
W  zestawieniu wzięto też pod 
uwagę ceny mieszkań i biletów na 
wydarzenia kulturalne. Porówna-
no również, jak kształtują się ceny 
biletów komunikacji miejskiej 
i  kto może liczyć na jakie ulgi. 
Poznański Bilet Seniora został 
wyróżniony jako jedna z  bardziej 
atrakcyjnych opcji.  
Rywalizacja w  rankingu była bar-
dzo zacięta. Zwycięski Poznań 
zdobył 55 punktów, wyprzedza-
jąc o  pół punktu Kraków (54,5) 

i o punkt Bydgoszcz (54). Autorzy 
rankingu podkreślają, że polskie 
miasta coraz częściej zdają sobie 
sprawę z procesu starzenia się na-
szego społeczeństwa, w którym se-
niorzy stanowią już jedną czwartą 
populacji. Dlatego wiele ośrodków 
miejskich inwestuje w  infrastruk-
turę i  dostosowuje ją do potrzeb 
osób starszych. Oznacza to nie 
tylko zakup nowych pojazdów ko-
munikacji miejskiej czy budowę 
podjazdów dla wózków, obniże-

nie krawężników przy przejściach, 
odpowiednie oznakowanie ich, ale 
także zwiększenie liczby terenów 
zielonych, budowę siłowni plene-
rowych, które umożliwiają integra-
cję, czy tworzenie po prostu miejsc 
spotkań dla seniorów. W przypad-
ku Poznania, jak podkreśla się w ra-
porcie, władze zawczasu zauważyły 
ten trend demograficzny i wprowa-
dzają działania, które mają przygo-
tować miasto do zmian.

Mateusz Malinowski

ISSN 2658-1272
www.poznan.pl

www.centrumis.pl

Serwis miejski 
 m.poznan.pl

nr 2(2) 2020 

Raport „Najlepsze Miasta dla 
Seniorów 2019” został przy-
gotowany na podstawie da-

nych z urzędów miast, GUS, policji 
i  NBP. Wzięto w  nim pod uwagę 
również informacje o  cenach mie-
sięcznych biletów komunikacji 
miejskiej. Na pierwszym miejscu 
rankingu znalazł się Poznań. Drugie 
miejsce zajął Kraków, a trzecie Byd-
goszcz. 
Autorzy zestawienia wyróżnili na-
stępujące kategorie: komfort życia, 
aktywizacja seniorów, działania 
władz na rzecz seniorów i  koszty 
życia. Każdą z nich podzielono na-
stępnie na podkategorie, w których 
miastom przyznawano konkretną 
liczbę punktów.  
W  kategorii „komfort życia” oce-
niano bezpieczeństwo, dostępność 
opieki zdrowotnej, transportu pu-
blicznego i  terenów zielonych. Ka-
tegoria „aktywizacja seniorów” 
opierała się na danych dotyczących 
uniwersytetów trzeciego wieku, do-
mów dziennego pobytu dla senio-
rów i klubów seniora. Poznań upla-
sował się w  czołówce, jeśli chodzi 
o liczbę tych ostatnich.
Oceniając działania miasta na rzecz 
seniorów, autorzy raportu wzię-
li pod uwagę kwestie, które mają 
wpływ na komfort życia osób star-
szych. Sprawdzili, czy w  miastach 
działa Karta Seniora, czy istnieje 
Miejska Rada Seniorów, Centrum 
Aktywności Seniora, a  także jakie 
działania skierowane do tej grupy 
społecznej finansuje dana gmina. 

I w tej kategorii wśród wyróżniają-
cych się miast znalazł się Poznań.
Nasze miasto z  własnego budżetu 
pokrywa również koszty najwięk-
szej liczby badań dla seniorów. Star-
si mieszkańcy stolicy Wielkopolski 
mogą liczyć na darmowe lub dofi-
nansowane mammografie, badania 
poziomu PSA, szczepienia przeciw 
grypie, rehabilitację ogólnoustrojo-
wą czy badania związane z retinopa-
tią cukrzycową oraz wykrywaniem 
chorób układu krążenia.
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Poznań miastem najbardziej przyjaznym seniorom

Tu seniorom żyje się najlepiej 
Poznań jest najbardziej przyjaznym dla seniorów dużym miastem w Polsce. Tak wynika z raportu 
iKalkulator.pl. W zestawieniu wzięto pod uwagę wszystkie stolice województw i porównano ich 
ofertę dla osób w wieku 60+.
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miasto

Pojazdy komunikacji miejskiej są 
jednym z  ulubionych miejsc kie-
szonkowców. Wykorzystują oni 
tłok oraz zamieszanie towarzyszące 
wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów 
na przystankach. MPK i  policja 
apelują, aby w takich sytuacjach za-
chować szczególną czujność i pilno-
wać swoich rzeczy, w szczególności 
gotówki i kart płatniczych. 
Nie należy nosić portfela w bocznych 
kieszeniach kurtek, płaszczy czy ple-
caków; lepiej nie nosić go również 
w  torbie z  zakupami. Podobnie na-
leży postępować z  telefonem – bez-

pieczniej jest schować go w miejscu 
mało widocznym dla innych, np. 
w  wewnętrznej kieszeni kurtki lub 
marynarki albo w torebce.
Torebkę warto trzymać przed sobą i – 
dosłownie – pod ręką. Pieniądze, doku-
menty i klucze najlepiej nosić w prze-
gródce z  dodatkowym zapięciem, 
telefony i portfele włożyć dość głęboko.
Trzeba zwrócić uwagę, aby zarówno 
torebki, jak i  plecaki były zamknię-
te  – widok zawartości może skusić 
złodzieja. Ani na chwilę nie wolno zo-
stawiać torebki bez nadzoru, w tram-
waju czy autobusie nie należy „zajmo-

wać” nią siedzącego miejsca i oddalać 
się w  celu np. skasowania biletu czy 
zapłacenia za podróż z tPortmonetki.
– Kieszonkowcy działają w  dobrze 
zorganizowanych grupach. To oso-
by, które nie rzucają się w  oczy, 
wśród nich bywają kobiety, a nawet 
dzieci. Złodzieje szybko przekazują 
sobie łup z rąk do rąk, dlatego trud-
no ująć ich na gorącym uczynku. Nie 
przestrzegając zasad bezpieczeń-
stwa, możemy ułatwić kieszonkow-
com popełnienie kradzieży – mówi 
Andrzej Borowiak z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Poznaniu.  mat

Nowe wiaty zaczną się pojawiać na te-
renie całego miasta od lutego. Niektóre 
przystanki zyskają kolejne – będą sta-
wiane tam, gdzie jest dużo pasażerów 
i jedna wiata nie wystarczy, a warunki 
techniczne pozwalają na dostawie-
nie kolejnej. Te inwestycje są efektem 
umowy między Grupą MTP i Poznań-
skimi Inwestycjami Miejskimi.
– Pod koniec tego roku co trze-
cia wiata na przystanku będzie już 
nowa i bardziej funkcjonalna. Zyska 
na tym estetyka miasta, a  przede 
wszystkim pasażerowie komuni-

kacji miejskiej – podkreśla Tomasz 
Kobierski, wiceprezes zarządu Gru-
py MTP. – Cały ten proces jest moż-
liwy również dzięki udanej współ-
pracy z ZTM i MPK – dodaje.
Z  nowych wiat, które pojawią się 
w  tym roku, 30 wyposażonych bę-
dzie w ekrany ledowe, które umoż-
liwią szybkie komunikowanie się 
z mieszkańcami, np. przekazywanie 
informacji o zagrożeniach pogodo-
wych czy utrudnieniach w ruchu.
Wiosną osiem już postawionych 
wiat się zazieleni. W  marcu na 

ich dachach posadzony zostanie 
rozchodnik. To niewielka roślina 
występująca na terenach skali-
stych i  piaszczystych. Jest odporna 
na różne warunki pogodowe, ma 
płytki system korzeniowy i  łatwo 
się rozrasta. Latem chłodzi, zimą 
podnosi temperaturę, wyłapuje też 
drobne zanieczyszczenia powietrza. 
Zielone wiaty na razie są pilota-
żowym projektem. Stoją na przy-
stankach przy pl. Bernardyńskim 
(dwie), rynku Łazarskim (cztery), 
HCP i ul. Małe Garbary.

Milion złotych kosztowała prze-
budowa ul. Lednickiej. Ułożona 
została nowa nawierzchnia jezd-
ni, chodników, sieć oświetlenia 
i wyznaczone miejsca postojowe.
Prace prowadzone były na od-
cinku od skrzyżowania z  ul. 
Tatrzańską do skrzyżowania 
z ul. Niemeńską. Z uwagi na brak 
technicznych możliwości odwod-
nienia ul. Lednickiej do sieci ka-
nalizacji deszczowej jezdnia ulicy 
wykonana została jako nawierzch-
nia przepuszczalna z  kostki beto-

nowej typu eko. Takie rozwiązanie 
umożliwia infiltrację wody opado-
wej w głąb podłoża, poprzez prze-
puszczalne warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni.
Jezdnia ma szerokość 5,5 m, po obu 
stronach ulicy wybudowano chod-
niki o  szerokości od 3,2 do 3,3 m 
oraz zjazdy do posesji. Wyznaczone 
zostały miejsca postojowe i zamon-
towane oświetlenie uliczne. Zada-
nie współfinansowane było m.in. ze 
środków, którymi dysponuje Rada 
Osiedla Wola.  mat

Tradycją corocznej Poznańskiej 
Gali Sportu jest przyznawanie wy-
różnień osobom, które swoją dzia-
łalnością i  życiem przyczyniły się 
do rozwoju sportu w Poznaniu. 
Takie osoby otrzymują tytuł Su-
perseniora Poznańskiego Sportu. 

W  tym roku podczas styczniowej 
gali w  Centrum Kultury Zamek 
nagrodzeni zostali: Marian An-
drzej Dudziak (lekkoatletyka), 
Stanisław Głuszak (kajakarstwo), 
Bogdan Kramer (żeglarstwo), 
Olga Kuźmińska (taniec), Woj-

ciech Michalski (dziennikarz 
sportowy), Halina Polakowska-
-Rosadi (koszykówka), Ryszard 
Wieczorek (działacz sportowy), 
Józef Wybieralski (hokej na tra-
wie), Teresa Zarzeczańska (pły-
wanie).  mat
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200 nowych wiat przystankowych  
pojawi się w 2020 roku

Nowa nawierzchnia  
na ulicy lednickiej

Superseniorzy poznańskiego sportu

Nie daj się złowić złodziejowi

Wszystkie nowe wiaty wykonane 
są z  aluminium, szkła i  drewna. 
Mają kolor grafitowy z  zielonymi 
akcentami. Docelowo wiaty będą 
wyposażone w  energooszczędne 
oświetlenie oraz podświetlaną ga-
blotę informacji pasażerskiej, dzięki 

czemu łatwo będzie sprawdzić roz-
kład jazdy po zmroku. Mają także 
wygodną drewnianą ławkę z  opar-
ciem. Do 2025 roku na poznań-
skich przystankach ma stanąć 600 
nowych wiat. 

Mateusz Malinowski 

W ubiegłym roku postawiono ich w mieście 150, w tym roku pojawi się ich 
200. Nowe wiaty przystankowe są większe od dotychczasowych. Powstaną 
też na przystankach, na których do tej pory nic nie chroniło pasażerów przed 
deszczem i wiatrem. 



33
Luty 2020 r. www.wmposnania.pl

kultura/historia

Andrzej Wituski jest dowodem 
na to, że w  PRL też można było 
robić rzeczy ważne i  potrzebne. 
Jako prezydent Poznania stawał na 
głowie, by w  trudnych latach 80. 
miasto się rozwijało. Oczywiście 
na miarę tamtych kryzysowych 
czasów.
W latach 1973–1982 jako wiceprezy-
dent Poznania odpowiadał za kulturę 
w  mieście. Do dziś jest pozytywnie, 
ciepło, a  czasem nawet z  rozrzew-
nieniem wspominany przez artystów 
z tamtego okresu. Miał wyczucie ich 
potrzeb, rozumiał, jak ważna jest kul-
tura w codziennym, szarym życiu. Był 
wśród pomysłodawców i inicjatorów 

Muzeum Literackiego Henryka Sien-
kiewicza, a  także Mieszkania-Pra-
cowni Kazimiery Iłłakowiczówny czy 
Pracowni-Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego. Zadbał też o  od-
nowienie Cmentarza Zasłużonych 
Wielkopolan na Wzgórzu św.  Woj-
ciecha – i o  remont Gimnazjum św. 
Marii Magdaleny. W  1982 roku – 
w  trakcie stanu wojennego – został 
prezydentem. W czasach, w których 
nie było jeszcze samodzielnego sa-
morządu, Wituski zabiegał o  to, by 
Poznań szedł do przodu. Mimo trud-
nych warunków rozpoczął budowę 
Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. 
Ukończył też z  sukcesem budowę 

toru kajakarskiego na Malcie, na któ-
rym w 1990 roku odbyły się mistrzo-
stwa świata. Jako pierwszy otworzył 
też miasto na Zachód, przygotowując 
i zawierając umowę partnerską z Ha-
nowerem w 1979 roku. Ze stanowiska 
odszedł w 1990 roku. Nagranie z An-
drzejem Wituskim można obejrzeć 
na stronie Poznańskiego Archiwum 
Historii Mówionej.  boj 

BiblioboXX – mobilna, polsko-
-niemiecka biblioteka stanęła przy 
ulicy Za Bramką, niedaleko Urzę-
du Miasta Poznania. 
Mobilny regał książkowy w dawnej 
budce telefonicznej powstał w 2016 
roku podczas cyklu warsztatów 
w  Berlinie. Uczniowie techników 
z  Berlina, Wrocławia i  Szczecina 
nadali budce telefonicznej dru-
gie życie. Był to projekt związany 
z  kształceniem zawodowym, a  za-
angażowani w niego byli uczniowie 
zdobywający wiedzę w  takich rze-
miosłach, jak: szklarz, elektronik, 
mechanik, malarz i  lakiernik. Na 
dachu budki zamontowany został 
panel fotowoltaiczny, dzięki które-
mu jest ona samowystarczalna pod 
względem energetycznym. Projekt 
graficzny regału stworzyły uczen-
nice ze szkolnej „firmy” ickeDe-
sign, we współpracy z artystą Joyem 
Lohmannem z Hanoweru. Wspólne 
działania doprowadziły do powsta-
nia prostego w obsłudze i utrzyma-
niu mebla miejskiego, służącego 
wszystkim mieszkańcom.
Poznań jest piątym przystankiem 
na objazdowej trasie książkowej 
budki – po Berlinie, Szczecinie, 
Łobzie i  Wrocławiu. Znaleźć moż-
na w  niej i  wypożyczyć wiele ksią- 
żek niemieckojęzycznych, publikacji  
niemieckich autorów, a  także po-
zycje o  Niemczech. Połowa prze-
strzeni regału przeznaczona jest na 
polskojęzyczną literaturę. Wewnątrz 

BiblioboXX-u  można także odsłu-
chać osiem polskich i  niemieckich 
tekstów, czytanych m.in. przez Ste-
fana Möllera oraz Dorotę Danie-
lewicz. Przy ulicy Za Bramką regał 
pozostanie przez kilka miesięcy.
Prezydent Jacek Jaśkowiak na do-
bry start BiblioboXX-u w Poznaniu 
przekazał dwie książki: Prowadź 
swój pług przez kości umarłych no-
blistki Olgi Tokarczuk oraz Inne po-
zytywne uczucia też wchodzą w grę. 
Korespondencja 1972–2011 Wisławy 
Szymborskiej i  Stanisława Barań-
czaka.
Otwarcie BiblioboXX-u  to owoc 
współpracy pomiędzy Poznaniem 
a  Berlinem w  ramach inicjatywy 
„Partnerstwo Odry”.  oprac. sk

Biblioteka  
w budce telefonicznej

Wszystkim, którzy marzą o  po-
dróżowaniu, poszukują ciekawych 
destynacji i  inspiracji, dedykowa-
ne są dwa festiwale podróżnicze, 
które w lutym odbędą się w Pozna-
niu: Na Szage i Śladami Marzeń. 
Na Szage startuje 30 stycznia i  po-
trwa do 2 lutego. Śladami Marzeń 
rozpocznie się dwa tygodnie póź-
niej – 14 lutego i  będzie częścią 
targów turystycznych Tour Salon, 
trwających do niedzieli 16 lutego. 
Oba wydarzenia organizowane są 
z myślą o wszystkich, którzy marzą 
o podróżach, poznawaniu bliskiego 
i  dalekiego świata: ludzi, przyrody, 
nieznanych kultur. Goście festiwa-
lu  – globtroterzy pasjonaci, repor-
terzy, dziennikarze – opowiedzą 
o swoich wyprawach i być może za-
inspirują do naśladowania.

Na Szage
Program tego festiwalu to przede 
wszystkim ciekawe spotkania z wy-
bitnymi podróżnikami, prezentacje, 
projekcje filmowe, ale także kon-

kurs na najciekawszą prezentację 
z wyprawy dla tych, którzy potrafią 
w oryginalny sposób o nich opowia-
dać. W finale wysłuchamy 12 relacji 
z 33 krajów położonych na 3 konty-
nentach. Ich autorzy przemieszczali 
się po świecie pieszo, rowerami, mo-
tocyklami, autem, na nartach, kon-
no i łodzią. Jednym z festiwalowych 
gości będzie Kamila Kielar – repor-
terka, która większość życia spędza 
na rowerze, nartach lub w  kajaku. 
Opowie o  niedawno zakończo-
nym projekcie „Kropla w  morzu” 
– wyprawie nad wysychające Jezioro 
Aralskie. O zakończonym pięciolet-
nim projekcie przejścia Wielkiego 
Szlaku Himalajskiego przez Ne-
pal, Kaszmir i  Indie opowie z kolei 
Bartosz Malinowski, przewodnik 
górski. Archeolożka i  antropolożka 
Anna Jaklewicz zabierze uczestni-
ków do Indonezji, Małgorzata Cie-
pła – miłośniczka Wschodu – na 
spacer na Kamczatkę, a Dorota i Ro-
bert Szyjanowscy  – do Kazachsta-
nu. Samotnie przemierzająca świat 

Agnieszka Dziadek podzieli się swo-
imi doświadczeniami z  wędrówki 
po lesistych Appalachach, nagich 
Górach Skalistych i  wulkanicznych 
Kordylierach Pacyficznych. Pro-
gram festiwalu dopełnią warsztaty 
dla dzieci i  dorosłych, spotkania 
z  autorami książek podróżniczych, 
wystawy fotograficzne oraz degu-
stacje kuchni świata. 

Śladami Marzeń
Drugi festiwal otworzy 14 lutego 
spotkanie ze Stasią Budzisz, autor-
ką książki Pokazucha. Na gruziń-
skich zasadach. – Ja po prostu po-
kazuję, że ten kraj ma dwie twarze, 
i odsłaniam twarz ukrytą – mówiła 
w  jednym z  wywiadów krótko po 
premierze książki, pokazującej nie-
znane oblicze Gruzji. O Iranie – kra-
ju, o którym ostatnio tak wiele mówi 
się w kontekście konfliktu ze Stana-
mi Zjednoczonymi – opowie Natalia 
Mileszyk. Relację z wyprawy dooko-
ła świata dużym fiatem zaprezentują 
Joanna i  Paweł Poterscy, rowerem 
przez góry USA – Katarzyna Jada-
luk i  Jakub Rybicki, a  busem przez 
słynną amerykańską Road 66 – Ka-
rol i Ola Lewandowscy. Z kolejnymi 
gośćmi festiwalu będzie okazja wy-
brać się na Gran Canarię, do Kon-
ga, Indonezji i Malezji. Ale będą też 

Spotkanie ludzi drogi

Na kłopoty Wituski
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Andrzej Wituski

BiblioboXX przy ul. Za Bramką

100 km gór i dolin Kaukazu – wędrówka –  jedna z prezentacji festiwalu Na Szage

Poznańskie Archiwum Historii Mówionej (historiamowiona.poznan.pl) 
to rozmowy z poznaniakami i Wielkopolanami, którzy opowiadają o swo-
ich przeżyciach. Są wśród nich uczestnicy takich wydarzeń jak Czerwiec 
1956, ale też osoby, które na przykład chcą podzielić się wspomnieniami 
o tym, jak się żyło na podpoznańskiej wsi po zakończeniu II wojny albo na 
Ratajach w latach 70. W ten sposób, w żywym słowie, utrwalana jest pamięć 
o historii najnowszej i życiu codziennym w Poznaniu i regionie. 

9. Festiwal Podróżniczy Na Szage: Aula AWF, ul. Królowej Jadwigi 
27/39; 30.01–2.02; szczegóły na www.festiwalnaszage.pl 
8. Festiwal Podróżniczy Śladami Marzeń: Poznań Congress Center  
na terenie MTP, 14–16.02; szczegóły na profilu festiwalu na FB  
oraz na www.tour-salon.pl
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wspomnienia z  wypraw po Polsce, 
m.in. Janusza Marmurowicza-Vos-
sa, który na rowerze przejechał 3500 
km po Polsce, zbierając pieniądze 
na pomoc jednej z rodzin w chary-
tatywnej akcji „Szlachetna Paczka”. 

Muzyczną gwiazdą festiwalu będzie 
berliński zespół Riders Connection, 
który w swojej muzyce łączy reggae, 
soul i  folk blues (koncert w  sobotę 
15.02 w klubie U Bazyla).

Sylwia Klimek
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aktywny senior

Bardzo lubię ten tajemniczy la-
birynt, który rozpoczyna się na 
Starym Rynku, a  kończy na ul. 
Sierocej: wchodzi się do pach-
nącej, pięknie urządzonej apteki 
i  po przejściu kilku pokoików 
i korytarzy człowiek znajduje się 
w  prawdziwym gabinecie histo-
ryka. 
Jan Majewski: Tak kiedyś budo-
wano. Działki były długie, wąskie 
i drogie, jak to w  rynku. Ta apteka 
od prawie trzystu lat jest w tym sa-
mym miejscu, w sercu miasta. Jeste-
śmy dumni, że możemy tutaj praco-
wać. Kamienica państwa Kolskich, 
do których w  XIX wieku należała 
apteka, zapisała się w  historii Po-
znania również dlatego, że mieszkał 
tu niestrudzony społecznik i  lekarz 
Karol Marcinkowski.
Nie wiem, czy moja obserwacja 
jest słuszna, ale chyba to Pani jest 
jednocześnie głową i  szyją do-
brze prosperującej firmy, a dr Jan 
oczywiście nie buja w  obłokach, 
ale przede wszystkim zatopiony 
jest w  różnorodnych archiwal-
nych dokumentach, setkach foto-
grafii, publikacji, pamiątek...
Konstancja Majewska: Rzeczywi-
ście może tak to z  zewnątrz wy-
glądać, ale sprawiedliwie dzielimy 
nasze obowiązki i  dawno temu 
uzgodniliśmy, że będziemy się 
wzajemnie uzupełniać i  wspierać. 
Mąż od wielu lat jest bardziej bada-
czem dziejów i  tradycji farmaceu-
tycznych niż praktykiem, ale nie 
wszystko jest na mojej głowie. Wy-
pracowaliśmy odpowiadający obu 
stronom modus vivendi. Poznali-
śmy się na studiach w Łodzi ponad 
pięćdziesiąt lat temu, świętowali-
śmy już złoty jubileusz, w styczniu 
odebraliśmy stosowny medal od 
prezydenta Poznania, i jak pani wi-
dzi – nie jesteśmy emerytami. Nasz 
dzień wygląda tak samo jak za-
wsze, a  obowiązki nie ograniczają 
się do pracy w aptece. Zabraliśmy 
się wspólnie do udokumentowania 
dziejów naszej apteki. Sięgnęliśmy 
do czasów ją poprzedzających,  
m.in. do apteki, która funkcjo-
nowała w  kolegium jezuickim – 
obecnej siedzibie Urzędu Miasta 
– i proszę sobie wyobrazić, że od-
kryto tam niedawno ciekawe freski 
związane z  tematyką i  symbolami 

aptekarskimi. Są pieczołowicie, 
pięknie odnowione i stanowią cen-
ną pamiątkę po jezuickich apteka-
rzach.
Pasją zaraziliście też Państwo cór-
kę. Wiele lat temu widziałam fa-
chowo opracowany przez nią Ziel-
nik Elizy Orzeszkowej.
J.M.: Nasza córka – Anna Maria 
Kielak – odziedziczyła po mnie 
i po żonie zawód i zamiłowanie do 
historii. Byliśmy dumni, że opisa-
ła ten niezwykle cenny zabytek ze 
zbiorów Poznańskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk. Wiele osób 
nie może uwierzyć, że do naszych 
dni zachowały się zioła zbierane 
przez pisarkę i starannie przez nią 
opisane – po łacinie, po polsku 
i po białorusku. Przypominamy też 
o wkładzie farmaceutów w  rozwój 
PTPN-u, które od samego począt-
ku, od 1857 roku, zabiegało o pol-
ski uniwersytet w  Poznaniu, a  po-
tem o  utworzenie na nim studiów 
farmaceutycznych. Przedtem jesz-
cze piękne karty zapisało założo-
ne przez dwóch Karolów – Libelta 
i Marcinkowskiego – Towarzystwo 
Naukowej Pomocy. To dzięki fun-
dowanym przez nie stypendiom 
wykształciło się wielu wielkopol-
skich aptekarzy.

Wchodząc do apteki można, za-
uważyć pamiątkową tablicę. „Dnia 
28 grudnia 1918, po 125 latach 
niewoli, powstaniec wielkopolski, 
por. Janusz Leszczyński na ratuszu 
poznańskim zawiesił polski sztan-
dar przekazany mu przez Klarę 
i Mariana Dalskich, właścicieli ap-
teki «Pod Złotym Lwem»”.
K.M.: Udział aptekarzy w  powsta-
niu wielkopolskim mąż pracowicie 
udokumentował.
J.M.: Byli bardzo ofiarni i  dobrze 
zorganizowani. Służba sanitarna, 
zaopatrzenie w leki, zakładanie i fi-
nansowanie kuchni żołnierskich, 
a także udział w walkach. A podczas 
II wojny – tak jak i inni przedstawi-
ciele polskiej inteligencji – byli mor-
dowani przez Niemców i Sowietów. 
Wiele lat pracy poświęciłem temu 
tematowi.
Przy wielkim zabytkowym biurku 
powstają Pana opracowania? 
J.M.: Otrzymałem je w  spadku po 
Józefie Jasińskim, dawnym właści-
cielu tej apteki, zasłużonym w czasie 
powstania wielkopolskiego, później 
współorganizatorze studiów po-
znańskiej farmacji. 
Nobliwy pan z  wąsami w  otocze-
niu rodziny. Piękna fotografia 
sprzed stu lat.

J.M.: A biurko podarowała mi naj-
młodsza córka Jasińskich, Halina. 
Na zdjęciu cała w bieli.
Jest wiele innych jeszcze ciekawych 
zdjęć, z dalszej i bliższej przeszło-
ści, a  ponadto cała galeria obra-
zów, rzeźb, pamiątek.
J.M.: Mam sporo podarunków od 
mojego ulubionego artysty i przyja-
ciela Staszka Mrowińskiego – świet-
nie rysował rośliny, są obrazy Józefa 
Strumińskiego, Jerzego Winklera, 
rzeźby i  grafiki Józefa Petruka, fo-
tografie Krzysztofa Styszyńskiego, 
które od lat obecne są także w mo-
ich publikacjach.
I  statuetka Dobosza Powstania 
Wielkopolskiego.
J.M.: Otrzymałem ją dwa lata 
temu za podjęcie powstańczych 
tematów. 
Ten gościnny gabinet odwiedza-
ją artyści, naukowcy, duchowni, 
dziennikarze, ludzie różnych pro-
fesji i poglądów. Wśród gości byli 
m.in.: Irena Anders, ks. Józef Ti-
schner, a Hanna Suchocka – moż-
na powiedzieć – także ze względu 
na rodzinę.
J.M.: Opisałem pleszewską aptekę 
Suchockich, bardzo ciekawą – tutaj 
jest ta książka, a  tutaj – to już zu-
pełnie inna historia – tomiki po-
etyckie kilkudziesięciu poznańskich 
twórców, z  tzw. białej serii, którą 
udało się nam wydać. W  dalszym 
ciągu popieramy poetów, jestem 
w  Fundacji Literackiej w  Pozna-
niu i możemy się pochwalić świeżo 
opublikowaną antologią Poeci czasu 
niedokonanego.
K.M.: Mąż bardzo lubił i cenił nie-
żyjącego już Mariana Cezarego 
Abramowicza. 
J.M.: Za swój osobisty sukces uwa-
żam kultywowanie pamięci o  nim. 
Niedawno został patronem skwe-
ru przed szkołą w  Białobłotach – 
przedtem jego imię nosiło tamtejsze 
gimnazjum. Jak tylko mogłem, od-
wiedzałem Cezarego, rozmawiałem 
z nim godzinami. Razem podziwia-
liśmy szczególnie bliskie mojemu 
sercu okolice.
Nie wątpię, że Pana serce bije też 
bardzo żywo w okolicy Bazaru.
J.M.: Oczywiście. Od 30 lat dzia-
ła Muzeum Farmacji. Początki 
były u  nas, Pod Złotym Lwem. 
Zbieraliśmy – mówię tu o  bardzo 

wielu aptekarzach – dawne ap-
teczne akcesoria, najrozmaitsze 
miseczki, butelki, menzurki, które 
dziś śmiało mogą pretendować do 
miana zabytków sztuki użytkowej. 
I  te wspaniałe meble! Udało nam 
się przenieść do muzeum całe 
wyposażenie zabytkowej apteki 
z Miłosławia. Jest sporo portretów 
zasłużonych farmaceutów, stare 
recepty, różnorakie dokumenty. 
Kilkanaście lat temu zainicjowa-
łem doroczne ogólnopolskie kon-
kursy na najlepsze prace magister-
skie traktujące o  dziejach aptek 
i historii farmacji.
Wystarczy Panu sił i  energii, by 
współorganizować kolejne Święto 
Aptekarzy?
J.M.: O, to dopiero we wrześniu. 
Oczywiście! Przypominamy wtedy 
naszych patronów – Świętych Ko-
smę i Damiana. 70 lat temu siostra 
Rafaela Szymkowiak, elżbietanka, 
namalowała owych wędrownych 
lekarzy, później męczenników 
z  V  wieku, a  my rozpropagowali-
śmy ich podobizny i w ten sposób 
nasi patroni dotarli do świadomo-
ści nie tylko poznaniaków. Ponad-
to kopię obrazu siostry Rafaeli Pol-
skie Towarzystwo Farmaceutyczne 
w  2000 roku podarowało Janowi 
Pawłowi II.
K.M.: Dodam jeszcze, że gdyby 
nie mąż, nie wiedzielibyśmy, że oj-
ciec znanego historyka Normana 
Daviesa był aptekarzem i  bardzo 
chciał, by w  jego ślady poszedł 
również syn.
J.M.: Udało mi się namówić uczo-
nego na wspomnienia z  młodości, 
świetnie opowiadał i co było najcie-
kawsze – na szczęście dla nauki, nie 
spełnił woli ojca. Byłby z pewnością 
dobrym specjalistą, ale świat stracił-
by wspaniałego historyka!
Świetnie czyta się ten wywiad, 
pióro sprawne, widać zaprawione 
w tego rodzaju pracy.
J.M.: Dziękuję bardzo. Staram się, 
i  tak też postępują moje panie – 
żona i  córka. Myślę, że będą mogli 
się o tym przekonać wszyscy, którzy 
wezmą do rąk nasze wspólne opra-
cowanie historyczne o  farmaceu-
tach i aptece Pod Złotym Lwem. Na 
razie intensywnie nad nim pracuje-
my.

rozmawiała: Grażyna Wrońska
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Konstancja i Jan Majewscy oraz ich córka Anna Maria Kielak w aptece Pod Złotym Lwem

Wspólne życie, praca i pasje
– Ta apteka od prawie trzystu lat jest w tym samym miejscu, w sercu miasta. Jesteśmy dumni, że możemy tutaj pracować – 
podkreślają Jan i Konstancja Majewscy, właściciele apteki Pod Złotym Lwem na Starym Rynku.



Centrum jest miejscem, do 
którego może przyjść każdy 
zainteresowany tym, co dzie-
je się w mieście na rzecz osób star-
szych. Zapraszamy do odwiedzenia 
Punktu Informacji 60+ również na 
stronie internetowej, do zamówienia 
bezpłatnego newslettera i śledzenia 
lokalnych mediów. Wiemy, dokąd 
można pójść, żeby nauczyć się ob-

sługi komputera, gdzie udać 
się po wsparcie socjalne, kto 
organizuje potańcówki, wyj-

ście do kina czy spacer z kijami. CIS 
gromadzi wszystkie informacje na 
ten temat w jednym miejscu i uła-
twia do nich dostęp. Kontakt: CIS, 
ul. Mielżyńskiego 24, pon.–pt. w g. 
8–16, tel. 61 847 21 11, centrum@
centrumis.pl, www.centrumis.pl.

Akcja, której celem jest promowa-
nie miejsc działających na terenie 
Poznania – takich jak kawiarnie, 
sklepy czy instytucje kulturalne 
– które odpowiadają na potrzeby 
starszych mieszkańców poprzez 
oferowanie atrakcyjnych produk-
tów i  usług, stosowanie zniżek 
czy dostosowanie swojej archi-
tektury. Zachęcamy do korzysta-
nia z  oferty Miejsc Przyjaznych 
Seniorom, a  wszystkie miejsca 
życzliwe najstarszym mieszkań-

com Poznania – do dołączenia 
do akcji! Szczegółowe informacje: 
CIS, ul. Mielżyńskiego  24, tel. 61 
847 21 11, www.centrumis.pl (za-
kładka Miejsca Przyjazne Senio-
rom). Ofertę wybranych Miejsc 
Przyjaznych Seniorom polecamy 
również w  styczniowym wydaniu 
Tytki Seniora – miejsca te zostały 
oznaczone w tekście jako:  .  

Projekt skierowany do poznań-
skich seniorek i  seniorów, osób 
tworzących kluby seniora, a  także 
inne miejsca aktywności senioral-
nej. Animatorki mają stały kontakt 
z  klubami seniora, wspierają je 
w  poszerzaniu oferty, docieraniu 
do nowych członków czy rozwią-
zywaniu bieżących zagadnień, 
pomagają też klubom dopiero 

powstającym. Kontakt: CIS, ul. 
Mielżyńskiego 24, tel. 61 847 21 11,  
517 068 827. 

Zapraszamy  
do Centrum Inicjatyw 
Senioralnych

Animator Senioralny
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Redaguje: Aleksandra Gracjasz, CIS, ul. Mielżyńskiego 24  
(pon.–pt., w g. 8–16), e-mail: aleksandra.gracjasz@centrumis.pl. 

tytka seniora

To nieprawda, że osoby starsze 
nie mogą uprawiać sportu, naj-
ważniejsze to znaleźć odpowia-
dającą własnym możliwościom 
i  najbardziej atrakcyjną aktyw-
ność. 
Ważne, by przed jej rozpoczęciem 
mieć pełną wiedzę na temat stanu 
własnego zdrowia. Osobom niewy-
trenowanym zaleca się poprzedze-
nie ćwiczeń badaniem lekarskim 
i  próbą wysiłkową oraz we wcze-
snej fazie ćwiczenie pod okiem 
specjalistycznej kadry. Aktywność 
fizyczna u  osób starszych natural-
nie wpływa na zachowanie zdrowia 
i utrzymanie sprawności fizycznej, 
a  tym samym zachowanie samo-
dzielności do późnej starości. To 
także wspaniała okazja, by spotkać 
się z ludźmi i wzajemnie motywo-
wać do działania, ruch to przede 
wszystkim aktywny wypoczynek, 
do którego ludzkie ciało jest przy-
stosowane bardziej niż do bezczyn-
ności. W ramach kampanii Senior 
w formie zachęcamy więc do korzy-
stania z lutowej oferty – naprawdę 
jest z czego wybierać!

Tai chi dla każdego. Poznańskie 
Stowarzyszenie Tai Chi zaprasza 
na nieodpłatne ćwiczenia zdrowot-
ne, które odprężają ciało i  umysł, 
poprawiają koordynację rucho-
wą, wzmacniają mięśnie, ścięgna 
i  stawy. Ich celem nie jest osią-

ganie umiejętności samoobrony, 
lecz utrzymanie dobrego zdrowia, 
powrót organizmu do stanu mło-
dzieńczej sprawności i przywróce-
nie harmonii ciała i umysłu. Nowa 
grupa początkująca startuje od 
19.02, spotkania będą się odbywać 
w  środy w  g.  17.30–19.30 w  DK 
„Na Pięterku” (os. Orła Białego 5), 
pierwsze cztery zajęcia są darmo-
we. Szczegóły oferty i  zapisy: tel.  
61 832 11 51, 784 650 104.  

Gimnastyka senioralna. Ćwi-
czenia gimnastyczne w  Centrum 
Medycznym Stanley zmniejszają 
dolegliwości bólowe kręgosłupa 
i stawów, obniżają ciśnienie krwi, 
zmniejszają ryzyko udaru mózgu, 
zawału serca, utrzymują prawi-
dłową masę ciała, a  co najważ-
niejsze – dzięki nim mamy więcej 
endorfin, czyli hormonów szczę-
ścia. Odbywają się w grupach we 
wtorki i  środy o g. 13 przy ul. 28 
Czerwca 1956 r. nr 135. Koszt 
udziału to 9 zł. Aby zapisać się na 
zajęcia, należy umówić się na bez-
płatną konsultację z fizjoterapeutą 
w celu przeprowadzenia wywiadu 
oraz wykluczenia ewentualnych 
przeciwwskazań do uczestnic-
twa. Kontakt: tel. 61  649 05 55,  
532 411 514.  

Poniedziałki z  tańcem i  gimna-
styką. Inicjatywa „Razem w  for-
mie”, w  myśl hasła „Rozruszajmy 
się na wiosnę”, zaprasza na zajęcia 
taneczne (zumba gold, pon., g. 10–
10.55) i  gimnastykę prozdrowot-
ną (pon., g. 11–11.45) – w  lutym 
nowi klienci będą mogli skorzystać 

z 20% zniżki. Zajęcia odbywają się 
w sali fitness na Pływalni Miejskiej 
Atlantis (os. Batorego 101). Cena 
karnetu na zajęcia taneczne to 
100  zł (8 wejść do wykorzystania 
przez 3 miesiące), cena karnetu na 
gimnastykę prozdrowotną to 32 zł 
za miesiąc. Szczegółowe informa-
cje: tel. 500 055 056. 

Grota Solna Galos. Seanse w  ce-
nie 5 zł we wtorki i  czwartki o  g. 
12. Podczas 50-minutowego sean-
su w grocie można się zrelaksować 
i  zadbać o  swoje zdrowie. Odwie-
dzający mogą liczyć na wyjątkowe 
oświetlenie i  nastrojowe dźwięki 
natury. Kontakt: ul. J. Spychalskie-
go 34, tel. 61 835 33 36 (obowiązuje 
rezerwacja miejsc).  

Pływalnia Miejska Atlantis. Bilet 
dla seniora kosztuje 12 zł (daje pra-
wo do 75 min pobytu na basenie). 
Kontakt: os. Stefana Batorego 101, 
tel. 61 827 60 71.

Termy Maltańskie 55+. Od pon. 
do pt. w g. 9–12 baseny sportowe 
w cenie od 8 zł i aquapark od 9 zł, 
do każdego biletu 30 min gratis. 
Od pon. do pt. w  g. 11–16 bilet 
do Świata Saun w cenie 19 zł (90 
min) lub 29 zł (na 120 min). Bilet 
do Świata Saun upoważnia do ko-
rzystania z  basenów sportowych 
i  aquaparku (w  odpowiednich 
godzinach). Ograniczeniem do 
korzystania z  saun nie jest wiek, 
lecz stan zdrowia – jeśli masz 
wątpliwości, zasięgnij opinii leka-
rza. Kontakt: ul. Termalna 1, tel.  
61 222 61 61. •

Miejsca Przyjazne 
Seniorom

SeNIor W forMIe 
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Afryka w Palmiarni 
Podczas ferii Palmiarnia Poznań-
ska będzie czynna dodatkowo 
w poniedziałki (do 23.02). W tym 
czasie zaplanowano sporo atrak-
cji. Do 23.02 w  sali dydaktycznej 
odbywać się będzie Wystawa sztu-
ki afrykańskiej, na której można 
zobaczyć rzeźby, rękodzieło, ob-
razy czy biżuterię przywiezione 
z  podróży po Afryce. W  dniach 
1–9.02 dostępna będzie ścieżka 
zwiedzania z  okazji Międzynaro-
dowego Dnia bez Oleju Palmo-
wego; 14.02 Palmiarnia zaprasza 
do świętowania walentynek – do-
stępna będzie tematyczna ścieżka 
zwiedzania Pary Palmiarni. Ceny 
biletów: normalny: 12 zł, ulgowy:  
8 zł, 4 zł – w każdy wtorek dla osób 
w  wieku 60+. Godziny otwarcia: 
do 9.02: pon.–niedz.: g. 9–17 (kasa 
do g. 16); 10–23.02: pon.–sob.:  
g. 9–16 (kasa do g. 15), niedz.: 9–17 
(kasa do g. 16); od 24.02: wt.–sob.: 
g. 9–16 (kasa do g. 15), niedz.:  
g. 9–17 (kasa do g. 16). Szczegóło-
we informacje: tel. 510 674 848. 

Oprowadzania  
w Bramie Poznania
Dwa razy w  miesiącu Brama Po-
znania zaprasza seniorki i  senio-
rów do zwiedzania swojej ekspo-
zycji w towarzystwie przewodnika. 
Uczestnicy oprowadzania Ostrów 
Tumski przez wieki śledzą naj-
ważniejsze wydarzenia, których 
świadkiem była wyspa katedralna. 

W lutym do wyboru 2 środy: 5.02, 
g. 12 i  19.02, g. 16. Inne lutowe 
oprowadzania w Bramie Poznania: 
1.02, g. 11 – Wyprawa z Dobrawą 
(rodzinne oprowadzanie); 4.02, 
g. 11 – Zbudujmy Ostrów Tumski 
(rodzinne oprowadzanie); 8.02, g. 
11 – Spędźmy razem czas! (rodzin-
ne oprowadzanie); 13.02, g. 17 – 
Wszystko jasne! (oprowadzanie dla 
osób z dysfunkcją wzroku); 14.02, 
g. 17 – Historie pewnych miłości 
(oprowadzanie walentynkowe); 
15.02, g. 11 – Poszukiwacze skar-
bów (rodzinne oprowadzanie); 
22.02, g. 11 – Wyprawa z  Miesz-
kiem (rodzinne oprowadzanie); 
27.02, g. 17 – Duch czasu (oprowa-
dzanie dla młodzieży i dorosłych); 
29.02, g. 11 – Sekrety dźwięcznej 
wyspy (rodzinne oprowadzanie). 
Na wszystkie oprowadzania obo-
wiązują zapisy: tel. 61 647 76 34 
lub osobiście w punkcie informa-
cji Bramy Poznania. Oprowadza-
nia są bezpłatne, decyduje kolej-
ność zgłoszeń – liczba miejsc jest 
ograniczona.

Klub Seniora w Nowym Zoo
Tradycyjnie w  pierwszy czwar-
tek miesiąca Nowe Zoo zaprasza 
na wycieczkę. W  lutym nadarzy 
się okazja do odwiedzenia przed-
stawicieli naczelnych mieszkają-
cych w  zoo. Gerezy białobrode 
i  czepiaki czarnorękie są małpami 
z  rejonów tropikalnych, jednak 
dzięki dostępnym zimą domkom 

będzie można je poobserwować 
i posłuchać ciekawostek na ich te-
mat. Z  kolei makaki japońskie są 
małpami przyzwyczajonymi do 
dość ekstremalnych warunków 
pogodowych i  nasza zima jest im 
niestraszna. Jeśli pogoda drastycz-
nie się nie zmieni, będzie można 
obejrzeć je na wybiegu. Spotkanie 
odbędzie się 6.02 o g. 11.45 w No-
wym Zoo (ul. Krańcowa 81). Bilety 
dla seniorów w cenie 4 zł (na pod-
stawie legitymacji emeryta-renci-
sty). Uwaga – wycieczka piesza bez 
wsparcia kolejki. Do zoo można 
dojechać autobusem nr 184. Szcze-
gółowe informacje: tel. 61 872 07 73  
lub 663 110 436.

Sienkiewicz zakochany
Czy Sienkiewicz, tworząc powieści, 
wykorzystywał osobiste doświad-
czenia w sferze miłosnej? 
Życie uczuciowe pisarza było 
niezwykle bogate. Jako młody 
dziennikarz zawracał w  głowach 
mieszkankom Warszawy, był kil-
kakrotnie zaręczony, a na ślubnym 
kobiercu stawał aż trzy razy. Z oka-
zji święta zakochanych Muzeum 
Literackie Henryka Sienkiewicza 
(Stary Rynek 84) zaprasza 15.02 
o  g. 13 na oprowadzanie kurator-
skie po wystawie Trójkąty miłosne 
u  Sienkiewicza. Odsłona I  – „Pan 
Wołodyjowski”, podczas którego 
odkryte zostaną najskrytsze ta-
jemnice pisarza. Wstęp bezpłatny, 
obowiązują zapisy: rezerwacja.
muzeumhs@bracz.edu.pl lub tel. 
61 852 89 71.

Spaceruj z historią
W  lutym Grupa Przewodników 
PoPoznaniu.pl zaprasza na kolejne 
spacery: 8.02, g. 10 i  14 – Poznań 
w  PRL-u, zbiórka: przed pomni-
kiem Tadeusza Kościuszki (rozwid- 
lenie ul. Grunwaldzkiej i  Bukow-
skiej); 15.02, g. 10 i  15 – Kuniec 
Dymbiec, zbiórka: na przystanku 
tramwajowym „Wspólna” w  kie-
runku Dębca; 22.02, g. 10 i  14 – 
Astronauci, zeppeliny i wielka płyta, 
czyli co kryją Winogrady, zbiórka: 
na skrzyżowaniu ul. Słowiańskiej 
i  Do Alei; 29.02, g. 10 – Dwóch 
przewodników i kostka – wycieczka 
nieprzewidywalna, zbiórka: na pl. 
Wolności przed Biblioteką Raczyń-
skich. Wszystkie spacery są prowa-
dzone w  konwencji Free Walking 
Tours, tzn. jeśli spacer spodoba się 
uczestnikom, można podziękować 
przewodnikowi napiwkiem. Więcej 
informacji: www.popoznaniu.pl. 

Wykład o roślinach GMO
12.02 o  g. 17 Przyrodniczy Uni-
wersytet Trzeciego Wieku zaprasza 
na wykład pt. Modyfikacje geno-
mu roślin. Czy potrzebujemy roślin 
GMO?. Wstęp jest wolny, nie trzeba 
się zapisywać, miejsce: Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Woj-
ska Polskiego 28, sala A na parterze.

Język a wykluczenie
Podczas debaty z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Języka Ojczystego, 
organizowanej w Poznaniu po raz 
czwarty, poruszone zostaną takie 
zagadnienia jak: dyskurs wyklu-
czenia (kto kogo z jakiego powodu 
wyklucza), obszary wykluczenia 
i  dyskryminacji (m.in. płeć, kolor 
skóry, orientacja seksualna, świa-
topogląd, wyznanie, wiek, bieda, 
życiowy kryzys), retoryka wyklu-
czenia (językowe mechanizmy 
dyskryminacji na różnych pozio-
mach języka), stereotypizacja ję-
zyka i  myślenia. Gośćmi debaty, 
która odbędzie się 20.02 o  g. 12 
w  Sali Wielkiej CK Zamek, będą: 
prof. ewa Kołodziejek – prowadzą-
ca, prof. Inga Iwasiów, prof. Danu-
ta Krzyżyk, dr Margaret Amaka 

Ohia-Nowak, Jacek Denhel. Bilety: 
2 zł (dostępne w kasie CK Zamek 
od 21.01).  

Senior-Turysta 
Czym jest świadoma turystyka? 
Jaki jest wpływ turystyki na środo-
wisko naturalne? W obliczu zmian 
klimatycznych uczestnicy bezpłat-
nego warsztatu, na który 24.02 
o  g. 10 zaprasza Brama Poznania, 
przyjrzą się temu, jak turystyka 
i  środowisko naturalne oddziałują 
na siebie nawzajem. Poznają też 
słowa i zwroty w języku angielskim 
związane z podróżami i turystyką. 
Każde warsztaty w  ramach cyklu 
Senior-Turysta dotyczą innego te-
matu związanego z  turystyką na 
świecie i  składają się ze spotkania 
z migrantem lub migrantką z inne-
go kraju, mieszkającymi w Pozna-
niu, oraz warsztatu języka angiel-
skiego. W warsztatach mogą wziąć 
udział seniorzy z  każdym pozio-
mem znajomości języka angiel-
skiego, także ci, którzy dopiero za-
czynają przygodę z  tym językiem. 
Obowiązują zapisy: tel. 61 647 76 34  
lub osobiście w  Bramie Poznania 
w Punkcie Informacji.  

Opera czy operetka, która z nich 
większa kokietka?
Dom Kultury „Orle Gniazdo” za-
prasza 16.02 o  g. 16 na koncert 
w  wykonaniu Fundacji Fabryka 
Sztuki, podczas którego będzie 
można usłyszeć m.in.: Arię ze śmie-
chem, Arię z klejnotami, Twoim jest 
serce me, Choć na świecie dziewcząt 
mnóstwo. To będzie rozkołysana 
walcem koncertowo-teatralna opo-
wieść. Bilety w cenie 15 zł do naby-
cia w DK „Orle Gniazdo” (os. Le-
cha 43) od pon. do czw. w g. 15–20, 
pt. w g. 10–16.  

Zakochany Wtorek dla Seniora 
Kilka dni po święcie zakochanych 
dr Tomasz Umerle  opowie o nie-
typowych piosenkach o  miłości. 
Zabrzmią popularne i mniej zna-
ne frazy m.in. Osieckiej, Młynar-
skiego, Kofty. Jak zawsze nie za-
braknie też okazji do wspólnego 
śpiewania i rozmowy. Na wtorko-
we spotkanie Biblioteka Raczyń-
skich zaprasza 18.02 o  g.  16.30 
do Galerii Atanazego (wejście od 
Al. Marcinkowskiego 23). Wstęp 
wolny. 

Potańcówka na Zamku 
Kapela dudziarska CK Zamek 
zaprasza na kolejną karnawało-
wą potańcówkę. Do tańca porwą 
dźwięki grane na tradycyjnych in-
strumentach z  Wielkopolski i  nie 
tylko. Zagrają kapele lokalne i go-
ście. Zaproszenie skierowane jest 
do wszystkich: roztańczonych oraz 
tych, którzy dopiero chcą nauczyć 
się tańców tradycyjnych, a  także 
osób preferujących rolę słuchaczy 
i obserwatorów. Potańcówka odbę-
dzie się 8.02 o g. 18 w Sali Wielkiej 
CK Zamek. Bilety: 15 zł (dzieci do 
lat 10 wstęp wolny).
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Potańcówka w CK Zamek



Teatr Polski w  Poznaniu zaprasza 
seniorki i  seniorów każdego mie-
siąca na wybrane spektakle w pro-
mocyjnej cenie 20 zł. Oferta skiero-
wana jest do osób powyżej 60. roku 
życia. Spektakle, które obejmuje 
promocja w lutym: K. – 1.02, g. 19; 
2.02, g. 18, Duża Scena (spektakl 
o kondycji polskiej polityki, a wła-
ściwie polskich polityków wszelkich 
obozów, stronnictw i  partii); Śluby 
panieńskie – 14–16.02, g. 19, Ma-
larnia (portret problemów współ-
czesnego mężczyzny w  oderwaniu 
od farsowego charakteru słów zapi-
sanych przed wiekami przez auto-
ra Zemsty); U króla Stasia – 16.02, 
g. 16, Sala Redutowa (na słodkie 
i kawę – na poezję i muzykę – za-
prasza wszechstronnie wykształco-
ny, modnie ubrany, miłośnik sztuki 
wszelakiej, król Staś); Trojanki – 21 
i 22.02, g. 19; 23.02, g. 18, Duża Sce-
na (bohaterowie Iliady zakończyli 
już swoje potyczki, tylko Trojanki 
ocalały ze zdobytego miasta i widzą 
jego ostateczny upadek; ich losy za-
leżą od wrogów i kapryśnych bóstw, 
ale nie od nich samych), Kordian – 
27–29.02, g. 19, Malarnia (spektakl 
próbuje odpowiedzieć na dawno 
już postawione pytania: Czy nasz 
głos ma dziś jakąkolwiek spraw-
czość? Czy może wywołać rewolu-
cję, zwłaszcza w instytucji, jaką jest 
dzisiejszy teatr w Polsce?). Kontakt: 
tel. 61 852 05 41, 61 852 56 28, 
kasa biletowa otwarta od wt. do pt. 
w  g.  10–18 (lub do momentu roz-
poczęcia spektaklu), w sob. i niedz. 
kasa czynna godzinę przed rozpo-
częciem spektaklu.  

Teatr Ósmego Dnia przygotował 
w  lutym trzy spektakle i  ciekawe 
spotkanie: 7 i  8.02, g. 19 – Allegro 
agitate (spektakl Teatru Ósmego 
Dnia o podróży w głąb siebie – przez 
przestrzeń duchową, ale i  przez tę 
realną, geograficzną); 14.02, g. 19 –  

Zemsta czerwonych bucików (ze 
swobodą, dowcipem i  ironią ak-
tor Janusz Stolarski przez godzinę 
opowiada historię artysty pracują-
cego w  amerykańskim show-biz-
nesie. Teraz pozostały mu jedynie 
niespełnione ambicje i  bezowocne 
oczekiwanie na wielki sukces); 21 
i  22.02, g. 19 – I  rozstawili namiot 
wśród nas (aktorzy przyglądają się 
rozstawianym na całym świecie na-
miotom: w centrach wielkich miast, 
na blokowiskach, na Majdanie – na-
miotom bezdomnych, uchodźców 
z  gorszego świata); 28.02, g. 19 – 
Zstąpienie do piekieł, czyli samospa-
lenie (spotkanie z  ewą Zgrabczyń-
ską na temat zagrożeń związanych 
z  katastrofą ekologiczną, mechani-
zmów i  osób za nie odpowiedzial-
nych). Na wszystkie spektakle bilety 
w cenie 10 zł na hasło „Senioralni”, 
bilety na spotkanie z  ewą Zgrab-
czyńską w cenie 5 zł. Kontakt: Teatr 
Ósmego Dnia, ul. Ratajczaka 44, 

tel. 61 855 20 86 (obowiązuje wcze-
śniejsza rezerwacja miejsc).

Scena Robocza zaprasza do swojej 
siedziby w  dawnym budynku kina 
Olimpia (ul. Grunwaldzka 22, VI 
piętro). Scena gości artystów i  ze-
społy z  całego kraju. Jej rezydenci 
tworzą spektakle i  okołoteatralne 
projekty, współpracując z  artysta-
mi, dziennikarzami, działaczami 
społecznymi, naturszczykami i pro-
fesjonalnymi aktorami. 21 i  22.02 
o g. 19 Scena zaprasza na premiero-
wy spektakl Warunki zabudowy (le-
genda krakowskiego Teatru Cine-
ma i jeden z najbardziej cenionych 
polskich performerów łączą siły 
w spektaklu z obszaru teatru absur-
du). Do siedziby można dostać się 
windą, bilety: 15 zł, szczegółowe in-
formacje: tel. 504 080 959.

Teatr Wielki poleca operę Napój 
miłosny (29.02, g. 19 oraz 1.03, 
g. 18, komiczna opowieść o miło-
ści, nieoczekiwanym spadku, dziw-
ności ludzi, ich uczuć i  o  mocy 
wina udającego eliksir miłosny) 
oraz balet Don Juan (23.02, g. 18, 
współczesna interpretacja historii 
jednej z najbardziej zniewalających 
postaci kultury zachodniej, bazują-
ca na dramacie Moliera, stawia py-
tania o  przyczynę donżuanizmu). 
W  ramach cyklu Opera seniorom 
można nabyć bilety w  promocyj-
nej cenie 20 zł. Oferta obejmuje 
wyłącznie miejsca na II balkonie. 
Szczegółowe informacje: tel. 61 
659 02 80.

v

Paweł Sołtys po świetnie przyjętym 
debiucie (Mikrotyki) powraca zbio-
rem Nieradość. Ta wielogłosowa 
książka potwierdza, że Sołtys  jest 
prawdziwym mistrzem budowania 
opowieści, obdarzonym niezwy-

kłym słuchem, wyobraźnią i  swo-
bodą literacką. Spotkanie z Pawłem 
Sołtysem, które odbędzie się 22.02 
w  Sali Wielkiej CK Zamek, roz-
pocznie „przedakcję” Festiwalu Fa-
buły (12–16.05). Bilety: 5 zł.  

Spotkanie z nową literaturą
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Senior w Muzie
To cotygodniowe spotkania fil-
mowe w  kinie Muza (ul. Św. 
Marcin 30), które dedykowane 
są dojrzałej publiczności. Przed 
każdym seansem organizato-
rzy cyklu zapraszają na krótką 
prelekcję, a  po – zachęcają do 
wspólnego dyskutowania przy 
kawie i  herbacie. Seanse odby-
wają się w środy o g. 15 i 17.30. 
Bilety w cenie 10 zł można kupić, 
okazując legitymację emeryta-
-rencisty lub Kartę Seniora. Pro-
gram na luty: 5.02 – Poznajmy się 
jeszcze raz (g. 15); Małe kobietki 
(g. 17.30); 12.02 – Kłamstewko 
(g. 15); Marianne i Leonard: sło-
wa miłości (g. 17.30); 19.02  – Ella 
Fitzgerald: just one of those things 
(g. 15); Sokół z  masłem orze-
chowym (g. 17.30); 26.02  – Ta-
jemnica Henriego Picka (g.  15), 
Sybilla (g. 17.30). Szczegółowe 
informacje: tel. 61 852 34 03,  
530 378 800.

Filmowy Klub Seniora  
w kinie Rialto
W każdy wtorek w kinie Rialto (ul. 
Dąbrowskiego 38) odbywają się 
dwa seanse dla seniorów – o g. 13 
i  15.30, bilety kosztują 12 zł (na 
podstawie legitymacji emeryta-
-rencisty). W  ramach cyklu se-
niorzy mogą zobaczyć nowości 
filmowe. Program na luty: 4.02 – 
Małe kobietki; 11.02 – Kłamstewko; 
18.02 – 1917; 25.02 – Marianne 
i  Leonard: słowa miłości. Szczegó-
łowe informacje: tel. 61 847 53 99  
(pon.–pt.: g. 15–21, sob.–niedz.:  

12–21 – możliwość rezerwacji tele-
fonicznej biletów). 

KinoSzkoła Seniora  
w Kinie Pałacowym
W ramach programu grupy senio-
ralne mogą zgłaszać swój udział 
w  filmowym spotkaniu. Cena za 
jeden pokaz to 12 zł od osoby. 
Opiekun grupy zobowiązany jest 
do wypełnienia karty zgłoszenia 
i  przesłania jej na adres: p.szczy-
szyk@ckzamek.pl (karta zgłosze-
nia dostępna jest na stronie www.
kinopalacowe.pl w zakładce edu-
kacja). W  programie spotkania 
30-minutowe wprowadzenie na 
dany temat, projekcja oraz dysku-
sja z widzami. Harmonogram pro-
jekcji: Luty – historia mezaliansu: 
Kamerdyner; film dokumentalny 
wobec historii: Habit i  zbroja. 
Marzec  – alkoholizm wśród ko-
biet: Zabawa, zabawa; polski re-
portaż wobec przeszłości: Jeszcze 
dzień życia. Kwiecień – otwartość 
na zmiany. Dlaczego służymy 
ideologiom?: Tajemnice Joan; ob-
raz wojny w  polskiej przestrzeni 
filmowo-medialnej: 53 wojny. 
Maj – psychologiczne mechani-
zmy władzy: Czwarta władza; 
kino wobec polskiej tożsamości: 
Twarz. Czerwiec – kobiety bun-
towniczki. Walka z  uprzedzenia-
mi: Maiden; kino polskie wobec 
alkoholizmu: Zabawa, zabawa. 
Wszystkie pokazy odbywają się 
w Kinie Pałacowym w CK Zamek 
w  dogodnym dla grupy terminie 
(do g. 15). Szczegółowe informa-
cje: tel. 607 409 078.

Kultura Dostępna w Kinie Helios
W  ramach cyklu we wszystkich 
kinach Helios na terenie całej Pol-
ski w każdy czwartek o g. 13 oraz 
18 odbywają się specjalne pokazy 
polskich filmów, na które bilety 
kosztują 10 zł. Program na luty: 
6.02 – Ostatnia góra; 13.02 – (Nie)
znajomi; 20.02 – Ikar. Legenda 
Mietka Kosza; 27.02 – Piłsudski. 
Szczegółowe informacje: kino He-
lios, ul. Pleszewska 1 (Posnania), 
tel. 61 622 72 97.

SPOTKANIA FILMOWE
ŚRODY | GODZ. 15:00 I 17:30 | BILETY: 10 ZŁ* Kawa i herbata gratis

SENIOR W MUZIE

Kino Muza w Poznaniu | ul. Św. Marcin 30, 61-805 Poznań | tel. 61 852 34 03 | www.kinomuza.pl

*po okazaniu legitymacji emeryta–rencisty lub Poznańskiej Złotej Karty.

SeNIor W teAtrZe SeNIor W kINIe
Trojanki w Teatrze Polskim

Warunki zabudowy  
w Scenie Roboczej
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Akcja, do której włączyło się już 
wiele poznańskich lokali, zachęca 
seniorów do wyjścia z domu i ak-
tywnego uczestniczenia w  życiu 
społecznym i towarzyskim.
W  ramach akcji w  wybranych 
dniach i  godzinach różne kawiar-
nie i  lokale oferują 
seniorom tradycyj-
ną kawę lub herba-
tę w  cenie 2 zł. To 
doskonała okazja 
do tego, aby wybrać 
się ze znajomymi na 
krótkie pogawędki 
lub długie rozmo-
wy przy aromatycznym napoju 
i  w  przyjaznej atmosferze. Tym 
bardziej że lokale biorące udział 
w akcji to miejsca warte poznania, 
niebagatelne i  różnorodne. Kar-
nety upoważniające do skorzysta-
nia z  promocji można otrzymać 
w  CIS przy ul. Mielżyńskiego 24, 
w  Filii MOPR przy ul. Kościuszki 
103, w Bibliotece Raczyńskich oraz 
w każdym lokalu biorącym udział 
w akcji.

Miejsca biorące udział w akcji: 
Bistro Patio, Al. Solidarności 36; 
Concordia Taste, ul. Zwierzyniecka 3;  
Cuda-Garnki, os. Sobieskiego 116, 
Urząd Skarbowy Dolna Wilda 80; 
Restauracja Chłopskie Jadło, ul. Fre-
dry 12; Domu Kitchen & Friends, ul. 

Wrocławska 18; Kawiarnia 
Artystyczna Kóltura, ul. 23 
Lutego 8; Klubokawiarnia 
Pies, ul. Nowowiejskiego 
17; Kocimiętka, ul. Rataj-
czaka 18; Małe Fusy, os. B. 
Chrobrego 110; Masz Babo 
Placek, ul. Kanałowa 3; Pora 
Dnia, ul. Różana 15/1; Pro-

jekt Fifna, ul. H. Sienkiewicza 20A; 
Restauracja Do Środka, Śródka 6; 
Pierożek i Kompocik, ul. Półwiejska 
26; Restauracja Savoy, pl. Waryń-
skiego 9; Salon z  Ogrodem, ul. Li-
manowskiego 5; Sznytka w Tytce, ul. 
Nowowiejskiego 15; Sztuka Pączek, 
pl. C. Ratajskiego; Świetlica Cafe, 
ul. Krakowska 9a; Weranda Caffe, 
ul.  Świętosławska 10; Zabawa Cafe, 
ul. Przemysłowa 51/lok. 2; Zoffee Ka-
wiarnia, ul. Wołyńska 6. 

Brakuje Ci rozmowy z  drugim 
człowiekiem? Nie masz już ocho-
ty dłużej spędzać czasu samotnie? 
Zaproś do siebie wolontariusza. 
Stowarzyszenie mali bracia Ubo-
gich w  ramach programu Twoja 
obecność pomaga mi żyć organizuje 

wolontariat towarzyszący dla star-
szych i  osamotnionych osób. Wo-
lontariusze regularnie odwiedzają 
swoich podopiecznych, dotrzymu-
jąc im towarzystwa, rozmawiając, 
chodząc na spacery, do teatru. 
Kontakt: tel. 61 843 72 55.

lek na samotność

Akademia Podróży Wojażer przy-
gotowała harmonogram wyjazdów 
na 2020 rok. Można się z  nimi 
zapoznać na stronie www.akade-
miawojazer.pl lub w  biurze przy 
ul. Dąbrowskiego 28a w pon.–czw.  
w g. 11–18, a w piątki w g. 11–16 
(tel. 61  662 84 03). W  programie 
jest sporo wyjazdów krajowych 
i  zagranicznych, bliższych i  dal-

szych, autokarowych oraz samo-
lotowych. Każdy znajdzie coś dla 
siebie, w  odpowiednim czasie 
i  tempie, zarówno w  grupie 50+, 
jak i 60+. W kwietniu biuro pole-
ca wyjazd do Trójmiasta lub Bu-
dapesztu, a  na weekend majowy 
wycieczki Między Rzeszowem lub 
Przemyślem lub Bruksela – Luk-
semburg – Strasburg.  
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Wycieczka z Biurem Podróży Wojażer w Madrycie

Fifny czas
Fifna   (ul. Sienkiewicza 20a) 
zaprasza w lutym na:

Poranki Seniora: w  każdą środę 
i  piątek w  g. 9–12 kawa i  herbata 
w  cenie 2 zł, bezpłatny dostęp do 
internetu, ciekawe książki do prze-
czytania na miejscu lub wypoży-
czenia do domu oraz możliwość 
skorzystania z bezpłatnych konsul-
tacji informatycznych (obowiązują 
zapisy: tel. 501 479 315).

Klub Literacki Seniora: spotkania 
odbywają się co 2 tygodnie o g. 13 
(7 i  21.02), szczegółowe informa-
cje: tel. 501 479 315.

Kawiarenka Wieży Babel: konwer-
sacje w  obcych językach, spotkanie 
w  języku angielskim – 10.02, g. 17, 

pierwsze spotkanie w  języku nie-
mieckim – 11.02, g. 17. Uwaga – to 
nie jest kurs językowy, obowiązują 
zapisy: tel. 501 479 315. Projekt Fifna 
w  dalszym ciągu poszukuje senio-
ra – nauczyciela języka angielskiego 
lub rosyjskiego (po filologii), który 
pomoże w  prowadzeniu zajęć języ-
kowych, zgłoszenia: tel. 501 479 315.

Konsultacje psychologiczne: 
w  każdy poniedziałek w  g. 11–18 
(3, 10, 17, 24.02). Bezpłatne kon-
sultacje prowadzi doświadczona 
i  ceniona psycholożka Maja. Kon-
sultacja trwa godzinę zegarową, 
obowiązują zapisy: tel. 606 954 107.

Zajęcia w  Pracowni Plastycznej: 
warsztaty pod okiem artystów 
plastyków, obowiązują zapisy: tel.  
533 488 550.

Poznańska Lokalna Organizacja 
Turystyczna poleca atrakcje tury-
styczne i  zaprasza na ciekawe wy-
darzenia, rajdy, spacery, wycieczki 
oraz warsztaty w regionie.

Sala Miejska w  Buku. Zrewitali-
zowana synagoga (ul. Mury 5) jest 
obecnie miejscem licznych wyda-
rzeń kulturalnych i  artystycznych. 
Na antresoli urządzono wystawę 
historyczną, uzupełnioną urządze-
niami multimedialnymi. Wstęp 
wolny, zwiedzanie: wymagane 
wcześniejsze uzgodnienie terminu, 
tel. 61 888 44 10, 61 888 44 61.

Spektakl Skansenu Teatralne-
go „III Furie”. Przedstawienie na 
podstawie Dzidzi Sylwii Chutnik 
oraz Egzekutora Stefana Dąmb-
skiego, podejmujące dialog z  me-
galomanią, martyrologią i  kultem 
bohaterów, odbędzie się 14 i 15.02 
o g. 19 w Centrum Kultury i Sportu 
w  Koziegłowach (ul. Piłsudskiego 
3a). Bilet: 5 zł, tel. 61 415 58 51.  

Luboński Szlak Architektury 
Przemysłowej. Wycieczka auto-
karowa z przewodnikiem, prezen-

tująca przemysłowe dziedzictwo 
Lubonia, historię wielkich fabryk 
oraz ich ponadstuletnie funkcjo-
nowanie na terenie miasta, odbę-
dzie się 29.02 w  g. 10–13. Bilet: 
12 zł (obowiązują wcześniejsze za-
pisy), start/meta: Poznań, Al. Mar-
cinkowskiego 9, tel. 500 287 325.

Wystawa Rodzinne marzenie. Pre-
zentuje fotografie Agaty i  Macieja 
Gramackich z ich rodzinnej wypra-
wy dookoła świata. ekspozycja do-
stępna jest w  Klubie Osiedlowym 
„Zielone Wzgórza” w  Murowanej 
Goślinie (Nowy Rynek 8) i potrwa 
do 29.02 (pon.–pt.: g. 8–20), wstęp 
wolny.

Bądź w kontakcie
Poznań Kontakt 61 646 33 44 to 
numer, pod którym uzyskać można 
wszelkie informacje na temat usług 
dla seniorów, takich jak: Książka 
dla Seniora, Mycie okien w domu 
Seniorów, Złota Rączka i wiele in-
nych. W  ramach infolinii można 
skorzystać też z Serwisu Informacji 
Pasażerskiej, uzyskać informacje 
m.in. z  zakresu wsparcia (np. za-
siłek pielęgnacyjny i  opiekuńczy, 
dofinansowanie do turnusów reha-
bilitacyjnych), mieszkalnictwa (np. 
miejskie lokale socjalne i mieszkal-
ne, dodatek mieszkaniowy, obniżki 
czynszu) oraz na temat bezpłat-
nych porad prawnych i  asystenta 
osoby z niepełnosprawnością. 

Środa z profilaktyką
Projekt Narodowego Funduszu 
Zdrowia ma na celu uświadomie-
nie, jak ważne jest zapobieganie 
chorobom. Każda środa w Oddzia-
le NFZ dedykowana jest profilakty-
ce chorób oraz promocji zdrowia. 
NFZ współpracuje ze stowarzysze-
niami pacjentów, służy informacją 
w  zakresie odpowiedniej troski 
o zdrowie oraz możliwie komforto-
wego życia w chorobie. Pacjenci, ich 
bliscy i wszyscy, którzy chcą dowie-
dzieć się czegoś więcej o  chorobie, 
mogą porozmawiać z  ekspertami 
w  osobnym pokoju. Z  kolei dzięki 
pomiarom (np. ciśnienia tętnicze-
go, poziomu cukru we krwi) pa-
cjenci mają możliwość wczesnego 
wykrycia groźnych chorób. Można 
też skorzystać z  porad dietetyka, 
który doradzi i  pomoże zmieniać 
nawyki żywieniowe. W lutym NFZ 
zaprasza do siedziby przy ul. Grun-
waldzkiej 158 w g. 10–14 na: pora-
dy Amazonek na temat raka piersi 
(5.02), pomiary cukru we krwi 
(26.02 – nie trzeba być na czczo). 

Zabiegi i badania z Medpolonią
Medpolonia zachęca do skorzysta-
nia z zabiegów fizykoterapii (ultra-
dźwięki, krioterapia, elektroterapia) 
oraz wykonania podstawowych 
badań laboratoryjnych (morfo-
logia, glukoza, mocz, cholesterol 
całkowity, OB, ALT, ASP), na któ-
re w dniach 3–29.02 obowiązywać 
będzie 50% zniżka. Zabiegi fizyko-
terapii odbywają się przy ul. Obor-
nickiej 262, badania laboratoryjne: 
ul. Blacharska 2, ul. Starołęcka 42, 
ul. Obornicka 262. Szczegółowe in-
formacje: tel. 61 664 33 00.  

SeNIor NA kAWIe

kAWA ZA 2 Zł 

Podróże Z WojAżereM 

ZWIedZANIe okolIC 
PoZNANIA

Sala Miejska w Buku
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CeNtruM INICjAtyW 
SeNIorAlNyCH

ul. mielżyńskiego 24
pon.–pt. g. 8–16
centrum@centrumis.pl
www.centrumis.pl
���������������������������� 61 847 21 11
���������������������������� 61 842 35 09

CeNtruM INforMACjI 
kulturAlNej (CIk)

ul. Ratajczaka 44 
(w budynku arkadii)
pon.–pt. g. 10–19
sob. g. 10–17
www.cik.poznan.pl
centrum@cik.poznan.pl
���������������������������� 61 851 96 45
��������������������������������� 61 194 31

MIejSkA rAdA SeNIoróW
ul. 3 maja 46
����������������������������� 885 960 352
���������������������������� 61 878 58 56
dyżury MrS 
centrum Inicjatyw 
Senioralnych
ul. mielżyńskiego 24 
w każdy czwartek,  
g. 13.30–14.30 (zalecane 
wcześniejsze zgłoszenie 
telefoniczne)
���������������������������� 61 842 35 09
Hospicjum domowe 
ul. Bednarska 4, w każdy 
czwartek, g. 11–13  
w centrum Seniora 
(zalecane wcześniejsze 
zgłoszenie telefoniczne)
���������������������������� 61 855 11 76

SZPItAlNe oddZIAły 
rAtuNkoWe

wielospecjalistyczny 
Szpital miejski  
im. J. Strusia z zakładem 
opiekuńczo-leczniczym
ul. Szwajcarska 3
���������������������������� 61 873 93 46
centrum medyczne HcP  
ul. 28 czerwca 1956 r. 194
���������������������������� 61 831 29 11
Szpital wojewódzki  
ul. Juraszów 7/19
���������������������������� 61 821 23 64
���������������������������� 61 847 35 41

Szpital  
im. prof. S.T. dąbrowskiego  
w Puszczykowie  
ul. kraszewskiego 11
���������������������������� 61 898 41 01
Samodzielny Publiczny 
zakład opieki zdrowotnej 
w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
���������������������������� 61 292 71 50
Szpital w Śremie 
ul. chełmońskiego 1
���������������������������� 61 281 56 18
���������������������������� 61 281 56 19

WSPArCIe dlA
oSóB Z CHoroBAMI 
oNkoloGICZNyMI

Fundacja Rak off
ul. wawrzyniaka 13
����������������������������� 883 655 633
Stowarzyszenie Psyche Soma Polis
akademia walki z Rakiem
ul. wierzbięcice 18/5
����������������������������� 501 080 663

PoZNAŃSkIe CeNtruM 
ŚWIAdCZeŃ

Zajmuje się m.in. wypłatą 
zasiłków i innych świadczeń.  
ul. wszystkich Świętych 1
swiadczenia@pcs–poznan.pl
���������������������������� 61 646 33 44

MIejSkI oŚrodek 
PoMoCy rodZINIe

Jednostka miejska, w której 
można uzyskać pomoc usługo-
wą, finansową, rzeczową i inne 
świadczenia z zakresu pomocy 
społecznej oraz wsparcie socjal-
ne, psychologiczne, pedago-
giczne, terapeutyczne w trudnej 
sytuacji życiowej.
Siedziba główna:
ul. cześnikowska 18
sekretariat ����������� 61 860 99 01

PoZnan kontakt
���������������������������� 61 646 33 44
filie MoPr-u:
Grunwald, ul. matejki 50
���������������������������� 61 878 48 73 
Jeżyce, ul. długosza 18a
���������������������������� 61 840 23 22 
Nowe miasto, os. Piastowskie 81
���������������������������� 61 872 36 01
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Poznań viva Senior
pakiet usług dla najstarszych mieszkańców Poznania

PoZNAńSKie PudełKo ŻyCiA. Zawiera informacje o  stanie 
zdrowia i osobach, które należy poinformować w nagłych wypadkach. 
Dostępne w Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24. 

tel. 61 847 21 11 

PoZNAńSKA ZłoTA KARTA. Upoważnia do korzystania z  ulg 
i  rabatów w  miejskich instytucjach kulturalnych, sportowych, 
edukacyjnych oraz w  prywatnych firmach. Przysługuje osobom 
w wieku 60+. Wnioski o wydanie Karty można składać w siedzibach 
Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz 
ul. Małachowskiego 10.

KSiąŻKA dLA SeNioRA. Wypożyczanie książek, audiobooków 
i  filmów z  Biblioteki Raczyńskich z  dostawą do domu. Usługa 
skierowana do osób 60+. 

Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44  
(po połączeniu należy tonowo wybrać 0) 

ZłoTA RąCZKA dLA SeNioRA. Pomoc przy drobnych domowych 
usterkach. Usługa skierowana do osób 65+. Można z niej skorzystać  
2 razy w ciągu roku – maksymalnie można zgłosić 4 usterki. 

Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44  
(po połączeniu należy tonowo wybrać 1, następnie 0) 

TAKSóWKA dLA SeNioRA. Usługi dla osób z  trudnościami 
w  samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Przejazdy 
na terenie Poznania do urzędu, na cmentarz albo do specjalistycznej 
placówki medycznej. Usługa dla osób 80+ (lub 70–79 lat, których 
niepełnosprawność jest widoczna i  uniemożliwia korzystanie 
z  komunikacji miejskiej). Przewozy: pon.–pt. w  g. 7–18. Można 
skorzystać maksymalnie 6 razy w roku, nie więcej niż 1 raz w miesiącu. 

tel. 22 43 900 50

MieJSKA WyPoŻyCZALNiA SPRZęTu RehABiLiTACyJNego. 
W  zasobach wypożyczalni są m.in.: łóżka rehabilitacyjne, wózki 
inwalidzkie, kule, laski, materace przeciwodleżynowe, balkoniki, 
chodziki, inhalatory. Dla osób 70+. 

Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44

MoBiLNA PieLęgNACJA PAZNoKCi u  STóP SeNioRóW. 
Usługa polegająca na skróceniu i  oszlifowaniu płytki paznokci stóp, 
skierowana do osób 75+. Wykonywana pn.–pt. w g. 10–18. Można 
skorzystać nie częściej niż co 2 miesiące. 

Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44

MyCie oKieN W  doMu SeNioRA. Usługa obejmuje umycie szyb 
z obu stron, ram okiennych i parapetów. Miejsce jej wykonania musi 
się znajdować w  granicach miasta Poznania. Dla osób 80+, 1 raz 
w ciągu roku, wykonywana pon.–pt. w g. 10–18. 

Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44

SPRZąTANie NAgRoBKóW. Umycie tablicy i  płyty nagrobka. 
Możliwe wypielenie chwastów wokół grobu, zebranie liści i zagrabienie 
ziemi. Dla osób 80+, pon.–pt. w g. 10–18 na Junikowie i Miłostowie. 

Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44

TRANSPoRT SeNioRóW NA TeReNie MieJSKiCh CMeNTARZy. 
Usługa wykonywana na Junikowie i  Miłostowie, dla osób 80+ lub 
60+ z widoczną dysfunkcją narządów ruchu utrudniającą samodzielne 
poruszanie się. Transport spod bramy cmentarza do wskazanego 
nagrobku. Koszt 1 zł, płatne bezpośrednio u  przewoźnika, gotówką 
(najlepiej bilonem). Realizacja: pon.–pt. w g. 7–15. 

Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44

112 Stare miasto, ul. kościuszki 103
���������������������������� 61 878 18 55
wilda, ul. opolska 58
���������������������������� 61 878 19 25
Sekcja ds. domów Pomocy 
Społecznej
ul. Gronowa 22
���������������������������� 61 878 17 86
Sekcja ds. Rehabilitacji 
Społecznej osób 
Niepełnosprawnych
ul. cześnikowska 18
���������������������������� 61 860 99 31
dział Pomocy osobom  
Bezdomnym
ul. Gronowa 22
���������������������������� 61 878 17 88
dział wsparcia  
Specjalistycznego
ul. matejki 50
  ��������������������������� 61 878 57 51

ofertA MoPr dla seniorów: 
usługi opiekuńcze, 
teleopieka, jeden 
ciepły posiłek dziennie 
z dowozem do domu 
seniora, zapewnienie 
seniorom niesamodzielnym 
całodobowej pomocy 
w domach pomocy 
społecznej (skierowanie 
i umieszczenie).

doMy PoMoCy SPołeCZNej
dom Pomocy Społecznej
ul. konarskiego 11/13
���������������������������� 61 877 57 51
���������������������������� 61 877 57 67
oddział domu Pomocy 
Społecznej
ul. zamenhofa 142a
���������������������������� 61 872 38 00
dom Pomocy Społecznej
ul. Bukowska 27/29
���������������������������� 61 848 07 09
dom Pomocy Społecznej
ul. Ugory 18/20
���������������������������� 61 828 43 00
dom Pomocy Społecznej  
im. bł. edmunda 
Bojanowskiego
ul. Niedziałkowskiego 22
���������������������������� 61 833 19 41
dom Pomocy Społecznej
ul. Sielska 13
���������������������������� 61 866 37 33
���������������������������� 61 864 66 60
oddział przy ul. mińskiej14
���������������������������� 61 879 26 62
dom Pomocy Społecznej 
Pokrzywno, ul. Pokrzywno 1
���������������������������� 61 879 83 81
Prywatne domy opieki – 
informacje o standardach 
funkcjonowania placówek 
oraz wykaz miejsc:

wielkopolski Urząd 
wojewódzki w Poznaniu 
wydział Polityki Społecznej 
i zdrowia
al. Niepodległości 16/18,  
VIII piętro, bud. a, pok. 870 i 871
���������������������������� 61 854 18 32
���������������������������� 61 854 16 38
���������������������������� 61 854 18 23

WydAWANIe orZeCZeŃ 
o NIePełNoSPrAWNoŚCI 
I ŚWIAdCZeNIA

Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu
ul. Słowackiego 8
Powiatowy zespół 
do spraw orzekania 
o Niepełnosprawności
���������������������������� 61 841 07 05
���������������������������� 61 841 07 06
wojewódzki zespół 
do spraw orzekania 
o Niepełnosprawności 
w województwie 
wielkopolskim
ul. kazimierza wielkiego 24/26
���������������������������� 61 850 87 60

dZIeNNe doMy PoMoCy 
NA tereNIe PoZNANIA

zespół dziennych domów 
Pomocy
ul. konopnickiej 18
���������������������������� 61 865 81 19
Filia zespołu dziennych 
domów Pomocy klub centrum
ul. konopnickiej 18
���������������������������� 61 865 81 19
Filia zespołu dziennych 
domów Pomocy klub ogrody
ul. Nowy Świat 7/11
���������������������������� 61 847 32 91
Filia zespołu dziennych 
domów Pomocy klub Promień
os. Piastowskie 101
���������������������������� 61 875 41 69
Filia zespołu dziennych 
domów Pomocy klub 
Starówka
ul. wielka 1
���������������������������� 61 855 76 47
Filia zespołu dziennych domów 
Pomocy klub winogrady
os. kosmonautów 15
���������������������������� 61 820 55 41
dzienny dom Pomocy 
klub Słoneczna Przystań 
prowadzony przez Polski 
komitet Pomocy Społecznej
ul. Racjonalizatorów 3
���������������������������� 61 832 04 62
zakład opiekuńczo-leczniczy 
i Rehabilitacji medycznej
ul. mogileńska 42
���������������������������� 61 873 87 00
���������������������������� 61 873 87 03
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1 lutego (sobota)

9� festiwal Podróżniczy 
„Na Szage”, więcej: www.
festiwalnaszage.pl, 30.01–2.02, 
aula awF, bilety: 20–55 zł

Pokaz oryginalnych francuskich 
czasopism z XIX w. z rycinami 
i wykrojami, muzeum Historii 
Ubioru, g. 11, bilety: 12 zł

Seans Szybcy i śnieżni, reż. Benoit 
Godbout, Jean-François Pouliot, 
François Brisson, z cyklu Poranek 
dla dzieci, wiek: 5+, ck zamek, 
Sala kinowa, g. 12, bilety: 12 zł 

Ja jestem Hamlet, reż. a. duda-
-Gracz, Teatr Nowy, duża Scena, 
g. 18, bilety: 70 i 45 zł 

K. P. demirskiego,  
reż. m. Strzępka, Teatr Polski, duża 
Scena, g. 19, bilety: 70 i 45 zł

Chciałbym nie być, reż. a. ziajski, 
Teatr Nowy, Scena Nowa, g. 19.30, 
bilety: 55 i 35 zł 

Swingowy karnawał: Happy Jazz 
Band + swingowa potańcówka, 
Blue Note, g. 20, bilety: 20–60 zł 

2 lutego (niedziela) 

Przygoda z ogrodnikiem, reż.  
m. Połatyński – spektakl gościnny, 
aula artis, g. 16 i 19.15, bilety: 
150 zł 

koncert wiedeński z Gwiazdami, 
Viva Wiedeń, Viva Broadway, aula 
Uam, g. 17.30, bilety: 100–130 zł 

koncert: Pawbeats orchestra, 
mTP, Sala ziemi, g. 19, bilety: 
129–159 zł

3 lutego (poniedziałek)

Sztuka bez babci,  
reż. T. kaczorowski, Scena 
wspólna, duża Scena, g. 11, 
bilety: 23 zł 

Spotkanie z Joanną Gierak- 
-onoszko, z cyklu Czytnik, Teatr 
Nowy, Trzecia Scena, g. 19, bilety: 
5 zł 

4 lutego (wtorek) 

Nowe szaty króla 
reż. a. Romański, Teatr animacji, 
g. 10 i 12, bilety: 25–40 zł 

Warsztaty Druga skóra łowców, 
z cyklu Jak to się nosiło – moda 
i biżuteria w starożytności, 
muzeum archeologiczne, g. 12, 
bilety: 7 zł, zapisy

Seryjni Poeci #66: spotkanie 
z maciejem meleckim, anną 
wieser, Szymonem Żuchowskim, 
ck zamek, Scena Nowa, g. 18, 
bilety: 2 zł 

Będzie pani zadowolona, czyli 
rzecz o ostatnim weselu we wsi 
Kamyk, reż. a. duda-Gracz, Teatr 
Nowy, duża Scena, g. 18, bilety: 
70 i 45 zł 

koncert: mariusz kwaśniewski na 
żywo w Blue Note, The cowboys 
oraz Superhive, Blue Note, g. 20, 
bilety: 20 zł 

5 lutego (środa) 

Sztuka bez babci 
reż. T. kaczorowski, Scena 
wspólna, duża Scena, g. 11, 
bilety: 23 zł 

oprowadzanie dla seniorów, 
z cyklu Ostrów Tumski przez wieki, 
Brama Poznania, g. 12, zapisy

Wernisaż wystawy zbiorowej 
Pozorne. Kształt, forma, bryła, 
czynna do 23.02, duża Scena UaP, 
g. 18, wstęp wolny

koncert kakofoNIkT & chór 
Pogłosy, z cyklu Muzykalny UAM, 
Sala lubrańskiego Uam, g. 18, 
wstęp wolny

koncert z okazji 20. rocznicy 
katedry muzyki kościelnej, 
akademia muzyczna, aula Nova, 
g. 19, wstęp wolny

koncert: contratiempo. 
Flamenco – muzyka i taniec, Blue 
Note, g. 20, bilety: 40–50 zł 

6 lutego (czwartek) 

Ja, Bałwan, reż. a. Romański, 
Teatr animacji, g. 10 i 12, bilety: 
25–40 zł 

Poznańskie spotkania z balladą, 
restauracja Pretekst, g. 18, bilety: 
40 zł

koncert fame Night: kruszwil, 
kamerzysta, kubańczyk, B17, 
g. 18, bilety: 49–69 zł

Spotkanie Paryż przełomu XIX 
i XX wieku – miasto na miarę 
swoich czasów, ck zamek, Hol 
Balkonowy, g. 18.30, wstęp wolny

Pippin, reż. J.J. Połoński, Teatr 
muzyczny, g. 19,  
bilety: 25–120 zł

Prezydentki, reż. P. kruszczyński, 
Teatr Nowy, Scena Nowa, g. 19.30, 
bilety: 55 i 35 zł 

koncert: Grażyna Łobaszewska, 
Blue Note, g. 20, bilety: 67–83 zł 

Fobie (Panie a Panowie), reż.  
T. zajcher, Teatr U Przyjaciół, g. 20, 
bilety: 20 i 25 zł

7 lutego (piątek) 

Wykład Grażyny kodym- 
-kozaczko Krótka historia 
architektury gotyku, z cyklu 
Gotycki świat, Rezerwat 
archeologiczny Genius loci, g. 18, 
wstęp wolny

Specjalny koncert z okazji 
12. rocznicy otwarcia Salonu 
oraz 143. rocznicy urodzin 
Feliksa, Nowowiejskiego, Salon 
muzyczny – muzeum Feliksa 
Nowowiejskiego, g. 18, wstęp 
wolny, zapisy

Pan Tadeusz, reż. m. Grabowski, 
Teatr Nowy, duża Scena, g. 18, 
bilety: 70 i 45 zł 

koncert eweliny Rajchel i Piotra 
kałużnego Blisko ciebie, dk 
Na Skarpie, g. 18, bezpłatne 
wejściówki 

koncert W karnawałowym 
nastroju, aula Uam, g. 19, bilety: 
20 zł

Włoska gala operowa The 
3 Tenors & Soprano, kościół 
ewangelicko-augsburski, g. 19, 
bilety: 65–110 zł 

koncert: Piotr cugowski, 40, 
mTP, Sala ziemi, g. 19, bilety: 
99–199 zł  

Allegro Agitate (utwór, 
który musi być wykonywany 
z niespokojną, udręczoną miną), 
kreacja zespołowa,  
muz. S. dębski, Teatr ósmego 
dnia, g. 19, bilety: 20–30 zł 

Kotka na rozpalonym blaszanym 
dachu, reż. k. kowalski,  
Teatr Polski, malarnia, g. 19, 
bilety: 55 i 35 zł

22 lata klubu Blue Note: 
kendrick Scott oracle, Blue Note, 
g. 20, bilety: 85–105 zł 

8 lutego (sobota) 

Spacer: Poznań w PRL-u, więcej: 
popoznaniu.pl, zbiórka przed 
pomnikiem Tadeusza kościuszki, 
rozwidlenie Grunwaldzkiej 
i Bukowskiej, g. 10 i 14, wstęp 
wolny

Wernisaż wystawy Punkt 
widzenia – 50 lat pracy twórczej 
Waldemara Idzikowskiego, 
muzeum archidiecezjalne, g. 12, 
wstęp wolny

Spotkania ze Sztuką na wystawie 
Od nowa 2020: gościem będzie 
prof. andrzej maciej Łubowski, 
empik, Sala wydarzeń, g. 15, 
wstęp wolny

rodzinna, karnawałowa 
potańcówka z kapelą, ck zamek, 
Sala wielka, g. 18, bilety: 15 zł   

Rokendrol albo mów mi teściu, 
reż. m. zgaiński, mój Teatr, g. 18, 
bilety: 35 zł

Mój stary mąż, moja nowa żona, 
reż. m. Puchalski, mój Teatr, g. 20, 
bilety: 35 zł

9 lutego (niedziela) 

koncert jubileuszowy orkiestry 
miasta Poznania, aula Uam, g. 16, 
bilety: 20–40 zł

Skrzypek na dachu, kier. muz. 
a. Gref, reż. i chor. e. wesołowski, 
Teatr wielki, g. 18, bilety: 
6–150 zł

koncert z cyklu Jazzamek #29: 
Tubis Trio, So Us, ck zamek, Sala 
wielka, g. 19, bilety: 38–45 zł 

10 lutego (poniedziałek)

otwarcie wystawy malarstwa 
andrzeja leśnika, czynna do 
21.02, Galeria aT, g. 18, wstęp 
wolny

koncert Wiedeński: królewska 
orkiestra odessa, aula Uam, g. 18, 
bilety: 100 zł 

Występ kabaretu ani mru-mru 
z programem Cirque de Volaille, 
Teatr wielki, g. 18 i 20.30, bilety: 
70 i 90 zł 

Stolik Poetycki, czyli rozmowy 
o literaturze prowadzą Jolanta 
i Stanisław Szwarcowie, kawiarnia 
Gołębnik (ul. wielka 21/woźna 9), 
g. 18–21, wstęp wolny

11 lutego (wtorek)

Spotkanie A co wyście 
myślały? Spotkania z kobietami 
z mazowieckich wsi z agnieszką 
Pajączkowską i aleksandrą zbroją, 
ck zamek, Scena Nowa, g. 18, 
bilety: 5 zł 

Dr@cula. Vagina dentata,  
reż. a. Biziuk, Teatr Polski, Galeria, 
g. 19, bilety: 55 i 35 zł

12 lutego (środa)

Wernisaż wystawy Szkicowniki 
Norbertta Skupniewicza, 
czynna do 7.03, Galeria Jerzego 
Piotrowicza Pod koroną, g. 18, 
wstęp wolny

Wernisaż wystawy Groty Lascaux 
– tkanina artystyczna marii 
Gostylli-Pachuckiej, czynna do 
29.02, PBG Gallery Skalar office 
center, g. 18, wstęp wolny

Zwiedzanie z przewodnikiem 
wystawy Nieznany impresjonizm, 
ck zamek, Sala wystaw, g. 18.30, 
bilety 

koncert kameralny katedry 
kompozycji, akademia muzyczna, 
Sala kameralna, g. 19, wstęp 
wolny

koncert: Natalia Piotrowska- 
-Paciorek, Blue Note, g. 19, bilety: 
55 zł 

Pippin, reż. J.J. Połoński, Teatr 
muzyczny, g. 19, bilety: 25–
120 zł 

Wernisaż wystawy prac Rafaeli 
Jasionowicz Gradientowe łzy 
i pokaz filmu eksperymentalnego 
Dym z herbaty, odk Pod lipami, 
g. 19, wstęp wolny

13 lutego (czwartek) 

oprowadzanie Wszystko jasne! 
dla osób z dysfunkcją wzroku, 
Brama Poznania, g. 17, wstęp 
wolny, zapisy

koncert kameralnej orkiestry 
Smyczkowej akademii muzycznej, 
akademia muzyczna, aula Nova, 
g. 19, wstęp wolny

koncert: maria Peszek, Sorry 
Polsko. Super Tour, ck zamek, Sala 
wielka, g. 20, bilety: 70–90 zł

14 lutego (piątek)

8� festiwal Podróżniczy Śladami 
Marzeń, 14–16.02, więcej na FB 
Festiwalu, pawilon 15 mTP, bilety: 
25–45 zł

festiwal tańców balfolkowych 
lovembal, więcej: www.
lovembal.pl, 14–16.02, Retro 
dance Studio, klub Rondo, bilety: 
0–265 zł

Ulf i Balon, reż. P. Jaszczak, Teatr 
animacji, g. 9.30, bilety: 25–40 zł 

Spotkanie Pejzaż – malarska wizja 
natury, z cyklu Piątkowy spacer 
po Muzeum, muzeum Narodowe, 
g. 18

Spotkanie z poetką kaliną 
Izabelą ziołą Odcienie miłości, 
z cyklu Walentynkowy Salon Poezji 
Pod Lipami, oprawa muzyczna: 
Tomasz Bateńczuk, odk Pod 
lipami, g. 18, bilety: 8 i 10 zł

Ludzie inteligentni – spektakl 
gościnny, kinoteatr apollo, g. 18 
i 20.30, bilety: 120 zł 

Przegląd kina japońskiego: 
Tremble all you want, reż. akiko 
oku, ck zamek, Sala kinowa, 
g. 18.30, bilety: 13–15 zł

Co się właściwie stało z Betty 
Lemon? – monodram Ireny 
dudzińskiej, reż. m. Valadzko, 
Teatr Nowy, Trzecia Scena, 
g. 18.30, bilety: 45 i 30 zł 

Wernisaż wystawy  
wandy Gostyńskiej (+ koncert 
zespołu Projekt kobieta), czynna 
do 30.04, Galeria caffe crema,  
ul. wojskowa 1, g. 19,  
wstęp wolny

koncert walentynkowy, 
akademia muzyczna, aula Nova, 
g. 19, bilety

Frida. Życie Sztuka Rewolucja – 
spektakl gościnny, aula artis, 
g. 19, bilety: 50–120 zł

Asymilacja, reż. P. kruszczyński, 
Teatr Nowy, duża Scena, g. 19, 
bilety: 55 i 35 zł 

Śluby panieńskie,  
reż. a. Błażewicz, Teatr Polski, 
malarnia, g. 19, bilety: 55 i 35 zł

więcej na:  

zapowiedzi
wydarzeń
recenzje
rozmowy  
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koncert: Ray wilson, Upon My Life 
Tour, ck zamek, Sala wielka, g. 20, 
bilety: 95–179 zł 

Cyrk przyjechał – komedia 
muzyczna, scen. i reż.  
k. deszczyński, Scena wspólna, 
duża Scena, g. 20, bilety: 40 zł 

15 lutego (sobota)

Spacer: Kuniec Dymbiec, 
więcej: popoznaniu.pl, zbiórka: 
przystanek tramwajowy 
„wspólna” w kierunku dębca, 
g. 10 i 15, wstęp wolny

Ulf i Balon, reż. P. Jaszczak, Teatr 
animacji, g. 11, bilety: 25–40 zł 

Spotkanie Od godzinek do 
hortulusów, czyli o XVI-wiecznych 
książkach do nabożeństwa, z cyklu 
Popołudnie w Akademii, muzeum 
archidiecezjalne, g. 12, wstęp 
wolny

Spotkanie WMW – moja miłość 
z Tadeuszem Jeziorowskim, 
wielkopolskie muzeum 
wojskowe, g. 12.15, wstęp wolny

oprowadzanie Pan 
Wołodyjowski, z cyklu M jak…? 
Miłość Sienkiewicza niejedno ma 
imię, muzeum literackie Henryka 
Sienkiewicza, g. 13, zapisy

Spotkanie Małżeństwo 
morderstwem naznaczone, czyli 
sprawa Leona Hałasa, muzeum 
Narodowe, g. 13, wstęp wolny

Spotkanie Ikony designu. 
Domowe zacisze w PRL-u, muzeum 
Sztuk Użytkowych, g. 13, bilety: 
3 zł

vI ratajska Gala Piosenki 
Biesiadnej z zespołem Szlagier 
maszyna, dk Jędruś, g. 16, bilety: 
25 zł

Śluby panieńskie,  
reż. a. Błażewicz, Teatr Polski, 
malarnia, g. 19, bilety: 55 i 35 zł

koncert: Natalia Niemen, Blue 
Note, g. 20, bilety: 60–80 zł 

16 lutego (niedziela) 

koncert Księga muzyki i opowieści. 
Wędrówki po Bliskim Wschodzie, 
z cyklu Pograjki: rodzinne koncerty 
interaktywne, Brama Poznania, 
g. 11 i 12.30, bilety: 13 zł, zapisy 

vI ratajska Gala Piosenki 
Biesiadnej z zespołem Szlagier 
maszyna, dk Jędruś, g. 16, bilety: 
25 zł

koncert Opera czy operetka, która 
z nich większa kokietka?, dk orle 
Gniazdo, g. 17, bilety: 15 zł

koncert Walentynki 
z Amadeusem, aula Uam, g. 18, 
bilety: 40–60 zł 

17 lutego (poniedziałek) 

Atomos, reż. ewa Szumska,  
chor. Janusz orlik, grupa teatralna 
Nowi w Nowym im. w. deneki, 
ck zamek, Sala wielka, g. 18.30, 
bilety: 10–15 zł  

18 lutego (wtorek)

Spotkanie „Tylko nie mów mi 
o miłości” i poeci piosenki, z cyklu 
Wtorek dla seniora, Biblioteka 
Raczyńskich, Galeria atanazego, 
g. 16.30, wstęp wolny

Spotkanie Marsylianka 
wielkopolska – pieśni zwycięskiego 
powstania wielkopolskiego,  
dk Na Skarpie, g. 18,  
wstęp wolny

19 lutego (środa)

oprowadzanie dla seniorów, 
z cyklu Ostrów Tumski przez wieki, 
Brama Poznania, g. 16, wstęp 
wolny, zapisy

Gala klarnetowa, z cyklu 
Wieczory Akademickie w Willi 
wśród Róż, Salon muzyczny – 
muzeum Feliksa Nowowiejskiego, 
g. 18, wstęp wolny

Spotkanie Dobra zmiana (czyli 
jak się rządzi światem za pomocą 
słów) z katarzyną kłosińską 
i michałem Rusinkiem, ck zamek, 
Sala wielka, g. 18, bilety: 5 zł

53� Pestka, czyli Poznańskie 
Spotkanie kabaretowe z udziałem 
gościa specjalnego: kabaretu 
Fifa Rafa, odk Pod lipami, g. 19, 
bilety: 20 i 25 zł

20 lutego (czwartek)

debata Język a wykluczenie 
z okazji międzynarodowego dnia 
Języka ojczystego, ck zamek, 
Sala wielka, g. 12, bilety: 2 zł

Spotkanie Maria Jarema – 
uosobienie nowoczesności, z cyklu 
Czwartki dla seniorów, muzeum 
Narodowe, g. 12.15, bilety: 12 zł

koncert z cyklu Czwartki 
z muzyką dawną, akademia 
muzyczna, Sala kameralna, g. 18, 
wstęp wolny

Spotkanie Karnawałowe tańce 
dla każdego z Wiednia i innych 
stron świata…, austriacki ośrodek 
kultury Uam, g. 18.30, wstęp 
wolny, zapisy

Rodzina Addamsów,  
reż. J. mikołajczyk, Teatr 
muzyczny, g. 19, bilety: 25–120 zł 

21 lutego (piątek) 

Weekend z Witkacym, 21–23.02, 
muzeum Narodowe, g. 10.30, 
bilety: 12 zł

koncert z cyklu Gwiazdy 
światowych estrad, aula Uam, 
g. 19, bilety: 15–55 zł

Charytatywne Musicalowe 
koncerty Walentynkowe, sala 
PoSm II st., g. 19, bilety: 10 zł

uwaga! premiera! Stan 
podgorączkowy. Bibobit/
Osiecka, reż. P. kruszczyński, Teatr 
Nowy, duża Scena, g. 19, bilety: 
60 i 40 zł 

uwaga! premiera! Don Juan,  
kier. muz. k. Tomala-Jedynak, 
chor. R. Bondara, Teatr wielki, 
g. 19, bilety: 6–150 zł 

koncert marka andrzejewskiego 
– współzałożyciela i członka 
zespołu lubelska Federacja 
Bardów, odk Pod lipami, g. 19, 
bilety: 35 i 40 zł

koncert: maciej maleńczuk, 
centrum kongresowo- 
-dydaktyczne Um, g. 19.30, 
bilety: 119 zł 

22 lutego (sobota)

Spacer: Astronauci, zeppeliny 
i wielka płyta, czyli co kryją 
Winogrady, więcej: popoznaniu.
pl, zbiórka: skrzyżowanie ulic 
Słowiańskiej i do alei, g. 10 i 14, 
wstęp wolny

Krakowski Salon Poezji z martą 
Żmudą-Trzebiatowską i kamilem 
kulą, Teatr muzyczny, g. 12, 
bilety: 10 zł

Spotkanie z Pawłem Sołtysem 
wokół książki Nieradość, ck 
zamek, Sala wielka, g. 17, bilety: 
5 zł 

uwaga! premiera! Wesoły Ryjek 
w. widłaka, insc., reż. i chor.  
a. Rozmianiec, Teatr animacji, 
g. 17, bilety: 25–40 zł 

Stan podgorączkowy. Bibobit/
Osiecka, reż. P. kruszczyński, Teatr 
Nowy, duża Scena, g. 19, bilety: 
60 i 40 zł 

Don Juan, kier. muz. k. Tomala-
Jedynak, chor. R. Bondara, Teatr 
wielki, g. 19, bilety: 6–150 zł 

Kalina® – monodram muzyczny 
anny mierzwy, reż. a. Biziuk, Teatr 
Nowy, Scena Nowa, g. 19.30, 
bilety: 55 i 35 zł 

karnawałowe taneczne ostatki, 
Blue Note, g. 20, bilety

23 lutego (niedziela)

Pokaz czołgu T-34, który wróci 
na ekspozycję muzeum po 
renowacji, muzeum Uzbrojenia, 
g. 10, bilety: 5 zł

Noworoczny koncert 
Wiedeński, aula Uam, g. 17 i 20, 
bilety: 110 zł 

koncert: artur andrus i goście, 
mTP, Sala ziemi, g. 18, bilety: 
120–170 zł 

Cykl Uczty Szyderców: Uczta 1 – 
Dopiero budujemy Teatru animacji 
i klubu Szyderców Bis, Teatr 
animacji, g. 19, bilety: 25–40 zł

Stan podgorączkowy. Bibobit/
Osiecka, reż. P. kruszczyński, Teatr 
Nowy, duża Scena, g. 19, bilety: 
60 i 40 zł 

24 lutego (poniedziałek) 

Zajęcia SeniorTurysta, Brama 
Poznania, g. 10, zapisy

koncert Smyczkowy Parnas, 
akademia muzyczna, aula Nova, 
g. 19, wstęp wolny

koncert: maryla Rodowicz, aula 
Uam, g. 20, bilety: 69–139 zł 

25 lutego (wtorek) 

Wesoły Ryjek w. widłaka,  
insc., reż. i chor. a. Rozmianiec, 
Teatr animacji, g. 9.30,  
bilety: 25–40 zł 

Wernisaż wystawy  
25. Poznańskiego Przeglądu 
Książki Naukowej, Biblioteka 
Uniwersytecka, hol, g. 13, wstęp 
wolny

Promocja przewodnika Śladami 
Marcelego Mottego i audiobooka 
Przechadzki po mieście Marcelego 
Mottego, Hotel kolegiacki, g. 17, 
wstęp wolny

uwaga! premiera! Trucizna 
Polskiego Teatru Tańca,  
chor. marta ziółek, ck zamek, 
Sala wielka, g. 20,  
bilety: 20 i 40 zł

26 lutego (środa)

I Międzynarodowy konkurs 
fletowy im� eugeniusza 
towarnickiego, 26–29.02, 
akademia muzyczna, wstęp wolny

koncert: Grzegorz Turnau, aula 
Uam, g. 19, bilety: 69–139 zł 

27 lutego (czwartek) 

Czwartek literacki: Światy 
wyobrażone Atanazego Kirchera, 
goście: prof. Stanisław Rosiek, 
aleksandra arndt, prof. Piotr 
Bering, Sala czerwona pałacu 
działyńskich, g. 18, wstęp wolny

Spotkanie zamkowego klubu 
książki o Fizyce smutku Georgija 
Gospodinowa, ck zamek, 
Bookowski. księgarnia w zamku, 
g. 18, wstęp wolny

28 lutego (piątek) 

Kordian, reż. J. Skrzywanek,  
Teatr Polski, malarnia, g. 19, 
bilety: 55 i 35 zł

Co będzie ze mną? – recital 
małgorzaty walendy, opieka 
reżyserska P. kowańska, Teatr 
Nowy, Scena Nowa, g. 19.30, 
bilety: 65 i 40 zł 

29 lutego (sobota)

Pokaz zabytkowego stroju od 
podszewki, muzeum Historii 
Ubioru, g. 13, bilety: 12 zł

koncert Urodzinowy prezent, aula 
Uam, g. 18, bilety: 20 zł

Sherlock Holmes, reż. m. chuda, 
Teatr U Przyjaciół, g. 20, bilety: 
20 i 25 zł

więcej w  -u
zapowiedzi
wydarzeń
recenzje
rozmowy  

 
        

promocja

W lutowym IKS-ie:

Coś dla ludzI drogI  
Przygody, obce kultury i zadziwiająca 
przyroda. Warsztaty, fotoreportaże 
i prelekcje. Zapraszamy na dwa 
festiwale podróżnicze: Śladami Marzeń 
i Na Szage. 

WyStaWIennICzy hIt 
W recenzenckiej skali Marka 
Bochniarza Nieznany impresjonizm. 
Manet, Pissarro i im współcześni 
zajmuje wysokie miejsce. Dlaczego, 
wyjaśnia w IKS-ie. Wystawę w CK Zamek można oglądać do 29.03. 

troChę hIStorII 
O tym, że wśród niemieckich obrońców twierdzy Poznań liczną grupę 
stanowili zbrodniarze wojenni, pisze Szymon Mazur. O pierwszym 
w Poznaniu koncercie Ignacego Jana Paderewskiego opowiada z kolei 
Piotr Grzelczak. 
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AUDIOBOOK PRZEWODNIK

najlepsze MOTTYwacje…

Ważna pozycja dla poznaniaków. Jej autor 
ze swadą i  humorem opisuje dziewiętna-
stowieczny Poznań i  jego mieszkańców. 
Przechadzki pierwotnie drukowane były na 
łamach „Dziennika Poznańskiego”, a  ostat-
nio opublikowane w 1999 r. 
Tym razem przygotowaliśmy audiobook 
Przechadzek po mieście w realizacji Małgorza-
ty Jańczak i Jana Felcyna. 162 odcinki czytają 
na zmianę Andrzej Lajborek i  Marek Klupś. 

Dopełnieniem audiobooka będzie przewod-
nik autorstwa Izabeli Wyszowskiej. Prowa-
dzi on ulicami Poznania z  czasów Mottego. 
Reprodukcje rycin, pocztówek, fotografi i, 
niekiedy zestawione z  dzisiejszymi widoka-
mi miasta mogą zachęcić do wycieczek po 
Poznaniu i  Wielkopolsce. W  treść przewod-
nika wpleciono fragmenty Przechadzek oraz 
innych wspomnień spisanych przez potom-
ków Marcelego Mottego. 


