. Nasz związek podtrzymy-
wały moje dłuższe lub krótsze wyjazdy na trasy koncertowe.
M.W.: Oprócz występów Pana pasją jest golf i kuchnia. 
W której z tych dziedzin najlepiej się Pan czuje?
T.D.: Trudno porównać, każda z tych dziedzin sprawia mi przyjemność.
M.W.: A ulubione smaki, może jakieś przepisy?
T.D.: Nie ukrywam, że jestem smakoszem. Na swojej autorskiej stronie 
zamieściłem kilka przepisów na ulubione dania. Np. żeberka a la Tadeusz 
Drozda. Aby je zrobić, potrzebnych nam będzie około 1,5 kg niezbyt tłustych 
żeberek, które powinny wyglądać jak akordeon, 2 łyżki miodu, 3 kostki rosoło-
we, 1 kostka maggi, 2 ząbki czosnku, 1/2 szklanki czerwonego, wytrawnego 
wina, sól i vegeta. A teraz przystępujemy do dzieła. Żeberka należy umyć, 
pokroić w kawałki, włożyć do rondla i gotować w osolonej wodzie aż do chwili, 
gdy będą na wpół miękkie. Potem osączyć i włożyć mięso do żeliwnego garn-
ka lub brytfanny. W osobnym, niedużym garnku zagotować wodę i rozpuścić 
kostki rosołowe. Rosół lekko schładzamy, dodajemy miód, wino oraz przy-
prawy. Gotujemy przez chwilę, aby sos zgęstniał. Sosem polewamy żeberka 
i przykrywamy rondel. Teraz stawiamy go na małym ogniu i od czasu do czasu 
mieszając, gotujemy aż żeberka będą całkiem miękkie. Wtedy wyjmujemy je 
z sosu, przypiekamy lekko na grillu. I jemy!
M.W.: Ma Pan trzy córki, jest Pan już też dziadkiem. Jak od-
najduje się Pan w tej roli? Czy rozśmiesza Pan swoje wnuki, 
tak jak całą rzeszę Polaków?
T.D.: W domu zachowuję się naturalnie, czasami wyjdzie mi jakiś żart, ale się 
na dowcipy nie silę. Na estradzie muszę, bo publika płaci za to kupując bilety.
M.W.: Emerytura dla wielu aktywnych zawodowo ludzi bywa 
czasem małym końcem świata. Jak wyobraża Pan sobie wła-
sną? Jakie ma Pan marzenia, plany?
T.D.: Ja już jestem na emeryturze od roku, ale kwoty z ZUS są tak nikłe, że 
nie zauważam, że jestem. W naszym zawodzie artystę na emeryturę może 
wysłać jedynie publiczność. Póki co nie dostałem skierowania.

…i do śmiechu

Marian do kumpla:
 - ¯ona żali się, że nie kupuję jej kwiatów. 

Szczerze mówiąc, ja nawet nie wiedzia-
łem, że ona ma jakieś kwiaty do sprze-
dania.

Przychodzi starsza pani do banku, podej-
muje wszystkie pieniądze i wychodzi. Po 
chwili wraca i wpłaca całą kwotę na swoje 
konto. 
 - Po co pani to zrobiła? – pyta pracownik 

banku.
 - A, bo z wami nigdy nic nie wiadomo! 

Przeliczyć musiałam.

kim Polakom. W 1998 r. wygrał Pan w plebiscycie miesięczni-

jest z nadania partyjnego. Moje programy bywały w telewizji publicznej i to jest 

Tadeusz Drozda 
poleca do jedzenia…
Tortilla serana 
SKŁADNIKI: 6 jajek, 20 dag suchej kiełbasy, 2 papryki - czerwona 

i zielona, oliwa z oliwek

WYKONANIE: Kiełbasę bez skórki pokroić w cienkie plasterki. Paprykę 

umyć, oczyścić z nasion, pokroić w kosteczkę. W rondlu rozgrzać 

2 łyżki oliwy i dusić kiełbasę i paprykę na małym ogniu. Ostudzić, 

wymieszać z roztrzepanymi jajkami i smażyć tortillę z obu stron na 

rozgrzanej oliwie.
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Tercet, Drozda, Pod Budą  
– ruszają targi senioralne VIVA SENIORZY!
Koncert Tercetu Egzotycznego, salon kabaretowy Tadeusza Drozdy, 
występ Andrzeja Sikorowskiego z zespołu Pod Budą wraz z córką 
Mają to tylko niektóre z licznych imprez targów senioralnych.
Przyjdźcie koniecznie i weźcie udział w dwudniowym wielkim wy-
darzeniu dedykowanym specjalnie seniorom! Patronat nad targami 
objęła „Gazeta Senior“.

22 i 23 kwietnia odbędzie się w Poznaniu już siódma 
edycja targów senioralnych pod nową nazwą: VIVA 
SENIORZY! Wszyscy, którzy odwiedzą w te dni targi, 
będą mogli posłuchać przebojów znanych i lubianych 
zespołów muzycznych, pośmiać się przy kabaretach, 
wziąć udział w licznych warsztatach z zakresu ręko-
dzieła, języków obcych, turystyki, sportu i rekreacji 
oraz pracy i edukacji, a także prawa i finansów. Nie 
zabraknie również porad na temat profilaktyki chorób 
wieku senioralnego.

Koncerty w widowiskowej 
Sali Ziemia
Część wydarzeń, w tym koncerty gwiazd, odbędzie 
się w ogromnej i widowiskowej sali Ziemia na 2 tys. 
osób. Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań 
sala ta może pełnić funkcję kina, może też stanowić 
dwie odrębne sale. Wyposażona jest w najnowocze-
śniejszy sprzęt audiowizualny. Przy takim nagłośnie-
niu koncert Tercetu Egzotycznego oraz zespołu Pod 
Budą będą z pewnością niezapomnianymi przeżycia-
mi. W sali Ziemia odbędzie się także koncert „Lata 
dwudzieste, lata trzydzieste” w wykonaniu artystów 
Teatru Muzycznego w Poznaniu. Na scenie wystą-
pią soliści: Joanna Horodko, Oksana Hamerska, 
Wiesław Paprzycki, Jarosław Patycki, Arnold Pujsza 
i Włodzimierz Kalemba oraz Orkiestra Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu. Posłuchamy największych 
przebojów pochodzących z hitowego spektaklu „Nie 
ma jak lata 20., lata 30”.
Jeszcze w tym samym dniu (piątek, 22 kwietnia) wy-

stąpią Maja i Andrzej Sikorowscy. On – wokalista ze-
społu Pod Budą, po 40 latach występów gra i śpiewa 
nadal, od 2003 r. koncertując wspólnie z córką. Na 
koncie duetu znajdują się albumy „Kraków-Saloniki”, 
„Śniegu cieniutki opłatek” oraz „Sprawa rodzinna”.

Kabaret Drozdy, Tercet  
Egzotyczny, prawnuk Fogga
W sobotę natomiast dokładnie w samo południe ba-
wić nas będzie Tadeusz Drozda. Znany satyryk weź-
mie udział w specjalnej, tym razem kabaretowej od-
słonie Krakowskiego Salonu Poezji.
W trzy godziny później seniorów czeka kolejna moc 
wrażeń – na scenie pojawi się Tercet Egzotyczny 
z wciąż pełną wigoru wokalistką Izabelą Skrybant-
-Dziewiątkowską. Tercet gra już ponad 50 lat i wciąż 
cieszy się niesłabnącą popularnością.
Muzyczną przygodę w sali Ziemia zakończy dancing 
łączący pokolenia. Za konsoletą stanie DJ Michał 
Fogg, uwaga – prawnuk Mieczysława Fogga!

Nordic walking, warsztaty 
językowe, zdrowotne
Podczas siódmej edycji targów można będzie wziąć 
udział w wielu innych ciekawych wydarzeniach. Nor-
dic walking, czyli spacery z kijkami, zyskują coraz 
większą popularność u seniorów. O tym, jak prawi-
dłowo maszerować, opowiedzą instruktorzy z Pol-
skiego Stowarzyszenia Instruktorów Nordic Walking 
(piątek i sobota). Warsztaty z języka angielskiego dla 

seniorów-turystów poprowadzą specjaliści z Cen-
trum Turystyki Kulturowej TRAKT (piątek), a warsz-
taty z zakresu usprawniania mowy i języka dla osób, 
którym słowo czasem umyka –  Fundacja ORCHidea 
(piątek).
O tym, że można pokonać czerniaka, przekonywać 
będą przedstawiciele Stowarzyszenia Chorych na 
Czerniaka (sobota). W panel o zdrowiu wpisze się 
Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, 
prowadząc ćwiczenia koordynacji psychoruchowej 
po urazach (piątek).

Gazeta Senior na targach
Na targach pojawi się też Gazeta Senior, a Redak-
tor naczelna Linda Matus poprowadzi seminarium 
i warsztat z marketingu 50+ pt.. Spotkanie poświęco-
ne będzie metodzie starej jak świat, ale odkrywanej 
na nowo jako storytelling.
Międzynarodowe Targi Poznańskie odbędą się 
w piątek i sobotę, 22 i 23 kwietnia, w Pawilonie nr 15 
(wejście naprzeciwko Mostu Dworcowego przez Hol 
Wschodni). Godziny zwiedzania: 10.00-17.00.
Bilety wstępu kosztują 10 zł (jeden dzień) i 14 zł (dwa 
dni) do nabycia w kasach MTP lub na www.tixer.pl
Organizatorami targów VIVA SENIORZY! są: Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie, Centrum Inicjatyw 
Senioralnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej, Samorząd Województwa Wielkopolskiego Mia-
sta Poznań.

Nie ma jak lata 20.,lata 30. 
fot.D.Andrzejewski
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Piątek 22 kwietnia 2016
SALA ZIEMI
12.30-13.30 Uroczyste otwarcie targów VIVA SENIO-
RZY! Koncert zespołu Dixie Company
14.00-15.00 Lata dwudzieste, lata trzydzieste. Koncert 
w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego
17.00-18.00 Maja i Andrzej Sikorowscy

REKREACJA
10.30-11.00 Fitness latino – cha - cha dla początkują-
cych. Osiedlowy Klub Korona
11.05-11.35 Chińskie ćwiczenia zdrowotne Taoistycz-
nego Tai Chi.  Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi 
w Polsce Klub Poznań
11.40-12.00 Tańce latynoamerykańskie.  Akademia 
Trzeciego Wieku Collegium Da Vinci
12.05-12.25 Raj Seniora – terapia tańcem. Dom Kultu-
ry Orle Gniazdo
13.30-14.00 Nordic Walking – szkolenie z prawidłowej 
techniki marszu. Polskie Stowarzyszenie Instruktorów 
Nordic Walking
14.15-14.45 Nordic Walking – szkolenie z prawidłowej 
techniki marszu. Polskie Stowarzyszenie Instruktorów 
Nordic Walking
15.00-15.40 Ćwiczenia z szarfami i piłkami uspraw-
niające umysł i ciało. Wielkopolski Związek Inwalidów 
Narządu Ruchu
15.45-16.05 Kominek harcerski – zabawa ruchowa. 
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopol-
ska
16.10-16.45 Do zatańczenia jeden krok. Pokaz sporto-
wo – rekreacyjny Polskie Stowarzyszenie Pedagogów 
i Animatorów Klanza Oddział w Poznaniu
17.00-17.30 Nordic Walking – szkolenie z prawidłowej 
techniki marszu. Polskie Stowarzyszenie Instruktorów 
Nordic Walking

RĘKODZIEŁO
11.00-12.30 Radosna twórczość seniora –ozdobne sło-
iczki na drobiazgi.  Zespół Dziennych Domów Pomocy
13.30-15.00 Zakładka do książki. Stowarzyszenie „mali 
bracia Ubogich”
15.15-16.45 Serce w prezencie. Wielkopolskie Stowa-
rzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospi-
cjum Domowe”
Zapisy na warsztaty odbywają się przy salach warszta-
towych na godzinę przed rozpoczęciem spotkania. Za-
pisy na pierwszy warsztat odbywają się od 18 kwietnia 
pod numerem telefonu: 618 47 21 11. Lista zostanie 
zamknięta po jej zapełnieniu.

WARSZTATY
SALA 1
11.00-12.30 Senior – Turysta. Warsztat z języka angiel-
skiego.  Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
13.30-15.00 Uważność (mindfulness) droga do do-
brego samopoczucia. Stowarzyszenie PSYCHE SOMA 
POLIS
15.30-16.30 Usprawnianie mowy i języka dla osób, 
którym słowo czasem umyka. Fundacja ORCHidea

SALA 2
10.30-12.00 Myśl pozytywne – ćwicz intensywnie. 
Fundacja „Bez barier”
12.15-13.15 Śpiewoterapia – ćwiczenia oddechowe, 
relaksacja przy muzyce. Stowarzyszenie Wspierania 
Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt
13.30-14.30 Czas wolny a poszukiwanie pasji życia. 
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego
15.00-16.30 Jak uniknąć pułapki zadłużenia.  Jak 
pomóc osobie zadłużonej. Stowarzyszenie Program 
Wsparcia Zadłużonych

SOBOTA, 23 kwietnia 2016
SALA ZIEMI
12.00-13.00 Tadeusz Drozda  – Salon Kabaretowy
15.00-16.00 Tercet Egzotyczny
17.00-18.00 Dancing łączący pokolenia – DJ Michał 
Fogg

REKREACJA
10.00-10.30 Ćwiczenia zdrowotne. Poznańskie Stowa-
rzyszenie Tai Chi
10.35-11.05 Ćwiczenia koordynacji psychoruchowej 
po urazach. Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu 
Ruchu
11.10-11.40 Warsztat rehabilitacji kardiologicznej. 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki 
Paliatywnej „Hospicjum Domowe”
12.10-12.50 Nordic Walking – szkolenie z prawidłowej 
techniki marszu. Polskie Stowarzyszenie Instruktorów 
Nordic Walking
13.00-13.15 Tańce hiszpańskie. Zakręcone babki
13.20-13.50 Aktywna Strefa Nordic Walking – a czy Ty 
chodzisz prawidłowo? Polskie Stowarzyszenie Nordic 
Walking
13.55-14.35 Gimnastyka z elementami tańca brzucha. 
Osiedlowy Klub Korona
15.00-15.20 Nordic Walking – szkolenie z prawidłowej 
techniki marszu. Polskie Stowarzyszenie Instruktorów 
Nordic Walking
16.15-16.45 Do zatańczenia jeden krok. Pokaz spor-
towo-rekreacyjny. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów 
i Animatorów Klanza Oddział w Poznaniu

RĘKODZIEŁO
13.10-14.40 Motyle na targach.  Polskie Towarzystwo 
Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu
16.00-16.45 Warsztaty z quillingu.  Stowarzyszenie 
Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO
Zapisy na warsztaty odbywają się przy salach warszta-
towych na godzinę przed rozpoczęciem spotkania. Za-
pisy na pierwszy warsztat odbywają się od 18 kwietnia 
pod numerem telefonu: 618 47 21 11. Lista zostanie 
zamknięta po jej zapełnieniu.

WARSZTATY
SALA 1
10.30-12.00 Opowiadanie historii jako podstawowa 
umiejętność skutecznego marketingu warsztat dla 
wystawców. Gazeta Senior
13.00-14.30 Artystart Senior – warsztaty plastyczne. 
Fundacja Serdecznik
16.00-17.00 Możemy pokonać czerniaka. Stowarzysze-
nie Chorych na Czerniaka

SALA 2
10.30-12.00 Mediacje dla każdego Europejski Instytut 
Mediacji
12.30-14.00 Spotkanie dla miłośników ogrodów. Sto-
warzyszenie „Lepszy Świat”
14.15-14.45 Prezentacja systemów:
• GPS ELF – system z funkcją detekcji upadku służący 

do zdalnego monitorowania osób starszych,
• Bezpieczne Mieszkanie Basic.

ELF 24 Safety First oraz Komenda Wojewódzka Policji 
w Poznaniu
16.10-16.50 Nordic Walking i elementy techniki od-
ciążającej stawy.  Polskie Stowarzyszenie Instruktorów 
Nordic Walking

Program wydarzeń towarzyszących  
Targom Viva Seniorzy! 22-23 kwietnia 2016
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie Pawilon nr 15, Wejście naprze-
ciwko Mostu Dworcowego przez Hol Wschodni. Bilety wstępu w cenie 10 zł 
(jeden dzień) 14 zł (dwa dni) do nabycia w kasach MTP lub na www.tixer.pl. 
Godziny zwiedzania 22 i 23 kwietnia  – 10.00-17.00. Program wydarzeń może 
ulec zmianie. Aktualne informacje www.centrumis.pl i www.vivaseniorzy.pl
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OW Halny, ul. Kamienna 3a, 58-540 Karpacz
tel. 75 761 91 85, e-mail:halny@naturatour.pl

www.karpaczhalny.pl

WYPOCZYNEK W GÓRACH
Halny w Karpaczu zaprasza 

na wypoczynek przez cały rok

Majówka 29.04 – 3.05.2015 od 399 zł/os
Boże Ciało 25.05 – 29.05.2016 od 396 zł/os
Weekend z naturą 3 dni za 185 zł/os

Oferta dla emerytów i rodziców z dziećmi
Pobyt 5-dniowy z wyżywieniem 300 zł/os
Pobyt 7-dniowy z wyżywieniem 420 zł/os
W/w oferta obowiązuje do 18.06.2016

W sprzedaży pakiety wczasów LATO 2016 
8 dni pobytu z wyżywieniem już od 535 zł/os
Wyżywienie HB: śniadanie - bufet szwedzki,  
obiadokolacja serwowana

Zabawa Taneczna dla seniorów w ODK Pod Lipami  
ODK Słońce zaprasza na wspólne tańce przy muzyce serwowanej przez DJ Grzesia. Ter-
min: 22 kwietnia, godz. 17.00. Bilety: 15 zł, w tym napoje. Rezerwacje biletów: Osiedlowy 
Dom Kultury Pod Lipami, os. Pod Lipami 108A, tel. 61 630 33 47.   

Pokaz filmowy w CK Zamek - promocyjne bilety
Miejska Rada Seniorów zaprasza do skorzystania z promocyjnej oferty przygotowanej 
przez CK Zamek. W każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 11.00 bilety w promocyj-
nej cenie 8 zł. Miejsce: Św. Marcin 80/82.

Bezpłatne wykłady psychologiczne
W programie: 19 kwietnia godz. 18.00 „Od dziewczynki do kobiety dojrzałej. Seksualność 
kobiety w cyklu życia”; 17 maja godz. 18.00 „Dziecko, Rodzic, Dorosły... kiedy, kim je-
steśmy?”; 24 czerwca godz. 18.00 „Jak budować poczucie własnej wartości?” Wszystkie 
wykłady odbywają się w Cafe Gazeta, ul. 27 Grudnia 3, aby uczestniczyć w wykładzie 
należy wcześniej zarezerwować miejsce telefonicznie: 603 408 842, lub mailowo: rozmo-
wa_opp@wp.pl.

„Spotkanie wokół Fotoplastykonu Poznańskiego” 
Galeria Miejska Arsenał zaprasza seniorów 13 kwietnia o godz. 16.00 na „Spotkanie 
wokół Fotoplastykonu Poznańskiego”. W trakcie wydarzenia zostanie przedstawiona 
historia poznańskiego fotoplastykonu i funkcjonowanie tego urządzenia. Będzie to także 
okazja do zwiedzenia wystawy przedwojennych stereofotografii z kolekcji Kingi Poradow-
skiej-Banaszek pt. „Poznań w obiektywie kompozytora”. Spotkanie zakończy nieodpłatny 
pokaz ekspozycji. Osoby, które pamiętają fotoplastykon z dawnych czasów, będą mogły 
podzielić się swoimi wspomnieniami, które organizatorzy chcą umieścić w książce o Fo-
toplastykonie Poznańskim.

Koncerty Fortepianowe na Szachownicy
W każdą niedzielę do końca czerwca w godz. 16.00 -17.30 Stary Browar zaprasza na 
cykl koncertów fortepianowych na Szachownicy. Najzdolniejsi młodzi poznańscy muzy-
cy zagrają 29 maja koncert muzyki Johannesa Brahmsa i Roberta Schumanna oraz 26 
czerwca, koncert muzyki Henryka Wieniawskiego. W pozostałe niedziele goście Starego 
Browaru przysłuchiwać się będą niekończącemu się repertuarowi Sławomira Sikory pt.: 
„Muzyczne podróże ze Sławomirem Sikorą”.Wstęp wolny.
Kącik dla Seniora zaprasza poszukujących przyjaznego miejsca spotkań.  Kącik dla 
Seniora przy Stowarzyszeniu Medycyna Polska zaprasza osoby starsze poszukujące 
ciekawej oferty. W programie: gimnastyka rozciągająca, spotkania z dietetykiem, badania 
w ramach Latającej Poradni Geriatrycznej, warsztaty psychologiczne, spotkania inte-
gracyjno-kulturalne, 1-dniowa wycieczka, współpraca z DPS-Ugory. Miejsce: św. Marcin 
58/64 (III piętro). Zapisy i kontakt: 606 314 037. Koszt: 5 zł na miesiąc.

Spotkania z psychologią w Bibliotece Raczyńskich 
Biblioteka Raczyńskich oraz Centrum Psychologiczno-Coachingowe Inspeerio zaprasza-
ją na otwarty wykład Sabiny Sadeckiej „Jej wysokość samoocena”, który odbędzie się 18 
maja o godz. 16.30. Wstęp wolny.  

zdrowa żywność  
z Vitacorn

VITACORN Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 24, 61-413 Poznań 
Kontakt z Działem Handlowym:  
tel. 61 893 24 32, 61 639 03 77
Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą na 
www.vitacorn.com.pl

REKLAMA

Centrum Inicjatyw  
Senioralnych poleca 
w kwietniu i maju. 

ul. Mickiewicza 9a, 60-833 Poznań, tel./fax: 61 857 21 11, 61 842 35 09



7Seniorzy

Polskie 
Hotele

Cena zawiera:
 � turnusy 
12-dniowe 
(9 noclegów)
 �przejazd 
komfortowym 
autokarem
 �polska obsługa 
 �wyżywienie 
3 x dziennie
 �ubezpieczenie 
od chorób 
przewlekłych 
oraz KL i NNW

Buksa 
Travel

ul. Orkana 5, Bielsko-Biała
e-mail: biuro@buksatravel.pl     www.buksatravel.pl

ul. Orkana 5, Bielsko-Biała
e-mail: biuro@buksatravel.pl     www.buksatravel.pl
tel. 33 811 77 26

Albaniaod  1329 zł
Albaniaod  1329 zł

Bułgaria
od  1309 złBułgaria
od  1309 złBułgaria
od  1309 złBułgaria

Włochy
od  1069 zł

hotel

hotel  

hotele

Park Edukacyjno-Rozrywkowy

www.delipark.pl

Trzebaw/Rosnówko, ul. Poznańska 1
62-060 Stęszew, tel. 61 819 52 62

Dla grup seniorów:
• specjalne oferty cenowe
• organizujemy pikniki i biesiady grillowe

DELI Park bez barier
Zabawa dla wszystkich 
od 3 do 103 lat!
Zabierz ze sobą dobry 
humor i wnuczka

Jeśli lubicie wyjeżdżać za miasto, jesteście ciekawi świata 
i chcecie poznać przyrodę, a przy tym przeżyć przygodę, smacznie 
zjeść i świetnie się bawić przez cały dzień, odwiedźcie DELI Park.

W DELI Parku 
• zobaczycie najciekawsze budynki 

świata w miniaturze
• poznacie gigantyczne owady
• odwiedzicie Mini Zoo
• zwiedzicie pierwszą w Polsce 

Podniebną Eko-Wioskę
• zachwycicie się kolorowym polem 

z 50 tys. tulipanów i pachnącym 
polem lawendowym

• nauczycie się piec chleb, robić 
chruściki lub pizzę

REKLAMA

Kącik polityki senioralnej – newsy
* Departament Polityki Senioralnej w Minister-
stwie Pracy i Polityki Społecznej ma nowego Dy-
rektora. Sławomir Legat zastąpił na tym stanowisku 
Zuzannę Grabusińską. Gratulujemu. Będziemy przy-
glądać się z zainteresowaniem decyzjom nowego 
szefa departamentu.

* II spotkanie przedstawicieli Centrów Senio-
ra w Polsce (21 kwietnia), tym razem odbędzie się 
w Poznaniu i gościć będzie reperezentantów z Wro-
cławia, Opola, Łodzi, Krakowa, Częstochowy, Gdyni, 
Białegostoku, Lublina i oczywiście Poznania. Będzie 
mowa między innymi o współpracy samorządu z biz-
nesem, czyli o srebrnej gospodarce w Polskich re-
aliach, teleopiece, kanałach informacyjnych i karcie 

seniora. Inicjatywa spotkań narodziła się we Wrocła-
wiu i okazała się cennym polem wymiany praktycz-
nych doświadczeń. W tym roku dołączyły kolejne 
centra seniora, a gości przywita sam Prezydent So-
larski. Gazeta Senior towarzyszy tym spotkaniom.

* Konferencja: Senior – to nie ja? Czy jeste-
śmy przygotowani na starzenie się społeczeń-
stwa? podtytuł „Kierunki rozwoju mieszkalnictwa 
w kontekście starzenia się społeczeństwa. Działania 
samorządów na rzecz poprawy jakości życia senio-
rów”(22 kwietnia, Poznań).
Poświęcona będzie mieszkalnictwu przyjaznemu 
seniorom. Uczestnicy poznają optymalną organiza-
cję miejsca zamieszkania osoby starszej oraz usłu-
gi potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa i nie-
zależności seniora. Przedstawione będą przykłady 

projektów zrealizowanych przez polskie samorządy, 
a debata będzie okazją do omówienia ich mocnych 
i słabych stron. W planie jest również poruszenie 
kwestii usług opiekuńczych, w tym teleopieki, usług 
społecznych oraz wyzwań, jakie stoją przed samo-
rządami.
Adresatami konferencji są przedstawiciele władz 
miejskich i gminnych, pracownicy administracji pu-
blicznej, przedsiębiorcy, przedstawiciele towarzystw 
budownictwa społecznego oraz deweloperzy.
Organizator: Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu; Miasto Poznań - Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych; Międzynarodowe Targi Poznańskie wraz 
z Partnerem – Grupą CenterMed.
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REKLAMA

Poznańska Akademia 
Zdrowia zaprasza na 
wykład o zwyrodnieniach 
stawów
W ramach Poznańskiej Akademii Zdrowia poznańscy seniorzy 
mają okazję wziąć udział w bezpłatnych wykładach specjalistów, 
w tym lekarzy oraz darmowych badaniach kontrolnych. 
Najbliższe spotkanie, które odbędzie się 14 kwietnia,  
poświęcone zostanie chorobie zwyrodnieniowej stawów, którą 
rozpoznaje się już u połowy ludzi po 40 roku życia.

Miasto Poznań – Centrum Inicjatyw Senioralnych 
i Centrum Medyczne Synexus (certyfikat „Miejsce 
Przyjazne Seniorom”) organizują w Poznaniu cykl 
wydarzeń pod wspólną nazwą Poznańska Akademia 
Zdrowia. Celem spotkań jest edukacja i profilaktyka 
zdrowotna skierowana do najstarszych poznaniaków 
i poznanianek.
W ramach Poznańskiej Akademii Zdrowia, raz w mie-
siącu, seniorzy i seniorki wezmą udział w cyklu nieod-
płatnych wykładów z udziałem specjalistów różnych 
dziedzin. Podczas spotkań słuchacze dowiedzą się 
jak dbać o siebie w czasie choroby, łagodząc objawy, 
jak pomóc, by zmniejszyć możliwość wystąpienia na-
wrotów i co robić, by podnieść jakość swojego życia.

Bezpłatne badania kontrolne
Organizatorem wykładów jest Centrum Medyczne 
Synexus, które zapewni również możliwość bezpłat-
nych podstawowych badań kontrolnych dla uczestni-
ków wykładów (BMI, poziom ciśnienia krwi, poziom 
glukozy we krwi) oraz zaprosi osoby spełniające po-
dane wcześniej kryteria do udziału w specjalistycz-
nych badaniach (np. dla osób chorujących na choro-
by zwyrodnieniowe stawów, po przebytych udarach, 
z problemami kardiologicznymi). Tematyka kolejnych 
wykładów i powiązanych z nimi badań będzie po-
dawana podczas każdego wykładu, z miesięcznym 
wyprzedzeniem. Informacje dostępne będą również 
w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
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www.audiomed.poznan.pl

WYKORZYSTAJ MAKSYMALNIE
SWÓJ SŁUCH

• Badanie słuchu
• Dobór aparatów 

słuchowych
• Terapia szumów 

usznych
• Refundacja
• Regulacje
• Serwis

Poznań, ul. Słowiańska 42 c
poniedziałek – piątek w godz. 9 – 17
Rejestracja telefoniczna: 61 821 68 16
Przychodnia POSUM (parter)
Poznań, Al. Solidarności 36
poniedziałek – piątek w godz. 8 – 16
Rejestracja telefoniczna: 785 389 909

Zapraszamy do naszych gabinetów
Zadzwoń i umów się na wizytę domową!

Z tym kuponem
roczny zapas baterii GRATIS
przy zakupie aparatu słuchowego

REKLAMA

Poznańska Akademia Zdrowia
Miejsce spotkañ: Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10
Wyk³ad: 14 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00
Temat:   „Zwyrodnienia stawów”. Dr Mikołaj Dąbrowski
      Centrum Medyczne Stanley
       SALA N302
Zapisy:  Centrum Inicjatyw Senioralnych
      ul. Mickiewicza 9a, tel. 61 847 21 11

Uwaga na strzykanie 
w stawach!
Kolejny wykład odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. 
o godz. 11.00. Jego tematem przewodnim będą 
zwyrodnienia stawów. Choroba zwyrodnieniowa sta-
wów, najczęstsza choroba układu ruchu, polega na 
uszkodzeniu struktury kości. Zwykle atakuje kolana, 
biodra, kręgosłup, a także stawy palców rąk i stóp. 
Chorzy odczuwają ból i sztywność stawów, pogarsza 
się ich jakość życia oraz samopoczucie.
Tym, co powinno nas zaniepokoić, są wszelkiego 
rodzaju strzykania i trzeszczenia w stawach, tzw. 
poranna sztywność, występująca po obudzeniu się, 
która zwykle ustępuje do 10 minut, silny ból przy ob-
ciążeniu oraz staniu, ale ustępujący w spoczynku. 
Sygnałem alarmującym jest ograniczenie ruchomo-
ści, gdy mamy problem z wyprostowaniem lub zgię-
ciem kolana albo odwiedzeniem nogi w stawie bio-
drowym.

Jak zapobiegać chorobie 
zwyrodnieniowej?
Czynniki wywołujące chorobę zwyrodnieniową sta-
wów dzielą się na te, które możemy kontrolować 
oraz czynniki, na które nie mamy wpływu. Do pierw-
szej grupy należy otyłość, brak regularnego wysiłku 
fi zycznego powodujący osłabienie mięśni otaczają-
cych staw, urazy powstałe na skutek przetrenowania 
oraz uprawianie sportów wyczynowych (szczególnie 
tańca, piłki nożnej, podnoszenia ciężarów). Zwyrod-
nienia mogą się pojawić także wtedy, gdy cierpimy na 
zaburzenia budowy stawu, które nie są korygowane 
oraz na skutek pracy polegającej na częstym klęcze-
niu czy długotrwałym staniu.
Do czynników niezależnych należą natomiast czyn-
niki genetyczne oraz wiek i płeć (kobiety, szczególnie 
kobiety po menopauzie, obarczone są większym ry-
zykiem zachorowania).
O dokładnych przyczynach, postępowaniu i profi lak-
tyce w chorobie zwyrodnieniowej stawów opowie dr 
Mikołaj Dąbrowski.
Kolejne spotkania w ramach Poznańskiej Akademii 
Zdrowia odbędą się w dniach: 19 maja, 16 czerwca. 
Tematy pozostałych wykładów podamy już wkrótce.
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Pobyt w GROCIE SOLNEJ 
wspomaga leczenie m.in.:
• stanów zapalnych gardła, zatok
• chorób serca
• schorzeń dermatologicznych
• niedoczynności tarczycy
• nerwic

Grota Solna ul. Świętosławska 11 
(róg ul. Koziej)
tel. 61 855 12 13
www.solnagrota.com

GROTA SOLNA to 
doskonały sposób na 
atrakcyjne spędzenie czasu. 
To połączenie relaksu ze 
zdrowotnym działaniem soli. 
Podczas seansu wykorzystywane 
są takie terapie jak: koloroterapia, 
muzykoterapia,galoterapia.

na Starym Rynku

Grota Solna ul. Świętosławska 11 Grota Solna ul. Świętosławska 11 Grota Solna ul. Świętosławska 11 

Jedyna grota w Poznaniu zbudowana 
z soli himalajskiej, najzdrowszej soli na ziemi, 
zawierającej 84 pierwiastki.
PONIEDZIAŁEK DNIEM SENIORA 
BILET JEDYNE 7 ZŁ

Z tym ogłoszeniem bilet 15% taniej
(nie dotyczy poniedziałków)

Podczas seansu wykorzystywane 
są takie terapie jak: koloroterapia, 

Jako 
jedyni 

posiadamy 
tężnię i kaskadę, 

które zasilane 
są najbogatszą 
w jod mgiełką 

solankową.

wspomaga leczenie m.in.:

Podczas seansu wykorzystywane 
są takie terapie jak: koloroterapia, 

solankową.solankową.
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Szlachetne zdrowie - warto wiedzieć

Bezpłatna mammografi a dla ko-
biet, które nie kwalifi kują się do 
badań w ramach NFZ. 
Masz 40 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną 
mammografi ę. Dla kobiet w wieku 50 – 69 
lat w Centrum Medycznym LUX MED, Ro-
osevelta 18; dla Pań w wieku 40 – 49 oraz 
70 – 75 lat w mammobusie w dniu 19 kwiet-
nia w Poznaniu przy Centrum Medycznym 
LUX MED, Roosevelta 18. Na badania w ra-
mach obu Programów prosimy o wcześniej-
szą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub 
na www.mammo.pl/formularz Call Center 
czynne jest 7 dni w tygodniu. Mammografi a 
trwa kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć 

rentgenowskich. Badanie jest bezpolesne 
i bezpieczne (promieniowanie rentgenow-
skie zredukowane do minimum). Badanie 
pozwala na wykrycie tzw. zmian bezobjawo-
wych, guzków oraz innych nieprawidłowości 
w piersi, w bardzo wczesnym etapie ich roz-
wój, kiedy nie są one wyczuwalne przez ko-
bietę lub lekarza. To bardzo istotnie zwięk-
sza szansę wyleczenia. Zapraszamy.

"Wpływ poszczególnych ziół na 
dolegliwości seniorów" - warsztat 
dietetyczny 
Centrum Medyczne Stanley organizuje 
21 kwietnia o godz. 17.00 warsztaty diete-
tyczne dla seniorów pt. "Wpływ poszcze-
gólnych ziół na dolegliwości seniorów". 
Prowadzenie: dietetyczka mgr Klaudia Ma-
likowska. Podczas warsztatu będzie można 
dowiedzieć się więcej na temat zastosowa-
nia ziół w różnych dolegliwościach, a tak-
że posmakować wielu naparów ziołowych. 
Koszt udziału to 7 zł. Zapisy: 61 649 05 56 lub 
55. Miejsce: Centrum Medyczne STANLEY, 
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135.

Bezpłatne porady psychologiczne 
i grupa samopomocowa 
Centrum Inicjatyw Senioralnych zaprasza 
do skorzystania z bezpłatnych porad psy-
chologicznych. Wystarczy zadzwonić lub 
przyjść i zarezerwować termin. Zapraszamy 
w każdą środę w godz. 12.00-14.00 na ul. 
Mickiewicza 9a.  Rezerwacje: tel. 61 847 21 
11. Zapraszamy również do udziału w grupie 
samopomocowej „Przylaszczka” – spotka-
nia przeznaczone są dla seniorów i senio-

rek, którzy szukają przyjaznego miejsca do 
rozmowy i podzielenia się z innymi ważnymi 
dla nich sprawami.  Spotkania grupy odby-
wają się w każdą pierwszą środę miesiąca 
o godz. 12.00.

Jak i dlaczego się starzejemy? 
– spotkanie z geriatrą w Klubie Krąg
Poznańskie Stowarzyszenie Animatorów 
Kultury Klub Osiedlowy Krąg zaprasza na 
spotkanie z geriatrą prof. dr hab. Katarzyną 
Wieczorowską-Tobis – kierowniczką Kate-
dry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu. Spotkanie odbędzie 
się 28 kwietnia o godz. 17.00. Więcej infor-
macji: Klub Krąg, ul. Dmowskiego 37, e-ma-
il: klubkrag@gmail.com, tel. 61 64 74 288. 
Wstęp wolny!

Indywidualne konsultacje 
z psychologiem
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flan-
dria” zaprasza seniorów na indywidual-
ne konsultacje z psychologiem. Spotkania 
przeznaczoną są dla wszystkich osób, które 
czują się samotne, doświadczają trudno-
ści związanych z relacjami, przejściem na 
emeryturę, śmiercią bliskiej osoby, a także 
dla osób, które chcą rozwijać swoją osobo-
wość. Spróbuj i umów się na niezobowiązu-
jącą konsultację. Kontakt i zapisy: 664 999 
886. Miejsce: ul. Św. Marcin 58/64 (piętro 
III). Spotkania z psychologiem są bezpłatne 
dla posiadaczy KARTY STOWARZYSZE-
NIA WZAJEMNEJ POMOCY „FLANDRIA”, 
roczny koszt 5 zł.
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BIO OLEJE - W TROSCE O ZDROWIE   

tel. 61 81 15 730                       www.marokosklep.pl

ZAPRASZAMY DO BUTIKÓW    MAROKO SKLEP
POZNAŃ: ul. Piątkowska 84A/111, ul. Mielżyńskiego 18/1, ul. Wielka 9
SUCHY LAS: ul. Jeżynowa 1  

Olej arganowy EFAS Produkt 100 % naturalny.
Zawiera rzadko występujące w świecie roślinnym sterole: schotenol i spinasterol. 
Działają one ochronnie na komórki skóry, piersi i prostaty. Systematyczne 
spożywanie oleju arganowego ułatwia oczyszczanie organizmu z toksyn i zbędnych 
produktów przemiany materii, jak również skutecznie wzmacnia strukturę skóry.
Olej arganowy spożywczy wykazuje właściwości ochronne na układ:
krążenia - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych, serca 
oraz pomaga w utrzymaniu właściwego poziomu cholesterolu. Nadmiar złego 
cholesterolu jest czynnikiem rozwoju miażdżycy, która często bywa przyczyną 
zaburzeń erekcji;
odpornościowy - wzmacnia funkcje obronne organizmu;
ruchu – wzmacnia kości i struktury tkanki łącznej;
nerwowy - wpływa korzystnie na prawidłową pracę komórek mózgowych i przebieg 
procesów pamięciowych;
pokarmowy – wpływa dobroczynnie na prawidłowe procesy trawienia, pracę jelit 
i wątroby.

Olej z nasion czarnuszki siewnej EFAS
Zawiera kwasy omega-3, omega-6, omega-9, witaminy i minerały oraz naturalne 
antyoksydanty. Jest tłoczony na zimno, nierafinowany, dzięki czemu zachowuje 
wszystkie swoje cenne właściwości. Olej z czarnuszki wzmacnia odporność. 
Może być stosowany wspomagająco w astmie, alergii i łuszczycy. 
Wpływa korzystnie na prawidłową pracę układu pokarmowego oraz układu 
krążenia. Polecany osobom z problemem alergii oraz z pasożytami jelitowymi jako 
uzupełnienie codziennej diety.
Produkt 100 % naturalny.
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Projekt NutriMet
Prowadzimy badania 
dotyczące wpływu 
odżywiania na zdrowie 
kobiet w wieku 
pomenopauzalnym. 
Szukamy chętnych 
do wzięcia udziału 
w badaniu.

Chcesz wziąć udział w badaniu? 
Skontaktuj się z nami:
Agata Muzsik, tel. kom. 510 084 082
e-mail: mml@up.poznan.pl
www1.up.poznan.pl/mml/NutriMet.html

Kogo szukamy?
• kobiet po menopauzie

Co oferujemy?
• ocenę składu ciała 
• ocenę sposobu żywienia 
• analizy parametrów 

biochemicznych we krwi
• porady żywieniowe 

uwzględniające genotyp 

Spotkania:
• 2 spotkania 1-2 godzinne, 

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu, 
ul. Wojska Polskiego 31

Termin badań:
• czerwiec – sierpień 2016

Udział w badaniach jest dobrowolny, a zebrane dane będą 
wykorzystane jedynie w celach naukowych.

Opakowanie GRATIS dla gości stoiska 
Gazety Senior na targach Viva Seniorzy



Zdrowie www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny12
9 kroków
w celu 
dobrania 
aparatu 
słuchowego

Prawid³owo dobrany aparat s³uchowy, to taki, który daje 
najlepsze zrozumienie mowy zarówno w ciszy, jak i w ha³asie, 
a jego brzmienie zbli¿one jest do naturalnego. 
Konsultacje ze specjalistami w dziedzinie s³uchu s¹ niezbêdne, 
aby dokonaæ diagnozy, przeprowadziæ badania, omówiæ ich 
wyniki i dopiero potem dobraæ odpowiedni aparat.

Wybór i dopasowanie aparatu słuchowego w Gabinecie Protetyki Słuchu 
w Poznaniu to proces, który składa się z 9 kroków: 

1. Krótki wywiad medyczny.
Polega na zebraniu informacji 
o stanie zdrowia pacjenta w za-
kresie narządu słuchu.

2. Otoskopia.
Są to oględziny przewodu słu-
chowego zewnętrznego przy 
pomocy narzędzi laryngologicz-
nych: otoskopu lub video oto-
skopu.

3. Diagnostyka s³uchu.
To bardzo ważny moment. Pro-
ces diagnostyki słuchu składa 
się z trzech badań:
• badanie służące do oceny 

progu słyszenia (audiometria 
tonalna),

• badanie określające próg 
dyskomfortu, który służy do 
oceny nadwrażliwości słu-
chowej (UCL), 

• badanie informujące o typie 
ubytku słuchu (audiometria 
mowy).

Badania te służą informacji, 
jaką korzyść powinien zyskać 
pacjent z noszenia aparatu słu-
chowego i czego powinien się 
spodziewać.

4. Omówienie wyników badań i za-
proponowanie najlepszego roz-
wiązania.

5. Dopasowanie kilku aparatów 
słuchowych.

6. Sprawdzenie zysku z zastoso-
wanych na wizycie aparatów 
słuchowych.

7. Pobór formy z ucha w celu wy-
konania indywidualnej wkładki 
usznej lub obudowy w przypad-
ku aparatów wewnątrzusznych.

8. Odbiór aparatu słuchowego - 
wizyta instruktażowa.

9. Wizyty kontrolne. 

Gabinet Protetyki S³uchu 

A Aparaty Słuchowe s.c.
ul. Poznańska 18a/1, 60-849 Poznań
tel. 61 22 101 51
poznan@aaparatysluchowe.com
www.aaparatysluchowe.com

Zapraszamy do 
Gabinetu Protetyki 
Słuchu w Poznaniu, 
w którym spotkają się 
Państwo z indywidualnym 
podejściem i profesjonalną 
obsługą, a dobrane przez nas 
aparaty słuchowe pozwolą 
Państwu powrócić do świata 
dźwięków i cieszyć się dobrym 
słyszeniem przez długie lata. 
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Weź udział w warsztatach!
Miejsce: Gąski nad morzem w Ośrodku Wspierania Rozwoju 
Osobistego; Gąski, ul. Piaskowa 5
www.wspieranie-rozwoju.pl
Prowadząca: Irena Polkowska-Rutenberg
Termin: od 5 do 11 czerwca 2016
Inwestycja: dla osób dokonujących przedpłaty do 15 maja koszt 
980 zł (rabat 200 zł), po tym terminie 1180 zł 

W cenie: 6 noclegów w pokojach 2 i 3 osobowych 
z łazienkami, wyżywienie: 3 posiłki wegetariańskie dziennie - gotuje 
Stefan Poprawa
Informacje i zgłoszenia: 
Ewa Żukowska, tel. 603 126 196, email: makarena.gaski@go2.pl
Miejsce rezerwuje wpłata zaliczki 200 zł 
Dane do wpłaty: Ewa Żukowska ING Bank Śląski 
58 1050 1520 1000 0022 1886 0621

Irena Polkowska-Rutenberg w wieku 74 lat zna-
lazła prawdziwą pasję życiową w pracy z ludźmi. 
Prowadzi warsztaty na całym świecie, przekazu-
jąc wiedzę i doświadczenie swoich wieloletnich 
działań nad rozwojem. Jak mówi, bardzo lubi pro-
wadzić warsztaty, a wiek wcale nie przeszkadza 
jej w prowadzeniu najlepszych warsztatów, jakie 
kiedykolwiek robiła.
– Gdy siedzę w kole i patrzę na uśmiechnięte twa-
rze przyjaciół – tych, których już znam i tych, któ-
rych widzę po raz pierwszy, i widzę, jak patrzą na 
mnie z nadzieją, jestem szczęśliwa, że prowadzę 
warsztaty, które tak zmieniają im życie – opowia-
da.

„Mózgorobik”, czyli aerobik 
dla mózgu
To już kolejny letni warsztat, jaki Irena Polkow-
ska-Rutenberg poprowadzi pod hasłem: „Warto 

przeżywać, bo nawet w starości życie jest god-
ne miłości”. W każdej fazie życia, niezależnie od 
wieku, cudem jest uświadomienie sobie, iż to wła-
śnie życie jest „polem” doświadczania miłości. Nie 
ma nic wspanialszego niż miłość, poczucie braku 
lęku, otwartość na nowe doznania. Cóż znaczy 
ilość naszych lat? To tylko liczba, która wcale nie 
decyduje o starości, bo starość siedzi w naszej 
głowie. – Uczestnikom warsztatów zaproponuję 
„mózgorobik” dla starzejącego się umysłu, bo wie-
rzę, iż można rozruszać nie tylko starzejące się 
ciało, ale i starzejący się mózg.  A więcej doświad-
czeń przeszłości to więcej mądrości. Przyjedź, 
aby dowiedzieć się jak wykorzystać tę skarbnicę 
– zachęca.

Więcej doświadczeń prze-
szłości to więcej mądrości
Warsztaty odbędą się w dniach 5 - 11 czerwca 
w Gąskach nad morzem, koło Koszalina. Słoń-

Jeśli pragniesz na nowo odkryć radość życia, chcesz 
zregenerować ciało i umysł, przyjedź do Gąsek nad 
morzem i weź udział w warsztatach rozwoju osobistego, 
które osobiście poprowadzi 87-letnia 
Irena Polkowska-Rutenberg.

Warsztaty w Gąskach ce, piaszczysta plaża, zbawienny dla zdrowia jod 
i smaczna kuchnia wegetariańska Stefana Poprawy  
– w takich warunkach wypoczynek i inspirujące zaję-
cia odbywać się będą z przyjemnością.
Pani Irena Polkowska-Rutenberg zainicjuje ruch 
WAO - Wise And Old - społeczność ludzi w jesieni 
życia, którzy z radością i entuzjazmem chcą jak naj-
dłużej dzielić się swoją wiedzą, wzajemnie się uczyć 
a życie traktują jak dar miłości. 
Podczas tego letniego tygodnia Irena Polkowska-
-Rutenberg podzieli się również doświadczeniami ze 
swojego życia. Jak mówi, niczego nie żałuje. A życie 
miała niełatwe.
Urodziła się w 1929 roku w Warszawie, przeżyła pięć 
lat niemieckiej okupacji i dwa miesiące Powstania 
Warszawskiego, tracąc wszystko i wszystkich z wy-
jątkiem matki, z którą dostała się po wojnie, w 1947 
r., do Nowego Jorku. Mając 45 lat przeszła pierwszą 
radykalną mastektomię, w wieku 50 lat, po 30 latach 
małżeństwa, nagle została wdową.
Wśród znamiennych dat swojego życia wymienia tak-
że rok 1982. To właśnie wtedy, po śmierci męża, spo-
tkała dr Jean Houston i jako uczestniczka jej Mystery 
School przez 25 lat rozpoczęła swoją, do dziś trwa-
jącą pracę w ramach spirytualnej ewolucji i ludzkie-
go potencjału. Trzy lata później na jej drodze stanęła 
Elanie de Bauport i zaraziła ją wieloletnią pasją dla 
pracy Paula McCleana z Trzema Częściami Mózgu. 
W 2002 r. choroba nowotworowa wróciła – pani Irena 
przeszła przez powtórną mastektomię, dowiedziała 
się także, że ma złośliwy nowotwór w układzie lim-
fatycznym. Jak opowiada, kompletnie wyleczyła się 
z nowotworu za pomocą Radykalnego Wybaczania 
i tego, czego się nauczyła od swoich mistrzów, którzy 
towarzyszyli jej na drodze do zakochania się w życiu. 
Mówi, że po lekturze książek Dona Miguela Ruiza 
znalazła sedno najważniejszych lekcji i zrozumia-
ła jak bardzo kłamstwa, którymi była otoczona jako 
małe dziecko, wpłynęły na całe jej życie.

Radykalne Wybaczanie 
i Wyzwalanie Wewnętrznego 
Artysty
Od maja 2003 r. jest trenerką Radykalnego Wyba-
czania. Pod wpływem udziału w dwóch trenerskich 
warsztatach Don Miguela Ruiza w Meksyku i Kalifor-
nii postanowiła dodać mądrość Tolteków do swoich 
warsztatów. Od 2005 r. do ćwiczeń na warsztatach 
dodała również Wyzwalanie Wewnętrznego Artysty, 
jej własną, opatentowaną w 1985 roku metodę rzeź-
by i tańca z zamkniętymi oczami. Bo pani Irena z wy-
kształcenia (National Academy of Art i Art Students 
League w Nowym Jorku) jest malarką, rzeźbiarką 
i nauczycielką rzeźby.

„Nawet w starości życie jest 
godne miłości” 

www.wspieranie-rozwoju.pl

6 noclegów w pokojach 2 i 3 osobowych 
z łazienkami, wyżywienie: 3 posiłki wegetariańskie dziennie - gotuje 

League w Nowym Jorku) jest malarką, rzeźbiarką 
i nauczycielką rzeźby.

REKLAMA
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Prof. Davidson o chorobie Alzheimera
Ludzie boją się Alzheimera. Im jesteśmy starsi, 
tym lęk jest większy. I za każdym razem, kiedy 
zapomnisz kluczy, panikujesz, że to już...
Kłopoty z pamięcią zdarzają się każdemu, 
młodym i starym, ale starszych niepokoją 
zdecydowanie bardziej. Które sytuacje powinny 
nas zaalarmować, a które stać się tylko 
powodem do uśmiechu? Rozwiewamy pytania 
i wątpliwości w rozmowie z prof. Michalem 
Davidsonem, ekspertem w dziedzinie badań 
nad chorobą Alzheimera we wrocławskim 
Centrum Angel Care.

REKLAMA

Kłopoty z pamięcią to 
jeszcze nie Alzheimer
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Dom Seniora PARAISO
Nasz Dom – Twój Dom

Dom Seniora PARAISO w Brennej jest 
miejscem wykonanym z dbałością o naj-
drobniejszy detal, z myślą o osobach, które 
z racji wieku, choroby czy też samotności 
nie mogą lub nie chcą mieszkać samo-
dzielnie.

Otoczenie Domu Seniora PARAISO urzą-
dziliśmy tak, aby Mieszkaniec mógł swo-
bodnie zażywać świeżego powietrza korzy-
stając ze ścieżek, altanek, uliczek, cienia 
drzew czy odpoczynku przy szumie wody 
z oczka wodnego.

Dom Seniora PARAISO zapewnia dosko-
nałe warunki bytowe, bez barier architekto-
nicznych, stworzone według najnowszych 
standardów europejskich oraz całodzienne 
wyżywienie przygotowywane we własnej 
kuchni ze świeżych produktów z uwzględ-
nieniem indywidualnych diet zgodnych 
z zaleceniem lekarza.

Wykwalifi kowany personel zapewnia facho-
wą i życzliwą opiekę Mieszkańcom, a kom-
fortowo urządzone jedno-, dwu- i trzyoso-
bowe pokoje z własnym węzłem sanitarnym 
dają dużą swobodę i prywatność.

Dom Seniora PARAISO
ul. Wiejska 5, 43-438 Brenna    tel. 33 484 77 00, kom. 608 219 031     www.domspokojnejstarosci.com.pl

Dom Seniora PARAISO w Brennej jest 
miejscem wykonanym z dbałością o naj-
drobniejszy detal, z myślą o osobach, które 
z racji wieku, choroby czy też samotności 
nie mogą lub nie chcą mieszkać samo-

Wszystkich, którzy chcą spędzić jesień 
życia w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
zapraszamy do zamieszkania 
w naszym domu.

Jeszcze 60-70 temu nikt nie przypuszczał, że bę-
dziemy mogli leczyć nowotwory na taką skalę, jak 
czynimy to obecnie. Dziś wcześnie wykryty stan no-
wotworowy leczy się i to często z bardzo dobrym 
skutkiem, dającym pełne wyzdrowienie. Prof. Da-
vidson prorokuje, że sytuacja z chorobą Alzheimera 
i demencją rozwinie się podobnie. Będziemy leczyć 
te schorzenia i będziemy mogli wyleczyć wielu pa-
cjentów, choć pewnie nie wszystkich.

Obniżamy ryzyko 
zachorowania
Obniżanie ryzyka zachorowania nie jest żadną 
gwarancją na uniknięcie choroby, ale na dziś jedy-
ną metodą, która może jej zapobiec, odwlec w cza-
sie, złagodzić jej przebieg. Niezwykle istotne jest 
zadawanie sobie aktywności zarówno fi zycznych, 
jak i umysłowych. Ćwiczenie mięśni i mózgu nawet 
w najprostszy sposób. Spacer, nordic walking, gra 
w karty, krzyżówki, czytanie gazet i książek, gry, 
zabawy. Proste, choć niekoniecznie dla osoby star-
szej. Wszystkie czynniki ryzyka dla chorób sercowo-
-naczyniowych są jednocześnie czynnikami ryzyka 
dla choroby Alzheimera. Kontrolując ciśnienie krwi, 
pomagasz sercu i głowie. Chodzi o łączenie przy-
jemnego z pożytecznym. Ale pamiętajmy, że senio-
rzy z wiekiem stają sią apatyczni, spada im poziom 
energii, dotyka ich depresja, dlatego czasem te pro-
ste i przyjemne zajęcia wymagają wysiłku i dużo do-
brej woli. I choć trzeba się do nich zmuszać, jest to 
pożądane i korzystne dla zdrowia.

Na czym polega 
choroba Alzheimera?
Od strony biologiczno-fi zjologicznej choroba Alzhe-
imera w dużym uproszczeniu polega na odkładaniu 

się w mózgu pacjenta białka, tzw. amyloidu, który 
niszczy komórki nerwowe, czyli neurony. Na całym 
świecie prowadzonych jest aktualnie wiele badań, 
które mają za cel odnalezienie leku pozwalające-
go zwalczyć tę chorobą. Dotychczasowe badania 
przyniosły ważny wniosek: rozpuszczanie amylo-
idu nie daje zadowalających rezultatów. Jak mówi 
nam prof. Davidson, taki zabieg nie cofa skutków 
choroby. Dlatego rozpoczęto prace nad opracowa-
niem sposobu zapobiegania odkładania się amylo-
idu w mózgu chorego pacjenta, co pozwoli uniknąć 
zniszczeń, które niesie jego kumulacja. Aby pojawiły 
się pierwsze potwierdzone wnioski z badań, które 
idą nową ścieżką, potrzeba nam lat badań i obser-
wacji.

Kłopoty z pamięcią to 
nie Alzheimer
Spadek zdolności poznawczych jest naturalny 
w starszym wieku, nie należy się tym martwić.
Każdy 70-latek przegra w testach pamięci z 30-lat-
kiem, pomimo że życiowo jest dużo bardziej do-
świadczony i może wiedzieć o życiu dużo więcej 
– uspokaja nasz ekspert. Zapomnieliśmy, gdzie zo-
stawiliśmy okulary, nie możemy znaleźć samocho-
du na parkingu... może być to efekt roztargnienia, 
przejściowych kłopotów czy silnych przeżyć.
Bardziej powinny nas niepokoić inne sytuacje. Za-
powiedzą choroby jest np. niestosowny ubiór – let-
nie buty zimą lub dres na uroczyste spotkanie albo 
zrobienie czegoś zupełnie nieodpowiedniego, nie-
stosownego. I jeszcze jedna rzecz, o której mówi 
najczęściej rodzina – zadawanie tego samego pyta-
nia aż do znudzenia.

Diagnoza i co dalej?
Jeszcze nie potrafi my przewidzieć, jak będzie prze-

Prof. Michael Davidson
Doświadczony ekspert w zakresie badań 
nad chorobą Alzheimera oraz opracowy-
wania leków na demencję. Jest współzało-
życielem MD Nursing i głównym współau-
torem badań geriatrycznych. Opublikował 
ponad 250 prac w międzynarodowej lite-
raturze naukowej. Posiada profesurę na 
Uniwersytecie w Tel Awiwie oraz w Mo-
unt Sinai Medical School w Nowym Jor-
ku. Jest konsultantem największych fi rm 
farmaceutycznych opracowujących leki 
na demencję. Od 1999 roku jest preze-
sem Centrum Alzheimera. O zdrowie dba 
uprawiając sport, a w utrzymaniu formy 
intelektualnej pomaga mu czytanie i ba-
dania naukowe.
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Dom Opieki Tęczowa Dolina

Zapewniamy:
• kameralną, rodzinną atmosferę
• przytulne pokoje 2 i 3-osobowe 
   oraz pokoje hotelowe
• profesjonalny, wykwalifi kowany personel
• opiekę pielęgniarską w pełnym zakresie
• terapię zajęciową
• masaże i rehabilitację
• 5 posiłków dziennie
• usługi fryzjerskie 
i kosmetyczne wg potrzeb
• opiekę duszpasterską

Dom Opieki Tęczowa Dolina
ul. Lisiecka 95, 62-571 Stare Miasto
tel. 66 798 98 33 
www.teczowadolina.domyopieki.pl

Dobry dojazd z autostrady A2

Specjalna 
oferta dla 
osób po 

wylewach
ZAPEWNIAMY:

 
 opiekę lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów,
 rehabilitację,


 
pranie odzieży,


 

pokoje 2-osobowe z łazienkami,


 
pełne wyżywienie – z uwzględnieniem diety 

 wg zaleceń lekarza,


 

tereny spacerowe,


 

opiekę duszpasterską,


 

organizację czasu wolnego 

 
poprzez programy kulturalno-oświatowe,



 

usługi fryzjersko-kosmetyczne

Radosna Jesień  
w Przybrodzie za Przeźmierowem

Pensjonat  
Radosna Jesień 
ul. Kaźmierska 25, 62-090 Przybroda 
radosnajesien@domyopieki.pl

tel. 61 819 38 62
kom. 697 528 113

Odwiedź nas na facebooku: DOM Seniora w Poznaniu

Pomoc w utrzymaniu czystości w  mieszkaniu/domu

Higiena osobista i pielęgnacja

Wsparcie w codziennych czynościach

Towarzyszenie w codziennym życiu, aktywizacja
społeczna i fizyczna

Opieka

REKLAMA

REKLAMA

GazetaSenior.pl
biegać choroba u konkretnego pacjenta. U niektórych 
potrafi  się zatrzymać na dość wczesnym etapie i po-
stępować wyjątkowo powoli, umożliwiając aktywne 
i samodzielne życie przez długi czas. U innych pa-
cjentów postępuje szybko i odbiera im bardzo wiele 
w bardzo szybkim czasie. Trudno się do tego w jaki-
kolwiek sposób przygotować. Dlatego staraj się kon-
tynuować normalny tryb życia, taki jak do tej pory.
Unikaj tylko jazdy samochodem, pływania oraz nie 
próbuj uczyć niczego nowego – nawet prostych rze-
czy, gdyż zdolność do uczenia się zanika.

Wskazówki dla rodziny
Opieka nad pacjentem z demencją, chorobą Alzhe-
imera to zajęcie wymagające i frustrujące. Wiedza 
na temat typowych objawów i zachowań pacjentów 
pomoże nam zrozumieć chorobę i lepiej zaopiekować 
się bliskim. Profesor podał nam kilka przykładów.
Powtarzające się w kółko to samo pytanie. Jeżeli cho-
ry pyta 10 razy o to samo, odpowiadaj spokojnie 10 
razy. Tłumaczenie, że już ci to mówiłam, nic nie da. 
Zdolność uczenia się zanika, więc jeżeli pacjent nie 
umie odebrać telefonu, odbierz go dla niego. Bardzo 
charakterystyczna dla tej choroby jest paranoja, np. 
podejrzenie o romans z sąsiadem. Nie denerwujmy 
się, nie próbujmy udowadniać, że to nieprawda – to 
część choroby. Inny przykład to wnuki rzekomo okra-
dające babcię lub dziadka. Chory potrafi  obudzić się 
o 3 w nocy i żądać wizyty w banku, aby sprawdzić, 
czy wciąż ma swoje pieniądze. Tłumaczenie, że bank 
jest zamknięty, nie zadziała. Jedyną rzeczą, którą 
możemy zrobić w tej sytuacji, jest odwrócenie uwa-
gi. Możemy powiedzieć np.: „Chodź, zrobimy pyszną 
herbatę”.
Starajmy się, żeby pacjent nie spał w ciągu dnia, po-
nieważ rytm dobowy zostaje wtedy zaburzony, a leki 
nasenne w przypadku choroby Alzheimera nie są 
zbyt pomocne.

Rozmawiała, wysłuchała Linda Matus  

Alzheimer bez tajemnic

c.d. ze str. 15

Kłopoty z pamięcią to 
jeszcze nie Alzheimer

Dedykowana zakładka na portalu GazetaSenior.pl



Ajurweda wzbudza coraz większe zainteresowanie 
w krajach zachodnich. Bazuje na przekonaniu, że na 
zdrowie wpływają różne aspekty życia, czyli odżywia-
nie, higiena, sen, pogoda, styl życia, aktywność fizycz-
na i umysłowa. Nie bez znaczenia są też czynniki emo-
cjonalne. Zdrowy stan emocjonalny uważany jest za 
podstawę zdrowia fizycznego.
Preparaty ajurwedyjskie są cenione w wielu częściach 
świata. Zaufanie pacjentów zdobyły dzięki swojej sku-
teczności i szerokiemu spektrum działania. 

Z czystych, nieskażonych ziół
Znajomość ziół i ich zastosowania stanowi podstawę 
ajurwedy. Często stosuje się esencje ziołowe tworzo-
ne z wielu ziół, łączonych w odpowiednich proporcjach 
i kolejności, co potęguje ich działanie. Do produkcji 
preparatów ajurwedyjskich wykorzystuje się składniki 
najwyższej jakości. 
Miejscem, gdzie występuje niespotykana obfitość nie-
skażonych ziół, są dziewiczo czyste tereny Himalajów. 
Od czasów starożytnych medycy ajurwedyjscy właśnie 
tam zbierali swoje zioła i tworzyli z nich preparaty. 
Produkt ajurwedyjski jest w 100% naturalny. 

Na trądzik, odleżyny, egzemę
Dobrym przykładem preparatu ajurwedyjskiego jest 
krem Kailas. Stworzył go lekarz ajurwedyjski Sri Vasu-
deo Shivram Kolhatkar, który chciał pomóc swoim pa-
cjentom w schorzeniach skórnych. Wykorzystał w tym 
celu zapiski ze starych manuskryptów ajurwedy, zebrał 
właściwe zioła i połączył je w odpowiedniej kolejności 
i proporcjach. Tak powstał preparat ziołowy o nazwie 
Kailas. W jego skład wchodzi dziewięć ziół o silnych 
właściwościach antyseptycznych, dezynfekujących, 
ściągających i regenerujących. 
Krem Kailas jest polecany do pielęgnacji skóry łojoto-
kowej, trądzikowej, z przebarwieniami. Zalecany także 
przy problemach z nadmiernie wysuszoną i pękającą 
skórą oraz przy nadmiernym rogowaceniu skóry. 
KAILAS łagodzi skutki ukąszeń owadów, otarć oraz po-
drażnień skóry np. po goleniu i depilacji. W tradycji ajur-
wedyjskiej stosowany również przy: łuszczycy, hemoro-
idach, grzybicy, kurzajkach, oparzeniach, odleżynach, 
opuchnięciach. Krem Kailas to produkt w 100 % na-
turalny.
Kailas jest dostępny w aptekach i sklepach zielarskich. 

KAILAS
Ajurweda, praktykowana w Indiach i Azji od 5500 lat, jest najstarszym systemem medycznym 
i ziołoleczniczym na świecie. Koncentruje się na utrzymaniu organizmu w zdrowiu, a gdy już 
dojdzie do choroby, usuwa jej przyczyny.

skuteczny w wielu sytuacjach

KAILAS
ajurwedyjski krem z himalajskich 
ziół na problemy skórne

• łuszczyca • hemoroidy 
• grzybica • kurzajki 

• odleżyny • opuchnięcia 
• przebarwienia 

• oparzenia • otarcia

www.StopProblemomSkórnym.pl
tel. 662 204 155

REKLAMA

cena 
porównywalnych 

produktów

1400 PLN

cena 
BRANDvital

700 PLN

cena 
porównywalnych 

produktów

4500 PLN

cena 
BRANDvital

2400 PLN

cena 
porównywalnych 

produktów

5500 PLN

cena 
BRANDvital

3349 PLN

Zdrowie 17
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SOCZEWKI PROGRESYWNE JZO
Komfortowe widzenie na każdą odległość, w każdej sytuacji
Okulary z soczewkami progresywnymi to najbardziej zaawansowane, a tym samym najlepsze rozwiązanie, które umożliwia 

prezbiopowi wyraźne widzenie przedmiotów, niezależnie od tego, w jakiej odległości się znajdują.

JAK TO JEST MOŻLIWE?
Wady wzroku zazwyczaj są korygowane soczewkami jednoogniskowymi, które 

charakteryzują się niezmienną mocą optyczną na całej powierzchni soczewki. Inaczej 
jest w przypadku soczewek progresywnych, w których moc optyczna zmienia się  
w sposób płynny - najmniejsza jest na górze a największa na dole soczewki. 

Dzięki temu możliwe jest wyraźne widzenie zarówno dali, bliży, jak i odległości 
pośrednich, co gwarantuje komfort użytkowania okularów bez konieczności ciągłego 
ich zmieniania. Dla przykładu, w okularach progresywnych nauczyciel będzie jednakowo 
dobrze widział dziennik, tablicę i całość klasy, a osoby pracujące przy komputerze 
będą doskonale widziały zarówno klawiaturę, ekran, jak i całą przestrzeń pokoju  
w którym pracują. Soczewki progresywne, przy bocznych krawędziach posiadają 
obszary obarczone niepożądanymi aberracjami. Są one mniejsze w soczewkach  
o bardziej zaawansowanych konstrukcjach.

CO TO JEST prEzbIOpIA?
Prezbiopia jest efektem naturalnej ewolucji wzroku, 

która dotyczy każdego po około 40. roku życia i objawia się 
trudnościami z wyraźnym widzeniem z bliska, szczególnie 
przy słabym oświetleniu.

Z upływem lat oko traci zdolność do akomodacji, 
czyli dostosowywania się do dobrego widzenia na każdą 
odległość. Zjawisko to można porównać do działania 
obiektywu aparatu fotograficznego z funkcją autofocus, 
który nie nastawia prawidłowej ostrości obrazu.

OpróCz TEgO, ŻE uMOŻLIWIAJą WIdzEnIE  
nA WSzySTKIE OdLEgłOśCI,
okulary progresywne mogą oferować wiele innych korzyści dla Twojego wzroku, np.:

• Mogą być wykonane z materiału fotochromowego, dzięki czemu automatycznie 
zaciemniają się, kiedy są używane w słoneczny dzień gwarantując ochronę 
przeciwsłoneczną wzroku.

• Mogą być wykonane z tzw. materiałów wysokoindeksowych. Wówczas są cienkie  
i lekkie nawet jeśli mają dużą moc korekcyjną.

• Są polecane z powłokami antyrefleksyjnymi, które eliminują odbicia światła od 
powierzchni soczewek, a dodatkowo mogą zwiększać ochronę wzroku przed 
szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, ułatwiać utrzymanie soczewek  
w czystości, chronić je przed zarysowaniami, czy zaparowywaniem.

KOMfOrT I ESTETyKA
Soczewki progresywne to również wygoda użytkowania 

okularów. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba nosić 
dwóch par okularów - jednych do czytania i innych do 
chodzenia. Poza tym ich wygląd jest identyczny jak 
zwykłych okularów używanych do czytania. W żaden 
sposób nie zdradzają więc wieku…

Zakup okularów z soczewkami progresywnymi to też 
oszczędność i bezpieczeństwo. Okulary cały czas są na 
nosie więc na pewno nie zostaną zgubione, zapomniane, 
itp. A w dodatku są oferowane z pakietem Komfortowa 
Adaptacja, co oznacza, że w razie jakichkolwiek problemów 
z przyzwyczajeniem się do nich, można je wymienić na inne 
soczewki okularowe - jednoogniskowe, dwuogniskowe lub 
progresywne o bardziej zaawansowanej konstrukcji.

widzenie dali 

widzenie pośrednie

widzenie bliży

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
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Soczewki progreSywne Jzo:

są dostępne w dobrych salonach optycznych na terenie  

całej Polski

posiadają Certyfikat Autentyczności, który potwierdza  

ich wysoką jakość i dbałość o Twój zdrowy wzrok

są oferowane z pakietem Komfortowa Adaptacja, co oznacza,  

że w razie jakichkolwiek problemów z przyzwyczajeniem się  

do nich, można je wymienić na inne soczewki okularowe 

korzyStaJ z Soczewek progreSywnych Jzo,  
aby cieSzyć Się

idealnym dopasowaniem okularów do potrzeb Twojego wzroku

eleganckim wyglądem Twoich okularów

wygodnym użytkowaniem

dowolnością w wyborze oprawy, niezależnie od wady wzroku

przejrzystością i komfortem widzenia, dzięki wysokiej klasy  

powłokom antyrefleksyjnym

ochroną wzroku przed szkodliwym promieniowaniem UV

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

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

Komfortowe widzenie

      na każdą odległość, 

w każdej sytuacji

• 

• 

•

•

•

•

• 

• 

•
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NATURALNY
WYBÓR DLA
TWOICH STAWÓW

www.bivanol.pl

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE

Zamów teraz! Infolinia: 22 228 20 13 oraz 12 384 83 21
Bezpłatna dostawa kurierem! Zamów bezpłatnie na www.Bivanol.pl 
Preparat dostępny w najlepszych aptekach w kraju. 

Bivanol to innowacyjny preparat, którego naturalne skład-
niki mają naukowo udowodniony korzystny wpływ na blo-
kowanie wewnętrznych procesów zapalnych, które towarzy-
szą osobom ze schorzeniami reumatycznymi.
Całkowicie naturalne składniki preparatu mają korzystny 
wpływ na poprawę ruchliwości oraz zmniejszenie dolegli-
wości wywołanych procesami zapalnymi, w szczególności 
u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (rzs), 

łuszczycowym zapaleniem 
stawów (łzs) oraz innymi 
zwyrodnieniami stawów 
o podłożu zapalnym.
Bivanol nie zaburza fl ory fi zjologicznej oraz działa osłono-
wo, zmniejszając przy tym również objawy dyspeptyczne. 
Stosowanie preparatu nie wywołuje niepożądanych skut-
ków ubocznych. Co więcej nie powoduje wahań wagi. 

Bivanol poprawia jakość życia i niweluje przykre skutki 
dolegliwości wywołane procesami zapalnymi. Dzięki temu 
możesz cieszyć się codziennymi czynnościami.

Zdrowie

Co może Ci się 
przytrafi ć.

Jakie ubezpieczenie 
musisz posiadać, aby 
otrzymać odszkodo-
wanie / pomoc?

Wysokość składki 
ubezpieczniowej*.

Złamanie nogi, ręki, skręcenie / 
zwichnięcie kostki, uszkodzenie 
uzębienia, uszkodzenie rdzenia 
kręgowego, inne uszkodzenia 
ciała w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku

NNW – Następstwa Nieszczę-
śliwych 
Wypadków

Od 30 zł rocznie

Zalanie lub pożar własnego 
mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania od 
ognia i innych zdarzeń loso-
wych

Od 45 zł rocznie

Włamanie do mieszkania i kra-
dzież

Ubezpieczenie wyposażenia 
mieszkania 
od kradzieży

Od 45 zł rocznie

Zalanie mieszkania sąsiada, po-
gryzienie przechodnia przez na-
szego psa

OC w życiu prywatnym 
(Odpowiedzialność Cywilna)

Od 45 zł rocznie

Nagła choroba lub nieszczęśliwy 
wypadek wymagający pomocy 
medycznej

Medical Assistance (Pomoc 
Medyczna)

Od 40 zł rocznie

Uszkodzenie zamka do drzwi 
uniemożliwijące dostanie się do 
mieszkania, cieknąca pralka, 
wyciek z baterii zlewozmywaka, 
uszkodzony piekarnik, inne wy-
magające pomocy specjalisty

Home Assistance (Pomoc 
fachowca – ślusarz, hydraulik, 
elektryk, etc.)

Od 30 zł rocznie

Seniorów, którzy odwiedzą targi "Viva Seniorzy" 
w dniach 22 - 23 kwietnia, zapraszamy na stoisko 
"Gazety Senior", na którym Ekspert Gazety Senior 
bezpłatnie doradzi w sprawach ubezpieczeń 
i kredytów, skalkuluje składkę, policzy ratę.

REKLAMA

Dobra historia kredytowa i stałe dochody z emerytury dają ogromne możliwości korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej, gabinetów 
rehabilitacyjnych oraz usług sanatoryjnych. Przyjdź i dowiedź się jak to działa. 

Czy wiesz, że? Możesz skorzystać z leczenia 
w prywatnych klinikach w całej Polsce.
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Na problemy ze stopami
Wrastające paznokcie, spękane pięty, grzybice i problemy będące następstwem 
zaawansowanej cukrzycy to najczęstsze schorzenia stóp dotykające osoby w wieku 
senioralnym. Przypadki te leczy specjalista od chorób stóp. Kto i kiedy powinien się 
do niego zwrócić opowiada Agnieszka Nowaczyk, podolog. 

Podologia to moda czy wymóg czasów?
Agnieszka Nowaczyk: Trudno nazwać modą 
dyscyplinę medycyny, która zajmuje się diagnozą 
i leczeniem poważnych chorób stóp. Każdego dnia 
nasz gabinet przyjmuje pacjentów z rozmaitymi 
chorobami i przypadkami stóp. Począwszy od wra-
stających paznokci i spękanych pięt, przechodząc 
przez stany grzybiczne, skończywszy na leczeniu 
stopy cukrzycowej. To tylko niektóre z przypadków, 
które trapią miliony Polaków. Wiele osób myli zawód 
podologa z zawodem pedicurzysty. Różnica jest 
jednak zasadnicza. Podolog nie zajmuje się upięk-
szaniem stóp, ale ich leczeniem i terapią. Ostatnio 
do grupy naszych pacjentów dołączyło pokaźne gro-
no sportowców, którzy zmagając się z codziennym 
treningiem, dodatkowo narażają swoje stopy. A jak 
wiemy, liczba osób aktywnie uprawiających sport, 
cały czas w Polsce rośnie.
Którzy seniorzy w pierwszej kolejności powinni 
skierować swoje kroki do specjalisty podologa?
A.N.: Na tak postawione pytanie odpowiedź jest tyl-
ko jedna. Do podologa powinna trafić każda osoba, 
która czuje, że z jej stopami jest coś nie tak. Mam tu 

na myśli wszelkiego rodzaju dolegliwości, takie jak 
zmiany skórne, zmiany płytki paznokciowej, odciski, 
zrogowacenia, modzele, grzybice oraz zmiany zwią-
zane ze stopą cukrzycową. W przypadku seniorów 
najwięcej przypadków dotyczy stopy cukrzycowej, 
grzybic oraz wrastających paznokci i spękanych 
pięt.
Dlaczego pielęgnacja w domu nie zawsze wy-
starcza?
A.N.: Żeby zabieg był przeprowadzony profesjonal-
nie, skutecznie, a co najważniejsze bezpiecznie dla 
zdrowia pacjenta powinien on być wykonany przez 
osobę specjalnie do tego przygotowaną meryto-
rycznie, przy pomocy fachowych wysterylizowanych 
narzędzi oraz w odpowiednich warunkach. Do tego 
stosowane są odpowiednie specjalistyczne prepa-
raty, opatrunki, klamry i inne. Bardzo często sa-
modzielne zabiegi kończą się pogorszeniem stanu 
zdrowia pacjenta oraz wydłużeniem terapii, co wiąże 
się również z większymi wydatkami. A ponieważ 
stopy to jedyna część naszego ciała, która bezpo-
średnio styka się z ziemią i bez ich zdrowej formy 
trudno byłoby nam funkcjonować, dlatego warto jest 
powierzyć ich zdrowie zaufanemu podologowi.
Z jakimi konkretnymi przypadkami przychodzą 
seniorzy?
A.N.: Zgłosiła się do nas 83-letnia pani. W trak-
cie wywiadu podologicznego poinformowała, że 
choruje na cukrzycę typu 2. Przebyła też chorobę 
nowotworową, leczenie jest już zakończone. Do 
gabinetu podologicznego została skierowana przez 
lekarza diabetologa. Paznokieć trzeciego palca pękł. 
Ułamany fragment płytki wbił się w wał paznokcio-
wy, co doprowadziło do powstania stanu zapalnego 
z towarzyszącą ziarniną. Podczas pierwszej wi-
zyty usunęliśmy z rany fragment płytki i dokładnie 
oczyściliśmy wał paznokciowy. Plan terapii został 
dokładnie ustalony – zalecono codzienną zmianę 
opatrunku z użyciem specjalistycznych preparatów 
oraz regularne wizyty kontrolne w naszym gabine-

cie. Widoczną ziarninę obsuszano w warunkach 
gabinetowych. Terapia trwała rok i zakończyła się 
pełnym sukcesem.
Kolejny pacjent to mężczyzna w wieku 75 lat. Z wy-
wiadu podologicznego wynikało, że senior od kilku 
lat zmaga się z wkręcającym paznokciem. Sposo-
bem na ulżenie sobie w doskwierającym bólu było 
regularne wycinanie boków paznokcia. Warto dodać, 
że paznokcie u pacjenta były bardzo grube i twarde. 
Do tego zwinięte z tendencją do wkręcania się.
Zadecydowaliśmy o zabiegu podologicznym przy 
pomocy klamer metalowych nakładanych bezpo-
średnio na płytkę paznokciową. Już następnego 
dnia po zastosowaniu klamry pacjent odczuł dużą 
różnicę i ogromną ulgę.
Terapia trwała 3 miesiące. Jej czas trwania zwią-
zany był z szybkością wzrostu płytki paznokciowej, 
która jak wiemy, u osób starszych jest spowolniona. 
W międzyczasie klamry były dwukrotnie zmieniane. 
Po trzech miesiącach senior przyszedł na zdjęcie 
klamry. Efekty były znakomite, a sam pacjent nie 
ukrywał ogromnej radości wynikającej z braku bólu, 
jaki mu wcześniej towarzyszył latami.  

Agnieszka Nowaczyk

Zdrowie
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BĄDŹ BEZPIECZNY 

Polecamy także:
Książka dostępna 
od połowy kwietnia na 
www.ksiegarnia.pwn.pl

Książka "Cyfrowy świat senio-
ra. Bezpiecznie w internecie" 
pokaże Ci jak bezpieczne 
korzystać internetu. Zoba-
czysz, jak chronić swoje dane, 
pieniądze i przede wszyst-
kim siebie. A wszystko to za 
pomocą ogólnie dostępnych, 
często darmowych środków. 
Nie daj się wykluczyć! Jeśli 
do tej pory nie korzystałeś 
z nowych technologii, to czas 
zacząć cieszyć się z ich dobro-
dziejstw.

W INTERNECIE

ra. Bezpiecznie w internecie" 
pokaże Ci jak bezpieczne 
korzystać internetu. Zoba-
czysz, jak chronić swoje dane, 
pieniądze i przede wszyst-
kim siebie. A wszystko to za 
pomocą ogólnie dostępnych, 
często darmowych środków. 

do tej pory nie korzystałeś 
z nowych technologii, to czas 
zacząć cieszyć się z ich dobro-
dziejstw.

Trzeba marzyć, bo to właśnie 
marzenia zmieniają świat – powie-
działa Małgosia Kożuchowska roz-
poczynając niezwykłe wydarzenie 
w jednym z rzymskich kościołów.

To przygoda, która trwa – 
a którą rozpoczęło spotkanie autorki 
książki, Elżbiety Ruman z aktorką 
Małgorzatą Kożuchowską. Od 10 lat 
razem przeżywają wielkie przygody 
i spotkania z wyjątkowymi ludźmi. 
Towarzyszą im miłość, zdrada, łzy, 
cuda i wielka wiara rodząca 
nadzieję tam, gdzie widać było 
tylko cierpienie i zgliszcza.

Książka wprowadza w świat, 
w którym wszystko jest możliwe...

Zachęcamy do odwiedzania naszej księgarni internetowej:
www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl 

zamówienia można składać mailowo: zakupy@bernardinum.com.pl
i telefonicznie: tel. +48 58 531 64 81, kom. 662 014 683

oprawa miękka, s. 256

Elżbieta Ruman
Miasto marzeń

Cena 29,90 zł

Patronat medialny:

poleca książkę 

z Małgorzatą Kożuchowską

KRS 0000 174 486

KRS 0000 174 486

Lektury
REKLAMA
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UŚMIECH DYMNY
W kolejnym cyklu felietonów, publikowanych specjalnie 
dla Czytelników Gazety Senior,  Anna Dymna opowiada 
o uzdrawiającej mocy uśmiechu. Wszystkie odcinki opo-
wieści o sprawach ważnych i bliskich każdemu z nas do-
stępne są również na naszym portalu: gazetasenior.pl.

Przypominamy także, że to już ostatnia szansa, aby prze-
kazać 1 procent podatku na Fundację Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko”. O tym, jak to zrobić, czyli instrukcja krok po 
kroku – można przeczytać na portalu gazetasenior.pl.

Budzę się rano. Wokół szaro i smutno. Patrzę przez okno, a tam deszcz, wiatr, 
beznadzieja. Głowę ściskają mi jakieś stalowe obręcze. W lustrze widzę swoją 
ponurą twarz, zaciśnięte usta. 
Przy śniadaniu rozlewam kawę na czysty obrus, tłukę ukochaną fi liżankę i wpa-
dam we wściekłość. Mąż dobija mnie swym nielogicznym pytaniem: „No i co 
zrobiłaś?”. „Przecież widzisz, bawię się” – warczę na niego. Zrzucam z kolan bez-
czelnego sierściucha, który czegoś chce, mruczy i miauczy jak idiota. Wychodzę 
z domu już spóźniona i biegnę jak oszalała, by zdążyć tam dokąd się spieszę. 
Gnam sapiąc ciężko, klnę na kałuże i na cały świat…. Tyle spraw muszę dziś za-
łatwić… Skąd brać na to siły, skoro wszystko jest „pod górkę”, nic mi nie sprzyja 
i to od samego rana. Po prostu płakać się chce! Aż tu nagle!!! 
Naprzeciw idzie stara kobieta i po prostu się do mnie uśmiecha. Nagle wszyst-
ko łagodnieje, uspokaja się i rozjaśnia. Moja twarz się rozluźnia, a zaciśnięte 
usta układają w dziwny, miły grymas, podobny do grymasu twarzy kobiety idącej 
naprzeciwko. Serce przestaje bić tak spazmatycznie, krople deszczu stają się 
złociste, a podmuchy wiatru łagodne i ciepłe. A przecież niby nic się nie zmieniło. 
Czas nadal biegnie do przodu, deszcz jest nadal deszczem, a wiatr — wiatrem. 
Idę wolniej. Przecież wiem, że zdążę — jak zwykle! To spotkanie, na które idę, 
może być bardzo miłe… Kupię tylko stokrotki, by dobrze zacząć… Uśmiecham 
się na samą myśl o tej rozmowie. Pan, który gna naprzeciw mnie, myśli, że ten 
uśmiech przeznaczony jest dla niego, więc lekko zwalnia i kłania mi się uchylając 
kapelusz. „Dzień dobry,  pani Aniu — mówi. — Pięknie pani wygląda”. „Jak to 
pięknie? — myślę sobie. — Przecież rano w lustrze widziałam swoją wściekłą, 
zaciętą twarz; piękna nie była”. „Świetny ma pan ten kapelusz” – odpowiadam 
uśmiechnięta. Mężczyzna prostuje się i sprężystym krokiem oddala  między kro-
plami deszczu, dodając ze śmiechem: „Ależ dzisiaj miły dzień!” 
Kupuję stokrotki. Pan Janek, kwiaciarz, wręcza mi białą różę… „Ona jest jak pani 
uśmiech” – żartuje. I nagle wiem, że wszystko się uda, że dam radę, nie czuję 
zmęczenia. Filiżankę przecież da się skleić, prawda? Czy to jakieś czary? Jeden 
uśmiech nieznajomej, starej kobiety odmienił cały mój dzień. 
Uśmiech jest jak światło. Ma prawdziwie magiczną siłę. Pomaga żyć. W dodatku 
jest zaraźliwy. To prawda: „Uśmiech rodzi uśmiech”. Od mojego uśmiechu powoli 
uśmiecha się wszystko wokoło. A w słonecznej, uśmiechniętej atmosferze łatwiej 
się rozmawia, wszystko staje się możliwe, mniej skomplikowane, ból jest mniej 
dotkliwy, problemy da się rozwiązać, droga wydaje się mniej stroma i nie tak 
daleka…  
Gdy obudzę się rano, popatrzę przez okno i uśmiechnę do kropli deszczu, to 
wszystko potem jest dobrze: koty wygłaskane i nakarmione mruczą radośnie, 
mąż nuci do jajeczka na miękko,  fi liżanka spokojnie stoi na stole, w lustrze nikt 
mnie nie straszy, serce bije spokojnie, na wszystko jest czas. Uśmiecham się do 
wszystkich najpiękniej jak umiem! 

Anna Dymna

Felieton
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Przygoda z poezją
Na emeryturze można oglądać telewizję i smucić się z powodu 
zakończenia pracy zawodowej albo – nadal być twórczym. Tak 
jak Pani Krystyna Bandera – poetka, laureatka wielu konkursów, 
autorka audiobooka. Zapraszamy do lektury Jej wierszy.

– Nigdy nie wiadomo, co spowo-
duje, że słowa zaczynają ukła-
dać się w wersy. Czasem proces 
inicjują czyjeś zwierzenia, kiedy 
indziej fi lm, szczęśliwa (nieszczę-
śliwa) miłość, słońce o poranku, 
jesienna mżawka, podmuch wia-
tru lub fl anelowa koszula w zie-
loną kratkę. Na to co powstaje 
ja, autorka, mam (niestety) nie-
wielki wpływ. Piszę wiersze, które 
chcą być napisane i moje próby 
tworzenia „na temat” lub „na 
zamówienie” z góry skazane są 
na niepowodzenie – mówi Pani 
Krystyna Bandera.

Mieszkam 
w Wiartlu, 
bo tu spokój
Nie wiedziałam, co wywołam,
gdy rzucałam, ot tak, w przestrzeń:
przyjeżdżajcie cisza spokój,
czysta woda i powietrze.
Na poważnie wzięli słowa
i przedwczoraj, przed budzikiem,
przyjechali w cztery fury,
sprawdzić, co tam u puszczyków.
Subwoofery, w samochodach,
wzdęły brzuchy w rytmie disco,
na co kogut, gubiąc pióra,
do sąsiadów, przez płot, prysnął,
pies się ukrył za wygódką,
kot z kanapy dał drapaka.
Mąż się zaszył na poddaszu
i jak małe dziecko płakał.
Odjeżdżali zachwyceni,
obiecując, że powrócą.
Mąż już obsechł, pies wyć przestał.
Ciągle nie wiem, gdzie jest Mruczuś.

• Bywasz w centrum wydarzeń 
senioralnych. 

• Masz więcej czasu na emeryturze, 
lubisz pisać i sprawnie Ci to 
wychodzi. 

• Chcesz tworzyć wiadomości, 
artykuły dla dużej grupy 
czytelników.

• A może twoją pasją jest poezja.
• Korzystasz z poczty elektronicznej 

(wysyłasz maile, przesyłasz 
zdjęcia).

• Dołącz do zespołu Gazety Senior. 

W naszej Redakcji każdy pracuje 
w swoim indywidualnym tempie. 
Poruszasz tematy, które grają 
w Twojej duszy, choć mówiąc 
szczerze unikamy polityki. Oferujemy 
współpracę w oparciu o wolontariat. 
Oddajemy do Twojej dyspozycji media 
o ogólnopolskim zasięgu - portal 
GazetaSenior.pl oraz czasopismo 
"Gazeta Senior". 

Poznaj Reporterów Gazety Senior 
na stronie www.gazetasenior.pl 

Redakcja Gazety Senior zaprasza 
do współpracy dziennikarzy, 

reporterów, fotoreporterów, poetów.

Gazeta

REKLAMA

Zapraszam i proszę o kontakt.
Linda Matus 
Redaktor Naczelna
tel. 533 301 661, linda.matus@mediasenior.pl

Poezja



25

Wielkie widowisko w Murowanej Goślinie

Na widowisko będzie można przyjechać samocho-
dem lub skorzystać ze specjalnego pociągu Kolei 
Wielkopolskich, ze stacji Poznań Główny do Muro-
wanej Gośliny oraz z powrotem za 5 zł. Organizato-
rzy przewidzieli także zniżkę dla grup. Bilety będą 
w sprzedaży od maja. 
Miejsce: Murowana Goślina, „Park Dzieje”
Terminy: 30 czerwca; 1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 21, 22, 
23 lipca 2016 r.
Czas trwania: ok. 1,5 godziny

 „Orzeł i Krzyż” rozpoczyna ósmy sezon widowisk organi-
zowanych przez goślińskie Stowarzyszenie „Dzieje”. Z roku 
na rok do Murowanej Gośliny przejeżdża coraz więcej mi-
łośników historii. W 2013 było to 2 300 widzów, a minio-
nego lata spektakl zatytułowany „Husaria pod Gnieznem” 
obejrzało blisko 7 tysięcy osób. W tym roku twórcy spek-
taklu chcą zaprosić do Murowanej Gośliny jeszcze więcej 
widzów.
– Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski to doskonała oka-
zja, by przypomnieć o naszych korzeniach. Legenda o Le-
chu, Czechu i Rusie, chrzest Mieszka I i Zjazd Gnieźnieński, 
czy pielgrzymki Jana Pawła II to wydarzenia, które ukształ-
towały polską tożsamość. Chcemy przedstawić historię 
narodu w twórczy sposób – z wykorzystaniem efektów 
specjalnych, setek aktorów oraz gry światła i obrazów. Sza-
cujemy, że wystawiane dwanaście razy widowisko przycią-
gnie w tym roku do Murowanej Gośliny ponad 20 tysięcy 
widzów – wyjaśnia Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia 
„Dzieje”.
Za scenariusz spektaklu odpowiada poznański historyk 
sztuki i poeta dr hab. Jacek Kowalski, a reżyserię i napisanie 
muzyki powierzono Marcinowi Matuszewskiemu. Główną 
rolę w widowisku odegra Stańczyk, legendarny doradca 
króli, zatroskany losami Polski. To on będzie nam towarzy-
szył podczas niezwykłej podróży – od czasów założenia pań-
stwa polskiego, przez chrzest i nadanie korony Bolesławowi 
Chrobremu, aż po triumfy husarii i przesłanie Jana Pawła II.
W rolę aktorów wcielą się wolontariusze. Z roku na rok 
skład aktorski się powiększa. Na początku, w widowiskach 

organizowanych przez Stowarzyszenie „Dzieje” grało nie-
całe 100 osób. Teraz planowane są role dla 400 aktorów. 
W próbach bierze już udział ok. 200 osób, z Murowanej Go-
śliny, Gniezna, Poznania, a nawet Pyzdr. Przygotowania do 
spektaklu łączą oni z codziennymi obowiązkami – dyrektora 
w dużej korporacji, pracownika ochrony, urzędnika, anality-
ka. Co tydzień, przez kilka godzin dziennie ćwiczą równo-
cześnie na trzech planach, pod okiem reżysera.
– Czekamy na wszystkich miłośników historii, którzy chcą 
wraz z nami współtworzyć to wydarzenie. Ról starczy dla 
wszystkich – niezależnie od wieku. Już teraz wśród nas 
są reprezentanci kilku pokoleń. Najmłodszy aktor ma 
trzy miesiące, a najstarszy 75 lat. Nie oczekujemy od ak-
torów profesjonalnego warsztatu, ale zaangażowania 
i pasji. Gwarantujemy niezapomnianą przygodę, pozna-
nie ciekawych ludzi oraz satysfakcję z tworzenia tego 
wielkiego widowiska. Dla najwytrwalszych mamy także 
nagrodę – zniżkowy wyjazd do francuskiego parku histo-
rycznego. Zainteresowanych zapraszam na naszą stronę 
www.parkdzieje.pl oraz do nadsyłania zgłoszeń na adres 
aktorzy@dzieje.org.pl – zachęca Stefan Ogorzałek, koordy-
nator wolontariuszy ze Stowarzyszenia „Dzieje”.
Widowisko „Orzeł i Krzyż” będzie odbywać się na terenie 
Parku „Dzieje”, wzorowanym na jednej z największych 
atrakcji Francji – Puy du Fou. W Murowanej Goślinie po-
wstaje park historyczny z obozowiskiem rycerskim, kuźnią, 
stanowiskiem archeologicznym, czy warsztatem tkackim 
i garncarskim. Ze wszystkich tych atrakcji będzie można 
skorzystać już od końca czerwca.

Najmłodszy ma 3 miesiące, najstarszy 75 lat. 400 aktorów, którzy pojawią się na scenie w Murowanej Goślinie to 
amatorzy, poświęcający na próby i 12 spektakli swój wolny czas. Dzieli ich wiele – wiek, miejsce zamieszkania, wy-
kształcenie. Łączy pragnienie przeżycia niezapomnianego wydarzenia i współtworzenia największego widowiska ple-
nerowego w Polsce – „Orzeł i Krzyż”. Specjalnie na obchody 1050. rocznicy chrztu Polski Stowarzyszenie „Dzieje” 
przygotowuje widowisko, które zabierze nas w podróż w czasie i obudzi dumę z bycia Polakiem. Honorowy Patronat 
nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

fot: wdobrymkadrze.pl

I ciągle piję 
zbożową kawę
Nie martw się, u mnie wszystko w porządku.
Kawy nie słodzę, unikam deszczu
i nauczyłam się brać oddechy,
nawet gdy mało tlenu w powietrzu.

Lustro mi mówi, że trochę zbladłam,
a wszystko przez ten ciągły brak słońca.
Wiosną na pewno wyjdę na spacer
i może nawet umyję okna.

Dni przemijają. Nic się nie dzieje,
tylko sukienki ze mnie wyrosły.
Nie martw się, proszę, to nie jest problem.
Wszystkie wymienię. Byle do wiosny.

Już nie pamiętam, czy ci pisałam,
że czasem w nocy cichutko płaczę.
Ale się nie martw. Łzy zbiera w rękaw
twoja koszula w zieloną kratę.

Do zwrotu
Pożyczyłeś mi pełną rodzinę,
ptaków trzepot na wiosnę i jesień;
ciepłe palto, kozaki na zimę.
Babie lato na sierpień, na wrzesień.

Na lat kilka mi dałeś kochanie
- ust gorących doustne dotknięcia
i jesienne spacery pod ramię
na odległość ramienia i serca.

Bez bagażu mnie czeka wędrówka,
gdy za Tobą podążę przez tunel.
To, co Twoje, już leży na półkach.

Wybacz,
wspomnień zostawić nie umiem.

Auto(stop)
Gdy (na siódmą rano) kogut
zwołał kury na zebranie,
krzyk podniosły, że zbyt wcześnie.
Jednak przyszły. Trzy zaspane,

cztery z dziećmi, osiem boso,
jedna w pełnym makijażu,
w papilotach dwie, a siedem
w strojach do kąpieli w piasku.

Na wiadomość, że kur auto
kupić chce za kurze jaja
i że każda nieść powinna
po dwa naraz bez gdakania,

ogłosiły strajk godowy
- migrenowe bóle leczą.
Co z kogutem? Chcecie wiedzieć?
- Chodzi "głodny"! Trzeci miesiąc!

O autorce 
Krystyna Bandera urodziła się w Wiartlu (Mazury). Wiele lat 
mieszkała w Radomiu. Tam zaczęła się jej przygoda z poezją. 
Do rodzinnej miejscowości wróciła po zakończeniu pracy za-
wodowej.
Laureatka nagrody publiczności Konkursu Jednego Wier-
sza Festiwalu Pisz i Śpiewaj Poezję z 2009 r. Wyróżniona 
w Konkursie Jednego Wiersza Festiwalu Pisz i Śpiewaj Po-

ezję w 2013 r. i w 2015 r. Jej wiersze (w grudniu 2010 r.) 
opublikowała Gazeta Piska. W 2011 r. Stowarzyszenie Dialog 
Pokoleń Pogobie Średnie wydało tomik wierszy autorki, zaty-
tułowany „Z pamiętników kury domowej”, a w 2014 r. powstał 
audiobook – „Szeptańce”. Pracuje nad tomikiem „Niewidy”, 
który powinien trafi ć do druku wiosną tego roku. Od niedawna 
współpracuje z Gazetą Senior i portalem GazetaSenior.pl. 

REKLAMA

Poezja
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Zachować dla potomnych
Człowiek, a szczególnie człowiek starszy, powinien 
zajmować się zbieractwem. To gromadzenie przed-
miotów, pamiątek prowadzi do zachowania tego, co 
posiadamy, co zbudowaliśmy, wreszcie do powstania 
muzeów. My, starsi, mamy zdolność do przechowy-
wania, i nie chodzi o oszczędzanie, ale o ślad minio-
nych lat. To jest żywa pamiątka kultury materialnej 
naszych czasów. Miną lata, a ludzie będą z zacieka-
wieniem oglądać i przypominać sobie, jak to dawniej 
było. Swoją kolekcję otrzymałem od babci. Gdy by-
łem małym chłopcem, nie przywiązywałem do tego 
żadnej wagi. Przedwojennymi 10-złotówkami grali-
śmy w klipę. Biło się o ścianę monetami i która spadła 
najbliżej palca, była twoja. Dopiero z biegiem czasu, 
wraz z rozwojem refleksji nad tym, co nas otacza, 
poznawaniem historii i zdobywaniem wiedzy czło-
wiek uzmysławiał sobie, co to właściwie jest. Choć 
moje kolekcjonerstwo rozpoczęło się od mojej babci, 
to na poważnie zainteresowałem się nim, kiedy za-
cząłem uczyć w szkole i potrzebne były mi materiały 
do lekcji historii. Nic tak nie nauczy, jak pokazanie 
przedmiotu związanego z epoką. Taka właśnie droga 
prowadzi do narodzin zbieractwa. Moi znajomi, kole-
dzy, uczniowie przychodzą i pytają, co mam nowego. 
Opowiadam im, a oni oglądają. Jedni z większym za-
chwytem, drudzy z mniejszym, ale te spotkania po-
wodują, że mamy zajęcie, mamy zagospodarowany 
wieczór. Wspominamy także różne wydarzenia, bo to 
wszystko jest udokumentowane w numizmatyce, fi-
latelistyce i to poszerza naszą wiedzę. To jest ważne 
i twórcze. Najgorszą rzeczą, jaka może być w zbie-
ractwie, a później w kolekcjonerstwie, jest zbieranie 

do szuflady. Walory muszą być eksponowane, a gro-
madzenie nie powinno odbywać się tylko w celu po-
siadania. Ważne jest to, aby nasze zbiory pokazywać 
innym. A zbierać można wszystko: kartki świąteczne, 
pocztowe. Kto dziś jeszcze wysyła kartki? A to jest 
historia zaklęta. Według tych kart pocztowych odtwa-
rzamy dziś całe ulice, a nawet to, jak ludzie się kiedyś 
ubierali. W tym również tkwi przesłanie: zachować dla 
potomnych. Historie, które przeżyłem w lesie, mogę 
opowiedzieć rodzinie, ale je też trzeba utrwalić, bo to 
jest historia.
Często użyczam moich zbiorów Narodowemu Ban-
kowi Polskiemu na wystawy. Moja kolekcja to 60 lat 
pracy, a żeby zdobyć ciekawe monety czy banknoty, 
jeździ się na różnego rodzaju giełdy staroci, wyszu-
kuje się kolegów, bo np. nie każdy zajmuje się danym 
okresem.
Z pełną odpowiedzialnością mogę też powiedzieć, 
że mężczyzna musi mieć pasję. A najlepiej jest, gdy 
para ma wspólne zainteresowania, bo to mocno łą-
czy. Sam bardzo lubię ludzi, którzy zbierają choćby 
papierki od cukierków. Jeżeli ich to interesuje i cieszy, 
to czemu nie? Ja na przykład zbieram także naparst-
ki, mam je z różnych krajów, dokąd pojadę, stamtąd 
przywożę. Mam też kolekcję znaczków pocztowych. 
Jednak największą moją pasją są banknoty. Naj-
bardziej fascynują mnie, chociaż ich nie posiadam, 
banknoty wydane przez rząd emigracyjny. Zajmuję 
się także monetami. Działam w organizacjach numi-
zmatycznych. Mam też autografy Jana Pawła II, jego 
listy, bo pisał do mnie. Za swoje zbiory zostałem od-
znaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta 
śp. Lecha Kaczyńskiego.
Osoby, które chcą się bliżej zainteresować tematem 

numizmatycznym, zapraszam do Polskiego Towa-
rzystwa Numizmatycznego, ja udzielam się we wro-
cławskim oddziale. Wydajemy Wrocławskie Zapiski 
Numizmatyczne, to kompendium wiedzy w tym tema-
cie. Początkującym zbieraczom polecam Leksykon 
Numizmatyki, zawierający wszystkie podstawowe 
informacje. Oprócz tego warto sięgać do katalogów 
poświęconych konkretnym okresom i pieniądzom 
emitowanym w tym czasie. Warto również zapoznać 
się z publikacjami Narodowego Banku Polskiego, 
który emituje kolejne arcyciekawe monety i banknoty 
kolekcjonerskie. Należy pamiętać, że są to prawne 
środki płatnicze w Polsce. Wiele ciekawostek znaj-
dziemy także na stronie internetowej Narodowego 
Banku Polskiego w zakładkach ABC kolekcjonera 
oraz w sklepie internetowym NBP. 

Początki
Pieniądz to środek, który miał zastąpić wymianę to-
warów. Wymyślili go Fenicjanie. Wcześniej kupno od-
bywało się za pomocą wymiany typu towar za towar. 
Taki sposób był jednak bardzo uciążliwy, bo wszyst-
kie produkty, które ludzie chcieli wymienić, musieli 
przynosić na targ. Fenicjanie wpadli na pomysł stwo-
rzenia czegoś, co można byłoby wziąć ze sobą, np. 
schować do kieszeni, bez konieczności dźwigania 
ciężkich przedmiotów. Tak narodził się akt kupna-
-sprzedaży – emptio venditio, jak mówili Rzymianie, 
czyli gospodarka towarowo-pieniężna.
Pierwotnie pieniądz miał formę grudki kruszcu, me-
talu, ale np. w Chinach posługiwano się na początku 
również muszlami. W późniejszych czasach, żeby 
w jakiś sposób uporządkować wartość pieniądza, 
ustalono tzw. parytety, co w praktyce oznaczało, że 
z określonej ilości kruszcu będzie się wybijało okre-
śloną liczbę krążków, czyli monet. Pierwsze monety 
nie wyglądały tak ładnie jak dziś i, co ważniejsze, ich 
waga nie była zbyt precyzyjnie określona. Dlatego 
często posługiwano się wagą i nożycami do odmie-
rzania ich faktycznej wartości.

Znak pieniądza
Dziś tak naprawdę wcale nie jesteśmy w posiadaniu 
pieniędzy. To, co nosimy w naszych portfelach, jest 
jedynie znakiem pieniądza. Ale jak do tego doszło, 

Hobby

Mężczyzna  
musi mieć pasję
Opowieści Ryszarda Chwalińskiego  
– historyka, numizmatyka i człowieka z pasją.

część I

Ryszard Chwaliński 
– historyk, numizmatyk i człowiek z pasją. Kolekcjonuje banknoty oraz monety, a także naparstki 
z różnych stron świata. Aktywnie działa we Wrocławskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Numi-
zmatycznego oraz Stowarzyszeniu Kolekcjonerów we Wrocławiu. Autor licznych publikacji o tematy-
ce numizmatycznej. Za swoje zbiory został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta 
śp. Lecha Kaczyńskiego. Szczególnie blisko współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim organizu-
jąc wspólnie z Oddziałem Okręgowym we Wrocławiu wiele ciekawych spotkań i wystaw propagują-
cych i upowszechniających wiedzę na temat wartości kolekcjonerskich. Popularyzuje wiedzę numi-
zmatyczną również wśród dzieci m.in. prowadząc lekcje o historii pieniądza, zaszczepiając pasję do 
kolekcjonowania od najmłodszych lat.

Wbrew pozorom polski złoty nie był pierwszym polskim banknotem, 
a to, co nosimy dziś w portfelu, wcale nie jest pieniądzem – to znak 
pieniądza.
O historii pieniądza i jego dziejowych zawirowaniach opowiada 
Ryszard Chwaliński – historyk, numizmatyk, filatelista oraz kolekcjo-
ner... naparstków. A przede wszystkim człowiek z ogromną pasją. 
„Mężczyzna musi mieć pasję, wtedy mu do głowy głupoty nie przy-
chodzą. A najlepiej jest, gdy para ma wspólne zainteresowania, bo 
to mocno łączy” – mówi, zachęcając do zbierania śladów minionych 
lat, do zachowania pamięci o tym, co już było i nigdy nie wróci.
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że ostał nam się tylko znak? Ano zgodnie z powie-
dzeniem, że potrzeba jest matką wynalazków. Pierw-
sze próby wprowadzenia pieniądza papierowego 
podejmowano z ważnego, ale prozaicznego powo-
du, w skarbcu zaczęło brakować kruszcu, więc ktoś 
wpadł na pomysł, aby wprowadzić pieniądz papiero-
wy. Wyemitowano wspominany już znak pieniądza, 
czyli banknot, co oznaczało od strony praktycznej 
i ekonomicznej, że państwo zaciągnęło dług u każ-
dego z nas. Początkowo na pieniądzach pojawiała 
się nawet informacja, że jest to rodzaj pożyczki, która 
obliguje do konieczności przyjmowania wydawanych 
banknotów. Taki zabieg jest istotny w momencie, kie-
dy dochodzi do infl acji, ponieważ wtedy, w zastęp-
stwo aktualnych pieniędzy, tych będących prawnym 
środkiem płatniczym, państwo emituje banknoty za-
stępcze.
Do czasów I wojny światowej istniał dualizm, czyli 
obowiązywał zarówno pieniądz papierowy, jak i krusz-
cowy. W praktyce można było zanieść do banku ruble 
i otrzymać w zamian złoto. Po I wojnie światowej za-
przestano tego procederu i w całej Europie zaczęto 
się posługiwać już tylko pieniądzem papierowym.
Przywykliśmy do liczenia banknotów i niewielu z nas 
zastanawia się nad tym, że nie mają one żadnej re-
alnej wartości, bo tak naprawdę są tylko papierem. 
Pierwszy pieniądz papierowy wyemitowany został 
w Chinach w IX wieku. Były to kwity depozytowe, któ-
re można było między sobą wymieniać. Ich masowe 
akceptowanie przyczyniło się do rozpowszechnienia 
tej formy pieniądza – było bezpieczniejsze i tańsze 
niż korzystanie z kruszców. W XIII wieku Marco Polo 
w swoim „Opisaniu Świata” zachwycał się tym pomy-
słem, ale ówczesna Europa potraktowała to jako żart. 
Pierwszy pieniądz papierowy w Europie wyemitował 
Bank Szwecji dopiero w 1661 roku. 

Historia polskich 
banknotów 
Wróćmy na chwilę do odleglejszych czasów. W 1794 
roku ma miejsce Insurekcja Kościuszkowska. Król 
ucieka i wywozi skarb. Trwa wojna, która generuje 
kolosalne wydatki. Nasz bohater narodowy Tadeusz 
Kościuszko walczy wtedy w Stanach Zjednoczonych, 

fot. 1_Bilet kościuszkowski-reprint

gdzie spotyka się, obok złotego i srebrnego dola-
ra, z jego papierową wersją. Te dolary są pięknymi 
banknotami, właściwie ręcznie produkowanymi. Ich 
rozmiar i kolor zależy od nominału. Dlaczego? Po-
wód był jak zwykle bardzo przyziemny – większość 
ludzi nie umiała czytać, ale potrafi ła odróżniać kolory 
i wielkości. 
To właśnie Tadeusz Kościuszko wprowadził do na-
szego kraju pierwsze banknoty. Pierwsze pieniądze, 
tzw. bilety kościuszkowskie (fot. 1) emitowane były 
w bloczkach, z których się je wyrywało. Miały także 
pierwsze środki zabezpieczające, posiadały bowiem 
znak wodny i osobisty podpis kasjera. Można było 
je wymienić na złoto. Oryginały znajdują się dziś 
w Dreźnie i Petersburgu. Pierwsza emisja to wypusz-
czenie na rynek nominałów od 5 do 1000 zł.  
W późniejszym okresie wydano jeszcze niższe no-
minały – jeden złoty i dwa złote, a dla oszczędności 
wyprodukowano je na papierze kartonowym. Pierw-
sze banknoty nie wzbudziły entuzjazmu, ponieważ 

ludzie nie darzyli papierowego pieniądza zaufaniem. 
Po upadku powstania, bilety kościuszkowskie zostały 
wycofane, władze powstania zobowiązały się wyku-
pić je. To był pierwszy dług zaciągnięty u obywateli. 
W późniejszym czasie również będziemy świadkami 
prób wprowadzenia papierowego pieniądza. W okre-
sie Księstwa Warszawskiego w roku 1810 zostaje 
wyemitowany pierwszy talar. Ciekawostką jest, że 
popularne określenie „bajońskie sumy” narodziło się 
właśnie w tym czasie. Księstwo Warszawskie zacią-
gnęło spory dług na pokrycie m.in. pierwszego tala-
ra. Na mocy porozumienia w Bayon Napoleon został 
zobowiązany spłacić ten dług. Potem nadszedł okres 
Królestwa Polskiego i czas powstania listopadowego. 
Banknotów właściwie już nie było, a na emitowane 
monety przekazano wcześniej przetopione srebra 
kościelne. Ze względu na ich niewielką ilość do dziś 
zachowało się ich mało i są bardzo poszukiwane.
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• całodzienne wyżywienie
• pokoje 2  - 3 osobowe z łazienką i TV

Centrum Agroturystyki 
i Sportu Alga
ul. Wojska Polskiego 16, 17
72-330 Mrzeżyno

Idealne miejsce dla poszukujących ciszy 
i spokoju - 3,5 km od centrum Mrzeżyna.
Więcej informacji pod nr tel. 91 38 66 266 

oraz na www.centrumalga.pl
Więcej informacji pod nr 

oraz na 

Zapraszamy do CAiS ALGA
w Mrzeżynie

Wczasy dla Seniorów
Wiosna nad Bałtykiem 2016

31.05 – 12.06   780zł/os
12.06 – 24.06   840zł/os 
28.08 – 9.09     780zł/os

31.05 – 12.06   
12.06 – 24.06   

12 
dni

Jesień

Ośrodek 
Wypoczynkowo-Leczniczy 
„OPOLE”w Dźwirzynie k/Kołobrzegu

- wczasy dla seniora
- turnusy rehabilitacyjne (PFRON)
- wczasy wypoczynkowe

Zapraszamy!

Ośrodek 
Wypoczynkowo-Leczniczy 

Po zdrowie nad Bałtyk!

Rezerwacje:
tel. 77 441 80 02, 94 358 54 95
www.osrodek.opole.pl

Biuro Podróży SKIPPER
tel. 61 661 33 34, 61 85195 93
Poznań, ul. Św. Marcin 29/4
www.skipper.poznan.pl

Zapraszamy na
WEEKEND MAJOWY

- przejazd autokarem
- zwiedzanie Pragi
- 1 nocleg ze śniadaniem w hotelu 3*
- opieka pilota, ubezpieczenie

PRAGA   345 zł 30.04 – 01.05.2016

WYCIECZKA LOTNICZA

- samolot z Poznania
- 7 noclegów w hotelu 
  3 lub 4* na Costa Brava
- wyżywienie 2 x dziennie
  (bufet)

- Barcelona, Girona,
  Tarragona, Tossa de Mar,
  Montserrat
- opieka pilota, 
  ubezpieczenie

HISZPANIA   2360 zł 25.09 – 02.10

FESTIWAL TULIPANÓW W DOBRZYCY

- przejazd autokarem
- bilet wstępu oraz 
  lokalny przewodnik +30 zł
- opieka pilota, ubezpieczenie

wycieczka 1-dniowa

WCZASY Z DOJAZDEM AUTOKAREM

Cena zawiera:
- przejazd autokarem
- 7 noclegów w pokojach z łazienką, TV Sat
- wyżywienie 3 x dziennie
- dodatkowe świadczenia w zależności od obiektu:
  zabiegi lub program reakreacyjny

DĄBKI k. Milena – O.W. Polonez   993 zł
USTRONIE MORSKIE – O.W. Cechrztyn   1129 zł
KOŁOBRZEG – O.W.S. Chalkozyn   1773 zł

FESTIWAL TULIPANÓW W DOBRZYCYFESTIWAL TULIPANÓW W DOBRZYCY
118 zł

Spacery po Poznaniu 
z przewodnikiem
Grupa Przewodników PoPoznaniu zaprasza do 
udziału w miejskich spacerach! 23 kwietnia godz. 
11.00 i 16.00 - Główna zbiórka na przystanku autobu-
sowym "Rynek Wschodni", zakończenie Most Lecha; 
przewodnik: Jarosław Redliński. Więcej informacji 
www.PoPoznaniu.pl i tel. 884 605 305. Wycieczki 
są prowadzone w konwencji Free Walking Tours, co 
oznacza, że spacer jst darmowy, a jeśli spodoba się 
uczestnikom, można podziękować przewodnikowi 
drobną zapłatą.

Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek 
- program kwietniowy i majowy
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek zaprasza do 
udziału w spotkaniach podróżniczych i wycieczkach. 
Miejsce spotkań: ul. Bukowska 15 (niedaleko ul. 
Zeylanda). Dyżury: poniedziałek 13.00-18.00 i śro-
da 11.00-16.00. Na wszystkie wydarzenia konieczne 
są zapisy, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. 
11 kwietnia, godz. 18.00: Prelekcja "Islandia jakiej nie 
znamy"; 13 kwietnia, wyjazd do Rogalina – zwiedza-
nie Pałacu Raczyńskich, spacer po Arboretum w Kór-
niku, koszt wyjazdu: 40 zł/os.; 25 kwietnia, wyciecz-
ka pod hasłem "Szlak wiatraków w Wielkopolsce"; 
14 maja Majówka w Spreewaldzie oraz zwiedzanie 

fabryki czekolady w Cottbus; 21 maja wycieczka do 
Wrocławia; 28 i 29 maja (z noclegiem) - wyjazd Pel-
plin-Malbork-Gdańsk. Kontakt i zapisy: 881 701 911 
lub 603 955 070.

Propozycje Akademii Podróży 
Wojażer! 
W programie: 22-24 kwietnia Poznajemy Górny 
Śląsk, 25 kwietnia godz. 18.00 Prelekcja podróżni-
cza pt. „Izrael - między Biblią a walką o przetrwanie”. 
Spotkanie poprowadzi Jagoda Watrak. Miejsce: ul. 
Dąbrowskiego 28a. Na wszystkie wydarzenia i wy-
cieczki obowiązują  zapisy. Szczegółowe informacje 
na www.akademiawojazer.pl i w biurze przy Dąbrow-
skiego 28 a, kontakt: 61 662 84 03.

Czy należy bać się islamu? – spotka-
nie w Akademii Podróży Wojażer 
Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia o godz. 18.00 
i poprowadzi je podróżnik Kajetan Gosławski, ekspert 
od kultur i religii azjatyckich. Bardzo aktualny temat, 
a wiedza nasza jest umiarkowana. Pan Kajetan spę-
dził wiele lat w Azji, poznał tamtejsza kulturę i religię, 
z pewnością odpowie na nurtujące pytania. Miejsce: 
Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Powst. Wlkp. 2A, sala 
005. Zapisy: ul. Dąbrowskiego 28a, tel. 61 662 84 03.

Rezerwacje tel. 75 76 19 415
e-mail stokrotka@naturatour.pl
www.stokrotka.wkarpaczu.pl

Doskonały wypoczynek 
dla seniorów 
i ich rodzin
LATO 2016 
Osoby indywidualne
Pobyt 5 dni z wyżywieniem HB 330 zł/os

OW „Stokrotka”
ul. Karkonoska 55, 58 - 540 Karpacz

Pobyt 5 dni z wyżywieniem HB 330 zł/os

4 
noclegi

OW „Stokrotka”

6 
noclegów

Grupy zorganizowane 
min. 50 osób
Pobyt 7 dni z wyżywieniem HB
427, 50 zł/os
2 osoby pobyt GRATIS!
Termin obowiązywania oferty: 
25.06 - 28.08.2016

Pozdróżować można na różne sposoby np. palcem po 
mapie albo spacerkiem po Poznaniu. Można również 
z kolegami i koleżankimi rówieśnikami po najbliszej 
okolicy, po kraju, aby zwieńczyć to wyprawą do 
najdalszych zakądków świata. Pamiętajmy każda 
podróż zaczyna się od pierwszego kroku.

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

REKLAMA
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Giełda ofert 
turystycznych dla seniora

• dogodna lokalizacja w centrum uzdrowiska
• szeroka gama zabiegów 
• kriokomora i minitężnia
• smaczne i zdrowe posiłki wg receptury dietetyka
• imprezy kulturalno-rozrywkowe

Ciechocinek to najbardziej znane i największe 
uzdrowisko nizinne w Polsce, które swoją po-

złożom solanek ciepliczych oraz tężniom solan-
kowym. Dzięki obecności chlorku sodu, związ-
ków wapnia, magnezu, żelaza i wolnego siarko-
wodoru, jodu, bromu i innych mikroelementów 
– ciechocińska solanka posiada wybitne właści-
wości lecznicze.
Sanatorium Uzdrowiskowe MAX położone jest 
w otoczeniu zagospodarowanego parku oraz 
w dogodnej lokalizacji w sercu Uzdrowiska. Ku-
racjusze mogą tu korzystać z szerokiej oferty 
specjalistycznych zabiegów leczniczych z wyko-
rzystaniem naturalnych produktów (ciechociń-
ska solanka, borowina, emulsja do kąpieli na ba-
zie mineralnej wody siarczkowej z Uzdrowiska 
Busko Solec Zdrój), zabiegów rehabilitacyjnych, 
w tym również z kriokomory, a także specjali-
stycznych pakietów pobytowych.

Pod opieką lekarzy specjalistów
Sanatorium zaprasza na leczenie uzdrowiskowe 
na podstawie skierowań z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia oraz na indywidualne lub grupowe 
pobyty pełnopłatne. Obiekt dysponuje nowo-
czesną bazą zabiegową skomunikowaną z czę-
ścią hotelową. Wszystkie zabiegi leczniczo-reha-

bilitacyjne zlecane są przez lekarzy specjalistów 
-

nej, rehabilitacji, chorób wewnętrznych zatrud-
nionych na miejscu. Leczone są tu choroby: 
układu mięśniowego, układu kostno-stawowe-
go, zwyrodnień kręgosłupa, przemiany materii, 
urazowo-ortopedyczne, dróg oddechowych, 
zaburzenia krążenia obwodowego o etiologii 
miażdżycowej, cukrzycowej oraz schorzenia 
reumatyczne.

Minitężnia, wieczorki taneczne
Sanatorium MAX oferuje 130 miejsc nocle-
gowych w pokojach 1 –, 2 – i 3 – osobowych 
o zróżnicowanym standardzie. Do dyspozycji 
gości jest także wypoczywalnia z minitężnią 

kulturalne oraz wieczorki taneczne przy muzyce 
na żywo.
Z okazji inauguracji działalności pod nazwą Sa-
natorium Uzdrowiskowe MAX przygotowano 
oferty na pobyty indywidualne oraz grupowe ze 
specjalnymi rabatami w zależności od terminu 
pobytu oraz liczby osób w grupie. Sanatorium 
Uzdrowiskowe MAX wyróżniają bardzo konku-
rencyjne ceny w stosunku do jakości i pakietu 
oferowanych usług, miła obsługa oraz przepysz-
na, domowa kuchnia. 

REHABILITACJA 
LECZENIE UZDROWISKOWE  

ZDROWY STYL ŻYCIA

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX 
zaprasza do Ciechocinka

Skierowania z NFZ i pobyty pełnopłatne

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX
ul. Lorentowicza 4, 87 - 720 Ciechocinek 
tel. 54 234 76 10, kom. 721 347 900 
marketing@maxsanatorium.pl
www.sanatoriummax.pl 

Sanatorium w Ciechocinku 
w nowej odsłonie
Sanatorium Uzdrowiskowe MAX w Ciechocinku w nowym roku 
zainaugurowało swoją działalność. Z tej okazji przygotowano spe-
cjalne promocje i rabaty na pobyty leczniczo- rehabilitacyjne oraz 
uzdrowiskowo-wypoczynkowe.

ocinku

iechocinku w nowym roku 

REKLAMA
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Ośrodek Wczasowy „Słoneczko”
ul. Nadmorska 76, 76-212 Rowy

tel. 59 814 19 50, kom. 606 99 15 54 
www.tanie.domkinad-morzem.pl

Wypoczynek nad morzem
od maja do września

DOMKI dwupoziomowe, 4-osobowe
- 50 metrów do morza
- w otoczeniu lasu sosnowego
- pełne wyposażenie
- stołówka w ośrodku

Wypoczynek nad morzem

Komfortowe pokoje
2 sale restauracyjne
Strefa Wellness (basen 
solankowy, 2 sauny, 
jacuzzi, salka � tness)
Bliskość Parku Zdrojowego 
oraz Term Cieplickich

Strefa SPA (zabiegi SPA, 
kapsuła SPA, zabiegi 
kosmetyczne)
Własna baza zabiegowa 
(zabiegi z zakresu 
hydroterpii, � zykoterapii, 
kinezyterapii, masaże)
Pakiety kuracyjne 
i pobytowe

www.hotelcieplice.pl
ul. Cervi 11, 58-560 Jelenia Góra
tel. 75 755 10 41

REKLAMA

Majówka w okolicach Poznania
W Wielkopolsce nie brak pięknych miejsc do spokojnego 
wypoczynku. Lasy i czyste jeziora tworzą niezwykłe 
krajobrazy. I choć weekendy majowe mają to do siebie, 
że potrafi ą zaskoczyć nas pogodą, to jednak warto w te 
dni wybrać się poza miasto, by odpocząć od zgiełku 
aglomeracji i miejskich spalin. Nawet jeśli pogoda nie do 
końca będzie sprzyjać opalaniu, naładujemy akumulatory 
na kolejne, codzienne dni wypełnione obowiązkami.

Jezioro i szlak kajakowy 
w Pobiedziskach
Usytuowane wśród terenów Pojezie-
rza Poznańskiego Pobiedziska mają 
ponad 950-letnią tradycję. Znajdują 
się na Szlaku Piastowskim pomiędzy 
Poznaniem a Gnieznem, autem doje-
dziemy tu w pół godziny.
Powstanie miasta datuje się na 1048 
rok, a jego nazwa pochodzi od sło-
wa pobieda (zwycięstwo). Przypisuje 
się ją bitwie, którą wygrał książę Ka-
zimierz z Masławem, namiestnikiem 
Mazowsza.
W Pobiedziskach możemy zarówno zwiedzić 
miejscowe zabytki, jak i odpocząć nad Jeziorem 
Biezdruchowskim z położoną w północnej części 
jeziora wyspą. Wypożyczymy tu kajaki i rowery 
wodne. Łącząc przyjemne z pożytecznym moż-
na popłynąć szlakiem kajakowym biegnącym 
przez tereny Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka i zwiedzić przy okazji zabytki architektu-
ry. We Wronczynie zobaczymy dwór Maksymilia-
na Jackowskiego, patrona Kółek Włościańskich 
w Księstwie Poznańskim. Na jego cześć powsta-
ła ścieżka dydaktyczna, w skład której wchodzi: 
cmentarz przykościelny z grobem patrona, teren 
zielonej szkoły nad Jeziorem Wronczyńskim Ma-
łym i punktem widokowym, droga znad Jeziora 
Wronczyńskiego Małego nad Jezioro Wronczyń-
skie Duże wiodąca obok dworku Jackowskich 
oraz teren nad Jeziorem Wronczyńskim Dużym 
z pomnikami przyrody.

Pobyt weekendowy 
(2 doby)  106 zł/osobę
Pobyt 7-dniowy

318 zł/osobę
Na miejscu wypożyczalnia rowerów i parking.

Ośrodek Wypoczynkowy „BRYZA”
72-600 Świnoujście, ul Gdyńska 28

tel. 91 321 24 91
www.hotele-tur.com.pl

Oferta nie dotyczy 
sezonu letniego

W cenie:
• noclegi w pokojach 

2 i 3 osobowych 
z TV i lodówką

• 2 posiłki dziennie

BRYZA zaprasza
Seniorów do Świnoujścia
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PORCELANA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKA

WYKŁADY

WARSZTATY

WAŁBRZYCH
UL. 1 MAJA 9
TEL.: 74 664 60 30

WWW.MUZEUM.WALBRZYCH.PL

PORCELANA ŚLĄSKA

CZYNNE CODZIENNIE 
OD 10 DO 16
W ŚRODY
OD 10 DO 18

Pakiety dostępne w obiektach:
Sarbinowo Hotel *** Jawor
Piwniczna Zdrój OLW Smrek
Krynica Zdrój DWL Jagiellonka
Ustroń Hotel *** Ziemowit
Wisła Hotel *** Ogrodzisko 
Bukowina Tatrzańska OW Morskie Oko

SIEĆ HOTELI I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH W POLSCE

Rezerwuj on-line: www.nat.pl

Zadzwoń i zapytaj o ofertę 
dostosowaną do swoich potrzeb
32 326 23 50-51
32 661 12 74
32 325 04 80-81

DZIECKO i wypoczynek
bogaty program
dziecko do 12 lat GRATIS

AKTYWNOŚĆ 
i wypoczynek
opieka instruktora
dobra cena

7 dni już od 790 zł7 dni już od 790 zł
SPECJALISTYCZNE PAKIETY WYPOCZYNKOWE

Wszystko co najlepsze 
w wypoczynku w Polsce

REKLAMA

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora

Rezerwaty przyrody
Wodny szlak prowadzi do dwóch rezerwatów przyrody. Re-
zerwat „Jezioro Drążynek” jest największym skupiskiem 
kłoci wiechowatej w Wielkopolsce. Występują tu rzadkie 
rośliny, takie jak

rosiczka czy reliktowy mech glacjalny. W lasach znajdziemy 
też storczyki. Rezerwat „Jezioro Dębiniec” słynie natomiast 
z roślin pływających: grzybienia białego, rdestnicy pływa-
jącej oraz wodnego ptactwa: dzikich kaczek, perkoz i ku-
rek wodnych. W nieodległych od Wronczyna Krześlicach 
(zaledwie 3 km) zobaczymy murowany pałac z połowy XIX 
wieku.

W Pobiedziskach wypoczniemy na dwóch plażach: nad 
Jeziorem Biezdruchowskim i nad Jeziorem Stęszewsko-
-Kołatkowskim. W samym mieście znajduje się natomiast 
skansen Miniatur, jedyny tego rodzaju obiekt w Polsce. Mi-
niatury są wykonane w skali 1:20 i obejmują około 35 naj-
ważniejszych budowli z terenu Szlaku Piastowskiego oraz 
Wielkopolski.

Konie w Sierakowie
Godzinę drogi od Poznania znajduje się Sieraków. Pierw-
sze ślady życia ludzi na tym obszarze pochodzą z okresu 
ok. 8000-5000 lat p.n.e., a pierwsza wzmianka pisemna 
o miejscowości datowana jest na 1251 r. Sieraków oprócz 
jezior kojarzony jest z końmi. Od 150 lat działa tu Stado 
Ogierów prowadzące hodowle koni rasy wielkopolskiej 
oraz koników polskich. Stado można zwiedzać. Zobaczymy 
w nim kolekcję powozów z przełomu XIX i XX wieku oraz 
kolekcję uprzęży. Na przylegającym do Stada terenie rośnie 
700-letni dąb, a przed dawnym pałacem rzadkie cyprysy 
nutkajskie. Atrakcją dla turystów są też przejażdżki bryczką.
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Przedsiębiorstwo Usługowe „Holtur” sp. z o. o.
ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 43 116, 94 35 43 211
marketi ng@holtur.pl, www.holtur.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„ORW Kołobrzeg - Podczele”

Pobyt 
z zabiegami

7 dni 
od 520 zł 

OFERUJEMY: 
• noclegi z całodziennym wyżywieniem,
• zabiegi, 
• możliwość korzystania z basenu,
• ciszę i fantastyczne otoczenie parku krajobrazowego,
• bogaty program imprez i wycieczek fakultatywnych.

Po zdrowie do Podczela

OFERUJEMY: 

wwiee ddooprzez cały rok

W cenie:
• 6 dni pobytu (5 noclegów 

w pokoju 2-os.),
• całodzienne wyżywienie,
• zabawy taneczne,
• codzienna poranna 

gimnastyka prowadzona przez 
fi zjoterapeutę,

• trzy godziny bezpłatnego 
korzystania z roweru w pobycie,

• jedna godzina basenu dziennie.

W cenie:

MAJÓWKA PEŁNA ENERGII 
24.05 – 29.05.2016    375 zł / os.

Turnusy maj, czerwiec i wrzesień 2016
• 8 dni od 497 zł (7 noclegów)     

• 11 dni od 710 zł (10 noclegów) 

Star Łeba zaprasza na wypoczynek nad morzem
WIOSNA I JESIEŃ 2016 
DLA SENIORÓW 55+

Ośrodek Wypoczynkowy Star
ul. Brzozowa 16, 84-360 Łeba 
tel. 59 866 51 45, 784 688 973    
www.wczasyleba.pl

Cena zawiera:
 noclegi w wygodnych pokojach  
2-osobowych basic 

 pyszną kuchnię – PEŁNE WYŻYWIENIE  
3 x dziennie

 bezpłatny bezprzewodowy internet
 rowery na jeden dzień gratis
 biesiadę grillową 1 x w turnusie
 i wiele innych atrakcji

Wybrzeże ma więcej uroku  
poza wakacyjnym szczytem.
Wybrzeże ma więcej uroku  

poza wakacyjnym szczytem.

REKLAMA

Zamek Opalińskich
Warto zwiedzić Zamek Opalińskich, zbudowany w XIII 
wieku dla właścicieli Sierakowa, możnej wielkopolskiej 
rodziny Nałęczów. Dziś znajduje się tu muzeum, w któ-
rym odbywają się uroczyste sesje Rady Miejskiej, udzie-
lane są śluby, organizowane są koncerty muzyki kla-
sycznej.

Warty uwagi jest kolejny zabytek Sierakowa – kościół 
parafi alny, ufundowany w 1619 r. przez wojewodę po-
znańskiego Piotra Opalińskiego. Słynie z unikalnego 
zdobnictwa.  W centrum ołtarza znajduje się obraz „Zdję-
cie z krzyża” wykonany w Antwerpii w pracowni Ruben-
sa.  Najpiękniejsze w Polsce stalle, zbudowane w 1641 r. 
przez brata Hilariusza z Poznania, ustawione są wzdłuż 
prezbiterium. Można obejrzeć też nagrobek wojewody 
Opalińskiego wykonany z białego alabastru i czarnego 
marmuru oraz nagrobki teściów króla Stanisława Lesz-
czyńskiego - Jana i Zofi i Opalińskich.

Turystyka piesza i rowerowa
W Sierakowie warto uprawiać turystykę. Istnieje tu  sys-
tem znakowanych szlaków turystyki rowerowej, pieszej 
i nordic walking. Ich łączna długość wynosi 105 km, a są 
one tak wytyczone, aby z każdego miejsca móc wrócić 
do Sierakowa.

W Sierakowskim Parku Krajobrazowym znajdują się 52 
jeziora polodowcowe, a jedną trzecią powierzchni zaj-
mują lasy. Można w nich spotkać jelenie, daniele, sarny, 
dziki, wilki, borsuki i lisy.
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Pensjonat BRYZA zaprasza nad morze

• cicha, spokojna, pełna drzew okolica  
• stacjonarny grill opalany drewnem 

z miejscem do biesiady
• wymarzone miejsce na wypoczynek

ul. Teligi 10, 72-351 Pogorzelica, tel. 503 735 936
www.bryzapogorzelica.pl

SPECJALNA OFERTA DLA SENIORÓW
od kwietnia do czerwca, wrzesień - październik 

doba z pełnym 
wyżywieniem 
3 posiłki

59 
zł/os

ul. Teligi 10, 72-351 Pogorzelica, tel. 503 735 936

REKLAMA

Muzeum Fiedlera
Okolice Poznania należą nie tylko do pięknych krajobrazowo miejsc, 
ale mieszczą w sobie również wiele ciekawych historii. W Puszczy-
kowie na przykład działa muzeum Arkadego Fiedlera, wybitnego pi-
sarza i podróżnika. Mieści się w starej willi rodziny Fiedlerów, którą 
pisarz kupił od państwa w 1946 r., po powrocie do kraju z wojennej 
emigracji. We wnętrzach domu zobaczymy okazy z egzotycznych 
podróży: wypchane krokodyle, tropikalne motyle, skorpiony i ogrom-
ne pająki ptaszniki, również maski indiańskie. W ogrodzie natomiast 
obejrzymy wierne kopie pomników dawnych kultur. Stoi tu 6-metrowy 
posąg z Wyspy Wielkanocnej, Brama Słońca z okolic Jeziora Titica-
ca w Boliwii, Kalendarz Azteków w kształcie wielkiego dysku.

Pałac Raczyńskich
Rogalin to kolejne miejsce dla wielbicieli historii. Mieści się tu Pa-
łac Raczyńskich, wybudowany w latach 1768-76 przez Kazimierza 
Raczyńskiego. W ogrodzie francusko-holenderskim można przecha-
dzać się alejami lipowymi, podziwiając antyczne rzeźby. W parku 
angielskim, również otaczającym pałac, w otoczeniu starych dębów 
czeka nas malowniczy widok na łąki położone za odnogą starorze-
cza. Aleją kasztanową dojdziemy natomiast do mauzoleum, usytu-
owanego na wzgórzu.

Arboretum w Kórniku
Arboretum w Kórniku jest największym i najstarszym w Polsce ogro-
dem. Wiosną kwitną magnolie, bzy, azalie i różaneczniki. Znajdują 
się tu również kolekcje brzóz, jabłoni i wiśni.
Będąc w arboretum, warto też zajrzeć do Zamku w Kórniku, średnio-
wiecznej rezydencji historycznych rodów Górków i Działyńskich. Pięć 
lat temu zamek został uznany za Pomnik historii Polski.

Opr. MW

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora
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os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

tel. 61/871 06 42
pon-pt 9.00-21.00, sob-nd 9.00-15.00

NIE DAJ SIĘ ZIMIE! 
PRZYJDŹ POĆWICZYĆ!

Zapraszamy serdecznie wszystkich Seniorów do naszej kręgielni, gdzie moż-
na miło spędzić czas, zarówno grając w bowling, jak i pijąc herbatę przy sto-
liku. Na grę w bowling (ang. Kręgle, czyt. „bołling”) przysługuje rabat 20% po 
okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty od poniedziałku do czwartku. 
Tory są przystosowane również dla osób poruszających się na wózkach in-
walidzkich. 

jednorazowe wejście 8 zł/godz.
30 zł - 4 wejścia, 50 zł - 8 wejść

Hetmańska

Za
m

en
ho

fa

Krucza
Rataje

os. Piastowskie 106a

Rabat 20%

poniedziałek godz. 10.00 Zdrowy Kręgosłup
środa godz. 10.00 Gimnastyka Zdrowotna
środa godz. 17.00 Zumba dla Seniorek
sobota godz. 11.15 Zumba dla Seniorek

Ośrodek Przywodny Rataje, znajdujący się na osiedlu Piastowskim 
106a, zajmuje się stałą aktywizacją osób w starszym wieku. Mając 
na uwadze problemy jakie pojawiają się wraz z wiekiem, m.in. 
zaburzenia równowagi, dysbalans mięśniowy w obrębie miednicy 
i brzucha, dolegliwości bólowe kręgosłupa i stawów, uczucie 
sztywności i ograniczenia ruchomości w stawach, stworzyliśmy 
odpowiednio dobrany program zajęć, podczas których można 
zarówno wzmacniać mięśnie, walczyć z bólem oraz poprawiać 
stabilizację, a wszystko to pod okiem instruktorki-fi zjoterapeutki, 
która czuwa nad bezpieczeństwem uczestników. Dla osób, które 
chcą przy okazji ćwiczeń potańczyć, uruchomić swoje biodra i dobrze 
się bawić, przygotowaliśmy zajęcia Zumba Gold, czyli specjalnie 
przystosowane zajęcia taneczne. Nie ma lepszego leku na jesienną 
depresję niż aktywność fi zyczna! Poniżej przedstawiamy terminy 
zajęć. 

Gazeta Senior 
Poznań tylko 
24 zł za cały rok

Prenumerata
z dostawą do domu

Wpłatę na rachunek redakcji możesz dokonać
 � W Banku
 � wypełniając blankiet polecenia przelewu
 � W Urzędach Pocztowych
 � wypełniając druk polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa
 � Za pomocą przelewu internetowego

Dokonując wpłaty należy obowiązkowo podać:
Dane Odbiorcy (Redakcji):
Redakcja Gazety Senior
ul. T. Kościuszki 35C
50-011 Wrocław
Nr rachunku bankowego: 70 1140 2004 0000 3102 7492 9064
Tytułem: Roczna Prenumerata Gazety Senior Poznań
lub Kraj/ Wrocław (jeśli zamawiasz inne wydanie, szczegóły patrz poniżej)

Dane Zleceniodawcy (Prenumeratora):
Imię i Nazwisko

Adres do doręczeń gazety:
– ulica i numer domu / mieszkania
– miasto, kod pocztowy

Nie przegap żadnego wydania.
Ciesz się lekturą, której tematyka rzeczywiście Cię interesuje.
Bądź na bieżąco z aktualną ofertą produktów i usług 
dedykowanych Twoim unikalnym potrzebom.
Złóż zamówienie na roczną prenumeratę „Gazety Senior” 
z bezpośrednią dostawą do domu!
Prenumerata to gwarancja dostarczenia każdego wydania 
wprost do Twojej skrzynki pocztowej.

Pytania dotyczące prenumeraty tel. 505 151 952

6 
wydań

Seniorzy
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pokoje gościnne
domki murowane
domki drewniane (Brda)
gospoda góralska
nowa sala bankietowa
duża altana grillowa

www.brenna-savana.pl     43-438 Brenna, ul. Jawornik 42     tel. 33 853 63 04,   kom. 504 991 910

Uzdrowisko Świnoujście posiada wieloletnią 
tradycję leczniczą. W ramach skierowania 
NFZ odbywają się tu turnusy sanatoryjne 
i szpitalne oraz wczesna rehabilitacja kar-
diologiczna. Uzdrowisko jest fi rmą przyjazną 
seniorom, której główne wartości opierają 
się o tradycję, profesjonalizm i zdrowie. Pod 
opieką wykwalifi kowanej kadry można tu 
skorzystać z zabiegów leczniczych, rehabili-
tacyjnych oraz relaksacyjnych na najwyższym 
poziomie, z wykorzystaniem naturalnych su-
rowców: borowiny i solanki. 
Uzdrowisko zaprasza do nowo odrestau-
rowanego, utrzymanego w XIX-wiecznym 
stylu obiektu, położonego bezpośrednio 
przy promenadzie w nadmorskiej dzielnicy 
Świnoujścia. „Admirał I” znajduje się zaled-
wie 150 metrów od jednej z najpiękniejszych 
i najszerszych plaż w Europie. W 2014 r. prze-
szedł kapitalny remont, w wyniku którego po-
wstał budynek towarzyszący z kompleksem 
basenowym, strefą saun i jacuzzi oraz no-
woczesną bazą zabiegową. Obiekt jest przy-
stosowany dla potrzeb osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej.
Uzdrowisko Świnoujście oferuje pobyty w 53 
eleganckich, komfortowych pokojach 2-oso-
bowych, 3-osobowych i apartamentach.

Pakiet leczniczy
W cenie „Pakietu leczniczego” znajduje 
się: 7 noclegów (14, 21 noclegów) oraz ca-
łodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad i ko-
lacja w formie bufetu szwedzkiego). Pakiet 
obejmuje też wstępne badanie lekarskie, 
opiekę pielęgniarską, 15 zabiegów podczas 
pobytu tygodniowego, 30 zabiegów podczas 
pobytu 14-dniowego, 45 zabiegów przy po-
bycie 21-dniowym. Kuracjusze mogą korzy-
stać z basenu, sauny fi ńskiej, parowej i jacuz-
zi. Na terenie uzdrowiska jest dostęp do sieci 
internetowej. 
Na poprawę stanu zdrowia ma też wpływ od-
powiednie samopoczucie. A słoneczny taras, 
który wraz z ogrodem znajduje się na dachu 
budynku to idealne, zaciszne miejsce do od-
poczynku i nabrania sił. W przyziemiu do dys-
pozycji gości funkcjonuje zadaszony ogródek 
letni z widokiem na słoneczną promenadę. 
Nowoczesna, elegancka, klimatyzowana re-
stauracja spełni oczekiwania najbardziej wy-
magających kuracjuszy. Można tu zamówić 
dania kuchni polskiej i europejskiej serwowa-
ne oraz podane w formie bufetu szwedzkie-
go. Jest też bar kawowy. 
Dopłata do balkonu wynosi 10 zł/dzień. 
Szczegóły oraz pełen cennik dostępne są na 
stronie: www.uzdrowisko.pl.

Jeśli cierpisz na cukrzycę, masz problemy z sercem, ze skórą, pobyt w uzdro-
wisku w Świnoujściu pomoże Ci w wyjściu z choroby. Uzdrowisko specjali-
zuje się także w leczeniu schorzeń pulmonologicznych, reumatologicznych, 
laryngologicznych oraz otyłości.

Uzdrowisko dla seniora
Regionalny Ośrodek 

Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”

Uzdrowisko Świnoujście S.A.
„Admira³ I” ul. ¯eromskiego 13, 72-600 Świnoujście 
tel. 91 321 21 85, 91 321 44 52 
www.uzdrowisko.pl
e-mail: rezerwacje@uzdrowisko.pl

Uzdrowisko Świnoujście S.A.

Turnus dla Seniora 55+ 
w Uzdrowisku Świnoujście

Morze Zdrowia 
- już od 840 zł

Promocja do końca kwietnia!

Cena pakietu zawiera: 
• 7 noclegów w komfortowych warunkach
• całodzienne wyżywienie
• 10 zabiegów leczniczych
• opiekę medyczną oraz badania lekarskie
• nieograniczoną możliwość korzystania 

z basenu, jacuzzi oraz strefy saun

REKLAMA

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert 
turystycznych dla seniora



Otwarci 50+

Kulisy Otwarci 50+ 

Kim są Otwarci 50+
Program Otwarci 50+ „Gazety Senior” poprzez publikacje edukacyjne (newslet-
ter, publikacje drukowane i elektroniczne) wspiera firmy w tworzeniu oferty przy-
jaznej seniorom i budowaniu gospodarki otwartej na najstarszych konsumentów.
Program Otwarci 50+ to także stała rubryka promująca program na łamach „Ga-
zety Senior“ oraz na portalu GazetaSenior.pl, a także liczne działania redakcji 
w środowisku senioralnym i biznesowym (spotkania, prelekcje).
Od 7 stycznia, czyli startu programu, przystąpiło do niego blisko 80 firm i orga-
nizacji (dane na 8 kwietnia). Wśród Otwartych znajdziemy także organizacje po-
zarządowe, np. Stowarzyszenia Psyche Soma Polis, instytucje kultury: Krakow-
ska Opera Kameralna, gminę: Gmina Długołęka i wiele firm, które reprezentują 
bardzo różnorodne branże, od zdrowia przez turystykę po opiekę. Znalazły się 
w nim także portale randkowe dedykowane seniorom. Prezentujemy wszystkie 
organizacje, a po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową.
Otwarci 50+ są pomysłowi – zebraliśmy zdjęcia i grafiki, tworząc galerię, w której 
Otwarci pokazują, że seniorzy są u nich mile widziani. Firmy i organizacje nade-
słały mnóstwo fotografii, na których widać dyplomy, banery i naklejki otrzymane 
po przystąpieniu do programu. Zapraszamy do galerii Otwartych 50+ na Gaze-
taSenior.pl

Spotkanie z Wrocławską  
Radą Seniorów
Liderzy środowisk senioralnych to prawdziwi ambasadorzy 
programu Otwarci 50+. Mieliśmy okazje zaprezentować 
ideę Programu m.in. przed gremium Wrocławskiej Rady 
Seniorów.
Inicjatywę Programu Otwarci 50+ poparł także Robert 
Pawliszko, członek i sekretarz Wrocławskiej Rady Senio-
rów: – To bardzo wartościowy program, jeden z niewielu. 
Oby powstały następne, które będą budowały standardy, 
na które zasługują seniorzy. Ich potrzeby i oczekiwania są 
nieco inne niż całej populacji. Istotne są również ograniczenia 
i słabości wynikające z wieku. Chciałbym, żeby biznes dostrzegł 
seniora jako dobrego klienta, ale też klienta wymagającego, który 

zasługuje na szacunek. To zostało określone w kredo Programu. Szczególnie je-
den punkt zwrócił moją uwagę... wartości szanowane przez seniorów. Słyszę czę-
sto, że nie chodzi nawet o to, że ich nie szanują, ale nie szanują tego, co jest dla 
nich ważne. Myślę, że przyszedł czas, aby budować pozycję firm także w sensie 
społecznym, pielęgnować dobre relacje i prawdziwe zrozumienie seniorów.

Pomagamy najuboższym seniorom

Założeniem Otwartych 50+ jest także konkretna, finansowa pomoc seniorom, 
którzy tego potrzebują. Część środków, które pozyskamy ze sprzedaży pakietów 
narzędzi marketingowych, przeznaczamy na wsparcie organizacji „mali bracia 
Ubogich”.
Chcemy, aby pomoc, którą dzięki naszym działaniom możemy zaoferować, zo-
stała skierowana do naprawdę potrzebujących w sposób, który jest przemyślany 
i skuteczny. Dlatego postawiliśmy na współpracę ze stowarzyszeniem. Obser-
wujemy działania „małych braci Ubogich” od lat. Wielokrotnie pisaliśmy o ich 
akcjach pomocy: wigilii i śniadaniu wielkanocnym dla ubogich seniorów, telefo-

nie zaufania dla seniorów oraz dyżurach dotyczących choroby Alzheimera.
Mali bracia Ubogich koncentrują się na pomaganiu seniorom. Działają 

w Polsce już od prawie 15 lat, zaczynali od roznoszenia posiłków 
i węgla osobom starszym i biednym. Swoje siedziby mają w War-

szawie, Poznaniu, a wkrótce także we Wrocławiu.

Jeżeli chcecie pomóc swoim rówieśnikom, którzy są samotni 
i ubodzy, mówcie o Otwartych 50+ firmom, zachęcajcie do 
przystąpienia do Programu. Poparcie kredo to pierwszy krok 
ku byciu przyjaznym osobom starszym, a zakup pakietu po-
zwala nam przekazać pieniądze najuboższym. Pomagamy 
sobie i innym.

Linda Matus

Minęły trzy miesiące od startu Programu Otwarci 50+.
Informacje o programie opublikowaliśmy we wszystkich wydaniach 
papierowych „Gazety Senior” oraz na portalu Gazeta Senior.pl. 
Uruchomiliśmy stronę internetową programu, spotykaliśmy się 
z seniorami, organizacjami i rozmawialiśmy o programie.
Otrzymaliśmy mnóstwo maili, wykonaliśmy setki telefonów, w których 
nasz zespół opowiadał o idei Otwarci 50+.
Otwieramy firmy i organizacje na realne potrzeby seniorów, dajemy do 
myślenia....zmieniamy na lepsze. Dziś opowiemy tylko o wybranych 
działaniach.

www.gazetasenior.pl/otwarci50

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny36



Mega-Med

Hotel Gromada w Busku-Zdroju

Maxcom S.A.

Promedica24

Top Shop

Mrs. Sporty Zabrze

Centrum seniora Angel Care

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Sanatorium Kamienny Potok

Przygodowo-Podróże

Centrum Nauki i Biznesu „¯ak”

Ayurvedik

Uzdrowisko Wysowa S.A.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Pałac Poraj

Gabinety Fizjoterapii Novina Poznań

Butterfl y-Biomagnetic-System

Hotel Bardo

Vitacorn Sp. z o.o.

Grota Solna Galos

Centrum Handlowe Astra

Kuźnia Kondycji

Instytut Zdrowia Człowieka

Mrs Sporty Wrocław-Fabryczna

Medyk Jawor

Biuro Turystyczne Elin

Mega Med

Szkoły dla Dorosłych Progres

Green

BOT Podróżnik

Centrum Medyczne neoMedica

Sanatorium „Włókniarz” Busko-Zdrój

Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Audio-Lab Aparaty Słuchowe

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze 
Salwator Park

Firmy, które już przystąpiły do
Programu Otwarci 50+ (na dzień 8 kwietnia)

 �Aparatus Aparaty Słuchowe
 �Mariola Linka
 �Stowarzyszenia Psyche Soma Polis
 �Dom Wczasowy Szum Fal
 �Gabinet Podologiczny Sensi
 �Sanatorium Zbyszko
 �Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im. Jana 
Pawła II
 �Ośrodek Psychoterapii „Przystań”
 �Krakowska Opera Kameralna
 �Mark-Med
 �Aparaty Słuchowe Anna Derewiecka
 �POLONEZ wypoczynek sport rehabilitacja
 �Hopferówka
 �FITSWIM CENTRUM P£YWANIA I FITNESS

 �AK Fizjoterapia
 �Ośrodek Wczasowy Komandor
 �Telemedycyna Polska S.A.
 �Radosny Dom Monika Wlachos
 �Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny 
„Marzenie”
 �HERBALMED
 �Polska Róża
 �Hotel Krokus
 �Pensjonat Skalny Brzeg
 �Poznański Dom Pogrzebowy
 �AQUAPOS
 �Ranbaxy (Poland) sp. z o.o. a SunPharma company
 �Centrum Mobilności
 �Centrum Opieki Domowej Helpmed

 �Biuro Podróży Buksa Travel
 �KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.
 �Domki całroczne - wynajem
 �www.Seniorra.pl
 �Spiżarnia Miodowa - produkcja miodu i edukacja
 �Gmina Długołęka
 �Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda
 �Activ Medica - rehabilitacja
 �Sklep Medyczny
 �Sanatorium Willa York Medi&Spa
 �Ośrodek Wspierania Rozwoju Osobistego Gąski
 �Albatros*** SPA & SKI
 �Aleman Travel

1. Senior jest ważnym klientem naszego 
przedsiębiorstwa/organizacji.

2. Jesteśmy otwarci na potrzeby, 
oczekiwania seniorów oraz wartości 
przez nich szanowane.

3. Dostrzegamy potrzebę likwidacji barier, 
które utrudniają dostęp do oferty 
seniorom.

4. Uwzględniamy tradycyjne sposoby 
komunikacji z seniorami.

5. Akceptujemy potrzebę poświęcenia 
czasu i uwagi seniorom.

6. Kierujemy się odpowiedzialnością za 
seniorów w działaniach kierowanych do 
nich.

7. Sprzyjamy międzypokoleniowej 
wymianie doświadczeń i wiedzy.

8. Popieramy wprowadzanie nowoczesnych 
i pomysłowych rozwiązań dedykowanych 
seniorom.

37Kredo Firm 
Otwartych 50+



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny38

608 294 374
607 173 504
61 842 90 52

KAMIENIARSTWO
pn-pt 10-18
sob 10-14

oferujemy granity z całego świata

zapewniamy bezpłatny transport na terenie Poznania i w odległosci 
30 km od Poznania

podnosimy zapadnięte nagrobki, układamy kostkę granitową 
i pozbruk koło nagrobków

zapewniamy pełen zakres usług w zakresie liternictwa, 
rzeźb, tablic nagrobkowych i zdjeć na nagrobkach

oferujemy wazony, misy, lampiony

wykonujemy również: parapety, schody, blaty 
kuchenne i łazienkowe od 350 zł/m2

KAMIENIARSTWOKAMIENIARSTWO

10%
dla emerytów 

i rencistów 
powyżej kwoty 

2200 zł,
raty

podnosimy zapadnięte nagrobki, układamy kostkę granitową 

zapewniamy pełen zakres usług w zakresie liternictwa, 
rzeźb, tablic nagrobkowych i zdjeć na nagrobkach

wykonujemy również: parapety, schody, blaty 
tanie nagrobki granito

we 

od 1500 zł

do 3 lat gwarancji

www.kamieniarstwo-andlok.pl

ul. Unisława 6a
Poznań 

Antoninek
dojazd autobusami: 57, 66

ul. Unisława 6a

nowy
adres

ul. Unisława 6aul. Unisława 6a

dojazd autobusami: 

Poznań, ul. Dąbrowskiego 139
tel. 61/843 62 37

tel. kom. 781 999 551 
tel. kom. 601 999 551

pn - pt 9.00 - 18.00, sb. 10.00 - 14.00
www.nagrobki-wicherek.pl

Oborniki, ul. Kasztanowa 4
tel. 61/29 60 320

tel. kom. 601 999 551
czynne codziennie od 10.00 - 18.00
www.nagrobki-oborniki.pl

Gazeta Senior 
Poznań tylko 
24 zł za cały rok

Prenumerata
z dostawą do domu

Dostąpne są również 
wydania Gazeta Senior 

Wpłatę na rachunek redakcji możesz dokonać
 � W Banku
 � wypełniając blankiet polecenia przelewu
 � W Urzędach Pocztowych
 � wypełniając druk polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa
 � Za pomocą przelewu internetowego

Dokonując wpłaty należy obowiązkowo podać:
Dane Odbiorcy (Redakcji):
Redakcja Gazety Senior
ul. T. Kościuszki 35C
50-011 Wrocław
Nr rachunku bankowego: 70 1140 2004 0000 3102 7492 9064
Tytułem: Roczna Prenumerata Gazety Senior Poznań
lub Kraj/ Wrocław (jeśli zamawiasz inne wydanie, szczegóły patrz poniżej)

Dane Zleceniodawcy (Prenumeratora):
Imię i Nazwisko

Adres do doręczeń gazety:
– ulica i numer domu / mieszkania
– miasto, kod pocztowy

Nie przegap żadnego wydania.
Ciesz się lekturą, której tematyka rzeczywiście Cię interesuje.
Bądź na bieżąco z aktualną ofertą produktów i usług 
dedykowanych Twoim unikalnym potrzebom.
Złóż zamówienie na roczną prenumeratę „Gazety Senior” 
z bezpośrednią dostawą do domu!
Prenumerata to gwarancja dostarczenia każdego wydania 
wprost do Twojej skrzynki pocztowej.

6 
wydań

24 zł za cały rok

4 
wydania Pytania dotyczące prenumeraty tel. 505 151 952

Wrocław (tylko 24 zł 
rocznie) dwumiesięcznik

Kraj (tylko 20 zł rocznie)
kwartalnik

Prenumerata

6 
wydań
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Mi³ostowo
Cmentarz Komunalny nr 1
tel. 61 878 02 20
Junikowo
Cmentarz Komunalny nr 2
tel. 61 867 65 71

Zak³ad Kremacji
Miłostowo
tel. 61 872 80 01

Ul. Woźna 15a 
61-777 Poznañ
tel. 61 853 19 43, 
fax 61 852 93 20

Ul. Grunwaldzka 305
60-179 Poznañ
tel. 61 867 65 71
fax 61 867 60 01

Ul. Gnieźnieñska 36
61-021 Poznañ
tel. 61 872 40 14
fax 61 872 40 14

Bezpłatne porady 
w sprawach 

pogrzebowych przez 
24 h na dobę

Universum Spó³dzielnia Pracy
Jedna z najdłużej działających w Wielko-
polsce i jedna z największych fi rm po-
grzebowych w Polsce. Jej tradycja sięga 
lat 60. XX wieku. Od 1975 roku zarządza 
dwoma poznańskimi cmentarzami. W Pol-
sce jest prekursorem kremacji, które prze-
prowadza od 1993 roku. Firma świadczy 
kompleksowe usługi związane z organiza-
cją ceremonii pogrzebowej, oferuje sze-
roki wybór trumien, wieńców oraz odzie-
ży okolicznościowej, jak również usługi 
związane z opieką nad grobami dla osób, 
które z różnych powodów same nie mogą 
odwiedzać mogił swoich bliskich. Własna 
baza transportowa pozwala na przewóz 
zmarłych na terenie całej Europy. Naj-
wyższego standardu świadczonych przez 
Universum usług dowodzą wielokrotne 
wygrane w przetargach na organizację 
pochówków zlecanych przez poznański 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz 
liczne certyfi katy jakości.

www.universum-poznan.pl

61 853 19 43

Savoir-vivre na cmentarzu 
i na pogrzebie  
Cmentarz to miejsce szczególne, które wymaga 
odpowiedniego zachowania. Wiedza o tym, jak się 
zachować odwiedzając nekropolie przydatna może być 
podczas świąt, pogrzebów, ale również w dni powszednie, 
kiedy udamy się z wizytą na grób bliskich.
W tym wydaniu postaramy się przypomnieć podstawowe 
i najważniejsze zasady savoir-vivre’u, które na przestrzeni 
lat i zmieniających się pokoleń w niektórych przypadkach 
zdążyły pokryć się warstwą kurzu.

Należy pamiętać, że cmentarz, to miejsce przeznaczone 
zadumie, w którym możemy oddać cześć zarówno zmar-
łym bliskim osobom, jak również tym niespokrewnionym 
z nami, ale zasłużonym dla lokalnej społeczności lub kra-
ju. Z tego też powodu mimo że teren cmentarza stanowi 
otwartą przestrzeń, starajmy się nie traktować go tak, jak-
byśmy byli w parku czy na zwykłym spacerze. Wskazane 
jest zachowanie umiaru w rozmowach i prowadzenie ich 
ściszonym tonem. Warto również pamiętać o telefonach, 
których niejednokrotnie wesoły, rozrywkowy dzwonek 
może zakłócić nastrój panujący na cmentarzu.
Odwiedzając cmentarz pamiętajmy, że przez większą 
część dnia (przynajmniej na większych cmentarzach) od-
bywają się na nim pogrzeby. Nasze nieostrożne lub nie-
stosowne zachowanie może wywołać u żałobników dodat-
kowy ból i cierpienie.
Przy okazji pobytu na cmentarzu z dziećmi, rodzice powin-
ni pilnować swoich pociech i od małego edukować o tym, 
iż jest to miejsce szczególne.
Nie jest niczyją intencją czynić z cmentarza miejsca po-
sępnego czy nadmiernie smutnego, jednak zachowanie 
powściągliwości w zachowaniu pomóc może nam w za-
pewnieniu, że pozwolimy innym osobom odwiedzającym 
cmentarz na chwilę refl eksji i zadumy.

Na zatłoczonych alejach
Najwięcej ludzi odwiedza cmentarze podczas świąt: Za-
duszek, Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Szczególnie 
podczas pierwszego z wyżej wymienionych dni na cmen-
tarzach panuje tłok. Już w okresie poprzedzającym święta 
na alejach notujemy wzmożony ruch, szczególnie samo-
chodowy.
W tym miejscu pragniemy wskazać, że nie tyle ze wzglę-
du na posadowione na terenie cmentarza znaki oraz wy-
nikające z nich obostrzenia wiążące kierowców w ruchu 
drogowym, m.in. ograniczeniami prędkości, co z uwagi na 
charakter i specyfi kę miejsc, jakimi są cmentarze, po ich 
terenie należy poruszać się powoli, ostrożnie. Postępowa-
nie takie ma na celu przede wszystkim bezpieczeństwo, 
ale również utrzymanie ciszy oraz spokoju. Pędzące środ-
kiem alejek cmentarnych samochody nie tyle stanowią za-
grożenie dla pozostałych pieszych osób odwiedzających 
nekropolie, co zakłócają spokój i panującą na cmenta-
rzach atmosferę zadumy.
Równocześnie poruszanie się samochodem po cmenta-
rzu należałoby uznać za ostateczność. Dla osób starszych 
lub schorowanych możliwość poruszania się pojazdem 
mechanicznym po terenie nekropolii to konieczność. Jed-
nak dla pozostałych z nas, wybierających się na cmen-
tarz w okresie wzmożonego ruchu prośba o to, abyśmy 
zadbali o miejsce parkingowe, a najlepiej udali się na 
cmentarz środkami zbiorowej komunikacji. Rozwiązanie 
takie zmniejszy ryzyko stania w korkach podczas dojazdu 
oraz pozwoli na spokojny spacer alejami cmentarnymi bez 
konieczności ustępowania z drogi samochodom na cmen-
tarzu.

Porządek przed świętami 
i po świętach

– Jako ludzie potrzebujemy znaków i gestów zewnętrz-
nych (uwaga: zmarłym one nie są żadną miarą potrzeb-
ne!). Grozi nam przesada (przerost formy nad treścią), 
próżność, zbytek, porównywanie się z innymi. Idzie więc 
o to, aby te sprawy zewnętrzne nie były ZAMIAST tego, co 
najistotniejsze: modlitwa, skupienie, czynna miłość bliź-
niego – mówi ks. Aleksander Radecki.
Przed świętami powinniśmy zadbać o porządek nie tylko 
w domach, ale również na grobach naszych bliskich. Pa-
mięć wyrażona przyniesionymi kwiatami i zniczami z całą 
pewnością jest godna naśladowania, jednak, stan nagrob-
ka jest również jej wyrazem. Tym bardziej, że świątecz-
nych okazji do odwiedzin grobów naszych bliskich jest 
w roku ledwie parę.

Warto też pamiętać o posprzątaniu zwiędłych kwiatów po 
świętach, tak samo jak po pogrzebie. Widok zwiędnię-
tych, pokrzywionych nieraz zgnitych kwiatów na grobach 
jest naprawdę przykry. Regularnie sprzątając miejsce po-
chówku naszych krewnych, okazujemy im w ten sposób 
szacunek, wspomnianą pamięć, ale również nadajemy 
cmentarzom charakteru miejsca, w którym panuje porzą-
dek.
Wyrzucanie śmieci między alejki czy w miejsca porośnię-
te zielenią jest czymś, czego czynić nie należy. Mimo to 
nierzadko na cmentarzach zaobserwować można, tzw. 
dzikie śmietniki. Sprawa oczywista w życiu codziennym, 
czyli wyrzucanie śmieci do koszów na nie przeznaczonych 
winna taką pozostać również na cmentarzach. 

Udział w pogrzebach
Uczestniczenie w pogrzebie dla większości osób stanowi 
smutną konieczność, dla bliskich zmarłych zaś jest czę-
sto sytuacją bardzo bolesną. Uszanujmy więc i pamięć 
o zmarłym, i emocje jego rodziny. Jeśli rodzina wyraźnie 
poprosiła o nieskładanie kondolencji, nie podchodźmy 
i nie wyrażajmy głośno wyrazów współczucia. Już sama 
nasza obecność podczas ceremonii świadczy o tym, że 
zmarły był dla nas ważną osobą albo był znaczącą osobą 
dla ludzi nam bliskich.
O pogrzebach dalszych znajomych często dowiadujemy 
się z gazet. Nekrologi w gazecie zazwyczaj zamieszcza-
ją najbliżsi zmarłego, informując w ten sposób o śmierci 
osoby, o dacie i miejscu jej pogrzebu. Kondolencje dla ro-
dziny osoby zmarłej mogą natomiast zamieścić jego dalsi 
znajomi, by publicznie się z nim pożegnać oraz wyrazić 
współczucie z powodu jego odejścia.
Obecność na pogrzebie osoby bliskiej to w polskiej trady-
cji obowiązek. Warto pamiętać o tym, że przyjęło się, iż 
jedynie istotna przyczyna, jak np. poważna choroba może 
usprawiedliwić naszą nieobecność na pogrzebie.

Stosowny ubiór
W Polsce z żałobą kojarzony jest kolor czarny, przezna-
czony dla najbliższej rodziny. Jako dalsi krewni, przyjacie-
le, znajomi nie musimy ubierać czarnej odzieży, wystarczą 
ubrania w stonowanych, ciemniejszych kolorach, takich 
jak granat, popiel, brąz. Panie powinny zwrócić uwagę 
na długość spódnicy oraz dekolty. Nawet gorące lato nie 
uprawnia do odkrywania dużej ilości ciała podczas uczest-
nictwa w pogrzebie. Zadbajmy też o obuwie, rezygnując 
z butów z odkrytymi palcami.
Panowie nie powinni natomiast zakładać sandałów ani 
sportowego obuwia. Koszulę należy mieć zapiętą na 
ostatni guzik. Te same zalecenia dotyczą dzieci. 

Punktualnie i według zasad
Oczywistym jest, iż na pogrzeb powinniśmy przybyć 
punktualnie i nie wychodzić przed zakończeniem ca-
łej ceremonii. Należy mieć świadomość, że ceremonia 
pogrzebowa jest ostatnią szansą na pożegnanie osoby 
zmarłej i nie powinniśmy zakłócać wyjątkowości chwil, któ-
rej jej towarzyszą swoim niestosownym zachowaniem.
Często osoby niewierzące uczestniczą w samym pogrze-
bie, natomiast w nabożeństwie odbywającym się w kapli-
cy cmentarnej już nie. Tymczasem zgodnie z zasadami 
savoir-vivre’u powinny. Rażąco niestosownym jest pozo-
stawanie poza obrębem świątyni, gdy w środku są wolne 
miejsca dla uczestników liturgii.
Pamiętajmy też o kolejności zajmowania miejsc w ław-
kach. W pierwszych rzędach siada najbliższa rodzina 
zmarłego. W kolejnych może zasiąść dalsza rodzina i bli-
scy przyjaciele zmarłego. W ostatnich rzędach powinny 
znaleźć się osoby, które nie znały osobiście zmarłego, 
jednak znają kogoś z jego rodziny. 
Po nabożeństwie z kaplicy jako pierwsi wychodzą najbliżsi 
zmarłego, dopiero potem dalsza rodzina i znajomi. W ten 
sposób formuje się też kondukt pogrzebowy.
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Edukacja
Ośrodek Wspierania 
Rozwoju Osobistego Dom 
Gościnny Makarena 
Gąski, ul. Piaskowa 5 
www.wspieranie-rozwoju.pl 

603 126 196

Wydawnictwo PWN
www.ksiegarnia.pwn.pl

Informacje
Portal dla seniorów
www.gazetasenior.pl

Kultura i rozrywka
DELI Park
Trzebaw/Rosnówko
ul. Poznańska 1

61 819 52 62

Gruv Art
www.gruv-art.com.pl

61 847 11 15

Muzeum Porcelany
Wałbrzych, ul. 1 Maja 9

74 664 60 30

Stowarzyszenie „Dzieje”
www.parkdzieje.pl

Opieka
Dom Opieki Hospes  
Hospiti Sacer
Pobiedziska, ul. Słoneczna 46

501 379 759

Dom Opieki Tęczowa Dolina
Stare Miasto, ul. Lisiecka 95

66 798 98 33

Dom Seniora Paraiso
Brenna, ul. Wiejska 5

33 484 77 00

Dzienny Dom Opieki  
Medycznej Senioractive
Poznań, ul. Tylne Chwaliszewo 25

533 380 088

Pensjonat Radosna Jesień
Przybroda, ul. Kaźmierska 25 

61 819 38 62 
697 528 113

Gwarant Tomczyk, Poznań
ul. Grunwaldzka 21/ pok. 210

501 222 079

Ostatnia droga
Kamieniarstwo Andlok
Poznań, ul. Unisława 6a

608 294 374

Nagrobki Wicherek
Poznań, ul. Dąbrowskiego 139
Oborniki, ul. Kasztanowa 4

61 843 62 37
61 296 03 20

Universum, Poznań
ul. Woźna 15a
ul. Grunwaldzka 305
ul. Gnieźnieńska 36

61 853 19 43
61 867 65 71
61 872 40 14

Sport i rekreacja
POSiR
Ośrodek Przywodny Rataje
Poznań, os. Piastowskie 106A

61 871 06 42

Turystyka
Biuro Podróży Skipper
Poznań, ul. św. Marcin 29/4

61 661 33 34

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Biuro Podróży Happy Ways
Poznań ul. Czerwińskiego 2

61 660 46 70

CAiS ALGA
Mrzeżyno
ul. Wojska Polskiego 16,17

91 386 62 66

DW Bryza
Świnoujście, ul. Gdyńska 28

91 321 24 91

Hotel Cieplice
Cieplice, ul. Cervi 11
www.hotelcieplice.pl

75 755 10 41

Nadwiślańska  
Agencja Turystyczna
www.nat.pl

32 326 23 50

OW Halny
Karpacz, ul. Kamienna 3a

75 761 91 85

OWL Opole
www.osrodek.opole.pl

77 441 80 02

OW Star
Łeba, ul. Brzozowa 16

59 866 51 45

OW Stokrotka
Karpacz, ul. Karkonoska 55

75 761 94 15

OW Savana
Brenna, ul. Jawornik 42

33 853 63 04

OW Słoneczko
Rowy, ul. Nadmorska 76 

59 814 19 50

Pensjonat Bryza
Pogorzelica, ul. Teligi 10

503 735 936

Sanatorium Uzdrowiskowe 
MAX
Ciechocinek, ul. Lorentowicza 4

54 234 76 10

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„ORW Kołobrzeg – Podczele”
Kołobrzeg, ul. Koszalińska 72

94 354 31 16

Sandra Spa 
www.sandraspa.eu

91 387 86 62

Uzdrowisko Świnoujście S.A
Świnoujście, ul. Żeromskiego 13 

91 321 21 85

Zakupy
Bernardinum Wydawnictwo
www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl

58 531 64 81

Fabryka Materacy Janpol
Orzesze, ul. Cynkowa 2a
www.janpol.pl

Feeria Wydawnictwo
www.wydawnictwofeeria.pl

Filia Wydawnictwo
www.wydawnictwofilia.pl

Krzesełka schodowe
www.windy-schodowe.pl

692 449 474

Maroko Sklep
Poznań, ul. Piątkowska 84A/111
Poznań, ul. Mielżyńskiego 18/1
Poznań, ul. Wielka 9
Suchy Las, ul. Jeżynowa 1

61 811 57 30

Oleje Vitacorn
Poznań, ul. Kołłątaja 24

61 893 24 32

REKLAMA

Niezbędnik

Biuro Podróży 
Happy Ways
ul. Czerwińskiego 2
Poznań (Świerczewo), przy ul. Leszczyńskiej
tel. 61 660 46 70, 61 839 13 59, 784 086 482 
biuro@happyways.pl    happyways.pl

SPECJALNIE DLA SENIORÓW!
NOWE OFERTY!
WYPAD NAD MORZE 
BAŁTYCKIE 
Świnoujście, Szczecin  
i Międzyzdroje
9-11.06 - 380 zł
WYCIECZKA 
KULTUROWA 
Saksonia – Drezno, 
Szwajcaria Czeska  
i Saksońska, Miśnia
18-21.07 - 820 zł

CZTERY STOLICE  
Praga, Wiedeń, Bratysława  
i Budapeszt + Drezno  
i Szwajcaria Czeska
5-13.09 - 1550 zł + 100 €
NIEZWYKŁA  
ZIEMIA ŚWIĘTA 
Izrael – Tel Aviv, Betlejem, 
Jerozolima, Jerycho, 
Nazaret, Cezarea
17-25.10 lub 4-12.11 - 
3400 zł + 100 $

Zdrowie i Uroda
Aaparaty Słuchowe 
Poznań, ul. Poznańska 18a/1

61 221 01 51

Audiomed
Poznań
ul. Słowiańska 42 c
Al. Solidarności 36

61 821 68 16
785 389 909

Avita®
Poznań, ul. Darłowska 25a

61 840 47 51

Bivanol
Preparat dostępny w wybranych 
aptekach oraz na stronie 
www.Bivanol.pl 

22 228 20 13

Brand Vital
Poznań, ul. Głogowska 16

61 814 35 03

Dolnośląskie Centrum 
Rehabilitacji
Kamienna Góra, ul. Korczaka 1

75 645 96 84

Fielmann (okulary), Poznań 
ul. Św. Marcin 69, Galeria Pestka

Flex OPTIMA
www.slimclick.pl

780 050 005

Grota Solna
ul. Świętosławska 11 (Róg Koziej)

61 885 12 13

Instytut Podologii
Poznań, ul. Żółnierzy Lenino 3 
(Osiedle Wilczy Młyn)

61 826 84 96
602 347 159

JZO soczewki okularowe
www.jzo.com.pl

KAILAS 
www.StopProblemomSkrórnym.pl

662 204 155 

Normaflex®
Suplement diety dostępny w aptekach

Projekt NutriMet
UP Poznań, ul. Wojska Polskiego 31

510 084 082

Toda Polska
www.todapolska.pl

95 741 26 49


