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15 stycznia rozpoczęły się zapisy na 
szczepienia przeciwko COVID-19. 
Seniorzy mogą rejestrować się na 
trzy sposoby. Najprościej jest za-
dzwonić na infolinię lub do punktu 
szczepień, można też zarezerwować 
termin przez internet. 
Już na początku okazało się, że sys-
tem rejestracji na szczepienia nie 
jest przyjazny dla seniorów star-
szych, niemających dostępu do 
komputera i internetu lub radzących 
sobie słabiej w  sieci internetowej. 
Nie mogąc zarejestrować się przez 
stronę internetową, wielu seniorów 
zdecydowało się na rejestrację przez 
telefon. Niektórym się to udało, 
jednak wielu nie dodzwoniło się na 
infolinię lub nie otrzymało terminu 
szczepienia. Wymagało to bowiem 
wielokrotnych prób dodzwonienia 
się, a  potem długiego oczekiwania 
na połączenie z konsultantem. Wie-
lu seniorów zwątpiło, zniechęciło się 
i  odłożyło słuchawkę. Wybrali ich 
zdaniem prostszą drogę rejestracji – 
osobistą wizytę w przychodni.
Odpowiadając na potrzeby zgłasza-
ne przez osoby starsze, Centrum 
Inicjatyw Senioralnych rozszerzyło 
pole działalności Telefonu Porad 
Cyfrowych. Taki telefon działa w Po-
znaniu od maja ubiegłego roku, gdy 

pandemia koronawirusa unierucho-
miła wielu seniorów w domach. Bez 
wsparcia osób biegłych w  obsłudze 
komputera seniorzy czasem nie ra-
dzą sobie z  otwieraniem, przewija-
niem czy zamykaniem stron interne-
towych, obsługą komunikatorów czy 
uruchamianiem transmisji danych 
w telefonie. W przypadku tego typu 
problemów mogą przez telefon uzy-
skać poradę techniczną. Od począt-
ku roku mogą też pytać o  kwestie 
związane z rejestracją na szczepienie 

przeciwko COVID-19, a  także wy-
magane przy tej rejestracji Interneto-
we Konto Pacjenta czy profil zaufany. 
– Na naszej infolinii staramy się 
przeprowadzić seniorów przez pro-
ces założenia Internetowego Kon-
ta Pacjenta. Odbywa się to w kilku 
krokach. Oczywiście nie ujawnia się 
nam żadnych danych osobowych, 
wszystko to pozostaje do wiado-
mości seniora – wyjaśnia Nina Wo-
derska, specjalistka ds. komunikacji 
i  nowych technologii w  Centrum 

Inicjatyw Senioralnych. – Wyja-
śniamy, że powiadomienie przyjdzie 
esemesem na telefon komórkowy, 
bo wielu seniorów nie wiąże swoich 
działań w  internecie z  tym, że po-
tem może przyjść wiadomość sms – 
dodaje.
Na infolinię dzwonią m.in. seniorzy, 
którzy chcą założyć profil zaufany. 
Często zdarza się, że o poradę tech-
niczną proszą osoby w  wieku 65+, 
które pomagają swoim starszym ro-
dzicom. Ich pomoc jest potrzebna, 

bo wielu seniorów starszych (75+) 
używa telefonów komórkowych wy-
łącznie do dzwonienia i odbierania 
esemesów (pisanie i wysyłanie ese-
mesów jest dla nich za trudne, np. ze 
względu na wadę wzroku).
– Zachęcamy do kontaktowania się 
z  nami nie tylko w  sprawach re-
jestracji na szczepienie, założenia 
konta pacjenta czy profilu zaufane-
go. Pomagamy także w innych spra-
wach. Nie trzeba się bać zadawania 
nam trudnych pytań. Pracownicy 
infolinii cierpliwie wyjaśnią przez 
telefon wszystkie skomplikowane 
kwestie. Czasami może potrwać do 
kilka minut, czasami znacznie wię-
cej – choćby i  godzinę. Zdarza się, 
że telefonów jest kilka – mówi Nina 
Woderska.
Telefon Porad Cyfrowych  (603 
489 205) działa od poniedziałku do 
środy w  g. 10–14. Nie obowiązują 
zapisy. Poza tym przez cały tydzień, 
w  g. 8–16, działa „szczepionkowa” 
infolinia CIS (tel. 61 847 21 11 lub 
61 842 35 09, na której udzielane są 
porady i  wskazówki dotyczące sa-
mego procesu szczepień, poradni, 
dojazdu do nich, a  także przygoto-
wania się do pierwszego szczepienia 
i  uzyskania drugiej dawki szcze-
pionki. oprac. SZYM
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Poznańscy seniorzy mogą uzyskać przez telefon wskazówki dotyczące 
rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19, zakładania profilu zaufanego 
czy korzystania z Internetowego Konta Pacjenta. Usługę telefonicznych porad 
cyfrowych prowadzi Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Porady komputerowe 
– jak się zarejestrować na szczepienie?
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Tak od nocy z 1 na 2 marca będzie 
funkcjonowała komunikacja miej-
ska na liniach nocnych. Pojawią się 
nowe linie oraz zmieniona zostanie 
numeracja.
– Celem zmian, które zostaną wpro-
wadzone od nocy z  1 na 2 marca, 
jest podniesienie standardu komu-
nikacji nocnej. Chcemy, żeby była 
ona bardziej dostępna dla większej 
liczby pasażerów, wygodniejsza 
i  obejmowała więcej niż obecnie 
rejonów miasta – mówi Mariusz 
Wiśniewski, zastępca prezydenta 
Poznania.
Większość obecnych nocnych linii 
autobusowych zostanie przekształ-

cona w tzw. przelotowe. Dziś głów-
nym miejscem styku tras nocnych 
autobusów jest rondo Kaponiera, 
gdzie znajduje się ich przystanek 
początkowy/końcowy. 
– Od 1 marca autobusy linii noc-
nych także będą zatrzymywały się 
na Kaponierze. Będzie ona stano-
wić jeden z  najważniejszych wę-
złów i  miejsc na przesiadkę – ale 
będzie to przystanek przelotowy na 
trasie do innego rejonu Poznania, 
a  nie końcowy. To pozwoli zwięk-
szyć możliwość bezpośrednich po-
łączeń – zaznacza Jan Gosiewski, 
dyrektor Zarządu Transportu Miej-
skiego w Poznaniu. Większą rangę 

w  systemie nocnej komunikacji 
zyskają także takie węzły komuni-
kacyjne jak: Małe Garbary, Rondo 
Starołęka, Rondo Rataje i  Rondo 
Śródka, gdzie będzie się krzyżo-
wać wiele linii. W kilku obszarach, 
gdzie obecnie funkcjonuje już ko-
munikacja nocna, zostanie ona 
uatrakcyjniona poprzez zapewnie-
nie bezpośrednich połączeń z cen-
trum miasta. Dotyczy to np. Anto-
ninka (linia nr 222), Szczepankowa 
i Krzesin (linia nr 220) czy Głuszy-
ny (linia nr 221).
Przesiadki będą się odbywały 
w  znacznie wygodniejszy sposób, 
ponieważ autobusy większości linii 

nocnych w rejonie węzła Rondo Ka-
poniera wjeżdżać będą na wspólne 
przystanki tramwajowo-autobuso-
we. Ponadto autobusy na liniach 
nr 211, 220 i 221 kursujące z Garbar 
zsynchronizowane zostaną pod ką-
tem przesiadek m.in. z  nocną linią 
tramwajową nr 201.
Przy okazji wprowadzona zosta-
nie zmiana numeracji linii noc-
nych. Nowe numery linii w miarę 
możliwości będą nawiązywać do 
obecnych, np. linia nr 218 będzie 
kursować zamiast linii nr 234 
i  238. Ponadto grupy linii, np. 
para 212 i 222, na których autobu-
sy w dużej mierze jeżdżą tą samą 

trasą, dają możliwość odróżnienia 
wariantów linii z  tego samego re-
jonu miasta, obrazując jednocze-
śnie zasadniczy przebieg. Nume-
racja linii od 201 do 231 będzie 
dotyczyć nocnych linii miejskich, 
natomiast numeracja rozpoczy-
nająca się od 250 dotyczyć będzie 
linii podmiejskich.
Wprowadzany od 1 marca nowy, sta-
ły układ linii może ulegać czasowym 
modyfikacjom z uwagi na prace re-
montowe. Przykładem mogą być 
prace w ciągu ul. Naramowickiej czy 
te związane z przebudową wiaduktu 
w ciągu ul. Kurlandzkiej. Więcej na: 
zdm.poznan.pl.   oprac. mat.

Nowa sieć linii nocnych 
Zwiększenie możliwości bezpośrednich przejazdów dla pasażerów, wygodniejsze 
przesiadki i nocna obsługa komunikacyjna nowych rejonów Poznania. 
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Historyczny budynek restauracji 
w parku Sołackim znów będzie pe-
łen życia i  dobrej kuchni. Obiekt 
wynajęła Grupa MTP, która otwo-
rzy tam restaurację i  hotel Port 
Sołacz.
Park Sołacki od ponad stu lat 
jest najbardziej znanym i  jednym 
z  najpiękniejszych parków w  Po-
znaniu. Od początku była tam 
restauracja, mieszcząca się z  bu-
dynku przeniesionym w  Wysta-
wy Wschodnioniemieckiej, która 
w  1911 roku odbywała się na te-
renie dzisiejszych Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich. Histo-
ria zatacza koło – spółka Grupa 
MTP wynajęła budynek od ZKZL 
i  utworzy w  nim restaurację oraz 
butikowy hotel.
– Do Portu Sołacz zawinąć będą 
mogli wszyscy, którzy są zmęczeni 
zgiełkiem miasta, cenią sobie wy-
borną kuchnię, niebanalne wnętrza 
i  ciekawą ofertę kulturalną – zapo-
wiada Elżbieta Roeske, wiceprezes 
zarządu Grupy MTP. 
Restauracja serwować będzie dania 
kuchni europejskiej z  akcentami 
śródziemnomorskimi. Będzie ideal-
nym miejscem na kawę z przyjaciół-
mi, romantyczną kolację, rodzinny 
obiad, przyjęcie weselne albo biz-

nesowy lunch. Na razie budynek 
przejdzie niezbędny remont. Grupa 
MTP szacuje, że restauracja zosta-
nie otwarta jesienią tego roku.
– Od wielu lat było to miejsce spo-
tkań kolejnych pokoleń poznania-
ków, na stałe wpisujące się w prze-
strzeń parku Sołackiego. Jestem 
przekonany, że rozpoczęcie współ-
pracy z  Grupą MTP to początek 
zmian w restauracji, a do tego znak, 
że poznańskie spółki miejskie potra-
fią współpracować w  zakresie dba-
łości o  miejską przestrzeń i  ważne 
dla miasta obiekty – mówi Tomasz 
Lewandowski, prezes Zarządu Ko-
munalnych Zasobów Lokalowych.

oprac. RED

Pilotażowy projekt instalowania 
i  uruchamiania totemów multi-
medialnych – urządzeń służących 
prezentacji wirtualnych wystaw, 
stawianych na terenie poszczegól-
nych dzielnic miasta – zainicjo-
wany został przez Mariusza Wi-
śniewskiego, zastępcę prezydenta 
Poznania. 
– Takie urządzenia pozwalają 
w  nowoczesny sposób odkrywać 
i  upowszechniać bogatą historię 
poszczególnych rejonów Poznania. 
Za pomocą multimedialnego tote-
mu możemy przypominać postaci 

zasłużone dla lokalnej społecz-
ności oraz promować unikatowe 
walory turystyczne najatrakcyj-
niejszych części miasta. Forma ta 
w  czasach pandemii ma również 
dodatkową zaletę, ponieważ jest 
bezkontaktowa i  całkowicie bez-
pieczna – tłumaczy.
Pierwszy z  totemów został posta-
wiony przy wildeckim skwerze 
Marii Rataj. Od początku lutego 
prezentowana jest na nim testowa 
prezentacja z  archiwalnymi foto-
grafiami Wildy. W  drugiej połowie 
miesiąca uruchomiona została eks-

pozycja umożliwiająca porównanie 
dawnych, najbardziej charaktery-
stycznych wizerunków Wildy z  ich 
współczesnymi odpowiednikami. 
W  planach są także kolejne pre-
zentacje poświęcone m.in. Wildzie 
w  czasach PRL, patronom wildec-
kich ulic oraz najcenniejszym wil-
deckim obiektom architektonicz-
nym.
Operatorem i  opiekunem meryto-
rycznym urządzenia jest Wydaw-
nictwo Miejskie Posnania, które 
chce zaprosić do współpracy rów-
nież lokalnych twórców, dla których 

totem może stać się swoistą witryną 
ich artystycznych dokonań. Wy-
dawnictwo Miejskie Posnania za-
prasza do współpracy w tworzeniu 
treści dla ulicznych „telewizorów” 

– jeśli spełnią zamierzenia inicjato-
rów i  realizatorów projektu, w  ko-
lejnych latach podobne urządzenia 
pojawią się w innych miejscach na 
terenie miasta. oprac. mat.
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Historyczny budynek restauracji w parku 
Sołackim

Park Izabeli i Jarogniewa Drwęskich po renowacji

Totem multimedialny na Wildzie

Zakończono prace związane z  re-
waloryzacją zabytkowego parku 
Izabeli i Jarogniewa Drwęskich. To 
rozległa zielona przestrzeń w pół-
nocnej części Wildy, w  kwartale 
ulic: Królowej Jadwigi, Górna Wil-
da, Niedziałkowskiego, Topolowa, 
Wierzbięcice. 
Pod koniec stycznia Zarząd Zieleni 
Miejskiej otrzymał od Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 
zaświadczenie pozwalające na użyt-
kowanie parku, które ostatecznie 
zakończyło procedurę odbiorową. 
Oznacza to, że można po nim już 
spokojnie i bezpiecznie spacerować. 
Zniknęło też ogrodzenie.  
Rewaloryzacja parku Izabeli i  Ja-
rogniewa Drwęskich rozpoczęła 

się wiosną 2019 roku. Prace miały 
szeroko zakrojony charakter. Roze-
brano zniszczone asfaltowe alejki 
i położono nowe z kruszywa mine-
ralno-żywicznego. Zamontowano 
lampy i naświetlacze, a także ławki, 
kosze na śmieci, leżanki, siedziska, 
stojaki rowerowe oraz hotele dla 
owadów i budki dla ptaków. W par-
ku powstały też dwa place zabaw – 
dla dzieci młodszych (w ogrodzonej 
przestrzeni maluchy mogą korzystać 
z bujaków, huśtawki i piaskownicy) 
oraz starszych (znalazły się tam ka-
ruzela, tablica kółko i krzyżyk, dra-
binka, huśtawka, bocianie gniazdo, 
linarium i zestaw wielofunkcyjny).
W  ramach rewaloryzacji parku ro-
zebrano stare schody – w ich miej-

scu pojawiły się nowe. Renowacji 
poddano pergole oraz kamienne 
murki i ławę. Umocniono skarpę od 
ul. Niedziałkowskiego i  posadzono 
na niej trawy ozdobne. Zdemon-
towano stare i  zamontowano nowe 
maszty flagowe. W  parku pojawi-
ły się nowe nasadzenia: 39 drzew 
(dęby, ambrowce, głogi, grusze, klo-
ny, lipy, śliwy), ponad 5000 krzewów 
iglastych (cisy i  sosna kosodrzewi-
na) oraz liściastych (tawuły, śnie-
guliczki, różaneczniki i  róże, które 
wróciły na skarpę od ul. Górna 
Wilda, a  także ponad 2000 szt. za-
wilców. Rewaloryzacja parku Drwę-
skich kosztowała około 5,5 mln zł. 
Projekt otrzymał dofinansowanie 
unijne.  oprac. RED

Wildecki totem multimedialny
Przy skwerze Marii Rataj, u zbiegu ulic 
Spychalskiego i Górna Wilda, uruchomiono  
zostanie urządzenie służące popularyzacji historii 
i walorów turystycznych tej dzielnicy.

Park Drwęskich  
odnowiony Port Sołacz
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Grażyna Hyla – prezes koła Po-
znań-Wilda Polskiego Związku 
Niewidomych, Najlepszy Przyja-
ciel Seniorów 2020 roku w  kon-
kursie Miejskiej Rady Seniorów 
Nie mogliśmy zrealizować wielu 
planów. Szczególnie mi przykro 
z  powodu odwołania obchodów 
jubileuszu koła. Odwołaliśmy tak-
że coroczne spotkanie opłatkowe. 
Większość naszych członków to 
seniorzy, którzy potrzebują takich 
spotkań. Staram się chociaż dzwo-
nić i  wspierać. Zaczęliśmy dyżu-
ry w  poniedziałki i  w  czwartki, 
żeby  w  reżimie sanitarnym można 
było przyjść i porozmawiać o prak-
tycznych sprawach. W naszym kole 
jest ponad 230 osób. Najbardziej im 
doskwiera w  tej chwili niemożność 
dostania się do lekarzy. Trzeba skła-
dać wnioski do różnych instytucji, 
które przydzielają sprzęt dla osób 
niepełnosprawnych. Jeśli nie ma 
dostępu do lekarzy, to wiele osób 
nie skorzysta z  tego. Planowałam 
spotkanie z  ekspertami z  Urzędu 
Skarbowego, bo za chwilę będą PiT-
-y do rozliczenia. Bez dokładnych 
informacji, co można odliczyć, bę-
dzie trudno w tym roku. Większość 
koleżanek i kolegów chce się szcze-
pić, tylko są problemy z  zapisami 
i  terminami. Nie wiemy, kiedy się 
zaszczepimy i czy w tym roku jesz-
cze zdążymy. Ale musimy to prze-
trzymać w zdrowiu. Dni są dłuższe, 
więc będzie lepiej!

Grzegorz Tomczak* – poeta, pie-
śniarz, kompozytor
Mimo że od dwóch lat jestem peł-
noprawnym emerytem i jakaś suma 
wpływa na moje konto, to nie ukry-
wam, że wielką satysfakcję sprawia-
ją mi występy estradowe i sceniczne: 
z  koncertami piosenki autorskiej 
oraz z  przedstawieniami kabare-

towymi z  Zenonem Laskowikiem. 
Pandemia estradę ucięła. Nie tylko 
nam. Nikt nie gra, nikt nie wychodzi 
na scenę, bo wszystko jest pozamy-
kane. A różne działania online? Ow-
szem, można. Ale bez publiczności 
to gra się mniej soczyście. Lubię 
przy pomocy piosenek prowadzić 
rozmowę. A kabaret, zwłaszcza spo-
łeczno-polityczny Laskowika, który 
zabawnie i  gorzko komentuje rze-
czywistość, bez publiczności nie ist-
nieje. Teraz, skoro jako emeryt nic 
nie muszę i  do tego ta pandemia, 
to siadam sobie wieczorami przed 
komputerem lub kartką papieru 
i  piszę teksty nowych piosenek. 
Zdarza mi się także, za co przepra-
szam sąsiadów, brać instrument 
i trochę pograć. A co do szczepień, 
to przy pomocy internetu wysłałem 
swój akces. No i  czekam. Może się 
uda przed Bożym Narodzeniem. 

Daniela Popławska – aktorka Te-
atru Nowego w Poznaniu
Bardzo brak mi w tej pandemii nieży-
jących przyjaciół: Sławy Kwaśniew-
skiej, Krysi Feldman i  – najbardziej 
na świecie – Bolka Idziaka, który był 
dla mnie fundamentem. Teraz wi-
dzę, że ja muszę być fundamentem 
dla samej siebie i dla mojej rodziny. 
Staram siebie chronić, żeby nie spra-
wić kłopotu najbliższym – utrzymuję 
dystans, noszę maseczki, żyję w pew-
nej izolacji. Korzystałam z godzin dla 
seniorów. Często słyszę o  ludziach, 
którzy odchodzą w samotności – ser-
ce się kroi… Ratuje mnie poczucie 
humoru i  wyobraźnia. Gdybyśmy 
z  mężem nie mieli poczucia humo-
ru, byłoby ciężko. A poza tym mamy 
trzymiesięcznego kundelka, którego 
dostaliśmy od córki. Wyżarte są już 
wszystkie rogi poduszek. Wzrusza 
nas to bardzo, bo to jak zajmowanie 
się małym dzieckiem, które psoci 
i domaga się miłości. To także obo-
wiązek i  odpowiedzialność, ale dla 
samotnych osób może być jak bal-
sam. Najważniejsza jest jednak moja 
wnuczka, która do nas przychodzi. 
Tyle wtedy radości, bałaganu, chaosu 

– życie staje się normalne i wspaniałe! 
Martwi mnie pojawiająca się u  nie-
których seniorów agresja, chociaż ro-
zumiem przyczyny. Staram się wtedy 
uśmiechać, nawet przez maseczkę. 
Żebyśmy nie zatracili serdeczności!

Włodzimierz Łęcki – doktor nauk 
technicznych, były senator i woje-
woda poznański
Mimo czekających nas kłopotów 
z gospodarką i kulturą, które z pew-
nością jeszcze się powiększą, jestem 
optymistą. Szczepienia są już  ak-
ceptowane, do czego przyczyniła 
się chyba głośna warszawska afera, 
wiele się nauczyliśmy, wiemy już, że 
niewidoczny wirus może zachwiać 
najnowszymi technologiami. Ja nie 
mogę narzekać na pandemię. Tak 
jak obiecywałem sobie przed ro-
kiem, porządkuję swoje archiwum, 
a z  inicjatywy Andrzeja Nowakow-
skiego, szefa mojego biura, gdy by-
łem wojewodą, powstanie wywiad 
rzeka. I  jest już w realizacji! Muszę 
odpowiadać na mnóstwo trudnych 
pytań, np. czy lubiłem rządzić? Od-
powiedziałem, że lubiłem tworzyć 
i  udało mi się – oczywiście nie sa-
memu, ale z całym zespołem, sporo 
jednak – nie chwaląc się – zrobić. 
I miło mi, że po tylu latach ten ze-
spół nadal mnie wspiera i służy po-
mocą. W  tej sytuacji  skarżenie się 
na los byłoby wręcz nietaktem... Ale 
jako zapalonemu krajoznawcy bra-
kuje mi terenowych wypadów, spo-
tkań z seniorami, np. z Międzycho-
du, z uniwersytetu trzeciego wieku, 
którzy imponują mi urządzaniem 
parku nad jeziorem roślinami z wła-
snych ogrodów!

Zbigniew Kwias – profesor dr hab. 
nauk medycznych
Jak przystało na lekarza, ze spoko-
jem analizuję sytuację i wracam do 

swej koncepcji sprzed roku: szpi-
tale polowe są dobrym rozwiąza-
niem, ale spełniłyby swoją rolę na 
początku pandemii. Można byłoby 
umieścić w  nich chorych niewy-
magających skomplikowanej infra-
struktury, a  innych pacjentów le-
czyć normalnym trybem. Od jesieni 
jest jednak inaczej, chorych na Co-
vid-19 znacznie przybyło i pogłębiły 
się problemy z  nowotworami, cho-
robami serca etc. Ludzie odkładają 
wizyty u lekarzy, planowane zabiegi 
i  to się na nas zemści. Na szczęście 
mamy szczepionkę, świadomość 
społeczna rośnie, za pół roku będę 
mógł chyba powiedzieć, że najgor-
sze za nami. Tęsknię jednak bardzo 
za szpitalem – to przecież całe moje 
życie! A  gdy byłem się zaszczepić, 
to przekonałem się, że i tam za mną 
tęsknią! Wzruszyłem się... Brak mi 
też koncertów, meczów, spotkań 
ze znajomymi. Chciałbym im opo-
wiedzieć o Henryku VIII i w ogóle 
o Anglii, bo teraz tym się interesu-
ję, a także zdradzić kilka świetnych 
diet, bardzo smacznych i oczywiście 
zdrowych, z moją ukochaną rukolą.

Stefan Jurga – profesor dr hab., fi-
zyk, były rektor UAM
Może dlatego, że niewiele się 
w  moim życiu zmieniło, ze spoko-
jem i nadzieją przypatruję się obec-
nej sytuacji. Wiem, że zdecydowana 
mniejszość może tak powiedzieć, 
bo ograniczone są możliwości za-
trudnienia i  prowadzenia biznesu, 
ale ja mam to szczęście, że codzien-
nie jestem w pracy, badania trwają, 
spotykam się z  zespołem, jednak 
to wszystko jest bardzo męczące. 
Maseczki i  inne rygory wymuszają 
inny model współpracy. Ale są i po-
zytywy tej sytuacji. Wykorzystywa-
ny u nas już wcześniej internetowy 
sposób komunikowania się oszczę-
dza mnóstwo czasu i bardzo dobrze, 
że  stosuje się go na coraz szerszą 
skalę. Wykładowcy mają jednak 
pod górkę: indywidualne kontakty 
ze studentami wymagają większego 
wysiłku i czasu. A co pozwala mi za-

pomnieć o problemach? Oczywiście 
czas spędzany z wnukami! Mogę na 
co dzień obserwować, jak się zmie-
niają, rosną, mądrzeją i  dokazują, 
co je bawi czy złości. Ostatnio z naj-
młodszą wnuczką ulepiliśmy bał-
wana i nie wiem, kto bardziej z tego 
się cieszył... Chyba jednak dzieci, 
dla których śnieg bywa już prawie 
książkowym zjawiskiem.

Andrzej Wituski – były prezydent 
Poznania i  prezes Towarzystwa 
im. H. Wieniawskiego
Patrząc historycznie, obecna pan-
demia nie jest czymś nadzwyczaj-
nym. Do niedawna myśleliśmy, 
że w  dobie tak wielkiego postępu 
cywilizacyjnego nic nie może nam 
zagrozić... Na szczęście potrafimy 
przeciwstawić się epidemii, ale już 
zapłaciliśmy i  nadal płacimy wy-
soką cenę za jej rozpanoszenie się 
w  świecie. Mam nadzieję, że or-
ganizacja walki z  nią będzie coraz 
sprawniejsza i  że wystarczy nam 
wytrwałości. Jestem szczęśliwcem, 
bo nie dotyka mnie choroba i mogę 
działać tak, jak sobie zaplanowa-
łem. Sporządziłem rodzinną genea- 
logię sięgającą korzeniami XVII 
wieku! Nie byłoby to możliwe bez 
internetu i... ksiąg parafialnych, 
które są podstawowym źródłem dla 
podejmujących taki trud. Przypa-
truję się moim przodkom: apteka-
rzom, nauczycielom, bankowcom, 
społecznikom i  z  dumą dopisuję 
w  tym łańcuchu pierwszego leka-
rza, mojego wnuka! Archiwalia  
publikuję, mam spory odzew, no 
i  nie zaniedbuję muzyki. Gdybym 
zapomniał o  Wieniawskim, był-
bym  potępiony! Zdziwiła mnie 
ostatnio wielka popularność na 
świecie Aleksandra Tansmana. 
W polskim rankingu plasuje się tuż 
za Chopinem!

zebrali (koniec stycznia):  
Grażyna Wrońska i Wojciech Biedak 

*Grzegorz Tomczak przechorował 
Covid-19. „Nie było lekko”,  

mówił w lutym – przyp. W.B. 

Musimy to przetrzymać!
Co porabiają i jak sobie radzą w pandemii znani poznańscy seniorzy?  
Oto – po raz drugi w ciągu roku – wypowiedzi niektórych z nich.



W  marcu w  ramach akcji „Senior 
w  domu” Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych poleca sporo ciekawych 
wydarzeń internetowych w  imie-
niu miejskich instytucji kultural-
nych i stowarzyszeń. Wiosna w sie-
ci nie musi być nudna!

Biblioteka 
Raczyńskich
Wybrane wydarzenia:
4.03, g. 18 – Ja, Kon-
stancja. Cykl krót-
kich impresji au-
diowizualnych 
inspirowanych 
niezwykłymi lo-
sami córki J.I. Kra-
szewskiego, zesłanej 
wraz z mężem na Syberię po klęsce 
powstania styczniowego. Gdzie: 
profil facebookowy Pracowni-Mu-
zeum J.I. Kraszewskiego oraz kanał 
YouTube Biblioteki Raczyńskich.
13.03, g. 13 – wykład Poezja wiel-
kich mistrzów. Wykład dr Emilii 
Słomińskiej będzie dotyczył czte-
rech wielkich polskich poetów XX 
wieku: Czesława Miłosza, Zbignie-

wa Herberta, Tadeusza Różewicza 
i  Wisławy Szymborskiej. Gdzie: 
profil facebookowy Muzeum Lite-
rackiego Henryka Sienkiewicza. 
27.03, g. 13 – wykład dla matu-
rzystów Bohater XIX wieku – kil-
ka portretów romantyków i  pozy-
tywistów. Wykład dra Krzysztofa 
Witczaka dotyczyć będzie mniej 
znanych literackich bohaterów ro-
mantycznych i pozytywistycznych. 
Gdzie: profil facebookowy Mu-

zeum Literackiego Henryka 
Sienkiewicza.

31.03, g. 16 – Zdradzamy ta-
jemnice Iłły! Podczas spotkania 

przewodnik poprowadzi słucha-
czy przez biografię Kazimiery Ił-
łakowiczówny. Prelekcja będzie 
opierała się na treści książki poetki 
Trazymeński zając. Gdzie: profil fa-
cebookowy Mieszkania-Pracowni 
Kazimiery Iłłakowiczówny.
(MPS)

Galeria Arsenał
11.03, g. 18 – debata Romnie i Ro-
mowie rumuńscy. Społeczne archi-
wum (nie)widzialności od 1993 do 

2020 roku. Debata oraz prezentacja 
archiwalnych zdjęć, która otworzy 
cykl Sąsiedztwo nie/widzialne, po-
święcona będzie historii imigracji 
Romów z Rumunii do Polski. Spo-
tkanie będzie okazją do przyjrze-
nia się dyskryminacji związanej 
z  kształtowaniem polityki migra-
cyjnej wobec najuboższych imi-
grantów.
25.03, g. 12 – spektakl teatru ka-
mishibai Simona Kossak i  warsz-
taty dla dzieci. Kamishibai jest 
to  wywodząca się z  Japonii sztu-
ka głośnego czytania i  opowia-
dania. Technika ta wykorzystuje 
kartonowe plansze z  ilustracjami 
oraz  drewnianą skrzynię „butai”, 
która  przypomina teatr marionet-
kowy. Bohaterką spektaklu będzie 
Simona Kossak – badaczka przy-
rody, przyjaciółka dzikich zwierząt 
i  obrończyni Puszczy Białowie-
skiej. 
Wydarzenia dostępne będą na pro-
filu facebookowym Galerii Arse-
nał.

Muzeum 
Archeologiczne 
w Poznaniu
17.03 – Rodzinny Dzień św. Pa-
tryka. W programie pokaz tańca 
irlandzkiego prosto z  dziedziń-
ca Muzeum Archeologicznego 
(g.  13, profil facebookowy Mu-
zeum Archeologicznego i  Fun-
dacji Kultury Irlandzkiej) oraz 
wykład Wirtualna podróż do Ir-
landii śladami zabytków arche-
ologicznych wyspy (g. 14, plat-
forma Zoom, link do wykładu 

podany zostanie na stronie www.
muzarp.poznan.pl).

Rezerwat 
Archeologiczny 
Genius loci
Zwiedzaj z archeologiem. W każ-
dy czwartek o  g. 13 na platfor-
mie Zoom odbywa się wirtualne 
zwiedzanie rezerwatu z archeolo-
giem – co tydzień poruszane są 
nowe zagadnienia związane z ba-
daniami na Ostrowie Tumskim 
(szczegóły: rezerwat.muzarp.po-
znan.pl oraz profil facebookowy 
rezerwatu). Praca archeologa. Na 
kanale YouTube rezerwatu pre-
zentowane są filmiki przybliżają-

ce zagadnienia związane z  pracą 
archeologa. 
Sagi poznańskie. Rezerwat Arche-
ologiczny Genius loci w Poznaniu 
zaprasza do opisania niezwykłych 
historii na temat dawnych zwy-
czajów, które krążą w rodzinie od 
lat (historie można przesyłać na 
adres: rezerwat@muzarp.poznan.
pl, materiały publikowane są na 
profilu facebookowym Rezerwatu 
Archeologicznego).
Felietony na długie zimowe wie-
czory. Cykl felietonów, który ma 
zachęcić do zgłębiania zakątków 
szachowej rzeczywistości (szcze-
góły: rezerwat.muzarp.poznan.pl).

Stowarzyszenie 
Animatorów  
Kultury
W marcu Stowarzyszenie zaprasza 
na gimnastykę online (zajęcia we 
wtorki o g. 17) oraz koncert z oka-
zji Dnia Kobiet (8.03, g. 17). Wy-
darzenia dostępne będą na stronie 
i kanale YouTube Klubu Krąg oraz 
profilu facebookowym Poznań-
skiego Stowarzyszenia Animato-
rów Kultury.  •

Marzec 2021 r. 

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

tytka seniora

SenioR w doMu 

Uwaga! Informacje na temat inicjatyw, usług i wydarzeń zawarte w Tyt-
ce Seniora mogą okazać się nieaktualne w związku ze zmieniającą się sytu-
acją epidemiologiczną. Polecamy zaglądanie na strony i profile facebookowe 
instytucji i organizacji lub bezpośredni kontakt z organizatorami. zachęca-
my też do śledzenia powiadomień dotyczących epidemii i stosowania się do 
rekomendacji odpowiednich służb sanitarnych. Informacje na ten temat zna-
leźć można m.in. na stronie Ministerstwa zdrowia (gov.pl/zdrowie), główne-
go Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl) oraz Narodowego Funduszu zdrowia 
(nfz.gov.pl). Informacje na temat narodowego programu szczepień można 
uzyskać, dzwoniąc na infolinię 989, dostępne są również na stronie: gov.pl/
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 adresem ma-
ilowym: centrum@centrumis.pl.  
Udzielamy wszelkich informacji 
na temat wsparcia i oferty w mie-
ście dedykowanej jego najstar-
szym mieszkańcom. Zachęcamy 
też do śledzenia aktualności na 
naszej stronie internetowej: www.
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



Lubisz aktywnie i  twór-
czo spędzać czas? 
Akademia Seniora na 
Jeżycach zaprasza do 
udziału w  bezpłatnych 
spotkaniach, zajęciach 
i  warsztatach, które od-
bywają się online lub stacjonarnie 
w  siedzibie Jeżyckiego Centrum 
Kultury. 
Zajęcia online – kurs „ABC kom-
putera i  internetu” (start: 9.03), 
kurs „Trening Pamięci dla senio-
rów” (start: 11.03), zajęcia będą się 
odbywać na platformie edukacyjnej 
Moodle. 

Zajęcia stacjonarne – kurs 
korzystania z nowych tech-
nologii „Poznaj komputer 
i  smartfon” (start: 5.03), 
kurs garncarski „Lepienie 
garów” (start: 16.03), zaję-

cia będą się odbywać w  salach 
dydaktycznych Jeżyckiego Cen-
trum Kultury przy ul. Jackowskie-
go 5-7 (w czasie zajęć przewidziany 
jest ciepły poczęstunek dla uczest-
ników). Szczegółowe informacje 
o kursach i zapisach dostępne są na 
stronie: jck-poznan.pl/dlaseniora 
lub pod numerem tel. 695 596 150 
(liczba miejsc ograniczona) •

Na początku marca ru-
szą stacjonarne zajęcia 
ruchowe dla osób 
starszych w ramach 
programu Trener Se-
nioralny AWF. To m.in. 
gimnastyka, joga, ćwicze-
nia ruchowe w wodzie, nor-
dic walking czy zajęcia na siłow-
niach zewnętrznych. Na większość 
zajęć obowiązują zapisy, które 
odbywają się bezpośrednio u in-
struktorów (kontakt do prowadzą-
cych na konkretne zajęcia znaleźć 
można na stronie: trener.awf.po-
znan.pl). O zakwalifikowaniu de-
cyduje kolejność zgłoszeń. W razie 
wyczerpania limitu miejsc tworzo-
na jest lista rezerwowa. Fundacja 

na rzecz AWF zachęca też 
do skorzystania z za-

jęć w ramach projektu 
„Nasz Sportowy Fyr-
tel”, skierowanego do 
mieszkańców konkret-

nych dzielnic: Nowe Wi-
nogrady Północ, Południe 

oraz Wschód, Stare Winogrady, 
Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-
-Garaszewo, Starołęka-Minikowo-
-Marlewo, Szczepankowo-Spła-
wie-Krzesinki, Ogrody, Sołacz, 
Winiary, Wola, Chartowo, Rataje, 
Żegrze, Fabianowo-Kotowo, Gór-
czyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławi-
ca. Szczegóły na stronie: sporto-
wyfyrtel.pl oraz na facebook.com/
sportowyfyrtel.  •

Projekt realizowany przez Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej skiero-
wany jest do osób w  wieku 60+, 
mieszkających w  Poznaniu. Na 
wiosnę zaplanowano zajęcia kom-
puterowe, z  obsługi Facebooka, 
grafiki komputerowej, językowe 
(język angielski, hiszpański), re-
habilitacyjne oraz dotyczące spra-
wowania opieki nad osobą starszą. 
Nowością w  tej edycji będą indy-
widualne dyżury poradnictwa dla 
seniorów w zakresie wsparcia z ob-
sługi komputerów i  smartfonów. 
W  planach są również zajęcia in-

tegracyjne na świeżym powietrzu 
oraz wydarzenia kulturalne. Za-
pisy oraz szczegółowe informacje:  

61 835 68 50, 513 505 807. Projekt 
jest dofinansowany ze środków 
budżetowych miasta Poznania.  •

Palmiarnia została ponownie 
otwarta dla zwiedzających – czyn-
na: wt.–niedz. w g. 9–17 (kasa czyn-
na do g. 16). Zwiedzający muszą 
pamiętać o  zachowaniu obostrzeń 
sanitarnych – zakrywanie nosa i ust, 
dezynfekowanie rąk, utrzymywanie 
dystansu, dodatkowo obowiązu-

je limit gości (w  pawilonach może 
przebywać maksymalnie 46 osób). 
Ceny biletów: normalny – 12 zł,  
ulgowy – 8 zł, w każdy wtorek bilety 
dla osób 60+ w cenie 4 zł.
Do 15.03 w  pawilonie IX będzie 
można oglądać prace wyróżnione 
w  Ogólnopolskim Konkursie Fo-

tografii Przyrodniczej FOTO-EKO, 
organizowanym przez Polskie To-
warzystwo Ochrony Przyrody „Sa-
lamandra”. Pierwszego dnia wiosny 
na profilu facebookowym Palmiar-
ni z  okazji Międzynarodowego 
Dnia Lasów zostaną opublikowane 
materiały dotyczące tej tematyki.  •

Klub zrzesza przede wszystkim oso-
by starsze, które na co dzień opieku-
ją się lub wspierają w chorobie inne 
osoby starsze i  ze względu na te 
obowiązki mają ograniczoną możli-
wość korzystania z działań oferowa-
nych przez inne kluby seniora. Pro-
jekt realizowany jest przez Fundację 
PETRA senior. Aktualnie, ze wzglę-
du na sytuację epidemiczną, zajęcia 
są realizowane w  formie zdalnej  – 
poprzez wysyłkę mailową materia-

łów (nagrania z gimnastyką i inny-
mi aktywnościami możliwymi do 
wykonania w  domu). Klub skiero-
wany jest do opiekunów seniorów 
zależnych, jednak z  materiałów 
mogą skorzystać też inne osoby. 
Członkami klubu mogą zostać oso-
by po 60. roku życia mieszkające 
na terenie Poznania. Zgłoszenia:  
724 976 584, fundacja@petra-se-
nior.pl (przy zapisach liczy się ko-
lejność zgłoszeń).   

Wiosna w Palmiarni 
Poznańskiej

Klub „Pauza” 

Jeżyce bardzo 
senioralne

Trener Senioralny 
i Sportowy Fyrtel

Wsparcie dla seniorów 
w czasie pandemii

Nowoczesny  
i aktywny senior 

W  trudnym czasie pandemii se-
niorki i  seniorzy poznańscy mogą 
skorzystać z  miejskiego wsparcia 
na wielu polach.
Zakupy dla seniora. Usługę reali-
zuje Miasto Poznań razem z Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej. Pomoc 
obejmuje zakupy żywności, środ-
ków czystości oraz leków. Mogą 
z niej skorzystać poznaniacy powy-
żej 60. roku życia oraz osoby z nie-
pełnosprawnością, które ukoń-
czyły 18 lat. Usługa dostarczenia 
zakupów jest bezpłatna. Zgłosze-
nia: Poznań Kontakt, 61 646 33 44  
(pon.–pt. w g. 7.30–20).
Transport na szczepienia. Z  do-
wozu mogą skorzystać osoby z nie-
pełnosprawnościami, które mają 
orzeczenie o  niepełnosprawności 
w stopniu znacznym o kodzie R lub 

N (transport dla osób poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich 
jest również możliwy). Dzwonić 
mogą również poznaniacy powyżej 
70. roku życia, którzy nie zdołają 
samodzielnie dotrzeć do punk-
tu szczepień. Zgłoszenia: Poznań 
Kontakt, 61 646 33 44 (pon.–pt. 
w g. 7.30–20), po umówieniu kon-
kretnego terminu szczepienia.
Telefon porad cyfrowych. Pracow-
nicy Centrum Inicjatyw Senioral-
nych oferują wsparcie w  zakresie 
korzystania z  nowych technologii 
w postaci konsultacji telefonicznych. 
Pomoc obejmuje rozwiązywanie 
problemów m.in. z  komputerem, 
tabletem, smartfonem czy apara-
tem fotograficznym. Telefon działa: 
pon.–śr. w g. 10–14, tel. 603 489 205. 
Telefoniczny dyżur policjanta. Po-

licjanci z  Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu udzielają infor-
macji na temat zagrożeń, z  jakimi 
seniorzy mogą spotkać się w życiu 
codziennym. Informują również, 
gdzie w razie konieczności uzyskać 
pomoc w  danej sprawie oraz jak 
zachować się w  sytuacji zagroże-
nia. Dyżury odbywają się we wtorki 
w g. 12–14, tel. 887 666 508.
Telefon serdeczności. Mogą z nie-
go skorzystać wszyscy seniorzy, 
którym doskwiera poczucie izo-
lacji i  samotności nasilające się 
w  związku z  epidemią. Numer 
obsługiwany jest przez pracow-
nika Zespołu Dziennych Domów 
Pomocy, który na co dzień współ-
pracuje z seniorami. Wsparcie do-
stępne jest: pon.–pt. w  g. 12–20,  
tel. 691 870 091. • 



Wielkopolskie Centrum Fizjo-
terapii zachęca osoby z  lekkim 
i  umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności do skorzystania 
z bezpłatnej fizjoterapii ambulato-
ryjnej.
Pacjenci mają zapewnioną kon-
sultację wstępną z  fizjoterapeutą 
(ustalenie indywidualnego planu 
fizjoterapii), 10 dni fizjoterapii (te-
rapia manualna, masaż leczniczy), 
ćwiczenia indywidualne, zabiegi fi-
zykalne (laseroterapia, ultradźwię-
ki, elektroterapia, krioterapia miej-
scowa, światłolecznictwo – Sollux, 
hydroterapia, pole magnetyczne) 
oraz porady dotyczące ergonomii, 
higieny pracy i dnia codziennego.
Fizjoterapia realizowana jest bez 
skierowania od lekarza i bez kolejki 

w  siedzibie Wielkopolskiego Cen-
trum Fizjoterapii przy ul.  Łom-
żyńskiej 1. Wystarczy zadzwonić 
i  umówić się na wizytę. Zapisy:  
tel. 692 750 222.  •

Trwa kolejny nabór do projektu 
„Zintegrowane Centrum Opieki i Te-
leopieki”. Teleopieka to propozycja 
dla osób, które mieszkają samotnie 
albo są w  trudnej sytuacji życiowej 
(np. z  powodu niesamodzielności 
lub niepełnosprawności). Projekt jest 
bezpłatny i  realizowany na terenie 
Poznania oraz gmin: Dopiewo, Su-
chy Las, Kórnik, Komorniki, Klesz-
czewo, Stęszew, Buk, Mosina.
Teleopieka to możliwość całodo-
bowego wezwania pomocy w  sy-
tuacji zagrożenia życia lub zdro-
wia oraz systematyczny kontakt 
z  teleopiekunem, dzięki któremu 
można monitorować stan zdrowia. 
Podopieczny projektu otrzymuje 
bransoletkę z  guzikiem alarmo-
wym oraz prosty w obsłudze apa-
rat telefoniczny. W sytuacji zagro-
żenia może wykonać połączenie 
alarmowe, czyli skontaktować się 
z  teleasystentem, który podejmuje 

odpowiednie działania – np. wzy-
wa służby ratunkowe, powiadamia 
sąsiada itp. Dostępne są również 
rozmowy towarzyskie i  informa-
cyjne. Raz w  tygodniu odbywają 
się także rozmowy kontrolne z  te-
leasystentem. Centrum Teleopieki 
działa 24 godziny na dobę.
Dodatkowo w  ramach projektu 
istnieje możliwość skorzystania 

z usług lekarza geriatry, pielęgniar-
ki, fizjoterapeuty i  psychologa, 
porady prawnej, towarzystwa i po-
mocy wolontariusza. Zakres usług 
ustalany jest indywidualnie i są one 
realizowane w domu podopieczne-
go lub przez telefon.  •
Zgłoszenia przez telefon: pon.–pt.  
w g. 8–16: 
Nowe Miasto: 518 301 265,  
518 301 215; 
Wilda: 518 301 525; 
Jeżyce: 518 301 641; 
Stare Miasto: 518 301 932; 
Grunwald: 518 301 796; 
gminy Kleszczewo, Kórnik,  
Komorniki, Mosina: 502 215 531, 
gminy Buk, Stęszew, Suchy Las, 
Dopiewo: 797 526 129.
Projekt realizowany jest przez sto-
warzyszenie Wzajemnej Pomocy 
FLANDRIA oraz Stowarzyszenie 
Medycyna Polska i  współfinanso-
wany ze środków unijnych. •

Szpital Kliniczny Przemienienia 
Pańskiego zaprasza na badania 
w  ramach programu dotyczącego 
profilaktyki i  wczesnego wykrywa-
nia raka płuc. Mogą z nich skorzy-
stać osoby w  wieku 55–74, które 
paliły lub nadal palą nałogowo (co 
najmniej 20 paczkolat), a  ich okres 
abstynencji tytoniowej wynosi nie 
więcej niż 15 lat, oraz osoby w wieku 
50–54, które mają stwierdzony jeden 
z dodatkowych czynników ryzyka:
• ekspozycja zawodowa na krze-
mionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, 

azbest, związki arsenu, spaliny silni-
ków Diesla, dym ze spalania węgla 
kamiennego, sadzę czy radon;
• indywidualna historia zachoro-
wania na raka: przebyty rak płuca, 
w  wywiadzie chłoniak, rak głowy 
i  szyi lub raki zależne od palenia 
tytoniu, np. rak pęcherza moczo-
wego;
• rak płuca w  wywiadzie u  krew-
nych pierwszego stopnia;
• historia chorób płuc: przewle-
kła choroba obturacyjna płuc lub 
włóknienie płuc.

Program zakłada wizytę kwalifi-
kacyjną z poradą antynikotynową, 
badanie niskodawkową tomogra-
fią komputerową płuc, wizytę wy-
nikową oraz powtórne badania po 
kilku miesiącach. Badania reali-
zowane są w szpitalu przy ul. Sza-
marzewskiego 84. Zapisy i  szcze-
gółowe informacje: 690  396  928 
(pon.–pt. w  g. 10–14). Program 
realizowany jest przez Uniwersy-
tet Medyczny w Poznaniu, a finan-
sowany ze środków Unii Europej-
skiej.  •

W  ramach projektu „Holistycz-
na opieka pocovidowa osób 
starszych z  wielochorobowością 
i  chorobami neurodegeneracyj-
nymi”, finansowanego ze środ-
ków Urzędu Miasta Poznania, se-
niorki i seniorzy mogą bezpłatnie 
skorzystać m.in. z  diagnostyki 
neuropsychologicznej, logope-
dycznej, diagnostyki zaburzeń 
poznawczych i  emocjonalnych, 
indywidualnej rehabilitacji funk-

cji poznawczych, interwencji 
terapeutycznych, wsparcia w  sy-
tuacji kryzysu czy warsztatów ze 
specjalistami. Wizyty stacjonarne 
odbywają się w siedzibie Hospi-
cjum Domowego przy ul. Bed-
narskiej 4, dostępne są też porady 
telefoniczne oraz online, zapisy: 
512 897 953.
Dla osób starszych dostępna jest 
również Geriatryczna Poradnia 
Dietetyczna prowadzona przez 

dietetyczkę Martę Lewandowicz. 
W ramach działania poradni moż-
na skorzystać m.in. z  konsultacji 
dietetycznej, oceny stanu odży-
wiania, składu ciała, masy i  siły 
mięśniowej czy sposobu żywienia. 
Wizyty stacjonarne odbywają się 
również w  siedzibie Hospicjum 
Domowego przy ul. Bednarskiej 4, 
można skorzystać też z  porad te-
lefonicznych oraz online, zapisy:  
601 724 445.  •

Nie (i)graj  
ze zdrowiem!

Opieka pocovidowa 
dla osób starszych

Zadbaj o płuca

Bezpłatna teleopieka

Bezpłatna 
fizjoterapia 

Polipragmazja, czyli wielolekowość, 
to przyjmowanie co najmniej pięciu 
leków jednocześnie. Jest groźna dla 
każdego, szczególnie dla osób star-
szych, które są obciążone choroba-
mi przewlekłymi. Pandemia sprzyja 
obawom o zdrowie – dla wielu Po-
laków strach przed chorobą spro-
wadza się do przyjmowania zwięk-
szonej ilości leków, w tym leków bez 
recepty i suplementów diety. 
W lutym 2020 roku NFZ opubliko-
wał raport na temat polipragmazji, 
który obrazował skalę tego zjawi-
ska w Polsce. W 2018 roku 2 mln 
Polaków wykupiło w ciągu miesią-
ca więcej niż 5 substancji czynnych.
Jak bezpiecznie przyjmować leki? 
Najważniejsze wskazówki:
• zażywaj leki zgodnie z zalecenia-
mi lekarza (nie przekraczaj zapi-
sanej dawki leków i  nie odstawiaj 
samodzielnie lekarstw przed za-
kończeniem terapii);
• popijaj leki wodą, o ile nie zaleco-
no inaczej;
• nie popijaj leku sokami, w szcze-
gólności sokiem grejpfrutowym;
• nie przyjmuj leków razem z  na-
pojami alkoholowymi ani energe-
tykami;
• przestrzegaj wskazówek dotyczą-
cych pory przyjmowania leków;

• jeśli lek należy przyjąć bez posił-
ku – nie zażywaj go na chwilę przed 
lub zaraz po posiłku, należy wów-
czas zażyć lek godzinę przed posił-
kiem lub dwie godziny po nim;
• unikaj przyjmowania preparatów 
witaminowo-mineralnych w  tym 
samym czasie, w którym przyjmu-
jesz leki zalecone przez lekarza  – 
mogą zaburzyć proces ich przy-
swajania, a  preparaty zawierające 
składniki roślinne mogą spowolnić 
działanie leku.
Przed każdą wizytą u  specjalisty 
warto zawsze mieć przy sobie ak-
tualny spis leków wraz z  dawkami, 
przed każdym przyjęciem kolejne-
go leku warto skonsultować to z le-
karzem lub farmaceutą, a  przede 
wszystkim nie należy zażywać leków 
polecanych przez sąsiada czy rodzi-
nę bez konsultacji ze specjalistą.
Szczegółowe informacje na temat 
polipragmazji znaleźć można na 
stronie: akademia.nfz.gov.pl oraz 
profilu facebookowym „Profilakty-
ka w praktyce Wielkopolska”.

Anna Konieczka



Wychodząc na spacer czy prze-
jażdżkę rowerową, nie zapomi-
najmy o  podstawowych zasa-
dach, dzięki którym będziemy 
bezpieczni na drodze. Poniżej 
kilka podpowiedzi od Komendy 
Wojewódzkiej Policji w  Pozna-
niu.
5 zasad bezpiecznego pieszego:
• korzystaj z chodnika lub drogi dla 
pieszych;
• korzystaj z  przejścia dla pie-
szych;
• przekraczaj jezdnię równym kro-
kiem, nie przebiegaj, ale też nie 
zwalniaj i nie zatrzymuj się;
• nie przechodź na zakrętach ani 
wzniesieniach oraz nie wchodź 
na drogę spoza pojazdu lub innej 
przeszkody;
• zwróć uwagę na rowery i  hulaj-
nogi, które są równie niebezpiecz-
ne jak samochody.
5 zasad bezpiecznego rowerzysty:
• korzystaj z drogi dla rowerów;

• zachowaj ostrożność na przejaz-
dach dla rowerzystów;
• nie przejeżdżaj rowerem przez 
przejścia dla pieszych, a  jeżeli 
chcesz z  niego skorzystać, zejdź 
z roweru i przeprowadź go na dru-
gą stronę;
• wyraźnie sygnalizuj, że chcesz 
skręcić, odpowiednio wcześnie 
wyciągając rękę w kierunku, w któ-
rym zamierzasz skręcić;
• pamiętaj o  innych uczestni-
kach ruchu – zderzenie z  pie-
szym czy osobą poruszającą 
się hulajnogą może skończyć  
się tragicznie.
W  obu przypadkach należy pa-
miętać o  wyposażeniu się w  wi-
doczne elementy odblaskowe 
i  zwróceniu uwagi na panujące 
warunki atmosferyczne. Do naj-
większej liczby wypadków do-
chodzi przy dobrych warunkach 
atmosferycznych, które często 
usypiają naszą czujność. •

Bezpieczny 
pieszy  
i rowerzysta 

Nowi partnerzy Poznańskiej Złotej Karty 

Pobieraj świadczenia 
bezgotówkowo 
Coraz więcej osób pobiera świad-
czenia na konto bankowe. Jednak 
część klientów w  dalszym ciągu 
decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzy-
mywać w gotówce. W ramach kam-
panii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgo-
tówkowo” ZUS informuje o  tym, 
jakie korzyści daje posiadanie kon-
ta w banku, jak je założyć i jak bez-
piecznie z  niego korzystać. Kam-
pania ma zachęcić do swobodnego 
dysponowania swoimi pieniędzmi, 
nie narażając się na kradzież, oszu-
stwa czy inne niebezpieczeństwa. 
Szczegółowe informacje: zus.pl/o-
zus/o-nas/kampania-bezpieczny-
-zdrowy-bezgotowkowy-

Telefoniczny dyżur 
eksperta ZuS
Podczas telefonicznego dyżuru pra-
cownik ZUS podpowie, co można 
zrobić, żeby podwyższyć świad-
czenie emerytalno-rentowe. Dyżur 
odbędzie się 16.03 w  g. 9–11 pod 
numerem telefonu 61 874 54 83.

informacje na temat 
podatków
W  przypadku pytań i  wątpliwości 
związanych z  prawem podatko-
wym i  celnym Krajowa Admini-
stracja Skarbowa zachęca seniorów 
do korzystania z: 
• Infolinii Krajowej Informacji 
Skarbowej pon.–pt. w g. 7–18 pod 
numerami: 22 330 03 30 (z tel. ko-
mórkowych), 801 055 055 (z  tel. 
stacjonarnych), +48 22 330 03 30 
(z zagranicy);
• formularza do zadawania pytań 
elektronicznych na stronie: podat-
ki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami;
• kontaktu z  ekspertami – na 
stronie wielkopolskie.kas.gov.pl 
w  zakładce „Urzędy skarbowe”, 
po wejściu w  swój wybrany urząd 
skarbowy – w zakładce „Kontakt – 
telefony” znajdują się aktualne nu-
mery.  •

Udogodnienia  
i aktualności

Miejsca Przyjazne 
Seniorom 
Akcja Centrum Inicjatyw Senioral-
nych promuje miejsca, które odpo-
wiadają na potrzeby osób starszych 
poprzez oferowanie atrakcyjnych 
produktów, usług i zniżek. W mar-
cu w ramach akcji polecamy:

Gabinet Podologiczny 
Maja Żołądź 
Oferta skierowana jest do osób, które 
cierpią z powodu dolegliwości bólo-
wych w obrębie stóp,  z problemem 
nadmiernej suchości, nadpotliwości, 
pękających pięt, pogrubiałych pa-
znokci, grzybicy. Z  usług gabinetu 
mogą też korzystać osoby chorujące 
na cukrzycę oraz takie, które po pro-
stu chcą utrzymać dobrą kondycję 
skóry stóp. Kontakt: os. Stefana Ba-
torego 82n, 509 927 148.

Sklep StanleyMed
Zakupy bez wychodzenia z domu. 
Możliwe jest skorzystanie z darmo-
wej dostawy na terenie Poznania. 
Pełna oferta na stronie: stanley-
med.pl. Szczegóły: 532 746 580. •

W 2020 roku do projektu Poznań-
skiej Złotej Karty dołączyło 13 
partnerów. Wśród nich restaura-
cje, salony urody, salony optyczne 
czy miejsca, gdzie można zadbać 
o  swoje zdrowie i  kondycję. Jest 
też coś dla fanów piłki nożnej. 
Oto oferta zniżkowa nowych 
partnerów dla posiadaczy Karty 
Seniora:

KODANO Optyk, ul. Szwajcarska 
14, CH M1, Poznań, 692 407 143, 
30% rabatu na oprawki okularowe, 
25% rabatu na soczewki kontakto-
we #bioview.
ODNAWIANIE wanien, brodzi-
ków, zlewozmywaków u  klienta, 
618 674 937, 5% zniżki na usługi 
wykonywane u klienta w domu.
BAJGLE KRóLA JANA, ul. Kra-
szewskiego 15, Poznań, 732 806 
444, 10% zniżki na wszystkie pozy-
cje z karty.
POZNAńSKIE STOWARZYSZE-
NIE TAI CHI, ul. Bielska 14, Poznań, 
61 832 11 51, 40% zniżki ze składką 
członkowską Stowarzyszenia.

Warta Poznań S.A., ul. Droga Dę-
bińska 12, Poznań, 50% zniżki na 
bilety na mecze Warty Poznań lub 
inne wydarzenia organizowane 
przez Wartę Poznań w różnych lo-
kalizacjach, 30% zniżki na gadżety 
klubowe Warty Poznań w  punkcie 
stacjonarnym (Droga Dębińska 12).
MAKE UP no MAKE UP, ul. Gar-
bary 44/4, Poznań, 536 999 036, 
10% zniżki na usługi: makijaż 
dzienny, okolicznościowy, bizne-
sowy, fotograficzny, dodatkowo: 
lekcje makijażu, perfekcyjne brwi, 
zakupy z  wizażystką oraz pomoc 
w wyborze oprawek okularowych.
ADAM HOTEL &SPA, ul. Lubel-
ska 1a, Kudowa Zdrój, 748 664 246, 
10% zniżki na noclegi, 10% zniżki 
na seanse w grocie solnej, 5% zniż-
ki na zabiegi fizjoterapeutyczne.
PPH STANDARD TADEUSZ 
ŻURASZEK, ul. Piątkowska 145, 
Poznań, 61 823 99 82, 5% zniżki 
na garnitury męskie, spodnie, ko-
szule, kurtki i inne męskie dodatki, 
bezpłatne dopasowanie do figury 
towaru zakupionego w sklepie.

BEAUTYFLY FITNESS & DAN-
CE STUDIO, ul. Reymonta 5/5, 
Poznań, 517 156 854, 664 012 727, 
20% zniżki na jednorazowe zaję-
cia treningu funkcjonalnego, 20% 
zniżki na jednorazowe zajęcia rolo-
wania, 25% zniżki na jednorazowe 
zajęcia Bungee Fitness, 20–30% 
zniżki na karnety. 
OxY NEW HELP, ul. Słowiańska 
55c/L3, Poznań, 790 277 550, 25% 

zniżki na sesje hiperbarycznej tera-
pii tlenowej.
PRESTIGE SERvICE ATE-
LIER URODY NATALIA MAJ-
CHROWSKA, ul. Słowiańska 
53B/4, Poznań, 666 955 914, 10% 
zniżki na wszystkie oferowane 
usługi fryzjersko-kosmetyczne 
(w dniu urodzin 20% zniżki).
RADOSNA RESTAURACJA, ul. 
Zeylanda 6/2, Poznań, możliwość 
zamawiania posiłków na miejscu, 

telefonicznie: 570 024 024 oraz przez 
stronę internetową: https://www.
radosnarestauracja.pl, 15% zniż-
ki na ofertę bieżącą, 10% zniżki na 
ofertę świąteczną, w  ofercie m.in.: 
obiady, dania słoikowe, krótko mro-
żone pierogi, ciasta, dania bezmlecz-
ne, bezglutenowe, bez smażenia, bez 
wybranych przypraw, w  przypadku 
zamówienia określonej diety zlece-
nie należy składać z co najmniej jed-
nodniowym wyprzedzeniem.

KORE Centrum Fizjoterapii 
Specjalistycznej, pl. Zielony, Swa-
rzędz, 503 733 127, bezpłatna kon-
sultacja fizjoterapeutyczna przed 
zabiegami leczenia bólu falą ude-
rzeniową, 10% zniżki na masaż 
klasyczny i relaksacyjny.
Kartę wyrabia się w siedzibach Po-
znańskiego Centrum Świadczeń: 
ul. Wszystkich Świętych 1 lub 
ul.  Małachowskiego 10 (Zawady). 
Więcej informacji: Centrum Inicja-
tyw Senioralnych tel. 61 847 21 11,  
61 842 35 09, centrumis.pl/po-
znanska-zlota-karta.html.  •
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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
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Wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul.  F. Ratajczaka 44,  
61-728 Poznań, www.wm.poznan.pl e-mail: informator@wm.poznan.pl
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alarmowy 

policja  ......................................................................... 112, 997

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

pogotowie ratunkowe  ......................................... 112, 999

Straż miejska  .......................................... 986, 606 986 986

pogotowie energetyczne  ...............................................991

pogotowie gazowe  ..........................................................992

pogotowie ciepłownicze  ................................................993

pogotowie wodno-kanalizacyjne  ...............................994

pogotowie techniczne mpGm ..................  61 639 72 38

centrala Nadzoru ruchu mpk  ............................... 19 445

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

Pakiet Poznań Viva Senior

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

Poznańska Złota Karta. Upoważnia do korzystania z  szerokiej oferty ulg i  rabatów 
w  miejskich instytucjach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych oraz w  prywatnych 
firmach. Przysługuje osobom w wieku 60+. Wnioski o wydanie Poznańskiej Złotej 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. 



To pierwsza wystawa, na którą po 
kilku miesiącach zamknięcia zapra-
sza poznańskie muzeum. – Każdy 
powinien ją zobaczyć – mówił pod-
czas konferencji prasowej zapowia-
dającej wydarzenie Tomasz Łęcki, 
dyrektor MNP.
Wystawa malarstwa polskiego XIX 
wieku prezentuje dzieła najwybitniej-
szych artystów tego okresu, m.in. Sta-
nisława Wyspiańskiego, Aleksandra 
i  Maksymiliana Gierymskich, Jana 
Matejki, Leona Wyczółkowskiego, 
Józefa Mehoffera, Olgi Boznańskiej, 
Józefa Brandta, Józefa Chełmońskie-
go, Jacka Malczewskiego, Wojciecha 
Weissa i wielu innych.
Stańczyk i Rejtan Matejki, Babie lato 
Chełmońskiego, Melancholia Jacka 
Malczewskiego – to tylko kilka spo-

śród ikonicznych dzieł, które będzie 
okazja zobaczyć na żywo w Pozna-
niu. 
Swoją pierwszą odsłonę wystawa 
miała w  styczniu 2020 roku w  mu-
zeum Louvre-Lens na północy 
Francji. Cieszyła się ogromnym po-
wodzeniem – w 60-tysięcznym Lens 
obejrzało ją prawie sto tysięcy osób. 
Później prezentowana była w  Mu-
zeum Narodowym w Warszawie. Jak 
czytamy w  zapowiedzi, „opowiada 
o kulturotwórczej i mitotwórczej roli 
polskiego malarstwa w  XIX wieku. 
To właśnie wtedy powstały dzieła, 
które nie tylko przedstawiały, lecz 
także kształtowały – wyobrażenia, 
myślenie i  odczuwanie Polaków”. 
W XIX wieku to sztuki piękne przeję-
ły duchowe przywództwo narodu po 
wielkich poetach doby romantyzmu. 
Oprócz słynnych płócien Jana Ma-
tejki zobaczymy batalistyczne sce-
ny Wojciecha i  Juliusza Kossaków, 
grafiki Artura Grottgera, portrety 
Olgi Boznańskiej, a  także obrazy 

Leona Wyczółkowskiego, Witolda 
Wojtkiewicza, Zbigniewa Pronasz-
ki, Ferdynanda Ruszczyca i in. Eks-
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Jan Matejko, Upadek Polski (Reytan) 1866, olej na płótnie 282 x 487 cm

Przygody Henia Humbaka Patry-
cjusza Tomaszewskiego – dedy-
kowaną najmłodszym książeczkę 
wydaną przez Estradę Poznańską – 
w wersji audio czyta nie kto inny, 
tylko sama Krystyna Czubówna! 
A szlak, którym z południa na pół-
noc podróżuje Henio, niespodzie-
wanie wiedzie przez… Poznań.
Bajka o humbaku Heniu otwiera te-
goroczny cykl Dzieciaki na Piętrze, 
który z powodu pandemii musiał nie-
co zmienić charakter. W oczekiwaniu 
na teatralne i warsztatowe spotkania 
na żywo Estrada Poznańska przygo-
towała dla swoich najmłodszych wi-
dzów (i  ich opiekunów) wyjątkowe 

słuchowiska, audiobooki, książeczki 
oraz piosenki dostępne bezpłatnie 
online. Jedną z nich są właśnie Przy-
gody Henia Humbaka. 
Młody Henio – długopłetwiec oce-
aniczny, waleń, humbak – całymi 
dniami ćwiczy spektakularne wysko-
ki z  wody i  śpiew u  wybrzeży Capo 
Verde. Jest już na tyle duży, by roz-
począć migrację na północ, nareszcie 
poznać tatę i resztę rodziny. Podczas 
długiej i  trudnej wyprawy, w  czasie 
sztormu, odłącza się od prowadzącej 
go mamy i  dryfuje przez kolejne 

morza aż do Bałtyku. A  stamtąd, 
niepostrzeżenie… wpada do Warty. 
Wypływa między mostem św. Rocha 
a  mostem Królowej Jadwigi w  Po-
znaniu. Czy uda mu się zawrócić 
i odnaleźć właściwą drogę?
Wydanie książkowe Przygód… zawie-
ra dodatkowo wycinanki oraz zadania 
dla dzieci, a także pakiet ciekawostek 
o wielorybach, m.in. taką, że ostatni 
raz w  Bałtyku widziano humbaka 
w 2016 roku. Zaplątał się w sieci, ale 
udało się go uwolnić. Bajka o Heniu 
jest zatem inspirowana prawdziwy-
mi wydarzeniami. Przygód… można 
posłuchać za darmo m.in. na kanale 
YouTube i Spotify. A książeczkę z wy-
cinankami otrzymać bezpłatnie w Bi-
bliotece Raczyńskich i jej filiach oraz 
w CIR, CIK (Ratajczaka 44), a także 
punktach informacji turystycznej 
PLOT (Stary Rynek 59/60 i Dworzec 
Poznań Główny). sk 

promocja

W marcowym IKS-ie:

Prognoza dla kultury. O  doświadczeniu 
pandemii i prawdopodobnych scenariuszach 
dla kultury piszą współautorzy dwóch waż-
nych raportów: Przyszłość kultury. Badanie 
poznańskiego sektora oraz Życie codzienne 
w  czasach pandemii, a  także opowiadają 
poznańscy twórcy.

Wszyscy najwięksi. Muzeum Narodowe 
otworzy 15 marca przełożoną z  powodu 
pandemii wystawę Polska. Siła obrazu, któ-
ra gromadzi dzieła największych polskich 
malarzy XIX w. Wystawę zapowiada Justy-
na Żarczyńska.

Wśród rozmówców pojawią się m.in. Łukasz Kuropaczewski i Aleksander 
Dębicz – autorzy wydanej niedawno płyty Adela; jurorzy pierwszej edycji 
konkursu architektonicznego na najważniejsze obiekty, które powstały w mi-
nionym roku w Wielkopolsce; a także Marta Buczkowska i Mateusz Kiszka – 
autorzy albumu Synteza poznania. Fotograficzny splot historii miasta, który 
ukazał się nakładem Wydawnictwa Miejskiego Posnania.

Wszyscy najwięksi
Kanoniczne dzieła Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka 
Malczewskiego czy Józefa Chełmońskiego będzie można oglądać na wystawie 
Polska. Siła obrazu, którą 15 marca otwiera Muzeum Narodowe.

Wystawa Polska. Siła obrazu
15.03–16.05
Muzeum Narodowe w Poznaniu
kuratorka: Maria Gołąb

Patrycjusz Tomaszewski 
Przygody Henia Humbaka
wyd. Estrada Poznańska
więcej na estrada.poznan.pl

Jak humbak Henio 
trafił do Warty 

pozycja podzielona została na kilka 
części odpowiadających podejmo-
wanym w twórczości artystów wąt-
kom, prezentuje m.in. obrazy 
podejmujące refleksję nad chwa-
lebną i  tragiczną historią Polski; 
eksplorujące kulturowe bogactwo 
odziedziczone po Rzeczpospolitej 
przedrozbiorowej, z  jej etniczną, 

społeczną i  religijną różnorodno-
ścią; dzieła powstałe z  fascynacji 
folklorem; ikonografię powsta-
nia styczniowego i  zsyłek; wybit-
ne przykłady prac polskiej szkoły 
pejzażu i  w  końcu – świadectwa 
poszukiwania nowoczesnych form 
wyrazu u progu XX wieku. 

Sylwia Klimek 
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Decyzję o  utworzeniu w  Poznaniu 
straży miejskiej podjął w  poło-
wie 1990 roku prezydent Wojciech 
Szczęsny Kaczmarek. 5 września 
1990 Komisja Bezpieczeństwa i Po-
rządku Publicznego RMP poparła 
wniosek prezydenta. Zielone świa-
tło do dalszych działań musiał dać 
jeszcze komendant wojewódzki po-
licji i  prokurator wojewódzki. Tak 
się stało i wtedy, 1 marca 1991 roku, 
prezydent powołał straż miejską, 
dając jej prawo używania zamiennie 
nazwy policja municypalna. Była 
ona później powodem zamieszania, 
gdyż w 1997 roku uznano, że nazwy 
„policja” może używać tylko policja 
państwowa.
Dla samorządów powołanie straży 
miejskich było zadaniem pionier-
skim. Np. tworząc statut straży, po-
znańscy radni nie mieli się na czym 
wzorować, wymyślili go więc sami – 
od początku do końca. W  statucie 
musieli określić uprawnienia, wy-
posażenie, ale też umundurowa-
nie. Nadających się dla strażników 
ubiorów służbowych nie było, więc 
projekty zupełnie nowych mundu-
rów stworzył radny Krzysztof Kłos- 
kowski, u  którego niespodziewa-
nie ujawnił się talent projektanta. 
Dziś Krzysztof Kłoskowski wspól-
nie z bratem prowadzi znaną firmę 

szyjącą uniformy dla służb mundu-
rowych i  mundury historyczne do 
filmów i seriali.
Formalnie Straż Miejska Miasta 
Poznania rozpoczęła działalność 4 
marca 1991 roku. 11 marca jej funk-
cjonariusze zostali zaprzysiężeni. 
Z tej okazji list gratulacyjny przesłał 
prezydent Lech Wałęsa. Pierwszym 
komendantem został Edmund Jasz-
kowski. Na początku w  jednostce 
było zatrudnionych 20 funkcjona-
riuszy. Niektórzy z  nich pracowali 
wcześniej w  Miejskiej Służbie Po-
rządkowej, inni w policji lub w woj-
sku, a  więc nie byli to zupełni no-
wicjusze.
Początkowo strażnicy mieli tylko 
jedną siedzibę – mieściła się w stró-
żówce Urzędu Miasta Poznania 
na pl. Kolegiackim. Ich głównym 
zadaniem było wtedy pilnowanie 
porządku w  urzędzie i  jego okoli-
cy. Okoliczności szybko wymusiły 
rozwój formacji i  zwiększenie za-
trudnienia. W  czerwcu 1991 roku 
utworzono dwie kolejne placówki 
straży – na Winogradach i na Piąt-
kowie, a w 1992 powstały delegatury 
we wszystkich dzielnicach miasta. 
Nie da się ukryć, że poznańska 
straż miejska bardzo długo walczyła 
o uznanie i szacunek mieszkańców. 
Utrudniały to zadania, które na nią 

nakładano. Na przykład na samym 
początku działalności straż zajmo-
wała się kontrolą opłat w  Strefie 
Ograniczonego Postoju. Chociaż te 
obowiązki przejęli już w 1995 roku 
pracownicy Zarządu Dróg Miej-
skich, to jeszcze przez wiele lat za 
mandaty, a dokładniej wezwania do 
zapłaty wkładane za wycieraczkę, 
winiono strażników miejskich. 
Mieszkańcy przez wiele lat zarzucali 
straży miejskiej, że zajmuje się wy-
łącznie blokowaniem kół, tymcza-
sem większość funkcjonariuszy wy-
konywała inne zadania. Np. od 2005 
roku grupę 50 strażników delegowa-
no do tzw. patroli szkolnych. W ra-
mach patroli strażnicy pilnowali po-
rządku i  bezpieczeństwa w  pobliżu 

szkół. Zatrzymywali samochody na 
przejściach, przeprowadzali dzieci 
przez pasy, wskazywali wolne miej-
sca parkingowe dowożącym dzieci, 
kierowali ruchem. Patrole szkolne 
miały też odstraszać dilerów nar-
kotykowych, grafficiarzy i  wandali. 
I rzeczywiście odstraszały! 
W 2010 roku poznańska straż miej-
ska przejęła od policji nadzór nad 
systemem monitoringu miejskiego. 
Także Sejm i Rada Miasta obarczy-
ły strażników nowymi zadaniami. 
Np. realizując zapisy uchwały „an-
tyhałasowej”, kontrolują oni poziom 
decybeli w  lokalach nocnych. Od 
niedawna strażnicy mają prawo 
wchodzić do mieszkań, w  których 
mogą być spalane odpady. W  kon-

trolach antysmogowych od dwóch 
lat wspiera ich zdalnie sterowany 
dron, który latając nad dachami 
i  kominami, lokalizuje źródła emi-
sji szkodliwych substancji, dzięki 
czemu strażnicy mają podstawy do 
przeprowadzenia kontroli „naziem-
nych”. 
Według stanu na 1 stycznia 2021 
roku Straż Miejska Miasta Poznania 
zatrudnia 256 strażników i  59 pra-
cowników cywilnych. Ze względu na 
pandemię nie odbędą się uroczysto-
ści rocznicowe z okazji 30-lecia po-
wołania formacji, jednak komendant 
Waldemar Matuszewski odbędzie 
4 marca spotkanie online z komen-
dantami zaprzyjaźnionych straży.

Szymon Mazur

Fotograf i  teoretyk fotografii, 
w  Poznańskiej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych zorganizował 
pierwsze w kraju magisterskie stu-
dia fotografii.   
Rodowity poznaniak z Garbar. Uro-
dził się w 1929 roku jako syn właści-
ciela hurtowni i palarni kawy, która 
znajdowała się przy ul. Wielkiej 17. 
W 1945 razem z ojcem wyjechali do 
Szczecina od nowa budować życie 
rodziny. Ojciec pracował w  latach 
1945–1948 w  Państwowym Urzę-
dzie Repatriacyjnym. W 1948 roku 
zaczął studiować fizykę we Wrocła-
wiu, studia ukończył w  1952 roku 
w Poznaniu. Zapisał się do Polskie-
go Towarzystwa Fotograficznego 
(oddział poznański), ale fotografią 
na poważnie zajął się w 1956 roku. 

W  salonie PTF przy ul. Paderew-
skiego Wojnecki rozpoczął inten-
sywną działalność artystyczną i spo-
łeczną.
Wziął udział w  pierwszej w  Polsce 
międzynarodowej wystawie foto-
grafii Krok w  nowoczesność (1957). 
Tylko do 1969 roku, gdy został 
wyróżniony odznaką Zasłużony 
Działacz Kultury, wystawiał prawie 
40-krotnie swoje prace. W  latach 
1967–1976 prezes PTF. Od 1978 
roku był kierownikiem Pracowni 
Fotografii w  PWSSP. W  latach 90. 
w  poznańskiej ASP kierował Pra-
cownią Fotografii Komputerowej. 
W  1987 został dziekanem Wydzia-
łu Malarstwa, Grafiki i  Rzeźby, 
a  w  1988 – członkiem Niezależnej 
Rady Kultury.  boj
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Poznańscy municypalni 
Straż Miejska Miasta Poznania ma 30 lat! 11 marca 1991 roku na dziedzińcu 
Urzędu Miasta odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowej formacji mundurowej. 

Stefan Wojnecki – mistrz obiektywu
P o z n a ń s k i e 
Archiwum Hi-
storii Mówio-

nej (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. 

Stefan Wojnecki 

Pierwsze pojazdy w barwach straży miejskiej, fiaty 125p, początek lat 90. XX w. 
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