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Polska jest 
moją drugą 
ojczyzną
Włoska piosenkarka, niezwykle 
popularna w latach 70. Także 
w Polsce, za sprawą Czesława 
Niemena, z którym tworzyła duet 
nie tylko na scenie. W rozmowie 
z Eweliną Rajchel opowiada 
o dawnych, ale i współczesnych 
czasach –  poglądach na 
temat współczesnej muzyki 
i popularnych programach typu 
talent show, swojej nowej trasie 
koncertowej oraz przeprowadzce 
do Poznania.

Ewelina Rajchel: Droga Farido, co myślisz o Pol-
sce i o Twojej karierze w naszym kraju w latach 
siedemdziesiątych i teraz?
Farida: Przyjechałam tu rzeczywiście wiele lat temu, 
kiedy nikt we Włoszech nic nie wiedział o Polsce. 
Gdy zostałam zaproszona na Festiwal w Sopocie, 
wszyscy moi przyjaciele pytali „po co tam jedziesz, 
zwariowałaś?“. Wszystkie moje przyjaciółki dziwiły 
się. Ja natomiast byłam szczęśliwa, że jadę. Wie-
działam co nieco o historii Polski, o cierpieniu Pola-
ków podczas wojen. To, co się tam działo, zawsze 
mnie interesowało.
Sopot był dla mnie cudownym doświadczeniem. 
Przyjechało tam tak wielu ważnych artystów, np. 
bardzo znana wówczas Joan Baez, ja natomiast 
byłam kimś zupełnie nieznanym. I nie wyobrażałam 
sobie, że może zaistnieć tak natychmiastowa więź 
pomiędzy mną a polską publicznością. Poczułam 
się bardzo szczęśliwa, ponieważ zrozumiałam, że ci 
ludzie mnie pokochali.
E.R.: Co sądzisz o tym fakcie, publiczność nie 
widzi Cię na polskiej scenie od tylu lat, a przy-

chodzi na Twoje koncerty, jak to wytłumaczyć?
Farida: Myślę, że Polacy są wyjątkowym narodem. 
Ponieważ w każdym innym kraju, jeśli artysta jest 
nieobecny w mediach, w telewizji, nie daje kon-
certów, nie wydaje nowych utworów, ludzie o nim 
zapominają. Publiczność polska jest wyjątkowa, 
ponieważ po tak wielu latach odpłaca mi miłością, 
którą ja dla niej miałam zawsze. Widzę, że ludzie 
chcą przychodzić na moje koncerty nawet po tak 
długim czasie mojej nieobecności. Także z tego 
powodu czuję, że Polska jest moją drugą ojczyzną. 
Zawsze czułam się tutaj wspaniale. Przez wiele lat 
myślałam więc o tym, że chciałabym przyjechać do 
Polski, żeby tu przez jakiś czas pomieszkać, zrobić 
sobie takie dłuższe wakacje i „pooddychać“ Polską, 
która jest zawsze w moim sercu. W ten właśnie spo-
sób, rozważając wszystkie za i przeciw, mieszkam 
obecnie w Poznaniu, na Różanym Potoku.

Poznań i róże
E.R.: To niezwykły zbieg okoliczności, że za-
mieszkałaś w dzielnicy Poznania, która nosi 

BIURO TURYSTYCZNE WIT 1992 R.
tel. fax: 61 847 59 96    www.kanion.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy Seniorów  
oraz Rodziny na wycieczki  

autokarowe i lotnicze.
Rezerwacje dokonane do 01.05.2017 

premiowane zniżką na dojazd  
na lotnisko lub parking.

Proponujemy wyjazdy grupowe 
dla Klubów Seniora z wyjatkowymi 

programami i cenami :)

•	 nocleg	w	stylowych	góralskich	pokojach		
(TV,	radio,	WiFi,	czajnik)

•	 wyżywienie	(7	śniadań,	7	obiadokolacji	w	tym	domowe	
ciasto,	całodzienny	bufet	z	kawą	i	herbatą)

•	 Atrakcje:	 seanse	 filmowe	 w	 tym	 projekcja	 komedii	
	„Jak	to	się	robi”	nagrywanej	w	scenerii	ośrodka,	w	ro-
lach	głównych	Himilsbach	i	Maklakiewicz

•	 Do	dyspozycji	gości:	regionalna	sala	kominkowa	ze	sprzę-
tem	grającym	do	potańcówek	oraz	sprzęt	do	Karaoke

•	 GRATIS:	3	spotkania:	1.	Wieczorek	integracyjny	przy	mu-
zyce	z	poczęstunkiem,	2.	Pieczenie	kiełbasek,	3.	posiada	
góralska	z	kuchnią	regionalną	i	kapelą	góralską	(dopłata	
do	kapeli	8zł/os)	oraz	jednorazowa	wejściówka	do	sauny.

•	 Cena	już	od	499	zł	/	tydzień	dla	grupy	powyżej	30	os;	
534	zł	20-30	os.	

•	 Naszym	gościom	pomagamy	zorganizować	inne	atrakcje	
na	życzenie	m.in.	spływ	Dunajcem,	Góralskie	Śpasy,	wy-
jazdy	do	SPA,	wycieczki	z	przewodnikiem	itp.

OFERTA GRUPOWA  
dla seniorów 

Tydzień atrakcji w OSW  
Moszczeniczanka w Zakopanem

Zapraszamy	serdecznie	do	kontaktu	
od	8	do	19-tej	pod	nr	telefonu	18	201	27	72	
www.moszczeniczanka.com.pl
Zakopane,	ul.	Kościeliska	79d
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nazwę Różany Potok, bo wiem, że róże są ściśle 
związane z Twoim wizerunkiem artystycznym 
i że się nimi otaczasz. Dlaczego róże?
Farida: To rzeczywiście bardzo dziwna rzecz. 
Czuję, że róże są mi bardzo bliskie, umieściłabym je 
wszędzie, we włosach, w moim otoczeniu, w domu. 
Choć kiedy byłam dzieckiem, wcale ich nie lubiłam. 
Jednak pewnego dnia poczułam, że chcę je mieć 
wokół siebie. Ale lubię tylko róże, które mają praw-
dziwy zapach róż, nie lubię tych bez zapachu.
E.R.: Więc teraz mieszkasz w Poznaniu, co podo-
ba Ci się najbardziej w tym mieście?
Farida: Podoba mi się Różany Potok (chcę nawet 
napisać o tym piosenkę). Podoba mi się dosłow-
nie wszystko ludzie, miasto, atmosfera. Dla mnie 
Poznań to miasto artystów. Znalazłam tu wielu 
prawdziwych przyjaciół: Krzysztofa, Basię, Ewelinę, 
Ludmiłę... Mam szczególny sentyment do Auli UAM, 
gdzie Czesław Niemen, klęcząc przede mną na 
kolanach, dał mi na scenie bukiet czerwonych róż. 
Mam przepiękne wspomnienia związane z występa-
mi na tej scenie, dlatego też zamieszkałam właśnie 
tutaj.
E.R.: Co czujesz, myśląc o Twojej zbliżającej 
się trasie koncertowej, która rozpocznie się pod 
koniec marca i potrwa do końca kwietnia 2017, 
a będzie miała miejsce w miastach zachodniej 
Polski?
Farida: Dawać koncerty w Polsce to dla mnie 
wielkie emocje, czuję się bardzo podekscytowa-
na... Chciałabym, żeby poznało mnie także młode 
pokolenie.
We Włoszech jestem obecna także w teatrze i filmie, 
ale teraz chciałabym realizować moje marzenia tutaj. 
Zrealizowałam już swoje pierwsze marzenie, żeby za-
mieszkać w Polsce, a wszystko to dzięki podszeptom 
intuicji... i z powodu miłości do Polaków.
E.R.: Podczas trasy koncertowej wysłuchamy 
Twoich przebojów, ale także nowych kompozycji?
Farida: Tak, będą to piosenki znane z moich płyt, 
ale także nowe kompozycje, do których muzykę 
napisał mój mąż Amerigo (który gra na gitarze ba-
sowej) z tekstami napisanymi przeze mnie. Zaśpie-
wam także utwory znane wszystkim, w moich inter-
pretacjach, z repertuaru łączącego operę i rocka.

Muzyka, muzyka…
E.R.: Jaki jest Twój ulubiony styl muzyczny?
Farida: Moimi ulubionymi stylami są wymienione już 
rock, opera oraz blues. A właściwie fuzja tych stylów. 
Odzwierciedlają one to, jaka jestem ja, trochę słod-
ka, trochę agresywna, trochę dobra, trochę zła. We 
mnie obecne są wszystkie te elementy. (Farida się 
śmieje)

E.R.: A czy Twój gust muzyczny zmienił się na 
przestrzeni lat?
Farida: Nie zmienił się. Wciąż blues, rock i opera, 
ale nie wspomniałam jeszcze o muzyce arabskiej 
i jej interesujących odmianach.
E.R.: Nad czym obecnie pracujesz, przygotowu-
jesz jakiś nowy materiał muzyczny?
Farida: Nie chcę o tym mówić, żeby nie zapeszać. 
Kiedy będzie gotowy, opowiem o nim.
Kiedy myślę o tym, co będzie jutro, czuję, że mnie 
to deprymuje. „Każdy dzień ma swój trud“ – mawiała 
moja babcia. Jutro nie jest moje, nie należy do mnie. 
Jutro należy do Pana Boga. Myśląc w ten sposób, 
idę spać spokojna. Więc o moim nowym materiale 
porozmawiamy, kiedy będzie skończony.
E.R.: Farido, jakiej muzyki słuchasz, żeby się 
zrelaksować, a jaka Cię inspiruje?
Farida: Lubię przede wszystkim muzykę klasyczną: 
Chopina, Bacha. W zależności od dnia inspirują 
mnie amerykańscy i brytyjscy muzycy rockowi i blu-
esowi: Ray Charles, Etta James, Stevie Wonder, 
Joe Cocker, Freddie Mercury, Aretha Franklin,Timi 
Yuro... I Niemen, słucham go każdego dnia.
E.R.: Czy jest jakiś współczesny piosenkarz, pio-
senkarka wśród muzyków młodego pokolenia, 
którego cenisz?
Farida: Tak, nazywa się LP, ta dziewczyna bardzo 
mi się podoba. (LP, właściwie Laura Pergolizzi - 
amerykańska piosenkarka rockowa i autorka piose-
nek - przypis E.R.)
E.R.: Co sądzisz o repertuarze muzycznym, 
lepiej pisać piosenki samemu, czy pozwolić, by 
utwory napisali dla nas zawodowi kompozytorzy 
i tekściarze?
Farida: Myślę, że obie te sytuacje są dobre. Jeśli 
jakiś utwór mi się podoba, chcę, żeby stał się moim. 
Jeśli wybieram współpracę z osobami, które mnie ro-
zumieją, będą potrafiły napisać coś, co mnie zaintere-
suje. Nie zawsze musi się pisać dla siebie samodziel-
nie, ja pod tym względem jestem elastyczna.
E.R.: Jaka, Twoim zdaniem, jest współczesna 
piosenka popularna?
Farida: Tak jak było w latach minionych, powstają 
utwory piękne, ale także utwory okropne. Zdarzają 
się rzeczy interesujące i zadziwiające, ale bywa rów-
nież, że to te beznadziejne odnoszą sukces.
E.R.: Czym jest dla Ciebie śpiewanie?
Farida: Dla mnie śpiew jest wyzwoleniem siebie od 
zła tego świata. Kiedy śpiewam, chcę, by znalazła 
we mnie ujście cała miłość, jaką mam dla rodzaju 
ludzkiego. Jest to wyzwolenie. Na scenie zapomi-
nam zupełnie o sobie, nie wiem, co się wydarzy, 
otwieram się, otwieram moją duszę. Po koncercie 
jestem zmęczona, ale niezwykle szczęśliwa.

E.R.: Czy Twoim zdaniem można nauczyć się 
śpiewać, czy to dar wrodzony? Artystą się czło-
wiek rodzi, czy może się nim stać?
Farida: Artystą i piosenkarzem trzeba się urodzić, nie 
można się nim stać. Nie można nikogo tego nauczyć 
albo się nim jest, albo nie. Trzeba urodzić się kimś 
odmiennym, to są cechy bardzo osobiste. Na przy-
kład w każdej rodzinie są jedna lub dwie osoby, które 
śpiewają, ale to nie znaczy jeszcze, że są artystami. 
Artystę widzisz natychmiast, rozpoznajesz go, bo nie 
jest taki jak inni, nie jest (w cudzysłowie) normalny, 
musi być w takiej osobie szczypta szaleństwa.
E.R.:  Czy potrzebne są nam zatem szkoły pio-
senkarskie?
Farida: Tak, oczywiście. Ale nie takie, jakie znam ja. 
Te, które poznałam, to nie były szkoły, które mo-
głyby kogoś otworzyć. Może się zdarzyć, że jakaś 
osoba ma wielki talent, ale jest nieśmiała. Nie potrafi 
wyzwolić swojego głosu. Jeżeli nie możesz otworzyć 
swojego głosu, nie możesz śpiewać naprawdę, nie 
wydobędziesz z siebie tego, co jest w twoim wnę-
trzu. Kiedy śpiewasz, powinno cię boleć wszystko 
od czubków palców u stóp po czubek głowy. Musisz 
śpiewać całym ciałem. To jest nauka wyzwalania 
samego siebie.
Pewnego razu kompozytor i instrumentalista De-
metrio Stratos powiedział mi, że nie wie, jak to jest 
możliwe, ale kiedy śpiewam, słyszy w moim głosie, 
jakbym miała ich jednocześnie trzy lub cztery złą-
czone w jednym, pytał mnie, jak ja to robię? Od-
powiedź jest prosta, musisz się otworzyć, a wtedy 
zdarzają się rzeczy niemożliwe. Odkryłam to sama. 
Tak więc nauczyciel powinien posiadać osobowość 
i metody, żeby pomóc ci się wyzwolić. Musi znaleźć 
klucz, żeby cię otworzyć.
E.R.: Co sądzisz o programach typu talent-show, 
które są obecnie tak popularne?
Farida: Według mnie niszczą wielu młodych ludzi. 
Oni przychodzą tam z wielkimi nadziejami... Wielu 
zwycięża te programy, ale bardzo szybko wszyscy 
zapominają o osobie, która wygrała. Tak więc nie 
oglądam programów typu talent-show, bo dla mnie 
są sztuczne i fałszywe. Niestety, te programy są 
emitowane na całym świecie i myślę, że wielu oso-
bom zniszczyły życie. Moim zdaniem w tym zawo-
dzie poza talentem trzeba mieć szczęście, nic poza 
tym. Musisz być w odpowiednim miejscu, w odpo-
wiednim czasie, poznać właściwe osoby. Wszystkie 
te rzeczy mnie nie obchodzą.

c.d. str. 4
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Na scenie
E.R.: Farido, czy zdradzisz nam swój sekret? 
Jak ćwiczysz swój głos, jakie są twoje ulubione 
ćwiczenia rozśpiewujące, żeby rozgrzać głos 
przed koncertem? Masz może jakiś swój rytuał 
lub specjalną metodę? A może wolisz o tym nie 
mówić?
Farida: Nie, nigdy nie robię ćwiczeń wokalnych lub 
innych specjalnych rzeczy. Muszę się nauczyć tekstów 
piosenek. Podczas koncertów sama nie wiem, jak za-
śpiewam. Pewnego razu zdarzyła się ciekawa rzecz, 
w pewnym momencie rozkojarzyłam się i nie wiedzia-
łam, jaki utwór śpiewam, wymyśliłam więc go na nowo, 
zaimprowizowałam i wyszło naprawdę dobrze.
Przed koncertem staram się nie mówić za dużo, 
biorę sobie jakiegoś cukierka. Ale jest jedna rzecz, 
która mnie irytuje i przeszkadza – kiedy ktoś przed 
koncertem do mnie mówi. Chcę przed występem 
mieć przynajmniej 45 minut spokoju. Czasami 
jestem już myślami na scenie, nie potrafię wtedy 
odpowiadać na czyjeś pytania.
E.R.: Co sądzisz o takich kwestiach, jak wizerunek 
sceniczny, moda, muzyczne show, nie sądzisz, że 
muzyka obecnie schodzi niejako na plan dalszy? 
Czy ubranie jest równie ważne, jak muzyka?
Farida: Na scenę należy wchodzić takim, jakim się 
jest. Ja ubieram się na scenę w ten sam sposób, 
w jaki mogłabym ubrać się, wychodząc na ulicę. Jeśli 
lubię koronki i róże, noszę je w domu, ale także na 
scenie. Na scenie jednak oczekuje się szczególnego 
szacunku dla publiczności, więc nie można ubierać 
się nieestetycznie. Na przykład piosenkarza ubrane-
go w jeansy nie chce mi się słuchać. Artysta musi ko-
munikować swoim strojem, że jest kimś odmiennym.
E.R.: Jaką rolę odgrywa w Twoich występach 
akompaniament, czego oczekujesz od zespołu, 
z którym pracujesz, od pianisty?
Farida: Chcę, żeby sprawili, żebym "latała". Jeśli 
nie sprawią, że będę "latać", to znaczy, że coś jest 
nie tak. Kiedy rejestrowałam utwór "Vedrai, vedrai" 
z dużym składem orkiestry symfonicznej, w pewnym 
momencie nie udawało mi się wejść na refren. Zna-
ny dyrygent bardzo się rozgniewał. Powtórzyliśmy 

nagranie, co kiedyś bardzo dużo kosztowało, każde 
podejście to była duża strata. Niestety, ponownie nie 
udało mi się wejść poprawnie, ale byłam przekona-
na, że znam utwór świetnie i nie mogłam się pomy-
lić, powiedziałam więc, że coś jest nie tak. Miałam 
wtedy 19 lat i czułam, że w pewnym momencie mu-
zyka mnie nie niesie. W końcu dyrygent, zupełnie na 
mnie rozwścieczony, sprawdził partyturę. I okazało 
się, że to on się pomylił. Nie mógł w to uwierzyć. 
Potem ukląkł przede mną i mnie przepraszał.
Jeśli znam muzykę, nie pozwolę się onieśmielać. 
Wtedy wiedziałam, że coś jest nie tak i rzeczywiście 
tak było.
E.R.: A co sądzisz o festiwalach piosenki, co 
zmieniło się od czasów, kiedy Ty brałaś w nich 
udział?
Farida: Kiedy byłam mała, uważałam, że festiwale 
są bardzo interesujące i piękne... np. festiwal w San 
Remo, w Wenecji. Dzisiaj uważam, że robi się je 
wyłącznie z przyczyn biznesowych. Wśród artystów 
panuje niedobra atmosfera zawiści, zazdrości... 
Poza tym nie podoba mi się sama idea współzawod-
nictwa. Nie można decydować, kto jest pierwszym, 
a kto ostatnim w sztuce. Sztuka nie powinna być 
poddawana takiej ocenie.
E.R.: Co sądzisz o masowej modzie na śpiewa-
nie coverów?  Czy Twoim zdaniem niosą ze sobą 
jakąś nową wartość artystyczną?
Farida: Są takie utwory, które nigdy nie przestaną się 
podobać. Jeżeli, mówiąc w cudzysłowie, nie "zepsu-
jesz" piosenki, ale potraktujesz dany utwór z szacun-
kiem, może stać się on twoją piosenką. Są covery, 
które są bardzo piękne i warto je przypominać.
E.R.: Zapytam przez ciekawość... przeczytałam 
w Wikipedii Twoją biografię. Wydaje mi się dosyć 
krótka, widziałaś ją?
Farida: Jestem bardzo zła na Wikipedię z powodu 
tego biogramu. Ktoś rzeczywiście zamieścił tam not-
kę na mój temat, na co nie miałam żadnego wpływu. 
Jakaś osoba (nie wiem kto) umieściła informacje, 
nie wiedząc o mnie zupełnie nic. Na przykład obec-
ny opis nie zawiera takich faktów, jak moje występy 
w Las Vegas, w Bellagio (superluksusowy hotel i ka-
syno - przypis E.R.) dla amerykańskiej publiczności 

(śpiewał tam również Elvis Presley). Nie ma słowa 
o tym, że poznałam osobiście Franca Sinatrę, który 
zachwycał się moimi interpretacjami. Nie napisano, 
że pracowałam przez kilka lat we Francji, kręciłam 
film w Izraelu, występując wielokrotnie z sukcesem 
w tamtejszej telewizji, że brałam udział w sztukach 
teatralnych i filmach we Włoszech itd. W biogramie 
nie zamieszczono mojej dyskografii, najważniej-
szych koncertów. Mam nadzieję, że będę miała 
możliwość zmienić tę sytuację i zamieścić w Wiki-
pedii wyczerpujące i prawdziwe informacje na mój 
temat, ponieważ pod obecnymi się nie podpisuję.

Zdrowie i uroda
E.R.: Farido, czy w jakiś szczególny sposób 
dbasz o zdrowie i formę? Może przestrzegasz 
diety albo uprawiasz sport?
Farida: Jestem zbyt leniwa, więc nie robię żadnej 
z wymienionych rzeczy. Ale lubię wszystko, co natu-
ralne. Nie znoszę chemii w jakimkolwiek produkcie. 
Na przykład na włosy nakładam hennę. Gimnastykę 
mam zamiar rozpocząć zawsze "od poniedziałku" 
albo "po świętach" (Farida się śmieje). Mam oczywi-
ście zawsze program ćwiczeń, ale go nie realizuję.
Jem dużo warzyw i owoców, nie jestem jednak we-
getarianką czy weganką.
E.R.: Jakie hobby ma Farida? Co lubi robić?
Farida: Lubię wykonywać rękodzieła: koronki, falban-
ki, róże. Robię biżuterię, kapelusze, buty, rękawiczki, 
hafty, ale także abażury i drzewka dekoracyjne. Lubię 
dekorować i projektować wnętrza domów. Uwielbiam 
modę lat 20-tych, 40-tych, np. kapelusze z woalką.
E.R.: Droga Farido, czego możemy Ci życzyć na 
początku Twojej trasy koncertowej po Polsce?
Farida: Zdrowia, miłości, pięknych koncertów, wielu 
spotkań z wyjątkowymi osobami z Polski, ponieważ, 
tak jak powiedziałam, Polska jest moją drugą ojczy-
zną, równie ważną, jak Włochy.
"Z całą miłością, jaką mogę dać..."
"Con tutto amore che posso..."

Wywiad z Faridą został przeprowadzony w dniach 27.02.2017 
i 2.03.2017 na Różanym Potoku, w Poznaniu. Rozmowę odbyła 
i przetłumaczyła z języka włoskiego na polski Ewelina Rajchel.

REKLAMA

c.d. ze str. 3
Rozmowa z Gwiazdą



5Seniorzy

REKLAMA

Czas na miejsce 
spotkań i rozwoju 
ODNOWA – nowoczesne miejsce spotkań i rozwoju seniorów – to projekt nr 28 w Poznańskim 
Budżecie Obywatelskim 2016. Jego pomysłodawczyniami są Joanna Ciechanowska-Barnuś 
i Anna Stuligrosz-Biedak, które kontynuują kampanię na rzecz miejsca spotkań dla seniorów, 
mimo że ostatnie głosowanie nie przyniosło sukcesu. 
Joanna Ciechanowska-Barnuś opowiada o genezie projektu i potrzebach, dla których powstał.

W ubiegłym roku trafiłam do grupy seniorów grają-
cych w brydża sportowego. Zajęcia były bezpłatne, fi-
nansowane przez Urząd Miasta i odbywały się w jed-
nym z klubów studenckich. Prowadzący wynajmowali 
to pomieszczenie w godzinach przedpołudniowych. 
O dziesiątej drzwi klubu otwierał młody zapuchnięty 
człowiek i pozwalał nam – seniorom – rozstawić stoli-
ki i krzesła do gry. A po półtorej godzinie wyganiał nas 
dość obcesowo, bo czas najmu się kończył. Bar był 
nieczynny. Na szczęście nie było zapisów na klucz do 
toalety. W zajęciach uczestniczyło około trzydziestu 
osób w bardzo różnym stopniu zaawansowania se-
nioralności. Niektórzy ledwie szli! Ale licytowali i grali, 
bo przy karcianym stoliku ubywa lat, a głowa pracuje. 
Po zajęciach młodociany cerber bezwzględnie wyga-
niał graczy. Zresztą następna grupa starszych pań 
dreptała nerwowo, czekając na pilates lub yogę. 
Dowiedziałam się wtedy, że uczestnicy zajęć, gdy 
chcą pograć ze sobą w brydża, umawiają się w ga-
leriach handlowych. Tam okupują stoliki wysp zbioro-
wego żywienia, chowając się przed ochroną. Seniorzy 
śpiewający w chórach spotykają się w mieszkaniach 
na próby, a przed występami ćwiczą w garażach.
Opisane przypadki budzą wątpliwości, czy to jest 
w porządku? 

Od klubu studenckiego do domu opieki
Wejście do grona osób zwolnionych z obowiązku 
świadczenia stosunku pracy wyzwoliło we mnie na-

turalną ciekawość oferty dla seniorów. W ten sposób 
trafiłam do Centrum Inicjatyw Senioralnych w Pozna-
niu, które obecnie ma siedzibę na ulicy Mielżyńskie-
go 24 w Poznaniu, w dawnej siedzibie „Aspirynki”, 
klubu studenckiego medyków. Pomyślałam sobie: 
znak czasu, wracamy na stare śmieci. Ale w obec-
nym kształcie siedziba CentrumIS nie zapewnia se-
niorom miejsca do realizacji projektów faktycznie ak-
tywizujących tę grupę. 
Przy okazji odwiedziłam inny dawny klub studencki 
„Od nowa”. Jego pierwsza siedziba mieściła się na 
ul. Wielkiej w Poznaniu. Zawsze było tam pełno ludzi 
i tętniło życie. Potem, podobno w wyniku donosów pi-
sanych do tow. Szydlaka, klub przeniesiono do Zam-
ku, a na Wielkiej powstał klub seniora. Dzisiaj jest 
Dzienny Dom Opieki. 

Miejsca są, spotkań nie ma
Tak więc w obu miejscach, w których kiedyś byliśmy 
aktywni, obecnie są miejsca dedykowane seniorom. 
Tyle że w jednym jest placówka o charakterze urzę-
dowym, a w drugim rodzaj przechowalni. Obie otwar-
te od 8 do 16. Potem zamykają podwoje.
Miejsca spotkań i wszelkiej aktywności, która jest 
przejawem życia, miejsca umożliwiającego seniorom 
realizację ich własnych inicjatyw, kooperację z innymi 
i samorozwój w Poznaniu po prostu nie ma!
Mają takie ośrodki dzieci, ma młodzież, mają studen-
ci. A seniorzy? 

Tymczasem w Poznaniu jest to grupa 140 000 osób 
(a będzie większa!), która zasługuje na utworzenie 
nowoczesnej placówki łączącej funkcje klubokawiar-
ni i domu kultury, umożliwiającej aktywność w róż-
nych dziedzinach życia osób w wieku dojrzałym. Po-
trzebujemy przestrzeni do spotkań i rozwoju naszych 
inicjatyw, do inspiracji i integracji. Do kulturalnego 
i aktywnego życia w warunkach odpowiadających 
nowoczesnym, wykształconym Europejczykom, jaki-
mi jesteśmy.

Joanna Ciechanowska-Barnuś

Joanna Ciechanowska-Barnuś – nauczycielka, dzia-
łaczka społeczna, blogerka, prezeska Fundacji „Pro 
terra” i członkini zarządu Fundacji „Obywatelki.pl”. 
Obecnie na emeryturze.
Pani Joanna prowadzi bloga  
http://senioralki.blogspot.com, na którym tak pisze 
o sobie: 
„Po pierwsze jestem kobietą. Po drugie Polką. Po 
trzecie w pewnym wieku. Pewnym od pewności, 
a nie od wątpliwości. Tylko wiek jest pewny, reszta 
to ułuda. Nie ma sensu pisać w jakim, bo to się cią-
gle zmienia. (…) Podobno należę do pokolenia Baby 
Boomers i to mówi wszystko. Może dlatego każde-
go dnia ze zdziwieniem odkrywam, że jestem już tu, 
gdzie jestem. Nie mogę uwierzyć, że tyle rzeczy wi-
działam na własne oczy. I czasem ze strachem my-
ślę, co jeszcze zobaczę”.

Joanna Ciechanowska-Barnuś
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GRUPA OPTEGRA
OSTRAWA

CZY WIESZ, ŻE SZYKUJĄ SIĘ
ZMIANY W SŁUŻBIE ZDROWIA? 
NIE DAJ SIĘ OŚLEPIĆ ZAĆMIE!

Zabieg usnięcia zaćmy na koszt NFZ w ciągu 14 dni.
Nie zwlekaj umów się na wizytę kwalifikacyjną do zabiegu już dziś. 

telefon: 222 466 148

  Jedyną skuteczną metodą leczenia jest operacja.
  W kolejce NFZ czeka ponad 500 tyś. Polaków.
 Czas oczekiwania to często nawet 3 lata.
  Planowane zmiany w służbie zdrowia mogą mieć wpływ na długość kolejki.

Poznaj fakty o zabiegach usunięcia zaćmy:

Nieleczona zaćma prowadzi do ślepoty.
BERLIN

OPTEGRA_reklama_SENIOR_255x341.indd   1 30.03.2017   17:41
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Pomoc w utrzymaniu czystości w  mieszkaniu/domu
Higiena osobista i pielęgnacja
Wsparcie w codziennych czynościach

Towarzyszenie w codziennym życiu, aktywizacja

Laureat nagrody Newsweek 
Firma Rodzinna 2011r.

Od 23 lat na rynku usług opiekuńczych.   

Firma rekomendowana przez  Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie kraju

REKLAMA

Ósma edycja targów 
VIVA SENIORZY! 
12 i 13 maja to dni ósmej edycji wielkiej imprezy dla seniorów, która odbędzie 
się w pawilonie nr 15 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Jak co 
roku będzie się sporo działo! Zapraszamy do lektury zapowiedzi wydarzeń  
i – oczywiście – odwiedzin na Targach.
Wystawa
Jak co roku, podczas targów, wystawią się organiza-
cje pozarządowe działające na rzecz osób dojrzałych 
i starszych, jak również instytucje i firmy. To niezwy-
kła możliwość spotkania z organizatorami wydarzeń, 
do udziału w których, również na łamach Gazety Se-
nior, zapraszamy seniorów w ciągu całego roku. To 
również okazja do tego, by podziękować sobie za 
wspólne działania na rzecz seniorów, zainspirować 
się wzajemnie, poznać, posłuchać seniorów: co się 
u nich zmienia, jakie nowe, ważne tematy pojawiają 
się w ich życiu. 

Wolontariat
W tym roku organizatorzy zachęcają, zarówno wy-
stawców, jak i zwiedzających do refleksji nad wolonta-
riatem seniorów: być może narodzą się podczas tych 
dwóch dni nowe obszary zaangażowania, wspólnie 
dzielonych idei i zapału, by włączyć się w wolontaryj-
ne działania obecnych na targach organizacji. 

Warsztaty
Jak co roku seniorzy i seniorki będą mogli wziąć 
udział w towarzyszących wystawie warsztatach edu-
kacyjnych i artystycznych. Tematyka jest bardzo róż-
norodna: od spotkań edukacyjnych organizowanych 
w ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa, po 
warsztaty ukulele, spotkania z językiem angielskim, 
wspólne filcowanie i warsztaty didżejskie w ramach 
projektu „Dziadek do gramofonu!”. 

Aktywność fizyczna
Nie zabraknie również aktywności fizycznej, do której 
zwiedzający zachęcani są niezmiennie od lat. Będzie 
można spróbować swoich sił w dyscyplinach takich 
jak: latino fitness, taniec brzucha, tai chi, nordic wal-
king czy zajęcia z wykorzystaniem pierścieni smo-
ovey.
W tym roku podczas targów obecne będą również 
stowarzyszenia dbające o osoby chorujące na Alzhe-
imera oraz chorych z afazją.  

Kultura 
Teatr Muzyczny w Poznaniu zadbał o odpowiednią 
oprawę kulturalną. 
– Znamy już kulturalny program imprezy: w piątek, 
po uroczystej inauguracji seniorzy i seniorki obejrzą 
fragmenty musicalu Teatru Muzycznego w Poznaniu  
„Zakonnica w przebraniu”. Tego samego dnia Oksa-
na Hamerska i Radosław Elis wystąpią w spektaklu 
muzycznym „BODO...tanga”. W sobotę spotkamy się 
z Teresą Lipowską, aktorką serialu „M jak Miłość”, 
która czytać będzie wiersze Jeremiego Przybory. 
A na zakończenie targów zaprosimy seniorów na 
koncert Ewy Bem” – informuje Magdalena Krysińska-
-Sowa z Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Impreza organizowana jest we współpracy Miasta 
Poznań – Centrum Inicjatyw Senioralnego, Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich i Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej. Partnerem targów jest 
Teatr Muzyczny w Poznaniu, który odpowiada za kul-
turalny program wydarzenia.

Więcej informacji: 61 847 21 11 lub centrum@centrumis.pl. Do zobaczenia!   
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Rola protetyka słuchu w wyborze 
i dopasowaniu aparatu słuchowego

Zapraszamy do Gabinetu Protetyki Słuchu w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 18a/1, 
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.

Prawidłowo	 dobrany	 aparat	 słuchowy,	 to	 taki,	
który	 daje	 najlepsze	 zrozumienie	 mowy	 w	 ciszy	
i	w	hałasie,	a	brzmienie	jego	zbliżone	jest	do	natu-
ralnego.	Zanim	pacjent	zakupi	odpowiedni	aparat	
musi	wybrać	gabinet	protetyki	słuchu	oraz	prote-
tyka	słuchu	czyli	osobę,	która	odpowiednio	dobie-
rze	pomoc	słuchową	i	będzie	opiekowała	się	jego	
słuchem	przez	najbliższe	5-7	lat.	To	bardzo	ważny	
wybór.
Gruntowna	wiedza	protetyka	słuchu	uzyskana	na	
wyższych	uczelniach	pozwala	doskonale	przygoto-
wać	protetyka	 słuchu	do	 roli	 eksperta,	 który	 po-
maga	 pacjentom	 niedosłyszącym	 lepiej	 słyszeć.	
Protetyk	 słuchu	 poprzez	 szereg	 specjalistycznych	
badań	potrafi	 zdiagnozować	narząd	 słuchu	 i	 pra-
widłowo	 zinterpretować	 uzyskane	 wyniki	 badań.	
Najważniejszą	 rolą	 protetyka	 słuchu	 jest	 wybór	
aparatu	słuchowego	oraz	precyzyjne	jego	dopaso-
wanie	do	niedosłuchu	pacjenta.	
Obecnie	na	rynku	dostępna	jest	cała	paleta	modeli	
aparatów	 słuchowych.	 Dzisiejsze	 aparaty	 słucho-

we	to	prawdziwe	technologiczne	cuda	wyposażo-
ne	w	mnóstwo	dodatkowych	funkcji,	które	pozwa-
lają	 jeszcze	 efektywniej	 z	 nich	 skorzystać.	 Dobry	
protetyk	słuchu	doradzi	zatem	jaki	aparat	wybrać	
i	wskaże	ten	właściwy,	biorąc	pod	uwagę	indywi-
dualne	preferencje	i	potrzeby	pacjenta	oraz	zwra-
cając	 uwagę	 na	 stan	 jego	 słuchu	 pod	 względem	
słyszenia	 i	 rozumienia	mowy.	 Nieodzownym	 ele-
mentem	procesu	dopasowania	jest	także	zbadanie	
zysku	 z	 dopasowanego	 aparatu,	 czyli	 wykazanie,	
że	 aparat	 słuchowy	 rzeczywiście	 pomaga	 osobie	
niedosłyszącej.
Noszenie	aparatu,	szczególnie	na	początku,	wyma-
ga	regularnych	wizyt	pacjenta	u	protetyka	słuchu		
-	ten	kontakt	jest	bardzo	ważny,	ponieważ	protetyk	
wie	najlepiej,	 jak	zweryfikować	działanie	sprzętu,	
jeśli	 występują	 jakiekolwiek	 niedogodności	 zwią-
zane	 z	 jego	 noszeniem.	 Protetyk	 słuchu	 doradzi	
też,	jak	należy	dbać	o	aparat	słuchowy,	jak	go	czy-
ścić	i	jakich	środków	do	tego	używać,	aby	nie	spo-
wodować	awarii.

D o b r a	
w s p ó ł -
p r a c a	
p a c j en ta	
z	 protety-
kiem	 słuchu	
od	 początku	
używania	 aparatu	
słuchowego	 daje	 gwa-
rancję	sukcesu,	czyli	powrót	do	dobrego	słyszenia.
Szczególnie	 odradzamy	 dobieranie	 i	 kupowanie	
aparatów	słuchowych	na	własną	rękę,	z	niewiado-
mych	 źródeł,	 np.	 poprzez	 sprzedaż	 internetową,	
drogą	wysyłkową	lub	na	targowiskach.	Narząd	słu-
chu	to	bardzo	delikatna	materia.	Takie	rozwiązania	
bardzo	często	prowadzą	wyłącznie	do	pogłębienia	
wady	 słuchu.	 Tylko	 aparat	 słuchowy	wybrany	 na	
podstawie	badań	audiometrycznych	przez	prote-
tyka	słuchu,	daje	gwarancję	jakości	i	długotrwało-
ści	produktu	oraz	pewność,	że	rzeczywiście	sobie	
pomagamy,	a	nie	szkodzimy.

ul. Poznańska 18a/1   tel. 61 221 01 51

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

SPOTKAJMY	SIĘ	NA	TARGACH		
„VIVA	SENIORZY”	
Koncerty,	salon	kabaretowy,	dancing,	fitness	latino,	nordic	walking	i	śpiewoterapia	–	to	tylko	
niektóre	atrakcje,	które	czekają	na	uczestników	targów	senioralnych.	W	dniach	12-13	maja	
2017	roku	na	MTP	spotkają	się	osoby	w	dojrzałym	wieku	w	ramach	targów	„Viva	Seniorzy”.		
To	już	siódma	edycja	projektu,	którego	wcześniejsza	nazwa	to	„Aktywni50+”.	
Mówi	się,	że	zaczynamy	się	starzeć	w	momencie,	gdy	przestajemy	się	rozwijać,	dlatego	też	
organizatorzy	dbają	o	to,	aby	zwiedzający	mieli	możliwość	wzięcia	udziału	w	warsztatach	
edukacyjnych,	rozwojowych	i	artystycznych,	zorganizowanych	na	terenie	targów.
Salon	Medyczny	Aba	Medica	i	Cito	już	po	raz	drugi	mają	okazję	brać	udział	w	tym	wydarzeniu.	
Z	tej	okazji	mamy	dla	Państwa	specjalne	bezpłatne	spotkania.	Szczegóły	poniżej…

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:	18.05.2017		
i	22.06.2017	godzina	17:00	

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

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

Jak	 opiekować	 się	 osobą	
przewlekle	chorą	w	domu
Choroba	bliskiej	osoby,	zawsze	jest	
dla	nas	szokiem.	Nowa	sytuacja	nas	
przerasta	 i	 trudno	 nam	 się	 w	 niej	
odnaleźć,	 ponieważ	musimy	 zmie-
nić	całe	nasze	dotychczasowe	życie	
zawodowe	 jak	 i	 towarzyskie,	 aby	
móc	 opiekować	 się	 chorym.	 Pod-
czas	 pielęgnacji	 chorego	 postępu-
jemy	 w	 sposób	 intuicyjny,	 często	
niewłaściwy.	Drobne	zmiany	mogą	
wpłynąć	na	komfort	opieki,	musimy	się	tylko	dowiedzieć,	co	warto	
zmienić.	Jak	prawidłowo	dobrać	rozmiar	i	chłonność	pieluch?	Jak	
wykąpać	osobę	leżącą	lub	umyć	jej	głowę?	A	jak	dbać	o	skórę,	aby	
nie	pojawiły	się	odleżyny?	W	jaki	sposób	bezpiecznie	przesadzić	
osobę	np.	z	łóżka	na	wózek?	Jednak	skąd	mamy	mieć	wiedzę	na	
ten	temat	skoro	nikt	nas	tego	nie	uczył?	Gdzie	szukać	pomocy?	Czy	
cokolwiek	dofinansuje	nam	NFZ?	
Na	te	pytania	oraz	wiele	więcej	odpowiedzą	dyplomowani	spe-
cjaliści	w	dziedzinie	opieki	długoterminowej.	Bezpłatne	pokazy	
odbędą	się	wielokrotnie	na	targach	MTP	„	Viva	Seniorzy”.

Kiedy	cierpią	stopy
Codzienność	 to	 wyzwanie	 w	 szczególności	 dla	 naszych	 stóp.	
Czy	wiesz,	że	bóle	kolan,	bioder,	a	nawet	kręgosłupa	mogą	być	
spowodowane	 nieprawidłowym	 ustawieniem	 stopy?	 Czasami	
posiadamy	deformacje	 stóp,	 które	przejęliśmy	genetycznie	 lub	
z	wiekiem	nabywamy	poprzez	 czynniki	 zewnętrzne.	 Także	 nie-
prawidłowe	 obuwie	 może	 powodować	 bolesne	 dolegliwości:	
halluxy,	 modzele,	 palce	 młoteczkowate,	 płaskostopie.	 Czy	 to	
dotyczy	 również	 Ciebie?	 Przy	 pomocy	 podoskopu	można	 bez-
piecznie	badać	stopy	u	dzieci,	młodzieży	i	dorosłych.	Odzwiercie-
dlenie	kształtu	stopy,	jej	funkcji	w	trakcie	obciążania	daje	wiele	
podstawowych	informacji	niezbędnych	w	trakcie	diagnozowania	
i	leczenia	wszelkich	schorzeń.
Wszystkich	odwiedzających	 zapraszamy	na	bezpłatne,	bezbole-
sne	badanie	stóp	oraz	postawy	ciała	podoskopem	lustrzanym.
Jesteśmy	dla	Was
W	terminie	12-13	maja	2017,	od	godziny	10.00	nasi	specjaliści	
są	do	Państwa	dyspozycji	na	stoisku	CITO	Sp.z	o.o.	Szczegółowe	
informacje	w	Salonie	Medycznym	ABA	MEDICA	Poznań	Piekary	
14/15	oraz	telefonicznie	61	852	99	19.	Serdecznie	zapraszamy
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Krzesełko schodowe
Windy schodowe są to urządzenia wykorzystywane do transportowania ludzi starszych 
i mających trudności z poruszaniem się wzdłuż schodów. Bardzo często używają wind 
krzesełkowych również osoby młode, u których występuje problem z poruszaniem się 
po schodach.
Krzesełko schodowe to rodzaj windy schodowej, która 
pomaga w pokonaniu schodów osobie mającej trud-
ności w poruszaniu się. Jest jednym z najtańszych 
i najbardziej uniwersalnych typów wind schodowych, 
pomocnych w likwidowaniu barier architektonicznych. 
Jego zaletą jest prosta instalacja oraz łatwa obsługa, 
a także niska cena. Urządzenie jest zasilane z akumu-
latora, dzięki czemu może działać nawet wtedy, gdy 
w domu zabraknie prądu.
Krzesełko składa się z toru jezdnego, wagonika oraz 
siedziska. W wagoniku znajduje się napęd, zasilanie, 
system sterowania i przeniesienia napędu oraz cała 
konstrukcja i rolki stabilizujące. Na wagoniku zamon-
towane jest obrotowe, bardzo komfortowe i ergono-
miczne siedzisko, posiadające oparcie i podłokietniki 
(istnieje możliwość powiększenia szerokości pomiędzy 
podłokietnikami). Na siedzisku znajduje się także pas 
bezpieczeństwa.
W czasie jazdy siedzisko jest zablokowane w jednym 
położeniu. Dodatkowo podnóżek i pasy bezpieczeń-
stwa podnoszą komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Zasilanie i sterowanie
Podział krzeseł schodowych można wykonać pod ką-
tem kształtu toru jezdnego – proste oraz zakrzywione. 
Krzesła schodowe prostoliniowe występują jako urzą-
dzenia używane, których cena jest dużo niższa niż 
krzesełek schodowych w wersji nowej.
Większość modeli krzesełek schodowych zasilana jest 
z akumulatorów, ładujących się na przystankach, które 
są z reguły umiejscowione na krańcach toru jezdnego.
W każdym krzesełku schodowym możliwe jest sterowa-
nie z poziomu siedziska (po zajęciu miejscu na krze-
sełku schodowym) lub sterowanie zdalne. W krzesłach 

krzywoliniowych jest to sterowanie radiowe, a w pro-
stych sterowanie na podczerwień.
Udźwig krzesełka schodowego w zależności od modelu 
wynosi od 125 kg do nawet 150 kg. 

Montaż
Winda krzesełkowa na szynie prostej może być mon-
towana na schodach prostych. Niekiedy możliwe są 
odstępstwa od tej reguły. Do montażu krzesła schodo-
wego nie są wymagane z reguły żadne wcześniejsze 
prace na schodach. 
Szynę jezdną mocuje się do stopni schodów. W dolnej 
części schodów szyna opiera się o podłogę, a w górnej 
części wychodzi poza ostatni stopień na 20 cm.
Winda schodowa jest zasilana z baterii znajdujących 
się w środku urządzenia. To oznacza, że podczas dzia-
łania (jazda w górę lub w dół) nie jest pobierana energia 
sieciowa. Aczkolwiek po zaparkowaniu windy na przy-
stanku (dolnym i/lub górnym) następuje doładowanie 
tych akumulatorów.
Obsługa krzesełka jest możliwa 
poprzez specjalne przyciski ste-
rujące, które znajdują się na oby-
dwu podłokietnikach. Możliwe jest 
także uruchomienie windy za po-
mocą pilota zdalnego sterowania.
Zdarza się, że krzesło dźwigowe 
proste udaje się zainstalować na 
schodach zabiegowych. Jeżeli 
ekipa zajmująca się instalacją ma 
duże doświadczenie, powinno się 
udać bez problemu zamontować 
krzesełko na schodach, gdzie za-
bieg jest na górze.

Przedsiębiorstwo Windy Schodowe dostar-
cza i montuje krzesełka oraz inne winny 
schodowe na terenie całej Polski. Zainsta-
lowaliśmy setki urządzeń do transportu osób 
starszych oraz niepełnosprawnych. Pomo-

gliśmy rzeszy osób mającym trudności w po-
konywaniu schodów. Jesteśmy wyłącznym 
dystrybutorem firmy Acorn w Polsce. 

Więcej informacji, rezerwacje, zamówienia: 
692 44 94 74 Pan Rafał, 608 445 819 Pan Łukasz

www.windy-schodowe.pl/promocje
e-mail: info@windy-schodowe.pl

Brytyjska firma Acorn, renomowany 
producent krzesełek schodowych, jako 
jedyna w Europie pozyskuje i oferuje 
używane krzesła schodowe na szy-
nie prostej. Krzesło schodowe i szyna 
jezdna najczęściej mają około 3-4 lata, 
natomiast siedzisko jest zawsze nowe. 
CENA! Koszt zakupu i montażu używa-
nego krzesełka schodowego firmy Acorn 
mieści się w przedziale od 5 do 7 tysięcy 
zł, ostateczna cena zależy m.in. od dłu-
gości toru, po którym będzie poruszać 
się krzesełko. Krzesełka dostępne są od 
ręki, a czas instalacji z reguły wynosi on 

od 3 do 7 godzin. GWARANCJA! Kupu-
jący otrzymuje roczną, pisemną gwaran-
cję, którą dodatkowo można przedłużyć 
do 2 lat za drobną opłatą. 
Krzesełko schodowe firmy Acorn jest je-
dynym używanym krzesełkiem schodo-
wym na polskim oraz europejskim rynku 
oficjalnie dystrybuowanym przez pro-
ducenta. Wiosenna promocja obejmuje 
model SuperGlide 130. Dzięki temu roz-
wiązaniu likwidacja bariery architekto-
nicznej jest tania i szybka. Zadzwoń już 
dziś, zacznij cieszyć się niezależnością 
i wolnością. 

Używane krzesło schodowe Acorn 

Wiosenna 
Promocja -40%
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Zachorowalność na schorzenia układu krążenia wzrasta wraz z wiekiem. Oprócz leczenia farmakologicznego niezwykle istot-
ny jest tryb życia – odpowiednia dieta oraz rehabilitacja. Wczasy połączone z rehabilitacją stały się bardzo popularne wśród 
seniorów. To pierwszy krok do zmiany nawyków i zadbania o własne zdrowie, bo w ramach NFZ do sanatorium możemy 
zostać skierowani jedynie raz na dwa lata. A to zdecydowanie za rzadko.

Wyjazdy rehabilitacyjne  
dla osób z chorobami krążenia

Statystyki są porażające: co drugi Polak umiera na serce. We-
dług danych Głównego Urzędu Statystycznego choroby i powikła-
nia kardiologiczne są przyczyną niemal 46% wszystkich zgonów, 
a w wyniku zawału serca codziennie do polskich szpitali trafia po-
nad 200 osób. Dotyczy to osób w każdym wieku, ale najbardziej 
narażeni są seniorzy.
Rozwojowi choroby wieńcowej i zawału sprzyja niezdrowy tryb życia, 
a w szczególności stres, wysoki poziom cholesterolu, otyłość. Czyn-
nikami ryzyka są także wiek powyżej 45 lat, cukrzyca, nadciśnienie 
tętnicze oraz historia zachorowań w najbliższej rodzinie.
Osoby po 50. r.ż. powinny wykonywać badanie poziomu cholesterolu 
co roku. Odpowiednia profilaktyka i szybka reakcja przy złych wyni-
kach – zmiana diety, więcej ruchu lub pomoc farmakologiczna mogą 
skutecznie opóźnić rozwój chorób układu krążenia.
Rehabilitacja kardiologiczna
Rehabilitacja kardiologiczna jest ważnym, bo kompleksowym dzia-
łaniem w przypadku osób, którym grozi ryzyko zachorowania na 
serce oraz tym, które już przebyły zawał. To właśnie w trosce o ta-
kie osoby stale poszerzamy swoją ofertę o odpłatne pobyty reha-
bilitacyjne, ponieważ kolejki w NFZ są długie, a coraz więcej osób 
starszych jest zainteresowanych wypoczynkiem połączonym z le-
czeniem lub profilaktyką. Większe zainteresowanie przekłada się

na niższe ceny dla seniorów, a korzystają z nich także osoby, które 
oczekują w kolejce do sanatorium w ramach NFZ.
Wczasy dla osób po zawale
SUS TRAVEL posiada trzy, własne Ośrodki Wypoczynkowo-Reha-
bilitacyjne w urokliwych miejscowościach Pomorza Zachodniego: 
SUS i PIRAMIDĘ w Mrzeżynie oraz VARSOWIĘ w Międzywodziu.
Pobyty rehabilitacyjne w każdym z nich przeznaczone są m.in. dla 
osób z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniem obwodowego krą-
żenia krwi czy po przebytym zawale mięśnia sercowego. Wczasy 
zawierają nocleg, pełne wyżywienie, konsultację lekarską, opiekę 
pielęgniarską oraz dwa zabiegi dziennie. Oferowane zabiegi leczni-
cze obejmują m.in. masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, magneto-
terapię, laseroterapię, elektroterapię, krioterapię, okłady borowino-
we, kąpiel perełkową i kąpiel solankową.
W trakcie turnusów odbywają się: gimnastyka poranna, wieczorki 
taneczne z muzyką na żywo, biesiady przy ognisku, nordic walking, 
wycieczki fakultatywne. Można również bez ograniczeń korzystać 
z szerokiej bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Ośrodków (w tym 
również z wypożyczalni sprzętu plażowego).
Warto już dziś zarezerwować wczasy rehabilitacyjne, aby zadbać 
o swoje zdrowie. W końcu to zdrowie jest najważniejsze i nie war-
to na nim oszczędzać. Pobyty rehabilitacyjne to dla osób chorych 
leczenie, a dla zdrowych skuteczna profilaktyka.

O.W.R. SUS Mrzeżyno
ul. Nadmorska 12, 72-330 Mrzeżyno
tel./fax 91 386 62 94
mrzezyno@sustravel.pl

O.W.R. VARSOWIA Międzywodzie 
ul. Wojska Polskiego 8, 72-415 Międzywodzie
tel./fax 91 381 38 69
miedzywodzie@sustravel.pl

O.W.R. PIRAMIDA Mrzeżyno 
ul. Kołobrzeska 30, 72-330 Mrzeżyno
tel./fax 91 386 61 47
piramida@sustravel.pl

OFERTA  
WIOSENNA

wypoczynek z zabiegami 
w atrakcyjnej cenie

TERMINY:
22.04.-29.04.2017 r. 
7 dni za 560 zł/os.
06.05.-03.06.2017 r. 
14 dni od 1300 zł/os.
Zarezerwuj już dziś!
kom. +48 735 920 099
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

ZAREZERWUJ U NAS     POMIń POśREDNIKóW     ZAPłAć MNIEJ!

Dowiedz się, ile możemy Ci zaoferować!  
Zadzwoń i wylicz swoją rentę dożywotnią.  

Coroczna	waloryzacja		
renty	dożywotniej

Przejmujemy	opłaty		
związane	z	ubezpieczeniem		
nieruchomości

Dochód	z	renty	nie	podlega		
opodatkowaniu

Bezpłatny	pakiet	opiekuńczy		
w	zakresie	opieki	medycznej		
i	prawnej

Możesz	wynająć	mieszkanie		
i	czerpać	z	tego	tytułu		
korzyści	finansowe

Możesz	skorzystać		
z	długoterminowej		
opieki	domowej

Mieszkanie,	na	które		
pracowałeś	całe	życie,		
teraz	zarabia	na	Ciebie!

Przyjmujemy	opłaty	związane		
z	podatkiem	od	nieruchomości		
i	użytkowaniem	wieczystym

801 801 841

Z rentą dożywotnią stać Cię na więcej! 

Gotówka	do		
końca	życia

Comiesięczny	dopływ		
gotówki	dożywotnio

Pakiet	Opiekuńczy
Opieka	medyczna	
i	prawna	oraz	

możliwość	korzystania	z	
długoterminowej	opieki	

domowej

Duży	zastrzyk		
finansowy

Jednorazowy	zastrzyk	
finansowy	na	wybrany		

przez	Ciebie	cel

Spłata	zadłużenia
Pieniądze	na	spłatę	

zadłużenia	lub		
inne	wydatki
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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

Wiosenny  
przypłyW MoCy! 

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

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

Hetmańska

Za
m

en
ho

fa

Krucza
Rataje

os. Piastowskie 106a

Rabat 20%

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

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

Wiosna	nadeszła,	a	wraz	z	nią	nowe	siły	i	chęci	do	wzmacniania	
swojej	sprawności	fizycznej.	Piękna	pogoda	zachęca	do	aktywności,	
trzeba	jednak	pamiętać,	że	wiosennemu	słońcu	towarzyszy	jeszcze	
chłodny	wiatr	i	należy	ostrożnie	dawkować	ruch	na	świeżym	
powietrzu.	Do	letnich	szaleństw	w	plenerze	doskonale	przygotować	
się	można	na	sali,	pracując	nad	stabilizacją	stawów	i	kręgosłupa	oraz	
nad	równowagą.	Zajęcia	nie	muszą	być	nudne	-	można	je	urozmaicić	
przez	wykorzystanie	wszelkiego	rodzaju	przyborów,	takich	jak	piłki,	
taśmy,	dyski	równoważne.

Reklama



www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny12 Zdrowie

REKLAMA

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,	501	148	807		
sekretariat@domseniora.fzk.pl
www.domseniora.fzk.pl

POZWól,	BY	JEDZENIE		
CIĘ	WYlECZYłO.		
DIETA	ODKWASZAJąCA		
W	WIOSCE	MEDYCZNEJ		
MEDCITHI	ZEBRZYDOWICE.
Prawie	każda	choroba	jest	wynikiem	zbyt	dużego	stężenia	kwasu.	Nadmiar	
kwasu	jest	przyczyną	nadwagi,	cukrzycy	i	innych	chorób	z	nowotworem	
włącznie	-	twierdzi	dr	Young.	Odkwaszając	organizm	zrzucasz	ok.	0,5	kg	
dziennie	jedząc	4	razy	dziennie.	Ograniczasz	zapotrzebowanie	na	insulinę	
lub	 ją	odstawiasz	po	trzech	miesiącach.	Organizm	oczyścisz	z	grzybów,	
pleśni,	 drożdży.	 Ustąpią	 alergie	 i	 zaburzenia	 nastroju.	 Organizujemy	
również	 turnusy	 rehabilitacyjne	 pełnopłatne	 i	 z	 dofinansowaniem	
PFRON,	na	które	zapraszamy.

tel.	791	020	403
tel.	32/445	37	61
email: urszula.wikarek@medcithi.pl
www.medcithi.pl

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.

Poznań, ul. Marcelińska 96C/216
Poznań, ul. Jeżycka 8/10a/1

Diagnostyka i rehabilitacja 
zawrotów głowy  
oraz zaburzeń równowagi

Rejestracja: 535 33 11 77

Andrzej 
Wasilewski

Siwiejąca Europa
Trzy miasta w Polsce otrzymały ze Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) certyfikat „Miasto Przyjazne 
Starzeniu”. Gdynia, Poznań i Ostrów Wielkopolski. 
W świecie miast takich jest ponad trzysta. 
Aby uzyskać certyfikat aspirujące miasto (gmina) 
musi wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami 
i realizowanymi programami na rzecz podnoszenia 
jakości życia starzejącego się pokolenia. Odsetek 
ludzi po 60. roku życia prędzej rośnie w krajach roz-
winiętych niż rozwijających się, a najprędzej w Euro-
pie. Demografowie szacują, że w roku 2035 (a więc 
„w zasięgu ręki”) populacja emerytów i rencistów 
w Europie będzie stanowić 34 procent. Zjawisko to 
niesie potrzebę zmian w organizacji życia ośrodków 
zurbanizowanych, organizacji usług, gospodarki ko-
munalnej, komunikacji miejskiej, obiegu informacji 
i innych obszarów życia społecznego. 

CentrumIS i Miejska Rada Seniorów
Jednym z ważnych dokonań (rzecz oczywista – nie 
jedynym) miasta Poznania jest wydzielenie w struk-
turach Urzędu Miasta kilkuosobowej komórki eta-
towej, zajmującej się problematyką dostosowania 
działań administracji miejskiej do potrzeb starzeją-
cej się części mieszkańców poprzez rozpoznawanie 
potrzeb, inicjowanie przedsięwzięć, opracowywanie 
programów, pomoc w organizowaniu aktywności 
osób starszych, organizowanie obiegu informacji 
o możliwościach kontaktu z kulturą, rozrywką, rekre-
acją, zorganizowanym życiem towarzyskim itp. Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych jest urzędowym nurtem 
prezydenta miasta Poznania. Równocześnie funk-
cjonuje nurt społeczny o charakterze doradczym dla 
prezydenta w postaci Miejskiej Rady Seniorów jako 
kanał informacji i inicjatyw „oddolnych” płynących 
z całościowego ogarniania środowisk ludzi starszych 
rozrzuconych po mieście. O randze tego ciała dorad-

czego może świadczyć fakt, że w każdym posiedze-
niu Miejskiej Rady Seniorów bierze udział wiceprezy-
dent odpowiedzialny za politykę społeczną.

Przybędzie stulatków
Wymieniać realne działania samorządu Poznania na 
rzecz pokolenia seniorów można by długą listą, po-
czynając od budowania na przystankach tramwajo-
wych „peronów” ułatwiających ludziom niedołężnym 
ruchowo wsiadanie i wysiadanie, poprzez plan „wy-
prowadzenia” osób w podeszłym wieku z czwartych 
pięter, a kończąc na dużych imprezach masowych, 
jak doroczna giełda informacji bezpośrednich ze stro-
ny instytucji i organizacji przedstawiających oferty dla 
emerytów i rencistów (np. Targi Viva Seniorzy).
Starzenie się ludności staje się zjawiskiem global-
nym, chociaż w różnych krajach postępuje z róż-
nym natężeniem. Najbardziej wartko w Polsce. O ile 
według szacunków w skali świata, odsetek osób po 
60. roku życia w 2050 r. przekroczy 22 procent, to 
w Poznaniu tyle wynosi on na dzisiaj (Gdynia 25%). 
Wydłuża się czas życia emerytów. Obecnie w Polsce 
żyje 1,4 mln osób w wieku powyżej 80 lat, w roku 
2035 będzie ich 2,57 mln. Aktualnie, według danych 
PESEL, żyje w Polsce 4456 osób ponad stuletnich, 
w tym cztery w wieku 132 lat. Niedawno w telewizji 
można było obejrzeć materiał interwencyjny dotyczą-
cy 123-latka, w pełni sprawnego fizycznie i psychicz-
nie, toczącego boje ze spółdzielnią mieszkaniową 
o jakieś zaniedbania komunalne. Wcale nie był to 
zgrzybiały staruszek. Bardzo często (ale co prawda 
nie zawsze) są to osoby samodzielne, w pełnym kon-
takcie z rzeczywistością i niekłopotliwe opiekuńczo. 
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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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Pobyt w GROCIE SOLNEJ 
wspomaga leczenie m.in.:
• stanów zapalnych gardła, zatok
• chorób serca
• schorzeń dermatologicznych
• niedoczynności tarczycy
• nerwic

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

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

na Starym Rynku

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

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

Jako 
jedyni 

posiadamy 
tężnię i kaskadę, 

które zasilane 
są najbogatszą 
w jod mgiełką 

solankową.

Najwięcej osób ponad stuletnich żyje na Mazowszu 
– 823 (w Wielkopolsce 432, Dolny Śląsk 225). ZUS 
w swoich prognozach co do polityki finansowej prze-
widuje, że za 18 lat (2035 r.) osób ponad stuletnich 
będzie miał na utrzymaniu ponad 10 tysięcy (specjal-
ne dodatki do emerytur dla stulatków). 

„Wyprowadzenie” ludzi starych  
z czwartych pięter
Skoro realną jest prognoza statystyczna, że 30-40 
procent mieszkańców miast będą stanowili ludzie 
starzy (można tu użyć określenia: ludność w wieku 
poprodukcyjnym, ale w niniejszym tekście jest to 
określenie mało poręczne), to przed samorządami 
miast już dzisiaj stają wyzwania organizacyjne. Jed-
nym z nich jest np. „wyprowadzenie” ludzi starych 
z czwartych pięter, jak to planują w perspektywie cza-
su władze Poznania.
Inną potrzebą będzie modyfikacja organizacji usług 
medycznych do skali i formuły popytu. Służba zdro-
wia, która nie radzi sobie z bieżącymi problemami, 
nie ma czasu na zajmowanie się organizowaniem 
przyszłości. A ta nadchodzi w sposób bezwzględny. 
Ludzie starzy chorują najczęściej na kilka chorób 
równocześnie, co pociąga za sobą specyfikę diagno-
styczną i terapeutyczną, odmienną od innych grup 
wiekowych. Zjawisko to wymaga również rozległej 
bazy rehabilitacyjnej, szpitalnej i hospicyjnej. 

A w praktyce…
A jaka jest rzeczywistość „w terenie”? W Poznaniu 
na 500 tysięcy mieszkańców (około 130 tysięcy se-
niorów) znajdują się cztery poradnie geriatryczne. 
W Wielkopolsce na 2.5 miliona – dwie poradnie. 
I wielomiesięczne kolejki do specjalistów różnych 
dziedzin, których porada staremu człowiekowi nie-
zbędna jest już.
Dla coraz większej liczby ludzi koniec pracy zawodo-
wej i przejście na emeryturę będzie zaledwie połową 
czasu życia, jak wynika z przedstawionych wyżej liczb. 
Jak spędzić tę drugą połowę z nikłą emeryturą i nad-
miarem wolnego czasu? Przed samorządami, gdzie 
ponad 30 procent wyborców będą stanowili seniorzy, 
już staje problem wypełniania przestrzeni publicznej 
ofertami zorganizowanych form uczestnictwa senio-
rów, pomocy w organizowaniu form aktywności spo-
łecznej seniorów. Gdynia, Poznań, Ostrów Wkp. ten 
problem już widzą, już zaczynają coś robić, nabierać 
doświadczenia. Niewykorzystanym polem jest wolon-
tariat. Oferenci tej formy aktywności dobrze sobie ra-
dzą z młodzieżą, ale jak wynika ze spostrzeżeń autora, 
na ogół sobie nie są przygotowani do pracy z emeryta-
mi (może z wyjątkiem służb hospicyjnych). Za pierwio-
snek na tej łączce uważam ogłoszenie oferujące przy-
jęcie wolontariusza do obsługi punktu bibliotecznego. 

A emeryt potrzebuje poczucia przydatności i poczucia 
obowiązku jak ryba wody. Posiadanie systematycz-
nego obowiązku choćby raz w tygodniu psychicznie 
organizuje rytm i dynamikę życia człowieka.

Co trzeba zmienić
Wyzwań nieodległej przyszłości związanych ze sta-
rzeniem się populacji jest więcej, chociaż niektóre, 
ujęte pojedynczo, wydają się drobne. Zebrane razem 
tworzą problemy. Na przykład, jak mówią seniorzy 
z 60 miast świata objętych badaniem Światowej Or-
ganizacji Zdrowia: przybliżenie małych parków i zie-
lonych skwerów; obniżenie skali hałasu; tarasowanie 
chodników przez parkujące samochody; wulgarność 
na ulicy, radio, na scenie i na ekranie; niedostatek 
siedzących miejsc odpoczynkowych w miejscach 
publicznych; zbyt krótki czas zielonych świateł; nie-
dostatek toalet publicznych; nierówność płyt chod-
nikowych, różny poziom życzliwości kierowców ko-
munikacji miejskiej, zbyt wysokie stopnie schodów 
niekiedy i wiele innych uciążliwości dla ludzi star-
szych, wymienionych jest w badaniu.

Badania potrzeb seniorów
Urząd Miasta Poznania przeprowadził badania po-
trzeb seniorów w oparciu o zgłaszane przez nich 
postulaty. W zajęciach warsztatowych wzięło udział 
ponad 120 seniorów i osób zawodowo pracujących 
z seniorami, formułując dziesiątki potrzeb, z których 
wiele nigdy by urzędnikom nie przyszło na myśl. Na 
przykład wiele laboratoriów medycznych wyniki zle-
conych badań przesyła na komputer lekarza. Pacjent 
może je sobie przeczytać wyłącznie w wersji kompu-
terowej. Ale w Poznaniu tylko 40% seniorów posługuje 
się komputerem i to nie zawsze biegle. Potraktowa-
li oni ową cyfryzację jako odsunięcie ich od wiedzy 
o wynikach badań. Mówiono, że instruktorzy na kur-
sach komputerowych organizowanych dla seniorów 
używają języka niezrozumiałego dla starszych ludzi. 
Ktoś powinien ich pouczyć, jak objaśniać ludzi starych. 
Podnoszono, że ludziom w wieku zaawansowanym 
trudno spacerować, często potrzebują przysiąść na 
chwilę. O ile w centrum miasta są ku temu ławeczki, 
to w dzielnicach peryferyjnych takich możliwości nie 
ma. Mówiono o zbyt rzadkiej sieci toalet w miejscach 
publicznych, o potrzebie uproszczeń proceduralnych 
przy zamianie mieszkań oraz potrzebie mieszkań na 
wynajem dla seniorów, o ograniczaniu przez budżet 
miasta środków na usługi opiekuńcze. O tym, że ta-
bliczki z nazwami ulic i numerami bloków na osiedlach 
są za małe dla oczu starszych ludzi oraz o tym, że czę-
sto ogłaszane możliwości wypełnienia czasu seniorów 
aktywnych poprzez wolontariat mają charakter tylko 
propagandowo-deklaratywny. O braku komunikacji 
miejskiej w wieczór sylwestrowy pozwalającej doje-

chać z odległych miejsc na Plac Wolności, gdzie od-
bywa się publiczne powitanie Nowego Roku, a potem 
wrócić do domu – i wiele innych spostrzeżeń, których 
przytaczanie w całości nie jest naszym zamiarem.

Przyjazne starzenie, czyli?
Praca w zespołach polegała nie tylko na zgłasza-
niu problemów, ale też na sformułowaniu znaczenia 
tych problemów i sugerowaniu sposobów rozwią-
zań. Przedsięwzięcie pozwoliło zebrać bardzo obfity 
materiał sugestii, postulatów i żalów – pozwalający 
jednak ulepszyć poczucie komfortu starzejącego się 
pokolenia i organizację życia w mieście przyjaznym 
starzeniu. A taki właśnie był cel zadania. Przy opra-
cowywaniu zebranego materiału trzeba będzie jed-
nak rozgraniczyć, jakie zgłaszane przez seniorów 
trudności mogą rozwiązać władze samorządowe, 
a jakie nie są w kompetencjach władzy lokalnej, np. 
skrócenie kolejek do lekarzy, podniesienie kwot eme-
rytur, szkolenie specjalistów geriatrów itp. 
Zebrany materiał będzie zapewne podstawą do opra-
cowania kalendarza działań i  systematycznego ko-
relowania środków w budżecie miasta na realizację 
modyfikacji rozwiązań przyjaznych starzeniu w tym 
mieście. I to jest miła wiadomość dla nas, seniorów.
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Dodatkowo	płatne:
•	 Usługi	Spa		
-	masaż,	terning	personalny.

•	 Regionalne	wieczory	w	karczmie.
•	 Kręgle,	Aqua	Aerobik,		
Zdrowe	Plecy.

Cena	obejmuje:
•	 Noclegi	w	komfortowych	pokojach.
•	 Tradycyjne	i	zbilansowane	menu.
•	 Basen	hotelowy,	suna,	siłownia,	jacuzzi.
•	 Ogród	z	placem	zabaw.
•	 Sąsiedztwo	tras	spacerowych	i	Tatrzańskiego	Parku	
Narodowego.

•	 Piesze	wycieczki,	trasy	rowerowe,	jogging.
•	 Agua	Park	Zakopane:	
wody	termalne,	wanny	z	hydromasażem,	zjeżdżalnie.

www.polskietatry.pl tel.	18	20	20	135

Tatrzańska	wiosna
Seniorzy	zapraszamy	do	Zakopanego

5	dni	od	655	zł	HB

Idealne miejsce dla poszukujących ciszy  
i spokoju - 3,5 km od centrum Mrzeżyna.

Więcej informacji pod nr 
tel.	91	38	66	266	oraz na 

www.centrumalga.pl

Zapraszamy	do	CAiS	AlGA
w	Mrzeżynie

Wczasy	nad	Bałtykiem	
dla	Seniorów

• pobyt w pokojach z łazienką i TV
• całodzienne wyżywienie
• 12 dniowe pakiety
30.05 - 11.06  840zł/os
11.06 - 23.06  900zł/os

28.08 - 09.09  900zł/os

• turnusy 7-dniowe 
• pełne wyżywienie
10.06 - 17.06  550zł/os
17.06 - 24.06  550zł/os

26.08 - 02.09  600zł/os
02.09 - 09.09  550zł/os

CAiS	AlGA	72-330	Mrzeżyno
ul. Wojska Polskiego 16,17 
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Giełda ofert turystycznych dla seniora

Kwitnąca forsycja ma urok szczególny. W sposób jaskrawy wpisuje się bowiem w wiosenny optymizm, obwieszczając, 
że zima się skończyła i nadchodzi bliskość świąt Wielkanocy. Kiedy zakwitnie forsycja, na niebie można czasem 
zobaczyć bociany szybujące rozległym kręgiem na dużej wysokości. Majestatycznie, powoli, z rozpostartymi 
i nieruchomymi skrzydłami kołują na bezchmurnym, błękitnym niebie. Cztery – pięć ptaków zatacza wielkie kręgi. 
Wypatrują Wielkanocy, która jest tuż – tuż?
Wielkanoc ma różne oblicza dla różnych pokoleń Po-
laków. Inny miała obraz, gdy byliśmy małymi dziećmi, 
inny gdy byliśmy rodzicami małych dzieci, inny był 
dla nas obraz tego święta, kiedy nasze dzieci dopie-
ro co wyszły z domu jako samodzielni dorośli ludzie, 
inne barwy emocjonalne dochodziły do głosu, kiedy 
odwiedzały nas małe wnuczęta ze swoimi rodzicami, 
inny jest też obraz tych samych świąt, jeśli spędza-
my je z różnych powodów samotnie, co dotyka wielu 
starszych stażem emerytów. Nie mówię tutaj, oczywi-
ście, o obrazie mistyczno-religijnym. Mówię o obra-
zie emocjonalnym i organizacyjnym celebracji w kon-
tekście akcentów emocjonalnych. O całej otoczce 
zabiegów rodzinnych nadających temu świętowaniu 
jego indywidualną wyjątkowość w naszym przeży-
waniu. Wszak to wspólne spędzanie świąt i uroczy-
stości rodzinnych w ciągu roku jest filarami klimatów 
rodzinności podtrzymującymi więzi, umacniającymi 
poczucie rodzinnej wspólnoty, osią jednoczenia emo-
cjonalnego i uczuciowego. Jedynie szczegóły oprawy 
rytuałów są zmienne w czasie.
świeże i pachnące wędzarnią
W latach pięćdziesiątych, czasie mojego starsze-
go dzieciństwa, społeczeństwo polskie było silnie 
związane z wiejskimi warunkami życia. Siedemdzie-
siąt pięć procent Polaków było mieszkańcami wsi, 
a w miastach personalne straty wojenne wyrównywa-
ła także ludność ze wsi oparta o „wspomaganie” ro-
dziny, z której wyszła. Tradycje wielkanocne opierały 
się zatem w zasadzie o model gospodarki wiejskiej. 
Jajek będących rytualną osią tych świąt, na Wielka-
noc nie kupowało się. Były w znacznej ilości w za-
sięgu ręki. Szynek i kiełbas na stół wielkanocny nie 
kupowało się w sklepach, lecz „u gospodarza”, jeśli 
nie było własnych. Były świeże, pachnące wędzarnią, 
bez konserwantów i „polepszaczy smaku”. Wisiały na 
strychu połaciami i cały strych ekscytująco pachniał 
Wielkanocą. Nasze matki piekły ciasta – głównie 

babki. Małe i wielkie, lukrowane i „suche”, które albo 
piekło się w domu, albo nosiło do stosownego pieca 
w piekarni. Przez tydzień albo dwa cały dom tętnił 
w rytm przygotowań świątecznych, rozmów na ten 
temat, prac z tym związanych. Rano cała rodzina od-
świętnie ubrana szła razem do kościoła, potem było 
uroczyste śniadanie, po którym dorośli odprawiali 
swoje rytuały towarzyskie na bazie samogonu, a my, 
dzieci z różnych podwórek bawiliśmy się razem w gry 
i zabawy podwórkowe, walcząc, kto zgarnie więcej 
pisanek, wcześniej własnoręcznie wykonywanych.
Do anonimowych blokowisk
A potem lata siedemdziesiąte, czas wielkiej migracji 
ze wsi do rozbudowujących się gwałtownie miast. 
Czas powstawania nowych społeczności lokalnych 
w zupełnie innym modelu funkcjonowania, modyfiko-
wania się stereotypów kulturowych do nowych wa-
runków – zamieszkania blokowego, anonimowości 
mieszkańców osiedla względem siebie powodującej 
poczucie jednostkowej odrębności każdego lokatora 
– czas ten wyprał wiele elementów dawnego towa-
rzyskiego przeżywania obyczajowych rytuałów wiel-
kanocnych. Wśród naszych dzieci przede wszystkim. 
Dzieci z wioskowych podwórek przeniosły się pod 
trzepak koło blokowego śmietnika, a tutaj było, goło, 
betonowo, pusto i zupełnie inne normy obcowania. 
A jeżeli na Wielkanoc dzieci te jechały na dwa dni 
do babci, to było to świętowanie raczej dorosłych niż 
dawniejsza dziecięca radocha podwórkowego luzu. 
One były teraz na tych podwórkach obce, przyjezdne 
okolicznościowo, nie u siebie. Coraz mniej pachną-
cy wędzarnią stawał się świąteczny stół. „Dyngus”, 
zabawa dorosłych, dawniej umiarkowany i raczej 
symboliczny, bo w razie przekroczenia miary wiado-
mo było, komu się poskarżyć, w miastach z powodu 
anonimowości wykonawców zdegenerował się, prze-
kształcając w coraz bardziej chamską, uliczną zaba-
wę nieznanych nastolatków.

Z dziećmi i wnukami
A później, w dalszym biegu naszego, teraz już se-
nioralnego życia święta zaczęły być terenem cichych 
zmagań o przyciągnięcie do naszego stołu dobrze 
dorosłych dzieci zajętych kształtowaniem własnego 
życia rodzinnego. Robimy różne podchody, aby im 
się chciało jechać z małymi dziećmi trzysta kilome-
trów i pojutrze znowu wracać trzysta, szantażując 
ich różnymi hasłami o konsolidacji życia rodzinnego. 
Albo przy pomocy różnych wybiegów tak wszystko 
organizujemy, że święta u nas (rodziców) to sprawa 
najzupełniej oczywista (co niekiedy bardziej bywa 
potrzebne mamusiom niż tym dzieciom). Zdumienie, 
ale bez komentarzy, wzbudziła znajoma, która do 
córki pytającej tonem oczywistości: „To na święta, 
mamo, przychodzimy do ciebie, tak?”, odpowiedzia-
ła: „O nie, córeczko. Założyłaś rodzinę, masz dzieci 
i twoim obowiązkiem jest dać dzieciom na drogę ży-
cia świąteczne wspominania rytuałów świątecznych 
ich domu rodzinnego, a nie domu babci”. 
Są rodziny, gdzie na święta idzie się do rodziców 
w sposób zupełnie naturalny, ale są i takie, gdzie na 
święta zaprasza się rodziców obojga małżonków (bo 
warunki mieszkaniowe na to pozwalają). Myślę, że 
dzieci z tych pierwszych rodzin pozbawione są jed-
nak w swoim wzrastaniu klimatów tworzenia świąt 
(brak uczestnictwa w procesie ich przygotowywania) 
i one, jako dorośli ludzie, traktują święta z formalną 
powierzchownością, co obserwuje się nie tak zno-
wu rzadko w małżeństwach trzydziestoparolatków. 
Specyfika emocjonalnej indywidualności tych świąt  
wydaje się słabnąć w części młodego pokolenia. 
Babka z cukierni, pisanki plastikowe z innego mar-
ketu, szynka – „ plasterki” z marketu, taca przekąsek 
garmażeryjnych z cateringu, jedynie biała kiełbasa 
ugrzana we własnej kuchni i standardowa święconka 
jako dekoracja symbolizująca charakter zastawione-
go stołu. Inne czasy, inna obyczajność, inne klimaty.

Andrzej 
Wasilewski

Święta

Wielkanoce seniora
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Ośrodek Wypoczynkowy WEZAJ  
położony jest na skraju wsi Zatom Nowy k/Sierakowa,  

w malowniczej dolinie Warty, w granicach Sierakowskiego  
Parku Krajobrazowego, w samym sercu Puszczy Noteckiej. 

To kompleks komfortowych, całorocznych domków mających 
charakter apartamentów. Każdy domek o powierzchni 50 m2  

jest identycznie wyposażony i posiada m.in. osobne wejście, 
duży taras, pokój dzienny z kominkiem, aneks kuchenny,  

2 sypialnie i łazienkę.

ZADZWOŃ: +48 95 748 99 66, +48 695 694 040
NAPISZ: rezerwacja@wezaj.pl

WWW.WEZAJ.PL

 Ceny już od 180,00zł 
noc za domek

Tylko 70km od Poznania

Wielkanocne wędrówki
Sadler to wieczór Paschy w religii prawosławnej. Najpierw odbywa się Wielkanoc chrześcijańska, 
a potem prawosławna, na pamiątkę wyprowadzenia Żydów z ziemi egipskiej. W religii tej nie ma 
grobu, tylko ikona zwana płaszczenicą. A jak w innych krajach obchodzi się Wielkanoc? 
Syria to kraj, w którym farbuje się żywe kurczaki, 
symbole życia. Rumunia preferuje pisanki woskowe. 
Na Łotwie jajko oplata się liśćmi, a potem wkłada do 
farby. Technika ukraińska to haft. W Kołomyi na Ukra-
inie znajduje się muzeum kolorowych jajek, do które-
go wchodzi się przez wielką pisankę.
Szkocja słynie z turlania pisanek z górki. W Ameryce 
symbolem świąt jest zajączek, w Indiach odbywają 
się wyścigi zajączków. W Australii królika zastąpił 
belbies, ponieważ zające były znienawidzone za 
niszczenie zbiorów. W Stanach Zjednoczonych na 
rezurekcję trzeba było iść w zupełnie nowym ubraniu. 
Ten zwyczaj przetrwał do dziś, ale dotyczy już tylko 
jednej części ubioru – kapelusza.
Malta to procesja cukierników i piekarzy, którzy wy-
piekają na ten czas specjalny placek. W Niemczech 
istnieje zwyczaj wieszania na drzewkach pisanek. 
W Bawarii palmy są to gałązki z zawieszonymi na 
nich wstążkami. W krajach niemieckojęzycznych 
zdobi się też studnie, jest to kult źródeł.
Religijny park rozrywki
W Skandynawii istnieje zwyczaj przebierania się 
dziewczyn w czarownice. Czas ten przypomina Hal-
loween, a w kinach odbywają się premiery horrorów.
W Irlandii na pamiątkę powstania w 1916 roku przypi-
na się lilijkę. We Francji przykleja się papierowe rybki 
do pleców. Pochody hiszpańskie to czerwień kapturów 
grzeszników i czerń sukien damskich oraz odtwarza-

nia scen z Triduum Paschalnego. W Argentynie znaj-
duje się religijny park rozrywki, gdzie co godzinę zmar-
twychwstaje Chrystus, ale nie motywuje to raczej do 
religijności, jest zabiegiem typowo komercyjnym. Na 
Słowacji i Czechach śmigus to smaganie dziewczyn 
po nogach, a dyngus polewanie wodą. Litwa to kraj wi-
leńskich palm, które w górnej części mają tzw. bombę. 
Można je kupić w Poznaniu na Kaziukach. Chodzi też 
wielkanocna baba, która rozdaje jajka.
Białoruś słynie z kamiennych panien. Są to figury 
dziewcząt, które skrzywdziły matkę. W czasie Wiel-
kanocy matki stroją je w kolorowe chusty, nachylają 
się nad nimi i nasłuchują. Jeśli coś usłyszą, będzie to 
dla nich dobry rok.
Baba o siedmiu stopach
Grecja to pieczenie bezustnej baby o siedmiu sto-
pach, które zjada się codziennie w Wielkim Tygodniu. 
Brak ust symbolizuje post. Na wyspie Kofu, po przej-
ściu procesji, ludzie wyrzucają przez okna dzbany, 
co symbolizuje pozbycie się zła, które nagromadziło 
się w domu. Na Sycylii w procesji niesione są lalki 
dwunastu apostołów, a po ulicach, a nawet kościele 
biegają przebierańcy, których nazywają żydami bądź 
diabłami. Mogą przeszkadzać, ale nie mogą krzyczeć. 
Jest też droga krzyżowa ze stacjami pod wodą, do któ-
rych mogą dotrzeć tylko płetwonurkowie. Salwador to 
kraj, w którym palmy robi się z tego, co rośnie wokoło. 
Przebrani za diabły ludzie biegają i smagają witkami, 

by później położyć się przed figurą Jezusa w poddań-
czym geście. Jest to relacja walki dobra ze złem. 
Kobierce i karabiny
Meksyk to kolorowy wielki smok lub kukła Judasza, 
którego niosą diabły wyposażone w atrapy karabinów 
na wzór tych, jakie mają bossowie w kartelach narko-
tykowych. W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Peru 
przechodzą procesje „Pana Od Trzęsienia Ziemi” na 
pamiątkę trzęsienia ziemi w 1650 roku, podczas któ-
rego wierni wznieśli krzyż z czarnym Chrystusem. 
Nie ma to nic wspólnego z modlitwą ani przeżyciem 
religijnym, to po prostu show – przedstawienie, na 
którym publiczność, co jest dziwne, świetnie się bawi.
Gwatemala to kraj kwiatowych kobierców, po których 
niesione są platformy z drogą krzyżową. Najbardziej 
krwawa Wielkanoc odbywa się na Filipinach. Ochot-
nicy, chcąc współodczuwać mękę Chrystusa, biczują 
się, a nawet dają się ukrzyżować. 
No i na koniec tej wędrówki Polska. Od wielu lat 
w miejscowości Lipnica Murowana odbywają się 
konkursy na najpiękniejszą i najwyższą palmę. Lany 
poniedziałek to dzień polewania panien wodą. Któ-
ra bardziej mokra ma większe szanse na zamążpój-
ście. Dziś ta tradycja zanika, bowiem przerodziła się 
w chuligańskie ekscesy. 
Tak więc Wielkanoc na całym świecie jest radosna, 
kolorowa, pachnąca zapachem kwiatów, potraw i na-
dzieją na zmartwychwstanie.

Zofia Sawikowska

Święta
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W cenie:
•	 7	noclegów,	7	śniadań,	7	obiadokolacji	
(godziny	posiłków	dostosowywane)

•	 bufet	kawa/	herbata
•	 domowa	atmosfera

Willa Cecylia, ul. Orla 1, Lądek-Zdrój 
tel. 662 013 013, cecylia@ladek.com.pl

*oferta	obowiązuje	od	07	maja	do	07	lipca	2017	r.	
*	oferta	wakacyjna	525	zł	x	2	osoby	(wnuk/dziecko	do	7	lat	–	gratis)

Promocja dla seniorów, ich rodzin  
i przyjaciół seniorów 

7 dni w cenie 6 dni 
450 zł/os w pokoju dwuosobowym 

(dopłata	do	pokoju	jednoosobowego	60	zł)
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Masz	pytania?	Skontaktuj	się	z	nami.
tel.	18	20	190	90

www.wojnar.pl				e-mail:	wojnar@wojnar.pl
Zakopane,	ul.	Pardałówka	6

Weź	zdrowie	w	swoje	
ręce.	Jedź	na	wczasy	
dla	seniorów!
To	idealna	okazja	na	
połączenie	wypoczynku	
w	cichej	i	spokojnej	okolicy	
Zakopanego	wraz	z	zabiegami	
leczącymi	ciało	i	ducha.	
Oferta	obejmuje:	
	ͫ wypoczynek	w	nowoczesnym	ośrodku	z	dala	od	ulicy	
	ͫ rozbudowany	program	kulturalno-rozrywkowy	
	ͫ wieczorek	zapoznawczy	oraz	wspólne	biesiadowanie		
przy	ognisku	zaowocuje	nowymi	znajomościami	
	ͫ domowa	kuchnia	-	możemy	się	pochwalić	najwyższymi	
ocenami	w	badaniu	zadowolenia	naszych	gości	
	ͫ 14	dni	i	13	noclegów	w	pokojach	z	łazienką	i	telewizorem	
	ͫ 55	zabiegów	rehabilitacyjnych	w	tym	30	zab.	zleconych	
przez	lekarza,	10x	gimnastyka,	10x	muzykoterapia,		
5x	zajęcia	fitness	
	ͫ basen,	jacuzzi	salka	fitness	w	cenie	pobytu	
	ͫ możliwość	wypożyczenia	kijów	do	Nordic	Walking	
	ͫNOWOŚĆ	–	wycieczka	krajoznawcza	„Olcza	–	Harenda”	
wraz	z	wyjazdem	wyciągiem	krzesełkowym	-	gratis Pensjonat	****	GABOREK

ul.	Szkolna	7,	Krynica	Zdrój
Recepcja:	18/26	26	710;	18/26	26	711	
kom.	694	665	222
recepcja@pensjonatgaborek.pl

Tygodniowe	pobyty	dla	emerytów	
89	zł/dobę/osobę	z	wyżywieniem

Oferta	dla	grup,	a	w	cenie:
	ͫ 7	noclegów,	7	śniadań,		
7	obiadokolacji
	ͫ wieczorek	taneczny	
z	poczęstunkiem
	ͫ wycieczka	z	przewod-
nikiem	(Krynica-Zdrój	
i	Dolina	Popradu)
	ͫ nieograniczony	dostęp	
do	Spa	(sauna	sucha,	
sauna	parowa,	jacuzzi)
	ͫ opłata	uzdrowiskowa,	
podatek	VAT

	ͫ Internet	WiFi
	ͫ bezpłatny	
monitorowany	
niestrzeżony	parking
	ͫ oferta	obowiązuje	poza	
sezonem	wysokim	
i	świątecznym	dla	grup	
35	os.	

tel:	506	483	483,	33	86	36	835
www.villamartin.pl
ul.	Osiedlowa	24,	34-340	Jeleśnia

•	 miejsce	gwarantujące		
ciszę	i	wspaniałe	widoki	na	
masywy	Pilska,	Romanki		
i	Babiej	Góry.	Blisko	centrum

•	 dla	osób	aktywnych:	
świetne	warunki	do	górskich	
spacerów,	wycieczek	
rowerowych,	uprawiania	jogi,	
nordic	walkingu

•	 basen	kryty	w	sezonie	letnim	
(w	ośrodku)

•	 duży,	piękny	ogród		
i	zadaszona	altana	z	ławami	
oraz	grillem	

•	 wspaniałe	wieczory	przy	
muzyce,	winie,	wspólnej	
biesiadzie

•	 przytulne	i	komfortowe	
wnętrza	budynku	

•	 pokoje	z	łazienkami,	TV,	WiFi

Pensjonat	w	górach	z	pyszną	
kuchnią	w	cenie	
pobytu.	Obiekt	
przyjazny	seniorom.

od	87	zł	
osoba/dzień

2016

Otwarci 50+

Zostań 
wolontariuszem 
Fundacji 
Jak Malowana 
Martwisz się, że dzieci coraz rzadziej 
sięgają po książki, bo wolą wpatrywać się 
w ekran telefonu czy komputera? Możesz 
pomóc w promocji czytelnictwa wśród 
najmłodszych – zostań wolontariuszem!

Fundacja Jak Malowana szuka osoby, która chciałaby 
pełnić dyżur biblioteczny w kameralnej wypożyczalni 
pięknie ilustrowanych książek dla dzieci, zlokalizo-
wanej przy ulicy Święty Marcin 37. Biblioteka Domu 
Bajek powstała z myślą o upowszechnianiu dostępu 
do literatury wysokiej klasy każdemu dziecku. Zapra-
szamy do kontaktu, tel. 515 142 991.
Po Wielkanocy będziecie mogli wypożyczać książki 
aż 3 razy w tygodniu – dzięki wyjątkowym wolonta-
riuszkom z Centrum Inicjatyw Senioralnych! 
Jeśli i Ty chcesz współtworzyć Bibliotekę Domu Bajek 
– zapraszamy do kontaktu. Dyżury biblioteczne orga-
nizowane są w godzinach popołudniowych. 

Galeria Jak 
Tuż obok Bibliotek Domu Bajek, w tym samym po-
dwórku, działa kameralna galeria sztuki Jak, prowa-
dzona również przez Fundację Jak Malowana. Do 28 
kwietnia można tam oglądać wystawę prac serbskiej 
artystki Mariny Kostic, która w swojej sztuce wyko-
rzystuje tradycyjne rękodzieło. Prace artystki mówią 
o naszej prywatnej pamięci, o tym, jak tworzymy 
wspomnienia (i kto je tworzy). Wystawę można obej-
rzeć  w środy, piątki i soboty w godz. 17.00 - 20.00 
lub po umówieniu się telefonicznym, tel. 693 083 144. 
Galeria Jak, ul. Święty Marcin 37 (w podwórku). 

Głównym celem akcji „Miejsce przyjazne seniorom” 
jest promowanie miejsc działających na terenie Po-
znania, takich jak np. kawiarnie, sklepy, instytucje 
kulturalne, odpowiadających na potrzeby starszych 
mieszkańców poprzez oferowanie atrakcyjnych pro-
duktów i usług, stosowanie zniżek czy dostosowanie 
swojej architektury do potrzeb tej grupy odbiorców.
– Zachęcamy do zgłaszania miejsc spełniających 
powyższe warunki, które po wizytacji specjalnie 
utworzonej komisji złożonej z seniorów, przedstawi-
cieli mediów i pracownika naszego Centrum otrzy-
mają certyfikat „Miejsca przyjaznego seniorom”. Aby 
wziąć udział w akcji i ubiegać się o certyfikat należy 
zapoznać się z regulaminem dostępnym na stro-
nie www.centrumis.pl lub w siedzibie Centrum oraz 
wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć jego oryginał 
w Centrum Inicjatyw Senioralnych na ul. Mielżyń-
skiego 24 – informuje Anna Kubiak, koordynatorka 
akcji. 

Kryteria zgłoszeń
Zgłoszenia mogą składać instytucje, firmy, organi-
zacje oraz inne podmioty spełniające kryteria, które 
działają co najmniej od 6 miesięcy na rzecz senio-
rów w Poznaniu. Podmiot ubiegający się o certyfikat 
powinien spełniać następujące kryteria: posiadać 
ofertę produktów, usług dostosowaną do potrzeb lub 
specjalnie skierowaną do osób starszych, oferować 
zniżki dla seniorów, posiadać architekturę dostoso-
waną do potrzeb osób starszych, być otwarty na po-
trzeby osób starszych. Powinien również przestawić 
co najmniej trzy rekomendacje seniorów, wzór takiej 
rekomendacji również dostępny jest na stronie Cen-
trum. 

Miejsca oddane seniorom
– Bardzo nam zależy, żeby miejsca uzyskujące cer-
tyfikat, były prawdziwie i szczerze oddane seniorom, 
żeby organizatorzy rozumieli ich potrzeby, żeby na 
bieżąco rozmawiali z seniorami i seniorkami o tym, 
co dla nich ważne, co można zrobić, żeby czuć wza-
jemną satysfakcję zarówno z pracy z seniorami, jak 
i z oferowanych seniorom usług. Stąd też nasz po-
mysł, żeby obok prezentacji własnej oferty podmiot 
zgłaszający się do akcji dołączał również rekomen-
dacje od korzystających z ich oferty seniorów – mówi 
Anna Kubiak.  
Zaakceptowane przez Komisję zgłoszenia analizu-
je jeszcze Kapituła konkursowa złożona z dyrektora 
Centrum, przedstawiciela Miejskiej Rady Seniorów 
oraz przedstawiciela środowiska senioralnego. 

Sieć Miejsc Przyjaznych Seniorom
Miejsca Przyjazne Seniorom tworzą własną sieć i są 
promowane za pośrednictwem dostępnych kanałów 
medialnych, w lokalnej prasie i telewizji oraz w wyda-
wanej co miesiąc Tytce Seniora.  
Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbywa się co 
roku podczas inauguracji imprezy Senioralni. Po-
znań, w okolicach Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych. 
Do tej pory Centrum Inicjatyw Senioralnych wyróżni-
ło certyfikatem 35 takich miejsc. Są wśród nich za-
równo szkoły językowe, kawiarnie, instytucje kultury, 
przychodnie, kino, jak i centra rekreacji, pływalnie 
i kręgielnie. 
Akcja została objęta honorowym patronatem Prezy-
denta Miasta Poznania.

Akcja „Miejsce  
przyjazne seniorom” 
Jeśli znacie miejsca posiadające ofertę produktów czy 
usług skierowaną do seniorów, zaproście je do udziału 
w akcji „Miejsce przyjazne seniorom”. Naprawdę warto 
sięgnąć po to wyróżnienie i promować wśród starszych 
osób. O szczegółach informujemy poniżej. 

Seniorzy
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ul.	Grażyny	3,	76-032	Mielno
tel.	94	318	92	18,	kom.	501	188	298
www.anastazja.ta.pl

50	m		
od	plaży!

W	cenie	wyżej	oferowanych	terminów:
•	opieka	lekarska	i	pielęgniarska
•	 zabiegi	rehabilitacyjne
•	wyżywienie	-	trzy	posiłki	serwowane	do	stołu
•	poranna	gimnastyka	nad	morzem
•	udostępnienie	sprzętu	rekreacyjnego		
-	sala	fitness	bez	ograniczeń

•	 korzystanie	z	basenu	w	wyznaczonych	godzinach
•	opieka	i	program	KO
•	wieczorek	zapoznawczy	ze	słodkim	poczęstunkiem	
przy	muzyce	na	żywo

•	wieczorki	przy	muzyce	mechanicznej		
w	tym	bal	przebierańców

•	wieczór	karaoke
•	biesiada	przy	kiełbasce	z	grilla		
z	konkursami	i	nagrodami

•	występ	zespołu	ludowego	JARZĘBINKI
•	wycieczki	piesze	oraz	tanie	wycieczki	do	
ciekawych	miejsc	w	okolicy	z	przewodnikiem

Wiosenne	turnusy	zdrowotne	
20	-	26	kwietnia	2017	r.	-	7	DNI

700	zł/os	-	12	zabiegów	zdrowotnych
27	kwietnia	-	3	maja	2017	r.	-	7	DNI

800	zł/os	-	12	zabiegów	zdrowotnych

Jesienne	promocyjne		
pobyty	zdrowotne

2	-	8	października	2017	r.	-	7	DNI
760	zł/os	-	12	zabiegów	zdrowotnych

9	-	15	października	2017	r.	-	7	DNI
730	zł/os	-	12	zabiegów	zdrowotnych
16	-	22	października	2017	r.	-	7	DNI

695	zł/os	-	12	zabiegów	zdrowotnych
23-	29	października	2017	r.	-	7	DNI

675	zł/os	-	12	zabiegów	zdrowotnych
4	-	10	listopada	2017	r.	-	7	DNI

660	zł/os	-	12	zabiegów	zdrowotnych
11	-	17	listopada	-	7	DNI

640	zł/os	-	12	zabiegów	zdrowotnych
19	-	25	listopada	2017	r.	

620	zł/os	-	12	zabiegów	zdrowotnych
26	listopada	-	1	grudnia	2017	r.	-	7	DNI
600	zł/os	-	12	zabiegów	zdrowotnych

Centrum	Zdrowia		
i	Rehabilitacji	„Alka”
ul.	Wojska	Polskiego	7,	78-111	Ustronie	Morskie
tel.	94	351	55	60,	519	840	661,	519	840	733
info@alka-ustronie.pl,	www.alka-ustronie.pl

Centrum	Zdrowia	i	Rehabilitacji	Alka	
zaprasza	na:
•	Turnusy	rehabilitacyjnez	dofinansowaniem
•	Pobyty	zdrowotne	z	zabiegami
•	Wczasy	rodzinne	oraz	wczasy

lUNA
Al.	Bursztynowa	14,	72-350	Niechorze
tel.	606	445	074				www.niechorzeluna.pl

Zarezerwuj już dziś!

Cena	poza	
pakietem	
95	zł	

/doba	/osoba

Oferta	obowiązuje	w	terminach	od	18	kwietnia		
do	31	maja	oraz	od	10	do	30	września	2017	r.	

7	dni	już	od	530	zł	/os.
•	 6	noclegów	w	komfortowych	nowoczesnych	

pokojach	2	i	3	osobowych	z	łazienkami		
i	balkonami

•	 6	wyśmienitych	bufetów	śniadaniowych
•	 6	bogatych	obiadokolacji	+	serwis	kawowy
•	 200	m	od	piaszczystej	plaży
•	 100	m	od	ścieżek	zdrowia
Zapewniamy	leżaki	i	parawany

lUNA	zaprasza		
na	wypoczynek		
do	Niechorza

PAKIET	POBYTOWY
DlA	SENIORóW	50+
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DOBRA	JAKOŚĆ
W	ATRAKCYJNEJ	CENIE

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

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

obiady,	kolacje
•	 parking	monitorowany

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

Oferta	specjalna	dla		
zorganizowanych	grup	seniorów.

Serdecznie	zapraszamy		
do	Krakowa.

Hotel	
Przyjazny	
Seniorom

Fotoplastykon
ciekawostka turystyczna
Obecnie w Polsce znajdują się dwa czynne foto-
plastykony, jeden w Warszawie i drugi w Poznaniu. 
Są to niezwykle ciekawe urządzenia umożliwiające 
oglądanie zdjęć trójwymiarowych przy pomocy spe-
cjalnie skonstruowanych podwójnych okularów. 

Szczyt popularności fotoplastykonu przypadł na po-
czątek XX wieku, kiedy w Europie działało blisko 300 
obiektów. Początkowo obrazy przestrzenne wykony-
wano na zasadzie optycznego rysunku, ale prawdziwa 
rewolucja przyszła wraz z wynalezieniem fotografii. 

Poznański Fotoplastykon, pierwotnie usytuowany 
przy ul. Św. Marcin w 1923 r., obecnie znajduje się 
w Galerii Arsenał na Starym Rynku. Stanowi niewąt-
pliwie dużą atrakcję turystyczną, albowiem umożliwia 
cofnięcie się w czasie o kilkadziesiąt lat, do początku 
XX wieku, kiedy to wielu ludziom umożliwiał poznanie 
świata zupełnie z innej perspektywy. 

Magiczny nastrój dawnych lat
Drewniana rotunda z 24 miejscami dla oglądających, 
z mechanizmami z wielu dźwigienek umożliwiających 
przesuwanie się szklanych slajdów stereoskopowych 
i dźwięk wydawany przy przesuwaniu, powodują wy-
jątkowy magiczny nastrój dawnego urządzenia i... są 
dużo ciekawsze od oglądania filmów w obecnie mod-
nej technologii 3D. 
Fotoplastykon jest dostępny dla zwiedzających 
w zwyczajowych godzinach otwarcia Galerii Miejskiej 
„Arsenał”. Wstęp do Galerii jest – jak zawsze – bez-
płatny, natomiast pragnący skorzystać z Fotoplasty-
konu zobowiązani są nabyć specjalny bilet-naklejkę, 
normalny: 5 zł, ulgowy: 2 zł, rodzinny (dla dwóch do-
rosłych i trójki dzieci): 10 zł, grupowy: 20 zł. 

Roman Szymański
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Pensjonat BRYZA  
zaprasza nad morze

•	cicha, spokojna, pełna drzew okolica  
•	stacjonarny grill opalany drewnem z miejscem do biesiady
•	wymarzone miejsce na wypoczynek

Pensjonat BRYZA
ul. Teligi 10, 72-351 Pogorzelica

tel. 503 735 936    www.bryzapogorzelica.pl

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

doba z pełnym  
wyżywieniem 
3 posiłki

69 
zł/os

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	

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

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

Zapraszamy!

Po zdrowie nad Bałtyk!

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

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!
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Dodatkowo	płatne:
•	 Kręgle,	Aqua	Aerobik,	gimnasty-
ka,	Zdrowe	Plecy	w	Aqua	Park	
Zakopane.

Cena	obejmuje:
•	 Pobyt	w	pokojach	2	i	3	osobowych	z	widokiem	na	góry.
•	 Smaczne	menu	-	3	posiłki	dziennie.
•	 Atrakcje	wodne	w	Aqua	Park	Zakopane	bez	ograniczeń:	
wody	termalne,	wanny	z	hydromasażem,	zjeżdżalnie.	

•	 Ognisko	z	pieczeniem	kiełbasek,	dancingi.
•	 Świetlica,	siłownia,	bilard,	boiska	sportowe.
•	 Piesze	wycieczki,	trasy	rowerowe,	jogging.	

www.polskietatry.pl tel.	18	20	77	011

Cena	od	80	zł/osoba
Cisza,	spokój,	zapach	górskiego	powietrza,	
cudowne	widoki.	Zabierz	swoich	przyjaciół	
na	wspólną	wycieczkę	do	Polskich	Tatr.

Zapewniamy	całodobową	opiekę	lekarsko-pielęgniarską,	
posiadamy	własną	bazę	zabiegową,	którą	obsługuje	
wykwalifikowany	personel	medyczny.
Pokoje	dwu-osobowe	z	pełnym	węzłem	sanitarnym
Ceny	w	zależności	od	terminu	od	90	zł	do	120	zł	za	dobę

Sanatorium	Uzdrowiskowe	„limba”	
położone	jest	w	centrum	Piwnicznej	
–	Zdrój,	na	malowniczym	cyplu	
utworzonym	przy	zakole	rzeki	
Poprad.	Obiekt	zlokalizowany	jest	na	
nasłonecznionym	stoku	góry	Kicarz.

Tel.	18	44	64	223,	605	056	869
www.sanatoriumlimba.pl
e-mail	recepcja@sanatoriumlimba.pl
NUMER	KONTA	BANKOWEGO	
BS	PIWNICZNA	29	8813	0004	2001	0000	7360	0001	

	Pobyty	sanatoryjne			
umowa	z	NFZ
	Pobyty	rehabilitacyjne		14	dni,	dofinansowywane	
z	środków	PFRON	–	posiadamy	wpis	do	rejestru	ośrodków	
i	organizatorów,	w	których	mogą	odbywać	się	turnusy	
rehabilitacyjne
	Pobyty	rehabilitacyjne,	zdrowotne,	sanatoryjne		-	płatne

Żyć ze zrozumieniem
Pędzący nie wiadomo gdzie współczesny świat zostawia bardzo mało czasu na przemy-
ślenia, dokąd zdążamy, co mówimy, czego słuchamy, co oglądamy, co jemy, czyli krótko 
mówiąc, jak żyjemy. Zabiegani powtarzamy wyuczone w dzieciństwie zachowania, powta-
rzamy bez zastanowienia teksty i gesty.

Przez stulecia ukształtowały się potrzeby estety-
ki, a także klimatu, zwyczaje, ozdoby, zachowania, 
które jakoś tak po wojnie zostały zarzucone. Teraz 
kraj zamieszkują ludzie w zdecydowanej większości 
urodzeni po drugiej wojnie światowej, którzy od dzie-
ciństwa słyszeli w czasie uroczystości Mazurek Dą-
browskiego, hymn Polski. Dla większości słowa „... 
przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Pola-
kami…” są wyrazem patriotycznego zrywu i łączą się 
jakby samoistnie z Czarneckim, co to do Poznania. 
Dla kibiców wydzierających się na stadionach naj-
istotniejsze jest „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my 
żyjemy”. A słowa hymnu ułożone przez Wybickiego 
zostały dostosowane do potrzeb chwili. Czy po przej-
ściu Wisły, a później Warty znajdziemy się w Wiel-
kopolsce i dlatego będziemy Polakami, bo teraz to 
jesteśmy Litwinami, Mazowszanami, Kaszubami, 
czy wręcz Rosjanami? Pradziadowie nie mieli z tym 
problemu. Teraz każdy musi się z tym sam uporać, 
sam sobie to poukładać, jak znajdzie czas między 
niedzielnym obiadem a ulubionym serialem.

Pendrivy i uesbe
Ojczyzna to kraj ojców? To miejsce na ziemi, gdzie 
ludzie posługują się tą samą mową i mają zbliżone 
zwyczaje? I znowu w wielkiej pieśni patriotycznej 
Rocie (od patria- Ojczyzna) mamy słowa „Nie rzucim 
ziemi..., nie rzucim mowy…”, więc jak się to ma do 
tego naszego zanglizowanego języka współczesne-
go młodszego pokolenia? Te wszystkie gadżety, jak 
smartfon, laptop, te pendrivy wprawdzie ułatwiają 
i umilają codzienność, ale zmieniają także zwyczaje. 
Czy brak polsko brzmiących nazw dla tych wszyst-
kich urządzeń jest dobry do swobodnej komunikacji? 
Czy mówiąc uesbe, zrozumie nas Anglik? On chy-
ba jest przyzwyczajony do innej wymowy. Tak więc 
powtórzy się sytuacja z rowerem. Kiedy na polskich 
ulicach pojawił się ten wynalazek na dwóch kołach, to 
szosami zawładnęli cykliści. Jeśli ktoś jeździ sporto-
wo na rowerze to już kolarz, bo kiedyś w Polsce, a na 
Śląsku do dzisiaj, na kole jedzie się na majówkę. Ten 
Rover to od nazwy wytwórni bicyklów w Anglii, która 
już nie istnieje, a my sobie pomykamy na chińskich 
wynalazkach z rozwianym włosem właśnie na rowe-
rze.

Melodia języka
Czy to ważne jak wymawiany nazwisko tego błędne-
go rycerza z La Manczy? Kichot czy Kiszot z francu-
ska, czy z hiszpańska, ważne, żebyśmy akcentowali 
poprawnie słowa. Melodia języka, dorobek pokoleń, 
jest charakterystyczna dla regionów zamieszkiwania. 
Ciut inaczej, śpiewniej mówią ludzie z Kresów, a ina-
czej akcentują rodowici Ślązacy. A ci z Polski, z okolic 
Poznania też mają swoje naleciałości. Więc wracając 
do patriotycznych pieśni, to której mowy mamy nie 
rzucać? Tej własnej związanej z ojcowizną czy też 
tej literackiej, z kart poematów i powieści? Czy może 
tej prymitywnej, agresywnej, poprzeplatanej wulga-
ryzmami ze stadionowych rozgrywek i żołnierskich 
poligonów?

Kontusze kontra legginsy
Narodowym wyróżnikiem był strój. W okresie 
PRL-u plastycy zgrupowani wokół domów kultury 
starali się odbudować zwyczaje świątecznego stro-
ju lokalnego. Na co dzień przecież nie używało się 
już czterech halek i zapaski, koronek i korali, a chłop 
nie chodził w pasiastych portkach. To przeszkadza-
ło w codziennych pracach. Może jedynie wśród ludzi 
gór zostały w codziennym użytku tradycyjne formy 
odzieży. Od święta, od niedzieli to co innego, wtedy 
chusty ozdobne, wtedy wyszywane bluzki i wstążki 
krasiły stroje męskie i kobiece. Z braku zrozumienia 
i w pogoni za pieniędzmi zaniknęły haftowane stroje 
odświętne, razem z zanikiem ziemiaństwa zniknęły 
z ulic w świąteczne dni kontusze i delie.
Mówimy byle jak, wtrącając obce terminy, ubieramy 
się wygodnie w legginsy i tiszerty (t-shirty), a ogólno-
narodowym kolorem ubrania jest dżinsowy blu (blue). 

Ze słuchawkami na uszach
Zamiast rozmów siedzimy ze słuchawkami w uszach 
i słuchamy byle jakiej muzyki ze światowych list prze-
bojów, a z okazji imprez sportowych wydzieramy się 
mazurkiem Dąbrowskiego w błazeńskich czapkach 
w kolorach biało-czerwonym. To obraz naszej Oj-
czyzny, z której wyjechało kilka milionów młodych 
wykształconych dla trochę lepszej opieki socjalnej, 
dla paru euro więcej w kieszeni. Nie sprawdzałem, 
jak płacą na zmywaku w Bretanii i nie mam przeko-
nania, czy warto pracować jako sprzątaczka w ho-
telu na Wyspach Kanaryjskich za 1200 euro. Może 
jak nie masz pojęcia co z sobą zrobić, to wyjazd na 
jakiś czas ma sens, ale na stałe to głupota. Rozu-
miem bezdomnych pobierających zasiłki w Berlinie, 
im wszystko jedno, jaką gorzałę chleją, a za euro jest 
tego więcej.
„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć 
mowy, polski my naród, polski lud, królewski szczep 
piastowy” napisała Maria Konopnicka ponad sto lat 
temu. I po co?

Jerzy Dudzik
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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

niedz. 12-14 
godziny otwarcia 

wystawy nagrobków 

Poznań
ul.	Dąbrowskiego	139
Oborniki
ul.	Kasztanowa	4
pn-pt:	9.00-17.00
sb:	10.00-14.00
tel.	61	843	62	37	
tel.	kom.	781	999	551
tel.	kom.	601	999	551
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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

Patroni dobrej śmierci
Podobno dopiero kiedy umie-
ramy, jesteśmy naprawdę 
sami. Czy ludzie, którzy wierzą  
w zbawienie i życie wieczne, 
odczuwają wtedy mniejszy lęk?  
Czy do śmierci można się 
przygotować? 

W naszej kulturze śmierć jest tematem tabu. Nie-
chętnie się ją oswaja, zupełnie jakby nie dotyczyła 
każdego z nas – prędzej czy później. Dopiero, gdy 
się zbliża, zaczynamy zdawać sobie sprawę, że jest 
nieuchronna i najczęściej szukamy wtedy wsparcia, 
pocieszenia, a przede wszystkim – kogoś lub cze-
goś, co pozwoliłoby zmniejszyć strach przed nią. 
Znaczącą rolę w łagodzeniu strachu przed osta-
tecznym końcem odgrywali święci. To oni – pa-
troni dobrej śmierci – byli wzywani i nadal są 
w ostatnich chwilach życia człowieka. Prosi 
się ich także o ocalenie od nagłej śmierci. Naj-
bardziej znani z nich to św. Józef, św. Barbara, 
św. Krzysztof, św. Agata, św. Archanioł Michał,  
św. Andrzej Bobola.

Najważniejszy święty
Kościół stawia św. Józefa na czele wszystkich 
świętych. Nazywany „mężem sprawiedliwym” był 
opiekunem rodzin oraz patronem rzemieślników 
i rolników. Pamiętamy z hagiografii jego opiekę 
nad Jezusem i Maryją, wiemy także, że pracował 
jako cieśla. W ikonografii przedstawiany jest naj-
częściej podczas pracy, a także z atrybutem w po-
staci lilii – symbolu czystości. W obrazach uka-
zujących „Śmierć św. Józefa” Maryja i Chrystus 
czuwają przy jego łożu.
Nazywany jest Patronem Umierających, a tytuł ten 
otrzymał od papieża Benedykta XV w 1920 roku. 
Kult św. Józefa już w XV wieku zapoczątkował św. 
Bernardyn ze Sieny. Sanktuaria świętego Józefa 
znajdują się na całym świecie, w samej Polsce aż 
w sześciu miastach: Kaliszu, Wadowicach, Czę-
stochowie, Prudniku, Siedlcach i Poznaniu.

Niezłomna święta Barbara
Kolejną patronką dobrej śmierci jest święta Barba-
ra. Jako córka bogatego poganina pod wpływem 
wielkiego  filozofa, Orygenesa z Aleksandrii przy-
jęła chrzest i złożyła śluby czystości. Ojciec ukarał 
ją za to, zamykając w wieży. Ani odosobnienie, ani 
głód nie złamały dziewczyny, nie wyrzekła się wia-
ry. Wtedy ojciec oskarżył córkę przed sądem. Nie 
pomogły chłosty ani inne tortury zadawane Barba-
rze. Zabił ją własny ojciec, który po podniesieniu 
miecza zginął rażony piorunem.
Święta została patronką ludzi wykonujących nie-
bezpieczne zawody, chroniła przed pożarami 
i uderzeniami pioruna, przypisywano jej też opie-
kę nad śmiertelnie chorymi. W ikonografii przed-
stawiana jest z palmą męczeństwa, monstrancją, 
mieczem i miniaturą wieży.

Najważniejszy wśród aniołów
Do świętego Archanioła Michała modlą się chorzy 
z prośbą o uzdrowienie albo – jeśli to niemożliwe 
– łagodne odejście.  Ten pierwszy i najważniejszy 
spośród aniołów był strażnikiem Królestwa Nie-
bieskiego. Jego znaczenie akcentują apostoło-
wie, podając, że to Archanioł Michał strzegł ciała 
Mojżesza po jego śmierci. Uważano go za anioła 
sprawiedliwości, sądu, łaski i zmiłowania. W księ-
gach apokryficznych występuje jako najważniej-

sza osoba po Bogu. Jest patronem krajów i miast, 
rycerzy, żołnierzy, złotników oraz opiekunem do-
brej śmierci.

Polski patron dobrej śmierci
W pismach hagiograficznych odnajdziemy też bio-
grafię świętego Andrzeja Boboli, polskiego jezuity. 
Nawracał niewierzących oraz prawosławnych, za 
co poniósł męczeńską śmierć. W 1657 roku, pod-
czas zajęcia Pińska przez Kozaków, pojmano go 
i skazano na tortury. Do kościoła w Pińsku, gdzie 
spoczęły jego szczątki, odbywają się liczne piel-
grzymki. Święty Andrzej chroni śmiertelnie cho-
rych, jest opiekunem od trudnych spraw oraz pa-
tronem dobrej śmierci.

Gdy modlitwy nie pomogły…
Ludzie zwracają się do świętych z modlitwami 
o wyzdrowienie. Czasem jednak, pomimo tych 
próśb, ktoś bardzo nam bliski odchodzi. Nie może-
my się z tym pogodzić, śmierć wydaje się nam od-
realniona, łudzimy się, że to wszystko było może 
tylko złym snem, a gdy obudzimy się, znów będzie 
jak dawniej… To pierwszy etap żałoby, całkiem 
naturalny, choć ludziom z zewnątrz może wyda-
wać się niepojęty. W fazie tej bowiem osoba, która 
utraciła najbliższego, zachowuje się zupełnie nie 
w taki sposób, jakiego się od niej oczekuje. Nie 
płacze i nie rozpacza, często nie jest w stanie uro-
nić nawet jednej łzy. Można mieć wrażenie, jakby 
znajdowała się gdzieś obok, jakby to, co się teraz 
dzieje – formalności pogrzebowe, a nawet sama 
ceremonia ostatniego pożegnania – w ogóle jej 
nie dotyczyły. To właśnie w takich sytuacjach pa-
dają czasem oskarżycielskie i krzywdzące słowa 
w kierunku żałobnika: „Widać, że wcale jej/go nie 
kochała”. Tymczasem to nie brak miłości przema-
wia przez osobę, która utraciła kogoś bardzo so-
bie drogiego. To odzywa się pierwsza faza żałoby 
– szoku i zaprzeczenia.  Może trwać kilka godzin, 
dni albo nawet miesięcy…
Ważne jest, by nie przyspieszać wejścia w kolej-
ną fazę. Każdy z nas potrzebuje innego czasu na 
dojście do siebie i zrozumienie, że strata bliskiej 
osoby jest ostateczna i nieodwołalna. I że jest nie-
stety autentyczna…

Kult Świętej Śmierci w Meksyku
Na tle patronów, którzy strzegą przed chorobą, 
niebezpieczeństwem i wspierają w dobrej śmier-
ci, mocno kontrowersyjnie wypada Kult Świętej 
Śmierci w Meksyku.  Do Świętej Śmierci – nieofi-
cjalnej patronki Meksyku, zwracają się bowiem 
przemytnicy, prostytutki, więźniowie, homoseksu-
aliści i transwestyci. Proszą ją nie tylko o opiekę, 
ale i o zemstę na wrogach. ..
Choć kult Świętej Śmierci uważany jest przez ko-
ściół katolicki i protestancki za przejaw satanizmu 
i został oficjalnie potępiony, w Meksyku powstają 
kolejne poświęcone jej kapliczki. A wielu mieszkań-
ców modli się i składa ofiary we własnych domach.
Jak widać – co kraj, to i obyczaj. Nawet w sferze 
sacrum…
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Finanse
Familia – fundusz hipoteczny
familiasa.pl

801 801 841

Opieka
Dom Seniora Zakłady  
KórnickieŚroda Wielkopolska, 
Jarosławiec 10

501 148 807 

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

Nagrobki Wicherek 
Poznań, ul. Dąbrowskiego 139
Oborniki, ul. Kasztanowa 9

61 843 62 37
781 999 551

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

Turystyka
Alfa tour
ośrodki wypoczynkowe

61 662 67 30
503 581 728

Alga Mrzeżyno 
ul. Wojska Polskiego 16,17

91 386 62 66

Ameba Mielno, ul. Słoneczna 8 608 489 552

Biuro Turystyczne Kanion 61 847 59 96

Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

Centrum Zdrowia i Rehabili-
tacji ALKA Ustronie Morskie
ul. Wojska Polskiego 7

519 840 661

Hotel Junior Krakus
Kraków, ul. Nowohucka 33

12 652 02 05

Luna Niechorze, al. Bursztynowa 12-14 606 445 074

Moszczeniczanka 
Zakopane, ul. Kościelika 79d 

18 201 27 72

Nadwiślańska Agencja  
Turystyczna www.nat.pl 

32 326 50 51

OWL Opole
Dżwirzyno, ul. Wyzwolenia 42

77 441 80 02

ORW Anastazja
Mielno, ul. Grażyny 3

94 318 92 18

O.W.R. SUS TRAVEL „SUS”
Mrzeżyno, ul. Nadmorska 12 
O.W.R. SUS TRAVEL  
„PIRAMIDA”
Mrzeżyno, ul. Kołobrzeska 30
O.W.R. SUS TRAVEL  
„VARSOWIA”
Międzywodzie, ul. Wojska Polskiego 8

91 386 62 94

91 386 61 47

91 381 38 69

Pensjonat Bryza
Pogorzelica, ul. Teligi 10

503 735 936

Pensjonat GABOREK
Krynica-Zdrój, ul. Szkolna 7

694 665 222

Polskie Tatry S.A. Polskietatry.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„Limba” Piwniczna-Zdrój
www.sanatoriumlimba.pl

18 44 64 223

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

94 354 31 16

Sandra Spa  www.sandraspa.eu 91 387 86 62

Uzdrowisko Lądek-Długopole
www.uzdrowisko-ladek.pl

74 81 46 437

Uzdrowisko Uniejów Park
www.izc.pl

63 288 89 59

Wezaj Udany Wypoczynek
Zatom Nowy k. Sierakowa

95 748 99 66

Willa Cecylia Lądek-Zdrój, ul. Orla 1 662 013 013

Willa Martin 
Jeleśnia, ul. Osiedlowa 24 

506 483 483

Willa Widokowa Wojnar 
Zakopane, ul. Pardałówka 6 

18 20 190 90

Zamek Księżą Góra 
Karpacz, ul. Księża Góra 2

75 718 42 48

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

Krzeseka schodowe i schodołazy 
www.windy-schodowe.pl

692 449 474

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

61 221 01 51

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

61 866 69 97

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

Grota Solna
Poznań, ul. Świętosławska 

61 855 12 13

Medcithi – wioska medyczna 791 020 403

OneDayClinic
Operacje usunięcia zaćmy

71 71 22 332

Optegra/Lexum grupa Optegra
Zabiegi usunięcia zaćmy na NFZ w 14 dni

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

Technologia
Alarmowy System Ratunkowy
www.alarm-osobisty.com

690 478 660

Niezbędnik
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ZAPEWNIAMY:

 całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu,

 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 Puszczykowie pod Poznaniem

Dom Opieki  
Radosna Jesień 
ul. Zalesie 6, 62-040 Puszczykowo
radosnajesien@domyopieki.pl

tel. 61 819 38 62
kom. 697 528 113


