
Seniorzy niewątpliwie znaleźli się 
w  trudnej sytuacji. Jak powinni 
teraz postępować? Co radzi Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych?
Przede wszystkim apelujemy o  to, 
żeby stosować się do zaleceń sani-
tarnych i  medycznych z  o� cjalnych 
i wiarygodnych źródeł. Wsłuchujmy 
się w swoją intuicję, ale polegajmy na 
głosie ekspertów. Nie zapominajmy 
o zdrowiu i higienie, to bardzo ważne 
w tej chwili – wysypiajmy się, bądźmy 
aktywni w domu, oczywiście w miarę 
możliwości – wybierajmy aktywności 
dostosowane do naszych możliwości, 
utrzymujmy kontakty telefoniczne 
z  bliskimi nam osobami, dbajmy 

o  zdrowie psychiczne, odżywiajmy 
się odpowiednio i  pijmy regularnie 
wodę. Ten pierwszy szok wywołany 
zamknięciem jest już, myślę, za nami. 
Musimy powoli odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości i jakoś to sobie wszyst-
ko poukładać w głowie.
Początkowe wytyczne mówiły o tym, 
żeby jak najdłużej pozostawać 
w domu. W dalszym ciągu zachęca-
my do tego, żeby opuszczać go wtedy, 
kiedy jest to konieczne, to może być 
przykładowo krótki spacer. A  jeśli 
zdecydujemy się wyjść, to pamiętaj-
my o  tym, żeby zakładać maseczkę, 
używać rękawiczek i myć ręce. Mia-
sto mocno wspiera osoby starsze, 

ponieważ to one są najbardziej na-
rażone na zachorowanie. Urucho-
miono we współpracy z  poznańską 
Caritas i dziesiątkami wolontariuszy 
usługę polegającą na robieniu senio-
rom zakupów – to mogą być artykuły 
spożywcze, środki czystości czy leki. 
Wystarczy zadzwonić na miejską in-
folinię Poznań Kontakt (61 646 33 44) 
i  praktycznie tego samego dnia lub 
następnego, w  zależności od godzi-
ny i  kolejności zgłoszenia, zakupy 
powinny tra� ć do domu seniora. 
Wszystko po to, żeby nie przebywać 
w dużych skupiskach ludzi.

>>>
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Siła młodych rąk 
i mądrość siwych głów 

Centrum Inicjatyw Senioralnych już od 
10 lat wsłuchuje się w potrzeby poznańskich 
seniorek i seniorów. W okresie pandemii, 
mimo zamknięcia, nie zwalnia tempa, bo 
to bardzo trudny czas dla najstarszych 
mieszkanek i mieszkańców miasta – 
o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości 
Centrum, ale też samych seniorów, opowiada 
dyrektor CIS Wojciech Bauer. 
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Centrum zachęca seniorów do 
zostania w domu, ale nie zostawia 
ich z niczym?
W ramach akcji „Senior w Domu” 
zebraliśmy internetowe propozy-
cje na to, jak ciekawie spędzić ten 
czas. Podpowiadamy, jak zadbać 
o swoją kondycję – wiele miejskich 
instytucji, organizacji czy naszych 
partnerów, takich jak Miejsca Przy-
jazne Seniorom, przygotowało za-
jęcia albo cykle zajęć, emitowane 
w  internecie czy w  lokalnych tele-
wizjach. W  ramach akcji wskazu-
jemy też kontakty do specjalistów 
udzielających obecnie wsparcia 
psychologicznego. Miejskie in-
stytucje kulturalne nie próżnują 
i  w  okresie pandemii mają wiele 
do zaoferowania – my to wszystko 
wyszukujemy i polecamy seniorom 
w  jednym miejscu, wskazując, jak 
dotrzeć do materiałów czy stron 
internetowych, gdzie emitowane są 
spotkania i poszczególne zajęcia. 
Pozostając w domu, w dużej mierze 
zdani jesteśmy na to, co oferuje inter-
net i telewizja. Dystrybucja gazet czy 
innych materiałów papierowych jest 
teraz bardzo ograniczona ze względu 
na epidemię. Senioralny Poznań rów-
nież ukazuje się w tej chwili jedynie w 
wersji elektronicznej. Wszystko dzie-
je się w przestrzeni wirtualnej. Stara-
my się więc wychodzić naprzeciw po-
trzebom seniora, którzy nie zawsze 
dają sobie radę z nowymi technolo-
giami. W maju uruchomiliśmy Tele-
fon Porad Cyfrowych (603 489 205). 
Jeśli ktoś ma tego typu problem, 
może liczyć w tej kwestii na wsparcie 
Centrum Inicjatyw Senioralnych. 
Wciąż jest jeszcze w nas sporo nie-
pewności i obaw w związku z za-
istniałą sytuacją. 
Tak, to prawda, dlatego jesteśmy te-
raz wyjątkowo spragnieni kontaktu 
z drugim człowiekiem. Badania po-
kazują, że osobom starszym taka bli-
skość jest potrzebna jeszcze bardziej. 
Zachęcamy, żeby teraz kontaktować 
się ze swoimi bliskimi przez telefon 
czy za pośrednictwem komunika-
torów, też takich, które umożliwiają 
widzenie siebie nawzajem. W  mo-
mentach smutku i niepewności war-
to z  kimś porozmawiać. Zdajemy 
sobie jednak sprawę z tego, że nie za-
wsze się to udaje. Miasto, uwzględ-
niając również tego typu potrzeby, 
uruchomiło Telefon Serdeczności. 

Dodatkowo Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych zebrało w  jednym miej-
scu pełen pakiet informacji na temat 
tego, gdzie można uzyskać wsparcie 
psychologów w  tym zakresie. Taki 
wykaz dostępny jest na naszej stro-
nie internetowej, ale też informacje 
tego rodzaju uzyskać można, dzwo-
niąc do Centrum. 
Centrum, mimo zamknięcia, cały 
czas działa – telefonicznie i inter-
netowo. Kiedy można się spodzie-
wać jego otwarcia?
Nie możemy się doczekać nasze-
go powrotu do Centrum, ale też 
wszystkich zaprzyjaźnionych z nami 
seniorów i  seniorek. Rzeczywistość 
jest jednak taka, a nie inna i na ra-
zie ze względów bezpieczeństwa 
nie możemy otworzyć Centrum 
i zaprosić do niego seniorów. To nie 
znaczy, że nie działamy. Każdego 
dnia aktualizujemy stronę interne-
tową, dyżurujemy od poniedziałku 
do piątku pod dwoma numerami 
telefonu, można też kontaktować 
się z  nami za pośrednictwem mai-
la czy Facebooka. Pracujemy cały 
czas i  staramy się przekazywać se-
niorom istotne i przydatne dla nich 
dziś informacje za pośrednictwem 
różnych kanałów – w  internecie, 
telefonicznie, ale też w  lokalnych 
mediach, z  którymi współpracuje-
my. Oczywiście przygotowujemy się 
do tego, żeby w niedalekiej, miejmy 
nadzieję, przyszłości otworzyć Cen-
trum, ale to wszystko jest mocno 
uzależnione od tego, jakie w  tym 
zakresie będą rekomendacje odpo-
wiednich służb. Mamy ogromną 
nadzieję, że niedługo powrócimy do 
normalności i  będziemy mogli się 
bezpiecznie spotykać z seniorami.
Z  jakimi pytaniami można za-
dzwonić do Centrum?
Seniorzy dzwonią do Centrum 
z  przeróżnymi problemami – py-
tają, jak spędzić ciekawie czas 
w domu. Pojawiają się też zapytania 
o  zasiłek, pomoc prawną, porady 
psychologiczne, usługi pomocowe 
dedykowane seniorom, działalność 
urzędów i  to, w  jaki sposób zała-
twić konkretną sprawę, gdzie zło-
żyć wniosek. Odpowiedzi związane 
z funkcjonowaniem urzędów moż-
na uzyskać, dzwoniąc do Centrum, 
ale też na miejską infolinię Poznań 
Kontakt. Zachęcamy do tego, żeby 
dzwonić do nas tak naprawdę 
z  każdym tematem. Można pytać 
o  wszystko, nie znamy oczywiście 
odpowiedzi na wszelkie możliwe 

pytania, ale jeśli czegoś nie wiemy, 
wspieramy się ekspercką wiedzą 
naszych partnerów, pozyskujemy 
informacje od innych osób czy 
instytucji – szukamy rozwiązania 
i nie zostawiamy seniora z niczym. 
Jeśli senior ma pytania dotyczące 
szeroko rozumianej oferty dedy-
kowanej najstarszym mieszkańcom 
miasta, warto do nas zadzwonić. 
Doceniamy też to, że seniorzy dzie-
lą się z nami swoimi spostrzeżenia-
mi, wątpliwościami czy obawami, 
do czego szczerze zachęcamy. To 
pomaga nam działać i  inicjować 
nowe projekty, które mają być od-
powiedzią na ich realne potrzeby.
A co planuje Centrum? Jesień to był 
zawsze czas seniorów w Poznaniu. 
Co w tym roku z Senioralnymi?
Bardzo trudno planować jakie-
kolwiek działania dedykowane se-
niorom w  przyszłości, nawet w  tej 
najbliższej. Bierzemy pod uwagę 
różne rozwiązania. Może być tak, 
że niektóre imprezy się nie odbędą 
albo zmienią trochę swój kształt. 
Najbliższe tygodnie pokażą, jaka 
rzeczywistość nas czeka i  jakie za-
dania będzie realizowało Centrum 
Inicjatyw Senioralnych. Dziś trud-
no stwierdzić, w jakiej formie i czy 
w ogóle odbędą się Senioralni oraz 
towarzyszące im Targi Viva Senio-
rzy!. Ale proszę się nie martwić, 
Centrum zadba o  to, żeby pojawi-
ły się nowe inicjatywy, możliwe do 
zrealizowania w  tym trudnym dla 
nas wszystkich czasie.
Czego nas nauczy pandemia? 
Chyba już teraz sporo sobie 
uświadomiliśmy.
Przede wszystkim zwróciliśmy 
uwagę na to, co w życiu jest najważ-
niejsze. Najistotniejszy jest przecież 
drugi człowiek. Ludziom najbar-
dziej doskwiera w  izolacji wywo-
łanej epidemią osłabienie relacji 
z  innymi. Tęsknimy za zwykłymi 
rozmowami z sąsiadami, spotkania-
mi na ryneczkach. Uświadomiliśmy 
sobie też, że musimy wspierać się 
w  oswajaniu nowych technologii. 
Dzięki nim możemy, chociaż w ja-
kimś stopniu, pokonywać bariery 
związane z  samotnością w  takich 
trudnych sytuacjach. Pandemia po-
kazała też, że w ludziach jest ogrom-
ny potencjał do tego, żeby robić coś 
dla innych. Te wszystkie usługi po-
mocowe, które uruchomiło Miasto 
w związku z epidemią, nie miałyby 
racji bytu, gdyby nie ludzie – senio-
rów wspiera teraz rzesza wolonta-

riuszy. Jestem przekonany, że część 
tych usług, takich jak Zakupy dla 
Seniora, Telefon Serdeczności czy 
Telefon Porad Cyfrowych, zostanie 
z nami po pandemii. Ta skrajna sy-
tuacja wymusiła na nas te działania, 
ale dzięki temu z  pewnością po-
znańscy seniorzy wiele zyskają. 
W  tym roku Centrum obchodzi 
10. urodziny. Jubileusz zbiega się 
w  czasie z  epidemią. To z  pewno-
ścią trudna sytuacja dla Centrum 
i zaprzyjaźnionych z nim seniorów. 
Działanie na rzecz poznańskich se-
niorów przez 10 lat to powód do 
dumy. Coraz więcej seniorów o  nas 
wie, dociera do nas, korzysta z  na-
szego wsparcia i  dzieli się z  nami 
swoimi spostrzeżeniami. W  Pozna-
niu wiele ciekawych inicjatyw udało 
się uruchomić właśnie dzięki takim 
inspiracjom, ale też dzięki wsparciu 
Miasta, Miejskiej Rady Seniorów, 
współpracy z  wieloma partnerami 
i  naszymi wspaniałymi wolontariu-
szami. Zespół centrum to nie tyl-
ko jego pracownicy, ale też, a  może 
przede wszystkim, grupa zawsze 
chętnych do pomocy seniorów – są 
z nami w Centrum, wspierają innych 
seniorów i inspirują nas do dalszych 
działań. Stawiamy na współpracę 
międzypokoleniową – siła młodych 
rąk i  mądrość siwych głów dają za-
wsze pozytywne rezultaty. Zdajemy 
sobie oczywiście sprawę z  tego, że 
jest jeszcze wiele do zrobienia. Nowe 
inicjatywy przed nami – zmieniają-
ca się rzeczywistość, zwłaszcza te-
raz, wymusza na nas bycie czujnym 
i  reagowanie na prawdziwe potrze-
by seniorów. Centrum sprzed 10 
lat jest zupełnie inne niż to dzisiej-
sze. Za kilka lat spotkamy się pew-
nie w  jeszcze innej rzeczywistości, 
zwłaszcza demogra� cznej. Seniorzy 
też się zmieniają – są coraz bardziej 
świadomi swoich potrzeb i, co jest 
niezwykle ważne, potra� ą o nich gło-
śno mówić. Wiedzą też, gdzie i z kim 
rozmawiać, żeby ich głos wybrzmiał 
i przyniósł dla nich pozytywne zmia-
ny. Przychodzą do nas, kontaktują 
się z  Miejską Radą Seniorów. Tak 
naprawdę każdy senior może mieć 
wpływ na to, co dzieje się w mieście. 
To sukces prowadzonej obecnie po-
lityki senioralnej Miasta, a Centrum 
bez wątpienia jest jej istotnym ele-
mentem. Cieszymy się, że jest na to 
miejsce, że Centrum może działać. 
W  normalnych warunkach pewnie 
uczcilibyśmy z  seniorami nasze 10. 
urodziny, ale teraz niestety nie ma na 

to miejsca. W zasadzie my też raczej 
działamy w takim stylu – nie zależy 
nam na wielkich jubileuszach, nasz 
czas i środki wolimy przekierować na 
realizację kolejnych działań.
Czego życzyć Centrum na 10. uro-
dziny?
Żebyśmy nie zatracili umiejętno-
ści wsłuchiwania się w  potrzeby 
wszystkich seniorów, ponieważ są 
one bardzo zróżnicowane. 10 lat 
temu przyjmowało się, że seniorem 
była osoba kończąca 55 lat, teraz 60 
lat, za jakiś czas to pewnie będzie 
65 lat, więc możliwe, że pracować 
będziemy dla grupy z  innymi po-
trzebami. Centrum działa na rzecz 
seniorów w każdym przedziale wie-
kowym, ale zawsze szczególnie my-
śli o grupie osób najbardziej potrze-
bujących, niesamodzielnych – to 
jest i będzie dla nas zawsze ogrom-
ne wyzwanie. Pandemia uświado-
miła nam, że kompetencje cyfrowe 
są niezwykle ważne i  ich podno-
szenie jest kluczowe w  kontekście 
funkcjonowania w  sytuacjach kry-
zysowych, ale też w normalnej rze-
czywistości. Dziś więc powinniśmy 
skupić się na tym, aby wesprzeć 
wszystkich seniorów w nabyciu ta-
kich umiejętności. Mamy nadzieję, 
że tego typu projektów będzie coraz 
więcej. Jesteśmy zawsze otwarci na 
współpracę, działamy na co dzień 
z wieloma partnerami i zapraszamy 
do współdziałania nowe podmio-
ty. Czekamy też na wszelkie opinie 
i  sugestie, bo chcemy, żeby senio-
rom jeszcze lepiej żyło się w  na-
szym mieście.

rozmawiała: Aleksandra Gracjasz

Siła młodych rąk i mądrość siwych głów 

CIS zamknięte 
dla odwiedzających, 
ale pod telefonem 
W  związku z  epidemią korona-
wirusa Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych jest nieczynne dla od-
wiedzających do odwołania. Jego 
pracownicy nadal pozostają do 
dyspozycji pod numerami telefo-
nów 61 847 21 11 oraz 61 842 35 09 
(pon.–pt. w  g.  8–16), a  także pod 
adresem mailowym centrum@
centrumis.pl. Aktualności doty-
czące seniorów można śledzić na 
stronie internetowej Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych (centrumis.pl) 
w  zakładce „Punkt Informacji 
60+” oraz na pro� lu facebooko-
wym CIS. 
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Nie wiesz, jak wysłać maila? 
Chciałbyś założyć konto na Face-
booku? Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych spieszy z  pomocą. Uru-
chomiony został specjalny numer 
telefonu, pod którym trzy razy 
w tygodniu seniorom udzielane są 
porady cyfrowe.
Dyżury odbywają się od ponie-
działku do środy w  g. 10–14, pod 
numerem 603  489 205. Wsparcie 
obejmuje rozwiązywanie proble-
mów z  komputerem, tabletem, 
smartfonem czy aparatem foto-
gra� cznym. Konsultant podpowie 
m.in., jak wysłać e-mail, zgrać zdję-
cia z  telefonu, pobrać z  internetu 
aplikacje i  programy umożliwia-
jące bezpłatne rozmowy i  wideo-
rozmowy, założyć konto na portalu 
społecznościowym, dotrzeć do bez-
płatnych materiałów do samodziel-

nej nauki nowych technologii bez 
wychodzenia z domu czy wyszukać 
w  internecie strony, które oferują 
aktywne i ciekawe propozycje spę-
dzania czasu.
Na konsultację nie obowiązują za-
pisy. Porada jest doraźnym (najczę-
ściej jednorazowym) wsparciem. 
Czas konsultacji jest dostosowany 
do konkretnego zagadnienia i  po-
trzeby, jednak w założeniu pracow-
nik będzie mógł udzielić osobom 
dzwoniącym minimum trzech po-
rad w ciągu godziny.  ag

miasto
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Skorzystaj 
ze wsparcia 
Miasta 
Poznań wspiera seniorów w  czasie 
pandemii – w mieście działa sporo 
bezpłatnych usług pomocowych. 
Najstarsi mieszkańcy mogą wciąż 
skorzystać z  pomocy w  zrobieniu 
zakupów, taksówki, usługi sprząta-
nia nagrobków bliskich oraz wypo-
życzalni sprzętu rehabilitacyjnego. 
„Zakupy dla seniora” (dla osób w wie-
ku 60+) to pomoc w zakupie leków, 
żywności oraz środków czystości. 
Zgłoszenia przyjmuje Biuro Poznań 
Kontakt: tel. 61 646 33 44, od ponie-
działku do piątku w g. 7.30–20. Pod-
czas rozmowy z pracownikiem Biura 
Poznań Kontakt należy podać swoje 
imię, nazwisko, adres i numer telefo-
nu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
każda usługa ma nadany unikatowy 
numer – do wyłącznej wiadomości 
seniora. Tym numerem posługuje się 
wolontariusz. Z  kolei usługami Pa-
kietu Poznań Viva Senior, z  których 
można w tej chwili nadal skorzystać, 
są „Taksówka dla Seniora” (dla osób 
w  wieku 70+ z  widoczną niepełno-
sprawnością uniemożliwiającą korzy-
stanie z komunikacji miejskiej lub dla 
osób w wieku 80+), „Miejska Wypo-
życzalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego” 
(dla osób w wieku 70+) oraz „Sprzą-
tanie nagrobków” (dla osób w wieku 
80+). Żeby zamówić taksówkę, należy 
zadzwonić pod numer 22 43 900 50, 
żeby skorzystać z  wypożyczalni 
oraz sprzątania nagrobków – na 
miejską infolinię Poznań Kontakt: 
tel. 61 646 33 44.  ag

Telefon ruszył w  kwietniu. Działa 
od poniedziałku do piątku w g. 12–
20 pod numerem 691 870 091. Ob-
sługuje go Małgorzata Łucka z Ze-
społu Dziennych Domów Pomocy 
w Poznaniu, która na co dzień pra-
cuje z seniorami. 
– Brakowało takiego telefonu, nie-
koniecznie informacyjnego, w tym 
zakresie działa od lat Centrum 
Inicjatyw Senioralnych. Chodziło 
o  taki telefon do rozmów, spokoj-
nych i życzliwych – wyjaśnia Woj-
ciech Bauer, dyrektor Centrum 
Inicjatyw Senioralnych. – Telefon 
Serdeczności powstał z  Inspiracji 
płynących z wielu stron: z Wydzia-
łu Zdrowia i  Spraw Społecznych, 
Centrum Inicjatyw Senioralnych, 
ale też od samych seniorów. Usługę 
realizują osoby, które mają ogrom-
ne doświadczenie we współpracy 
z  seniorami, są bardzo wrażliwe 
na potrzeby osób starszych, po-
tra� ą i  przede wszystkim lubią 
rozmawiać z  drugim człowiekiem. 
Tu nie trzeba mieć najwyższych 
kwali� kacji psychologiczno-peda-
gogicznych, ale należy wykazać się 
ogromną empatią.
Numer Telefonu Serdeczności wy-
bierają przede wszystkim seniorzy, 
chociaż zdarzają się też połączenia 
od osób młodszych, najczęściej są 
to kobiety. Mężczyźni kontaktują 
się rzadziej i  zadają raczej kon-
kretne pytania. Dziennie dzwoni 
od kilku do kilkunastu osób, jed-
nak teraz, kiedy jest trochę mniej 
obostrzeń, liczba telefonów nieco 
zmalała. W  trakcie rozmów po-
jawiają się przeróżne pytania, też 
techniczne, jak prośba o  podanie 
numeru telefonu do urzędu, przy-
chodni czy wolontariuszy, którzy 
robią zakupy seniorom. Sporo jest 
połączeń od osób samotnych, które 
nie mają teraz z kim porozmawiać. 
Ktoś obawiał się o zdrowie swoich 
bliskich przebywających w  szpita-
lu albo powracających z zagranicy. 
Ktoś przeżywał żałobę. Zdarzają 
się telefony od osób zmagających 
się z kon� iktami rodzinnymi, które 
nasiliły się w związku z izolacją. 
– Wcześniej nawet krótkie rozmo-
wy, na przykład w poczekalni u le-

Bezpłatne usługi asystenckie dla 
osób z  niepełnosprawnościami 
mieszkających w  Poznaniu obej-
mują m.in. pomoc w dotarciu do 
lekarza, zrobieniu zakupów czy 
podczas spacerów.
Każdy, kto chciałby skorzystać ze 
wsparcia, musi posiadać ważne 
orzeczenie o  niepełnosprawno-
ści w  stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, być osobą pełnoletnią 
i  mieszkać w  Poznaniu. Asystent 
pomoże m.in. w  przemieszczaniu 
się w  wybrane miejsca, zrobieniu 
zakupów, załatwieniu sprawy urzę-
dowej czy aktywnym spędzaniu 
czasu wolnego. Osoby zaintereso-

wane udziałem w  projekcie mogą 
dzwonić do biura Poznań Kontakt: 
tel. 61 646 33 44 (od poniedziałku 
do piątku, g. 7.30–20) lub Fund acji 
Sowelo: tel. 579 221 582 (od ponie-
działku do piątku, g. 9–16).
Liczba godzin wsparcia dla każdego 
z  uczestników projektu uzależnio-
na jest od diagnozy potrzeb, którą 
przeprowadzą specjaliści. Wsparcie 
asystenta dostępne jest w  dwóch 
trybach: doraźnym na telefon lub 
stałej współpracy z  jednym asy-
stentem w oparciu o kontakt i har-
monogram współpracy. Projekt do-
� nansowany jest z  budżetu Miasta 
Poznania.  ag

W poszukiwaniu serdeczności

Projekt „Nasz asystent, 
Twoja niezależność”

Telefoniczne porady cyfrowe

Ma sprawić, żeby seniorzy nie czuli się samotni, zwłaszcza teraz, w czasie izolacji. Telefon Serdeczności 
uruchomiony został niedawno, a już zdążył wesprzeć niejedną osobę. Chętnych, żeby usłyszeć życzliwy 
głos i po prostu się wygadać, nie brakuje.

karza czy z sąsiadką na ławeczce pod 
blokiem, mogły komuś wiele dać. 
To się nagle urwało, stąd potrzeba 
porozmawiania z kimś – tłumaczy 
Małgorzata Łucka. – Rozmawiamy 
sobie o tym, co ktoś ostatnio cieka-
wego przeczytał, dobrego ugotował 
na obiad, czy o tym, co się wydarzy-
ło w ulubionym serialu.
Niektóre rozmowy trwają nawet 
godzinę. Seniorzy nieraz opowiada-
ją historie swojego życia, sięgające 
nawet czasów wojny. Mają ogrom-
ny bagaż doświadczeń, więc jest się 
czym podzielić, o czym opowiadać 
– mówi pani Małgorzata. – Uderza 
mnie pogoda ducha i  wytrwałość 

starszych osób na przestrzeni tych 
burzliwych okresów historii. Zda-
rzają się telefony bardzo miłe, ktoś 
chciał opowiedzieć o  tym, jakie 
ma dobre dzieci, że nie zapomi-
nają i  dbają, robią zakupy. Kiedyś 
zadzwoniła pani i  opowiedziała 
o  tym, że syn przyniósł jej bratki 
w tym czasie, kiedy nie można było 
w  ogóle wychodzić, żeby mogła je 
zasadzić na balkonie. Te bratki ją 
mocno ucieszyły, a mnie ten telefon.
Nie zawsze bliscy mają tyle czasu, 
żeby zadzwonić. Bywa też tak, że 
o trudnych sprawach łatwiej jest po-
rozmawiać przez telefon, niebezpo-
średnio. Telefon Serdeczności daje 

seniorom poczucie bezpieczeń-
stwa. Zdarzają się jednak sytuacje, 
które przekraczają jego możliwości 
– kiedy ktoś zmaga się z  depresją 
albo problemami alkoholowymi. 
Wówczas seniorzy otrzymują kon-
takt do osób udzielających w takich 
sprawach fachowej pomocy. – Jeśli 
senior potrzebuje wsparcia bardziej 
eksperckiego, to oczywiście podpo-
wiemy, do kogo można się zgłosić. 
Zachęcamy każdego, nie tylko oso-
by z  problemami natury psychicz-
nej, w stanie depresji, ale też takie, 
które chciałyby sobie zwyczajnie, 
po ludzku pogadać. Można śmiało 
dzwonić na Telefon Serdeczności. 
Chcemy, aby seniorzy wiedzieli, że 
nie są teraz sami. Rozmowa z dru-
gim człowiekiem może wiele zdzia-
łać – dodaje Wojciech Bauer.
Dla pani Małgorzaty praca przy Tele-
fonie Serdeczności to nowe doświad-
czenie, ale bardzo budujące. – Kiedy 
słyszę „Tak sobie miło porozmawia-
liśmy” albo „Trochę mi się lepiej zro-
biło”, to się bardzo cieszę. Poczucie, 
że udało mi się kogoś wytrącić z ma-
razmu, daje ogromną satysfakcję. 
Kontakty z  drugim człowiekiem są 
nam potrzebne, okazuje się, że je-
steśmy bardzo społeczni, pandemia 
nam to mocno uświadomiła.

Aleksandra Gracjasz
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aktywny senior

Agnieszka Duczmal – dyrygent-
ka, założycielka i  szefowa Orkie-
stry Kameralnej Polskiego Radia 
„Amadeus”
Właściwie nie ubyło mi zajęć, ale 
mają one inny niż przed epidemią 
charakter: wymagają wielu skompli-
kowanych kombinacji, bo przecież 
nie ma koncertów, trzeba przesu-
wać, zmieniać terminy, a niczego nie 
da się niestety przewidzieć. Urucho-
miliśmy całą machinę informacyjną, 
jesteśmy w stałym kontakcie, wspie-
ramy się wzajemnie w  tej nietypo-
wej sytuacji, pilnujemy też mediów 
społecznościowych, to w  obecnej 
chwili ważniejsze niż kiedykolwiek. 
A  w  ogóle, jak tylko to możliwe, 
psychicznie uodparniamy się na 
koronawirusa. A  ja oprócz pracy 
w  biurze przygotowuję, jak zawsze, 
instrumentacje, aranżacje dla orkie-
stry, czyli nic nowego pod słońcem. 
Rozsyłamy to wszystko zespołowi, 
bo przecież trzeba być w  gotowo-
ści! Niewątpliwą osłodą tych dni 
jest wiosna! Susza nie pokonała na 
szczęście przyrody: pięknie kwitną 
moje magnolie, bzy i liczniejsze niż 
zwykle stokrotki na trawniku!

Włodzimierz Łęcki – doktor nauk 
technicznych, senator V kaden-
cji, wojewoda poznański w latach 
1990–1997, krajoznawca
Właśnie skończyłem artykuł do 
„Przeglądu Wielkopolskiego” 
o atrakcjach turystycznych naszego 
regionu i  przygotowałem materiał 
na Kongres Krajoznawczy, który 
się na razie oczywiście nie odbę-
dzie. Zawiesiliśmy też – mówię tu 
o osiemnastu autorach – prace nad 
kolejnym wydaniem „Kanonu Kra-
joznawczego Wielkopolski”, bo nie 
możemy zwery� kować informacji 
podanych w poprzednim wydaniu. 

Trzeba przecież dotrzeć do wszyst-
kich opisanych miejsc, zobaczyć, 
co się zmieniło przez lata, a to jest 
teraz niemożliwe. Ponieważ nie 
mam aktualnie zajęć na uczelni, 
zabrałem się do porządkowania 
mojego archiwum i  naprawdę się 
wzruszyłem, gdy zobaczyłem moją 
pierwszą legitymację przewodnika 
po Poznaniu z  1952 roku! A  tak 
w ogóle – wiemy już, że po pande-
mii świat będzie inny, a my nie tak 
zarozumiali. Przy czym chyba lepiej 
niż dotąd zrozumiemy naszą odpo-
wiedzialność za wiele spraw. Na 
przykład za suszę. Nie wybudowali-
śmy choćby zbiornika retencyjnego 
na Prośnie, chociaż plany są gotowe 
od kilkudziesięciu lat. Pamiętam 
dobrze, bo wtedy byłem wojewodą. 

Ewa Wycichowska – choreograf-
ka, tancerka, pedagog, dyrektor 
Polskiego Teatru Tańca w  latach 
1988–2016
Dni mam po brzegi wypełnione pra-
cą! Wykładam na dwóch uczelniach, 
a ponieważ nie urodziłam się w do-
bie komputerów, przygotowanie 
zajęć zajmuje mi sporo czasu. Ale 
poradziłam sobie i  mam wiele sa-
tysfakcji z tego powodu, bo studenci 
są bardzo zadowoleni, a ja myślę, że 
przyczyni się to także do poważnego 
traktowania przez nich studiów i do 
samodzielnej pracy. Martwi mnie 
jednak bardzo sytuacja życiowa ar-
tystów. A problem nie zaczął się by-
najmniej teraz. Już ponad pół roku 
temu zostali zwolnieni artyści z mo-
jego – tak chyba mogę powiedzieć – 
Polskiego Teatru Tańca. Znalezienie 
pracy w  tym zawodzie jest zawsze 
bardzo trudne, a  co dopiero teraz, 
w  epoce pandemii! Staram się im 
pomagać na co dzień w miarę swo-
ich sił i  możliwości, a  i  o� cjalnie 
zabiegam o  zainteresowanie władz 
tą sytuacją. Zahartowana w  niejed-
nych bojach, mimo wszystko jestem 
optymistką, a pomaga mi w tym, jak 
zresztą każdego roku, wspaniała ma-
jowa zieleń.

Juliusz Kubel – regionalista, autor 
gwarowych gawęd i wersji Małego 
Księcia Antoine’a  de Saint-Exu-
péry’ego oraz Kubusia Puchatka 
A.A. Milne’a 
Żałuję bardzo, że mój Szpeniolek, czy-
li po naszymu Miś Puchatek, tra� ł na 
taki czas. Nie może, tak jak inni boha-
terowie moich książek, bezpośrednio 
spotykać się z publicznością. Prawdę 
mówiąc, teraz odpoczywam po wiel-
kim wysiłku, jakim było dla mnie 
przygotowanie w gwarze ulubionego 
komiksu uczniów Kajko i Kokosz. No 
więc nie mając na głowie aktualnie 
żadnych naglących prac, mogłem za-
brać się do porządków w mieszkaniu, 
na co nigdy nie miałem czasu. Nie 
wiem tylko, na jak długo wystarczy 
mi zapału... Jedno wiem za to na pew-
no: znacznie przystojniejszy jestem 
w przyłbicy niż w maseczce!

Stefan Jurga – � zyk, profesor 
UAM w  Poznaniu i  jego rektor 
w latach 1996–2002
Nie przypuszczałem, że ten czas bę-
dzie dla mnie tak łaskawy! Bardzo 
intensywnie – zdalnie!  – pracuję 
z moim zespołem i przekonuję się,  że 
te metody mają wiele zalet i  z  pew-
nością przydadzą się w  przyszłości. 
Oczywiście nie zastąpią bezpośred-
nich kontaktów, ale będą ich cennym 
uzupełnieniem. Dzięki takiej orga-
nizacji pracy mam więcej czasu dla 
siebie i  dla rodziny. Wielką radość 
sprawiają mi rowerowe wycieczki 
z  wnukami. Są bardzo żywiołowi, 
zdarza się, że są nieposłuszni, i wtedy 
jest kara: nie jedziemy na wycieczkę! 
Przy tej okazji podziwiam też przy-
rodę, która na Morasku pięknie się 
prezentuje, i oby nic jej nie zagraża-
ło... A poza tym słucham oczywiście 
muzyki, ulubionych kompozytorów, 
wracam do nagrań chórów uniwer-

syteckich, z którymi przez lata byłem 
związany, no i wreszcie mam okazję, 
by przypomnieć sobie dawne � lmy.

Zbigniew Kwias – profesor urolo-
gii, wieloletni kierownik Katedry 
i  Kliniki Urologii Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu oraz or-
dynator Oddziału Urologicznego 
Szpitala im. J. Strusia 
Nagle, z dnia na dzień, diametralnie 
zmieniło się moje życie. Nie mam 
wstępu do szpitala, nie operuję, nie 
leczę, czyli straciłem to, co przez 60 
lat było treścią mojej codzienności. 
Martwię się nie tylko o pacjentów do-
tkniętych koronawirusem, ale i o in-
nych. Ja nie tak widziałbym służbę 
zdrowia, poszedłbym wzorem Chiń-
czyków, którzy zdecydowali się na 
błyskawiczne wybudowanie czy zor-
ganizowanie doraźnych szpitali na 
potrzeby wywołane przez epidemię. 
Dobrze, że książki i muzyka pozwa-
lają mi oderwać się od tych proble-
mów, chociaż nic, niestety, nie zastąpi 
koncertów na żywo! Mam jednak 
pokaźne muzyczne zbiory, czyli tylko 
wybierać i mieć spokojną głowę, żeby 
delektować się nimi. Ostatnio dość 
niespodziewanie odkryłem przy-
jemność z gotowania. Na pierwszym 
miejscu są u  mnie teraz szparagi 
i młode jarzynki, coraz smaczniejsze 
pomidory, a rukola, której poprzed-
nio nie zauważałem, jest po prostu 
rewelacyjna! 

Andrzej Wituski – prezydent Po-
znania w  latach 1982–1990, wie-
loletni prezes Towarzystwa Mu-
zycznego im. H. Wieniawskiego 
i  dyrektor Międzynarodowych 
Konkursów Skrzypcowych 
Przede wszystkim porządkuję swo-
je archiwum! Zajmie mi to sporo 
czasu, bo jest bardzo bogate, i  za-

stanawiam się, gdzie powinienem je 
przekazać. Konsultuję się w tej spra-
wie z  władzami miasta. Poza tym, 
jak zawsze, trzymam rękę na pulsie 
obecnych wydarzeń, internetowo 
koresponduję z  ponad tysiącem 
osób, zamieszczam swoje komenta-
rze, zdjęcia i  cieszę się, że znajdują 
duży oddźwięk. I chyba najważniej-
sze, a  przy tym najprzyjemniejsze: 
wreszcie mogę – jak przez całe życie 
marzyłem – posiedzieć w ogrodzie, 
poobserwować, jak wszystko rośnie, 
rozwija się w oczach, ale i popraco-
wać! Sieję, sadzę, ba – stosuję także 
opryski z  myślą o  przyszłych plo-
nach. Ale bardzo delikatnie, żeby nie 
przeszkodzić pszczołom i motylom. 
A  wieczorami oczywiście słucham 
muzyki, nagrań mam mnóstwo, ale 
jednak tęsknię do sal koncertowych. 

Wojciech Kręglewski – samorzą-
dowiec, radny Miasta Poznania 
nieprzerwanie od 1990 roku
U mnie właściwie bez zmian. Jako 
przedsiębiorca codziennie podej-
muję swoje obowiązki, nie ma wła-
ściwie mowy o  żadnej przerwie. 
Podobnie jest z  funkcją radnego. 
Ostatnio zastanawialiśmy się nad 
planami zagospodarowania prze-
strzennego, to bardzo ważna kwe-
stia dla miasta. Część spraw zała-
twiam zdalnie, inne – z maseczką. 
Żal mi, bo jestem człowiekiem 
towarzyskim,  bezpośrednich spo-
tkań z przyjaciółmi, ale najbardziej 
z wnukami. Mam ich dziewięcioro, 
dziesiąte w  drodze, i  tylko z  nie-
którymi mogę spotykać się tak jak 
przedtem. Na szczęście są telefony, 
internet, no i są książki! Za młodu 
nie można mnie było oderwać od 
czytania, w  dorosłym życiu mu-
siałem zwolnić tempo i  w  dużym 
stopniu zrezygnować z  tej przy-
jemności. Teraz mam szanse od-
robić część zaległości... Właśnie 
czytam Opowieści bizarne Olgi To-
karczuk, które czekały na mnie od 
Gwiazdki.
wypowiedzi zebrała Grażyna Wrońska

Przystojniejszy jestem w przyłbicy 
Co porabiają znani poznańscy seniorzy w czasie pandemii? Czym zajmują się artyści, naukowcy, samorządowcy 60+? Zebraliśmy 
wypowiedzi niektórych z nich.
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Aleksandra 
Banasiak 
Siostra Awana – pod takim pseu-
donimem znają ją tysiące przyja-
ciół – to bohaterka Poznańskiego 
Czerwca. 28 czerwca 1956 roku 
była pielęgniarką, która pod ku-
lami ratowała rannych poznania-
ków na ulicach Poznania. 
Urodzona w  1935 roku w  Karsach. 
Po kursie pielęgniarskim, w  1952 
roku podjęła pracę w Szpitalu Miej-
skim nr 2 w  Poznaniu (przemiano-
wanym później na Szpital im. Fran-
ciszka Raszei). 28 czerwca 1956, gdy 
doszło w Poznaniu do wystąpień ro-
botniczych, była wraz z demonstran-
tami na placu Stalina, a  potem pod 
więzieniem na Młyńskiej. Po powro-
cie do szpitala (w którym mieszkała), 
usłyszała wołania o pomoc rannych 
manifestantów, którzy próbowali 
zdobyć Wojewódzki Urząd do spraw 
Bezpieczeństwa Publicznego. Jako 
pierwsza – wyszła na ulicę, by opa-
trywać rannych. Sama też została 
ranna. We wrześniu 1956 roku na 
wniosek adwokata Stanisława Hej-
mowskiego została przesłuchana 
jako świadek w procesie uczestników 
Czerwca ‚56. Zeznała, że to funk-
cjonariusze bezpieki pierwsi zaczęli 
strzelać. Była prezesem Stowarzysze-
nia „Poznański Czerwiec 56”, obec-
nie jest honorową przewodniczącą 
organizacji. W  2005 roku uhonoro-
wano ją Medalem Florence Nightin-
gale, przyznawanym zasłużonym 
pielęgniarkom z całego świata.  boj 
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Obowiązkowe maseczki i  dezyn-
fekcja rąk przed wejściem, linie 
zabezpieczające odległości przed 
kasą biletową, nieczynne szatnie 
i sklep z pamiątkami – tak wygląda 
nowa rzeczywistość w poznańskim 
Muzeum Narodowym, które jako 
pierwsze na początku maja otwarło 
się dla widzów. – Od ponad dwóch 
tygodni przygotowywaliśmy się 
do funkcjonowania w  nowej rze-
czywistości. Bardzo cieszymy się, 
że po tak długiej przerwie znowu 
będziemy mogli gościć publicz-
ność w  naszych przestrzeniach – 
mówił podczas krótkiej konferencji 
prasowej tuż przed otwarciem 
dyrektor instytucji Tomasz Łęcki. – 
Muzeum nawet z najlepszą kolekcją 
bez publiczności jest uboższe – do-
dał.
Wszystkie oddziały Muzeum Naro-
dowego (oprócz Galerii Malarstwa 
i  Rzeźby przy Al. Marcinkowskie-
go także Muzeum Etnogra� czne, 
Muzeum Sztuk Użytkowych, Mu-
zeum Historii Miasta Poznania, 
Muzeum Instrumentów Muzycz-
nych i  Wielkopolskie Muzeum 
Wojskowe, a  poza Poznaniem – 
Pałac w  Rogalinie, Zamek w  Go-
łuchowie i  Muzeum Adama Mic-
kiewicza w  Śmiełowie) czynne są 
zgodnie z  dotychczasowym har-
monogramem. Zwiedzanie możli-
we jest z  zachowaniem kilkunastu 

zasad bezpieczeństwa – szczegóło-
we informacje są dostępne na le-
dowych ekranach i  plakatach przy 
wejściach do instytucji. W  głów-
nym gmachu muzeum może prze-
bywać maksymalnie 500 osób. 
Goście zobowiązani są do noszenia 
maseczek, dezynfekcji rąk oraz za-
chowania odpowiedniego dystansu 
względem drugiej osoby. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa – do odwoła-
nia – nie można korzystać z szatni 
i  sklepu z pamiątkami, a  także au-
dioprzewodników, tabletów, multi-
medialnych ekranów dotykowych 
oraz tablic ty� ogra� cznych. Nadal 
zawieszone są wszystkie działania 

edukacyjne w przestrzeni muzeum, 
wybrane z nich odbywają się onli-
ne. Szczegółowe informacje i  obo-
wiązujące regulaminy zwiedzania 
są dostępne na stronie www.mnp.
art.pl.
Również Wielkopolskie Muzeum 
Niepodległości uruchomiło po 
przerwie swoje oddziały – plenero-
wą ekspozycję Muzeum Uzbrojenia 
na Cytadeli oraz tzw. lewy majdan 
Muzeum Martyrologii Wielkopo-
lan w  Forcie VII. Oba są czynne 
od wtorku do niedzieli w g. 10–15. 
Ze względu na to, że udostępnione 
ekspozycje nie są pełne – cały czas 
pozostają zamknięte wystawy w sa-

Dobiega końca remont reprezen-
tacyjnych wnętrz zachodniej części 
dawnego zamku cesarskiego. Jeśli 
pozwoli na to sytuacja epidemiczna, 
pod koniec czerwca pierwsi widzo-
wie wejdą do odnowionych wnętrz.
Trwająca dwa lata konserwacja 
zachodniego skrzydła była pierw-
szym od lat 40. ubiegłego wieku 
tak dużym przedsięwzięciem w  tej 
części dawnej rezydencji cesarza 
Wilhelma II, przebudowanej w cza-
sie II wojny światowej na potrzeby 
nazistów. Unikatowe, historyczne 
wnętrza po latach intensywnego 
użytkowania były bardzo znisz-
czone. Konserwacja sal i korytarzy 

przywróciła im blask i  wzbogaci-
ła o  nowe technologie. W  ramach 
prac wykonana została m.in. zabyt-
kowa kamieniarka (podłogi i okła-
dziny kamienne), tynki i  sztukate-
rie, stolarka (boazerie, parkiety oraz 
wymiana lub konserwacja okien). 
Usunięte zostały także wybudowa-
ne w latach 60. ściany w holu II pię-
tra. Przestrzeń w odnowionej części 
zyskała nowe wyposażenie, umożli-
wiające realizację jeszcze szerszego 
programu kulturalnego.
Na parterze zachodniego skrzydła 
– jak tylko będzie to możliwe – roz-
pocznie działalność Laboratorium 
Kultury: przestrzeń na prezentacje 
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Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli Oddział WMN

Wnętrza CK Zamek po remoncie

Muzea nareszcie wróciły

Zamek otwiera zachodnie skrzydło

Najpierw Muzeum Narodowe i dziewięć jego oddziałów po blisko dwumiesięcznej przerwie udostępniło 
stałe ekspozycje zwiedzającym. W ślad za nim także Wielkopolskie Muzeum Niepodległości oraz Muzeum 
Archeologiczne wznowiły działalność.

Poznańskie Archiwum Historii 
Mówionej (historiamowiona.po-
znan.pl) to rozmowy z poznaniaka-
mi i  Wielkopolanami, którzy opo-
wiadają o  swoich przeżyciach. Są 
wśród nich uczestnicy takich wy-
darzeń jak Czerwiec 1956, ale też 
osoby, które na przykład chcą po-
dzielić 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 pa-
mięć o  historii najnowszej i  życiu 
codziennym w Poznaniu i regionie.

lach – obowiązują specjalne bilety 
wstępu w  cenie 5 zł (normalny) 
i  3  zł (ulgowy). We wtorki wstęp 
jest wolny. WMN także wprowadza 
tymczasowy regulamin zwiedzania, 
dostępny przy wejściu do oddzia-
łów oraz na stronie www.wmn.
poznan.pl i  w  mediach społeczno-
ściowych.
Ze względów bezpieczeństwa za-
wieszone zostają m.in. do odwoła-
nia: zwiedzanie z  przewodnikiem, 
zwiedzanie grupowe oraz zajęcia 
edukacyjne. Nieczynne pozostają 
szatnie i toalety. W kolejnym etapie 
otwarte zostaną Muzeum Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918–1919, 
Muzeum Armii „Poznań” i  Mu-
zeum Powstania Poznańskiego – 
Czerwiec 1956 z nową ekspozycją.
Stałe ekspozycje udostępniło także 
zwiedzającym Muzeum Archeolo-
giczne. Działa do odwołana według 
letnich godzin zwiedzania. Szcze-
góły na www.muzarp.poznan.pl. 
Częściowo powrócił Rezerwat Ar-
cheologiczny Genius loci – cały czas 
wnętrza pozostają zamknięte, ale 
można oglądać wystawę w  plene-
rze.
W czerwcu Biblioteka Raczyńskich 
planuje uruchomić Muzeum Lite-
rackie im. Henryka Sienkiewicza 
i Mieszkanie-Pracownię Kazimiery 
Iłłakowiczówny. 

Sylwia Klimek

i  projekty z  obszaru współczesnej 
kultury. Uruchomiona zostanie też 
Mediateka pełna archiwalnych ma-
teriałów oraz opowieści ludzi, któ-
rych losy splotły się z zamkiem. Na 
II piętrze z  kolei otwarta zostanie 
wystawa, na której znajdą się obiek-

ty związane z budynkiem oraz jego 
historią. Do dyspozycji gości będą 
audioprzewodniki – jako osobne 
urządzenie oraz aplikacja, dostępna 
dla każdego użytkownika posiada-
jącego telefon z wyświetlaczem do-
tykowym. Po ponownym otwarciu 
instytucji będzie można skorzystać 
z usług zamkowych przewodników, 
którzy oprowadzą po zamku w  ję-
zyku polskim i angielskim, możliwe 
będzie także zorganizowanie zwie-
dzania w innych językach.
Szczegółowe daty otwarcia no-
wych przestrzeni zostaną ogło-
szone na www.ckzamek.pl i  FB 
CK Zamek. S.K.
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Centrum Inicjatyw 
Senioralnych w internecie 
Jak odnaleźć stronę Centrum Inicjatyw Senioralnych?

 

Wejdź do internetu. Najedź strzałką na biały pasek 
przeglądarki i kliknij raz. Możesz najechać na początek lub 
środek paska – nie ma to znaczenia. Po kliknięciu na pasku 
pokaże się pojedyncza, migająca kreska. Korzystając 
z klawiatury, wpisz teraz adres strony Centrum Inicjatyw 
Senioralnych: www.centrumis.pl – nie zapomnij 
o żadnym znaku!

  

Gotowe! Jesteś na stronie Centrum Inicjatyw 
Senioralnych. Najważniejsze informacje znajdziesz 

w „Punkcie Informacji 60+”. W zakładce „Senior 
W Domu” znajdziesz z kolei internetowe propozycje na 

aktywne i kreatywne spędzenie czasu w domu. 
Najedź strzałką na tekst zakładki, 

do której chcesz wejść, i kliknij raz.

  

W treści poszczególnych informacji bardzo 
często zamieszczone są linki do stron, 
na których znajdziesz więcej informacji 
i materiałów. Pamiętaj, że linki zawsze 
wyróżniają się kolorem i są podkreślone jak na 
obrazku poniżej:
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Wejdź na Facebooka. W białym pasku u góry wpisz nazwę 
„Centrum Inicjatyw Senioralnych”, następnie kliknij na 
ikonę lupy po prawej stronie, aby wyszukać profi l. Możesz 
też skorzystać z podpowiedzi, które rozwijają się tuż pod 
wpisywanym tekstem. Jeżeli jedna z podpowiedzi zawiera 
interesującą Cię nazwę, najedź myszką na właściwy napis i kliknij 
raz. Po wpisaniu całej nazwy lub wybraniu podpowiedzi pokaże 
się strona z wynikami Twojego wyszukiwania. U góry znajdują się 
odnośniki do profi li – kliknij na interesującą Cię nazwę. 

  

Gotowe! Jesteś na profi lu Centrum Inicjatyw 
Senioralnych. Przeglądaj publikowane tu 

wiadomości i zdjęcia, czytaj artykuły 
i oglądaj fi lmy.

Jeśli chcesz być dobrze poinformowana lub poinformowany, 
zapisz się do newslettera Centrum Inicjatyw Senioralnych. 
Wystarczy wejść na stronę internetową Centrum Inicjatyw 
Senioralnych www.centrumis.pl i odnaleźć okienko 
newslettera (po lewej stronie, fi oletowa belka z napisem 
„Newsletter CentrumIS”), wpisać swój adres mailowy, 
imię i nazwisko (opcjonalnie), zaakceptować regulamin, 
a potem kliknąć przycisk „zatwierdź” i już jesteś w naszej 
bazie! Dzięki temu w każdy piątek otrzymasz od Centrum 
wiadomość z pakietem aktualnych informacji na temat 
oferty w mieście skierowanej do seniorów oraz zaleceń 
związanych z epidemią.

W razie kłopotów technicznych możesz zadzwonić do Centrum 
i poprosić o pomoc: tel. 61 847 21 11 (od poniedziałku do piątku, g. 8–16) grafi ka: Newsletter CIS

Jak wyszukać profi l Centrum Inicjatyw Senioralnych na Facebooku?
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Usta i nos możemy zasłonić za po-
mocą szalika, chusty, apaszki czy 
innym fragmentem odzieży. Jeże-
li zdecydujemy się na maseczki, 
warto wiedzieć, po które najlepiej 
sięgnąć i na co zwrócić uwagę. Jest 
wiele rodzajów maseczek – mogą 
być wykonane z  bawełny, lnu, wi-
skozy, elastanu czy poliestru. Waż-
ne jest to, aby przylegały do twarzy, 
ale jednocześnie pozostawiały wy-
godę noszenia i  oddychania. Ma-
seczki wielorazowe powinniśmy 
prać po każdym użyciu.
Maseczkę można szybko i  łatwo 
zrobić własnoręcznie – skorzystaj 
z  przykładowego wzoru wykrojni-
ka. Wystarczy kawałek materiału 
oraz dwie gumki, np. recepturki. 
Jeżeli używasz lekkiego materiału, 

zwielokrotnij liczbę warstw tkani-
ny. Maseczka powinna być wiąza-
na z  tyłu na troki lub mieć gumki 
umożliwiające założenie jej za uszy. 
W  części środkowej powinna za-
wierać zakładki (harmonijkę), któ-
re pozwolą dopasować ją do kształ-
tu twarzy (i zakryć tym samym nos, 
usta i  brodę). Górna krawędź po-
winna być wzmocniona, aby umoż-
liwić szczelne dopasowanie ma-
seczki do nosa. Rozmiar mierzony 
„na płasko” to co najmniej 17,5 cm 
× 9,5 cm.
Jednorazowe maseczki (ale też rę-
kawiczki) należy zawsze wyrzucać 
do pojemników na śmieci, nieza-
leżnie od tego, czy używamy ich 
w  domu, czy na zewnątrz. W  go-
spodarstwach domowych powinny 

one tra� ć do pojemników na od-
pady zmieszane. Nie wolno wrzu-
cać środków ochrony osobistej do 
toalety – mogą zablokować rury 
kanalizacyjne. Główny Inspektor 

Sanitarny przypomina, że śmie-
ci wytwarzane w  gospodarstwach 
osób objętych kwarantanną należy 
traktować jako odpady komunalne. 
W  trosce o  bezpieczeństwo swo-

ich pracowników Związek Mię-
dzygminny GOAP prosi też o  to, 
by odpady zmieszane wrzucać do 
śmietników wyłącznie w  szczelnie 
zawiązanych workach.

MASECZKI SENIORRO 

Nici w dłoń, igły w ruch! Poznańscy seniorzy i seniorki mogą 
przyłączyć się do wolontariatu i pomóc w szyciu masek dla 
innych starszych mieszkańców i mieszkanek miasta.

Miasto Poznań razem z fundacjami i organizacjami 
pozarządowymi ruszyło z akcją szycia maseczek ochronnych 
przez seniorów dla seniorów – „Maseczek Seniorro”. Mogą 
włączyć się w nią starsi mieszkańcy miasta, którzy potrafi ą 
szyć na maszynie. Chętni otrzymają specjalnie przygotowane 
pakiety materiałów. Cały czas będą mogli też liczyć 
na wsparcie organizatorów akcji, pomocnicze wykroje 
i instruktaże. Organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo 
całej akcji: zarówno materiały przed uszyciem, jak i gotowe 
maseczki będą przechodzić kwarantannę. Wolontariusze 
zostaną zabezpieczeni w przyłbice, zachowane będzie 
też dystansowanie społeczne. Uszyte maseczki będą 
dystrybuowane wśród starszych mieszkańców Poznania.

KONTAKT: 

Jeżyce, Ogrody, Grunwald, Centrum, Wilda, Junikowo, 
Śródka, Smochowice, Wola lub okolice tych dzielnic – 
Fundacja PETRA Senior: e-mail: fundacja@petra-senior.pl, 
tel. 724 976 584.

Winogrady, Winiary, Piątkowo, Sołacz, Podolany, 
Strzeszyn, Kiekrz, Naramowice, Rataje 
lub okolice tych dzielnic – Stowarzyszenie Cre: 
e-mail: maseczkaseniorro@centrumcreo.pl, tel. 508 024 833.

Łazarz, Dębiec, Górczyn, Świerczewo, Starołęka, Minikowo, 
Antoninek lub okolice tych dzielnic – Fundacja ORCHidea: 
e-mail: fundacjaorchidea@poczta.fm, tel. 601 493 705.

Akcję szycia maseczek Miasto Poznań koordynuje wspólnie 
z Fundacją Veolia Polska, Fundacją PETRA Senior, 
Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej 
CREO i Fundacją ORCHidea. Bieżące informacje i zdjęcia 
z akcji można znaleźć na jej profi lu facebookowym Maseczki 
Seniorro, a informacja o dystrybucji maseczek zostanie 
wkrótce podana.

Wszystko o maseczkach 
Zasłaniając usta i nos chronimy siebie i innych. 
Osoby zakażone, które przechodzą chorobę 
bezobjawowo, nie będą nieświadomie 
zarażać.
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W ramach akcji „Senior w Domu” 
Centrum Inicjatyw Senioralnych 
zebrało w  jednym miejscu spo-
ro propozycji online na aktyw-
ne i  ciekawe spędzenie czasu. To 
ćwiczenia, wirtualne spacery, wy-
kłady, słuchowiska, audycje oraz 
koncerty. 
W  tym numerze „Senioralnego 
Poznania” w  ramach akcji „Senior 
w  Domu” Centrum poleca proste 
i  bezpieczne aktywności do samo-
dzielnego wykonania w domu oraz 
strony, na których można znaleźć 
darmowe książki i prasę dedykowa-
ną seniorom. Szczegółowe informa-
cje: centrumis.pl/senior-w-domu.

AKTYWNOŚĆ
Trener Senioralny: pro� l face-
bookowy Trenera Senioralnego: 
facebook.com/TrenerSenioralny/, 
platforma Zoom, Telewizja WTK. 
Zajęcia na żywo w ramach progra-
mu Trener Senioralny transmito-
wane są od poniedziałku do soboty. 
Gra� k aktualizowany na każdy ty-
dzień, w programie m.in. Aktywny 
Senior, Zdrowy Kręgosłup, Zum-
ba Gold, Siłownia Domowa, joga, 
gimnastyka, ćwiczenia rozciągają-
ce. (Infolinia techniczna: 880 229 
415, czynna w  g. 9–18, dla osób, 

które potrzebują wsparcia w zakre-
sie obsługi transmisji). 
E-rehabilitacja z  Poznańskim 
Ośrodkiem Specjalistycznych Usług 
Medycznych: YouTube POSUM. 
Program ćwiczeń � zjoterapeutycz-
nych dostosowanych do potrzeb 
i możliwości osób w każdym wieku. 
Zajęcia są dedykowane pacjentom 
placówki, a także każdemu, kto chce 
zadbać o swoją sprawność � zyczną.
Program pro� laktyczny „Aktyw-
ny senior w domu”: � zjoterapiapo-
rusza.pl/aktywny-senior. Krajowa 
Izba Fizjoterapeutów i  Minister-
stwo Zdrowia przygotowały zestaw 
kilkunastu bezpiecznych ćwiczeń, 
które seniorzy mogą wykonać 
w  domu. Ćwiczenia są łatwe do 
wykonania dla każdego. Konieczne 
jest jednak zachowanie kilku pro-
stych zasad: stabilne buty, wybranie 
nieśliskiej powierzchni i  ubioru, 
który nie krępuje ruchów.
Razem w  Formie: pro� l face-
bookowy „Aktywni Razem w For-
mie”. Grupa wsparcia „Jesteśmy Ra-
zem w Formie” powstała z potrzeby 
utrzymania sprawności � zycznej 
w  warunkach domowych. W  po-
niedziałki o g. 11 – zajęcia taneczne, 
w środy o g. 11 – gimnastyka pro-
zdrowotna.

KSIĄŻKI i AUDIOBOOKI
Wolne lektury: wolnelektury.pl. 
Wolne Lektury to biblioteka inter-
netowa, której zasoby dostępne są 
całkowicie za darmo – znaleźć tu 
można prawie 6 tys. utworów.
Lektury: lektury.gov.pl. Portal Lek-
tury.gov.pl zapewnia dostęp do kla-
sycznych dzieł polskiej i  światowej 
literatury.
Polona Cyfrowa Biblioteka Na-
rodowa: polona.pl. Polona oferuje 
dostęp do zasobów znajdujących 
się w magazynach Biblioteki Naro-
dowej. Znaleźć tu można literaturę, 
ale także gra� ki i archiwalne czaso-
pisma.
Wielkopolska Biblioteka Cyfro-
wa: wbc.poznan.pl/dlibra. Biblio-
teka udostępnia zbiory z  bibliotek 
i  instytucji z  Wielkopolski, doty-
czące przede wszystkim regionu  – 
można tu znaleźć m.in. kolekcję 
dzieł Kraszewskiego.
Darmowe e-booki: woblink.com/
katalog/ebooki/darmowe; publio.
pl/darmowe; nexto.pl/ebooki/dar-
mowe; ebooks43.pl; virtualo.pl/
ebooki.

PRASA DLA SENIORA
Gazeta Senior: gazetasenior.pl
Magazyn My60+: my60plus.pl/ ag

W związku z epidemią koronawi-
rusa warto czasem rozważyć za-
mówienie obiadu do domu. Taką 
usługę w  przystępnych cenach 
realizuje m.in. Caritas Poznań, 
Fundacja Pomocy Seniorom i Ro-
dzinie AMA oraz Spółdzielnia So-
cjalna Cuda-Garnki.
Do zamawiania obiadów z  darmo-
wą dostawą do domu zachęca m.in. 
Caritas Poznań. Posiłki są smacz-
ne, a ich ceny przystępne. W menu 
m.in. zupy, pierogi, naleśniki, dania 
mięsne w  zestawie z  ziemniakami 
i surówką. Posiłki przygotowywane 
są przez Bar Caritas. Obiady rozwo-
żone są od poniedziałku do piątku 
w g. 13–14. Każde zamówienie zło-
żone do g.  10 dostarczone będzie 
tego samego dnia. Zamówienia 
pod numerem tel. 61 835 68 94. 
„Obiady na kółkach” to smaczny i 
odpowiednio dostosowany do indy-

widualnych potrzeb seniora, dwu-
daniowy posiłek przygotowywany 
przez Fundację Pomocy Seniorom 
i Rodzinie AMA. Zamówienia w g. 
10–13 pod numerem telefonu: 691 
778 932 (usługa dotyczy dzielnic: 

Piątkowo, Podolany, Winogrady, 
Sołacz, Grunwald). Obiady z dosta-
wą do domu realizuje też Spółdziel-
nia Socjalna Cuda-Garnki. Zamó-
wienia można składać w g. 12–17 
pod numerem tel.: 600 960 569.

Najstarsi mieszkańcy regionu 
mogą liczyć na wsparcie informa-
cyjne i psychologiczne w związku 
z  aktualną sytuacją epidemiolo-
giczną. Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego we współpracy 
z  Regionalnym Ośrodkiem Poli-
tyki Społecznej uruchomił spe-
cjalną linię telefoniczną.
Wielkopolska Infolinia Wsparcia 
dostępna jest w g. 8–20 przez 7 dni 
w  tygodniu pod numerem tel. 
782 271 227 lub adresem e-mail: 

fundacjaorchidea@poczta.fm. 
Wsparcie skierowane jest do osób 
starszych w celu przeciwdziałania 
samotności i  izolacji. Prowadzo-
ne jest przez Fundację Orchidea, 
która już od kilku lat wspiera se-
niorów oraz osoby dotknięte cho-
robami neurologicznymi. Mogą 
z niego skorzystać wszyscy senio-
rzy z województwa wielkopolskie-
go, którzy potrzebują rozmowy, 
porady bądź pomocy, również 
psychologicznej.

Studenci medycyny i  farmacji 
udzielają seniorom porad za po-
średnictwem komunikatorów i te-
lefonu pod merytoryczną opieką 
lekarza i  farmaceuty Uniwersyte-
tu Medycznego w Poznaniu. 
Punkt oferuje możliwość zadawa-
nia pytań dotyczących stosowane-
go leczenia, w tym bezpieczeństwa 
samodzielnego dołączania leków 
bez recepty i  suplementów die-
ty. Odpowiedzi udzielają wspól-
nie studenci kierunku lekarskiego 
i  farmacji za pośrednictwem Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu pod 

merytoryczną opieką nauczycieli 
akademickich z  Pracowni Geria-
trii Katedry i  Kliniki Medycyny 
Paliatywnej (prof. K. Wieczo-
rowskiej-Tobis i  dr A. Neumann-
-Podczaskiej) za pośrednictwem 
komunikatorów internetowych lub 
telefonu.
Działania Punktu dedykowane są 
osobom po 60. roku życia. Reje-
stracja prowadzona jest codzien-
nie w  g. 9–12 pod numerem tel. 
61 873 83 27 przez sekretariat Kate-
dry i Kliniki Medycyny Paliatywnej 
Uniwersytetu Medycznego w  Po-
znaniu. 

Senior w Domu: 
ruch i dobra książka 

Zamów ciepły posiłek do domu 

Internetowo-Telefoniczny 
Punkt Konsultacyjny 

Wielkopolska Infolinia 
Wsparcia dla Seniorów
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„Na was będzie patrzyła cała Polska. 
Jeśli coś w  zakresie pracy samorzą-
dowej nie uda się w  Poznaniu – to 
gdzie indziej nie uda się na pewno!” 
Ów apel marszałka Senatu RP prof. 
Andrzeja Stelmachowskiego wygło-
szony 2 czerwca 1990 roku w trakcie 
pierwszego po kilkudziesięcioletniej 
przerwie posiedzenia Rady Miasta 
Poznania jest regularnie przywoły-
wany w  rocznicowych przemówie-
niach i  drukach odwołujących się 
do tego przełomowego wydarzenia. 
Upływający czas oraz zawiłości zbio-
rowej pamięci powodują, że ta pory-
wająca, ale i  nieco patetyczna fraza 
mile łechcząca poznańską miłość 
własną bywa niekiedy pozbawiana 
szerszego, ogólnopolskiego kontek-
stu wynikającego wprost z  wielkiej 
politycznej zmiany, jaka zaszła w kra-
jowym życiu publicznym za sprawą 
ustawy z 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie terytorialnym. Jej uchwale-
nie, które doprowadziło do zlikwi-
dowania stalinowskiego systemu rad 
narodowych gwarantujących dotąd 
PZPR monopol władzy, pozostaje 
w  zgodnej opinii historyków i  poli-
tologów jednym z największych suk-
cesów gabinetu premiera Tadeusza 
Mazowieckiego. Wszak to właśnie 
dzięki niej pełnia politycznej odpo-
wiedzialności za kształtowanie życia 
społeczno-politycznego na szczeblu 
lokalnym została złożona na barkach 
autonomicznych rad gmin i  miast 
powoływanych w wolnych wyborach 
samorządowych.
W  samym Poznaniu pożegnanie 
z  Miejską Radą Narodową odbyło 
się podczas jej ostatniej sesji zorga-
nizowanej 27 kwietnia 1990 roku, 
trzy dni później zaś nastąpiło for-
malne zakończenie jej prac. Nowych 
„ojców miasta” mieszkańcy Pozna-
nia wyłonić mieli w  wyborach za-
planowanych na 27 maja 1990 roku. 
Ich zdecydowanym faworytem był 
posługujący się hasłem „Poznaniacy 
sobie” i  odwołujący się do solidar-
nościowego etosu Komitet Obywa-
telski „Solidarność”. Kampania wy-
borcza sprzed 30 lat w  niewielkim 
stopniu przypominała współczesne 
przedwyborcze festiwale. Brakowa-
ło wszystkiego, a o powodzeniu ko-
lejnych przedsięwzięć decydowały 
częstokroć kontakty nieformalne. 

Jak podkreślał na łamach „Kroni-
ki Miasta Poznania” ówczesny szef 
sztabu KO „S” w Poznaniu Wojciech 
Kulak, „działaliśmy na zasadzie gru-
py kolegów, powiązań rodzinnych. 
Ktoś miał samochód, szwagier 
kogoś innego może załatwić gło-
śniki…”. Tak czy inaczej, kandyda-
ci z  partyjnych list wystawionych 
wówczas w  Poznaniu m.in. przez 
SdRP czy PSL musieli uznać abso-
lutną dominację debiutujących na 
politycznej scenie rywali spod zna-
ku „S”. „Spaliśmy pokotem na pod-
łodze – wspomina przedwyborczą 
noc Kulak – w  sztabie wyborczym 
budynku Solidarności na Zwierzy-
nieckiej i  czekaliśmy na meldunki. 
Moja wspaniała żona, w  ostatnim 
miesiącu ciąży, przynosiła nam ka-
napki. Rano, oczywiście, euforia!” 
Jej powód był jasny. KO „S” uzyskał 
w odrodzonej Radzie Miasta Pozna-

nia 64 mandaty na 65 możliwych do 
zdobycia (ów jeden przypadł Macie-
jowi Urbańskiemu z KPN).
Inauguracyjne posiedzenie nowo 
wybranej Rady Miasta odbyło się 
2 czerwca 1990 roku w Sieni Wielkiej 
poznańskiego ratusza, poprzedzone 
mszą świętą celebrowaną przez abpa 
Jerzego Strobę w farze. Radny pierw-
szej kadencji i  późniejszy prezydent 
Poznania Ryszard Grobelny mówił po 
latach: „Myślę, że nikt z ówczesnych 
radnych nie zapomni naszego wyjścia 
z  tej świątyni i  przejścia do ratusza. 
Tłumy ludzi tak szczelnie wypełniły 
ulice, że trudno było nam przejść na 
Stary Rynek, a  to przecież niewielka 
odległość. Tysiące poznaniaków entu-
zjastycznie oklaskujących swoich rad-
nych – to było coś zupełnie niepraw-
dopodobnego i myślę, że już więcej się 
nie powtórzy”. To właśnie w  ratuszu 
padły słynne słowa marszałka Stelma-

chowskiego, wcześniej minutą ciszy 
uczczono pamięć przedwojennych 
prezydentów Poznania: Jarogniewa 
Drwęskiego i  Cyryla Ratajskiego, 
a  także wysłuchano przemówienia 
pełnomocnika rządu ds. reformy sa-
morządu terytorialnego prof. Jerzego 
Regulskiego, który nie omieszkał ob-
sadzić Poznania w  roli lidera doko-
nujących się w kraju samorządowych 
przemian: „Wierzę, że Poznań będzie 
właśnie tym drogowskazem dla in-
nych miast, aby ukazywać, jak moż-
na rozwiązywać własne sprawy wła-
snymi rękami i własnymi środkami”. 

Jednym z ostatnich punktów progra-
mu pierwszej sesji RMP był wreszcie 
wybór jej przewodniczącego, którym 
w drugiej turze głosowania i z wyni-
kiem 43 głosów „za” został prawnik 
związany z UAM Tomasz Sokołowski. 
Na jego zastępców wybrano geograf 
Jadwigę Rotnicką i  historyka Jacka 
Wiesiołowskiego.
Daleko bardziej burzliwa atmosfe-
ra towarzyszyła wyłonieniu prezy-
denta miasta w czasie kolejnej sesji 
RMP zwołanej 6 czerwca 1990 roku. 
W  wyborcze szranki stanęło czte-
rech kandydatów: Maciej Musiał, 
Wojciech Szczęsny Kaczmarek, Jerzy 
Pomin i Andrzej Porawski. W trwa-
jącym kilkanaście godzin głosowa-
niu nie zabrakło budowania i  zry-
wania mniej lub bardziej rozległych 
sojuszy oraz nagłych zwrotów akcji, 
łącznie ze zgłoszeniem kolejnej kan-
dydatury (Roman Andrzejewski). 
Ostatecznie wybór padł na wywo-
dzącego się ze środowiska uniwer-
syteckiego Wojciecha Szczęsnego 
Kaczmarka, który z prezydenckiego 
fotela rządził Poznaniem przez dwie 
kolejne kadencje. Powołanie Rady 
Miasta i  prezydenta wielkiej samo-
rządowej zmiany bynajmniej nie 
wieńczyło, a  de facto ją inicjowało. 
W  swej następnej odsłonie miała 
ona jednak objąć Urząd Miasta przy 
pl. Kolegiackim. Członek zarządu 
miasta Andrzej Porawski rychło się 
przekonał, że łatwo nie będzie: „Do-
stałem gabinet, w  którym był piec 
ka� owy. Gdy otworzyłem drzwiczki 
tego pieca, to zobaczyłem spopielone 
kartki papieru, mogło ich być ze dwa 
tysiące. W popielniku znalazłem kil-
kaset kolejnych kartek. Zrobiliśmy 
z  Wojtkiem [Kulakiem] przegląd 
wszystkich pieców i  wszystkie te 
piece wyglądały tak samo”. Niezależ-
nie od owych trudności fundament, 
na którym począł wówczas wzrastać 
samorządny Poznań, okazał się nie-
zwykle trwały.

Piotr Grzelczak 
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Radni zgromadzeni na stopniach ratusza pozdrawiają mieszkańców Poznania, 2 czerwca 1990 r.

Formowanie uroczystego przemarszu nowo wybranych radnych pierwszej kadencji RMP z fary do ratusza, 2 czerwca 1990 r.

Samorządna Rzeczpospolita
12 okręgów wyborczych, 65 radnych, 107 sesji, 630 uchwał i blisko 2 tysiące posiedzeń w obrębie kilkunastu komisji stałych. 
30 lat temu swoją działalność zainaugurowała Rada Miasta Poznania I kadencji.
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