
Powszechny spis ludności w Polsce  
spełnia następujące warunki:
– powszechność, tj. obejmuje wszystkich mieszkańców;
– jednoczesność: jest przeprowadzany w określonym czasie;
– imienność: każdy jest spisany z imienia i nazwiska;
–  bezpośredniość: odpowiedzi na pytania spisowe udziela bezpośred-

nio osoba spisywana;
–  periodyczność: spis przeprowadzany jest co 10 lat; ostatni spis po-

wszechny w Polsce przeprowadzono w 2011 roku.

Narodowym Spisem Powszechnym Ludności  
i Mieszkań 2021 objęte są:
–  osoby fizyczne stale zamieszkujące i przebywające w mieszkaniach, 

budynkach i innych pomieszczeniach;
–  osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
–  mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz za-

mieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
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Spis ludności to – jak podaje En-
cyklopedia PWN – podstawowe 
badanie i  źródło danych z  zakre-
su statystyki ludności, które ma 
na celu zebranie informacji o  jej 
stanie i  strukturze wg ustalonych 
cech demograficznych i  społecz-
no-zawodowych, w  oznaczonym 
momencie, na określonym teryto-
rium. Spisy realizowane są zgod-
nie z  zaleceniami i  standardami 
organizacji międzynarodowych, 
jak UE i  ONZ, co umożliwia do-
konywanie porównań międzyna-
rodowych. 
Dzięki spisowi ludności i mieszkań 
państwo otrzymuje od obywateli 
informację o społeczeństwie i jego 
strukturze: wyznaniach, narodo-
wości, statusie ekonomicznym. Na 
podstawie tych danych państwo 
podejmuje najważniejsze decyzje 
gospodarcze i  społeczne na kolej-
ne lata. Dane uzyskane w  trakcie 
spisu powszechnego mają m.in. 

także wpływ na wysokość dotacji 
unijnych.
Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i  Mieszkań rozpocznie się 
1 kwietnia 2021 roku. Zakończenie 
prac spisowych zgodnie z przepisa-
mi nastąpi 30 czerwca 2021 roku, 
a  po wejściu w  życie drugiej no-
welizacji ustawy o  NSP2021 – 30 
września 2021 roku. Od 1 kwietnia 
na stronie Głównego Urzędu Staty-
stycznego dostępny będzie formu-
larz do dokonania samospisu drogą 
internetową. Spis telefoniczny oraz 
wywiady bezpośrednie realizowane 
przez rachmistrzów terenowych 
będą realizowane od 16 kwietnia. 
W  trakcie oraz po zakończeniu 
spisu powszechnego będą wykony-
wane badania kontrolne oraz uzu-
pełniające.

Jak można się spisać?
Osoby objęte Narodowym Spi-
sem Powszechnym zostaną spisane 

w ramach jednej z czterech metod. 
Można to zrobić samodzielnie w ra-
mach samospisu internetowego za 
pomocą interaktywnej aplikacji 
dostępnej na stronach Głównego 
Urzędu Statystycznego (spis.gov.
pl). Osobom, które nie mają tech-
nicznych warunków, by dokonać sa-
mospisu internetowego, w Urzędzie 
Miasta Poznania zostaną udostęp-
nione na wniosek pomieszczenia 
wyposażone w sprzęt komputerowy 
wraz z  pomocą w  obsłudze aplika-
cji. W przypadku braku możliwości 
spisania się przez internet można 
zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99  
i  spisać się przez telefon („Spis na 
żądanie”). Z osobami, które nie sko-
rzystają z żadnej z tych możliwości, 
skontaktuje się rachmistrz telefo-
nicznie lub bezpośrednio, aby prze-
prowadzić spis. 

>>>> 
ciąg dalszy na s. 2

1 kwietnia rozpocznie 
się Narodowy Spis 
Powszechny Ludności 
i Mieszkań. Taką akcję 
przeprowadza się raz 
na 10 lat. Udział w niej 
jest obowiązkowy. Spis 
będą przeprowadzać 
rachmistrze spisowi,  
ale będzie można to  
zrobić także przez internet.

Spiszą nas
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Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Podczas Twojej nieobecności 
odwiedził Cię rachmistrz spisowy

numer identyfikatora

numer kontaktowy

Zadzwoń do rachmistrza 
i spełnij swój obowiązek.

pieczęć urzędu gminy

>>>> 
ciąg dalszy ze s. 1

Nasze dane są bezpieczne
Dane pozyskane podczas spisu 
mogą być wykorzystywane wyłącz-
nie do opracowań, zestawień i analiz 
statystycznych oraz do aktualizacji 
operatów do badań statystycznych 
prowadzonych przez służby sta-
tystyki publicznej. Udostępnianie 
lub wykorzystywanie danych uzy-
skanych w  spisach dla innych niż 
podane celów jest zabronione, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej.
Wszystkie dane osobowe przetwa-
rzane w  ramach prac spisowych 
są poufne i  podlegają szczególnej 
ochronie. Dane osobowe od mo-
mentu ich zebrania stają się danymi 
statystycznymi i objęte są tajemnicą 
statystyczną. Zasada tajemnicy sta-
tystycznej ma charakter absolutny, 
jest wieczysta, obejmuje wszystkie 
dane osobowe i nie przewiduje żad-
nych wyjątków dających możliwość 
jej uchylenia.

Trzeba dać się spisać
Zgodnie z  przepisami osoby fi-
zyczne objęte spisem powszech-
nym są zobowiązane do udziele-

nia dokładnych, wyczerpujących 
i  zgodnych z  prawdą odpowiedzi. 
W  przypadku odmowy udziele-
nia odpowiedzi mogą zostać wy-
ciągnięte skutki prawne przewi-
dziane w  przepisach art. 56 i  57 
ustawy o  statystyce publicznej. 
Za przekazywanie danych staty-
stycznych niezgodnych ze stanem 
faktycznym grozi grzywna, kara 
ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 2. Odmowa 
wykonania obowiązku udzielenia 
informacji w  spisie powszechnym 
podlega grzywnie.

Kto odpowiada za przeprowa-
dzenie spisu?
Pracami spisowymi na terenie kra-
ju kieruje Prezes Głównego Urzę-
du Statystycznego jako Generalny 
Komisarz Spisowy. Przygotowanie 
i  przeprowadzenie prac spisowych 
zapewnia Centralne Biuro Spisowe.
Na terenie województwa pracami 
spisowymi kieruje wojewoda, jako 
wojewódzki komisarz spisowy. Za-
stępcą wojewódzkiego komisarza 
spisowego jest właściwy miejsco-
wo dyrektor urzędu statystycznego. 
Przygotowanie i  przeprowadzenie 
prac spisowych na terenie woje-

Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Kontakt w sprawie NSP 2021 w godzinach pracy urzędu: 8.15–16.15
tel.: 22 279 99 99 wew. 8
lub poprzez formularz kontaktowy: stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/
pytanie-do-gus/

Wojewódzkie Biuro Spisowe
ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań
centrala: 61 27 98 200, 300

Urząd Statystyczny w Poznaniu 
Gminne Biuro Spisowe w Poznaniu
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel.: 61 646 33 44, e-mail: nsp2021@um.poznan.pl

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.  
Taką akcję przeprowadza się raz na 10 lat. Udział w niej jest obowiązkowy.  
Spis będą przeprowadzać rachmistrze spisowi, ale będzie można to zrobić 
także przez internet.

Spiszą nas

wództwa zapewnia wojewódzkie 
biuro spisowe.
Na terenie gminy pracami spisowy-
mi kieruje wójt/burmistrz/prezy-
dent jako gminny komisarz spiso-
wy. Zastępcą gminnego komisarza 
spisowego jest osoba przez niego 
wskazana (w  przypadku Poznania 
funkcję tę pełni sekretarz miasta). 
Przygotowanie i  przeprowadzenie 
prac spisowych na terenie gminy za-
pewnia gminne biuro spisowe.
Czynności spisywania ludności 
i  mieszkań wykonują rachmistrze 
spisowi (telefoniczni oraz terenowi).
Historia spisów
Pierwsze nowożytne spisy lud-
ności przeprowadzano w  krajach 
skandynawskich (np. w  Szwecji 
w  1749  r.). W  USA pierwszy spis 
odbył się w 1790 roku, na ziemiach 
polskich w 1789, a w Rosji w 1897. 
Na początku XIX wieku przeprowa-
dzono też pierwsze spisy w Wielkiej 
Brytanii, Francji, Prusach i Austrii.
Pierwsze informacje liczbowe o lud-
ności ziem polskich zaczęły się po-
jawiać już w  średniowieczu, m.in. 
w kronice Galla Anonima (ok. 1113–
1116 r.) i  bullach papieskich, a  od 
XV wieku także w  księgach uposa-
żeń biskupstw. Od XVI wieku zaczę-
to wymieniać liczby mieszkańców 
w  państwowych rejestrach podat-
kowych i lustracjach królewszczyzn, 
sporządzanych głównie dla celów 
fiskalnych i wojskowych. W okresie 
oświecenia – XVIII wiek – kościelne 
spisy ludności przeprowadzane były 
przez biskupów.
Pierwszy powszechny spis ludności 
oparty na nowoczesnych zasadach 
przeprowadzono w  niepodległej 
Polsce w 1921 roku, jednak nie objął 
on Górnego Śląska, Wileńszczyzny 
i  miejscowości, które nie zostały 
ostatecznie przyznane Polsce. Drugi 
powszechny spis ludności odbył się 
w 1931 roku. Spisy z lat 1921 i 1931 
stały się okazją do integracji oby-
wateli wokół odrodzonego państwa 
i  służyły do zaplanowania budżetu 
na odbudowę wolnej Polski.

oprac. mat.
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Dąb rośnie na polanie u zbiegu ulic 
Winogrady i  Armii Poznań. Drze-
wo ma obwód 325 cm na wysokości 
130 cm, regularną koronę, charak-
teryzuje się dużymi wartościami 
estetycznymi, wyraźnie góruje nad 
pozostałymi drzewami. Jego wiek 
ocenia się na między 150 a 200 lat. 
Badania tomograficzne przeprowa-
dzone w  2020 roku nie wykazały 
uszkodzeń tkanek wewnętrznych 
drewna. Drewno wewnątrz pnia 
jest zdrowe, bez uszkodzeń. Wnio-
sek o  ustanowienie dębu pomni-
kiem przyrody zgłosił do Wydziału 
Kształtowania i  Ochrony Środowi-
ska Adam Suwart, społeczny opie-
kun zabytków.
Po opiniach sporządzonych przez 
Uniwersytet Przyrodniczy w  Po-
znaniu, mających na celu ocenę 
walorów przyrodniczych i  krajo-
brazowych oraz kwalifikację do 
objęcia ochroną rzeczonego drze-
wa w  formie pomnika przyrody, 
inicjatywę ustanowienia pomnika 
przyrody poparł Zarząd Zieleni 
Miejskiej i  Miejski Konserwa-
tor Zabytków. Dąb otrzyma imię 
Cytadelowców Poznańskich (na 
cześć cywilnych uczestników walk 
o  Fort Winiary – Cytadelę w  lu-
tym 1945 r.). Drzewa pomnikowe, 
szczególnie w  centrach dużych 
miast, stanowią wartość dodaną. 
Są cennym świadkiem historii 
i  dziedzictwem przyrodniczym. 
Odgrywają ważną rolę społecz-
ną, przyrodniczą i  zdrowotną. 
W  stosunku do drzew będących 
pomnikami przyrody zabrania się 
m.in. umieszczania na nich tablic 
reklamowych, jest też obowiązek 
stałego monitoringu oraz wykony-
wania zabiegów pielęgnacyjnych 
i zabezpieczających, a także odpo-
wiedniego oznakowania.
– Mój wniosek złożyłem jako oby-
watel, ale i  jako społeczny opiekun 
zabytków – mówi Adam Suwart, 
wnioskodawca. – W  styczniu 2018 
roku ówczesny Wydział Ochrony 
Środowiska odniósł się do nie-
go pozytywnie. Potem nastąpiły 
różne formalności. W  lutym 2020 

roku, w  związku z  przewlekłością 
postępowania, na moją prośbę in-
terweniowała w  tej sprawie radna 
Halina Owsianna. Warto dodać, że 
możliwa jest także ochrona drzew 
na podstawie przepisów Ustawy 
o  ochronie zabytków i  opiece nad 
zabytkami. Szczególnie aleje drzew, 
szpalery czy inne układy mogą zo-
stać wręcz wpisane do rejestru za-
bytków. Ochrona drzewa w postaci 
pomnika przyrody oprócz cech 
czysto dendrologicznych uwzględ-
nia też kontekst krajobrazowy oraz 
aspekty kulturowe związane z drze-
wem czy danym obszarem. Adam 

Suwart dodaje też, że ma wytypo-
wane kolejne 17 drzew w  różnych 
miejscach Poznania.
Dąb Cytadelowców Poznańskich ła-
two odnaleźć na polanie. Jest więk-
szy od innych drzew, a  dodatkowo 
znajduje się na nim obecnie obiekt 
przypominający wielką budkę lęgo-
wą dla ptaków. Jej rozmiary wyni-
kają z tego, że została przeznaczona 
dla puszczyków. Jednak obecnie we-
dług naszych informacji zamiesz-
kiwana jest przez... wiewiórkę. To 
zapewne jeszcze jeden powód, aby 
wybrać się na Cytadelę i  zobaczyć 
nowy pomnik przyrody. mat.

Z  okazji Międzynarodowego Dnia 
Tańca 29 kwietnia na ratajskim 
osiedlu Rusa na jednej ze ścian bu-
dynku, w  którym mieszkała Olga 
Sawicka, zostanie odsłonięta tablica 
upamiętniająca tę znakomitą tan-
cerkę i primabalerinę polskich scen 
operowych. 
Olga Sawicka zamieszkała na os. 
Rusa 98 pod koniec lat 70. Zawsze 
była elegancka, delikatna i uśmiech-
nięta. Wielu mieszkańców nie 
zdawało sobie sprawy, że podczas 
osiedlowych spacerów spotykają le-
gendę polskiego baletu. 
Urodziła się w Poznaniu w 1932 roku. 
Jako 15-latka zadebiutowała w  Ope-
rze Poznańskiej. Była także solistką 
opery bytomskiej i  warszawskiej. 
Zachwycała publiczność Helsinek, 
Sztokholmu i  Oslo. Podczas pobytu 
w Paryżu wystąpiła w wieczorze ba-
letowym w  Salle Pleye, zaproszona 
przez legendarnego Serge’a  Lifara, 
a w moskiewskim Teatrze Balszoj tań-
czyła z ogromnym sukcesem Giselle. 
Do Poznania wróciła w  1963 roku, 
namówiona przez Conrada Drze-
wieckiego, który wówczas kiero-
wał baletem Opery Poznańskiej. 
Jej kreacje klasyczne (Giselle, Julia, 
Odetta-Odylia), a  także nowocze-

sne w  choreografiach Drzewieckie-
go przeszły do legendy polskiego 
baletu. W  1975 roku pożegnała się 
ze sceną. Potem, jako kierownik 
baletu, współpracowała z  Teatrem 
Muzycznym w Poznaniu, a w latach 
80. pracowała z młodymi tancerza-
mi Szkoły Baletowej w  Poznaniu. 
Zmarła w 2015 roku.
Tablica pamięci Olgi Sawickiej 
to inicjatywa mieszkańców, Rady 
i  Kierownictwa Osiedla Rusa oraz 
Zarządu Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Osiedle Młodych”. Autorem 
płaskorzeźby jest Romuald Łuczko 
– poznański artysta sztuk pięknych. 
Uroczyste odsłonięcie tablicy, której 
fundatorem jest Jack-Bud Polska, 
odbędzie się 29 kwietnia o g. 12 na 
os. Rusa 98.

Julia Tritt
SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu

Rada Miasta Poznania zdecydowała 
o wystąpieniu ze Związku Międzyg-
minnego GOAP. Od 1 stycznia 2022 
roku miasto będzie samodzielnie 
prowadziło system gospodarki od-
padami. O wysokości opłat za śmie-
ci i  częstotliwości odbiorów będą 
odtąd decydowały władze Poznania.
Radni przyjęli uchwałę o  wyjściu 
z  „odpadowego” związku międzyg-
minnego 9 marca. Wypowiedzenie 
skutkuje dopiero 31 grudnia danego 
roku. Zatem od 1 stycznia 2022 roku 
Poznań będzie znowu prowadził 
samodzielną gospodarkę śmiecio-
wą. Przypomnijmy, że Poznań był 
członkiem GOAP-u  od 2010 roku. 
W  skład związku wchodziło także 
osiem sąsiednich gmin: Buk, Czer-

wonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Mu-
rowana Goślina, Oborniki, Pobie-
dziska i Swarzędz. Gmina Suchy Las 
wystąpiła ze związku w 2013 roku.
Poznań chce rozwijać system gospo-
darki odpadami, osiągać wymagane 
wskaźniki odzysku oraz zapewnić 
stabilny poziom cen za wywóz i  za-
gospodarowanie śmieci. Miasto 
uznało jednak, że chce te zadania re-
alizować samodzielnie, we własnym 
imieniu i  adekwatnie do warunków 
lokalnych i  możliwości inwestycyj-
nych. Miasto zamierza m.in. uszczel-
nić system opłat oraz podnieść jakość 
selektywnej zbiórki odpadów. Zada-
nia GOAP-u  dotyczące gospodarki 
odpadowej przejmie od 1 stycznia 
Urząd Miasta Poznania. szym
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Dąb Cytadelowców Poznańskich – nowy pomnik przyrody

Blok, w którym mieszkała Olga Sawicka

Pomnik przyrody
Poznań ma nowy pomnik przyrody. W marcu 
Rada Miasta Poznania zgodziła się, aby do tej 
rangi podnieść dąb szypułkowy rosnący na 
Cytadeli. 

Tancerka  
na ścieżkach 
osiedlowych

Poznań wystąpił 
z GOAP
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Spotykamy się w maseczkach, z dy-
stansem, ale w  dniu, kiedy razem 
z  żoną jedziecie na szczepienia 
przeciw COVID-19. Były z  tym 
problemy?
To był przypadek. Z  głupia frant 
podjechaliśmy wieczorem do punk-
tu szczepień na MTP w  Poznaniu. 
I  udało się, ku naszemu zaskocze-
niu. Pierwszą dawkę mamy za sobą. 
Dzisiaj druga. Z  racji wieku to dla 
nas ważne i bardzo się cieszymy.
A co w tej pandemii jest dla Ciebie, 
człowieka tak aktywnego, najtrud-
niejsze?
Właśnie to ograniczenie aktywności. 
Ja ciągle pracuję na pełny etat. Ciągle 
realizuję  zadania budowlane i szalenie 
lubię być na budowach. Coś powsta-
je na moich oczach. Lubię pogadać 
z  ludźmi, podyskutować z  kierowni-
kiem budowy, z projektantem. Pande-
mia mi to ogranicza. Zamiast się kon-
centrować na celu mojej pracy, to się 
zastanawiam, czy siedzę w odległości 
dwóch metrów od kogoś, czy okno jest 
otwarte, ilu ludzi jest w  pomieszcze-
niu. A ponieważ jestem w podeszłym 
wieku, ze wskazaniem ostrożności, to 
pandemia utrudnia mi pracę.
Od paru dobrych lat mógłbyś być 
na emeryturze…
Od dziesięciu.
Więc? 
Uważam, że jak długo pracuję, tak 
długo żyję. Moje aktywności związa-
ne z pracą wymagają różnych rzeczy: 
wiedzy, pracy umysłowej, stałych kon-
taktów. Tak długo, jak człowiek kon-
taktuje się z drugim człowiekiem, to 
się rozwija. Kiedy mam przed sobą 
cel, taki jak zbudowanie siedziby 
Polskiego Teatru Tańca, a  wcześniej 
na przykład wieży kontroli lotów na 
Ławicy, to chciałbym go dokończyć. 
A  potem sobie myślę, że teraz do-
kończę drugi etap Fortu VII, szpital 
w  Słupcy jest do zrobienia, Miejski 
Ośrodek Kultury w Gnieźnie… Nud-
na jest mieszkaniówka, bo wszystko 
jest takie samo. Ale takie przedsię-
wzięcia jak Polski Teatr Tańca czy 
Ośrodek Kultury w  Gnieźnie to pa-
sjonujące wyzwania, nie pozwalają na 
rozleniwienie szarych komórek. 
Pracujesz jako inżynier kontrak-
tu?

Tak, taka jest moja funkcja. Działam 
na styku trzech żywiołów: projek-
tanta, wykonawcy i inwestora. 
Co jest pod adresem Taczaka 8 
w Poznaniu?
Siedziba Polskiego Teatru Tańca. 
Planowane otwarcie to 29 kwietnia – 
Międzynarodowy Dzień Tańca. 
Na czym polegała wyjątkowość tej 
budowy?
Trzeba było skojarzyć stare z nowym. 
Odnowić kamienicę od ulicy Tacza-
ka, z  przeznaczeniem na admini-
strację, i połączyć ją z nową, bardzo 
nowoczesną i  wielofunkcyjną prze-
strzenią taneczno-teatralną. Mamy 
w Poznaniu zupełnie nowy teatr!
Od wielu lat mieszkasz na osiedlu 
Rusa, w bloku z wielkiej płyty. An-
gażujesz się także w  prace Rady 
Osiedla. Co to jest za osiedle, na 
którym wspólnie mieszkamy?
Uważam, że jest to jedno z  najpięk-
niejszych osiedli w  Poznaniu, które 
zostało ukształtowane według idei tak 
zwanej jednostki sąsiedzkiej. Powsta-
ły takie małe miasteczka o ruchu ob-
wodowym na granicach tego osiedla, 
oddzielone wysokimi budynkami. 
To duże osiedle, ma większą liczbę 
mieszkańców niż pobliskie miasto 
Kórnik.
Tak. Około 8,5 tysiąca, według de-
klaracji pobieranych umów śmiecio-
wych. Ale to dane zaniżone, bo część 
mieszkań jest wynajmowana. To 
znaczny odsetek, ale nie tak duży jak 
na innych osiedlach. To znaczy, że 
ludzie na tym osiedlu chcą mieszkać. 
Kiedyś to było bardzo demokra-
tyczne osiedle, mieszkali tutaj lu-
dzie wszystkich zawodów i warstw 
społecznych… 
Tak, na przykład w  tym bloku 
mieszkała wybitna tancerka, prima-
balerina Opery Poznańskiej w  la-
tach 60. i 70. XX wieku, Olga Sawic-
ka. Znaliśmy się, chodziliśmy tymi 
samymi ścieżkami. Była lubiana na 
osiedlu. Jestem przekonany, że wielu 
mieszkańców nie wiedziało, jaka to 
zasłużona artystka. Znana i  cenio-
na w  całej Europie. Stwierdziłem 
w pewnym momencie, że należało-
by naszym współmieszkańcom po-
kazać, że różni ciekawi ludzie tutaj 
mieszkali. Może nadal mieszkają. 

29 kwietnia, w  Międzynarodowym 
Dniu Tańca, chcielibyśmy – jeżeli 
okoliczności pozwolą – odsłonić ta-
blicę przypominającą Olgę Sawicką, 
z napisem, że kiedyś tutaj mieszkała. 
A co Ciebie trzyma na tym osiedlu?
To osiedle jest na tyle przyjazne, że 
nie wywołuje u mnie potrzeby zmia-
ny otoczenia. Tu się dobrze mieszka-
ło i dobrze mieszka. Wszystkie funk-
cje mieszkaniowe – i te podstawowe, 
i  te wyższego rzędu – są w  miarę 
szybko realizowane. Do centrum 
można się dostać w  15 minut. Jest 
tramwaj – jedyny w  Poznaniu ka-
wałek podziemnego tramwaju, jest 
szkoła, do której dzieci mogły i mogą 
bezpiecznie chodzić. Jest kościół, 
są obiekty sportowe, sklepy i  jakże 
potrzebny ryneczek.  Administracja 
spółdzielcza zapewnia szereg spraw, 
które musiałbyś sam realizować 
gdzieś w domku jednorodzinnym. Tę 
przysłowiową ciepłą wodę dostarcza 
spółdzielnia. To jest wygoda, a może 
trochę wygodnictwo (z uśmiechem). 
Zastanawiam się, czy Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” 
nie powinna mieć uzupełniającej 
nazwy „Osiedle Srebrnej Fali”? Bo 
nasze pokolenia się tutaj zestarzały. 
I  poza piękną przyrodą, ławkami, 
przestrzeniami do spacerowania, to 
seniorzy nie mają gdzie się spoty-
kać. Brak także oferty kulturalnej. 
Nasze osiedle już się nie załapało na 
program budowy obiektów kultu-
ralnych. Żeby temu zaradzić, w po-
mieszczeniach wygospodarowanych 
– piwnicznych i parterowych – urzą-
dzono kluby i klubiki osiedlowe. Ale 

głównie są one albo dla osób nie-
pełnosprawnych, co jest niezwykle 
cenne i  godne pochwały, albo dla 
dzieci i  młodzieży. Jest jeden klub 
seniora, ale prawie w piwnicy i dzia-
ła raz w  tygodniu, więc to prawda, 
że starsi mieszkańcy nie mają swo-
jego miejsca. Jako Rada Osiedla cały 
czas się dobijamy, żeby przy okazji 
rozwoju infrastruktury sportowej 
wybudować pawilon sportowo-kul-
turalny. Byłaby szansa na kawiaren-
kę i  miejsce spotkań, ale czasy są 
teraz ciężkie. Są także różne zaku-
sy, żeby spółdzielnie mieszkaniowe 
w  tym kształcie likwidować, bo nie 
wszędzie one działają tak dobrze jak 
w Poznaniu. To niepokojące sygnały. 
Trzymam kciuki, żeby seniorzy 
dobrze się czuli na tym osiedlu. 
To także potencjał dla młodych ro-
dzin i uzupełnianie się pokoleń. My, 
jako Rada Osiedla, także dbamy 
o  to, żeby broń Boże nie nastąpiła 
jakaś deprecjacja osiedla. Stąd cią-
gle nowe pomysły. Prawdopodobnie 
w tym roku uda nam się zrealizować 
fotowoltaikę na pierwszym wieżow-
cu, żeby można było zasilać prądem 
powierzchnie wspólne. To może być 
korzystne dla mieszkańców.
Czy wśród Twoich licznych pa-
sji na pierwszym miejscu jest fo-
tografia? I  dlaczego tak często  
fotografujesz balet i taniec?
Fotografią zaraził mnie mój ojciec. 
Miał pierwsze powojenne aparaty 
i  nauczył mnie wielu rzeczy. Rze-
czywiście często fotografuję balet, 
bo artystyczny ruch stwarza moż-
liwości interpretacyjne. Zatrzyma-

nie błyskawicznie ulotnego obrazu 
pozwala dostrzec te elementy, które 
uciekają sprzed oczu. Z drugiej stro-
ny, co mi się jeszcze za bardzo nie 
udaje, chciałbym pokazać na zdję-
ciach, jak ruch baletowy się rozwija.  
Jeżeli ja obrabiam jakieś zdjęcie, to 
robię to czasami w setkach warian-
tów i w pewnym momencie mówię 
sobie: To już jest dobre, to mnie za-
ciekawiło! Bo nie można wiedzieć 
z góry, jaki będzie efekt obróbki. Ta-
niec daje tutaj ogromne możliwości.
Zwiedziłeś prawie cały świat. Po-
dróż życia?
Trudno wymienić jedną. Najbardziej 
w emocjach zostają te ostatnie. Ale ja 
za jedną z  najciekawszych uważam 
wyprawę do Patagonii, do Argentyny 
i Chile. Niezwykła różnorodność kra-
jobrazów i  ludzi. Dzikość przyrody. 
Zachwycające przestrzenie. Świetne 
wino (śmiech). To także kraina, gdzie 
jest „Koniec świata. Początek wszyst-
kiego”, jak głosi napis na Ziemi Ogni-
stej. Ostatnia moja podróż, tuż przed 
pandemią, to znowu było Chile, ale 
również Wyspa Wielkanocna. Naj-
bardziej samotna wyspa świata. 
Marzenie podróżnicze?
Chyba Indie. Byłem raz, ale chciał-
bym zobaczyć Indie Południowe.
Masz duży zbiór płyt. Ulubiona mu-
zyka?
Jazz fusion z  królem Milesem Da-
visem. A  tu mam całą kolekcję płyt 
zmarłego niedawno Chicka Corei. 
Uwielbiam także muzykę elektronicz-
ną z tzw. szkoły berlińskiej. Mistrzem 
jest Klaus Schulze, także zespół Tan-
gerine Dream, ale w starym wydaniu.
Widokówki starego Poznania. To 
kolejna pasja? 
Ja jestem Ślązakiem, który przybył 
do Poznania na studia, a w Poznaniu 
jest wiele fascynujących budynków 
ze swoją historią. Chciałem zobaczyć, 
jak to kiedyś wyglądało. Szukałem na 
jarmarkach, na aukcjach. Tutaj był 
przecież wielki garnizon wojskowy 
i  żołnierze wysyłali z  Poznania wi-
dokówki do Niemiec. Te widokówki 
są szalenie interesujące. Pomagają mi 
w  mojej inżynierskiej pracy i  często 
uczę się z nich starego Poznania. 
Bardzo dziękuję. 

rozmawiał: Wojciech Biedak 
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Jak długo pracuję, tak długo żyję
Wojciech Gaczek – inżynier budownictwa lądowego z ponad 50-letnim 
doświadczeniem, przewodniczący Rady Osiedla Rusa w Poznaniu. Człowiek 
wielu pasji, także artystycznych. 
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tytka seniora

Senior w domu 

Uwaga! informacje na temat inicjatyw, usług i wydarzeń zawarte w Tytce 
Seniora mogą okazać się nieaktualne w związku ze zmieniającą się sytuacją epi-
demiologiczną. Polecamy zaglądanie na strony i profile facebookowe instytucji 
i organizacji lub bezpośredni kontakt z organizatorami. Zachęcamy też do śle-
dzenia 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). in-
formacje na temat narodowego programu szczepień można uzyskać, dzwoniąc 
na infolinię 989, dostępne są również na stronie: gov.pl/web/szczepimysie. 

Centrum Inicjatyw Senioralnych 
nadal jest nieczynne dla odwie-
dzających. Pozostajemy do dys-
pozycji pod numerami telefonów:  
61 847 21 11, 61 842 35 09 (pon.–
pt. w  g. 8–16), a  także pod adre-
sem mailowym: centrum@cen-
trumis.pl. Udzielamy wszelkich 
informacji na temat wsparcia 
i oferty w mieście dedykowanej jej 
najstarszym mieszkańcom. Zachę-
camy też do śledzenia aktualności 
na naszej stronie internetowej: 
centrumis.pl oraz naszego profilu 
na Facebooku, gdzie publikujemy 

powiadomienia związane z  epi-
demią i  szczepieniami przeciwko 
COVID-19. Przy Centrum działa 
również animatorka senioralna, 
która wspiera kluby seniora i inne, 
nieformalne grupy senioralne. 
Można się z nią kontaktować pod 
numerami tel. 517 068 827, 61 842 
35 09, pon.–pt. w g. 8–16.  •

Centrum 
Inicjatyw 
Senioralnych

Palmiarnia jest czynna wt.–sob. 
w g. 9–17 (kasa czynna do g. 16), 
w  dni świąteczne i  niedziele 
w g. 9–18 (kasa do g. 17). Zwiedza-
jący muszą pamiętać o zachowaniu 
obostrzeń sanitarnych – zakry-
wanie nosa i  ust, dezynfekowanie 
rąk, utrzymywanie dystansu, nadal 
obowiązuje limit gości (w  pawi-

lonach może przebywać maksy-
malnie 46 osób). Ceny biletów: 
normalny – 12 zł, ulgowy – 8 zł, 
w każdy wtorek bilety dla osób 60+ 
w cenie 4 zł. W kwietniu przypada 
110. rocznica otwarcia Palmiar-
ni – warto śledzić informacje na 
stronie: palmiarnia.poznan.pl oraz 
profilu facebookowym.  •

Kwietniowe spektakle: 16–17.04, 
g.  19 – Have o  good cry – idea 
„pokoju do płakania” jako te-
ren wspólny, który może stać się 
miejscem oczyszczenia, wspar-
cia, uwolnienia albo bycia razem 
przez krótką chwilę i bez żadnego 
przymusu; 24.04, g. 19 – Wszystko 
się zmieni  – globalne ocieplenie, 
powódź plastiku, góry elektro-
śmieci. Wszystko się zmieni, ale 

zanim zmieni się na lepsze, będzie 
jeszcze gorzej. Jaką rolę w  tym 
wszystkim mogą odegrać człowiek 
i technologia? Bilety w cenie 15 zł, 
dostępne na stronie Bilety24.pl 
lub tel. 795 577 022 – warto pytać 
o zniżkę seniorską. Siedziba Sceny 
Roboczej mieści się w  dawnym 
budynku kina Olimpia (ul. Grun-
waldzka 22, VI piętro), można się 
do niej dostać windą. •

Urodziny Palmiarni 

Scena Robocza

W  kwietniu w  ramach akcji „Se-
nior w  domu” Centrum Inicjatyw 
Senioralnych poleca sporo cie-
kawych wydarzeń internetowych 
w imieniu miejskich instytucji kul-
turalnych i stowarzyszeń. 

Zdalne spotkania 
senioralne
Fundacja Młyn Wsparcia zapra-
sza do udziału w  spotkaniach 
prozdrowotnych, edukacyjnych 
oraz kulturalnych. W  programie 
m.in. treningi pamięci, warsztaty 
o  tematyce dietetycznej, warsztat 
funkcji językowych oraz taniec 
rehabilitacyjny. Spotkania odby-
wają się w formule online, na plat-
formie Zoom. Aby wziąć w  nich 
udział, trzeba należeć do grupy na 
Facebooku „Środa dla seniora on-
line”. Link do każdego spotkania 
wraz z informacją przypominającą 
o  warsztatach pojawia się w  gru-
pie „Środa dla seniora online” na 
Facebooku oraz na profilu face- 
bookowym Fundacji Młyn Wspar-
cia dzień przed planowanym spo-
tkaniem – jest aktywny 10 minut 
przed konkretnym spotkaniem. 
Plan kwietniowych spotkań pojawi 
się na profilu Fundacji w ostatnim 
tygodniu marca: facebook.com/
mlynwsparcia. Szczegółowe infor-
macje oraz pomoc techniczna: 663 
942 366. Projekt realizowany jest 
przy wsparciu i rekomendacji Wy-
działu Zdrowia i  Spraw Społecz-

nych w Poznaniu. Potrwa do 
22 maja 2021 r.

Biblioteka 
raczyńskich 
Wybrane wydarzenia 
w kwietniu:

10.04, g. 13 – wykład Człowiek wo-
bec systemu – literatura obozowa 
i socrealizm poprowadzi dr Krzysz-
tof Witczak, dostępny będzie na 
profilu facebookowym Muzeum Li-
terackiego Henryka Sienkiewicza.
13.04, g. 16.30 – Wtorek dla senio-
ra – kolejne spotkanie z  piosenką 
literacką. Tym razem prof. Joanna 
Maleszyńska opowie o  wierszach, 
które stały się tekstami piosenek. 
Wykład będzie emitowany na ka-
nale na YouTube Biblioteki Ra-
czyńskich.
22.04, g. 18 – Książka: kto za nią 
stoi? – spotkanie o  kulisach świa-
ta książki. W  jaki sposób wydaje 
się książki, na co zwracają uwagę 
wydawcy, czy tłumacze poprawia-
ją autorów oraz jak pisarze współ-
pracują z  redaktorem, korektorem 
i  wydawcą? Spotkanie emitowane 
będzie na profilu facebookowym 
Biblioteki Raczyńskich.
26.04, g. 18 – Mól w sieci 2 – z Ka-
tarzyną Czajką-Kominiarczuk o  se-
rialach. Rozmowa o  serialach jako 
kwintesencji popkultury oraz o tym, 
jak współcześnie rozmawiamy o kul-
turze w  mediach społecznościo-
wych. Spotkanie emitowane będzie 
na profilu facebookowym Biblioteki 
Raczyńskich. 
28.04, g. 16 – Zdradzamy tajemnice 
Iłły! – przewodnik poprowadzi słu-
chaczy przez biografię Iłłakowiczów-
ny, która skrywała wiele tajemnic, 
spotkanie dostępne będzie na profilu 

facebookowym Mieszkania-Pracow-
ni Kazimiery Iłłakowiczówny.
Oddziały MNP
Muzeum Sztuk Użytkowych w  Po-
znaniu zaprasza do obejrzenia 
pięcioodcinkowego miniserialu, 
w  którym oddział Muzeum Naro-
dowego w Poznaniu został przedsta-
wiony w zabawny sposób, oraz odby-
cia wirtualnego spaceru po muzeum. 
Na wirtualne zwiedzanie zaprasza 
też Muzeum Instrumentów Muzycz-
nych. Materiały dostępne są m.in. na 
profilach facebookowych obu muze-
ów oraz stronie msu.mnp.art.pl.

Galeria Arsenał
Wybrane wydarzenia w kwietniu:
8.04, g. 18 – Formy zamieszkiwania. 
Własnym głosem o  sobie – deba-
ta online z  udziałem m.in. Adama 
Bodnara w ramach cyklu Sąsiedztwo 
nie/widzialne, której celem będzie 
dyskusja na temat tymczasowych 
form zamieszkiwania z perspektywy 
doświadczenia przymusowego prze-
mieszczania się oraz konieczności 
dostosowywania się do nowych wa-
runków życia. Transmisja na profilu 
facebookowym Galerii Arsenał.
10.04, g. 11 – Plastyczna kuchnia – 
warsztaty dla dzieci w  wieku 5–8 
lat, wraz z opiekunami. Uczestnicy 
warsztatów zamiast farb użyją wa-
rzyw i owoców. Ułożą z nich m.in. 
ludziki i stwory, inspirując się dzie-
łami włoskiego malarza Giuseppe 
Arcimboldo. Przed warsztatami na-
leży przygotować: świeże warzywa, 
nożyczki, nóż, wykałaczki, kartki 
A4, kredki ołówkowe. Czas trwa-
nia: 20 min. Transmisja na profilu 
facebookowym Galerii Arsenał, 
film będzie też dostępny na kanale 
YouTube Galerii. •
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Nowotwory są, łącznie z  choro-
bami układu krążenia, dominu-
jącą przyczyną zgonów na świe-
cie. Część pacjentów może zostać 
zdyskwalifikowana z  dalszego 
leczenia choroby nowotworowej 
ze względu na współistniejącą 
chorobę serca. U niektórych po le-
czeniu onkologicznym występują 
powikłania, i to najczęściej kardio-
logiczne. Celem tzw. kardioonko-
logii jest maksymalizacja korzyści 
z  leczenia onkologicznego przy 
jednoczesnej minimalizacji obja-
wów ubocznych. 

Szpital Kliniczny Przemienienia 
Pańskiego UM w  Poznaniu pro-
wadzi program profilaktyczny 
„Kardioonkologia” dla pacjentów 
z  uszkodzonym mięśniem ser-
cowym i  niewydolnością serca. 
O  zakwalifikowanie do programu 
należy poprosić swojego onkologa, 
a następnie ze skierowaniem zgło-
sić się do Poradni Kardiologicznej 
szpitala przy ul. Długiej 1/2 (wej-
ście od ul. Garbary). Rejestracja te-
lefoniczna dla zakwalifikowanych 
pacjentów: tel. 690 396 987 (pon.–
pt. w g. 10–14). •

Po raz pierwszy w historii Pozna-
nia mieszkańcy mogą współde-
cydować o  ważnych dla miasta 
kwestiach w ramach panelu oby-
watelskiego. Jego tematyka kon-
centruje się na zmianach klimatu. 
Panel obywatelski to forma demo-
kratycznego współdecydowania 
o  rozwoju miasta. Bierze w  nim 
udział losowo wyłoniona grupa 
mieszkanek i  mieszkańców. Skład 
panelu jest dobrany pod względem 
takich kryteriów jak: płeć, grupa 
wiekowa, poziom wykształcenia, 
stosunek do zmian klimatu oraz 
miejsce zamieszkania (osiedle) 
i  jest maksymalnie zbliżony do 
struktury całej społeczności. Rolą 
panelu obywatelskiego jest prze-
analizowanie danego tematu, omó-
wienie rozwiązań, wysłuchanie 

argumentów, a następnie przyjęcie 
rekomendacji do wdrożenia. 
Poznański Panel Obywatelski 
zajmuje się zagadnieniami do-
tyczącymi ochrony klimatu oraz 
przystosowania do zachodzących 
w  nim zmian. Jego temat brzmi: 
„Jak władze Poznania mogą dzia-
łać na rzecz przeciwdziałania oraz 
adaptacji do zmian klimatu i kry-
zysu klimatycznego?”. Program 

panelu obejmuje części eduka-
cyjną i  deliberacyjną. W  ramach 
części edukacyjnej, która odbyła 
się w  marcu, zgłębiano tematykę 
panelu. W  części deliberacyjnej 
(kwiecień i  maj) panelistki i  pa-
neliści będą spotykać się ze sobą 
i  dyskutować. Następnie opra-
cowana zostanie lista wstępnych 
rekomendacji. Te, które uzyskają 
poparcie co najmniej 80% uczest-
niczek i  uczestników panelu, zo-
staną podane do publicznej wiado-
mości oraz przekazane właściwym 
miejskim jednostkom lub orga-
nom. W  czerwcu opublikowany 
zostanie raport końcowy na temat 
realizacji panelu i wypracowanych 
rozwiązań. Więcej informacji na: 
poznan.pl/panelobywatelski oraz 
na profilu facebookowym.  •

Z  powodu pandemii korona-
wirusa zmieniła się organiza-
cja obsługi klienta w  siedzi-
bach Urzędu Miasta Poznania. 
W  większości przypadków oso-
bista wizyta w urzędzie jest moż-
liwa wyłącznie po uprzedniej re-
zerwacji miejsca.
Na wizytę można umówić się, 
dzwoniąc do Biura Poznań Kon-
takt pod numer 61 646 33 44 lub 
poprzez internetowy system rezer-
wacji na stronie: poznan.pl/mim/
rezerwacje/rezerwacje. Ponadto 
zarezerwować miejsce można za 
pomocą kodów QR, które znajdu-
ją się przy wejściach do budynków 
urzędu, a także za pomocą aplikacji 
mobilnej Smart City Poznań.
Obsługę klientów wcześniej umó-
wionych prowadzi Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami oraz 
Zarząd Geodezji i  Katastru Miej-
skiego GEOPOZ (ul. Gronowa 
20), Wydział Spraw Obywatelskich 
i  Uprawnień Komunikacyjnych 
(sprawy można załatwiać w trzech 

lokalizacjach – ul. Gronowa 22a, 
Libelta 16/20 i 28 Czerwca 1956 r. 
nr 404), Wydział Działalności 
Gospodarczej i  Rolnictwa (ul. 28 
Czerwca 1956 r. nr 404), Wydział 
Finansowy (sprawy można zała-
twiać w trzech lokalizacjach – przy 
ul. Słowackiego 22, ul. Gronowej 
22a i ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 
w  dalszym ciągu wstrzymana jest 
bezpośrednia obsługa przy ul. Li-
belta 16/20). Urząd Stanu Cywilne-
go również obsługuje osoby wcze-
śniej umówione, wyjątek stanowią 
sprawy dotyczące zgłoszenia zgo-
nu. Obsługa klientów prowadzo-
na jest przy ul. Libelta 16/20. Filia 
USC przy ul. 23 Lutego 4/6 pozo-
staje zamknięta do odwołania.
Wchodząc do budynku urzędu, 
należy zasłaniać nos i  usta. Przy 
wejściach znajdują się dozowni-
ki z  płynem do dezynfekcji rąk. 
W  jednym pomieszczeniu może 
przebywać tylu klientów, ile jest 
stanowisk obsługi. Szczegóły na 
poznan.pl.  •

Wielkopolskie Centrum Fizjote-
rapii zachęca do skorzystania z fi-
zjoterapii, która realizowana jest 
w  domu pacjenta. Finansowana 
jest przez NFZ – potrzebne jest 
jedynie skierowanie od lekarza 
rodzinnego lub innego specjalisty. 
Pacjenci ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności (I  grupa) 
przyjmowani są bez kolejki.
Z  fizjoterapii mogą skorzystać 
m.in. pacjenci z  ogniskowymi 
uszkodzeniami mózgu (po za-
torach czy udarach), ciężkimi 
uszkodzeniami centralnego i  ob-
wodowego układu nerwowego czy 
rdzenia kręgowego, chorobami 
przewlekle postępującymi (np. 
z  miopatiami, chorobą Parkinso-
na, zapaleniem wielomięśniowym, 
rdzeniowym zanikiem mięśni, gu-
zami mózgu), chorobami zwyrod-
nieniowymi stawów biodrowych 
lub kolanowych czy z  urazami 
kończyn dolnych. Pacjenci otrzy-
mają konsultację wstępną i końco-
wą z  fizjoterapeutą (ustalenie in-
dywidualnego planu rehabilitacji), 
do 4 miesięcy fizjoterapii za darmo 
(5 zabiegów dziennie, do 80 dni 

rehabilitacji – praca manualna, 
ćwiczenia indywidualne, nauka 
chodu oraz zabiegi fizykalne, takie 
jak: laseroterapia, elektroterapia) 
oraz porady dotyczące higieny 
pracy i dnia codziennego.

Zabiegi realizowane są na terenie ca-
łej Wielkopolski (w tym m.in. w Po-
znaniu). Zapisy: tel. 512 046 048. 
Więcej informacji: wielkopolskie-
centrumfizjoterapii.pl/fizjotera-
pia-domowa. •

Jak umówić się na 
wizytę w urzędzie? 

Miej serce dla raka 

Poznański Panel 
Obywatelski 

Bezpłatna fizjoterapia 
domowa



Miasto Poznań przeznaczyło 
80  tys.  zł na zakup pakietów re-
habilitacyjnych dla poznańskich 
seniorek i  seniorów, obejmujących 
świadczenia z  zakresu rehabilitacji 
kardiologicznej, poszerzone o kon-
sultacje pulmonologiczne, kar-
diologiczne oraz psychologiczne. 
Dzięki temu będą oni mogli szyb-
ciej i  łatwiej wrócić do zdrowia po 
przechorowaniu COVID-19. 
Z  pakietów będzie mogło skorzy-
stać 38 seniorów od 65. roku życia 
(osoby, które urodziły się w 1956 r. 
lub wcześniej). Świadczenia gwa-
rantowane w tym zakresie będą re-
alizowane wśród pacjentów, którzy 
już czekają w kolejce w Dziennym 
Oddziale Rehabilitacji Kardiolo-
gicznej Poznańskiego Ośrodka 
Specjalistycznych Usług Medycz-
nych (POSUM) lub zostaną tam 
skierowani. 
Zakażenie koronawirusem często 
wiąże się z  całkowitą izolacją od 
osób bliskich – dlatego pakiet został 
wzbogacony o konsultacje z psycho-
logiem, aby seniorzy mogli zadbać 
również o  swoje zdrowie psychicz-
ne. Projekt świadczeń rehabilitacyj-
nych dla osób po COVID-19 jest 
finansowany dzięki poprawce do 
budżetu, o którą wnioskowała radna 
Maria Lisiecka-Pawełczak. 
Ponadto, podobnie jak w  latach 
ubiegłych, Miasto Poznań – odpo-
wiadając na potrzeby mieszkań-
ców  – rozpoczęło finansowanie 
rehabilitacji ogólnoustrojowej dla 
poznańskich seniorów. Już od 1 
marca w  POSUM z  tego rodzaju 
świadczeń mogą korzystać pozna-
nianki i poznaniacy, którzy urodzili 

się w 1956 roku lub wcześniej i ocze-
kują na ich realizację w POSUM. 
Takie działanie przynosi duże ko-
rzyści poznańskim seniorom – dla-
tego przewidziane środki finanso-
we zostały zwiększone w  tym roku 
o dodatkowe 50 tys. zł. Dzięki temu 
z  turnusu rehabilitacyjnego we 
w  pełni dostosowanym ośrodku 
będzie mogło skorzystać  85  osób. 
Świadczenia opieki zdrowotnej 
opłacane przez Miasto ruszą rów-
nież od 1 czerwca tego roku w Za-
kładzie Opiekuńczo-Leczniczym 
i  Rehabilitacji Medycznej przy 
ul. Mogileńskiej 42. Więcej na: po-
znan.pl/rehabilitacja-post-covid-19.

miejsce i sposób 
załatwienia sprawy:
Dzienny Oddział Rehabilita-
cji Kardiologicznej, Poznański 
Ośrodek Specjalistycznych Usług 
Medycznych (POSUM), Al. Soli-
darności  36, Budynek B, 2 piętro. 
Pacjenci mogą dokonywać rejestra-
cji wizyt w  POSUM osobiście lub 
przez osoby trzecie telefonicznie: 
pon.–pt. w g. 11–13, lub za pomocą 
poczty elektronicznej, tel. 61 647 77 
26, e-mail: reh.kardio@posum.pl.

wymagane 
dokumenty:
– udokumentowany pozytywny 
wynik testu na COVID-19;
– skierowanie do szpitala – pod-
stawą przyjęcia pacjenta na rehabi-
litację jest skierowanie do szpitala 
wystawione przez lekarza ubezpie-
czenia zdrowotnego; lekarzy z od-
działu: chorób wewnętrznych, 
pulmonologii, rehabilitacji ogól-
noustrojowej, pulmonologicznej, 
kardiologicznej; lekarzy z poradni: 
pulmonologicznej, kardiologicz-
nej, rehabilitacyjnej, POZ.
Uwaga! Na skierowaniu musi być 
pieczątka jednostki kierującej z  ak-
tualnym numerem umowy z  NFZ, 
numerem REGON i numerem kodu 
resortowego oraz pieczątka lekarza 
wystawiającego skierowanie. Do 
skierowania należy dołączyć wyniki 
badań potwierdzające rozpoznanie. 
Dokumenty w  dniu zgłoszenia na 
świadczenia opieki zdrowotnej: 
dowód osobisty (PESEL), doku-
ment potwierdzający ubezpieczenie 
zdrowotne wraz z  dokumentacją 
medyczną związaną z przebytą in-
fekcją oraz schorzeniami współist-
niejącymi. •

Sala rehabilitacyjna 
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W projekcie „Od seniora dla junio-
ra... czyli alternatywna historia Po-
znania” mogą wziąć udział osoby, 
które chcą podzielić się historiami 
i  wspomnieniami związanymi ze 
znanymi miejscami w Poznaniu. 
W ciągu 9 miesięcy trwania pro-
jektu (marzec–listopad 2021 r.) 
powstanie 21 odcinków 15-minu-
towych filmów związanych z wy-
branymi, kultowymi miejscami 
w  mieście. Wypowiedzi seniorek 
i  seniorów zilustrowane zostaną 
aktualnymi nagraniami wideo 
oraz archiwalnymi zdjęciami. 
Każdy odcinek będzie dotyczył 
innego miejsca i  wątku. Wśród 
tematów pojawią się m.in.: Okrą-
glak, kino Muza, kino Rialto, nie-
istniejące już kina Bałtyk i Wilda, 
Teatr Polski, park Cytadela czy 
CK Zamek. 
Opowieści seniorek i  seniorów 
powinny w jakiś sposób być zwią-
zane ze wspomnianymi miej-
scami. Organizatorom projektu 
zależy na osobistych historiach 
z życia. Może ktoś w danym miej-
scu poznał swoją pierwszą miłość, 
był pierwszy raz w  kinie czy pa-
mięta targi motoryzacyjne sprzed 
40–50 lat. Nie jest wymagane 
przygotowanie w kierunku wystę-
pów przed kamerą czy doświad-
czenie związane z  opowiadaniem 
historii. W oparciu o nagrania po-
wstanie alternatywny przewodnik 

po Poznaniu – będzie to cyfrowa 
mapa umożliwiająca samodzielne 
zwiedzanie miasta oraz gra miej-
ska dedykowana dzieciom, mło-
dzieży i dorosłym.
Z powodu pandemii większa część 
działań realizowana będzie z  wy-
korzystaniem internetu i  narzędzi 
online. Szczegółowe informacje na 
temat projektu znaleźć można 
na jego profilu facebookowym oraz 
stronie Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych w Punkcie Informacji 60+ 
(centrumis.pl/aktualnosci-pi-60). 
Kontakt: tel. 609 984 288 (po g. 16), 
jankosmowski@wp.pl. Projekt jest 
realizowany w ramach stypendium 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu.  •

Klub Korespondencyjnych Przy-
jaciół ma zachęcić starsze osoby 
do zawierania znajomości w  czasie 
pandemii za pomocą tradycyjnej 
korespondencji – listów, kartek z po-
zdrowieniami, własnoręcznie wyko-
nanych pocztówek itp. Pomysł pole-
ga na tym, aby nie naruszając zasad 
RODO, zainicjować korespondencję 
między indywidualnymi seniorkami 
i seniorami lub całymi klubami.
Skrzynką kontaktową pomiędzy 
seniorami będą liderzy i  animato-
rzy poszczególnych grup. Będą oni 
przekazywać korespondencję od se-
niorów z jednego klubu do drugie-
go. Kwestia częstotliwości i  sposo-

bu przekazywania korespondencji 
pomiędzy liderami będzie ustalana 
indywidualnie i  dostosowana do 
możliwości każdej grupy czy lidera. 
Korespondencja będzie przekazy-
wana w zamkniętych kopertach.
Projekt jest realizowany przez 
Klub Coolturalnych Seniorów. 
Osoby lub grupy z  Poznania za-
interesowane dołączeniem do 
Klubu Korespondencyjnych 
Przyjaciół mogą kontaktować się 
z  Iwoną Kręglewską, organiza-
torką społeczności lokalnej przy 
MOPR (Filia Stare Miasto): tel. 
515 746 757 lub iwona_kreglew-
ska@mopr.poznan.pl. •

Od seniora  
dla juniora

Bezpłatna rehabilitacja 
seniorów – także  
po COVID-19

Wielkopolskie Stowarzyszenie Alz- 
heimerowskie prowadzi Ośrodek 
Geriatryczno-Gerontologiczny dla  
osób z  chorobą Alzheimera i  in-
nymi zaburzeniami otępiennymi, 
którego celem jest diagnozowa-
nie i  konsultowanie pacjentów 
z chorobą otępienną oraz możliwe 

kompleksowe wsparcie pacjentów, 
ich rodzin i  opiekunów. Ośrodek 
przyjmuje obecnie zapisy na nie-
odpłatne konsultacje telefoniczne 
oraz online z  psychiatrą, geriatrą, 
psychologiem, pracownikiem so-
cjalnym oraz fizjoterapeutą (tel. 
501 081 709 w g. 10–14 w dni robo-

cze). W programie, finansowanym 
z  miejskich środków, mogą wziąć 
udział wyłącznie mieszkańcy Po-
znania. Dodatkowo na stronie Sto-
warzyszenia (alzheimer-poznan.
pl, w zakładce „Aktualności”) udo-
stępniane są wykłady o  tematyce 
prozdrowotnej. •

Konsultacje dla osób 
z zaburzeniami otępiennymi

Korespondencyjni 
Przyjaciele



Akcja Centrum Inicjatyw Senioral-
nych promuje miejsca, które odpo-
wiadają na potrzeby osób starszych 
poprzez oferowanie atrakcyjnych 
produktów i usług, zniżek i do-
stosowanie swojej architektu-
ry. Więcej na temat akcji 
Miejsca Przyjazne Senio-
rom: tel. 61 847 21 11,  
centrumis.pl (zakładka 
„Miejsca Przyjazne Senio-
rom”). W  kwietniu w  ramach 
akcji polecamy:

A Aparaty Słuchowe
Pandemia to trudny czas dla osób 
niedosłyszących. Maseczki, zwięk-
szony dystans między rozmówcą 
czy przegrody powodują, że sły-
szymy mniej wyraźnie. W  kwiet-
niu firma A  Aparaty Słuchowe 
zaprasza do skorzystania z  bez-
płatnego serwisu aparatów słucho-
wych. Podczas wizyty pracownicy 
m.in. pomogą ustawić program 
do lepszego słyszenia mowy przy 
maseczkach, doradzą, jak nie zgu-
bić aparatu słuchowego podczas 
noszenia maseczki, zdiagnozują 
przyczynę gorszego rozumienia 
mowy i  zmierzą zysk z  dopaso-
wanego aparatu słuchowego. Se-
niorom, którzy nie mają aparatów 
słuchowych, a  w  obecnej sytuacji 

odczuwają pogorszenie słuchu, 
firma oferuje bezpłatne badanie 
słuchu i test aparatów słuchowych 
z  funkcją poprawienia słyszenia 
mowy w  maseczkach. Wymagana 
jest wcześniejsza rejestracja: Amed 
Gabinety Specjalistyczne, Aparaty 
Słuchowe, ul. Poznańska 18a/1, tel. 
61  221 01 51, 733 378 999. Infor-
macje: aapartysluchowe.com. 

Centrum medyczne 
Stanley
Bóle stóp są częstymi dolegli-
wościami, które uniemożliwiają 
aktywność ruchową. Centrum 
Medyczne Stanley (ul. 28 Czerw-

ca 1956 r. nr 135) zachęca do 
wykonania badania stóp 

z  wykorzystaniem profe-
sjonalnego sprzętu kom-
puterowego, wspartego 
technikami tradycyjny-
mi oraz oceną fizjote-
rapeutyczną. Badanie 

pozwoli na dobór odpowiednich 
akcesoriów – m.in. wkładek do 
butów. Więcej informacji na: cen-
trummedycznestanley.pl. Zapisy:  
tel. 61 649 05 55, 532 411 514. 

Aparaty Słuchowe 
Promedica
Promedica zaprasza do bezpłatne-
go testowania ładowalnych apara-
tów słuchowych w  siedzibie firmy 
(ul. Mickiewicza 31, pok. 104). 
Aparaty ładują się automatycznie, 
po odłożeniu do przenośnej łado-
warki. Na miejscu możliwość wy-
miany małych baterii i ich utyliza-
cji. Kontakt: tel. 534 027 174.

Perfect eye optic
W  każdą środę kwietnia w  Salonie 
Perfect Eye Optic w Kupcu Poznań-
skim seniorzy mogą liczyć na 25% 
rabatu na kompletną parę okularów 
oraz bezpłatne badanie wzroku. 
Kontakt: tel. 61 670 72 00 (pon.–sob. 
w g. 10– 21, niedz. w g 11–19). • 

miejSCA PrZyjAZne Seniorom

W tym roku wszyscy seniorzy, któ-
rym z rozliczenia podatku za 2020 
rok wynika nadpłata, nie zostaną 
już – tak jak do tej pory – rozlicze-
ni przez ZUS. Zamiast PIT-40A ta-
kie osoby otrzymają PIT-11A.
W  takiej sytuacji można: nic nie 
robić do 30 kwietnia – wtedy urząd 

skarbowy zaakceptuje zeznanie 
PIT-37 za 2020 r. automatycznie 
wygenerowane w  usłudze Twój e-
-PIT albo złożyć samodzielnie ze-
znanie roczne (jeśli chcemy skorzy-
stać z  ulg i  odliczeń lub przekazać 
1% podatku innej organizacji niż 
wskazana w ubiegłych latach).  •

1% podatku będzie w tym roku auto-
matycznie przekazany wcześniej wy-
branej organizacji pożytku publicz-
nego. Jeśli jednak senior chciałby 
zmienić swój ubiegłoroczny wybór:
• w  przypadku gdy otrzymał PIT-
-11A – będzie musiał wypełnić 
i wysłać do urzędu skarbowego ze-
znanie PIT-37, • w przypadku gdy 
otrzymał w  tym roku PIT-40A  – 

podobnie jak w  ubiegłych latach 
może skorzystać z formularza PIT-
-OP lub złożyć deklarację PIT-37.
Szczegółowe informacje na ten te-
mat znaleźć można na stronie Izby 
Administracji Skarbowej w  Po-
znaniu (wielkopolskie.kas.gov.pl/
izba-administracji-skarbowej-w-
-poznaniu) w  zakładce „Aktual-
ności”).  •

Seniorzy to grupa szczególnie na-
rażona na oszustwa. Przestępcy 
wymyślają najróżniejsze metody, 
żeby wyłudzić pieniądze od osób 
starszych. Mając na uwadze skalę 
zagrożenia, Komenda Wojewódz-
ka Policji w Poznaniu nieustannie 
prowadzi działania o  charakterze 
profilaktyczno-edukacyjnym, któ-
rych celem jest uświadomienie jak 
największej liczby seniorów.
Z uwagi na fakt, że wiele osób star-
szych podróżuje pociągami, KWP 
w  Poznaniu nawiązała współpracę 
z  Kolejami Wielkopolskimi. W  tro-
sce o  bezpieczeństwo seniorów 
przygotowany został pokaz mul-
timedialny przestrzegający przed 
oszustwami  – film jest regularnie 
wyświetlany na ekranach urządzeń 
w pociągach kursujących na trasach 
Wielkopolski i  poza jej granicami 
i  informuje o  podstawowych zasa-
dach (o których przypominamy rów-
nież w tym wydaniu Tytki Seniora):
Poznaj metody oszustów i  chroń 
swoje oszczędności. Nie daj się na-
brać „na wnuczka” i „na policjan-
ta”. Jak działają oszuści? Dzwoni 

telefon, podnosisz słuchawkę. Oso-
ba, z którą rozmawiasz, przekonu-
je, że jest Twoim krewnym lub jego 
znajomym. Osoba ta informuje, 
że pilnie potrzebuje pieniędzy. Te-
lefon dzwoni ponownie. Osoba 
informuje Ciebie, że „jest policjan-
tem” i przekonuje, że przed chwilą 
dzwonił oszust, a Ty musisz pomóc 
go zatrzymać. Zostajesz poinfor-
mowany, że potrzebne są pienią-
dze, które masz przekazać niezna-
nej osobie. Rozłącz się i  zadzwoń 
na 112. Pamiętaj! Policja nigdy nie 
prosi o pieniądze i nigdy nie dzwo-
ni z takim żądaniem.  •

O bezpieczeństwie 
seniorów

Zmiany w PIT  
dla emerytów

Jak przekazać  
1% podatku 

ZUS: Udogodnienia 
i aktualności 
Trzynasta emerytura
W  kwietniu Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych wypłaci emerytom 
i  rencistom trzynastą emeryturę. 
Świadczenie będzie wypłacane 
z urzędu, nie trzeba będzie składać 
żadnego wniosku. Wysokość trzy-
nastej emerytury wynosi 1250,88 
zł brutto. Trzynasta emerytura 
będzie wypłacana w  kwietnio-
wych terminach płatności oso-
bom pobierającym świadczenia 
emerytalno-rentowe i  mającym 
do nich prawo na 31 marca 2021 r. 
Świadczenie będzie przysługiwało 
w  pełnej wysokości, bez względu 
na wysokość pobieranej emery-
tury. Wypłata kolejnego dodat-
kowego świadczenia – czternastej 
emerytury – zaplanowana jest na 
listopad 2021 r.

Bezpłatny rachunek 
w każdym banku
Osoby, które nie mają konta w żad-
nym banku, mogą założyć bezpłat-
ny podstawowy rachunek płatniczy 
(PRP): w  banku, oddziałach ban-
ków zagranicznych, instytucjach 
kredytowych i  spółdzielczych ka-
sach oszczędnościowo-kredyto-
wych, które prowadzą rachunki 
płatnicze dla konsumentów. Pod-
stawowy rachunek płatniczy jest 
bezpłatny. Dzięki niemu można za 
darmo m.in. otrzymywać przelewy 
oraz wpłacać pieniądze na swój ra-

chunek, wypłacać gotówkę w ban-
ku lub w bankomacie (w Polsce i za 
granicą), płacić kartą, wypłacać go-
tówkę przy użyciu terminala płat-
niczego podczas robienia zakupów 
i  płacenia za nie kartą płatniczą 
oraz realizować zlecenia płatnicze.

Telefoniczny dyżur 
eksperta ZuS
Dyżur telefoniczny odbędzie się 
14.04 w  g. 10–12, tel. 63  272 11 07 
wew. 400. Podczas dyżuru pracownik 
ZUS wyjaśni, jak dokonać zmiany 
sposobu wypłaty świadczenia z ZUS.
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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 
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

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 Karty 
można składać w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świę-
tych 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 skierowa-
na do osób w wieku 65+. Zgłoszenia przez Poznań Kontakt: 61 646 33 44. 

Taksówka dla Seniora. Usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających 
trudności w  samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Przejazdy na tere-
nie 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 przeciwodleżynowe, bal-
koniki, chodziki, inhalatory. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby w wieku 70+. Zgło-
szenia 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 oczyszcze-
niu terenu wokół niego. Wykonywana jest na dwóch cmentarzach: Junikowie i Miłosto-
wie, 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. 

112
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. 
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– Seniorki i  seniorzy opowiadali 
wspaniale i  zupełnie od siebie nie-
zależnie. Na jedne pytania z  zu-
pełnie innych perspektyw, na inne 
z  niezwykle podobnych, tak jakby 
mówili jednym głosem – wyjaśniała 
przed premierą pierwszego odcinka 
z cyklu Aktorzy/Seniorzy jego autor-
ka Lena Frankiewicz. 
Reżyserce udało się porozmawiać 
z  szóstką aktorów seniorów. Punk-
tem wyjścia była niepokojąca teraź-
niejszość i  trudna do przewidzenia 
przyszłość, ale Frankiewicz wypyta-
ła ich również o teatr, wolność i sto-
sunek do natury oraz oczywiście 
o miłość. – Opowiadali fascynująco, 
odważnie, zaskakująco radykalnie 
i powstał z tego bardzo ciekawy cykl 
rozmów – zapowiadała cykl Akto-
rzy/Seniorzy jego autorka. Pierwszy 
odcinek oglądać można było już 
w październiku minionego roku. 
Kilkoro aktorów na potrzeby cyklu 
wykonało również fragmenty swojej 
ulubionej poezji, z  kolei jeden (Jan 
Englert) zamiast wiersza ogłosił swój 
manifest. – W  przestrzeni pustych 
teatrów, ogołoconych scen, niekie-
dy przy jednej lampie, w czasie tego 
najdłuższego chyba w historii teatru 
Antraktu 2020 zdawali się być straż-
nikami tego, co – miejmy nadzieję – 
nie odchodzi i wróci kiedyś do pod-
stawowych właściwości teatralnego 
zdarzenia, jakimi są bezpośrednia 
relacja scena–widownia, wymiana 
energii tu i teraz, w jednej przestrze-
ni, we wspólnym zgromadzeniu – 
opowiadała reżyserka. 
Oprócz wspomnianego Jana Engler-
ta (od 2003 roku dyrektor artystycz-
ny Teatru Narodowego w  Warsza-
wie) na ekranie pojawiają się również 
Mirosława Olbińska (obecnie aktor-
ka Teatru Nowego im. Kazimierza 
Dejmka w Łodzi), Irena Rybicka (od 
lat związana z Wrocławskim Teatrem 
Współczesnym), Barbara Wrzesiń-
ska (chyba najbardziej znana z  te-
lewizyjnych kabaretów Olgi Lipiń-

skiej), Dymitr Hołówko (gościnnie 
wciąż można go oglądać na łódzkiej 
scenie) oraz Niko Niakas (od ponad 
30 lat pracuje w Teatrze im. Wilama 
Horzycy w  Toruniu). – Od począt-
ku mojej pracy w  teatrze najwięcej 
radości i  satysfakcji sprawiały mi 
spotkania z  seniorami zawodu ak-
torskiego  – doświadczenie, klasa, 
niepodrabialny wdzięk, szczególny 
rodzaj serdeczności, opieki i niekoń-
czący się zasób anegdot teatralnych 
sprawiały, że właśnie za ich sprawą 
szybko poczułam się w  teatrze jak 
w domu – tłumaczyła Frankiewicz. 
W  każdym odcinku cyklu (a  jest 
ich siedem, każdy trwa około kwa-
dransa) poruszony jest inny temat. 
Początki opowiadają o  tym, jak 
bohaterowie stali się aktorami, Mi-
sja – jak traktują swój zawód, Azyl – 
w jaki sposób odpoczywają od i po 
pracy, co pozwala im na chwilę wy-
tchnienia. – Jestem fatalistą, wierzę 
w  przeznaczenie. Tak miało być – 
wyznał w jednej z odsłon cyklu Jan 
Englert, już wiemy, dlaczego został 
aktorem. – Jak mnie wybrał [An-
drzej Wajda – przyp. red.] do Kana-
łu, to nawet zrobiło to na mnie wra-
żenie. Ale szybko zapomniałem, bo 
chciałem być sportowcem – zdra-
dził. Englert miał wtedy zaledwie 14 
lat. – Nie pytali mnie z  matematy-
ki, fizyki, chemii, wiec nie miałem 
wyboru – mówił pół żartem, pół 
serio. Niko Niakas z  kolei śmiało 
powiedział, że szkoła teatralna była 
dla niego chyba czymś w  rodzaju 
terapii, bo wcześniej wszystkiego się 
wstydził. – Udało się, bo powiedzie-
li, że mam bogate wnętrze – wyznał. 
Jest też część o  ich zawodowych 
wzlotach i  upadkach, o  tym, co 
ich boli w  dzisiejszej rzeczywisto-
ści, czego obawiają się w  związku 
z przyszłością i co oznacza dla nich 
pojęcie wolności, tolerancji i współ-
odczuwania. Nie zabrakło filmowe-
go rozdziału o tajemnicach miłości. 
– Miłość dla mnie jest rodzajem psy-
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Złote myśli
Wszystko zaczęło się podczas 
wiosennego spaceru, kiedy Lena 
Frankiewicz nie mogła przestać 
myśleć o tym, jak w czasie 
lockdownu odnajdują się (bądź 
też nie) aktorzy seniorzy.

promocja

W kwietniowym numerze IKSa m.in.:

Pandemiczne granie, czyli kto i co gra w Po-
znaniu oraz jak młode lokalne grupy muzyczne 
radzą sobie z trudną pandemiczną rzeczywisto-
ścią. Do tego – subiektywny przegląd poznań-
skich zespołów wszelkich gatunków, od rocka 
i popu aż po ambient i noise. 

Cztery dni z  komiksem. Czym zaskoczy nas 
w tym roku Poznański Festiwal Sztuki Komikso-
wej? Program aż kipi od wydarzeń. Przed nami cztery dni po brzegi wypełnione 
historiami obrazkowymi. W tym roku – nauczeni doświadczeniem – organizato-
rzy postawili na formę hybrydową, by koronawirus nie pokrzyżował im planów. 

Wciąż potrzebujemy mistrzów, czyli recenzja głośnej wystawy malarstwa 
Polska. Siła obrazu w  Muzeum Narodowym z  pracami Matejki, Malczew-
skiego czy Boznańskiej. Jak pisze Justyna Żarczyńska: „Równowaga między 
nimi każe widzieć w artystach tworzących w tamtym okresie ludzi zaangażo-
wanych w bieżące wydarzenia, przejętych losem rodaków, nieobojętnych na 
zawirowania polityczno-historyczne”.

chicznej anginy, która w  jednej se-
kundzie wydawałoby się z  normal-
nego człowieka czyni kompletnego 
matoła. Mówię to dlatego, że jestem 
straszliwie kochliwy facet […]. Co-
kolwiek w  życiu robię, daję całego 
siebie. I  nie ma zmiłuj się. U  mnie 
coś jest albo czarne, albo białe. To 
jest bardzo niebezpieczne – przyznał 
Niakas. Englert natomiast w kwestii 
miłości wypowiedział się tak: – Mi-
łość to jest zawsze partnerstwo – czy 
osobie, czy idei […]. To umiejętność 
znalezienia balansu, równowagi po-
między dawaniem a braniem. 
Dymitr Hołówko również podzie-
lił się swoją historią: – Dziewczyna, 
która była dla mnie wszystkim, która 
była moją największą miłością, pew-
nego dnia odeszła. Odeszła w sensie 
fizycznym. Ja wtedy byłem w teatrze 
na próbie. Kiedy wróciłem do domu, 
nie było jej, nie żyła. Coś zupełnie nie-
wyobrażalnego – wspominał ze łzami 
w oczach, nie był pewien, czy aby na 
pewno za bardzo się nie uzewnętrz-
nił. – Po latach dopiero spotkałem 
dziewczynę, którą pokochałem, któ-
ra mnie pokochała, z którą jesteśmy 
czterdzieści kilka lat razem, mamy 
dwójkę wspaniałych dzieci – mówił 
dalej. – Te dzieci to moje największe 
artystyczne osiągnięcie. Ta miłość. 
Sama Frankiewicz nie podejmuje 
wątku. Nie wchodzi w dyskusje. Od-
daje głos starszym kolegom. Nie po-
jawia się też w kadrze, choć widz wie, 
że ona tam jest, że siedzi naprzeciwko 

aktorów, słucha. Wypowiedzi swoich 
bohaterów ciekawie tnie, zestawia ze 
sobą. Śmieszne kwestie miesza z pod-
niosłymi, radość z  bólem. Tworzy 
swoiste kompendium złotych myśli, 
nad którymi warto się pochylić. Na 
ekranie pojawiają się tylko „gadające 
głowy”, więc widza nic nie rozpra-
sza. Tylko czasem zastanawia się, czy 
aby na pewno nie ma w  tym gry… 
A może aktorzy właśnie tego chcieli? 
Są w tym w końcu mistrzami. 
Filmy dostępne są w  całości na 
kanale YouTube oraz stronach Te-

atru Narodowego w  Warszawie, 
Związku Artystów Scen Polskich 
oraz SPATiF. Frankiewicz zrealizo-
wała projekt w  ramach programu 
stypendialnego Ministerstwa Kul-
tury i  Dziedzictwa Narodowego 
„Kultura w  sieci”. Ostatni odcinek 
zaprezentowany został pod koniec 
ubiegłego roku. Ale być może to nie 
koniec. Mowa jednak nie o  kolej-
nych odcinkach cyklu, a wspólnym 
przedsięwzięciu na żywo, w  kom-
plecie. Oby się udało!

Monika Nawrocka-Leśnik 
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Najpierw była szkółka ogrodnicza, 
urządzona w  miejscu dzisiejszego 
parku Wilsona, w  1903 roku po-
wstał publiczny ogród botaniczny. 
Rok później ogród rozbudowano, 
stawiając w nim szklarnie oraz do-
mek japoński. W latach 1910–1911 
z  okazji Wystawy Wschodnio-
niemieckiej zbudowano pierwszy 
budynek palmiarni. Otwarto ją 
1 kwietnia 1911 roku. 
Tak jak w  przypadku wielu innych 
budynków wzniesionych w  Pozna-
niu na początku XX wieku, krótko 
służył on Niemcom. Już w 1919 roku, 
po zakończeniu powstania wielko-
polskiego, przeszedł w  ręce polskie. 
W  okresie międzywojennym pal-
miarnia była rozbudowywana, a  jej 
kolekcja roślin znacznie się powięk-
szyła. W latach 1922–1924 zbudowa-
no akwaria, w  których zamieszkały 
aligatory. Powstały baseny z  tropi-
kalnymi roślinami wodnymi, a także 
terrarium i insektarium z motylami.
Kolejna duża przebudowa rozpoczęła 
się w roku 1927, w związku ze zbliża-
jącą się PeWuKą – Powszechną Wysta-
wą Krajową. Słynny architekt poznań-

ski, Stefan Cybichowski, zaprojektował 
zupełnie nowy obiekt, zwany „Dru-
gą Palmiarnią”. Tworzyło ją siedem 
szklanych pawilonów różnej wielkości 
o łącznej powierzchni 1694 m kw. Za-
instalowano też automatyczne urzą-
dzenia do wytwarzania mgły i zrasza-
nia roślin sztucznym deszczem. 
Niestety, 10 lat później przyszła woj-
na z której palmiarnia wyszła strasz-
liwie okaleczona. Najpierw budynek 
został uszkodzony we wrześniu 

1939 roku w wyniku bombardowań 
niemieckiego lotnictwa. Później, 
w maju 1941 roku, zniszczenia spo-
wodowała bomba zrzucona w rejo-
nie ul. Śniadeckich przez brytyjski 
bombowiec. Kolejna klęska wojenna 
spadła na palmiarnię w  1945 roku, 
gdy na Łazarzu toczyły się walki 
uliczne. W czasie tych bojów budyn-
ki palmiarni zostały w  znacznym 
stopniu uszkodzone. Zniszczeniu 
uległo także 60 proc. powierzchni 

okiennych oraz większość roślin. 
Mimo tych zniszczeń i  strat już 
w  kwietniu 1946 roku palmiarnię 
otwarto ponownie. Utracone rośli-
ny zastąpiono nowymi, zwieziony-
mi ze  likwidowanych przez nową 
władzę majątków ziemskich.
W  1961 roku palmiarnia przeszła 
dalszą rozbudowę. Powstał wtedy 
nowy dział „akwarium”. Niestety już 
w 1978 roku obiekt zamknięto, bo był 
w  fatalnym stanie. Dopiero w  1982 
roku podjęto decyzję o kompleksowej 
przebudowie, a w zasadzie o budowie 
zupełnie nowego obiektu, z wykorzy-
staniem elementów starego.
Po 10 latach, 1 października 1992 
roku nastąpiło trzecie otwarcie Pal-
miarni Poznańskiej – w  takiej for-
mie, jaką znamy dzisiaj. Tworzy ją 10 
pawilonów wystawienniczych oraz 
dwa pawilony zaplecza. Palmiar-
nia ma powierzchnię 4600 m kw. 
i 46 tys. m sześc. kubatury. W 2003 
roku przeszła jeszcze modernizację, 
dobudowano wtedy niewielki pawi-
lon dydaktyczno-usługowy.
Palmiarnia jest jednym z  najstar-
szych i  największych obiektów tego 

typu w Europie. W jej zbiorach znaj-
duje się 11 tys. roślin, należących do 
1100 gatunków. Wśród nich są rośli-
ny tropikalne, subtropikalne, wod-
ne, rośliny klimatu umiarkowanego, 
pustynne i wiele innych. Największe 
wrażenie na zwiedzających robią 
okazy niewystępujące w naszej strefie 
klimatycznej, a więc drzewa cytruso-
we, palmy i  pnącza, sagowce, chle-
bowce, daktylowce, figowce, kaktusy, 
storczyki i paprocie. W pawilonie III 
rośnie oliwka europejska, w  pawi-
lonie VI obejrzymy zaś drzewo pie-
przowe i hebanowe.  Centralne miej-
sce w  pawilonie VII zajmuje basen, 
w którym rośnie pochodząca z Ama-
zonii wiktoria królewska (Victoria re-
gia), której pływające liście dorastają 
do 2 m, a ich wyporność pozwala na 
utrzymanie ciężaru dziecka. 
Wielką atrakcją Palmiarni Poznań-
skiej jest akwarium, na które składa 
się 37 zbiorników o pojemnościach 
od 1 tys. do 14 tys. litrów. Można 
w  nich oglądać 170 gatunków ryb 
z  różnych stron świata oraz około 
40 gatunków roślin wodnych. 

Szymon Mazur
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Palmiarnia Poznańska w pierwszej połowie lat 60. XX w.

Dzieje Palmiarni
Nawet w czasie mroźnej zimy można się tu poczuć jak w tropikalnej dżungli albo 
na gorącej pustyni. Zakochani umawiają się na randki, nauczyciele zabierają 
uczniów na lekcje przyrody, a rodzice pokazują swoim dzieciom półprzeźroczyste 
ryby i kolorowe papugi. Palmiarnia Poznańska obchodzi w kwietniu 110. urodziny!

– To był szok, że biją studentów. Że 
zdjęto Dziady ze sceny w Warsza-
wie – wspomina Zbigniew Theus. 
W marcu 1968 roku był studentem 
polonistyki i  widział, jak milicja 
rozpędza protestujących kolegów 
w Poznaniu. 
Urodził się 2 lutego 1947 roku 
w  Pruszczu-Bagienicy, małej wsi 
w Borach Tucholskich. Maturę zda-
wał w Koronowie pod Bydgoszczą. 
Na miejsce studiów wybrał Poznań 
(filologia polska na Uniwersytecie 
A. Mickiewicza), mieszkał w  aka-
demiku przy ul. Dożynkowej. 
W  marcu 1968 roku jako działacz 
Zrzeszenia Studentów Polskich 
oglądał studenckie protesty z okien 
akademika. Zapamiętał obrzuca-
ne butelkami milicyjne nyski na 

osiedlu winogradzkim. I  pobitych 
przez ZOMO studentów, uciekają-
cych przez cmentarz przy ul. Obor-
nickiej.
W  1969 roku ukończył studia na 
UAM i  rozpoczął pracę w  Radzie 
Okręgowej ZSP. W  latach 1978–
1985 był dyrektorem Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Rozpowszech-
niania Filmów, administrował sie-
cią dystrybucji filmów. W  latach 
1993–1996 dyrektorował Pałaco-
wi Kultury w  poznańskim zam-
ku cesarskim, który przekształcił 
w  Centrum Kultury Zamek. Był 
też zastępcą dyrektora Teatru 
Nowego (1997–2004). Obecnie 
zasiada w zarządzie Fundacji Sce-
ny na Piętrze.
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Zbigniew Theus, świadek Marca
Poznańskie Ar-
chiwum Histo-
rii Mówionej 

(historiamowiona.poznan.pl)  
to rozmowy z  poznaniakami 
i  Wielkopolanami, którzy opo-
wiadają o  swoich przeżyciach. 
Są wśród nich uczestnicy takich 
wydarzeń jak Czerwiec 1956, 
ale też osoby, które na przykład 
chcą podzielić się wspomnienia-
mi o tym, jak się żyło na podpo-
znańskiej wsi po zakończeniu 
II wojny albo na Ratajach w  la-
tach 70. W ten sposób, w żywym 
słowie, utrwalana jest pamięć 
o historii najnowszej i życiu co-
dziennym w Poznaniu i regionie. 

Zbigniew Theus
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