
Miasto Poznań powołało 
tę spółkę do życia po to, 
by duże przedsięwzięcia 

miejskie, które mają służyć popra-
wie jakości życia mieszkańców, były 
prowadzone sprawnie i  w  sposób 
w pełni profesjonalny. 
– O potrzebie przeprowadzenia in-
westycji, przeznaczeniu na nie pie-
niędzy z budżetu miasta oraz ubie-
ganiu się o  ich dofinansowanie ze 
środków unijnych bądź rządowych 
decydują mieszkańcy miasta za 
pośrednictwem wybranych przez 
siebie radnych. My realizujemy te 
decyzje. W  imieniu miasta zajmu-
jemy się organizacją i koordynacją 
procesu projektowania oraz budo-
wy – tłumaczy Justyna Litka, pre-
zes Spółki Poznańskie Inwestycje 
Miejskie. 

Komunikacja zbiorowa  
coraz bardziej atrakcyjna
Poznań inwestuje w  nowoczesne, 
wygodne autobusy i  tramwaje. 
W ostatnich latach tabor Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Komunikacyj-
nego uległ znaczącemu odmłodze-
niu. Aby komunikacja zbiorowa 
mogła skutecznie konkurować z in-
dywidualną, musi być jednak nie 
tylko nowoczesna i  niezawodna, 
ale przede wszystkim dostępna – 
również w oddalonych od centrum 
częściach miasta. To dlatego wciąż 

modernizowane są istniejące i  bu-
dowane nowe trasy tramwajowe, 
powstają przystanki wiedeńskie 
oraz infrastruktura ułatwiająca 
przesiadki, stawiane są przyjazne, 
bezpieczne i  nowoczesne wiaty 
przystankowe. 

PIM do tej pory doprowadził 
Poznański Szybki Tramwaj do 
Dworca Zachodniego, co znacz-
nie ułatwiło dostęp do kolei nie 
tylko mieszkańcom północnych 
dzielnic miasta, ale i  sąsiednich 
miejscowości. Mogą oni zosta-

wiać swoje auta na parkingu Park 
& Ride, wybudowanym przy pętli 
na os. Sobieskiego i  do centrum 
miasta bądź na dworzec kolejo-
wy dotrzeć – unikając korków 
– tramwajem. Podobne parkingi 
PIM odda niebawem do użyt-

ku także przy skrzyżowaniu ulic 
Warszawskiej i Św. Michała,  przy 
stacji PKP Poznań Strzeszyn oraz 
w okolicy ronda Starołęka.
– Przed rokiem, po wschodniej 
stronie Warty, zakończyliśmy mo-
dernizację trasy tramwajowej na 
górnym tarasie Rataj od os. Le-
cha do ronda Żegrze. Dzięki za-
stosowanej technologii na całym 
odcinku, który jest dostępny dla 
osób z  niepełnosprawnościami, 
znacznie poprawił się komfort po-
dróżowania. Przejazdy tramwajów 
na tym odcinku generują mniej-
szą emisję hałasu i  drgań. W  tym 
roku, pięć miesięcy przed zakła-
danym terminem, wydłużyliśmy 
trasę tramwajową od ronda Żegrze 
do nowej pętli przy ul. Unii Lubel-
skiej – wyjaśnia Marcin Gołek, wi-
ceprezes Spółki PIM. 
Dzięki temu mieszkańcom ulic 
Falistej i  Unii Lubelskiej, którzy 
do najbliższego przystanku tram-
wajowego mieli około kilometra, 
znacznie łatwiej dziś korzystać 
z  transportu zbiorowego. Rozwią-
zania zastosowane na pętli pozwo-
lą również na sprawne przesiadki 
na tramwaj pasażerom autobusów 
dojeżdżających z  południowego 
Poznania – Marlewa, Minikowa 
i Starołęki.

>>> dokończenie na s. 2

Nowa pętla tramwajowa przy ul. Unii Lubelskiej (sierpień 2020)
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Nowe i zmodernizowane ulice oraz trasy tramwajowe, coraz bardziej 
przyjazna infrastruktura miejska, nowe miejsca służące m.in. wypoczynkowi 
i aktywności fizycznej – to wszystko jest efektem działań prowadzonych 
w ostatnich latach przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. 
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Obecnie PIM prowadzi kolejne in-
westycje związane z  komunikacją 
zbiorową. Trwa budowa tramwaju 
na Naramowice, czyli ponad 3-ki-
lometrowego odcinka, który połą-
czy pętlę Wilczak z Naramowicami, 
zdecydowanie skróci czas podróży 
z północnych dzielnic Poznania do 
centrum i przyczyni się do zmniej-
szenia ruchu na dojazdach z  tego 
kierunku. W  przyszłym roku bę-
dzie można dojechać do przystan-
ku Włodarska, a  na wiosnę 2022 
roku w okolice ul. Błażeja. 
W sierpniu rozpoczęła się przebu-
dowa torowisk na ul. Wierzbięci-
ce, która obejmie również ul. 28 
Czerwca 1956 r. Dzięki niej w 2022 
roku tramwaje pojadą nie tylko 
ciszej niż obecnie, ale też szybciej. 
Nie będą blokowane przez samo-
chody. Skróci się czas przejazdu 
i trasa z Dębca i Wildy do centrum. 
W rejonie Rynku Wildeckiego po-
wstanie wygodny węzeł przesiad-
kowy, a przy ul. Św. Czesława – ko-
lejne przystanki wiedeńskie. 
W tym samym czasie ruszyły prace 
zasadnicze przy przebudowie ron-
da Rataje, która została poprzedzo-
na remontem i  dostosowaniem do 
potrzeb osób z  niepełnosprawno-
ściami zlokalizowanego przy nim 
dworca autobusowego. Wzdłuż 
ul. Bolesława Krzywoustego (na od-
cinku od ul. Serafitek do ronda Rata-
je), na ul. Jana Pawła II (na odcinku 
od ul. Kórnickiej do ronda) oraz na 
ul. Ludwika Zamenhofa (na odcin-
ku od ul. Piłsudskiego do ronda) po-
wstanie wydzielone, ciche torowisko 
tramwajowo-autobusowe. Zmienio-
na zostanie konstrukcja jezdni, po-
wstaną też dodatkowe pasy ruchu. 
Istniejące przystanki zostaną wydłu-
żone. Nowe perony będą obsługiwa-
ły zarówno tramwaje, jak i autobusy. 
Zakończenie inwestycji zaplanowa-
no na marzec 2022 roku. 
W  2023 roku, dzięki inwestycji 
prowadzonej przez PIM, poprawi 
się znacząco wjazd do Poznania od 
strony ul. Grunwaldzkiej. Na gra-
nicy Poznania i  Plewisk powstanie 
węzeł przesiadkowy z  bezkolizyj-
nym przejazdem pod torami kolejo-
wymi łączącymi Berlin z Warszawą. 
Przy stacji kolejowej Poznań Juni-
kowo powstanie pętla autobusowa 
z parkingiem dla podróżnych, która 
umożliwi szybką przesiadkę pomię-

dzy pociągami i autobusami w sys-
temie „drzwi w  drzwi”. Uzupełnie-
niem węzła będzie parking typu 
„parkuj i  jedź” dla samochodów 
oraz miejsca dla rowerów. Obiekt 
będzie dostosowany do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.

Przyjazne centrum
Inwestycje w  transport zbioro-
wy sprawiają, że możliwe staje się 
zmniejszanie ruchu samochodów 
w centrum Poznania, a  to oznacza 
większy komfort dla pieszych i kie-
rowców, czystsze powietrze i lepszą 
jakość życia w mieście. 
– Prowadzone i zaplanowane przez 
Poznańskie Inwestycje Miejskie 
prace w  ramach Programu Cen-
trum mają za cel odnowę i rewalo-
ryzację ścisłego śródmieścia, które 
od dłuższego czasu nie zachęcało 
do spacerów ze względu na inten-
sywny ruch samochodowy i  nie 
różniło się zbytnio od innych miej-
skich tras tranzytowych – mówi 
prezes Justyna Litka.
Pierwszym etapem realizacji Pro-
gramu, współfinansowanej ze 
środków unijnych, była przebu-
dowa ul. Św. Marcin na odcinku 
od ul.  Gwarnej do ul. Ratajczaka. 
Dzięki niej natężenie ruchu samo-
chodowego w tym rejonie znacznie 
się zmniejszyło, tramwaje nie hała-
sują na nowym torowisko tak moc-
no jak przed przebudową, przybył 
nowy przystanek tramwajowy przy 
ul. Ratajczaka, a  równe i  szerokie 
chodniki sprzyjają spacerom oraz 
spędzaniu czasu w  okolicy cen-

trum, w którym do pustych do tej 
pory lokali wróciły handel i usługi, 
w  tym gastronomia. Na początku 
tego roku wypiękniały i  stały się 
bardziej przyjazne pieszym oraz 
rowerzystom ulice Taczaka i Garn-
carska. Od końca września można 
już korzystać ze zmodernizowanej 
przez PIM ul. Kwiatowej. Kolejne 
etapy realizacji Programu Centrum 
przewidują przebudowę odcinka 
ul. Św. Marcin od ul. Ratajczaka do 
Al. Marcinkowskiego, a także frag-
mentu Al. Marcinkowskiego na od-
cinku od ul. Św. Marcin do pl. Wol-
ności. W  efekcie prac, na których 
wykonanie Poznańskie Inwestycje 
Miejskie już rozpisały przetarg, po-
wstanie przestrzeń przyjazna dla 
przechodniów, również dla osób 
z  niepełnosprawnościami. Popra-
wi się estetyka przestrzeni placów 
i ulic, zwiększy się ilość zieleni. 
Zbliża się również termin przebu-
dowy ul. Św. Marcin od ul. Gwarnej 

do mostu Uniwersyteckiego, na któ-
rą trwa pozyskiwanie niezbędnych 
decyzji administracyjnych. Jednym 

z efektów prac na tym odcinku będzie 
możliwość skrętu tramwaju z ul. To-
warowej w  ul. Św. Marcin. Trwają 
prace projektowe dotyczące budowy 
trasy tramwajowej w  ul. Ratajczaka, 
na odcinku od ul. Św. Marcin do 
ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżo-
waniem z ulicami Matyi i Wierzbię-
cice, dzięki której dojazd do centrum 
miasta komunikacją zbiorową ule-
gnie znacznemu ułatwieniu. 

Dla aktywności i rekreacji
Dzięki inwestycjom PIM po Po-
znaniu coraz łatwiej i  bezpieczniej 
można poruszać się rowerem. I  to 
nie tylko po specjalnie stworzonych 
ścieżkach rekreacyjnych, jak wciąż 
zwiększająca swoją długość po obu 
stronach Warty Wartostrada czy 
RoweLOVE Rataje – trakt pieszo-
-rowerowy łączący park Rataje 
z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Paw-
ła II. Przybywa dróg rowerowych 
wzdłuż miejskich ulic. 
Traktem wzdłuż ul. Grunwaldzkiej 
już można dojechać od terenów 
Międzynarodowych Targów Po-
znańskich do stadionu przy ul. Buł-
garskiej. Na ukończeniu jest również 
droga dla cyklistów wzdłuż ul. Dol-
na Wilda, dzięki której zyskają oni 
bezpieczne i  wygodne połączenie 
okolic parku Jana Pawła II z depta-
kiem na ul. Półwiejskiej. Powstanie 
miejsc dla bezpiecznego poruszania 
się rowerem jest elementem niemal 
każdej z  prowadzonych przez PIM 
przebudów miejskich ulic. 

>>> dokończenie na s. 3

inwestycje, które służą ludziom

Justyna litka, prezes piM: Do tej pory 
prowadziliśmy już dziesiątki miejskich 
przedsięwzięć o  wartości setek milionów 
złotych. Dzięki nim Poznań cały czas się 
zmienia, a  z  efektów transformacji korzy-
stają zarówno mieszkańcy, jak i  przyjezdni. 
Również seniorzy.

Marcin Gołek, wiceprezes piM: Planując 
i realizując nasze inwestycje, staramy się w jak 
największym stopniu uwzględniać potrze-
by i  interesy osób starszych. Chcemy ułatwić 
seniorom zarówno korzystanie z  miejskiej 
komunikacji, infrastruktury oraz funkcjono-
wanie w  przestrzeni publicznej, między in-

nymi poprzez likwidowanie barier architektonicznych,  budowanie 
elementów tzw. małej architektury. W ten sposób realizujemy zapisy 
polityki senioralnej miasta.

Budowa trasy tramwajowej na Naramowice (październik 2020)

Budowa basenu na os. Zwycięstwa (październik 2020) 
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Miasto Poznań oferuje w ramach 
pakietu Viva Senior usługę mo-
bilnej pielęgnacji paznokci stóp. 
Wprowadzono ją na sugestię se-
niorów, którzy zwrócili uwagę, że 
wielu z nich ma problemy ze schy-
laniem się, co utrudnia właściwą 
pielęgnację paznokci. 
Z bezpłatnych usług mogą skorzy-
stać osoby, które ukończyły 75  lat. 
W tym roku wykonano 1767 takich 
usług, mimo ograniczeń związa-
nych z pandemią. W zeszłym roku 
było ich prawie 3600.
Niemożność schylania się, gorszy 
wzrok oraz brak odpowiednich 
narzędzi to główne przyczyny za-
niedbań higieny stóp i  paznokci. 
Ponadto wraz z  wiekiem płyt-
ka paznokciowa staje się twarda 
i zgrubiała, co dodatkowo utrudnia 
prawidłowe samodzielne jej przyci-
nanie. Często nożyczki nie wystar-
czą i  skrócenie paznokci wymaga 
ręki specjalisty.

Z  oferowanych przez Miasto Po-
znań usług kosmetycznych korzy-
stają zarówno mężczyźni, jak i ko-
biety. – Panowie także troszczą się 
o zdrowie i wygląd, chętnie zgła-
szają się na wizyty i  poważnie 
traktują zabiegi pielęgnacyjne 
stóp. Rozumieją, że zaniedbania 
mogą spowodować niebezpieczne 
problemy zdrowotne. Sami czę-
sto mówią żartobliwie „kto by to 
przypuszczał, że takich czasów się 
doczekam, żeby ktoś przyjeżdżał 
mi obcinać paznokcie” – mówi 
Marta Mikołajczyk z  Gabinetu 
Podologicznego Podomart wy-
konująca usługę dla poznańskich 
seniorów.
Zabieg polega na bezbolesnym 
skróceniu paznokci za pomocą 
specjalistycznych frezów i  cęgów. 
W  przypadku mocno zrogowa-
ciałych paznokci trzeba opiłować 
stwardniałą część płytki paznok-
ciowej. Do zabiegów używany jest 

profesjonalny sprzęt – frezarka 
podologiczna z  pochłaniaczem 
pyłu. Narzędzia są sterylizowane 
w  autoklawie. Seniorzy obawia-
jący się zakażenia mogą się czuć 
bezpiecznie.
Do wizyty trzeba przygotować tyl-
ko dwa duże ręczniki. Miska jest 
niepotrzebna. Przed zabiegiem 
nie należy moczyć stóp. Wystarczy 
umycie i dokładne osuszenie. Przy 
rozmiękczonym naskórku nie wi-
dać granicy skóra-paznokieć, dla-
tego wykonujący zabieg nie widzi 
miejsc, gdzie powstają zrogowace-
nia, przez co wzrasta ryzyko skale-
czenia.
Wraz z  wiekiem paznokcie mają 
tendencję do narastania na gru-
bość, zakrzywiają się, często ranią 
sąsiadujące palce.  Kształtem mogą 
przypominać: szpony, ostrygi. Ta-
kie osoby bardzo cierpią, często 
ograniczają chodzenie do mini-
mum, bo każdy krok sprawia ból. 

– Skrócenie tego typu paznokci 
nie jest dla nas problemem. Mamy 
profesjonalny sprzęt i  narzędzia, 
którymi precyzyjnie i  bezboleśnie 
usuwamy patologicznie narośniętą 
część paznokcia – mówi Marta Mi-
kołajczyk.  
Leczenie zrogowaciałych czy wra-
stających paznokci  wymaga cza-
sem kilku wizyt. Wszystko zale-
ży od tempa wzrostu paznokcia 
oraz stopnia nasilenia problemu. 
W  przypadku wieloletnich za-
niedbań zabiegi trzeba kilkakrot-
nie powtórzyć, by nie dopuścić do 
nawrotu problemu.
Usługę pielęgnacji paznokci można 
zamówić telefonicznie 61 646 33 44,  
po połączeniu należy wybrać to-
nowo 0. W  razie pytań można się 
kontaktować bezpośrednio z  Gabi-
netem Podologicznym Podomart 
663  172 461. Każdy senior może 
skorzystać z darmowej usługi mak-
symalnie raz na dwa miesiące.  szym

>>> dokończenie ze s. 2

– Stworzenie warunków do po-
ruszania się rowerem wpisuje się 
w  politykę miasta, które chce ge-
nerować i  promować zachowania 
służące zdrowemu oraz aktywnemu 
starzeniu się. Temu samemu służą 
inne obiekty pomagające utrzymać 
aktywność fizyczną, które powsta-
ły w  ramach zadań powierzonych 
naszej spółce – przekonuje Justyna 
Litka.
Są wśród nich zmodernizowana pły-
walnia letnia w  parku Kasprowicza, 
kryta pływalnia na os. Piastowskim 
oraz będący na ukończeniu podob-
ny obiekt na os. Zwycięstwa, a także 
liczne siłownie zewnętrzne, które po-
wstały w  ramach budowy komplek-
sów sportowo-rekreacyjnych i  par-
ków – m.in. w sąsiedztwie Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
na Żegrzu, na Szczepankowie, przy 
Szkole Podstawowej nr 66 na Wino-
gradach, w parkach im. A. Wodzicz-
ki, Starołęka Mała oraz w  najwięk-
szym parku wybudowanym w Polsce 
po 1989 roku – parku Rataje.  
Aktywnej rekreacji służą też m.in. 
wybudowane w  ramach inwestycji 
prowadzonej przez PIM pomost 
na pływakach, ścieżki przez teren 
bagienny oraz ścieżki w  koronach 

drzew wraz z  punktem wypo-
czynkowo-widokowym na terenie 
leśnictwa Antoninek, a  także zre-
witalizowane w  ramach projektu 
Plażojada miejsca wypoczynku 
nad jeziorami Rusałka, Strzeszynek 
i  Kierskim. Z  kolei na Głuszynie 
budowane są nowe ogródki dział-
kowe wraz z  domem działkowca 
i niezbędną infrastrukturą.  

Europejskie standardy  
dla seniorów
Poznańskie Inwestycje Miejskie od 
ubiegłorocznej jesieni prowadzą 
przy ul. Żołnierzy Wyklętych na 
Strzeszynie budowę nowoczesne-
go obiektu dedykowanego osobom 
starszym.  

Na Strzeszyn przeprowadzą się 
pensjonariusze DPS nr 1, miesz-
czącego się obecnie w  kamienicy 
przy ul. Bukowskiej. Nowa siedziba 
będzie służyć stu seniorom, którzy 
zamieszkają w  jedno- i  dwuoso-
bowych pokojach. Te jednooso-
bowe będą miały powierzchnię 
niemal 20, a dwuosobowe – prawie 
28  m  kw. Każdy z  nich zostanie 
wyposażony w łazienkę. W budyn-
ku będzie działał gabinet doraźnej 
pomocy medycznej oraz zaple-
cze higieniczno-sanitarne. Całość 
uzupełnią pomieszczenia biurowe 
i  administracyjne, kuchnia, ja-
dalnia, pokój gościnny i  dzienny, 
pralnia z  suszarnią, wspólne prze-
strzenie  z  pracowniami, kino-cafe 

i kaplica. W piwnicy przewidziano 
miejsce na zaplecze socjalne oraz 
higieniczno-sanitarne dla pracow-
ników placówki, pomieszczenia 
techniczne, magazynowe i  garaże. 
Placówka będzie dostosowana do 
potrzeb osób z  niepełnosprawno-
ściami, m.in. dzięki dużym poko-
jom, windom oraz szerokim kory-
tarzom. Wygodny i  funkcjonalny 
gmach będzie spełniał europejskie 
standardy. Umożliwi to prowadze-
nie opieki nad seniorami na naj-
wyższym poziomie. 
– Budynek nowej siedziby jest już 
pod dachem. Zakończenie robót 
budowlanych, wyposażenie obiek-
tu i przekazanie go do eksploatacji 
planowane jest na ostatni kwartał 

2021 roku – mówi Grzegorz Bubu-
la, wiceprezes PIM.
Seniorzy stanowią coraz większą 
część społeczeństwa i  ta tendencja 
będzie narastać w kolejnych latach. 
Takie prognozy dotyczą nie tylko 
Poznania i  Polski, ale całej Europy. 
Dlatego wszystkie działania podej-
mowane z myślą o osobach starszych 
mają służyć nie tylko obecnym, ale 
i przyszłym seniorom. Zmiany, jakie 
zachodzą w Poznaniu – również za 
sprawą zadań prowadzonych przez 
Poznańskie Inwestycje Miejskie – 
mają zachęcać do życia w zdrowym, 
przyjaznym, wygodnym i  atrakcyj-
nym mieście, w którym warto spę-
dzić jesień życia.

oprac. PIM
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W trosce o stopy poznańskich seniorów

inwestycje, które służą ludziom

Ulica Taczaka (wrzesień 2020) Powstający budynek Domu Pomocy Społecznej na Strzeszynie (wrzesień 2020)

Marta Mikołajczyk z Gabinetu  
Podologicznego Podomart
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aktywny senior

Czy jest gdzieś tutaj Pani plecak?
Jest. Proszę.
Pytam dlatego, że kiedy kilka lat 
temu spotykaliśmy się w  Radiu 
Merkury, Pani zawsze przycho-
dziła z  plecakiem. Pomyślałem 
wtedy, że jest Pani nietypowym 
profesorem medycyny, bez dy-
stansu i  bez wyniosłości wiedzy. 
Dzisiaj doliczyłem się co najmniej 
dwunastu Pani regularnych ak-
tywności: lekarskich, naukowych 
i  społecznych. Krajowych i  eu-
ropejskich. Jak Pani to ogarnia? 
Świat nie wali się Pani na głowę?
Wszystko jest kwestią ustawienia 
priorytetów. Teraz jest rzeczywiście 
dużo pracy, ale po części wynika to 
z pandemii.
Jak to się stało, że została Pani leka-
rzem geriatrą? Czy z takim planem 
szła Pani na studia medyczne?
Mam specjalizację z  geriatrii 
i z medycyny paliatywnej, ale moją 
główną specjalizacją jest geriatria. 
Decydując się na studia, nie wie-
działam, że tak będzie. Kiedy zro-
biłam specjalizację z  interny, mój 
ówczesny szef, prof. Andrzej Brębo-
rowicz, zasugerował, że może warto 
spojrzeć na starszych pacjentów 
inaczej. Myśmy wtedy dyskutowali 
o różnych programach badawczych 
i wybór geriatrii był naturalny.
Po latach Pani nie żałuje?
Nie, nie żałuję. Ale rzeczywiście jest 
tak, że geriatria jest źle postrzega-
na – jako taka smutna specjalizacja. 
Nawet nie zdajemy sobie sprawy 
z tego, że same osoby starsze bardzo 
często sądzą, że nie można im już 
wiele pomóc. Ale kiedy zastosuje-
my wszystkie narzędzia, w które je-
steśmy wyposażeni, kiedy jesteśmy 
w  stanie zdefiniować słabe punkty 
i  znaleźć odwracalne przyczyny 
dysfunkcji, i  pewne rzeczy się po-
prawiają, to wtedy jest takie „wiel-
kie łał”. To daje bardzo dużo satys-
fakcji. Zarówno nam – lekarzom 
geriatrom, ale przede wszystkim 
pacjentom i  ich rodzinom, które 
już często nie wierzą, że coś jeszcze 
można dla seniora zrobić.
Jak przekonuje Pani studentów, 
żeby zainteresowali się geriatrią?

Jakiś czas temu duże specjalistyczne 
czasopismo europejskie charakte-
ryzowało stan geriatrii w  poszcze-
gólnych krajach i Duńczycy stwier-
dzili wtedy, że jeśli nie pokaże się 
studentom, że geriatria jest atrak-
cyjną dziedziną, to nie ma szans, 
żeby lekarze zainteresowali się tą 
specjalizacją, bo ona jest – jak to 
określili – najmniej „seksowną” ze 
wszystkich specjalizacji. Dokładnie 
takiego użyli sformułowania. Stara-
my się pokazać studentom, że star-
sza osoba potrzebuje innego podej-
ścia, że inaczej choruje i że można 
jej pomóc, że zawsze można COŚ 
zrobić. To tylko kwestia zdefinio-
wania celu i odpowiednich metod.
A kluczowy argument?
Geriatria jest specjalizacją, na któ-
rą rzadko decydujemy się zaraz po 
studiach. Często wybieramy geria-
trię po jakiejś innej specjalizacji, 
kiedy widzimy, że starsi pacjenci 
rzeczywiście inaczej chorują i  to 
inne spojrzenie jest wartością do-
daną. To jest rodzaj niezwykłej po-
dróży, którą podejmujemy razem 
z pacjentem. Do tego się dorasta.
Co Pani dają kontakty ze starszy-
mi pacjentami?
Osoby starsze posiadają wiedzę 
i  umiejętności, których nie da się 
wyczytać z internetu. One wynikają 
z życiowych doświadczeń. Obcując 
ze starszym człowiekiem, możemy 
się więc wiele nauczyć. Najważniej-
sza jest tutaj lekcja pokory.
Jakie ma Pani obserwacje i reflek-
sje po miesiącach pandemii?
Jeszcze w  marcu zaczęliśmy bada-
nia dotyczące tego, jak osoby starsze 
reagują na rozmaite rekomendacje, 
jakie są konsekwencje stosowania się 
lub niestosowania do tych zaleceń. 
Z  dużym zdziwieniem stwierdzili-
śmy, że grupą, której trudno było za-
akceptować ograniczenia w codzien-
nym funkcjonowaniu, były te osoby, 
które określamy jako młodsze osoby 
starsze – z  grupy wiekowej do 75 
lat. Te osoby przed pandemią były 
w większości bardzo aktywne. Nato-
miast osoby po 80. roku życia, które 
na ogół już przedtem miały więcej 
ograniczeń, jakby łatwiej się dopaso-

wywały i ograniczenia w mniejszym 
stopniu wpływały negatywnie na ich 
jakość życia. Jedną z rzeczy, które stały 
się oczywiste w momencie zamknię-
cia, było to, że zmieniliśmy w ułamku 
sekundy przekaz kierowany do osób 
starszych. Przedtem chcieliśmy, żeby 
wszyscy byli aktywni, żeby w możli-
wie wszystkim uczestniczyli, i  prze-
konywaliśmy, że poprawia to jakość 
życia, bo nasze dobre funkcjonowa-
nie oparte jest na aktywności i kon-
taktach z ludźmi. I nagle zmieniliśmy 
przekaz o  180 stopni. Chcieliśmy 
zatrzymać osoby starsze w  domu, 
odradzaliśmy bezpośrednie kontakty 
z ludźmi i próbowaliśmy na wszelkie 
możliwe sposoby łączyć się przez te-
lefon, przez rozmaite komunikatory, 
żeby tę lukę zapełnić. Jakoś udało się 
to zrobić. Jakoś…
Jako Przewodnicząca Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa 
Gerontologicznego na początku 
pandemii zaapelowała Pani o dwie 
rzeczy: o  codzienne programy 
z gimnastyką dla seniorów w ogól-
nie dostępnej telewizji naziemnej 
i o zorganizowanie wsparcia telefo-
nicznego dla seniorów. Udało się?
Jeśli chodzi o  codzienną gimnasty-
kę – niestety nie. Takie programy były 
dostępne na różnych platformach 
i  komunikatorach, ale przecież dużo 
osób starszych nie korzysta z interne-
towych dobrodziejstw. W tym czasie 
uruchomiło się jednak wiele do-
brych rzeczy – pomoc sąsiedzka, so-
lidarność międzypokoleniowa, małe 
wspólnoty. Teraz tylko i wyłącznie od 
nas zależy, co z tego da się utrzymać…

Krajowy Instytut Gospodarki Se-
nioralnej opublikował wyniki ba-
dań, realizowanych w III kwartale 
tego roku, pod nazwą: „Zdrowie 
polskich seniorów podczas pan-
demii”. Prawie 70% ankietowa-
nych narzeka na brak dostępu do 
lekarzy, zwłaszcza do specjalistów. 
Aż 1/3 przerwała dotychczaso-
we leczenie. Seniorzy zgłaszają 
także brak rzetelnej informacji  
o  COVID-19 i  zwiększone poczu-
cie osamotnienia. Czy nie wyłania 
się z  tego obraz bezradności i po-
zostawienia samemu sobie?
Tak, wyłania się obraz bezradności, 
ale nie dotyczy to tylko seniorów. 
Z  dostępnych danych wynika, że 
w kontekście COVID-19 we wszyst-
kich grupach wiekowych zmniejszy-
ła się zgłaszalność poważnych pro-
blemów zdrowotnych. Oznacza to, 
że wszyscy czujemy się niepewnie. 
Nie jestem jednak przekonana, czy 
przede wszystkim trudniej dostać 
się do specjalistów. Poradnie spe-
cjalistyczne są otwarte i  normalnie 
działają. Być może to gorsze postrze-
ganie wynika z  tego, że wdrożenie 
wszystkich dodatkowych procedur 
wydłuża czas wizyt, co oczywiście 
nie skraca kolejek. Jako członek Rady 
Ekspertów przy Rzeczniku Praw 
Pacjenta widzę przede wszystkim 
problemy z  kontaktem z  lekarzami 
podstawowej opieki zdrowotnej. 
Lekarze ci nadal funkcjonują trochę 
w innym zakresie, czyli stosunkowo 
rzadko oglądając pacjentów. Wiele 
porad udzielanych jest telefonicznie 
i to z pewnością jest trudne dla osób 

starszych. Jednak mieliśmy wielkie 
szczęście, że w styczniu uruchomili-
śmy e-recepty.
Czy Medyczny Uniwersytet III Wie-
ku Akademii Medycznej w  Pozna-
niu, którego jest Pani inicjatorką 
i  jednocześnie pełnomocnikiem 
rektora ds. tego uniwersytetu, od-
bywa się w tym roku akademickim?
Tak, ale w obliczu niepewności pra-
cujemy też nad tym, żeby wszyscy 
chętni mogli korzystać z komunika-
torów internetowych i żeby ewentu-
alnie mogli uczestniczyć we wszyst-
kich naszych zajęciach online.  
Organizujemy w  związku z  tym 
zajęcia, podczas których studenci – 
w razie potrzeby – pomogą osobom 
starszym stać się aktywnym użyt-
kownikiem komunikatorów.
A Internetowo-Telefoniczny Punkt 
Konsultacyjny „Studenci medycy-
ny i farmacji – Seniorom”?
To ciekawa historia. Jedna z pacjen-
tek, która brała udział w  naszych 
zajęciach fakultatywnych, została 
na początku pandemii hospitalizo-
wana. Kiedy wypisano ją ze szpitala, 
radykalnie zmieniając dotychczaso-
we leki, była kompletnie bezradna. 
Nie wiedziała, jak ma je brać. Za-
dzwoniła z prośbą o pomoc. To nam 
uświadomiło, że takich osób może 
być więcej, i uruchomiliśmy punkt 
konsultacyjny. Był to rodzaj wolon-
tariatu studenckiego pod opieką 
merytoryczną lekarza i  farmaceuty 
z Uniwersytetu Medycznego w Po-
znaniu. Inną, niewątpliwie ciekawą 
inicjatywą, jest Punkt Opieki Far-
maceutycznej POF 70+ dla miesz-
kańców Poznania z  ciężką wielole-
kowością. Konsultacje prowadzone 
są przez farmaceutów hybrydowo, 
w  zależności od preferencji senio-
rów, za pomocą komunikatorów lub 
telefonicznie, ale także w kontakcie 
bezpośrednim. Rejestrację pro-
wadzimy pod numerem telefonu 
61 646 33 44. Informacje dostępne 
są również w  Centrum Inicjatyw 
Senioralnych.
Dziękuję za rozmowę, za Pani nie-
zwykłą aktywność i za ten plecak 
na co dzień. 

rozmawiał: Wojciech Biedak

Czy geriatria jest seksy?
O pracy, która uczy pokory, mówi prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, lekarz specjalista geriatrii i medycyny paliatywnej, 
kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodnicząca Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Prywatnie – miłośniczka gór i egzotycznych podróży. Uhonorowana wyróżnieniem 
przez Miejską Radę Seniorów w I edycji konkursu „Najlepszy przyjaciel seniorów”.
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W październiku wręczone zostały 
kolejne certyfikaty Miejsc Przy-
jaznych Seniorom – w zupełnie 
innych okolicznościach, 
nie na dużej scenie 
w  trakcie inauguracji 
„Senioralnych”, ale 
w równie zacnym 
gronie. Nowe wy-
różnione miejsca: Ho-
tel HP Park Poznań (ul. 
abpa A. Baraniaka 77, tel. 
61 874 11 00), Gabinet Podo-
logiczny (os. Stefana Batorego 
82n/lok.7, tel. 509 927  148), 
Schron Kultury Europa (ul. Rolna 
24, tel. 509 102  206). Akcja pro-
muje miejsca, które odpowiadają 
na potrzeby osób starszych po-
przez oferowanie atrakcyjnych 

p r o d u k t ó w i usług, zniżek 
i dostosowanie swojej architektu-
ry. Szczegóły: tel. 61 847 21 11, 
centrumis.pl (zakładka „Miejsca 
Przyjazne Seniorom”).  Gratulu-

Listopad 2020 r. 

Obecnie wizyta w  Centrum jest 
możliwa, jednak po wcześniej-
szej rezerwacji telefonicznej (tel.  
61 847 21 11, 61 842 35 09, od 
pon. do pt. w g. 8–16). W siedzi-
bie Centrum obowiązuje nakaz 
zakrywania ust i nosa, dezynfekcji 
rąk oraz utrzymywania dystansu. 

Centrum nie dysponuje żadny-
mi materiałami drukowanymi 
(ulotkami, plakatami) poza prasą 
senioralną (m.in. „Senioralny Po-
znań”, „Gazeta Senior”) – mate-
riały udostępnione są w oznaczo-
nym miejscu na korytarzu przed 
siedzibą CIS.

Centrum zaprasza do skorzystania 
z bezpłatnych porad psychologicz-
nych. Porady odbywają się w środy 
w  g. 12–14 – stacjonarnie (w  sie-
dzibie Centrum przy ul. Mielżyń-

skiego 24) lub przez telefon. Ter-
miny porad: listopad – 4.11, 18.11, 
25.11 (dodatkowo 13.11 w g. 9–11), 
grudzień – 2.12, 9.12, 16.12. Obo-
wiązują zapisy: tel. 61 847 21 11.

ZareZerWuJ WiZytę W Cis

MieJsCa prZyJaZne senioroM

senior W doMu
W ramach akcji Centrum Inicja-
tyw Senioralnych poleca ciekawe 
wydarzenia w  internecie. W  li-
stopadzie warto zajrzeć na stro-
nę i profil Biblioteki Raczyńskich 
oraz kanał YouTube Traktu Kró-
lewsko-Cesarskiego.

BiBlioteKa raCZyŃsKiCH 
3.11, g. 16.30 Biblioteka dla Senio-
ra: Bułat Okudżawa z  republiki 
poetów – o  jednym z  najbardziej 
rozpoznawalnych bardów, jego 
życiu, piosenkach oraz kontak-
tach z polskimi autorami opowie 
prof. Joanna Maleszyńska.
Gdzie: Facebook i YouTube BR 
7.11, g. 13 Jeden sezon z  Małym 
Rycerzem – o  nieprzemijających 
urokach serialu Przygody pana 
Michała opowie prof. Mikołaj Jaz-
don. Gdzie: Facebook Muzeum 
Literackiego Henryka Sienkiewi-
cza, Facebook i YouTube BR 
9.11, g. 18 Mól w sieci – gościem 
kolejnego spotkania w ramach cy-
klu będzie podróżnik, pisarz i fo-
tograf Piotr Strzeżysz.
Gdzie: Facebook i YouTube BR 
21.11, g. 13 wykład: Ubiory polskiej 
szlachty w XVII wieku – czy Hen-
ryk Sienkiewicz w  Trylogii dbał 
o to, aby jego postaci nosiły stroje 
odpowiadające modzie w  opisy-
wanym okresie? Gdzie: Facebook 
Muzeum Literackiego Henryka 
Sienkiewicza i YouTube BR
25.11, g. 16 spotkanie Tajemnice 
Iłły: Poezja Kazimiery Iłłakowi-
czówny w  świecie sztuki – jakie 
malarstwo doceniała poetka? Za 
co podziwiała artystów?

Gdzie: Facebook Mieszkania-Pra-
cowni Kazimiery Iłłakowiczówny 
i YouTube BR
26.11, g. 18 XXIX Spotkanie z Ar-
cydziełem: „Liber chronicarum” – 
Kronika świata Hartmanna Sche-
dla to inkunabuł wydany w  XV 
wieku. Zawiera mnóstwo niepo-
wtarzalnych drzeworytniczych 
ilustracji. Prelekcji towarzyszyć 
będzie muzyka z  epoki w  wyko-
naniu zespołu muzyki dawnej 
Lúthien Consort.
Gdzie: Facebook BR
28.11, g. 13 Trójkąty miłosne 
w  „Panu Wołodyjowskim” – 
oprowadzanie kuratorskie pozwo-
li przyjrzeć się zawiłym relacjom 
miłosnym, dzięki którym powieść 
Sienkiewicza czyta się z wypieka-
mi na twarzy.
Gdzie: Facebook Muzeum Lite-
rackiego Henryka Sienkiewicza 
i YouTube BR

BraMa poZnania
Filmy w ramach cyklu Na Trakcie 
o historii i dziedzictwie Poznania 
dostępne są na kanale YouTube 
Traktu Królewsko-Cesarskiego. 
Do tej pory ukazało się pięć od-
cinków: Ostrów Tumski Jana Lu-
brańskiego, Stare Koryto Warty, 
Kościół i klasztor podominikański, 
Poznańskie Towarzystwo Przyja-
ciół Nauk, Park Karola Marcin-
kowskiego.

Nie wiesz, jak wysłać maila? 
Chciałbyś założyć konto na Face- 
booku? Skorzystaj z  Telefonu 
Porad Cyfrowych, który obsłu-
guje pracownik Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych. Dyżury 
telefonu odbywają się od pon. 

do śr. w g. 10–14, pod numerem:  
603 489 205. Wsparcie obejmu-
je rozwiązywanie problemów 
z  komputerem, tabletem, smart-
fonem czy aparatem fotograficz-
nym. Na konsultację nie obowią-
zują zapisy.

uWaGa! informacje na temat inicjatyw usług i wydarzeń zawarte w tyt-
ce seniora mogą okazać się nieaktualne w  związku ze zmieniającą się sy-
tuacją epidemiologiczną. polecamy zaglądanie na strony i  profile facebo-
okowe instytucji i  podmiotów lub bezpośredni kontakt z  organizatorami. 
Zachęcamy też do śledzenia powiadomień dotyczących epidemii i stosowa-
nia się do rekomendacji odpowiednich służb sanitarnych. informacje na ten 
temat znaleźć można m.in. na stronie Ministerstwa Zdrowia (gov.pl/web/
zdrowie), Głównego inspektora sanitarnego (gis.gov.pl) oraz narodowego 
Funduszu Zdrowia (nfz.gov.pl). 

psycholog przy Cis

animator  
senioralny
Animatorka działająca przy CIS 
wspiera kluby seniora i  inne, 
nieformalne grupy senioralne. 
Jeśli prowadzicie klub lub miej-
sce aktywności senioralnej i po-
trzebujecie wsparcia, zachęcamy 
do kontaktu: tel. 517  068  827, 
61  842 35 09 od pon. do pt. 
w g. 8–16.

telefon porad Cyfrowych 

jemy i dziękujemy za wychodze-
nie naprzeciw potrzebom 
osób starszych, a  seniorki 
i  seniorów zachęcamy do 

korzystania z  oferty Miejsc 
Przyjaznych Seniorom, tych no-
wych i wcześniej wyróżnionych. 
Ofertę wybranych Miejsc Przy-
jaznych Seniorom polecamy 
również w  listopadowym wy-
daniu Tytki Seniora – miejsca 
te zostały oznaczone w  tekście 
jako  

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

tytka seniora



Co noWeGo dla paCJenta? 

Na kanale Akademia NFZ (na 
platformie YouTube) można zna-
leźć różne materiały  edukacyj-
ne: Bezpieczni w  czasie epidemii 
(cykl filmów z  udziałem lekarzy 
specjalistów i  ekspertów, którzy 
doradzają, jak obecnie żyć bez-
piecznie), Dziękuję, nie słodzeę-
(cykl filmów na temat zdrowego 

odżywiania), Środa z profilaktyką 
(filmy m.in. o  przeciwdziałaniu 
cukrzycy, depresji, chorobie Alz- 
heimera), Wsparcie psychologicz-
ne w  czasie epidemii (rozmowy 
z  psychologiem) oraz ćwiczenia, 
które możemy wykonywać przy 
użyciu domowych sprzętów (np. 
krzesła).

Szpital Kliniczny Przemienienia 
Pańskiego UM w  Poznaniu za-
chęca do udziału w  bezpłatnych 
badaniach: 

Kardioonkologia
Projekt ma na celu objęcie wspar-
ciem kardiologicznym pacjentów 
ze zdiagnozowanym nowotworem 
złośliwym. Osoby zainteresowane 
programem mogą zgłosić się do 
Poradni Kardiologicznej Szpitala 
Klinicznego UM w  Poznaniu ze 
specjalnym skierowaniem wysta-
wionym przez swojego lekarza 
onkologa lub innego lekarza spe-
cjalistę. Jego wzór dostępny jest na 
stronie szpitala. Program realizo-
wany jest w poradni przy ul. Dłu-
giej 1/2 (wejście od strony ul. Gar-
bary, rejestracja – okienko nr  4) 
oraz przy ul. Szamarzewskiego 
84 (g. 11–15, pok. nr 079A, par-
ter budynku A). Dedykowany 
jest osobom w  wieku 18–74 lata, 
które m.in. mają zdiagnozowany 
nowotwór złośliwy i  są leczone 
chemioterapią lub radioterapią 
skierowaną na klatkę piersiową. 
Udział w  badaniach jest bezpłat-
ny, a czas oczekiwania na diagno-
stykę skrócony. Pacjent włączony 
do programu prewencji niewy-
dolności serca zostanie skierowa-
ny na konsultację kardiologiczną. 
Na podstawie wyników badań 
podjęta zostanie decyzja o dalszej 
opiece terapeutycznej pacjenta. 
Rejestracja telefoniczna dla za-
kwalifikowanych pacjentów czyn-
na jest w g. 10–14 (pon.–pt.): tel. 
690 396 987.

Wczesne  
wykrywanie raka płuc
Celem badań jest wykrycie cho-
roby, zanim wywoła ona u  pa-

cjenta objawy lub inne problemy 
medyczne. Zakwalifikowani do 
projektu pacjenci objęci zostaną 
programem badań przesiewo-
wych i  poradnictwem antyni-
kotynowym. Badania w  ramach 
programu realizowane są poza 
standardową ścieżką syste-
mu ochrony zdrowia, stąd czas 
oczekiwania na diagnostykę jest 
maksymalnie skrócony. Udział 
w  badaniach przesiewowych 
nie wymaga skierowania. Mogą 
zgłaszać się osoby w  przedziale 
wiekowym 50–74 lata, które palą 
nałogowo lub paliły (ich okres 
abstynencji tytoniowej wynosi 
nie więcej niż 15 lat), chorowały 
na raka płuc lub raka zależne-
go od palenia tytoniu czy mają 
stwierdzoną inną chorobę płuc. 
Do projektu nie zostaną włączo-
ne osoby, u  których występują 
objawy raka płuc. Rejestracja te-
lefoniczna pacjentów czynna jest 
od pon. do pt. w  g. 10–14: tel.: 
690 396 928. Badania i  wizyty 
odbywają się na terenie szpitala 
przy ul. Szamarzewskiego 84. 

Badania przesiewowe 
w kierunku tętniaka  
aorty brzusznej
W  badaniach mogą wziąć udział 
osoby w  wieku 65+, które speł-
niają co najmniej trzy spośród 
następujących czynników ryzyka: 
płeć męska, choroba wieńcowa, 
palenie tytoniu, nadciśnienie tęt-
nicze, hiperlipidemia. Badania 
odbywają się na terenie szpitala 
(ul. Długa 1/2, wejście D, I piętro, 
gabinet 146), pacjenci umawiani 
są na konkretne godziny. Szczegó-
łowe informacje: tel. 514 198 499 
(od pon. do pt. w g. 7.30–12 oraz 
16–17).dietetyk online

Istnieje również możliwość skorzy-
stania z bezpłatnego Centrum Die-
tetycznego, prowadzonego przez 
specjalistów Instytutu Żywności 
i  Żywienia. Wystarczy zalogować 
się na stronie: poradnia.ncez.pl,  
umówić wizytę i  rozmawiać 
z  domu. Centrum dostępne jest 
cały czas. Dietetyk może objąć nas 
również długofalową opieką. Tym, 
którzy chcą zrzucić zbędne kilo-
gramy, pomoże kontrolować pro-
ces odchudzania. 

serwis diety
Serwis znajdujący się pod adre-
sem: diety.nfz.gov.pl jest bezpłatny, 
dostępny dla każdego po założeniu 
indywidualnego konta, do czego 
potrzebny jest adres e-mail. Po zalo-
gowaniu się wpisujemy dane – płeć, 
wiek, masę ciała, wzrost; określamy 
naszą aktywność fizyczną i  otrzy-
mujemy m.in. naszą indywidualną 
„Całkowitą Przemianę Materii – 
CPM” wyrażoną w  kaloriach, na 
podstawie której wybieramy spośród 
dostępnych diet taką, która to zapo-
trzebowanie zaspokoi. Po wyborze 
diety wygeneruje się dla nas jadłospis 
na 28 dni. Kolejnym ułatwieniem 
jest lista zakupów, która wygeneruje 
się do jadłospisu, aby można było iść 
na zakupy z „gotowcem”.

Lekarzem pierwszego kontak-
tu pozostaje lekarz rodzinny 
(podstawowej opieki zdrowot-
nej). Z  uwagi na bezpieczeństwo 
i  ograniczenia kontaktów oso-
bistych zalecane są wizyty zdal-
ne, czyli teleporady, odbywane 
w  sytuacjach, kiedy nie musimy 
iść do lekarza. W  dalszym ciągu, 
jeśli stan zdrowia pacjenta tego 
wymaga, ma on prawo do wizy-
ty osobistej. Pamiętaj, jeśli nie 
możesz skontaktować się z  Two-
ją przychodnią, nie tylko leka-
rza rodzinnego, ale także z  inną 

placówką działającą w  ramach 
umowy z  NFZ, możesz zgłosić 
to pracownikom Działu Skarg, 
Wniosków i  Informacji. Nowa 
rzeczywistość nie oznacza jednak, 
że można unikać albo zapominać 
o  badaniach profilaktycznych. 
NFZ finansuje różne programy 
profilaktyki: m.in. raka piersi, 
raka szyjki macicy, chorób odtyto-
niowych, chorób układu krążenia 
czy gruźlicy. 
Szczegółowych informacji udziela 
całodobowa i  bezpłatna infolinia 
NFZ pod numerem: 800 150 590. 

dodatkowy 
punkt obsługi 
klienta
Wielkopolski Oddział NFZ, otworzył 
dodatkową salę obsługi, przy swo-
jej siedzibie przy ul. Piekary 14/15 
(osobne wejście na parterze, od pon. 
do pt. w g. 8–16, pobieranie biletów 
do g. 15.45. W SOK można m.in.:
– potwierdzić zlecenie lekarza na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne; 
– złożyć wniosek o objęcie dobrowol-
nym ubezpieczeniem zdrowotnym;
– zasięgnąć informacji na temat re-
fundowanych usług medycznych, 
także zgłosić swoje zastrzeżenia 
co do funkcjonowania placówek 
działających w ramach NFZ; 
– porozmawiać na temat zdrowe-
go trybu życia; 
– złożyć skierowanie na leczenie 
uzdrowiskowe.

Badania mogą 
uratować życie

akademia nFZ

portal dla pacjentów

leczenie  
w czasie epidemii

Na stronie pacjent.gov.pl, prowa-
dzonej przez pracowników NFZ 
i  Ministerstwa Zdrowia, znaleźć 
można rzetelne informacje, po-
segregowane w  tematycznych za-
kładkach:

• Aktualności – informacje o usłu-
gach e-zdrowia (e-recepta, e-skie-
rowanie), profilaktyce, chorobach 
i  leczeniu, praktyczne porady, fil-
my edukacyjne.

• Zakładka E-wizyta – usługa 
dla osób, które nie mogą w  da-
nej chwili skontaktować się ze 
swoim lekarzem rodzinnym lub 
pielęgniarką, jest dostępna 24 
godziny na dobę i  7 dni w  tygo-
dniu, znaleźć tu można dokładną 
i  czytelną instrukcję, jak zacząć 
korzystać z e-wizyty.

• Zakładka Na ratunek – informacje, 
jak i gdzie szukać szybkiej pomocy 
w  punktach nocnej i  świątecznej 
pomocy zdrowotnej (tzw. „wieczo-
rynkach”), Izbach Przyjęć, SOR-
-ach, jak wezwać karetkę pogoto-
wia, a także gdzie szukać punktów 
nocnej i  świątecznej pomocy sto-
matologicznej.

• Zakładka Profilaktyka – przegląd 
programów profilaktycznych fi-
nansowanych przez NFZ i  Mi-
nisterstwo Zdrowia, znaleźć tu 
można opis każdego programu, 

zasady udziału oraz informację 
o miejscach, gdzie można poddać 
się badaniom. Umieszczono tu-
taj także informacje o  szczepie-
niach – można sprawdzić, które 
szczepienia są obowiązkowe, 
i podejrzeć aktualny kalendarz.

• Zakładka Ochrona zdrowia – in-
formacje o  tym, jak zorganizowa-
ny jest system opieki zdrowotnej 
w Polsce, jak korzystać z usług pla-
cówek, które leczą w ramach NFZ. 
Zamieszczono tutaj również prawa 
pacjenta i  wyszukiwarkę placó-
wek, które leczą w ramach umowy 
z  Funduszem, wraz z  pierwszym 
wolnym terminem przyjęcia.

• Zakładka Internetowe Kon-
to Pacjenta – IKP to bezpłatne 
narzędzie dostępne dla każdego, 
kto korzysta z  usług w  ramach 
NFZ. Dzięki IKP możesz szybko 
i  bezpiecznie sprawdzić infor-
macje o  swoim zdrowiu (m.in. 
wizyty, operacje, recepty), otrzy-
masz e-receptę SMS-em lub e-
-mailem, wykupisz leki z  recepty 
w  różnych aptekach, nie tracąc 
refundacji, odbierzesz kolejną 
e-receptę bez wizyty w  gabine-
cie, udostępnisz bliskiej osobie 
lub lekarzowi informację o stanie 
zdrowia i  historię przepisanych 
leków. W zakładce znaleźć można 
szczegółową i czytelną instrukcję, 
jak się logować do konta.



Fundacja Enea i  Stowarzyszenie 
My 50+ edukują w  zakresie bez-
pieczeństwa oraz świadomości 
konsumenckiej. Tegoroczną no-
wością jest TeleRada – bezpłatna 
infolinia, w  ramach której dyżu-
rują eksperci różnych dziedzin.
Pod numerem telefonu 800 805 
605 porad eksperckich udziela-
ją: dietetyk, prawnik, pracownik 
socjalny, rzecznik konsumentów, 
lekarz i farmakolog. Z infolinii Te-
leRada można korzystać w wyzna-
czonych godzinach przez pięć dni 
w  tygodniu. W  poniedziałki (g. 
9–12) porad udziela specjalista ży-
wienia, który wyjaśnia, jak zdrowo 
się odżywiać i jaką dietę stosować 
w  różnego rodzaju schorzeniach. 

We wtorek (g. 16–18) przy telefo-
nie dyżurują prawnicy, u  których 
można zasięgnąć porady dotyczą-
cej prawa spadkowego, mieszka-
niowego czy cywilnego. Środa (g. 
10–13) to dyżur specjalisty w  za-
kresie pomocy socjalnej. Tego dnia 
można pytać o zasiłki i pomoc so-
cjalną, wnioski dotyczące opieki 
społecznej i wsparcie rzeczowe od 
samorządu. W czwartki (g. 9–12) 
przy telefonie dyżurują eksperci 
z  biura Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w  Poznaniu, któ-
rzy pomagają rozwiązać problemy 
związane z reklamacjami i zagad-
nieniami związanymi z  podpisy-
waniem umów konsumenckich. 
Z  kolei piątkowe poradnictwo 
prowadzone przez lekarza i farma-
kologa (g. 15–17) jest kontynuacją 
projektu prowadzonego przez stu-
dentów medycyny i farmacji z na-
uczycielami akademickimi z  Pra-
cowni Geriatrii Katedry i  Kliniki 
Medycyny Paliatywnej Uniwersy-
tetu Medycznego w Poznaniu. 

Gabinet Podologiczny Maja Żo-
łądź (os. Stefana Batorego 82n) 
zachęca do skorzystania ze spe-
cjalnych wkładek i odciążeń, któ-
re wykonywane są podczas wizyty 
w gabinecie np. po usunięciu mo-
dzelu, odcisku, ale także przy bólu 
pięty albo całej stopy. Odciążenie 
wklejane do buta lub na wkładkę 

kosztuje 50 zł, para wkładek – 130 
zł. W  gabinecie obowiązuje stała 
oferta promocyjna dedykowana 
seniorom: przy zakupie karnetu 
na 5 zabiegów na 6 zabieg obo-
wiązuje 50% zniżki, zabieg „stopa 
cukrzycowa” – 120 zł, konsultacja 
podologiczna w  ramach zabiegu. 
Szczegóły: tel. 509 927 148. 

Zadbaj o stopy

Samotność  
jest złym kompanem

Stowarzyszenie mali bracia Ubo-
gich od 17 lat działa w Polsce na 
rzecz osób starszych i samotnych. 
Dociera do osób potrzebujących 
rozmowy i  wsparcia, ponieważ 
samotność jest złym kompanem, 
szczególnie na starość. W ramach 
programu „Obecność” organizu-
je tzw. wolontariat towarzyszący. 
Polega on na regularnym od-
wiedzaniu podopiecznych w  ich 
domach przez wolontariusza. 
Istotą tych spotkań jest budowa-
nie bliskich, serdecznych relacji 

z  drugim człowiekiem. Podczas 
odwiedzin podopieczny może 
liczyć na rozmowę, wysłuchanie, 
wspólne realizowanie pasji i zain-
teresowań, wyjście na spacer czy 
do teatru. Wolontariusze Stowa-
rzyszenia nie zajmują się świad-
czeniem usług asystenckich czy 
opiekuńczych - nie robią zaku-
pów, nie sprzątają, nie zawożą do 
lekarza. Seniorzy zainteresowani 
taką formą wsparcia mogą kon-
taktować się Klaudią Nowacką: 
tel. 508 143 118.

TeleRada – bezpłatna infolinia

Rozwiązania 
ułatwiające 
życie
Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w Poznaniu od lat wspiera 
innowacje społeczne: upowszech-
nia już istniejące rozwiązania, ale 
też zachęca i  daje przestrzeń do 
tworzenia nowych. Do tej pory 
udało się wypracować 30 różnych 
innowacji, w  tym również takich 
skierowanych do seniorów – np. 
Pit stop, Prawdziwe drzwi, Asystent 
osoby starszej, Rowerzyści senio-
rom, Senior samodzielny i bezpiecz-
ny kierowca. Obecnie działają dwa 
inkubatory innowacji społecznych: 
Generator Dostępności i Włącznik 
Innowacji Społecznych. W ramach 
Włącznika poszukiwane są orygi-
nalne pomysły w obszarze przeciw-
działania i łagodzenia skutków wy-
kluczenia społecznego. Generator 
Dostępności to projekt oferujący 
granty na rozwiązania w obszarze 
dostępności, dedykowane osobom 
z  ograniczoną mobilnością i  per-
cepcją, w  szczególności osobom 
starszym czy z  niepełnosprawno-
ściami. Jeśli masz ciekawy pomysł 
na takie rozwiązania – zgłoś się! 
Kadra Inkubatorów oferuje kom-
pleksowe i  indywidualne wsparcie 
dostosowane do potrzeb innowa-
tora. W listopadzie planowany jest 
nabór w  ramach Generatora Do-
stępności. Informację na ten temat 
znaleźć można na stronie ROPS: 
innowacje.rops.poznan.pl, kon-
takt: tel. 61 856 73 29. 

Pomoc dla chorych  
na alzheimera i opiekunów
Ośrodek Geriatryczno-Gerontolo-
giczny prowadzony przez Wielko-
polskie Stowarzyszenie Alzheime-
rowskie przyjmuje zgłoszenia na 
konsultacje telefoniczne i  online 
dla osób z  chorobą Alzheimera 
i innymi zaburzeniami otępienny-
mi oraz ich opiekunów. Możliwe są 
konsultacje z: lekarzem psychiatrą, 
lekarzem geriatrą, psychologiem, 
pracownikiem socjalnym oraz fi-
zjoterapeutą. Zapisy: tel. 501 081 
709 w  g. 10–15 w  dni robocze. 
Program dedykowany jest osobom 
mieszkającym i odprowadzającym 
podatki w  Poznaniu. Kontakt: 
Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Alzheimerowskie, ul. Józefa Gar-
czyńskiego 13, tel. 503 186 403, 513 
100 950 (w dni robocze w g. 8–16).

Serce najważniejsze!
Med Polonia zachęca do skorzy-
stania z  badania holterem EKG 
i ciśnieniowym w specjalnej cenie 
110 zł. Kontakt: Med Polonia, ul. 
Obornicka 262, tel. 61 664 33 00.  

Aparaty słuchowe  
w promocji
Niedosłuch nie musi ograniczać! 
Sklep Brand Vital oferuje aparaty 
słuchowe w  promocyjnych ce-
nach. W sklepie można skorzystać 
też z  darmowych badań słuchu 
oraz konsultacji protetyka słuchu. 
Zapisy na wizyty: tel. 61 814 35 03, 
61 814 35 12. Kontakt: Brand Vital 
Poland, ul. Głogowska 16. (MPS)

Zamów obuwie medyczne
Sklep medyczny StanleyMed za-
chęca do zakupów bez wychodze-
nia z domu. Możliwe jest skorzy-
stanie z darmowej dostawy (przy 
zamówieniu powyżej 100 zł, na te-
renie Poznania – 15 km od sklepu, 
w  innych przypadkach dolicza-
ne jest 15 zł). Darmowa wysyłka 
możliwa jest również przy zaku-
pach powyżej 300 zł. W  sklepie 
dostępne jest m.in. obuwie me-
dyczne, środki ochrony osobistej, 
sprzęt do ćwiczeń. Pełna oferta na 
stronie: stanleymed.pl. Kontakt: 
Centrum Medyczne Stanley, 28 
Czerwca 1956 r. 135/147, tel. 61 
649 05 55. 

Ćwicz pamięć
Fundacja Młyn Wsparcia zachę-
ca do pobrania bezpłatnego eg-
zemplarza Zeszytnika aktywności 
senioralnej. To opracowany przez 
fundację zeszyt ćwiczeń do trenin-
gu pamięci dla seniorów. W  celu 
uzgodnienia formy odbioru ze-
szytnika należy skontaktować się 
z fundacją: tel. 663 942 366. Liczba 
egzemplarzy jest ograniczona. Ze-
szytnik sfinansowano przez Naro-
dowy Instytut Wolności – Program 
Wsparcia Doraźnego Organizacji 
Pozarządowych w  Zakresie Prze-
ciwdziałania COVID-19.



Scena Robocza zaprasza do swojej 
siedziby w dawnym budynku kina 
Olimpia. Gości artystów i zespoły 
z całego kraju. Listopadowe spek-
takle: 7, 8.11, g. 19 Wszystko się 
zmieni („spektakl z  recyklingu”, 
powstały na skutek zbiórki elek-
trośmieci, z  nich czyniący boha-
terów. Autorki i autorzy stworzyli 
opowieść o  zmysłach, bliskości 
i  budowaniu nowej wspólnoty 
w  czasach postępującej izolacji); 
13.11, g. 19 Jak zupełnie zniknąć 
(spektakl podejmuje temat nad-
produkcji, wiecznej mobiliza-
cji sił i  energii oraz tego, ile z  tej 
pracy znika i  nigdy nie zostanie 

dostrzeżone); 14.11, g. 19 Slow 
motion (pokaz rejestracji spekta-
klu o przemocy w pracy, który po-
wstał we współpracy z  zespołem 
Narodowego Litewskiego Teatru 
Dramatycznego, po pokazie dys-
kusja z  przedstawicielkami lokal-
nego środowiska pracowników 
kultury); 21.11, g. 19 Bromance 
(próba zmierzenia się ze stereo-
typem „prawdziwego mężczyzny”, 
poszukiwania przestrzeni na mę-
ską emocjonalność i  wrażliwość. 
Twórcy korzystają z  tańca, pan-
tomimy i  stand-upu); 27, 28.11, 
g. 19 Wspólnota śniących (korzy-
stając z badań nad snami, artyści 

zbadali wpływ pandemii na ma-
rzenia senne. Jak i o czym śnimy? 
Czy możemy mówić o wspólnocie 
śniących i tendencjach, które mają 
wpływ na nas wszystkich?). Do 

siedziby Sceny (ul. Grunwaldzka 
22, VI piętro) można dostać się 
windą, bilety: 15 zł (można pytać 
o  zniżkę), szczegółowe informa-
cje: tel. 739 908 471.

Każdy z nas doskonale zna pod-
stawowe zasady bezpieczeństwa. 
Wiemy, że nie należy ufać ob-
cym, przekazujemy tę wiedzę 
młodszym pokoleniom. Często 
jednak słyszymy o  tym, że ktoś 
padł ofiarą oszustów. Jak do tego 
dochodzi?

Oszuści i złodzieje działają w spo-
sób pozbawiony skrupułów. Nie 
ma dla nich znaczenia, czy ich 
ofiarą będzie osoba starsza czy 
schorowana. Najważniejsze jest 
dla nich osiągnięcie celu. Najczę-
ściej ofiarami oszustów padają 
seniorzy. Osoby starsze zawsze 

chętnie pomagają osobom bli-
skim i  potrzebującym – wiedzą 
o  tym oszuści i  bardzo często 
próbują to wykorzystać. Jedną 
z  najpopularniejszych metod 
przez nich stosowanych jest tzw. 
metoda „na wnuczka” czy „na po-
licjanta”. Przestępcy podszywają 
się pod naszych bliskich lub funk-
cjonariuszy policji, opowiadają 
zmyślone historie, chcąc wyłudzić 
pieniądze. 
Oszuści dostosowują swoje dzia-
łania do otaczającej rzeczywi-
stości. Mogą podszywać się np. 
pod pracowników wodociągów, 
pogotowia gazowego, elektry-
ków. Chcą dostać się do naszych 
domów, wykorzystać moment 
nieuwagi i  skraść oszczędności. 
W  czasie pandemii pukają do 
naszych mieszkań pod różnymi 
pretekstami – np. twierdząc, że 
ktoś z naszych sąsiadów jest osobą 

zakażoną wirusem i  dla naszego 
bezpieczeństwa należy przepro-
wadzić dezynfekcję mieszkań czy 
też przeprowadzić pomiar tem-
peratury i  szczegółowy wywiad 
lekarski, który również musi się 
odbyć w naszym mieszkaniu. 
Wielkopolska policja przypomi-
na, żeby zwracać uwagę na każde 
niepokojące zachowanie i  stoso-
wać się do zasady ograniczonego 
zaufania, w  szczególności wobec 
osób, których nie znamy. 

7.11 w g. 9–12 w ramach progra-
mu Trener Senioralny odbędzie 
się bezpłatny maraton aktywno-
ści online – podczas transmisji na 
żywo będzie można wziąć udział 
w zajęciach Aktywny Senior, Zdro-
wy kręgosłup oraz ćwiczeniach 
rozciągających. Transmisja bę-
dzie dostępna na profilu Trenera 

Senioralnego: facebo-
ok.com/TrenerSe-
nioralny. W  razie 
problemów z  połą-
czeniem z  witryną 
można skorzystać 
z  infolinii technicznej: 
tel. 880 229 415 (pon.–pt., 
g.  10–18). Uwaga! Od paździer-

nika na zajęciach stacjonar-
nych w  ramach Trenera 
Senioralnego obowiązują 
zaostrzone środki bez-
pieczeństwa w  zawiązku 

pandemią koronawiru-
sa. Na 1 uczestnika zajęć 

przypada 7–10 m² pomiesz-
czenia. Prowadzący i  uczestni-
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BeZpieCZeŃstWo

Zasada ograniczonego zaufania

telefoniczny dyżur policjanta 
Jak działają oszuści? Jak postępować w  sytuacji zagrożenia? Gdzie 
szukać pomocy? Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Po-
znaniu prowadzą porady telefoniczne, w ramach których udzielają 
informacji na temat zagrożeń, z  jakimi seniorzy mogą spotkać się 
w życiu codziennym. Informują, gdzie w razie konieczności uzyskać 
pomoc w danej sprawie oraz jak się zachować w  sytuacji zagroże-
nia. Dyżury odbywają się w każdy wtorek w g. 12–14 pod numerem 
tel. 887 666 508. Istnieje również możliwość umówienia się na in-
dywidualne spotkanie z policjantem w siedzibie Centrum Inicjatyw 
Senioralnych (ul. Mielżyńskiego 24) w godzinach wtorkowych dy-
żurów (wcześniej należy zarezerwować termin wizyty, dzwoniąc na 
numer 887 666 508 w g. 12–14).

a może teatr? 

internetowy maraton cy są również zobowiązani do 
używania maseczek w  miejscach 
określonych przez odpowiednie 
rozporządzenia. Zajęcia mogą 
być skracane o ok. 5–10 minut – 
prowadzący jest zobowiązany do 
pełnej dezynfekcji wszystkich 
możliwych powierzchni specja-
listycznym środkiem wirusobój-
czym. Projekt Trener Senioral-
ny finansowany jest ze środków 
w  ramach Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego.

powojenna  
odbudowa poznania
Świadomość skali zniszczeń Po-
znania z  czasów II wojny świa-
towej nie jest dziś powszechna. 
Znaczne obszary śródmieścia 
zamieniły się w  morze ruin. Ce-
lem nowej wystawy w  Bramie 
Poznania Miasto (re)konstruowa-
ne, której wernisaż odbędzie się 
7.11 o  g. 16,  jest przedstawienie 
historii powojennej odbudowy re-
prezentacyjnych gmachów Pozna-
nia – powojenne oblicze architek-
toniczne i  urbanistyczne miasta 
jest efektem wielkiej, intelektual-
nej pracy ludzi zaangażowanych 
w  to dzieło. Wstęp na wernisaż 
jest wolny. Wystawa potrwa do 
28.02.2021 r. Kontakt: Brama Po-
znania ICHOT, ul. Gdańska 2, tel. 
61 647 76 34.  

ekologia w palmiarni  
W  dniach 3–29.11 Palmiarnia 
zaprasza na wystawę pokonkur-
sową zdjęć Foto-Eko. Palmiarnia 
czynna jest od pon. do niedz. 
w  g. 10–18 (kasy do g. 17), 1.11 
zamknięta, 11.11 Palmiarnia 
otwarta. Zwiedzający obowiązko-
wo muszą mieć na sobie maseczki 
lub przyłbice. Ceny biletów: nor-
malny 12 zł, ulgowy 8 zł. W każdy 
wtorek bilet dla osób 60+ w cenie 
4 zł. Szczegółowe informacje: tel. 
61 865 89 07.  

Filmowy Klub seniora
Filmowe spotkania, na które za-
prasza kino Rialto, odbywają się 
we wtorki o  g. 15, bilety: 12  zł. 
Repertuar na listopad: 3.11 Jak 
najdalej stąd, 10.11 Listy do M 
4, 17.11 A  potem tańczyliśmy, 
24.11 Falling. Goście kina zo-
bowiązani są do zakrywania ust 
i nosa (również podczas seansu), 
dezynfekcji rąk i  zachowania 
odstępu. Kino apeluje również 
o  zakup biletów przez internet, 
a w kasie – płatność kartą. Szcze-
góły: tel. 61 847 53 99 (pon.–pt., 
g. 15–21, sob.–niedz., g. 12–21), 
repertuar dostępny na: kinorial-
to.poznan.pl.  
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informator

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. 10–18
sob. g. 10–17
www.cik.poznan.pl
............................ 61 854 07 52
............................ 61 854 07 53
............................ 61 854 07 54

MieJsKa rada seniorÓW
ul. 3 Maja 46
............................. 885 960 352
............................ 61 878 58 56

poZnaŃsKie CentruM 
ŚWiadCZeŃ

zajmuje się m.in. wypłatą 
zasiłków i innych świadczeń 
oraz wydawaniem Poznańskiej 
złotej karty.

ul. wszystkich Świętych 1
swiadczenia@pcs-poznan.pl
............................ 61 646 33 44

MieJsKi oŚrodeK poMoCy 
rodZinie

Jednostka miejska, 
w której można uzyskać 
pomoc usługową, 
finansową, rzeczową 
i inne świadczenia 
z zakresu pomocy 
społecznej oraz wsparcie 
socjalne, psychologiczne, 
pedagogiczne, 
terapeutyczne w trudnej 
sytuacji życiowej.

Siedziba główna:
ul. cześnikowska 18
sekretariat  .......... 61 878 17 00

Punkt obsługi klienta 
............................ 61 878 17 26
Filie MoPr-u:

Grunwald, ul. Matejki 50
Punkt obsługi klienta 
............................ 61 878 49 22

Jeżyce, ul. długosza 18a
Punkt obsługi klienta 
............................ 61 840 23 06

Redaktor naczelny: Mateusz Malinowski, Redakcja: Szymon 
Mazur, Monika Nawrocka-Leśnik, Sylwia Klimek, Piotr Bojarski 
Redaktor techniczny: Wojciech Szybisty, Korekta: Anna Nowotnik,  
Wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul.  F. Ratajczaka 44,  
61-728 Poznań, www.wm.poznan.pl e-mail: informator@wm.poznan.pl
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alarmowy 

Policja  ......................................................................... 112, 997

Straż pożarna  .......................................................... 112, 998

Pogotowie ratunkowe  ......................................... 112, 999

Straż Miejska  .......................................... 986, 606 986 986

Pogotowie energetyczne  ...............................................991

Pogotowie gazowe  ..........................................................992

Pogotowie ciepłownicze  ................................................993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne  ...............................994

Pogotowie techniczne MPGM ..................  61 639 72 38

centrala Nadzoru ruchu MPk  ............................... 19 445

Schronisko dla zwierząt  ..............................  61 868 10 86

pakiet poznań Viva senior
Poznańskie Pudełko Życia. Zawiera informacje o stanie zdrowia i osobach, które na-
leży poinformować w nagłych wypadkach. Ma na celu usprawnienie niesienia pomocy 
w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Dostępne w Centrum Inicjatyw Senioralnych przy 
ul. Mielżyńskiego 24. Zgłoszenie: 61 847 21 11. 

Poznańska Złota Karta. Upoważnia do korzystania z  szerokiej oferty ulg i  rabatów 
w  miejskich instytucjach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych oraz w  prywatnych 
firmach. Przysługuje osobom w wieku 60+. Wnioski o wydanie Poznańskiej Złotej Kar-
ty można składać w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich 
Świętych 1 (róg ul. Za Bramką) oraz ul. Małachowskiego 10 (Zawady).

Książka dla Seniora. Wypożyczanie książek, audiobooków i filmów z Biblioteki Raczyń-
skich z  dostawą do domu. Usługa skierowana jest do osób w  wieku 60+. Zgłoszenia 
przez Poznań Kontakt: 61 646 33 44. 

Złota Rączka dla Seniora. Pomoc przy drobnych domowych usterkach. Usługa skiero-
wana do osób w wieku 65+. Zgłoszenia przez Poznań Kontakt: 61 646 33 44. 

Taksówka dla Seniora. Usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trud-
ności w  samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Przejazdy na terenie 
Poznania mogą odbywać się do urzędu, na cmentarz albo do placówki medycznej. 
Usługa skierowana jest do osób w  wieku 80+ lub w  wieku 70+, które mają problem 
z  samodzielnym poruszaniem się. Przewozy odbywają się od pon. do pt. w  g. 7–18.  
Zgłoszenia: 22 43 900 50. 

Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. W  zasobach wypożyczalni są 
m.in.: łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, kule, laski, materace przeciwodleżyno-
we, balkoniki, chodziki, inhalatory. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby w wieku 70+. 
Zgłoszenia przez Poznań Kontakt: 61 646 33 44.

Mobilna pielęgnacja paznokci u  stóp seniorów. Usługa kosmetyczna polegająca na 
skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci stóp, skierowana do osób w wieku 75+. Wyko-
nywana jest od pon. do pt. w g. 10–18. Zgłoszenia przez Poznań Kontakt: 61 646 33 44. 

Mycie okien w domu seniora. Usługa obejmuje umycie szyby z obydwu stron, ram 
okiennych i parapetów. Miejsce wykonania usługi musi się znajdować w granicach 
administracyjnych miasta Poznania. Z usługi mogą skorzystać osoby w wieku 80+. 
Jest wykonywana od pon. do pt. w  g. 10–18. Zgłoszenia przez Poznań Kontakt:  
61 646 33 44.

Sprzątanie nagrobków. Usługa polega na umyciu nagrobka osoby bliskiej oraz oczysz-
czeniu terenu wokół niego. Wykonywana jest na dwóch cmentarzach: Junikowie i Mi-
łostowie, od pon. do pt. w g. 10–18. Skierowana jest do osób w wieku 80+. Zgłoszenia 
przez Poznań Kontakt: 61 646 33 44. 

Transport seniorów na miejskich cmentarzach. Usługa dotyczy dwóch miejskich 
cmentarzy: Junikowa i  Miłostowa i  kosztuje 1 zł (płatność gotówką u  przewoźnika). 
Skorzystać z niej mogą osoby w wieku 80+ lub 60+, które mają problem z samodziel-
nym poruszaniem się. Usługa jest realizowana od pon. do pt. w  g. 7–15. Zgłoszenia:  
Miłostowo – 577 099 400, Junikowo – 577 066 700. 
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Nowe Miasto,  
os. Piastowskie 81 
Punkt obsługi klienta 
............................ 61 878 18 18

Stare Miasto,  
ul. kościuszki 103
Punkt obsługi klienta 
............................ 61 878 18 51

wilda, ul. opolska 58
............................ 61 878 19 25

Sekcja ds. domów Pomocy 
Społecznej
ul. Gronowa 22
............................ 61 878 17 82

Sekcja ds. rehabilitacji 
Społecznej osób 
Niepełnosprawnych
ul. cześnikowska 18
............................ 61 878 17 31

dział Pomocy osobom 
Bezdomnym
ul. Gronowa 22
Punkt obsługi klienta 
.....................61 878 17 89 (91) 

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).

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

REŻIM SANITARNY
Realizacja wszystkich usług przebiega zgodnie z  zasadami reżimu sanitarnego. 
Opracowano szczegółowe procedury świadczenia usług w  trakcie trwania epide-
mii. Usługa nie zostanie zrealizowana, jeśli senior ma objawy choroby zakaźnej, jest 
w  trakcie obowiązkowej izolacji lub kwarantanny (lub mieszka z  taką osobą), jak 
również jeśli w ciągu dwóch tygodni przed usługą miał kontakt z kimś podejrzanym 
o zakażenie, zachorowanie lub skierowanym do izolacji.

Szczegółowe informacje: Poznań Kontakt 61 646 33 44,  
Centrum Inicjatyw Senioralnych 61 847 21 11, 61 842 35 09. 



W tym roku filmy w ramach Mię-
dzynarodowego Festiwalu Fil-
mów Młodego Widza Ale Kino! 
będzie można oglądać zarówno 
w  kinach, przy małej widowni 
i  zachowaniu wszystkich pande-
micznych zasad bezpieczeństwa, 
jak i w domu, w wersji online. Fe-
stiwal startuje 29 listopada.
Na międzynarodowy konkurs w  ra-
mach Ale Kino! wpłynęło w tym roku 
ponad 3 tys. filmów – mocna repre-
zentacja z Europy i Kanady, ale także 
m.in. filmy z  Argentyny, Meksyku, 
Nepalu, Australii, Iranu czy Korei 
Południowej. Selekcjonerzy spośród 
tych zgłoszeń wybrali kilkadziesiąt 
(pełnych i  krótkich metraży), któ-
re zaprezentowane zostaną widzom 
w  kilku sekcjach konkursowych. 
Ocenią je różne składy jurorskie: 
m.in. Jury Młodych i Jury Dziecięce.
Poza prezentacjami konkursowymi 
pojawią się znane i  lubiane sekcje, 

jak: Ale Kino! Najmłodszego Wi-
dza, Ale Kino! Ale historia!, Ale 
Kino! Panorama w  stronę dzie-
ciństwa (to filmy o  dzieciach dla 
starszych widzów) czy Ale Kino! 
Z piłką.
Wśród filmów, które będzie okazja 
zobaczyć na festiwalu, znalazły się 
takie tytuły, jak m.in. premierowo 
pokazywane w  Polsce Siostry. Lato 
naszych supermocy, czyli familijna 
opowieść w reżyserii Silje Salomon-
sen i Arild Østin Ommundsen, oraz 
Szczęściara, której reżyserem jest 

John Sheedy. Bohaterką filmu  jest 
kilkunastoletnia Candice, która 
pragnie naprawiać świat i  pomóc 
swojej rodzinie. Szczęściara otwie-
rała prestiżową sekcję Generation 
Kplus na festiwalu Berlinale w 2020 
roku, publiczność na całym świecie 
jest nią zachwycona.
W  programie znajdzie się także 
film, który na tegorocznym Berli-
nale zdobył Kryształowego Niedź-
wiedzia. Sweet Thing w  reżyserii 
Alexandre’a Rockwella jest przykła-
dem amerykańskiego kina nieza-
leżnego. To czarno-biała opowieść 
o dojrzewaniu w  trudnych warun-
kach.
Polską premierę na festiwalu będzie 
miał także film Oskar i Lilli w reży-
serii Arasha T. Riahiego. Jego boha-
terem jest czeczeńskie rodzeństwo, 
które mieszka w Austrii od sześciu 
lat. Rodzina ma zostać deportowa-
na. Próba samobójcza matki pro-
ces ten wstrzymuje, ale dzieci i tak 
(przynajmniej na jakiś czas) zostają 
odebrane kobiecie. To, jak czytamy 
w zapowiedzi, „słodko-gorzka ody-
seja o  wielu sposobach postrzega-
nia otaczającego świata, aby prze-
trwać”. mnl, sk 

6
Listopad 2020 r. www.wmposnania.pl

kultura 

Tymi słowami Jagoda Zych, absol-
wentka malarstwa UAP, opowiada 
o projekcie, który powstał w Pozna-
niu. To pierwszy mural stworzony 
przez słuchaczki Uniwersytetu 
Artystycznego Trzeciego Wieku. 
Oglądać go można na rogu ulic Ślu-
sarskiej i Wodnej. 
Co przedstawia mural? To profil 
twarzy osoby dojrzałej. – Nie musi-
my wskazywać, czy to jest kobieta, 
czy mężczyzna – wyjaśnia Jagoda 
Zych. – Z  jej głowy ulatują kwiaty, 
liście… – akcentuje. To pierwsze 
z pięciu dzieł, które powstaną w ra-
mach projektu „Warstwy”. – Nie 
chcę odsłonić jeszcze wszystkich 
kart. Mogę powiedzieć, że każ-
dy z murali będzie miał swój znak 

rozpoznawczy. Będzie to czytelne 
i spójne. Każdy będzie miał trzy ko-
lory: biały, czarny i trzeci wybrany. 
Ten akurat – błękitny – opowiada 
artystka. 
Panie, które biorą udział w projekcie, 
są słuchaczkami Uniwersytetu Arty-
stycznego Trzeciego Wieku. Pocho-

dzą z  naboru, który zrobił właśnie 
UAP, więc jak twierdzi Zych, „są już 
zaprawione w  boju”. – Są aktywne 
twórczo, chodzą na wiele zajęć: ma-
larstwa, rysunku. Teraz miały okazję 
uczestniczyć w  czymś nowym, bo 
z tego, co wiem, to pierwsza taka ak-
cja w Poznaniu. Osoby starsze mogą 
malować po ścianie, tworzyć sztukę 
uliczną, która będzie dostępna dla 
wszystkich – wyjaśnia.
Wykonanie muralu poprzedziły 
zajęcia teoretyczne. – Pomysł naro-
dził się na pierwszej części naszych 
warsztatów, które polegały na przy-
gotowaniu projektu koncepcji mu-
ralu, jaki potem wykonamy. To, co 
powstało, to pomysł jednej z  pań. 
A  moją rolą było dostosować ten 
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Powstawanie muralu

Mural na rogu ulic Ślusarskiej i Wodnej

Wiek to stan umysłu
– Ważna jest idea, którą wspólnie wypracowałyśmy z paniami, myśl, która 
przyświecała nam przy robieniu tego projektu. Że wiek to nie jest metryka, 
lecz stan umysłu. Można być aktywnym twórczo i pracować w każdym wieku. 
W każdym z nas tkwi wewnętrzne dziecko. A ujawnić może się zawsze.

Z dziećmi w bezpiecznym kinie

38. Międzynarodowy Festiwal Fil-
mów Młodego Widza Ale Kino!
29.11–6.12
bilety dostępne od 17.11
więcej na alekino.com

promocja

W listopadowym numerze:

Nasz Plebiscyt. Poznaj wyniki! Wie-
my już, kto został wybrany najciekaw-
szym człowiekiem kultury minionego 
sezonu i które wydarzenia zapadły 
Wam w pamięć najbardziej. W szranki 
po raz pierwszy w historii plebiscytu 
stawały także wydarzenia kulturalne 
online! 

Kultura na wynos. O wilku mowa – 
w tym miesiącu wiele premier, 
spotkań i festiwali przenosi się znów 
w przestrzeń internetową. Bez publiczności na żywo, za to z nie-
ograniczoną publicznością przed ekranami komputerów. Piszemy 
m.in. o Festiwalu Fabuły, festiwalu Ale Kino! oraz internetowych 
prelekcjach w ramach wystawy Trójkąty miłosne u Henryka Sienkie-
wicza. 

Tajemnice podziemnego Poznania. Sprawdzamy pod lupą, do 
jakich sekretów dokopują się archeolodzy pracujący m.in. na placu 
Kolegiackim, Ostrowie Tumskim czy wzdłuż ulicy Naramowickiej. Wraz 
z Piotrem Bojarskim i Bogdanem Walkiewiczem oddzielamy prawdę 
od plotek i spekulacji.

projekt do tego, żeby mógł się zna-
leźć na ścianie, żeby wygodnie się go 
malowało – opowiada dalej Zych.
Mural powstawał przez kilka dni. 
Jego odsłonięcie 26 września zaina- 
ugurowało symbolicznie 10. edy-
cję cyklu wydarzeń Senioralni. Po-
znań. – Nie odczuwam, że pracuję, 
świetnie się bawię – usłyszałam od 
jednej z seniorek w czasie przerwy 

podczas pracy nad muralem. – Przy 
takiej wspaniałej pogodzie, interak-
cji z  turystami, mieszkańcami Po-
znania, którzy się przy nas zatrzy-
mują, czasem zagadują, nie może 
być inaczej. Nasza praca budzi ich 
podziw – tłumaczyła dalej. – Cieszę 
się, że zostanie po nas i  po naszej 
pracy jakiś ślad. 

Monika Nawrocka-Leśnik
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Poznańskie Archiwum Historii Mówionej (historiamo-
wiona.poznan.pl) to rozmowy z poznaniakami i Wiel-
kopolanami, którzy opowiadają o swoich 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 hi-
storii najnowszej i życiu codziennym w Poznaniu i regionie. 
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3 listopada 
1912 roku u stóp 
figury św. Jana 
nepomucena 
na poznańskim 
starym rynku 
rozegrały się 
sceny mrożące 
krew w żyłach. 
Tego dnia rozpędzony wagon 
tramwajowy, pozbawiony kontro-
li, wytoczył się własnym pędem 
z  ul. Nowej (ob. Paderewskiego) 
i  na środku rynku wypadł z  szyn. 
Wagon przemknął po bruku obok 
pomnika św. Jana Nepomucena 
i  z  wielką siłą wbił się w  witryny 
sklepu odzieżowego. W  wypadku 
zginęły dwie osoby, a  cztery były 
ranne. Jak doszło do katastrofy? 
Było niedzielne przedpołudnie 3 
listopada 1912 roku. Tramwaj li-
nii nr  1, kursujący z  dworca kole-
jowego do ul. Szerokiej (obecnie 
Wielkiej) przez Stary Rynek, spra-
wiał kłopoty już na początku tra-
sy. Z  powodu defektu hamulca na 
Kaponierze jeden wagon odesłano 
do zajezdni przy ul. Głogowskiej. 
Skrócony skład z wagonem nr 151 
ruszył na trasę, ale początkowe 
drobne problemy były tylko zwia-
stunem większych. Tramwaj raz 
po raz wymykał się spod kontroli. 
Pierwszy raz „uciekł” obsłudze na 
Kaponierze i  niesterowany zjechał 
w  dół Świętym Marcinem, gdzie 
skręcił w lewo w ul. Wiktorii (dzi-

siejszą Gwarną) i wykoleił się przy 
skręcie w  prawo w  Berlinerstrasse 
(obecną 27 Grudnia). 
Tam co prawda wstawiono go na 
tory, skąd miał być zepchnięty 
na  pętlę, ale – jak się okazało – 
był to błąd, bo tramwaj nadal „nie 
słuchał sterów”. Po chwili znowu 
ruszył „w miasto” bez zgody i kon-
troli. Jadąc w  stronę Bazaru, przy-
śpieszył, skręcił w ul. Nową (obecna 
Paderewskiego), a  ponieważ bie-
gnie ona w dół, nabrał tam jeszcze 
większej prędkości. 
Konduktor Antoni Binder, widząc, 
co się dzieje, krzykiem ostrzegał 
pasażerów i  przechodniów przed 
zagrożeniem, a  potem – wiedząc, 
że hamulce nie działają – w  oko-
licy skrętu w  ul. Nową wyskoczył 
z tramwaju. Złamał sobie przy tym 
rękę i  nogę, ale z  całą pewnością 
ostrzegł i  uratował wielu ludzi. 
Tymczasem pozbawiony kontroli 
tramwaj jechał pędem ul. Nową.
„Gdy wóz dojechał do Starego 
Rynku, przy skręcie wypadł z szyn 
i  popędził gwałtownie po bruku 
pomiędzy domem pana Pfitznera 

a  pomnikiem św. Jana Nepomu-
cena do domu p. Czepczyńskie-
go, uderzając z  taką siłą w  okna 
wystawowe magazynu garderoby 
męskiej pana Jana Łuczaka i  spół-
ki, że obydwa okna zostały rozbite, 
a  narożnik znacznie uszkodzony. 
W tej ostatniej chwili znajdujące się 
tam  osoby nie zdołały się usunąć 
i doznały większych lub mniejszych 
obrażeń” – relacjonował „Dziennik 
Poznański”.
Tramwaj wpadł w tłum osób spa-
cerujących w niedzielne przedpo-
łudnie na Starym Rynku. Dwie ko-
biety zostały ciężko ranne i zmarły 
w  wyniku odniesionych obrażeń. 
Cztery osoby odniosły lżejsze ob-
rażenia i po udzieleniu im pomocy 
odesłano je ze szpitala do domu. 
W  tych czasach nie było jeszcze 
przepisów RODO, a prasa zwykle 
podawała nazwiska oraz adresy 
ofiar wypadków, wiadomo więc, 
że zginęła wdowa Maria Nowak 
z d. Baranowska i 15-letnia córka 
Wojciecha Barczewskiego. Ranne 
osoby to: Maryanna Baranowska, 
żona robotnika z Komornik, Igna-

cy Szubert, szachmistrz, Marta 
Lobe, służąca oraz wspomniany 
wcześniej konduktor – Antoni 
Binder.
W sklepie Łuczaka wypadły szyby 
wystawowe, zniszczone zostały 
też płyty marmurowe w witrynie. 
Rozbite szkło zasłało staromiejski 
bruk. Na miejsce tragedii wezwa-
no straż pożarną i  wozy ratun-
kowe. Zanim dotarły, na miejscu 
zdarzenia zgromadziły się tłumy 
mieszkańców żądnych sensacji. 
Stan rannych i  miejskiej infra-
struktury sprawdzał na własne 
oczy ówczesny niemiecki nad-
burmistrz Poznania Ernst Wilms. 
Na miejsce przyjechał też komen-
dant miejskiej policji.
Po katastrofie okazało się, że Jan 
Łuczak, przemysłowiec ze Stare-
go Rynku, wykazał się zmysłem 
reklamowym i  jednocześnie bra-
kiem dobrego smaku. To właśnie 
witryna jego sklepu, mieszczą-
cego się w  kamienicy Czepczyń-
skiego, została rozbita. Łuczak 
kupił zdjęcia z  miejsca wypadku 
i  wydrukował kartki pocztowe 
z opisem „Katastrofa tramwajowa 
w  Poznaniu dn. 3. XI. 1912 przy 
największym specyalnym składzie 
garderoby męzkiej i dla chłopców 
Łuczaka & Sp.”. Fotografia ta jest 
obecnie jednym ze świadectw ka-
tastrofy komunikacyjnej sprzed 
ponad 100 lat.
Niemym świadkiem katastrofy 
tramwajowej był św. Jan Nepomu-
cen, którego rzeźba stoi od 1724 
roku na Starym Rynku. Święty 
miał chronić miasto przede wszyst-
kim przed powodziami, ale także 
strzec przed nieszczęściem kupców 
handlujących na Starym Rynku. Jak 

się okazało, w tym wypadku święty 
nie pomógł. 
Co ciekawe, już XVIII-wieczni 
mieszczanie brali pod uwagę, że na 
Starym Rynku może dojść do jakie-
goś wypadku, bo solidnie zabezpie-
czyli figurę św. Nepomucena. Wokół 
cokołu pomnika wkopano cztery 
lufy armatnie wycofane z  użycia. 
Wkopano je pionowo w ziemię, tak 
że na powierzchnię wystawała część 
tylna, w  której znajdował się zapał 
inicjujący wybuch ładunku mio-
tającego oraz grono – zaokrąglony 
uchwyt w tylnej części lufy służący 
m.in. do przenoszenia i  celowania. 
Wykorzystanie starych armat jako 
odbojników nie jest niczym dziw-
nym i taki „recykling” luf spotkamy 
w wielu miejscach na całym świecie. 
Dzięki zapisom archiwalnym 
i  zdjęciom możemy być pewni, że 
podawana niekiedy przez prze-
wodników turystycznych wersja, że 
armaty wkopano wokół pomnika 
właśnie po katastrofie tramwajowej 
z listopada 1912, jest błędna. Poja-
wiły się one tam dużo wcześniej. 
Już w 1828 roku, gdy pomnik pod-
dawano konserwacji, dwie armaty 
usunięto i  wymieniono na drew-
niane pale. Wróciły one na swoje 
miejsce dopiero w  1921 roku, gdy 
pomnik poddawano kolejnej reno-
wacji. 
Tramwaje zniknęły ze Starego Ryn-
ku w  1955 toku. Decyzję o  likwi-
dacji linii podjęto ze względu na 
konieczność ochrony zabudowy 
Starego Rynku i ratusza. Torowiska 
na ulicach Wodnej i  Woźnej roze-
brano w latach 60. Aż do 1993 roku 
przetrwały tory tramwajowe na 
ul. Paderewskiego.

Szymon Mazur

104-letnia Regina Chrzanowska 
uczyła dzieci przed wojną, w trak-
cie okupacji, a także po wojnie. Za 
edukowanie dzieci podczas oku-
pacji zapłaciła pobytem w obozie 
pracy przymusowej, który cudem 
przeżyła.
Urodziła się w  1916 roku w  Zbę-
chach pod Śremem. Po ukończe-
niu seminarium nauczycielskiego 
w  Lesznie w  1936 roku rozpoczę-
ła pracę nauczycielki przyrody 
w  szkołach w  Jerce i  Lubiniu. Po 
wybuchu wojny w  rodzinnej wsi 
uczyła dzieci w  tajemnicy przed 

Niemcami. – Z  dziećmi umawia-
łam się pod stodołą sąsiada. Rosły 

tam wysokie krzewy – opowiada 
w  nagraniu dla Poznańskiego Ar-
chiwum Historii Mówionej. Ma-
łych Polaków uczyła czytać, składać 
literki w słowa.
Zadenuncjowana przez Polaka 
mieszkającego w okolicy, trafiła do 
obozu pracy przymusowej w  Rob-
czysku pod Lesznem, budowała 
tam wraz z  innymi tory. Omal nie 
zapłaciła życiem za litość wobec 
żydowskiego chłopczyka, z którym 
podzieliła się chlebem. Śmierć była 
blisko także wtedy, gdy chora na 
gruźlicę wróciła z obozu do domu. 
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Katastrofa pod nepomucenem

regina Chrzanowska – dzielna nauczycielka
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A  potem przyszli „wyzwoliciele” 
z Armii Czerwonej, których wspo-
mina jak najgorzej. Sama omal nie 
padła ofiarą gwałtu w  szkole, do 
której wróciła do pracy.  Od lutego 

1945 roku uczyła w szkole w Boni-
kowie. W  lutym 1946 roku wzięła 
ślub – oczywiście z  nauczycielem, 
za którego miała wyjść za mąż już 
w grudniu 1939 roku.  boj
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