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Drodzy Czytelnicy,

zaprosiliśmy do rozmowy Krystynę Bałakier 
znaną blogerkę modową, która opowiada 
o polskim rynku mody 50+, metamorfozach 
i ich głębszym znaczeniu dla dojrzałej kobiety. 
Znajdziecie fragment wywiadu z Janem Adam-
skim dojrzałym blogerem modowy, do lektury 
całej rozmowy zapraszamy na portal gazetase-
nior.pl. Wrócimy również na chwilę do poznań-
skich targów mody, na których gościł Roman 
Szymański. Rynek mody 50+ dopiero raczkuje 
w Polsce, ale zachęcamy Was, aby nie podda-
wać się i zadać szyku mimo licznych i obiektyw-
nych przeszkód.
W Centrum Inicjatyw Senioralnych już pod 
nowym adresem rodzi się wiele cennych pro-
pozycji. Dziś informujemy m.in. o Poznańskiej 
Akademii Bezpieczeństwa.
Andrzej Wasilewski zabierze Was do czasów 
młodości, do chwil beztroskich i radosnych. 
Gorąco polecamy wspomnieniowe artykuły 
naszego kolegi. Tych z Was którzy także chcą 
przelewać wspomnienia na papier, zapraszamy 
na warsztaty z pisania kreatywnego dla senio-
rów Stowarzyszenia Koncentrat Piszemy+. Dla 
pasjonatów literatury ciekawą propozycją będą 
warsztaty „Pisarki na plakaty”. Ponadto poleca-
my publikację, która ukaże się już na dniach pt. 
Jesień życia? Wiosna możliwości.
W giełdzie ofert turystycznych okazja do odkry-
cia starych kątów na nowo i mnóstwo propozy-
cji bezpłatnych przechadzek z przewodnikiem. 
Warto wyjść z domu i miło spędzić czas w gro-
nie rówieśników.
Wiele ciekawych informacji znajdziecie w dziale 
zdrowie, m.in.: wywiady i materiały opracowane 
ze specjalistami w swoich dziedzinach, wiado-
mości z programu leki 75+, a także informacje 
o domach opieki i hospicjach (nowe miejsca na 
mapie Poznania i Wielkopolski, jak i te, które 
warto przypomnieć czytelnikom).
Mamy nadzieję, że zebrane i opracowane przez 
zespół Gazety Senior informacje będą przydat-
ne i ważne. Czekamy na Wasze listy, w których 
dzielicie się swoimi przemyśleniami i spostrze-
żeniami. Niektóre z nich znajdziecie na łamach 
Gazety Senior. Zapraszam do lektury.
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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 firmy, organizacje pozarządowe, samorządy.

Seniorzy to nasza 
specjalność

Niewidzialne 
seniorki
To nie pierwsza rozmowa Gazety 
Senior z Krystyną Bałakier, 
blogerką 50+. Trzy lata temu 
Ewelina Kodzis przeprowadziła 
wywiad, w którym pani Krystyna 
sporo miejsca poświęciła 
wskazówkom i poradom dla 
dojrzałych kobiet. Przypominamy 
tę rozmowę na portalu 
gazetasenior.pl. Warto sięgnąć 
do tych wskazówek. Ponieważ 
blog bałakier-style.pl zdobywa 
popularność już od ponad  
6 lat (start w czerwcu 2010 r.), 
uznaliśmy, że czas ponownie 
zaprosić Panią Krystynę do 
rozmowy o modzie i kobietach 
50+.

Linda Matus: Była Pani jedną z pierw-
szych blogerek 50+. Przecierała Pani 
szlaki. Czy dziś ma Pani poczucie, że 
udało się coś zmienić, że coś drgnęło 
w modzie 50+?
Krystyna Bałakier: To prawda, że nie było 
wtedy jeszcze blogów kobiet dojrzałych, dwa mie-
siące po mnie pojawiła się następna dojrzała blo-
gerka. Teraz jest ich już w sieci kilkanaście, a może 
nawet kilkadziesiąt. Tak, mam takie poczucie, 
obserwując kobiety. Powstaje coraz więcej blogów 
modowych i coraz więcej osób interesuje się tą 
tematyką. Dostrzegam to również w komentarzach 
i mailach moich czytelniczek, które przyznają się, 
że je zainspirowałam.
L.M.: Jak ocenia Pani ofertę sklepów 
z ubraniami i butami w kontekście 
mody 50+? Czy firmy podążają za po-
trzebami i oczekiwaniami współcze-
snych seniorek?

K.B.: Moim zdaniem niekoniecznie zabezpieczają 
te potrzeby, ale trzeba przyznać, że jest tego coraz 
więcej. Poza tym jestem zdania, że tak naprawdę 
w każdym sklepie można znaleźć rzeczy dla kobiet 
50+. Zmiana poszła w stronę fasonów i rozmiarów. 
Coraz więcej sklepów oferuje większe rozmiary, 
a starsze panie mają na ogół większy rozmiar 
i pewne mankamenty figury. To się zmieniło, ale nie 
aż tak, jakbym tego chciała.
L.M.: Czego najbardziej brakuje na ryn-
ku mody 50+?
K.B.: Z przykrością muszę przyznać, że linie 
dedykowane osobom starszym są ciotkowate 
i babcine. Nie wiem, kto zajmuje się takim asorty-
mentem, ale wyobrażenie projektantów dotyczące 
seniorek jest archaiczne. Często w działach 50+ 
znajdziemy okropne rzeczy. Może producent wy-
chodzi z założenia, że konserwatywne w tej kwestii 
osoby starsze innych nie kupią, ale kiedyś trzeba 
zacząć i zaproponować coś innego. Może trzeba 
zatrudnić młodych ludzi, którzy zaprojektują piękne, 

Zapraszamy na bloga Pani Krystyny Bałakier, 
który znajdziecie pod adresem internetowym:

www.balakier-style.pl

fot. Luiza Różycka 
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REKLAMA

Okulary: 1234. Niskie ceny zamiast 
wielkich słów.
Fielmann przedstawia Państwu cały świat mody okularowej: ponad 2.000 
modeli opraw okularowych, znane marki i modele wielkich projektantów. 
Wszystkie okulary z 3-letnią gwarancją. Wszystkie w gwarantowanie korzy-
stnej cenie, ponieważ Fielmann daje Państwu gwarancję zwrotu pieniędzy*.

Bezpłatne badanie ostrości wzroku
najnowocześniejszymi urządzeniami, w każdej chwili, 
bez rejestracji. 000 zł
Supermodne okulary z Państwa mocą szkieł
ponad 300 modeli, z metalu lub tworzywa sztucznego,
szkła jednoogniskowe, 3 lata gwarancji,
łącznie z badaniem ostrości wzroku. 6950 zł
Modne okulary przeciwsłoneczne z Państwa mocą szkieł
z metalu lub tworzywa sztucznego, szkła jednoogniskowe, 
ochrona przed promieniowaniem UV, 3 lata gwarancji, 
łącznie z badaniem ostrości wzroku. 8950 zł
Okulary progresywne
ponad 300 modeli, z metalu lub tworzywa sztucznego,
3 lata gwarancji, łącznie z badaniem ostrości wzroku. 24950 zł

Okulary: Fielmann. Międzynarodowa moda okularowa. 20 x w Polsce, ponad 700 x w Europie. Poznań: ul. Św. Marcin 69 i Galeria Pestka. Fielmann Sp. z o. o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań. www.fielmann.com

Szampański zakład
*Gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu 

sześciu tygodni od dokonania zakupu w firmie Fielmann 

zobaczą Państwo taki sam produkt, proponowany gdzie 

indziej taniej, Fielmann przyjmie towar z powrotem 

i zwróci cenę zakupu. Dodatkowo podarujemy Państwu 

butelkę szampana. Okulary: Fielmann. www.fi elmann.com

odmładzające, kolorowe ubrania. A nie szarobure, 
brązowe, czarne i ciemnobordowe. Spotykam się 
z młodymi projektantami, którzy zaczynają się tym 
zajmować. Na przykład Iga Dymel projektuje piękne 
rzeczy przeznaczone także dla starczych kobiet. 
Współpracuje między innymi z panią Heleną Noro-
wicz. Ja również miałam przyjemność być zaproszo-
ną na jej pokaz w charakterze modelki.
L.M.: Czyli jest nadzieja dla polskich 
seniorek.
K.B.: Tak, na razie jedna projektantka. Choć ja 
jestem zwolennikiem poglądu, że wszędzie można 
znaleźć coś dla kobiet 50+. Ostatnio bardzo podo-
bała mi się kolekcja Gosi Baczyńskiej – ta, która jest 
aktualnie sprzedawana w sieci Rossman. Byłam 
zaskoczona dobrą jakością ubrań (z torebkami było 
gorzej) i tym, że pasuje i dla młodych, i dla star-
szych. Wydaje mi się, że ona też mądrze i przyszło-
ściowo projektuje. W końcu starszych osób kiedyś 
będzie zdecydowanie więcej.
L.M.: Przeszła Pani do aktualnych tren-
dów. Idąc tym tropem, co Panią ostatnio 
porwało w trendach, a co zniesmaczyło?
K.B.: Porwały mnie kombinezony, ponieważ wiem 
z doświadczenia, że praktycznie każda figura do-
brze w nim wygląda. Oczywiście musi być uszyty 
z odpowiedniego materiału i nie może być opięty. 
Kombinezon doskonale niweluje większe biodra czy 
brzuch. To jest bardzo ciekawy trend, który wraca 
po latach. Jako młoda dziewczyna pamiętam, jak 
biegałam po całych dniach w moim ukochanym, 
dżinsowym kombinezonie.
Zniesmacza mnie natomiast mała liczba kolorów, 
szczególnie w kolekcjach zimowych i jesiennych. 
Wszystko jest szarobure.
Nie wszystkie trendy pasują do osób dojrzałych. 
Bardzo bronię się przed wizerunkiem „dzidzi pier-
nik”, czyli ubraniami, które na siłę odmładzają kobie-
tę. A w obecnych trendach jest sporo takich rzeczy: 
błyszczących, z cekinami. To wszystko bardziej 
pasuje do młodej dziewczyny.
Powrót do retro też nie służy seniorkom. Osobiście 
uważam, że retro świetnie wygląda na młodych 
dziewczynach. Dojrzała kobieta może w tym stylu 
dorzucić co najwyżej jakiś element, np. torebkę, 
szal, biżuterię. Jeżeli całość stylizacji pójdzie w tym 
kierunku, to będzie wyglądała jak własna babcia.
I to, czemu wypowiedziałam wojnę, czyli szerokie 
spodnie. Polki poszły za tym trendem, ale niska 
i tęga osoba wygląda fatalnie w takich spodniach, 
a także w tzw. kulotach (szerokie spodnie do pół 
łydki).

L.M.: Przygotowując się do tej rozmowy, 
natknęłam się na metamorfozę pani Gra-
żyny, która mnie powaliła. Ta przemiana 
pewnie trwała jeden dzień, nie ubyło ani 
jednego kilograma czy zmarszczki, a to 
jest inna kobieta. PRZED: typowa bab-
cia-Polka w ciemnych, nudnych i zbyt 
ciasnych ubraniach, PO: piękna dojrzała 
kobieta, ale jakby 10 lat młodsza.
K.B.: Właśnie to chciałam pokazać, że można 
odzyskać kobiecość i wdzięk, naprawdę niewielkim 
kosztem i zaledwie w ciągu jednego dnia. W ponie-
działek 24 października pokażę na blogu kolejną 
metamorfozę. Pokazywałabym je częściej, ale mam 
z tym problem, bo kobiety, które się do nich zgłasza-
ją często nie chcą podzielić się efektami z szerszą 
publicznością. Wracając do metamorfozy Grażyny, 
widać w jej oczach radość ze zmiany, którą przeszła.
Te kobiety często mówią mi już po metamorfozie: 
„Nie przypuszczałam, że jestem taka piękna” lub 
„Mnie się wydawało, że jestem niewidzialna”. 

L.M.: Czy te przemiany są trwałe? Jeżeli 
ktoś 60 lat chodził w szarych i za ciasnych 
ubraniach, to może jest na nie skazany?
K.B.: Odpowiem na to tak: to zależy od motywów. 
Jeżeli zgłasza się do mnie klientka, która poznała 
mężczyznę albo po prostu chce zmienić swoje ży-
cie, to ta zmiana w ogromnej większości jest trwa-
ła. Wiem o tym, bo utrzymujemy kontakt także po 
metamorfozie. Ale jest także pewien drobny procent 
osób, które chcą tylko sobie udowodnić, że mogą 
się zmienić. Robią metamorfozę, aby pokazywać 
sobie i światu, że taką mogę być, ale tak naprawdę 
mi się nie chce i pozostają przy swoich dawnych 
przyzwyczajeniach ubraniowych. Na trwałość mojej 
pracy ma także wpływ rodzina, sąsiedzi, najbliżsi 
znajomi. W naszej kulturze wciąż ich opinia ma 
ogromne znaczenie. Gdy kobieta pięknieje, pojawia-
ją się komentarze: „ty tak wyglądasz, a powinnaś 
o męża zadbać”. Zawsze wtedy mówię, że mężem 
też mogę się zająć, bo robię także męskie meta-
morfozy. Czasem pojawia się też zwykła ludzka 
zazdrość, zresztą nie tylko ze strony męża, czy part-
nera. Zaczyna się podgryzanie, a po co ci to, a to 

fot. Luiza Różycka 

c.d. str.4
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Polscy mężczyźni noszą 
za duże marynarki
Z wykształcenia inżynier, z doświadczenia manager, założyciel kultowej firmy produkującej gry 
planszowe. Posiadł ogromną wiedzę i sporo życiowego doświadczenia nie tylko w sprawach 
dotyczących mody. Znalazł nowoczesny i atrakcyjny sposób dzielenia się swoją pasją. 
Ponadczasowe zasady i tajniki klasycznej elegancji przybliża seniorom-rówieśnikom oraz 
kolejnym pokoleniom. Choć nie wierzył, że ktokolwiek będzie zainteresowany tym, co robi, 
bije rekordy popularności. Poznajcie Jana Adamskiego – dziś znanego blogera modowego.

Blog znajdziecie pod adresem: janadamski.eu
Linda Matus: Podobno do pisania bloga namówił 
Pana syn?
Jan Adamski: Tak, to prawda. Zawsze podobało mu się, 
jak dobieram stylizacje i twierdził, że byłoby fajnie, gdybym 
publikował je w internecie. Uważałem, że to nie ma sensu. 
Po pierwsze dlatego, że w internecie znajdziemy wiele 
blogów, po drugie z tego powodu, że są one tworzone 
przez ludzi młodych i atrakcyjnych. Nie sądziłem, że znajdą 
się chętni do oglądania 60-latka w kolorowych ubraniach. 
Zdecydowałam się, ponieważ doszedłem do wniosku, że 
przecież nie muszę pisać wyłącznie o modzie. Stworzyłem 
blog, na którym co prawda moda męska jest najbardziej 
wyeksponowana, ale poruszam wiele innych tematów, 
które mnie pasjonują.
L.M.: Blog ma już ponad 2 lata. Kiedy poczuł Pan, że 
jest Pan popularny?
J.A.: Liczba czytelników rosła systematycznie, ale po roz-
mowach z innymi blogerami wiem, że to tempo było dość 
szybkie. Nie pamiętam jakiegoś przełomu, ale ostatnio 
faktycznie obserwuję, że media bardziej zainteresowały 
się moją osobą.
L.M.: Aby prowadzić blog, trzeba dość swobodnie 
czuć się w sieci. Jakie były Pana wcześniejsze do-
świadczenia z internetem? 
J.A.: Dość amatorskie. Nie oglądam telewizji, nie słu-
cham radia. Mój kontakt ze światem odbywa się poprzez 
prasę i przez internet właśnie. Dlatego sporo korzystam 
z komputera i internetu, ale wcześniej nie miałem nawet 
konta w żadnym medium społecznościowym.
L.M.: Pana popularność nie ma granic. Instagram, fo-
tograficzny serwis społecznościowy przyniosły Panu 
rozpoznawalność za granicą?
J.A.: Tak, i szybko przyrasta mi tu liczba followers-ów. 

Broniłem się przed tym. Jeden z moich kolegów bloge-
rów zrobił mi taki dowcip i założył w moim imieniu kon-
to na tym medium. Napisał kilka zdań o mnie, wstawił 
pierwszych kilkanaście zdjęć. Przekazał mi hasło i kazał 
publikować. Spodobało mi się to. Podoba mi się to, że 
Instagram pozwala na dwustronny kontakt, podobnie jak 
Facebook.
L.M.: Blog, konto na Facebook-u i na Instagram-ie to 
już praca na cały etat.
J.A.: Rzeczywiście tak to wygląda, tym bardziej, że 
przyjąłem ambitny plan i tu chyba jestem wyjątkiem 
wśród blogerów, że publikuję co najmniej raz dziennie, 
a bywają dni, że pojawiają się dwa, a czasem nawet trzy 
wpisy. Wśród nich są wpisy krótkie, które przygotowuję 
przez godzinę, ale są też dłuższe, których przygotowanie 
zajmuje mi nawet do 30 godzin. Do tego dochodzą maile, 
komentarze, na które trzeba odpowiadać. Przyznaję, że 
pochłania to mnóstwo czasu.
L.M.: Jak wygląda praca blogera od kuchni: czy to są 
wyłącznie Pana własne ubrania i dodatki, czy może 
także prezenty od firm? Szafiarki chętnie przyjmują 
prezenty, które później reklamują na blogu.
J.A.: Przyjąłem zasadę, że nie współpracuję z firmami na 
zasadzie barterowej (tzn. że bloger dostaje jakąś część gar-
deroby od firmy i o niej pisze). Taką współpracę wykluczam. 
Jeżeli mam pewną koncepcję na kolejny wpis i czegoś mi 
do niej brakuje, to zdarza się, że zwracam się do firmy, która 
ma taką rzecz i proponuję, że wykorzystam to w konkretnym 
wpisie (...)

Cały wywiad na GazetaSenior.pl

kosztuje. To wszystko niszczy moją pracę.
Ja je nie tylko zmieniam, ale również uczę, jak 
zrobić zakupy. To wszystko można zrobić małym 
kosztem. Moje klientki są wyedukowane i to jest też 
bardzo cenne, bo to one teraz nauczą swoje cór-
ki, wnuczki, przyjaciółki. A każda piękna, dojrzała 
kobieta to impuls do zmiany. Bo kobiety patrzą na 
inne kobiety.
Na koniec dodam, że niestety wciąż wiele osób 
uważa, że najważniejsza w ubiorze jest wygoda i nie 
ma ochoty nic zmieniać.
L.M.: Pani ulubiony blog modowy, oczy-
wiście oprócz bałakier-style.pl?
K.B.: Przyznam się, że najczęściej śledzę blogi 
zagraniczne. Wiele mam również dodanych do 
ulubionych.
Blog jest też przyczyną rozwoju wielu blogerów. 
Często to ten blog powoduje, że sama blogerka co-
raz lepiej wygląda. Czyta, uczy się, chodzi na kursy, 
uwzględnia mądre wskazówki z komentarzy. Lubię 
takie inspirujące miejsca, choć trzeba przyznać, że 
najwięcej jest tych, które polegają na wyciąganiu 
nie zawsze udanych rzeczy z szafy i dosyć przy-
padkowemu ich zestawianiu. To mi się nie do końca 
podoba.

L.M.: Czy przyjaźni się Pani z innymi blo-
gerkami 50+, a może blogerami 50+?
K.B.: Znamy się, spotykamy się na wydarzeniach, 
pokazach. Jesteśmy z różnych miast, ale z niektó-
rymi spotykam się osobiście. Bardzo dobrze znam 
blogerkę Krystynę Kartowicz (krynka.pyn.com) z No-
wego Yorku. Ona podobno zainspirowała się moim 
blogiem i zaczęła pisać swój. Zaczęłyśmy wzajem-
nie się podglądać i komentować. Po jakimś czasie 
zostałam przez nią zaproszona do Nowego Jorku 
i dzięki niej przeżyłam piękną przygodę. Z panem 
Janem Adamskim, że tak powiem „kochamy się” na 
instagramie. Uwielbiam jego modę, jest fantastycz-
ny, podobnie jak Ireneusz Korzeniewski z bloga 
styleman.blog.pl. To są mężczyźni, którzy pięknie 
się ubierają, A generalnie ubiór męski w Polsce to 
jedna wielka tragedia. Do mnie panowie zgłaszają 
się rzadko, np. gdy kandydują na burmistrza lub 
zmieniają partnerkę.
L.M.: Blog to nie tylko fantastyczna przy-
goda, popularność to także tzw. hejt in-
ternetowy. Czy doświadcza go Pani i jak 
sobie z nim radzi? A może dla dojrzałej 
kobiety internauci są łaskawsi?

K.B.: Różnie to bywa. Po wywiadzie dla portalu 
onet.pl nawet mnie przed tym ostrzegano, i, faktycz-
nie, tam popłynął ostry hejt. Ale można się do tego 
przyzwyczaić. Człowiek też się uczy. Gdy zaczyna-
łam pisać bloga, prowadziłam go na onet.pl. Tam 
najczęściej krytykowali mnie młodzi ludzie i niepo-
trzebnie wdawałam się z nimi w dyskusję. To była 
ogromna szkoła i dziś zupełnie się tym nie przejmu-
ję. Od kiedy prowadzę bloga pod własną domeną 
internetową, jest tego mniej, a proszę mi wierzyć, 
dopuszczam do publikacji wszystkie komentarze. 
Ale może mieć Pani rację, że młody człowiek widząc 
osobę starszą, daruje sobie taki komentarz. Choć 
teraz nic już mnie „nie zabije”.
L.M.: A jakie ma Pani marzenia?
K.B.: Ooo, wielkie i związane z podróżami. Uwiel-
biam podróżować, przemieszczać się, myślę, że 
jeszcze coś ciekawego mnie spotka. A poza tym 
marzy mi się ciągły rozwój, także bloga i oby jak 
najwięcej dojrzałych kobiet zmieniało się i piękniało 
z dnia na dzień.
Kiedy zaczynałam, nikt nie myślał o stylizacjach, 
stylistce. Świat się zmienia. Dziś nie narzekam. 
Wizerunek zaczyna się liczyć.



5Moda

GazetaSenior.pl
portal nr 1 dla seniorów 

zapraszamy do zakładki Moda i uroda

Moda i senior...
Nie jestem specjalistą w dziedzinie mody. Oczywiście, jak każdy 
mężczyzna, z przyjemnością zwracam uwagę na kobiety posiadające swój 
niepowtarzalny styl w ubieraniu, wyglądzie i zachowaniu, mimo to daleki 
jestem od wyrokowania, jak powinna się ubierać elegancka seniorka, a tym 
bardziej, jakie trendy w modzie są najlepsze.
Dla mnie najważniejsze jest pierwsze wrażenie i od-
czucie wskazujące, czy kobieta mi się podoba, czy 
też odbieram jej wizerunek obojętnie. Jest to zapew-
ne wyjątkowo subiektywne spojrzenie, ale tak zapew-
ne widzi to większość mężczyzn. Dlatego, choć moje 
spojrzenie na modę będzie również subiektywne 
i mało profesjonalne, to jednak spróbuję...
Tysiące nowości wiodących marek, pokazy młodych 
projektantów i atmosfera sprzyjająca nawiązywa-
niu nowych kontaktów – to wizytówka poznańskich 
targów, które odbyły się latem. Tegoroczna edycja 
targowa, przedstawiająca najnowsze trendy obowią-
zujące w najbliższym czasie, w tym roku podzielona 
została na trzy zakresy tematyczne: Next Season, 
Fast Fashion (Salony Odzieży i Dodatków) i BTS 
(Salon Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych).
Na ekspozycji pojawiły się oferty producentów i dys-
trybutorów z blisko pięciuset firm i marek z niemal 
dwudziestu krajów. Ofertę targową skierowano 
przede wszystkim do przedstawicieli sieci odpowie-
dzialnych za zakupy, salonów sprzedaży, właścicieli 
butików, hurtowników, czyli w skrócie handlowców. 
Podczas Targów odbywały się różne wydarzenia to-
warzyszące, m.in. pokazy mody, bezpłatne szkolenia 
i wykłady ekspertów.

Moda tylko dla młodych?
Odwiedzając Targi Mody, szczególną uwagę zwró-
ciłem na oferty skierowane do seniorów. I tutaj się 
zawiodłem. Wszelkie kolekcje w większości przezna-
czone były dla ludzi młodych. Czyżby zapomniano 
o jakże potężnej rzeszy osób w starszym wieku? Nie-
wiele firm miało cokolwiek do zaoferowania. Każdy 
z wystawców oczywiście twierdził, że temat mody 
dla tej grupy społecznej nie jest mu obojętny, lecz 
przeglądając poszczególne kolekcje, miałem wra-
żenie niedosytu. Rynek odzieżowy i obuwniczy jest 
coraz bardziej wymagający, tym bardziej że obecnie 
nie ma żadnych problemów z zakupami za granicą, 
czy za pośrednictwem Internetu. Cena przestaje być 
głównym powodem do zakupu – ważniejszy staje 
się design, ciekawy krój i gatunek tkanin. Mimo że 
poszczególne ekspozycje były wyjątkowo ciekawe 
i wzbudzały zainteresowanie, to jednak dziwi mnie 
podejście wystawców pomijających, względnie trak-
tujących w sposób szczątkowy i marginalny, oferty 
dla osób w wieku senioralnym.

Dojrzała i piękna
Wszyscy eksperci zgodnie twierdzą, że senior nie 
musi wyglądać niemodnie oraz staro. Dojrzałe pa-
nie coraz częściej chcą być piękne i efektownie się 
prezentować. Większość seniorek jednak ubiera się 
zachowawczo, są tradycjonalistkami i rzadko ko-
rzystają z inspiracji proponowanych przez stylistów 
i kreatorów mody. Spowodowane jest to niekiedy 

krytycznymi uwagami ze strony otoczenia, np. dzieci 
i wnuków. I to jest duży błąd. Kobieta w każdym wie-
ku powinna być atrakcyjna. Moda zmienia się i aby 
iść z duchem czasu każdy senior powinien zmienić 
mentalne podejście do stylu ubierania. Oczywiście, 
nikt nie zmusza pań do ubierania kreacji przeznaczo-
nych dla nastolatek. Niektóre konfekcje należy pomi-
nąć, aby nie narazić się na śmieszność czy wręcz 
wulgaryzmy. Ubiór powinien być wybrany zgodnie 
z najnowszą modą, ale jednocześnie przystawać 
do wieku i upodobań. Każda kobieta doskonale wie, 
w czym się czuje najlepiej i jaki styl najbardziej jej 
odpowiada. Szkoda tylko, że na Targach Mody nie 
była obecna moda dla seniorów, a jeżeli była, to mało 
zauważalna.

Spodnie z wysoką talią
Przyznam, że wizyta na Targach nie okazała się cał-
kowicie bezużyteczna. Z przeprowadzonych rozmów 
uzyskałem wiele cennych rad dotyczących sposobu 
ubierania się pań w dojrzałym wieku. Jak zatem czuć 
się komfortowo i być atrakcyjną? Kilka rad: unikaj 
workowatych ubrań i świecących materiałów, zre-
zygnuj z biodrówek i zastąp je spodniami z wysoką 
talią, które jednocześnie wyszczuplają brzuch. Szpil-
ki przeznaczone są tylko na wyjątkowe okazje, a na 
co dzień lepiej je zastąpić wygodnymi czółenkami na 
niskim obcasie, balerinkami czy nawet kolorowymi 
sandałkami, które dobrze dobrane odmłodzą twój 

styl. Bo nawet najbardziej szykowną kreację mogą 
zepsuć toporne półbuty i zbyt szerokie obcasy. Jeśli 
twój strój ogranicza się do prostych fasonów i jedno-
litego ciemnego koloru, dobierz szal, torebkę i buty 
w jakimś modnym kolorze. Żywsza kolorystyka detali 
doda ci odwagi i pewności siebie, nie wspominając 
o młodszym kobiecym wyglądzie. Mimo że trendy 
w modzie stale się zmieniają, to istnieją zawsze mod-
ne klasyczne fasony, o których warto pamiętać. Do-
brze dobrana marynarka czy spódnica, zakrywająca 
niekiedy niedoskonałości figury, może podkreślić tak-
że np. ładne nogi czy kształtne pośladki.

Niezastąpione dodatki
Czasem wystarczy kupić tylko kilka dodatków: szy-
kowne buty, szal, bluzkę, niepowtarzalne nakrycie 
głowy czy zmienić makijaż, by nagle odjąć sobie lat. 
Niebagatelną pozycją jest starannie dobrana biżute-
ria, która może dodać blasku preferowanemu stylowi.
Zakup kilku nowych, markowych rzeczy to inwestycja 
w swój wygląd, a nie wydatek i o tym każda modna 
kobieta powinna pamiętać.
Oczywiście, nie jest to pełna lista porad, ale niemoż-
liwością byłoby przedstawienie wszystkich w jednej 
publikacji. Każda kobieta jest inna i to ona wie najle-
piej, w czym czuje się i wygląda korzystnie. Ważny 
jest indywidualny styl i niepowtarzalność. I to „coś”, 
co sprawia, że kobieta w każdym wieku może być 
atrakcyjna i piękna!

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

tel. 33 811 77 26
Polskie Hotele

Wyjazd autokaru możliwy z 60 miast w Polsce!Cena zawiera:
 ͫ turnusy 12-dniowe (9 noclegów)
 ͫprzejazd komfortowym autokarem
 ͫpolska obsługa 
 ͫwyżywienie 3 x dziennie
 ͫubezpieczenie od chorób 
przewlekłych  
oraz KL i NNW

Włochy
od  1069 zł

hotele  

 
   DOSTĘP DO PRYWATNEJ 

OPIEKI MEDYCZNEJ
  Nie wymagamy doświadczenia
  Zapewniamy szkolenia
  Atrakcyjne wynagrodzenie

  Program lojalnościowy i konkursy
  Wsparcie kierownika
  Elastyczny czas pracy
  Umowa zlecenie na czas nieokreślony
  Telefon komórkowy

22 228 7100
(koszt wg stawek operatora)

Zadzwoń  
na numer: 

PRACA 
DLA CIEBIE

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

Więcej informacji można uzyskać,  
kontaktując się ze Stowarzyszeniem „Koncentrat”  
telefonicznie: 691 937 428 lub pisząc na maila:  
stowarzyszenie.koncentrat@gmail.com

Pisanie to sposób na opowiedzenie komuś 
ważnej dla nas historii, rozpoczęcie roz-
mowy, zatrzymanie na chwilę uciekającego 
czasu. Dlatego już od czterech lat Stowa-
rzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów 
„Koncentrat” w kilkunastu miastach w całej 
Polsce organizuje warsztaty twórczego pi-
sania dla seniorów. 
Na warsztaty zapraszane są osoby powy-

żej 60. roku życia. W czasie spotkań szlifują 
swoje umiejętności, rozwijają wyobraźnię, 
dzielą się doświadczeniami. I, oczywiście, 
rozmawiają o książkach i czerpią przyjem-
ność z tworzenia własnych opowieści.
To już czwarta odsłona projektu – w 2013 r. 
w bezpłatnych warsztatach pisarskich wzię-
ło udział ponad 450 seniorów, w 2014 r. – 
430, a w 2015 r. – 464 osoby! 

Tym razem w projekcie będzie mogło wziąć 
udział w sumie około 150 seniorów. Powsta-
nie 10 grup, każda zostanie zaproszona na 
cykl trzech 5-godzinnych warsztatów i na 
spotkanie finałowe. Warsztaty są bezpłatne, 
ponieważ projekt jest współfinansowany ze 
środków otrzymanych od Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-
2020. 
Na stronie www.piszemyplus.pl można prze-
czytać o samym projekcie, a także znaleźć 
relacje z warsztatów, które już się odbyły. Są 
tu też porady pisarzy, dziennikarzy, psycho-
logów, historyków, redaktorów i wydawców 
na temat tego, jak, co i po co pisać.

Warsztaty pisarskie dla seniorów
Jesienią tego roku rusza kolejna, czwarta już, edycja projektu PISZEMY+. 
Odbędzie się 30 bezpłatnych warsztatów twórczego pisania dla osób 
60+ i spotkania integracyjne w Warszawie, Łodzi, Olsztynie i Poznaniu. 
Podczas zajęć seniorzy będą ćwiczyć umiejętności pisarskie, rozwijać 
wyobraźnię, szukać inspiracji w domowych archiwach, rozmawiać 
o książkach i tworzyć własne opowieści.



7CentrumIS
Gdzie, co, jak, kiedy?

Poznańskie  
Centrum  
Inicjatyw  
Senioralnych
Centrum Informacji Senioralnej 
w Poznaniu ma nową siedzibę. 
Dowiemy się tu, jak, gdzie i kiedy 
poznańscy seniorzy mogą 
aktywnie spędzić czas. 

Oferta dotyczy sfery kultury, rekreacji, zajęć rozwo-
jowych, poznawczych, warsztatów edukacyjnych, 
wykładów, prelekcji czy rozrywki – bezpłatnie lub po 
kosztach dostępnych emerytowi. 
Informacje te zbierają, kompletują, segregują, inicju-
ją i emitują pracownice Urzędu Miasta Poznania za-
trudnione w CentrumIS pod kierownictwem dyrektora 
Wojciecha Bauera, którego przedstawiliśmy czytelni-
kom w ostatnim numerze „Gazety Senior”. 
Obieg informacji przydatnych seniorom ma różne 
formy. Wydawany jest newsletter, który zaintereso-
wane osoby otrzymują wprost na domowy komputer. 
Co miesiąc kompletowana jest przez wolontariuszy 
„tytka seniora” (w żargonie poznańskim tytka to pa-
pierowa torebka), w której znajdują się oferty firm, 
stowarzyszeń, fundacji i różnych innych organizacji 
kultury oraz miejsc przyjaznych seniorom.
Centrum jest także organizatorem, współorganiza-
torem lub inicjatorem wielu przedsięwzięć w ska-
li miasta, takich jak np. „Targi Viva Seniorzy”, które 
obejmują raz w roku ekspozycje ofert dla seniorów na 
zajęcia programowe ze wszystkich sfer aktywności.
Do tej pory poznańskie CentrumIS pracowało w wa-
runkach estetycznych wprawdzie, ale dość skrom-
nych przestrzennie. Obecnie władze miasta przydzie-
liły do dyspozycji dyr. Bauera biuro z prawdziwego 
zdarzenia.

Tekst i zdjęcia Andrzej Wasilewski

Zapraszamy w godz. 8.00-16.00  
do Centrum Inicjatyw Senioralnych  
przy ul. Mielżyńskiego 24 w Poznaniu,  
tel. 61 842 35 09
tel./fax: 61 847 21 11

Rusza Poznańska  
Akademia Bezpieczeństwa
Media regularnie donoszą o kolejnych próbach oszustw na najstarszych 
poznaniakach. Sami seniorzy informują o nieprzerwanych próbach wyłudzeń, 
o telefonach z namowami zakupu, osobach podających się za członków rodziny 
czy pracowników policji… Sytuacje te stały się motywacją do powołania 
Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa.
Poznańska Akademia Bezpieczeństwa rozpoczę-
ła działania na rzecz edukacji seniorów i seniorek 
w zakresie bezpieczeństwa osobistego i zdrowot-
nego. Chodzi o to, by uwrażliwić zarówno seniorów, 
jak i ich otoczenie na potrzebę bliższego poznania 
swoich praw i odważnego wymagania, by były one 
respektowane. Dlatego też powstały dwa spoty 
edukacyjne z udziałem seniorów i seniorek. Sce-
nariusze spotów konsultowane były z aktorami tak, 
by jak najskuteczniej dotrzeć do ich rówieśników. 
Spoty będą miały premierę podczas inauguracji Po-
znańskiej Akademii Bezpieczeństwa, 29 listopada, 
a później obejrzeć je będzie można w TVK Wino-
grady, w internecie i podczas spotkań z seniorami.   
Zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy wy-
syłać na adres: centrum@centrumis.pl (w temacie 
prosimy napisać BEZPIECZEŃSTWO) lub tele-
fonicznie: 61 847 21 11. Zgłoszenia przyjmowane 
będą do 20 listopada lub do wyczerpania się puli 
miejsc.

Informator i cykliczne spotkania
W ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa 
wydany zostanie aktualny informator, przygotowa-
ny we współpracy z Komendą Wojewódzką Poli-
cji, w którym seniorzy i seniorki zapoznają się ze 

swoimi prawami, z możliwościami ochrony swojego 
mienia i dochodzenia swoich praw.
Cyklicznie organizowane będą również w środo-
wiskach seniorskich dwa rodzaje spotkań. Pierw-
sze z nich to spotkania dotyczące bezpieczeństwa 
osobistego (bezpieczeństwo w domu, na zakupach 
i pierwsza pomoc). Organizatorami są Wydział Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Woje-
wódzka Stacja Ratownictwa Medycznego i Komen-
da Miejska Policji.
Drugi cykl spotkań będzie dotyczyć bezpieczeństwa 
zdrowotnego i opieki zdrowotnej. Organizatorami 
są Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego 
i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Inauguracja Poznańskiej  
Akademii Bezpieczeństwa: 
29 listopada 2016 godz. 11.00,  
Collegium Da Vinci, sala A004  

Organizatorzy: Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania, Komenda 
Miejska Policji, Narodowy Fundusz Zdrowia, Woje-
wódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Partner: Collegium da Vinci

fot. Roman Szymański

Inauguracja

fotorelacja
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Książka dostępna już od 1 grudnia  
w najlepszych księgarniach oraz na stronie 
internetowej www.wydawnictwo.uni.lodz.pl 

Publikacja jest autorskim projektem Moniki Mularskiej-Kucharek i Ewy Czernik

Dowiedz się, jakimi możliwościami dysponują seniorzy,  
aby czerpać satysfakcję z życia i przezwyciężać trudności  
w codziennym życiu: 
- pracując z emocjami,
- uprawiając aktywność fizyczną, intelektualną i artystyczną,
- doceniając wiedzę i doświadczenie, których nie mają młodsi,
- dając siebie innym,
- dbając o zdrowie, sprawność fizyczną oraz intelektualną.

Poznaj zmiany zachodzące w ciele i emocjach osób w późnej 
dorosłości i zobacz, jak senior może czerpać z nich korzyści.

Praktyczny przewodnik dla seniorów  
ich rodzin, opiekunów oraz dla lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek 
środowiskowych i społeczników napisany przez ekspertów!

REKLAMA

Pisarki na plakaty

Uczestnicy poznają życie i twórczość pisarek po-
przez dramę stosowaną, w tym stymulatory. Będą 
też mieli okazję spotkać się z pisarką lub jej repre-
zentantką i zadać im pytania.
Celem stymulatorów jest aktywne zaangażowa-
nie się w poznawanie. Ta technika polega na tym, 
że wypełniamy walizkę różnymi przedmiotami, np. 
można będzie w niej znaleźć przedarte zdjęcie, list, 
bilety do kina. Im więcej różnorodnych przedmiotów, 
tym lepiej; powinny być ze sobą powiązane i two-
rzyć pewną historię. Uczestnicy snują hipotezy na 

temat życia „właścicielki” walizki i sytuacji w jakiej 
mogła się znaleźć.
Kreatywna praca ze słowem na warsztatach Loesje 
pozwoli uczestnikom rozwijać kreatywność i kulturę 
słowa pisanego. Owe słowo pisane będzie krótkie, 
inspirujące i zabawne, i będzie dotyczyć wcześniej 
poznanego życia lub twórczości pisarki.
Każda grupa podczas 3 spotkań pozna życie i twór-
czość wybranej pisarki: Kazimiery Iłłakowiczówny, 
Papuszy i Joanny Jodełki.

Miejsce  
warsztatów: 
Internat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,  
ul. Szamotulska 67
Drobny poczęstunek i wyśmienita atmosfera 
gwarantowane.
Prosimy o wybranie jednej pisarki i zadekla-
rowanie udziału w 3 spotkaniach jej poświę-
conych. 

Kazimiera Iłłakowiczówna
3 listopada (9.30-11.30)
4 listopada (11.00-14.00)
28 listopada (9.00-11.30)

Papusza
3 listopada (12.30-14.30)
8 listopada (13.00-16.00)
28 listopada (12.30-15.00)

Joanna Jodełka
7 listopada (9.00-11.00)
8 listopada (9.00-12.00)
29 listopada (9.00-11.30)

Zapisy: 
Urszula Bochyńska, tel. 61 662 40 91 lub 
e-mail: szkolenia@wbp.poznan.pl

Obcowanie z literaturą to nie tylko wzniosłe rozważania. Można do niej po-
dejść zabawnie i z pomysłem. Taki cel przyświeca międzypokoleniowemu 
projektowi, który kierowany jest do seniorów i młodzieży niepełnosprawnej.
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POTAŃCÓWKA
Poznańskie doroczne październikowe senioralia to sto dziewięćdziesiąt ofert 
różnych instytucji proponujących seniorom udział w swoich programach. 
Zachętą jest niezobowiązujący udział w promocyjnych zajęciach, wykładach, 
prelekcjach, warsztatach, konferencjach, grach, spektaklach, pokazach czy 
seansach. Kiedy przejrzałem program tych ofert, przy jednej z nich ogarnęło 
mnie wspomnieniowe „senioralne” wzruszenie. Potańcówka!

Kto gra na akordeonie
W latach pięćdziesiątych dorośli żyli sześcioletnim 
planem rozwoju kraju, kursami czytania i pisania dla 
ogromnej rzeszy dorosłych analfabetów, „wypadka-
mi poznańskimi”, zwolnieniem Gomułki z więzienia, 
odbudową Warszawy i Wrocławia, elektryfikacją te-
renów wiejskich, a dla nas, nastolatków ważnym pro-
blemem było: kto gra na akordeonie!
Heeeej! Było to… było...! Chłopaka potrafiącego 
grać hołubili wszyscy. Bo jak taki był „w pace”, to 
paka miała potańcówki. W jakiejś świetlicy, w kącie 
szkolnego boiska, na łące za wsią – wszędzie, gdzie 
zebrało się kilkanaście starszych nastolatków. Jeżeli 
do akordeonu dołączyła trąbka lub skrzypce i bęben 
– była to już orkiestra i zabawa taneczna. Potańców-
ka była spontaniczną prowizorką chwili. Zabawa ta-
neczna – imprezą organizowaną, miała też „wyszynk 
alkoholowy”. Potańcówka – nie. Zabawy taneczne 
organizowały Ochotnicze Straże Pożarne, komitety 
rodzicielskie, świetlice zakładowe… 

„Umajony” podest
Każdy odpust we wsi miał oprawę popołudniową: na 
jakimś placyku podest zbity z desek, „umajony” świe-
żo ściętymi brzózkami, orkiestra w szerszym składzie 
(obowiązkowo bęben), wstęp na podest płatny tylko 
dla mężczyzn, kobiety darmo. Mężczyźni ci obowiąz-
kowo „podchmieleni” wódką pitą ze szklanek „musz-
tardówek” pod papierosa w prowizorycznym bufecie. 
Bez względu na temperaturę lata marynarka obo-
wiązkowa, krawat także. Kawalerka prosiła do tańca 
tylko panienki – zamężnych nie wypadało. Chyba, że 

dancing.
Dancing to była już poważna sprawa. Impreza wy-
łącznie w restauracji, orkiestra elegancka z saksofo-
nem, kontrabas, szansonista śpiewający przeboje, 
przyćmione światła… Tu nie było ograniczeń w za-
proszeniach do tańca, więc jeśli brakowało panienek, 
„rwaliśmy” trzeźwe i znudzone żony zatopionych 
w dyskusjach, podpitych „tatusiów”. Były zadowolo-
ne, że nie siedzą w zacietrzewionym politycznie beł-
kocie, chłopcy że tańczą – i na tym się kończyło. Na 
ogół.
Ale wróćmy do potańcówek. W naszym pokoleniu 
wojennego narodzenia potańcówki lat pięćdziesią-
tych były w zasadzie szkołą nauki tańca. W szkolnej 
świetlicy (sala gimnastyczna to pieśń odległej przy-
szłości) po jakiejś akademii „z okazji…”. Nauczyciele 
dyskretnie czuwali nad wielkimi odkryciami wchodze-
nia w relacje z płcią przeciwną, co wcale nie było ani 
proste, ani łatwe.

Szepty i chichoty
Oto siedzieliśmy. Chłopcy pod jedną ścianą, dziew-
czynki pod drugą. Chłopcy z nonszalancją, rękoma 
w kieszeniach, duszą na ramieniu i tremą w gardle. 
Oczywiście, że nie zwracają uwagi na te durne dziew-
czyny, pokrywając swoje zawadiackie uwagi o nich 
nadmiernie głośnym, nerwowym śmiechem.
Tymczasem one chichotały prowokująco, pochylając 
się ku sobie w szeptach i udając, że za nic mają tych 
niedojrzałych młodzików z naprzeciwka. Pomimo to 
nie mogły powstrzymać się od wymieniania szep-
tem uwag, który z nich do której koleżanki się zaleca 

i który jest przystojniejszy, stawiały prognozy, który 
z chłopaków pierwszy zatańczy i po którą przyjdzie.
Grała muzyka z adapteru, a obie grupy krążyły na-
około siebie, uważając przy tym pilnie, aby zanad-
to się nie zbliżyć. Rytualne napięcie sięgało szczy-
tu, gdy nauczycielka dyżurna zaczynała popychać 
chłopców ku dziewczynom. Sądząc po ich rozpacz-
liwych protestach można by pomyśleć, że idą nie do 
tańca, a na szafot. Aż któryś w bohaterskiej despe-
racji przekraczał linię środka szkolnej sali, a kumple 
wstrzymywali oddech. Momentalnie znajdowali się 
naśladowcy i napięcie odpływało. Magiczny pył po-
zorów rozpraszał się, by dziewczęta i chłopcy mogli 
poznawać nową, nieznaną moc, która sprawiała, że 
rumienili się z wrażenia. Po czym bywało, że w szkol-
nej toalecie jakiś Zenek sprał po mordzie jakiegoś 
Marka za zbyt częste tańczenie z jakąś Irką, która, 
w imaginacji tegoż Zenka, była jemu przynależna, 
o czym zresztą zupełnie nie wiedziała. 

Dwa na jeden
Walory szkolnych potańcówek, oprócz nauki bezpo-
średnich relacji damsko-męskich i męsko-męskich, 
miały także wymiar edukacyjny innej rangi. Chcąc 
dziewczynom imponować, trzeba było umieć tań-
czyć.
Siedzimy pod jedną ścianą – może to trzecia, może 
czwarta klasa – a nasze rówieśnice pod drugą ścia-
ną. Odkryliśmy, że jeśli którejś się ukłonić, to ona 
z radosnym piskiem ucieknie, ciągnąc ze sobą dwie-
-trzy koleżanki. A my mamy krzesła. No, to ruszam po 
takie siedzisko. Między czwartoklasistkami siedziała 
jakaś wielka dziewczyna ze starszej klasy. Kłaniam 
się jej, a ona nie ucieka, lecz bierze mnie za rękę 
i mówi pobłażliwie: „Chodź mały, nauczę ciebie tań-
czyć”. O rety!!! Jaka plama! Nie dość, że sięgam jej 
do pasa, to jeszcze mam iść na środek sali! Życzli-
wie i cierpliwie nauczyła mnie kroku „dwa na jeden”, 
wyjściowego do każdego stylu w tańcu towarzyskim. 
Uważam, że była to jedna z najbardziej pożytecznych 
umiejętności, jakie w życiu posiadłem. Owocowała 
przez dziesiątki lat, rozwijana i udoskonalana, niosąc 
na falach muzyki powodzenie życiowe i towarzyskie, 
wygrywane walczyki figurowe, czekoladowe oraz 
inne konkursy parkietowe. 

Dyskotekowy świat
A później, w końcu lat sześćdziesiątych pojawiły 
się dyskoteki, z muzyką jeszcze nie elektroniczną 
wprawdzie, jeszcze przy płytach winylowych, jeszcze 
trzeba było mieć kwalifikacje parkietowe, ale był to 
już początek zupełnie innej epoki, innych klimatów. 
Bez osobliwych przeżyć emocjonalnych, jakich do-
starczały potańcówki. Na dyskotekach już nie trzeba 
było umieć tańczyć, a kontakt w tańcu między part-
nerami nie miał już nic wspólnego z ekscytacją osobi-
stą, czuwaniem, aby nie przekroczyć pewnej granicy 
elegancji w tym podnieceniu stopniowym narasta-
niem tajemniczych emocji. 
Wschodził świat następnego pokolenia, budującego 
własny pejzaż publicznego życia towarzyskiego we-
dług własnych upodobań, oparty na zupełnie innej 
muzyce.   

Andrzej Wasilewski

Andrzej 
Wasilewski

Wspomnienia
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Kolejki do operacji usunięcia  
zaćmy w Polsce
Leczenie zaćmy w kraju oznacza długie 
kolejki i oczekiwanie latami na zabieg usu-
nięcia zaćmy. Średni czas oczekiwania na 
operację w niektórych województwach 
wynosi nawet 3 lata. Sytuacja dramatycz-
nie pogarsza się każdego roku. Obec-
nie najlepszym rozwiązaniem jest zabieg 
za granicą w ramach Unijnej Dyrektywy 
Transgranicznej. Jej celem jest zapewnie-
nie pacjentom dostępu do świadczeń me-
dycznych, których nie mogą uzyskać we 
własnym kraju. Szansę na szybkie lecze-
nie mają ci pacjenci, którzy z podejrzeniem 
zaćmy zgłoszą się do Kliniki Okulistycznej 
Optegra.

Ubezpieczenie i skierowanie
Aby skorzystać z tej opcji leczenia wy-
starczy aktualne ubezpieczenie zdrowot-
ne (ZUS lub KRUS), które umożliwi zwrot 
kosztów z NFZ oraz skierowanie na zabieg 
usunięcia zaćmy w ramach leczenia szpi-
talnego. Dzięki współpracy Kliniki Oku-
listycznej Optegra w Berlinie oraz Klinik 
Okulistycznych Optegra w Polsce polscy 

pacjenci mogą skorzystać z kompleksowej 
opieki medycznej. Oznacza to, że każdy 
pacjent jest objęty skoordynowaną dia-
gnostyką: począwszy od pełnej kwalifikacji 
do zabiegu, poprzez organizację i przepro-
wadzenie zabiegu w Berlinie, aż po opiekę 
pooperacyjną w klinice w Polsce. To spo-
sób na uniknięcie długiego oczekiwania 
na leczenie w Polsce w ramach NFZ. Co 
ważne, zabieg za granicą daje możliwość 
wyboru rodzaju soczewki, od której zależy 
jakość widzenia i komfort życia po zabie-
gu. Jest to jedyna tego typu oferta dostęp-
na w kraju!

W ramach chirurgii jednego dnia
Należy podkreślić, że w ramach opieki 
zdrowotnej oferowanej przez polski NFZ, 
pacjenci mają prawo tylko do operacji 
usunięcia zaćmy z podstawową soczewką 
wewnątrzgałkową. A to oznacza, że po za-
biegu, w realizacji codziennych czynności, 
już zawsze będą potrzebować okularów do 
patrzenia na bliską odległość lub do oglą-
dania przedmiotów z dalszej odległości.
– Postęp medycyny sprawił, że operacja 
zaćmy jest bezpieczna w warunkach am-
bulatoryjnych, bez konieczności pozo-

stania w szpitalu (chirurgia jednego dnia). 
Zabieg jest wykonywany wyłącznie ze 
znieczuleniem miejscowym, przy użyciu 
kropli do oczu. Czas samego zabiegu to 
tylko 20 min. W trakcie zabiegu soczewka 
jest rozdrabniana i usuwana przy pomocy 
ultradźwięków. Metoda, z której korzysta-
my w naszych klinikach, jest najbezpiecz-
niejszym rozwiązaniem na świecie. Efekt 
po operacji można zaobserwować bardzo 
szybko – zazwyczaj dzień po wykonanym 
zabiegu pacjent widzi znacznie lepiej. Co 
najważniejsze, pacjenci po zabiegu tego 
samego dnia mogą powrócić do domu – 
wyjaśnia Dr n. med. Safwan Rihawi z Kli-
niki Okulistycznej Optegra w Berlinie
Wniosek jest prosty – zamiast czekać lata-
mi na operację zaćmy, już dziś skorzystaj 
z badań w kierunku diagnostyki tej choro-
by.

Masz pytania? Zadzwoń.

222 466 148
www.zacma.cz

Już ponad pół miliona Polaków oczekuje w kolejce do NFZ na zabieg usunięcia zaćmy, a liczba 
ta stale rośnie. Nie wszyscy wiedzą, że w ramach Dyrektywy Transgranicznej Polacy są upraw-
nieni do zabiegu usunięcia zaćmy na koszt NFZ wraz z możliwością wyboru soczewki.

Zabieg usunięcia ZAĆMY  
na koszt NFZ w ciągu 14 dni!

OFERTA ZABIEGU USUNIĘCIA ZAĆMY NA KOSZT NFZ OBEJMUJE:

• Zabieg BEZ KOLEJKI w ciągu 14 dni!
• Kompleksową organizację leczenia 

w ramach świadczeń NFZ
• Zabieg w prywatnej klinice 

w Niemczech 

• Stałą opiekę koordynatora od 
momentu wyjazdu na zabieg aż do 
powrotu do kraju

• Obsługę i dokumentację w języku 
polskim

• Prawo do wyboru i współfinansowania 
soczewek

• Jedyną kompleksową organizację 
leczenia w ramach Dyrektywy 
Transgranicznej: wizytę kwalifikacyjną, 
organizację zabiegu za granicą, 
opiekę pooperacyjną.

REKLAMA
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Pomoc w utrzymaniu czystości w  mieszkaniu/domu

Higiena osobista i pielęgnacja

Wsparcie w codziennych czynościach

Towarzyszenie w codziennym życiu, aktywizacja
społeczna i fizyczna

ul. Kasprzaka 16, Poznań 
przychodnia, II piętro
pn – pt: od 9:00 do 17:00
tel./fax 61 8666 997
kom: 691 630 959 
e-mail: biuro@audio-lab.pl

 Szacuje się, że w 2016 r. liczba 
osób z niedosłuchem na świecie sięgnie 
700 milionów. W samej tylko Europie 
około 90 milionów osób, a w krajach roz-
wijających się liczba ta będzie dwa razy 
większa. W Polsce szacuje się, że osób 
z uszkodzonym słuchem jest około 5 mln 
i będzie ich przybywać, ponieważ współ-
cześnie w każdym wymiarze naszego ży-
cia otacza nas hałas. Częste przebywanie 
w hałasie na poziomie 85 dB nieuchron-
nie prowadzi do trwałego uszkodzenia 
słuchu. Niepokojące jest to, że poziom 
taki odpowiada poziomowi hałasu ruchu 
ulicznego. Nawet relaks np. wyjście na 
koncert może być dla naszych uszu nie-
bezpieczne i prowadzić do nieodwracal-
nych uszkodzeń narządu słuchu. 
 Chrońmy nasz słuch przez od-
powiednie ustawianie poziomu głośno-
ści odtwarzaczy. Dajmy od czasu do cza-
su odpocząć naszym uszom wsłuchując 
się w “ciszę” lasu, gór czy spacerując nad 
brzegiem morza. Jeśli jesteśmy narażeni 
na stały hałas np. w pracy – używajmy 
indywidualnych wkładek przeciwhałaso-
wych.

Dyplomowany protetyk słuchu
mgr Maciej Kmiecik

 ● refundacja NFZ 
 ● system wspomagający słyszenie dla 
dzieci i dorosłych

 ● indywidualne wkładki uszne
 ● bateria do aparatów słuchowych  
(6 szt. już za 15 zł)

 ● raty
 ● dojazd do pacjenta
 ● dodatkowe środki dla osób z orzeczo-
nym stopniem niepełnosprawności

 ● akcesoria
 ● indywidualne ochronniki przed 
hałasem

www.audio-la
b.pl

Salon medyczny ABA MEDICA S.A.
Poznań, ul. Piekary 14/15 (budynek NFZ)
zapisy: tel. 61 852 99 19, kom. 723 186 437
email: sklepmedyczny@abamedica.pl, www.abamedica.pl

Sklep medyczny Cito Sp. z o.o.
Poznań, ul. Zofii Nałkowskiej 59 lok. U1
tel. 61 843 04 01
www.pieluchomajtki.pl

Dofinansowanie z NFZ
Przy trwałej dysfunkcji ruchu można starać się 
o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Na 100% refundację (w ramach limitu NFZ) możemy 
liczyć w przypadku zakupu wózka inwalidzkiego. Pełne 
dofinansowanie balkonika czy kul przysługuje osobom 
represjonowanym lub inwalidom wojennym. Do 70% 
refundacji ma prawo każdy senior z ograniczeniem 
ruchomości. NFZ dofinansowuje zakup: balkonika, 
podpórki, kul.

Żeby otrzymać wsparcie finansowe z NFZ najpierw 
trzeba udać się do lekarza rodzinnego po skierowanie do 
specjalisty (ortopeda, chirurg, reumatolog, neurolog). 
W przypadku zakupu kul oraz balkonika wniosek może 
wypisać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz 
specjalista diagnozuje konieczność stosowania określonego 
przedmiotu ortopedycznego i wypisuje odpowiedni 
wniosek. Z wnioskiem udajemy się do NFZ w celu 
potwierdzenia dofinansowania. Następnie można już 
wybrać odpowiedni sprzęt w salonie medycznym. 

Jeśli problem dotyczy kogokolwiek z rodziny, warto pamiętać, 
aby mobilizować go, by jak najdłużej wykorzystywał swój do-
bry stan fizyczny. Wspólne spacery, a nawet pływanie świetnie 
wspomogą utrzymanie aktywności ruchowej, a także wpłyną po-
zytywnie na stan psychiczny seniora. 
Jeśli jednak stan zdrowia wyklucza sprawność fizyczną, pomóż-
my naszym bliskim w wyborze odpowiedniego sprzętu rehabili-
tacyjnego oraz akceptacji tej nowej sytuacji życiowej.
Jaki wózek, a może podpórka lub balkonik?
Przy kupnie wózka największą uwagę przykładajmy do lekkości 
sprzętu, szybkiego rozkładania/składania go. Dostępne są pro-
dukty aluminiowe (lekkie) oraz stalowe. Wózki coraz częściej 
wyposażone są w koła na szybko – złączki, dzięki czemu demon-
taż do transportu trwa kilka sekund. Hamulce dla opiekuna za-
montowane są w rączkach. Stosowane  są uchylne podłokietni-
ki, a koła dmuchane zastępowane lanymi (nie ma konieczności 
pompowania). Ceny zaczynają się od 600 zł. 
Podpórki maja specjalne koszyczki, przydatne do schowania to-
rebki czy małych zakupów, posiadają hamulce oraz krzesełko/
tackę, i to odróżnia je od zwykłego balkonika, który służy tylko 
do wspomagania chodu.
Koszt podpórki w cenie ok. 310 zł, balkonika to od ok. 240 zł , – 
podane w cenie całkowitej. 
Łóżko rehabilitacyjne
Łóżko rehabilitacyjne nie podlega, niestety, refundacji. Konstruk-
cja łóżka i możliwość elektrycznego sterowania pozwalają na 
optymalną i komfortową opiekę nad leżącym pacjentem. Łatwy 
w obsłudze pilot umożliwia szybką zmianę pozycji segmentów leża 
oraz dopasowanie wysokości łóżka do potrzeb chorego. Koszt uza-
leżniony jest od wariantu. Podstawowa wersja to 2700 zł.
Osoby, które mają problem z wpłaceniem udziału własnego lub 
potrzebują sprzętu, którego cena przekracza kwotę refundacji 
NFZ, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej (MOPS).
A może wypożyczyć?
Jeśli nie chcemy kupować sprzętu rehabilitacyjnego lub nie wiemy, 

co bardziej się sprawdzi (np. kula czy balkonik), istnieje możliwość 
wypożyczenia sprzętu w Salonie Medycznym ABA MEDICA.
W ofercie znajdują się łóżka rehabilitacyjne (130 zł/m-c), wózki 
inwalidzkie (50 zł/m-c), balkoniki (30 zł/m-c), podpórki czteroko-
łowe (40 zł/m-c), a także kule inwalidzkie (10 zł/m-c).
Do ceny miesięcznej wynajmu pobierana jest jeszcze jednorazo-
wa kwota kaucji zwrotnej. Wypożyczany sprzęt bezpłatnie do-
wożony jest do domu pacjenta, montowany, a po rozwiązaniu 
umowy również demontowany. Dla wygody wszelkie formalno-
ści załatwiane są z kierowcą u Państwa w domu, nie ma koniecz-
ności przyjeżdżania do salonu osobiście.
Czekamy na Państwa w Salonie Medycznym ABA MEDICA, przy 
ul. Piekary 14/15 w Poznaniu.

Pomoc przy problemach z poruszaniem się
Problemy z poruszaniem się dotyczą większości osób starszych. Ale kiedy stan zdrowia nie pozwala 
naszemu bliskiemu cieszyć się sprawnością fizyczną, musimy pomóc mu zaakceptować nową sytuację 
życiową oraz umożliwić samodzielne funkcjonowanie przy pomocy kul, balkonika, podpórki, wózka 
inwalidzkiego, a w przypadku długotrwałego leżenia – łóżka rehabilitacyjnego.

Zapraszamy na 
bezpłatne warsztaty 
pt. Jak opiekować 
się osobą przewlekle 
chorą w domu? 
Dowiesz się m.in. Jak pielęgnować 
chorego, aby uniknąć odleżyn? 
Jak łatwo i bezpiecznie zmieniać 
pieluchomajtki? Jak bezpiecznie 
przemieszczać chorego? 
Skorzystaj z wiedzy naszych 
specjalistów.

Terminy: 24 listopada,  
15 grudnia - godz. 17.00

Miejsce: Poznań, ul. Piekary 
14/15 (budynek NFZ)

Zapisy: tel. 61 852 99 19,  
kom. 723 186 437

REKLAMA
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Podobnego zdania jest 
prof. Leszek Czupry-

niak, kierownik Kliniki 
Chorób Wewnętrz-
nych i Diabetologii 
WUM, znany diabe-
tolog, od wielu lat 
zaangażowany 
w poprawę systemu 

leczenia cukrzycy 
w Polsce. Zapytaliśmy 

Pana Profesora, jak sko-
rzystać z programu 75+.

W wykazie leków bezpłatnie dostęp-
nych dla seniorów znalazły się nowo-
czesne leki na cukrzycę typu 2, czy to 
rzeczywiście dobra zmiana?
Zdecydowanie tak. Cieszy nas, diabetologów, 
decyzja polskiego rządu, korzystna dla osób star-
szych, które będą leczone przy pomocy nowo-
czesnych analogów insulin długodziałających bez 
konieczności finansowania tego leczenia z własnej 
kieszeni.

Dlaczego ta zmiana jest ważna dla cho-
rych na cukrzycę typu 2?
W przeciwieństwie do osób zdrowych, u których 
insulina wytwarzana jest w sposób ciągły, u osób 
chorych na cukrzycę typu 2, produkcja insuli-
ny przekracza zdolności wydzielnicze trzustki. 
W konsekwencji wzrasta poziom glukozy, co jest 
bardzo groźne dla zdrowia - dla serca, oczu, nerek 
i układu nerwowego. Dlatego tak ważne jest utrzy-
manie poziomu insuliny na stałym poziomie, jedną 
z możliwości jest zastosowanie nowoczesnych, 
długodziałających insulin analogowych, które 
dostępne są w ramach programu 75+. Zapobiega-
ją one wzrostowi poziomu cukru we krwi, co jest 
niebezpieczne i stanowi zagrożenie dla życia.

Co jeszcze grozi chorym?
Grozi im też zbyt niski poziom cukru we krwi, co 
prowadzi do bardzo niebezpiecznej hipoglikemii, 
która prowadzi do śpiączki cukrzycowej, a w osta-
teczności może doprowadzić nawet do śmierci. 
Konsekwencje częstych hipoglikemii są nieodwra-
calne i wyniszczające dla zdrowia – prowadzą do 
zaburzeń poznawczych i demencji, zwiększają też 
ryzyko śmierci z powodów sercowo-naczyniowych. 
Podobnie rzecz się ma ze stanem podwyższonego 
poziomu cukru we krwi – czyli hiperglikemią, która 
prowadzi  do powikłań sercowo-naczyniowych 
i również jest bardzo groźna dla zdrowia i życia. 

Cukrzyca wśród chorych budzi duży 
niepokój.
Tak, chorzy boją się śpiączki, boją się, że z powo-
du zbyt wysokiego poziomu cukru, źle będą goiły 
się ewentualne rany, panicznie boją się tzw. stopy 
cukrzycowej i amputacji nogi, co w Polsce niestety 
często ma miejsce. W kontroli cukrzycy pomagają 
m.in. insuliny. Program 75+ jest doskonałym roz-
wiązaniem dla seniorów, którzy spełniają kryteria.

Kto zatem może skorzystać z bezpłat-
nych leków?
Chorzy na cukrzyce po 75. roku życia, a przede 
wszystkim cukrzycy typu 2., którzy przez minimum 
pół roku byli leczeni insuliną ludzką (NPH) i u któ-
rych udokumentowano nawracającą epizodami 
ciężką lub nocną hipoglikemię. A także cukrzycy 
typu 2., którzy byli leczeni insuliną ludzką (NPH) 
od co najmniej 6 miesięcy i u których poziom 
hemoglobiny glikowanej wynosi dokładnie lub 
powyżej 8%.

Co ma zrobić pacjent, który ma 75 lat 
i choruje na cukrzycę, żeby wejść  
do programu 75+?
W dokumentacji medycznej pacjenta, która jest 
w posiadaniu lekarza POZ, muszą znajdować się 
informacje o dotychczasowej terapii pacjenta oraz 
okresie, w jakim była stosowana. Jeżeli pojawiły 
się nawracające lub ciężkie epizody hipoglikemii 
nocnej, informacja o nich również powinna znaleźć 
się w dokumentacji. Ponadto na recepcie, w polu - 
,,kod uprawnień dodatkowych” musi widnieć litera 
,,S”. Należy jednak pamiętać o tym, że potrzebny 
lek musi widnieć w wykazie bezpłatnych leków. 
Spełnienie tych warunków umożliwi pacjentowi 
korzystanie z programu 75+, co znacznie poprawi 
jego standard życia.

W jaki sposób pacjenci, którzy otrzy-
mywali dotąd insulinę ludzką, mogą 
otrzymać receptę w ramach Programu 
75+?
Pacjenci ci muszą udać się do lekarza diabetologa, 
uzyskać potrzebne zaświadczenie i z tym zaświad-
czeniem zwrócić się do lekarza POZ z prośbą 
o wystawienie recepty oznaczonej literą „S”.

Czy taki pacjent musi mieć skierowanie 
od lekarza POZ do diabetologa?
Jeżeli pacjent nie znajdował się do tej pory pod 
opieką diabetologa, to w pierwszej kolejności musi 
udać się do lekarza POZ, który wystawi mu odpo-
wiednie skierowanie.

Zdrowie

BEZPŁATNE NOWOCZESNE  
INSULINY W PROGRAMIE 75+

Ważne informacje dla seniorów z cukrzycą!

Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego  
Stowarzyszenia Diabetyków widzi w programie dobrą zmianę:
 - To znakomita wiadomość dla seniorów chorych na cukrzycę. Mają szansę na leki, 

które wcześniej z powodu ceny były dla nich niedostępne.

Wskazania  
do stosowania 
długodziałających 
analogów insulin:
• w cukrzycy typu 1 

u dorosłych, młodzieży  
i dzieci od 2. roku życia,

• w cukrzycy typu 2 
u pacjentów leczonych 
insuliną NPH, od co najmniej 
6 miesięcy i z hemoglobiną 
glikowaną HbA1c >= 8%,

• w cukrzycy typu 2 
u pacjentów leczonych 
insuliną NPH, od co 
najmniej 6 miesięcy 
i z udokumentowanymi 
nawracającymi epizodami 
ciężkiej lub nocnej hipoglikemii

• w cukrzycy o znanej  
przyczynie.

Od września seniorzy po 75. r.ż. mogą bezpłatnie korzystać 
z nowoczesnych długodziałających analogów insulin.  
To wspaniała wiadomość, która cieszy chorych i ich lekarzy.
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Pobyty rehabilitacyjne
W ramach Domu Seniora oferujemy pobyty 
rehabilitacyjne.  
Specjalizujemy się w:
Rehabilitacji neurologicznej (po udarach,  
po urazach mózgowo-czaszkowych,  
chorych z Parkinsonem, chorych na SM) 

Rehabilitacji ortopedycznej (po zabiegach 
wszczepienia endoprotez, po rekonstrukcji 
ACL, po złamaniach)
Rehabilitacji urologiczno/ginekologicznej  
(po zabiegach ginekologicznych, rehabilitacja 
we wszystkich rodzajach inkontynencji,  
dla mężczyzn po operacjach prostaty)

Pobyty długoterminowe
Dom Seniora to nowoczesna placówka zapewniająca prywatną opiekę osobom starszym z nie-
pełnosprawnością. W ofercie posiadamy również pobyty rehabilitacyjne oraz usługi rehabilitacji 
ambulatoryjnej. Naszym priorytetem jest dbanie o jak najlepszą kondycję fizyczną i psychiczną 
mieszkańców, zaspokajanie potrzeb bytowych oraz opiekuńczych. Naszym atutem jest indywi-
dualne i holistyczne podejście do mieszkańców, uwolnienie od samotności poprzez profesjonal-
ną terapię i relaks w otoczeniu przyjaznej, niepowtarzalnej atmosfery.
Zapewniamy:

 ͫ całodobową opiekę pielęgniarską
 ͫ opiekę lekarza rodzinnego, rehabilitantów, 

dostęp do lekarzy specjalistów
 ͫ ciepłą atmosferę, komfort oraz bezpieczeństwo
 ͫ pomoc w codziennych czynnościach
 ͫ posługę duszpasterską
 ͫ zdrowe, domowe wyżywienie
 ͫ organizację czasu wolnego w zależności od 

zainteresowań, wieku i możliwości
 ͫ bogate zaplecze kulturalno-rekreacyjne
 ͫ terapię zajęciową

Do dyspozycji mieszkańców pozostaje:
 ͫ patio
 ͫ ogród zimowy
 ͫ świetlica, dostęp do prasy codziennej
 ͫ sala gimnastyczna
 ͫ bogato wyposażona biblioteka
 ͫ przestronna jadalnia
 ͫ kaplica
 ͫ ogród wokół Domu Seniora
 ͫ park z miejscem na piknik

tel. 61 28 78 903, 61 28 52 997  
sekretariat@domseniora.fzk.pl
www.domseniora.fzk.pl

REKLAMA

Odejść godnie i bez bólu
W zurbanizowanym i goniącym za wszelkimi dobrami świecie rzadko myślimy o chorobach i potrzebie 
niesienia pomocy potrzebującym. Dopiero, gdy względnie nieuleczalna choroba dotknie nas samych 
lub naszych najbliższych, przeżywamy szok i uświadamiamy sobie, z jakimi problemami przychodzi 
nam się zmierzyć. Czy zbliżający się kres w tej ostatniej fazie życia musi być tylko udręką, bólem 
i tragedią chorego oraz jego rodziny?  
Dr n. med. Anna Jakrzewska-Sawińska jest współzałożycielem oraz wieloletnim prezesem, a obecnie 
wiceprezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „HOSPICJUM 
DOMOWE” w Poznaniu przy ul. Bednarskiej 4. Za swoje działania otrzymała tytuł „Kobiety Medycyny 
2016”. Z dr Anną Jakrzewską-Sawińską o opiece hospicyjnej i innych świadczeniach udzielanych 
przez Stowarzyszenie rozmawia Roman Szymański.

Roman Szymański: Jakie zadania realizuje Stowarzyszenie?
Dr n. med. Anna Jakrzewska-Sawińska: Zakres naszych działań jest 
niezwykle szeroki. Oczywiście podstawowym zadaniem jest udzielanie specjali-
stycznych świadczeń w warunkach domowych dla osób przewlekle i nieuleczalnie 
chorych.
R.Sz.: Od wielu lat jest Pani Doktor aktywnym członkiem Miej-
skiej Rady Seniorów i wiem, że z Pani zdaniem liczą się wszyscy. 
Czy to pomaga, czy przeszkadza?
Dr Sawińska: Dzięki temu problemy seniorów są mi bliższe i pozwalają 
na szeroką współpracę z różnymi jednostkami i organizacjami. Zapraszamy 
mieszkańców Poznania do korzystania z wielu bezpłatnych świadczeń, takich 
jak opieka poradni geriatrycznej – również domowa, badania diagnostyczne 
i konsultacje specjalistyczne, porady prawne, porady psychologiczne, dietetycz-
ne, warsztaty terapii zajęciowej… Mamy bardzo szeroką ofertę, długo by jeszcze 
wymieniać…
R.Sz.: W jakich życiowych sytuacjach można liczyć na wspar-
cie i na czym w praktyce to polega?
Dr Sawińska: Przede wszystkim opiekujemy się nieuleczalnie chorymi doro-
słymi i dziećmi w ich domach. Nasz zespół tworzą lekarze, pielęgniarki, psycho-

dr Anna Jakrzewska-
Sawińska

Roman Szymański

Zdrowie

logowie, rehabilitanci i wolontariusze. Dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie 
seniorów – zarówno aktywnych, jak i tych mających problemy zdrowotne. Pro-
wadzimy wolontariat i organizujemy szkolenia dla wolontariuszy. Prowadzimy 
też poradnie specjalistyczne, organizujemy zajęcia dla seniorów. W dobrze wy-
posażonych salach odnowy, na warsztatach terapii zajęciowej nasi podopieczni 
nabierają siły i chęci do życia...
R.Sz.: Kto zatem może skorzystać z porady i pomocy?
Dr Sawińska: Każdy, kto czuje potrzebę pomocy i wsparcia. Drzwi naszej 
placówki są otwarte dla wszystkich.  
R.Sz.: Ośrodek organizuje wiele przedsięwzięć i programów 
skierowanych dla seniorów...
Dr Sawińska: Realizujemy jednocześnie kilka ważnych projektów. Przy-
kładowo mieszkańcom Poznania oferujemy m.in. program edukacyjny „Kardio 
50+”, obejmujący szkolenia z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia. 
Uczestników warsztatów zapraszamy też do udziału w praktycznych warszta-
tach rehabilitacji kardiologicznej, których celem jest wczesne wykrycie i leczenie 
chorób układu krążenia.
R.Sz.: A obecne priorytety?
Dr Sawińska: Teraz najważniejszym przedsięwzięciem jest prowadzona 
przez nas inwestycja budowy nowego budynku przeznaczonego na opiekę 
paliatywną. Na trzech kondygnacjach zostaną przygotowane sale do pobytu 
całodobowego dla dorosłych i dzieci. Mam nadzieję, że na wiosnę przyszłego 
roku nowe hospicjum zostanie otwarte.
R.Sz.: Jak to możliwe? Przecież doba ma tylko 24 godziny!
Dr Sawińska: Wydaje się niemożliwe, a jednak jest prawdziwe. Zawdzięcza-
my to wspaniałym współpracownikom. Centrum oferuje swoim podopiecznym 
również aktywne wsparcie wolontariuszy.
R.Sz.: Kto może zostać wolontariuszem?
Dr Sawińska: Każdy, komu nieobca jest chęć pomagania innym. Nasi 
wolontariusze to ludzie o różnych zawodach i zakresie działalności. Wrażliwi, 
uczciwi, zdolni do empatii. Wszystkich chętnych zapraszamy 
do współpracy.
R.Sz.: Na zakończenie rozmowy: czego mo-
żemy życzyć?
Dr Sawińska: Odpowiem przewrotnie – abyśmy mieli jak 
najmniej podopiecznych.
skrót i redakcja Gazeta Senior
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Co zrobić, jeśli emerytura nie 
wystarcza na wszystkie wydatki?
Chcesz wyjechać do sanatorium, kupić lekarstwa, spłacić długi czy po prostu spokojnie 
opłacić czynsz? Zastanawiasz się, jak możesz zdobyć dodatkowe pieniądze do eme-
rytury? Jeśli masz ukończone 65 lat i jesteś właścicielem mieszkania, domu, działki 
możesz otrzymywać dodatkowe pieniądze każdego miesiąca do końca swojego życia.  

Jeśli rozważasz rentę dożywotnią jako sposób na podwyższenie swojej emerytury,  
zadzwoń tel. 22 831 95 10 i dowiedz się, ile możesz zyskać.

Mieszkanie jak bankomat.  
Wypłać z niego swoje pieniądze.
Na mieszkanie, którego jesteś właścicielem, praco-
wałeś całe życie. Chodziłeś do pracy każdego dnia, 
z miesięcznej pensji odkładałeś pieniądze do kasy 
oszczędnościowej po to, by pewnego dnia zakupić 
swoje wymarzone M4. Twoje mieszkanie ma już 
jednak swoje lata i regularnie trzeba w nim coś na-
prawiać, a czynsz rośnie z roku na rok. Dzięki rencie 
dożywotniej możesz mieszkać w swoim mieszkaniu 
do końca swoich dni, a pieniądze, które odkładałeś 
co miesiąc, mogą teraz do Ciebie co miesiąc powra-
cać. Mieszkanie, na które pracowałeś całe życie, 
może więc zacząć pracować na Ciebie.

Wyrównaj swój budżet domowy
Opłaty bieżące to spory wydatek. Czynsz, media, 
jedzenie. Do tego długa lista lekarstw, naprawa 
pralki i telewizora. W kolejnym miesiącu trzeba 
zaoszczędzić, bo niespodziewana operacja Twoje-
go pupila pochłonęła połowę domowego budżetu. 

A gdyby tak kupić sobie książkę lub zaprosić kole-
żankę na wspólne wyjście do kina? I nie mieć jesz-
cze z tego powodu wyrzutów sumienia. Bo każdy 
zasługuje na to, by żyć normalnie.

Odzyskaj wolność
Chwilówki i pożyczki spędzają sen z Twoich po-
wiek, przestałeś odpowiadać na zaproszenia 
sprzedaży garnków i koców? Zmieniłeś swój nu-
mer telefonu ze względu na zaległości w ratach? 
Z rentą dożytwotnią możesz uregulować długi 
i korzystać z bezzwrotnego zastrzyku finansowego 
większej sumy pieniędzy.  

Zachowaj niezależność
Całe życie pomagałeś innym i nadal chcesz czuć 
się potrzebny? Zabrać wnuki na wakacje, a może 
dołożyć się do remontu mieszkania dzieci? To Ty 
decydujesz, kiedy i na co wydajesz dodatkowe pie-
niądze z renty dożywotniej. Możesz być po prostu 
szczęśliwym człowiekiem.

Zabezpiecz się przed niedołężną starością
Widzisz, jak Twoje dzieci ciężko pracują, nie tylko 
do 16-tej. Do tego pomagają swoim dzieciom i wnu-
kom oraz spłacają kredyty. W XXI wieku, w szalo-
nym tempie życia i pracy, nie chcesz być ciężarem 
dla rodziny. Nie skarżysz się i nie narzekasz na ból 
kolan, choć sam widzisz, że długie spacery szybko 
Cię męczą. Zdrowie jest najcenniejsze, ale i sta-
rość nieunikniona. Jeśli już dzisiaj emerytura nie 
wystarcza, to skąd wziąć pieniądze na pomoc do-
mową czy domowego lekarza, gdy ciało będzie się 
starzeć? Dodatkowe pieniądze pomogą Ci sfinan-
sować opiekę. Wybór należy do Ciebie.

Dlaczego warto skorzystać z renty dożywotniej?

Jeśli ukończyłeś 65 lat i masz nieruchomość 
(mieszkanie, dom, działkę) możesz ubiegać 
się o rentę dożywotnią. Renta dożywotnia jest 
produktem znanym już od kilkudziesięciu lat 
nie tylko w większości krajów europejskich, 
ale również na świecie. Najwięcej osób ko-
rzysta z dodatkowych świadczeń do emery-
tury w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej 
Brytanii. W Polsce już od ponad 6 lat działają 
firmy, zajmujące się profesjonalnie działalno-
ścią tego typu.

W zdrowiu i spokoju
Jeśli jesteś osobą samotną w podeszłym wieku i pragniesz spędzić jesień życia w spokojnej, 
domowej atmosferze pod opieką profesjonalnej kadry medycznej i opiekuńczej – odwiedź 
Dom Zdrowia i Spokoju w Szelejewie. Placówka oferuje także zabiegi lecznicze i fizjotera-
peutyczne oraz turnusy rehabilitacyjne.

Dom Seniora
Dom Seniora, przeznaczony dla 55 mieszkańców, jest w ca-
łości przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
i pozbawiony barier architektonicznych. Znajdą tu całodo-
bową opiekę zarówno osoby starsze, jak i przewlekle cho-
re oraz niepełnosprawne. Pensjonariusze mają zapewnio-
ne kompleksowe wsparcie lekarzy i pielęgniarek, a także 
zabiegi lecznicze i fizjoterapeutyczne. Mieszkają w kom-
fortowych 1-, 2- lub 3-osobowych pokojach z łazienkami. 
We wszystkich pokojach zainstalowane są uchwyty inwa-
lidzkie oraz urządzenia przywoławcze. W budynku znajdu-
ją się dwie windy, w tym jedna dla mieszkańców Domu 
Seniora. Do dyspozycji pensjonariuszy są również biblio-
teka, jadalnia (wyżywienie dostosowane jest do indywi-
dualnych potrzeb mieszkańca) oraz przestronna świetlica 
z wyjściem na duży taras wypoczynkowy. W najbliższym 
sąsiedztwie znajdują się ogród, park, pałac oraz zabytko-
wy kościółek. 
Pensjonariusze mają również możliwość uczestniczenia 
w turnusach rehabilitacyjnych, w trakcie których korzysta-
ją z szeregu zabiegów leczniczych i fizjoterapeutycznych. 

Dofinansowanie pobytu
Pobyt w całodobowym domu opieki jest komercyjny. 
Dyrekcja ośrodka zawiera umowę cywilno-prawną z pa-
cjentem lub jego opiekunem prawnym, która określa 
warunki pobytu, zakres świadczonych usług medycz-
nych, w tym wykonywanych zabiegów leczniczych i usług 
opiekuńczych dla osób starszych oraz wszelkie koszty. Je-
żeli emerytura seniora jest zbyt niska, a jemu samemu 
potrzebna jest pomoc, istnieje możliwość dofinansowa-
nia do pełnej odpłatności za pobyt ze środków gminnych 
lub miejskich ośrodków pomocy społecznej.
Jeżeli senior posiada własne mieszkanie, może je po pro-
stu wynająć, a pieniądze, które pozyska dołożyć do swojej 
emerytury. 
Jednym z nowszych sposobów pozyskania środków może 
być hipoteka odwrócona. Pozwala ona w bezpieczny i ła-
twy sposób uzyskać pieniądze, które zainwestowało się 
w swoją nieruchomość. Wysokość renty dożywotniej za-
leżna jest przede wszystkich od wartości mieszkania. Pie-
niądze uzyskane dzięki „hipotece odwróconej” pozwolą 
uniezależnić się od rodziny.
Jest to sposób uzyskania funduszów skierowany zarów-

no do osób samotnych, jak i małżonków. Taką umowę 
mogą podpisać również osoby, które są współwłaścicie-
lami nieruchomości czy w ramach małżeńskiej wspólno-
ty majątkowej.

Dla osób po leczeniu szpitalnym
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przeznaczony jest dla 27 
pensjonariuszy. Oferta obejmuje całodobową opiekę osób 
przewlekle chorych, które zakończyły leczenie szpitalne, 
jednak ze względu na stan zdrowia i brak możliwości sa-
modzielnego funkcjonowania wymagają stałego nadzoru 
lekarskiego, profesjonalnej rehabilitacji i pielęgnacji. Miesz-
kańcami Zakładu są także osoby żywione dojelitowo. 
Pensjonariusze pozostają pod stałą opieką lekarską i pie-
lęgniarską, korzystają z zabiegów usprawniających i fizy-
koterapii. Mają również zapewnione niezbędne badania 
diagnostyczne i specjalistyczne konsultacje oraz terapię 
i psychoterapię.

Rehabilitacja i fizjoterapia
Turnusy rehabilitacyjne: komercyjny oraz finansowany 
przez PFRON to kolejna oferta Domu Zdrowia i Spokoju 
w Szelejewie. Przez 7 lub 14 dni możemy skorzystać z in-
dywidualnie dobranych zabiegów rehabilitacyjnych i fi-
zjoterapeutycznych (m.in. laseroterapia, kinezyterapia, 
elektroterapia, krioterapia), terapii zajęciowej oraz opie-
ki lekarskiej i logopedycznej. Osoby z afazją poudarową 
mają zapewnione wsparcie logopedy. W ofercie turnu-
sów znajdują się też specjalne programy leczniczo-reha-
bilitacyjne dla osób będących po udarze mózgu oraz dla 
osób po zabiegu wszczepienia endoprotezy. 
Pacjenci zakwaterowani są w obiekcie hotelowym

Dom Zdrowia i Spokoju 

Skontaktuj się z nami: 65 572 15 38
502 549 114 

info@dzis.eu

REKLAMA

Szelejewo Drugie 10 A, 63-820 Piaski

INFORMACJA PRASOWA
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9 kroków
w celu  
dobrania  
aparatu 
słuchowego

Prawidłowo dobrany aparat słuchowy, to taki, który daje 
najlepsze zrozumienie mowy zarówno w ciszy, jak i w hałasie, 
a jego brzmienie zbliżone jest do naturalnego. 
Konsultacje ze specjalistami w dziedzinie słuchu są niezbędne, 
aby dokonać diagnozy, przeprowadzić badania, omówić ich 
wyniki i dopiero potem dobrać 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 słuchu.
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 Słuchu 

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. 

os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

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

7 Poznań  
nordic Walking za nami!

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

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-fizjoterapeutki, 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. 

W zawodach udział wzięło 
ponad 70 uczestników, którzy 
rywalizowali na dwóch 
dystansach: 3,6 km i 7,2 km.
Rozgrzewka i start miały miejsce na 
terenie Ośrodka Przywodnego Rataje. 
Później uczestnicy maszerowali z kijkami 
malowniczymi alejkami nad rzeką. 
Pogoda dopisała, więc uczestnicy 7. 
Poznań Nordic Walking byli w świetnych 
nastrojach. Na mecie na wszystkich 
czekał ciepły poczęstunek i medal za 
uczestnictwo.

Najstarszą uczestniczką 7. Poznań Nordic 
Walking była Janina Golonka (rocznik 
1944), a najmłodszą Katarzyna Łuczak 
(rocznik 1982).W tegorocznej edycji 
imprezy zaszły pewne zmiany. Nie 
nagradzano najszybszych zawodników, 
ale tych, którzy wykazali się najlepszą 
techniką. Na krótszym dystansie 
wyróżnieni zostali Bronisław Śrama, 
Jan Stanisławski i Danuta Błoch, a na 
dłuższym dystansie najlepszą techniką 
wykazali się Robert Adamski, Małgorzata 
Jackowiak i Łukasz Błaszczyk.
Gratulujemy i zapraszamy za rok!

WCM Remedium Poznań
Poznań, Os. St. Batorego 80A,B,D
WCM Remedium filia Śrem
Śrem. ul. gen. Chłapowskiego 3

Bezpłatna mammografia dla kobiet  
w wieku od 50 do 69 lat
Tylko 50 zł dla kobiet  
w wieku od 35 do 50 lat oraz 70+
Diagnostyka nietrzymania moczu na NFZ
Prywatnie 350 zł
Lekarze specjaliści wizyty prywatne
Zabiegi operacyjne na NFZ i komercyjnie

tel. 660 969 123

PROMOCJA!

PROMOCJA!
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Nogi - ważniejsze, niż się nam wydaje
Mówiąc o chorobach naczyń, najczęściej mamy na myśli żylaki bądź tętnice „zarastające” przy 
miażdżycy. Dolegliwości naczyń związane z nogami kojarzymy niemal wyłącznie z żyłami, 
tymczasem choroby tętnic w kończynach dolnych są równie groźne. Z kolei stopa cukrzycowa 
kojarzona jest głównie jako konsekwencja cukrzycy, a ściślej – źle leczonej cukrzycy. Nie każdy wie, 
że choroby naczyń i stopa cukrzycowa mają ze sobą wiele wspólnego.

Materiał opracowany ze 
specjalistami Kliniki Chorób Naczyń 
i Stopy Cukrzycowej Angiodiabetica 
z Poznania

Klinika Chorób Naczyń 
i Stopy Cukrzycowej 

ul. Przemysłowa 46a/3
61-541 Poznań
tel. 669 693 693

www.angiodiabetica.pl

Zespół stopy cukrzycowej pojawia się między innymi na sku-
tek pogorszenia stanu naczyń krwionośnych przy źle prowa-
dzonej cukrzycy. Niedokrwienie skutkuje pojawieniem się ran. 
Ich leczenie jest trudne, wymaga specjalnych metod i niestety 
nie zawsze kończy się sukcesem. Czasami niezbędne jest 
usunięcie części bądź amputacja całej nogi.
Równie tragiczne konsekwencje mogą mieć choroby tęt-
nic i żył. Mają one nieco inny przebieg, ale i tutaj źródłem 
problemu są różne patologie naczyń krwionośnych. Efekt 
to nie tylko opuchlizny i ból czy dolegliwe owrzodzenia. 
W skrajnym przypadku choroba prowadzi do utraty nogi.

Ciężkie nogi wieczorem
Nasz organizm zbudowany jest tak, że to właśnie umiej-
scowione w nogach naczynia krwionośne narażone są na 
choroby w największym stopniu. Znaczenie ma płeć, wiek, 
genetyczna skłonność do tego typu chorób, także niezdro-
wy tryb życia, nieodpowiednia dieta i nasze schorzenia tj. 
cukrzyca, miażdżyca.
Dbanie o zdrowie nóg jest inwestycją w jakość i długość na-
szego życia. Jak podkreśla dr hab. n. med. Michał-Goran 
Stanišić, specjalista chirurgii naczyniowej z Kliniki Chorób 
Naczyń i Stopy Cukrzycowej Angiodiabetica: Pierwszymi 
oznakami chorób naczyń może być uczucie ciężkich nóg 
wieczorem, ból łydek po przejściu krótkiego dystansu, 
puchnięcie nóg, a czasami nawet niewinnie wyglądające 
pajączki. Te sygnały już wymagają podjęcia diagnostyki 
i leczenia. Nieleczone choroby naczyń mogą prowadzić 
do poważnych powikłań zdrowotnych, np. do powstawania 
trudno gojących się ran. Zaniedbanie leczenia może dopro-
wadzić do ciężkiego inwalidztwa.

Kompleksowa pomoc lekarzy
Specjalista zaznacza jednak, że nie tylko żylaki – widoczne 
i bolesne – powinny skłaniać do wizyty u specjalisty cho-
rób naczyń. – Pamiętajmy, że najpowszechniejszą chorobą 
układu naczyniowego jest miażdżyca tętnic kończyn dol-
nych, która nie musi dawać objawów, a jest bardzo groźna. 
Walka z tą chorobą to bardzo często po prostu walką o ży-
cie – stwierdza dr Stanišić.
O bardzo poważnych konsekwencjach zaniechanego albo 
źle prowadzonego leczenia mówi też dr n. med. Adam 
Węgrzynowski, który w Klinice Angiodiabetica opieku-
je się chorymi z zespołem stopy cukrzycowej. – Lecze-
nie jest złożone i długotrwałe. Podstawą jest regularne 
przyjmowanie leków utrzymujących prawidłowy poziom 
cukru we krwi (insuliny lub leków doustnych). Rany leczy 
się specjalnymi opatrunkami, w tym opatrunkami pod-
ciśnieniowymi. Kluczowe znaczenie ma stuprocentowe 
stosowanie się do zaleceń lekarza i pielęgniarki – mówi  
dr Węgrzynowski.
Dodaje, że podczas leczenia dużo daje łączenie kompe-
tencji całego zespołu lekarzy: internisty, angiologa, dia-
betologa, chirurga naczyniowego, neurologa, ortopedy, 
a nawet psychologa. – Nasze doświadczenia wskazują, 
że taka interdyscyplinarność, w ramach jednej kliniki, po-
zwala skuteczniej leczyć pacjentów cierpiących na różne 
dolegliwości nóg – kończy angiolog z Angiodiabetiki. I radzi 
wszystkim, by… nie zapominali o własnych nogach. Bo są 
ważniejsze, niż się nam wydaje.

angiodiabetica

Więcej informacji na temat 
krzesełek schodowych, 
dofinansowań oraz innych 
rozwiązań uzyskasz u naszych 
specjalistów. U nich możesz 
również złożyć zamówienie.

tel. 692 44 94 74
tel. 608 44 58 19
email: info@windy-schodowe.pl

KRZESEŁKA SChODOWE 
NA SChODY I po problemie

•	 prosta instalacja 
w każdym polskim 
domu, instytucji

•	 estetyczne 
krzesełka 
dopasowane  
do wnętrza

•	 łatwa obsługa
•	 niska cena

Tu znajdziesz zdjęcia zamontowanych przez naszą firmę 
krzesełek schodowych, platform i innych rozwiązań oraz więcej 

informacji na temat niwelowania barier architektonicznych.

www.windy-schodowe.pl

Opcja dla 
oszczędnych!

Montujemy także 
jeszcze tańsze  

używane krzesełka 
w bardzo dobrym 

stanie.

Pobyty diagnostyczno-rehabilitacyjne dla seniorów
z myślą o rodzinie i opiekunach seniorów

Wyjazd w ważnej sprawie, urlop, 
potrzeba szybkiej diagnostyki lub rehabilitacji 

seniora? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!
Szpital MedPolonia informuje o możliwości 
pobytów diagnostyczno-rehabilitacyjnych 
w renomowanym ośrodku medycznym pod 
opieką lekarza internisty z wieloletnim 
stażem w opiece nad pacjentami 
w podeszłym wieku.

W ramach pobytu:
• całodobowa opieka pielęgniarska  

i lekarska
• konsultacje z lekarzami różnych specjalizacji
• codzienna rehabilitacja
• wsparcie psychologiczne
• opieka duszpasterska
• przytulne pokoje jedno- lub dwuosobowe z pełnym 

węzłem sanitarnym, telewizorem, telefonem, wi-fi
• monitoring zwiększający bezpieczeństwo pacjentów
• parking dla odwiedzających
• dodatkowo można wykonać pakiet badań laboratoryjnych oraz  

spirometrię, lipidogram, EKG, USG jamy brzusznej oraz echo serca.

Pełna dostępność usług w ciągu doby od momentu zgłoszenia!

Kontakt oraz więcej informacji:

- 20%
dla pobytów  

dłuższych 
niż 5 dób 

MedPolonia - prywatny szpital i przychodnie 
tel: 61 66 43 313, 519 623 737
e-mail: hospitalizacja@medpolonia.pl
www.medpolonia.pl

REKLAMA
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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

REKLAMA

 Twoje stopy mają zwyrodnione stawy? 
 Wstydzisz się swoich stóp?  
 Chcesz włożyć eleganckie buty? 
 Chcesz zapomnieć o bólu?  
 Mamy dla ciebie rozwiązanie!!! 

Amerykanie odkryli, że korektor na palucha nie daje takiego efektu, jak 

połączenie go z innowacyjnym środkiem, który pozwala osiągnąć o 80% 

lepsze efekty niż po zastosowaniu samego klina.

 Zadzwoń!!! 12 419 80 50 

Zadzwoń i zamów nasz rewolucyjny 

produkt a otrzymasz gratisy!!! Jedyna taka 

okazja!! Zestaw wart 250 zł pierwszych 50 

klientów otrzyma za jedyne 89 zł.

Zadzwoń i zamów nasz rewolucyjny produkt, który osiągnął olbrzymi 

sukces w USA, a otrzymasz od nas gratisy wspomagające kurację.

Godność się nie starzeje!
UWAGA AKCJA!

fot. Archiwum mali bracia Ubogich

Masaże lecznicze i relaksacyjne
Masaż karku
Masaż świecą aromaterapeutyczną
Masaż antycellulitowy
Drenaż limfatyczny
Zabiegi pielęgnacyjne na ciało
Badanie składu ciała
Coaching zdrowia
Warsztaty 

Galeria Green Point ( I pietro)
Ul. Hetmańska 91, Poznań
Tel. 511 711 144

Odzierani nawet  
z godności  
– starość w polskim wydaniu.

Człowiek starszy nie ma wyboru, musi się godzić ze wszystkim – mówi 
90-letnia pani Krystyna. Nie może tak być – alarmuje Stowarzyszenie 
„mali bracia Ubogich” i zachęca do zaangażowania się w akcję God-
ność się nie starzeje!
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Jadwiga  
Kalinowska-Kowalik   
autor produktu 

Pomoc w walce z nałogiem

kUdzU rooT
Korzeń rośliny Kudzu jet bogaty 
w izoflawony: pueraryna, 
daidzyna, które wpływają na 
funkcję trawienia i na fizjologię 
stresu. Łagodzą chęć sięgania 
po używki jak alkohol 
i nikotyna. Wspomagają 
redukcję napięcia nerwowego 
i zmęczenia. Korzeń Kudzu ma 
odczyn zasadowy, wspomaga 
trawienie, oczyszcza organizm, 
reguluje apetyt. Nie zawiera 
glutenu ani laktozy.

Telefon zaufania: 71 347 91 54

www.kudzu.pl
produt kanadyjski, oskar ziołowy

REKLAMA

Pani Krystyna ma 90 lat. Mieszka sama, nie ma ro-
dziny. Z trudem się porusza, od kilku lat nie wychodzi 
z domu. Jest zdana na pomoc opiekunki społecznej. 
Jada, co ta jej poda, czasem z obawą, bo opiekun-
ka nie zawsze sprawdzi, czy produkt się nie prze-
terminował lub nie zepsuł. Śniadanie starsza pani je 
zazwyczaj o godzinie 9, obiad dopiero o 17. Nie ma 
wyboru – w tych godzinach przychodzi jej opiekun-
ka. Choć w zakresie usług OPS-u pani Krystyna ma 
wpisaną pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych, to 
tak naprawdę nie może na to liczyć. Opiekunka wpa-
da jak po ogień, zrobi drobne zakupy, ugotuje lub po 
prostu odgrzeje coś na szybko, przez pół godziny po-
narzeka na swoją pracę i biegnie dalej. Zapytana, czy 
myślała o tym, by zawnioskować o zmianę osoby do 
pomocy starsza pani, zaprzecza. Obawia się, że trafi 
jeszcze gorzej.

- Takie rzeczy są niestety na porządku dziennym – 
mówi Joanna Mielczarek ze Stowarzyszenia „mali 
bracia Ubogich” – Osoby starsze, zwłaszcza te w sę-
dziwym wieku, samotne i niemogące liczyć na wspar-
cie np. ze strony rodziny, godzą się na traktowanie, 
które często narusza ich godność. Przedmiotowe, 
obcesowe, często wręcz opryskliwe. I nie dotyczy to 
tylko opieki społecznej, ale także służby zdrowia, są-
dów, urzędów, codziennych sytuacji.

Pani Ewa opowiada: Mam 80 lat. Któregoś razu, 
podczas wizyty w przychodni usłyszałam od lekarza: 
Pani i tak już żyje na kredyt. 

Pani Elżbieta wspomina z rozgoryczeniem: szpital 
to nie umieralnia – te słowa usłyszał mój śp. ojciec, 
zgłaszając się do szpitala w Sokołowie Podlaskim.

Z kolei pani Katarzyna była w banku świadkiem 
sytuacji, która ją zbulwersowała. 
- Starszy pan nie mógł wyjąć pieniędzy z banko-
matu, zablokowało mu kartę – opowiada - Cze-
kał 30 minut w kolejce w oddziale, podchodzi do 
pani obsługującej, ta prosi o dowód, starszy pan 
jej podaje, a ona zaczyna się na niego wydzierać 
(ewidentnie grając pod publikę innych oczekują-
cych) - „co mi pan daje, dowód jest nieważny, 
co pan nienormalny jest?”. Pan tłumaczy jej, że 
zabrało mu kartę, dowód właśnie wyrabia nowy, 
ale musi wyjąć pieniądze jakoś, bo nie ma na ży-
cie. A obsługująca na to „co mnie to interesuje, ja 
nie mogę obsłużyć bez ważnego dowodu, musi 
pan czekać”. Sama sytuacja, brak okazania chę-
ci pomocy, zrozumienia i poszukania innych roz-
wiązań były dla mnie szokujące.

- To się dzieje każdego dnia. Słyszymy o takich 
sytuacjach nie tylko z ust naszych podopiecz-
nych. – mówi Joanna Mielczarek - Starszej oso-
bie trudniej upomnieć się o swoje prawa. Starszy 
człowiek gorzej słyszy, czasem zdarza mu się 
o czymś zapomnieć, wolniej się porusza, często 
zdany jest na pomoc osób trzecich. Nie ma siły 
walczyć, więc rezygnuje, godzi się na taki stan 
rzeczy. Niezauważany, ignorowany, nieważny. 
Ale czy sędziwy wiek, kruchość fizyczna, mniej 
sprawna pamięć obierają człowiekowi prawo do 
godnego życia?
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” podkre-
śla: Godność się nie starzeje! Przeciwdziała-
jąc łamaniu praw osób starszych, dyskryminacji 
ze względu na wiek, zachowaniom, które naru-
szają ich godność, regularnie alarmuje decyden-
tów, instytucje publiczne, media o konieczności 
działania, podjęcia systemowych rozwiązań, 
które będą zapobiegać nadużyciom i będą lepiej 
je chronić.
- W tym roku stworzyli specjalną stronę interne-
tową www.malibracia.org.pl/godnosc, na której 
zbierają przykłady łamania praw i naruszeń god-
ności osób starszych. Każdy, kogo spotkała taka 
sytuacja, każdy, kto był jej świadkiem, może tam 
o tym napisać. Chodzi o to, by zebrać w jednym 
miejscu jak najwięcej takich historii, by pokazać, 
że nie jest to problem marginalny i że osoby 
starsze, zwłaszcza samotne i niesamodzielne 
są bardziej narażone na nadużycia.
Akcja Stowarzyszenia wspiera działania Rzecz-
nika Praw Obywatelskich dążące do wdrożenia 
i opracowania całościowej strategii państwa 
w zakresie polityki senioralnej, angażującej 
wszystkie instytucje na poziomie centralnym 
i samorządowym do podjęcia systemowych roz-
wiązań, przeciwdziałających wymienionym wy-
żej zjawiskom. Ma również uzasadnić potrzebę 
powstania i przyjęcia - także na gruncie polskim, 
opracowywanej przez ONZ Konwencji o pra-
wach osób starszych.

Możesz wspierać nasze działania wpłacając 
dowolną kwotę na nasze konto.
Konto:  
95 1090 1043 0000 0001 0112 4551

www.malibracia.org.pl/godnosc 
strona internetowa, na której moż-
na opisać przykłady łamania praw 
i naruszeń godności osób starszych. 
Celem jest zebranie w jednym miej-
scu, jak najwięcej takich historii, 
by pokazać, że nie jest to problem 
marginalny i że osoby starsze, 
zwłaszcza samotne i niesamodzielne 
są bardziej narażone na nadużycia. 
Dołącz do akcji!

Szczegóły akcji na stronie: 
www.malibracia.org.pl/godnosc

więcej informacji:  
info@malibracia.org.pl 

tel. 501 151 045
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JZO jest firmą produkującą najwyższej jakości soczewki okularowe. Dzięki połączeniu ponad 70-letniego doświadczenia  
w produkcji artykułów z branży optycznej, polskiej solidności i korzystaniu z projektów francuskich specjalistów, JZO oferuje 
soczewki okularowe najnowszej generacji, zapewniające doskonałą korekcję i ochronę wzroku, w tym wysokiej klasy soczewki 
progresywne.

www.jzo.com.pl

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIE 
SZKŁA OKULAROWE?

OdpOwiednie szkła OkularOwe

Z biegiem lat struktury oka, takie jak soczewka czy ciało szkliste tracą swą przejrzystość. Skutkiem tego jest mniejsza ilość światła, która 
dociera do światłoczułej siatkówki. Aby zapewnić sobie wyraźne widzenie konieczne jest stosowanie mocniejszego oświetlenia.

W miarę upływu czasu soczewka oczna staje się też mniej sprężysta, a mięśnie odpowiedzialne za zmiany jej krzywizny mniej sprawne.  
W efekcie oko nie jest w stanie równie dobrze widzieć przedmiotów położonych blisko i daleko. W takiej sytuacji konieczne staje się posiadanie 
okularów. Jeśli już wcześniej wzrok wymagał stosowania okularów do dali, to z czasem staje się konieczne używanie drugiej pary okularów - 
do prac w bliskiej odległości, takich jak czytanie, pisanie, szycie, majsterkowanie, itp.

Aby uniknąć ciągłego zakładania i zdejmowania okularów, a co się z tym wiąże ich zapominania, gubienia i szukania, osobom w wieku 40+ 
polecane są okulary progresywne. Okulary ze szkłami progresywnymi oferują wyraźne widzenie na wszystkie odległości.

szkła OkularOwe z pOwłOką antyrefleksyjną

Powłoka antyrefleksyjna na szkłach okularowych zwiększa ilość światła wpadającego do oka przez okulary. Dzieje się tak dlatego, że 
eliminuje ona odbicia światła od powierzchni szkieł. Tym samym użytkownik okularów nie widzi uciążliwych odblasków, często opisywanych 
jako “duszki”.

Zaletą powłoki antyrefleksyjnej jest też zwiększenie kontrastu obserwowanego obrazu. Dla osób dojrzałych oznacza to, że czytany tekst 
jest wyraźniejszy, obserwowane przedmioty mają wyostrzone kontury.

Powłoka antyrefleksyjna ma też szereg innych zalet, które również wpływają na jakość widzenia. Dzięki niej szkła okularowe dłużej pozostają 
czyste, a ich czyszczenie jest łatwiejsze. Powierzchnia szkła okularowego zyskuje dodatkową ochronę przed zarysowaniem, a dzięki temu 
odpowiednio pielęgnowane okulary mogą pozostać w doskonałej kondycji przez dłuższy czas.

Nowoczesne powłoki antyrefleksyjne spełniają też funkcje wspomagające ochronę wzroku. Powłoka Ideal Max® UV zwiększa 
ochronę wzroku przed promieniowaniem ultrafioletowym, a Ideal Max® Blue UV – przed promieniowaniem niebieskim i ultrafioletowym.  
Ideal Max® Blue UV jest polecana szczególnie osobom, które każdego dnia dużo czasu poświęcają na korzystanie z urządzeń cyfrowych,  
takich jak telewizor z ekranem LCD, komputer, laptop, smartfon, itp.

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

Dobrze dobrane szkła okularowe pod względem ich konstrukcji, materiału i powłok antyrefleksyjnych powinny zapewniać wyraźne widzenie 
podczas wszystkich codziennych czynności.

Według szacunkowej oceny, oczy i układ wzrokowy dostarcza człowiekowi około 80% informacji o otaczającym świecie. 

Niestety nie zawsze jest on w idealnej kondycji. Z wiekiem sprawność układu wzrokowego maleje. Zmiany zachodzą we 

wszystkich elementach, z których zbudowane jest  oko – w rogówce, soczewce, ciele szklistym, tęczówce, źrenicy i mięśniach 

odpowiedzialnych za pracę oczu. Efektem tego jest pogarszanie się jakości widzenia.
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Intuitiv® Plus        Anateo® Plus        Sirus® Plus        Intro®+

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

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIE 
SZKŁA OKULAROWE?

JAK DBAĆ O SzKłA z POWłOKĄ ANTYREFLEKSYJNĄ?

•	 szkieł	okularowych	nie	powinno	się	wycierać	na	sucho

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

•	 stosować	delikatne	płyny	do	pielęgnacji	powłok,	np.	Izobłysk

•	 stosować	odpowiednie	etui,	miękkie	w	środku

•	 nie	kłaść	okularów	szkłami	do	podłoża

•	 w	gorący	dzień	nie	zostawiać	okularów	za	szybą	w	samochodzie
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REKLAMA

Zapraszam:
Linda Matus 

Redaktor Naczelna
tel. 533 301 661 

linda.matus@mediasenior.pl 

•	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

GazetaSenior.pl
portal nr 1 

dla seniorów 

zapraszamy do zakładki Wywiady
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Centrum Inicjatyw  
Senioralnych poleca 
w październiku i listopadzie. 

tel./fax: 61 857 21 11, 
61 842 35 09

  Promocyjne spektakle w Teatrze Wielkim  
W sezonie 2016/2017 specjalnie dla seniorów Teatr Wielki im. Stani-
sława Moniuszki w Poznaniu przygotował propozycje kilku spektakli 
w promocyjnych cenach.
Bilety do nabycia w cenie 18 zł za okazaniem legitymacji emeryta. 
Liczba biletów w cenie 18 zł jest ograniczona. Miejsce: Teatr Wielki 
ul. Fredry 9
Kasy biletowe czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 13.00 
- 19.00 oraz w niedziele i święta (w dniu spektaklu) w godzinach 
16.00 - 18.00. Kontakt: 61 65 90 231, 61 852 08 25 (po godz. 16.00).
Lista spektakli:
 ͫ Borys Godunow 29.10., sobota, 19.00
 ͫ Eugeniusz Oniegin 18.11., piątek 19.00
 ͫ Macbeth 26.11., sobota, 19.00
 ͫ Jenufa 13.01., piątek 19.00
 ͫ Nabucco 5.02, niedziela, 18.00
 ͫ Halka 26.03., niedziela, 18.00
 ͫ Parsifal 9.04., niedziela, 17.00
 ͫ Nabucco 5.05., niedziela 18.00

Koncert na zakończenie sezonu 25.06, sobota 17.00 – wstęp wolny.

  Zajęcia aktywizujące dla seniorów z Głuszyny  
Stowarzyszenie „Na Wspak” zaprasza osoby w wieku 60+ zamiesz-
kałe na terenie Głuszyny na bezpłatne zajęcia aktywizujące. Cykl 
zajęć został dofinansowany przez Miasto Poznań.
W ramach realizowanego projektu organizatorzy zapraszają na:
 ͫ cykl zajęć nordic walking,
 ͫ cykl zajęć usprawniających stawy,
 ͫ cykl warsztatów nauki masażu redukującego ból mięśni i stawów,
 ͫ cykl treningów profilaktyki funkcji poznawczych,
 ͫ cykl zajęć edukacyjnych poprawy koordynacji psychoruchowej.

Zajęcia będą się odbywały w okresie od września do listopada 2016 
r.,będą prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Marsze 
będą odbywać się na terenie Głuszyny, natomiast treningi i warsztaty 
w użyczonej bezpłatnie sali Domu Działkowca na Głuszynie. Udział 
we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Kontakt i zapisy: pani Stani-
sława Sezonowicz – koordynator projektu, tel. 798 806 266.

  IX Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora  
Automobilklub Wielkopolski serdecznie zaprasza Seniorów na IX 
Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora, który odbędzie się 11 
listopada br., na Torze “Poznań” i okolicach.
W programie krótka trasa turystyczna oraz sporo zabawy na pró-
bach samochodowych i tzw. rekreacyjnych. Podczas towarzyszące-
go imprezie seminarium można będzie poszerzyć wiedzę na temat 
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń, na 
które narażone są w życiu codziennym osoby w wieku senioralnym. 
Będzie też okazja do skosztowania tradycyjnych rogali marcińskich.
Informacje: 61 853 61 03 (zgłoszenia do 7 listopada).  
Wpisowe: 25 zł/ od osoby.

  Prelekcja dotycząca fizjologii i patologii słuchu.  

  Zapraszamy Państwa 14 listopada o godz. 11.00  

  na prelekcję dotyczącą fizjologii i patologii słuchu.  

Wykład obejmuje zagadnienia:
 ͫ Fizjologia narządu słuchu- budowa: ucha zewnętrznego, środko-

wego i wewnętrznego;
 ͫ Droga słuchowa – jak to się dzieje, że słyszymy i że rozumiemy 

mowę ludzką?;
 ͫ Zakres słyszalności;
 ͫ Co potrafi zdrowy narząd słuchu? Po co nam dwoje uszu?; 
 ͫ Kiedy ucho szwankuje… - pierwsze symptomy niedosłuchu;
 ͫ Rodzaje niedosłuchów;
 ͫ Przyczyny niedosłuchów, objawy, co robić w przypadku każdego 

z nich?;
 ͫ Wpływ niedosłuchu na życie, aspekty psychologiczne; co traci-

my?;
 ͫ Rodzaje badań.

Miejsce: Centrum Inicjatyw Senioralnych ul. Mielżyńskiego 24. 
Zapisy i informacje: 61 847 21 11. Konieczne wcześniejsze zapisy. 
Liczba miejsc ograniczona!

  Jesienne warsztaty i spotkania w Fundacji  

  Senior Active  
Fundacja Senior Active zaprasza seniorów na bezpłatne warsz-
taty.
Kontakt: kontakt@senioractiv.com.pl lub tel. 533 38 00 88
 ͫ 3 listopada godz. 11.00-12.00 oraz 12.00-13.00 - Taniec Tera-

peutyczny (prowadząca Malwina Stępniewska), Miejsce: Funda-
cja Senior Active Tylne Chwaliszewo 25 
Taniec Tarepeutyczny to dziedzina choreoterapii, metoda tańca 
i ruchu tanecznego, wspomagająca edukację, rozwój i zdrowie 
człowieka. Znajduje zastosowanie w obszarach wspierania zacho-
wań prozdrowotnych, aktywizacji, rekreacji, rehabilitacji i terapii 
ruchowej osób w każdym wieku i o różnych potrzebach psycho-
-fizycznych. (za: Taniec Terapeutyczny - Program Polski Instytut 
Choreoterapii) 

 ͫ 15 listopada godz. 11.00-12.00 oraz 12.00-13.00 - Gra na pił-
kach Drums Alive prowadzona przez Wózkowiczów, miejsce: 
Fundacja Senior Active Tylne Chwaliszewo 25. Zajęcia z piłkami 
i pałeczkami do perkusji, na stojąco i siedząco, gimnastyka dla 
każdego i w każdym wieku, aktywizująca układ kostno-stawowy 
i mięśniowy.

 ͫ 17 listopada godz. 11.00-12.00 Warsztaty Dzień z umysłem 
- rusz głową - ćwiczenia poznawcze usprawniające pamięć 
(miejsce: Centrum Inicjatyw Lokalnych, Biuro Fundacji Aktywności 
Lokalnej ul. 28 czerwca 1956 r. nr 398)

 ͫ 18 listopada godz. 11.00-12.00 zajęcia z piłkami małymi i du-
żymi Fitaball gimnastyka (miejsce: Centrum Inicjatyw Lokalnych, 
Biuro Fundacji Aktywności Lokalnej ul. 28 czerwca 1956 r. nr 398)

 ͫ 25 listopada godz. 11.00-12.00 Automasaż i relaksacja dla 
seniorów (miejsce: Centrum Inicjatyw Lokalnych, Biuro Fundacji 
Aktywności Lokalnej ul. 28 czerwca 1956 r. nr 398)

 ͫ 29 listopada godz. 11.00-12.00 oraz 12.00-13.00 Zumba An-
drzejkowa z Harrym Beto, miejsce: Fundacja Senior Active Tylne 
Chwaliszewo 25

 ͫ 30 listopada godz. 11.00 Dieta dla Seniorów - praktyczne wska-
zówki dietetyczne dla młodych i starszych seniorów, miejsce: Fun-
dacja Senior Active Tylne Chwaliszewo 25
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dla emerytów, rencistów i osób 
powyżej 60 r.ż, które pragną zadbać  
o zdrowie i zachować sprawność fizyczną oraz 
psychiczną, aby jak najdłużej cieszyć się życiem. 

Pakiet 
kuracyjny 
dla seniora 

Dom Uzdrowiskowy 
Ewa Medical & SPA
Świeradów-Zdrój/os. Czerniawa-Zdrój, ul. Spadzista 2
Tel. 75 78 40 500
e-mail: uzdrowiskoewa@uzdrowiskoewa.pl
www.uzdrowiskoewa.pl

 ͫ 7 noclegów w pokojach 1-, 2-osobowych typu standard, 
komfort lub apartamentach

 ͫ 7 śniadań w formie bufetu
 ͫ 7 obiadokolacji serwowanych, napoje płatne dodatkowo
 ͫ 15 zabiegów leczniczych zgodnie  

z ordynacją lekarską
 ͫ 1 x konsultacja lekarska 
 ͫ 5x poranna gimnastyka w basenie
 ͫ 1 bilet wstępu do groty solnej
 ͫ basen, jacuzzi, sauna,  

fitness studio
 ͫ parking strzeżony, monitorowany

Dla wnuków: sala zabaw, plac zabaw, 
boisko, kucyki, program atrakcji  
i animacji, zajęcia sportowe

Willa Marianna jest pięknie położona nad brzegiem rzeki 
Białej Lądeckiej i może pochwalić się rozległym ogrodem, 
gwarantującym miły relaks przy dźwiękach szumiącego 
potoku. Zapewniamy: komfortowe pokoje, siłownię ze-
wnętrzną w ogrodzie, znakomite jedzenie, zabiegi w uzdro-
wisku, program wycieczek i atrakcji. Gwarantujemy: do-
mową atmosferę, wysoką jakość i dobrze spędzony czas

Willa Marianna w Lądku Zdroju poleca:
pobyty zdrowotno-rekreacyjne

pełne atrakcji pobyty z wnukami

Willa Marianna
ul. ul. Kościuszki 84, Lądek Zdrój
tel. 501 712 434, info@willamarianna.pl  

Willa Świdrówka, Zakopane ul. Wojdyły 22
tel. 602 630 367, tel. 18 20 118 51
e-mail: willa@swidrowka.pl, www.swidrowka.pl

Willa Świdrówka położona jest ok. 3 km od centrum Zakopa-
nego. W pobliżu przystanki PKS i BUS (dojazd do Morskiego 
Oka, Kuźnic, centrum), stacja paliw, restauracja Mc'Donalds, 
delikatesy, apteka, zabytkowy kościół oraz muzeum Jana Ka-
sprowicza na Harendzie.

 ͫ smaczne posiłki oparte na tradycyj-
nych polskich i góralskich przepisach 
(oferujemy 2 posiłki: śniadania – 
szwedzki stół i obiadokolację)

 ͫ ognisko z pieczeniem kiełbasek
 ͫ wieczorki taneczne przy muzyce mechanicznej 
 ͫ szczegółowy program pobytu przygotowujemy wg życzeń  
i możliwości finansowych klienta

 ͫ nocleg+wyżywienie: cena dla grup  
min. 30 osób – 55zł/os./dobę.

Zapraszamy do  
Willi Świdrówka w Zakopanem
wyjątkowego miejsca na Podhalu, gdzie niepowtarzalny 

klimat i atmosfera sprzyja wypoczynkowi

REKLAMA

Nie ma lekcji, bo wykopki
Któż ze starszego pokolenia nie pamięta radosnego 
okrzyku na szkolnym korytarzu: „Hurra! Nie ma lekcji 
– jedziemy na wykopki”.
Wykopki ziemniaków były corocznym rytuałem na-
szych lat szkolnych na przełomie września i paździer-
nika. Państwowe Gospodarstwa Rolne cierpiały na 
brak rąk do pracy w okresach sezonowego spiętrze-
nia niektórych prac polowych. Jednym z takich zadań 
gospodarczych były wykopki ziemniaków, których 
uprawa zajmowała duże obszary. Wówczas, z pole-
cenia władz, dyrektorzy szkół posyłali młodzież szkol-
ną na pomoc. Na wykopki jeździły starsze klasy szkół 
podstawowych oraz wszystkie klasy szkół średnich, 
zwłaszcza znajdujących się na wsiach lub pobliskich 
miasteczkach. Były to przede wszystkim technika rol-
nicze, leśne, rachunkowości rolnej, mechanizacji rol-
nictwa, licea pedagogiczne i ogólnokształcące.

Smak pieczonych ziemniaków
Dla nas, uczniów, była to wielka frajda. Przez tydzień 
chodziliśmy do szkoły, a lekcji nie było. Rano pod 
szkołę podjeżdżały ciężarówki z ławkami wewnątrz 

lub traktory z przyczepą. Z hałasem pakowaliśmy się 
na te pojazdy, by po kilkunastu kilometrach „koleba-
nia się” dojechać na pole. Tutaj brygadzista z PGR 
wielką tyczką mierzył odcinki pracy dla każdej pary 
zbieraczy. Była to doskonała okazja, by „w parze” po-
być „z TĄ dziewczyną”. Około południa miała miej-
sce przerwa na drugie śniadanie. Traktor przywoził 
na pole nieodmiennie bułki z masłem i żółtym serem 
oraz kawę zbożową. Często nauczyciel pozwalał roz-
palić ognisko z suchych łęcin ziemniaczanych, więc 
pieczone ziemniaki stanowiły atrakcję. 

Jesienne słońce na polach
Końcem przerwy śniadaniowej było odpalenie trakto-
ra ciągającego kopaczkę. Kopaczka ruszała, sypiąc 
na pole wydobyte z ziemi „gołe” ziemniaki, a my, schy-
lając plecy, ruszaliśmy w ślad pozbierać do koszy to, 
co maszyna wysypała. Kto prędzej wyzbierał swoją 
działkę, miał trochę luzu, zanim maszyna powróciła. 

Pary zafascynowane sobą nadmiarowo, na ogół nie 
nadążały ów luz sobie wypracować. Zmęczeni, ale 
radośni tą odskocznią od szkolnej ławy kończyliśmy 
pracę, ze śmiechem i hałasem pakowaliśmy się na 
pojazdy i wracaliśmy do domów, ciesząc się, że jutro 
znowu nie ma lekcji – są wykopki w rozleniwiającym 
ciepełku jesiennego słońca. Fajnie było, prawda?

Andrzej 
Wasilewski

Giełda ofert turystycznych dla seniora
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Zwiedzanie kopca mrówek
Wycieczka to z pewnością dla każdego emeryta odskocznia od szarej 
rzeczywistości. Pozwala na poznanie nowych, niezwykłych miejsc, cieka-
wych ludzi, wymianę myśli i przeżyć. Ale czy na pewno?

Jestem emerytką 60+ z niewielką emeryturą, która 
pozwala mi na wycieczki z różnymi agencjami i biu-
rami turystycznymi. Wycieczki organizowane wiosną 
i jesienią są znacznie tańsze, toteż staram się, jak 
i większość emerytów, korzystać z nich.
Niestety, moje odczucia z tych wyjazdów są bardzo 
nieciekawe. Przeładowane merytorycznie programy 
wycieczek, krótkie odpoczynki, pośpiech, posiłki – 
czasem o godzinie 7.00 śniadanie, a obiadokolacje 
o 20.00 a nawet o 21.00.

Czy naprawdę ludzie w moim wieku muszą zwiedzić 
25 kościołów architektury drewnianej, których najlep-
szym reprezentantem jest np. kościół w Dębicy? Czy 
nie można oprócz żubrów zatrzymać się przy kopcu 
mrówek i popatrzeć na drogę ślimaka, a może po-
siedzieć i popatrzeć przez chwilkę na życie miesz-
kańców Sandomierza, Gdańska czy Wenecji...? 
Przecież te wyjazdy oprócz warstwy merytorycznej 
mają i warstwę integracyjną, i relaksacyjną! Na mo-
ich wycieczkach dominowała warstwa merytoryczna 

i wszechobecny pośpiech.
Poza tym wiemy, że za dużo wiedzy podanej w krót-
kim czasie, nie jest żadną wiedzą. Ten głos podziela-
ją inni wycieczkowicze z mojego pokolenia.
Proszę organizatorów wyjazdów, czyli agencje i biu-
ra turystyczne, aby przygotowywali programy wycie-
czek dostosowane do wieku 60+, 70+...
Chciałabym, by spełniło się nie tylko moje marzenie, 
że wycieczki organizowane przez Was dla seniorów 
o każdym rodzaju sprawności będą wielką przyjem-
nością i połączą relaks, integrację oraz wzbogacanie 
wiedzy z obserwacją kopca mrówek.

Regina Żyła 

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Nadesłane przez Czytelnika
Czekamy na Twoją historię  
pod adresem: biuro@mediasenior.pl 
lub Gazeta Senior,  
ul. T. Kościuszki 35 C, 
50-011 Wrocław 
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Rezerwacje: 61 66 26 730
503 581 728

Sylwester w Górach Sowich w poszukiwaniu Złotego Pociągu
27 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. 700 zł zamiast 1100 zł
28 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. 650 zł zamiast 1050 zł
29 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. 599 zł zamiast 950 zł
30 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. 449 zł zamiast 850 zł
Oferta dostępna w terminie od 27 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r.

Pensjonat Sokolec
ul. Sokolec 35, Sokolec
www.alfa-sokolec.pl

Ośrodek Wczasowy Alfa
ul. Szczecińska 2, Rewal 
www.alfa-rewal.pl

Święta Bożego Narodzenia w Rewalu z wyżywieniem!
5 dni/4 noclegi 529 zł zamiast 800 zł
6 dni/5 noclegów 650 zł zamiast 900 zł
Oferta dostępna w terminie od 22 do 27 grudnia 2016 r.

Sylwester nad morzem w Rewalu
27 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. 850 zł zamiast 1200 zł
28 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. 789 zł zamiast 1050 zł
29 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. 699 zł zamiast 950 zł
30 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. 549 zł zamiast 850 zł

Giełda ofert turystycznych dla seniora

Spotkania podróżnicze 
i wycieczki
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek  
zaprasza seniorów
Miejsce: Stowarzyszanie Pilotów Wycieczek zaprasza do swojej siedziby przy  
ul. Bukowskiej 15 (niedaleko ul. Zeylanda). Kontakt: tel. 881 701 911. Dy-
żury: poniedziałek 13.00-18.00 i  środy 11.00-16.00. 

12 listopada Wycieczka autokarowa - Żary i Żagań

14 listopada godz. 18.00 - prelekcja Urszuli Idziak "MADAGASKAR wy-
spa marzeń" (zapisy)

Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego zaprasza na prze-
chadzki ulicami miasta.
30 października (niedziela) o godz. 11.00 Muzea naszego miasta - Mu-
zeum Henryka Sienkiewicza. Spotkanie na Starym Rynku przed wejściem 
do muzeum. Przechadzki są nieodpłatne.

Przechadzki ulicami 
miasta dla seniorów
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+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

• krajowe – jednodniowe i kilku-
dniowe

• zagraniczne – autokarowe bez 
nocnych przejazdów 

• lotnicze do najpiękniejszych stolic 
Europy

• wyjazdy na koncerty, spektakle 
połączone ze zwiedzaniem

• wczasy zdrowotne, rehabilitacyjne

ul. Długa 15
85-034 Bydgoszcz
tel. 52 345 65 59 

Szczegółowe programy wycieczek na stronie: www.gosiatravel.pl

WYCIECZKI DLA SENIORÓW

Wczasy zdrowotne dla seniorów w Sianożętach
10 noclegów w ośrodku Imperiall Resort & MediSpa z krytym basem 
i strefą wellness, wyżywienie FB, konsultacja lekarska, 3 zabiegi 
fizykalne, wieczorek z muzyką na żywo, wieczorek taneczny, 
wieczorne kino na dużym ekranie, 5x Aquaaerobik, nielimitowane 
korzystanie z basenu i strefy wellness, siłowni, do dyspozycji rowery 
i kijki Nordic Walking, ubezpieczenie NNW, przejazd autokarem 
z Bydgoszczy w obie strony, 
terminy: 30.11–10.12.2016. 26.02-08.03.2017, 
              08.03-18.03.2017, 18.03-28.03.2017, cena: 1160 zł

Wczasy lecznicze w Hajduszoboszlo / Węgry
Największy kompleks kąpielowy z wodami termalnymi
7 noclegów w hotelu Hungarospa Termal 3* z bezpośrednim 
i bezpłatnym dostępem do kąpieliska termalnego, 2 noclegi 
tranzytowe, wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW i KL, wyjazd 
autokarem z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Poznania, Łodzi, 
Częstochowy, Krakowa; 
terminy: 26.05-04.06.2017, cena: 1980 zł,  
   25.08-03.09.2017, cena: 2160 zł ul. Grażyny 3, 76-032 Mielno

tel. 94 318 92 18, kom. 501 188 298
www.anastazja.ta.pl

W cenie: 
• opieka lekarska i pielęgniarska
• wyżywienie, trzy posiłki serwowane do stołu
• poranna gimnastyka nad morzem
• udostępnienie sprzętu rekreacyjnego i sala fitness bez 

ograniczeń
• korzystanie z basenu w wyznaczonych godzinach
• opieka i program KO
• wieczorek zapoznawczy ze słodkim poczęstunkiem 

przy muzyce na żywo
• wieczorki przy muzyce mechanicznej w tym bal przebie-

rańców
• wieczór karaoke
• biesiada przy kiełbasce z grilla z konkursami 

i nagrodami
• występ zespołu ludowego JARZĘBINKI
• gry i zabawy na plaży
• wycieczki piesze oraz tanie wycieczki do cieka-

wych miejsc w okolicy z przewodnikiem

Turnus Sylwestrowo 
-Noworoczny

12 zabiegów zdrowotnych
28 grudnia 2016 – 2 stycznia 2017

cena 930 zł/os

Boże Narodzenie
12 zabiegów zdrowotnych  

oraz uroczysta kolacja wigilijna
20 – 27 grudnia, cena 930 zł/os

Turnusy rehabilitacyjne 
(świąteczno-noworoczne)

w cenie 30 zabiegów zdrowotnych
20 grudnia 2016 - 2 stycznia 2017

cena już od 1600 zł/os

50 m  
od plaży!

Rezerwując pobyt do 30 listopada 
2016 r. BAL SYLWESTROWY GRATIS 

Zyskujesz aż 250 zł! 

REKLAMA

POLECAMY:

Listopadowe wycieczki  
z przewodnikiem 
Po Poznaniu
Zapraszamy na bezpłatne  
przechadzki po Poznaniu  
i okolicach
5 listopada (sobota), godz. 10.00 i 16.00 Górny Łazarz, początek: 
Gimnazjum i Liceum Katolickie ul. Głogowska 92

Udział w wycieczkach po Łazarzu jest całkowicie bezpłatny. Projekt 
odbywa się w ramach akcji "Odkryj swój fyrtel - spacery po Łazarzu 
z przewodnikiem" i finansowany jest ze środków Rady Osiedla Świę-
ty Łazarz w ramach konkursu "Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe".

19 listopada (sobota), godz. 10.00 i 15.00 Cmentarz Zasłużonych 
Wielkopolan, początek: przed wejściem na cmentarz (Wzgórze św. 
Wojciecha)

26 listopada (sobota), godz. 10.00 i 14.00 Kobylepole - w świe-
cie patriotyzmu, piwa i kolei, początek: przystanek autobusowy os. 
Przemysława w stronę centrum

Wycieczki "Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan" i "Kobylepole 
- w świecie patriotyzmu, piwa i kolei" są prowadzone w konwen-
cji Free Walking Tours, tzn. jeśli spacer spodoba się uczestnikom, 
można podziękować przewodnikowi napiwkiem.

Więcej informacji: www.PoPoznaniu.pl i tel. 884 605 305.
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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
marketing@holtur.pl, www.holtur.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„ORW Kołobrzeg - Podczele”

Złota jesień w Podczelu

Pobyt  
z zabiegami

7 dni 
od 520 zł 

Pobyt  
z zabiegami  

14 dni  
od 975 zł 

Pobyt  
z zabiegami 

10 dni  
od 715 zł OFERUJEMY: 

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

Zapraszamy na pobyty 
lecznicze do Kołobrzegu. 
Pobyt i leczenie możliwe także 
w ramach dofinansowania ze 
środków PFRON.

SIEĆ HOTELI I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH W POLSCE

Wszystko co najlepsze 
w wypoczynku w Polsce

Zawsze aktualne promocje znajdziesz na www.nat.pl
Katalog do pobrania także na www.nat.pl

REZERWUJ PRZEZ INTERNET

SPECJALNA OFERTA WYPOCZYNKU DLA SENIORA

Informacje i REZERWACJE:
32 325 04 80, 32 325 04 81 (7.00-15.00)
32 326 23 50, 32 326 23 51 (7.00-18.00, w soboty 10.00-14.00)
ZADZWOŃ I POPROŚ O PRZESŁANIE PEŁNEJ OFERTY

• atrakcyjne ceny przez cały rok
• atrakcyjne lokalizacje (Świnoujście, Kołobrzeg, Jarosławiec, Sarbinowo, 

Dąbki, Krynica Morska, Kąty Rybackie, Ustronie Morskie, Jastarnia, 
Kalbornia, Zarzecze, Wisła, Ustroń, Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój, 
Bukowina Tatrzańska, Szczytna)

• transport
• zabiegi już od 490 zł/ 7 dni z wyżywieniem

Z życia poznańskich seniorów harcerzy

Dzień Sąsiada Pod Alfami
10 września odbył się rozśpiewany 
„Dzień Sąsiada Pod Alfami”, zachęcają-
cy do ożywienia i integracji mieszkańców 
ulicy Święty Marcin oraz znajdujących 
się tam instytucji.
W projekcie wzięła udział Chorągiew Wielkopolska 

ZHP mająca swą siedzibę przy ulicy Święty Marcin 
w Poznaniu. Za rozśpiewanie ulicy zabrała się eki-
pa seniorów z Kręgów „Szóstacy” z Jeżyc, „OWAR” 
z osiedla Warszawskiego, „Wiarusów” ze Śródki oraz 
„Piątaków” ze Starego Miasta. Cały zespół zebrali 
phm. Walenty Kupczyk działający w imieniu Wielko-
polskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Senio-
rów oraz druhna Krystyna Krobska z Kręgu Seniorów 
Harcerskich „Szóstacy. Przy akompaniamencie gitar 
oraz mandoliny, dzięki rozdanym wcześniej tekstom, 

ulica rozbrzmiała harcerskimi piosenkami. Śpiewa-
li nie tylko druhowie, Zespół Pieśni i Tańca Siekie-
racy, ale i widownia oraz przechodnie. Szczególnie 
podobała się piosenka o Poznaniu „Pośród szarych 
dni niewoli mej…”. Występ trwał około godziny, a za-
kończony został harcerskim kręgiem pożegnalnym 
i słodkim poczęstunkiem.

Hm. Urszula Kocikowska – KSH OWAR

REKLAMA
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DOBRA JAKOŚĆ
W ATRAKCYJNEJ CENIE

• pokoje 2, 3 osobowe Studio 
(pok. 2 osob. + pok. 3 osob. + łazienka)

• pokoje 1, 2 osobowe z łazienkami
• usługi gastronomiczne - śniadania,  

obiady, kolacje
• parking monitorowany

Hotel Junior Krakus*
30-717 Kraków, ul. Nowohucka 33
tel. 12 652 02 05 
rezerwacja@turystyka-krakus.com.pl
www.turystyka-krakus.com.pl

OFERTA SPECJALNA DLA SENIORÓW:
Kompleksowa organizacja pobytu  

grup turystycznych w Krakowie
(program turystyczny, przewodnik, wejściówki)

Hotel 
Przyjazny 
Seniorom

3-4 grudnia
Drezno+Szprewald 385 zł 
Węgry Budapeszt 435 zł2

dniowe

26 listopada oraz  
3, 10 lub 17 grudnia
Berlin 99 zł, Drezno 118 zł
Lipsk 129 zł
26, 27 listopada,  
3 lub 4 grudnia
Szprewald 119 zł
10 lub 17 grudnia
Poczdam 109 zł
Cottbus 89 zł + 17 EUR. Wrocław 98 zł
10 grudnia
Toruń 83 zł

CENA ZAWIERA
- przejazd komfortowym autokarem
- program zwiedzania
- opieka pilota
- ubezpieczenie
- nocleg ze śniadaniem w przypadku  
   wyjazdów 2-dniowych

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

zapraszamy  
na Jarmarki  
Bożonarodzeniowe

1
dniowe

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora
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fot. Paweł Napieralski

„Rychtyk po szamotulsku”
3 września w Jeleńcu koło Sierakowa 
nad jeziorem Kubek bawili się seniorzy 
z Kręgów „Damy Radę” z Wągrowca, 
„Bezimienni” z Gniezna, „Płomienie” 
z Czerwonaka, „Dziewiątacy”, OWAR 
i „Wiarusy” z Poznania oraz gospodarze 
– Krąg „Matecznik” z Szamotuł.
Harcerze zwiedzili bazę obozową, wzięli udział w lo-
terii, w której każdy los wygrywał. Najbardziej podo-
bały się nietypowe konkurencje rozgrywane przez 
sześcioosobowe zastępy (OWARowcy byli wilkami), 
podczas których trzeba było wykazać się refleksem, 
celnością, zwinnością i szybkością. Ślizg na sześcio-
osobowych nartach, machina do zabijania grochu 
tłuczkiem do mięsa – w ośmiu równie wymyślnych  
konkurencjach zwyciężyli wszyscy i wszyscy otrzy-

mali medale z napisem „nie gelejza, ino cołkiem na 
fleku”.
Po posiłku druhowie wzięli udział w zgaduj-zgaduli 
obejmującej znajomość gwary wielkopolskiej, a tak-
że w konkursie na znajomość tytułów piosenek i ich 
wykonawców.
Nad całością czuwał Komendant Hufca Szamotu-
ły phm. Rajmund Grążka, który Kręgom wręczył 
pamiątki, nie obyło się też bez wspólnej fotografii. 
Wszystko to działo się przy pięknej pogodzie, w środ-
ku pachnącej sosnami Puszczy Noteckiej. Niestety, 
zabrakło głównej organizatorki spotkania – hm. Kasi 
Grążki (Komendantki KS „Matecznik”), która otrzy-
mała wieść o śmierci swojego ojca. Jeszcze raz skła-
damy druhnie Kasi szczere kondolencje i dziękujemy 
za udaną imprezę – było „rychtyk po szmotulsku”.

Hm. Urszula Kocikowska KSH OWAR

Apel Pamięci w Gnieźnie
24 września odbył się uroczysty apel  
z okazji 30 rocznicy odsłonięcia Pomni-
ka Harcerskiego na Skwerze Orląt Lwow-
skich w Gnieźnie oraz 77 rocznicy po-
wstania Szarych Szeregów.
Autorem pomnika jest artysta rzeźbiarz Jerzy Sobo-
ciński – również twórca pomnika Bolesława Chrobre-
go przed Katedrą Gnieźnieńską. Na głównej tablicy 
pomnika widnieje napis „Oddali Polsce swe życie 
młode broniąc Ojczyzny, praw i honoru”.
Uroczystość przygotował Krąg Starszyzny Harcer-
skiej „Bezimienni” w ramach programu ASOS 2014-
2020 „Z Przeszłości w przyszłość”, a prowadził ją 
harcmistrz Marek Zbiranek. Symboliczny był moment 
zmiany warty, na której stanęły druhny, pełniące war-
tę przy pomniku 30 lat temu.

Na apelu obecna była młodzież harcerska kończą-
ca grę miejską „Florian Marciniak”. 44 Szczep Har-
cerski „Krzemień” z Gniezna noszący imię Floriana 
Marciniaka otrzymał z rąk Komendanta Chorągwi 
Wielkopolskiej hm. Tomasza Kujaczyńskiego nowy 
sztandar, a instruktorzy Szczepu – harcerskie wyróż-
nienia. Komendantka Szczepu hm. Ewa Polaszew-
ska została odznaczona przez Prezydenta Miasta 
Gniezna Medalem Koronacyjnym  za działalność na 
rzecz gnieźnieńskiego harcerstwa.
Po Apelu Pamięci jako pierwszy kwiaty pod Pomni-
kiem Harcerzy złożył hm. Ryszard Wosiński – Na-
czelnik ZHP w dniu odsłonięcia Pomnika, który był 30 
lat temu obecny na tej uroczystości.
Z uznaniem harcerzy spotkał się gest wręczenia 
przez Prezydenta Miasta symbolicznego klucza do 
nowej siedziby hufca.

Hm. Urszula Kocikowska, phm. Barbara Król – 
KSH OWAR - Poznań
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 Masz problem z łysieniem? Twoje włosy są 

 rzadkie? Chcesz się cieszyć bujną czupryną 

 i na zawsze pozbyć się kompleksów? 

 ZADZWOŃ JUŻ TERAZ POD NUMER: 

 22 777 45 25 

Duńscy naukowcy odkryli, że połączenie ekstraktu z cytryny, masła z moreli, 
oleju słonecznikowego oraz oleju z kiełków kukurydzy eliminuje wypadanie 
włosów, oraz stymuluje tworzenie nowych cebulek! Dodatkowo witaminy po-
prawiają kondycję włosów!

BIOTENOL to idealnie skomponowany szampon-odżywka, który już w ciągu 30 
dni pozwoli Ci zapomnieć o problemach związanych z wypadaniem włosów.
• tworzy nowe cebulki, stymuluje i przyśpiesza porost włosów,
• pozwala odbudować strukturę włosów
• zapobiega wypadaniu włosów
• wzmacnia nasadę włosa  
• nadaje objętości obecnym włosom

 NIE ZAWIERA: PARABENÓW, SZTUCZNYCh BARWNIKÓW, 

 SILIKONÓW I ALERGENÓW!!! TYLKO NATURALNE SKŁADNIKI!! 

Nie zastanawiaj się, nie czekaj ani chwili dłużej. BIOTENOL jest już w Polsce!
Pierwsze 50 osób otrzyma olejek arganowy GRATIS lub 50% rabatu na drugi produkt!!

1 opakowanie już dziś za jedyne 87 zł!

 Tylko teraz, możesz skorzystać aż z 50% rabatu. 

REKLAMA

Poznańska Szkoła Chóralna  
Jerzego Kurczewskiego
Poznańska Szkoła Chóralna, założona w 1957 r. przez prof. Jerzego 
Kurczewskiego, wykształciła wiele pokoleń śpiewaków i muzyków. To 
właśnie ta szkoła była dla wielu podstawową kuźnią wiedzy... i przyjaźni 
ugruntowanej dzięki wspólnemu nauczaniu i chóralnemu śpiewaniu.

Prof. Jerzy Kurczewski (1924-1995), wyjątko-
wy pedagog, muzykolog, kompozytor, dyrygent 
oraz twórca Chóru i Szkoły, zawsze związany 
był z Poznaniem. Chór pod jego przewodnic-
twem koncertował ponad 2200 razy, z tego ok. 
800 poza granicami, w prawie wszystkich kra-
jach europejskich, a także Kanadzie, USA, We-
nezueli, Singapurze i na Tajwanie. Występował 
przed takimi osobistościami jak królowa Fabiola, 
prezydent Richard Nixon czy papież Jan Paweł 
II.
Prof. Jerzy Kurczewski jest twórcą licznych opra-
cowań utworów, w tym kolęd oraz dzieł instru-
mentalnych, wokalno-instrumentalnych, utwo-
rów symfonicznych, pieśni solowych na głos 
z fortepianem, pieśni na chór a cappella, a także 
piosenek harcerskich. Został pochowany w Alei 
Zasłużonych na poznańskim Junikowie. Upa-
miętnia go skwer Kurczewskiego na Wildzie.

Nagroda im. 
prof. Kurczewskiego
Obecna Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kur-
czewskiego to nadal jedyna placówka w Polsce 
o takim charakterze. W 1998 r., jako jedyna w kra-
ju, stała się szkołą o 9-letnim cyklu nauczania, dając 
możliwość edukacji na poziomie szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Obecnie przy szkole działają chóry: Po-
znański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykul-
skiego, Chór Dziewczęcy PSCHJK, Chór Kameralny 
PSCHJK, Chór Dziecięcy „Kukułeczki” PSCHJK, któ-
re odnoszą wielkie sukcesy na scenach krajowych 
i za granicą.

Po śmierci profesora, z inicjatywy wychowanków, 
została ustanowiona nagroda jego imienia. Jej pa-
tronami są: Krzysztof Penderecki i Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Kapitule przewodniczy 
prof. Krzysztof Meyer, a jej członkowie to: Agniesz-
ka Duczmal, Stanisław Gałoński, Jan Łukaszewski, 
Anna Szostak, Jacek Sykulski i Alina Kurczewska. 
Wybitni przedstawiciele polskiej kultury przyznają 

to wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w dzie-
dzinach artystycznych, do których znaczący wkład 
wniósł Jerzy Kurczewski.

Dla najlepszych 
absolwentów
O wyjątkowych związkach ze szkołą świadczy grupa 
byłych absolwentów, którzy pobierali tu naukę w la-
tach 1959-64. Po 50 latach spotkali się ze swoją wy-
chowawczynią panią Elżbietą Socha-Andrzejewską 
i w trakcie tego spotkania postanowili ufundować na-
grody dla najlepszych absolwentów kończących co-
rocznie PSChJK. Obecnie już druga grupa młodych 
absolwentów została uhonorowana nagrodami pie-
niężnymi. W tym roku nagrody wręczali absolwenci 
szkoły z 1964 r.: prof. dr hab. Andrzej Lesicki – Rek-
tor UAM, Andrzej Piechocki, Karol Kamiński i Roman 
Szymański.

Stoją od lewej: Roman Szymański, Jan Lehmann  
(dyrektor Szkoły w latach 1992-2004), Alina Kurczewska,  
Andrzej Lesicki, Karol Kamiński i Andrzej Piechocki.

Roman Szymański
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Miłostowo
Cmentarz Komunalny nr 1
tel. 61 878 02 20
Junikowo
Cmentarz Komunalny nr 2
tel. 61 867 65 71

Zakład Kremacji
Miłostowo
tel. 61 872 80 01

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

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

Ul. Gnieźnieńska 36
61-021 Poznań
tel. 61 872 40 14
fax 61 872 40 14

Bezpłatne porady 
w sprawach 

pogrzebowych przez 
24 h na dobę

Universum Spółdzielnia Pracy
Jedna z najdłużej działających w Wielko-
polsce i jedna z największych firm 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 certyfikaty jakości.

www.universum-poznan.pl

61 853 19 43

Przed listopadowym świętem
1 listopada to dzień wolny od pra-
cy. Odwiedzając cmentarze, czcimy 
wtedy pamięć tych, którzy zgodnie 
z naszą wiarą są już w niebie. W Dzień 
Zaduszny, podczas odwiedzin na gro-
bach całymi rodzinami, wzmacniamy 
poczucie wspólnoty. 
W dzisiejszym artykule przedstawia-
my, jak w innych krajach wyglądają 
obchody Święta Zmarłych, podpowia-
damy również, jak skorzystać z usług 
firmy Universum (sprzątanie grobów, 
usługi kamieniarskie) oraz jak doje-
chać w październikowe i listopadowe 
dni do cmentarzy.

Nie zawsze dzień Wszystkich Świętych obchodzony był 
w listopadzie. Pierwotnie przypadał na 13 maja i upa-
miętniał męczenników za wiarę. W 731 roku papież 
Grzegorz III przeniósł datę święta, o czym przesądziły 
najprawdopodobniej względy ekonomiczne, gdyż wio-
sną trudniej było wyżywić liczne pielgrzymki przybywa-
jące do Rzymu. Jednocześnie zadecydowano, że od 
tej pory będzie to dzień wszystkich świętych – nie tylko 
męczenników.
W dawnej Polsce w przeddzień Wszystkich Świętych 
zostawiano na noc uprzednio ugotowane potrawy, wie-
rzono bowiem, że w nocy przyjdą posilić się nimi zmar-
li. Wierzono również w to, że zmarłe dusze potrzebują 
odpoczynku i chcą zobaczyć się z żyjącymi krewnymi, 
więc pozostawiano dla nich uchylone drzwi domów…

Czerwone wino i kasztany
Zwyczaj pozostawiania na noc potraw dla bliskich, któ-
rzy są już w zaświatach, towarzyszy naszym południo-
wym sąsiadom – Słowakom. W prawosławnej Bułgarii 
obchodzi się Zaduszki Archanielskie, które przypadają 
na 3 listopada. Czci się wtedy pamięć tych, którzy pole-
gli za ojczyznę. A na rodzinnych grobowcach zapala się 
świece i polewa je czerwonym winem, symbolizującym 
krew Chrystusa. 
Z Polski do Niemiec niedaleko, wydawałoby się więc, 
że i tym kraju w Dzień Wszystkich Świętych zastanie-
my cmentarze oświetlone tysiącami zniczy. Tak jednak 
dzieje się tylko w tych regionach (najczęściej południo-
wych landach), w których dominuje katolicyzm. Tu także 
1 listopada jest dniem wolnym od pracy. Na pozostałych 
obszarach Niemiec raczej nie obchodzi się Wszystkich 
Świętych i dzień ten jest normalnym dniem pracy.
W Hiszpanii na grobach zamiast zniczy królują elek-
tryczne lampki. Stosownym ubiorem na cmentarzach 
jest czarna odzież. Rozpalane są ogniska, przy których 
piecze się jadalne kasztany – po to, by według wierzeń 
zmarli mogli odnaleźć drogę do domu. W niektórych re-
jonach Hiszpanii na cmentarzach jada się pierogi, w in-
nych wykłada drogę do sypialni pieczonymi kasztanami, 
chroniąc się w ten sposób przed złymi duchami.

Biesiada i gra w kości
W Japonii dzień, w którym wspomina się zmarłych, 
przypada w lecie. Japończycy wierzą, że w tym czasie 
dusze zmarłych wracają na Ziemię. Aby im to ułatwić, 
na progach domostw umieszcza się latarnie. Chociaż 
nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy, wielu ludzi 
bierze urlop i jedzie w rodzinne strony. 
W Ekwadorze świętuje się pamięć zmarłych przy ro-
dzinnej biesiadzie. Na stole pojawia się m.in. chleb gu-
agua w kształcie dziecka oraz colada morada, czyli na-
pój z fioletowej kukurydzy i jeżyn. Indianie przynoszą na 
groby swoich bliskich ich ulubione przysmaki, grają też 
w kości. W ten sposób nawiązują kontakt ze zmarłymi.

Zabawki na grobach dzieci
Dla Filipińczyków 1 listopada jest dniem wolnym od pra-
cy. Na cmentarzach ustawia się namioty, a groby de-
koruje kolorowymi ozdobami. Na ulicach odbywają się 
śpiewy przy akompaniamencie różnych instrumentów, 
upamiętniające tych, którzy odeszli. Również w Mek-
syku świętuje się przez całą noc. Tu jednak obchody 
święta zmarłych podzielone są na trzy dni. 31 paździer-

nika czci się pamięć dzieci, a 1 i 2 listopada dorosłych. 
Wbrew pozorom nie są to jednak smutne święta. Lu-
dzie sprzątają swoje domy, kupują słodycze i zabawki 
w kształcie szkieletów i trupich czaszek. Budowane są 
powitalne ołtarze, stawia się na nich zdjęcia zmarłego, 
kwiaty, jedzenie i kadzidła. Cmentarze są licznie odwie-
dzane, a na grobach dzieci zostawia się zabawki.

Amerykańskie halloween
W Stanach Zjednoczonych obchodzi się Halloween, 
czyli wigilię Wszystkich Świętych. To zwyczaj wywo-
dzący się z tradycji pogańskich starożytnych Celtów 
i wczesnośredniowiecznych chrześcijan, obchodzony 
31 października. Wierzono, że dusze zmarłych wraca-
ły na ziemię, aby wejść w ciała osób żyjących. Aby się 
przed tym uchronić i przestraszyć zmarłych starożytni 
Celtowie przebierali się za widma i potwory.
Amerykanie kontynuują dawny zwyczaj w przebraniach 
duchów, czarownic i przeróżnych krwawych zjaw. Wę-
drują tak całymi ulicami w późny wieczór ostatniego 
dnia października.
Dzieci natomiast pukają do domów, prosząc o słodycze, 
słynnymi już słowami: „Cukierek, czy psikus?”. Gdy ich 
nie dostaną, straszą domowników.

Pomoc w sprzątaniu 
Jak widać – co kraj, to obyczaj. My jednak pozostajemy 
wierni naszym tradycjom. Zanim jednak w chłodny listo-
padowy dzień tłumnie udamy się na cmentarze, wcze-
śniej idziemy tam, by uporządkować i odświętnie przy-
ozdobić miejsca, w których pochowani są nasi bliscy. 
Sprzątanie może przysporzyć wiele trudności. Pomniki 
wykonane z różnych materiałów, wymagają odpowied-
nich środków czyszczących i pielęgnujących. Wypalone 
znicze, zwiędłe kwiaty, roślinność zarastająca mogiłę, 
blaknące napisy na epitafiach – to wszystko sprawia, 
że przygotowanie miejsca spoczynku bliskiej osoby 
do listopadowych obchodów wymaga dużo czasu i sił. 
Jednak jest to ważny element tradycji, podkreśla naszą 
pamięć o zmarłym. Tym, którzy nie mogą zająć się tym 
samodzielnie, z pomocą przychodzi Universum. Univer-
sum świadczy również usługi kamieniarskie. Naprawa 
uszkodzonych pomników, kucie, złocenie liter, a tak-
że zamówienia specjalne, jak np. nagrobki wykonane 
przez Universum we współpracy z Urzędem Miasta 
Poznania na okoliczność upamiętnienia obchodów 50 
rocznicy Poznańskiego Czerwca – wszystkie te prace 
wykonują doświadczeni profesjonaliści. 

Przydatne informacje
Dla tych z Państwa, którzy zamierzają we własnym za-
kresie porządkować mogiłę przed zbliżającym się świę-
tem i chcieliby wjechać na teren cmentarzy komunal-
nych samochodem, istotne będą informacje o dniach 
i godzinach wjazdu pojazdem na poznańskie nekropo-
lie. 
Zarządca cmentarza Universum Spółdzielnia Pracy in-
formuje, że wjazd samochodem na teren cmentarza Mi-
łostowo oraz Cmentarza Junikowo w roku 2016 możliwy 
będzie, oprócz dni roboczych, w następujące soboty: 22 
października, 5 listopada, 3 grudnia. Cmentarz w te dni 
otwarty jest dla ruchu samochodowego w godzinach 
8:00 - 13:00. Uwaga: w dniach od 27 do 31 paździer-
nika cmentarz będzie niedostępny dla ruchu pojazdów.
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Finanse
Familia – fundusz hipoteczny
familiasa.pl

22 831 95 10

Informacje
Portal dla seniorów www.gazetasenior.pl

Opieka
Dom Zdrowia i Spokoju
Szelejewo Drugie 10 A, Piaski 

65 572 15 38

Dom Seniora Fundacji  
Zakłady Kórnickie
Środa Wlkp, Jarosławiec 10

61 287 89 03

Medpolonia – prywatny  
szpital i przychodnie
pobyty diagnostyczno  
– rehabilitacyjne dla seniorów

61 664 33 13
519 623 737

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
607 173 504

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

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

Praca
Praca w Tempo Finanse  
Sp. Z o.o.

22 228 71 00

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

61 871 06 42

Termy Maltańskie
ul. Termalna 1, Poznań

61 222 61 61

Turystyka
Alfa tour
ośrodki wypoczynkowe

61 662 67 30
503 581 728

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Ewa Medical & SPA
ul. Spadzista 2, Czerniawa-Zdrój

75 784 05 00

Gosia Travel Biuro Podróży
ul. Gługa 15, Bydgoszcz

52 345 65 59

Hotel Cieplice Medi & Spa
ul. Cervi 11, Jelenia Góra

75 755 10 41

Hotel Junior Krakus
Kraków, ul. Nowohucka 33

12 652 02 05

Nad Wodospadem
Międzybrodzie Bialskie,  
ul. Medyków 19

796 862 060

NAT
www.nat.pl

32 326 23 50

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

OW Savana
Brenna, ul. Jawornik 42

33 853 63 04

Pensjonat Bursztyn
ul. Mickiewicza 48, Pobierowo

605 062 093

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

94 354 31 16

Skipper
ul. Św. Marcin 29/4

61 661 33 34

Willa Marianna
ul. Kościuszki 84, Lądek-Zdrój

501 712 434

Willa Świdrówka
ul. Wojdyły 22, Zakopane

18 201 18 51

Zakupy
Krzesełka schodowe
www.windy-schodowe.pl

692 449 474
608 445 819

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

61 221 01 51

Audio-lab
Poznań, ul. Kasprzaka 16 
(przychodnia II p.)

61 866 69 97

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

Gabinet Zdrowego Ciała
ul. Hetmańska 91, Poznań

511 711 144

Haluksy – produkt na haluksy 12 419 80 50

Hemorend
hemorend.pl

509 471 222

JZO soczewki okularowe www.jzo.com.pl

Klinika Chorób Naczyń  
i Stopy Cukrzycowej  
Angiodiabetica
ul. Przemysłowa 46a/3, Poznań

669 693 693

Kudzu Root 
pomoc w związku z nałogiem
www.kudzu.pl

71 347 91 54

Novo Nordisk 
bezpłatne insuliny w programie 75+

Optegra
Zabiegi usuniecia zaćmy na NFZ w 14 dni

222 466 148

Salon medyczny  
ABA MEDICA S.A.  
Poznań, ul. Piekary 14/15 (budynek NFZ)

61 852 99 19

Sklep medycznxy Cito Sp. 
z o.o.
Poznań, ul. Zofii Nałkowskiej 59 lok. U1

61 843 04 01

Wielkopolskie Centra  
Medyczne Remedium
WCM Remedium Poznań
Poznań, Os. St. Batorego 80A
WCM Remedium filia Śrem
Śrem, ul. Gen. Chłapowskiego 3

660 969 123

Wydawnictwa
Jesień życia? Wiosna możliwości! Prze-
wodni dla seniorów i nie tylko.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Książka dostępna w dobry księgarniach

Telefon Zaufania  22 635 09 54 
dla Seniora
poniedziałki w godz. 17-20
wtorki w godz. 9-12
środy i czwartki w godz. 17-20
środy w godz. 14-16 dyżur na temat choroby Alzheimera

REKLAMA

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

10%
dla emerytów 

i rencistów 
powyżej kwoty 

2200 zł,
raty

tanie nagrobki granito
we 

od 1500 zł

do 3 lat gwarancji

www.kamieniarstwo-andlok.pl

ul. Unisława 6a
Poznań 

Antoninek
dojazd autobusami: 57, 66

nowy
adres

Niezbędnik

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

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

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


