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Historia pewnego 
gołąbka
„Historie kuchenne…” Barbary 
Czaykowskiej-Kłoś mieszczą w sobie nie 
tylko opowieści o kulinariach. To zbiór 
wspomnień rodzinnych, zabawnych 
anegdot, które na długo zostają w pamięci. 
Jak ta o gołąbkach… Takie książki – mądre, 
piękne literacko i jednocześnie zabawne 
i wzruszające coraz rzadziej się zdarzają.
Z Barbara Czaykowską-Kłoś, autorką 
„Historii kuchennych o miłości, rodzinie i sile 
tradycji”, rozmawia Magda Wieteska. Pełny 
wywiad przeczytacie Państwo na stronie 
internetowej www.gazetasenior.pl.
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Magda Wieteska: Zadebiutowała Pani jako 
pisarka w dojrzałym wieku. Późni debiu-
tanci „tłumaczą się”, że wcześniej praca, 
wychowanie dzieci i zwyczajny brak czasu 
nie pozwalały na oddanie się procesowi 
twórczemu. Czy tak było również w Pani 
przypadku?

Barbara Czaykowska-Kłoś: Nigdy nie marzy-
łam o napisaniu książki (zwłaszcza kucharskiej). 
Owszem, pisałam bajki moim dzieciom – do szufla-
dy, właściwie przerabiałam znane sobie bajki tak, by 
nie było w nich okrucieństwa. Na przykład Czerwony 
Kapturek była dziewczynką, która pomogła wilkowi 
odnaleźć szczenięta, które pod nieobecność wilczy-
cy rozbiegły się po lesie, bawiąc się z wiewiórkami, 
a wilk siedział smutny i bezskutecznie je przywoły-
wał. Wszystko się dobrze skończyło, a potem razem 
poszli do babci dziewczynki – wilk wdzięczny za 
pomoc niósł w zębach koszyk z obiadem dla chorej 
babci dziewczynki. A Baba Jaga była babcią miesz-
kającą w lesie i opiekowała się chorymi mieszkań-
cami lasu. Jaś i Małgosia przyprowadzali do niej 
potrzebujące pomocy zwierzęta i ptaki. Dziewczynka 
z zapałkami wybiegła na chwilę z domu, by pomóc 
maleńkim myszkom trafić do ich zasypanej śniegiem 
norki itd. itd.… Natomiast zapisywałam na kartkach 
grubego brulionu różne spostrzeżenia, czasem 
wspomnienia, czasem nazwiska ciekawych ludzi...
Książka powstała z przypadku. Postanowiłam bo-
wiem uporządkować głęboką szufladę i inne zaka-
marki, by zebrać w jedno walające się luźne, często 
rozpadające się zeszyty, kartki i karteczki zawierają-
ce przepisy zbierane jeszcze przez moją mamę, by 
choć w tej jednej szufladzie zostawić po sobie ład. 
Uznałam, że to prawdziwe skarby zasługujące na 

przetrwanie – jak napisałam we wprowadzeniu do 
książki, nie mogłam tego związać sznurkiem i opisać 
„makulatura”.
I zaczęło się! Z każdym niemal przepisem wiąza-
ła się jakaś historia, jakieś wspomnienie. Ruszyła 
prawdziwa lawina wspomnień, które często były 
powiązane z odnalezionym przepisem, z jakąś po-
radą. Stąd tytuł książki „Historie kuchenne o miłości, 
rodzinie i sile tradycji”.
Zawsze byłam i jestem osobą bardzo zajętą. Ma-
rzę, by kiedy już trzeba będzie odejść stąd, odejść 
w biegu. Wszystko, co pisałam i piszę, powstaje „po 
godzinach”. Lubię, kiedy już cicho, spokój, wszystko 
wokół uśpione...

M.W.: W „Historiach kuchennych” odnaj-
dziemy nie tylko tradycyjne przepisy kuli-
narne, ale także sposoby na złagodzenie 
różnych dolegliwości zdrowotnych. Twierdzi 
Pani, że dobrze dobrane posiłki są jak natu-
ralne leki…

B.C.-K.: Sądzę, że wielu nie tylko spośród dietety-
ków i gastrologów, ale podobnych do mnie „prakty-
ków kulinarnych”, znających swój organizm, dosko-
nale wie, co pomaga, co szkodzi.
Każdy miewa od czasu do czasu jakieś gastryczne 
problemy, jedni większe, inni mniejsze. Ktoś kto ma 
tzw. strusi żołądek, da sobie radę i z tłustym pieczy-
stym, z kotletem schabowym, z przysmażaną na 
cebuli kiełbasą… Jednak te ciężkostrawne potrawy 
można uczynić lżej strawnymi, odpowiednio je przy-
rządzając – wiele na to przykładów w mojej książce.
Moja mama przeżyła ponad 101 lat, do końca 
uwielbiała tłuste dania, ale na przykład „zakazane” 
mięsa piekłam obłożone szczodrze liśćmi kapusty, 

z ogromną ilością kminku i majeranku. Do chleba, 
który piekę w domu, zawsze dodaję sporo kminku 
albo czarnuszki, poza tym siemię lniane i ziarenka 
sezamu... Taki chleb można na ciepło zjeść, a do-
mowy smalec z dodatkiem czarnuszki, lubczyku, 
kminku i majeranku nikomu krzywdy nie zrobi. Jeśli 
komuś zioła przeszkadzają, można je dokładnie – 
niemal na pył zemleć i wetrzeć w mięso lub dodać 
do chlebowego ciasta. A jeśli się taką pajdkę popije 
naparstkiem dobrej, schłodzonej czystej wódki (to 
z porad mojej mamy) człek zdrów i sił nabierze!

M.W.: Urodziła się Pani na Rzeszowszczyź-
nie, wychowała na Śląsku, a potem przepro-
wadziła do Warszawy. Czy odwiedza Pani 
dawne strony? Czy w Pani książce możemy 
odnaleźć kuchnię tamtych regionów?

B.C.-K.: Rodowód mojego ojca to Lwów, mama 
mówiła o sobie, że jest góralką – urodzona w Po-
roninie, dzieciństwo spędziła w Szaflarach i potem 
w Przemyskim. Oboje rodzice studiowali we Lwowie, 
a więc ukochana przez nich Galicja ze swoją znako-
mitą kuchnią: z barszczami, kulebiakami, kaszami, 
cwibakami, strudlami, pischingerem, pierogami, 
kutią… „Historie kuchenne pełne są znakomitych 
przepisów stamtąd właśnie. „Siła tradycji” – z tytułu 
książki.
W latach czterdziestych losy rzuciły nas na Śląsk 
– tam niestety odnaleźli i aresztowali ojca. Oboje 
rodzice byli czynnymi żołnierzami AK i ZWZ na 
Podkarpaciu. W efekcie ojciec spędził 10 lat we 
Wronkach. Myślę, że fakt znalezienia się na Śląsku 
był dla nas – zwłaszcza dla naszej mamy błogo-
sławieństwem, znaleźliśmy się wśród wspaniałych, 
bardzo serdecznych i porządnych ludzi, wielu poma-
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gało nam przetrwać. To był bardzo trudny czas. 
My byliśmy dziećmi, nasze życie było radosne 
i pełne przygód (dotąd mówię swobodnie po 
śląsku!).
To, co jedliśmy wówczas w domu, było mało 
śląskie, mama dwoiła się i troiła, by nam co-
kolwiek przyrządzić (dużo o tym w książce, jak 
bardzo się starała, jaka była nadzwyczajna).
Kuchnię śląską poznałam później, kiedy już 
miałam koleżanki, kiedy bywałyśmy u siebie. 
Pamiętam cudowne „nudl-zupy” (rosół z ma-
karonem), rolady z kluskami i przepysznym 
sosem, krupnioki, modrą kapustę (zasmaża-
ną), żymloki, kiszoną z jabłkami kapustę... Nie 
mówiąc o buchtach i kołoczach! Pyszności, ale 
u nas w domu była kuchnia polska – w miarę 
możliwości mama starała się o zachowanie 
tradycji.

REKLAMA

M.W.: Czy pamięta Pani swoją pierwszą, 
samodzielnie stworzoną potrawę?

B.C.-K.: Próbuję szperać w pamięci – sądzę, 
że była to zapiekanka. Cuda wymyślałam, żeby 
coś z byle czego... Kiedyś małżonek przypro-
wadził znienacka czterech kolegów z pracy na 
niezapowiedzianego brydża, a koledzy głodni. 
To musiała być zapiekanka, na pewno w jej 
skład wchodziło to, co tego dnia było w kuch-
ni, a więc kromki chleba, dużo cebuli, kiszone 
ogórki, jaja podsmażone na odrobinie skwarek, 
kładzione kluseczki, garść zieleniny, trochę 
startego żółtego sera i kilka jaj, by to wszystko 
zalać. Głodni byli, nic nie zostało na dnie żaro-
odpornego naczynia. 
Innym razem wymyśliłam gołąbka – to piękna 
historia sprzed wielu lat.
Popełniłam kardynalny błąd. Spodziewając się 
nazajutrz kilku osób na obiedzie, chciałam so-
bie ułatwić życie i przygotować danie w przed-
dzień. Kupiłam i przerobiłam na gołąbki dwie 
wielkie kapuściane głowy. Zwinięte, zgrabne 
ruloniki zrumieniłam na patelni, poukładałam 
warstwami w wielkim garze i zalałam sosem. 
Zasmażka idealnie zaciągnięta rosołem, 
dodałam śmietanę, koncentrat pomidorowy 
sól, pieprz i sporo posiekanego koperku. Sos 
– poezja! Zalałam tą poezją gołąbki, poddusi-
łam jeszcze chwilę na maleńkim gazie, skosz-
towałam i zachwycona uzyskanym efektem 
wytaskałam wielki, ciężki gar pełen pysznych 
gołąbków na balkon. Był koniec czerwca, dość 
chłodny wieczór. Kiedy następnego dnia przed 
południem (dzień wydawał się chłodny!) po-
stanowiłam wnieść gar z powrotem do kuchni, 
okazało się, że gołąbki podniosły pokrywę na 
kilka centymetrów. Skisły! Co za marnotraw-
stwo produktów i pracy! Byłam jednakowo 
zdumiona co wściekła. Nie było jednak czasu 
na rozpamiętywanie…
Święte słowa mojej mamy „bieda matką wyna-
lazków” przyszły w sukurs.
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Pełny wywiad 
przeczytacie Państwo  
na stronie internetowej 
www.gazetasenior.pl.

Wtedy właśnie powstał pomysł na jednego gołąb-
ka. Obiecałam przecież Piotrowi na imieninowego 
brydża gołąbki, nie chciałam go zawieść. A jaki będą 
miały kształt, tego szczęśliwie nie ustalaliśmy.
Pognałam do warzywniaka, kupiłam kapustę, 
słoiczek koncentratu pomidorowego i pół kilograma 
pieczarek, została mi odrobina zmielonego mięsa. 
Miałam spory zapas cebuli.
Bo w domu zawsze musi być zapas wody, cebuli, 
czosnku i soli. Poza tym świeca i zapałki. To przy-
zwyczajenie przywiozłam ze sobą z domu rodzinne-
go.
Zeszkliłam kilka wielkich, byle jak pokrojonych cebul 
w kilku łyżkach oleju. Rozebrałam kapuścianą głowę 
na liście i sparzyłam je w dużym garnku – wszystkie 
naraz. Trzeba pamiętać, by zawsze po sparzeniu 
liści, kiedy już są miękkie, małym nożykiem odciąć 
zgrubiały koniec liścia, aż do nasady. Ugotowałam 
w dużej ilości trochę osolonej wody ryż. Gotowa-
łam go jak makaron. Byle prędzej. Odcedziłam, był 
półtwardy.
Duże, głębokie, żaroodporne naczynie wysma-
rowałam masłem, szczelnie wymościłam kapu-
ścianymi liśćmi i na nich rozsmarowałam farsz. 
Zmieszałam ryż z cebulą, lekko  podrumienionym 
mięsem, posiekanymi kapuścianymi kaczanami, 
z pieczarkami, solą i pieprzem do smaku, dodałam 
siekany koperek i natkę z pietruszki. Przykryłam 
warstwą kapusty, rozsmarowałam trochę przecieru 
z pomidorów, docisnęłam i powtórzyłam. Powstały 
„trzy piętra”. Wierzch obłożyłam kapustą, zalałam 
szklanką rosołu (w gorącej wodzie  rozmieszałam 
Vegetę), dodałam odrobinę masła, skropiłam olejem, 
przykryłam pokrywą i wsunęłam kapuściany paku-
nek na godzinę do bardzo gorącego piekarnika. Po 
mniej więcej  godzinie zalałam „gołębia” szklanką 
śmietany, w której rozbełtałam 2 łyżeczki przecieru 
pomidorowego, łyżkę mąki, odrobinę soli i sporo 
pieprzu. I wsunęłam jeszcze raz do piekarnika, już 
bez przykrycia, na 40 minut.
Tak powstało nowe danie – znacznie mniej praco-
chłonne niż tradycyjne gołąbki.

M.W.: Oprócz gotowania Pani pasją są ogro-
dy…

B.C.-K.: Kocham ogrody, drzewa, a w nich ptaki. 
Nie przeszkadzają mi krety ani nornice.
Zdaję sobie sprawę z tego, że w miejscu, gdzie za-

łożyłam ogród, one były przede mną, one urzędują 
pod ziemią, ja na jej powierzchni. Cierpię na widok 
ukamieniowanej najróżniejszymi kostkami bau-
ma i nie bauma ziemi. Stworzyłam ogród z myślą 
o ptakach, one w nim rządzą. Opisałam swój ogród 
w obydwu książkach, bo to dla mnie i dla mojej ro-
dziny bardzo szczególne miejsce. Napisałam kiedyś 
w jakimś wierszyku „listkami smukłej topoli dotknę-
łam skrzydeł ptasich”. Karmię i poję tę skrzydlatą 
brać z wielkim oddaniem.

M.W.: Co robi w wolnym czasie Barbara 
Czaykowska-Kłoś? Jak Pani odpoczywa, jak 
dba o zdrowie, urodę?

B.C.-K.: Gimnastykuję się. Ćwiczę, pływam, kiedy 
mogę. Odpoczywam, „robiąc co innego”. Jeśli 
zmęczę się malowaniem ściany, to zabieram się za 
koszenie trawnika. Odpoczywam czynnie. Nie potra-
fię inaczej. A uroda... O, to już poważniejsza sprawa. 
Od czasu do czasu dostrzegam, że skóra jakaś taka 
nie moja, ale błyskawicznie się pocieszam, przecież 
ja jestem w środku – wciąż młoda, zwinna, tylko 
czasem coś zapominam...  Przypomina mi się nasz 
kochany pies Pan Migdał. Był już wieczór, krzątałam 
się w kuchni, kiedy wszedł dostojnie Pan Migdał. 
Stanął na środku, spojrzał na mnie i wycofał się 
tyłem do przedpokoju. Po chwili pędem wparował 
z powrotem, dobiegł do miski z wodą – chciał się 
napić wody, ale zapomniał.
Żeby ćwiczyć umysł, wracam do starych „nowości”, 
które uginają półki. Kiedyś byłam bardziej zmęczona 
– podczas czytania zasypiałam, kilka wspaniałych 
książek utopiłam podczas kąpieli. Bezczynność 
zawsze mnie usypiała.
Uroda? Najlepszą metodą na urodę jest poranny 
zimny prysznic. Nacieram całe ciało grubą solą, po 
czym spłukuję zimną wodą. Od razu jestem rześka, 
zwarta, gotowa na dzień. 

M.W.: Czy czytelnicy „Historii kuchennych” 
mogą liczyć na kolejną książkę Pani autor-
stwa?

B.C.-K.: Napisałam kolejną książkę – jest kontynu-
acja pierwszej. Jej tytuł „Historie kuchenne o miłości, 
rodzinie i sile tradycji” z podtytułem „Czym chata 
bogata”.
Mam nadzieję, że, podobnie jak pierwsza, zyska 
przychylność czytelników.
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Okulary: 1234. Niskie ceny zamiast 
wielkich słów.
Fielmann przedstawia Państwu cały świat mody okularowej: ponad 2.000 
modeli opraw okularowych, znane marki i modele wielkich projektantów. 
Wszystkie okulary z 3-letnią gwarancją. Wszystkie w gwarantowanie korzyst-
nej cenie, ponieważ Fielmann daje Państwu gwarancję zwrotu pieniędzy*.

Bezpłatne badanie ostrości wzroku
najnowocześniejszymi urządzeniami, w każdej chwili, 
bez rejestracji. 000 zł
Supermodne okulary z Państwa mocą
Ponad 300 modeli opraw, jednoogniskowe szkła organiczne 
z powłoką utwardzającą, 3 lata gwarancji, łącznie z badaniem 
ostrości wzroku. 7900 zł
Okulary przeciwsłoneczne z Państwa mocą
Jednoogniskowe szkła organiczne, ochrona przed 
promieniowaniem UV, 3 lata gwarancji, łącznie z badaniem 
ostrości wzroku. 10950 zł
Okulary progresywne najwyższej jakości
Ponad 300 modeli opraw, szkła organiczne z powłoką 
utwardzającą, 3 lata gwarancji, łącznie z badaniem 
ostrości wzroku. 27900 zł

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

Szampański zakład
*Gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli w ciągu 

sześciu tygodni od dokonania zakupu w firmie Fielmann 

zobaczą Państwo taki sam produkt, proponowany gdzie 

indziej taniej, Fielmann przyjmie towar z powrotem 

i zwróci cenę zakupu. Dodatkowo podarujemy Państwu 

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

REKLAMA

„Senioralni. Poznań”  
– będzie się działo!
W październiku odbędzie się siódma edycja imprezy „Senioralni. Poznań”. W programie 
znajdzie się wiele wydarzeń kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych. 
Zapraszamy do wspólnego świętowania wszystkich poznańskich seniorów!
Inauguracja imprezy odbędzie się 30 września o godzinie 
12.00 na Wolnym Dziedzińcu (plac Kolegiacki 17), gdzie 
nastąpi symboliczne przekazanie z rąk prezydenta miasta 
władzy w mieście najstarszym poznaniakom i wręczenie 
certyfikatów „Miejsce przyjazne seniorom”. Artyści Teatru 
Muzycznego pokażą przedpremierowo fragmenty nowej, 
znakomitej komedii Marka Chojnackiego „neSTORY!”, a na 
bis tradycyjnie już wysłuchamy koncertu operetkowego.

Miesięczny program wydarzeń
Podczas inauguracji wolontariuszki i wolontariusze Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych będą rozdawać szczegółowe 
programy październikowych wydarzeń, wśród których znaj-
dą się: otwarte wykłady i warsztaty, wycieczki, wystawy, 
badania profilaktyczne oraz aktywności sportowo-ruchowe. 
Można będzie skorzystać z poradnictwa dietetycznego, fi-
zjoterapeutycznego, bezpłatnych badań stóp i słuchu. Uni-
wersytet Przyrodniczy Trzeciego Wieku zaprezentuje cykl 
wykładów „Poznański sposób na niepodległość”. Seniorki 
i seniorzy zainteresowani sztuką będą mogli wziąć udział 
m. in. w oprowadzaniu kuratorskim po wystawie tkaniny ar-
tystycznej Anny Janiak w Galerii „Jak” oraz wysłuchać pre-
lekcji „Ekościema – w dyskursie reklamy o public relations”.
– Zapraszamy seniorki i seniorów do aktywnego udziału, 
ale i współtworzenia wydarzeń w naszym mieście. Chcemy 
korzystać z ich mądrości i doświadczenia oraz tworzyć oka-
zje do międzypokoleniowej wymiany wiedzy i umiejętności. 
Zależy nam także na tych osobach, które są mniej aktyw-
ne i samotne i które, być może, dopiero poszukują nowych 
sposobów na dalsze życie w mieście  – mówi Zuzanna Mac-
ko z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. 

Szczegółowe informacje na temat imprezy „Senio-
ralni. Poznań” dostępne są na: www.centrumis.pl 
oraz w siedzibie Centrum przy ul. Mielżyńskiego 24 
w Poznaniu.
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Jak zarządzać własnymi 
finansami? Jak nie pogubić 
się w zagmatwanym świecie 
nowoczesnych technologii 
i bankowości internetowej? 
Dowiesz się tego na kursie 
organizowanym przez jedną 
z poznańskich instytucji 
współpracujących z seniorami.

Potrzeba edukacji finansowej staje się coraz bardziej oczywista we wszyst-
kich krajach europejskich, a jej brak jest coraz bardziej dotkliwy. To efekt życia 
w czasach globalizacji, rozwoju technologii cyfrowych i ogromnego napływu 
nowych, innowacyjnych dóbr, które stają się wyzwaniem dla obywateli jako 
klientów.  Na rynku pojawiają się nowe produkty, które zmieniają się na co 
miesiąc lub nawet co tydzień. Te oferowane przez banki są nierzadko tak 
skomplikowane, że nie mając niezbędnej wiedzy na temat finansów, ludzie 
ryzykują utratę pieniędzy i popadnięcie w długi. 
Kurs dedykowany seniorom powstał w ramach projektu finansowanego z pro-
gramu Unii Europejskiej Erasmus+. Instytucje uczestniczące w projekcie za-
interesowały się tematyką edukacji finansowej, ponieważ dość mocno brakuje 
nam dzisiaj podstawowej wiedzy z zakresu finansów i planowania.

Wiedza i materiały
Kurs ma wyposażyć seniorów w podstawowe informacje o finansach. 
Uczestnicy szkoleń otrzymają także wiele materiałów promocyjnych 
z podstawowymi informacjami i ciekawymi wskazówkami, jak nie po-
gubić się w zagmatwanym świecie finansów, nowoczesnych technolo-
gii i bankowości internetowej. Kurs jest dostęp-
ny dla wszystkich na stronie internetowej projektu  
www.homebudgetmanagement.com. 

Kurs z zakresu finansów 
dla seniorów

Międzynarodowy Tydzień 
Pisania Testamentów 
24 września rozpoczynają się obchody Międzynarodowego Tygodnia Pisania Testamentów. Jak 
podkreślają organizatorzy akcji, Fundacja Otwarte Forum, chodzi o to, by „zdjąć z testamentów 
łatkę” dokumentów pisanych wyłącznie przez osoby zamożne, umierające lub poważnie chore.

– Pragniemy, aby Polacy zrozumieli, że napisanie testamentu nie wiąże się ze 
wcześniejszym umieraniem. Wręcz przeciwnie, dowiedziono, że osoby sporzą-
dzające te dokumenty cieszą się długim życiem – mówi Ewelina Szeratics, ma-
nagerka kampanii „Napisz Testament”.  Podkreśla, że pomysł na zorganizowanie 
tygodnia testamentowego pochodzi z zagranicy, gdzie co roku odbywają są po-
dobne akcje, zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa 
w dziedzinie prawa spadkowego.

„Niech dzielą sami“
Najczęściej nie decydujemy się na pójście do notariusza, bo „nie mamy czego 
zostawić” albo wolimy, aby rodzina „sama podzieliła się tym, co po nas zostanie”. 
Są też osoby, które uważają się za nieśmiertelne i nie chcą nawet myśleć o tym, 
że kiedyś ich nie będzie. Tymczasem polskie sale sądowe pełne są spraw na tle 
spadkowym właśnie dlatego, że zmarły nie zostawił testamentu albo napisał go 
w zaciszu domowym i schował do szuflady (taki bowiem testament, zwany wła-
snoręcznym, jest najłatwiej podważyć).

Gdy nie ma testamentu…
Jeśli relacje rodzinne układają się pomyślnie, majątek (którym może być miesz-
kanie, działka albo choćby zbiór książek lub fotografii) przekazywany jest często 
spadkobiercom ustawowym, a więc mężowi, dzieciom, wnukom lub prawnukom, 
a jeśli ich nie ma to rodzeństwu lub dalszym krewnym. Jeśli jednak relacje między 
przyszłym spadkodawcą a spadkobiercami nie są idealne, zdarza się, że osoby 
takie decydują się zapisać w testamencie to, co posiadają zaufanemu przyjacielowi, 
odwiedzanej często bibliotece lub domowi samotnej matki, działającemu w okolicy.

W trakcie Międzynarodowego Tygodnia 
Pisania Testamentów, od 24 września 
do 1 października, będą odbywać się 
wykłady i warsztaty dla wszystkich 
zainteresowanych. 

Można odwiedzić stronę kampanii:  
www.napisztestament.org.pl i zamówić 
darmowy informator testamentowy.  
Można też wysłać maila na adres: 
kontakt@napisztestament.org.pl  
i poczekać na kontakt pracownika fundacji. 

Więcej informacji również  
pod nr telefonu: 513 186 809

REKLAMA

Warsztaty 
i wykłady
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Firmy, które przystąpiły  
do programu Otwarci 50+

W krajach Europy Zachodniej już od wielu lat funk-
cjonuje odwrócona hipoteka, z której z powodzeniem 
korzystają emeryci. Na Zachodzie umowy renty do-
żywotniej czy odwróconego kredytu hipotecznego 
podpisuje się już od dziesiątek lat. Umożliwiają one 
uzyskanie dodatkowego do emerytury dochodu, któ-
ry pomaga w codziennym utrzymaniu i jednocześnie 
pozwala na wydatki, które do tej pory były niemożli-
we. Jak donosi Financial Times, tylko w 2016 r. rynek 
odwróconej hipoteki w Wielkiej Brytanii wzrósł o 34%. 
Co roku podpisuje się tam ponad 20 tysięcy nowych 
umów, łącznie zawarto ich już blisko 400 tys. Jedynie 
w 2016 r. ulokowano ponad 2,2 miliarda funtów w ra-
mach odwróconej hipoteki i podpisano ponad 27 tys. 
nowych umów.

Na zakup leków, na wakacje
Polscy seniorzy emeryturę wydają głównie na czynsz, 
rachunki i leki.  Prawdziwe przyjemności, takie jak 
wyjazd na wakacje, są w zasadzie nieosiągalne. 
Tymczasem wysokość dodatkowego comiesięczne-
go świadczenia wypłacanego w postaci renty nie-
jednokrotnie podwaja budżet domowy, a na pewno 
powoduje wzrost komfortu życia. Dodatkowo, w za-
leżności od indywidualnej umowy, można uzyskać 
jednorazową kwotę, która może być przeznaczona 
na spłatę wcześniejszych zobowiązań, na nieprzywi-
dziane wydatki lub po prostu na spełnienie marzeń. 
– Renta dożywotnia może być wykorzystywana 
w różny sposób. Jedni przeznaczają ją, aby sprostać 
rzeczywistości i nie martwić się o opłacenie rachun-
ków czy zakup leków, inne osoby w całości prze-

znaczają rentę na przyjemności i realizację swoich 
marzeń – mówi Katarzyna Brzeska-Miksa, prezes 
Funduszu Hipotecznego Familia. – 34% ankietowa-
nych osób, które mają podpisaną umowę z Fundu-
szem Hipotecznym Familia wyjeżdża na odpoczynek 
przynajmniej raz w roku, a co czwarta osoba robi to 
jeszcze częściej. 

Skonsultuj z rodziną i prawnikiem
Coraz więcej osób omawia kwestię skorzystania 
z renty dożywotniej w gronie najbliższej rodziny. Czę-
sto to właśnie dzieci sugerują rodzicom podpisanie 
umowy z funduszem. 
Z badań przeprowadzonych przez Fundusz Hipo-
teczny Familia wynika, że aż 80% osób korzystają-
cych z renty dożywotniej to osoby z wykształceniem 
wyższym i średnim. Prawnicy, architekci, aktorzy, na-
uczyciele, emerytowani wojskowi to wiodące zawody 
wśród klientów Funduszu. Mimo iż renta dożywotnia 
adresowana jest do wszystkich, bez względu  na wy-
kształcenie, to jednak osoby z dyplomem stanowią 
większość klientów Funduszu. 

Komfort życia
Pani Wiesława, która ma 93 lata, trzy lata temu pod-
pisała umowę z Funduszem Hipotecznym Familia. 
Nadal mieszka w 50-metrowym mieszkaniu w Cie-
chocinku, pomimo starań córki, aby przeniosła się do 
niej do Włoch. – Po śmierci mojego męża, gdy zasta-
nawiałam nad tym, co dalej mam w życiu robić, zo-
baczyłam reklamę Funduszu Hipotecznego Familia 
w telewizji i zdecydowałam się na podpisanie umo-
wy. Nie chciałam wyjeżdżać z Ciechocinka. Mam ro-

dzinę w Warszawie, w Toruniu i córkę we Włoszech, 
ale wolałam zostać tutaj. Córka, która jest podobna 
do mnie i daje innym ludziom dużo wolności, powie-
działa mi: Mamo, to wszystko jest twoje, całe życie 
na to pracowałaś, więc teraz zrób tak, jak uważasz 
– mówi pani Wiesława. – Jestem bardzo zadowolona 
z tego, że podpisałam umowę z Familią. Te pieniądze 
pozwalają mi prowadzić taki tryb życia, jaki prowadzi-
łam dotychczas.

Odwrócona hipoteka, czyli komfort codzienności
Anegdotyczne stają się już opowiadania o tym, co nasi zachodni sąsiedzi mogą 
zrobić za swoją emeryturę i tym samym czego my, tu w Polsce, za emeryturę zrobić 
nie możemy. Średnia emerytura w Polsce to 1780 zł na rękę. Jak to zmienić?

Fundusz Hipoteczny Familia, tel. 22 831 95 10, www.familiasa.pl, email: info@familiaSA.pl

REKLAMA

Jeśli chcesz uzyskać więcej 
informacji na temat renty 
dożywotniej zadzwoń:

801 801 841

Dużą grupę ludzi niesporządzających testamentów stanowią osoby samotne. 
Zgodnie z polskim prawem, jeśli taka osoba nie zostawi testamentu i nie po-
siada żadnych krewnych, cały jej majątek dziedziczy gmina ostatniego miejsca 
zamieszkania, a jeśli nie da się jej ustalić, wówczas dziedziczy Skarb Państwa.

Pomóc potrzebującym
Co roku wiele gmin otrzymuje spadek po zmarłych. Wielokrotnie są to zadłu-
żone mieszkania, a zaspokojenie wierzycieli jest obowiązkiem gminy. W ta-
kich sytuacjach gmina jest zatem stratna. Jeśli jednak mieszkanie jest „czyste”, 
wówczas na konto ogólne gminy wpływają środki pieniężne pochodzące ze 
sprzedaży odziedziczonej nieruchomości lub lokal taki trafia do Zarządu Bu-
dynków i Lokali Komunalnych w danej miejscowości i przydzielany jest potrze-
bującym.
– Chcemy także uświadomić Polakom, że jeśli nie mają komu przekazać tego, 
co posiadają, a nie chcą, aby ich majątek przejęła gmina lub Skarb Państwa, 
mogą rozważyć uwzględnienie w testamencie tych, którzy naprawdę potrzebu-
ją wsparcia. A ci najczęściej zwracają się o pomoc do fundacji i stowarzyszeń, 
działających na terenie całego kraju, które starają się sprostać wyzwaniu i wy-
ciągnąć rękę do każdego potrzebującego – wyjaśnia Ewelina Szeratics.

Sprawdzone fundacje 
i stowarzyszenia
W ramach kampanii „Napisz Testament” fundacja zajmuje się poszukiwaniem 
organizacji, które wspierają najbardziej potrzebujących oraz działają, aby zmie-
niać świat na lepsze. Fundacja rekomenduje jedenaście fundacji i stowarzy-
szeń, których uwzględnienie w testamencie warto rozważyć, bo są sprawdzone 
pod względem uczciwości i etyki działań. Te organizacje to: Chrześcijańska 
Służba Charytatywna opiekująca się najuboższymi i bezdomnymi, fundacja 
DKMS, która poszukuje dawców komórek macierzystych lub szpiku kostnego, 
będących ostatnią szansą dla chorych na nowotwory krwi, fundacja „Dr Clown” 
prowadząca na oddziałach szpitalnych terapię śmiechem, fundacja Hospicjum 
Onkologiczne św. Krzysztofa, która opiekuje się pacjentami w terminalnej fazie 
choroby nowotworowej, fundacja Pociecha, która wspiera świetlice środowi-
skowe dla dzieci z problematycznych rodzin, fundacja Synapsis, opiekująca 
się osobami z autyzmem oraz ich rodzinami, fundacja Viva! Akcja dla Zwierząt, 
zajmująca się szerokim spektrum ochrony zwierząt w Polsce, fundacja WWF 
Polska, chroniąca przyrodę w Polsce i za granicą, stowarzyszenie mali bracia 
Ubogich, niosące wsparcie, radość i nadzieję starszym osobom samotnym, 
stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, dające opiekę zastępczą osieroconym 
dzieciom oraz fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych 
niosąca pomoc nieuleczalnie i terminalnie chorym dzieciom i dorosłym.
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Masz problem ze 
słuchem? Szumi Ci 
w uszach? A może 
męczy Cię chrypka?

Nie czekaj aż problem będzie 
większy! Przyjdź na badania 
i konsultacje specjalisty.

 ͫ laryngolog, audiolog, foniatra
 ͫ videostroboskopia krtani
 ͫ videootoskopia ucha
 ͫ badania słuchu (audiometria tonal-
na, audiometria słowna, tympano-
metria z odruchami, analiza szumu

 ͫ badania foniatryczne kwalifikujące 
do szkół

 ͫ diagnostyka centralnych zaburzeń 
przetwarzania słuchowego u dzieci 
CAPD

AMED gabinety specjalistyczne w Poznaniu
ul. Poznańska 18a/1, 60-849 Poznań

Chcesz kupić aparat słuchowy?  
Nie wiesz jaki wybrać? Masz problem  
ze swoim aparatem słuchowym? 

Już dziś umów się na wizytę z naszym 
protetykiem słuchu i sprawdź,  
jak możemy Ci pomóc!

 ͫ aparaty słuchowe najnowszej generacji
 ͫ przeglądy i regulacje aparatów słuchowych
 ͫ generatory szumu
 ͫ urządzenia wspomagające słyszenie
 ͫ indywidualne ochronniki słuchu

email: amed.rejestracja@gmail.com www.aaparatysluchowe.com

Rejestracja tel. 61 22 101 51
                   kom. 733 378 999

A w sercu ciągle maj... 
5 sierpnia, już po raz drugi na boiskach Akademii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu, odbyła się Spartakiada Senioralna. Wzięło w niej udział około 
200 seniorów, w tym grupa członków Miejskiej Rady Seniorów.

Zawodnicy z dużym zaangażowaniem i zacięciem, porównywalnymi 
z wielkimi igrzyskami sportowymi, rywalizowali w szeregu dyscyplin 
sportowo-rekreacyjnych. Oczywiście rozgrywki były odpowiednio 
przygotowane dla tej grupy sportowej i każdy, bez względu na wiek 
i przygotowanie sportowe, mógł wziąć w nich aktywny udział. 

Każdy z uczestników, poza wspaniałą zabawą, otrzymał od organi-
zatorów pamiątkową koszulkę, a troje zwycięzców poszczególnych 
kategorii zostało uhonorowanych medalami oraz atrakcyjnymi na-
grodami i upominkami. Uczestnictwo w spartakiadzie potwierdziło, 
że nie ma granicy wiekowej dla tego typu przedsięwzięć i wystarczą 
dobre chęci, aby być aktywnym w każdym wieku. 

Zawody współfinansowane przez Samorząd Miasta Poznania zorga-
nizowała Fundacja na rzecz AWF. Udział w nich był bezpłatny. Jak 
widać, seniorzy w Poznaniu mogą liczyć na duże wsparcie z różnych 
stron, począwszy od Urzędu Miasta i jednostek powołanych w tym 
celu, po wiele organizacji senioralnych. 

Roman Szymański
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Z roku na rok rośnie zainteresowanie aktywnością fizyczną wśród osób starszych. 
Szczególnie latem, w parkach, laskach, nad jeziorem, nad Wartą, spotkać można 
seniorów chodzących z kijkami. Już niedługo nadarzy się okazja, aby sprawdzić 
się w tej właśnie dyscyplinie. Na terenie Ośrodka Przywodnego Rataje w dniu  
8 października 2017 r. (niedziela) odbędą się zawody Nordic Walking na dystansie  
3,6 km oraz 7,2 km. Trasa przebiegać będzie pięknymi nadwarciańskimi alejkami. 

os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

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

ZAWODY NORDIC WALKING 

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. 

Termin: 8 października (niedziela)
Start: godz 10.00
Rejestracja i odbiór pakietów: 8.00-9.45
Rozgrzewka: 9.45 
Wpisowe: 20 zł
Miejsce: Ośrodek Przywodny Rataje,  
os. Piastowskie 106 a, tel. 61 8 71 06 42
Dystans: 3,6 km (1 pętla) oraz 7,2 km  
(2 pętle)

Od września internetowa rejestracja na 
www.osrodekrataje.poznan.pl  
w zakładce Poznań Nordic Walking, tu 
więcej informacji na temat zawodów. 
Zapisy także w recepcji klubu Nice Lady 
Fitness na terenie Ośrodka  
os. Piastowskie 106 a. 

Grupa  
wsparcia  

dla otyłych
Zaprasza osoby w wieku 50-65 lat, które 
chciałyby skorygować swoje nawyki żywieniowe 
na spotkania z dietetykiem, psychologiem oraz 
trenerem aktywności fizycznej.
Miasto Poznań przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia rozpoczyna walkę z nad-
miernymi kilogramami. Pod hasłem WIELKA KONTRA TYCIA mieszkańcy Po-
znania powalczą o prawidłową masę ciała w ramach oferty grup wsparcia dla 
osób z otyłością. 

Udział w projekcie jest bezpłatny, a jego adresatami są wyłącznie mieszkańcy 
Poznania, z wynikiem BMI 30 i powyżej. Ważnym kryterium jest potwierdzenie 
otyłości dokonane przez lekarza rodzinnego lub innego specjalistę na podstawie 
oceny wzrostu oraz masy ciała pacjenta. 

Program zajęć
Spotkania odbywać się będą cykliczne. Uczestnicy projektu skorzystają z pomo-
cy psychologa i dietetyka, a także trenera aktywności fizycznej, który poprowadzi 
zajęcia ruchowe ukierunkowane na spalanie tkanki tłuszczowej oraz poprawę 
ogólnej kondycji fizycznej. Opracuje on również zestaw ćwiczeń zgodny z moż-
liwościami i potrzebami zainteresowanych osób. Prelekcję na temat problemów 
zdrowotnych związanych z otyłością przedstawi lekarz, który w ramach wsparcia 
zaoferuje wstępną poradę oraz podsumuje wraz z zaleceniami zdrowotnymi in-
dywidualne osiągnięcia każdego z beneficjentów projektu.

Rekrutacja chętnych do udziału w spotkaniach ruszyła 14 sierpnia. 
W projekcie weźmie udział łącznie 36 osób, zakwalifikowanych do 
trzech grup wsparcia liczących po 12 osób każda, w przedziałach wie-
kowych: 18 - 28 lat, 29 - 49 lat oraz 50 - 65 lat.
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W zdrowiu i spokoju
Jeśli jesteś osobą samotną w podeszłym wieku i pragniesz spędzić jesień życia w spokojnej, do-
mowej atmosferze pod opieką profesjonalnej kadry medycznej i opiekuńczej – odwiedź Dom 
Zdrowia i Spokoju w Szelejewie. Placówka oferuje także zabiegi lecznicze i fizjoterapeutyczne 
oraz turnusy rehabilitacyjne.

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

Dofinansowanie pobytu
Pobyt w całodobowym domu opieki jest komercyjny. 
Dyrekcja ośrodka zawiera umowę cywilno-prawną z pa-

cjentem lub jego opiekunem prawnym, która określa 
warunki pobytu, zakres świadczonych usług medycz-
nych, w tym wykonywanych zabiegów leczniczych i usług 
opiekuńczych dla osób starszych oraz wszelkie koszty. Je-
żeli emerytura seniora jest zbyt niska, a jemu samemu 
potrzebna jest pomoc, istnieje możliwość dofinansowa-
nia do pełnej odpłatności za pobyt ze środków gminnych 
lub miejskich ośrodków pomocy społecznej. Jeżeli senior 
posiada własne mieszkanie, może je po prostu wynająć, 
a pieniądze, które pozyska dołożyć do swojej emerytury. 
Jednym z nowszych sposobów pozyskania środków może 
być hipoteka odwrócona. Pozwala ona w bezpieczny 
i łatwy sposób uzyskać pieniądze, które zainwestowało 
się w swoją nieruchomość. Wysokość renty dożywotniej 
zależna jest przede wszystkich od wartości mieszkania. 
Pieniądze uzyskane dzięki „hipotece odwróconej” pozwo-
lą uniezależnić się od rodziny. Jest to sposób uzyskania 
funduszów skierowany zarówno do osób samotnych, jak 
i małżonków. Taką umowę mogą podpisać również oso-
by, które są współwłaścicielami nieruchomości czy w ra-
mach małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

Dla osób po leczeniu szpitalnym
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przeznaczony jest dla 27 
pensjonariuszy. Oferta obejmuje całodobową opiekę osób 

przewlekle chorych, które zakończyły leczenie szpitalne, 
jednak ze względu na stan zdrowia i brak możliwości sa-
modzielnego funkcjonowania wymagają stałego nadzoru 
lekarskiego, profesjonalnej rehabilitacji i pielęgnacji. Miesz-
kańcami Zakładu są także osoby żywione dojelitowo. 
Pensjonariusze pozostają pod stałą opieką lekarską i pie-
lęgniarską, korzystają z zabiegów usprawniających i fizy-
koterapii. Mają również zapewnione niezbędne badania 
diagnostyczne i specjalistyczne konsultacje oraz terapię 
i psychoterapię.

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

Dom Zdrowia i Spokoju 

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

info@dzis.eu

Szelejewo Drugie 10 A, 63-820 Piaski

REKLAMA

Łazienka bez barier
O tym, jak ważnym elementem w aranżacji łazienki jest funkcjonalność zastosowanych 
rozwiązań, wiedzą w szczególności seniorzy i osoby zmagające się z ograniczoną 
sprawnością ruchową. Radzimy, jak zaaranżować łazienkę uwzględniającą potrzeby osób 
starszych i niepełnosprawnych.
Projektując łazienkę dla osoby o ograniczonej spraw-
ności ruchowej kluczowe jest zachowanie podsta-
wowych wytycznych. – Przy tworzeniu koncep-
cji zaaranżowania przestrzeni dla osób mających 
trudności z poruszaniem się, najlepiej kierować się 
zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Infra-
struktury (Dz.U.2015.0.1422). Chociaż dokument ten 
dotyczy budynków użyteczności publicznej, zawarte 
w nim zostały parametry wzorcowej łazienki dla nie-
pełnosprawnych – mówi Matylda Kurkiewicz, archi-
tekt z biura projektowego KODO. 

Odpowiednie parametry
W łazience dla osób starszych i niepełnospraw-
nych niezwykle istotna jest przestrzeń manewrowa, 
która gwarantuje wygodne i pozbawione zagrożeń 
przemieszczanie się pomiędzy umywalką, toaletą 
a prysznicem (minimum 150 x 150 cm). Umywalka 
powinna być zamontowana na wysokości około 70 
cm, co zapewni wygodne korzystanie z niej osobie 
na wózku inwalidzkim. Zwróćmy też uwagę na szero-
kość misy (60-70 cm), brak ostrych krawędzi, izolację 
termiczną przewodów z ciepłą wodą oraz armaturę 
o mechanizmie niewymagającym dużej siły. Toaletę 
warto z kolei zamontować w odległości ok. 70 cm od 
ściany, dzięki czemu wózek inwalidzki bez przeszkód 
będzie mógł być ustawiony równolegle do niej.

źródło: Materiały prasowe
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Zadbaj o komfort życia  
na kolejne lata! 
Wykonaj badanie gęstości kości. 
Sprawdź, czy nie zagraża Ci osteoporoza. 

Zapraszamy na USG następujących stawów: 
• bark
• łokieć
• nadgarstek + ręka  

(małe stawy ręki)
• biodro

• kolano
• dół podkolanowy
• staw skokowy  

+ stopa  
(małe stawy stopy). 

Bolą Cię stawy? Nie czekaj! Wyjaśnij to przy 
pomocy prostego badania USG. 
W Medycznym Centrum Hetmańska badanie  
i opis wykonują lekarze reumatolodzy.

• Pełna diagnostyka i leczenie osteoporozy
• densytometria kręgosłupa i kości udowej
• densytometria wokół endoprotez kości udowej
• densytometria kości rąk
• badanie Total Body
• MORFOMETRIA – ocena złamań trzonów kręgowych - zalecane 

przy diagnostyce bóli części piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa

www.centrum-hetmanska.pl

ul. Hetmańska 55/1, 60-218 Poznań  
(skrzyżowanie ulic Głogowska/Hetmańska)
domofon nr 1, I piętro (winda)
poniedziałek-piątek 8.00-20.00
tel. 61 864 20 70
tel. kom. 698 806 606

Zapewniamy kompleksową opiekę reumatologiczną.

Kompleksowa  
opieka reuma-

tologiczna!!

Szanowny Pacjencie!
Z przyjemnością informujemy, że nasza 
przychodnia uczestniczy w Programie 
Badań Przesiewowych (PBP) dla wcze-
snego wykrywania raka jelita grubego.
Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykry-
wania raka jelita grubego (PBP) jest zadaniem Narodo-
wego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. 
W ramach PBP od 2000 r. wykonywana jest bezpłatna 
profilaktyczna kolonoskopia. Od 2012 r. w ramach PBP 
wysyłane są imienne, jednokrotne zaproszenia na kolo-
noskopię do osób w wieku 55-64 lata.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. 
Szczegóły na stronie: www.pbp.org.pl 

Os. Bolesława Chrobrego 101, 60-682 Poznań 
tel.: 798 119 664 tel.: 61 622 23 77

Jeśli dostałeś zaproszenie na bezpłatną kolonoskopię, 
skorzystaj z tego i zgłoś się do naszej przychodni. Przy-
chodnia Termedica zaprasza! To szansa, żeby uniknąć 
raka jelita grubego.

REKLAMA

Mniej znaczy więcej
Najważniejszą i zarazem najtrudniejszą w aranżacji 
jest bez wątpienia strefa kąpielowa. W tym przypad-
ku niezwykle ważne jest zniwelowanie jakichkolwiek 
barier, takich jak progi i wysokie stopnie. W porówna-
niu do wanny, zdecydowanie bardziej funkcjonalnym 
i zapewniającym swobodę poruszania się rozwiąza-
niem jest kabina prysznicowa. Na rynku dostępne są 
m.in. kabiny z możliwością montażu bezpośrednio 
na posadzce, co przekłada się na swobodne wejście 
pod prysznic, nie wymaga podnoszenia nóg, nie gro-
zi potknięciem, a także zapewnia łatwy wjazd wóz-
kiem inwalidzkim.

– Idealnym rozwiązaniem do łazienek bez barier są 
brodziki podpłytkowe. Dzięki nim możliwe jest zniwe-
lowanie wysokich progów i uzyskanie jednego pozio-
mu posadzki w całej łazience. Brodziki podpłytkowe 
są łatwe w montażu, szczelne, mogą być wykonane 
na wymiar, a przede wszystkim zwiększają funkcjo-
nalność łazienki. Jeżeli zdecydujemy się jednak na 
tradycyjny brodzik, należy koniecznie zwrócić uwagę 
na to, by był jak najniższy i posiadał antypoślizgową 
powierzchnię – mówi Hanna Błaszak, ekspert z firmy 
Radaway.

Otwarte kabiny
Dużą uwagę należy poświęcić także sposobie otwie-
rania drzwi w kabinie. 

– Komfort w korzystaniu z prysznica zapewnią m.in. 
kabiny z drzwiami składanymi. Dzięki szerokie-
mu wejściu takie rozwiązanie umożliwia swobodny 
wjazd wózkiem do strefy prysznicowej. Zwróćmy 
także uwagę na to, czy dany model kabiny oferuje 
możliwość montażu bez listwy progowej. Dzięki temu 
przestrzeń prysznicowa pozbawiona jest dodatkowej 
bariery i pozwala na łatwą komunikację pomiędzy 
poszczególnymi strefami w łazience – radzi ekspert 
firmy Radaway.

Coraz popularniejsze stają się także otwarte i prze-
stronne kabiny typu walk-in (pol. wejdź), stanowiące 

integralną, oddzieloną tylko przeszkleniem część 
przestrzeni łazienkowej z systemem odwodnienia 
liniowego zamiast brodzika. Ponadto modele kabin 
otwartych charakteryzują się znacznie większą prze-
strzenią, która pozwala na zamontowanie dodatko-
wych udogodnień.

Pełna równowaga
Otoczenie osób z ograniczoną sprawnością ruchową 
powinno zapewniać przede wszystkim maksimum 
bezpieczeństwa. Z tego też względu niezwykle istot-
ne jest również umiejętne rozmieszczenie elementów 
dodatkowych, które ułatwią m.in. utrzymanie równo-

wagi. Absolutną koniecznością są uchwyty wykona-
ne z metalu i powleczone tworzywem sztucznym. Po-
nadto strefę kąpielową warto wyposażyć w siedzisko 
lub krzesełko prysznicowe, montowane do ściany na 
wysokości około 70-80 cm. Poziom bezpieczeństwa 
w łazience znacznie wzrośnie w momencie wyko-
rzystania materiałów o powierzchni antypoślizgowej. 
Strategiczne części podłogi w łazience warto przy-
kryć matami antypoślizgowymi. Decydując się na 
wykonanie łazienki dostosowanej do wymagań osób 
starszych i niepełnosprawnych można podnieść jej 
standard, wybierając ceramikę antypoślizgową, gwa-
rantującą dobry stopień przyczepności do podłoża, 
nawet po wcześniejszym kontakcie z wodą.

źródło: Materiały prasowe
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Pobyty rehabilitacyjne
W ramach Domu Seniora oferujemy pobyty 
rehabilitacyjne.  
Specjalizujemy się w:
Rehabilitacji neurologicznej (po udarach,  
po urazach mózgowo-czaszkowych,  
chorych z Parkinsonem, chorych na SM) 

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

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

 ͫ całodobową opiekę pielęgniarską
 ͫ opiekę lekarza rodzinnego, rehabilitantów, 

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

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

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

tel. 61 28 78 903, 501 148 807  
sekretariat@domseniora.fzk.pl
www.domseniora.fzk.pl

PROMOCJA  
ODKWASZANIA  
W WIOSCE MEDYCZNEJ  
MEDCITHI ZEBRZYDOWICE
• pobyt w luksusowych pokojach
• doraźna opieka lekarska
• opieka dietetyka i certyfikowanego 

trenera diety dr. Yanga 
• analiza składu ciała  
• 4 posiłki dziennie
• zielone drinki i woda o wysokim pH 

• sauna, drenaż limfatyczny 
• hydromasaż na łóżku Aquamed
• gimnastyka grupowa, streching,  

kije Nordic Walking
• wyjazdy na basen i inne rozrywki 
• wycieczka do Czech 

tel. 791 020 403
tel. 32/445 37 61
e-mail: urszula.wikarek@medcithi.pl
wioska-medyczna.pl

Dieta przeznaczona jest dla diabetyków i osób walczących z nadwagą 
i innymi poważnymi schorzeniami. 
UWAGA! ODKWASZENIE POŁĄCZ Z REHABILITACJĄ NARZĄDÓW RUCHU.

800 zł
zamiast 950 zł

Wolne terminy: 
11.09 - 17.09 
02.10 - 08.10
06.11-12.11

REKLAMA

Wolontariusze 
poszukiwani
Szpital Przemienienia Pańskiego 
zaprasza seniorów
Szpital Przemienienia Pańskiego jest pierwszym Szpitalem 
Klinicznym w Poznaniu, w którym pomoc pacjentom niosą 
wolontariusze. Działania są podejmowane na kilku oddzia-
łach szpitalnych od sierpnia 2013 r. Wolontariusze wspierają 
chorych rozmową, pomocą w trakcie posiłków, towarzyszą w 
oczekiwaniu na badania diagnostyczne, robią drobne zakupy 
w barku szpitalnym, organizują czas wolny pacjentów: koncerty 
wiosenne, jasełka, Mikołajki, pomagają w podstawowych za-
biegach higienicznych. Fundacja Joyaim wyróżniła szpital za 
działalność wolontariacką II miejscem w konkursie „ Zakład 
Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta”. 

Co zrobić, aby zostać 
wolontariuszem Szpitalnym?
Koordynator szpitalnego wolontariatu zaprasza 
4 września br., na spotkanie organizacyjne  
dotyczące wolontariatu. 

Szczegóły i zapisy: 513 036 395 
lub mail danuta.woltosz@skpp.edu.pl.

W ramach wolontariatu oferowane jest wsparcie 
koordynatora, szkolenia (teoria i praktyka).

•	Bywasz w centrum wydarzeń 
senioralnych. 

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

•	Chcesz tworzyć wiadomości, 
artykuły dla dużej grupy czytelników.

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

(wysyłasz maile, przesyłasz zdjęcia).
•	Dołącz do zespołu Gazety Senior. 

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

Poznaj Reporterów Gazety Senior  
na stronie www.gazetasenior.pl 

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

Redakcja Gazety Senior 
zaprasza do współpracy 
dziennikarzy, reporterów,  
fotoreporterów, poetów.
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Klub Starszaka zaprasza
Jeśli lubisz rękodzieło i chcesz pomóc osobom potrzebującym, zostań wolontariuszem 
w Klubie Starszaka! Otrzymasz potrzebne materiały i przeszkolenie w różnych technikach.
Klub Starszaka skupia seniorów i seniorki, którzy 
tworzą różnego typu rękodzieło dla potrzebujących. 
Organizatorzy – Centrum Rozwoju Edukacji Obywa-
telskiej CREO we współpracy z Centrum Inicjatyw 
Senioralnych zapewniają zarówno potrzebne mate-
riały, jak i przeszkolenie. Mile widziane są także po-
mysły i sugestie własne seniorów.

Najczęściej wykorzystywanymi technikami są: de-
coupage, malowanie motyli dla hospicjum, szycie, 
haftowanie, tworzenie ozdób metodą quilingu, wy-
rabianie mydełek. Do tej pory wolontariuszki Klubu 
Starszaka przygotowały rękodzieło m.in. dla Funda-
cji Mały Piesek Zuzi, dla Hospicjum Palium, Fundacji 
Mam Marzenie i dr Clown. 

Klub Starszaka od pół roku spotyka się 
w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych 
przy ulicy Mielżyńskiego 24 (choć sam klub 
w innych lokalizacjach działa od kilku lat) 
w każdy wtorek o godz. 10.00-12.00. Zapisy 
i szczegóły pod numerem tel. 61 847 21 11

– Klub powstawał na naszych oczach. Mieliśmy przy-
jemność obserwować zaangażowanie wolontariuszy 
i wolontariuszek, ich godne podziwu działania na 
rzecz osób potrzebujących wsparcia. Z właściwym 
sobie ciepłem i oddaniem seniorzy i seniorki spoty-
kają się regularnie, niecierpliwie czekając na kolejną 
możliwość działania. Widzieć, jak w seniorach, któ-
rzy niejednokrotnie sami potrzebują wsparcia, rodzi 
się chęć, potrzeba i satysfakcja z pomagania innym 
– jest wielkim szczęściem – mówi Wojciech Bauer, 
dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych.  

Opieka
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Forum III Wieku
6 września rozpoczyna się trzydniowe Forum III Wieku 
w Nowym Sączu. W programie konferencji znajdą się 
wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty poświęcone 
zagadnieniom związanym z problematyką polityki senioralnej.

Forum III Wieku, konferencja towarzyszącej XXVII 
Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju, to corocz-
ne, międzynarodowe wydarzenie, zainaugurowane 
w 2009 r. Jego celem jest zwrócenie uwagi na wy-
zwania, przed jakimi stoi Europa, a w szczególności 
Polska, w kontekście starzejącego się społeczeń-
stwa. Organizatorom zależy także na mobilizowaniu 
ośrodków rządowych, samorządowych, niezależ-
nych grup badawczo-naukowych, organizacji poza-
rządowych oraz środowisk gospodarczych do wypra-
cowania i wdrażania rozwiązań systemowych w tym 
zakresie. 

Zdrowie, prawa seniorów, edukacja
Obrady Forum III Wieku koncentrować się będą na 
zagadnieniach dotyczących ochrony zdrowia i polity-

ki społecznej, praw osób starszych, edukacji i aktyw-
ności seniorów w życiu publicznym. Odbędą się tak-
że debaty na temat nowoczesnych technologii oraz 
„srebrnej gospodarki”, czyli rynku usług i towarów dla 
osób starszych, ich rodzin i opiekunów.
Konferencji, która odbędzie się w dniach 6-9 wrze-
śnia 2017 r. w Nowym Sączu i w Krynicy-Zdroju, per-
le polskich uzdrowisk, towarzyszyć będą wydarzenia 
kulturalne i spotkania integracyjne. 

Najważniejsze wydarzenia Forum
6 września 2017 r., Nowy Sącz
godz. 16.00-18.00: uroczyste otwarcie Forum; de-
bata „Seniorzy w procesie zmian demograficznych. 
Diagnoza sytuacji osób starszych. Rekomendacje 
kierunków zmian w polityce społeczno-gospodarczej 
Polski”.
7 września 2017 r., Nowy Sącz, Krynica-Zdrój
godz. 9.00-17.00: udział w panelach XXVII Forum 
Ekonomicznego; I panel: „Silver Generation. Srebr-
ne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bez-
pieczny Senior – konsument na rynku usług i pro-
duktów”; II panel: „Senior – Obywatel. Aktywność 
seniorów w życiu publicznym, w procesie zmian de-
mograficznych”.
8 września 2017 r., Nowy Sącz
godz. 9.00: sesja plenarna Forum; ogólnopolska 
konferencja „Wolontariat seniorów i dla seniorów 
– potrzeby, bariery, praktyka”; VII Małopolskie Fo-
rum UTW, 10-lecie Ogólnopolskiej Federacji Sto-
warzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku; panel 
„Z seniorami i dla seniorów – kultura w Małopolsce”; 
warsztaty „Profesjonalni liderzy Małopolskich UTW”; 
warsztaty „Współpraca międzypokoleniowa”; warsz-
taty „Współpraca międzynarodowa UTW– Erasmus+ 
edukacja dorosłych. Jak zacząć?”.
9 września 2017 r., Nowy Sącz, Stróże, Kamianna
8.30-9.30 podsumowanie Forum III Wieku
9.30-14.30 wycieczka autokarowa z przewodnikiem
Szczegółowy harmonogram Forum III Wieku do-
stępny jest na: www.forumtrzeciegowieku.pl
Uczestnikami Forum będą liderzy uniwersytetów 
trzeciego wieku, przedstawiciele rad seniorów, or-
ganizacje pozarządowe, przedstawiciele rządu, par-
lamentu, samorządu terytorialnego, świata nauki, 
NGO, środowiska biznesu oraz eksperci krajowi i za-
graniczni. Organizatorem Forum III Wieku jest Sto-
warzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzy-
szeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Fundacją 
Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego.

REKLAMA
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 ● 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 orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 ● akcesoria
 ● indywidualne ochronniki przed hałasem

www.audio-la
b.pl

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

ul. Ratajczaka 33, 61-816 Poznań
Znajdujemy się na przeciwko Biblioteki UAM
pn-pt 10-17, sb 10-14
tel. kom. 730 713 007
www.konopiafarmacja.pl

Legalny ekstrakt CBD  
z konopi gatunku Cannabis Sativa

• kannabidiol CBD stosuje się 
leczeniu padaczki lekoopornej

• CBD jest zabójczy dla 
nowotworów. Wstępne 
doniesienia sugerują, że może 
pomagać w walce z rakiem 
piersi, trzustki, glejakiem 
mózgu, białaczką, rakiem płuc, 
rakiem jelita grubego i guzami 
wytwarzającymi hormony

• wykazuje potencjał w leczeniu 
chorób neurologicznych  
i schizofrenii

• prowadzone są badania nad jego 
potencjalną rolą  
w leczeniu choroby Alzheimera, 
Parkinsona i demencji

• wykorzystywany jest w terapiach 
chorób autoimmunologicznych

• zmniejsza lęk i niepokój
• jest substancją o działaniu 

przeciwzapalnym, uczestniczy  
w zwalczaniu wolnych rodników

Rewolucja w badaniach nad właściwościami leczniczymi 
konopi. W 1964 r. odkryto THC odpowiedzialny za własno-
ści psychoaktywne marihuany. Jednak uwagę naukowców  
z całego świata przykuwa inny kannabinoid CBD, pozbawio-
ny działania psychoaktywnego składnik konopi. 

Konopny Ekstrakt CBD 3% 10 ml

REKLAMA

Catharina Ingelman-Sundberg szturmem zdobyła świat swoimi książka-
mi o Emeryckiej Szajce: Seniorzy w natarciu i Pożyczanie jest srebrem, 
a rabowanie złotem. Emerycka szajka idzie na całość to już trzecia książka 
o uwielbianych przez czytelników emerytach, którzy uciekli z domu opieki.
Zdeterminowani bohaterowie, chcąc poprawić jakość życia starszych i ubo-
gich osób, ruszają do akcji. Przy pomocy śmieciarki i kilku świnek skarbonek 
dokonują spektakularnego napadu na bank. W pogoni za fortuną wiodą ry-
zykowne życie pośród szczwanych miliarderów i mafii we francuskim Saint-
-Tropez…
Cykl o emeryckiej szajce dostępny jest również w wersji do słuchania w zna-
komitej interpretacji Artura Barcisia.

Jaka była młodzież w PRL? Trudno ją wrzucić do jednego worka. Autorzy 
postanowili jednak wydobyć cechy wspólne, zaprezentować przemiany w 
obyczajach i sposobie postrzegania świata. 

• Co młodzi myśleli o polityce? 
• Kiedy dziewczyny skracały sukienki, a chłopcy zapuszczali fryzury? 
• Jak młodzi żyli „za te polskie dwa tysiące”? 
• Jak się bawili „na dechach” i w dyskotekach? 
• Kiedy brali ślub i jak walczyli o własny kąt? 
• Co przyniosła rewolucja seksualna? 
• Na te i wiele innych pytań odpowiada książka Ta nasza młodość.

Po tę publikację powinni sięgnąć wszyscy! Młodzi duchem i ciałem – żeby 
wiedzieć więcej o swoich rodzicach i dziadkach. Młodzi już tylko duchem – 
żeby powspominać minione lata z łezką w oku, ale i odrobiną refleksji. Autorzy 
książki – Kazimierz Kunicki i Tomasz Ławecki - mają w dorobku po kilkadzie-
siąt książek, w tym szereg pozycji popularnonaukowych, reportaży z kraju i ze 
świata, przewodników turystycznych, esejów oraz biografii sławnych Polaków.

Emerycka Szajka 
idzie na całość

Ta nasza młodość

Zapraszamy do lektury wywiadu 
z autorką - Cathariną Ingelman-
Sundberg - przeprowadzonego 
podczas jej pobytu w Polsce.  
Do przeczytania na GazetaSenior.pl. 
Dokładny link: 

www.gazetasenior.pl/seniorzy-nie-maja-byc-grzeczni
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Nie ma jak Lwów
We Wrocławiu, po wojnie, znaleźli swój dom lwowscy profesorowie.  
Na Dolny Śląsk trafili górnicy z Borysławia, kolejarze ze Stryja i deportowani  
wcześniej na Syberię leśnicy z Rusi Czerwonej.
Ruś Czerwona i Lwów dostały się w granice państwa 
polskiego za Kazimierza Wielkiego. Trochę zbrojnie, 
trochę przy pomocy politycznych układów z Węgra-
mi kraina ta została przyłączona do Królestwa Pol-
skiego. Lwów pozostawał pod polskim władaniem do 
czasu zaborów. Wtedy został włączony do austriac-
kiej Galicji. W tym czasie działał we Lwowie polski 
teatr, ukazywały się we Lwowie gazety w języku pol-
skim, powstało Ossolineum. W czasie zaborów tu 
była większa swoboda, tu używano języka polskiego 
obok niemieckiego w urzędach. We Lwowie wysta-
wiał swoje premiery Aleksander hrabia Fredro. Ech, 
za Franca Jozefa to było życie, niemal wiedeński 
„charm”. Kolej żelazna ze Lwowa do Wiednia prowa-
dziła przez Kraków od 1861 roku. Do Wiednia jeździli 
polscy parlamentarzyści, Zamoyski, Witos, Lubomir-
ski, Czartoryski, Sapieha i wielu innych. W 1894 roku 
została otwarta Powszechna Wystawa Krajowa pre-
zentująca polskie osiągnięcia w zakresie gospodar-
czym i kulturalnym. Z tej okazji powstała „Panorama 
Racławicka”, obecnie wystawiana we Wrocławiu. Do 
Wrocławia trafiła część zbiorów Ossolineum. Lwów 
był ważnym ośrodkiem polskości w czasie zaborów.

„To nie nasz Lwów…”
Dwudziesty wiek był krwawy i tragiczny dla Polaków 
ze Lwowa. Widać to na cmentarzach. To Orlęta po-
chowane na Łyczakowskim, to represje sowieckie, to 
zbrodnie niemieckie i w końcu deportacja po wojnie. 
Lwów został włączony do Ukrainy.

Wyjechali znani i uznani profesorowie uniwersytetu 
i politechniki, opustoszały dwory i pałace, kościoły 
przeznaczono w najlepszym razie na magazyny w ra-
mach laicyzacji państwa. Komunistyczny etos pracy 
i pochody pierwszomajowe zastąpiły radosne festy-
ny, zabawy. Na ulicach nie było już kresowej polskiej 
mowy, był rosyjski. I stracił Lwów swój europejski 
czar.

Turystów ostatnio nawet sporo, przetrwał hotel Geo-
rge, odbudowuje się Baczewski, na schodach w Ka-

synie Szlacheckim młode pary pozują do ślubnych 
fotografii, a po ulicach jeżdżą tramwaje i trolejbusy. 
W budynku Wystawy Krajowej urządzono basen. 
Wszystko to jednak siermiężne, zaniedbane i w dal-
szym ciągu dewastowane. Na gmachu opery powie-
wa nacjonalistycznie flaga. To nie nasz Lwów, mówią 
z nostalgią nieliczni przedwojenni Lwowiacy.

Pamięć o Lwowie
Atmosfera Lwowa przeniosła się razem z lwowskimi 
elitami do Wrocławia. Tu na rynku pomnik hrabiego, 
tu panorama, tu liczne kawiarnie i muzyka, i tu Dziel-
nica Czterech Wyznań, jak niegdyś w wielonarodo-
wym Lwowie. Nie budynki, nie place, nie ulice two-
rzą miasto. Miasto to przede wszystkim mieszkańcy. 
Z całego świata przyjeżdżają do Wrocławia turyści, 
przechadzają się po rynku do późnych godzin noc-
nych, wstępują do kawiarni i nadziwić się nie mogą, 
jak tu ludnie i kolorowo. Pamięć o Lwowie powoli za-
nika, aż całkiem się zatrze i nikt już nie będzie wie-
dział, dlaczego we Wrocławiu ulica nosi imię Rydy-
giera.

W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego (T. V 
str. 496- 559) znajdziemy bardzo obszerny opis dzie-
jów miasta.

Jerzy Dudzik

Giełda ofert turystycznych

Wypoczywaj i korzystaj z Aqua Park Zakopane w cenie pobytu

• Pokoje 2, 3 osobowe z widokiem na góry
• Smaczne menu: 3 posiłki dziennie
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek, dancingi

• Świetlica, siłownia, bilard, boiska sportowe
• Piesze wycieczki, trasy rowerowe, jogging

www.polskietatry.pl tel. 18 20 77 011

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

Gościniec NAD POTOKIEM to domowa atmosfera, miła 
i fachowa obsługa, niepowtarzalny klimat oraz komfor-
towy wypoczynek z widokiem na Śnieżkę.

PAKIET DLA SENIORA
6 dni od 650 zł za 2 osoby

Pakiet obejmuje:
• kosz owoców  

na przywitanie,
• 5 noclegów,

• 5 śniadań - bufet 
szwedzki,

• 5 obiadokolacji

Gościniec NAD POTOKIEM
ul. Mostowa 5, Karpacz
tel. 75 761 60 70, kom. 510 291 748
www.nadpotokiem.pl

Dodatkowo można skorzystać z usług masażysty,  
instruktora Nordic walking, sauny.
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Wrażenia z Truskawca

Sanatorium w Truskawcu to jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk nie 
tylko na Ukrainie, ale i całym świecie. Leczy się tu coraz więcej Polaków. Wysłannik 

„Gazety Senior” na zaproszenie Biura Podróży Gold Tour pojechał zobaczyć, w jakich 
warunkach i w jaki sposób spędzają sanatoryjne wczasy kuracjusze z Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przedstawiamy jego pierwsze wrażenia  
z pobytu w Truskawcu. Kolejne relacje już w następnych wydaniach gazety.

Zamówienia, 
informacja  
i kontakt:
Prudnik, ul. Batorego 12A
tel. 77 436 38 41 (8.00-16.00),
tel. kom. 519 347 723
email: goldtour@goldtour.eu

Sanatorium Południowy
25.10 – 06.11 cena 320 zł + 235 €,  
04.12 – 16.12 cena 300 zł + 230 €
• 10 noclegów w sanatorium SZACHTAR 

w Truskawcu, w pokojach 2 osobowych, 
z pełnym węzłem sanitarnym, 
ręcznikami, telewizorem i czajnikiem

• wyżywienie: 10 śniadań, 10 obiadów  
i 10 kolacji w formie serwowanej

• badania i konsultacje lekarskie po 
przyjeździe

• po skierowaniu lekarza prowadzącego 
możliwość otrzymania konsultacji 
specjalistów, bezpłatne konsultacje 
dotyczą usług tylko proktologa, urologa 
i gastrologa

• 8 dni zabiegowych, w tym 5-6 zabiegów 
dziennie w zależności od wskazań 
lekarza: masaż ręczny, wanny z ropą 
mineralną, bicze szkockie, wanny 
wirowe dla nóg, prysznic na prostatę 
i hemoroidy, mikro-lewatywy ziołowe 
i olejowe, płukanie jelit wywarem 
rumianku lub wodą mineralną, zabieg 
fizjoterapeutyczne, gimnastyka 
lecznicza, lecznicze gliny (borowiny), 
ozokeryt

• dostęp do wody mineralnej według 
zaleceń lekarza: Naftusia, Maria, Sofia, 
Bronislawa, Juzia

• przejazd autokarem z miejsca zbiórki 
grupy (Poznań) do Truskawca i na trasie 
powrotnej (klimatyzacja, WC, DVD, 
barek)

• opiekę pilota/rezydenta w trakcie 
przejazdu oraz rezydenta podczas 
trwania turnusu

• ubezpieczenie KL (do kwoty 10 000 
Euro), NNW (do kwoty 15 000 PLN) 
i bagaż (do kwoty 1 000 PLN)

Bardzo długo broniłem się przed wyjazdem na Kresy. Lwów, Drohobycz, 
Borysław były w moim życiu od dzieciństwa. Mnóstwo znajomych miało tam 
swoje korzenie. Jak się dowiedziałem, to tu dochodzili do siebie kosmonauci 
po lotach w kosmos, to tu leczyli się sekretarze partii Związku Radzieckiego. 
Wcześniej przed wojną miał w Truskawcu swój Kryształowy Pałac marszałek 
Józef Piłsudski, bywali tu najznamienitsi obywatele II Rzeczpospolitej.
Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z ponad 
30 okręgów wyjeżdżają na 10-dniowe turnusy leczenia sanatoryjnego do 
Truskawca. Podróż odbywają autobusami z miejsca zamieszkania. Może ona 
trwać, w zależności od odległości do granicy i odprawy na granicy polsko-
ukraińskiej, do kilkunastu godzin. 

Sanatorium Szachtar
11.09 – 23.09, 21.09 – 03.10  
cena 330 zł + 270 €
31.10 – 12.11, 10.11 – 22.11;  
20.11 – 02.12 cena 270 zł + 260 €

Giełda ofert turystycznych

Zaproszenia: Liderów zainteresowanych przybyciem zapraszamy do kontaktu z BP Gold Tour 
(519 347 723) lub redakcją Gazety Senior (red. naczelna: 533 301 661).

Plan konferencji
10.00 Przedstawienie prelegentów i przywitanie zaproszonych gości, liderów wrocławskiego i dolnośląskiego środowiska 

senioralnego.
10.10 Wykład pt. „Mitologia uzdrowisk Kresowych” wygłosi gość honorowy prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja - 

historyk, biografista i autor wielotomowej historii Kresów pt. „Kresowa Atlantyda”.
11.15 Przerwa kawowa
11.30 Prezentacja bazy leczniczej, rodzajów zabiegów oraz medyczne uzasadnienie skuteczności procedur stosowanych 

w Sanatoriach w Truskawcu. Prelecje wygłosi gość specjalny Larysa Khomenko, główny specjalista i menadżer 
Sanatorium Szachtar i Południowy.

12.15 Przerwa kawowa
12.30 Prezentacja oferty pobytów w Sanatoriach w Truskawcu Biura Podróży Gold Tour. Spotkanie zakończy wystąpienie 

Krzysztofa Rutkowskiego, prezesa BP Gold Tour - prekursora i lidera wyjazdów do Truskawca w Polsce. 
13.15 Wspólny obiad
14.00 Zakończenie konferencji

GazetaKresowe uzdrowiska  
- po zdrowie do Truskawca. 
Konferencja dla Liderów UTW woj. Wielkopolskiego. 
14 października 2017 - Poznań. Wstęp za zaproszeniem. 

REKLAMA

Jak w małym szpitalu
Sanatoria w Truskawcu mają zdecydowanie dużą 
bazę leczniczą. We wszystkich trzech, które odwiedzi-
łem, zatrudnieni są na pełnym etacie lekarze i lekarze 
specjaliści. W takiej liczbie, jak w małym szpitalu. Na 
jednego doktora przypada zaledwie kilkunastu kura-
cjuszy. W sanatorium wykonywane są badania anali-
tyczne, bakteriologiczne, jest nawet tomograf. Część 
kuracjuszy mówi wprost, że przyjechali zrobić badania 
lub skonsultować swój stan zdrowia ze specjalistą, bo 
tutaj jest dużo taniej. Darmowe zabiegi i woda lecz-
nicza to już bonus. Tych zabiegów jest około sześciu 
dziennie i istnieje możliwość wykupienia dodatko-
wych, jak np. ozonoterapia w cenie około 20 zł. 
Miła i uczynna obsługa
Pokoje wyposażone są w skromne łazienki z prysz-
nicem, ale jest też czajnik elektryczny, naczynia, 
sztućce i lodówka, telewizor, suszarka do włosów. Na 
korytarzach spotkałem dużo Polaków, pytałem, czy 
odczuwają problemy w komunikowaniu się z lekarza-
mi i obsługą. Wszyscy zgodnie twierdzili, że lekarze 
mają łatwość porozumiewania się, a obsługa jest miła 
i uczynna. Posiłki podaje się według diety zapisanej 
przez lekarza. Polega to na tym, że są do wyboru 
cztery zestawy posiłków dostosowanych do diety. Wy-
pełnia się na dzień następny menu napisane w języ-
ku polskim i takie dania serwuje do stolika kelnerka. 
Rozmawiałem z wieloma osobami, wszyscy zgodnie 
twierdzili, że nie są głodni, a po posiłku sporo jedzenia 
pozostaje na stołach. 
Lekarze uprzedzają pacjentów, by stosowali się do 
zaleceń i nie przesadzali z ilością wody Naftusi. To 
woda lecznicza oczyszczająca organizm, a nie woda 
mineralna. Wypicie jej w zbyt dużych ilościach może 
spowodować uruchomienie zbyt dużej ilości złogów, 
a to prowadzi do komplikacji zdrowotnych.

Wycieczki i wieczorki muzyczne
Jedną z atrakcji Truskawca jest delfinarium. Oprócz 
spektaklu w stylu cyrkowym można wykupić terapię 
z delfinami, wspólne pływanie w basenie.
Biuro Podróży Gold Tour zapewnia w czasie przejazdu 
i na miejscu w sanatoriach opiekę pilota praktycznie 
przez cały czas. Organizuje także wycieczki na miej-
scu w czasie wolnym od zabiegów. Kuracjusze mogą 
pojechać do Borysławia, do Drohobycza, do Lwowa, 
a także spróbować wspiąć się na skały twierdzy Tu-
stań po swoistym safari. Ogromną popularnością cie-
szą się spotkania integracyjne. Wieczorem po kolacji 
w okolicznych lokalach organizowane są wieczorki 
z muzyką na żywo. Można potańczyć, można posłu-
chać miejscowej muzyki ludowej.
Oczywiście do Truskawca można przyjechać indywi-
dualnie, ale z Biurem Podróży Gold Tour bezpieczniej 
i wygodniej, mówią kuracjusze. I zabawniej – dodają.
Tak więc rano obfite śniadanie, później zabiegi do 
południa, obiad i czas na zakupy w okolicznych ba-
zarkach, a wieczorem balanga przy muzyce w gronie 
znajomych. Takie sanatorium musi pomóc, bo co nas 
nie zabije, to nas wzmocni. I będzie co wspominać 
przez następny kwartał.
PS. Twierdzę Tustań zbudował polski król Kazimierz 
Wielki na szlaku solnym z Drohobycza na Węgry i do 
Wrocławia.

Jerzy Dudzik
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Przedsiębiorstwo Usługowe „Holtur” sp. z o. o.
ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg

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

Sanatorium Uzdrowiskowe 
„ORW Kołobrzeg - Podczele”

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

14 dni od 
1 040 zł

Złota jesień w „Podczelu”

Wypoczynek 
dla seniora i nie tylko

10 dni od 
760 zł

7 dni od 
550 zł

REKLAMA

Zdrowe jedzenie 
do podróży
Od dawna nie zabieramy już w podróż bułek z jajkiem 
na twardo, które, choć smaczne, miały przynajmniej dwa 
mankamenty: były ciężkostrawne, a ich specyficzny zapach 
unosił na cały przedział kolejowy czy autokar. Co zatem zabrać 
w podróż, aby było nie tylko smacznie, ale syto i zdrowo?
Posiłki przygotowane do podróży powinny różnić się 
w zależności od pory dnia. Innych produktów potrze-
buje bowiem nasz organizm rano, innych w porze 
obiadu, a jeszcze innych nocą – a przecież i nocą 
zdarza się podróżować, szczególnie w porze upałów. 
Jeśli rozpoczynamy podróż wczesnym rankiem i nie 
zdążyliśmy zjeść śniadania w domu, warto spakować 
do torby coś pobudzającego i dodającego energii. 
Może być to sałatka, koktajl albo musli. Ich przygoto-
wanie zajmie tylko kilka minut i łatwo będzie zabrać 
je ze sobą do plastikowego pojemnika lub termosu.

W poranną podróż
Najważniejszy jest jednak skład porannego śniada-
nia do podróży. – Wszelkiego rodzaju nieprzetworzo-
ne płatki, które po namoczeniu można zblendować 
na gładko lub suche wymieszać z owocami i jogur-

tem, świetnie sycą dzięki sporej zawartości błonnika 
pokarmowego i wzbogacają posiłek w wiele wartości 
odżywczych, takich jak witaminy z grupy B, magnez, 
cynk, selen, żelazo – tłumaczy dietetyk Anna Czyż. 
– Z kolei orzechy, siemię lniane, migdały czy sło-
necznik są źródłem zdrowych tłuszczy. Zwiększają 
kaloryczność nawet niewielkiego posiłku, poprawia-
ją trawienie oraz dostarczają między innymi tłuszczy 
nienasyconych oraz witamin A i E, co sprawia, że po 
zjedzeniu ich przez dłuższy czas nie będziesz odczu-
wać głodu. 

Na obiad
Latem, przemieszczając się w upale, potrzebujemy 
posiłku lekkiego i orzeźwiającego. Ważne również, 
by był przygotowany z produktów, które trudno się 
psują. Sprawdzą się tu sałatki np. z ryżu i warzyw 

z dodatkiem oleju rzepakowego i soku jabłkowego, 
lekki pudding, energetyczny koktajl. Sałaty świetnie 
nawadniają, a przy okazji dostarczają organizmowi 
kwasu foliowego, magnezu oraz potasu.
Pamiętajmy, by przy ich przygotowywaniu układać 
wszystkie składniki warzywne warstwowo i unikać 
krojenia na bardzo drobne części, ponieważ wycie-
kający z nich sok zmienia smak i konsystencję dania 
już po kilku godzinach, a nawet sprzyja jego psuciu 
się. Dobrze spakować dodatki zbożowe, takie jak ryż 
czy makarony, do osobnego pudełka i wymieszać tuż 

Giełda ofert turystycznych

•	 oferta	obowiązuje	od	28	sierpnia	do	20	grudnia
•	 opłata	uzdrowiskowa	3,50	zł/	osoba	
•	 domowa	atmosfera

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

Promocja dla seniorów,  
ich rodzin i przyjaciół seniorów 

7 dni w cenie 6 dni
420 zł za pobyt dla 2 osób

pobyt dla 1 osoby już od 290 zł!
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Giełda ofert turystycznych

przed zjedzeniem.

Podróż nocą
O tej porze temperatury spadają, więc jedzenie nie 
będzie już tak bardzo narażone na zepsucie. W dal-
szym ciągu jednak ważne jest, by było sycące, a po-
nadto by zwalczało uczucie zmęczenia i znużenia. 
Możemy przygotować kanapki z ciemnego pieczywa 

z dodatkiem pieczonej piersi z indyka lub kurczaka 
lub sałatkę z pomidorków koktajlowych, papryki, sera 
feta, orzechów włoskich i oliwy. Dobrze sprawdzi się 
też jedzona na zimno zupa krem z pomidorów z ba-
zylią lub zupa krem z buraczków z tymiankiem. Jeśli 
nie lubimy chłodnego jedzenia, zupy możemy pod-
grzać i zabrać ze sobą do termosu. 
– W daniach warto również zawierać potrawy dostar-

czające żelaza, takie jak pestki dyni, sok czy zupa z 
buraków, brokuły, wołowina, żółtka jaj, kasze. Dzięki 
nim organizm szybciej się regeneruje. Z kolei pro-
dukty o dużej zawartości białka pomogą w dłuższym 
utrzymaniu uczucia sytości, nie doprowadzając do 
odkładania się tkanki tłuszczowej – radzi dietetyk 
Anna Czyż.

Propozycja na poranną 
podróż: 
Domowe musli z płatków owsianych, jagla-
nych, siemienia lnianego i suszonych owoców. 
Wymieszaj płatki w plastikowym pudełku i zalej 
sokiem pomarańczowym lub jabłkowym. Zna-
komicie zastąpi on mleko, które mogłoby się 
zepsuć w wysokich temperaturach. 

Propozycja na podróż  
w porze obiadowej: 
Podpieczona bagietka z orzeźwiającą salsą na 
bazie posiekanego pomidora, natki pietruszki, 
startej skórki z cytryny, oleju rzepakowego i kil-
ku łyżek soku jabłkowego.

Do picia: 
koktajl z soków: ananasowego, pomarańczo-
wego i marchewkowego (każdego po 100 ml), 
wymieszanych z garścią migdałów.

Propozycja na nocną  
podróż: 
Naleśnik na mące gryczanej i soku marchew-
kowym, przekładany humusem, suszonymi 
pomidorami, jajkiem i oliwkami.
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  Spacery po Poznaniu  
Tzw. Pokoziołki to spacery po historycznym centrum miasta. Spa-
cery trwają 1,5 godziny. Wycieczki odbywają się we wszystkie 
soboty i niedziele i trwają do końca września. Zaczynają się zaraz 
po Koziołkach, ok. godz. 12:05. Przewodnik czeka na zebranych 
na schodach przed Ratuszem. W sobotę uczestnicy spacerują po 
Starym Mieście, w niedzielę od Starego Miasta do Dzielnicy Zam-
kowej. Wycieczki są prowadzone w konwencji Free Walking Tours, 
co w praktyce oznacza, że jeśli spacer spodoba się uczestnikom, 
można podziękować przewodnikowi napiwkiem.

  Więcej informacji www.PoPoznaniu.pl  

  tel. 884 605 305  

  Bezpłatne konsultacje cyfrowe w Centrum  

  Inicjatyw Senioralnych  
Centrum Inicjatyw Senioralnych serdecznie zaprasza do skorzysta-
nia z bezpłatnych konsultacji z obsługi komputera, tabletu lub tele-
fonu. Osoby udzielające konsultacji nie pobierają za nie żadnych 
opłat. Konsultacje prowadzone są przez pracowników lub wolon-
tariuszy Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24 
w Poznaniu w wyznaczony dzień (informacja o dniach konsultacji 
znajduje się na stronie internetowej Centrum oraz udzielana jest 
telefonicznie). 

 Na konsultacje obowiązują wcześniejsze zapisy: 
w siedzibie Centrum: ul. Mielżyńskiego 24
telefonicznie pod numerem: 61 847 21 11. 
Podczas zapisów należy podać tematykę/temat oczekiwanej pomocy.

Giełda ofert turystycznych

Odzyskaj zdrowie  
w „Nowym Zdroju”

Zapraszamy na turnusy 
rehabilitacyjne,  
pobyty lecznicze, 
wypoczynek i relaks.

8 dni od 
920 zł!

W cenie:
• 7 noclegów
• 7 wyśmienitych bufetów 

śniadaniowych
• 7 bogatych bufetów 

obiadokolacyjnych
• Konsultacja lekarska
• 15 zabiegów ordynowanych przez 

lekarza (3 zabiegi dziennie)

• Korzystanie z basenów i jacuzzi
• Korzystanie ze strefy saun  

(4 sauny)
• Korzystanie z siłowni
• 20% rabatu na zabiegi relaksacyjne
• Internet wi-fi
• możliwość dokupienia 

dodatkowego posiłku w cenie 18 zł

tel. 74 306 76 76, 74 306 76 77, email: recepcja@nowyzdroj.pl
www.nowyzdroj.pl   ul. Zdrojowa 34a, 57-320 Polanica-Zdrój

NOWY ZDRÓJ to nowoczesny obiekt położony w centrum uzdrowiska 
Polanica-Zdrój w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego, Pijalni Wód 
Mineralnych, Teatru Zdrojowego oraz deptaka.

Każdy turnus obejmuje również poranną gimnastykę, aqua-aerobic 
i spacer z przewodnikiem miejską trasą nordic walking.

Dzwoń! 
74 306 76 76
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  Wrześniowe zajęcia w Klubie Krąg  
Klub Seniora z Klubu Osiedlowego Krąg zaprasza seniorów 
do udziału w spotkaniach wrześniowych.

Miejsce: Klub Osiedlowy Krąg, ul. Dmowskiego 37, Poznań
Kontakt: tel. 61 64-74-288, tel. kom. 502 044 023
www.klubkrag.pl

PROGRAM
1.09 16:00 Początek zapisów na zajęcia dla Aktywnych 60+: tre-

ning umysłu, gimnastykę: zdrowy kręgosłup, korekcyjną, 
aerobik 60+;warsztaty teatralne. Zapraszamy do zapisów 
osobistych.

2.09 14:00 Dni Sąsiada- Piknik sąsiedzki w Ogrodzie Łazarz. Finan-
sowany z budżetu Rady Osiedla Św.Łazarz (14:00-19:30).

5.09 19:00 Śpiewamy polskie piosenki - koncert „Czas relaksu” - nie 
zabraknie tu wakacyjnych hitów, jak „Chałupy welcome 
to”, „Czas relaksu” czy „Monika, dziewczyna ratownika”. 
Swoje autorskie piosenki o Poznaniu wyśpiewa Przemek 
Mazurek. Bezpłatne wejściówki do odbioru w Klubie Krąg 
od 28.08. lub rezerwacja mailowa klubkrag@gmail.com. 
Spektakl w ramach projektu „Scena z bliska”.

7.09 17:00 Biesiada Muzyczna w ramach projektu „Łazarska Platfor-
ma Artystyczna” (Ogród Łazarz lub Klub Krąg).

8.09 17:30 Biesiada muzyczna w Ogrodzie Łazarz w ramach projektu 
Łazarski Senior.

14.09. 17:00 Biesiada Muzyczna w ramach projektu „Łazarska Platfor-
ma Artystyczna” (Ogród Łazarz lub Klub Krąg).

15.09 18:00 Biesiada Muzyczna - Ogród Łazarz Warsztaty w ramach 
projektu „Ogród sztuk, sztuka w Ogrodzie Łazarz”.

16.09 16:00 Dni Sąsiada- Turniej gier planszowych.

21.09 16:00 Ogród Łazarz- Turniej gier planszowych w ramach projek-
tu „Ogród sztuk, sztuka w Ogrodzie Łazarz”.

21.09 17:00 Koncert zespołu Artystycznego „Łazarski Krąg” - Piosenka 
i uśmiech to radość życia;

21-09 18:30 Wieczorek integracyjny przy muzyce w ramach projektu 
„W Kręgu Młodych Duchem III”;

22.09 19:00 Spektakl „Bo moje usta” w wykonaniu Izabelli Tarasiuk-An-
drzejewskiej i Janusz Andrzejewskiego w ramach projektu 
„Łazarska Platforma Artystyczna”. Bezpłatne wejściówki 
do odbioru w Klubie Krąg od 28.08. lub rezerwacja mailo-
wa klubkrag@gmail.com;

23.09 09:00 Dni Sąsiada- Wycieczka sąsiedzka do Osady Traperskiej. 
Zapisy podczas Pikniku w dniu 2.09.

28.09 17:00 „Stacyjka Zdrój”- koncert piosenek J.Wasowskiego 
i J.Przybory w wykonaniu grupy ze Szkoły Łejery.

28.09 18:00 Wieczorek integracyjny przy muzyce w ramach projektu 
„Łazarski Senior”.

Giełda ofert turystycznych

Tytułowa Louise to staruszka, która utknę-
ła w nadmorskim kurorcie, po tym jak odje-
chał ostatni w tym sezonie pociąg. Zanosi 
się na to, że szanse na wydostanie się są 
zerowe. Louise nie wpada w panikę i posta-
nawia przetrwać samotnie zimę. Nie będzie 
to łatwe. Z czasem jednak ulewne deszcze, 
przypływy czy brak ludzi, przestają jej do-
skwierać tak mocno, jak na początku. Mimo, 
że Louise brakuje tak wielu doczesnych 
rzeczy, znajduje coś bezcennego ― wiarę 
w siebie. Staruszka zaczyna traktować swo-
ją sytuację jako wyzwanie. Ma zamiar prze-
trwać stawiając czoła żywiołom i swym trud-
nym wspomnieniom, które znalazły idealną 
okazję na wzięcie udziału w przygodzie... 
Wzruszający film animowany dla dorosłych 
o sile człowieka i o tym, że w każdym wieku 
można znaleźć sens życia.

Film, który zdobył dopiero co nagrodę pu-
bliczności na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmów Animowanych ANIMATOR 2017, to 
belgijsko-francuska koorpodukcja z 2016 r. 
jest piękną animacją, która z niezwykły, god-
ny i pogodny sposób pokazuje jesień życia.

Louise nad morzem  
W kinach od 22 września

reżyseria: Jean-François Laguionie, scena-
riusz: Jean-François Laguionie, gatunek: 
animacja, produkcja: Belgia/Francja 2016

Organizujemy wczasy  
dla grup zorganizowanych 
PZERiI, KLUBÓW SENIORA, 
UNIWERSYTETÓW  
III WIEKU 

Pensjonat Bursztyn 
ul. Mickiewicza 48
72-346 Pobierowo

605 062 093
www.pensjonatbursztyn.pl

Wolne terminy 2018
 ͫ maj, czerwiec 700 zł 
 ͫ lipiec, sierpień 900 zł
 ͫ wrzesień 700 zł/10 dni

7,10,14 
DNIOWE  
Z WYŻYWIENIEM

Pensjonat 
Bursztyn

94 316 57 27, 607 355 945         www.sophiabryza.pl

“Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić usługi SOPHIA 
R.W.T. wszystkim zainteresowanym przygotowaniem  
i przeprowadzeniem turnusów rehabilitacyjnych”
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

1170 zł 14 dni 
turnusy rehabilitacyjne

Rezerwacje!
94 316 57 27

Cetrum Rehabilitacji i Wypoczynku SOPHIA-BRYZA
ul. Plażowa 4, 76-034 Sarbinowo

Turnusy rehabilitacyjne
Pobyty lecznicze

900 zł
14 dni pobyt 

wypoczynkowy 
od 30 września

Dzwoń! Rezerwuj już dziś!
75 76 19 009

Karpacz, ul. Skalna 84 
info@willa-koala.pl        www.willa-koala.pl

Atrakcje! 
• uroda miasta i piękna 

okolica
• Karkonoski Park 

Narodowy
• Kościół Wang

• Muzeum Zabawek
• Letnia Rynna Saneczkowa
• domowa atmosfera 

i pyszna kuchnia w Willi 
Koala

oferta obowiązuje od 3 września do 15 grudnia

Jesień w Karpaczu 

399 zł
6 dni (nd-pt) 

z wyżywieniem 
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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

REKLAMA

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

IX Kongres Kobiet w Poznaniu
9 i 10 września, po raz pierwszy poza Warszawą, odbędzie się Kongres Kobiet. W programie 
wiele debat m.in. o zdrowiu, ekologii, duchowości, a także polach aktywności polskich 
seniorek. Zapraszamy do udziału w dwudniowym wydarzeniu!

Kongres Kobiet to przestrzeń stworzona z myślą 
o dialogu, refleksji i poszukiwaniach takich rozwią-
zań, które umożliwiłyby kobietom w każdym wieku 
dobre, godne i równoprawne z mężczyznami funk-
cjonowanie w społeczeństwie, w rodzinie, w pracy 
zawodowej i na emeryturze.
Podczas IX ogólnopolskiego Kongresu Kobiet w Po-
znaniu wspólnie zastanowimy się nad tym, co zrobić, 
by Polska stała się lepsza i bardziej sprawiedliwa dla 
kobiet – w każdym wieku. By była krajem, w którym 
kobiety i mężczyźni mają równe prawa i szanse. Bę-
dziemy rozmawiać o tym, jak obronić i wzmacniać 
prawa i wolności kobiet – ponad podziałami. Tego-
roczne hasło spotkania to „Alert dla Praw Kobiet!” 

PROGRAM KONGRESU
Sobota 9.09 
• Centrum Całego Życia (niepełnosprawności) – 

o tym, jak zmienić niewesołą rzeczywistość dzieci 
i dorosłych z niepełnosprawnością

• Centrum Edukacji Seksualnej i Obyczajowości 
– zajmie się edukacją seksualną, wychowaniem 
dzieci i młodzieży

• Centrum Reformy, Edukacji i Nauki – o sprawach 
edukacji (jej tegorocznej reformy i niejasnej przy-
szłości szkoły)

• Centrum Kultury – m.in. o kulturze w polityce i poli-
tyce w kulturze, o tym, co dalej z naszym światem 
i – o sztuce wobec Czarnych Protestów, czyli ko-
biecej rebelii, o oporze w kulturze

• Przedsiębiorczości i Innowacji – o emeryturach, in-
nowacjach, startupach i o czasie na kobiety

• • Stulecia Praw Kobiet – podsumujemy sytu-
ację, w której jesteśmy, bo „musimy wiedzieć, skąd 
przyszłyśmy, by zrozumieć, dokąd idziemy”

• LGBTQiA – o Artykule 18 i równych prawach, 
a także o mowie nienawiści, jej źródłach i skutkach

• Mamy Głos – o aktywności i aktywizacji nastolatek 
i młodych kobiet

• Centrum Matek – o problemach związanymi z ma-
cierzyństwem, opieką okołoporodową

• Rozwoju Osobistego – o tym, jak budować wizeru-
nek, wzmacniać głos i mówić tak, by nas słuchano

Niedziela 10.09 
• Alimentów i Działań Antyprzemocowych – o nie-

-alimentacji jako cywilizacyjnym problemie nasze-
go kraju. I prewencji i interwencji, czyli o tym, jak 
się organizować, by być skuteczną

• Zielone – o prawach zwierząt, o tym, czyje są 
drzewa, i o eko-niszczycielach

• Samorządowo-polityczne – o tym, że trzeba być 
w samorządach, bo samorząd bez kobiet to mniej 

niż pół samorządu, i – jak to robić
• Międzynarodowe – o korzyściach, jakie przynosi 

równość płci w gospodarce, o tym, czy warto być 
w polityce. Mężczyźni będą mówić innym mężczy-
znom, dlaczego trzeba wspierać równość płci

• Medialne – przedstawimy wyniki wielomiesięczne-
go monitoringu mediów przeprowadzonego pod 
kątem równości (tzn. nierówności) płci

• Uchodźców – o prawdach, półprawdach i mitach 
związanych z uchodźcami i uchodźczyniami, któ-
re/którzy są wśród nas

• Senioralne – o aktywności seniorek i seniorów
• Grrrl Power – tu młode feministki pokażą nam 

swoją wizję świata
• Zdrowia – o chorobach cywilizacyjnych, m.in. cu-

krzycy
• Duchowe – o tym, jak się wzmacniać i wyzwalać 

w sobie moc, by działać i żyć w zgodzie ze sobą 
i światem

Porady prawne,  
spotkania autorskie i muzyczne
Kongres Kobiet stanie się dobrą przestrzenią do 
dyskusji, udziału w warsztatach, wymieniania się do-
świadczeniami, poznawania się i tworzenia koalicji. 
W imieniu organizatorek i organizatorów zapraszamy 
też do zwiedzania Parku Kobiet, gdzie m.in. skorzy-
stać będzie można z porad prawnych. Zajrzyjcie też 
do Zatoki Książki, na spotkania z autorkami nowo 
wydanych książek kobiet, o kobietach, dla kobiet. I – 
w końcu – zapraszamy do wspólnej zabawy podczas 
występów artystycznych (koncertów), których szcze-
góły niebawem zdradzimy.

Bezpłatny udział i rejestracja
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, trzeba tylko 
się zarejestrować. Chętne seniorki i seniorów 
zapraszamy do Centrum Inicjatyw Senioralnych, 
gdzie pracownicy pomogą się zarejestrować! 
Informacje o programie: www.kongreskobiet.pl 
Cały program opublikowany zostanie na krótko 
przed rozpoczęciem IX Kongresem Kobiet.  
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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 pogrze-
bowych w Polsce. Jej tradycja sięga lat 60. 
XX wieku. Przez ponad 40 lat zarządzała 
poznańskimi cmentarzami komunalny-
mi. W Polsce jest prekursorem kremacji, 
które przeprowadza od 1993 roku. Firma 
świadczy kompleksowe usługi związa-
ne z organizacją ceremonii pogrzebowej, 
oferuje szeroki wybór trumien, wieńców 
oraz odzieży okolicznościowej, jak rów-
nież usługi związane z opieką nad gro-
bami dla osób, które z różnych powodów 
same nie mogą odwiedzać mogił swoich 
bliskich. Własna baza transportowa po-
zwala na przewóz zmarłych na terenie ca-
łej Europy. Najwyższego standardu świad-
czonych przez Universum usług dowodzą 
wielokrotne wygrane w przetargach na 
organizację pochówków zlecanych przez 
poznański Miejski Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie oraz liczne certyfikaty jakości.

www.universum-poznan.pl

61 853 19 43

Modowy savoir vivre 
na pogrzebie
Ustalenie terminu pogrzebu, jak również wszystkie formalności 
od wyboru trumny po wypłatę zasiłku pogrzebowego to obszary, 
w których zawsze pomoże lub wręcz wyręczy Państwa Universum. 
Są jednak decyzje, które rodzina musi podjąć samodzielnie. Jedną 
z nich jest wybór odpowiedniego stroju podczas pogrzebu.
Stanowi on wyraz szacunku dla zmarłego i jego najbliższych. Wbrew 
pozorom i stereotypom nie zawsze musi być w kolorze czarnym, 
powinien jednak hołdować konkretnym zasadom. W dzisiejszym 
odcinku polecamy Państwa uwadze reguły savoir vivre’u w zakresie 
ubioru na uroczystość pogrzebową.

Nasz ubiór powinien zawsze korespondować z okolicz-
nościami, a uroczystość pogrzebowa jest szczególnego 
rodzaju ceremonią, która wymaga powagi, odpowied-
niego zachowania oraz stroju. W ten sposób podkreśla-
my wagę tego smutnego wydarzenia oraz okazujemy 
szacunek najbliższej rodzinie zmarłego. 
Ogólne zasady sprowadzają się do tego, aby nasz strój 
w tym dniu był elegancki i jednocześnie stonowany. Natu-
ralnie inne reguły obowiązują osoby najmocniej dotknięte 
odejściem zmarłego, a więc małżonków, rodziców, ro-
dzeństwo, dzieci i wnuki, a inne dalszych krewnych oraz 
przyjaciół, współpracowników, znajomych. 

Najbliższa rodzina
Choć kolorem żałoby w Polsce jest czerń, czarne ubra-
nia obowiązują właściwie jedynie najbliższą rodzinę 
zmarłego. Coraz częściej zauważa się też rezygnację 
z całkowitej czerni na rzecz grafitu, granatu, ciemne-
go popielu. Dla pań najbardziej odpowiedni będzie ko-
stium ze spódnicą lub spodniami albo prosta sukienka 
typu tuba czy princeska. Wśród fasonów sprawdzą się 
spódnica ołówkowa lub w kształcie trapezu. Ważna jest 
długość spódnicy, która powinna zakrywać kolana. Su-
kienki mini należy zostawić na inne okazje, podobnie 
jak wszelkie falbany, tiule, ażury i przezroczyste tkaniny. 
Nietaktowne jest także zakładanie bluzek odsłaniają-
cych ramiona. W przypadku damskich spodni wybierz-
my model klasyczny, z dobrego gatunkowo materiału. 
Niedopuszczalne są dżinsy i spodnie ze skóry oraz tzw. 
rurki. W lecie do spódnicy załóżmy cieliste lub czarne 
rajstopy i zakryte pantofle. Jeśli mamy sukienkę bez 
rękawów, zarzućmy na nią żakiet lub elegancką, sto-
nowaną w kolorach i wzorach chustę. Przy większym 
dekolcie przyda się natomiast apaszka. 

Szpilki czy czółenka?
Nie zapomnijmy także o odpowiednim obuwiu. Choć naj-
bardziej eleganckie wydają się być szpilki, przemyślmy 
ich symbolikę oraz funkcjonalność. Epatowanie zmy-
słowością, z którą kojarzą się szpilki, jest nie na miej-
scu podczas pogrzebu, a jeśli będziemy iść w dłuższym 
kondukcie pogrzebowym, tego typu buty mogą się nie 

sprawdzić. Podobnie jak w przypadku rozmokłej na sku-
tek deszczu czy śniegu ziemi. Optymalne będą więc czó-
łenka na niewysokim, stabilnym obcasie (maksymalnie 
do 7 cm). Starsze panie mogą założyć płaskie buty.

Minimum biżuterii
Unikajmy stylu zbyt swobodnego, ale nie przesadźmy 
też w drugą stronę – z dodatkami. Niewskazana jest 
duża ilość biżuterii. Łańcuszek lub pojedynczy sznur 
pereł i delikatne kolczyki powinny wystarczyć. Przy wy-
borze torebki zdecydujmy się na kopertówkę albo nie-
dużą torebkę trzymaną na pasku. Warto włożyć do niej 
chusteczki higieniczne i ciemne okulary. Przepastne 
torby-worki nie będą pasowały do udziału w uroczysto-
ści pogrzebowej. 

Strój dla panów
Panowie przy kompletowaniu garderoby na ceremonię 
pogrzebową mogą zdecydować się na strój, który za-
kładają na inne oficjalne uroczystości. Należy jednak 
pamiętać, by garnitur był ciemny (nie musi być czar-
ny). Do garnituru możemy założyć ciemną koszulę, ale 
również białą i czarny lub granatowy krawat. Obuwie 
dla panów to eleganckie półbuty lub czarne mokasyny. 
Sportowe buty – adidasy, trampki, tenisówki zostawmy 
w domu. Latem nie wkładajmy sandałów, buty muszą 
być zakryte. 

Ubranie dzieci i wnuków
Warto wziąć pod uwagę różnicę temperatur – latem 
w kaplicy będzie chłodniej niż na dworze, dobrze mieć 
więc przy sobie sweterek (w przypadku dzieci) lub żakiet.
Częstym błędem popełnianym przez żałobników jest 
brak stosownego ubioru dzieci lub wnuków zmarłego. 
Tymczasem najmłodszych również obowiązuje pewien 
kanon. Chłopcy mogą włożyć ciemny garnitur albo 
ciemne spodnie i ciemną koszulę, a dziewczynki ciem-
ną sukienkę o prostym kroju. Zrezygnujmy w tym dniu 
z kolorowych ozdób we włosach dziewczynek. Buty dla 
dzieci mogą być mniej konwencjonalne od obuwia doro-
słych, a więc tak samo dobrze jak półbuty sprawdzą się 
balerinki i tenisówki w stonowanych kolorach. 

Parasole i czapki
Jeśli nie znajdujemy się w kręgu najbliższej rodziny, 
możemy zdecydować się na ubiór w kolorach brązu, 
szarości, ciemnego fioletu, ciemnej zieleni. Wystrzegaj-
my się jednak jasnych i kontrastowych barw: czerwony, 
żółty i biały będą nie na miejscu. 
Przed pogrzebem warto sprawdzić prognozę pogody, 
by ubrać się stosownie do aury. W przypadku deszczu 
zadbajmy, by parasol nie odbiegał kolorem od reszty 
garderoby. Nie musi być czarny, ale parasolkę w koloro-
we kwiaty lepiej zostawić w domu.
Jeśli pogrzeb odbywa się zimą, w kościele i przy samym 
grobie panowie muszą zdjąć czapki. Strój pań zimą nie 
musi być z kolei tak restrykcyjny – spódnicę lepiej za-
mienić na spodnie, ale zamiast sportowej kurtki włożyć 
ciemny płaszcz. 
Pamiętajmy – ma być elegancko, ale skromnie, bo po-
grzeb to nie rewia mody. 
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Finanse
Familia – fundusz hipoteczny
familiasa.pl

801 801 841

Opieka
Dom Seniora  
Zakłady Kórnickie
Środa Wielkopolska, Jarosławiec 10

501 148 807

Dom Zdrowia i Spokoju
Piaski, Szelejewo Drugie 10A
www.dzis.eu

65 572 15 38

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 w Niemczech
Promedica24
promedica24.pl

609 113 333

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

61 871 06 42

Turystyka
Biuro Podróży Gold Tour
Prudnik, ul. Batorego 12A

77 436 38 41
519 347 723

Centrum Rehabilitacji i Wy-
poczynku SOPHIA-BRYZA
Sarbinowo, ul. Plażowa 4

94 316 57 27

Gościeniec nad potokiem
Karpacza, ul. Mostowa 5

510 291 748

Hotel Artus*** w Karpaczu
Karpacz, ul. Wilcza 9
www.hotelartus.pl

75 712 20 48

NOWY ZDRÓJ - Centrum 
Zdrowia i Wypoczynku
Polanica Zdrój, ul. Zdrojowa 34a
www.nowyzdroj.pl

74 306 76 76

ORW Polonez
Dąbki, ul. Darłowska 8

94 314 8110
512 419 000 

OW Wezaj
wezaj.pl

695 694 040

Pensjonat Bursztyn
Pobierowo, ul. Mickiewicza 48

605 062 093

Polskie Tatry S.A.
Polskietatry.pl

18 20 77 011

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

94 354 31 16

Słotwiny Arena
Krynica-Zdrój, ul. Słotwińska 51A

18 471 57 17

Willa Cecylia 
Lądek-Zdrój, ul. Orla 1

662 013 013

Willa KOALA
Karpacz, ul. Skalna 84

75 76 19 009

Zdrowie i uroda
Amed Gabinety Specjalistyczne
Poznań, ul. Poznańska 18a/1

61 221 01 51

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

61 866 69 97

Fielmann (optyk)
Poznań, ul. Św. Marcin 69
Galeria Pestka, Al. Solidarności 47

konopiafarmacja.pl
Poznań, ul. Ratajczaka 33
na przeciwko Biblioteki UAM

730 713 007

Medcithi – wioska medyczna 791 020 403

Medyczne Centrum  
Hetmańska
Poznań, ul. Hetmańska 55/1 
(skrzyżowanie ulic Głogowska/
Hetmańska)

61 864 20 70

Przychodnia Termedica
Poznań, Piątkowo
Os. Bolesława Chrobrego 101
Poradnie Specjalistyczne

61 820 80 60
61 822 56 03

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

690 478 660

REKLAMA


