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Mam w sobie 
wojownika
Zadebiutowała w 1985 roku na festiwalu w Opolu piosenką „Taki cud i miód”, zdobywając nagrodę 
specjalną za indywidualność artystyczną. Znakomita polska wokalistka, przyjaciółka Danuty Rinn, 
na cześć której stworzyła ogólnopolski festiwal. Założycielka Fundacji Apetyt na Kulturę, która 
promuje młodych i nie tylko młodych artystów. Nagrywa płyty, występuje z dorosłą córką, cieszy 
się z bycia babcią. W rozmowie z Magdą Wieteską mówi o swojej walce z nadwagą, stuletnim 
pianinie, aniołach, ukochanych kotach i podróżach. 

Magda Wieteska: W sierpniu odbyła się pre-
miera piosenki „Królem swego życia bądź”, 
która znajdzie się na Pani nowej płycie. Jakie 
utwory na niej usłyszymy? Kiedy ukaże się 
płyta?
Danuta Błażejczyk: Stylistykę utworów trudno 
jednoznacznie określić, piosenki nie będą w jednym, 
konkretnym gatunku muzycznym. Na pewno będą 
jednak nastrojowe i z przesłaniem, tak jak utwór 
promujący płytę. Jestem w trakcie przygotowań, 
materiał mam już prawie zebrany, przewiduję, że 
całość wyjdzie na początku przyszłego roku. Jestem 
wolnym strzelcem, więc najważniejszy problem to, 
jak zawsze w takich przypadkach, pieniądze. Ale 
jestem dobrej myśli, bo mnie się zawsze wszystko 
udaje. 
M.W.: Skąd wzięła się fascynacja muzyką? 
Nie ma Pani wykształcenia muzycznego…
D.B.: Zawsze śpiewałam, choć w liceum chodziłam 
do klasy plastycznej, choć studiowałam filologię 
rosyjską z której na trzecim roku zrezygnowałam. 
Mama prosiła, żebym skończyła studia, ale ja się 
uparłam, że nie jest mi to potrzebne, bo wiem, co 
chcę w życiu robić. Chcę śpiewać. To stało się sen-
sem mojego życia.
I chociaż nie zdobyłam formalnego wykształcenia 
muzycznego, brałam lekcje śpiewu u pani profesor 
Alicji Barskiej. Tak długo, jak żyła pani profesor, by-
łam kształcona wokalnie. To była wspaniała osoba, 
bardzo uniwersalna, wiele znanych później osób do 
niej chodziło, chodził cały teatr Roma, Buffo, tacy 
artyści jak Ewa Dałkowska, Michał Bajor, Kayah, 
Łukasz Zagrobelny, Kasia Łaska.
M.W.: Pani profesor Barska nie była jedyną 
osobą, którą wspomina Pani z dużym sen-
tymentem i której wiele zawdzięcza. Orga-

nizuje Pani Festiwal Danuty Rinn. Dlaczego 
poświęcony właśnie tej artystce?
D.B.: Danusia była niezwykłą osobą – prywatnie 
i zawodowo. Czułam się z nią emocjonalnie związa-
na. Gdy byliśmy kiedyś z mężem w podbramkowej 
sytuacji, bo nie mieliśmy gdzie mieszkać, Danusia 
oddała nam do dyspozycji własne mieszkanie. 
Stwierdziła, że nie widzi żadnego problemu, bo 
wyjeżdża do Stanów, a my będziemy mieć kłopot 
z głowy. Mieszkaliśmy u niej prawie przez rok, 
płacąc właściwie jedynie rachunki za czynsz, prąd, 
gaz. Była bardzo opiekuńcza, matkowała nam. No 
i była wspaniałą, swingującą, obdarzoną niesamo-
witym poczuciem humoru artystką. A jej piosenki są 
ponadczasowe.
Dużo dobrego otrzymałam od ludzi i mam wielką 
potrzebę dzielenia się tym, co sama dostałam, 
odwdzięczenia się. Dlatego założyłam Fundację 
Apetyt na Kulturę, która promuje młodych i nie tylko 
młodych artystów i współorganizuje właśnie Festi-
wal Danuty Rinn. Gdy dopiero nosiłam się z tym 
pomysłem, Włodek Korcz powiedział mi: Nad czym 
się zastanawiasz? Jeśli masz coś zrobić dla innych, 
pomyśl o Danusi. Znałaś ją, spałaś w jej łóżku, bliski 
jest ci swing, tak samo jak jej. 
M.W.: Promuje Pani młodych artystów. Czy to 
ma sens w dobie tak wielu programów typu 
talent show, które dają młodzieży możliwość 
zaistnienia, wybicia się?
D.B.: Jest cała masa utalentowanych młodych ludzi, 
którzy nigdy nie zgłoszą się do tego typu progra-
mów. Są skromni, a ich twórczość często niszowa. 
Dlatego uważam, że warto inicjować tego typu 
przedsięwzięcia, by dać szansę wyjścia z cienia 
tym, którzy nie mają parcia na szkło, którym brak 
przebojowości oraz pieniędzy. Fundacja nie tylko 
wspiera ważne i ciekawe projekty kulturalno-arty-

styczne, ale także ustanawia i przyznaje stypendia 
pieniężne oraz nagrody dla szczególnie uzdolnio-
nych artystycznie dzieci i młodzieży. Mam dużą 
wiarę w człowieka. Poza tym uważam, że łatwiej 
walczyć nam o kogoś, niż o siebie.
M.W.: Pani mąż jest perkusistą, razem pracu-
jecie i dzielicie życie. Czy to nie jest obciąża-
jące, męczące, takie bycie ze sobą i w pracy, 
i w domu? 
D.B.: Jak się ludzie kochają i lubią, to nie. Ow-
szem, kłócimy się czasem, jak każde małżeństwo, 
ale potrafimy ze sobą rozmawiać, nie nudzimy się 
w swoim towarzystwie. No i mój mąż jest wyjątkowy! 
Potrafi poradzić sobie ze wszystkim.
M.W.: Do muzycznej rodziny, którą Państwo 
tworzycie, dołączyła Wasza córka. Jak to jest 
występować na scenie z własnym, dorosłym 
dzieckiem?
D.B.: To wielkie szczęście śpiewać z własnym 
dzieckiem. Choć Karolina nie wybrała muzyki jako 
swojej ścieżki zawodowej, jest bardzo utalentowa-
na i cieszę się, że możemy razem  śpiewać. Ale 
podchodzi do tego z dystansem – hejty dały się nam 
obu we znaki. Ludzie zarzucali, że pomagam wła-
snemu dziecku. A komu, jak nie dziecku, miałabym 
pomagać, szczególnie gdy ma talent? Talentu się 
nie kupi za żadne pieniądze. 
M.W.: Niedawno została Pani babcią. Jak się 
Pani poczuła w nowej roli?
D.B.: Wspaniale, bo to wielka radość być babcią 
takiego radosnego, otwartego na ludzi dziecka. 
Zresztą Karolinka też taka była. Myślę, że mój wnuk 
pójdzie w moje ślady – choć ma dopiero rok i cztery 
miesiące, z powodzeniem naśladuje różne głosy, 
gdy mu śpiewam. Córka błaga tylko, abym nie śpie-
wała mu takich wysokich dźwięków, bo potem cała 
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kamienica aż się trzęsie, gdy Wincenty daje głos 
(śmiech).
M.W.: Nie jest tajemnicą, że schudła Pani 28 
kilogramów i została Pani ambasadorką ak-
cji Chudniesz – Wygrywasz Zdrowie. Proszę 
o tym opowiedzieć.
D.B.: Gdy zaczęła mi doskwierać tusza, zrozu-
miałam, że muszę zacząć działać. Poznałam 
Konrada Gacę i jego sposób radzenia sobie 
z nadwagą. To, co mówi Konrad, jest piękne 
i bardzo prawdziwe – żadne cud tabletki tego 
za nas nie zrobią, to my sami musimy podjąć 
wysiłek, sami musimy zadbać o siebie, o swoje 
zdrowie, urodę. I że nieważne ile razy upad-
niesz – ważne, żebyś się podniósł. To dotyczy 
nie tylko walki z nadwagą, ale i innych ob-
szarów życiowych. Jak jest problem, nie ma 
co biadolić, narzekać czy wzywać na pomoc 
Pana Boga, bo On i tak ma za dużo na głowie 
– trzeba znaleźć w sobie samym wojownika. 
Ja go chyba mam.
Wracając do samej diety – jada się określone 
produkty, często, nawet pięć razy dziennie, 
i co najważniejsze – człowiek nie musi się 
głodzić. W skład tych produktów wchodzi w za-
sadzie wszystko, bo i warzywa, owoce, białka, 
węglowodany, ale wszystko jest tak skonfiguro-
wane, że człowiek nie odczuwa zwiększonego 
łaknienia. Dieta kojarzy się z wyrzeczeniami, gło-
dówkami – tu absolutnie tak nie jest. Oczywiście, 
nie sama dieta uczyni nas szczuplejszymi i zdrow-
szymi, potrzebny nam jeszcze ruch. Mam dobrane 
specjalne ćwiczenia na spalanie, biegam na bieżni, 
jeżdżę na rowerku. A ćwiczenia na odpowiednie par-
tie ciała powodują, że osoby odchudzające się nie 
borykają się z problemem zwisającej skóry. Śmieję 
się, że mogłabym jeszcze zapozować jako modelka.
M.W.: Jak Pani odpoczywa, relaksuje się?
D.B.: Pracując, gdy wychodzę na scenę, mam 
możliwość kontaktu z ludźmi. Uwielbiam to i tak wła-
śnie ładuję akumulatory. Ostatnio mieliśmy koncert 
w Zduńskiej Woli. Było przepięknie – publiczność na 
wyciągnięcie ręki, widziałam ich reakcje na mój wy-
stęp. Bardzo mnie to wzruszyło. Zresztą jako artyści 
co jesteśmy warci bez ludzi, bez publiczności? Sami 
to sobie możemy śpiewać w łazience.
M.W.: W którymś z kolorowych pism widzia-
łam Pani mieszkanie. Biała, przestronna, 
przytulna kuchnia z dużym stołem, w pokoju 
100-letnie pianino i dużo, w całym domu, 
figurek aniołów. Lubi Pani swój dom, jest dla 
Pani ważny?
D.B.: Tak, chociaż ostatnio mieszkanie w nim jest 
dość męczące. Mam remont, a mieszkanie w miesz-
kaniu podczas remontu to masakra. 
M.W.: Czyli kuchnia nie będzie już biała?
D.B.: Będzie (śmiech). Ale nie będzie już gzymsów, 
tylko gładka powierzchnia. 
M.W.: A anioły?
D.B.: Oczywiście zostają! Tak jak 100-letnie piani-
no, które było pianinem pani profesor Barskiej. 

Dla mnie dom bez 
aniołów i kotów to nie dom. 
Mam dwa koty: jeden rudy, drugi 
szaro-bury. Moje kochane Gamonie, 
pełno ich wszędzie. 
M.W.: Czytałam, że lubi Pani Włochy. To 
ulubiony kierunek wakacyjny?
D.B.: Lubię Włochy, ale uwielbiam Portugalię. 
Byliśmy tam tydzień, gościliśmy u naszych przyja-
ciół. Gdybym tylko mogła, przeprowadziłabym się 
na stałe. Lubię się grzać, a nie marznąć – jestem 
zdecydowanie karaibska.
M.W.: Marzenia Danuty Błażejczyk?
D.B.: Żeby Festiwal Danuty Rinn stał się takim wy-
strzałowym, ogólnopolskim festiwalem, 

na który młodzi 
będą chcieli przyjeżdżać, śpiewać jej piosenki. 
I mieć mały domek – żeby zaprosić obie mamy 
(mamę i teściową) do siebie.
M.W.: W takim razie życzę ich spełnienia!

REKLAMA

fot. Mateusz Motyczyński 
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Andrzej Wasilewski

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat wystawy, specjalnych wydarzeń oraz biletów zapraszamy na www.bodyworlds.pl

Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa na świecie - BODY WORLDS 
zaprasza na DZIEŃ SENIORA w każdy wtorek! Wszyscy SENIORZY powyżej 
65 roku życia, mają szansę zobaczyć tę niezwykle edukacyjną wystawę 
w promocyjnej dla nich cenie 30 zł za osobę.

Wystawa BODY WORLDS w Poznaniu ZAPRASZA SENIORÓW!

Wszystkie eksponaty, które znajdują się na wystawie w Galerii 
Pestka, a jest ich aż ponad 160 są prawdziwe. Pochodzą one od 
dawców, którzy za życia zgodzili się je przekazać na rzecz Insty-
tutu Plastynacji w Heidelbergu, gdzie prowadzony jest specjalny 
program dawców ciał na potrzeby plastynacji. Wystawa BODY 
WORLDS – VITAL celebruje potencjał ludzkiego ciała w ruchu po-
przez estetyczną prezentację jego formy i złożonych funkcji. Tą 
oryginalną wystawę wynalazcy plastynacji dr Gunthera von Ha-
gens będzie można zwiedzać w Poznaniu tylko do 21 stycznia 

2018 r. Ekspozycja BODY WORLDS to pierwsza publiczna wysta-
wa dotycząca anatomii człowieka, którą miało okazję podziwiać 
już ponad 45 milionów odwiedzających na całym świecie. Wysta-
wy BODY WORLDS od ponad 20 lat wzbudzają ogromne emocje 
i zainteresowanie wszędzie tam, gdzie się pojawiają. Do grona za-
chwyconych widzów należą największe gwiazdy światowego for-
matu takie jak: Steffi Graf, Jean-Paul Gaultier, Tina Turner, Dustin 
Hoffman czy Nicole Kidman.

„Zorganizowaliśmy DZIEŃ SENIORA na wystawie BODY WORLDS w Poznaniu, 
ponieważ pragniemy przybliżyć naszą ekspozycję szerszemu gronu osób 
powyżej 65 roku życia. Osoby te znajdą u nas bardzo wiele cennych wskazówek 
dotyczących zdrowego trybu życia. Wystawa pokazuje, jak działa ludzkie 
ciało, gdy jest zdrowe i bada sposoby zwalczania zagrażających życiu chorób. 
Umożliwia odwiedzającym odkrywanie ludzkiej anatomii i co niezmiernie ważne 
inspiruje ludzi w każdym wieku do dbania o siebie”  
– powiedziała Ewa Król-Bednarczyk, rzecznik prasowy wystawy.

REKLAMA

Rozmowa ze  
Świętym Mikołajem 
W ramach misji niesienia radości dzieciom przybywa do nas zimą każdego roku. I chociaż za 
przyczyną zmian klimatycznych reniferom coraz trudniej ciągnąć sanie pełne paczek z prezentami 
po bezśnieżnej na ogół Polsce, Święty Mikołaj przybywa niezawodnie, wzbudzając wypieki emocji 
na policzkach pięciolatków. Redakcja dołożyła starań, aby czytelnikom przybliżyć legendę również 
Waszego dzieciństwa poprzez wywiad z powszechnie lubianym dziadkiem.
Red.: Święty Mikołaju, ktoś, kto ma taką dłu-
gą brodę do pasa i ta broda jest taka siwa, 
że aż biała, jest zapewne osobą urodzoną 
bardzo, bardzo dawno?
Mikołaj: W istocie. Mikołaj, który przypadkowo 
dostąpił godności biskupa, a następnie został powo-
łany do grona świętych z racji swojej niespotykanej, 
bezinteresownej dobroci, urodził się w Turcji 1747 
lat temu. Ponieważ ratował również marynarzy od 
śmierci w głębinach oceanów, z czasem obwołany 
został ich patronem oraz patronem miasta Antwerpia 
w Holandii, kraju marynarzy, rybaków morskich, od-
krywców i piratów. I tu zaczyna się moja współcze-
sna historia. W średniowieczu Święty Mikołaj przy-
pływał więc do dzieci żaglowcem gdzieś z oceanu, 
a worek z prezentami niósł mu czarnoskóry sługa. 
Bo ten element podnosił atrakcyjność, ekscytację.
Red.: Murzynek kładł dzieciom prezenty pod 
choinkę?
Mikołaj: Ależ, mój drogi – choinka w tym czasie, 
a były to lata 1400, a więc u was – bitwy pod Grun-
waldem, była znana tylko góralom alpejskim i to bez 
żadnych prezentów. To ja, Święty Mikołaj osobiście 
wsuwałem holenderskim dzieciom prezenty pod 
poduszkę.
Red.: Mikołaju, a dlaczego Twoja służba dla 
dzieci związana jest ze świętami Bożego 
Narodzenia?
Mikołaj: Ach, redaktorku! Przecież do Betlejem 
przybyli trzej królowie z prezentami dla Dzieciaczka! 
Dobrze mówię? Otóż nasza cywilizacja co pewien 
czas kombinuje z kalendarzami. A to gregoriański, 

a to juliański, a to jeszcze jakiś… kiedyś moje imie-
niny  6 grudnia niemal nakładały się, młody człowie-
ku, z Bożym Narodzeniem. Potem terminy owe się 
rozsunęły, ale tradycja czynienia dzieciom przyjem-
ności w sposób zrytualizowany okazała się bardzo 
silna i przetrwała wszelkie perturbacje.
Red.: I w różnych krajach była zapewne róż-
nie obrazowana?
Mikołaj: Ależ oczywiście. Do Ameryki przywieźli 
mnie holenderscy osadnicy, którzy współtworzyli 
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Zadomo-
wiłem się. Wrosłem w świąteczną obyczajowość. 
Tamże rysownik Thomas Ast w roku 1801 po raz 
pierwszy nałożył mi czerwoną czapeczkę. W 1804 
roku odbyły się pierwsze mikołajki jako imprezka. 
Grzeczne dzieci dostały jabłuszka, orzechy i krzy-
żyki chrystusowe. W trzy lata później poeta C.C. 
Moore wyposażył mnie w sanie ciągnięte przez re-
nifery, co zarazem zlokalizowało moje nowe miejsce 
zamieszkania. Przeniosłem się do fińskiego Rova-
iniemi. Ta radykalna zmiana warunków bytowania 
wymusiła także zmianę stroju na arktyczny, czym 
zajął się pion marketingowy amerykańskiej firmy 
Coca-Cola, nadając mi czerwoną czapkę z białym 
pomponem, okoloną białym futerkiem, stosowny 
płaszcz czerwony i arktyczne buty oraz pozostałe 
szczegóły wyglądu, nie wdając się w detale.
Red.: Z dzieciństwa pamiętam różne pocz-
tówki i dekoracje przedstawiające zawsze 
uśmiechniętego Świętego Mikołaja w sa-
niach ciągniętych przez prężne rumaki…
Mikołaj: Aha, cha cha cha! Pamiętam. Tak było do 
roku dwutysięcznego mniej więcej. I to była pol-

ska tradycja w odróżnieniu od wyżej wspomnianej 
amerykańskiej, z reniferami. Ale teraz w Polsce 
koń nie jest zwierzęciem powszechnym, więc nie 
są one zakorzenione w wyobraźni współczesnych 
dzieci polskich jako nawet bajkowa siła pociągowa. 
Sanie konne to w Polsce także już bajka – nie ma 
śniegu. W ogóle Polskę zacząłem odwiedzać z pre-
zentami dość późno. Kiedy ja byłem znany już nie 
tylko w Europie Zachodniej, ale i w USA, w Polsce 
jeszcze feudalnej na Boże Narodzenie przypadał 
koniec roku obrachunkowego w rolnictwie. Służba 
dworska, pracująca za wikt, otrzymywała wówczas 
prezenty: kilka worków ziemniaków, mąki, jakąś 
starą odzież dziedzica czy pani dziedziczki, czasem 
jakieś pieniążki itp. Każdy coś. To była we dworze 
uroczystość. Wraz z rozwojem kapitalizmu państwo 
bankrutowali, przenosili się do miasta na urzędni-
ków fabrycznych, ale męczył ich brak tradycyjnego 
obrzędu dawania prezentów w Boże Narodzenie. 
Obrzędu, który towarzyszył im całe życie, od dzie-
ciństwa. Zaczął się więc zwyczaj obdarowywania 
domowników, zwłaszcza dzieci. W tym czasie poja-
wiła się także choinka zadomowiona w Polsce przez 
osadników – tkaczy z Alzacji. I to się połączyło. 
Prezenty, choinka i zaproszenie do Polski poznane-
go w podróżach na Zachód, Świętego Mikołaja.
Red.: U części rodzin w Poznaniu rozróżnia 
się Świętego Mikołaja i Gwiazdora. Mikołaj 
przychodzi w swoje imieniny, kiedy jeszcze 
nie ma choinki, a Gwiazdor w wigilię Bożego 
Narodzenia. Masz dublera czy sam zmie-
niasz role? 
Mikołaj: Bardzo mnie to bawi. Czekam, kiedy 
jakieś rezolutne dziecko, grając do znudzenia znaną 
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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

Okulary: 1234. Niskie ceny zamiast 
wielkich słów.
Fielmann przedstawia Państwu cały świat mody okularowej: ponad 2.000 opraw, znane 
marki i modele wielkich projektantów. Wszystkie okulary z 3-letnią gwarancją. Wszystkie 
w  gwarantowanie korzystnej 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 opraw, jednoogniskowe szkła organiczne z powłoką 
utwardzającą, 3 lata gwarancji, łącznie z badaniem ostrości wzroku. 7900 zł
Modne 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 opraw, szkła organiczne z powłoką utwardzającą, 
3 lata gwarancji, łącznie z badaniem ostrości wzroku. 27900 zł

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.
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wszystkim rodzicom płytę „a dlaczego…?”, zada 
proste pytanie: a dlaczego Święty Mikołaj wygląda 
dokładnie tak samo, jak Gwiazdor i ma te same 
renifery? Ciekawość rodzi wątpliwości. Nawiasem 
mówiąc, poznańskie dzieci przylatują do miasteczka 
Świętego Mikołaja w Rovainiemi czarterowym samo-
lotem na jednodniowe wycieczki (wracają do domu 
tego samego dnia) i z lotniska są transferowane do 
miasta na psich zaprzęgach. Reniferów już prawie 
nie ma. Osiemdziesiąt procent tych zwierząt padło 
zatrutych radioaktywną chmurą czarnobylską. 
Red: Co do wątpliwości, to jeśli można, mam 
pytanie… rzekłbym… natury osobistej. Czy 
Święty Mikołaj… jest… żonaty?
Mikołaj: Nooo peeewnie! Jak każdy normalny 
facet. Myślisz redaktorze, że jak stary to już… hm… 
nie tego… żeby mieć żonę? Hahaha! Co święty to 
święty, a co mężczyzna, to mężczyzna. Żona też 
amerykańska. W roku 1849 ożenił mnie w pewnej 
bajce literat James Rees i mam ją cały czas tę 
samą, bez zmian. Jest piękna: niewysoka, krępa, 
siwiuteńka, spokojna, życzliwa dzieciom i cier-
pliwa. Trochę jakby moje przeciwieństwo. Wiem, 
że bywam zbyt energiczny i nieco rubaszny. Ona 
łagodzi moje… niedostatki w obcowaniu z dziećmi, 
powiedziałbym. Wspólnie z elfami wypieka cia-
steczka, przygotowuje zabawki dla dzieci, pomaga 
w pakowaniu prezentów, zabawia dzieci czekające 

na spotkanie ze mną. Bardzo dobra kobieta, bardzo 
dobra żona. Każdemu życzę.
Red.: Święty Mikołaju, przychodzisz do 
domów dzieci w zasadzie wtedy, kiedy one 
śpią lub są zajęte w innym pokoju niż stoi 
choinka. Ale masz jednak również boga-
te doświadczenie w obcowaniu z dziećmi 
poprzez kontakt osobisty. W przedszkolach, 
galeriach handlowych, niekiedy w ich do-
mach. Jakie masz spostrzeżenia na temat 
zachowań dzieci w kontakcie z tak tajemni-
czą, bajkową postacią?
Mikołaj: No, nie tylko dzieci mają pragnienia, które 
formułują wobec mnie. Niedawno w jednej z po-
znańskich galerii kilka kobiet, niezależnie od siebie, 
naszeptało mi do ucha, że pod choinkę chciałyby 
mężczyznę, który by pozostał na zawsze. Z reali-
zacją takiego życzenia mam pewien kłopot z braku 
odpowiednich pozycji magazynowych w tym asor-
tymencie. A co do dzieci, to rzeczywiście, poprzez 
pryzmat zachowań dziecka można domniemywać 
o atmosferze jego domu, sposobie funkcjonowa-
nia jego rodziców. Część dzieci jest ufna, wchodzi 
w kontakt łatwo, ma poczucie bezpieczeństwa i wol-
ność ciekawości. Łatwo wchodzą w konwersację. 
Są to dzieci wychowywane w atmosferze zachęty, 

akceptacji, wsparcia, przyjaźni, pochwał. Część 
dzieci natomiast jest bojaźliwa, nieufna, ma wysoki 
poziom poczucia zagrożenia wszystkim, co nowe, 
są zbuntowane reżimem rodzicielskim. To widać. 
Część rodziców traktuje swoje dzieci jak przedmioty, 
nie zważając na ich lęk, wymusza różne zachowa-
nia, np. dziecko kuli się ze strachu, płacze, a matka 
zdecydowanie i drastycznie upycha je Mikołajowi 
na kolanach, bo trzeba (!) temu dziecku zrobić na 
pamiątkę fotkę z Mikołajem. Takie i podobne akty 
rodzicielskie owocują oporem dzieci, wyrywaniem 
się, płaczem, co pogłębia stanowczość rodziców 
i u dziecka zamiast miłego – pozostaje przykre 
wspomnienie spotkania z Mikołajem. Temat jest 
drażliwy, wolę go nie rozwijać, żeby nie wchodzić 
w nieprzyjazność z matkami i babciami. Święty ma 
być synonimem pokoju, miłości i dobroci. 
Red.: Znaczy, święty z pomocą dziecku tu 
nie przyjdzie?
Mikołaj: Sorry, redaktorze. Wśród świętych jest 
porządek. To znaczy, każdy pilnuje SWOICH zadań. 
Moim zadaniem jest rozdawać prezenty. Od peda-
gogiki rodziców są inni święci.  Zagadałem się z pa-
nem, tłum dzieci czeka na mnie. Pędzę do roboty.
Red.: Dziękuję za rozmowę.

Wesołych Świąt  
Bożego Narodzenia
życzy Redakcja  
Gazety Senior
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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.

Jarosławiec 10
63-000 Środa Wlkp.

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

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

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

 ͫ całodobową opiekę pielęgniarską
 ͫ opiekę lekarza rodzinnego, rehabilitantów, 

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

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

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

tel. 61 28 78 903, 501 148 807  
sekretariat@domseniora.fzk.pl
www.domseniora.fzk.pl
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I Wielkopolskie  
Forum Rad Seniorów
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zorganizował Wielkopolskie Forum Rad Seniorów. 
Rada Seniorów (gminna, miejska) funkcjonuje (tam, gdzie funkcjonuje) jako ciało doradcze wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast w zakresie realizacji postulatów wynikających z potrzeb mieszkańców 
w wieku zaawansowanym. Żeby Rada spełniała swoją powinność należycie, nie może być jedynie ciałem 
doradczym organu administracji lokalnej – jak to czytamy niekiedy w ich dokumentach statutowych. 
Powinna być nade wszystko organem inicjatywnym.
Ruch powstawania Rad Seniorów w Wielkopolsce 
zapoczątkował dziesięć lat temu Poznań, powołu-
jąc uchwałą Rady Miejskiej Miejską Radę Seniorów. 
Przez dziesięć lat poznańska rada okrzepła organi-
zacyjnie, merytorycznie i twórczo. Zyskała daleko 
idącą przychylność prezydentów miasta i radnych, 
wiarygodność, powagę i skuteczność działania. 
Dzięki Miejskiej Radzie Seniorów w mieście powstało 
wiele nowych rozwiązań problemów uciążliwych se-
niorom. Zwłaszcza takich, które młodym ludziom sie-
dzącym za urzędniczymi biurkami, nigdy by do głowy 
nie przyszły (np. że tabliczki z nazwami ulic mają zbyt 
małe liternictwo dla wiekowych oczu).

Co trzeci poznaniak to senior
Ruch społeczny na rzecz seniorów w Polsce dopie-
ro zaczyna się rozwijać. Taką konieczność wymusza 
demografia kraju. W Poznaniu seniorzy stanowią 
25% mieszkańców, a za kilka lat będzie ich 30%.  
W Wielkopolsce to 20% z tendencją wzrostową. 
Osób starszych będzie przybywało. Niebawem sta-
ną się znaczącą liczebnie zbiorowością społeczną, 
której potrzeby staną się mocno zauważalne. Wiele 
dziedzin życia zbiorowego z natury rzeczy będzie 
musiało być im podporządkowanych, np. w zakresie 
udogodnień infrastruktury transportu publicznego, 

wzrostu liczby miejsc parkingowych dla inwalidów, 
ławeczek na szlakach komunikacji pieszej, toalet 
w miejscach publicznych, mieszkań na niskich pię-
trach dla seniorów itp.

Czego oczekują po Forum?
Obecnie na 246 gmin w Wielkopolsce Rady Senio-
rów działają w 32. Nie jest to procent wysoki. Nie jest 
to nawet jedna trzecia. Ruch rozwija się powoli. Gra-
żyna Mazurek z Kalisza na pytanie czego oczekuje 
po tym Forum, mówi, że ma nadzieję na mnogość 
informacji. Poznań pracuje nad tematyką seniorów 
lat dziesięć, my w Kaliszu od roku. Barbara Mrocz-
kowska z Miejskiej Rady Seniorów w Lesznie nie ma 
kompleksów: pracujemy dużo i skutecznie  – mówi. 
Roman Karpiński z Rawicza podjął się misji ożywie-
nia aktywności seniorów, zwłaszcza na terenach 
wiejskich. Jak na razie szuka pomysłów, inspiracji. 
Ma nadzieję, że na Forum usłyszy coś z doświad-
czeń innych, co może mu się przydać w działaniu. A  
na tym polu jest co robić. Z badań ogólnokrajowych 
wynika, że 87% osób 60+ jest biernych społecznie, 
tzn. nigdzie się nie udziela, a 10% w ogóle nie utrzy-
muje z nikim kontaktów. 98% spędza czas głównie 
przed telewizorem. Wprawdzie 70% emerytów po-
daje, że jedyną formą ich aktywności jest uprawianie 

działki, ale tylko latem przecież. A zimą?

Wielkopolska platforma
Informacji i inspiracji co do urozmaicenia form dzia-
łania potrzebują nie tylko seniorzy z Kalisza czy Ra-
wicza. W wielu rozmowach przewijała się skromność 
i niepewność pozycji Rady Seniora w funkcjonowa-
niu Urzędu Gminy. Na przykład mówi ktoś: w uchwale 
Rady Gminy powołującej Gminną Radę Seniorów jest 
postanowienie, że koszta jej funkcjonowania ponosi 
Rada Gminy, a pokrycia kosztów mojego przyjazdu 
na to Forum gmina odmawia, powołując się na brak 
podstawy prawnej do rozksięgowania tych kosztów. 
A jak radzą sobie inni? – pada pytanie. No właśnie 
– po to było to Forum, żeby można było porozma-
wiać między sobą, jak rozwiązać takie czy inne pro-
blemy robocze. Na zakończenie poszczególnym Ra-
dom Seniorów zostały przekazane kody dostępu do 
wspólnej, wielkopolskiej platformy edukacyjno-infor-
macyjnej, gdzie zainteresowani będą mogli prezen-
tować swoje działania i konstruktywne rozwiązania, 
przedstawiać kłopoty, dzielić się doświadczeniami, 
spostrzeżeniami i potrzebami, podnosząc w ten spo-
sób jakość swojego działania.

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

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

Nowy Rok  
i Nowe  

PostaNowieNia!

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. 

Hetmańska

Za
m

en
ho

fa

Krucza
Rataje

os. Piastowskie 106a

Rabat 20%

poniedziałek godz. 10.30 ZDROWY KRęGOSŁUP
środa godz. 10.30 GIMNASTYKA ZDROWOTNA
środa godz. 17.00 ZUMBA GOLD
sobota godz. 11.15 ZUMBA GOLD

Ośrodek Przywodny Rataje zajmuje się od wielu 
lat aktywizacją seniorów. Program zajęć propo-
nowany przez klub Nice Lady Fitness jest dosto-
sowany do potrzeb osób w wieku 55+. Pomaga 
łagodzić bóle kręgosłupa i stawów, zaburze-
nia równowagi, uczucie sztywności w stawach 
i spadek kondycji. Pod okiem wyspecjalizowa-
nych instruktorów można podczas takich zajęć 
w bezpieczny sposób zadbać o zdrowie, kondy-
cję i sylwetkę.

cennik:
1 wejście 8 zł
4 wejścia 30 zł
8 wejść 50 zł

oferta 
dla osób 
w wieku 

55+

Forum klubów  
seniora
W mieście tak dużym jak Poznań seniorów 
także jest dużo. Około stu dwudziestu czterech 
tysięcy mieszkańców stanowią ludzie w wieku 
poprodukcyjnym. Wielu z nich szuka swojego 
miejsca w jakiejkolwiek małej społeczności 
towarzyskiej, dającej nie tylko przyjemność 
przebywania z ludźmi w podobnej grupie wiekowej, 
ale też dającej możliwość realizowania różnych 
form aktywności. Uczestniczą więc w życiu 
spółdzielczych, osiedlowych czy środowiskowych 
klubów seniora.
Centrum Inicjatyw Senioralnych, będące komórką organizacyjną urzędu miej-
skiego wyodrębnioną dla całościowego monitorowania problematyki senioral-
nej, stara się wychodzić naprzeciwko potrzebom rozwijania inicjatyw oddolnych, 
to znaczy wypływających bezpośrednio ze środowiska seniorów. Polega to na 
ułatwianiu wdrażania w życie tych inicjatyw. Jedną z form integracji senioralne-
go ruchu aktywizacji społecznej realizowaną przez CentrumIS jest cokwartalne 
FORUM KLUBÓW SENIORA.
Forum działa jako spotkania liderów klubu seniora w celu wymiany informacji, 
propozycji lub sugestii między sobą, pod adresem Centrum Inicjatyw Senioral-
nych, Miejskiej Rady Seniorów oraz zapoznania się z ofertami różnych fundacji, 
organizacji, stowarzyszeń – kierowanych do poznańskich klubów seniora jako 
propozycje. Padają tutaj także informacje przekazywane „w dół” przez Centru-
mIS czy MRS o inicjatywach „odgórnych” czy nowych programach, przedsię-
wzięciach urzędu miejskiego na rzecz seniorów itp. Forum ma charakter otwarty 
i może w nim uczestniczyć każda osoba zainteresowana. 

Serial za serialem
Pani Ewa Makowska nie należy do żadnego klubu seniora, przyszła na Forum 
przez ciekawość. Jest osobą aktywną – mówi, że ma tylko jeden dzień w ty-
godniu bez żadnych zajęć pozadomowych: uczestniczy w pracach kilku sekcji 
w uniwersytecie trzeciego wieku i korzysta z Term Maltańskich. Na Forum przy-
szła, bo a nuż dowie się o jakiejś ciekawej inicjatywie.
Pani Bandurska, szefowa Jeżyckiego Klubu Seniora żali się, że trudno jest wy-
ciągnąć emerytów z domu. A to za sprawą telewizji. Ludzie ci mają niewielką 
styczność z szerszym wachlarzem ludzkich zdarzeń życiowych, angażują więc 
swoje emocje, potrzebę empatycznego uczestnictwa w serialach telewizyjnych. 
I tak mija im dzień za dniem: wstają rano, łazienka, śniadanko, potem jeden se-
rial, drugi serial – i już obiad. Po obiedzie znowu: jeden serial, drugi serial – i robi 
się wieczór. Ludzi realnych się nie widziało, ale ile życiowych doznań z bohate-
rami się przeżyło!!! Następnego dnia to samo. Ten tryb życia owocuje wycofa-
niem społecznym w realu. Pani Bandurska chce coś z tym zrobić, ale jeszcze 
nie ma pomysłu. Liczy, że może na spotkaniach Forum znajdzie inspiracje.

Wspólne hobby albo dom
Jest też w Poznaniu pewna liczba klubów seniora o charakterze zamkniętym, 
tzn. działających w ramach konkretnej organizacji lub instytucji np. Klub Seniora 
Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki, Automobilklubu Wiel-
kopolskiego itp.  Uczestniczący w Forum prezes tego ostatniego Jan Laskow-
ski mówi: jesteśmy grupą nietypową w ruchu senioralnym, bowiem nie łączy 
nas więź miejsca zamieszkania, lecz płaszczyzna hobbystyczna. Dla odmiany 
członków klubu seniora w Domu Seniora przy ul. Drewlańskiej łączy wspólne 
życie w tym samym budynku, ale na około stu pięćdziesięciu mieszkańców tylko 
trzydziestu uczestniczy w zajęciach klubu. Nie czują potrzeby wychodzenia do 
ludzi ze swoich jednopokojowych mieszkanek, mówi prezes i dodaje: robimy co 
możemy, żeby tych sąsiadów zaangażować we wspólne obcowanie towarzyskie 
i powiększyć nasz klub, ale efekty są mierne.

Imprezy dla seniorów
Program grudniowego Forum przewidywał informację o programie „Animator 
senioralny” oraz informację o Mistrzostwach Poznania Seniorów w Pływaniu. 
Impreza ma charakter aktywizacji rekreacyjnej i nie jest od uczestników wy-
magana przynależność do klubów pływackich. Startować może każdy w swojej 
kategorii wiekowej. Zachętą dla seniorów są nagrody pieniężne. Pojawiła się 
też informacja o świątecznym koncercie w Centrum Kongresowym Uniwersytetu 
Medycznego z fundowanymi wejściówkami dla osób po sześćdziesiątym roku 
życia. Nadto swoje propozycje dla klubów seniora przedstawiła pani z projektu 
„Trybuna kultury” oraz zachęcający do współpracy kluby seniora Dariusz Ludwi-
czak,  właściciel portalu internetowego „60plus”. Grzegorz Cwojdziński z Chóru 
Męskiego Kompanii Druha Stuligrosza, działającego zarazem jako klub seniora, 
zaoferował klubom seniora koncerty swojego chóru w terminach i z programem 
do uzgodnienia.
W Forum uczestniczył także Bogdan Nowak, sekretarz Miejskiej Rady Seniorów 
w Poznaniu, który zabierając głos, zaakcentował zachęty płynące z programu 
działania Miejskiej Rady Seniorów. 
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Uzupełnij swoją dietę!
Właściwa dieta powinna uwzględniać zmiany, które zachodzą wraz z wiekiem 
w naszym organizmie. Nie jest tajemnicą, że z upływem lat nasz organizm 
pracuje coraz wolniej również w zakresie układu pokarmowego. Czego zatem 
brakuje w diecie seniorów i czym te braki uzupełnić?

Wraz z wiekiem, poprzez zmniejszanie się ilości wy-
dzielanej śliny i soków trawiennych, trudniej jest nam 
trawić pokarm. Zwolnienie perystaltyki jelit (u 80-lat-
ka podstawowa przemiana materii wynosi 80 procent 
tej, która występuje u 40-latka) oraz zmiana mikro-
flory jelita grubego skutkują gorszym wchłanianiem 
składników odżywczych. Ponadto zmienia się stęże-
nie kwasów żołądkowych, co daje uczucie pełności 
i przyczynia się do wzdęć. Dodatkowo choroby często 
towarzyszące wielu seniorom, takie jak cukrzyca czy 
nowotwory wymagają bardzo dobrze zbilansowanej, 
bogatej w konkretne składniki odżywcze i mineralne 
diety. 

Błonnik, sód, potas
Tymczasem polscy seniorzy nie tylko niewłaściwie się 
odżywiają, ale również spora część z nich cierpi na 
niedożywienie, co skutkuje spadkiem odporności, po-
gorszeniem samopoczucia oraz osłabieniem mięśni. 
A utrzymujące się przez dłuższy czas niedożywienie 
wydłuża czas powrotu do zdrowia po chorobie lub ura-
zach. Osoby cierpiące na niedożywienie powinny  za-
tem zbilansowaną dietę uzupełniać specjalnie dobra-
nymi preparatami medycznymi, zawierającymi m.in. 
fosfor, błonnik, sód, potas. Preparaty te będą pomoc-
ne również u chorych ze zwiększonym zapotrzebowa-
niem energetycznym i zapotrzebowaniem odżywczym, 
w procesach zakaźnych, chorobach neurologicznych, 
a także u osób z ograniczeniem przyjmowania pokar-
mów i płynów – skurczową niewydolnością serca, nie-
wydolnością nerek, zmianami związanymi ze starze-
niem się organizmu oraz anoreksją.

Dieta w cukrzycy
Cukrzyca to dziś już choroba cywilizacyjna, na któ-
rą w samej Polsce cierpi prawie 3 miliony Polaków. 
Większość z nich to seniorzy. Podstawą leczenia cu-
krzycy jest odpowiednia dieta, oparta o regularne po-
siłki, od trzech do sześciu na dobę, w zależności od 
stosowanego leczenia oraz poziomu cukru we krwi. 
Liczbę posiłków najlepiej ustalić ze swoim lekarzem 
i dbać o to, by jeść o stałych porach i nie podjadać 
między posiłkami oraz unikać dłuższych przerw bez 
jedzenia. To ostatnie zalecenie jest niezwykle waż-
ne, bowiem nie przestrzegając go, narażamy się na 
nadmierny spadek stężenia cukru we krwi, co zagra-
ża zdrowiu, a nawet życiu. Chorym na cukrzycę dość 

często dokuczają zaparcia. Przyczyna wynika z gor-
szej perystaltyki jelit, gdyż unerwienie tych mięśni jest 
uszkodzone.
Wybierajmy więc produkty zawierające węglowoda-
ny złożone i bogate w błonnik, gdyż zawarty w nich 
cukier wchłania się powoli i nie powoduje nadmier-
nie wysokich poziomów cukru we krwi po posiłkach. 
Unikajmy natomiast żywności bogatej w cukry proste, 
które powodują szybki i gwałtowny wzrost stężenia 
cukru we krwi, bardzo trudny do wyrównania lekami. 
Ważne jest też ograniczenie ilości tłuszczów zwierzę-
cych, co pozwala na obniżenie stężenia złego chole-
sterolu we krwi.

Uzupełnienie posiłków
Dietę cukrzycową warto uzupełnić niskoglikemicz-
nym, dietetycznym środkiem spożywczym specjalne-
go przeznaczenia medycznego. FontActiv® diaBest 
przeznaczony jest specjalnie dla osób z zaburzeniami 
metabolizmu glukozy. To dieta bogata w białko, które 
pomaga utrzymać masę mięśniową. Jest zbogacona 
chromem, przyczyniającym się do utrzymania nor-
malnego poziomu glukozy we krwi oraz magnezem 
i biotyną. Proszek łatwo się rozpuszcza i jest dostęp-
ny w dwóch smakach: waniliowym i czekoladowym.
Informacje o produktach, które umożliwiają uzu-
pełnienie codziennej diety, są dostępne na stronie:  
www.nutrismed.pl

FontActiv® diaBest jest niskoglikemicznym, dietetycznym 
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego 
do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia lub 
ryzyka niedożywienia u osób z zaburzeniami metabolizmu glukozy. 
Pełnowartościowa dieta pod względem odżywczym, bogata w FOS 
i odporne dekstryny oraz białko, które pomaga utrzymać masę 
mięśniową. Źródłem węglowodanów jest izomaltuloza, która 
zapewnia powolne uwalnianie energii. Zawiera także ALA  
(kwas alfa-linolenowy) oraz witaminy i minerały. Formuła produktu 
jest wzbogacona chromem, magnezem i biotyną. Chrom przyczynia 
się do utrzymania normalnego poziomu glukozy we krwi. Produkt 
jest bezglutenowy. 

FontActiv® diaBest 

Chorzy, którzy mogą odnieść szczególne  

korzyści ze stosowania preparatu:

• Pacjenci z niepożądaną utratą masy ciała

• Pacjenci z brakiem apetytu

• Pacjenci przed rozległymi zabiegami  

w obrębie jamy brzusznej

Produkt dostępny w Aptekach  
i na stronie Nutrismed.pl

Infolinia 801 703 324 

biuro@nutrismed.net

pełna zbilansowana dieta z błonnikiem w proszku! 
Proszek, 400g.

NOWOSĆ

REKLAMA

NTM
nietrzymanie 
moczu

Wśród wielu 
chorób 
dotykających 
społeczeństwo istnieje 
dolegliwość utrudniająca 
codzienne życie, łącząca się 
z ogromnym dyskomfortem, 
a do tego wyjątkowo przykra 
i krępująca. Duży odsetek 
chorych nie przyznaje się do niej 
lub próbuje ją ukryć nawet przed 
najbliższymi i lekarzem.
NTM to niezależny od woli wyciek moczu przez 
cewkę moczową, który w efekcie stanowi problem 
socjalny i higieniczny. Może to być kilka kropel, sta-
łe kapanie albo nawet strumień.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
choroba, na którą cierpi minimum 5 procent społe-
czeństwa, ma status choroby społecznej. Zgodnie 
z definicją choroba społeczna to schorzenie prze-
wlekłe, szeroko rozpowszechnione w społeczności, 
które ogranicza możliwość wykonywania podsta-
wowych zadań życiowych np. pracy, wymaga dłu-
giej regularnej opieki lekarskiej, jest trudno wyle-
czalne, stanowi problem dla całego społeczeństwa. 
Według statystyk NTM dotyka ok. 10-15% każdego 
społeczeństwa, co w polskich realiach stanowi pra-
wie 4 miliony osób, w większości kobiet. Na dolegli-
wość tę narażeni są wszyscy, bez względu na wiek 
i płeć. Grupy szczególnego ryzyka to kobiety po 
porodach i w okresie menopauzalnym oraz osoby 
w podeszłym wieku. 

Dla osób z problemem NTM
W Polsce NTM jest już obecnie problemem spo-
łecznym, z którym będą się musiały zmierzyć co-
raz większe rzesze osób. Nie można traktować jej 
marginalnie czy wręcz tabu. Należy o NTM mówić, 
informować o zagrożeniach, a przede wszystkim 
edukować. Taki cel między innymi przyjęło Stowa-
rzyszenie Osób z NTM „UroConti” (jest to organi-
zacja non-profit) zrzeszające osoby z problemem 
nietrzymania moczu. Stowarzyszenie zostało zało-
żone w 2007 r. przez grupę aktywnych osób, chcą-
cym pomóc sobie i innym pacjentom borykającym 
się z tym problemem. Obecnie „UroConti” zrzesza 
członków w dziewięciu oddziałach: Wrocławiu, 
Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi, Krakowie, Warsza-
wie, Gdańsku, Kielcach i Poznaniu. W przyszłości 
planowane jest rozszerzenie działalności na teren 
całej Polski. I bardzo dobrze, ponieważ choroba 
dotyka coraz większą ilość ludzi i tylko działania 
edukacyjne mogą pomóc w poprawie komfortu ży-
cia i zmierzenia się z problemem NTM. 
O tym wszystkim mówiono na spotkaniu opłatko-
wym zorganizowanym w Poznaniu, z którego za-
mieszczamy krótką fotorelację...

Roman Szymański
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Niezastąpiona 
witamina K
Witamina K odgrywa istotną rolę, równorzędną 
z witaminą D, w utrzymaniu prawidłowego stanu kości. 
Jej niedobór w diecie może prowadzić do trudności 
w mineralizacji kości, a co za tym idzie – do rozwoju 
osteoporozy oraz choroby zwyrodnieniowej stawów. Ale 
nie tylko, bowiem pierwiastek ten odgrywa ważną rolę 
również w profilaktyce demencji, cukrzycy i Alzheimera. 
Przez wiele lat witaminie K przypisywa-
no wyłącznie funkcję w procesie krzep-
nięcia krwi, jednakże wyniki badań 
ostatniego trzydziestolecia wskazują 
na jej udział także w innych procesach, 
takich jak: metabolizm kości, namna-
żanie komórek nowotworowych, zwap-
nienie płytek miażdżycowych i rozwój 
chorób układu krążenia. Dzięki odpo-
wiedniemu dziennemu spożyciu wita-
miny K można skutecznie zahamować 
powstawanie blaszki miażdżycowej, 
a tym samym zapobiegać zwapnieniu 
tętnic – częstej przyczynie niewydolno-
ści krążeniowej.
Oprócz znanych wcześniej zastosowań 
witaminy K stwierdzono również jej ol-
brzymią rolę w profilaktyce i leczeniu 
wielu innych schorzeń, jak np. cukrzy-
ca, demencja i choroba Alzheimera, 
a nawet nowotwory.

Witamina K w osteoporozie
Rozwój układu kostnego człowieka za-
leży w dużym stopniu od prawidłowe-
go żywienia. Osteoporoza jest jednym 
z niewielu schorzeń, któremu można 
zapobiegać poprzez właściwe odży-
wianie i aktywność fizyczną. Profilakty-
kę należy rozpocząć już w dzieciństwie, 
gdyż po 30 roku życia masa kostna ule-
ga stopniowej destrukcji, co prowadzi 
do malejącej odporności mechanicznej 
i ryzyka wzrostu złamań kości. Ważną 
rolę w rozwoju osteoporozy odgrywa-
ją czynniki dietetyczne, nieprawidłowa 
podaż wapnia, niedobór witaminy D i K 
oraz białka. 
Chorobę tę dzielimy najczęściej na 
dwa rodzaje: pierwotną, charaktery-
styczną dla kobiet po menopauzie oraz 
mężczyzn w okresie wczesnej starości 
i wtórną, wynikającą z długotrwałego 
przyjmowania leków lub istnienia in-
nych chorób.

Dieta seniora
W przypadku podejrzenia osteoporozy 
należy ocenić gęstość mineralną kości 
i stopień mineralizacji. Dotychczas w jej 
profilaktyce kładziono nacisk na uzu-
pełnianie niedoborów żywieniowych, 
a głównie białka, wapnia i witaminy 
D. Obecnie uważa się, że rola witami-
ny K jest równorzędna z rolą witaminy 
D w utrzymaniu prawidłowego stanu 
kośćca. W codziennej diecie seniora 
powinna zatem znaleźć się odpowied-
nia ilość wapnia, najlepiej z produktów 
mlecznych zawierających laktozę, która 
zwiększa jego absorpcję. Co ciekawe, 
wbrew zaleceniom dietetyków, najwięk-
sza porcja produktów bogatych w wapń 
powinna być spożywana wieczorem, 
kiedy aktywność komórek wbudowu-
jących ten pierwiastek jest największa. 

Gdzie znaleźć witaminę K?
Witaminę K2  (w naturze witamina K 
występuje w dwóch postaciach – K1 
oraz K2) zawierają przede wszystkim 

produkty pochodzenia zwierzęcego. 
Występuje ona zarówno w nabiale, jak 
i w mięsie z wolnego chowu, zwłaszcza 
drobiowym (kurze i gęsie) oraz woło-
wym. Warto sięgać także po sery dłu-
godojrzewające, np. Gouda, Brie czy 
żółtka jaj. Dobrym źródłem witaminy 
są kiszonki oraz natto, czyli japońska 
potrawa przyrządzana ze sfermento-
wanej soi. Dla porównania – żółtko jaja 
ma około 32 mikrogramów witaminy 
K2 w 100 gramach, sery twarde około 
67, wątróbka z gęsi 369, a natto – aż 
1103,4! Co więcej, natto zawiera naj-
aktywniejszą formę witaminy K2 – me-
nachinon 7. Inne wspomniane produkty 
obfitują głównie w formę menachinon 
4, która również zalicza się do rodziny 
witaminy K2, jednak ma mniejszy po-
tencjał biologiczny.
W celu zapobiegania osteoporozie 
należy pamiętać, aby w posiłkach nie 
zabrakło: witaminy D (znajdziemy ją 
w rybach, mleku i jego przetworach), 
witaminy K (warzywa liściaste, ryby, 
czasem wątroba) oraz witaminy C (jej 
źródłem są owoce i warzywa).
W jadłospisie powinniśmy unikać nato-
miast napojów z fosforanami, produk-
tów ze szczawianami i soli. Pamiętajmy 
także, że głodówki, diety odchudzające 
i diety niskobiałkowe sprzyjają ubytkowi 
masy kostnej i rozwojowi osteoporozy.

Dzienne zapotrzebowanie
Obecnie zaleca się zwiększenie dzien-
nej porcji witaminy K do poziomu 120 
μg/d dla mężczyzn i 90μg/d dla kobiet. 
Ilość ta jest jednak wystarczająca tyl-
ko dla zapewnienia właściwej syntezy 
czynników krzepnięcia. Dla zapewnie-
nia udziału witaminy K także w innych 
procesach naszego organizmu, daw-
ka ta powinna wynosić około 1 mg/d. 
Ponieważ nasza codzienna dieta do-
starcza około 300-700 μg tej witaminy, 
pozostałą ilość powinniśmy suplemen-
tować odpowiednimi produktami.

Zdrowie
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Na badania refundowane przez NFZ można czekać miesiącami. Coraz częściej 
wykonujemy je płacąc z własnej kieszeni. Jak wyszukać placówkę, w której 
najbliżej, najszybciej i najtaniej uzyskamy możliwość zrobienia rezonansu  
czy tomografii? - Pomoże w tym portal Cenomed.pl
Czasem badanie musi być przeprowadzone nie-
zwykle szybko, np. gdy pacjent odczuwa silny ból, 
podejrzewany jest udar lub choroba nowotworowa. 
Każdy dzień opóźnienia w postawieniu diagnozy, 
a co za tym idzie rozpoczęciu leczenia, to ryzyko, 
że choroba stanie się na tyle zaawansowana, iż nie 
będzie możliwości skutecznego leczenia.

Wyszukaj w kilkanaście sekund
Cenomed.pl to serwis internetowy, który został stwo-
rzony przez pacjentów i dla pacjentów, którzy pilnie 
potrzebują diagnostyki obrazowej.
Portal powstał z myślą o ludziach poszukujących in-
formacji na temat cen oraz dostępności badań w po-
szczególnych miastach naszego kraju lub placówek, 
które je oferują. Dzięki serwisowi Cenomed.pl może-
my bez wychodzenia z domu umówić się na bada-
nie w ośrodku medycznym, który nas interesuje, lub 
w cenie, która jest bardziej atrakcyjna. Zwykle, żeby 
znaleźć informacje o ośrodkach w swojej okolicy, pa-
cjent musi spędzić dużo czasu na poszukiwaniach. 
Na portalu Cenomed.pl trwa to kilkanaście sekund. 
Pozwala to oszczędzić czas, pieniądze i koszty 
związane z ewentualnymi dojazdami.

Najszybciej i najtaniej
Na prostej w obsłudze stronie internetowej znaj-
dziemy porównywarkę cen badań diagnostycznych, 
takich jak rezonans magnetyczny, tomografia kom-
puterowa, PET-CT. Portal daje możliwość szybkiego 

sprawdzenia, w jakim ośrodku badanie jest wykony-
wane najtaniej i najszybciej oraz umówienia się na 
procedurę, również poza godzinami pracy ośrodków.
– Cenomed bardzo mi pomógł w umówieniu na pilne 
badanie tomografii komputerowej dla mojego męża. 
Odpowiedź była natychmiastowa, wizyta umówiona 
na następny dzień, co było dla mnie szokiem. Umó-
wić się na badanie TK w Warszawie już następnego 
dnia to coś niesamowitego. Rozmowa z konsultan-
tem – jego empatia i zaangażowanie – to wszystkie 
cechy usługi na najwyższym europejskim poziomie 
– mówi pani Teresa z Warszawy. Podobnego zda-
nia jest pani Katarzyna z Wrocławia: Profesjonalne 
badania to kosztowna sprawa. Dzięki Cenomed.pl 
sytuacja się zmienia: bardzo prosta, intuicyjna i sku-
teczna wyszukiwarka!
Bezpłatnie służy pacjentom do porównania ofert 
ośrodków, szybszego i komfortowego zapisu na po-
trzebne im badania w atrakcyjnej cenie lub dogodnej 
lokalizacji. To portal, który oszczędza czas, nerwy 
i pieniądze osób chorych i wymagających pilnej dia-
gnostyki. Jednocześnie szanuje ich prawo do infor-
macji, wyboru i komfortu oraz sprawnego monitoro-
wania stanu zdrowia.

Przez komputer, tablet, telefon
Cenomed.pl to portal, za pomocą którego umówisz 
się na badanie lub polecisz je osobie, której potrzeb-
na jest diagnostyka. Możesz to zrobić przez kom-
puter, tablet, a nawet telefon. Dodatkowo zyskujesz 

dostęp do informacji i wiarygodnych opinii na temat 
placówki diagnostycznej, a także telefoniczną pomoc 
konsultanta. W poradniku Cenomed.pl znajdziesz 
także opis badań diagnostycznych z informacjami 
o procedurach, rodzajach badań i sposobie przygo-
towania się na nie.

badania najbliżej i najtaniej
Wyszukaj i bądź zdrów

Portal Cenomed.pl 
•	 porówna ceny badań
•	 wskaże placówkę  

w Twojej okolicy
•	 umówi na badanie
•	 udzieli informacji

REKLAMA
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Uwierzyć w tych, którzy 
w siebie nie wierzą
Dzieci z tzw. trudną przeszłością mają kiepską samoocenę. Niepowodzenia w 
szkole, kłopoty w domu sprawiają, że tracą wiarę w siebie albo zwyczajnie nigdy 
jej nie miały. Akademia Przyszłości, której pomysłodawcą jest ks. Jacek Stryczek, 
od 15 lat pomaga uczniom szkół podstawowych uwierzyć w siebie, wyznaczać 
sobie ambitne cele i dążyć do ich realizacji. Również Ty możesz im pomóc!
Historia Adriana
Zapytany o trzy słowa, które najlepiej go charaktery-
zują, Adrian napisał na kartce: „Niegrzeczny, wysoki, 
niemądry”. Chodzi do szóstej klasy i marzy o tym, 
by zostać piłkarzem. Nauka mu nie idzie, dlatego 
z udziałem w Akademii łączy spore nadzieje. Chciał-
by się trochę podciągnąć w szkole, a potem zacząć 
spełniać swoje marzenia. Pomaga mu w tym Marta, 
wolontariuszka. Razem pracują przede wszystkim 
nad matematyką. Marta zauważyła, że mocnymi stro-
nami Adriana są dobra koncentracja, poprawne rozu-
mowanie i wnioskowanie. – Wcale nie jest niemądry, 
jak o sobie sądzi – mówi.
Podczas wspólnych zajęć Marta chętnie proponuje 
Adrianowi niesztampowe metody nauki, np. metaplan 
albo burzę mózgów. Adrianowi bardzo się to podoba. 
Dużo też rozmawiają. Adrian coraz chętniej opowia-
da Marcie o tym, co się dzieje u niego w szkole, o wy-
cieczkach klasowych, zainteresowaniach, o relacji 
z bratem. Martę cieszy, że tak szybko zrozumiał, że 
do spełnienia marzeń o byciu piłkarzem nie wystar-
czy mu udział w treningach i zajęciach z WF-u. Że 
prawdziwy sukces może osiągnąć tylko wtedy, gdy 
stanie się świadomym swoich zalet, inteligentnym 
i pewnym siebie człowiekiem.

Zmienić samoocenę
Adrian jest podopiecznym Akademii Przyszłości, Mar-
ta – tutorem-wolontariuszem. Akademia Przyszłości 
od 2003 roku pracuje z dziećmi mającymi trudności 

w nauce i niską samoocenę, w oparciu o autorską 
metodologię – System Motywatorów Zmiany.
Podopieczni Akademii to mali ludzie „z długą historią”, 
którzy często słyszeli, że nic z nich nie będzie.  – Nie 
zmieniamy ich świata, nie usuwamy przeszkód z dro-
gi, ale uczymy, jak sobie w tym świecie radzić – mówi 
ks. Jacek Stryczek, założyciel Szlachetnej Paczki 
i Akademii Przyszłości, zapowiadając, że w edycji 
2017/2018 pomoc otrzyma ponad 2300 dzieci.
Akademia Przyszłości to nowatorski program eduka-
cyjny skierowany do dzieci ze szkół podstawowych. 
Formuła projektu oparta jest o autorski System Mo-
tywatorów Zmiany, bazujący na metodologii projekto-
wania doświadczeń. Pokazujemy dziecku świat, do 
którego może mieć dostęp, a ono samo podejmuje 
działania, które prowadzą do realizacji wizji przyszło-
ści. Nie musi, ale chce się uczyć!

Jak działa Akademia Przyszłości
Do Akademii przystępują dzieci, bo mają problemy 
w szkole; tkwiąc w dotychczasowych schematach, 
powielają porażki i pogłębiają swoją niską samooce-
nę. Udział w Akademii Przyszłości nie służy temu, 
by dziecko poprawiło swoje oceny w szkole, lecz by 
zmieniło swój sposób myślenia o sobie, swój spo-
sób działania, by zbudowało swoją nową tożsamość 
i w przyszłości samo poradziło sobie w życiu.
W pracy z dzieckiem wolontariusze sięgają do zało-
żeń tutoringu. Jego podstawową wartością jest indy-
widualne zaangażowanie drugiego człowieka, które 

wyraża się w standardzie pracy 1x1x1 – jeden wolon-
tariusz spotyka się z jednym dzieckiem raz w tygo-
dniu. Przynosi to owoce w postaci rozwoju potencjału 
uczniów oraz ich motywacji do samodzielnej pracy. 
Wolontariusz przez kilka miesięcy regularnie, raz 
w tygodniu, jako tutor spotyka się na indywidualnych 
zajęciach z dzieckiem wybranym spośród rodzin ży-
jących w trudnej sytuacji i staje się jego przyjacielem 
i mentorem. Uczy je wygrywać, pokazuje i wzmacnia 
jego dobre strony, podnosi jego samoocenę i spra-
wia, że dziecku zaczyna się chcieć.
Darczyńca funduje dziecku Indeks i mu kibicuje, co 
jest jedną ze składowych Systemu Motywatorów 
Zmiany. Dziecko ma świadomość, że jest dla kogoś 
ważne i otrzymuje niezaprzeczalny dowód na to, że 
zależy na nim komuś konkretnemu, bo ten ktoś prze-
kazuje wsparcie bezpośrednio dla niego. Darczyńca 
jest dla dziecka Aniołem.

Wyprawka na rozpoczęcie semestru
Dziecko, które pochodzi z rodziny niezamożnej, rzadko 
dostaje prezenty. W Akademii pokazujemy mu, że zasłu-
guje na coś wyjątkowego, dlatego otrzymuje wyprawkę 
(Indeks Sukcesów) na początek oraz dedykowany upo-
minek od Darczyńcy na zakończenie roku. Zyskuje coś 
unikatowego, czego nie mają jego rówieśnicy.
Podczas Inauguracji dziecko może poczuć dumę 
z wstąpienia w szeregi studentów AKADEMII, stanąć 
na scenie w świetle jupiterów i odebrać indeks z rąk 
rektora lub innej znaczącej osoby.

Dyplom sukcesów
Dziecko spotyka ludzi sukcesu, z którymi nie miałoby 
szansy zetknąć się w swoim środowisku. Ciekawe oso-

fot. Agnieszka Ozga-Woznica

Pomoc

WOLISZ PRZELEW TRADYCYJNY?
Możesz także dokonać wpłaty bezpośrednio na 
konto Raiffeisen Bank Polska
21 1750 0012 0000 0000 2060 1264
Tytułem: Darowizna – AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
Stowarzyszenie WIOSNA
ul. Berka Joselewicza 21, Kraków 31-031

Mówi się: nie ryba, ale wędka. Ale jeśli ktoś nie ma 
mentalności wędkarza i dostanie wędkę, to ją sprzeda i kupi 
ryby. My dzieciom dajemy mentalność wędkarza, która polega 
na tym, że jak ktoś chce ryby, to znajdzie kij i będzie nim łowił. 
Zawsze sobie poradzi. Wędką jest na przykład szkoła. Bez 
właściwego nastawienia, dzieci tracą w niej czas.

ks. Jacek WIOSNA Stryczek

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

Noworoczna promocja! 
- 10% RaBatu Z GaZEtą SENiOR 
na ekstrakty konopne CBD + CBDa 3% i 6% 

REKLAMA
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bowości i życiorysy mają inspirować je do stawania się kimś ważnym i pogłębiania 
własnych zainteresowań. Odkrywa miejsca na co dzień niedostępne (np. uczelnia, 
Pałac Prezydencki, duża redakcja), może poczuć się ważne i uwierzyć, że świat stoi 
przed nim otworem. Samo decyduje, czyj świat i w jaki sposób chce zmieniać. 
Uczeń Akademii spędza Dzień Dziecka, zasiadając w fotelu prezesa dużej firmy lub 
instytucji. Patrząc na świat z tej perspektywy, ma szansę pomyśleć: ja też kiedyś mogę 
być w takim miejscu. Po raz kolejny dostaje sygnał: świat stoi przede mną otworem!
Zakończenie roku to okazja do wspólnego świętowania osiągnięć dziecka pod-
czas Gali Sukcesów. W Akademii każde dziecko może być z siebie dumne – nie 
ma podziału na uczniów z czerwonym paskiem i bez. Podopieczny otrzymuje 
Dyplom Sukcesów, gdzie tutor zapisuje jego największe zwycięstwa. Być może to 
pierwszy moment, kiedy dziecko z radością pokaże swój dyplom rodzicom.

15-lecie Akademii Przyszłości
Akademia Przyszłości obchodzi w tym roku 15-lecie. Inauguracja jubileuszowej 
edycji w Krakowie odbyła się 22 października w auli Centrum Dydaktyki AGH. 
Dzieci wzięły udział w prezentacji europejskiego koordynatora popularyzacji ba-
dań i misji na Marsa Łukasza Wilczyńskiego, a także wybrały się w bajkowy lot 
balonem od planety poznania przez planetę porażek do planety sukcesów. Towa-
rzyszyła im w podróży aeronautka Sophie Blanchard. W sumie 430 dzieci z 37 
szkół w Małopolsce odebrało indeksy sukcesów. 
Motywem przewodnim tegorocznej gali inauguracyjnej był… lot balonem.
– Dla mnie Akademia Przyszłości jest właśnie jak podróżowanie balonem – mówi 
Ola, wolontariuszka Akademii. – To okazja do spojrzenia na świat z innej perspek-
tywy, poznania niezwykłych osób, odkrywania nowych miejsc, zrzucenia balastu 
oraz mierzenia się z różnymi warunkami atmosferycznymi. Te wyjątkowe chwile 
i sukcesy z przygody zapiszemy w dzienniku, jakim jest Indeks Sukcesów. 

Ufunduj indeks!
Jednak jeszcze nie wszystkie dzieci mają na ten rok indeksy. Zachęcamy uniwer-
sytety trzeciego wieku, kluby seniora i inne organizacje senioralne do ufundowa-
nia indeksu dla dziecka z „długą historią”. Koszt indeksu na edycję 2017/18 to 
1000 zł. Zakupu można dokonać jednorazowo, w ratach lub wziąć udział w zbiór-
ce na konkretne dziecko. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie Akademii  
www.akademiaprzyszlosci.org.pl. 
Dzięki wsparciu podopiecznego Akademii Przyszłości zyskujemy możliwość lokal-
nego współtworzenia rozpoznawalnego, ogólnopolskiego projektu o dużym wpły-
wie społecznym.
Doinwestowujemy organizację lokalnej grupy wolontariuszy Akademii, którzy dzięki 
temu profesjonalizują się i mogą jeszcze skuteczniej działać, pracując z dziećmi 
z „trudną historią”. Jesteśmy na bieżąco informowani o postępach podopiecznego. 
Otrzymamy również pakiet promocyjny, m.in. prezentację nt. projektu, banner re-
klamowy z logo Akademia Przyszłości – Inwestor Społeczny czy wzór artykułów 
– do wykorzystania w kanałach własnych i działaniach promocyjnych. Więcej in-
formacji: akademiaprzyszlosci.org.pl

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

Nasza druga lokalizacja 
Dom Opieki Radosna Jesień

ul. Zalesie 6, 62-040 Puszczykowo 
REKLAMA

Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego 
Wieku zaprasza na wykłady
10 stycznia, godz. 17.00: Wpływ sposobu odżywiania 
na długowieczność, sala A, ul. Wojska Polskiego 28
24 stycznia, godz. 17.00: Gatunki chleba w Polsce, 
Chleb plackowy oraz inne rodzaje chleba pozaeuro-
pejskiego, sala A, ul. Wojska Polskiego 28
Szczegółowe informacje i zapisy: tel. 61 848 70 26

Warsztaty psychologiczne w Centrum IS
11 stycznia, godz. 11.00
„W kontakcie ze sobą, w kontakcie z innymi – warsz-
tat psychologiczny”
Spotkanie skierowane do osób, które mają chęć le-
piej poznać samych siebie. Odbywać się to będzie 
poprzez ćwiczenia, refleksję nad nimi i rozmowę 
z grupą. Uczestnicy zaproszeni zostaną do wyko-
nywania krótkich zadań (indywidualnie, w małych 
grupach lub całą grupą), po których nastąpi ich omó-
wienie. Co można zyskać? To zależy od samych 
uczestników, od zaangażowania i chęci podziele-
nia się swoimi refleksjami. Zajęcia będą na pewno 
okazją do tego, żeby zastanowić się nad rzeczami, 
którym na co dzień nie poświęcamy uwagi. Często 
okazuje się, że z pozoru prosta i szybka czynność, 
taka jak nalewanie wody do kubka może budzić mnó-
stwo uczuć i myśli, z których nawet nie zdajemy so-
bie sprawy. Zastanowienie się nad tymi ulotnymi my-
ślami i uczuciami prowadzi do lepszego rozumienia 
siebie, czasem – do zaskakujących odkryć na swój 
temat. Dzielenie się refleksjami rozwija umiejętność 
wyrażania siebie oraz pozwala zrozumieć inne osoby 
z grupy i ich zachowania. Można się też dowiedzieć, 
jakie sprawiamy pierwsze wrażenie, jak inni na nas 
reagują gdy coś robimy lub mówimy. Zajęcia popro-
wadzi wolontariuszka, psycholog Agata Szekiełda.
Czas: 2,5 godziny, z 15 minutową przerwą. Zaję-
cia odbędą się w Centrum Inicjatyw Senioralnych,  
ul. Mielżyńskiego 24.
Na zajęcia obowiązują zapisy pod numerem telefonu 
61 847 21 11 lub osobiście w Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych, ul . Mielżyńskiego 24.

Bezpłatne wykłady psychologiczno-sek-
suologiczne
Zespół Ośrodka ROZMOWA zaprasza na kolejne 
bezpłatne wykłady psychologiczno-seksuologiczne.
18 stycznia, godz. 18.00
Ile jest seksu w seksie? Jak rozwijać swoją inteligen-
cję seksualną?
Prowadząca: mgr Izabela Turbaczewska Brako-
niecka – psycholog, psychoterapeuta, seksuolog 
kliniczny. Wykłady odbywają się w Emipiku przy  

pl. Wolności w Poznaniu, rezerwacja miejsca: rozmo-
wa_opp@wp.pl, lub 603-408-842.

Zajęcia plastyczne dla seniorów
Fundacja Serdecznik zaprasza serdecznie senio-
rów na cykliczne warsztaty plastyczne. Na zajęciach 
uczymy klasycznych technik rysunkowych i malar-
skich. Pracujemy w kameralnych 8-osobowych gru-
pach. Zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają 
się w stałych terminach. Koszt miesięcznych zajęć to 
40 zł. Są jeszcze wolne miejsca w grupie poniedział-
kowej o godzinie 14:00 i w piątek o godzinie 13:00. 
Informacje i zapisy do grup: tel. 533 488 550.
Miejsce: FUNDACJA SERDECZNIK Pracownia AR-
TYSTART ul. Grodziska 15 Poznań.

Spotkania z sędzią w stanie spoczynku 
panią Genowefą Pietraszewską
Pani sędzia podzieli się z Państwem swoją wiedzą 
na temat praw m.in. w sytuacji, gdy obecny lub były 
małżonek nie przyczynia się do utrzymania rodziny 
lub dorosłe dzieci uniemożliwiają albo utrudniają 
kontakty z wnukami. Podpowie też, gdzie szukać po-
mocy, gdy ktoś z bliskich ujawnia objawy uzależnień 
oraz gdy w trudnej sytuacji materialnej nie możemy 
uzyskać pomocy finansowej od dorosłych dzieci. Być 
może zainteresuje Państwa także, jakie są możliwo-
ści działania, gdy zachodzi potrzeba umieszczenia 
osoby starszej lub schorowanej w domu pomocy spo-
łecznej lub jak osoba starsza może się obronić przed 
umieszczeniem jej w takiej placówce przymusowo. 
Wybranemu zagadnieniu poświęcony będzie jeden 
wykład w miesiącu. Oprócz spotkań z zakresu prawa 
rodzinnego specjalistka przygotowała także wykłady 
„Przychodzi senior do sądu” na temat funkcjonowa-
nia sądu i zachowania w przypadku wezwania przez 
sąd w charakterze świadka lub pokrzywdzonego.
15 stycznia, godz. 11.00-13.00:  Przemoc w rodzinie, 
objawy uzależnień, problemy wychowawcze z wnu-
kami - możliwości uzyskania pomocy.
Gdzie? Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyn-
skiego 24, spotkania nieodpłatne
Luty 2018 r.: Jak działa sąd, jak się zachować w są-
dzie na rozprawie w sprawach karnych i cywilnych?
Marzec 2018 r.: Spotkanie z miejskim Rzecznikiem 
Praw Konsumenta dotyczące sytuacji związanych 
z zakupami i pułapek czyhających na seniorów.
Kwiecień/maj 2018 r.: Tematy zaproponowane przez 
samych seniorów, możliwość spotkania z gościem.
Na spotkanie obowiązują zapisy pod numerem tele-
fonu 61 847 21 11, Centrum IS ul. Mielżyńskiego 24.

poleca
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Nowe technologie w aparatach słuchowych!
•	 Zamiast baterii możliwość ładowania
•	 Rozmowa telefoniczna słyszana 

w dwóch aparatach jednocześnie, 
przesyłana bezpośrednio z telefonu

•	 Lepsze słyszenie w hałasie
•	 Bardziej dyskretny i wytrzymały aparat 

słuchowy wewnątrzuszny w obudowie 
z tytanu 

•	 Regulacja aparatów słuchowych za 
pomocą Twojego telefonu

•	Nowe wodoodporne obudowy

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

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

Jeśli zastanawiasz się jaki aparat słuchowy 
będzie dla Ciebie najlepszy, już dziś umów się 
na bezpłatną konsultację z naszym protetykiem 
słuchu i odkryj słyszenie na nowo!

www.aaparatysluchowe.com

REKLAMA

Pomoc finansowa dla osób z niepełnosprawnościami – wnioski 
na rok 2018
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu informuje o możliwości ubiega-
nia się o pomoc finansową dla osób z niepełnosprawnościami. Tu szczegóły:  
http://centrumis.pl/pomoc-finansowa-dla-osób-z-niepełnosprawnościami-wnioski-
na-rok-2018.html

Drogie Seniorki, Mili Seniorzy.

Przed nami czas świętowania! Życzymy wam, żeby w tych 
dniach znalazło się miejsce na uspokojenie, na momenty 
radości, na przypomnienie sobie tego, co w naszym życiu 
cenne i dobre, a co, być może, umyka nam niekiedy 
w codzienności. Mówią, że jesteśmy sumą relacji, które 
tworzymy, życzymy więc Wam zapału i wiary w to, że 
relacje z ludźmi można pielęgnować, by rosły pięknie i by 
ocieplały serca, a i my ze swojej strony będziemy dbać 
o relacje z Wami najlepiej, jak potrafimy. Bądźcie zdrowi 
i czekamy na Was z życzliwością i serdecznością.

Zespół Centrum inicjatyw Senioralnych

Zdrowie
INFOLINIA  
ONKOLOGICZNA 
Oczekujesz na diagnozę, jesteś w trakcie leczenia 
onkologicznego? Ktoś Ci bliski choruje? Zmagasz się 
z różnymi wątpliwościami, brakuje Ci informacji?
Nie jesteś sam! 
Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc!

Zadzwoń pod numer: 
61 878 53 91

Więcej informacji www.infoliniaonkologiczna.pl 
FB infoliniaonkologicznapoznan.pl 

Czekamy na Państwa telefony OD PONIEDZIAŁKU 
DO CZWARTKU w godzinach OD 16.30 DO 20.00. 
Gwarantujemy pełną anonimowość oraz pew-
ność, że z należytą uwagą wysłuchamy każdego 
dzwoniącego bez względu na wiek, płeć czy pro-
blem, z jakim się zgłoszą.
Infolinia onkologiczna jest partnerską inicjatywą 
Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS i Fundacji 
DOBRZE, ŻE JESTEŚ. Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Poznania. Powstał we współ-
pracy ze specjalistami z Wielkopolskiego Centrum 
Onkologii w Poznaniu. Podmioty współpracujące: 
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Miasto 
Poznań oraz Koło Naukowe Profilaktyki Nowo-
tworowej i Readaptacji Chorych „rak-OFF”
Pod numerem infolinii uzyskasz informację 
o możliwym wsparciu dostępnym w Poznaniu 
m.in. o:

 ͫ możliwości leczenia (kiedy i gdzie zgłosić się 
do lekarza, jakie objawy powinny Cię zanie-
pokoić, o co zapytać lekarza, jakie są formy 
leczenia, skutki uboczne, miejsce i czas ocze-
kiwania)

 ͫ dostępnych placówkach specjalistycznych 
(dane kontaktowe do: poradni onkologicz-
nych, przeciwbólowych, medycyny paliatyw-
nej, hospicjów i rehabilitacji)

 ͫ możliwości wykonania badań diagnostycz-
nych (miejsce i czas oczekiwania, wykaz pla-
cówek wykonujących badania USG, MRI, TK, 
mammografii)

 ͫ pomocy psychologicznej i psychoonkologicznej
 ͫ możliwości uzyskania pomocy socjalnej 

(świadczenia rentowe i rehabilitacyjne, do-
datki pielęgnacyjne itp.)

 ͫ opiece paliatywnej, wsparciu w żałobie
 ͫ możliwości uzyskania sprzętu medycznego 

i rehabilitacyjnego (worki stomijne, peruki, 
protezy itp.)

 ͫ organizacjach pozarządowych pacjentów i in-
nych form wsparcia dla osób z chorobą nowo-
tworową oraz ich bliskich

Budujemy rozpoznawalny punkt pomocowy, 
w którym przeszkoleni wolontariusze pokierują 
chorych i ich bliskich do odpowiedniej placówki, 
a przede wszystkim wysłuchają i wesprą infor-
macyjnie.



EXTRA  
DODATEK

Giełda ofert  
turystycznych 
dla seniora

Jantar SPA 
Niechorze, Al. Bursztynowa 31 

91 386 33 59   info@jantar-spa.pl

 W cenie pakietu: 
• 7 lub 14 noclegów w pokojach Stan-

dard lub Lux* 
• Całodziennie wyżywienie (śniadanie 

i kolacje w formie bufetu, obiad ser-
wowany) 

• 2 zabiegi fizykalne dziennie zlecone 
przez lekarza specjalistę balneologa-
-alergologa wykonywane od ponie-
działku do piątku, między innymi: 
krioterapia miejscowa, okłady boro-
winowe, elektroterapia, światłolecz-
nictwo i wiele innych 

• Nieograniczone korzystanie z kom-
pleksu basenowego: basen rekre-
acyjny z atrakcjami, basen solanko-
wy: codzienny MaSaŻ SOLaNKOWY 
kręgosłupa lub całego ciała, jacuzzi, 
sauna, ścieżka do masażu stóp pobu-
dzająca receptory 

• Poranna gimnastyka w basenie  
(co drugi dzień) 

• Nielimitowany dostęp do Sali fitness 
• Napój powitalny dla każdego 

• Wieczorek 
t a n e c z n y 
przy muzyce 
na żywo, wino, 
ciasto, uatrakcyj-
niony wieloma konkursami z nagro-
dami - 1x w tygodniu

• Bezpłatne wypożyczanie kijów do 
Nordic-Walking i rowerów 

• Możliwość zorganizowania wycieczki 
do Kołobrzegu i Kamienia Pomorskie-
go oraz zwiedzania lokalnego Mu-
zeum Rybołówstwa i Latarni Morskiej 
- za dodatkową opłatą 

• Dopłata do Świąt Wielkanocnych  
01 i 02.04.2018 r. - 175 zł za osobę 

• Niewykorzystane świadczenia nie są 
refundowane i nie podlegają zamia-
nie na inne 

• Pakiet nie łączy się z innymi promocjami 

* dopłata do pokoju dwuosobowego Lux - 98 zł/ 7 noclegów i 196 zł / 14 noclegów za osobę  

8 dni/ 7 noclegów 15 dni/ 14 noclegów

W pokoju 2-os.  735 zł  1470 zł 
W pokoju 1-os.  945 zł  1890 zł 

Seniorzy nad  
morzem 2018!

Już od  

735  
zł/os.

Kąpiele  Solankowe!

+ oferty dedykowane seniorom
+ ceny na senioralną kieszeń

REKLAMA
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Kenia
Bywalcy tropików ostrzegają, nie jedź zimą, 
będziesz po powrocie marzł. W listopadzie, 
w grudniu we wschodniej Afryce jest mała 
pora deszczowa. Duża pora deszczowa jest 
od kwietnia do czerwca. To ważne. 

W czasie pory deszczowej zdarzają się ulewne desz-
cze, na drogach tworzy się gliniaste bagno, a do oce-
anu spływają osady wymieszane ze śmieciami. Jeśli 
zamierzasz zlekceważyć te ostrzeżenia, zobaczysz 
zielone drzewa na sawannie, mnóstwo zwierząt i ob-
razki zapierające dech w piersiach. Kiedy już zapad-
nie decyzja, to wybierzcie wersję safari + wypoczy-
nek, jest optymalna finansowo.

Lotnisko
Zaraz po wylądowaniu odnosimy wrażenie, że oddy-
chamy parą wodną. Później następuje przyzwycza-
jenie do składu powietrza i temperatury. Z przyjem-
nością wsiadasz do klimatyzowanego autobusu i zza 
szyby oglądasz egzotykę. Kolorowe ubiory kobiet, 
znoszone T-shirty mężczyzn i ruch jak w mrowisku. 
Pomimo wysokich temperatur wszyscy gdzieś idą, 
rzadziej jadą. Pierwsze chwile fascynacji mijają szyb-
ko i nadchodzi ochota jak najszybciej znaleźć się 
w hotelu i polać się wodą, chłodną wodą, albo wleźć 
do basenu i z niego nie wychodzić. Palmy, gaje, upra-
wy migają za oknem.

Zwierzęta w Kenii
Dzikie słonie, lwy, żyrafy, bawoły, zebry żyją w rezer-
watach. Rezerwaty służą do ochrony zwierząt przed 
kłusownikami. Na terenie rezerwatu drapieżniki po-
lują na trawożerców. Na teren parku wjeżdża się sa-
mochodem z kierowcą, czyli to ty jesteś zamknięty, 
a zwierzęta mają swobodny dostęp do wszystkiego. 
Do turystów też. Kierowcy tak jadą gliniastymi droga-
mi, by pokazać możliwie najwięcej zwierząt. Zawiozą 
do wodopoju tam, gdzie jest jakieś padłe zwierzę, a ty 
możesz sobie właściwie z bliska pooglądać, jak żyją 
zwierzęta na wolności. Stada słoni, zebr, bawołów, 

antylop czujnie baczą, czy jest coś do zjedzenia i jak 
się ustrzec przed zjedzeniem – to fascynujące obraz-
ki. Właściwie nie ma zmierzchu. Dzień trwa około 12 
godzin i ledwo słońce zajdzie za horyzontem, robi się 
ciemna noc. 

Noc na sawannie
Ciekawa jest noc na sawannie. Gwiazdy na niebie, 
Krzyż Południa i odgłosy zwierząt, wydaje się, że są 
tuż przy namiocie. Przez całą noc wokół obozowi-
ska chodzi Masaj z dzidą i latarką, i pilnuje, by jakieś 
głodne zwierzę nie dopadło turysty we śnie. O ile tu-
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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

Wypoczynek 
dla seniora i nie tylko

Ośrodek  
Wypoczynkowy Gryf II
Kołobrzeg, ul. Konopnickiej 5

Pakiet zimowy 
z masażami

2.01-24.03.2018 

5 noclegów  
z całodziennym 
wyżywieniem,  

3 masaże częściowe 
1-odcinkowe

Pakiet zimowy 
AQUA

2.01-24.03.2018 

5 noclegów  
z całodziennym 
wyżywieniem,  

3 bilety 1- godzinne  
na basen  

„Morska Odyseja”pok 1 os. 580 zł 
pok. 2 os. 524 zł
pok. 3 os. 456 zł

pok 1 os. 550 zł 
pok. 2 os. 495 zł
pok. 3 os. 430 zł

tel. 691 216 218
www.gryf2.info.pl

tel. 94 354 27 00
      94 354 98 16
      94 354 78 00 

REKLAMA
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rysta potrafi spać w tych warunkach. Jeszcze przed 
świtem większość jest gotowa na poranne oglądanie 
wschodu słońca nad sawanną, choć ciekawszy jest 
wschód księżyca w czasie pełni. Jak wyjdziecie rano 
z namiotu, może się zdarzyć, że zobaczycie kilka 
przebitych dzidą skorpionów. Węża raczej nie zoba-
czycie, zabrał go sobie Masaj na obiad.

Małpy
Są bezczelne, wchodzą wszędzie i obawiają się tylko 
strażnika z procą. Tak do małp strzela się kamienia-
mi z procy na terenie hotelu. Małpy potrafią wejść do 
pokoju i ukraść owoc, a że są zwinne i mają spore 
kły, lepiej z nimi nie zadzierać i oddać zdobycz, niż 
narazić się na pogryzienie w tamtejszym klimacie. 
Nie zdziwcie się widokiem małpy wyjadającej kwiaty 
z ozdób i szalejącej na pobliskim drzewie akacji.

Kąpiele w oceanie
To, że piasek na plaży nie parzy stóp, nie dowodzi, 
że kąpiel w oceanie jest bezpieczna. Ciepła woda 
zachęca do kąpieli, ale trzeba pamiętać, że to śro-

dowisko jest zamieszkałe przez stożki, niezwykle ja-
dowite ślimaki, węże morskie, płaszczki, skrzydlice, 
osy morskie, bo rekiny raczej nie atakują ludzi. Naj-
mniejszym zagrożeniem są jeżowce, ale nie wbijamy 
sobie w skórę ich kolców, to naprawdę mocno boli. 
Nawet kawałki kolców pozostawione w piasku zacho-
wują swoje właściwości. Muszelek też nie zbieramy, 
żeby nie mieć problemów przy przekraczaniu granicy 
do kraju. Minimum zabezpieczenia w czasie kąpieli 
w oceanie to buty z grubą gumową podeszwą, ręka-
wice robocze na dłonie i koszulka z długim rękawem, 
do tego maska i rurka. Optymalna jest lekka pianka 
i głowa osłonięta w całości. Rozsądni kąpią się w ba-
senie i popijają chłodne napoje z baru.

Baobaby
Te drzewa są zachwycające. Przeogromne, większe 
od największych dębów, a z ich owoców wyjmuje się 
słodką, puszystą piankę do jedzenia. Równie przy-
datne są palmy na plaży, a właściwie ich cień. Więk-
szość czasu będziecie spędzać w cieniu. Tak jest 
przyjemniej.

Szczepienia i ostrzeżenia
Warto zaszczepić się od chorób „brudnych rąk”, uni-
kać komarów, nosić długie spodnie i wyższe buty, 
gdy wchodzimy w dzikie tereny. Lepiej zapłacić kilka 
dolarów, niż później chorować. To dla nas środowisko 
nieznane i lepiej słuchać miejscowych. Przy wyborze 
hotelu warto zwrócić uwagę, gdzie jest najbliższa 
rzeka i znaleźć się kilka kilometrów od ujścia. Biały 
człowiek musi być bogaty i po to przyleciał samolo-
tem z drugiego końca świata do Kenii, by podzielić 
się swoimi pieniędzmi z biednym mieszkańcem na 
równiku. Taki jest sposób myślenia, więc przygotujcie 
się na napiwki i targowanie albo zrezygnujcie z wy-
jazdu. Nie kupujemy muszli morskich, nie kupujemy 
wyrobów z kości słoniowej, skór węży, krokodyli, bo 
celnicy zabiorą po przylocie. W Kenii jest zakaz po-
siadania toreb foliowych, za ich posiadanie grożą wy-
sokie grzywny.
Z wyprawy za równik przywozimy wspomnienia, zdję-
cia i doświadczenia i, co często się zdarza, fascyna-
cje Afryką równikową na długie lata.
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Przyjazna, rodzinna atmosfera sprzyja nawiązywaniu 
nowych znajomości. 
Zadaszony kącik wypoczynkowy zaprasza, aby się zre-
laksować, zrobić grilla lub potańczyć. Oferujemy przytul-
ne 2,3 oraz 4-osobowe pokoje. Internet w każdym z nich.
Dźwirzyno i okolice mają wiele do zaoferowania. Piękna, 
szeroka plaża, urokliwe miejsca połączone kilometrami 
szlaków rowerowych i wodnych, mnóstwo ścieżek spa-
cerowych wśród sosnowych lasów, czyste powietrze. 
Wszystko to tworzy wyjątkowy mikroklimat działający ko-
rzystnie na nasze samopoczucie i zdrowie.

Dom Wczasowy Maja
Dźwirzyno, ul. Żeglarska 25, tel. 501 366 532
www.dwmaja.pl    email: info@dwmaja.pl
Zapraszamy przez cały rok. Dla grup 
zorganizowanych możliwość wyżywienia

Dom Wczasowy Maja to 
miejsce dla osób szukających 
odpoczynku w ciszy i spokoju

Giełda ofert turystycznych

Biuro Podróży Idenbus

zaprasza na wczasy do Hajduszoboszlo - największego 
SPA i uzdrowiska w Europie z wodami termalnymi  
o unikatowym składzie. Terminy:
28.04 – 06.05.2018 
Hotel Thermal*** – 1850 zł   Hotel IN*** – 1440 zł
14.06 – 25.06 .2018 
Hotel Thermal*** – 2230 zł   Hotel IN*** – 1650 zł
23.06 – 02.07.2018  
Hotel Thermal*** – 1820 zł    Hotel IN*** – 1450 zł
30.06 – 09.07.2018
25.08 – 02.09.2018
01.09 – 09.09.2018
Hotel Thermal*** – 1990 zł    Hotel IN*** - 1500 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem, 
zakwaterowanie 7/9 noclegów, wyżywienie HB, 
ubezpieczenie KL, NW oraz wstęp na kąpielisko 
oraz Aqua- Palace przy zakwaterowaniu 
w Hotelu Thermal Wyjazd z Wrocławia

www.idenbus.com 
e-mail info@idenbus.com  
tel. 500 629 513

Organizujemy  
wyjazdy na Węgry 

od 20 lat!

Rab
at 

na h
as

ło  

Gaz
eta

 Sen
ior

Kudowa-Zdrój, ul. Generała Sikorskiego 16
tel. 74 866 45 59, 601 97 14 26
e-mail: recepcja@willabrygida.pl

Do dyspozycji gości: 
 ͫ pokoje 1 i 2-os. 
 ͫ bistro, ogród, parking 

monitorowany
 ͫ SPA - sauna, strefa relaksu, 

masaże, kąpiele solnakowa, 
borowinowa, perełkowa 
z ozonem, okłady 
borowinowe, Aquavibron

"Przytulny pensjonat z przemiłą obsługą, 
cudownym ogrodem i pysznym śniadaniem. Idealny 

na spędzenie przynajmniej kilku dni."
BARBARA

"Bardzo miła obsługa domowa atmosfera wyśmienite 
jedzenie i super miejsce na regenerację sił"

SONIA

WillA BrygidA

Pakiety 5-dniowe z 10 zabiegami i wyżywieniem
od 830 zł/os.
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•	 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!

Polskie HoteleCena zawiera:
 ͫ 7 lub 9 noclegów w hotelach ***  

na Riwierze Adriatyckiej
 ͫ przejazd komfortowym autokarem 

z cafebar i WC
 ͫ polska obsługa
 ͫ wyżywienie 3x z dziennie
 ͫ odległość hoteli od morza 100-200 m

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

 ͫ ubezpieczenie od chorób 
przewlekłych oraz KL i NNW

WłOCHY

10 dni cena od 979 zł

12 dni cena od 1299 zł

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

tel. 33 811 77 26
tel. 695 392 137

Wyjazd autokaru możliwy  z 60 miast w Polsce!

Giełda ofert turystycznych



tel. 33 855 21 74
tel. 517 800 150 
Wisła 43-460
ul. Górnośląska 5
www.dwlimba.pl

Pokoje z pełnym węzłem 
sanitarnym i TV
Pyszna domowa kuchnia
Zadaszony grill
2 boiska i plac zabaw
Tylko 1 km  
od centrum miasta

Zapraszamy grupy i gości indywidualnych!

Poza sezonem promocje dla emerytów, 
rencistów i opiekuna dziecka do 12 lat.

REKLAMA
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Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek – 
terminarz
Piloci i Przewodnicy ze Stowarzyszenie Pilotów Wy-
cieczek zapraszają swoich sympatyków do udziału 
w prelekcjach, spotkaniach i wyjazdach.
Kontakt: Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek, ul. Bu-
kowska 15. Biuro czynne w poniedziałek 13.00-18.00 
i środa 11.00-16.00.
15 stycznia, godz. 18.00: spotkanie kolędowe z pre-
lekcją o Izraelu, ul. Bukowska 15
20 stycznia: wyjazd „Zwiedzamy Szamotuły i ościen-
ne kościółki drewniane w okolicy” (program szczegó-
łowy w biurze)
25 stycznia, godz. 11.00: zwiedzanie Browaru Lech 
koło M1 spotkanie przed browarem (zapisy w biurze), 
koszt 5 zł
Orszak Trzech Króli po raz ósmy 
w Poznaniu! 6 stycznia, godz. 12.00
Cafe Misja zaprasza: już po raz ósmy tradycyjnie wy-
ruszymy z placu Wolności, ulicami Poznania w na-

szą podróż do Nowonarodzonego Jezusa. Orszak 
Trzech Króli to wydarzenie dla każdego! Zaprasza-
my do udziału wszystkich, którzy razem z Kacprem, 
Melchiorem i Baltazarem chcą przemierzyć drogi pro-
wadzące do żłóbka. Święto Objawienia Pańskiego, 
potocznie określane Świętem Trzech Króli, to czas, 
kiedy możemy dziękować za obecność Boga w histo-
rii człowieka. Orszak Trzech Króli to wspólne rodzin-
ne kolędowanie. Co roku poznańskie szkoły, chóry, 
drużyny harcerskie, organizacje pozarządowe i firmy 
angażują się w przygotowanie obchodów tego Świę-
ta. Strona Orszaku: https://www.orszakpoznan.pl/

Klub Seniora w Nowym Zoo
Klub Seniora w Nowym Zoo zaprasza seniorów na 
spotkania w każdy pierwszy czwartek miesiąca. 
W programie m.in: oprowadzanie z przewodnikiem, 
spotkania z pielęgniarzami zwierząt, warsztaty, pre-
lekcje. Najbliższe spotkanie w styczniu (ul. Krańcowa 
81). Szczegółowy termin pod nr: 61 847 21 11

Hotel "POLaRiS"
Swinoujscie, ul. Slowackiego 33
tel. 91 321 24 37         recepcja@hotelpolaris.pl

Tylko  

1050  
zł/pokój  

2 os.

Zapraszamy na kuracje osoby, które pragną połączyć wypoczynek 
z poprawą zdrowia z użyciem groty solnej i tężni solankowej!

Kuracja solna  
na drogi oddechowe

6 noclegów
• Śniadanie w formie bufetu
• Obiadokolacja serwowana 3-daniowa lub zamiennie kolacja  

w formie bufetu
• 10 pobytów w grocie solnej

TURNUSY  
REHABILITACYJNE   198 zł
* przyjeżdżając na turnus w styczniu – dodatkowo 1 zabieg gratis

tel. 54 283 32 34, 513 107 663
www.domzdrowialila.pl

Turnusy  
Rehabilitacyjne 
liczba miejsc ograniczona

• nocleg w pokoju 2 os. 
• 3 posiłki dziennie
• konsultacja lekarska
• 4 zabiegi dziennie

• EKG
• Dopłaty:  

pokój 1 os. 30 zł/doba, 
Wielkanoc: 250 zł/os

turnus zimowy  
99 zł/os./doba 
do 30 kwietnia 2018 r.
turnus letni 139 zł/os./doba  
od 1 maja 2018 r.  
do 30 września 2018 r. 
minimum 13 noclegów

turnus zimowy 
139 zł/os./doba 
do 30 kwietnia 2018 r.
turnus letni 169 zł/os./doba 
od 1 maja 2018 r.  
do 30 września 2018 r. 
minimum 7 noclegów

HIT  
CENOWY  
99 zł

Ceny za dobę: 04.05-18.05 80 zł/os.; 18.05-01.06 87 zł/os.; 
15.06-29.06 92 zł/os.; 24.08-07.09 92 zł/os.;  
07.09-21.09 85 zł/os.; 21.09-05.10 80 zł/os. W cenie: wyżywienie: 
3 posiłki, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorek taneczny

 ͫ Ośrodek w lesie sosnowym 
 ͫ 100 m od plaży, bezpośred-

nie zejście na plażę
 ͫ Teren grodzony i bezpieczny
 ͫ Parking, stołówka, plac 

zabaw, 2 świetlice, salka 
gimnastyczna 

 ͫ baza zabiegowa (organizuje-
my turnusy rehabilitacyjne)

 ͫ pokoje 2-3 os. z pełnym 
węzłem sanitarnym

 ͫ TV, WiFi, czajnik bezprzewo-
dowy, talerzyki w każdym 
pokoju

Ośrodek Wczasowy „Rybitwa”
Ośrodek posiada wpis do rejestru nr OD/32/0067/10 i OR32/0002/09

ul. Wyzwolenia 15, 78-131 Dźwirzyno
www.ptrybitwa.pl

94/358 54 13   601 623 315
Organizujemy turnusy 12-dniowe,  
ceny tylko dla grup zorganizowanych (min 20 os.)

Wysoki poziom usług  
w niskiej cenie 2018 r. 

Giełda ofert turystycznych

Rezerwacja & Informacja
Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
tel. 94 35 260 46, 94 35 224 42, 94 35 488 25
biuro@uzdrowisko.kolobrzeg.pl
www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl

w pakiecie: 
 ͫ 14 noclegów 
 ͫ pełne wyżywienie (śniadanie 

i kolacja w formie bufetu, 
obiad serwowany)

 ͫ wizyta lekarska na początku 
pobytu 

 ͫ doraźna pomoc lekarska 
 ͫ opieka pielęgniarska
 ͫ zabiegi lecznicze: 
 ͫ gimnastyka w basenie x 10 
 ͫ kąpiel w zawiesinie 

borowinowej lub okład 
borowinowy x 10 

 ͫ hydromasaż z kąpielą 
solankową x 10 

 ͫ jonoforeza borowinowa x 10 
 ͫ codzienny wstęp na basen ze 

strefą saun i jacuzzi. 
 ͫ w przypadku 

przeciwwskazania do 
korzystania z któregokolwiek 
zabiegu lekarz może 
zaordynować inny zabieg 
z pełnej oferty zabiegów.

Pakiet  
Solankowo-Borowinowy
w sanatorium Muszelka

cena  
turnusu 

od 2380 zł



Seniorzy
Pokłosie artykułu 
w Gazecie Senior

Na kolejnym posie-
dzeniu Miejskiej Rady 
Seniorów poruszono 
m.in. temat podjętych 
starań o pomoc dla 
89-letniego seniora. 
Pan Jankowiak z po-
wodu złej konstrukcji 
windy został unieruchomiony 
we własnym mieszkaniu. 

www.gazetasenior.pl / dwumiesiecznik bezpłatny22

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.nagrobkipoznan.pl

ul. Unisława 6a
Poznań Antoninek

dojazd autobusami: 57, 66

niedz. 12-14 
godziny otwarcia 

wystawy nagrobków 

Poznań
ul. Dąbrowskiego 139
Oborniki
ul. Kasztanowa 4
pn-pt: 9.00-17.00
sb: 10.00-14.00
tel. 61 843 62 37 
tel. kom. 781 999 551
tel. kom. 601 999 551
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Finał Wyścigu Jaszczurów 
Trudno na co dzień zobaczyć gdziekolwiek indziej tak wartościowe, niszowe 
filmy, jakie są przesyłane do studia festiwalowego. Nie inaczej było też w tym 
roku. Spośród 17 przekazanych filmów komisja weryfikacyjna wyłoniła finałową 
ósemkę oraz dwa filmy wyświetlone poza konkursem.
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za-
szczycił – ze strony władz Poznania – Jędrzej So-
larski, zastępca prezydenta. Można powiedzieć, że 
to właściwa osoba na właściwym miejscu, bowiem 
pan Solarski z racji przydzielonych mu zadań zaj-
muje się rozwojem życia kulturalnego miasta i dzia-
łalności miejskich instytucji kultury. Wśród gości na 
widowni zasiedli reżyser Stefan Mroczkowski, który 
zgodził się być w VIII edycji festiwalu jego amba-
sadorem. Byli też reżyserzy filmów konkursowych 
Marcin J. Januszkiewicz i Jacek Winkel. Nie sposób 
wymienić wszystkich, którzy postanowili spędzić 
kilka godzin w czwartek i w piątek w głównej sali 
projekcyjnej kina Muza. Organizatorzy festiwalu do-
łożyli starań, by wszystko było na jak najwyższym 
poziomie. Dlatego też prowadzenie festiwalu powie-
rzono po raz kolejny redaktorowi z radia Emaus, An-
drzejowi Błaszczakowi. Jego spokojny, barwny spo-
sób narracji wprowadzał widzów w kolejne filmowe 
historie, wyświetlane na ekranie kinowym.

Zwycięzcy festiwalu
Jury złożone z trójki młodych ludzi, studentów jed-
nej z poznańskich uczelni, nagrodziło film Marcina 
Januszkiewicza pt. „Trzy stany skupienia”. Jest to 
filmowa opowieść o światowej sławy profesorze Ta-
deuszu Malińskim i jego epokowych dokonaniach 
w służbie dla ludzkości. Główna nagroda przypadła 
w udziale filmowi Bohdana Kezika pt. „Impresario 
– zawód nieznany”. Jury złożone z widzów nie mia-
ło wątpliwości, że właśnie ten film, będący barwną 
opowieścią o ludziach stanowiących lokomotywy 
show-biznesu, powinien być nagrodzony.
Imprezie – jak co roku – towarzyszyła odrębna ka-
tegoria dzieł, jakimi są statyczne prace fotograficz-

ne. Odrębna komisja, złożona ze specjalistów w tej 
dziedzinie, nagrodziła zestaw zdjęć nadesłanych 
przez  Jerzego Mianowskiego. Komisja przyznała 
też dwa wyróżnienia – pani Elżbiecie Ryłko i panu 
Kazimierzowi Seredyńskiemu.

Ambasador Stefan Mroczkowski
W ubiegłym roku tytuł ten przyjęła włoska piosen-
karka i aktorka Farida. W tym roku zwrócono się 
z podobną propozycją do reżysera Stefana Mrocz-
kowskiego, który przyjął go z zachwytem. Stefan 
Mroczkowski już w szkole średniej w Środzie Wiel-
kopolskiej udzielał się w kółkach teatralnych i recy-
tatorskich. W Poznaniu podczas studiów stworzył 
dwa kabarety Modliszka przy klubie Od Nowa i zo-
stał dziekanem Humoris Causa przy Wydziale Saty-
ry Uniwersytetu Poznańskiego Żóltodziób.
Jest jednym z twórców Telewizji Poznań, która ob-
chodzi teraz swoje 60-lecie istnienia. W czasie swo-
jej działalności przygotował ponad 150 różnych pro-
gramów rozrywkowych.

Do zobaczenia za rok!
Nad całym wydarzeniem kulturalnym, które odbyło 
się w szacownych murach jednego z najstarszych 
kin w Poznaniu i przy okazji w Polsce – kinie Muza, 
unosił się wspaniały klimat filmu dużego ekranu, jaki 
można osiągnąć tylko w sali kinowej. Dlatego też 
specjalne podziękowania należą się ludziom, którzy 
ugościli po raz kolejny ten festiwal w swoich mu-
rach. Wizja przyszłych spotkań festiwalowych, jaką 
przedstawił prezydent Jędrzej Solarski, sprawia, 
że festiwal Wyścig Jaszczurów na dobre wpisał się 
w kalendarz cyklicznych imprez kulturalnych. Zatem 
do zobaczenia za rok!

Przypomnijmy fragment publikacji. Pan Jankowiak 
mieszka na jednym z poznańskich osiedli mieszka-
niowych. Ma 89 lat i wiele przeżył, pracując przez 
kilkadziesiąt lat w budownictwie (jest z wykształcenia 
inżynierem). Obecnie jest na emeryturze, posiada 
grupę inwalidzką, porusza się na wózku inwalidz-
kim. Od wielu lat żyje samotnie. Przyzwyczaił się do 
tej sytuacji, a i poruszanie się w obrębie mieszkania 
nie stanowi większego problemu. Jednak cały jego 
świat zamyka się w czterech ścianach mieszkania. 
Chciałby pooddychać świeżym powietrzem, spotkać 
się z innymi, czyli po prostu opuścić choć na chwi-
lę mury „swoistego więzienia”. I wydawałoby się, że 
przecież to jest możliwe. W bloku znajduje się winda, 
którą każdy z mieszkańców może zjechać na parter 
budynku i swobodnie wyjść przed blok. 
Winda, z której nie można korzystać
I tu zaczyna się problem. SM wybudowała windę dla 
niepełnosprawnych, jednak jej konstrukcja (i wymiary) 
uniemożliwiają korzystanie. Usytuowanie wejścia do 
dźwigu i odblokowanie drzwi jest problemem nie do 
pokonania. Mieszkańcy bloku z uwagi na konstruk-
cję windy nie są w stanie z „udogodnienia” korzystać. 
Na wszelkie prośby i postulaty mieszkańców SM jest 
„głucha”. Według włodarzy Osiedla Bolesława Chro-
brego, na którym znajduje się budynek – wszystko jest 
w najlepszym porządku. Wymiana obecnego dźwigu 
na spełniający oczekiwania mieszkańców, z uwagi na 
koszty jest niemożliwa. Podobna sytuacja dotyczy wie-
lu starszych mieszkańców i tylko właściwe podejście 
i empatia ze strony władz Spółdzielni Mieszkaniowej 
może zaradzić i zlikwidować problem. Informujemy, że 
petycję w sprawie wymiany nieszczęsnego urządzenia 
podpisało łącznie 50 osób – mieszkańców bloku.
Interwencja Miejskiej Rady Seniorów
Według najnowszych informacji przedstawiciele Miej-
skiej Rady Seniorów: przewodniczący MRS Zdzisław 
Szkutnik oraz sekretarz MRS Bogdan Nowak udali 
się 5 grudnia br. w tej sprawie do prezesa spółdzielni 
mieszkaniowej. Prośby o załatwienie problemu miesz-
kańców bloku trafiły jednak na mur nie do przebicia 
i żadne argumenty nie trafiły do przekonania włoda-
rzom SM. Spółdzielnia twierdzi, że wszelkie działania 
z jej strony są właściwe i żadnych innych działań nie 
przewiduje wykonać. 
Brak reakcji ze strony SM powoduje dalszą mobiliza-
cję w Miejskiej Radzie Seniorów. Uzgodniono kolej-
ne czynności wspomagające możliwość rozwiązania 
problemu, m.in. poprzez nagłośnienie sprawy w lokal-
nych mediach. Mamy nadzieję, że sprawa w końcu 
znajdzie satysfakcjonujące rozwiązanie i wierzymy, 
że działania ze strony SM nie będą pozorowane, 
a konkretne.

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

Zakład Kremacji
Miłostowo
tel. 61 872 80 01

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

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

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

Bezpłatne porady 
w sprawach 

pogrzebowych przez 
24 h na dobę

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

Święta, ale już bez Ciebie…
Uważa się je za najpiękniejsze ze świąt. Dla wielu z nas to jednak 
smutny czas – tęsknoty za tymi, którzy na zawsze odeszli. 
Wspominamy ich przy świątecznym stole, wyjmując albumy 
ze zdjęciami i snując rodzinne historie, a w Boże Narodzenie 
odwiedzamy groby naszych bliskich. 
W Polsce bardzo uroczyście i rodzinnie obchodzi-
my święta. Siadamy do pięknie nakrytego stołu, 
dzielimy się opłatkiem, obdarowujemy prezenta-
mi, śpiewamy kolędy. O północy zakładamy ciepły 
płaszcz i całymi rodzinami idziemy na Pasterkę. 
Aż do Trzech Króli w polskich domach światełka-
mi błyszczy choinka. Jesteśmy jednym z nielicz-
nych narodów, który tak mocno celebruje Boże 
Narodzenie. W przeciwieństwie na przykład do 
Brytyjczyków, którzy nie obchodzą Wigilii, a na ich 
stołach zamiast dwunastu potraw pojawia się na-
dziewany indyk oraz świąteczny pudding. Jeszcze 
mniej świątecznie jest w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie święta obchodzi się najkrócej, bo tylko jeden 
dzień. 

Marysia tak lubiła kutię…
Boże Narodzenie jest dla nas ważne nie tylko 
ze względów religijnych. To czas spotkań z bliż-
szą i dalszą rodziną, niespiesznych pogawędek, 
wspomnień minionych, wspólnie spędzonych lat. 
Słychać śmiechy dorosłych i dzieci, i tylko czasem, 
gdy powiemy „a pamiętasz? Marysia tak lubiła ku-
tię, chociaż zawsze narzekała, że za słodka i znów 
będzie musiała przez tydzień luzować spódnicę” – 
zapada cisza. Bo Marysi już nie ma. Już nigdy nie 
usiądzie razem z nami do wigilijnej wieczerzy, nie 
upiecze pachnącego makowca, który tylko w jej 
wykonaniu tak wspaniale smakował, nie przytuli 
swoich dzieci i wnuków… 

Ocalić od zapomnienia
Święta to dobry czas na wspomnienia. Mówi się, 
że pamięć potrafi ocalić od zapomnienia. W fer-
worze codziennego pośpiechu brakuje nam wła-
śnie takich chwil – by wyjąć rodzinne albumy, 
niespiesznie zaznajomić najmłodszych z dziejami 
rodziny, przypomnieć wszystkich tych, którzy byli 
dla nas ważni, a nie mogą już zasiąść do wspól-
nego świętowania. Opowiadajmy o nich – mówmy 
o tym, kim byli, co robili, wspomnijmy zabawne 
anegdoty, których byli bohaterami. Niech żyją nie 
tylko w naszych sercach i myślach.

Trzy puste nakrycia
Puste nakrycie przy wigilijnym stole to element 
świątecznej tradycji. Pani Anna przygotowuje aż 
trzy takie nakrycia. Jedno jest przeznaczone dla 
niespodziewanego gościa, dwa pozostałe – dla 
męża i siostry. – Zbyszek odszedł trzy lata temu, 
Zosia – pięć. Bardzo mi ich brakuje, z mężem 
przeżyłam ponad pół wieku, a siostra była moją 
najlepszą przyjaciółką. Dzieci najpierw się dziwiły, 
mamo, mówiły, za dużo tych pustych nakryć jest 
na stole. Myślały pewnie, że wraz z wiekiem po-
gorszyła mi się pamięć – uśmiecha się, choć tro-
chę smutno, Anna. Choć na co dzień jest osobą 
pogodną i łagodną, z tymi pustymi nakryciami się 
uparła.
Bliscy trochę narzekali, że za mało miejsca jest 
przy stole, ale chyba zrozumieli. Bo od roku nie 
mówią już nic. 

By czuli się potrzebni
Gdy po raz pierwszy obchodzimy święta po utracie 
bliskiej osoby, potrzebne nam duchowe wsparcie. 
Bo nic nie boli tak bardzo, jak osamotnienie w te 
najpiękniejsze, najbardziej magiczne i rodzinne ze 
świąt. Jako dzieci, wnuki zadbajmy o to, by nasi 

rodzice i dziadkowie czuli się potrzebni. Weźmy 
ich do siebie na święta albo urządźmy Boże Na-
rodzenie w ich domu. Udajmy się wspólnie na gro-
by najbliższych. Złóżmy na nich świąteczny stroik, 
zapalmy znicze. Takie znaki pamięci ważne są nie 
tylko dla tych, którzy odeszli. Bo pomagają także 
tym, którzy zostali z wielką tęsknotą i wciąż jesz-
cze mocnym bólem. Niech ten ból będzie trochę 
mniejszy chociaż w święta…

Firma pogrzebowa 
Universum składa 
najserdeczniejsze 

życzenia Czytelnikom 
Gazety Senior.  

Życzymy Państwu  
Świąt pachnących 

choinką, spędzonych 
w ciepłej, rodzinnej 

atmosferze, dających 
radość i odpoczynek  

oraz nadzieję na  
Nowy Rok – żeby był 

jeszcze lepszy niż ten, 
który właśnie przemija.
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Wystawa BODY WORLDS – VITAL
Poznań, Galeria Pestka
www.bodyworlds.pl

Muzeum Porcelany
Wałbrzych, ul. 1 maja 9

Brama Poznani Ostrów 
Tumski przez Wieki  
– oprowadzanie dla seniorów

61 647 76 35

Opieka
Dom Seniora Zakłady  
Kórnickie
Środa Wielkopolska, Jarosławiec 10

501 148 807  

Pensjonat Radosna Jesień
Przybroda, ul. Kaźmierska 25

61 819 38 62
697 528 113

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

501 222 079

Ostatnia droga
Kamieniarstwo Andlok
Poznań, ul. Unisława 6a

608 294 374
607 173 504

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

61 843 62 37
781 999 551

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

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

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

61 871 06 42

Turystyka
Buksa Travel
Bielsko-Biała, ul. Orkana 5

33 811 77 26

BT Kanion
Poznań, ul. Dąbrowskiego 84

61 84 75 996

DW Maja
Dźwirzyno, ul. Żeglarska 25 

501 366 532

DW LIMBA 
Wisła, ul. Górnośląska 5

33 855 21 74

Gryf - Centrum Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej
Kołobrzeg, ul. Waszyngtona 1 

94 35 47 800

Hotel „POLARIS”
Swinoujscie, ul. Slowackiego 33

91 321 24 37

Interferie S.A
Legnica, ul. Rycerska 24

801 806 809

Jantar-Spa Kompleks Wypo-
czynkowo-rehabilitacyjny
Niechorze, al. Bursztynowa 31

91 38 63 359

Lila Medical Spa 
Ciechocinek, ul. M. Konopnickiej 37

54 283 32 34

OW Rybitwa
Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 15

94 358 54 13

Pod smerkami
Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 17

501 026 529

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

94 354 31 16

Sandra Spa www.sandraspa.eu 91 387 86 62

Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
Kołobrzeg, ul. Ściegiennego 1

94 35 260 46

Willa Brygida Kudowa-Zdrój
ul. Generała Sikorskiego 16

601 97 14 26

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

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

61 221 01 51

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

61 866 69 97

Cenomed.pl
Wyszukiwarka badań diagnostycznych 

D3+K2 Osteocard
Fielmann (optyk)
Poznań, ul. Św. Marcin 69
Galeria Pestka, Al. Solidarności 47

FontActiv diaBest -pełna zbilansowana 
dieta z błonnikiem NOWOŚĆ
www.nutrismed.pl

Infolinia onkologiczna 
www.infoliniaonkologiczna.pl

61 878 53 91

Kalcikinon™ 60 tabletek
www.valentis.pl

kikgel.com.pl
Ujazd, ul. Skłodowskiej 7

44 719 23 40

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

730 713 007

Pessary - panaceum na twoje dolegliwości
femizone.pl

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

61 820 80 60
61 822 56 03

Tena Tena.pl

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

690 478 660

REKLAMA


