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Do pojemników mieszkańcy mogą 
wrzucać elektryczne śmieci nieprze-
kraczające 50 cm, a więc np. zuży-
te telefony, aparaty fotograficzne, 
laptopy, suszarki, lokówki, tostery. 
Każdy pojemnik posiada także spe-
cjalną wrzutnię na zużyte baterie. 
Pojemników trudno nie zauważyć 
ze względu na ich czerwony kolor. 
Projekt „Elektryczne Śmieci”, reali-
zowany wspólnie przez MB Recyc-
ling, Fundację Odzyskaj Środowi-
sko oraz Reverse Logistics Group, 
w żaden sposób nie obciąża budżetu 
Związku GOAP czy poszczególnych 
samorządów.
Sprzęt o większych gabarytach moż-
na oddawać, dzwoniąc na numer in-

folinii 572 102 102. Usługa obejmu-
je odbiór dużego AGD, zniesienie 
sprzętu oraz transport do specjali-
stycznych zakładów przetwarzania 
MB Recycling.
Kolejne pojemniki będą sukce-
sywnie stawiane w pozostałych 
częściach miasta. Do końca roku 
w Poznaniu pojawi się w sumie 
77 pojemników na elektroodpady. 
Pojemniki nie znikną z Poznania 
wraz z 1 stycznia 2022 r., kiedy 
to zacznie funkcjonować poznań-
ski system gospodarowania od-
padami. Miasto zadeklarowało 
bowiem, że będzie kontynuować 
projekt.

oprac. red.

Na terenie kilkunastu osiedli 
mieszkaniowych w Poznaniu 
stanęły pojemniki na 
zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny.

Czerwone pojemniki  
na elektrośmieci i baterie

W Poznaniu pierwsze pojemniki na elektrośmieci ustawione zostały 
w następujących miejscach:

• ul. Mścibora 66 • ul. Krańcowa 48 • os. Przyjaźni 142 • os. Zwycię-
stwa 22 M • os. Wichrowe Wzgórze 35 R • os. Kosmonautów 16 •  
os. Pod Lipami 81 • os. Rusa 58 • os. 1000-lecia 45 • os. Lecha 121 •  
os. Stare Żegrze 109 • os. Bohaterów II Wojny Światowej 33 os. Jagiel-
lońskie 17 os. Na Skarpie 84 os. Orła Białego 71.

Informacje o kolejnych lokalizacjach będzie można znaleźć na stro-
nach: elektrycznesmieci.pl, goap.org.pl, poznan.pl. Fo
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Kontener na odpady elektryczne na os. Jagiellońskim 
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Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i  Mieszkań trwa tylko do 
30 września. Obowiązkowo wziąć 
w  nim udział muszą wszyscy 
mieszkańcy Polski. Za odmowę 
grozi kara w  wysokości nawet 
5 tys. zł. 
Do spisu nie trzeba się specjalnie 
przygotowywać, wystarczy znać 
swój numer PESEL. Wypełnienie 
ankiety, niezależnie od tego, czy 
robimy to osobiście, czy z  pomocą 
rachmistrza, zajmuje kilka do kilku-
nastu minut. 
Istnieje kilka możliwości udzia-
łu w badaniu. Wystarczy wejść na 
stronę spis.gov.pl, gdzie dostępna 
jest aplikacja zawierająca formu-
larz spisowy. Osobom, które np. ze 
względu na zaawansowany wiek, 
stan zdrowia czy niepełnospraw-
ność nie mogą wypełnić go sa-
modzielnie, pomóc może członek 
rodziny. Samospis online jest moż-
liwy przez 14 dni od pierwszego 
zalogowania.
Spisać się można także, dzwoniąc na 
infolinię: 22 279 99 99, czynną od 
poniedziałku do piątku w  g. 8–18. 
Kontakt drogą telefoniczną może 
zainicjować także rachmistrz. Jeśli 
do tego dojdzie, nie możemy od-
mówić udzielenia odpowiedzi na 
pytania. Możemy za to umówić się 
na inny dzień lub godzinę. Rach-
mistrzowie dzwonią wyłącznie 
z  dwóch numerów – 22 279 99 99 
oraz 22 828 88 88.

Dla osób, które nie posiada-
ją w  domu komputera lub in-
ternetu, Miasto Poznań przy-
gotowało trzy punkty, gdzie 
można dokonać samospisu i  uzy-
skać wsparcie w  wypełnieniu in-
ternetowego formularza. Pierwszy 
znajduje się w  budynku Urzędu 
Miasta przy  pl.  Kolegiackim 17, 
kolejny przy ul.  Libelta 16/20, 
trzeci w  Poznańskim Centrum 
Świadczeń przy ul. Małachowskie-

go 10. Punkty działają w  reżimie 
sanitarnym. Obowiązuje rezerwa-
cja miejsc pod numerem 61 646 33 
44 (Poznań Kontakt). 
Inną możliwością udziału w bada-
niu jest skorzystanie z  mobilnych 
punktów spisowych. To inicjaty-
wa Miasta Poznania realizowana 
w  partnerstwie z  lokalnym Urzę-
dem Statystycznym. Dzięki niej 
mieszkańcy mogą uzyskać pomoc 
w  wypełnieniu ankiety. Rachmi-

strzowie dyżurują w  każdą środę, 
do 15 września, w g. 17–19 w czte-
rech filiach Biblioteki Raczyń-
skich: Filia Wildecka (w  galerii 
GreenPoint przy ul. Hetmańskiej 
91), Filia 11 (Chwaliszewo 17/23), 
Filia 12 (ul. Arciszewskiego 27), 
Filia 42 (w  Osiedlowym Domu 
Kultury „Pod Lipami” na os. Pod 
Lipami 108). Miejsca te są przy-
stosowane do potrzeb seniorów 
i  osób z  niepełnosprawnością ru-

chową. Nie trzeba się wcześniej 
umawiać.
Od 23 czerwca rachmistrzowie 
mogą odwiedzić respondentów 
także w domach. Wizyty mogą spo-
dziewać się osoby, które do tej pory 
nie spisały się przez internet lub te-
lefon.
Formularz spisowy ma jeden wzór 
dla wszystkich i  jest podzielony na 
dwie części: osobową i mieszkanio-
wą. Przed przystąpieniem do jego 
wypełnienia warto się przygoto-
wać i  zapoznać z  wykazem pytań. 
Wprawdzie odpowiedź na zdecydo-
waną większość z nich nie powinna 
nastręczać żadnych trudności, ale 
być może w  niektórych przypad-
kach pojawią się wątpliwości, np. 
w  kwestiach dotyczących mieszka-
nia czy informacji o  osobach z  ro-
dziny przebywających za granicą. 
Listę pytań można znaleźć na stro-
nie spis.gov.pl.
Za organizację spisu odpowiada 
Główny Urząd Statystyczny, który 
pyta mieszkańców Polski o to, „ilu 
nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyje-
my” oraz o inne istotne informacje 
związane z funkcjonowaniem spo-
łeczeństwa czy stanem mieszkań 
i  budynków. Dane te są później 
wykorzystywane do opracowań, 
zestawień czy analiz statystycz-
nych, które pomagają podejmować 
ważne decyzje gospodarcze i  spo-
łeczne, także na poziomie lokal-
nym. oprac. red.

Po roku przerwy, spowodowanej 
pandemią, organizacje pozarządo-
we ze stolicy Wielkopolski ponow-
nie będą mogły zaprezentować się 
na Poznańskim Targu Dobra. 
Głównym celem Poznańskiego Tar-
gu Dobra jest promowanie organi-
zacji pozarządowych i  podmiotów 
ekonomii społecznej, które działają 
na rzecz mieszkanek i  mieszkań-
ców Poznania. W ubiegłym roku ze 
względu na pandemię wydarzenie 
odbyło się w przestrzeni online. Za-
prezentowało się 28 organizacji, po-
wstało 28 wideowizytówek ich dzia-
łalności. W tym roku Poznański Targ 

Dobra będzie trwał cały tydzień, 
a jego zwieńczeniem będzie Poznań-
ski Dzień Organizacji Pozarządo-
wych oraz Targi Ekonomii Społecz-
nej, które odbędą się 19 września 
(niedziela) na terenie Starego Zoo. 
Tegoroczna edycja przebiegać będzie 
pod hasłem: „Zasiej dobro”. 
W ramach Poznańskiego Targu Do-
bra organizacje pozarządowe będą 
mogły (również w  tygodniu 13–17 
września) zorganizować wydarzenia 
promujące: np. warsztaty, spotkania, 
prelekcje, spacery edukacyjne, które 
przybliżą poznaniankom i  pozna-
niakom działalność NGO. Zapropo-

nowane inicjatywy mogą odbyć się 
zarówno w  siedzibach organizacji, 
jak i w przestrzeni miejskiej.
W  trakcie głównego wydarzenia, 
19 września, w Starym Zoo w g. 12–17  
poznańskie NGO-sy będą mogły 
pokazać, czym zajmują się na co 
dzień. W  ramach Poznańskiego 
Targu Dobra przygotowane zostaną 
strefy tematyczne: równości, zdro-
wia, środowiska, kultury, eduka-
cji, aktywności społecznej, sportu. 
Wszystko po to, by ten dzień stał 
się wspólnym świętem organizacji 
pozarządowych i  mieszkańców Po-
znania. oprac. red.
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do 30 września

Ostatni moment na udział 
w spisie powszechnym

Kolejny raz zasieją dobro
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Co się zmieniło w  naszym życiu 
podczas pandemii? Jak można 
opowiedzieć o niej przyszłym po-
koleniom i  jakie słowa przekazać 
medykom, którzy ratowali cho-
rych na COVID-19? Dzięki nowej 
aplikacji „Kroniki C-19”, przygo-
towanej na zlecenie Miasta Pozna-
nia, każdy może podzielić się swo-
imi refleksjami.
Aplikacja ma umożliwić pozna-
niankom i  poznaniakom podzie-
lenie się refleksjami dotyczącymi 
okresu pandemii koronawirusa. 
Wykorzystanie technologii roz-
szerzonej rzeczywistości (AR) 
uzmysławia, jak wielka jest liczba 
osób, których życie uległo zmianie 
w  związku z  izolacją. Równocze-
śnie uświadamia też prostotę do-

tarcia do innych dzięki rozwojowi 
technologii.

Użytkownicy aplikacji mogą po-
dzielić się własnymi przemyślenia-

mi oraz posłuchać cudzych nagrań 
dotyczących pandemii i  wynikają-
cych z  niej zmian. Aby ułatwić to 
zadanie, wydzielono pięć kate-
gorii tematycznych. W  pierwszej 
z  nich można opowiedzieć o  tym, 
jakie oczywiste i  mało zauważalne 
wcześniej rzeczy nabrały znaczenia 
w czasie pandemii. Druga to słowa, 
jakie chcemy przekazać medykom, 
którzy ratowali zdrowie i życie cho-
rych na covid. Kolejna to refleksje 
na temat tego, dlaczego warto po-
magać innym. Można też podzielić 
się tym, co zmieniło się w nas pod-
czas pandemii, oraz opowiedzieć 
o jej doświadczeniu ludziom, którzy 
będą żyli w przyszłości. 
Aplikacja została zaprojektowana 
tak, by zapewnić anonimowość: nie 

wymaga logowania i  umożliwia za-
rządzanie informacjami dodawany-
mi przez użytkowników. Wybrane 
treści są dostępne dla osób niesłyszą-
cych w  formie napisów (w  ramach 
rozwoju aplikacji planowane jest 
zwiększenie liczby nagrań opatrzo-
nych napisami). Nawigacja jest także 
dostosowana do standardu czytni-
ków ekranów dla osób niewidomych.
„Kroniki C-19” są dostępne w Google  
Play i App Store, do których przekie-
rowuje również strona główna kroni-
ki-c19.pl. Aplikacja została stworzona 
przez firmę Setapp z o.o., powstała na 
zlecenie Miasta Poznania w  ramach 
projektu Healthy Boost (Zdrowie 
Wzmocnienie) finansowanego z Pro-
gramu Interreg Regionu Morza Bał-
tyckiego. oprac. red.

Wojciech Tulibacki przepracował 
w MPK Poznań 44 lata, a prezesem 
był lat 23. Od 1998 pełnił funkcję 
dyrektora MPK, a dwa lata później 
został prezesem zarządu. Pod ko-
niec lipca oficjalnie pożegnał się 
z firmą, odchodząc na emeryturę. 
W ostatnich 20 latach pod kierow-
nictwem Wojciecha Tulibackiego 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komu-
nikacyjne w  Poznaniu przeszło 
ogromną transformację technolo-
giczną. Jej początkiem był wielki 
zakup floty autobusów niskopo-
dłogowych, a  zwieńczeniem wpro-
wadzenie do eksploatacji superno-
woczesnych autobusów zasilanych 
elektrycznie. 
„Za Tulibackiego” MPK Poznań do-
konało też wielkiej wymiany taboru 
tramwajowego. Zaczynając od zaku-
pu słynnych tramwajów typu Tatra, 
stopniowo zastępowano stare pojaz-
dy nowymi modelami tramwajów 
niskopodłogowych, do których ła-
twiej się wsiada, co z pewnością do-
ceniają poznańscy seniorzy. Na tory 
wyjechało kilka typów tramwajów 
niskopodłogowych, np. Combino, 
Tramino, Moderus, które zastąpiły 
większość wysłużonych poznań-
skich „bimb”, szczególnie tych naj-
starszych, typu 105N, wyproduko-
wanych jeszcze w latach 70. i 80. 
Nie można też nie zauważyć zmiany, 
jaka dokonała się w ostatnich latach, 
czyli wprowadzenia tramwajów i au-
tobusów wyposażonych w klimaty-

zację, którą pasażerowie doceniają 
szczególnie w  czasie tropikalnych 
upałów. Trudno w  to uwierzyć, ale 
„nowoczesne” tramwaje, kupowa-
ne na początku lat dwutysięcznych, 
miały klimatyzację tylko w  kabinie 
motorniczego, pasażerowie zaś byli 
jej pozbawieni!
Prezesowi Tulibackiemu MPK 
Poznań zawdzięcza też wprowa-
dzenie różnego rodzaju nowinek 
technologicznych ułatwiających 
życie pasażerom, np. biletomatów, 
elektronicznych sieciówek zwanych 

KOMkartą, którą zastąpił system 
biletowy PEKA, elektronicznych 
tablic informacyjnych, oznakowa-
nia przystanków nazwami ulic itp. 
Także w czasie jego kadencji miasto 
znacznie rozbudowało infrastruk-
turę komunikacji miejskiej, po-
wstały np. nowe trasy tramwajowe 
oraz nowoczesna zajezdnia na Fra-
nowie. 
25 lipca, w  ostatnim dniu swojej 
pracy, prezes Tulibacki wręczył Jac-
kowi Jaśkowiakowi, prezydentowi 
Poznania, „Złotą Wajchę”. – Dzięki 

Wojciechowi Tulibackiemu po-
znańskie MPK stało się spółką, 
z  której przykład biorą inni prze-
woźnicy. Możemy być z tego dum-
ni – powiedział Jacek Jaśkowiak. 
Miasto zamierza nadal korzystać 
z  wiedzy i  doświadczenia prezesa 
Tulibackiego i  zaproponowało mu 
pracę w  radzie nadzorczej spół-
ki. Na lipcowej sesji Rady Miasta 
Wojciech Tulibacki pożegnał się 
również z radnymi, z którymi przez 
wiele lat współpracował. Prezes 
Tulibacki ma godnego następcę. 

Został nim Krzysztof Dostatni, wy-
wodzący się ze środowiska miłośni-
ków komunikacji miejskiej, związa-
ny z Klubem Miłośników Pojazdów 
Szynowych. Nowy prezes rozpoczął 
pracę w MPK Poznań w 2001 roku 
i  przeszedł wszystkie szczeble ka-
riery zawodowej od działu Inży-
nierii Ruchu do Nadzoru Ruchu, 
którego został kierownikiem. Od 
maja 2020 roku był wiceprezesem 
ds. operacyjnych, a 25 lipca rozpo-
czął kadencję na stanowisku preze-
sa MPK Poznań.  oprac. szym.

miasto
Wrzesień 2021 r. www.wmposnania.pl
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Dzięki aplikacji „Kroniki C-19” każdy może podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi 
czasu pandemii 

Wojciech Tulibacki kierował MPK Poznań przez ponad 20 lat Nowym prezesem MPK Poznań został Krzysztof Dostatni

Zmiana warty w MPK

Stwórz swoją kronikę czasu pandemii 
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Rozmowa z  prof. Piotrem C. Ko-
walskim, tegorocznym laureatem 
Wielkiej Srebrnej Pieczęci Miasta 
Poznania.

Kiedy Pan zdecydował, że będzie 
artystą?
To nie ja zdecydowałem, tylko inni, 
a  raczej inny, czyli Kazimierz Gro-
belny, nauczyciel w  szkole podsta-
wowej w  Mieszkowie koło Jaroci-
na, do której uczęszczałem. Uczył 
trzech przedmiotów: rosyjskiego, 
rysunków oraz wychowania fizycz-
nego. Widząc, że rysuję i  maluję 
więcej od innych i że przychodzi mi 
to z niebywałą łatwością i radością, 
zasugerował rodzicom, żebym po-
szedł do Liceum Plastycznego w Za-
kopanem im. Kenara. A nauczycieli 
się wtedy na wsi słuchało. Wylądo-
wałem w  Liceum Plastycznym, ale 
w  Poznaniu. Na egzamin wstępny 
zabrałem swoje rysunki i  obrazki. 
W  komisji był m.in. Edmund Łu-
bowski, od razu wyczułem, że mu 
się podobają. Zapytał, jak się nazy-
wam, bo się zdziwił, że na wszyst-
kich pracach było „Grobelny i  5”. 
Wyglądało to tak, jakbym przyniósł 
nie swoje obrazki. A taka była wtedy 
moda, że nauczyciele podpisywali 
się na wypracowaniach uczniów. 
Na egzaminie były do wyboru trzy 
tematy: praca ojca, Wyścig Pokoju 
i jeszcze jeden. Jako jedyny zrealizo-
wałem wszystkie trzy.
Tylko malarstwo wchodziło w grę?
Tak, tylko malowanie. Bo non stop 
malowałem, chociaż w  międzycza-
sie u organisty uczyłem się grać na 
akordeonie. Nie czułem tego jed-
nak. Czułem za to zapachy: koszonej 
trawy w czasie sianokosów, wykop-
ków, żniw oraz dwóch kóz. Czasem 
przyjeżdżała do nas ciotka Mania, 
siostra mojej mamy, Maria Rogusz-
czak, która pracowała w  Poznaniu 
jako sekretarz zarządu w ZNP, i bar-
dzo wnikliwie przeglądała zeszy-
ty moje i  mojego brata Tadeusza. 
W  klasie byłem wtedy najlepszy, 
ale przy jej uwagach niekoniecznie. 
Przeglądała też dzienniczki lektur, 
w  których ilustrowałem książki ze 
szkolnej biblioteki. Pani Moniko, 
pani pierwszej to powiem – taka 
była kiedyś audycja w  Trójce, któ-
rą prowadziła Magdalena Jethon – 
w  grudniu 1962 roku w  katastrofie 
samolotowej w  Lasku Kabackim 
zginęła ciotka Mania, wracała z de-
legacją z  NRD. I  nagle w  naszym 
domu pojawiła się olbrzymia liczba 

jej książek: albumy, encyklopedie, 
wypożyczaliśmy je także innym. 
Było też trochę tytułów o sztuce, np. 
Cézanne, Van Gogh i  reprodukcje 
ich obrazów. Pojawił się nawet nowy 
zapach w  domu, gdyż pomieszcze-
nie z książkami inaczej pachnie niż 
bez. I  wtedy właśnie otworzył się 
przede mną nowy, nieznany, sze-
roki i  kolorowy świat. Przestałem 
grać w  piłkę, tylko godzinami sie-
działem, przeglądałem, oglądałem. 
I wydaje mi się dzisiaj, że to był taki 
moment przełomowy.
Co Panu radzono i co Pan radzi te-
raz swoim studentom?
Łubowski żalił się: „Jak ja widzę, 
jak wy malujecie, to muszę trzy 
dni odpocząć od malowania”. 
Stanisław Teisseyre często mówił, 
że „biel i  olej to największy wróg 
malarstwa”. Eustachy Wasilkowski 
z  kolei szalenie wielką wagę przy-
kładał do faktury.
Na studiach uczono nas, jak należy 
malować obrazy, ale nie uczono, jak 
uczyć innych malować obrazy. Ja od 
wszystkich profesorów się czegoś 
nauczyłem, od każdego czegoś in-
nego. Słuchałem, podsłuchiwałem 
także korekt robionych innym i ma-
lowałem, ale po swojemu, choć Jurek 
Piotrowicz, widząc moją pierwszą 
studencką wystawę, powiedział: „O, 
to jakiś teserowczyk”. Pamiętam jak 
dzisiaj te wszystkie korekty, recenzje 
czy uwagi, i  to grubo po studiach, 
i  to nie tylko profesorów z  malar-
stwa, nie tylko z  mojej szkoły, np. 
gdy wielu wzdrygało ramionami na 
moje totalne malowanie obrazów 
w plenerze. To prof. Stefan Gierow-
ski w recenzji habilitacyjnej napisał: 
„Trzeba mieć nie byle jaką siłę we-
wnętrznego przekonania i  niemałą 
energię, aby malarstwem wkraczać 
w  pejzaż, odrzucając wszystkie 
tradycyjne malarskie plany i  per-
spektywy…”. No i  to mi dodawało 
energii do pracy, bo on był i  jest 
autorytetem. Sztuka, malarstwo nie 
lubią pośpiechu. Mówię: pracujcie, 
pracujcie, bądźcie konsekwentni 
w  tym, co robicie, a  wielki sukces 
przyjdzie albo nie przyjdzie.
Kiedy zrezygnował Pan z  farb na 
rzecz kurzu i pyłu?
Do dzisiaj wykorzystuję farby, ale 
do malowania swoich okularów! 
W latach 80. malowałem obrazy na 
sztaludze. W  pewnym momencie 
zauważyłem, jak dużo farby spada 
podczas pracy i  się marnuje, więc 
postanowiłem położyć pod sztalu-

gę drugi blejtram. Mało tego, na 
tym dolnym płótnie osiadał jeszcze 
kurz i pył. A im dłużej malowałem, 
tym było go więcej. Te obrazy ma-
lowane na sztaludze i  ich ślady 
pokazałem w 1984 roku w Galerii 
Wielka 19 i usłyszałem wtedy dwie 
totalnie różne opinie. Potem wko-
pałem obraz w  ziemię. A  rok 

temu wstawiłem płótno bezpośred-
nio do wody i się maluje do dzisiaj. 
Natomiast w  1999 roku, będąc na 
plenerze w Awinionie, chciałem na-
malować ten słynny most Świętego 
Benezeta. Most znalazł się na obra-
zie, ale nie ja go namalowałem, tylko 
on sam się namalował, gdyż ułoży-
łem na nim moje płótna, po których 
chodzili, a nawet tańczyli, i panowie, 
i panie, niczym z piosenki Ewy De-
marczyk. Rok później na podobnym 
wyjeździe do Toledo porozkładałem 
płótna na ulicy Cuesta del Carmen, 
na której mieszkałem, po to tylko, 
aby przejeżdżające samochody przy 
pomocy kurzu, pyłu i  błota pood-
bijały studzienki z napisem Toledo. 
Wystawiłem je potem obok obrazów 
El Greca przed jego domem. I tak się 
zaczęło to moje uliczne malowanie 
na całym niemal świecie.
Obrazy przejściowe chyba łatwo 
podrobić.
Tak, bardzo łatwo, chociażby w Ber-
linie, na Alexander Platz, jacyś 

młodzi ludzie odbijają studzienki 
na torbach i koszulkach, ale nie ku-
rzem, tylko farbą drukarską. Moi 
byli studenci i  studentki informują 
mnie: „Piotr, ty to wymyśliłeś, a inni 
robią na tym kasę”.
Trudno Panu, z  naturą zbieracza, 
rozstać się ze swoimi pracami? Wie 
Pan, u kogo wiszą na ścianach?
Wiem i  nie wiem. Wiem, że np. 
w  Muzeum Narodowym w  Pozna-
niu mój obraz wisi w magazynie.
I nie ma takiego, którego za żadne 
pieniądze by Pan nie oddał?
Na pewno bym ani nie oddał, ani 
nie sprzedał tych obrazów, do któ-
rych Joanna (żona, Joanna Janiak – 
przyp. red.) przywiązuje wielką 
wagę. Niekiedy dosłownie przywią-
zuje. Mam takie zdjęcie.
Co wisi w domu Kowalskiego? Tyl-
ko Kowalski?
Nie ma domu Kowalskiego. Jest 
dom Joanny i  Piotra. Obecnie 
w naszym domu są przede wszyst-
kim obrazy mroźne, które realizu-

jemy zimą wspólnie z  Joanną. Są 
obrazy dwóch Greków: Tassosa Pa-
vlopoulosa i  Costasa Fotopoulosa, 
którym robiłem wystawę w Galerii 
Wielka 19 w 1990 roku. Jest obraz 
syna Tymona, który namalował 
krowę, oraz obraz mojej wnucz-
ki Niny Róży, która mając roczek, 
dostała ode mnie 70 pasteli i  na-
malowała nimi wszystkimi na całej 
półtorametrowej długości płótna 
trawę, a po kilku miesiącach dory-
sowała nad nią kółka. Zobaczymy, 
co jeszcze wymaluje.
Plany na przyszłość?
W  moje 70. imieniny, czyli w  Pio-
tra i Pawła, otrzymałem od rektora 
prof. Wojciecha Hory z  Uniwersy-
tetu Artystycznego im. Magdaleny 
Abakanowicz w  Poznaniu pismo, 
w którym jest jedno zdanie, a w nim 
informacja, że… stosunek pracy 
ustaje z  dniem 30.09.2021 roku. 
Taka jest moja najbliższa przyszłość. 

rozmawiała 
Monika Nawrocka-Leśnik
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Piotr C. Kowalski, profesor 
zwyczajny na UAP, gdzie prowadzi 
X Pracownię Malarską, oraz 
w Collegium Da Vinci. Autor m.in. 
cykli obrazów realizowanych bez-
pośrednio w naturze Żywa natura 
– Martwa natura, a także Obrazów 
przejezdnych i przejściowych, 
powstających przy współudziale 
innych ludzi. Więcej na  
www.piotrckowalski.pl.

Trzeba mieć siłę



MagDaLeNa KOWaLSKa,  
aNIMaTORKa
– W  pracy animatorskiej naj-
istotniejsze jest dla mnie bu-
dowanie relacji, dlatego mocno 
wierzę, że pandemia nie po-
krzyżuje nam planów i będzie-
my mogły ponownie wrócić 
do spotkań w klubach. Jesienią 
planujemy też wznowić kolejną 
edycję Akademii Liderów i  Li-
derek. Marzenie na najbliższe 
miesiące? Jak najwięcej spo-
tkań, bycia blisko ludzi.

eWa JańCZaK,  
aNIMaTORKa
– Bycie animatorką daje możli-
wość poznawania potrzeb, pro-
blemów, radości najstarszych 
pokoleń mieszkańców nasze-
go miasta. Nasze spotkania są 
przestrzenią do budowania 
bliższych, wyjątkowych relacji. 
Takie poznanie pozwala roz-
budzać potencjał i projektować 
działania aktywizujące, które 
mają swoją piękną manifestację 
w tym, co robią kluby seniora.

Wrzesień 2021 r. 

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

tytka seniora

UWaga! informacje na temat inicjatyw usług i wydarzeń zawarte w Tytce 
seniora mogą okazać się nieaktualne w  związku ze zmieniającą się sytuacją 
epidemiczną. Polecamy zaglądanie na strony i  profile facebookowe instytucji 
i organizacji lub bezpośredni kontakt z organizatorami. zachęcamy też do śle-
dzenia powiadomień dotyczących epidemii i  stosowania się do rekomendacji 
odpowiednich służb sanitarnych. informacje na ten temat znaleźć można m.in. 
na stronie Ministerstwa zdrowia (www.gov.pl/web/zdrowie), głównego inspek-
tora sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Narodowego Funduszu zdrowia (www.
nfz.gov.pl). informacje na temat narodowego programu szczepień można uzy-
skać, dzwoniąc na infolinię 989, dostępne są również na stronie: gov.pl/web/
szczepimysie. 

To projekt skierowany do po-
znańskich seniorek i  seniorów, 
osób tworzących kluby seniora 
oraz inne miejsca aktywności se-
nioralnej. Animatorki działają 
przy Centrum Inicjatyw Senioral-
nych – obecnie są nimi Magdalena 
Kowalska oraz Ewa Jańczak. Pra-
ca animatorek skupia się przede 
wszystkim na wspieraniu klubów 
wiedzą, motywowaniu do roz-
woju i  rozwiązywaniu trudności 
oraz promowaniu klubów senio-
ra. Punktem wyjścia są spotkania 
z  klubami seniora. Animatorki 
wspierają liderów i liderki w two-

rzeniu programów wydarzeń 
odbywających się w  klubach, na 
bieżąco informują też o  źródłach 
pozyskiwania środków finanso-
wych na działalność klubową. 
Współpracują z  instytucjami 
otwartymi na potrzeby seniorów, 
studentami poznańskich uczelni, 
pracownikami naukowymi i orga-
nizacjami pozarządowymi.
Jeśli prowadzisz klub lub miejsce 
aktywności senioralnej i  potrze-
bujesz wsparcia, możesz zadzwonić 
do animatorek: tel. 517  068  827,  
61   842 35 09 od pon. do pt. 
w g. 8–16. •

Animator 
Senioralny 

Obecnie wizyta w  CIS jest moż-
liwa wyłącznie po wcześniej-
szej rezerwacji telefonicznej pod 
numerem tel. 61 847 21 11 lub 
61 842 35 09, od poniedziałku do 
piątku w  g. 8–16. Spotkania od-
bywają się w  reżimie sanitarnym. 
W  Centrum dostępne są również 
indywidualne spotkania cyfro-
we. Można z  nich skorzystać od 

poniedziałku do środy w g. 10–16, 
również po wcześniejszej rezerwa-
cji telefonicznej. Centrum zachęca 
też do korzystania z Telefonu Porad 

Cyfrowych (od poniedziałku do 
środy w g. 10–14, tel. 603 489 205)  
oraz Senioralnych Pogaduszek 
(w  środy w  g. 17–19, tel. 505 
394 045), a także do zaglądania na 
stronę www.centrumis.pl i  profil 
facebookowy, gdzie publikowane są 
aktualności oraz najważniejsze in-
formacje na temat oferty w mieście 
dedykowanej osobom starszym. •

Centrum Inicjatyw Senioralnych 
przygotowuje kolejną, jedenastą 
edycję cyklu wydarzeń dedyko-
wanych najstarszym mieszkan-
kom i  mieszkańcom miasta pod 
hasłem „Senioralni. Poznań”. 
Tegoroczna oferta będzie równie 
ciekawa i  inspirująca, ale  przede 
wszystkim bezpieczna dla seniorek 
i  seniorów. Inauguracja „Senioral-
nych” odbędzie się w sobotę 25.09 
o  g. 12.00. Wydarzenie dedyko-
wane będzie tym, którzy chcieliby 
zadbać o swoją formę i zdrowie, ale 
będzie też coś dla ducha. W  pro-
gramie spotkania kwiatowa nie-
spodzianka. Tradycyjnie podczas 
inauguracji prezydent Poznania 

przekaże seniorkom klucze do 
bram miasta – będzie to symbolicz-
ny gest oddania władzy w mieście 
jego najstarszym mieszkańcom na 
czas trwania „Senioralnych”. Wrę-
czone zostaną kolejne certyfikaty 
w  ramach akcji „Miejsce Przyja-
zne Seniorom”, a  przedstawiciele 
Miejskiej Rady Seniorów w Pozna-
niu przekażą nagrodę „Najlepszy 
Przyjaciel Seniorów” wyróżnionej 
w tym roku osobie, dostępne będą 

również programy wydarzeń „Se-
nioralnych”.
Wydarzenia w  ramach cyklu 
zaplanowane zostały w  dniach 
1–17 października. W programie:  
wykłady, warsztaty, konsultacje 
i wydarzenia kulturalne przygoto-
wane we współpracy z  partnerami 
– instytucjami, uniwersytetami, 
organizacjami pozarządowymi. 
W  tym roku część wydarzeń od-
będzie się stacjonarnie, część – 
online. Pełen program wydarzeń 
dostępny będzie m.in. w paździer-
nikowym wydaniu miesięcznika 
„Senioralny Poznań” oraz na stro-
nie centrumis.pl/senioralni-po-
znan/edycja-2021. •

Wizyta w Centrum 
Inicjatyw 
Senioralnych 

Senioralni nadchodzą



Filmowe spotkania w kinie Rial-
to dedykowane osobom starszym 
odbywają się we wtorki o g. 15.30. 
Bilety dla seniorek i seniorów do-
stępne są w  promocyjnej cenie 
12  zł (po okazaniu legitymacji 
emeryta-rencisty). 
Harmonogram na wrzesień: 7.09 – 
Usłane różami (Eve próbuje ra-
tować swoje różane imperium, 
jednak nowo zatrudnieni pracow-
nicy nie mają zielonego pojęcia 
o ogrodnictwie), 14.09 – Teściowie 

(Wesele po odwołanym ślubie roz-
kręca się w szaloną imprezę i niko-
mu nie przeszkadza brak młodej 
pary), 21.09 – Respect (historia 
życia legendarnej piosenkarki Are-
thy Franklin), 28.09 – Żeby nie było 
śladów (Grzegorz Przemyk umiera 
na skutek pobicia przez funkcjo-
nariuszy milicji, a  komunistyczny 
reżim usiłuje obarczyć winą pra-
cowników pogotowia). Kontakt: 
kino Rialto, ul. Dąbrowskiego 38,  
tel. 61 847 53 99.  

Poznaniacy w  wieku 70+ mogą 
w  ramach programu „Wspieraj 
Seniora” skorzystać z  darmowego 
wsparcia. 
To może być pomoc w  zrobieniu 
zakupów (artykuły podstawowej 
potrzeby – spożywcze, środki hi-
gieny osobistej), wyprowadzeniu 
psa na spacer czy też załatwieniu 
spraw urzędowych (jeśli nie wy-
magają one upoważnienia i  udo-
stępnienia danych wrażliwych). 

Za dostarczenie zakupów czy 
wyprowadzenie czworonoga nie 
trzeba płacić, natomiast koszt za-
kupów pokrywa senior. Aby sko-
rzystać z  usługi, należ zadzwonić 
pod nr tel. 22 505 11 11. MOPR 
w Poznaniu skontaktuje się wtedy 
z  seniorem, zweryfikuje zgłosze-
nie i  ustali szczegóły udzielenia 
wsparcia. Następnie z  pomocą 
przyjdą wolontariusze poznań-
skiego Caritasu. • 

Cotygodniowe spotkania filmo-
we w kinie Muza dla dojrzałej pu-
bliczności odbywają się obecnie 
w każdą środę o g. 13. 
Przed każdym seansem organizato-
rzy zapraszają na krótką prelekcję, 
a po projekcji zachęcają do wspól-
nego dyskutowania przy kawie 
i  herbacie (poczęstunek wliczony 
w cenę biletu). W ramach cyklu pre-
zentowane są najciekawsze filmy 
z bieżącego repertuaru kina Muza. 
Bilety w  cenie 10 zł po okazaniu 
legitymacji emeryta-rencisty lub 

Poznańskiej Złotej Karty. Kontakt: 
kino Muza, ul. Święty Marcin 30,  
tel. 61 852 34 03. •

W  Poznańskim Ośrodku Specja-
listycznych Usług Medycznych 
(al. Solidarności 36) każdy może 
zapisać się na szczepienie bez ko-
lejki – również osoby, które chcą 
przyspieszyć przyjęcie drugiej 
dawki preparatu astraZeneca, 
Pfizer i Moderna. 

Wystarczy się zarejestrować. Moż-
na to zrobić: osobiście w siedzibie 
POSUM, pod nr. tel. 61 647 77 20, 
690 356 436, dzwoniąc na bezpłat-
ną infolinię Narodowego Progra-
mu Szczepień pod nr 989, wysy-
łając SMS na nr 664 908 556 lub  
880 333 333 o treści: SzczepimySie 

lub poprzez e-rejestrację dostępną 
na stronie: pacjent.gov.pl. Punkt 
rejestracji na szczepienia w budyn-
ku przychodni działa w dni robo-
cze w g. 8–15. W POSUM można 
również zaszczepić się jednodaw-
kowym preparatem Johnson & 
Johnson. •

We wrześniu Fundacja Młyn 
Wsparcia zachęca do skorzysta-
nia z: 

Kawiarenki internetowej – indy-
widualne porady cyfrowe, senio-
rzy będą mieli dostęp do interne-
tu, komputera oraz drukarki, do 
dyspozycji będzie także osoba, 
która udzieli wsparcia technicz-
nego, można przyjść też ze swoim 
sprzętem (telefon, tablet, laptop) 
i  uzyskać pomoc w  rozwiązaniu 
problemu związanego z jego obsłu-
gą. Kawiarenka czynna będzie we 
wtorki: 7, 14, 21, 28.09 od g. 17.

Warsztatów komputerowych  – 
nauka podstawowych progra-
mów komputerowych, takich 
jak Word, Excel, Paint oraz Po-
werPoint. Warsztaty odbędą się 
w  poniedziałki: 6, 13, 20, 27.09  
o g. 13.30.

Warsztaty internetowe – nauka 
poruszania się po internecie, 
podczas spotkań będzie można 
m.in. dokonać samospisu, zało-
żyć bankowość elektroniczną, 
profil zaufany, Internetowe Kon-
to Pacjenta oraz zapoznać się 
z  wieloma aplikacjami. Warszta-

ty odbędą się w piątki: 3, 10, 17, 
24.09 o g. 13.30. 
Porady oraz warsztaty są bezpłat-
ne. Na wszystkie spotkania obo-
wiązują zapisy: tel. 663 942 366, 
662 035 498, odbywają się one 
w  Świetlicy Cafe przy ul. Kra-
kowskiej 9a. Posiadanie własnego 
laptopa podczas warsztatów nie 
jest wymagane, ale jest zaleca-
ne przez organizatorów – praca 
w  grupach maksymalnie 6-oso-
bowych, po dwie osoby przy jed-
nym urządzeniu. Warsztat dla 
jednej osoby obejmuje cykl czte-
rech spotkań.  

We wrześniu w  Palmiarni do-
stępna będzie wystawa Żywe ka-
mienie – niezwykłe sukulenty (do 
12.09) oraz Delfiny słodkowodne 
i morświny (od 17.09). W progra-

mie wydarzeń Noc w  Palmiarni 
(17.09) oraz konferencja online 
110 lat Palmiarni Poznańskiej 
(24.09, udział w  konferencji jest 
bezpłatny, aby się zarejestrować, 

należy wypełnić formularz zgło-
szeniowy dostępny na stronie: pal-
miarnia.poznan.pl/pl/konf110lat). 
Kontakt: Palmiarnia Poznańska, 
ul. Matejki 18, tel. 61 865 89 07. • 

Senior w Muzie 

Filmowy Klub Seniora 
w kinie Rialto 

Solidarnościowy 
Korpus Wsparcia 
Seniorów 

POSUM – druga dawka szczepionki 
bez kolejki

Senior online, a nie offline

Palmiarnia jesienią

Wydarzenia online, podcasty i cy-
kle filmowe w poznańskich insty-
tucjach. 

Poznańskie Centrum 
Dziedzictwa 
Brama Poznania do usłyszenia! – 
podcast zabierze w  podróż przez 
dzieje Poznania i  jego mieszkań-
ców. Premiera najnowszych od-
cinków: 2, 16, 30.09, dostępne na 
stronie: bramapoznania.pl. 
Ostrów pod lupą – filmy z  cieka-
wostkami o przeszłości i współcze-
sności Ostrowa Tumskiego. Pre-
miera najnowszych odcinków: 9, 
23.09, dostępne na kanale YouTube 
Bramy Poznania oraz na stronie: 
bramapoznania.pl.

Na Trakcie – filmy o historii i dzie-
dzictwie Poznania, dostępne na ka-
nale YouTube Traktu Królewsko-
-Cesarskiego oraz na stronie: trakt.
poznan.pl. 

Biblioteka Raczyńskich 
9.09, g. 18 – Mól  w sieci 2 – spo-
tkanie z  Robertem Makłowiczem. 
Dla Roberta Makłowicza kuchnia 
jest elementem kultury miejsca, 
które odwiedza, i  niewyczerpa-

nym źródłem anegdot. Spotkanie 
będzie okazją do podsumowania 
letnich podróży z  dobrą kuchnią 
i  książką (nie tylko kucharską) 
w tle. 
15.09, g. 10 – Porannik książko-
wy – rozmowa z Urszulą Dąbrow-

ską. Czy mózg ma poczucie humo-
ru i  lubi towarzystwo? Jaki wpływ 
ma na nas izolacja? Czy rządzą 
nami instynkty i gdzie znajduje się 
mięsień siły woli? Rozmowa o neu-
ronauce i  neuropsychologii, umy-
śle, a także emocjach i przydatnych 
trikach z Urszulą Dąbrowską – bio-
lożką i dziennikarką. 
Spotkania będą transmitowane na 
żywo na Facebooku Biblioteki Ra-
czyńskich. 

SenioR w Domu 



We wrześniu w Muzeum archeo- 
logicznym w  Poznaniu dostępna 
będzie wystawa Myśliwi prerii. 
ekspozycja prezentuje artefakty 
związane z życiem pradziejowych 
łowców bydła – m.in. unikato-
we ostrza kamienne pochodzące 
z  ameryki Północnej wykorzy-
stywane podczas polowań na bi-
zony, jelenie, łosie czy niedźwie-
dzie. Kontakt: Pałac górków, ul. 
Wodna 27, tel. 61 852 82 51.
W ramach Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich Rezerwat Archeolo-
giczny Genius loci (Ostrów Tumski, 
ul. ks. Ignacego Posadzego 3) zapra-
sza w dniach 17–19.09 na specjalne 
oglądanie efektów pracy w  ramach 
projektu Tu się wszystko zaczęło – 
ekspozycja świadectw początków 
państwowości polskiej na Ostrowie 

Tumskim w  Poznaniu. Harmono-
gram wydarzeń: 17.09, g. 16 – spacer 
z archeologiem (zwiedzanie kościoła 
Najświętszej Marii Panny oraz eks-
pozycji szklanych konstrukcji zwią-
zanej z  palatium Mieszka I); 18.09, 
g. 10–17 – gra terenowa na Ostrowie 
Tumskim dla rodzin z dziećmi (karty 
gry do pobrania ze strony interneto-
wej: rezerwat.muzarp.poznan.pl oraz 
na miejscu w obiekcie), g. 11 – zwie-
dzanie Rezerwatu Archeologicznego 
Genius loci dla dzieci, g. 15 – spacer 
z archeologiem; 19.09, g. 10–14 – gra 
terenowa na Ostrowie Tumskim dla 
rodzin z  dziećmi, g. 13.15 – spacer 
z  archeologiem. Na wszystkich wy-
darzeniach (poza grą terenową) prze-
strzegany będzie limit miejsc – obo-
wiązują zapisy: rezerwat@muzarp.
poznan.pl, tel. 61 852 21 67. 
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W  październiku rozpocznie się 
nowy rok akademicki Uniwer-
sytetu artystycznego Trzeciego 
Wieku. Zajęcia w ramach UaTW 
prowadzone są na Uniwersytecie 
artystycznym w Poznaniu. 
Wszystkie informacje na temat 
sekcji artystycznych (fotografia, 
malarstwo, rysunek, ikonopisanie) 
i  teoretycznej, harmonogramu za-
jęć, sposobu rezerwacji miejsc, 
opłat, wymaganych dokumentów 
można znaleźć na stronie www. 
uatw.uap.edu.pl. 
Zapisy potrwają do 30.09, o przy-
jęciu decyduje kolejność zgło-
szeń, liczba miejsc jest ogra-
niczona. Kontakt: UATW, Al. 
Marcinkowskiego 29, sekretariat 
– pl. Wielkopolski 9, pok. 401, bu-
dynek C, e-mail: uatw@uap.edu.pl  

(do 11.09 dyżury sekretariatu 
UATW są zawieszone, realizowana 
jest korespondencja drogą trady-
cyjną i elektroniczną). •

Lepienie 
w glinie 
i spacery 
z historią 
w tle 
Poznańskie Centrum Dziedzic-
twa poleca we wrześniu:
LepiMY – międzypokoleniowe 
warsztaty ceramiczne odbędą się 
11.09 w g. 11–13 w Bramie Pozna-
nia (ul. Gdańska 2), obowiązują 
zapisy: edukacja@pcd.poznan.pl, 
udział bezpłatny.
Spacer na Trakcie Królewsko-Ce-
sarskim – Ostrów Tumski – prze-
chadzka odbędzie się 4.09 o g. 17, 
zbiórka: przed Galerią Śluza (ul. 
Dziekańska), wstęp wolny.
Zabytek Otwarty na Trakcie 
Królewsko-Cesarskim: kościół 
św. Kazimierza – zwiedzanie 
4.09, szczegóły: trakt.poznan.pl.  
Kontakt: ul. Gdańska 2, tel. 
61 647 76 00. 

Poznańskie Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk zaprasza na wykłady 
otwarte w ramach cyklu Utracona 
i odzyskana? Poznański sposób na 
niepodległość 1939–1956. 
Program wykładów: 9.09, g. 18 – 
Odbudowa, modernizacja i  rozbu-
dowa kolei w Wielkopolsce w czasie 
II wojny światowej (prof. Miron 
Urbaniak, Wydział Nauk Histo-
rycznych i  Pedagogicznych Uni-

wersytetu Wrocławskiego); 23.09, 
g. 18 – Szare Szeregi – po poznańsku 
(prof. Zbigniew Pilarczyk, Wydział 
Historii UAM). Wykłady w  Sali 
Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyń-
skiego 27/29 (wejście od dziedziń-
ca). Zaplanowane w  formie stacjo-
narnej, w  przypadku zaostrzenia 
się sytuacji epidemicznej zostaną 
przeprowadzone online. Kontakt:  
tel. 61 852 74 41. •

Artystyczny  
rok akademicki

Poznań historycznie 

Archeologii nigdy dość 

Do muzeum marsz! 
Wrzesień w  Muzeum Narodo-
wym i jego oddziałach jak zwykle 
zapowiada się bardzo ciekawe. 

Muzeum Narodowe. Czynne: wt.–
czw. w  g. 10–17, pt. w  g.  11–20,  
sob.–niedz. w  g. 11–17, we wtor-
ki na wystawy stałe wstęp wolny, 
ceny biletów: 15 i 10 zł. Do 24.10 
w muzeum zobaczyć będzie moż-
na wystawę Magdaleny Abakano-
wicz Jesteśmy strukturami włókni-
stymi, ceny biletów na wystawę: 
30 i 20 zł (bilet wstępu na wystawę 
upoważnia również do wstępu na 
ekspozycję stałą). Wystawa stano-
wi przegląd najważniejszych re-
alizacji i  zagadnień rozwijających 
się na przestrzeni lat w twórczości 
Magdaleny Abakanowicz. Wy-
darzenia towarzyszące wystawie: 
5.09, g. 12 – wykład Abakany – 
kłopotliwy sukces; 9.09, g. 11.15 – 
Czwartki dla seniorów na wysta-
wie; 17.09, g. 18 – oprowadzanie 
po wystawie dla młodzieży i  do-
rosłych; 26.09, g. 12 – oprowadza-
nie kuratorskie Anny Borowiec. 
Na wydarzenia na wystawie obo-
wiązują zapisy: tel. 61 856 81 36,  
pon.–pt. w g. 8–15.30, koszt udzia-
łu to cena biletu wstępu na wysta-

wę. Kontakt: Al. Marcinkowskiego 
9, tel.  61 856 80 00.

Muzeum Sztuk Użytkowych. 
Czynne: wt.–czw. w  g. 10–17, pt. 
w g. 11–20, sob.–niedz. w g. 11–17, 
we wtorki wstęp wolny, ceny bile-
tów: 15 i 10 zł. We wrześniu w mu-
zeum dostępne będą wystawy: Sre-
bra Funduszu Obrony Narodowej, 
Lekkie, tanie, praktyczne! (ekspozy-
cja mebli wykonanych według pro-
jektu Rajmunda T. Hałasa, jednego 
z  najważniejszych powojennych 
architektów wnętrz i projektantów 

mebli). Kontakt: Góra Przemysła 1, 
tel. 61 856 80 75.

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. 
Czynne: wt.–czw. w g. 10–17, pt. w g. 
11–20, sob.–niedz. w  g. 11–17, we 
wtorki na wystawy stałe wstęp wolny, 
ceny biletów: 12 i 8 zł. 5.09 i 19.09 o g. 
12.15 muzeum zaprasza na oprowa-
dzania kuratorskie po wystawie Ze 
znakiem palmy i  półksiężyca. Pułk 
Ułanów Karpackich 1940–2020, 
udział w oprowadzaniu w cenie bile-
tu wstępu do muzeum. Kontakt: Sta-
ry Rynek 9, tel. 61 852 67 39.  •

Fo
T.

 m
aT

er
Ia

ły
 o

rg
a

N
Iz

aT
o

ró
w

4.09, g. 11 – Narodowe Czytanie: 
Moralność pani Dulskiej (próba 
teatralna, którą przeprowadzi Ga-
briela Zapolska, w  jej rolę wcieli 
się aktorka Teatru Nowego, Edyta 
Łukaszewska). 
18.09, g. 12 i  13 – zwiedzanie 
Biblioteki Raczyńskich (będzie 
można poznać m.in. historię jej 
założyciela Edwarda Raczyńskiego, 
zbiórka w holu). 

27.09, g. 18 – Rozplątywanie Nor-
wida (podczas spotkania zabrzmią 
słowa poety w  wykonaniu aktora 
Grzegorza Damięckiego, a  ko-
mentarzem literaturoznawczym 
opatrzy je prof. Zofia Dambek-
-Giallelis). 
Wszystkie wydarzenia na Ta-
rasie Biblioteki Raczyńskich. 
Szczegóły i  kontakt: tel. 61  885 
89 62.  

Wrzesień u Raczyńskich 



Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
w  ramach kampanii „Bezpiecz-
nie, zdrowo, bezgotówkowo” 
zachęca do zakładania w  banku 
osobistego rachunku. 
Dzięki temu co miesiąc można 
otrzymywać na ten rachunek swoje 
świadczenie z  ZUS – bezpiecznie 
i zawsze na czas. To również możli-
wość opłacania rachunków, robie-
nia zakupów przez internet i zała-
twiania wielu urzędowych spraw. 
Koniec z  czekaniem w  kolejkach 
lub na listonosza – konto w  ban-
ku to wygoda i  oszczędność cza-

su, a  dodatkowo bezpieczeństwo 
finansowe, osobiste i  zdrowotne, 
co jest szczególnie ważne w czasie 
pandemii.
Na specjalnej stronie ZUS dedy-
kowanej kampanii można dowie-
dzieć się, jakie korzyści daje posia-
danie konta w banku, jak je założyć 
i jak bezpiecznie z niego korzystać, 
a  także co zrobić, aby co miesiąc 
ZUS przekazywał na nie świadcze-

nia: zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-
-bezpieczny-zdrowy-bezgotow-
kowy. W sprawie zmiany sposobu 
otrzymywania świadczenia z  ZUS 
pomogą też pracownicy Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Można 
zadzwonić pod nr tel. 22 560 16 00, 
umówić się na spotkanie przez in-
ternet: zus.pl/e-wizyta, zarezerwo-
wać wizytę w  placówce ZUS: zus.
pl/o-zus/kontakt/zarezerwuj-wi-
zyte (pod nr. tel. 61 8745 358 moż-
na zarezerwować wizytę w II Od-
dziale ZUS w  Poznaniu przy ul. 
Starołęckiej 31). •

W ostatnim czasie znów odnoto-
wano przestępstwa oszustw i kra-
dzieży, w trakcie których sprawcy 
podszywali się m.in. pod pracow-
ników pogotowia wodociągowe-
go.
Sposób takiego działania polega 
na rzekomym usunięciu uster-
ki. Jednak prawdziwym celem 
są pieniądze i  inne drogocen-
ne przedmioty. Oszust, prosząc 
o  pomoc w  usunięciu awarii, 
może poprosić np. o  odkręcenie 
wody w  łazience, a w  trakcie na-
szej nieobecności zajrzy w  naj-
bardziej prawdopodobne miejsca 
przechowywania oszczędności, 
które z reguły się powtarzają. Naj-
częściej są to szafki nocne, kaset-
ki pod łóżkiem, komody, szuflady 
czy barki w  meblach segmento-
wych. Przestępcy doskonale zda-
ją sobie z  tego sprawę. Potrafią 

sprawdzić te miejsca w  bardzo 
krótkim czasie, prowadząc 
cały czas rozmowę z  oso-
bą okradaną, wydając 
jej przy tym polecenia. 
Przestępcy zazwyczaj nie 
zostawiają po sobie żadnych 
widocznych śladów. Osoby po-
krzywdzone często dowiadują 
się, że zostały okradzione, na-
wet po kilku tygodniach, kiedy 
np. muszą zapłacić rachunki.
Oczywiście należy być przy-
gotowanym na różne warianty 
podszywania się oszustów pod 
pracowników także innych in-
stytucji. Najważniejsze żeby do-
kładnie sprawdzić, kogo chcemy 
wpuścić do domu, ustalić, czy 
rzeczywiście coś się zepsuło. Jeśli 
jesteśmy sami w domu, poprośmy 
o  pomoc sąsiada.  Jeśli w  trakcie 
takiej wizyty zorientujemy się, że 

mamy do czynienia z  oszustem  – 
przede wszystkim pamiętajmy, 
że to nie pieniądze są ważne, ale 
nasze życie i  zdrowie. Przestępcy 
zrobią wszystko, żeby zatrzymać 
gotówkę i  inne wartościowe rze-
czy. W takiej sytuacji najlepiej jak 
najszybciej zadzwonić na numer 
alarmowy 112, wybiec z  miesz-
kania, głośno przy tym krzycząc 
i wołając o pomoc.  •

Rozmawiając z najbliższymi i ob-
serwując lokalną społeczność, 
dostrzegamy problemy i  ograni-
czenia w naszym otoczeniu. 
Sposobem na pozytywną zmianę 
są innowacje społeczne, czyli nowe 
rozwiązania na codzienne proble-
my. Ich twórcą może być każdy, kto 
jest wrażliwy na potrzeby najbliż-
szych, chce kształtować otaczającą 
go rzeczywistość lub sam zmaga się 
z  problemami. Możliwość tworze-
nia takich rozwiązań daje Inkubator 
Innowacji Społecznych „Generator 
Dostępności”. W  ramach Genera-

tora seniorzy mogą być grupą, dla 
której tworzy się nowe rozwiąza-
nie, ale również sami mogą stać się 
twórcami. Oprócz dofinansowania 
na ok. 35 tys. zł można też liczyć 
na konsultacje i  wsparcie meryto-
ryczne na każdym etapie tworzenia 
rozwiązania na rzecz osób o ogra-
niczonej mobilności i percepcji. Do 
15.09 można nadsyłać swoje zgło-
szenia w ramach kolejnego naboru. 
Szczegółowe informacje uzyskać 
można pod nr. tel. 61 856 73 29, do-
stępne są również na stronie: inno-
wacje.spoldzielnie.org.  •

Generator Dostępności

Oszuści nie śpią 

Aktualności od ZUS miejSCa PRzyjazne  
SenioRom 

akademia 50+ Profutura
Fundacja Parasol prowadzi Aka-
demię 50+ dla seniorów zainte-
resowanych własnym rozwojem, 
nawiązaniem nowych kontaktów 
towarzyskich oraz poszerzeniem 
wiedzy. We wrześniu Fun-
dacja poleca zajęcia z  ję-
zyka angielskiego na 
różnych poziomach 
z a aw a n s ow a n i a . 
Prowadzone są 
one przez lektorów 
z wieloletnim doświad-
czeniem w  pracy z  senio-
rami. W  ramach kursu 
odbędzie się 15 spotkań po 90 mi-
nut (jeden raz w  tygodniu), cena: 
285 zł. Zajęcia odbywają się przy 
ul. Ratajczaka 20/18a (kamienica, 
I  piętro, bez windy), zapisy: tel.  
61 852 53 09 lub stacjonarnie.

Dom Bretanii 
Instytucja od lat promuje kultu-
rę bretońską i  francuską. W  stałej 
ofercie Domu są ciekawe spotka-
nia, warsztaty, wykłady, koncer-
ty czy projekcje filmowe, a  także 
nauka języka francuskiego, wło-
skiego, portugalskiego i  hiszpań-
skiego. Szczegóły: dombretanii.
org.pl. Kontakt: Stary Rynek 37,  
tel. 61 851 68 51. 

wielkopolskie 
Centrum Fizjoterapii
Trening zdrowotny ma ogromne 
znaczenie w  profilaktyce chorób 
cywilizacyjnych u  seniorów. Aby 
rozpocząć przygodę z  treningiem 
zdrowotnym, najlepiej wcześniej 
poznać jego zasady oraz ustalić 

stan swojego zdrowia – w tym celu 
warto skonsultować się z lekarzem 
bądź fizjoterapeutą. Wielkopolskie 
Centrum Fizjoterapii zaprasza na 
wizytę w celu diagnostyki funkcjo-
nalnej oraz przygotowania trenin-

gu zdrowotnego adekwatnego 
m.in. do wydolności, 

wieku i sprawności 
seniora. Kontakt: 

ul. Łomżyńska 1, tel. 
692 750 222. Więcej 

na ten temat przeczytać 
można na stronie: cen-

trumis.pl/zdrowie/miejsca-
-przyjazne-seniorom-zdrowie/

wielkopolskie-centrum-fizjote-
rapii.

Perfect eye optic
Salon optyczny zachęca do skorzy-
stania z  50 proc. zniżki na okula-
ry progresywne. Dodatkowo przy 
zakupie okularów badanie wzroku 
w  cenie 1 zł. Szczegóły i  kontakt: 
Kupiec Poznański, pl. Wiosny Lu-
dów 2, tel. 61 670 72 00.

Centrum medyczne 
Stanley
Sklep medyczny StanleyMed za-
chęca do zakupów bez wychodze-
nia z  domu! Możliwe jest skorzy-
stanie z  darmowej dostawy (przy 
zamówieniu powyżej 100 zł na 
terenie Poznania, 15 km od skle-
pu, w  innych przypadkach dowóz 
15 zł). Darmowa wysyłka przy za-
kupach powyżej 300 zł. W sklepie 
dostępne jest m.in. obuwie me-
dyczne, środki ochrony osobistej, 
sprzęt do ćwiczeń. Pełną ofertę 
można znaleźć na: stanleymed.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 trudno-
ści w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Przejazdy na terenie Poznania 
mogą odbywać się do urzędu, na cmentarz albo do placówki medycznej. Usługa skierowana 
jest do osób w wieku 80+ lub w wieku 70+, które mają problem z  samodzielnym poru-
szaniem się. Przewozy odbywają się od pon. do pt. w g. 7–18. Zgłoszenia: 22 43 900 50. 
Zgłoszenie przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni kalendarzowe do godz. 20.00 
i maksymalnie 2 miesiące przed planowanym terminem przejazdu.

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. 
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Nowe miasto,  
os. Piastowskie 81 
Punkt obsługi klienta 
............................61 878 18 18

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

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

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

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

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

dział wsparcia 
Specjalistycznego
ul. matejki 50
............................61 878 57 51

oFerTa moPr dla 
seniorów: usługi 
opiekuńcze, teleopieka, 
jeden ciepły posiłek 
dziennie z dowozem 
do domu seniora, 
zapewnienie seniorom 
niesamodzielnym 
całodobowej pomocy 
w domach pomocy 
społecznej (skierowanie 
i umieszczenie).

WYDaWaNie 
OrzeCzeń 
O NiePeŁNOsPraWNOŚCi 
i ŚWiaDCzeNia

Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu
ul. Słowackiego 8
Powiatowy zespół 
do spraw orzekania 
o Niepełnosprawności
............................61 841 07 05
............................61 841 07 06

wojewódzki zespół 
do spraw orzekania 
o Niepełnosprawności 
w województwie 
wielkopolskim
ul. kazimierza wielkiego 24/26 
............................61 850 87 60

ReŻIM SaNITaRNY
Realizacja usług przebiega zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Usługa nie zosta-
nie zrealizowana, jeśli senior ma objawy choroby zakaźnej, jest w trakcie obowiąz-
kowej izolacji lub kwarantanny (lub mieszka z taką osobą), jak również jeśli w ciągu 
dwóch tygodni przed usługą miał kontakt z kimś podejrzanym o zakażenie, zachoro-
wanie 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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Centrum Szyfrów enigma upa-
miętniające wybitnych poznań-
skich kryptologów – Mariana 
Rejewskiego, Jerzego Różyckiego 
i  Henryka Zygalskiego – zostanie 
otwarte we wrześniu.
Weekend otwarcia (dokładną datę 
poznamy niebawem) zainauguruje 
plenerowe widowisko multimedialne 
z użyciem technik 3D, które rozegra 
się na fasadzie budynku Collegium 
Martineum, w którym mieści się nowe 
Centrum. Wydarzenie, zatytułowa-
ne Brzmienia Szyfrów, rozpocznie 
się od premiery utworu muzyczne-
go Patryka Piłasiewicza, związanego 
z Poznaniem muzyka i kompozytora. 
W utworze pojawią się echa fraz Pa-
derewskiego i  Wieniawskiego, bli-
skich Poznaniowi i Wielkopolsce.

Utkana z powidoków historii, dźwię-
ków szyfrów i zgrzytów maszyn kom-
pozycja otworzy koncert, na którym 
na przywitanie nowej publiczności 
CSE, wspólnie z  Patrykiem Piłasie-
wiczem zagra Skalpel – polski duet 
nu jazzowy, stworzony przez Marcina 
Cichego i Igora Pudło. Artyści, którzy 
w swoich utworach użyją sampli ma-
szyn szyfrujących, wystąpią w samym 
sercu wystawy CSE. Zgromadzona 
na ulicy Święty Marcin publiczność 
będzie uczestniczyć w relacji na żywo 

z  koncertu, transmitowanej z  wnę-
trza budynku. Koncert zilustrują po-
kazy live VJ – wizualizacje na żywo 
na elewacji budynku. 
Drugiego dnia zostanie otwarta dla 
publiczności multimedialna wysta-
wa, a zwiedzający będą mogli wziąć 
udział w  specjalnych oprowadza-
niach oraz w tajnym kursie szyfrów, 
który przyjmie formę gry terenowej. 
Na zakończenie odbędzie się spek-
takl wizualno-dźwiękowy Czy świat 
potrwa jeszcze trzy kwadranse…?, 
dedykowany Henrykowi Zygalskie-
mu i jego partnerce Bercie Blofield.
Centrum Szyfrów Enigma ma być 
nowoczesną placówką edukacyjno-
-naukową, przekazującą w przystęp-
nej formie wiedzę o  kryptografii 
i kryptologii, szyfrach i ich łamaniu, 
maszynach szyfrujących, a wszystko 
to z  naciskiem i  w  odniesieniu do 
dokonań trójki kryptologów, którzy 
właśnie tutaj, w Poznaniu, rozpoczęli 
swoją przygodę z Enigmą. sk

Największą zaletą miniaturowej 
gitary jest ta, że może na niej grać 
praktycznie każdy, bez większego 
doświadczenia w muzyce. I  to wła-
śnie im przede wszystkim dedyko-
wany jest poznański festiwal.
Program tegorocznej odsłony two-
rzą koncerty kilkudziesięciu arty-
stów z całego świata, warsztaty gry 
na ukulele oraz happeningi muzycz-
ne. Na poznańskim festiwalu pojawi 
się w  tym roku międzynarodowe 
towarzystwo ukulelistów: z  kon-
certem online wystąpi m.in. jedna 
z wiodących wirtuozek tego instru-
mentu na świecie Taimane z Hawa-
jów – autorka tekstów, piosenkarka 
i  producentka teatralna. Tworzy 

zarówno oryginalne piosenki, jak 
i jedyne w swoim rodzaju mashupy, 
łączące pozornie odmienne stylisty-
ki, np. Led Zeppelin i Beethovena.
Taimane wystąpi online, a  na żywo 
dla poznańskiej publiczności zagra 
włoski wirtuoz ukulele – Ukulollo, 
czyli Lorenzo Vignando. W  2009 
roku jego aranżacja Bolera Ravela na 
cztery ukulele, perkusję i akustyczną 
gitarę basową przyniosła mu popu-
larność w  ukulelowej społeczności. 
Ukulollo jest m.in. ambasadorem 
akcji „Ukulele dla Pokoju”, projektu 
stworzonego przez Paula Moore’a,  
który łączy w  Izraelu żydowskie 
i arabskie dzieci w Orkiestrę Ukulele.
Wśród tegorocznych gości festiwa-
lu pojawią się też Dead Mans Uke 
z Wielkiej Brytanii – zespół stworzo-
ny przez ojca i syna, grający swinga, 
bluesa, covery i wszystko to, co pa-
suje do kontrabasu i  elektrycznego 
ukulele. Będzie także okazja usłyszeć 

na żywo Lucky Leles – berlińskie 
trio, które wyróżnia śpiew, wirtu-
ozowska gra oraz całkowity przekrój 
stylistyk muzycznych (od country, 
przez klasykę i pop, aż do metalu).
Gospodarzem festiwalu Cały Poznań 
Ukulele jak co roku jest Pierwsza 
Poznańska Niesymfoniczna Orkie-
stra Ukulele – rzeczywiście pierwszy 
i  jak na razie jedyny zespół ukulele 
w Polsce składający się z profesjonal-
nych muzyków. Prezentowany przez 
nich podczas koncertów program, 
złożony z  największych przebojów 
polskiej i  zagranicznej muzyki roz-
rywkowej (choć nie tylko), otrzymu-
je nowe, nieoczekiwane aranżacje.
Festiwal obejmie cały Poznań, ale 
głównymi miejscami wydarzeń będą 
Wolny Dziedziniec Urzędu Miasta 
oraz festiwalowy klub Muchos. Na 
wszystkie wydarzenia wstęp jest 
wolny. 

Sylwia Klimek
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Mała gitara – wielka radość
„Najradośniejszy z festiwali” – jak anonsują festiwal Cały Poznań Ukulele jego 
twórcy – odbędzie się w tym roku już po raz piąty. Od 3 września miastem rządzą 
ukuleliści z całego świata. W każdej chwili można się do nich przyłączyć. 

promocja

We wrześniowym IKS-ie:

Od Muzeum Enigmy do Centrum Szyfrów. Jak 
opowiadać o  historii ludziom, którzy uważają, 
że jest nudna? Jak przekonywać, że matema-
tyka  jest ciekawa, tych, którzy jej nie znoszą? 
O wyzwaniach, przed jakimi stoi Centrum Szyfrów 
Enigma, pisze Szymon Mazur. 

Spotkajmy się. Kolejni Bliscy Nieznajomi w Te-
atrze Polskim obrali kierunek Wschód, bo po raz 
pierwszy od wielu lat stajemy się społeczeństwem wielokulturowym. Ser-
decznie witamy w Poznaniu wszystkim rezydentów z Ukrainy i Białorusi. 

Nadzieja w muzyce. Wraz z organizatorami kolejnego Ethno Portu wierzy-
my, że to, co najgorsze, jest już za nami i wspólnie na dwóch festiwalowych 
scenach będziemy mogli posłuchać muzyki. Program analizuje Katarzyna 
Nowicka.

Centrum Szyfrów Enigma, ul. Święty Marcin 78 (dawne Collegium Historicum UAM, 
pierwsze piętro), otwarcie: wrzesień, czynne: wt.–pt. w g. 10–18, sob.–niedz.  
w g. 10–19, więcej: csenigma.pl

5. festiwal Cały Poznań Ukulele, klub Mu-
chos i Wolny Dziedziniec  (pl. Kolegiacki) 
3–5.09, wstęp wolny
więcej: profil Cały Poznań Ukulele na FB

Centrum Szyfrów 
Enigma – nareszcie!

Taimane 
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 Zofia Pohl

lowej polityki międzynarodowej 
kraju, a także pewnego rodzaju wy-
razicielem aspiracji i potrzeb konsu-
menckich społeczeństwa. Boleśnie 
uzmysławiają to zdjęcia ukazujące 
odwiedzających, którzy tęsknym 
wzrokiem spoglądają na zachodnie 
„dobra luksusowe”. Co do roli i sym-
bolicznego znaczenia MTP – nic się 
nie zmieniło. Poza tym na szczęście 
zmieniło się wszystko.

Paweł Michalak

i  uzupełniając je o  kilkaset nowych 
fotografii dokumentujących dzia-
łalność MTP w  1965 roku. Chociaż 
lata 60. nie należały do najłatwiej-
szych gospodarczo, to jednak Targi 
działały w tym czasie bardzo prężnie. 
Zorganizowano trzy sztandarowe 
imprezy – wiosenną i jesienną edycję 
Targów Krajowych oraz odbywające 
się tradycyjnie w  czerwcu XXXIV 
Międzynarodowe Targi Poznańskie, 
a także wiele uroczystości okoliczno-

ściowych, jak choćby obchody 20-le-
cia zakończenia II wojny światowej. 
Fotografie w  niepowtarzalnych 
ujęciach dokumentują prezenta-
cje różnych gałęzi przemysłu pol-
skiego w  połowie lat 60. Widoczną 
nadreprezentację stanowią zdjęcia 
stoisk państw należących do tzw. 
Ruchu Państw Niezaangażowanych, 
z  którymi władze PRL próbowały 
w  owym czasie nawiązać ściślejszą 
wymianę handlową. Chodzi tu o wy-

stawców z  tak egzotycznych krajów, 
jak: Birma, Indie, Indonezja, Laos, 
Libia, Nigeria czy Tanzania. Poza 
zdjęciami z  imprez, cenny wgląd za 
kulisy pracy codziennej w MTP dają 
zdjęcia z  zakładowych obchodów 
Święta Pracy, zwieńczonych oczywi-
ście pochodem pierwszomajowym.
I  wtedy, i  dziś Targi zajmują ważne 
miejsce w życiu miasta. W latach 60. 
były też swego rodzaju zwierciadłem, 
w którym odbijały się założenia hand- 
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Rządowe limuzyny w dniu otwarcia XXXIV Międzynarodowych Targów Poznańskich, 1965 r. Pawilon Libii na MTP, 1965 r. 

Pierwszy Targ Poznański otwarto 
28 maja 1921 roku. W  uroczystej 
inauguracji udział wzięli przed-
stawiciele rządu nowo odrodzonej 
Rzeczpospolitej, władze lokalne, 
reprezentanci środowisk gospodar-
czych i przemysłowych, naukowych 
i  kościelnych. Wystawa okazała się 
olbrzymim sukcesem, zarówno pod 
względem liczby wystawców (1200), 
jak i dużej frekwencji zwiedzających. 
Podstawowym założeniem przy-
świecającym organizacji Targów 
Poznańskich było nawiązywanie 
kontaktów handlowych i  zawią-
zywanie współpracy gospodarczej 
oraz odbudowa więzi gospodarczo-
-ekonomicznych między odrębnymi 
do 1918 roku dzielnicami państwa. 
O ile w okresie PRL-u nie było już 
mowy o  tak rozumianych różnych 
dzielnicach państwa, choć należy 
pamiętać o Ziemiach Odzyskanych, 
to symboliczne i  propagandowe 
znaczenie Targów wcale nie zmala-
ło, a wręcz zyskało na sile.
Chociaż decyzja o wznowieniu dzia-
łalności Targów Poznańskich pojawi-
ła się i  została zaakceptowana przez 
władze centralne zaraz po zakończe-
niu II wojny światowej, to napięta 
sytuacja polityczna w realiach zimnej 
wojny nie sprzyjała rozwojowi tego 
zamysłu, doprowadzając wręcz do 
jego zawieszenia w latach 1950–1954. 
Prawdziwym odrodzeniem Targów 
były zorganizowane między 3 a  24 
lipca 1955 roku Międzynarodowe 
Targi Poznańskie, w  których udział 
wzięło 351 wystawców z  24 krajów. 
Od tego momentu w Warszawie za-
częto traktować Targi życzliwiej. Pró-
bowano podnieść ich prestiż poprzez 
doprowadzenie do symbolicznego 
podpisywania międzynarodowych 
umów handlowych w czasie trwania 
kolejnych edycji. Było to o tyle istot-
ne, że przez długie lata MTP były 
jedyną imprezą tej rangi w PRL, sta-
jąc się ważnym elementem promocji 
polskiej gospodarki i  pokazując jej 
kondycję oraz perspektywy.
W tym roku Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, jeden z pierwszych part-
nerów CYRYL-a, uroczyście świętują 
setną rocznicę otwarcia I Targu Po-
znańskiego. Do świętowania przy-
łączamy się i  my, odświeżając nie-
co zbiory MTP na naszym portalu 

100 lat Targów Poznańskich
Powstałe po I wojnie światowej Targi Poznańskie błyskawicznie wrosły 
w organizm miasta, stając się jednym z jego symboli i powodów do dumy. 

– Historia mojej prababci jest na-
prawdę wzruszająca i  pokazuje, 
w  jak trudnych warunkach może 
znaleźć się człowiek – mówi Zofia 
Pohl, absolwentka Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w  Mosinie, która zdo-
była grand Prix Wojewódzkiego 
Konkursu Literackiego „Moja Mała 
Ojczyzna i ja”. 
Praca „Historia Orła, który uratował 
ludzkie życie” to opowieść o rodzinnej 
pamiątce związanej z prababcią Zofii 
Pohl. Podczas II wojny światowej wła-
ścicielka sklepu – Marianna Ciesiel-
ska trafiła do więzienia w  Osiecznej. 
Zmuszona przez Niemców do mycia 
podłóg ornatami i  proporcami, ura-
towała przed zniszczeniem haftowa-
nego orła w koronie. Narażając życie, 
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Historia prababci
Poznańskie Archiwum Historii 
Mówionej (historiamowiona.
poznan.pl) to rozmowy z  po-
znaniakami i  Wielkopolanami, 
którzy opowiadają o  swoich 
przeżyciach. Są wśród nich 
uczestnicy takich wydarzeń jak 
Czerwiec 1956, ale też osoby, 
które na przykład chcą podzielić 
się wspomnieniami o tym, jak się 
żyło na podpoznańskiej wsi po 
zakończeniu II  wojny albo na 
Ratajach w latach 70. W ten spo-
sób, w żywym słowie, utrwalana 
jest pamięć o historii najnowszej 
i życiu codziennym w Poznaniu 
i regionie. 

zachowała go przez całą okupację. 
Orzeł stał się jej talizmanem i ważną 
do dziś rodzinną pamiątką. Zachęca-

my do międzygeneracyjnych rozmów 
i wspomnień, dzielenia się nimi i kon-
taktu z nami.  agn
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Książka dostępna na stronie sklep.wmposnania.pl  
i w Centrum Informacji Kulturalnej

wstęp wolny
Na gości spotkania czekają egzemplarze w cenie promocyjnej.

6 września (poniedziałek), godz. 17
sala Biała hotelu Bazar
ul. Paderewskiego 8, Poznań
(wejście od Al. K. Marcinkowskiego)

ProMocjA KsiążKi


