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Szanowni Państwo, chcielibyśmy 
pochwalić się wiadomością, że cza-
sopismo „Gazeta Senior” obchodzi 
swoje piąte urodziny.
Jesteśmy największym czasopismem senioralnym 
w Polsce. W bieżącym roku wydaliśmy 162 tysiące 
egzemplarzy.
„Gazeta Senior” to praktyczny, bezpłatny poradnik 
przygotowywany specjalnie dla seniorów. Cza-
sopismo powstaje dzięki aktywnej współpracy ze 
środowiskiem senioralnym. Kierując się zaintere-
sowaniami osób starszych, nie tylko publikujemy 
artykuły, felietony i wywiady z ekspertami, ale rów-
nież podsuwamy pomysły na to, w jaki sposób nadal 
być aktywnym, rozwijać się i realizować. Seniorzy 

znajdą u nas najświeższe informacje o aktualnych 
inicjatywach, produktach i usługach mających na 
celu polepszenie komfortu ich codzienności.
Wywiady, porady, eksperci
Mówimy o tym, co jest ważne dla seniorów. O zdro-
wiu, bezpieczeństwie, o tym, co dzieje się w kraju 
i na świecie. Podpowiadamy, jak tanio podróżo-
wać, co robić w czasie wolnym i w jaki sposób za-
chować na długo dobrą kondycję. W rozmowach 
z gwiazdami małego i dużego ekranu wspominamy 
czasy ich dawnego blasku i sławy.
151 miast, 6 województw
Z okazji piątych urodzin „Gazety Senior” przygo-
towaliśmy infografikę, która obrazuje, jak zmie-
niało się czasopismo na przestrzeni tych ostat-
nich 5 lat. Zachęcamy do obejrzenia na portalu  
GazetaSenior.pl.
Docieramy do 151 miast w 6 województwach, 
można nas znaleźć w 200 uniwersytetach trze-
ciego wieku, 61 klubach seniora, 62 bibliotekach, 
32 sklepach oraz 26 instytucjach i organizacjach 
senioralnych. Tylko w ostatnim roku mieliśmy po-
nad 100 tysięcy odsłon na portalu GazetaSenior.pl. 
Wśród e-czytelników 60% jest w wieku 45+, z cze-
go 70% stanowią kobiety.
Statuetka „Przyjaciel Seniora”
Piąte urodziny Gazety Senior to nie jedyne nasze 
święto. Nasza redaktor naczelna, pomysłodaw-
czyni i wydawca „Gazety Senior” – Linda Matus, 
została uhonorowana tytułem „Przyjaciel Seniora” 
za 5-letnią działalność na rzecz osób starszych. 
Statuetkę przyznała Wrocławska Rada Seniorów 
działająca przy Urzędzie Miasta Wrocław. Otrzy-
mane wyróżnienie i zaszczytny tytuł stały się oka-
zją do rozmowy na temat zaangażowania w obszar 
tematyki senioralnej, którą publikujemy na portalu 
GazetaSenior.pl.
Można się z niej dowiedzieć m.in. skąd powstało 
zainteresowanie obszarem życia osób starszych, 
bo, jak mówi Linda Matus, seniorzy chodzili jej po 
głowie już bardzo dawno temu, jeszcze jako nasto-
latka zastanawiała się, czemu są pomijani w tak 
wielu dziedzinach życia.
Linda Matus jest nie tylko wydawcą i redaktor na-
czelną „Gazety Senior”, ale również założycielką 
agencji MediaSenior.pl, specjalistką i znawczynią 
rynku senioralnego. Napisała książkę „Niezbędnik 
Wrocławskiego Seniora”, założyła także Klub Se-
niora Podróżnika. Na co dzień łączy pasję do se-
niorów z biznesem.

Drodzy Czytelnicy,

w tym przedświątecznym wydaniu rozmawiamy o wyjąt-
kowym, poznańskim festiwalu, który docenia twórczość 
senioralną. Zapraszamy do lektury materiału nadesła-
nego przez czytelnika Gazety Seniora Pana Kazimierza 
Nawrockiego. W swoim materiale opisał działania na 
ostrowskim UTW. Znajdziecie także kilka materiałów An-
drzeja Wasilewskiego, który wziął pod lupę m.in. senio-
ralne działania. Ponieważ kibicujemy każdej pożytecznej 
inicjatywie senioralnej, lekcja, którą prezentuje nasz re-
daktor, będzie cenną wskazówką do działań planowa-
nych w nowym roku. 
Mnóstwo ciekawych propozycji na grudzień i styczeń ze-
brali nasi przyjaciele z Centrum Inicjatyw Senioralnych. 
Wigilijnych spotkań nie było końca, prezentujemy relację 
tylko z jednego, ale cieszymy się, że przedświąteczny 
czas był chwilą zatrzymania, refleksji i okazją do złoże-
nia życzeń. I wiele, wiele innych ciekawych informacji 
w dziale zdrowie, opieka, giełda ofert turystycznych. 
Tuż przed zamknięciem wydania dotarła do nas smut-
na wiadomość o śmierci legendy polskiego kabaretu. 
Bohdan Smoleń zmarł w czwartek rano w poznańskim 
szpitalu. Miał 69 lat. Mamy nadzieję, że Fundacja Stwo-

rzenia Pana Smolenia, której głównym celem jest pomoc 
osobom niepełnosprawnym poprzez hipoterapię, będzie 
kontynuować swoje dzieło. 
Święta Bożego Narodzenia za pasem, ale pamiętajmy, 
że zawsze jest dobry czas, aby pomóc sobie i innym se-
niorom. Jedną z takich okazji jest udział w Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, która po raz kolejny będzie 
zbierać pieniądze na ratowanie życia i zdrowia dzieci 
i seniorów. 
Drodzy Czytelnicy, przyjmijcie życzenia pełnych radości 
Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnej atmosferze. Do 
zobaczenia w nowym, oby zdrowszym i szczęśliwszym 
roku 2017. 

Zapraszamy do lektury

Linda Matus
Redaktor Naczelna  
z Zespołem

Gazety Senior

Linda Matus: Przypomnijmy historię na-
rodzin festiwalu i jego nazwy, tego wy-
jątkowego wydarzenia w skali kraju. Czy 
jeszcze ktoś podejmuje temat niezależnej 
twórczości senioralnej w takiej formie?
Krzysztof Wodniczak: Festiwal Niezależnej 
Twórczości Filmowej (od 2011 roku także Fotogra-
ficznej) zrodził się w Towarzystwie PTAAAK. Trzej 
członkowie tego Towarzystwa: Kazimierz Rafalik, 
Krzysztof Wodniczak i Jerzy Jernas wspólnie za-
proponowali Zarządowi, aby podjąć festiwalową 
inicjatywę. Zaakceptowano formułę i ruszyły prace 
organizacyjne. Zamieściliśmy w mediach informację 
o wydarzeniu, wpłynęło naście filmów, a ja zadba-
łem, osobiście odwiedzając prof. Jerzego Kocha-
nowskiego, aby jako Rzecznik Praw Obywatelskich 
objął Festiwal swoim patronatem. I tak niemożliwe 
stało się możliwe. Festiwal otrzymał dofinansowanie 
z kilku samorządów i pozyskał nawet kilku niewiel-
kich, ale wiernych darczyńców. Recenzje były bardzo 
dobre, a poznański oddział Gazety Wyborczej przy-
znał Towarzystwu PTAAAK swoje białe PYRY – to 
takie plusy za coś ważnego i istotnego. Wodniczak 
ma indywidualne już trzy. Przez sześć lat Festiwal 
dobrze się rozwijał, miał coraz więcej zwolenników, 
ewoluował prawidłowo. Ale przy rozliczeniu z do-
finansowania okazało się, że jeden z naszej trójki 
odpowiedzialny dotychczas za rozliczenia finansowe 
nie wywiązał się ze zobowiązań i wszelkie przyznane 
dotacje musieliśmy zwrócić. Pomimo poniesionych 
strat Towarzystwo PTAAAK w innym gronie i zespo-
le oddanych społeczników zorganizowało kolejne 
edycje.
L.M.: Czy istnieją trendy, mody w twór-
czości senioralnej czy jest ona mniej 
podatna na tego typu zjawiska?
K.W.: Seniorzy to z natury i charakteru raczej 
konserwatyści, życiowi i polityczni i nawet dobrze, że 
nie nadążają nad zmieniającymi się trendami i tym 
światowym przyspieszeniem. Chociaż wierni swoim 
przyzwyczajeniom, są jednak osobami twórczymi, 
ale w określonym wymiarze. U nich treść i forma 
muszą być zawsze zrównoważone.
Kiedy dodaliśmy w nazwie nową kategorię  – foto-
grafia – nie zdawaliśmy sobie sprawy, że klasyczne 
aparaty fotograficzne za przyczyną ewolucji techno-
logicznej są skazane jak dinozaury na wyginięcie. 
Wiedzą o tym wszyscy, z wyjątkiem nas, senio-
rów. Na rynku fotografii, tej ruchomej i klasycznej, 
w bardzo krótkim czasie dokonała się prawdziwa 
rewolucja, trudno bowiem dziś znaleźć aparaty, 
które w jakikolwiek sposób przypominałyby te dawne 
w Polsce popularne Zorki, Zenity, Practicy czy skrzy-
niowe Start 66, że nie wspomnę o ambitniejszych 
i profesjonalnych modelach.
L.M.: Koordynator Festiwalu, Bogusław 
Krupski zapewnia, że każdy przejaw 
wysiłku twórczego będzie doceniony, 
a filmy, które nie znajdą się w przeglą-
dzie Festiwalu, odnajdą swoje miejsce 
w przeglądzie konkursowym. W ramach 
wsparcia twórców planowane były 
warsztaty filmowe i fotograficzne.
K.W.: Zamierzaliśmy takie warsztaty zorganizować, 
ale okazało się, że nie ma wystarczającej grupy 
chętnych. Zaledwie trzech filmowców in spe i jeden 
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fotografujący wyrazili chęć uczestniczenia w nich. 
Trzeba było je odwołać, nad czym bardzo ubolewa-
my.
Dzięki Festiwalowi Niezależnej Twórczości Filmowej 
i Fotograficznej Osób Dojrzałych 60 plus „Wyścig 
Jaszczurów” pojawiło się nowe określenie „Kino 
senioralne”, które daje możliwość zaprezentowania 
kilkunastu filmów, jakie powstały w ostatnim czasie, 
a ich twórcy mają niepowtarzalną szansę skonfron-
towania swojej twórczości zarówno z publicznością, 
jak i innymi realizatorami będącymi w wieku senio-
ralnym. Te późne – może lepiej powiedzieć spóźnio-
ne – debiuty to produkcje unikalne, bardzo osobiste, 
pełne emocji i refleksji. Seniorzy udowodnili, że dali 
radę opanować techniczną stronę urządzeń i jesz-
cze mają coś do przekazania. Ich historie łapią za 
serce, są faktycznie zdumiewające. Przecież „sta-
ruchy” to już powinny kroczyć w kierunku śmietnika, 
jak twierdzi, dobrze, że nie cały, narybek uważający 
się za pępek świata. Dzięki seniorom z kamerami 
i aparatami fotograficznymi wraca do sztuki niemod-
ne wzruszenie, refleksja, uduchowienie, pogoda 
ducha, prostota (a nie prostactwo) w wypowiedziach 
artystycznych.

LAuREACi
L.M.: Vii edycja festiwalu to szansa na 
odkrycie kolejnych talentów filmowych 
i fotograficznych.  Jak było w tym roku?
K.W.: Kilka dni temu, 10 grudnia, odbyła się Gala 
w Kinie Muza, podczas której ogłoszono wyniki. 
Ogłosili je ambasadorka Festiwalu Farida, wło-
ska piosenkarska i aktorka oraz Jędrzej Solarski, 
zastępca prezydenta Poznania. Komisja konkurso-
wa w kategorii fotografia oceniała prace 11 foto-
grafujących, którzy przekazali 120 zdjęć. Poziom 
był wyrównany, ale trzeba było dokonać wyboru 
i tak zadecydowano, że pierwsze miejsce otrzyma 
Wojciech Pietrzak z Jarocina, drugie Kazimierz 
Seredyński z Poznania, a trzecie, także poznaniak, 
Andrzej Górczyński.
Większą rozpiętość stylistyczną mieli widzowie, 
oglądający projekcje filmów konkursowych. Zróż-
nicowany program filmów reprezentujących różne 
gatunki filmowe np. przyrodnicze, społeczne, biogra-
ficzne czy groteski filmowe sprawił, że publiczność 
miała trudny wybór tego najlepszego filmu. Nastąpiło 
głosowanie i po podliczeniu głosów okazało się, że 
główna nagroda symboliczna rzeźba Jaszczur przy-
padła ex aequo. Laureatami tegorocznego Festi-
walu Filmowego „Wyścig Jaszczurów” zostały filmy 
„Poznań, jakiego nie chcemy” autorstwa Lechosława 
Lerczaka oraz Romana Klamyckiego, seniorów, 
amatorów, działaczy społecznych oraz „Tak bardzo 
Cię kocham” w reżyserii Andrzeja Mrówczyńskiego. 
W tym pierwszym pokazane zostały obrazy Pozna-
nia w realu, miejsc zdewastowanych, zdegrado-
wanych, wstydliwych, niektórych jeszcze z czasów 
powojennych. Twórcy filmu mają nadzieję na wywo-
łanie nieskrępowanej dyskusji obywatelskiej, której 
wynikiem powinno być podjęcie przez władze miasta 
decyzji zmierzających do uporządkowania, rewitali-
zacji lub odbudowy wskazanych obiektów. Autorzy 
filmu wychodzą naprzeciw deklaracjom składanym 

przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka w momencie 
obejmowania urzędu w roku 2014, któremu przy-
świecały podobne cele, m.in. przywrócenie dawnej 
świetności Poznania w rankingu pięknych, godnych 
zwiedzania i podziwiania miast europejskich.
Drugi nagrodzony film „Tak bardzo Cię kocham” 
powstał w oparciu o wystawę Marii Gieryńskiej, 
artystki Ziemi Średzkiej, która poświęciła ją w ca-
łości pamięci swojej matki. Zastosowano technikę 
prawie już dzisiaj zapomnianą, szlachetną i bardzo 
pracochłonną zwaną mezzotiną. Wystawa odbyła 
się w Muzeum Archidiecezjalnym w sierpniu br. na 
Ostrowie Tumskim.
Jury studenckie zadecydowało, że na ich nagrodę 
Jaszczura zasłużył duet Stanisław Kalisz – Marek 
Antonowicz. Żacy docenili obraz „Złote góry, grube 
ryby” – film z najbardziej profesjonalnym montażem 
i bardzo atrakcyjną stroną techniczną. Wyprawa, 
jaką przebyli na odległy kontynent, dotarcie do 
„zwykłych” ludzi, czyli do rybaków i górników, po-
zwoliła na zrozumienie trudu. Tematyka ciekawa, nie 
wszyscy bowiem wiedzą, że na dalekim Wschodzie 
nadal trwa istna gorączka złota. Przyznano kilka 
dodatkowych nagród pozaregulaminowych.

GWiaZdY
L.M.: ambasadorem tegorocznej edycji 
festiwalu „Wyścig Jaszczurów” została 
włoska piosenkarka i aktorka Farida. Jak 
festiwalowa publiczność zareagowała na 
gwiazdę takiego formatu?
K.W.: Jakie było nasze zdziwienie, kiedy przybyła 
na spotkanie z fanami właśnie do poznańskiego Tu-
lipana włoska piosenkarka i aktorka Farida! Przyczy-
na jej pojawienia się w Poznaniu była może niezbyt 
koniunkturalna, ale też nie błaha. Organizatorzy 
Festiwalu filmowego „Wyścig Jaszczurów” zapropo-
nowali jej symboliczną funkcję – ambasadorki tegoż 
festiwalu, a Farida, jako osoba spolegliwa, 
artystka przez duże A, przyjęła 
na siebie tę rolę. Zresz-
tą wszystko, co 
poznań-

skie, odgrywa w niej ważne znaczenie, ma dużą 
wrażliwość i pozytywne resentymenty. Pamiętam, 
że właśnie w Poznaniu, na estradzie w Auli Uniwer-
syteckiej, w 1971 roku Czesław Niemen Wydrzycki 
DLA NIEJ skomponował i zaśpiewał song „Klęcząc 
przed Tobą, wyznaję te słowa...”. I faktycznie klęczał 
z czerwoną różą, którą jej podarował. Na oczach 
tysiąca słuchaczy! Po koncercie taksówką pojechali 
do Świebodzina, gdzie mieszkała rodzina Czesława: 
mama, wujostwo i bracia stryjeczni, i tam przedsta-
wił Faridę jako swoją narzeczoną.
Po gali Farida została jeszcze w Poznaniu. Spotkała 
się ze słuchaczami Radia Merkury, którzy wspomi-
nają Radio Yesterday. Festiwal filmowy się skończył, 
a ona z mężem Amerigo przygotowuje się w jed-
nym ze studiów nagraniowych do nagrania swojej 
kolejnej płyty. Jest tajemnicza co do jej zawartości: 
lapidarnie mówi, że będzie to płyta operowo-rocko-
wa. Posłuchamy, ocenimy...

CiąG daLSZY naStąPi
L.M.: Czy po tegorocznej gali będzie 
okazja do obejrzenia nagrodzonych 
filmów?
K.W.: Filmy, które uzyskały statuetki Jaszczury 
i te wyróżnione w roku 2016 zamierzamy wyświetlić 
w wielu miastach województwa wielkopolskiego. 
Szczególnie w tych miejscowościach, gdzie ak-
tywnie działają Miejskie i Gminne Rady Seniorów. 
W miejscowych ośrodkach kultury są dogodne 
miejsca i sale projekcyjne, aby takie filmy wyświe-
tlać. Zresztą tych nagrodzonych filmów na naszym 
Festiwalu nagromadziło się przez te siedem lat 
przeszło dwadzieścia, jest zatem z czego wybierać. 
Towarzystwo PTAAAK jest dysponentem zarów-
no archiwalnych, jak i bieżących filmów, a mając 
nazwę zarejestrowaną w Urzędzie Patentowym RP 
i Stowarzyszeniu ZAIKS możemy w dowolny sposób 
korzystać z twórczości twórców seniorów. Wszelkie 
prawa są po stronie Polskiego Towarzystwa Arty-
stów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK.

Wyścig Jaszczurów

Twórczość senioralna
Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej Osób Dojrzałych 
60 plus „Wyścig Jaszczurów” jest jednym z najważniejszych 
konkursów tzw. kina senioralnego w Polsce. O jego historii, 
ostatnich edycjach, a także o trendach w twórczości seniorów 
opowiada Krzysztof Wodniczak, jeden z pomysłodawców 
Polskiego Towarzystwa Artystów, Autorów, Animatorów Kultury 
PTAAAK oraz były przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów 
w Poznaniu i koordynator Wielkopolskiego Porozumienia 
Dziennikarzy.

fot. Roman Szymański
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PEREGRYNACJE 
JĘZYKOWE
W każdym niemal uniwersytecie trzeciego wieku 
seniorzy uczą się modnego obecnie języka angielskiego. 
Dowiadują się przy tej okazji, że język ten ma liczne 
odmienności terytorialne: angielski amerykański, 
australijski, szkocki, walijski, brytyjski, irlandzki, Oxford 
English. Ten ostatni jest wzorcem poprawności. 

U nas taki wzorzec ma nazwę języka literackiego 
i dawniej był cechą wymaganą w manierach bycia, 
nieistniejącej już w dawnej formie – warstwy spo-
łecznej zwanej inteligencją. W tym miejscu nasuwa 
się pytanie, jaki jest obecnie wzorzec poprawności 
w moim ojczystym języku polskim. Wszak aktual-
ny polski język potoczny składa się z mieszaniny: 
polszczyzny uzupełnianej wyrażeniami ze slangów 
więziennych czy wojskowych, zwrotów angielskich, 
wyrażeń komputerowych (np. zamiast „pójdę tam” – 
„zaloguję się” itd.), doraźnych udziwnień młodzieżo-
wych przejmowanych także przez dorosłych (np. „sie 
ma”), ozdabianych wulgaryzmami. Nawet na uniwer-
sytecie nie ma już dawniejszych pouczeń na semina-
riach czy egzaminach: „Proszę nie mówić językiem 
ulicy, ludzi wykształconych obowiązuje poprawna 
polszczyzna”.

Gwara kaszubska, śląska, poznańska
Mamy w Polsce narzecze kaszubskie czy śląskie, 
śpiewną melodię zdań na Podlasiu, odszedł w mrok 

historii oparty na dowcipności żargon warszawskie-
go Powiśla, lwowska ludowość Wrocławia czy też 
rubaszna gwara poznańskiej ulicy. O ile Kaszuba 
czy Ślązaka da się zrozumieć mimo zniekształceń 
fonetycznych w brzmieniu poszczególnych słów, to 
poznańszczyzna oprócz specyfiki akcentowej cha-
rakteryzowała się wieloma słowami i określeniami 
zupełnie niezrozumiałymi dla mieszkańców innych 
regionów czy też mieszkańców Poznania funkcjonu-
jącym powyżej poziomu „ulicy”.

Niestety, nie ma już w języku obiegowym ani gwa-
ry warszawskiej, ani poznańskiej, tak jak odszedł 
w mrok historii folklor, który je stworzył. Czasem je-
dynie spotkać można z rzadka, budzące ciekawość 
i pogodny uśmiech – relikty lokalnej specyfiki języ-
kowej tych miast w wydaniu raczej kabaretowym niż 
użytkowym. Dla ilustracji załączamy, podpatrzoną na 
ścianie pewnej restauracyjki stylizującej na dawną 
poznańską ludowość, parafrazę powszechnie zna-
nego wiersza Juliana Tuwima w gwarze poznańskiej.

Stoi i stacji wielgachno bana

cało w łoliwie je utytłana.

Para z ni bucha i poświstuje

a palocz cingim wefni hajcuje.

Wuchte wagonów mo zahaczone

wef każdym klunkrów je nawalune.

Jest tych wagunów coś ze śtyrdzieści

Wcale nie wiada co się tam zmieści.

W pirszym wagónie kole wynglarki

jadum z Poznania same Kaczmarki.

Jadzie tyż kundziu i z Wildy szczony

a każdy śrupie z tytki binbony.

Wef drugiem szkieły i ejber łysy

śtyrech górali i dwa hanysy.

Potym je proszczok, owce i kunie

Wszysko to w trzecim jadzie wagónie 
– i tak dalej.

Andrzej 
Wasilewski
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zapraszamy do zakładki Wywiady

Emocje przy wigilijnym stole
Święta Bożego Narodzenia są w naszej kulturze świętem 
szczególnym z uwagi na swój na wskroś rodzinny charakter. 
Świętowało się w naszym dzieciństwie nie tylko kilkudniową 
celebrację kuchennych przygotowań, towarzysząc 
zafrasowanej mamie, bo ukradkiem można było wylizać mak 
z makutry, z niewinną miną popodkradać grudki kruszonki 
z ciasta czy powykrawać naparstkiem dziurki w ciastkach… Andrzej 

Wasilewski
Można było świętować, nie tylko rozkładając z prze-
jęciem garść siana na stole, zanim siostra nakryje 
go białym obrusem czy ubierając z ojcem choinkę. 
Nie tylko licząc z dziecięcym zatroskaniem, czy aby 
na stole potraw jest dwanaście, z namaszczeniem 
ubierając się wizytowo, składając sobie w podniosłej 
atmosferze uroczyste życzenia przy dzieleniu się 
opłatkiem, czekając w emocjach, kiedy najmłod-
sze dziecko wyjmie spod choinki „naszą” paczkę, 
podchwytując dziecięcą śpiewnością intonowane 
przez mamę kolędy, które tato przyozdabiał swoim 
basem…

Będąc mamą, tatą
Później sami staliśmy się tatą, który w maminym far-
tuchu sprawia karpia, tatą w eleganckim garniturze 
i białej koszuli rozpoczynającym wspólną modlitwą 
rytuał rodzinnej wigilijnej wieczerzy, staliśmy się 
mamą zatroskaną, żeby było odświętnie, uroczyście, 
radośnie i smacznie i żeby podchoinkowe prezenty 
były na miarę zachwytów dzieci. Mamą przeżywają-
cą wespół z dziećmi ich wzruszenia przy rozświetlo-
nej kolorowo choince. Sami staliśmy się rodzicami 
ogarniającymi sercem swoje ukochane, małe stadko 
tonące w zaabsorbowaniu w kolorowych opako-
waniach po wyjętych zabawkach i robiące sobie 
wzajemnie drobne psikusy, co jest nieodzownym 
akcentem obcowania dzieci.

Wigilia u babci
A teraz owe dzieci pozakładały własne rodziny, 
przeżywają normalne rodzicielskie kłopoty z własny-
mi dziećmi. Wiele matek seniorek z różnym uzasad-
nieniem, ale tak naprawdę – bojąc się pustki w ten 
kolorowy rodzinnością wieczór  – bezdyskusyjnie 
ściąga do siebie na ową świąteczną kolację swoje 
dzieci wraz z ich dziećmi, tworząc sympatyczną 
prolongatę własnego macierzyństwa i dzieciństwa, 
swoich dorosłych już przecież dzieci. Ale w ich daw-

nym, rodzinnym domu nie uczestniczą w klimatach 
wspólnych przygotowań, celebracji przedświątecz-
nej atmosfery świąt, tego smaku dzieciństwa. Ich 
dzieci nie mają możliwości poznać emocji tworzenia 
klimatu będącego tworzywem wspomnień towarzy-
szących do końca życia jako baza wspomnieniowa 
dziecięctwa. Wigilia to taka kolacja u babci, tyle że 
z prezentami. I to wszystko. Żadnych głębszych 
emocji. Powierzchowność. Idziemy w gości, powód 
nie jest dla dziecka ważny, bo nie towarzyszą mu 
specjalne emocje.

Najsmutniejszy wieczór w roku
W swoim długim życiu niewiele spotkałem matek, 
które na pytanie stawiane tonem oczywistości: „To 
my, mamo, do ciebie na wigilię, tak?” – potrafiło 
odpowiedzieć mniej więcej tak: „O nie, córeczko! Te-
raz, kiedy masz własną rodzinę, męża i dzieci, masz 
też obowiązek dać tym dzieciom pewne tradycje 
wyniesione z domu rodzinnego. Twojego domu, nie 
domu babci. Z ich domu, twojego domu jako matki. 
Teraz, kochanie, to najwyżej możesz zaprosić nas z 
ojcem albo teściów, albo na zmianę, możecie także 
odwiedzić nas w święta.”
Są seniorki wybierające wersję pierwszą. Są też 
wybierające wersję drugą. Niemała jest jednak 
rzesza starszych ludzi, nierzadko będących już solo, 
którzy nie liczą, czy potraw na stole jest dwanaście, 
nie kładą ukradkiem prezentów pod choinkę, karpia 
smażą jak najmniejszego, kupują w markecie kilka 
pierogów na sztuki i jednego śledzia, na stole sta-
wiają tylko jeden talerz… Nie dzielą się opłatkiem, 
nie składają życzeń, a z frustracji, na zakończenie 
kolacji wypijają „setkę”, by zagłuszyć ściskający 
serce smutek samotności. Jedynym echem świąt są 
dla nich płynące z telewizora kolędy i własne myśli. 
Mąż w niebie, syn w Anglii, córka we Włoszech… 
czasem zatelefonują… czasem zapomną… Czasem 
bywa tak, że mieszkają w zasięgu samochodo-

wym, ale synowa… ale zięć… ale syn… „Wie pan, 
ja rozumiem, oni są bardzo zajęci, ciężko pracują, 
nie mogę wymagać…” – starsza kobieta zagryza 
krzywiące się wargi i odwraca oczy. Czasem inne 
okoliczności sprawiają, że samotni seniorzy w ten 
najbardziej rodzinny wieczór roku czują się jeszcze 
bardziej samotni niż kiedykolwiek. „Jest to dla mnie 
najbardziej fatalny wieczór” – powiedziała samotna 
koleżanka z Klubu Seniora. I pewnie nie ona jedyna 
by to rzekła.

Nie jesteś sam(a)
I tym właśnie seniorom, ku którym przy wigilijnym 
stole nikt nie wyciągnie ręki z opłatkiem aby złożyć 
jakiekolwiek, choćby standardowe życzenia, autor  
obiecuje, że przy swoim wigilijnym stole, chociaż 
przez chwilę będzie z nimi. Potowarzyszy choćby 
duchowo, życzliwie uśmiechnie się w sercu i szep-
nie: Nie przeżywaj na smutno, świt przyniesie lepszy 
dzień, a żyć trzeba życiem takim, jakie się ma. No, 
bo cóż poradzisz? Uśmiechnij się!...

 Andrzej Wasilewski
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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
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O aktywność seniorów 
warto walczyć...
Żyjemy w czasach, kiedy w szybkim tempie stajemy się społeczeństwem 
starzejącym się, a słowo „senior” nie znika z realnego i medialnego 
obiegu. Dla części starszych osób „jesień życia”, wiążąca się po 
wielu latach intensywnej pracy z przejściem na emeryturę, to dojrzałe, 
prawdziwe życie, pełne blasków i zaangażowania dla ludzi i na rzecz 
ludzi. Dla innych to pora rosnących problemów, kłopotów ze zdrowiem 
i poczuciem samotności, wynikających z nieuchronnej starości 
i konieczności stawiania im czoła. 

Nagły przeskok w stan spoczynku stanowi dla nich 
szok i oznacza zagubienie. Spora grupa nie potrafi 
przystosować się do nagłej zmiany w życiu, poradzić 
sobie z nowymi wyzwaniami i uwarunkowaniami. 
Tacy szczególnie potrzebują pomocnej dłoni. Stąd 
też zapobieganie i przełamywanie marginalizacji se-
niorów oraz inspirowanie i wspieranie ich aktywności 
w każdym środowisku staje się pierwszoplanowym 
zadaniem dla władz różnego szczebla i organizacji 
pozarządowych. 

Ważni i potrzebni
Seniorzy to nie margines. Jesteśmy ważną częścią 
społeczeństwa, ważną częścią każdego miasta i gmi-
ny. Musimy mieć świadomość, że liczba seniorów 
stale wzrasta i będzie wzrastać. To wiadomość dla 
decydentów, aby byli bardziej zdecydowani do podej-
mowania odważnych inicjatyw na rzecz najstarszych 
mieszkańców lokalnych społeczności. Istotnym przy 
tym zjawiskiem powinno być oparcie swoich działań 
na przekonaniu, że miasto przyjazne seniorom, to 
miasto uniwersalne – przyjazne wszystkim. Nie ule-
ga wątpliwości, że takie inicjatywy wymagają empa-
tii, cierpliwości i zrozumienia. Trzeba docenić więc 
tych, którzy z pasją i życzliwością odpowiadają na 
potrzeby seniorów i wspierają ich poprzez różnorod-
ne przedsięwzięcia i rozwiązania. Takich przykładów, 
godnych naśladowania, jest w naszym kraju, co cie-
szy, coraz więcej.

Ostrów przyjazny seniorom
Wystarczy spojrzeć na Ostrów Wielkopolski, pięknie 
rozwijające się miasto w Południowej Wielkopolsce, 
w którym mieszkam i żyję. Barwne, radosne, zielone, 
przyjazne ludziom, gdzie od wielu lat kreuje się pozy-

tywny obraz współczesnego seniora. Wpływ na ten 
stan rzeczy miało w znacznej mierze powstanie dzie-
sięć lat temu Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, działającego pod patronatem Społecznej 
Akademii Nauk w Łodzi – Wydziału  Zamiejscowego 
w Ostrowie Wielkopolskim. Ta inicjatywa Pana Józe-
fa Kozana, znanego i cenionego w środowisku pe-
dagoga, człowieka wielu talentów, wyszła naprzeciw 
oczekiwaniom środowiska senioralnego i szybko zy-
skała powszechną akceptację. Skupiając wokół sie-
bie wielu sojuszników i sprzymierzeńców przekonano 
władze o potrzebie wykorzystania potencjału intelek-
tualnego i zaangażowania osób starszych w sprawy 
miasta i regionu. Seniorom stworzono warunki dla 
wspólnego spędzania czasu w rodzinnej atmosfe-
rze oraz do włączenia ich w przedsięwzięcia o cha-
rakterze oświatowo-kulturalnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem upowszechniania zdrowego trybu 
życia. W ten sposób Uniwersytet stał się ważnym 
ogniwem oświatowego pejzażu, pożyteczną ideą 
kształcenia ustawicznego, stale rozwijaną i umac-
nianą dla dobra systematycznie powiększającej się 
liczby seniorów. Wystarczy zauważyć, że o ile z chwi-
lą powstania Uniwersytetu było nas 186 skupionych 
w 17 grupach edukacyjnych, to obecnie jest nas 425 
zaangażowanych w 34 sekcjach tematycznych i za-
jęciach warsztatowych. Przez ostatnie lata w pracach 
Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przewi-
nęło się ponad 1200 osób.

Gdy rzeczy niemożliwe stają się 
możliwymi
Patrzę od lat z dumą na ofertę organizacyjną i progra-
mową, dzięki której słuchacze naszego Uniwersytetu 
mają możliwość wzbogacania aktywności intelektual-

nej, fizycznej i psychicznej oraz zaspokajania swoich 
potrzeb kulturowych, poznawczych i towarzyskich 
pod kątem swoich zainteresowań. Miło spoglądać na 
uśmiechnięte twarze jeszcze niedawno pogrążonych 
w smutku i zadumie nad swym losem wielu osób 
oraz na żywiołową aktywność seniorów podczas wy-
kładów audytorskich, różnorodnych zajęć dydaktycz-
nych, w kołach zainteresowań, warsztatach czy na 
spotkaniach integracyjnych, jak też podczas imprez 
okolicznościowych, festynów i w ramach funkcjono-
wania Klubu Podróżnika. Przez wiele lat nieprzykła-
dający wagi do tego, jakie perspektywy mają przed 
sobą, nagle pokazali swoją pasję, energię i deter-
minację w osiąganiu wyznaczonych celów. Rzeczy 
niemożliwe stały się możliwymi. Wiek im w tym nie 
przeszkadza. Udowadniają sobie i innym, że dojrza-
ły okres życia może być piękny, intrygujący, barwny 
i pełen wrażeń. 

Wydarzenie Społeczne Roku 2010
Rozbudzone nadzieje i optymistyczne nastawienie 
do życia, trafienie w gusty, oczekiwania i zaintereso-
wania seniorów spowodowało, że prowadzone w ra-
mach Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
formy aktywności cieszą się dużym uznaniem wśród 
mieszkańców naszego miasta i regionu. Dali temu 
wyraz w plebiscycie „Gazety Ostrowskiej” przyzna-
jąc naszemu Uniwersytetowi tytuł Wydarzenia Spo-
łecznego Roku 2010, zaś prezesowi Stowarzyszenia 
Panu Józefowi Kozanowi tytuł „Ostrowianina Roku”. 
Warto przy tym podkreślić pomoc i wsparcie ze stro-
ny Pani Beaty Klimek, prezydenta Miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego oraz Pana Pawła Rajskiego, Staro-
sty Ostrowskiego, często obecnych wśród naszych 
słuchaczy. Przykładem doceniania pozycji Ostrow-

Kazimierz Nawrocki

Artykuł nadesłany przez czytelnika
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Polskie HoteleCena zawiera:
 ͫ 7 lub 9 noclegów
 ͫ przejazd komfortowym 

autokarem z cafebar i WC
 ͫ polska obsługa
 ͫ wyżywienie 3x z dziennie
 ͫ odległość hoteli od morza 

100-200 m

 ͫ możliwe wycieczki 
fakultatywne (m.in. Rzym, 
Wenecja, Florencja+Bolonia, 
Loretto-Asyż-Cascia, San 
Marino)

 ͫ ubezpieczenie od chorób 
przewlekłych oraz KL i NNW

Włochy

10 dni cena od 1049 zł

12 dni cena od 1399 zł

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

tel. 33 811 77 26
tel. 695 392 137

Wyjazd autokaru możliwy  z 60 miast w Polsce!

Święta
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w mieście było przyznanie przez Radę 
Miejską medalu „Za zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

UTW w opiniach seniorów
Opinia władz harmonizuje z odczuciami seniorów, którzy swoją postawą i za-
angażowaniem przyczyniają się do rozwoju i umacniania Uniwersytetu. Aby 
mieć pełniejszy obraz tego stanu rzeczy pozwolę sobie zacytować wypowiedzi 
niektórych z nich, z jakimi często się spotykam:
„Jesień życia to nie kres, a dopiero początek prawdziwego odkrywania siebie,
 swoich pasji i zainteresowań”, „Moje życie stało się aktywne, radosne i pełne 
nowych wyzwań. Spoglądam teraz z większym optymizmem w przyszłość”, 
„Przestałam się zamykać w domowych pieleszach i zaczęłam wychodzić do 
ludzi. Uśmiech częściej gości na moim obliczu”, „Dbając o kondycję fizyczną 
i umysłową po okresie długoletniej pracy zawodowej poczułam się osobą bar-
dziej kreatywną”, „Pogłębiona wiedza z informatyki pozwala mi spojrzeć na 
sprawy codzienne z całkiem innej perspektywy”, „Nowi ludzie i nowe otocze-
nie umożliwiają mi beztroskie spędzanie czasu i nadają sens mojemu życiu”, 
„Poznanie języka obcego ułatwia mi kontakty towarzyskie i rodzinne”, „Nowe 
pasje, jakie tutaj znalazłem, stały się balsamem dla mojej duszy. Otworzyłem 
się na świat i ludzi, zaakceptowałem go takim, jakim się stał bez bliskich mi 
osób”, „Nawiązane przyjaźnie ubarwiły moją codzienność i oddaliły ode mnie 
szare i smutne myśli, jakie dotąd często mi towarzyszyły”.

Uwierzyć w siebie
Kreatywność wielu osób i tworzenie czegoś nowego przyczyniają się do suk-
cesów Uniwersytetu w zakresie realizacji projektów otrzymywanych w ramach 
konkursów ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp i Starostę 
Ostrowskiego, jak też poprzez granty w relacjach ze Stowarzyszeniem Fun-
duszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Na 
podkreślenie zasługuje włączanie się w takie ambitne przedsięwzięcia coraz 
większej grupy osób w dojrzałym wieku, pokazujących swoje talenty, ambicje 
i pasje. Żyją kolorowo i pomagają żyć innym.
Chciałbym tą drogą zachęcić seniorów w różnych regionach naszego kraju do 
aktywnego włączania się w nurt życia wokół Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
Wszelkiej zaś maści sceptykom, negatywnie nastawionym do ludzi i do świa-
ta, zamkniętym w sobie, celebrującym smutek i gorycz, widzącym wszystko 
w czarnych kolorach powiedzieć: „Nie marnuj swojego życia na łzy, tylko bierz 
z niego wszystko, co najlepsze, co dobrego daje Ci los. Nie czekaj na to, aż 
Ci życie na tacy przyniesie szczęście, tylko walcz o nie. Najlepsze, co możesz 
zrobić dla siebie, to uwierzyć w siebie.”
Spotkajmy się kiedyś na wspólnym biesiadowaniu i wymianie doświadczeń.

Kazimierz Nawrocki
Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
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Kolędowanie pod 
choinką w „Oazie”
Ageizm to wyrażenie niezbyt znane 
lub nie zawsze dobrze rozumiane. 
Oznacza postawy oparte na 
stereotypach i uprzedzeniach 
odnoszących się do wieku danej 
osoby lub grupy osób. Ma to swoje 
odbicie w przybieraniu negatywnych 
postaw wobec ludzi starszych. 

Pojmowanie rzeczywistości w ten sposób nie powinno mieć miejsca, a wręcz 
należy takie zjawiska i postawy całkowicie z życia wykluczać. Aby eliminować 
z życia codziennego takie kuriozalne absurdy powołano Miejską Radę Seniorów, 
która za podstawowy cel działalności przyjęła walkę z wykluczeniem społecznym 
osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do 
pełnego życia kulturalnego i społecznego.

Oaza dla osób starszych i samotnych
7 grudnia Miejska Rada Seniorów wraz z grupą pensjonariuszy z domów pomocy 
społecznej i przedstawicieli klubów seniora pojechała do Strzeszynka na świą-
teczne spotkanie w „Oazie”. Wyjątkowy nastrój i klimat, doskonała kuchnia i wy-
stęp artystów z przedstawieniem pastorałki, chociaż w niewielkim stopniu w skali 
potrzeb środowiska, był wyrazem szacunku dla ludzi w starszym wieku, a także 
ucieleśnieniem konsolidacji środowiska. Wielu z obecnych na spotkaniu senio-
rów ukradkiem ocierało łzy wzruszenia. Podczas spotkania poznaliśmy 102-letnią 
Kazimierę Urbaniak, która z wyjątkowym humorem przedstawiła receptę na dłu-
gowieczność. W spotkaniu wziął również udział ks. Waldemar Hanas – dyrektor 
Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Urząd wesprze seniorów
O dużej wartości i doniosłości spotkania świadczy fakt, że w tym wyjątkowym 
posiedzeniu uczestniczył także Jędrzej Solarski, zastępca Prezydenta Miasta Po-
znania, który w krótkim wystąpieniu podziękował za udział oraz wyraził uznanie 
i poszanowanie dla seniorów. Jednocześnie zapewnił o dalszej pomocy płynącej 
z urzędu i zadeklarował, że problemy seniorów nadal będą jednym z prioryteto-
wych zadań UM w nadchodzącym czasie. 
Łącznie przybyło nas blisko 100 osób. Dziękujemy...

Roman Szymański
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Przewodnik

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. 

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!

Poznański Przewodnik 
Seniorki i Seniora
Na przełomie grudnia i stycznia ukaże się Poznański Przewodnik 
Seniorki i Seniora przygotowany przez Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych. Gazeta Senior gratuluje CIS tak świetnego pomysłu! 
Wierzymy, że książka, napisana w formie rozmowy, okaże się 
użyteczna i że poznańscy seniorzy znajdą w niej odpowiedzi na 
najważniejsze pytania. Dziś prezentujemy Państwu słowo wstępu.

– Mamy piękne doświadczenie siedmiu lat rozmów z poznańskimi Seniorami. 
Zamarzyło nam się, żeby najważniejsze dla nich sprawy, najpilniejsze pytania 
i użyteczne informacje przenieść na papier, tak aby mogli mieć nas zawsze pod 
ręką – informuje Maria Sitarska.   

Słowem wstępu  
Przychodzą Państwo do Centrum Inicjatyw z różnymi pytaniami. Dzięki Wam, 
przez kolejne lata naszej pracy uczyliśmy się, że świat seniorów składa się za-
równo z codziennych wyzwań i trosk, jak i z marzeń i ogromnej chęci korzystania 
z życia. Dzięki temu rysuje się w nas (i ciągle rośnie!) mapa różnych ważnych 
dla Państwa zagadnień, różnych kierunków ciekawości, różnych potrzeb. Nie 
wszystkim potrafimy sprostać samodzielnie, ale zawsze staramy się skierować 
Państwa w dobre ręce. Współpracujemy z wieloma miejscami, w których życzli-
wość dla seniorów i seniorek jest ważną wartością codziennej pracy. Mamy więc 
nadzieję, że informacje zawarte w Przewodniku będą Państwu służyć w przeży-
waniu dobrej codzienności.  

Centrum zamknięte w książce
Oddajemy w Państwa ręce Poznański Przewodnik Seniorki i Seniora, o którym 
myślimy trochę jak o Centrum zamkniętym w książce. Znajdziecie tu wiele infor-
macji dotyczących zdrowia i aktywności fizycznej, przeczytacie o tym, dlaczego 
warto dobrze się odżywiać, wskażemy wiele możliwości uczestnictwa w życiu 
kulturalnym, opowiemy o tym, dlaczego warto być wolontariuszem, dlaczego do-
brze jest uczyć się przez całe życie. Z dużą uwagą zbudowaliśmy rozdziały doty-
czące wsparcia, opieki i poradnictwa. Mamy nadzieję, że w trudnych życiowych 
sytuacjach będziecie spokojni o to, że macie dokąd pójść i wiecie jak korzystać 
z pomocy. 

Dziękujemy i zapraszamy
I ogromnie Wam dziękujemy. To dzięki niezliczonym rozmowom z Państwem 
powstał ten Przewodnik. Jesteśmy wdzięczni za okazywane nam zaufanie, za 
wszystkie historie, którymi się z nami dzielicie. Uwielbiamy te rozmowy. To Wy 
czynicie naszą pracę ważną i wartościową. 
Dziękujemy również współpracującym z nami organizacjom pozarządowym, 
miejskim instytucjom i firmom – wspaniale jest przyglądać się temu, jak z roku 
na rok, sieć Miejsc Przyjaznych Seniorom rośnie, jak ważny staje się dla Was 
dojrzały odbiorca inicjatyw, czy usług. 
Dziękujemy również członkom i członkiniom Miejskiej Rady Seniorów za konsul-
tacje merytoryczne Przewodnika. Wszyscy razem działamy w Poznaniu na rzecz 
poprawy jakości życia najstarszych jego mieszkanek i mieszkańców.
Zapraszamy Was, Miłe Seniorki i Drodzy Seniorzy do lektury Poznańskiego Prze-
wodnika Senioralnego. Mamy przekonanie, że wiedza może dać nam większe 
poczucie kontroli nad życiem, a co za tym idzie: poczucie bezpieczeństwa, lepszy 
komfort życia i istotny wpływ na świat. Życzymy Wam tego i zapraszamy do Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych! 

Zespół Centrum Inicjatyw Senioralnych  
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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

Suma popełnionych błędów
W pewnym dużym mieście kipiący aktywnością 
młodzi ludzie, zjednoczeni w dającym taką szansę 
stowarzyszeniu, szukając, co by tu zrobić społecznie 
użytecznego, uznali, że dobrze by było starszych ludzi 
powyciągać z domów. Po co? Żeby pobudzić ich do 
zaktywizowania swego życia, co poprzez działanie poza 
domem da im kontakt z ludźmi oraz włączy ponownie 
w nurt życia społecznego, z którego wiek ich wyalienował. 
Teza może trochę dyskusyjna w swoim generalizowaniu – 
ale chwalebna. Bez wątpliwości.

Nakładem kosztów (wynajęcie sali, kawa, ciastecz-
ka, ulotki informacyjne) przygotowano spotkanie, na 
którym (jak czytamy w ulotce) seniorzy opowiedzą 
o swoich pomysłach, planach i korzyściach z dzia-
łalności wolontariackiej. W miłej atmosferze – piszą 
organizatorzy – przy kawie, herbacie i ciasteczkach, 
porozmawiamy o inicjatywach woluntarystycznych 
seniorek i seniorów, a dzieląc się naszymi doświad-
czeniami, zainspirujemy się do zaangażowania na 
rzecz lokalnej społeczności. Nic – tylko przyklasnąć 
i pochwalić.
Na tym, wielce interesująco zapowiadającym się 
co do idei spotkaniu, pojawiło się czworo seniorów, 
z czego troje służbowo. Pozostali uczestnicy to, 
oprócz organizatorów, dziewięcioro zaproszonych 
przez nich przedstawicieli centrów rehabilitacji i do-
mów pomocy społecznej w ogóle niezainteresowa-
nych wolontariatem (jedna tylko osoba reprezento-
wała wolontariat). Wszyscy kolejno zabierali głos, 
opisując pracę z niedomagającymi zdrowotnie senio-
rami, a główne akcenty retoryki obracały się wokół 
terminów: pacjent, terapeuta, rehabilitant itp. Nie było 
tu miejsca dla seniora niebędącego pacjentem, nie-
wymagającego terapii zajęciowej, a na tyle sprawne-
go, żywotnego i rozwiniętego umysłowo, by posiadać 
potrzebę zagospodarowania własnego czasu i ener-
gii dla służby innym.

Zdrowi „na miarę wieku”
Według rocznika statystycznego seniorzy inwalidzi to 
tylko 14% społeczności 60+. Jakiś wskaźnik procen-
towy należy dodać na niebędących inwalidami, ale 
wymagających rehabilitacji z powodu wiekowego sta-

nu zdrowia. Pozostaje jednak duży margines procen-
towy zdrowych „na miarę wieku”, szukających bodź-
ców do wyjścia z domu. Ale nie o nich była mowa na 
tym spotkaniu.
Wydaje się, że popełniono w organizacji tego przed-
sięwzięcia kilka błędów wynikających ze spontanicz-
ności działania (hurra! Robimy!!!) ludzi młodych. Po 
pierwsze umknęło rozpoznanie głębi i kierunków pro-
blemu w tej miejscowości (kilkadziesiąt klubów senio-
ra, kilka uniwersytetów trzeciego wieku, kluby zain-
teresowań w osiedlowych domach kultury, seniorzy 
w związku wędkarskim, klubach żeglarskich, klubach 
cyklistów, szachistów, PTTK, Przyjaciół Filharmonii, 
Towarzystwie Muzycznym, ogródkach działkowych, 
wolontariatach itd.).

Co motywuje seniorów?
Wydaje się także, że zabrakło wcześniejszego dotar-
cia do ewentualnych zainteresowanych „z wolnego 
naboru”. Młodość jest bowiem okresem garnięcia się 
do tworzenia zespołowego, wielkiej energii działania, 
organizowania, tworzenia sukcesów, potwierdzania 
własnej przydatności. Wystarczy rzucić hasło, a chęt-
ni znajdą się zawsze. I tu zabrakło wiedzy o przeło-
żeniu. Motywacja człowieka w okresie starości (no, 
sorry! – taka jest nasza emerycka prawda) nabiera 
innego charakteru. Ludzie starsi do uruchomienia 
działania potrzebują emocjonalnej podniety silniej-
szej niż samo hasło. Potrzebują zachęt, bo są mniej 
skłonni do entuzjastycznego podejmowania wyzwań 
spontanicznych. Nadto, osoby aktywne za młodu, 
starają się także okres starości przeżyć aktywnie. 
Kto zaś nie ma w sobie potrzeby aktywności, nic go 

z domu nie wyciągnie, bowiem osoba taka znajdu-
je przyjemność upychania całego swojego świata 
w ekran telewizora.

Stereotyp seniora
Niekorzystnie zaważyła także, jak się wydaje, oscyla-
cja wokół powszechnego stereotypu seniora, zwłasz-
cza lansowanego przez telewizję jako człowieka nie-
dołężnego, zaniedbanego higienicznie, pokręconego 
chorobą, niezbyt rozwiniętego umysłowo, żyjącego 
w prymitywnych warunkach, niezaradnego życiowo 
i ciągle padającego łupem różnych cwaniaczków. 
„Wszyscy ludzie w podeszłym wieku tacy są, no 
może za wyjątkiem mojej babci i dziadka, którzy są 
ludźmi światłymi”. W każdym razie niemal wszyscy 
zabierający na tym spotkaniu głos „służbowo” wypo-
wiadali się w kontekście takiego poglądu na potrzebę 
ratowania seniorów z alienacji społecznej.
Przy absolutnej pochwale dla młodych organizato-
rów za podjęty temat należy wyrazić ubolewanie, że 
ktoś bardziej organizatorsko doświadczony (a z na-
zwy organizacji wynika, że tacy na pewno tam są) 
nie włączył się, choćby doradczo, w tak użyteczne co 
do idei, przedsięwzięcie. I wyrazić trzeba nadzieję, że 
pełni twórczego zapału młodzi działacze nie zrażą się 
jednostkowym niepowodzeniem, natomiast wiele się 
z niego nauczą. Wszak doświadczenia nabiera się 
sumą popełnionych błędów, nie inaczej. Rozumiemy, 
bo przerabialiśmy to przez cały okres życia aktywne-
go, a i teraz czasem – również.

Andrzej Wasilewski

Andrzej 
Wasilewski
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os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

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

Zima w formie

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
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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. 

Zima to idealny czas na pielęgnowanie formy, którą budowało 
się latem. Warto wyznaczyć sobie dwa dni w tygodniu i mimo 
niesprzyjającej aury za oknem, wybrać się na zajęcia, bo nic tak 
nie motywuje, jak zwarta grupa. Każdy, kto regularnie ćwiczy, 
potwierdza, że czasem ciężko wyjść z domu, ale samopoczucie 
po zajęciach wynagradza wszelkie niedogodności. Wzrasta nie 
tylko poziom endorfin, zwanych hormonem szczęścia, ale również 
sprawność fizyczna i kondycja. Ruch jest najlepszym lekarstwem. 

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.

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
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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

Poduszki ortopedyczne  
na zdrowy i bezpieczny sen
Nieprzespane noce, chrapanie, bóle głowy lub kręgosłupa, a może drętwienie dłoni? Czy 
również cierpisz na te dolegliwości? Przyczyną tych problemów może być zła jakość snu, 
powodowana nieodpowiednim doborem poduszki.

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: 19 stycznia,  
23 lutego - godz. 17.00

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

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

Sen ma niezwykle istotne znaczenie dla naszego zdrowia psy-
chicznego oraz fizycznego. Nocny odpoczynek służy regeneracji 
ciała, jak również pozwala odpocząć umysłowi po ciężkim dniu. 
Poduszki z pierza lub wkładu syntetycznego nie są odpowiednio 
wyprofilowane i ulegają  szybkiemu odkształceniu. Dodatkowo 
zbyt mała lub za duża poduszka powoduje napięcie mięśni po-
przez złe ułożenie ciała. Jednym ze sposób zapobiegania upo-
rczywym dolegliwościom bólowym i zwyrodnieniom kręgosłupa 
jest wybranie poduszki ortopedycznej, która zagwarantuje pra-
widłowe ułożenie kręgosłupa.
Poduszki z pamięcią kształtu
Poduszki ortopedyczne są wyrobem zwiększającym komfort 
snu. Odpowiednio wyprofilowane zapewniają odciążenie odcin-
ka szyjnego, prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz rozluźnienie 
mięśni karku i ramion, niezależnie od pozycji, w której śpimy. 
Dzięki skorygowaniu pozycji poprzez zmniejszenie punktów na-
cisku ciała poduszka ortopedyczna przyczynia się do złagodzenia 
dolegliwości bólowych.
Przy wyborze poduszki ortopedycznej warto zwrócić uwagę na 
materiał bazowy, z którego jest wykonana. Polecamy te wyko-
nane z pianki poliuretanowej z pamięcią kształtu. Dzięki temu 
poduszka likwiduje wibracje oraz zapamiętuje profil kształtu 
jeszcze przez kilka sekund po odciążeniu danego punktu. Wywie-
ra dużo mniejszy ucisk na ciało i nie zaburza krążenia krwi. Jeśli 
zmienimy położenie ciała, poduszka na nowo dostosuje się do 
tej zmiany, w przeciwieństwie do zwykłej poduszki wypełnionej 
np. pierzem. Dodatkowo poduszki te są antyalergiczne. Na rynku 
możemy spotkać modele wykonane z pianki z węgla bambuso-
wego lub z naturalnym ekstraktem aloesowym.
Przeciwalergiczne, przeciwgrzybicze
Oba produkty dzięki swojej innowacyjnej technologii zapobie-
gają rozwojowi mikroorganizmów, grzybów oraz alergenów. 

Ponadto chłoną drobinki kurzu oraz zapewniają właściwą cyr-
kulację powietrza ograniczając nadmierną potliwość ciała. Ceny 
poduszek są zróżnicowane (89 zł – 219 zł).
Trzeba pamiętać o tym, że po kupnie poduszki nie możemy spo-
dziewać się natychmiastowych efektów terapeutycznych. Ciało 
musi się do niej przystosować, co trwa zwykle kilka dni.
Niezbędny wydatek
Pomimo tego poduszka ortopedyczna jest nieprześcigniona 
w redukcji napięcia dnia codziennego, dbaniu o zdrowy i spraw-
ny kręgosłup. Ponieważ przewaga poduszek ortopedycznych nad 
poduszkami tradycyjnymi jest medycznie potwierdzona, warto 
jednorazowo ponieść większy wydatek i cieszyć się wszystkimi 
korzyściami wynikającymi z jej posiadania. Podaruj sobie i swoim 
bliskim odrobinę komfortu i luksusu.

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.
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ZAMóWIENIA PREZ INTERNET I WIęCEJ INFORMACJI NA www.hemorend.pl

ZADZWOŃ, ZAMÓW I CIESZ SIĘ ZDROWIEM!

509 471 942

 ͫ wspomaga i regeneruje pracę śledziony
 ͫ skutecznie zwalcza pieczenie, swędzenie,  

ból oraz krwawienie
 ͫ usuwa pryczyny powstawania hemoroidów
 ͫ liwiduje problemy z wypróżnianiem, zapobiega 

zatwardzeniom
 ͫ zawiera 100% składników naturalnych
 ͫ nie powoduje skutków ubocznych

SZYBKA ULGA  
PRZY hEMOROIDACh

ŚWIĄTECZNA PROMOCJA!  
PRZY ZAKUPIE MIN. 3 OPAKOWAŃ DOSTAWA GRATIS!

PROMOCJA TRWA DO 31.12.2016

20 saszetek na 7 dni stosowania
59,00 zł/op. 

KONTAKT Z KONSULTANTEM I ZAMOWIENIA PRZEZ TELEFON PN. – PT. 8 –18

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE  
NA ŚWIĘTA I NOWY ROK!

PREPARAT REKOMENDOWANY PRZEZ: Dr n. farm. Mirosławę Skórkowską 
Specjalistę Medycyny Wschodniej, Prowadzącą Aptekę Św. Heleny w Gdyni

W CELU UZYSKANIA OPTYMALNYCH EFEKTóW STOSOWAĆ PRZEZ OKRES OD 20-30 DNI

• komfortowy ośrodek z centrum SPA 
• opiekę medyczną 
• dietę warzywno-owocową lub sokową 

według dr Ewy Dąbrowskiej 
• zabiegi oczyszczające jelito grube metodą 

hydrokolonoterapii 

• wykłady lekarzy i dietetyków 
• codzienne zajęcia fitness z trenerem 
• atrakcje wieczorne 
• turnusy - 7 dniowy/6 noclegów lub 14 

dniowy/13 noclegów

RATUJ ZDRoWIE W WĘGRoWIE
Męczy cię pęd dużego miasta? Brak ci sił witalnych? Pojawiają się nowe 
dolegliwości, a apteczka puchnie od leków?
Przyjedź do nas. Oczyścisz swój organizm ze złogów i toksyn. Zrzucisz zbędne 
kilogramy i nauczysz się zdrowych nawyków żywieniowych. Zaczniesz życie na nowo!
Zapraszamy przede wszystkim osoby zmagające się z chorobami cywilizacyjnymi: 
nadwagą, nadciśnieniem tętniczym, zespołem metabolicznym, cukrzycą, miażdżycą.

WcZAsy Z DIETą  warzywno owocową  według dr Ewy Dąbrowskiej

ul. Gdańska 80, 07-100 Węgrów
tel. 25 792 27 27
tel. kom. 692 382 826
recepcja@active-revital.p
www.active-revital.pl

oFERUJEMy

 Bezpłatne badania znamion i pieprzyków 
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu w ramach 
projektu "Wielkopolska Onkologia" prowadzi bezpłatne badania 
dermatoskopem dla mieszkańców Wielkopolski. Na badanie znamion 
i pieprzyków może zapisać się każdy mieszkaniec Wielkopolski bez 
względu na wiek.
Zapisy: 514 198 499

 Centrum Medyczne Stanley zaprasza w grudniu 
Centrum Medyczne Stanley zaprasza do zapoznania się z grudniową 
ofertą.
Szczegóły:
• Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne: wstępny wywiad od pn.-pt. 

od godz. 8.00 do 20.00. Obowiązują zapisy telefoniczne  
61 649 05 55 lub 56.

Więcej informacji pod nr tel. 61 649 05 56. Obowiązują zapisy. 
Zajęcia odbywają się we wtorek, o godz. 13.00 i 14.00.
Miejsce: Stanley Centrum Medyczne ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 135

 Fundacja Senior active zaprasza do udziału 
 w zajęciach rehabilitacyjnych i dietetycznych 
Fundacja Senior Active zaprasza osoby powyżej 50 r.ż. z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do skorzystania z bezpłatnych zajęć rehabilitacji 
ruchowej z trenerem fitness/fizjoterapeutą oraz konsultacji dietetycznej. 
Program przeznaczony jest dla osób 50+ o obniżonej samodzielności 

psychoruchowej z dysfunkcjami, ograniczeniami wydolności oraz 
nieodpowiednio dobraną dietą.
ZAPISY: Zapisy pod nr tel. 533 38 00 88, 
email. kontakt@senioractive.pl

 Wsparcie MOPR-u dla osób 
 z niepełnosprawnościami 
Informujemy, że osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności mogą ubiegać się o pomoc finansową na 2017 r., 
która obejmuje m.in. pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, likwidację 
barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się, 
zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego.
Wnioski będą przyjmowanie przez pracowników MOPR w siedzibie 
Poznańskiego Centrum Świadczeń – PCŚ przy ul. Małachowskiego 
10 w dniach 2, 3, 4, 5 stycznia 2017 roku (BIUROWIEC PODWALE). 
Od dnia 9 stycznia 2017 r. powyższe wnioski będą przyjmowane 
podobnie jak w latach ubiegłych w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu, przy ul. Cześnikowskiej 18.

 Poznańskie Pudełko Życia 
Centrum Inicjatyw Senioralnych zaprasza do odbioru pudełek od 
poniedziałku do piątku, w godz. 8-16 na ul. Mielżyńskiego 24. Więcej 
informacji: 61 847 21 11.

Centrum Inicjatyw  
Senioralnych poleca na 
przełomie grudnia i stycznia. 

tel./fax: 61 857 21 11, 
61 842 35 09
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Niebezpieczne zaburzenia równowagi
Na zaburzenia równowagi lub zawroty głowy cierpi jedna na cztery-pięć osób w wieku 50+, 
a dolegliwości te potrafią uprzykrzyć zwykłą codzienną aktywność. Zaburzeni tego typu mogą 
objawiać się w postaci wirowania otoczenia o różnym nasileniu, jak i poczucia niestabilności 
lub kołysania. Warto wiedzieć, że przypadłości te można dziś skutecznie leczyć.

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi są bardzo 
częstymi dolegliwościami, z powodu których pacjen-
ci szukają pomocy u specjalisty. Mogą być powodem 
narastających lęków przed wyjściem z domu, wykony-
waniem codziennych czynności, budzą strach przed 
upadkiem i jego konsekwencjami. Szczególnie dotyczy 
to osób starszych. Taki pacjent trafia najczęściej do le-
karza rodzinnego, neurologa lub otolaryngologa.

Objawy zaburzeń równowagi
Objawy są dosyć zróżnicowane. U niektórych pacjen-
tów są to krótkotrwałe, ale intensywne zawroty głowy 
przy zmianie pozycji. U innych mogą to być napady 
zawrotów głowy z nudnościami i wymiotami lub niesta-
bilność, brak poczucia równowagi kołysanie lub tzw. 
ściąganie podczas chodzenia.
Często nasilają się w ciemnościach lub w warunkach 

szybko zmieniającego się otoczenia (ruchliwa uli-
ca, supermarket w sobotnie popołudnie). Potrafią też 
wystąpić w postaci napadów niezwiązanych z żadną 
uchwytną przyczyną. Zawrotom głowy i zaburzeniom 
równowagi mogą towarzyszyć zaburzenia słuchu, jak 
i wspomniane nudności i wymioty.

Trafna diagnoza to początek leczenia
Ze względu na mnogość przyczyn konieczne jest po-
stawienie celnej diagnozy i wdrożenie odpowiedniego 
leczenia obejmującego farmakoterapię, rehabilitację, 
a w rzadkich leczenie operacyjne. W wielu przypadkach 
najlepsze efekty uzyskuje się dzięki rehabilitacji, wyko-
rzystując odpowiedni model usprawniania. Diagnozę 
stawia się na podstawie wyników szczegółowych ba-
dań wideonystagmoskopowych (oczopląsu w ciem-
ności), wideonystagmograficznych (ocena czynności 
błędnika) oraz prób posturograficznych (ocena stanu 
układu równowagi w sposób całościowy), położenio-
wych i badania słuchu. Diagnostykę obowiązkowo 
prowadzi lekarz otolaryngolog wspierany przez lekarzy 
innych specjalności.
W gabinetach Stabilomed czekają na Państwa specjali-
ści z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu zawrotów 
głowy i zaburzeń równowagi zdobytym w klinikach we 
Francji, a metody leczenia zostały opracowane i z po-
wodzeniem od wielu lat stosowane przez francuskich 
specjalistów. Wykorzystujemy też autorskie programy 
rehabilitacji utworzone w oparciu o naszą wiedzę i do-
świadczenie.

Poznań 
ul. Marcelińska 96C/216

Poznań 
ul. Jeżycka 8/10a/1

Diagnostyka  
i rehabilitacja 
zawrotów głowy 
oraz zaburzeń 
równowagi

Rejestracja:  

535 33 11 77

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 w Poznaniu 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

Jarosławiec 10
63-000 Środa Wlkp.

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
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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

Zasada dZiałania

W najbardziej ogólny sposób ideę działania okularów progresy-
wnych, a w zasadzie okularów ze szkłami progresywnymi można 
przedstawić jako okulary zapewniające wyraźne widzenie na 
wszystkie odległości. W praktyce oznacza to, że mając założone 
okulary progresywne można doskonale widzieć zarówno to, co jest 
w najbliższym otoczeniu (np. tekst w książce, czy gazecie, godzinę 
odjazdu autobusu na przystanku, tekst na telefonie, itd.), jak  
i obiekty w oddaleniu (obraz na telewizorze, twarz zbliżającej się 
osoby, numer nadjeżdżającego autobusu, itp.).

Wystarczy zatem jedna para okularów, które można mieć na no-
sie cały czas, niezależnie od tego, jaka czynność jest wykonywana 
w danym momencie.

Życiowa sytuacja

Często przecież zdarza się, że jesteśmy odrywani od swojego 
zajęcia i musimy skierować wzrok na inną odległość niż ta, na której 
właśnie się skupiamy.

Przykład? Dziadek Andrzej ogląda mecz w telewizji. Telewizor 
jest w dość dużej odległości od fotela więc, żeby wyraźnie widzieć 
założył okulary, których używa gdy wychodzi na zewnątrz.  
W trakcie meczu podchodzi do niego Ania – jego ukochana wnuczka. 
Chce, żeby dziadek zobaczył rysunek, który właśnie pokolorowała. 
Niestety, te okulary, które pozwalają Andrzejowi oglądać obraz 
w telewizorze nie nadają się do tego, żeby zobaczyć, co jest na 
rysunku Ani. Dlatego musi wstać z fotela, żeby sięgnąć po okulary 
do czytania. O wiele wygodniej byłoby, gdyby korzystał z okularów 
progresywnych.

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

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że każdy już słyszał, że pogarszające się z wiekiem widzenie  

można korygować okularami progresywnymi.

SOCZEWKI PROGRESYWNE JZO
Komfortowe widzenie na każdą odległość, w każdej sytuacji

BeZpiecZne roZwiąZanie

Okulary progresywne są projektowane tak, aby zaspokoić  
potrzeby wzrokowe użytkowników w wieku 40+. W zależności 
od tego jakie są Twoje codzienne zajęcia, w jakich warunkach 
pracuje Twój wzrok, ekspert w salonie optycznym może dobrać 
odpowiednią konstrukcję szkieł progresywnych dopasowaną do 
Twoich potrzeb wzrokowych.

TWÓJ OPTYK DORADZI CI, JAKIE ROZWIĄZANIE BĘDZIE 
NAJBARDZIEJ KORZYSTNE DLA TWOJEGO WZROKU.

Ale to nie wszystko!  
Szkła progresywne firmy JZO są objęte pakietem:

 KOMFORTOWA ADAPTACJA.

To usługa, dzięki której nie musisz martwić się, że nie przy- 
zwyczaisz się do szkieł progresywnych lub będziesz czuć się w nich 
niekomfortowo.

Nowoczesne szkła progresywne zapewniają niemal natychmia-
stową adaptację. Jeśli jednak okazałoby się, że nie widzisz w nowych 
okularach wyraźnie, powodują one dyskomfort widzenia – przyjdź  
z nimi do salonu optycznego, w którym zostały zakupione. Wspólnie 
z optykiem ustalisz, jaka jest tego przyczyna. Mimo pomocy optyka 
dyskomfort nie ustąpił?

W ramach pakietu „Komfortowa Adaptacja” możesz wymienić 
swoje szkła progresywne na:

• szkła progresywne o nowszej konstrukcji (za dopłatą),

• szkła dwuogniskowe,

• szkła jednoogniskowe.

Okulary progresywne są zatem bardzo dobrym i bezpiecznym 
rozwiązaniem dla osób, które chcą cieszyć się dobrą jakością  
widzenia i pozbyć się ograniczeń związanych z pogorszeniem się 
jakości wzroku.
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Zapytaj swojego optyka, które soczewki progresywne JZO będą najlepsze dla Ciebie:

Zasady pakietu kOMFORtOWa adaptaCJa

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

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

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

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

• szkła progresywne o nowszej konstrukcji (za dopłatą),

• szkła dwuogniskowe,

• szkła jednoogniskowe.

Cena za ponowny montaż jest indywidualnie ustalana z Optykiem. 

Pakietem nie są objęte uszkodzenia mechaniczne szkieł oraz błędy montażu  
i błędy w pomiarze refrakcji.
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Uzdrowisko Świnoujście S.A.
„Admirał I” ul. Żeromskiego 13, 72-600 Świnoujście 
tel. 91 321 44 52, 91 321 21 85
www.uzdrowisko.pl
e-mail: rezerwacje@uzdrowisko.pl

Turnus dla Seniora 55+
Morze Zdrowia  
- już od 949 zł
Cena pakietu zawiera: 
• 7 noclegów w komfortowych warunkach
• całodzienne wyżywienie
• 10 zabiegów leczniczych
• opiekę medyczną oraz badania lekarskie
• nieograniczoną możliwość korzystania  

z basenu, jacuzzi oraz strefy saun

Regionalny Ośrodek 
Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I” Turnus dla Seniora 

Morze Zdrowia  
- już od 903 zł
Cena pakietu zawiera: 
• 7 noclegów w komfortowych pokojach
• całodzienne wyżywienie
• 10 zabiegów leczniczych
• opiekę medyczną i badania lekarskie
• gimnastyka zbiorowa 2x w tygodniu
• wypożyczenie: kijki Nordic Walking

Uzdrowisko Świnoujście S.A.
Sanatorium Bursztyn 
ul. Żeromskiego 9, 72-600 Świnoujście
tel. 91 321 44 52, 91 321 21 66
www.uzdrowisko.pl   e-mail: rezerwacje@uzdrowisko.pl

Promocja do 14 kwietnia 2017 r. 

Sanatorium Bursztyn

REKLAMA

Giełda ofert  
turystycznych dla seniora

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

 Przechadzki grudniowe z Przewodnikami 
 Po Poznaniu 
Grupa przewodników Po Poznaniu zaprasza miłośników historii 
Powstania Wielkopolskiego. 27 grudnia (wtorek) godz. 13.00 i 17.00, 
Śladami Powstania Wielkopolskiego. Początek: przed Ratuszem, 
zakończenie: pomnik Powstańców Wielkopolskich.
Wycieczka „Śladami Powstania Wielkopolskiego" są prowadzo-
ne w konwencji Free Walking Tours, tzn. jeśli spacer spodoba się 
uczestnikom, można podziękować przewodnikowi napiwkiem.
Więcej informacji: www.PoPoznaniu.pl i tel. 884 605 305

 Wigilia dla samotnych i potrzebujących 
Tradycyjnie Caritas przygotowuje Wigilię dla osób potrzebujących 
i samotnych. Spotkanie wigilijne odbędzie się 24 grudnia o godz. 
10.00 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Aby wziąć udział w spotkaniu wigilijnym należy pobrać zaproszenie 
w jednej z poznańskich jadłodajni. Poniżej lista miejsc.
• Jadłodajnia Caritas pw. Św. Brata Alberta w Poznaniu  

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

przy ul. Niegolewskich 23
• Jadłodajnia Caritas pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej  

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

 Miejski Sylwester na Placu Wolności 
Miejski Sylwester na Placu Wolności. W tym roku Miasto Poznań 
zaprasza na muzyczne koncerty na dwóch scenach: RETRO na tle Ar-
kadii z udziałem znanych i cenionych od lat wykonawców scenicznych 
oraz FUTURO na tle Fontanny Wolności, na której wystąpią gwiazdy 
młodego pokolenia. W okolicach placu znajdzie się także ogrom-
na strefa gastronomiczna. O północy zamiast tradycyjnego pokazu 
fajerwerków zebrani zobaczą na ogromnym ekranie zawieszonym na 
ścianach miejskich kamienic spektakularny pokaz świetlny. Szczegóło-
wy program opublikowany zostanie w pierwszych dniach grudnia.

Centrum Inicjatyw  
Senioralnych poleca na 
przełomie grudnia i stycznia. 
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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”

Wypoczynek dla seniora 
i nie tylko

oFERUJEMy: 
• zabiegi, 

• możliwość korzystania z basenu,
• noclegi z całodziennym wyżywieniem,

• ciszę i fantastyczne otoczenie parku krajobrazowego,
• bogaty program imprez i wycieczek fakultatywnych.

Pobyt i leczenie możliwe także w ramach dofinansowania ze środków PFRON

Zapraszamy na 
pobyty lecznicze 
do Kołobrzegu 

REKLAMA

Obrazki z Dolnego Śląska
Mówią: jedno zdjęcie więcej warte niż tysiąc słów. To jednak będą słowa i wspomnienia, choć 
w formie pojedynczych scen z mojego życia na obszarze Dolnego Śląska. Urodziłem się 
w 1948 roku w Wałbrzychu, to już trochę czasu minęło i obrazków – wspomnień się nazbierało.

Jerzy Dudzik

Obrazek pierwszy
Był rok 1951, a może 1953, lato. Zostałem ład-
nie ubrany, jak to w niedzielę – krótkie granatowe 
spodnie, białe skarpetki, biała koszulka z krótkim 
rękawkiem i poszliśmy do parku, gdzie miała dać 
koncert słynna wałbrzyska Bergkapelle. W pamięci 
zostały błyszczące wielkie trąby i złożone z desek 
miejsce do tańczenia. Melodyjki były skoczne, ale 
dla mnie za głośne, a na dodatek się przewróciłem, 
obtarłem kolano i poszliśmy do domu. To chyba był 
ostatni występ słynnego zespołu w Europie, który jeź-
dził po miejscowych uzdrowiskach i koncertował. Na 
potrzeby tego obrazka sprawdziłem: została wydana 
książka o 150-letnich dziejach Górskiej Kapeli z Wal-
denburga.

Obrazek drugi
Kopalń w Wałbrzychu było dużo, a przy każdej 
z kopalni hałda. Niektóre porośnięte z rzadka brzo-
zowymi krzakami świetnie nadawały się do łapania 
jaszczurek i budowania szałasów z gałęzi. Można 
było też rzucać z nich płaskimi kamieniami z łupków, 
kto dalej. W tych łupkach znajdowaliśmy też czarne 
odciski roślin, nie zdając sobie sprawy, że to relik-
ty sprzed milionów lat. W zabawie brały udział tylko 
dzieci mówiące po polsku. Wprawdzie w okolicy było 
kilku chłopaków w naszym wieku, ale widać ich rodzi-
ce kazali im trzymać się osobno. Ubrani byli inaczej. 
Spodnie ze skóry na szelkach, koszulki w kratkę, 
wysokie skarpety. Po latach zobaczyłem takie same 

w górach w Austrii. 
Biegaliśmy z patykami, które miały udawać karabi-
ny i krzyczeliśmy „tata, tatata, tatata zabity”. Zaba-
wa w wojnę. Dziewczyny bawiły się lalkami, chłopaki 
podzieleni na „Polaków” i „Niemców” biegali i toczyli 
wojny. Nigdy nie chciałem być „Niemcem". 
Tak jakoś w połowie lat pięćdziesiątych zaczęła się 
druga fala wyjazdów Niemców z ziemi rodzinnej do 
Niemiec Zachodnich, tym razem dobrowolna. 
A cała banda dzieci z hałdy poszła do szkoły.

Obrazek trzeci
Ojciec pracował na kopalni, matka zajmowała się do-
mem i dziećmi, było nas troje. Jak byliśmy mali, do 
pomocy przychodziła Edith, a później Renate. Rena-
te lepiej mówiła po polsku, ale Edith była milsza, bar-
dziej opiekuńcza. Przychodziły po szkole sprzątać, 
prać, wykonywać drobne czynności domowe. Gdy 
Edith skończyła szkołę, poszła do prawdziwej pracy 
w sklepie. Czasami, jak matka miała coś do zała-
twienia, zostawiała mnie pod opieką Omy, ich matki, 
w ich malutkiej kuchni. Oma nie mówiła po polsku, 
ale jakoś się tam porozumiewaliśmy. Jak wyjeżdżali 
do Niemiec, zostawili mi drewniane malowane ptasz-
ki, wisiały na ścianie w kuchni. 
Po latach, kiedy Renate i Edith przyjechały odwiedzić 
miejsca z dzieciństwa i pokazać swoim mężom Wal-
denburg, mieszkali u nas. Przez wiele lat później pi-
saliśmy do siebie listy, aż się wszyscy postarzeliśmy.

Obrazek czwarty
Wracałem akurat ze szkoły, kiedy górnicy wychodzili 
z roboty. Zwykle o tej porze na ulicy formowała się 
kompania przymusowych górników-żołnierzy. Zostali 
wcieleni do wojska i wysłani do pracy na kopalni, jako 
element niepewny dla sprawujących władzę. Dosta-
waliśmy od tych żołnierzy gwoździe do podkuwania 
butów. Na podkutych butach świetnie można było się 
ślizgać na szkolnej posadzce. 
Tym razem jednak żołnierzy nie było, natomiast przed 
portiernią strażnik przemysłowy w granatowym mun-
durze walił po głowie i plecach drewnianym tabore-
tem półprzytomnego górnika – Niemca. Zakrwawiony 
próbował uciekać, ale potknął się i przewrócił. Opraw-
ca kopnął go jeszcze kilka razy, zanim inni odciągnęli 
ofiarę.  Do strażnika uzbrojonego w taboret nikt nie 
odważył się podejść. Wstrząśnięty przyszedłem do 
domu i opowiedziałem, co widziałem, wtedy matka 
wyjęła z biblioteki książkę i pokazała na ilustracjach, 
że tak w obozach koncentracyjnych katowano więź-
niów. Strażnik przemysłowy został zwolniony z pracy, 
ofiara trafiła do szpitala i przeżyła.
Zacierają się późniejsze codzienne obrazki, poja-
wiają się wspomnienia, a to pochodów pierwszoma-
jowych, a to dziewczyn z klasy. Pierwsze prywatki, 
pierwsze łyki wina Lacrima, pierwsze papierosy i po-
całunki. Młodość, hormony, szkoła, piłka, religia.

Obrazek piąty
W czasie wakacji byłem w Kołobrzegu, rok sześć-
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dziesiąty któryś. Wtedy władza wypowiedziała woj-
nę kościołowi i postanowiła zakwaterować w budyn-
kach klasztornych innych ludzi. Akurat trafiłem na 
taką scenę. Kordon milicji otoczył budynki klasztor-
ne w pobliżu ruin kołobrzeskiej kolegiaty. Milicjanci 
wyłamali drzwi, wdarli się na piętro, wypędzili przed 
budynek zakonników. Zakonnicy stali zbici w grupkę, 
pilnowani przez dwóch milicjantów w hełmach i z pi-
stoletami maszynowymi. Milicjanci otworzyli okna na 
pierwszym piętrze i zaczęli wyrzucać ławki szkolne 
z sal katechetycznych. W budynku były salki kate-
chetyczne do nauki religii, bo w szkole religii już nie 
uczono. Za kordonem przechodnie mówili „jak moż-
na niszczyć ławki szkolne". Nikt nie robił zdjęć, mało 
kto miał aparat fotograficzny, a jakby miał, to by się 
bał. Widać władza może wszystko. I zawsze znajdą 
się tacy, co polecenia władzy wykonają.

Obrazek szósty
W Wałbrzychu na górze Chełmiec władza zbudowała 
ośrodek zagłuszania Radia Wolna Europa. Przerobili 
górskie schronisko, otoczyli wszystko drutem kolcza-
stym, wystawili warty i zakłócali wyjącym modulowa-
nym dźwiękiem wszystkie audycje nadawane z wol-
nego świata na falach krótkich. Odbiorniki radiowe 
też nie należały do najlepszych. 
Audycje nadawane przez radio Luksemburg były 
w epoce Beatlesów chętnie słuchane przez mło-
dzież. Muzyka zatarła się w pamięci, została reklama 
„Polisz wodka wiborowa", wtedy odbiór był zawsze 
rewelacyjny. Tak więc zamiast słuchać muzyki z listy 
Top Twenty, słuchaliśmy reklamy wódki. To na pewno 
był czysty przypadek.

Obrazek siódmy
Był sierpień 1968 roku. Miałem 20 lat i obudził mnie 
dudniący odgłos samolotów lecących z bratnią po-
mocą do Czechosłowacji. Niebo akurat było przykry-
te grubymi granatowymi chmurami i dochodził tylko 
dźwięk – niski, głośny, trochę przeraźliwy. Nie wiem, 
czy leciały polskie, czy radzieckie samoloty, nie było 
widać, ale sądząc po długości trwania przelotu, to 

Polska takiej ilości samolotów po prostu nie miała. 
Może leciały polskie śmigłowce? Po kilku miesią-
cach spotkałem kolegę z klasy, który uczestniczył 
w zbrojnej interwencji w Czechosłowacji. Opowiadał 
mi o strachu, jaki siali wśród żołnierzy oficerowie po-
lityczni, opowiadał, jak się bał o życie, o to, że Czesi 
go otrują, o sposobach wywołania agresji u młodych 
mężczyzn ogłupionych służbą wojskową.

Obrazek ósmy
Niemcy z DDR otworzyli mały ruch graniczny. Poje-
chałem zobaczyć, jak jest po drugiej stronie granicy. 
Przeszedłem się po Unter den Linden, zobaczyłem 
Bramę Brandenburską, zobaczyłem mur oddzielają-
cy Niemców od Niemców. Widziałem amerykańskich 
żołnierzy, jak się wygłupiali przed pomnikiem nie-
znanego żołnierza, śmiali się hałaśliwie, robili głupie 
miny, pstrykali zdjęcia. 
Kupiłem sobie półbuty Salamander, wtedy niedostęp-
ne w sklepach w Polsce, i migdały, które pojawiały 
się u nas okresowo przed świętami. Po drodze na 
dworze wstąpiłem napić się piwa. Pogadałem łama-
nym niemieckim z Niemcami, aż przyszli Polacy pra-
cujący w pobliskiej fabryce i pomogli w rozmowie. Na 
dworcu jakoś tak brązowo, ponuro i portrety Honec-
kera. Wszyscy oczy mieli spuszczone, a na pytania 
o drogę odpowiadali zdawkowo. Ponuro jak u nas, 
choć w sklepach towarów więcej i bardziej kolorowe 
opakowania.

Obrazek dziewiąty
Niemcy zaczęli przyjeżdżać do Polski trabantami, zo-
stawiali je z kluczykami w stacyjce i próbowali przedo-
stać się na teren ambasady Niemiec Zachodnich. Am-
basada się broni, nie chce uchodźców, polscy milicjanci 
patrzą przez palce, jak uciekinierzy forsują ogrodzenie. 
Pani ambasador poczęstowała uchodźców zupą. Po-
kazali w telewizji. Cienka jakaś ta zupka, przejrzysta, 
już nie pamiętam, czy był to rosół warzywny, czy ro-
sół z kurczaka, ale obrazek jeszcze we mnie tkwi.
Później uciekinierzy zostali załadowani do specjalne-
go pociągu i pojechali do Niemiec Zachodnich, a tra-

banty zostały w Polsce. Pół roku później w ciągu kilku 
godzin ludzie przyszli tłumnie pod przejście granicz-
ne między niemieckimi państwami i zaczęli rozbie-
rać mur. Pogranicznicy, wcześniej groźni, uzbrojeni 
po zęby odwrócili się tyłem i chyba poszli na piwo. 
Skończył się realny socjalizm także u Niemców.

Obrazek dziesiąty
Hans i Gabriele przyjechali do Wałbrzycha. Hans 
chciał zobaczyć, czy kamienice, które zbudował jego 
ojciec, jeszcze stoją i jak wyglądają. Zobaczył. Hans 
mówi normalnie, dlaczego Polska nie odda mu bu-
dynków, które zbudował jego ojciec. Ma silne poczu-
cie własności. Też mam silne poczucie własności. 
Opowiadam mu. Mój dziadek był właścicielem go-
spodarstwa rolnego, 800 hektarów gruntów ornych, 
pastwisk, jezioro, dom o 30 pokojach, 200 hektarów 
lasu. Przyszedł wrzesień 1939. Do wsi najpierw przy-
był Wehrmacht. Żołnierze rozlokowali się we dworze, 
co zobaczyli na wierzchu, to kradli. Łapali drób i po-
prawiali tak żołnierskie racje. Czy napadali na dziew-
czyny we wsi, nie wiem, nie powiem. Po paru dniach 
przybył Treuhänder. Wygonili domowników, pozwo-
lili zabrać trochę osobistych rzeczy, a resztę kazali 
zostawić. Dziadka kilka dni później aresztowali i wy-
wieźli do Dachau. Miał wtedy 66 lat. Zmarł po dwóch 
latach pobytu w KL Dachau. Dwóch moich wujów po 
przegranej wojnie obronnej trafiło do oflagu, każdy do 
innego. Moja matka miała 20 lat, gdy została aresz-
towana i skazana na pobyt w obozie do końca życia, 
a moja babka zmarła w wieku 68 lat na poniewierce 
w nieogrzewanej komórce. Czy twoją rodzinę także 
spotkały takie prześladowania? Nie, odparł Hans, los 
był dla nas łaskawszy.
W mojej polskiej księdze wieczystej niemiecki Gau-
leiter kazał przepisać własność ziemi na korzyść III 
Rzeszy, w twojej, Hans, księdze wieczystej polski 
urzędnik zrobił to samo. My, Polacy, przegraliśmy 
wojnę w 1939 roku, wy, Niemcy, przegraliście ją 
w 1945. Wszyscy jesteśmy przegrani. Ludziom woj-
na niepotrzebna.

Jerzy Dudzik
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Inauguracja Poznańskiej 
Akademii Bezpieczeństwa
Jak zachować się, by nie paść ofiarą przestępstwa „na 
wnuczka”, policjanta czy księdza? Gdzie szukać pomocy, 
gdy ktoś z bliskich ujawnia objawy uzależnień? Jak obronić 
się przed przymusowym umieszczeniem przez krewnych 
w placówce opiekuńczej? 
Poznańska Akademia Bezpieczeństwa zaprasza na cykl 
spotkań i wykładów poświęconych tym zagadnieniom. 

Powołaniu Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa 
przyświecała myśl o potrzebie  zintensyfikowanych, 
przemyślanych i wielowymiarowych działań na 
rzecz edukacji seniorów i seniorek w zakresie bez-
pieczeństwa osobistego i zdrowotnego. Wiemy do-
skonale, że osoby starsze bardzo często stają się 
ofiarami wszelkich przestępstw. Dlatego tak ważne 
jest uwrażliwienie seniorów i ich rodzin na czyhające 
zagrożenia. I właśnie Poznańska Akademia Bezpie-
czeństwa ma w tym pomóc.
Głównym organizatorem powołania Poznańskiej 
Akademii Bezpieczeństwa są: Centrum Inicjatyw 
Senioralnych oraz  Wydział Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania, Wo-
jewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Komen-
da Miejska Policji, Wielkopolski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia, a partnerem przed-
sięwzięcia jest Collegium Da Vinci.

Miasto edukuje seniorów
Jednym z elementów kampanii są dwa spoty edu-
kacyjne z udziałem seniorów i seniorek, które będą 
emitowane w TVK Winogrady, w internecie i podczas 
spotkań z seniorami. Wydany zostanie też informa-
tor, przygotowany we współpracy z Komendą Woje-
wódzką Policji, w którym seniorzy i seniorki zapozna-
ją się ze swoimi prawami, z możliwościami ochrony 
mienia i dochodzenia swoich praw.
W inauguracji Akademii wzięli udział przedstawiciele 
organizatorów powołania Poznańskiej Akademii Bez-
pieczeństwa. Był też przedstawiciel naszej redakcji, 
red. Roman Szymański, ponieważ Gazeta Senior ob-
jęła patronat medialny nad całością przedsięwzięcia.

Spotkania z sędzią
W ramach kolejnych działań związanych z bez-
pieczeństwem seniorów od stycznia 2017 roku do 
oferty Centrum Inicjatyw Senioralnych powracają 
spotkania edukacyjne z zakresu prawa rodzinnego, 
prowadzone przez Genowefą Pietraszewską, sędzię 
w stanie spoczynku.
Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie tematami, 

Roman Szymański
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które pojawiły się w roku ubiegłym, część z nich zostanie powtórzona. Seniorzy 
będą więc mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat swoich praw m.in. w sytu-
acji, gdy obecny lub były małżonek nie przyczynia się do utrzymania rodziny lub 
dorosłe dzieci uniemożliwiają albo utrudniają kontakty z wnukami. 

Zapisy na wykłady
Prowadząca podpowie też gdzie szukać pomocy, gdy ktoś z bliskich ujawnia 
objawy uzależnień oraz gdy w trudnej sytuacji materialnej nie możemy uzyskać 
pomocy finansowej od dorosłych dzieci. Jakie są możliwości działania, gdy za-
chodzi potrzeba umieszczenia osoby starszej lub schorowanej w domu pomocy 
społecznej lub jak osoba starsza może się obronić przed umieszczeniem jej w ta-
kiej placówce przymusowo. Wybranemu zagadnieniu poświęcony zostanie jeden 
wykład w miesiącu. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Centrum Inicjatyw 
Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24 i, podobnie jak w ubiegłym roku, obowią-
zywać będą na nie zapisy.

Przychodzi senior do sądu
Oprócz spotkań z zakresu prawa rodzinnego specjalistka przygotowała także wy-
kłady „Przychodzi senior do sądu” na temat funkcjonowania sądu i zachowania 
w przypadku wezwania przez sąd w charakterze świadka lub pokrzywdzonego.
– Zależy mi, aby seniorzy dowiedzieli się, jak zachować się w sądzie, jakie upraw-
nienia mają występując jako świadek lub jako strona, żeby występowali przed 
sądem świadomie i nie bali się – mówi sędzia Pietraszewska. Uzupełnieniem tych 
spotkań będą wizyty na sali sądowej, w której seniorzy będą mogli oswoić się 
z widokiem sędziego w todze, zadać nurtujące ich pytania. Wizyty będą odbywały 
się w pustych salach sądowych wyłącznie pod przewodnictwem prowadzącej.
W ramach akcji przewidziano także udział innych 
ekspertów z dziedziny prawa w formie spotkań te-
matycznych lub audycji telewizyjnych.
Zachęcamy do śledzenia materiałów informacyj-
nych Centrum IS, w których systematycznie bę-
dziemy Państwa informować z wyprzedzeniem 
o terminach i  tematach kolejnych wydarzeń.
Przypominamy, że seniorzy mają możliwość in-
dywidualnego omówienia własnej trudnej sprawy 
w ramach odbywających się w CIS i innych insty-
tucjach bezpłatnych porad prawnych. Szczegóło-
wych informacji udzielą Państwu pracownicy CIS 
osobiście w siedzibie lub pod numerem telefonu 
61 847 21 11.

Roman Szymański

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

Wszystkie programy wycieczek i cenniki na stronie www.gosiatravel.pl

OFERta dLa SEniORÓW
WCZaSY ZdROWOtnE 11 dni dLa SEniORÓW 
W SianOŻĘtaCH K/ KOŁOBRZEGU autokarem z Bydgoszczy
10 noclegów w ośrodku w pokojach 2, 3-os. z łazienkami, 50 m od morza z krytym 
basenem i strefą wellness, wyżywienie FB, konsultacja lekarska, 3 zabiegi fizykal-
ne w dni robocze, wieczorek z muzyką na żywo i drinkiem powitalnym, wieczorek 
taneczny, wieczorne kino na dużym ekranie, 5 x Aquaaerobik, nielimitowane korzy-
stanie z basenu, strefy wellness i siłowni, ubezpieczenie NNW, przejazd autokarem 
z Bydgoszczy w obie strony. Do dyspozycji: rowery, kijki Nordic Walking, 
terminy: 26.02-08.03.2017, 08.03-18.03.2017, 18.03-28.03.2017 cena: 1160 zł/os.

WCZaSY LECZniCZE W HaJdUSZOBOSZLO / WĘGRY 
Największy kompleks kąpielowy z wodami termalnymi 
7 noclegów w hotelu*** z bezpośrednim i bezpłatnym dostępem do kąpieliska ter-
malnego, 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/os.
   25.08 – 03.09.2017 cena: 2160 zł/os. 

WCZaSY REHaBiLitaCYJnO-ZdROWOtnE W UStROniU 
MORSKiM i SaRBinOWiE 
13 noclegów w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym w pokojach 2, 3-os. z ła-
zienkami, wyżywienie FB, 40 zabiegów, ubezpieczenie NNW, program rekreacyjny, 
wyjazd autokarem lub busem z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Łodzi w obie strony,  
ceny od 1085 zł/os. 
najbliższe terminy w Ustroniu Morskim:
28.01-10.02.2017, 11.02-24.02.2017, 25.02-10.03.2017  
najbliższe terminy w Sarbinowie:
18.03-31.03.2017, 01.04-14.04.2017 

POLECaMY WYCiECZKi na 2017 ROK
PODLASIE, BIESZCZADY, WROCŁAW, MAGURA I BESKID NISKI ...
TOSKANIA, SZWAJCARIA, BAWARIA, RZYM, SYCYLIA, LIZBONA ...
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Zapraszamy po łyk górskiego 
świeżego powietrza w kameralnych 
górach ozdobionych białym puchem…

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

 ͫ noclegi w komfortowych pokojach 1-, 2- osobowych  
typu standard, komfort lub apartamentach

 ͫ śniadania w formie bufetu
 ͫ obiadokolacje serwowane, specjalne menu dla dzieci
 ͫ nielimitowany dostęp do basenu, jacuzzi, sauny i fitness studio
 ͫ 10% rabatu na bilety i SKIPASSY Kolei Gondolowej SKI&SUN
 ͫ 10% zniżki do wypożyczalni sprzętu sportowego SKI&SUN
 ͫ SKI-bus do Kolej Gondolowej SKI&SUN  
(kursuje wg harmonogramu)

 ͫ dostęp do bezprzewodowego Internetu
 ͫ pokój zabaw dla najmłodszych
 ͫ narciarnia
 ͫ parking monitorowany 24 h,  
strzeżony 22.00-7.00

Oferta obowiązuje w terminie  
13.01-26.03.2017 r. 

Rodzinne ferie 
w Górach  
Izerskich

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
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Gwiazdka. Życzymy Wam, Drodzy 
Seniorzy i Miłe Seniorki, żeby ten 
grudniowy czas pełen był spokojnego, 
uważnego przyglądania się temu, 
co dla nas w życiu ważne, co 
podstawowe. Żebyśmy potrafili stać po 
swojej stronie i – pełni wdzięczności 
– docenić to wszystko, co mamy. 
A w życiu każdego z nas kryją się 
skarby, które przez kolejny rok, 
mieliśmy szansę wspólnie z Państwem 
odkrywać. Bardzo Wam dziękujemy 
za tę możliwość. Rośniemy tu sobie 
mocniejsi – i zawodowo, i zupełnie po 
ludzku. Dobrze, że jesteście! I prosimy 
o jeszcze! Wszystkiego, dobrego. 
Bądźcie zdrowi! 

Zespół Centrum Inicjatyw Senioralnych 

Wojciech Bauer,  
Magda Krysińska-Sowa,  
Maria Sitarska, 
Nina Woderska, Ania Kubiak  
i Zuza Macko  

RMW tomasz Borko
Razem Możemy Więcej
Poznań i Wielkopolska
Zadzwoń i sprawdź, gdzie najtaniej kupisz OC lub Auto Casco

tel. 693 566 662

W ciągu ostatnich miesięcy ceny obowiązkowego ubezpieczenia 
komunikacyjnego (OC) poszybowały w górę. Nawet kilkadziesiąt procent 
więcej zapłacą także seniorzy i to nie koniec podwyżek. To dobry moment, 
aby sprawdzić, czy nie przepłacamy u obecnego ubezpieczyciela.

Zapraszamy seniorów i nie tylko, do bezpłatnej kalkulacji najtańszych 
składek na rynku. Duży wybór ubezpieczycieli w Agencji Ubezpieczeniowej 
działającej od lat w Wielkopolsce. Możliwość porównania ofert kilkunastu 
ubezpieczycieli w jednym miejscu.

Uczciwe i rzetelne wsparcie.

taŃSZE OC
Gazeta Senior Poznań
tylko 24 zł za rok

Prenumerata
z dostawą do domu
Prenumeratę możesz zamówić  
w każdym momencie roku.

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

Dane Zleceniodawcy (Prenumeratora):
Imię i Nazwisko

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

6  
wydania
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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

Wspomnij – nie zapomnij!
Boże Narodzenie to święta spokoju i bliskości. Czas,  
w którym jednoczymy się ze sobą, wybaczamy dawne żale 
i urazy, ciesząc się ze wspólnej obecności. Ale to również 
czas, gdy najmocniej odczuwamy tęsknotę za tymi, którzy 
odeszli. Mamą, bratem, ukochanymi dziadkami…
Ból po utracie bliskiej osoby może przychodzić fa-
lami. Wbrew pozorom jego natężenie nie zawsze 
jest największe bezpośrednio po stracie. Często 
silnie uaktywnia się w chwilach, gdy najmniej się 
go spodziewamy. Takich na przykład jak święta.
Choinka skrzy się już światełkami, przyjemnie 
pachną ciepłe potrawy, zadowolone z prezentów 
dzieci śmieją się pod świątecznym drzewkiem, 
dorośli niespiesznie gawędzą ze sobą. Ale nie 
wszyscy są w tym dniu szczęśliwi. Babcia ukrad-
kiem ociera łzy, bo przypomina jej się ostatnia 
wigilia z dziadkiem. Jeszcze nie wiedzieli wtedy, 
że choroba zabierze go o wiele szybciej, niż pro-
gnozowali lekarze. Tyle lat spędzonych razem, tyle 
wspólnych świąt, nie da się o nich zapomnieć tak 
szybko…

Rodzinne wspomnienia
Ale przecież wcale nie trzeba zapominać. Bliscy, 
którzy odeszli, żyją w nas tak długo, jak długo 
o nich pamiętamy. Warto więc w tych szczegól-
nych, świątecznych dniach celebrować tę pamięć. 
Wyjmijmy rodzinne albumy ze zdjęciami. Pokażmy 
dzieciom i wnukom ich krewnych: babcie, dziad-
ków, wujków, pradziadków. Opowiedzmy ich losy, 
przypomnijmy rodzinne historie. Poczujmy przez 
chwilę, jakby nadal byli z nami. Bo przecież są – 
w naszych wspomnieniach, których nikt nam nigdy 
nie odbierze.

Pielęgnujmy je, przekazując naszym dzieciom 
i wnukom.

Znaki pamięci
Zadbajmy też przed świętami o groby naszych 
bliskich. Posprzątajmy je, złóżmy na nich kwiaty, 
zapalmy znicze. Świąteczny stroik z zielonych ga-
łązek świerku i sosny możemy kupić, ale możemy 
też zrobić sami. Szykując choinkowe ozdoby, na-
mówmy najmłodszych na wspólne  przygotowanie 
stroika, który później wspólnie zaniesiemy na grób. 
Takie działania to również wyraz pamięci i szacun-
ku dla zmarłych, którzy nie zasiądą już z nami do 
wigilijnego stołu.
A w pierwszy dzień świąt wybierzmy się rodzinnie 
na cmentarze. Powspominajmy jeszcze raz naj-
bliższych, zapalmy dla nich świeczki.

A gdy zabraknie bliskiego…
Zostawiając puste nakrycie przy wigilijnym stole, 
pomyślmy przez chwilę, czy jest ktoś, kto mógłby 
przy nim zasiąść. Może sąsiad z naprzeciwka, któ-
ry w tym roku stracił żonę? Albo koleżanka z pra-
cy, która po śmierci rodziców święta spędzi chyba 
sama? Może warto zaproponować wspólne spę-
dzenie Wigilii? To przecież wieczór rozpoczynają-
cy te najbardziej rodzinne ze świąt…

Firma pogrzebowa „Universum”, administrator poznańskich ne-
kropolii, wszystkim Czytelnikom Gazety Senior składa najser-
deczniejsze życzenia świąteczne. Niech Boże Narodzenie będzie 
dla Państwa wyjątkowym czasem spędzonym z najbliższymi, 
czasem spokoju, radości oraz ukojenia, a także rodzinnej pamię-
ci o tych, którzy odeszli.

W Nowym Roku życzymy zaś Państwu wszelkiej pomyślności 
i spełnienia.
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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
Opiekunki AJ Partners Job Center 32 395 88 83

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

Kinderplaneta Poznania
Poznań, ul. Pleszewska 1

725 398 882

Kinderplaneta Factory Poznań
Luboń, ul. Dębiecka 1

665 096 328

Kinderplaneta Avenida
Poznań, ul. Stanisława Matyi

669 488 617

Turystyka
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

Nad Wodospadem
Międzybrodzie Bialskie,  
ul. Medyków 19

796 862 060

OW Savana Brenna, ul. Jawornik 42 33 853 63 04

Polanica zdrowsza strona życia
Chrusty k/Kielc
ul. Laskowa 95

41 260 50 60

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

94 354 31 16

Sandra Spa 
www.sandraspa.eu

91 387 86 62

Uzdrowisko Świnoujście S.A
Świnoujście, Admirał I
ul. Żeromskiego 139
Sanatorium Bursztyn
Świnoujście, ul. Żeromskiego 9

91 321 44 52

91 321 21 66

Zakupy
Krzesełka schodowe
www.windy-schodowe.pl

692 449 474

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

61 221 01 51

Active Revital
Węgrów, ul. Gdańska 80

25 792 27 27

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

Hemorend hemorend.pl 509 471 222

JZO soczewki okularowe www.jzo.com.pl

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

61 852 99 19

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

61 843 04 01

StabiloMed
diagnostyka i rehabilitacja zawrotów głowy 
oraz zaburzeń równowagii
Poznań, ul. Marcelińska 96C/216
Poznan, ul. Jeżycka 8/10a/1

535 33 11 77

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

660 969 123

Technologia/
Komunikacja
Alarmowy System Ratunkowy
www.alarm-osobisty.com

690 478 660

Niezbędnik

REKLAMA


