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21 grudnia 2020 roku Komisja Eu-
ropejska dopuściła na unijny rynek 
szczepionkę przeciw koronawiru-
sowi opracowaną przez koncern 
Pfizer i  firmę BionTech. 6 stycznia 
Europejska Agencja Leków dała zie-
lone światło dla szczepionki firmy 
Moderna.
W  Polsce szczepienia rozpoczęły 
się pod koniec grudnia od tzw. gru-
py zero, do której zakwalifikowano 
m.in. pracowników ochrony zdro-
wia, domów pomocy społecznej 
i ośrodków pomocy społecznej oraz 
personel pomocniczy i  administra-
cyjny w placówkach medycznych.
Od połowy stycznia rozpoczęły się 
szczepienia dla osób z  pierwszego 
etapu. Są to m.in. seniorzy i  pen-
sjonariusze domów pomocy spo-
łecznej. 15 stycznia zaplanowano 
uruchomienie centralnej rejestracji 
i  możliwość umawiania na szcze-
pienia seniorów w wieku 80+, a od 
22 stycznia w wieku 70+ (na podst. 
informacji Ministerstwa Zdrowia 
z dnia 11.01) .
Na początek konieczna jest re-
jestracja. Można jej dokonać na 
kilka sposobów: zapisy online, te-
lefon na infolinię, zgłoszenie chę-
ci szczepienia u  lekarza POZ lub 
poprzez Internetowe Konto Pa-
cjenta. Następnie trzeba zgłosić się 
do jednego z  punktów szczepień, 
które zorganizowane zostały m.in. 
w: placówkach Podstawowej Opie-

ki Zdrowotnej, innych stacjonar-
nych placówkach medycznych (np. 
Ambulatoryjnej Opiece Specja-
listycznej), mobilnych zespołach 
szczepiących, centrach szczepien-
nych w  szpitalach rezerwowych. 
W  wyniku naboru podmiotów 
leczniczych, który miał miejsce 
w  grudniu 2020 roku, powstała 
sieć punktów szczepiennych, która 

obejmuje swoim zasięgiem 96,26% 
gmin w Polsce.
W  Poznaniu szczepionkę można 
przyjąć w  ponad 90 punktach roz-
sianych na terenie całego miasta. 
Pełną listę miejsc i  adresy można 
znaleźć na stronie rządowej: gov.
pl/web/szczepimysie/wielkopolskie. 
Informacje można również uzyskać 
pod numerem telefonu 989 – Rzą-

dowej Infolinii Narodowego Pro-
gramu Szczepień przeciwko CO-
VID-19. Dodatkowo Miasto Poznań 
uruchomiło usługę informacyjną na 
temat programu szczepień w  miej-
skim call center, Biurze Poznań 
Kontakt: 61 646 33 44.
W  punkcie szczepień przed poda-
niem dawki niezbędna będzie kwa-
lifikacja lekarska. Po szczepieniu 

pacjent będzie obserwowany. Za-
równo szczepionka firmy Pfizer, jak 
i Moderna wymaga podania dwóch 
dawek w  określonych odstępach 
czasu. W  przypadku Pfizera dru-
gą dawkę podaje się po 21 dniach, 
w  przypadku Moderny po upływie 
28 dni. Zgłoszenie się po drugą 
dawkę nie wymaga ponownej reje-
stracji. W  dniu zamykania nume-
ru nie mieliśmy jeszcze informacji 
o  kolejnych dopuszczonych szcze-
pionkach. 
Na rządowej stronie: gov.pl/szcze-
pimysie znajdują się również od-
powiedzi na najczęściej zadawane 
pytania. Pytania są podzielone 
tematycznie, a  interesujące nas 
sprawy można znaleźć, korzystając 
z wyszukiwarki. Dzięki temu można 
się m.in. dowiedzieć, że informa-
cja o przebytym szczepieniu będzie 
wprowadzana do e-Kart Szczepień 
w  systemie P1, a  pacjent otrzyma 
zaświadczenie o szczepieniu. Ważną 
informacją jest również to, że w każ-
dej gminie będzie funkcjonował 
co najmniej jeden mobilny punkt 
szczepień, m.in. dla osób, które 
nie mogą samodzielnie dotrzeć na 
szczepienie. W  ramach realizacji 
strategii szczepień mobilnych prze-
widuje się szczepienie dokonywane 
przez zespoły wyjazdowe w miejscu 
zamieszkania lub przebywania pa-
cjenta.

Mateusz Malinowski
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W połowie stycznia rozpoczęły się szczepienia dla grupy, w której znajdują 
się m.in. seniorzy. Jak wygląda procedura zgłoszenia się na szczepienie? 
Gdzie w Poznaniu można się zaszczepić? Przedstawiamy najważniejsze 
informacje na ten temat. 

Szczepienia przeciwko COVID-19
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Chory, który przyjeżdża do szpitala 
im. J. Strusia, zwykle w  pierwszej 
kolejności trafia na SOR – Szpitalny 
Oddział Ratunkowy. Tam przejmują 
go lekarze, którzy zapewniają pa-
cjentowi pierwszą, niezbędną po-
moc, a następnie decydują, na jakim 
oddziale powinien przebywać. To, 
jaki numer telefonu należy wybrać, 
aby poznać informację o  stanie 
zdrowia pacjenta, zależy właśnie od 
tego, na jaki oddział on trafi. 
Najprostszym sposobem, by się tego 
dowiedzieć, jest telefon na rejestra-
cję SOR: 61 873 93 46. Po podaniu 
imienia i nazwiska pacjenta perso-
nel dyżurujący jest w stanie szybko 
ustalić, gdzie przebywa chory. Na-

stępnie wystarczy zadzwonić bez-
pośrednio na odpowiedni oddział. 
Pełną listę z  numerami telefonów 
wraz z  godzinami udzielania in-
formacji można znaleźć na stronie 
szpitala: szpital-strusia/wazne-in-
formacje-covid.
Choć terminy dyżurów telefo-
nicznych są ustalone, pracownicy 
szpitala podkreślają, że prioryte-
tem jest dla nich zawsze zdrowie 
i bezpieczeństwo pacjentów. W sy-
tuacjach, gdy wszyscy na oddziale 
będą zajęci ratowaniem chorych, 
a  lekarz dyżurujący będzie na pil-
nej interwencji, kontakt może być 
utrudniony. Dlatego specjaliści 
proszą o  rozwagę – zwłaszcza że 

zdarza się, że w  sprawie jednego 
pacjenta tego samego dnia dzwoni 
kilka osób z rodziny.
– Jeśli to możliwe, dobrze jest, by 
kontaktowała się jedna wskazana 
przez pacjenta, upoważniona osoba 
z rodziny lub bliskich, która będzie 
następnie przekazywać informacje 
pozostałym krewnym, bliskim  – 
tłumaczy Aneta Nowotarska, kie-
rownik Działu Organizacyjno-
-Prawnego Wielospecjalistycznego 
Szpitala Miejskiego im. J. Strusia 
w Poznaniu. – W ten sposób można 
uniknąć sytuacji, w  której dyżuru-
jący lekarz odbiera kilka telefonów 
pod rząd dotyczących tego samego 
pacjenta. W każdej chwili można za 

to przynieść do szpitala rzeczy, które 
są potrzebne pacjentowi. Wystarczy 
je odpowiednio zapakować, podpi-
sać (imię i  nazwisko osoby chorej 
oraz oddział, na którym leży) i wło-
żyć do pojemników, które ustawio-
ne są w  pobliżu głównego wejścia 
do szpitala. Tak złożone przedmioty 
na bieżąco przekazywane są pacjen-
tom.
Dla osób, które potrzebują wspar-
cia psychologicznego w  czasie 

pandemii, miasto przygotowa-
ło bazę kontaktową. Znaleźli się 
w  niej psychologowie, psychote-
rapeuci, psychiatrzy, pedagodzy 
i  psychoedukatorzy gotowi do roz-
mowy telefonicznej czy wideoro-
zmowy  z    każdym, kto przeżywa 
trudności w związku z przedłużają-
cą się pandemią. Można ją znaleźć 
tutaj: poznan.pl/wsparcie-psycholo-
giczne-w-czasie-pandemii.

oprac. mat

Powiatowy Inspektorat Nadzo-
ru Budowlanego skontrolował 
budynki mieszkalne wykonane 
w technologii wielkopłytowej. Po-
znańskie spółdzielnie regularnie 
dokonują przeglądu tych obiek-
tów, jednak ich stan techniczny nie 
zawsze jest zadowalający. 
W Polsce znajduje się około 60 tys. 
budynków z  wielkiej płyty, a  żyje 
w  nich około 12 mln ludzi. W  Po-
znaniu jest ponad 500 takich obiek-
tów, w  których mieszka około 200 
tys. osób. Ponad połową z nich – 255 
budynkami zarządza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Osiedle Młodych. 
Drugie miejsce zajmuje Spółdziel-
nia Mieszkaniowa Winogrady, która 
posiada 127 budynków, a  trzecie – 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Grun-
wald zarządzająca 82 obiektami.
– Pomimo bardzo trudnych, wy-
nikających ze stanu epidemii, 
warunków inspektorzy, zgodnie 
z  przyjętym programem działań 
o charakterze prewencyjnym, prze-
prowadzili w  ubiegłym roku kilka-
dziesiąt kontroli sposobu utrzyma-
nia i stanu technicznego budynków 
mieszkalnych wykonanych w  tech-
nologii wielkopłytowej – mówi 
Paweł Łukaszewski, powiatowy in-
spektor nadzoru budowlanego. 
Ogółem w 2020 roku skontrolowano 
54 budynki z wielkiej płyty, znajdu-
jące się na dziewięciu poznańskich 

osiedlach, zarządzanych przez: Po-
znańską Spółdzielnię Mieszkaniową, 
Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedle 
Młodych, Spółdzielnię Mieszka-
niową Grunwald, Poznańską Spół-
dzielnię Mieszkaniową Winogrady, 
Młodzieżową Spółdzielnię Miesz-
kaniową Enklawa. Skontrolowane 
w 2020 roku obiekty powstały w la-
tach 70., 80. i 90. ubiegłego wieku. 
– Celem kontroli było sprawdzenie, 
czy zarządcy budynków z  wielkiej 
płyty wywiązują się z  obowiązku 
dokonywania okresowych przeglą-
dów ich stanu technicznego, oraz 
zapoznanie się z  ich wynikami. 
Chodziło o ustalenie, czy kontrolo-
wane obiekty mogą być bezpiecznie 

użytkowane, oraz sprawdzenie, czy 
zalecenia zawarte w  protokołach 
pokontrolnych, dotyczące wykona-
nia bieżących napraw bądź remon-
tów, są przez zarządców realizowa-
ne – wyjaśnia Paweł Łukaszewski.
Inspektorzy PINB stwierdzili, że 
wszystkie skontrolowane w  2020 
roku budynki wzniesione w techno-
logii wielkopłytowej nadają się do 
dalszego bezpiecznego użytkowa-
nia. Spośród 54 obiektów stan tech-
niczny 48 budynków oceniono jako 
zadowalający, a w przypadku 6 jako 
dobry. Tylko 4 nie zostały jeszcze 
ocieplone, a 5 przeszło jedynie czę-
ściową termoizolację (na przykład 
ocieplono tylko ściany szczytowe). 

Spółdzielnie mieszkaniowe wy-
wiązują się ze swoich obowiązków. 
Przeprowadzają wymagane przepi-
sami Prawa budowlanego okresowe 
kontrole stanu technicznego, pro-
wadzą książki obiektu budowlanego 
oraz wykonują naprawy i  zalecenia 
wynikające z  protokołów okreso-
wych kontroli stanu technicznego.
Niestety, osoby przeprowadzają-
ce okresowe kontrole stanu tech-
nicznego budynków z  wielkiej 
płyty stwierdziły szereg nieprawi-
dłowości. Należą do nich zły stan 
techniczny: ścian zewnętrznych 
w budynkach niepoddanych termo-
izolacji, ocieplenia ścian zewnętrz-
nych, opasek betonowych – głównie 
pod balkonami (m.in. zniszczone 
i  nierówne płytki chodnikowe wo-
kół budynków) i płyt balkonowych 
(ubytki betonu, spękania posadzki 
i miejscowe wykruszenia oraz łusz-
cząca się farba i  rdzawe zacieki). 
Na liście znalazły się także: zabru-
dzenia daszków nad wejściami do 
budynków oraz ścian wokół nich, 
zbyt mała wysokość balustrad bal-
konowych (poniżej wymaganych 
110 centymetrów), pęknięcia i  rysy 
na łączeniach prefabrykatów, brak 
wypełnień uszczelniających pomię-
dzy płytami prefabrykowanymi (do-
tyczy budynków nieocieplonych) 
i  zarysowania wzdłuż styków płyt 
prefabrykowanych (widoczne głów-

nie na loggiach). W przypadku kil-
ku budynków bieżących remontów 
wymagają pomieszczenia w  piwni-
cach. – Ważne jest jednak, że w każ-
dym spośród 54 skontrolowanych 
budynków stwierdzono możliwość 
dalszej bezpiecznej eksploatacji – 
podkreśla Paweł Łukaszewski.
Bardzo newralgicznym elementem 
budynków z wielkiej płyty są ściany 
zewnętrzne. Chodzi głównie o  za-
grożenie wynikające ze stanu tech-
nicznego połączeń płyt tworzących 
te ściany. Elementy, składające się 
z warstwy konstrukcyjnej, izolacyj-
nej i  fakturowej, połączone są sta-
lowymi łącznikami (wieszakami). 
Przyczyną obaw dotyczących stanu 
technicznego wieszaków jest przede 
wszystkim zła na ogół jakość stali, 
z której je wykonano, ich niewłaści-
we zakotwienie czy wręcz brak wy-
maganej liczby wieszaków. 
PINB w bieżącym roku wystąpi do 
poznańskich zarządców budynków 
zrealizowanych w  wielkopłytowej 
technologii z dwoma dodatkowymi 
pytaniami: Czy w  obiektach wyko-
nano badania dotyczące sprawdze-
nia stanu technicznego złączy wy-
stępujących w  budynkach oraz czy 
przed termoizolacją badano prawi-
dłowość wykonania i  jakość stalo-
wych wieszaków, na których oparte 
są fakturowe, zewnętrzne warstwy 
ścian.  oprac. mat
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Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych na Ratajach

Gdy bliski trafi do szpitala

Sprawdzili stan bloków z wielkiej płyty

Co zrobić, gdy ktoś bliski zachoruje na COVID-19 i trafi do szpitala 
im. J. Strusia? Gdzie szukać informacji o jego stanie, jak skontaktować się 
z lekarzami i w jaki sposób dostarczyć pacjentom potrzebne rzeczy? 

Szpital im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu
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Pod koniec ubiegłego roku zakoń-
czyła się renowacja 18 nagrobków 
znajdujących się na terenie dawne-
go cmentarza parafii pw. św. Woj-
ciecha. To jedna z najstarszych ne-
kropolii na terenie Poznania.
– Rok 2020 był przełomowy w  hi-
storii cmentarzy na stoku Cytadeli. 
Udało nam się doprowadzić do wy-
remontowania 18 zabytkowych na-
grobków. Chcemy ten cmentarz na-
dal ratować – mówi Adam Suwart, 
społeczny opiekun zabytków. Prace 
konserwatorskie zostały sfinanso-
wane ze środków Zarządu Zieleni 
Miejskiej i były nadzorowane przez 
Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
Wykonała je wrocławska firma Alta 
Sp. z o.o., wyłoniona przez zarządcę 
cmentarza w postępowaniu przetar-
gowym. Działania konserwatorskie, 
poprzedzone w  2019  roku tymcza-
sowym zabezpieczeniem grobów, 
kosztowały łącznie niemal 400 tys. 
zł. To pierwszy tak duży remont na 
tym cmentarzu od 1938 roku
Cmentarz św. Wojciecha na stoku 
poznańskiej Cytadeli jest – obok 
Cmentarza Zasłużonych Wielko-
polan (czyli starofarnego) – naj-
starszym zachowanym cmentarzem 
dawnego Poznania. Nekropolia na 
stoku ówczesnego Wzgórza Winiar-
skiego powstała około 1833 roku 
w  związku z  budową pruskiego 
Fortu Winiary. Na cmentarzu tym 
przez ponad sto lat chowano wier-
nych parafii św. Wojciecha, obejmu-
jącej niegdyś bardzo rozległy ob-
szaroku Spoczywają tam doczesne 
szczątki m.in. prof. Jana Gabriela 
Grochmalickiego, rektora Uniwer-
sytetu Poznańskiego w latach 1926–
1928, płk. Erwina Więckowskiego, 
tymczasowego prezydenta Pozna-
nia w  latach 1934–1937, czy Józefy 
i  Władysława Putzów – rodziców 
ks. Narcyza Putza, błogosławionego 
Kościoła katolickiego.

– Od około 30 lat cmentarz stopniowo 
niszczał. Elementy nagrobków padały 
łupem złodziei, wiele steli nagrob-
nych się poprzewracało. Inne nagrob-
ki pozapadały się pod ziemię – opo-
wiada Adam Suwart. – Na naszych 
oczach traciliśmy cenne dziedzictwo 
zabytkowe i  społeczne – dodaje. Na 
szczęście udało się to zatrzymać.
Latem 2018 roku Suwart jako społecz-
ny opiekun zabytków podjął działania 
zmierzające do uratowania cmentarza. 
Sprawą zainteresował się prezydent 
Poznania Jacek Jaśkowiak, który w li-
stopadzie 2018 roku obiecał, że Zarząd 
Zieleni Miejskiej będzie pozyskiwać 
na ten cel stosowne środki finansowe. 
W 2019 roku, po otrzymaniu zaleceń 
od Miejskiego Konserwatora Zabyt-
ków, który m.in. wytypował pierwszy 
zespół nagrobków wymagających pil-
nych działań ratunkowych, zarządca 
cmentarza zlecił przygotowanie szcze-
gółowego programu prac konserwa-
torskich. W 2020 roku wyłoniono wy-
konawcę prac, które były prowadzone 
od lipca do grudnia 2020.
– Staramy się teraz o to, by miasto 
przekazywało środki finansowe na 
ratowanie cmentarzy na Cytadeli 
także w kolejnych latach – mówi Su-
wart. W  przyszłym roku planowa-
na jest m.in. konserwacja nagrobka 
lekarza Wincentego Styczyńskiego, 
bohatera walk o  polskość na Gór-
nym Śląsku, zamordowanego przez 
bojówkarza niemieckiego w  Gli-
wicach w  1922 roku Remont tego 
grobu wspiera finansowo Rada 
Osiedla Stare Winogrady. – Na-
szym celem jest też rewaloryza-
cja zieleni na cmentarnym stoku. 
Społeczną opiekę nad wybranymi 
grobami sprawuje kilkudziesięciu 
poznaniaków. Myślę, że wspólnym 
wysiłkiem przywrócimy ten cmen-
tarz społeczności miejskiej w ciągu 
najbliższej dekady – dodaje Adam 
Suwart. mat
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Pomnik nagrobny Olgi z Rozłuckich i Witolda EstkowskichNagrobek z końca XIX w. na grobie Weronisi Tadrowskiej, po częściowej rekonstrukcji

Grobowiec Zofii i Mariana Kratochwillów; bankowca i konsula honorowego Austrii

Grobowiec Stanisława Kluza, weterynarza i przedsiębiorcy, z figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa

Na ratunek cmentarzom Cytadeli 
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aktywny senior

Jerzy, zachęcałeś mnie do przyjaz-
du do siebie na wieś hasłem: Sto-
doła-Teatr. Co to jest?
To jest Stodoła-Teatr.
Hm…
Kiedy wymarzyliśmy sobie takie 
miejsce na wsi z Elą…
Elżbietą Drygas, współzałożyciel-
ką Szkoły „Łejery” i  wieloletnią 
partnerką zawodową?
To wtedy na tej działce, którą kupili-
śmy razem za małe grosiki…
Gdzie stoi jeden domek podzielo-
ny na pół?
I  na tej działce stoi także stodoła, 
która ma ponad 100 lat. W pierwszej 
chwili chcieliśmy tam zrobić miesz-
kanie, ale okazało się to nieopłacal-
ne. To był moment, kiedy walczy-
liśmy o  teatr przy Szkole „Łejery”, 
o Scenę Wspólną. To się ślimaczyło 
i nie było łatwe. W tym czasie ja się 
tu przeprowadziłem i okazało się, że 
obok mamy szkołę. Zrobiliśmy płot, 
a w tym płocie zrobiliśmy dziurę, że 
jak piłka wpadnie do nas, to dzie-
ciaki nie muszą przeskakiwać, tylko 
proszę bardzo! I to nas jakoś zainspi-
rowało, bo mamy konika na punkcie 
sztuki, że póki nie mamy teatru przy 
Szkole „Łejery”, to zrobimy tutaj te-
atr dla dzieci z Rejowca. Myśmy ten 
teatr kilka lat prowadzili. Zespół na-
zywał się Rozwesołki. Kiedy powsta-
ła Scena Wspólna w  Poznaniu, to 
nie daliśmy już rady łączyć jednego 
z  drugim. Ale dzięki Rozwesołkom 
nasza wieś się rozweseliła.
A  jakie jest Twoje życie teraz – 
z pandemią w tle?
To dziwne, ale ja sobie radzę bardzo 
dobrze, bo nagle znalazłem czas, 
którego mi brakowało, jeżeli chodzi 
o pisanie. 
Co piszesz?
To się nazywa: Przepis na łejerskie 
harcerstwo, teatr i szkołę, czyli moja 
Książka Kucharska. 
Z okazji 45-lecia „Łejerów”?
No tak, bo wszystko zaczęło się od 
tego, że prof. Muszyński, u którego 
pracowałem na Uniwersytecie, za-
pragnął stworzyć drużynę ćwicze-
niową dla studentów pedagogiki.

I? 
Ja jestem skażony pedagogiką Zbi-
gniewa Czarnucha. To mistrz – le-
genda. Stworzył pod koniec lat 50. 
szczep harcerski Makusyny, czyli 
synowie Makuszyńskiego. Ja o to się 
otarłem.
Czyli Makusyny pchnęły cię 
w stronę późniejszych „Łejerów”?
Dokładnie tak.
A co to znaczy „łejery”?
No, olaboga, o  rety, o  jejku. Łe jery! 
Poznańskie zawołanie. Ma różną 
barwę uczuciową. Wszystko przez to 
można wyrazić. Do tego jest poznań-
skie, bo jak ktoś kiedyś napisał: „Łeje-
ry” to najbardziej poznańskie dzieci. 
Listopad 1975 roku. Rodzi się Teatr 
Szkolny „Łejery” – Harcerska Dru-
żyna Artystyczna. Potem zaczyna 
się współpraca z Elżbietą Drygas?
Po 10 latach.
Ruszyliście ze szkołą, jeszcze w ra-
mach Młodzieżowego Domu Kul-
tury, w 1990 roku?
Wcześniej to było trudne, żeby nasze 
szaleństwo mogło działać jako szko-
ła. Były sznureczki, apele, sztandary, 
werble. Mnie to nie rajcowało.
A co Cię rajcowało?
Ja bym nigdy do harcerstwa nie 
wstąpił ani nie założyłbym drużyny 
harcerskiej, gdyby nie znalazła się 
furtka. Tą furtką są drużyny specjal-
nościowe, w tym artystyczne. A my-
śmy zawsze mieli czapkę trochę na 
bakier i duszę rogatą. 
W połowie lat 90. w Poznaniu, przy 
ulicy Brandstaettera, na Cytadeli, 
materializuje się szkoła. Nietypowy, 
kontenerowy budynek przywiezio-
ny z Holandii. Kolejne szaleństwo?
W tym Młodzieżowym Domu Kul-
tury myśmy rozwijali się nie przez 
pączkowanie, nie przez podział, tyl-
ko przez teatr. Ale kiedy doszliśmy 
do trzeciej klasy, okazało się, że już 
nie ma dla nas miejsca. Pamiętam, 
że w tym czasie pani kurator powie-
działa mi: „Panie Hamerski, jak pan 
chcesz mieć szkołę dalej, to sobie 
ją zbuduj”. Nie wiedziała, co mówi. 
Dowiedziałem się, że w  Holandii 
rozdają szkoły za darmo. Pojecha-

łem tam maluchem, żeby sprawdzić, 
a po miesiącu byli u nas już Holen-
drzy. Za chwilę miała jechać szkoła. 
Pierwsza się nie udała, ale druga 
okazała się cudem. Myśmy ją roze-
brali i przewieźli trzynastoma tirami. 
Wtedy gminy przejmowały oświatę 
i  miasto dało nam najpiękniejsze 
miejsce w Poznaniu – na Cytadeli.
Szkoła nosi imię Emilii Waśniow-
skiej. Dlaczego? 
Dlatego. (Hamerski kładzie na stole 
książkę Emilkowy piosennik). Emil-
ka Waśniowska była moją wycho-
wanką, a potem pedagogiem, pisarką 
i poetką. Robiła piękne i ważne rze-
czy dla dzieci. Masz prawo do swych 
praw – to Emilia Waśniowska. „Łeje-
ry” się z  Emilką „zabliźniły”. Potem 
przez rok walczyliśmy o jej życie, kie-
dy zachorowała. Nie udało się, 15 lat 
temu odeszła. Co roku organizujemy 
Emiliadę, święto poezji dla dzieci.
A potem przy szkole powstał praw-
dziwy teatr?
Najprawdziwszy.
Kolejne marzenie spełnione?
Ja ciągle się szczypię, bo nie wierzę, 
że to prawda. Już się przyzwycza-
iliśmy, że tę holenderkę sprowadzi-
liśmy w  szalony sposób. Z  teatrem 
było trudno. Siedem lat walczyli-
śmy, potem doszło Centrum Sztuki 
Dziecka. Łatwiej nam było walczyć 
w  dwie instytucje. A  w  tej chwili 
mamy absolutną profeskę – Scenę 
Wspólną dla „Łejerów” i  dla Cen-
trum Sztuki Dziecka.
Dlaczego teatr?
Teatr jako środek, a nie cel. I w Eli 
Drygas, i  we mnie tkwi to szaleń-
stwo teatralne, dlatego postanowi-
liśmy wzbogacić pedagogikę i  me-
tody wychowania poprzez formy 
teatralne. Bo teatr to synteza sztuk. 
Tu masz wszystko: muzykę, taniec, 
literaturę, plastykę…  
Dotknijmy metody łejerskiej.  
W  Książce Kucharskiej piszesz 
o  siedmiu zasadach: siedem razy 
„Łejery”. Jedna z tych zasad to ła-
manie stereotypów. Czyli?
Innowacyjność, ciągłe poszukiwa-
nie nowych form, ciągłe inspiro-

wanie nauczycieli i  dzieciaków do 
twórczego myślenia. Łamanie ste-
reotypów to także łamanie szarości 
szkolnej. Bo nasi goście mówią zdzi-
wieni, że to szkoła jak nie szkoła. Ta 
mikrokultura szkoły jest szalenie 
ważna. Także rodzinność. Także 
uczenie się praktycznej demokracji.
Ładnie się mówi…
Ładnie się mówi, ale jeszcze ładniej 
działa się w  ten sposób. Najistot-
niejsze jest to, że szkoła składa się 
z trzech podmiotów: dzieci, nauczy-
cieli i rodziców. A u nas te podmioty 
są równe! U nas jest Republika Łe-
jerska, czyli jak się bawić w demo-
krację, to z  pełną powagą. W  pre-
ambule Małej Konstytucji Łejerskiej 
jest napisane: „My, Uczniowie; My, 
Nauczyciele; My, Rodzice”. Założe-
nie było takie, żeby więzi między 
tymi trzema podmiotami były bli-
ziutkie. 
A  gdyby od Ciebie to zależało, to 
co byś z  „Łejerów „przeszczepił 
do wszystkich polskich szkół, żeby 
były trochę lepsze?
Zupełnie bym przeorientował fi-
lozofię myślenia o  szkole, bo my 
w  „Łejerach” jesteśmy przeciwko 
wyścigowi szczurów. Byłoby też 
dobrze, gdyby każda szkoła miała 
swoje oblicze, szukała swojej toż-
samości. I  tutaj jest cała warstwa 
symboliczno-formalna. Chcieliby-
śmy, żeby każda klasa w  polskich 
szkołach miała takie same warunki, 
ale też swoją odmienność. Zamieni-
libyśmy samorządy szkolne na repu-
bliki szkolne. Bo to jest praktyczna 
nauka demokracji, a czym skorupka 
za młodu nasiąknie…
Od listopada 2020 roku obchodzo-
ne jest 45-lecie „Łejerów” na Świe-
cie. Co się dzieje jubileuszowo?
Dużo. Wystarczy zajrzeć na naszą 
stronę na Facebooku: Łejery Szkoła 
i Teatr. Nagrywamy także najpraw-
dziwsze na świecie słuchowisko pod 

tytułem Trzy przystanki do teatru, 
czyli opowieść o  „Łejerach” we-
dług książki Marcina Przewoźniaka 
i  w  jego autorskiej adaptacji. Bę-
dzie płyta ze słuchowiskiem, będzie 
forma internetowa i  może emisja 
w  radiu. Dzieciaki tak cudownie 
współgrają z  aktorami, że „kopary 
opadają”.
Powstaje także Twoja książka – do 
czytania, oglądania i do słuchania 
w internecie. 
Ta książka to pozytywny bat na 
mnie. Co tydzień nowy odcinek. Są 
tam też filmy, grafiki, zdjęcia i pio-
senki. To opowieść o  „Łejerach”, 
ale przede wszystkim o  tym, jak 
moje dzieciństwo wpłynęło na to, 
kim teraz jestem i  kim byłem, kie-
dy zaczynałem „Łejery”. To miało 
ogromny wpływ na moją drogę. Z tą 
Książką Kucharską problem polega 
na tym, że mam nadmiar materia-
łów. Kiedy je teraz porządkuję, to 
widzę, że przez te 30 lat Szkoły i 45 
lat „Łejerów” nie zmarnowaliśmy 
ani roku. Kilka lat temu był kryzys 
w „Łejerach”, ale on musiał nastąpić. 
Zespół, żeby trwać, musi przeżyć 
kryzysy. Bo jak jest sielanka, to nie 
jest prawda, to nie jest życie. 
Najbliższe plany? 
Cały czas aktywność twórcza i  in-
spirująca wokół „Łejerów” i  jubile-
uszu. Właśnie dlatego z  łatwością 
znoszę ten kryzys pandemiczny. 
Wszyscy jesteśmy w  jakimś lęku – 
boimy się o siebie i o innych. Para-
doksalnie dało mi to czas. I ten czas 
jest wypełniony kreacją. Mnie po 
prostu furczy w głowie w tej chwili. 
Zamiast popadać w  depresję, to ja 
mam pomysł na to, jak nie popadać 
w depresję. 
Dziękuję za rozmowę i za łejerską 
szkołę demokracji.
To teraz pokażę ci Stodołę-Teatr. 
Zapraszam.

rozmawiał: Wojciech Biedak

Z czapką na bakier
Jerzy Hamerski to pedagog z ponad 55-letnim stażem, twórca Teatru 
Szkolnego „Łejery”, współtwórca, razem z Elżbietą Drygas, Szkoły 
Podstawowej „Łejery”, która uczy życia poprzez teatr. Zasłużony dla Miasta 
Poznania, kawaler Orderu Uśmiechu. Krąży między Poznaniem a małym 
domkiem z niebieskimi okiennicami w Rejowcu.
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Centrum Inicjatyw Senioralnych 
nadal jest nieczynne dla odwiedza-
jących. Pozostajemy do dyspozycji 
pod numerami 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 publi-
kujemy informacje m.in. na temat 
dostępnego wsparcia oraz powia-
domienia związane z epidemią.
Zachęcamy do:

Kontaktu z  animatorką senio-
ralną działającą przy CIS, która 
wspiera kluby seniora i  inne, nie-
formalne grupy senioralne: tel. 
517 068 827, 61 842 35 09 od pon. 
do pt. w g. 8–16.

Korzystania z  porad prawnych 
przy CIS. Porad udzielają praw-
nicy i  radcy prawni z  Okręgowej 
Rady Adwokackiej w  Poznaniu. 
Obecnie porady odbywają się przez 
telefon. Z  konsultacji można sko-
rzystać w  drugi i  czwarty wtorek 
miesiąca. Zapisy: tel. 61 8 47 21 11  
od pon. do pt. w g. 8–16.

Zapisania się do newslettera CIS. 
Wystarczy wejść na stronę www.
centrumis.pl i  odnaleźć okienko 

newslettera (po lewej stronie, fiole-
towa belka z  napisem „Newsletter 
CentrumIS”) – wpisać swój adres 

mailowy, imię i  nazwisko (opcjo-
nalnie), zaakceptować regulamin, 
a  potem kliknąć przycisk „za-
twierdź”. W każdy piątek na podany 
adres internetowy Centrum wyśle 
wiadomość z pakietem aktualnych 
informacji na temat oferty w  mie-
ście skierowanej do seniorów oraz 
zaleceń związanych z epidemią.  •

WSparCie dLa SeNioróW 
W CZaSie paNdemii

uWaGa! informacje na temat inicjatyw, usług i wydarzeń zawarte w tyt-
ce Seniora mogą okazać się nieaktualne w związku ze zmieniającą się sytua- 
cją epidemiologiczną. polecamy zaglądanie na strony i profile facebookowe 
instytucji i  organizacji lub bezpośredni kontakt z  organizatorami. Zachę-
camy 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).

Miasto Poznań przyjmuje wnioski 
dotyczące dofinansowania zmiany 
sposobu ogrzewania w ramach ko-
lejnej edycji programu Kawka Bis. 
Środki przeznaczone na 2021 rok 
to 10 mln zł.
Program Kawka Bis umożliwia uzy-
skanie dotacji na wymianę starych 
pieców na paliwa stałe i zastąpienie 
ich bardziej ekologicznymi rozwią-
zaniami – takimi jak ogrzewanie 
gazowe lub elektryczne, podłącze-
nie do miejskiej sieci ciepłowniczej 
czy ogrzewanie oparte na odna-
wialnych źródłach energii w posta-
ci pomp ciepła czy instalacjach fo-
towoltaicznych. Celem programu 
jest zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń powstających na skutek spala-
nia paliw stałych, takich jak węgiel, 
drewno czy brykiety. 
Od 2021 roku mieszkańcy mogą 
otrzymać dotację w  wysokości 
100% kosztów kwalifikowanych 
brutto. Wnioski o  dofinansowa-
nie można kierować listownie lub 
za pośrednictwem Elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Pu-
blicznej (ePUAP) do 31 marca. Oso-
biście można je składać w siedzibie 

Wydziału Kształtowania i  Ochro-
ny Środowiska przy ul. Gronowej 
22a, a  także w  siedzibach Poznań-
skiego Centrum Świadczeń przy 
ul. Wszystkich Świętych 1 i ul. Stani-
sława Małachowskiego 10. O  przy-
znaniu dotacji decyduje kolejność 
zgłoszeń kompletnych wniosków. 
Informacji udzielają pracownicy 
Wydziału Kształtowania i  Ochro-
ny Środowiska – tel. 61 878 40 53,  
61 878 40 68, 61 878 40 61 lub e-ma-
il: marek_bondyra@um.poznan.
pl, ewa_nowak@um.poznan.pl, lu-
kasz_rogal@um.poznan.pl, katarzy-
na_wendland@um.poznan.pl. Wię-
cej informacji na stronie: poznan.pl/
kawka.  •

Kawka Bis: nabór wniosków 

Bądź w kontakcie z CiS

W trudnych chwilach, kiedy nie mo-
żemy liczyć na wsparcie rodziny albo 
bliskich, warto skorzystać z pomocy 
wolontariuszy działających w  mie-
ście, którzy zrobią zakupy lub wy-
prowadzą na spacer naszego pupila.

Zakupy dla seniora. Usługę reali-
zuje Miasto Poznań razem z Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej. Pomoc 
obejmuje zakupy najpotrzebniej-
szych leków, żywności oraz środ-
ków czystości. Mogą z niej skorzy-
stać poznaniacy powyżej 60. roku 
życia oraz osoby z niepełnospraw-
nością, które ukończyły 18 lat. 
Usługa jest bezpłatna, koszt zamó-
wionych zakupów pokrywa zainte-
resowany (nie może on przekroczyć 
kwoty 200 zł). Leki kupowane są na 
podstawie recept. Zgłoszenia: Po-
znań Kontakt, tel. 61 646 33 44 (od 
pon. do pt. w g. 7.30–20).

Solidarnościowy Korpus Wspar-
cia Seniorów. Seniorzy powyżej 
70. roku życia mogą też skorzy-
stać ze wsparcia uruchomionego 
przez Ministerstwo Rodziny i Po-
lityki Społecznej we współpracy 
z  lokalnymi ośrodkami pomocy 
społecznej. Wolontariusze mogą 
m.in. zrobić zakupy spożywcze, 
w aptece czy wyprowadzić psa. Za 
pomocą infolinii (tel. 22 505 11 11)  
seniorzy łączą się z  konsultan-
tem, który zbiera od nich infor-
macje i dane. Następnie będą one 
przekazane do ośrodka pomocy 
społecznej. W  przypadku zgło-
szeń od mieszkańców Pozna-
nia informacja trafia do MOPR, 
którego pracownicy wraz z  wo-
lontariuszami Caritas Poznań 
realizują usługę i  kontaktują się 
z  seniorem, by ustalić zakres  
pomocy. •

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

tytka seniora



W  lutym w  ramach akcji „Senior 
w Domu” zachęcamy do bycia ak-
tywnym. Jest też kilka propozycji 
na to, aby nie nudzić się w zimowe 
popołudnia. Na pewno coś dla sie-
bie wybierzecie.

pakiet Seniora: materiały 
szkoleniowe
Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w  Poznaniu przygotował 
materiały szkoleniowe, które mają 
być wsparciem merytorycznym 
w realizacji działań przez wielkopol-
skie uniwersytety trzeciego wieku 
i  rady seniorów. Mogą z  nich sko-
rzystać wszyscy seniorzy. Materiały 
zostały podzielone na 5 tematów:
•  pozyskiwanie środków finanso-

wych na realizację projektów  – 
jak i  gdzie szukać informacji 
o środkach na realizację działań;

•  narzędzia do prowadzenia spo-
tkań online – krótki i czytelny in-
struktaż sprawnego korzystania 
z  komunikatorów internetowych 
Zoom i Webex;

•  trening pamięci – wykład na te-
mat zmian zachodzących w ukła-
dzie nerwowym, metody ćwi-
czenia pamięci i  koncentracji, 
podstawowe ćwiczenia polepsza-
jące zdolność zapamiętywania; 

•  aktywność fizyczna – propozycja 
bezpiecznych ćwiczeń, które moż-
na samodzielnie wykonać w domu;

•  wsparcie seniorów w  czasie epi-
demii – wykład na temat stresu 
i  jego wpływu na nasze samo-
poczucie, wskazówki, co jest 
najważniejsze i  jak sobie radzić 
w czasie izolacji.

Każdy temat będący częścią Pa-
kietu Seniora zawiera film szkole-
niowy, materiał szkoleniowy i pre-
zentację PowerPoint. Wszystkie 
materiały dostępne są na stronie: 
rops.poznan.pl/pakiet-seniora/. 

Luty w Bibliotece  
raczyńskich 
Luty zapowiada się niezwykle cie-
kawie. W programie biblioteki słu-

chowiska, spotkania, wykłady oraz 
nowy cykl audiowizualny. 
11, 18, 25.02, g. 18 – Ja, Konstancja
Ja, Konstancja to cykl krótkich 
impresji audiowizualnych inspiro-
wanych niezwykłymi losami córki 
J.I. Kraszewskiego, zesłanej wraz 
z mężem na Syberię po klęsce po-
wstania styczniowego. Utwory 
oparte na autorskim scenariuszu 
zostały zrealizowane w  warun-
kach domowych przez Małgorzatę 
i  Marka Chojnackich i  będą pre-
zentowane na Facebooku Pracow-
ni-Muzeum J.I. Kraszewskiego. 
Inauguracja cyklu wraz z  „próbą 

stolikową”, podczas której autorzy 
opowiedzą o  źródłach inspiracji 
i sposobach realizacji projektu, bę-
dzie miała miejsce 11.02, w kolejne 
czwartki pojawiać się będą następ-
ne odcinki cyklu.  
14.02, g. 18 – Jak dawniej kochano
Dziś zakochani mają do wyboru 
setki nowych technologii do komu-
nikacji i poszukiwania odpowiedzi 
na wszystkie pytania. A  jak z  roz-
terkami uczuć radzili sobie ludzie 
u  progu XX wieku? Słuchowisko 
powstałe na podstawie zbiorów Bi-
blioteki Raczyńskich wyjaśni, skąd 
zakochani czerpali natchnienie do 
miłosnych listów, jakie rady do-
tyczące szczęścia w  miłości niosły 
ówczesne poradniki dla panien, 
a także czy z układu znaczka nakle-
jonego na pocztówkę można było 
odczytać komunikat od ukochane-
go nadawcy. Słuchowisko dostępne 
będzie na kanale Biblioteki Raczyń-
skich na YouTubie oraz Spotify.
24.02, g. 16 – Tajemnice Iłły 
Opowieść o  Kazimierze Iłłakowi-
czównie: od trudnego dzieciństwa 
poetki, poprzez okres młodzień-
czego buntu, pracę w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych i  sekretaria-
cie Ministra Spraw Wojskowych – 
Józefa Piłsudskiego, aż do niespo-
dziewanej decyzji o  zamieszkaniu 
w Poznaniu, z którym związała się 
na ponad 30 lat. Audycja powstała 
na podstawie książki Józefa Ra-
tajczaka Lekcje u  Iłłakowiczówny 
(szkice, wspomnienia, listy, wiersze). 
Spotkanie dostępne będzie na Face-
booku na profilu Mieszkania-Pra-
cowni Kazimiery Iłłakowiczówny. 
25.02, g. 18 – Poezja Nowej Fali 
w kontekstach maturalnych 
Wykład, nie tylko dla maturzystów, 
będzie dotyczył debiutującej pod 
koniec lat 60. XX wieku nowej, 
olśniewającej formacji poetyckiej 
twórców, którzy określili się mia-
nem Pokolenia ‚68. Należeli do niej 
m.in.: Stanisław Barańczak, Ry-
szard Krynicki, Adam Zagajewski, 
Julian Kornhauser czy Ewa Lipska. 
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Kazimiera Iłłakowiczówna w 1948 r.

Wojewódzka Biblioteka  
po remoncie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i  Centrum Animacji Kultury po-
wróciła w  styczniu 2021 roku do 
swojej siedziby przy ul. Prusa 3 
w Poznaniu. W wyremontowanym 
i  zmodernizowanym budynku na 
Jeżycach znalazły swoje miejsce 
także Czytelnia – Pracownia Kra-

joznawcza i  Wypożyczalnia ksią-
żek, które dotychczas funkcjono-
wały przy ul. Kramarskiej. Zapisać 
się i zamówić książki w WBPiCAK 
można zdalnie na stronie biblio-
teki wbpicak.pl. Czytelnicy mają 
też darmowy dostęp do e-booków 
z  platform Legimi, Nasbi oraz 
Ibuk Libra. Zbiór lektur bibliotek 
cyfrowych jest naprawdę bogaty! 

W czasach pandemii czytanie ksią-
żek w  formie elektronicznej stało 
się bezpieczną alternatywą, a więc 
tym bardziej warto skorzystać 
z  takiego rozwiązania. Wszystkie 
niezbędne informacje na temat 
funkcjonowania wypożyczalni 
WBPiCAK znaleźć można na stro-
nie wbpicak.pl oraz pod numerem 
telefonu: 61 664 08 73.  •

SeNior W domu… i W Formie!

Program Nowej Fali podejmował 
zagadnienie poezji jako sztuki pa-
nującej nad językiem, biorącej mo-
ralną odpowiedzialność za słowo, 
mającej służyć prawdzie i  pięknu. 
Prezentacja dr Emilii Słomińskiej 
dostępna będzie na Facebooku 
Muzeum Literackiego Henryka 
Sienkiewicza.  

rekonstrukcja poznania 
Brama Poznania zaprasza do za-
poznania się z  wystawą czasową 
Miasto [Re]konstruowane. Powo-
jenna odbudowa reprezentacyjnych 
gmachów Poznania w wersji online. 
Dostępne jest oprowadzanie kura-
torskie – o  wystawie opowiadają: 
Maksym Kempiński – autor scena-
riusza ekspozycji, Marcin Słomiń-
ski oraz Maciej Moszyński z zespo-
łu turystyki Poznańskiego Centrum 
Dziedzictwa. Film znaleźć można 
na kanale YouTube Traktu Królew-
sko-Cesarskiego w  ramach cyklu 
Na Trakcie pod hasłem „Miasto 
(re)konstruowane”.  

Zadbaj o kręgosłup
Zajęcia Trenera Senioralnego po-
wrócą w marcu. Jednak w przerwie 
programu Fundacja na rzecz AWF 
prowadzi dla seniorów cotygodnio-
we zajęcia online. W każdy wtorek 
lutego o g. 9 można podejrzeć ćwi-
czenia „Zdrowy Kręgosłup”. Trans-
misja realizowana jest na profilu 
facebookowym Fundacji. 

palmiarnia wirtualnie 
Palmiarnia Poznańska nadal 
pozostaje zamknięta dla zwie-
dzających. Zaprasza jednak do 
śledzenia strony internetowej 
(palmiarnia.poznan.pl) oraz 
profilu na Facebooku, gdzie pu-
blikowane są regularnie infor-
macje dotyczące roślin i zwierząt 
z  kolekcji Palmiarni. W  lutym 
pojawią się materiały dotyczące 
Dnia bez Oleju Palmowego oraz 
walentynek. Na kanale YouTube 
Palmiarni dostępne są również 
wirtualne spacery po jej pawilo-
nach.  •



i n f o r m uj e  
i  p r z y po m i n a 

W ramach programu realizowane-
go przez Poznański Ośrodek Spe-
cjalistycznych Usług Medycznych 
kombatanci Poznańskiego Czerw-
ca ’56 mogą skorzystać m.in. z in-
dywidualnych konsultacji lekar-
skich oraz diagnostyki i  leczenia 
bez konieczności zapisywania się 
i oczekiwania w kolejce do poradni 
specjalistycznych.
Warunkiem zakwalifikowania się 
do programu jest zgłoszenie do 
realizatora oraz posiadanie doku-
mentu poświadczającego status 
kombatanta – legitymacji uczest-
nika Powstania Poznańskiego 

Czerwca 1956 roku. W  ramach 
programu można skorzystać 
z  nauki zdrowego żywienia osób 
starszych, nauki ćwiczeń rehabi-
litacyjnych, pakietu badań ana-
litycznych, USG jamy brzusznej, 
RTG, densytometrii, konsultacji 
z  geriatrą, kardiologiem, neurolo-
giem, chirurgiem, reumatologiem, 
pulmonologiem,  okulistą, ortope-
dą, diabetologiem i  endokrynolo-
giem. Wszystkie usługi w  ramach 
programu dostępne są w POSUM. 
Pierwsza wizyta pacjenta zawsze 
odbywa się u geriatry, a jej termin 
ustalany jest indywidualnie. Infor-

macje i  zapisy: POSUM, Al. Soli-
darności 36, tel. 61 647 77 92.
Program realizowany jest ze środ-
ków budżetowych Urzędu Miasta 
Poznania. Potrwa do listopada 
2022 roku.  •

Czas pandemii, obowiązkowe e-
-skierowania, e-recepty, akcja 
szczepień przeciwko COVID-19 – 
to tylko kilka powodów, dla któ-
rych warto korzystać z  Interne-
towego Konta Pacjenta. Dzięki 
niemu otrzymujemy też wgląd 
w całą historię leczenia, którą, jeśli 
chcemy, możemy udostępnić na-
szemu lekarzowi. Wystarczy jedy-
nie się zalogować. 
Internetowe Konto Pacjenta to 
miejsce, w  którym szybko i  łatwo 
można sprawdzić wiele ważnych 
informacji o  swoim zdrowiu: re-
ceptach, skierowaniach, wizytach 
lekarskich i historii leczenia. Żeby 
z  niego korzystać, wystarczy za-
logować się na stronie pacjent.
gov.pl. To szczególne ułatwienie 
w czasie pandemii, kiedy wszyscy, 
a  przede wszystkim seniorzy, po-
winni ograniczać swoje aktywno-
ści i kontakty z innymi.

Co daje internetowe Konto 
pacjenta?
Po zalogowaniu w IKP otrzymuje-
my wiele możliwości. Mamy wgląd 
w swoją historię leczenia, informa-
cje o  przyjmowanych lekach i  ich 
dawkowaniu, wystawionych re-
ceptach, skierowaniach i  zwolnie-
niach. Otrzymujemy też możliwość 

zmiany lekarza czy pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej.
W  czasie pandemii koronawirusa 
dodano kilka funkcji IKP. Oprócz 
tego, że możemy na nim ode-
brać e-skierowanie i  e-receptę bez 
osobistego kontaktu z  lekarzem, 
otrzymujemy również możliwość 
dostępu do zlecenia na test w kie-
runku COVID-19, a po jego wyko-
naniu – wynik badania. Jeśli będzie 
on pozytywny, to również w  IKP 
znajdziemy informację, do kiedy 
powinniśmy przebywać w izolacji. 
Najnowszą funkcją IKP jest też 
możliwość odczytania skierowania 
i zapisania się na szczepienie prze-
ciwko COVID-19.

Jak zalogować się do iKp?
Żeby korzystać z  IKP, nie trze-
ba zakładać żadnego konta – dla 
każdego pacjenta jest już ono 
utworzone, wystarczy się zalogo-
wać. Można to zrobić, wchodząc 
na stronę pacjent.gov.pl i klikając 
przycisk „Zaloguj się”. Następnie 
wybieramy jedną z  dostępnych 
opcji. Logujemy się przez: Profil 
Zaufany, e-dowód lub bankowość 
internetową, jeśli nasz bank daje 
taką możliwość.
Profil Zaufany można łatwo zało-
żyć, wypełniając formularz na stro-

nie pz.gov.pl. Po zarejestrowaniu 
wniosku na jego potwierdzenie jest 
14 dni. Od 11 stycznia 2021 roku 
ponownie można to zrobić oso-
biście w  wybranej placówce NFZ. 
W Poznaniu są to sale obsługi przy 
ul. Grunwaldzkiej 158 lub Piekary 
14/15. Na miejscu pracownik NFZ 
poprosi o  okazanie dokumentu 
tożsamości, a  następnie wydruku-
je wniosek i poprosi o podpisanie. 
W ten sposób Profil Zaufany zosta-
nie potwierdzony i  będzie ważny 
przez 3 lata. Pracownik NFZ może 
też pomóc w  zalogowaniu się do 
IKP. W  placówkach obowiązują 
zasady reżimu sanitarnego – bez-
względnie należy zasłonić usta 
i  nos oraz zdezynfekować ręce. 
Jeśli na co dzień nie korzystamy 
z komputera, mimo wszystko war-
to poprosić kogoś o  pomoc w  za-
logowaniu do IKP. Choćby po to, 
by uzupełnić w  zakładce „Moje 
konto” numer telefonu i  otrzymy-
wać SMS-em kody do e-recept i e-
-skierowań natychmiast po wysta-
wieniu.
Szczegółowych informacji w spra-
wie IKP udzielają konsultanci Tele-
fonicznej Informacji Pacjenta: tel. 
800 190 590.
Źródło: NFZ, autor tekstu: Mikołaj 
Woźniak. •

Korzystaj z internetowego 
Konta pacjenta 

projekt „Nasz asystent, 
twoja niezależność”
Bezpłatne usługi asystenckie dla 
osób z  niepełnosprawnościami 
mieszkających w  Poznaniu obej-
mują m.in. pomoc w  dotarciu do 
lekarza, zrobieniu zakupów czy 
podczas spacerów. Osoba, która 
chciałaby skorzystać ze wsparcia, 
powinna posiadać ważne orzecze-
nie o niepełnosprawności w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym, 
być pełnoletnia i  mieszkać w  Po-
znaniu. W  związku z  pandemią 
pomoc dotyczy najbardziej pil-
nych potrzeb. Usługi asystenckie 
realizowane są w  ścisłym reżimie 
sanitarnym. Osoby zaintereso-
wane udziałem w projekcie mogą 

kontaktować się z biurem Poznań 
Kontakt: 61 646 33 44 (pon.–pt. 
w g. 7.30–20). 

miej serce do raka
Kardioonkologia to program 
prewencji niewydolności serca 
u  pacjentów onkologicznych re-
alizowany przez Szpital Kliniczny 
Przemienienia Pańskiego. Tera-
pie onkologiczne mogą przyczy-
nić się do uszkodzenia mięśnia 
sercowego i  jego niewydolności. 
Dzięki środkom unijnym można 
zadbać o  diagnostykę i  leczenie 
profilaktyczne. Kontakt: tel. 690 
396 987. Rejestracja na badania: 
pon.–pt. w g. 10–14. Więcej: ma-
padotacji.gov.pl. •

Wielkopolskie Centrum Fizjotera-
pii zachęca do skorzystania z bez-
płatnej fizjoterapii ambulatoryj-
nej, która realizowana jest w  jego 
siedzibie przy ul. Łomżyńskiej 1. 
Fizjoterapia finansowana jest przez 
NFZ – potrzebne jest skierowanie 
od lekarza rodzinnego lub innego 
specjalisty, które należy zarejestro-
wać w  Wielkopolskim Centrum 
Terapii w  terminie do 30 dni od 
daty jego wystawienia. Pacjenci 
ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności przyjmowani są bez 
kolejki. 
Z  fizjoterapii mogą skorzystać 
osoby w  każdym wieku ze scho-
rzeniami ortopedycznymi, uraza-
mi, urazami sportowymi, bólami 

kręgosłupa, stawów, dyskopatią, 
rwą kulszową, rwą ramienną, cho-
robami reumatycznymi, stanami 
zapalnymi tkanek, bólami głowy, 
migrenami, schorzeniami neuro-
logicznymi, bólami mięśniowo-
-stawowymi, zwyrodnieniami czy 
chorobami narządu ruchu. 
Pacjenci Wielkopolskiego Cen-
trum Fizjoterapii otrzymają kon-
sultację wstępną z  fizjoterapeutą, 
10 dni fizjoterapii, ćwiczenia in-
dywidualne oraz zabiegi fizykalne 
oraz porady dotyczące ergonomii, 
higieny pracy i dnia codziennego.
Zapisy: 692 750 222. Więcej infor-
macji: wielkopolskiecentrumfizjo-
terapii.pl/fizjoterapia-ambulatoryj-
na/. •

Zadbaj o ciało 

pakiet dla kombatantów 



Akcja Centrum Inicjatyw Senioral-
nych promuje miejsca (również te 
prywatne), które odpowiadają na 
potrzeby osób starszych poprzez 
oferowanie atrakcyjnych  produk-
tów i usług, zniżek i dostosowanie 
swojej architektury. W lutym w ra-
mach akcji polecamy:

Salon optyczny perfect eye 
optic
W  Salonie dostępne są okulary 
korekcyjne i  przeciwsłoneczne, 
soczewki kontaktowe, lupy i  inne 
akcesoria, można też skorzystać 
z  badań wzroku i  serwisu okula-
rów. Seniorzy mogą liczyć na zniż-
ki, które bardzo często ustalane są 
indywidualnie. Stałe zniżki dla se-
niorów: badanie za pół ceny (koszt 
po zniżce to 50 zł) oraz 20% rabatu 
na okulary korekcyjne. Kontakt: 
Salon Optyczny w Kupcu Poznań-
skim, tel. 61 670 72 00.

NZoZ promedica aparaty 
Słuchowe
Jeśli masz problem ze słuchem, 
męczą cię szumy uszne, nie sły-
szysz wyraźnie tego, co mówią inni 

– skorzystaj z  bezpłatnego testo-
wania aparatów słuchowych przez 
7 dni. NZOZ Promedica oferuje 
wiele modeli aparatów: zausznych, 
wewnątrzusznych, ładowalnych 
i  na baterie. Kontakt: NZOZ Pro-
medica Aparaty Słuchowe, ul. Mic-
kiewicza 31, pok. 104, tel. 534 027 
174, e-mail: aparatysluchowe@
promedica31.pl.  

Centrum medyczne  
Stanley
W  ofercie Centrum pojawiła się 
nowość – fizjoterapia stomatolo-
giczna, czyli rodzaj terapii skiero-

wanej do osób mających problemy 
m.in. z  bólem i  trzaskami stawów 
skroniowo-żuchwowych, bólami 
głowy, ograniczeniami lub defi-
cytami zakresu otwierania ust. 
Odpowiednia terapia może pozy-
tywnie wpływać na stan uzębie-
nia. Szczegóły, kontakt i  zapisy: 
Centrum Medyczne Stanley, ul. 28 
Czerwca 1956 r., tel. 61 649 05 55, 
532 411 514.

Więcej na temat akcji „Miejsca 
Przyjazne Seniorom”: tel. 61 847 21 
11, centrumis.pl (zakładka „Miej-
sca Przyjazne Seniorom”). •

Seniorze, bądź  
bezpieczny w sieci
Często szukamy przyjaciela, oso-
by, z  którą można porozmawiać 
o wszystkim. Wydaje nam się, że je-
śli zdradzimy komuś swój sekret czy 
wstydliwy problem, 
zawsze możemy za-
kończyć znajomość. 
Wystarczy kliknąć na 
krzyżyk – zamykamy 
internetowe okno, 
a  z  nim dopiero co 
zawartą znajomość. 
W rzeczywistości by- 
wa różnie – niestety 
w  internecie nic nie 
ginie. Wszystkie zdjęcia czy infor-
macje, które zostały przez nas tam 
zamieszczone, inne osoby mogą 
zapisać na stałe na dysku swojego 
komputera i wykorzystać.
Coraz częściej na portalach dla 
osób samotnych oszuści podszy-
wają się pod innych seniorów, na-
wiązując znajomość, która ukie-
runkowana jest na wyłudzenie 
pieniędzy. Początkowo przez dłuż-
szy czas utrzymują stały kontakt, 
wzbudzając zaufanie, które nie-
rzadko przeradza się w  przyjaźń. 
Następnym krokiem jest dążenie 
do bliższego poznania, jednak 
zazwyczaj coś staje temu na prze-
szkodzie. W  końcu dochodzi do 
sytuacji, w  której oszuści proszą 
o  pieniądze, np. na leki, bilet czy 

inną ważną potrzebę, która unie-
możliwia spotkanie. Pamiętajmy, 
żeby nie przelewać nieznajomym 
pieniędzy z  kont bankowych – 
tak szybko jak rozpłyną się nasze 
oszczędności, zakończy się  rów-

nież nasza znajo-
mość z  oszustem. 
Nigdy nie informuj-
my osoby poznanej 
w  internecie o  swo-
jej sytuacji majątko-
wej, a  jeśli zauważy-
my, że komuś bardzo 
zależy na takiej wie-
dzy bądź dostępie 
do naszego konta, 

powinna nam się zapalić lampka 
ostrzegawcza, niezwłocznie poin-
formujmy o tym policję, dzwoniąc 
na numer alarmowy 112.  

telefoniczny dyżur  
policjanta
Policjanci z  Komendy Wojewódz-
kiej Policji w  Poznaniu w  nowym 
roku również zapraszają do sko-
rzystania z  porad telefonicznych, 
w ramach których udzielają infor-
macji na temat zagrożeń, z  jakimi 
seniorzy mogą spotkać się nie tylko 
w  sieci. Podpowiedzą, gdzie w  ra-
zie konieczności uzyskać pomoc 
w  danej sprawie oraz jak zacho-
wać się w sytuacji zagrożenia. Dy-
żury w  każdy wtorek w  g. 12–14,  
tel. 887 666 508. •

udoGodNieNia  
i aKtuaLNośCi

BeZpieCZeńStWo

W  lutym rozliczamy świadcze-
nia emerytalno-rentowe z  tytułu 
osiąganych przychodów. Osoby 
pobierające takie świadczenia 
powinny złożyć do ZUS zaświad-
czenie wystawione przez praco-
dawcę o  wysokości osiągniętego 
przychodu. Obowiązek ten nie 
dotyczy pracujących emerytów, 
którzy osiągnęli powszechny 
wiek emerytalny, lub osób po-
bierających emeryturę częścio-
wą.

Jakie dokumenty  
są wymagane?
• zaświadczenie o wysokości przy-
chodu od pracodawcy, zlecenio-
dawcy lub innego płatnika składek, 

a  w  przypadku osoby pełniącej 
służbę – od właściwej jednostki or-
ganizacyjnej;
• w przypadku osób prowadzących 
działalność pozarolniczą – oświad-
czenie o podstawie wymiaru skład-
ki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe;
• w  przypadku osób osiągających 
przychód z tytułu działalności wy-
konywanej za granicą w państwie, 
z  którym Rzeczpospolitą Polską 
łączy umowa w  dziedzinie ubez-
pieczeń społecznych, zaświad-
czenie o  wysokości osiągniętego 
w  ubiegłym roku kalendarzowym 
przychodu wystawione przez za-
granicznego pracodawcę lub inny 
zagraniczny podmiot właściwy do 

wydania takiego zaświadczenia 
w  myśl ustawodawstwa państwa, 
w  którym osiągnięty został przy-
chód;
• w  przypadku osób osiągających 
przychód z  tytułu działalności 
wykonywanej za granicą w  pań-
stwie, z  którym Rzeczpospolitej 
Polskiej nie łączy umowa w  dzie-
dzinie ubezpieczeń społecznych  – 
oświadczenie o  wysokości przy-
chodu osiągniętego w  ubiegłym   
roku kalendarzowym.

termin złożenia  
dokumentu?
Do końca lutego 2021 roku ze 
wskazanym przychodem za rok 
poprzedni.

W jaki sposób można  
złożyć dokumenty?
• przesłać pocztą do ZUS;
• osobiście (włożyć do skrzynki na 
korespondencję) w  dowolnej jed-
nostce ZUS.

Jakie są limity osiąganych 
przychodów?
W  przypadku, gdy emeryt lub 
rencista osiąga przychód w kwo-
cie:
• niższej niż 70% przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia, świad-
czenie wypłaca się w  przysługują-
cej wysokości;
• przekraczającej 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia, nie 
wyższej jednak niż 130% tego wy-

nagrodzenia, świadczenie będzie 
wypłacane w  zmniejszonej wyso-
kości;
• przekraczającej 130% przeciętne-
go miesięcznego wynagrodzenia, 
świadczenie będzie podlegało za-
wieszeniu.

Wniosek rozpatrzy jednostka ZUS 
właściwa ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby składającej 
dokumenty. Po analizie wniosku 
i  załączonej dokumentacji ZUS 
wyda decyzję w  terminie miesią-
ca od dnia wyjaśnienia ostatniej 
okoliczności niezbędnej do jej 
wydania. Więcej informacji zna-
leźć można na stronie ZUS: www.
zus.pl.  •
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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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W  ofercie Teatru Muzycznego 
jest aż jedenaście tytułów. Uwagę 
przyciągają szczególnie nagrania 
z  nowszych musicali, np. Pippin 
autorstwa Stephena Schwartza, 
czterokrotnego zdobywcy Grammy 
oraz trzykrotnego laureata Oscara; 
Rodzina Addamsów, która traktu-
je o  „wychodzeniu ze swojej strefy 
komfortu”, albo inspirowany Osiem 
i  pół Federico Felliniego, broad- 
wayowski przebój, znany także 
z  wersji kinowej – musical Nine. 
Muzykę do pierwszego z  nich dla 
portalu Kultura.poznan.pl Sylwia 
Klimek opisała tak: „eklektyczna fe-
eria rytmów i barw” oraz „intensyw-
na, charakterna, swobodna, niczym 
nieograniczona”. Ścieżka dźwiękowa 
Rodziny Addamsów z kolei zdaniem 
Aleksandry Kujawiak „łączy w sobie 
najlepsze cechy broadwayowskich 
hitów z  latynoamerykańskimi ryt-
mami”. 
Ale kupić na stronie Teatru Muzycz-
nego można także płytę z niezapo-
mnianymi przebojami międzywoj-
nia pochodzącymi ze spektaklu Nie 
ma jak lata 20, lata 30., przy których 
bawi się wybornie kilka pokoleń 
widzów, albo – jak czytamy na stro-
nie – „idealne do słuchania nie tyl-
ko zimą” songi Maury’ego Yestona 
w  wykonaniu solistki Edyty Krze-
mień oraz utwory z musicalu Jekyll 
& Hyde, który w 2014 roku rozpo-
czął nowy rozdział w  historii po-
znańskiego teatru. Historię o walce 
dobra ze złem, która jak głosi legen-
da, została napisana przez Stevenso-
na w  ciągu trzech dni, a  następnie 
spalona, po to by ją ponownie od-
tworzyć, grano na Broadwayu bez 
przerwy ponad 1500 razy! 
Do koszyka w  Teatrze Nowym na-
tomiast można wrzucić pięć bezdy-
skusyjnie świetnych tytułów, wśród 
których są m.in. Co będzie ze mną 
Małgorzaty Walendy oraz Bied-
ne badyliszcze Julii Rybakowskiej, 
która wciela się na płycie w niejaką 
Renatę Badyl. To dwie propozycje 
laureatek Konkursu „Pamiętajmy 
o  Osieckiej”, które prowadzą słu-
chaczy przez te bardziej, ale i mniej 
znane utwory patronki Fundacji 
Okularnicy. Ponadto w ofercie tak-
że: Kalina® Anny Mierzwy z utwora-

Życie to nie teatr? 
Niektórzy mówią, że uniknąć rozczarowania można wyłącznie wtedy, kiedy nie oczekujemy od nikogo 
niczego. Ja jednak uważam, że warto mieć plan B. i na przykład na czas zamknięcia teatrów wyposażyć 
swoją płytotekę w albumy muzyczne ze spektakli, za którymi tęsknimy. może coś już macie?

promocja

W lutowym IKS-ie m.in.:

Co się dziś buduje w kulturze. 
Natalia Mazur rozmawia z zespo-
łem magazynu dla profesjonali-
stów w  kulturze „Connecting 
Audiences”, który poświęcony 
jest tematowi zarządzania, 
marketingu i audience develop-
ment. 

Dobra książka nie jest zła. 
Marek S. Bochniarz pisze 
o  premierze online zinu Marty 
Bogdańskiej plaintext, Sylwia 
Klimek recenzuje zbiór wspo-
mnień z tras koncertowych Bart-
ka Borowicza, Michał Pabian natomiast zachwyca się jest / jestem Krystyny 
Miłobędzkiej oraz analizuje wiersze Patrycji Sikory. 

Trochę historii. O  roli rzeki Warty w  czasie walk o  Poznań w  1945 roku 
opowiada Szymon Mazur, a Piotr Grzelczak pisze o pierwszych obchodach 
końca okupacji w Poznaniu oraz reakcjach poznaniaków na XX Zjazd KPZR. 

mi tytułowej diwy w rewelacyjnych 
aranżacjach Krzysztofa Nowikowa; 
Kanapka z  człowiekiem, czyli zbiór 
utworów Jacka Kaczmarskiego w re-
żyserii Jerzego Satanowskiego, które 
rozpisane zostały na pięć damskich 
głosów i  jeden męski, oraz Życie to 
nie teatr, na której znajdują się m.in. 
takie utwory jak: Ekscentrycy ze 
spektaklu Decadence w  wykonaniu 
Doroty Abbe i  Mateusza Ławryno-
wicza albo Głowa w głowę – piosen-
ka ze spektaklu Kochanie, zabiłam 
nasze koty na podstawie fragmentu 
powieści Doroty Masłowskiej (śpie-
wa Karolina Głąb). 
Dla dzieci idealne z  kolei są płyty 
Miłość nie boli, kolano boli, La la lal-
ki oraz musicalowa Calineczka, któ-
re są pokłosiem spektakli w reżyse-
rii Artura Romańskiego. Wszystkie 
powstały w  Teatrze Animacji. Na 
pierwszej z  nich aktorzy śpiewają 
piosenki do muzyki Piotra Klimka 
napisane przez maluchy w wieku od 
2 do 6 lat. Teksty nie przeszły żadnej 

korekty, pozostały bez poprawek. 
Na La la lalki z kolei składa się kil-
kanaście piosenek, których autor-
ką jest Malina Prześluga. „Trochę 
odsłaniamy sekrety pracy lalkarza, 
trochę podszywamy się pod to, co 
mogą czuć i  myśleć lalki zostawio-
ne samopas w  magazynie teatral-
nym”  – wyjaśniała przed premierą. 
Kompozytorem ścieżki dźwiękowej 
do spektaklu jest Tomasz Lewan-
dowski (piano), z którym grają Pa-
weł Grzesiuk (kontrabas, gitara ba-
sowa) i Kuba Fiszer (perkusja). 
Wśród muzycznych propozycji 
wydawniczych dla najmłodszych 
wyróżniają się także Blumowe pio-
senki w  aranżacji Jarka Kordaczu-
ka oraz Lulajki, które powstały we 
współpracy Teatru Atofri z Jackiem 
Hałasem. Na płytę składa się osiem 
starodawnych pieśni, które – jak 
zapewniają twórcy – zachęcają za-
równo do wspólnego śpiewania, jak 
i usypiania oraz tańca. 

Monika Nawrocka-Leśnik
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Halina Szwarc – profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Skwer Haliny Szwarc na Jeżycach

14 lipca ubiegłego roku Rada Mia-
sta Poznania przyjęła uchwałę 
o  nadaniu nazwy skwerowi przy 
ul.  Kościelnej. W  ten sposób upa-
miętniono Halinę Szwarc – postać 
w naszym mieście zupełnie niezna-
ną, a bardzo ciekawą. 
Urodziła się jako Halina Kłąb 5 maja 
1923 roku w Łodzi. Rodzice zadbali 
o  jej gruntowne wykształcenie, po-
syłając ją do renomowanego prywat-
nego Żeńskiego Humanistycznego 
Gimnazjum Heleny Miklaszewskiej. 
Zdała tam tzw. małą maturę. W szko-
le działała w  harcerstwie i  patrio-
tycznej organizacji „Straż Przednia”. 
Miała zaledwie 16 lat, gdy wybuchła 
wojna i wojska niemieckie wkroczy-
ły do Polski. Łódź przemianowano 
na Litzmannstadt i wcielono do tzw. 
Warthegau (Kraju Warty).
Halina, wychowana przez rodziców 
i  harcerstwo w  duchu patriotycz-
nym, postanowiła podjąć walkę 
z  okupantem. Przez dłuższy czas 
bezskutecznie szukała „dojścia” do 
tworzącego się polskiego podzie-
mia. Ostatecznie kontakt nawiązała 
druga strona – delegatura Związku 
Walki Zbrojnej Okręg Łódź. Na roz-
kaz dowództwa zwróciła się z wnio-
skiem o  wpisanie na volkslistę 

Emerytowana sędzia Okręgowego 
Sądu Pracy i Ubezpieczeń w Gdyni, 
absolwentka prawa na poznańskim 
uniwersytecie. Okupację niemiecką 
1939–1945 przeżyła w Poznaniu.
Matka pani Marii została ciężko 
pobita w  niemieckiej szkole jeszcze 
przed I wojną światową, ojciec został 
poważnie ranny na froncie we Fran-
cji, gdy musiał walczyć za cesarza. 
Maria urodziła się w 1934 roku i była 
ich jedynym dzieckiem. Mieszkała na 
poznańskim Łazarzu, na ulicy Kole-
jowej. Gdy wybuchła wojna, miała 
ledwie 5 lat, ale doskonale pamięta 
niemieckie samoloty na niebie nad 
Poznaniem i  ucieczkę na wschód. 
A  także wymuszoną przez okupan-
tów zmianę mieszkania – i to, jak jej 
ojciec kolejarz przemycał żywność, 
by utrzymać rodzinę.
Zapamiętała też grozę okupacji 
niemieckiej. Dziecięce zatargi 

z Hitlerjugend, najście gestapo na 
rodzinne mieszkanie i  niemiec-
ką ciocię Agnes, która ich wtedy 
uratowała. Zapamiętała też sce-
ny z walk o Poznań w 1945 roku, 
a także wejście Rosjan i gwałty na 
poznaniankach i  Niemkach. Jako 
11-letnia dziewczynka wybrała się 
na dopiero co zdobytą cytadelę…
Po wojnie ukończyła studia prawnicze 
na uniwersytecie w Poznaniu (1956). 
Od 1975 roku mieszka w  Gdyni, 
gdzie przez wiele lat pracowała jako 
sędzia w  Okręgowym Sądzie Pracy 
i Ubezpieczeń. Swoje wojenne wspo-
mnienia spisała w książce Wojna, jaką 
pamiętam. Jej opowiadanie Ciocia 
Agnes, zawarte w  almanachu Srebr-
nym piórem, otrzymało wyróżnienie 
w 2009 roku w konkursie literackim 
ogłoszonym przez Klub Literacki Na-
uczycieli i Przyjaciół „W cieniu Nep-
tuna” z Gdańska.  boj

śladami Haliny Szwarc
Niezwykła kobieta jest patronką najzwyklejszego skweru przy ul. Kościelnej 
na Jeżycach. Wiele zawdzięczają jej seniorzy. To ona zainicjowała tworzenie 
w Polsce uniwersytetów trzeciego wieku. 

Poznańskie Archiwum Historii Mówio- nej (historia-
mowiona.poznan.pl) to rozmowy z  po- z n a n i a k a m i 
i  Wielkopolanami, którzy opowiada- ją 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 Ra-
tajach w latach 70. W ten sposób, w żywym słowie, utrwalana jest pamięć 
o historii najnowszej i życiu codziennym w Poznaniu i regionie. 

maria Jankowska, świadek okupacji w poznaniu

(niemiecką listę narodowościową), 
powołując się na niemieckie pocho-
dzenie swojej babci (z domu Vogel). 
Zapisała się też do BDM – stowarzy-
szenia młodych Niemek, dziewczę-
cego odpowiednika Hitlerjugend. 
Podpisanie volkslisty sprawiło jej 
potem wiele problemów w  życiu. 
Zresztą jeszcze w  czasie okupacji 
spotkane na ulicy koleżanki pluły 
jej pod nogi albo przechodziły na 
drugą stronę. M.in. z  tego względu 
Halina postanowiła wyjechać z Ło-
dzi. ZWZ wysłał ją do Kalisza, gdzie 
zaczęła naukę w niemieckiej szkole. 
Wtedy zmieniła nazwisko na nie-
miecko brzmiące – Klomb.
Edukację ukończyła z wyróżnieniem, 
przy czym cały czas współpracowała 
z  polskim wywiadem, wysyłając do 
Łodzi meldunki na temat niemiec-
kiej administracji okupacyjnej. Zo-
stała nauczycielką muzyki w  szkole 
w  podkaliskich Piwonicach, a  także 
korepetytorką 7-letniego chłopca, 
którego ojcem był jeden z wysokich 
niemieckich urzędników. Niemiec 
zaproponował młodej nauczyciel-
ce pokój w swojej willi, gdy utraciła 
mieszkanie służbowe z  powodu re-
montu szkoły. Nie wiedział, że pod 
jego nieobecność spenetruje biurko, 

znajdując w  nim m.in. informacje 
o  wysiedleniach i  prześladowaniach 
ludności polskiej i żydowskiej. 
Sukcesy wywiadowcze Haliny zo-
stały zauważone przez dowództwo. 
Nastoletnia agentka dostawała co-
raz trudniejsze zadania. ZWZ-AK 
wysłał ją do Wiednia, Berlina i Mo-
nachium, gdzie oprócz prowadzenia 
rozpoznania wywiadowczego kol-
portowała gazetki w  ramach dezin-
formacyjnej akcji „N”. Po przeszkole-
niu z zagadnień wywiadu morskiego 
pojechała do Hamburga, gdzie m.in. 
zlokalizowała obiekty przemysłowe 
i  portowe, które potem – dzięki jej 
meldunkom  – zostały zbombardo-
wane przez brytyjskie lotnictwo. 
W  tym czasie rozpoczęła też stu-
dia medyczne, które miały być dla 
agentki wywiadu kolejną przykryw-
ką. Za zgodą dowództwa wyjecha-
ła do Berlina, gdzie zatrudniła się 
w  Centralnym Archiwum Medy-
cyny Wojskowej. W  pracy miała 
dostęp do tysięcy dokumentów do-
tyczących niemieckich strat wojen-
nych na froncie wschodnim. 
Niestety gestapo wpadło na jej trop, 
co było wynikiem wprowadzenia 
konfidenta do siatki AK w  Łodzi. 
Została aresztowana w  maju 1944 

Maria Jankowska

roku, gdy przyjechała na urlop do 
rodziców. Mimo tortur i  długotrwa-
łych przesłuchań nie wydała nikogo. 
Została jednak skazana na śmierć 
i  – w  oczekiwaniu na egzekucję – 
skierowana do ciężkiego kobiecego 
więzienia w Łodzi przy ul. Gdańskiej. 
Siedziała w nim przez osiem miesięcy, 
aż do początku 1945 roku. 18 stycz-
nia, w  obliczu nadciągającej Armii 
Czerwonej, Niemcy ewakuowali wię-
zienie. Halina, wykorzystując zamie-

szanie i ciemności, uciekła z kolumny 
więźniów w okolicach Pabianic.
Po wojnie, korzystając z  amnestii, 
ujawniła się jako żołnierz AK. Przy-
jechała do Poznania, gdzie rozpo-
częła naukę w Akademii Medycznej. 
W 1948 roku rozpoczęła pracę jako 
asystent w klinice AM. Wzięła ślub 
z poznańskim prawnikiem Andrze-
jem Szwarcem. W okresie stalinow-
skim okazało się jednak, że okupa-
cyjna przeszłość i  „niewłaściwa” 
przynależność organizacyjna nie 
podobają się władzy. Była inwigilo-
wana przez UB i  represjonowana, 
została zwolniona z pracy za służbę 
w  AK. W  1956 roku niosła pomoc 
rannym w  czasie Poznańskiego 
Czerwca, a w 1963 roku, po rozwo-
dzie z  mężem, wyjechała z  dwójką 
dzieci do Warszawy.
Rozpoczęła pracę i została profeso-
rem w Wyższej Szkole Wychowania 
Fizycznego. Specjalizowała się w en-
dokrynologii, gerontologii i  medy-
cynie sportu. W  latach 1970–1971 
była prorektorem. Znając z praktyki 
lekarskiej stan zdrowia i  standard 
życia osób starszych, zainicjowała 
w  1975 roku powstanie pierwsze-
go w Polsce, a trzeciego na świecie, 
uniwersytetu trzeciego wieku. Pod 
nazwą Studium III Wieku 12 listo-
pada 1975 roku zainaugurował on 
pierwszy rok akademicki. Obecnie 
UTW w Warszawie nosi jej imię.
Zmarła 28 maja 2002 roku w Warsza-
wie. Jest pochowana na Powązkach. 

Szymon Mazur
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Rewitalizacja Starej Rzeźni połączona z powstaniem nowego kwartału miasta o funkcjach 
biurowych, mieszkaniowych, kulturalnych i usługowych to okazja do przeprowadzenia 
społecznej akcji gromadzenia pamiątek związanych z tym kompleksem. Zapraszamy 
wszystkich, szczególnie dawnych pracowników Starej Rzeźni, bywalców giełdy staroci 
i widzów wydarzeń kulturalnych, którzy posiadają zdjęcia, pocztówki, dokumenty lub 
zechcą podzielić się wspomnieniami związanymi z historią i działalnością rzeźni, do 
ich udostępnienia. Z pozyskanych materiałów i rozmów powstanie cyfrowa kolekcja na 
platformie cyryl.poznan.pl oraz plenerowa wystawa w przestrzeni miasta.

Poszukujemy 
pamiątek  

ze Starej Rzeźni
W związku z obostrzeniami pandemicznymi prosimy o zeskanowanie obiektów we własnym zakresie lub ich sfotografowanie i przysłanie mailem 

na adres: magdalena.grzelak@cyryl.poznan.pl wraz z wypełnioną kartą przystąpienia do akcji.

W przypadku obiektów trudnych do zeskanowania lub niemożności wykonania skanu czy fotografii  
prosimy o kontakt lelefoniczny 61 854 07 63 – pomożemy!

WŁAŚCICIELE NAJCIEKAWSZYCH PAMIĄTEK OTRZYMAJĄ NAGRODY!
Organizatorem akcji jest Wydawnictwo Miejskie Posnania,a fundatorem nagród – inwestor Starej Rzeźni – firma Vastint Polska.

Regulamin zbiórki i karta przystąpienia do akcji znajdują się na stronie cyryl.poznan.pl. 
Akcja: Stara Rzeźnia. Zbieramy pamiątki! Od 30.11.2020 do 31.03.2021.


