
Stanowisko Miejskiej Rady Senio-
rów w sprawie opieki zdrowotnej 
nad seniorami w czasie pandemii
1. Zaniepokojeni, jak większość 
seniorów, zwiększającym się zasię-
giem pandemii COVID-19 zwra-
camy się do seniorek i  seniorów 
o szczególną rozwagę i ostrożność. 
W trudnej sytuacji wyraźniej widać 
odwagę, trud i  profesjonalizm lu-
dzi, którzy podjęli się walki z groź-
ną chorobą. Przekazujemy wyrazy 
uznania lekarzom, pielęgniarkom, 
ratownikom, pracownikom Sanepi-
du i  laboratoriów diagnostycznych 
oraz wszystkim opiekującym się se-
niorami i podejmującym działania 
dla ich dobra.
2. Sytuacja jest jednak niebezpiecz-
na. Znacznie mniejsza niż w innych 
krajach liczba lekarzy i pielęgniarek 
powoduje ograniczenie dostępu do 
leczenia dla chorych na inne choro-
by. Jedna trzecia seniorów przerwa-
ła swoje leczenie albo ze względu na 
utrudniony kontakt ze specjalista-
mi, albo z obawy przed zarażeniem 
się koronawirusem. Zwracamy się 
do organizatorów opieki zdrowot-
nej o ponowne przemyślenie odwo-
łania planowych zabiegów medycz-
nych.
3. Rozbudzone nadzieje seniorek 
i  seniorów na skorzystanie z  bez-

płatnego szczepienia przeciw gry-
pie nie są spełniane, ponieważ 
prawo seniorów pow. 75. roku ży-
cia do bezpłatnej szczepionki nie 
jest realizowane ze względu na jej 
brak w  aptekach. Natomiast wysi-
łek samorządu miasta Poznania, 
który zdecydował się zakupić 7 tys. 
szczepionek (o 2 tys. więcej niż rok 
wcześniej), zderzył się ze znacz-
nie większym zapotrzebowaniem, 
które przekroczyło organizacyjną 
zdolność projektu.
4. Pobyt w  szpitalu w  warunkach 
pandemii oznacza pełną izolację od 
rodziny. Dlatego przekaz informacji 
o stanie zdrowia pacjentów staje się 
szczególnie ważny, a  z  oczywistych 
powodów jest utrudniony. Zwraca-
my się do dyrekcji szpitali o wprowa-
dzenie rozwiązań umożliwiających 
szybką informację dla rodzin przez 
osoby kompetentne, które mogą od-
ciążyć lekarzy i pielęgniarki.

Stanowisko Miejskiej Rady Senio-
rów w  sprawie miejskich szcze-
pień przeciw grypie
1. MRS z  zadowoleniem przyjęła 
zwiększenie przez władze miasta 
liczby szczepionek przeznaczonych 
dla seniorów.
2. Nasze zaniepokojenie wzbudziło 
jednak niedostosowanie rozwiązań 

organizacyjnych do nowych oko-
liczności związanych z pandemią.
3. Wnosimy o powtórzenie miejskie-
go programu szczepień w  ramach 
nowego budżetu miasta i  zrealizo-
wanie go w dwóch etapach: w stycz-
niu 2021 dla 5 tys. osób i we wrześniu 
2021 dla następnych 5 tys. seniorów.

4. Uwzględniając doświadczenia te-
gorocznego projektu oraz uwarunko-
wania epidemii, proponujemy, by jego 
ponowienie przeprowadzić tak, aby:
a) połowa szczepionek była udo-
stępniona poprzez wcześniejszą te-
lefoniczną rejestrację na konkretną 
godzinę i  do konkretnej poradni 

z wykorzystaniem jednego numeru 
telefonu Urzędu Miasta,
b) a druga część była udostępniona 
poprzez rejestrację internetową na 
konkretną godzinę do konkretnej 
poradni na jeden adres internetowy.

>>> dokończenie na s. 2

Zdalne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
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Miejska Rada Seniorów przekazuje wyrazy uznania służbom medycznym 
i sanitarnym. Proponuje zmianę organizacyjną w realizacji bezpłatnych 
szczepień dla seniorów przeciwko grypie. Zwraca uwagę na potrzebę wsparcia 
seniorów w edukacji cyfrowej. MRS przyjęła cztery stanowiska związane 
z sytuacją seniorów podczas pandemii COVID-19.
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Zarządzeniem dyrektora Zakła-
du Lasów Poznańskich powołany 
został Wolontariat przy ZLP. Skie-
rowany jest do osób fizycznych, 
mieszkańców Poznania i  okolic, 
którzy dobrowolnie, z  własnej 
inicjatywy i  nieodpłatnie zechcą 
wspierać ustawowe i  statutowe 
zadania Zakładu Lasów Poznań-
skich.
Ustanowienie Wolontariatu przy 
ZLP jest odpowiedzią na społeczną 
potrzebę jeszcze ściślejszej współ-
pracy z  mieszkańcami w  zakre-
sie ochrony lasów i  przyrody. Do 
współpracy ZLP zaprasza m.in.: 
osoby prywatne, rodziny, druży-
ny harcerskie, rady osiedli, klasy 
szkolne.
Wolontariusze będą m.in. prowa-
dzić monitoring lasów komunal-
nych miasta Poznania i  zgłaszać 
koordynatorowi wolontariatu lub 
leśniczym oraz inspektorom ZLP 
zauważone nieprawidłowości – 
nielegalne składowiska śmieci, 
uszkadzanie runa i  zniekształca-
nie gleby czy zagrożenia pożaro-
we. Będą też mogli uczestniczyć 
w prowadzeniu monitoringu przy-
rodniczego, np. inwentaryzacji ga-
tunków roślinnych i  zwierzęcych, 
a ponadto wspomagać Zakład La-
sów Poznańskich w  konserwacji 
i utrzymaniu infrastruktury leśnej, 
pracach szkółkarskich czy odna-
wianiu szlaków turystycznych. 
Planowane są też akcje sprzątania 
lasów.
Spacery w  lesie można więc bę-
dzie połączyć z  pożytecznymi 
działaniami, służącymi ochronie 
lasów i  przyrody. Wolontariusze 
zainteresowani współpracą z  Za-
kładem Lasów Poznańskich będą 
podpisywali stosowną umowę, 
otrzymają też informacje o  zasa-
dach wykonywania konkretnych 
czynności i  o  sposobie kontaktu 
z  pracownikami ZLP. Dla wolon-
tariuszy przewidziane są liczne 
atrakcje, m.in. udział w festynach 
okolicznościowych, zajęcia z przy-
rodnikami i  leśnikami, edukacja 
ekologiczna czy sesje dendrotera-
pii, a  także zajęcia z  przewodni-
kiem historycznym i  odwiedziny 
w  miejscach pamięci narodowej 
położonych w poznańskich lasach.
Koordynatorami wolontariatu są 
Łukasz Antosz (ZLP) oraz Adam 
Suwart (społeczny opiekun za-
bytków). Szczegółowe informacje 
o wolontariacie wraz z plikami do 

pobrania znajdują się na stronie: 
zlp-poznan.pl. Obecnie, w  związ-
ku z  obowiązującym stanem epi-
demii i  wynikającymi z  niego 
ograniczeniami, nabór wolonta-

riuszy będzie się odbywał drogą 
elektroniczną. Pytania i zgłoszenia 
można przesyłać na adres e-mail: 
zlp@zlp-poznan.pl oraz drzewa@
suwart.pl.

Zakład Lasów Poznańskich opie-
kuje się lasami w granicach admi-
nistracyjnych miasta Poznania. Ich 
ogólna powierzchnia wynosi po-
nad 4000 ha, z  czego ponad 2500 
ha zajmują lasy komunalne miasta 
Poznania. Najbardziej znane lasy 
poznańskie to m.in. las na Dębi-
nie, lasy w  dolinie Cybiny, a  tak-
że te otaczające jezioro Rusałka, 
położone w  rejonie Strzeszynka 
czy Lasek Marceliński. Wiele ob-
szarów leśnych objętych jest spe-
cjalną ochroną – np. uroczyska na 
Dębinie mają status użytków eko-
logicznych, a Żurawiniec jest chro-
niony jako rezerwat. Zakład Lasów 
Poznańskich zarządza lasami zor-
ganizowanymi w  czterech leśnic-
twach (Zieliniec, Antoninek, Mar-
celin, Strzeszynek), złożonych ze 
103 tzw. oddziałów leśnych. Pra-
wie 160 ha zajmują drzewosta- 
ny ponadstuletnie. Średni wiek 
drzewostanów wynosi niespełna 
60 lat. W połowie są to drzewosta-
ny iglaste.
– Od pewnego czasu jako społeczni-
cy zatroskani stanem poznańskich 
lasów współpracujemy z pracowni-
kami Zakładu Lasów Poznańskich, 
starając się wspólnie zaradzić takim 
niedobrym zjawiskom, jak zaśmie-
canie lasów, niszczenie leśnej infra-
struktury, rozkopywanie gruntu, 
ściółki, łamanie gałęzi i tym podob-
ne – mówi Adam Suwart, społeczny 
opiekun zabytków, jeden z inicjato-
rów idei powstania wolontariatu 
w  ZLP. – Uznaliśmy na pewnym 
etapie, że warto nadać tej współpra-
cy poznańskich leśników miejskich 
z obywatelami formę, która pozwoli 
na skuteczniejsze i  bardziej zorga-
nizowane współdziałanie. Stąd idea 
wolontariatu. Inspiracją była dla 
nas m.in. prężna działalność innych 
wolontariatów leśnych, np. w Wiel-
kopolskim Parku Narodowym. Cie-
szę się, że dyrektor ZLP przychylił 
się do tej inicjatywy, a pracownicy 
ZLP widzą w  niej szanse na do-
bre współdziałanie z  obywatelami. 
Działania wolontariatu będą też 
szansą na edukację przyrodniczą, 
ekologiczną i historyczną. Planuje-
my też wraz z ZLP powstanie w Po-
znaniu chyba pierwszej, jeśli idzie 
o  Polskę, ścieżki do dendroterapii 
w lesie miejskim. Udział w wolon-
tariacie będzie więc także inwesty-
cją we własne zdrowie – podsumo-
wuje Adam Suwart.

Mateusz Malinowski

Grudzień 2020 r. www.wmposnania.pl
miasto
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Stanowisko Miejskiej Rady Senio-
rów w sprawie wspomagania edu-
kacji cyfrowej seniorów
1. Konieczność zachowania dy-
stansu społecznego związanego 
z  pandemią COVID-19 uwypu-
kliła znaczenie kontaktów mię-
dzyludzkich poprzez telefony 
i  komputery. By w  pełni wyko-
rzystać możliwości technicz-
ne internetu, potrzebne jest nie 
tylko elementarne rozeznanie. 
Jest to szczególnie ważne dla se-
niorów, zwłaszcza samotnych, by 
sprawnie porozumiewać się po-
przez platformy internetowe typu 
Zoom lub Scape. Warto więc po-
szerzyć ofertę szkoleń cyfrowych 
dla seniorów proponowaną przez 
Centrum Inicjatyw Senioralnych 
i  organizacje pozarządowe dofi-
nansowane przez miasto o naukę 
korzystania z  internetowych ko-
munikatorów.
2. Miejska Rada Seniorów pro-
ponuje także wsparcie klubów 
seniora i  organizacji działających 
na rzecz seniorów poprzez umożli-
wienie im bezpłatnego dostępu do 
dedykowanej dla nich platformy 
internetowej.
3. Podjęcie tych zadań nie może 
oznaczać wycofania się z  najbar-
dziej podstawowego uczenia obsłu-
gi telefonów i komputerów.

Stanowisko Miejskiej Rady Senio-
rów w  sprawie „przymusu” pa-
kietowych usług telefonicznych, 
internetowych i  radiowo-telewi-
zyjnych
1. Większość ofert od firm do-
starczających sygnał internetowy, 
telefoniczny lub telewizyjny ma 
charakter pakietowy. Oferuje się 
seniorom usługę łączoną i  przez 
to droższą. A  przecież niektó-
rzy chcą zakupić tylko sygnał 
telewizyjny lub tylko interne- 
towy.
2. Miejska Rada Seniorów wy-
stępuje do Rzecznika Praw Kon-
sumenta z  protestem przeciwko 
takim monopolistycznym prak-
tykom.

Oprac. mat.

Las na Dębinie

Las w dolinie Szklarki

Las w rejonie jeziora Rusałka
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W listopadzie Poznańskie Ośrod-
ki Sportu i  Rekreacji rozpoczęły 
spuszczanie wody z  Jeziora Mal-
tańskiego. Operacja, którą prze-
prowadza się raz na cztery lata, 
pozwala na oczyszczenie dna 
zbiornika ze śmieci i namułów. 
Podczas całego procesu lustro 
wody w  zbiorniku obniżane jest 
o kilka do kilkunastu centymetrów 
dziennie. Na początku grudnia 
powinno już być widoczne dno 
jeziora. Wtedy mogą rozpocząć się 
właściwe prace związane z oczysz-
czeniem zbiornika. Pomagają one 
utrzymać na całym torze regato-
wym pożądaną głębokość. Jest też 
ważna wiadomość dla użytkow-
ników kąpieliska: odmulenie dna 
powinno zmniejszyć częstotliwość 
pojawiania się na Malcie zjawiska 
zakwitu sinic.

W  miarę dostępności środków Po-
znańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 
planują również usunąć trzciny oraz 
wykonać konserwację budowli wod-

nych i nabrzeży. Ponowne napełnia-
nie zbiornika będzie miało miejsce 
pod koniec pierwszego kwartału 
przyszłego roku, a  długość procesu 

będzie w  dużej mierze zależeć od 
opadów deszczu, ilości wód roztopo-
wych i poziomu Cybiny. Szacuje się, 
że w Malcie jest około 2 mln m sześc. 

wody. Podczas ostatnich prac, cztery 
lata temu, z dna Jeziora Maltańskie-
go wywieziono ponad 20 ton śmieci 
i około 2500 ton namułów.  mat

Witryna znajduje się pod adresem 
www.powstanie.wmn.poznan.pl.  
Na stronę wprowadzają prawnu-
kowie powstańców, którzy przed-
stawiają ideę towarzyszącą tej 
inwestycji. O swojej fascynacji po-
wstaniem, o  jego ogólnonarodo-
wym znaczeniu i  oczekiwaniu na 
nową siedzibę muzeum opowiada 
Julia Czarnul – prawnuczka ry-
sownika i  powstańca Leona Prau-
zińskiego, na którego pocztówkach 
przedstawiających powstańcze epi-
zody wychowało się całe pokolenie 
Wielkopolan w  dwudziestoleciu 
międzywojennym. Drugą z  wystę-
pujących osób jest Karol Przesław-
ski, prawnuk Stanisława Powalisza, 

członka POW Zaboru Pruskiego, 
który po wybuchu powstania wiel-
kopolskiego kierował grupą skau-
tów-gońców przy Dowództwie 
Głównym Powstania.
– Za pośrednictwem strony zamie-
rzamy przedstawiać najważniejsze 
informacje związane z ideą budowy 
nowego Muzeum Powstania Wiel-
kopolskiego 1918–1919. Chcemy 
na bieżąco i  jak najrzetelniej in-
formować o  trwających postępach 
prac nad projektem budowlano-
-wykonawczym, o  naszej kolekcji 
eksponatów, które docelowo mają 
trafić na nową wystawę stałą. Zro-
bimy wszystko, aby wiedza o  sa-
mym powstaniu wielkopolskim, 

jego następstwach dla odradzają-
cej się ojczyzny i  potrzebie god-
nego upamiętnienia tego sukcesu 
w  postaci nowoczesnego muzeum 
dotarła do wszystkich Polaków – 
wyjaśnia Przemysław Terlecki, dy-
rektor Wielkopolskiego Muzeum 
Niepodległości. 
Każdy znajdzie tutaj podstawowe 
informacje o  przyszłej inwestycji, 
czyli lokalizację nowego muzeum, 
jego animowaną wizualizację przy-
gotowaną przez zwycięską pracow-
nię architektoniczną WXCA oraz 
postępy prowadzonych obecnie 
prac nad projektem budowlano-
-wykonawczym. Oprócz ogólnych 
informacji o  projekcie na stronie 

można zobaczyć także to, co znaj-
dzie się na przyszłej ekspozycji sta-
łej nowego muzeum.
Warto obejrzeć i wysłuchać sześciu 
historii związanych ze zwycięskim 
powstaniem wielkopolskim. Są 
oparte na wybranych eksponatach, 
wokół których powstały te opowie-
ści i  które nawiązują do struktury 
przyszłej wystawy stałej – od ge-
nezy powstania do jego znaczenia 
i  konsekwencji dla historii Polski. 
Wyjątkowym dopełnieniem prze-
kazu jest katalog najciekawszych 
eksponatów, które będą podstawą 
przyszłej ekspozycji. Katalog będzie 
cały czas aktualizowany o pojawia-
jące się nowe eksponaty i artefakty. 

Wielkopolskie Muzeum Niepod-
ległości na stronie zamierza też 
informować o  trwającej cały czas 
zbiórce eksponatów związanych 
z powstaniem i Wielkopolską prze-
łomu XIX i  XX wieku. Wirtualny 
spacer i  nowa strona to idealne 
miejsce, aby pokazywać rodzinne 
pamiątki, jakimi zechcą podzielić 
się potomkowie powstańców. Te 
najciekawsze pokazane zostaną 
w  obecnej siedzibie Muzeum Po-
wstania Wielkopolskiego w Odwa-
chu na Starym Rynku. Prezento-
wany projekt powstał ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w  ramach programu „Kultura 
w sieci”.  oprac. red.

Wymiana wody w Jeziorze Maltańskim 

Wirtualny spacer po nowym Muzeum  
Powstania Wielkopolskiego

Wizualizacja nowego muzeum w panoramie Poznania

Poprzednie czyszczenie dna jeziora w 2016 r., tor regatowy z odsłoniętym częściowo 
dnem

Początek prac nad tegorocznym czyszczeniem dna jeziora, na mecie toru regatowego 
pracownicy wyciągają boje na brzeg 
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Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 
uruchomiło stronę internetową poświęconą 
budowie nowego Muzeum Powstania 
Wielkopolskiego. To okazja, by po raz pierwszy 
i na razie wirtualnie zobaczyć, jak będzie 
wyglądać placówka oraz co zostanie w niej 
pokazane. Witryna pozwoli również sprawdzić 
aktualny stan prac nad inwestycją.
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aktywny senior

Czy organizatorka „tulenia ma-
luszków” spodziewała się, że to 
będzie aż tak potrzebne?
Barbara Grochal: Nie. To zaskocze-
nie. Kiedyś od dzieci dostałam Order 
Uśmiechu za zajmowanie się dziećmi 
hospicyjnymi, ale „Senior maluszka 
tuli” to zupełnie inny projekt.
Jak to się zaczęło?
Barbara Grochal: Moja bratowa, 
która odchowała już siedmioro 
wnucząt, powiedziała mi kiedyś, że 
poszłaby na wolontariat przy nowo-
rodkach. A ja na to, żeby sobie zna-
lazła. Ona, że nie ma. I dalej, że tra-
fiła w internecie na faceta, który od 
lat tuli dzieci w szpitalu (p. David – 
przez kilkanaście lat wolontariusz na 
Oddziale Intensywnej Terapii Dzie-
cięcej Szpitala Children’s Healthcare 
of Atlanta – red.). Ja tę moją bratową 
wtedy zbyłam. Dokładnie miesiąc 
później dzwoni do mnie Wojciech 
Bauer, dyrektor Centrum Inicjatyw 
Senioralnych, i  – odwołując się do 
mojego doświadczenia – pyta, czy 
mogłabym pomóc. Bo ma pomysł, 
aby w  Szpitalu im. Franciszka Ra-
szei, na Oddziale Noworodkowym, 
utworzyć wolontariat seniorów. A ja 
na to, że nie ma takiej opcji, bo my 
mamy opiekę paliatywną i  zarząd 
Towarzystwa na to nie pozwoli. Ale 
znam tyle fantastycznych organiza-
cji, że podzwonię i na pewno ktoś to 
weźmie. Żeby się nie martwił. Dwa 
miesiące szukałam.
I co?
Barbara Grochal: I  nic. Każdy 
mówił tak: „Wiesz, to jest szpital. 
To jest masakra, żeby się dogadać”. 
Gdyby tylko była iskra, ale nie było.
Co dalej?
Barbara Grochal: Myślałam: co ja 
mam zrobić? Dyrektor wydzwaniał, 
dzieci potrzebują, więc spytałam, 
czy oni w  szpitalu chcą tego wo-
lontariatu. Bo wiem, że jak coś się 
na siłę robi, to nie rokuje dobrze. 
Razem z  Agnieszką Kalugą, od lat 
związaną z  Hospicjum Palium wo-
lontariuszką i psychoterapeutką, po-
szłyśmy na spotkanie z pielęgniarką 
oddziałową, panią Jolantą Henką. 
Nie, nie rzuciła nam się na szyje, 
ale jasno powiedziała, że widzi taką 
potrzebę. Wyjaśniła nam, jak działa 
oddział w systemie. Że jeśli jest jakiś 
problem, to z  powiatowych szpi-
tali dzieci są przywożone do nich 
i  często przez jakiś czas są same. 

Od tego się zaczęło myślenie, żeby 
działać. Wiedziałam już, że p. Jo-
lanta jest osobą do rozmowy, że jest 
fajna. Poszłam do naszego zarządu 
i usłyszałam: „Zwariowałaś? Opieka 
paliatywna, a ty chcesz jakieś nowo-
rodki brać?”. No to dalej będę szu-
kała, pomyślałam. Ale o problemie 
rozmawiałyśmy z  Agnieszką Kalu-
gą. Ona postanowiła napisać list do 
zarządu, a ja poprosiłam o rozmowę 
prof. Jacka Łuczaka.
Twórcę Hospicjum? Profesora, 
który – niestety – nie żyje od roku?
Barbara Grochal: Tak, poszłam do 
niego do domu. Profesor zawsze 
mi „zazdrościł” Orderu Uśmiechu. 
Więc się odwołałam do tego or-
deru. Profesor także bardzo lubił 
Agnieszkę, miał do niej słabość. List 
Agnieszki zrobił wrażenie. „No do-
bra” – powiedział. „Zrobimy zarząd 
jeszcze raz”. Zazwyczaj na zarządzie 
nikt profesorowi nie odmawiał. 
„A w ramach jakiego punktu statutu 
chcesz to robić?” – padło pytanie. Ja 
na to, że mamy ideę szerzenia wo-
lontariatu. Nie byli przekonani, ale 
skoro profesor klepnął, to już nie 
było dyskusji. No i tak to się zaczęło.
Bez innych problemów?
Barbara Grochal: Jeszcze przed-
tem poszłam do pani dr Liliany 
Żak, ordynator oddziału. Była bar-
dzo otwarta, wręcz nakręcona na 
ten wolontariat. Zawsze miała dla 
mnie czas. To była kolejna rzecz, 
która mnie chwyciła za serce. Jeśli 
oni tutaj mają takie podejście i chcą 
wszystko zrobić dla tych dzieci, to 
trzeba działać. Napisałyśmy pro-
jekt do Urzędu Miasta, który szyb-
ko znalazł akceptację, bo Wojciech 
Bauer tak rozpromienił sprawę 
w Urzędzie. Panie z Wydziału Zdro-
wia co chwilę do mnie dzwoniły, 
kazały mi do siebie przychodzić 
i opowiadać, jak ja to widzę. Byłam 
zaskoczona, bo przecież myśmy 
jeszcze wtedy nic nie zaczęli, a oni 
taką burzę wokół tego wywołali. 
Ruszyła rekrutacja?
Barbara Grochal: Jeszcze przed 
rekrutacją był materiał w  telewizji 
WTK. Coś wrzuciliśmy na Face-
booka. W  cztery dni mieliśmy już 
ponad sto zgłoszeń. Musieliśmy 
przerwać rekrutację.
Na Facebooku przy „Tuleniu ma-
luszka” 130 tysięcy wejść i ponad 
900 udostępnień?

Barbara Grochal: Projekty robimy 
od lat, ale takiego wzięcia nie mie-
liśmy nigdy.
Ciągle zgłaszali się chętni?
Barbara Grochal: Tak. Ale ja sobie 
pomyślałam, że nowe miejsce, że 
jak ja tam wpuszczę tylko nowych 
wolontariuszy, to nie będzie dobrze. 
Ja wiem, jaka jest czasami nadgorli-
wość wolontariuszy, nieumiejętność 
znalezienia się w  zespole. Najpierw 
zaproponowałam to naszym dziew-
czynom powyżej 60. roku życia. Jak 
to powiedziałam, to już było 12 osób. 
Plus moja bratowa i  Jarek, jedyny 
mężczyzna, także nasz wolontariusz. 
Potem były telefony: „Ja bardzo chcę 
być tym wolontariuszem” – dzwonił 
facet. Mówię, że ma wypełnić an-
kietę. A  on, że jest jeden problem: 
„Mam 36 lat! Moja żona jest o dwa 
lata starsza, to może chociaż ona?”. 
A potem było już tak: „Pani kochana, 
po znajomości, po znajomości”. Ten 
pomysł chwycił za serce wiele osób. 
Szkolenie?
Barbara Grochal: Zaczęliśmy 
w  czerwcu. Mamy taką metodę, 
wypracowaną od lat, że szkolenia 
zaczyna ordynator miejsca, do któ-
rego idziemy. Bo to jest zachęta dla 
wolontariuszy, że chce się ich tam 

widzieć. Tak robił prof. Łuczak. Pa-
nie w  szpitalu były przerażone, że 
nigdy wcześniej czegoś takiego nie 
robiły, ale dały się przekonać.
Zainteresowanie mediów?
Barbara Grochal: O naszym „tule-
niu maluszków” mówiły wszystkie 
stacje telewizyjne i  radiowe. Pisały 
gazety i portale internetowe. 
Aleksandra Mielniczuk: To już 
była łapanka na wolontariuszy. 
A my nie jesteśmy medialne, bo nie 
po to się idzie do wolontariatu, żeby 
być w mediach.
Barbara Grochal: Ja im mówiłam, 
że warto, bo za tym idzie też wolon-
tariat hospicyjny. Że tak trzeba. 
30 osób się zakwalifikowało, osta-
tecznie 19 weszło z posługą na od-
dział szpitalny? 
Barbara Grochal: Dużo, bo zawsze 
po szkoleniach zostaje około 10 
procent.
Posługa ruszyła 5 grudnia 2019, 
w Dniu Wolontariusza?
Barbara Grochal: To nie było pla-
nowane.
Na wszystkich filmach widać ra-
dość wolontariuszy. Tak było?
Barbara Grochal: To chyba najważ-
niejszy znak, że przy tym projekcie 
wszyscy się uśmiechają i że wszyscy, 

z którymi się o tym rozmawia, mają 
od razu „banana” na twarzy. Ale jed-
na rzecz była przykra. Nasza kole-
żanka, która zaangażowała się w ten 
projekt, która jest na wielu filmach, 
pani doktor rolnictwa, Grażynka, 
zmarła 3 marca tego roku. Do końca 
grudnia chodziła do maluszków. Na 
początku stycznia powiedziała, że 
jest chora i że nie może już chodzić 
do dzieci. Zawsze, kiedy myślę o tym 
projekcie, to myślę też o Grażynce. 
Pani Olu, co Pani dało to do-
świadczenie?
Aleksandra Mielniczuk: Ogromną 
radość. Moje wszystkie wnuczki już 
są duże, już nie chcą się przytulać. 
Człowiek tęskni za takim malusz-
kiem.
Barbara Grochal: Bo to jest wza-
jemne obdarowywanie.
Aleksandra Mielniczuk: To jest 
taka frajda, jak takiego maluszka 
można przytulić, przewinąć, po-
nownie przytulić, i wtedy przestaje 
płakać. Tego się nie da opowiedzieć.
Barbara Grochal: Myśmy za-
czynały 5 grudnia, a  proszę sobie 
wyobrazić, że na oddziale od 30 
listopada było dziecko, które zo-
stawiła mama. To było niesamo-
wite – mówiła nam pielęgniarka 
oddziałowa – wy przychodzicie, 
a  my mamy Mikołaja, którego nie 
mielibyśmy jak otulić. To dziecko 
miało tyle „ciotek” (!). Od połowy 
grudnia pokazywali się przyszli ro-
dzice, którzy go potem adoptowali. 
Nie byli z Poznania, przyjeżdżali co 
jakiś czas, a  myśmy im dotulali to 
dziecko, bo proces adopcyjny trwał 
długo. 
Projekt został zawieszony z powo-
du pandemii?
Barbara Grochal: Niestety. 
Aleksandra Mielniczuk: Ale my 
cały czas pracujemy! Dziewczyny 
robią buciki dla maluszków. Jolan-
ta Henka, pielęgniarka oddziałowa, 
wymyśliła, że wszystkie dzieci do-
staną buciki. No i my – wolontariu-
sze – robimy buciki na drutach.
Barbara Grochal: Mamy już całą 
torbę, chyba z pięćdziesiąt par.
Aleksandra Mielniczuk: Robi to 
poszerzona grupa. Basia ma swoje 
wejścia i kontakty. To są buciki na 
Drogę Życia. 
Dziękuję za rozmowę i za wskaza-
nie drogi. 

rozmawiał: Wojciech Biedak

Tulenie to plaster na wszystko
Jak poznańscy seniorzy zdobyli cały kraj? – wyjaśniają Barbara Grochal i Aleksandra Mielniczuk.

Aleksandra Mielniczuk (z lewej), emerytowana nauczycielka Zespołu 
Szkół Samochodowych w Poznaniu, jest jedną z wolontariuszek projektu 
„Senior maluszka tuli”. 

Barbara Grochal – z ramienia Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatyw-
nej Oddział w Poznaniu jest współinicjatorką projektu „Senior maluszka 
tuli” – najlepszej inicjatywy pozarządowej Poznania w 2019 roku, nagro-
dzonej tytułami Inicjator Roku i Inicjator Nowatorski w konkursie „Ini-
cjatory 2019”. To organizatorka i propagatorka wolontariatu, przez 10 lat 
koordynowała pracę wolontariuszy Hospicjum Palium w Poznaniu. 
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Centrum Inicjatyw Senioralnych 
jest nieczynne dla odwiedzających 
do odwołania. Nadal jednak po-
zostajemy do dyspozycji pod nu-
merami telefonów: 61 847 21 11,  
61 842 35 09 (od pon. do pt. w g. 
8–16), a  także pod adresem ma-
ilowym: centrum@centrumis.pl.  
Zachęcamy też do śledzenia aktu-
alności na naszej stronie interne-
towej: centrumis.pl oraz naszego 
profilu na Facebooku, gdzie pu-
blikujemy informacje m.in. na 
temat dostępnego wsparcia oraz 
powiadomienia związane z  epi-
demią. Zapraszamy do kontaktu 

telefonicznego z Centrum w każ-
dej sprawie. Życzymy Państwu 
również, aby nadchodzące święta 
Bożego Narodzenia upłynęły 
w  atmosferze spokoju, a  przede 
wszystkim – żeby dopisywało 
Państwu zdrowie. Mamy ogrom-
ną nadzieję, że w  nowym roku 
będziemy mogli się z  Państwem 
spotykać w Centrum. 

Animatorka działająca przy CIS 
wspiera kluby seniora i inne, nie-
formalne grupy senioralne. Jeśli 
prowadzicie klub lub miejsce ak-

tywności senioralnej i potrzebuje-
cie wsparcia – zachęcamy do kon-
taktu: tel. 517 068 827, 61 842 35 09  
od pon. do pt. w g. 8–16.

Akcja promuje miejsca, które odpo-
wiadają na potrzeby osób starszych 
poprzez oferowanie atrakcyjnych 
produktów i usług, zniżek i dosto-

sowanie swojej architektury. Szcze-
góły: tel. 61 847 21 11, centrumis.pl  
(zakładka „Miejsca Przyjazne Se-
niorom”). Ofertę wybranych Miejsc 

Przyjaznych Seniorom polecamy 
również w grudniowym wydaniu 
Tytki Seniora – miejsca te zostały 
oznaczone w tekście jako:  

CiS zaMknięTe  
dLa odWiedzaJąCyCh

Senior W doMu…  
i W forMie!

Po staropolsku  
na nutę kowalską
Biblioteka Raczyńskich zaprasza 
na kolejne muzyczne spotkanie 
w internecie w ramach cyklu „Bi-
blioteka dla Seniora”. Będzie to 
poetycki spacer po szerokiej krai- 
nie Sarmacji – od prawdziwych 
sarmatów, przez wierszopisów 
staropolskich, po romantycznego 
Pola i  Syrokomlę, czyli mistrzów 
szlacheckiej gawędy. Ze słowami 
i muzyką Jacka Kowalskiego, przy 
lutni, teorbie i  podróżnej gitarze, 
w muzycznym towarzystwie Hen-
ryka Kasperczaka. Wydarzenie bę-
dzie dostępne na profilu Biblioteki 
Raczyńskich na Facebooku oraz 
kanale YouTube w  pierwszy wto-
rek miesiąca 1.12 o g. 16.30.  

Schronienie w historii
Wildecki Klub Senioralny 
„Schron Trzeciego Wieku” zapra-
sza seniorów i seniorki do udziału 
w  lekcjach historii alternatywnej 
online. Lekcje dostępne są na ka-
nale YouTube Schronu Kultury 
Europa. Podczas spotkań będzie 
można poznać ciekawostki m.in. 
z  początków państwa polskiego. 
Harmonogram spotkań grudnio-
wych: 4, 11, 30.12 (lekcje rozpo-
czynają się o g. 16). Szczegóły: tel. 
781 244 324.  

Spotkania z zabytkami
Trakt Królewsko-Cesarski zapra-
sza na cykl filmów Na Trakcie 
– o historii i dziedzictwie Pozna-
nia. Filmy dostępne są na kanale 
YouTube Traktu Królewsko-Ce-
sarskiego (do tej pory ukazały 

się odcinki: Ostrów Tumski Jana 
Lubrańskiego, Stare Koryto War-
ty, Kościół i  klasztor podomini-
kański, Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, Park Karo-
la Marcinkowskiego, Dzielnica 
Żydowska).  

Muzeum pod wirtualną 
lupą
Muzeum Archeologiczne w  Po-
znaniu oraz Rezerwat Archeo- 
logiczny Genius loci zapraszają 
na wirtualne spacery po swoich 
ekspozycjach (wycieczki dostępne 
są na stronie muzarp.poznan.pl,  
w  zakładce „Zwiedzanie” lub 
„Wystawy”). Zajrzyj do pałacu 
Górków w Poznaniu albo podej-
rzyj relikty wałów sprzed tysiąca 
lat!  

Trenuj w domu
W  ramach programu Trener Se-
nioralny na profilu facebooko-
wym projektu transmitowane są 
na żywo w wybrane dni tygodnia 
zajęcia dedykowane osobom star-
szym („Zdrowy kręgosłup”, gim-
nastyka, joga). Aktualny grafik 
zajęć znaleźć można na stronie: 
trener.awf.poznan.pl/senioral-
ny/godziny-zajec-2/. Osoby, które  
potrzebują wsparcia technicz-
nego w  dotarciu do materiałów, 
mogą skorzystać z infolinii tech-
nicznej pod numerem tel. 880 
229 415 (infolinia czynna jest 
w g. 9–18).

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 faceboo- 
kowe instytucji i organizacji lub bezpośredni kontakt z organizatorami. za-
chęcamy też do śledzenia powiadomień dotyczących epidemii i stosowania 
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).

animator Senioralny

Miejsca Przyjazne Seniorom 

Telefon Porad  
Cyfrowych 
Centrum Inicjatyw Senioralnych 
oferuje wsparcie w  zakresie ko-
rzystania z  nowych technologii 
w  postaci konsultacji telefonicz-
nych. Od pon. do śr. w  g. 10–14 
działa specjalny numer telefonu: 
603 489 205, pod którym pracow-
nik Centrum udziela porad cyfro-
wych.
Wsparcie obejmuje rozwiązywa-
nie problemów z  komputerem, 
tabletem, smartfonem oraz apa-
ratem fotograficznym. Pracownik 
CIS podpowie m.in., jak wysłać 
e-mail, zgrać zdjęcia z  telefonu, 
pobrać z internetu aplikacje i pro-
gramy (komunikatory) umoż-
liwiające bezpłatne rozmowy 
i  wideorozmowy, założyć konto 
na Facebooku i  innych portalach 
społecznościowych, dotrzeć do 
bezpłatnych materiałów do sa-
modzielnej nauki nowych tech-
nologii bez wychodzenia z domu 
czy wyszukać w internecie strony, 
które oferują aktywne i  ciekawe 
propozycje spędzenia czasu (do-
pasowane do preferencji i zainte-
resowań osoby dzwoniącej, rów-
nież te w  ramach akcji „Senior 
w domu”). 
Na konsultacje nie obowiązują za-
pisy. Porada jest doraźnym (naj-
częściej jednorazowym) wspar-
ciem i nie stanowi elementu kursu 
ani innej formy cyklicznej nauki 
w zakresie nowych technologii.

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

tytka seniora

Spokojnych Świąt 
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Centrum Inicjatyw Senioralnych



zakuPy dLa Seniora obiady dLa Seniora
Zachęcamy do skorzystania 
z oferty obiadów dla seniora. Po-
siłki z dowozem do domu można 
zamówić jednorazowo lub w ra-
mach abonamentu – to domowe 
obiady, a ich ceny nie są wysokie.

Caritas archidiecezji  
Poznańskiej
Istnieje możliwość wykupienia abo-
namentu – senior decyduje, na ile 
dni chciałby zamówić usługę (mi-
nimum 7 dni). Ceny: abonament: 
drugie danie – 12 zł, zupa + drugie 
danie: 15 zł; jednorazowo: drugie 
danie: 14 zł, zupa + drugie danie: 
17 zł. Płatność może być dokonana 
przelewem lub gotówką. Zgłoszenia: 
obiady można zamówić pod nume-
rem tel. 605 333 825 w dniu poprze-
dzającym dostawę, w g. 12–15.

fundacja aMa –  
obiady na kółkach
Oferta skierowana jest do senio-
rów i osób niepełnosprawnych. To 
ciepłe, dwudaniowe posiłki dostar-
czane codziennie pod wskazany 
adres (dostawa bezkontaktowa). 
Obiady dostosowane są do indy-

widualnych potrzeb żywienio-
wych seniorów, opracowane przy 
współpracy z  dietetykiem klinicz-
nym – do wyboru 5 rodzajów diet. 
Obiady można wykupić w ramach 
abonamentu (minimum 7 dni, 
możliwość wyboru dni dostawy). 
Koszt obiadu z  dowozem to 17 
zł. Dla stałych odbiorców prze-
widziane są rabaty. Preferowana 
jest płatność przelewem. Zgłosze-
nia w  g. 10–17 pod numerem tel.  
798 922 613 (w  dniu poprzedza-
jącym dostawę). Składając zamó-
wienie, senior zobowiązany jest 
do wypełnienia formularza, który 
uwzględni jego indywidualne po-
trzeby żywieniowe (w wypełnieniu 
formularza w  szczególnych przy-
padkach może pomóc przedstawi-
ciel Fundacji). Formularz dostępny 
jest na stronie: zielonakuchnia.
com.pl/obiad-dla-seniora-zamo-
wienie/. Dowóz: oferta dotyczy 
osób mieszkających na terenie Po-
znania oraz w Suchym Lesie. Do-
wóz możliwy jest do dzielnic: Piąt-
kowo, Podolany, Winogrady 
i  Sołacz oraz Grunwald (w  przy-
padku większej liczby zgłoszeń).

W  ramach projektu realizowa-
nego ze środków Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego osoby, które 
odczuwają psychologiczne skut-
ki epidemii koronawirusa, mogą 
skorzystać ze wsparcia psycholo-
gicznego, a  osoby odczuwające 
pogorszenie stanu fizycznego – 
ze wsparcia fizjoterapeutów.
Każdy senior ma możliwość wy-
boru ścieżki terapii: „Ciało” – pro-
blemy fizjoterapeutyczne, „Dusza” 
– problemy psychologiczne. Można 
wybrać tylko jedną ścieżkę. Wszyst-
kie warsztaty i  konsultacje są bez-
płatne. Zgłoszenia pod numerem 
tel. 500 610 749. Projekt będzie re-
alizowany do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt oferuje:
Ścieżka „Dusza”
Warsztaty z psychologiem – psy-
cholog omówi sposoby radzenia 
sobie z  lękiem i  stresem związa-
nym z  epidemią koronawirusa 

(zajęcia online, dostęp przez tele-
fon lub komputer);
Warsztaty z  fizjoterapeutą – ich 
tematem będzie wpływ aktyw-
ności fizycznej na stan psychicz-
ny i  jakość życia, różne formy 
aktywności fizycznej, instruktaż 
prostych ćwiczeń do wykonania 
w  domu (zajęcia online, dostęp 
przez telefon lub komputer);
Konsultacje psychologiczne –  
3  indywidualne sesje psycholo-
giczne, podczas których specja-
lista wspólnie z  uczestnikiem 
projektu poszukiwać będzie roz-
wiązań zgłaszanych trudności 
(konsultacje stacjonarne lub in-
ternetowe i telefoniczne);
Ścieżka „Ciało”
Warsztaty z fizjoterapeutą – ich 
tematem będzie dostosowanie 
miejsca pracy do zasad ergono-
mii, instruktaż prawidłowej po-
zycji w  pracy siedzącej, wpływ 
aktywności fizycznej i  jej braku 
na układ ruchu, różne formy 

aktywności fizycznej dla osób 
o niewielkim stopniu wysiłku fi-
zycznego w  ciągu dnia, instruk-
taż prostych ćwiczeń odciąża-
jących do wykonania w  domu 
(zajęcia online, dostęp przez te-
lefon lub komputer);
Fizjoterapia indywidualna –  
3 indywidualne spotkania z fizjo-
terapeutą, na których specjalista 
określi rodzaje dysfunkcji, które 
występują u  uczestników projek-
tu, a  następnie przeprowadzi te-
rapię (spotkania będą odbywały 
się w gabinetach fizjoterapeutycz-
nych na terenie Kliniki Neuro- 
team w Poznaniu);

zrób sobie prezent
Kupując okulary w  Salonie Per-
fect Eye Optic, otrzymasz voucher 
świąteczny o  wartości 150 zł na 
zakup okularów. Szczegóły można 
uzyskać w  salonie w  Kupcu Po-
znańskim lub pod numerem tel. 
61 670 72 00.  

Miasto Poznań razem z  Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej po-
nownie uruchomiło usługę „Za-
kupy dla seniorów”. Pomoc obej-
muje zakupy najpotrzebniejszych 
leków, żywności oraz środków 
czystości.
Akcja „Zakupy dla seniorów” ma 
chronić przed koniecznością wy-
chodzenia z  domów. Mogą z  niej 
skorzystać poznaniacy i  pozna-
nianki powyżej 60. roku życia oraz 
osoby z  niepełnosprawnością, 
które ukończyły 18 lat. Usługa jest 
bezpłatna, koszt zamówionych za-
kupów pokrywa zainteresowany 
(nie może on przekroczyć kwoty 
200 zł). Leki kupowane są na pod-
stawie recept. Aby zgłosić potrzebę 
zakupów, wystarczy zadzwonić do 
Biura Poznań Kontakt pod numer 
tel. 61 646 33 44 (infolinia jest czyn-
na od pon. do pt. w g. 7.30–20).

Jak to działa – krok po kroku
Podczas rozmowy z pracownikiem 
Biura dzwoniący podaje swoje 
imię i nazwisko, adres zamieszka-
nia oraz numer telefonu. Operator 
przekazuje zebrane informacje ko-
ordynatorowi wolontariuszy, a ten 
telefonicznie kontaktuje się z oso-
bą objętą usługą i  przeprowadza 

krótki wywiad dotyczący potrzeb. 
Rozmowa pozwoli seniorowi 
określić, jakich konkretnie zaku-
pów potrzebuje i na kiedy. Wolon-
tariusz, który będzie robił zakupy, 
rozliczy się na podstawie paragonu 
i oświadczenia. Sposób zapłaty za 
zakupy (płatność wyłącznie go-
tówką) oraz sposób dostarczenia 
towarów zostanie ustalony indy-
widualnie z zainteresowaną osobą. 
Na koniec koordynator wolonta-
riuszy skontaktuje się z  seniorem 
i  upewni się, że wszystko zostało 
zrealizowane poprawnie. Wolon-
tariusze Caritas są w  miarę moż-
liwości na stałe przypisywani do 
seniorów i w trakcie trwania akcji 
będą w  telefonicznym kontakcie, 
tak by senior mógł przekazywać 
zakupowe potrzeby bez koniecz-

ności zgłaszania ich przez Biuro 
Poznań Kontakt. Z  usługi można 
skorzystać maksymalnie 2 razy 
w tygodniu. 
Dla zachowania bezpieczeństwa 
każda usługa będzie miała nadany 
unikatowy numer, do wyłącznej 
wiadomości seniora. Tym nume-
rem oraz specjalnym identyfika-
torem będzie posługiwał się wo-
lontariusz, uwiarygadniając swoją 
działalność. Żaden wolontariusz 
miejskiego programu nie będzie 
pukał do domu seniora bez wcze-
śniejszego zgłoszenia zapotrzebo-
wania na usługę. Senior musi za-
wsze wykonać pierwszy krok. 
Osoby zainteresowane pomo-
cą w  ramach wolontariatu mogą 
dzwonić pod numer telefonu  
605 333 825.

Seniorzy w  wieku 70+ mogą 
skorzystać ze wsparcia urucho-
mionego przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej we 
współpracy z  lokalnymi ośrod-
kami pomocy społecznej. Wo-
lontariusze mogą m.in. zrobić 
zakupy czy wyprowadzić psa.
Za pomocą infolinii (tel. 22 505 
11 11) seniorzy połączą się z kon-
sultantem, który zbierze od nich 
informacje i dane. Następnie będą 
one przekazane do ośrodka pomo-
cy społecznej. Pracownik ośrodka 
skontaktuje się z seniorem, zwery-
fikuje zgłoszenie i ustali wszystkie 
szczegóły związane z udzieleniem 
pomocy.
W  ramach programu osobom 
starszym mogą być dostarczone 
artykuły podstawowej potrze-
by, czyli artykuły spożywcze czy 
środki higieny osobistej. Koszty 
zakupów pokrywa senior. Wolon-
tariusz może również wesprzeć 

seniora w załatwieniu spraw urzę-
dowych (jeżeli nie będzie to wy-
magało upoważnienia od seniora 
lub udostępnienia danych wrażli-
wych) albo wyprowadzić psa.
W przypadku zgłoszeń od miesz-
kańców Poznania informacja tra-
fia do MOPR, którego pracownicy 
wraz z  wolontariuszami Caritas 
Poznań realizują usługę i  kon-
taktują się z  seniorem, by ustalić 
zakres pomocy. Realizacja usługi 
w  postaci dostarczenia zakupów 
nie przysługuje osobom, które 
korzystają z  usług opiekuńczych 
lub specjalistycznych usług opie-
kuńczych.
Osoby, które chciałyby włączyć 
się w  akcję i  zostać wolontariu-
szem, mogą wypełnić formularz 
zgłoszeniowy Solidarnościowego 
Korpusu Wsparcia Seniorów do-
stępny na stronie www.wspieraj-
seniora.pl lub zgłosić się do lokal-
nego ośrodka pomocy społecznej.

Projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch”



informuje i przypomina 

W  czasie pandemii wielu cho-
rych, którzy doświadczają za-
wału serca, nie wzywa na czas 
pogotowia z obawy przed zaka-
żeniem koronawirusem w szpi-
talu. To zachowanie, które 
można przypłacić życiem. Nie-
leczony zawał serca jest często 
chorobą śmiertelną, a  rokowa-
nie można znacznie poprawić 
przez zastosowanie nowocze-
snego leczenia.
Z analizy przeprowadzonej przez 
Wielkopolski Oddział Woje-
wódzki NFZ wynika, że wpraw-
dzie spadła liczba zawałów 
serca w  okresie pandemii, ale 
proporcjonalnie wzrosła liczba 
pacjentów wymagających dłuż-
szej hospitalizacji. Z  powodu 
strachu przed zachorowaniem 
na COVID-19 nie powinniśmy 

ryzykować życia. W  momen-
cie zagrożenia naszego zdrowia 
należy bezwzględnie wezwać 
karetkę albo zgłosić się do szpi-
tala, jeśli ktoś może nas zawieźć. 
W  przypadku jakich objawów 
należy wezwać karetkę pogoto-
wia? Głównym objawem zawału 
serca jest ból w klatce piersiowej, 
najczęściej umiejscowiony za 
mostkiem. Często promieniuje 
do lewej ręki, czasami obu rąk, 
do żuchwy, między łopatki. Cza-
sami, szczególnie u  kobiet, ból 
może być umiejscowiony po le-
wej stronie klatki piersiowej lub 
w  nadbrzuszu. Ból zwykle jest 
bardzo silny, piekący, dławiący, 
ściskający. Może mu towarzy-
szyć uczucie osłabienia, zawroty 
głowy, a  także omdlenie, nud-
ności lub wymioty. Chory może 

odczuwać także dodatkowo ko-
łatanie serca. Niekiedy dominu-
jącym objawem jest nagła dusz-
ność. Chorzy mogą odczuwać 
niepokój i strach przed śmiercią. 
Ból zawałowy najczęściej trwa 
dłużej niż 20 minut i  stopniowo 
narasta. Te objawy zawsze po-
winny budzić niepokój i  trzeba 
w  takiej sytuacji wezwać karet-
kę pogotowia. U  chorych z  już 
rozpoznaną wcześniej chorobą 
niedokrwienną serca powinni-
śmy natychmiast zareagować, 
gdy ból w  klatce piersiowej jest 
dłuższy i  silniejszy niż zwykle 
lub gdy towarzyszą mu inne ob-
jawy, jak osłabienie, kołatanie 
serca lub nudności. Najbardziej 
narażone na rozwinięcie się za-
wału są osoby już zmagające się 
z  chorobą niedokrwienną ser-

Seniorzy i  seniorki, którym do-
skwiera izolacja i  samotność 
i  którzy chcieliby z  kimś poroz-
mawiać, mogą zadzwonić na 
specjalną linię. Po drugiej stronie 
słuchawki zawsze czeka rozmów-
ca gotowy do pomocy. Wystarczy 
zadzwonić pod numer tel. 691 

870 091, by uzyskać wsparcie. 
Telefon czynny jest od pon. do 
pt. w g. 12–20. Obsługuje go pra-
cownik Zespołu Dziennych Do-
mów Pomocy, który na co dzień 
współpracuje z  seniorami, zna 
ich problemy i potrafi rozmawiać 
z osobami starszymi. 

Telefon Serdeczności

Seniorko, Seniorze,
czujesz się samotna, samotny? Zadzwoń, porozmawiaj z życzliwą osobą 
i uzyskaj przyjazne wsparcie. Pamiętaj, że jest ktoś,  kto chce Cię wysłuchać i czeka, by przez
telefon okazać Ci zainteresowanie i szacunek.

Telefon Serdeczności czynny jest 
od poniedziałku do piątku, 
w godzinach: 12.00 - 20.00

Od 24 października uzdrowiska 
czasowo zawiesiły swoją działal-
ność. Co to oznacza dla pacjen-
tów, którzy mieli wyznaczone 
terminy wyjazdu do sanatorium 
po tej dacie?
Osoby, które planowały wyjazdy, 
muszą zostać w  domach, jednak 
będą mogły wyjechać w  później-
szym terminie. Daty wyjazdów 
będą wyznaczane, jak tylko za-
padnie decyzja o  przywróceniu 
tych świadczeń. Przy ustalaniu 
nowych terminów zostanie za-

chowana dotychczasowa kolejka. 
Oznacza to, że w  pierwszej ko-
lejności będą mogli wyjechać ci, 
którzy mieli wyznaczony wyjazd 
na 24 października i  bezpośred-
nio po tej dacie.
Żeby nie stracić kolejki, należy 
zwrócić oryginał skierowania do 
oddziału wojewódzkiego NFZ. 
Komplet dokumentów należy 
przesłać na adres Wielkopolskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia: 60-309  
Poznań, ul. Grunwaldzka 158. Ko-

pertę z  oryginałem skierowania 
i dokumentacją można także wrzu-
cić do jednej ze skrzynek, które 
znajdują się przy siedzibach WOW 
NFZ w  Poznaniu: przy ul. Pieka-
ry 14/15 oraz Grunwaldzkiej 19. 
O odesłanie skierowania pocztą lub 
jego wrzucenie do skrzynki można 
poprosić znajomą osobę, która nie 
znajduje się w grupie największego 
ryzyka. Szczegóły uzyskać można 
pod numerami tel.: 61 850 61 89, 
61 850 61 38 (infolinia czynna jest 
od pon. do pt. w g. 9–15. 

Szpital Kliniczny Przemienienia 
Pańskiego UM w  Poznaniu za-
chęca pacjentów ze zdiagnozo-
wanym nowotworem złośliwym 
do skorzystania ze wsparcia kar-
diologicznego. 
Zainteresowani mogą zgłaszać się 
do Poradni Kardiologicznej szpi-
tala ze specjalnym skierowaniem 
wystawionym przez swojego leka-

rza onkologa lub innego lekarza 
specjalistę. Jego wzór dostępny jest 
na stronie: skpp.edu.pl. Program 
realizowany jest w  poradni przy 
ul.  Długiej 1/2 (wejście od strony 
ul. Garbary, rejestracja – okienko 
nr 4) oraz przy ul. Szamarzewskie-
go 84 (g. 11–15, pok. nr 079A, par-
ter budynku A). Dedykowany jest 
osobom w wieku 18–74 lata. Udział 

w badaniach jest bezpłatny. Pacjent 
włączony do programu prewen-
cji niewydolności serca zostanie 
skierowany na konsultację kardio-
logiczną. Na podstawie wyników 
badań podjęta zostanie decyzja 
o jego dalszej opiece. Rejestracja te-
lefoniczna dla zakwalifikowanych 
pacjentów czynna jest w  g. 10–14 
(pon.–pt.), tel. 690 396 987.

uzdrowiska czasowo  
zawieszają działalność

zawał – wezwij pomoc!

kardioonkologia

ca lub te z  czynnikami ryzyka 
wieńcowego, do których należą: 
palenie papierosów, cukrzyca, 
nadciśnienie tętnicze, hipercho-
lesterolemia i  obciążenia dzie-
dziczne. 
Oddziały szpitalne są najczę-
ściej miejscami bezpiecznymi 
dla chorych. Przed przyjęciem 
do szpitala chorzy mają wyko-
nywane testy na COVID-19, 
stosuje się izolację, dystans, 
maseczki, odkażanie. O  wiele 
bardziej narażamy życie, zwle-
kając z  wezwaniem pogotowia 
przy podejrzeniu zawału ser-
ca, niż zgłaszając się do szpita-
la. W  Polsce od lat funkcjonuje 
doskonale zorganizowana sieć 
ośrodków kardiologicznych pro-
wadzących całodobowy dyżur 

hemodynamiczny przez 7 dni 
w tygodniu, zatem każdemu pa-
cjentowi, u  którego podejrzewa 
się zawał serca, udzielona zo-
stanie fachowa pomoc. Pacjent 
wzywający pomocy wcześnie, 
najlepiej w  ciągu pierwszej go-
dziny od wystąpienia dolegli-
wości, ma największe szanse na 
przeżycie. Zabieg udrożnienia 
tętnicy dozawałowej wykonany 
w  pierwszych dwóch godzinach 
zawału znacznie ogranicza jego 
rozległość i  znacząco zmniejsza 
ryzyko wystąpienia niewydolno-
ści serca w okresie późniejszym. 
Większość pacjentów leczonych 
w  pierwszych godzinach wraca 
do normalnego trybu życia po 
kilku tygodniach leczenia i reha-
bilitacji kardiologicznej. 



Stowarzyszenie mali bracia Ubo-
gich od wielu lat działa w Polsce 
na rzecz osób starszych i samot-
nych, docierając do tych, którzy 
najbardziej potrzebują rozmowy 
i wsparcia.
Wielu seniorom brakuje zwykłej 
rozmowy. Rodzina większości 
podopiecznych Stowarzyszenia 
mieszka daleko albo pojawia się 
w  domu seniora bardzo rzadko. 
Dawni znajomi, sąsiedzi, kuzyno-
stwo – odeszli albo są zbyt scho-
rowani, by wpadać z odwiedzina-
mi. Choroba i niepełnosprawność 
uniemożliwiają samodzielne wyj- 
ście z domu. Tak było w przypad-
ku pani Donaty, która na starość 
została sama, a  schorowany krę-
gosłup nie pozwalał jej wyjść do 
ludzi. Pojawienie się w  jej życiu 
Sylwii, wolontariuszki małych 
braci, przywróciło uśmiech na jej 
twarzy. – Z moją Sylwunią gada-
my sobie, śmiejemy się, jest we-
soło – mówi seniorka. – Sylwia 
bardzo się o  mnie troszczy. Za-
wsze mogę do niej zadzwonić, gdy 
mam jakiś problem.
Seniorzy, którzy jak pani Donata 
znaleźli się w tak trudnej sytuacji, 
mogą liczyć na wsparcie Stowa-
rzyszenia mali bracia Ubogich. 
Jego wolontariusze regularnie 
odwiedzają podopiecznych w  ich 
domach. Istotą tych spotkań jest 
budowanie bliskich, serdecznych 
relacji z  drugim człowiekiem. 
Podczas spotkań podopieczny 
może liczyć na rozmowę, wy-
słuchanie, dodanie otuchy w  co-
dziennych problemach, wspólne 
realizowanie pasji i zainteresowań 
czy wyjście na spacer. Wolonta-
riusze Stowarzyszenia nie zajmują 

się natomiast świadczeniem usług 
asystenckich czy opiekuńczych, 
tzn. nie robią zakupów, nie sprzą-
tają, nie zawożą do lekarza.
Korzystanie z wolontariatu towa-
rzyszącego, które oferuje Stowa-
rzyszenie, jest w  stu procentach 
bezpieczne. – Naszych wolonta-
riuszy rekrutujemy, sprawdzamy 
i szkolimy osobiście. Podpisujemy 
z nimi porozumienia wolontariac-
kie. Bierzemy odpowiedzialność 
za ludzi, których wprowadzamy 
do domów naszych podopiecz-
nych. Koordynujemy i na bieżąco 
kontrolujemy ich pracę – tłuma-
czy Joanna Mielczarek, dyrektor 
Stowarzyszenia.
Wsparcie wolontariusza jest bez-
płatne. Co więcej – dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa relacji pod-
opieczny–wolontariusz regulamin 
Stowarzyszenia zabrania dokony-
wania przepływów pieniędzy mię-
dzy wolontariuszami i podopiecz-
nymi (bez względu na to, czy 
w  gotówce, czy w  innej formie). 
Stąd też wolontariusze nie robią 
dla seniorów zakupów ani nie re-
alizują za nich przelewów. Ponad-
to Stowarzyszenie nie przyjmuje 
od podopiecznych darowizn ani 
spadków. 

Brama Poznania zaprasza na 
zwiedzanie Wyspy Katedralnej 
z  audioprzewodnikiem dla do-
rosłych. 
Najciekawsze zakątki wyspy ożyją 
dzięki historiom o  niezwykłych 
czasach. Mijane po drodze zabytki 
staną się pretekstem do opowieści 

związanych z  ludźmi, którzy żyli 
i  działali na Ostrowie Tumskim 
przez ostatnie tysiąc lat. W grud-
niu zwiedzanie dostępne jest 
w weekendy w g. 10–17. Bilety na 
audiowycieczkę: normalny – 7 zł, 
ulgowy – 5 zł. Szczegółowe infor-
macje: tel. 61 647 76 34.  

Przeciw  
samotności oszustwa  

na osobach starszych 

odkryj ostrów Tumski 
z audioprzewodnikiem 

bezPieCzeńSTWo

Ze Stowarzyszeniem można 
kontaktować się pod nu-
merami tel.: 61 843 72 55, 
508 143 118. Osoby zaintere-
sowane wolontariatem, poza 
kontaktem telefonicznym, 
mogą skorzystać z formularza 
zgłoszeniowego na stronie: 
malibracia.org.pl.

W  ostatnim czasie policja coraz 
częściej otrzymuje zgłoszenia do-
tyczące przestępstw, w  których 
poszkodowanymi okazują się se-
niorzy. Oszuści stosują najróżniej-
sze metody – podszywają się pod 
wnuczka, policjanta, urzędnika 
czy akwizytora. 

najczęściej  
stosowane metody:
„Na wnuczka”: oszust podaje się 
za członka rodziny, informując, że 
pilnie potrzebuje gotówki na spła-
tę pożyczki, operację dla chorego 
dziecka, zakup auta w  okazyjnej 
cenie lub chce zapłacić odszkodo-
wanie osobie, którą np. potrącił na 
przejściu dla pieszych;
„Na oficera policji”: oszust po-
daje się za policjanta lub funk-
cjonariusza CBŚP i  informuje, że 
rozpracowuje szajkę oszustów, 
którzy właśnie zaatakowali konto 
bankowe swej ofiary i  wyprowa-
dzają z niego pieniądze. Aby tego 
uniknąć, żąda wypłaty lub przeka-
zania gotówki, która ma pomóc 
schwytać złodziei;
„Na pomoc społeczną”: oszust 
podaje się za pracownika opieki 
społecznej, informując właściciela 
mieszkania, że została przyznana 
specjalna zapomoga, tylko trzeba 
podpisać odpowiednie dokumen-
ty i oświadczenia;
„Na akwizytora”: oszust poda-
je się za sprzedawcę rewelacyj-
nych produktów, w szczególności 
medycznych, które uzdrawiają 
i  pomagają we wszystkich scho-
rzeniach. To zazwyczaj drogi 
i bezużyteczny towar;
„Na urzędnika”: oszust podaje 
się za pracownika gazowni czy ad-
ministracji, który przedstawiając 
sfałszowane dokumenty niedo-
płaty za media czy też zaliczek na 
wymianę liczników, pobiera w go-
tówce wysoką opłatę;
„Na rurę”: oszust podaje się za 
pracownika administracji, infor-
mując właściciela mieszkania, że 
zalewane jest mieszkanie sąsia-
dów, wobec czego należy wykonać 
kontrolne sprawdzenie szczelno-
ści rur w pomieszczeniach;

„Na szklankę wody”: oszust 
puka do drzwi domu, mieszkania 
i  prosi o  pomoc, ponieważ musi 
szybko zażyć lekarstwa, ale bez 
wody nie jest w stanie tego zrobić. 
Właściciel mieszkania zaprasza 
taką osobę do siebie i zanim zdą-
ży napełnić szklankę wodą, traci 
schowane w  szafie lub komodzie 
pieniądze i wartościowe rzeczy;
„Metoda covidowa”: oszust po-
daje się za przedstawiciela wy-
specjalizowanej firmy, która nie-
odpłatnie dokonuje dezynfekcji 
domów i mieszkań.

zanim otworzysz drzwi, 
podniesiesz słuchawkę 
telefonu:
• sprawdź przez wizjer w drzwiach 
lub okno, kto do Ciebie przyszedł, 
lub na wyświetlaczu telefonu 
sprawdź, kto do Ciebie dzwoni;
• jeżeli nie znasz odwiedzającej 
Cię osoby, nie otwieraj drzwi, za-
pytaj przez drzwi o cel wizyty da-

nej osoby, a w przypadku urzędni-
ka poproś o wylegitymowanie się;
• jeżeli Twoje drzwi wyposażo-
ne są w  łańcuch zabezpieczający, 
uchyl je i sprawdź uważnie okaza-
ne dokumenty;
• jeżeli masz wątpliwości co do za-
sadności wizyty, powiedz, że dzi-
siaj nie masz czasu, i umów się na 
inny termin;
• jeśli musisz kogoś wpuścić do 
mieszkania lub domu, nigdy nie 
spuszczaj go z oczu;
• jeżeli osoba jest natarczywa lub 
wywiera na Ciebie presję, za-
dzwoń po policję pod nr 112 lub 
zaalarmuj otoczenie;
• nie przekazuj pieniędzy kurie-
rom i nie wyrzucaj ich przez okno 
czy do pojemników na śmieci;
• pamiętaj: policja nigdy nie prosi 
o  pieniądze, a  pracownicy insty-
tucji z  wyprzedzeniem informują 
o wizytach, w szczególności o prze-
glądach instalacji wentylacyjnych, 
elektrycznych i gazowych.

Katedra na Ostrowie Tumskim
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CenTruM iniCJaTyW 
SenioraLnyCh

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

CenTruM inforMaCJi 
kulturalnej (Cik)

ul. ratajczaka 44 
(w budynku arkadii)
pon.–pt. g. 10–18
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 
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Wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul.  F. Ratajczaka 44,  
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redakcja

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. 



strzeń dzielić… z  ćmą, coś w  niej 
pęka. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
wiele postaci i wątków pominęłam, 
choćby parę staruszków, którym 
wysiadła „telewizornia”, albo mło-
dą kobietę, którą dobija brak ru-
chu. Ale one wcale nie były gorsze, 
zwyczajnie moją ówczesną wraż-
liwość spotęgowały bodźce wyge-
nerowane właśnie przez tamte ob-
razy. Może dziś byłoby inaczej. Na 
szczęście forma wideospektaklu 
pozwala na wielokrotne zbieganie 
po schodach w bloku na Koronnej, 
dłuższe przystanki przy niektórych 
drzwiach. Pamiętajcie jednak, że 
podsłuchując, najwięcej dowia-

dujemy się o  nas samych… No 
i  w  „rytmie odczuć”, jakie zapro-
ponował widzom Paraleli Sambor 
Dudziński, w  tym przebogatym 
instrumentarium każdy wcześniej 
czy później również odnajdzie ka-
wałek siebie.   

Monika Nawrocka-Leśnik 
Przyjazd Ignacego Jana Pade-
rewskiego do Poznania 26 grud-
nia 1918 roku był iskrą  zapalną, 
która doprowadziła do wybuchu 
zwycięskiego powstania wielko-
polskiego. W  102. rocznicę tych 
wydarzeń Wielkopolskie Muzeum 
Niepodległości razem z  Teatrem 
Muzycznym zapraszają na plene-
rową wystawę nieznanych zdjęć 
wybitnego pianisty i  męża stanu. 
Wystawa Ignacy Jan Paderewski 
na nieznanych fotografiach z  zapo-
mnianego albumu czynna będzie 
od 19 grudnia na Starym Rynku – 
przed Muzeum Powstania Wielko-
polskiego 1918–1919. Legendarny 
pianista, największy wirtuoz for-
tepianu swojej epoki, kompozytor, 
a  także mąż  stanu, polityk i  jeden 
z  ojców polskiej Niepodległości 
1918 roku, był prawdopodobnie 
jednym z  najczęściej fotografowa-
nych Polaków w  historii. Wiązało 
się to z  nadzwyczajną aktywno-
ścią Paderewskiego, z  jego pozycją 
gwiazdy muzyki oraz niepodwa-
żalnym autorytetem. W 2019 roku 

okazało się, że istnieje nieznany do-
tąd album z fotografiami, w całości 
poświęcony Paderewskiemu – foto-
grafie z ostatnich dwóch dekad jego 
życia, które przez ponad 80 lat nie 
były publikowane. Poznańskiemu 
muzeum udało się je pozyskać.
Fotografie pokazują Paderewskiego 
jako premiera, dyplomatę, ale też 
prywatnie, z  żoną i  przyjaciółmi. 
– Album udało się pozyskać dzięki 
obserwacji rynku antykwaryczne-
go, we współpracy z  domem auk- 

cyjnym w  Szczecinie, od rodziny 
właściciela albumu – mówił kilka 
tygodni temu prof. Olaf Bergmann 
z  Wielkopolskiego Muzeum Nie-
podległości, kurator wystawy.
Zakupiony przez muzeum album 
zawiera w  sumie 138 ułożonych 
chronologicznie zdjęć, które zosta-
ły wykonane w  latach 1919–1936. 
Tematycznie fotografie można po-
dzielić na cztery grupy: aktywność 
Paderewskiego w  Warszawie jako 
premiera rządu polskiego, jego 
podróże i  udział w  konferencjach 
międzynarodowych i zapewne naj-
ciekawsze – życie prywatne Mistrza 
i  jego żony Heleny w  posiadłości 
Riond-Bosson w  szwajcarskim 
Morges. W tym także fotoreportaż 
z kulis politycznego spotkania, któ-
re w 1936 roku inicjowało zawiąza-
nie w  posiadłości Paderewskiego 
opozycyjnego wobec rządów sana-
cji, demokratycznego ugrupowania 
(lub bardziej klubu politycznego), 
który do historii przeszedł jako 
Front Morges. 
Wystawę wzbogaci przygotowywa-
ny przez Teatr Muzyczny koncert 
Paddymania – piosenek z musica-
lu Virtuoso, poświęconego posta-
ci Ignacego Jana Paderewskiego, 
który miał premierę we wrześniu 
i  jak tylko pozwoli na to sytuacja 
epidemiczna – na pewno wróci na 
scenę. sk
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kultura 

To zwykły osiedlowy blok. Na par-
terze tablica ogłoszeń. A  na niej: 
zaproszenie na koncert balkonowy 
muzyki klasycznej, ktoś też oferuje 
wynajem psa na spacer. Zakazuje 
się rozmów na korytarzu. Moż-
na za to wyspowiadać się online 
albo przygarnąć nietoperza. Każdy 
z  mieszkańców ma swoje, bardziej 
lub mniej ciekawe, życie. Ale mija 
dzień, dwa, kolejne. Czas płynie co-
raz wolniej. I wszyscy coraz częściej 
zastanawiają się, co robią sąsiedzi, 
jakie oni mają sekrety…
Na Paralele składa się kilkana-
ście premierowych etiud. To m.in. 

Księżniczki Wojciecha Stachury, 
Sam Jakuba Kowalczyka, Winda 
Miłosza Koniecznego, Wizjer Mar-
ka Zimakiewicza oraz Śmieciuj 
i Lekcja latania duetu Paweł Kuźma 
i Igor Fijałkowski. Pierwsza z nich 
powstała według koncepcji Kuźmy, 
za pomysłem na drugą oraz sceno-
grafią i lalkami do obu tytułów stoi 
z kolei Igor Fijałkowski. Wszystkie 
stanowią całość, ale każda z  nich 
jest odrębną jakością. Raz uwagę 
widzów zwracają wyraziste postaci, 
innym razem z kolei ich historie lub 
forma, w jakiej zostały opowiedzia-
ne. Ważne są szczegóły. To samolot 

z drewnianej klamerki i patyczków 
od lodów, przyciski w windzie z bli-
stra po tabletkach. Lalki zrobione 
są z kartonu, sznurka, różnych mas 
plastycznych. Aktorzy porusza-
ją nimi za pomocą drucików albo 
nici. Czasem ich własne dłonie za-
stępują dłonie bohatera. Inne z ko-
lei zabierają im głos. 
Ja akurat zwróciłam uwagę na 
człowieka, który wychodzi na dach 
bloku i  próbuje skoczyć; mężczy-
znę, który utknął w  windzie; na 
panią Pieczarkowską. Wydaje się, 
że kobiecie dobrze samej ze sobą. 
Kiedy jednak zaczyna swoją prze-
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Screen ze spektaklu

I.J. Paderewski przed swoją rezydencją 
Riond-Bosson w Morges (ok. 1925 r.) 

bezpiecznych wrażeń
Wraz ze wzrostem zakażeń lawinowo rośnie również liczba osób objętych 
kwarantanną. Marek Zimakiewicz swoich (i zarazem nieswoich) bohaterów 
wideospektaklu Paralele, który powstał w ramach programu „Kultura w sieci”, 
zameldował na ulicy Koronnej 20/20. Oglądać go można na platformie YouTube. 

Paderewski wciąż odkrywany

Ignacy Jan Paderewski na niezna-
nych fotografiach z zapomnianego 
albumu, planowana data otwarcia 
wystawy: 19.12 na Starym Rynku, 
przed Muzeum Powstania Wielko-
polskiego 1918–1919

Paralele – spektakl teatru formy 
online, koncepcja i montaż: Ma-
rek Zimakiewicz, dramaturgia: 
Elżbieta Chowaniec, muzyka: 
Sambor Dudziński, dostępny na 
platformie YouTube, kanale Fun-
dacji Analog

promocja

W grudniowym numerze:

Rynek sztuki w Polsce i w Po-
znaniu. Gdzie i co kupować? Ile 
to kosztuje? Co jest modne, a co 
powinno być? Sytuację zbada-
ła dla nas Dorota Żaglewska, 
autorka książki Sztuka czy biznes. 
Sekrety antykwariuszy.

Język protestów. Czy hasła 
malowane na transparentach 
i wykrzykiwane na demonstra-
cjach Strajku Kobiet są wulgarne? 
Dlaczego w czasie protestów 
użyto takiego właśnie języka?

Co się ukazuje w Poznaniu. Najnowsze książki i płyty. I kto za tym 
wszystkim stoi, czyli rozmowy z animatorami kultury i sztuki, a także 
wystawy, nagrody kulturalne, galerie i inne projekty artystyczne.
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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. 

historia
Grudzień 2020 r. www.wmposnania.pl

Gwałtowne wydarzenia popołu-
dnia i  wieczoru 27 grudnia 1918 
roku w  centrum Poznania dopro-
wadziły do przejęcia władzy w mie-
ście przez powstańców ze Straży 
Ludowej i  Służby Straży i  Bezpie-
czeństwa. Choć opanowano główne 
budynki administracji, m.in. Dy-
rekcję Poczty czy zamek cesarski, 
w rękach niemieckich ciągle pozo-
stawały ważne obiekty militarne – 
jak choćby Fort Grolman, położony 
w miejscu dzisiejszej Andersii. Mo-
gło z niego wyjść przeciwuderzenie, 
które zagroziłoby powstaniu już 
drugiego dnia insurekcji. Dlatego 
wzięła go na cel pierwsza kompa-
nia skautowa, złożona przeważnie 
z  byłych skautów pod komendą 
Wincentego Wierzejewskiego.
Kompania stanowiła doborową 
jednostkę w  gronie powstańców: 
jej żołnierze pod pozorem obozów 
harcerskich jeszcze przed wybu-
chem I  wojny światowej przecho-
dzili szkolenia wojenne w  lasach 
wokół Poznania (np. pod Kobylni-
cą), a  niezbędnego doświadczenia 
nabrali na froncie Wielkiej Wojny, 
z reguły we Francji.

Posterunkowy spojrzał przez prze-
ziernik
„Fort, położony w  śródmieściu, 
o  murach grubości 1,5 metra, 
w kształcie podkowy, od strony (uli-
cy) Kościuszki był zagrodzony wyso-
kim na 3 metry murem z masywną, 
żelazną bramą. Drugie możliwe wej-

ście do środka było przez teren stacji, 
po zewnętrznej stronie fortu, w kie-
runku (ulicy) Ratajczaka. Z powodu 
niepokoju, jaki panował w  mieście 
(drugi dzień powstania), żelazna 
brama była zamknięta, a posterunek 
pełnił służbę wewnątrz fortu. Trzeba 
było uciec się do podstępu” – opisał 
w swoich wydanych dopiero w 2015 
roku wspomnieniach Józef Gabriel 
Jęczkowiak, uczestnik tej śmiałej ak-
cji (zmarł w 1966 r.).
Według relacji Jęczkowiaka prze-
ciwko załodze fortu, skrytej za mu-
rami, wyruszyło 28 grudnia 1918 
roku około godziny 16 mniej więcej 
80 chłopa, częściowo w mundurach 
wojskowych, częściowo w  unifor-
mach skautów, a nawet w ubraniach 
cywilnych. Zebrali się w lokalu przy 
ul. Piekary 1. Korzystając z zapada-
jących szybko zimowych ciemności, 
otoczyli teren wokół głównego wej-
ścia do fortu. Jęczkowiak znał jego 
plan wewnętrzny, bo po 8 grudnia 
bywał w  mundurze wojskowym 
w środku, by rozeznać się w możli-
wościach wyniesienia stamtąd broni. 
Plan powstańców przewidywał, że 
do wnętrza wtargnie 60 z nich, po-
zostali stanowić mieli odwód i ubez-
pieczać akcję na zewnątrz.
„Staliśmy więc gęsiego pod murami. 
Jeden z  naszych, w  mundurze woj-
skowym, zastukał kolbą karabinu 
w żelazną bramę” – wspominał Jęcz-
kowiak. – „Posterunkowy za bramą 
spojrzał przez przeziernik, małe, 
zakryte zasuwką okienko, i  usłyszał 

prośbę o wpuszczenie go do środka. 
Kiedy tylko bramę otworzył, został 
sterroryzowany i  rozbrojony. Przy 
bramie, po prawej stronie wewnątrz 
fortu znajdowała się dobudowana 
do muru wartownia, w  której prze-
bywało kilku żołnierzy. Zaskoczeni, 
pod groźbą użycia broni, poddali się. 
My, podzieleni na dwie grupy, wpa-
dliśmy cichaczem w  lewe skrzydło 
fortu, gdzie znajdowały się kancela-
rie, a dalej na parterze i piętrze izby 
żołnierskie. Na korytarzach, obok izb 
żołnierskich, stały w  ściennych sto-
jakach karabiny. Prawa strona fortu 
nie była zamieszkana, izby żołnier-
skie były tam umeblowane i otwarte. 
W piwnicach były podręczne maga-
zyny i kuchnia. Ja miałem za zadanie 
opanować parter, Wierzejewski z Ra-
domskim piętro. Na parterze i piętrze 
było po kilkanaście izb żołnierskich, 
z oknami wychodzącymi na dziedzi-
niec. Pospiesznie i  w  zupełnej ciszy 
pozabieraliśmy karabiny, składając 
je bliżej wejścia, a wszystkie izby żoł-
nierskie zostały obstawione naszymi 
żołnierzami”.

Musieli założyć chodaki
W  tym samym czasie niemieccy 
żołnierze siedzieli w  izbach i  śpie-
wali, zupełnie nie wiedząc o  tym, 
co dzieje się na korytarzach. Wtarg- 
nięcie uzbrojonych, zdeterminowa-
nych Polaków było dla nich cięż-
kim szokiem.
„Otwieraliśmy izbę po izbie i dawa-
liśmy rozkaz wychodzenia na ko-

rytarz” – opisał zajęcie fortu Jęcz-
kowiak. „Zaskoczeni, nie stawiali 
żadnego oporu, nie padł ani jeden 
strzał. Z piętra zostali sprowadzeni 
na parter i  ustawieni w  dwusze-
regu. Wierzejewski miał do nich 
krótką przemowę i  zapowiedział, 
że nie będą uważani za jeńców. 
Mogą zabrać swoje rzeczy osobiste 
i wyjechać zaraz do domu, bo Po-
znań jest polski. Kilkunastu prosiło 
o  papiery na wyjazd, które zostały 
im zaraz w  kancelarii wystawione. 
Reszta, w liczbie przeszło 150 ludzi, 
po udaniu się do swoich izb, zabra-
niu rzeczy i  kontroli, została pod 
eskortą odprowadzona do Komen-
dy Miasta (na placu Wilhelmow-
skim – red.)”. 
Aby Niemcom trudniej było uciec, 
zdobywcy fortu nakazali im zdjąć 
buty i  wdziać drewniane chodaki 
znalezione w piwnicach fortu. Na-
stępnego dnia Wierzejewski powie-
rzył Jęczkowiakowi bezpieczeństwo 
opanowanego fortu i  obowiązek 
wystawiania wart. „W  ten sposób 
stałem się faktycznym komendan-
tem fortu i zastępcą Wierzejewskie-
go” – napisał po latach Jęczkowiak.

Żelazny odwód
Zorganizowana na nowo w murach 
fortu kompania Wierzejewskiego 
stała się ważnym odwodem sił po-
wstańczych, rzucanym w  miejsca 
wymagające pilnej interwencji. Na 
przykład pluton poprowadzony 
przez Józefa Ratajczaka musiał in-
terweniować na dworcu głównym, 
na którym niemieccy kolejarze 
próbowali wysłać w  głąb Rzeszy 
skład z żywnością. A w nocy z 5 na 
6 stycznia 1919 roku pluton kara-
binów maszynowych pod dowódz-
twem Henryka Bąbola wymaszero-
wał z fortu, by wesprzeć powstańcze 
natarcie na lotnisko w Ławicy. Gdy 
niemieckie samoloty w  odwecie 
zbombardowały lotnisko, ostrzelały 
je karabiny plutonu Bąbola.
W  styczniu 1919 roku zdobywcy 
Fortu Grolman zostali przeniesieni 
do koszar piechoty na Jeżycach). 
Oddział Wierzejewskiego – jako 
1. kompania – wszedł w skład 1. ba-
talionu organizującego się 1. Pułku 
Strzelców Wielkopolskich pod do-
wództwem pułkownika Daniela 
Konarzewskiego. 

Piotr Bojarski

Emerytowany inżynier z  Cegiel-
skiego, absolwent Politechniki 
Poznańskiej. Starszym poznania-
kom znany jest przede wszyst-
kim jako działacz PZPR, w latach 
1981–1982 pierwszy sekretarz 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Poznaniu.
Urodził się 13 października 1936 
roku  w  Poznaniu. Do partii na-
leżał od 1960 roku, wcześniej był 
członkiem Związku Młodzieży 
Polskiej. Po ukończeniu studiów 
na Politechnice Poznańskiej pra-
cował jako inżynier w  zakładach 

Hipolita Cegielskiego w  Poznaniu. 
W maju 1981 roku został wybrany 
na szefa poznańskich struktur par-
tii, a  stało się to wbrew woli cen-
trali PZPR z  Warszawy. Uchodził 
za partyjnego liberała i zwolennika 
demokratyzacji partii. Potrafił roz-
mawiać z  liderami Solidarności, 
z tego powodu był pozytywnie od-
bierany przez związkowców, m.in. 
został zaproszony na uroczystość 
odsłonięcia Poznańskich Krzyży 
28 czerwca 1981 roku. 
W 1982 roku został odwołany przez 
partyjną górę za chęć rozliczenia 
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LPodstępem na Grolmana

edward Skrzypczak – odwołany sekretarz
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nadużyć szefa poznańskiej milicji. 
W  latach 1983–2003 pracował na 
kontraktach inżynierskich w  Ni-
gerii. Afrykańskie lata uważa za 
najciekawsze w  swoim życiu. Po 

powrocie do kraju próbował sił 
w polityce – chciał startować z ra-
mienia SLD w wyborach do Senatu, 
partia postawiła jednak na innego 
kandydata.  boj

Edward 

Skrzypczak + 

logo PAHM 

Skrzypczak - 

zdjęcie

Tekst o forcie Grolman + jedno lub dwa zdjęcia   

Fort Grolman z lotu ptaka, po lewej stronie browar Huggera, 1924 r. 

Wykorzystali nieuwagę wartownika, a jeńców odziali w drewniane 
chodaki, by im nie uciekli. Zdobywcom Fortu Grolman z kompanii skautowej 
z pewnością nie zabrakło brawury. 
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