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Na wydarzenia w ramach cyklu „Se-
nioralni. Poznań”, przygotowane we 
współpracy z  partnerami, Centrum 
Inicjatyw Senioralnych zaprasza już 
po raz jedenasty. W  tym roku „Se-
nioralni” odbędą się w  dniach 1–17 
października, a  uroczysta inaugu-
racja – w ostatni weekend września. 
– Nie wyobrażamy sobie jesieni bez 
„Senioralnych”, cykl na stałe wpisał 
się w kalendarz senioralnych imprez 
w naszym mieście. To przede wszyst-
kim czas, kiedy przypominamy o wy-
jątkowej ofercie miasta, z której przez 
cały rok mogą korzystać poznańskie 
seniorki i seniorzy, a która, co najważ-
niejsze, stale się poszerza – podkreśla 
Wojciech Bauer, dyrektor Centrum 
Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

Na start zadbaj o zdrowie 
i kondycję
Inauguracja „Senioralnych” odbędzie 
się już w sobotę 25 września o g. 12 

na parkingu przy boisku AWF (wej-
ście od ul. Droga Dębińska). Trady-
cyjnie prezydent Poznania w symbo-
licznym geście przekaże seniorkom 
klucze do bram miasta. Trener Se-
nioralny, główny partner tegorocz-
nej edycji „Senioralnych”, zaprosi na 
aqua fitness i  zajęcia ogólnorozwo-
jowe oraz nordic walking (spacer 
z kijkami – przyp. red.) Wartostradą. 
W  „strefie zdrowia” przygotowanej 
przez Miasto Poznań seniorzy będą 
mogli skorzystać z bezpłatnych kon-
sultacji i  badań medycznych oraz 
szczepień przeciwko COVID-19 
zorganizowanych przez Wielkopol-
ski Urząd Wojewódzki w  Poznaniu. 
Wręczone zostaną też kolejne certy-
fikaty przyznawane w  ramach akcji 
Miejsce Przyjazne Seniorom, a także 
nagroda „Najlepszy Przyjaciel Senio-
rów. W programie również kwiatowa 
niespodzianka (prosimy o  śledzenie 
informacji na ten temat).

Dwa tygodnie senioralnej 
oferty
W  związku z  trwającą epidemią 
koronawirusa cykl „Senioralni. 
Poznań”, tak jak w  ubiegłym roku, 
będzie nieco krótszy – odbędzie 
się w  dniach 1–17 października. 
W programie znalazło się ponad 100 
wydarzeń – to m.in. wykłady, warsz-
taty, zajęcia i drzwi otwarte przygo-
towane we współpracy z  partnera-
mi  – instytucjami, uniwersytetami, 
organizacjami pozarządowymi. 
Część wydarzeń odbędzie się stacjo-
narnie, część online.
„Senioralni” to zawsze bodziec do 
tego, żeby pomyśleć o swoim zdro-
wiu i  skorzystać z bezpłatnych ba-
dań profilaktycznych (np. wzroku 
i  słuchu) czy wysłuchać wykładów 
– w tym roku m.in. na temat szcze-
pień przeciwko COVID-19 czy 
leków bez recepty. W  programie 
również warsztaty z fizjoterapeuta-
mi dla osób z  bólami kręgosłupa, 
warsztaty dietetyczne oraz treningi 
pamięci. W zdrowym ciele zdrowy 
duch – „Senioralni” będą też okazją 
do tego, aby rozpocząć naukę pły-
wania czy przygodę z  nordic wal-
kingiem.
Będzie też sporo propozycji dla 
tych, którzy chcą podnieść swoje 
kompetencje cyfrowe. Biblioteka 
Raczyńskich zaprosi na kurs kom-
puterowy z  prezentacją narzędzi 
do planowania przejazdów po mie-
ście w  oparciu o  dane z  internetu. 
Centrum Inicjatyw Senioralnych 
zorganizuje „spacer cyfrowy”, pod-
czas którego seniorzy dowiedzą 

się m.in., jak korzystać z  bileto-
matów PKP oraz MPK, sprawdzą, 
jak działa paczkomat oraz system 
Poznańskiego Roweru Miejskiego. 
W  siedzibie Centrum odbędzie się 
też spotkanie poświęcone dezinfor-
macji, czyli tzw. fake newsom w in-
ternecie. 
Seniorzy będą mieli też okazję 
zdobyć ekspercką wiedzę z  wielu 
dziedzin. Odbędzie się m.in. spo-
tkanie na temat rynku pracy dla 
osób starszych, będzie można uzy-
skać poradę adwokacką w  kwestii 
spadku, testamentu, darowizny 
czy asertywności konsumenckiej. 
Wielkopolska policja przypomni 
o  zasadach bezpieczeństwa osobi-
stego, a  ratownicy medyczni na-
uczą udzielać pierwszej pomocy. 
Okazji do uczenia się i poznawania 
nowych rzeczy będzie jak zwykle 
sporo – w  programie m.in. lekcje 
języka angielskiego i hiszpańskiego 
oraz spotkanie z Kartami Konwer-
sacji Międzypokoleniowych, które 
inicjują rozmowy na przeróżne te-
maty. 

„Senioralni” tradycyjnie będą oka-
zją do zwiedzania różnych miejsc 
i  zaglądania w  zakamarki naszego 
miasta – w  programie znalazły się 
tematyczne oprowadzania po mu-
zeach i  spacery po Poznaniu (Po-
znań pod okupacją, Śladami kin 
przedwojennego Poznania). Z  pew-
nością znajdą dla siebie coś i  ci, 
którym w duszy gra – wśród propo-
nowanych wydarzeń są propozycje 
koncertów, recitali, spotkań muzycz-
nych i senioralnych śpiewanek. Teatr 
Nowy zaprosi na trzydniowe warsz-
taty teatralne przygotowane z myślą 
o  seniorach. Twórczo spędzić czas 
będzie można również na warszta-
tach dekorowania ceramiki czy two-
rzenia kartek okolicznościowych. 
Podczas imprezy seniorzy będą mo-
gli skorzystać ze zniżek m.in. w gro-
tach solnych, centrach medycznych 
i  teatrach. Udzielane będą również 
porady telefoniczne dotyczące za-
gadnień związanych z  emeryturą 
i rentą, a dyżur przy telefonie pełnić 
będą eksperci ZUS.

Aleksandra Gracjasz

Po raz kolejny październik stanie się miesiącem poznańskich seniorek i seniorów. 
Przez ponad dwa tygodnie starsze mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta będą 
mogli uczestniczyć w wykładach, warsztatach, korzystać z drzwi otwartych i zniżek.

„Senioralni” w natarciu!

• Szczegółowy program „Senioralnych” znaleźć można na łamach 
Tytki Seniora – na s. 5–8. Program może ulec zmianom. Aktualny pro-
gram dostępny jest na stronie www.centrumis.pl. Udział w większości 
wydarzeń jest nieodpłatny lub opłata za wstęp jest niewielka. Na więk-
szość wydarzeń obowiązują zapisy. Wszystkie spotkania odbywają się 
w reżimie sanitarnym. 
• Organizator: Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, Miasto 
Poznań, Fundacja na rzecz AWF.
• Partnerzy: AWF, CityZen, Marsz po Zdrowie, Stowarzyszenie SITO, 
Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo.
• Partnerzy medialni: „Senioralny Poznań”, „Gazeta Senior”, „Poznań 
Nasze Miasto”,  „My60+”, TVK Winogrady, Radio Emaus.
• Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta 
Miasta Poznania.
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Wielkopolski Oddział Wojewódzki 
NFZ na początku września podał 
dane dotyczące szczepień w  wo-
jewództwie wielkopolskim. Tym 
razem analizie poddano poziom 
wyszczepienia poszczególnych grup 
wiekowych i porównano go z resztą 
Polski. 
W  Wielkopolsce pełną ochronę 
przeciw COVID-19 (po dwóch 
dawkach szczepienia lub jednej 
preparatu J&J) ma zapewnione po-
wyżej 52 proc. osób, czyli ponad 
1,8 mln mieszkańców. Najwyższy 
poziom zaszczepienia jest w  Po-
znaniu (65,14 proc.) i  powiecie 
poznańskim (58,16 proc.). W gru-
pie wiekowej 60–69 lat nasz region 
zajmuje pierwsze miejsce w  Pol-
sce. (74 proc). Ale jeszcze wyż-

szy poziom osiągnęła grupa 70+. 
W  Wielkopolsce zaszczepione jest 
już ponad 82 proc. populacji w tym 
wieku. To drugi wynik w Polsce: za 
województwem pomorskim, przed 
zachodniopomorskim.
Gorzej wyglądają dane dotyczą-
ce młodszych grup wiekowych. 
W przedziale 20–29 lat w pełni za-
szczepionych jest 47 proc. Wielko-
polan, co daje nam czwarte miejsce 
w  Polsce za województwami: ma-
zowieckim, dolnośląskim i  pomor-
skim. Niewiele lepiej jest w  grupie 
30–39 lat. – w tej grupie zaszczepio-
ny jest co drugi mieszkaniec nasze-
go województwa.
Nieco częściej na szczepienie prze-
ciw COVID-19 decydują się kobie-
ty niż mężczyźni. Pełną ochronę 

(po dwóch dawkach) ma w  Wiel-
kopolsce 54 proc. kobiet i około 51 

proc. mężczyzn. – Mam nadzieję, 
że młodsi Wielkopolanie we-

zmą przykład z seniorów, którzy 
są dziś najlepiej wyszczepioną 
grupą. Kolejne mutacje korona-
wirusa pokazują, że COVID-19 
nie dotyczy wyłącznie seniorów, 
a  skutki choroby są groźne dla 
coraz młodszych pacjentów. Nie 
chodzi wyłącznie o  ryzyko zgo-
nu, ale też o  powikłania odczu-
walne długo po chorobie – mówi 
Agnieszka Pachciarz z  Wielko-
polskiego NFZ.
Zdaniem lekarzy seniorzy wykazują 
zdecydowanie największą odpowie-
dzialność za zdrowie swoje i innych. 
Wpływ na to może mieć pamięć 
o innych chorobach, na które szcze-
pieni byli nasi rodzice i dziadkowie, 
a które dzięki temu udało się wyeli-
minować. oprac. szym

Czy trening żonglowania i  ku-
glarstwa może być odpowie-
dzią na problemy z  równowagą 
i  koordynacją, a  także rozwijać 
możliwości poznawcze? Spraw-
dzenie wpływu tych aktywności 
fizycznych na sprawność funk-
cjonowania osób powyżej 60. 
roku życia jest celem badania 
naukowego rozpoczynającego się 
w Akademii Wychowania Fizycz-
nego z początkiem października. 
Uczestnictwo w  badaniach jest 
bezpłatne.  
Funkcje poznawcze, takie jak uwa-
ga, koncentracja, pamięć; zdolno-
ści koordynacyjne, tj. m.in. rów-
nowaga, szybkość reakcji, a  także 
propriocepcja, czyli orientacja 
ułożenia własnego ciała w  prze-
strzeni, to czynniki odpowiada-
jące za sprawne funkcjonowanie 
człowieka. Mają one szczególne 
znaczenie dla osób powyżej 60. 
roku życia, ponieważ sprawne ich 
działanie zmniejsza prawdopodo-

bieństwo upadków, także w  przy-
szłości. 
Badania naukowe wskazują, że 
w  Polsce blisko co trzecia osoba 
powyżej 65. roku życia doświadcza 
upadków. Szacuje się, że do 2050 r. 
liczba upadków w  Polsce w  grupie 
osób starszych się podwoi, dlatego 
tak ważne jest podejmowanie dzia-
łań profilaktycznych. Około 30–
50% upadków skutkuje niewielkimi 
zmianami, takimi jak stłuczenia lub 
skaleczenia, jednak 5–10% z  nich 
prowadzi do poważnych urazów, 
takich jak złamania kończyn, zła-
mania szyjki udowej lub urazowe 
uszkodzenie mózgu. 
Na poznańskiej AWF rusza projekt 
skierowany do osób w wieku powy-
żej 60 lat, które nigdy wcześniej nie 
miały kontaktu z  takimi formami 
aktywności, jak żonglerka czy ku-
glarstwo. Zajęcia rozpoczną się na 
początku października i prowadzo-
ne będą przez trzy miesiące. Spo-
tkania będą odbywać się trzy razy 

w tygodniu na terenie Akademii, po 
45 minut każde. Uczestnicy przejdą 
badania oceniające poziom ich kon-
centracji, pamięci czy równowagi 
oraz zdolność uwagi. Udział w pro-
jekcie jest bezpłatny.
Badacze przewidują, że udział w ta-
kich zajęciach ruchowych przyczyni 
się do poprawy uwagi, koordyna-
cji, pamięci, szybkości reakcji oraz 
równowagi uczestników projektu, 
co usprawni funkcjonowanie w co-
dziennym życiu, a  także zmniejszy 
ryzyko upadków. Uczestnicy będą 
na bieżąco monitorowani i  infor-
mowani o wynikach badań. 
Projekt realizowany jest we współ-
pracy naukowców z Zakładu Nauk 
o Aktywności Fizycznej i Promocji 
Zdrowia oraz Zakładu Fizjotera-
pii Nerwowo-Mięśniowej. W  celu 
zgłoszenia się do udziału w  bada-
niu należy kontaktować się z orga-
nizatorem projektu, mgr. Jakubem 
Malikiem: malik@awf.poznan.pl, 
tel. 739 975 701.  oprac. red.
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Poznańscy seniorzy  
szczepią się najchętniej
60-latkowie z Wielkopolski są grupą o najwyższym poziomie zaszczepienia 
przeciw COVID-19 w Polsce. Najwięcej zaszczepionych jest w Poznaniu (65,14 proc.), 
powiecie poznańskim (58,16 proc.) oraz szamotulskim (56,43 proc.).  
Najgorzej w regionie wypada najmłodsza grupa.

Żonglerka dla poprawy jakości życia? 
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Zakończyła się przebudowa 
przystanku „Sielska” na ul. Gło-
gowskiej. Utworzono tam tzw. 
przystanek wiedeński, na którym 
łatwiej jest wsiadać i  wysiadać, 
zwłaszcza osobom o  obniżonej 
sprawności.
Na przystanku „Sielska” pasaże-
rowie wysiadali z  tramwaju bez-
pośrednio na ulicę. Wielu pasaże-
rom sprawiało to trudność. By to 
zmienić, przebudowano odcinek 
jezdni na długości przystanku (45 
metrów). Krawędź peronową pod-
wyższono do poziomu chodni-
ka – została podniesiona o 22 cm 
powyżej główki szyny. Pierwszy 
raz to rozwiązanie zastosowano 
w Wiedniu, stąd nazwa – przysta-
nek wiedeński.
To ułatwienie dla osób starszych, 
mniej sprawnych, a  także rodziców 
z  dziećmi w  wózkach. Dzięki nie-
mu łatwiej jest wsiadać i  wysiadać 
z  tramwaju lub autobusu. Podwyż-
szone przystanki na jezdni utwo-
rzono już w kilku miejscach w Po-
znaniu, m.in. na ulicach: Gwarnej, 
Strzeleckiej („Plac Wiosny Ludów” 

i „Łąkowa”) i Górna Wilda („Róża-
na”). 
Po przebudowie przystanku na 
ul. Głogowskiej wprowadzono też 
zmiany w organizacji ruchu. Obec-
nie samochody jeżdżą jednym pa-
sem i  zatrzymują się na światłach 
przed skrzyżowaniem z Sielską, jeśli 
na przystanek wjechał tramwaj. To 
ma poprawić bezpieczeństwo pasa-
żerów wsiadających i wysiadających 
z tramwajów.  oprac. szym
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Niemapa lasów okolic Poznania 
to kreatywny przewodnik wydany 
przez Mamy Projekt. Dzięki nie-
mapie można poznawać nadwar-
ciańskie łąki, jeziora i  atrakcyjne 
leśne szlaki, a  także odnajdywać 
ślady po deszczu meteorytów czy 
spacerować po ścieżce w koronach 
drzew. 
Niemapa zawiera 14 propozycji ro-
dzinnych wypraw, połączonych ze 
spędzaniem czasu na łonie przyrody. 
Wśród nich jest m.in. wypatrywanie 
perkozów z wieży na Szachtach, wy-
prawa drezyną, zwiedzanie drew-
nianego dworca w  Puszczykowie, 
spływ Konwaliowym Szlakiem Ka-

jakowym czy odnalezienie dębu ma-
jącego 570 lat. Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w  Poznaniu 
wraz ze swoimi 25 nadleśnictwami 
przygotowała ścieżki dydaktyczne, 
gry edukacyjne, wieże widokowe 
i wiele innych atrakcji. Można pod-
patrywać wodne ptaki, zwiedzać 
arboreta pełne ciekawych roślin lub 
okoliczne muzea – Arkadego Fiedle-
ra czy pszczelarstwa. Na liście „do 
zobaczenia” znalazły się też zabytki 
architektury, jak np. zamek w Kórni-
ku, czy „Czeszewski Las” – najstar-
szy rezerwat w Wielkopolsce. 
– Mamy nadzieję, że odkrywanie 
tajemnic najbliższej okolicy będzie 

fascynujące zarówno dla małych, 
jak i  dla większych miłośników 
przyrody. A  wyjątkowych miejsc 
w  Wielkopolsce mamy sporo, bo 
są i  piramidy, i  retorta, i  jedyny 
jelonek w polskich lasach, czyli je-
lonek rogacz – zachęcają Lasy Pań-
stwowe.
Niemapę lasów i  okolic Poznania 
można pobrać za darmo ze strony 
https://niemapa.pl/niemapy/lasy-
-poznan/. Papierowa wersja jest 
dostępna w  siedzibie Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Po-
znaniu oraz w każdym z 25 nadleś- 
nictw z  terenu RDLP w  Poznaniu. 

oprac. szym

W  poniedziałek 18 października 
odbędzie się uroczystość oficjal-
nego otwarcia skweru noszącego 
od kwietnia tego roku imię Józefa 
Przesławskiego (1886–1949), mi-
strza introligatorskiego, działacza 
społecznego oraz radnego miasta 
Poznania.
Z  inicjatywą uhonorowania zasłu-
żonego rzemieślnika wystąpił jego 
prawnuk Karol Przesławski, doku-
mentujący działalność poznańskich 
introligatorów. Wniosek poparły 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza 
w Poznaniu oraz Wielkopolskie To-
warzystwo Przyjaciół Książki. Osta-

teczna lokalizacja została wybrana 
we współpracy z Radą Osiedla Stare 
Winogrady. Podczas kwietniowej 
sesji Rady Miasta Poznania radni 
uchwalili nazwanie jego imieniem 
skweru położonego w  rejonie ul. 
Owsianej na Winogradach. Upa-
miętnienie Józefa Przesławskiego 
w  przestrzeni miejskiej Poznania 
następuje w roku jego 135. urodzin.
Uroczystości rozpoczną się o  g. 11 
na skwerze Józefa Przesławskiego, 
przy skrzyżowaniu ulic Owsianej 
i Dożynkowej. Zaplanowano przed-
stawienie życiorysu patrona, wy-
stąpienia gości, a  także odsłonięcie 

i  poświęcenie tablicy z  życiorysem 
patrona skweru. 
Po zakończeniu uroczystości na 
skwerze nastąpi przejście do kościoła 
pw. św. Jana Bosko przy ul. Warzyw-
nej, gdzie o g. 12 odprawiona zosta-
nie msza św. W  kościele prezento-
wana będzie wystawa poświęcona 
Józefowi Przesławskiemu. Dzięki 
współpracy z  Biurem Miejskiego 
Konserwatora Zabytków i  Wirtu-
alnym Muzeum Historii Poznania 
CYRYL zaprezentowane zostaną 
także archiwalne zdjęcia Winograd. 
Ekspozycja będzie dostępna do 31 
października. oprac. red.

Przystanek „Sielska” 
trochę wyżej

Niemapa okolic 
Poznania

Otwarcie skweru im. 
Józefa Przesławskiego
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Basiu, czy jesteś teraz w Poznaniu 
na dłużej, czy w przelocie?
Właściwie to w  przelocie. Przyje-
chałam tutaj na trzytygodniową 
przerwę z Macedonii Północnej, ze 
Skopje.
Bo tam pomagasz rozwijać ekono-
mię społeczną, o  której za chwilę 
porozmawiamy?
Tak, dokładnie. Mój pobyt tutaj tro-
chę się przedłużył, bo filmowcy ze 
Skopje uznali, że przykład „Barki” 
może być inspirujący dla Macedonii 
Północnej i dla Bałkanów, i przyje-
chali do nas, by kręcić film o wspól-
notach „Barki”. Potem przedłużył 
się znowu o  kolejne dziesięć dni, 
bo przygotowywałam wizytę mace-
dońskich gości z Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, też w związku 
z  ekonomią społeczną. Z  powodu 
pandemii ta wizyta została odwo-
łana, więc wracam za parę dni do 
Skopje, jeszcze na rok.
Czy po śmierci Twojego męża 
i  współzałożyciela „Barki”, Toma-
sza Sadowskiego (grudzień 2019 r. 
– przyp. red.) „Barka” dalej poma-
ga ludziom?
Tak. Mogę powiedzieć, że chyba 
wszyscy w „Barce” jesteśmy jeszcze 
bardziej zdeterminowani. Coraz 
bardziej czujemy wartość wspólne-
go życia z Tomkiem i tego, co nam 
przekazał. Mamy zadanie, żeby to 
się nie zmarnowało. Moja praca 
w  Macedonii to także zobowiąza-
nie, żeby idee Tomka szły w  świat. 
Bo przecież nasza „Barka” to nie jest 
zwykła instytucja. 
Rozmawiamy we wrześniu, a więc 
w miesiącu, kiedy w Poznaniu od-
bywają się Targi Ekonomii Spo-
łecznej w  ramach Poznańskiego 
Targu Dobra. Ale czym jest ta eko-
nomia społeczna? Czym jest eko-
nomia solidarna, która jest głów-
nym nurtem działalności Fundacji 
Pomocy Wzajemnej „Barka”?
To system, który pomaga osobom, 
które były lub są na marginesie ży-
cia. W każdej wspólnocie są osoby, 
które są słabiej przygotowane, bo 
nie miały dobrych warunków do 
edukacji i do rozwoju. Ale mogą coś 
dla tej wspólnoty robić, mogą czuć 

się użyteczne i  potrzebne. Temu 
służą przedsiębiorstwa społecz-
ne, żeby tym słabszym członkom 
społeczności dać szansę. A  słabsi 
mogą być z wielu powodów. Choć-
by dlatego, że byli w domu dziecka, 
może są niepełnosprawni albo trafi-
li do więzienia, bo weszli w konflikt 
z  prawem… Chodzi o  to, że takie 
osoby mogą zbudować swój poten-
cjał i wejść w środowisko, gdzie ceni 
się wartość pracy i  gdzie są więzi 
wspólnoty. To element gospodarki, 
który pozwala im na godne życie 
z poczuciem wartości.
A  przedsiębiorstwa społeczne? 
Czym się różnią od każdej innej 
firmy? 
Powstają z zupełnie innej motywacji, 
bo z potrzeby pomocy. Ale nie w taki 
sposób, by ugruntować czyjąś niepo-
radność. Nie! Tylko w  taki sposób, 
że osoby z problemami i pogubione 
poprzez uczestniczenie w pracy i we 
wspólnocie zaczynają normalnie 
funkcjonować. Zysk przedsiębior-
stwa społecznego jest reinwestowa-
ny w to przedsiębiorstwo. W firmie 
prywatnej zysk bierze właściciel, 
a  tutaj zysk jest uspołeczniony, to 
znaczy, że przeznaczony jest dla roz-
woju firmy i  dla celów społecznych 
z  tą firmą związanych. To piękna 
idea, bo wypracowana nadwyżka 
służy wspólnemu dobru. 
Czy ekonomia społeczna w  na-
szym kraju zwija się, czy rozwija?
Działają dobre rozwiązania, które 
m.in. inicjowaliśmy wspólnie z  To-
maszem. Na przykład w  każdym 
województwie jest kilka centrów 
wsparcia rozwoju przedsiębiorstw 
społecznych. „Barka” prowadzi Wiel-
kopolskie Centrum Ekonomii Soli-
darnej dla subregionu poznańskiego. 
W całej Polsce jest już takich centrów 
61! Również środki unijne przekazy-
wane są na to, żeby te centra mogły 
wspierać przedsiębiorstwa społecz-
ne. A co tym przedsiębiorstwom jest 
potrzebne? Przede wszystkim środki 
produkcji, bo takie przedsiębiorstwa 
tworzą osoby biedne, bez kapitału 
i bez bogatych rodzin. Każda taka – 
średnio – pięcioosobowa grupa może 
otrzymać około 150 tys. złotych na 

rozpoczęcie działalności. To wielka 
sprawa. Ale potem jest bardzo trudny 
obowiązek utrzymania miejsc pracy! 
Dlatego ważne jest, żeby środowiska 
lokalne kupowały produkty przedsię-
biorstw społecznych i żeby korzystały 
z ich usług.  
W jaki sposób ekonomia solidarna 
może być przydatna i pomocna dla 
seniorów?
Jest wiele przedsiębiorstw społecz-
nych, które tworzą kluby seniora lub 
miejsca do opieki i pobytu. Choćby 
Fundacja „Nasza Arka” w  Turowie 
pod Pniewami. Grupa bezrobot-
nych kobiet została przygotowana 
do opieki i  współpracy z  seniorami 
– przeszły specjalne kursy. W wyre-
montowanych budynkach Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej powstał 
klub seniora – dom dziennego po-
bytu i  nieduży pensjonat z  całodo-
bową opieką. Fundacja prowadzi 
także usługi na zewnątrz dla osób 
starszych na terenie kilku sąsiednich 
gmin. W wielu punktach Wielkopol-
ski powstają takie miejsca. A z dru-
giej strony potrzebny jest dialog 
i  codzienny kontakt międzypokole-
niowy. Na przykład w Krobi seniorzy 
odgrywają wielką rolę we współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi.  
A czy Ty, Basiu, czujesz się już se-
niorką, czy w ogóle o tym nie my-
ślisz?

Jeszcze o  tym nie myślę, nie czu-
ję się seniorką. Mam bardzo dużo 
zadań. Sprawa Macedonii Północ-
nej pochłania mnie także od świtu 
do nocy. Teraz, podczas przerwy, 
jest tyle spotkań we wspólnotach 
„Barki”, z  samorządowcami, nowe 
gminy włączają się we wspólnoty 
lokalne dla ekonomii społecznej… 
Mam także dwie wnuczki, muszę 
więc rolę babci spełniać najle-
piej jak potrafię. Ale na myślenie 
o  zwolnieniu tempa nie ma miej-
sca! 
Jaką jesteś babcią, jaką starasz się 
być babcią?
Chcę przekazać postawę włącze-
nia i  otwartego domu. Wnuczki 
widzą radość z  każdego gościa. 
Wiem, jakie to miało znaczenie, 
że nasze córki wychowywały się 
we wspólnocie „Barki”, że widzia-
ły autentyczne więzi i jak to potem 
zdeterminowało ich całe życie. 
Chciałabym, żeby wnuczki widzia-
ły przykłady dobrych relacji z róż-
nymi ludźmi, także takimi, którzy 
nie zawsze dobrze wyglądają. Żeby 
wiedziały, ile jest potencjalnego 
dobra w  każdym człowieku. Sta-
ram się także, żeby nie lękały się, 
żeby miały odwagę. Robimy więc 
wspólne wyprawy, żeby mierzyły 
się z  przygodami. Żeby nie miały 
wszystkiego uładzonego.

Ile lat mają wnuczki i  jakie mają 
imiona?
Sześć i cztery. To Pola i Tesia. Jeszcze 
są małe.
Basiu, czy ufasz ludziom? Bo jed-
ną z  największych Twoich umie-
jętności jest łączenie różnych ludzi 
do trudnych zadań. 
Tak. Zawsze staram się dostrzegać 
w  człowieku raczej dobre rzeczy. 
Nawet jeśli widzę, że ktoś ma pro-
blem, to nie koncentruję się na tym 
problemie. Żyjemy przecież w  kul-
turze chrześcijańskiej. Tomasz mó-
wił: „Nie moralizuj. Działaj. Zaproś 
osobę z problemami w takie warun-
ki, żeby mogła odnaleźć swoją dobrą 
stronę, żeby mogła się odbudować 
i  coś pożytecznego z  innymi robić. 
Żeby zobaczyła, że też ma dużo do-
bra w sobie”. 
Wiedzę o  życiu czerpiesz z  róż-
nych stron i  nieraz od ludzi, któ-
rych część z nas omija z daleka. Co 
to za wiedza? Co w życiu jest naj-
ważniejsze?
Dla mnie najważniejsze jest zakorze-
nienie w szerszej wspólnocie. I bra-
nie odpowiedzialności, bo to czyni 
nas lepszymi. Ja się teraz bardzo 
zmieniłam, bo to nie było tak, że au-
tomatycznie dorosłam do tego, żeby 
zabrać trzy dziewczynki, nasze cór-
ki, i mieszkać z bezdomnymi. To był 
trudny proces i mierzenie się z włas-
nym człowieczeństwem. Jak nie 
mamy na drodze tych, którym trze-
ba coś z siebie ofiarować, to trudniej 
się stawać lepszym człowiekiem.
Jak byś zachęciła czytelników „Se-
nioralnego Poznania” do zaintere-
sowania się ofertą i  działalnością 
przedsiębiorstw społecznych? 
Wspierajmy je poprzez kupowanie 
ich produktów i  korzystanie z  ich 
usług! Są bardzo potrzebne – także 
dla nas i dla każdej wspólnoty lokal-
nej.
A gdzie w Poznaniu można poznać 
ofertę?
Polecam Pracownię Ekonomii Spo-
łecznej „ładne rzeczy” przy ulicy 
Św. Marcin 57.
Dziękuję za rozmowę i za łączenie 
ludzi.

rozmawiał: Wojciech Biedak
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Barbara Sadowska

Nie moralizować, tylko działać
O gospodarce solidarnej i o roli babci mówi Barbara Sadowska, psycholożka, 
przewodnicząca zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”. Od ponad 30 lat 
działa na rzecz ekonomii społecznej i pomocy zagubionym. Łączy ludzi.



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

tytka seniora

SpeCJaLna OFerTa i prOMOCJe

1–22 października | Głosowanie na projekty pBO 
2022
Głosowanie na projekty w ramach Poznańskiego 
budżetu obywatelskiego 2022 przez stronę: www.
budzet.um.poznan.pl/glosowanie. od pon. do pt. 
w g. 7.30–15.30 w urzędzie miasta Poznania (pl. ko-
legiacki 17) można skorzystać z komputera i pomocy 
pracowników urzędu przy głosowaniu, informacje:  
tel. 61 878 59 77.

1–17 października | Badanie słuchu w gabinetach 
aCS Słuchmed
bezpłatne badanie słuchu oraz porady na temat higie-
ny uszu i rehabilitacji słyszenia. zapisy do poszczegól-
nych gabinetów: tel. 61 307 00 46 (ul. Garbary 4), tel. 
61 875 60 47 (os. Piastowskie 75),  
tel. 517 420 009 (ul. Szylinga 1), tel. 789 218 690 (ul. Sło-
wiańska 38), tel. 535 362 200 (ul. Solidarności 36),  
tel. 733 960 076 (os. Piastowskie 58), badania dostępne 
w g. 8–16.

1–17 października | promocje w Centrum 
Medycznym Stanley
20 proc. zniżki na komputerowe badanie stóp w cen-
trum, w sklepie medycznym Stanleymed – 10 proc. 
zniżki na buty z nowej kolekcji jesienno-zimowej, ra-
baty na hasło
„Stopa seniora”.miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. 135,  
tel. 532 746 580, czynne: pon.–pt., g. 8–20, sob., 
g. 9–13, zapisy na badania: tel. 61 649 05 55.

1–17 października | Seanse w Grocie Solnej Sollan
miejsce: ul. warszawska 25, zapisy: tel. 730 918 817 lub 
w grocie, koszt: 5 zł, seanse trwają 50 min, dostępne są 
w g. 12, 14 i 16, należy zabrać ze sobą białe skarpetki 
(możliwość zakupienia na miejscu).

1–17 października | Wystawa: delfiny słodkowodne 
i morświny
miejsce: Palmiarnia Poznańska, ul. matejki 18, bilety: 
12 i 8 zł (ulgowy – dla posiadaczy Poznańskiej złotej 
karty), w każdy wtorek bilety dla osób wieku 60+ 
w cenie 4 zł, wystawa dostępna: wt.–sob., g. 9–17, 
niedz. i święta, g. 9–16, informacje: tel. 61 865 89 07.

2–17 października | Wystawa: dźwięki wokół Cybiny
miejsce: Galeria Śluza, ul. dziekańska 2, udział bezpłat-
ny, wystawa dostępna: wt.–pt., g. 10–18, sob.–niedz., 
g. 10–19, możliwość zwiedzania z audioprzewodni-
kiem, informacje: tel. 61 647 76 34.

2–10 października | zwiedzanie ekspozycji głównej 
Bramy poznania z audioprzewodnikiem 
wystawa przedstawia historię sąsiadującej z budyn-
kiem bramy Poznania wyspy katedralnej. miejsce: 
ul. Gdańska 2, dla osób 60+ koszt biletu – 1 zł, bilety 
do nabycia wyłącznie w kasach bramy, zwiedzanie 
dostępne: wt.–pt., g. 10–18, sob.–niedz., g. 10–19, in-
formacje: tel. 61 647 76 34.

2–10 października | zwiedzanie ekspozycji głównej 
Centrum Szyfrów enigma z audioprzewodnikiem
centrum Szyfrów enigma prezentuje istotę enig-
my – sztukę szyfrowania i kodowania oraz doskonałą 
współpracę genialnych polskich matematyków. miej-
sce: ul. Św. marcin 78, dla osób 60+ koszt biletu – 1 zł, 
bilety do nabycia wyłącznie w kasach centrum Szy-
frów enigma, zwiedzanie dostępne: wt.–pt., g. 10–18, 
sob.–niedz., g. 10–19, informacje: tel. 61 647 76 00.

6–7 października | Bezpłatne badanie słuchu 
w perfect eye Optic
miejsce: kupiec Poznański, pl. wiosny ludów 2, zapisy: 
tel. 61 670 72 00, badania dostępne w g. 10.30–18.

11–15 października | drzwi Otwarte w klubie 
Języka angielskiego english & Tea
Spotkania w ramach klubu odbywają się w małych 
grupach i miłej atmosferze, dedykowane są osobom 
na wszystkich poziomach zaawansowania. miejsce: 
ul. roosevelta 4/4, zapisy: tel. 505 359 771, drzwi 
otwarte w g. 8.30–15.15.

11–16 października | Optometryczne badanie 
wzroku w prefect eye Optic
Sprawdzenie widzenia do dali i bliży, widzenia obu-
ocznego, przesiewowe badania pola widzenia oraz 
ciśnienia wewnątrzgałkowego. miejsce: kupiec Po-
znański, pl. wiosny ludów 2, zapisy (od 1.10): tel. 61 
670 72 00, koszt: 1 zł, badania dostępne w g. 10.30–18.

prOGraM WYdarzeŃ

1 października

g. 10–12 | klub Starszaka: Spotkanie z rękodziełem
uczestnicy spotkania udekorują ceramiczne formy 
różnymi technikami. Powstałe rękodzieła zostaną 
przekazane na rzecz wsparcia innych organizacji poza-
rządowych i instytucji. 
Organizator i miejsce: Stowarzyszenie CREO, ul. Kochanowskie-
go 8a/2, zapisy: tel. 667 313 012, mailowo starszaki@centrum-
creo.pl, udział bezpłatny.

g. 11–15 | drzwi Otwarte w Filii nr 1 zddp
w programie występ zespołu zddP Jesienne róże 
(g. 11.30), warsztaty tworzenia zapachowych tabliczek 
sojowych (g. 11.30–14.30). możliwość zwiedzenia pla-
cówki i zapoznania się z pracami domowników wyko-
nanymi podczas warsztatów terapii zajęciowej.
Organizator i miejsce: ZDDP, Klub Centrum – ogród, ul. M. Ko-
nopnickiej 18, zapisy: tel. 61 865 81 19, udział bezpłatny.
g. 12 | Wszystko zaczęło się od adama (Smitha)
dyskusja o muzyce i ekonomii z udziałem badaczy i na-
ukowców z poznańskich, wrocławskich i warszawskich 
uczelni. Spotkaniu towarzyszyć będzie muzyka na żywo.
Organizator: Otwarta Wszechnica Ekonomiczna „Erga Omnes”, 
miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Towarowa 55, 
sala 4.1 (IV piętro), informacje: tel. 61 856 92 45, wstęp wolny.
g. 19 | Spektakl: Moralność pani dulskiej
dramat zapolskiej od lat cieszy się ogromną popular-
nością. to doskonały tekst i  prawdziwe zwierciadło 
naszych słabości i wad. 
Organizator i miejsce: asz.teatr, ODK „Orbita”, os. Kosmonau-
tów, paw. 118, bilety: 5 zł, rezerwacja miejsc: tel. 500 786 612, 
asz.teatr@gmail.com.

2 października

g. 9, 10, 11 | Warsztaty z ćwiczeń stabilizacyjnych 
tułowia
Na spotkaniach będzie się można dowiedzieć, w jaki 
sposób unikać bólu pleców oraz jakie ćwiczenia pro-
filaktyczne wykonywać. zajęcia dedykowane osobom 
z bólami kręgosłupa i dyskopatią. 
Organizator i miejsce: Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii, 
ul. Łomżyńska 1, zapisy: tel. 692 750 222, udział bezpłatny.
g. 10–17 | Wystawa: zatrzymane w targowym 
kadrze. 100 lat targów w poznaniu
Organizator: Wydawnictwo Miejskie Posnania, miejsce: Foto-
plastykon Poznański, ul. F. Ratajczaka 44 (wejście przez CIK), 
informacje: tel. 61 854 07 52, wstęp wolny.
g. 10–15.30 | prelekcje w pracowni-Muzeum  
J.i. kraszewskiego
w programie oprowadzanie po muzeum i prelekcja na 
temat gabinetu kraszewskiego (g. 11) oraz życia jego 
córki (g. 13).
Organizator: Biblioteka Raczyńskich, miejsce: Pracownia- 
-Muzeum J.I. Kraszewskiego, ul. Wroniecka 14, zapisy:  
tel. 61 855 12 44, udział bezpłatny.

program Senioralni. poznań 2021
1–17 października 2021 r.

program może ulec zmianom w związku z sytuacją epidemiologiczną. aktualny program dostępny jest na stronie www.centrumis.pl. 
Szczegółowe informacje można uzyskać również, dzwoniąc do Centrum inicjatyw Senioralnych: tel. 61 847 21 11. Udział w większo-
ści wydarzeń jest nieodpłatny lub opłata za wstęp jest niewielka. na większość wydarzeń obowiązują zapisy, liczba uczestników jest 
ograniczona. Jedna osoba może zapisać się na maksymalnie dwa spotkania odbywające się w CiS. 
Wszystkie spotkania odbywają się w reżimie sanitarnym. Więcej szczegółów na ten temat uzyskać 
można u organizatorów poszczególnych wydarzeń.

Uwaga: Wydarzenia oznaczone w programie na niebiesko odbywają się w CiS, na fioletowo – online,  
na zielono – to dyżury telefoniczne.



g. 11 | Trening pamięci
Organizator: Fundacja Młyn Wsparcia, miejsce: Świetlica Cafe, 
ul. Krakowska 9a, zapisy: tel. 663 942 366, udział bezpłatny.
g. 11–14 | kurs komputerowy dla seniorów
Nauka korzystania z narzędzi internetowych, które 
umożliwiają planowanie podróży miejską komunika-
cją. kurs dla osób, które już potrafią korzystać z inter-
netu.
Organizator i miejsce: Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, 
czytelnia multimedialna (II piętro), zapisy: tel. 61 885 89 18 lub 
osobiście, udział bezpłatny.
g. 12 | Spacer po Ostrowie Tumskim 
z przewodnikiem
Organizator: Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Trakt Królew-
sko-Cesarski, zbiórka: przed Śluzą Katedralną, ul. Dziekańska 2, 
informacje: tel. 61 647 76 00, wstęp wolny.
g. 12.30 | zgubiły go geszefciki i Sienkiewicza 
liściki
oprowadzanie poświęcone postaci Ignacego mosia, 
przyjaciela rodziny henryka Sienkiewicza i kolekcjone-
ra eksponatów związanych z pisarzem.
Organizator: Biblioteka Raczyńskich, miejsce: Muzeum Literac-
kie Henryka Sienkiewicza, Stary Rynek 84, zapisy: tel. 61 852 89 
71, rezerwacja.muzeumhs@bracz.edu.pl, udział bezpłatny.
g. 13 | Warsztaty tworzenia kartek 
okolicznościowych
Organizator: Klub Seniora „Niezły Młyn”, miejsce: Świetlica Cafe, 
ul. Krakowska 9a, zapisy: tel. 662 035 498, udział bezpłatny.
 g. 17 | Spotkanie z dziennikarzem i pisarzem 
piotrem Bojarskim
Organizator: Biblioteka Raczyńskich, miejsce: Filia Naramowic-
ka, ul. Rubież 14a/37, zapisy: tel. 61 671 11 67 lub w filii, udział 
bezpłatny.
g. 19 | Teatr polski: Śluby panieńskie 
twórcy przedstawienia starają się stematyzować po-
jęcie tak zwanego „upadku męskości” lub „słabej płci 
męskiej”. Prelekcja przed spotkaniem (g. 18.30) wpro-
wadzi w tematykę i klimat przedstawienia. 
Organizator i miejsce: Teatr Polski, ul. 27 Grudnia 8/10, bilety: 
55 i 35 zł, dla posiadaczy Poznańskiej Złotej Karty – 20 zł (pre-
lekcja otwarta dla widzów, którzy zakupili bilety), informacje: 
tel. 61 852 05 41.

3 października 

g. 16.45 | Językowo-kulturowy obraz Włoch 
i Włochów | online

wykład o jedzeniocentryczności włochów i kulturo-
wo-społecznej roli jedzenia we włoszech.
Organizator: Instytut Filologii Romańskiej UAM. Link do 
spotkania dostępny na stronie www.centrumis.pl/senioralni-
-poznan/edycja-2021/program-wydarzen (przy informacji 
o wydarzeniu), informacje: tel. 608 347 240.

4 października

g. 9 | porozmawiajmy o języku | online
Podczas spotkania poruszone zostanie zagad-

nienie grzeczności w komunikacji językowej oraz 
błędów językowych, uczestnicy poznają też karty 
konwersacji międzypokoleniowych.
Organizator: Centrum Inicjatyw Senioralnych, zapisy:  
tel. 61 847 21 11, link do spotkania zostanie przesłany  
po zapisaniu się.
g. 10 | policja kiedyś i dziś
zwiedzanie Policyjnej Sali tradycji. uczestnicy spotka-
nia będą mogli zobaczyć, jakim sprzętem dysponuje 

policja. odbędzie się również rozmowa z policjantem 
na temat zagrożeń, z jakimi mogą dziś spotkać się 
seniorzy. 
Organizator i miejsce: Oddział Prewencji Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Taborowa 22, zapisy (od 
1.10): tel. 47 771 20 49, 723 918 401 (w g. 8–15), udział bez-
płatny. 
g. 10–15 | drzwi Otwarte w Filii nr 3 zddp
okazja do obejrzenia placówki, zapoznania się z do-
stępnymi formami aktywności i wzięcia udziału w za-
jęciach odbywających się tego dnia w klubie.
Organizator i miejsce: ZDDP, Klub Promień, os. Piastowskie 101, 
informacje: tel. 61 875 41 69, wstęp wolny.
g. 10–15 | Badam swój wzrok w Silver Optyk raz na 
rok 
Profesjonalne badanie optometryczne zakończone 
wydaniem recepty okularowej oraz zaleceniami doty-
czącymi prawidłowego funkcjonowania układu wzro-
kowego. 
Organizator i miejsce: Silver Optyk, ul. Warszawska 98a, zapisy: 
tel. 574  063  117, koszt: 10 zł.

g. 11.45 | To nie Leśna Góra | stacjonarnie 
i online

Wykład o serialach medycznych
Organizator: Wydział Anglistyki UAM, miejsce: Collegium He-
liodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 (Sala Górna), zapisy (od 
1.10, na wykład stacjonarny lub online): senioralni.anglistyka@
wa.amu.edu.pl (po zapisaniu się zostanie przesłany link do 
spotkania online), informacje: tel. 604 445 344.

 g. 12 | Cyfrowy spacer po poznaniu
Podczas przechadzki seniorzy dowiedzą się, 

jak bezpiecznie korzystać z biletomatów PkP oraz 
mPk, sprawdzą, jak działa paczkomat, system Poznań-
skiego roweru miejskiego i kasa samoobsługowa 
w supermarkecie.
Organizator: Centrum Inicjatyw Senioralnych, zapisy: tel. 
61 847 21 11, zbiórka przed budynkiem starego dworca, udział 
bezpłatny. 
g. 17 | Warsztaty dietetyczne dla senioralnych 
przyjaciół noviny
dietetyczka wyjaśni, jak radzić sobie z problemami 
zdrowotnymi, jeść zdrowo i smacznie. Seniorzy otrzy-
mają też zaproszenia na konsultacje z lekarzami spe-
cjalistami, dietetyczką i psychologiem ze specjalnym 
rabatem.
Organizator i miejsce: Gabinety Medyczne Novina, ul. Nowina 
12A, zapisy (do 3.10): tel. 665 505 606,  info@gabinety-novina.
pl, udział bezpłatny.
g. 18–20 | korzystaj z elektronicznych usług zUS
Porady emerytalno-rentowe, pomoc w zmianie spo-
sobu wypłaty świadczenia zuS z gotówkowego na 
bezgotówkowy czy założeniu profilu na Platformie 
usług elektronicznych zuS (należy mieć ze sobą do-
wód osobisty). 
Organizator: ZUS II Oddział w Poznaniu, miejsce: X LO w Po-
znaniu, os. Rzeczypospolitej 111, informacje: tel. 61 874 53 58, 
wstęp wolny.

5 października

g. 11 | Oprowadzanie po Muzeum powstania 
poznańskiego – Czerwiec 1956
Organizator: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, miejsce: 
Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, ul. Św. 
Marcin 80/82, zapisy: tel. 61 852 94 64, udział bezpłatny. 

g. 11 | praca i aktywność dla osób wieku 50+ 
| online

Przedstawiciele portalu Flexi.pl doradzą, jak znaleźć 
pracę albo jak samemu dać się znaleźć. Podpowie-

dzą też, gdzie szukać ciekawych wydarzeń w okolicy 
i materiałów na temat aktywności osób dojrzałych.
Organizator: portal Flexi.pl, link do spotkania zostanie przesła-
ny po nadesłaniu zgłoszenia: kontakt@flexi.pl, informacje:  
tel. 885 858 793, udział bezpłatny.
g. 11, 13 | dzień otwarty w Muzeum 
archeologicznym
w programie oglądanie zabytków pochodzących 
z magazynów muzeum oraz zwiedzanie wystawy Pra-
dzieje Wielkopolski.
Organizator i miejsce: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 
ul. Wodna 27, zapisy: tel. 61 628 55 53, olga.adamczyk@mu-
zarp.poznan.pl, udział bezpłatny. 

g. 11.45 | przychodzi senior do lekarza | 
stacjonarnie i online

wykład na temat komunikacji na linii medyk–pacjent.
Organizator: Wydział Anglistyki UAM, miejsce: Collegium He-
liodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 (Sala Górna), zapisy (od 
1.10, na wykład stacjonarny lub online): senioralni.anglistyka@
wa.amu.edu.pl (po zapisaniu się zostanie przesłany link do 
spotkania online), informacje: tel. 604 445 344.
g. 15.30 | Filmowy klub Seniora w rialto: Gunda
dokument przedstawia codzienność zwierząt miesz-
kających na farmie: świni Gundy oraz jej towarzyszy.
Organizator i miejsce: kino Rialto, ul. Dąbrowskiego 38, bilety: 
12 zł (po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty), informacje: 
tel. 61 847 53 99.
g. 19 | Tryptyk baletowy: Ber 
Szczególnie polecany tym, którzy jeszcze nie odkryli, 
że są entuzjastami tańca współczesnego.
Organizator: Teatr Wielki w Poznaniu, miejsce: Aula Artis, 
ul. Kutrzeby 10, bilety dla seniorów w cenie 43 zł, do nabycia 
w kasach Teatru Wielkiego oraz na www.bilety.opera.poznan.
pl, informacje: tel. 61 659 02 00.

6 października

g. 10–15 | dzień Otwarty w Filii nr 2 zddp
okazja do zapoznania się z placówką i jej działalno-
ścią. w programie również zajęcia terapii zajęciowej – 
robienie szalików na palcach (g. 10–12).
Organizator i miejsce: ZDDP, Klub Ogrody, ul. Nowy Świat 7/11, 
informacje: tel. 691 870 046, wstęp wolny.
g. 10, 10.45, 11.30 | zajęcia nauki pływania dla 
seniorów
oferta przeznaczona dla seniorów, którzy nie potrafią 
pływać. zajęcia trwają 45 min.
Organizator i miejsce: POSiR, Pływalnia Miejska Winogrady,  
os. Zwycięstwa 124, zapisy: tel. 503 436 934, zapisy.wino-
grady@posir.poznan.pl lub w kasie pływalni, bilety: 14 i 12 zł 
(ulgowy – na podstawie legitymacji emeryta-rencisty lub dla 
posiadaczy Poznańskiej Złotej  Karty).
g. 10–16 | zadbaj o słuch z promedicą
warsztaty informacyjne o narządzie słuchu i pielęgna-
cji aparatów słuchowych, konsultacje z protetykami 
słuchu, bezpłatne badania oraz możliwość przetesto-
wania najnowszych modeli aparatów słuchowych.
Organizator i miejsce: Promedica Aparaty Słuchowe,  
ul. Mickiewicza 31, pok. 104, zapisy (od 1.10): tel. 534 027 174, 
udział bezpłatny. 
g. 11 |  Spiesz się powoli – wizyta w domu Żółwia
Organizator i miejsce: Stare Zoo, ul. Zwierzyniecka 19, zbiórka 
przy wejściu głównym, informacje: tel. 61 847 23 97, wstęp wolny.
g. 13 | Senior w Muzie: Żeby nie było śladów
Film rzuca nowe spojrzenie na sprawę Grzegorza Prze-
myka.
Organizator i miejsce: kino Muza, Św. Marcin 30, bilety: 10 zł 
(po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty lub dla posiadaczy 
Poznańskiej Złotej  Karty), informacje: tel. 61 852 34 03.
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g. 15–18 | Jak świadomie zaplanować sukcesję?
Spotkanie poświęcone zagadnieniu spadku, testa-
mentu i darowizny. 
Organizator: Fundacja Edukacji Prawnej, miejsce: ul. Popliń-
skich 12, zapisy: tel. 500 720 651, klisowska@edukacjaprawna.
pl, udział bezpłatny.
g. 16 | angielski w codziennych sytuacjach
uczestnicy warsztatów poznają wyrażenia oraz zwroty 
przydatne podczas komunikacji na lotnisku czy w re-
stauracji.
Organizator i miejsce: CJO „Kontakt”, pl. Bernardyński 1a/1, 
zapisy: tel. 534 577 180, reklama@cjo.pl, udział bezpłatny.
g. 17 | najważniejsze książki w życiu
wykład wyjaśni, jaki wpływ mają książki na kolejne 
etapy naszego życia.
Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, miej-
sce: Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 285, informacje:  
tel. 61 829 45 20, wstęp wolny.
g. 19 | Tryptyk baletowy: Ber 
Szczegółowe informacje przy wydarzeniu 5.10, g. 19.

7 października

 g. 9–10 | Warsztat z udzielania pierwszej 
pomocy

Organizator: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, 
miejsce: Centrum Inicjatyw Senioralnych,  
ul. Mielżyńskiego 24, zapisy: 61 847 21 11 lub w CIS,  
udział bezpłatny.
g. 11, 14 | Spacer: niezwykli mieszkańcy nowego 
zoo
Organizator i miejsce: Nowe Zoo, ul. Krańcowa 81, zbiórka  
przy wejściu od ul. Krańcowej, bilety: 4 zł, informacje:  
tel. 61 870 95 02.
g. 16  | Lekcja hiszpańskiego dla początkujących
Organizator i miejsce: CJO „Kontakt”, pl. Bernardyński 1a/1, 
zapisy: tel. 534 577 180, reklama@cjo.pl, udział bezpłatny.
g. 17 | Ocalić od zapomnienia
wykład na temat słowiańskiej magii w służbie kultu 
przodków.
Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, miej-
sce: Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 285, informacje:  
tel. 61 829 45 20, wstęp wolny.
g. 19 | Tryptyk baletowy: Ber 
Szczegółowe informacje przy wydarzeniu 5.10, g. 19. 

8 października

 g. 10 | prawda czy fałsz? 
Spotkanie na temat dezinformacji i weryfiko-

wania informacji w internecie.
Organizator: Stowarzyszenie Demagog, miejsce:  
Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24,  
zapisy: 61 847 21 11 lub w CIS, udział bezpłatny.

g. 10 | prezentacja projektu Od seniora do 
juniora | online

Projekt zakłada zebranie wspomnień seniorów na 
temat Poznania. Na ich bazie powstanie alternatywna 
mapa zwiedzania miasta i gra miejska.
Organizator: Stowarzyszenie CREO, zapisy: przez formularz na 
stronie www.centrumcreo.pl/klub-starszaka, informacje: tel. 
667 313 012, udział bezpłatny.
g. 11–13 | Śpiewanki senioralne w Filii nr 1 zddp
w programie wspólny śpiew z podopiecznymi (g. 11–
12) oraz trening pamięci (g. 12–13).  
będzie można zwiedzić placówkę oraz  
zapoznać się z pracami domowników  
wykonanymi podczas warsztatów terapii  
zajęciowej.

Organizator i miejsce: ZDDP, Klub Centrum – ogród, 
ul. M. Konopnickiej 18, zapisy: tel. 61 865 81 19, udział 
bezpłatny.
g. 12 | Spacer z archeologiem
w programie m.in. zwiedzanie kościoła 
Najświętszej marii Panny, spacer śladem 
umocnień grodu piastowskiego na ostrowie 
tumskim oraz wizyta w rezerwacie 
archeologicznym Genius loci.
Organizator: Rezerwat Archeologiczny Genius loci,  
zbiórka: kościół Najświętszej Marii Panny, Ostrów Tumski 1, 
zapisy: tel. 61 852 21 67, rezerwat@muzarp.poznan.pl,  
udział bezpłatny.

 g. 12.30–13.30 | Jak nie stracić dachu nad 
głową

Spotkanie z adwokatem na temat umowy darowizny, 
dożywocia oraz testamentu.
Organizator: Wielkopolska Izba Adwokacka w Poznaniu, 
miejsce: Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyń-
skiego 24, zapisy: tel. 61 847 21 11 lub w CIS, udział 
bezpłatny. 

g. 17.30 | zoo po zamknięciu bram | online
Organizator: Nowe Zoo, zapisy: ddnowezoo@zoo.po-

znan.pl, link do spotkania zostanie przesłany  
w mailu zwrotnym po zapisaniu się, pomoc techniczna:  
 tel. 61 872 07 73.
g. 19.30 | Spotkanie z rosyjskimi piosenkami 
w Teatrze nowym
Poezja okudżawy i wysockiego w wykonaniu poznań-
skiego aktora andrzeja lajborka.
Organizator i miejsce: Teatr Nowy w Poznaniu, ul. Dąbrowskie-
go 5, rezerwacje: tel. 61 847 24 40 lub bezpośredni zakup w ka-
sie, bilety: 25 zł na hasło „Senioralni”.

9 października

g. 19.30 | Spotkanie z rosyjskimi piosenkami 
w Teatrze nowym
Szczegółowe informacje przy wydarzeniu 8.10, 
g. 19.30. 

10 października

g. 11, 13 | Familijny koncert kameralny: Bum! 
Trach! Bach! 
koncert prezentujący utwory skomponowane na in-
strumenty perkusyjne. Słuchacze staną się muzykami, 
a ich ciała instrumentem. 
Organizator i miejsce: Teatr Wielki w Poznaniu, ul. Fredry 9, bi-
lety dla seniorów i wnuków – 15 zł, do nabycia w kasach Teatru 
Wielkiego oraz na www.bilety.opera.poznan.pl, informacje: 
tel. 61 659 02 00.
g. 12 | dzieła abakanowicz z Muzeum Sztuk 
Użytkowych 
wykład towarzyszący wystawie prac magdaleny aba-
kanowicz Jesteśmy strukturami włóknistymi.
Organizator i miejsce: Muzeum Sztuk Użytkowych, Góra Prze-
mysła 1, zapisy: tel. 61 856 81 36 (pon.–pt. w g. 8–15.30), bilety: 
15 i 10 zł.
g. 13–20 | pyszna niedziela łącząca pokolenia
w programie spotkania wystawa malarstwa, 
warsztat plastyczny i recital poezji śpiewanej. 
dostępne będzie również menu przyjazne 
seniorom.
Organizator i miejsce: Hotel HP Park, Bistro Park Restau-
rant, ul. abpa A. Baraniaka 77, bezpłatny parking, rezerwa-
cja stolików (od 1.10): tel. 61 874 11 00, koszt: 15 zł (w cenie 
możliwość skorzystania z oferty dla seniora „ciasto dnia 
i kawa”).

g. 19.30 | Spotkanie z rosyjskimi piosenkami 
w Teatrze nowym
Szczegółowe informacje przy wydarzeniu 8.10, 
g. 19.30. 

11 października

g. 10 | Senioranki w Teatrze polskim
trzydniowe warsztaty teatralne przygotowane z my-
ślą o seniorach. Na każdy dzień przewidziany jest 
inny motyw przewodni: 11.10, g. 10–13 – gry i zaba-
wy teatralne, 12.10, g. 10–13  improwizacja, 13.10, 
g. 10–13 – pisanie dramatów. uczestnicy warsztatów 
będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty biletowej 
teatru. 
Organizator i miejsce: Teatr Polski, ul. 27 Grudnia 8/10, zapisy 
(na całe warsztaty, nie na pojedyncze dni):  
tel. 504 249 431, andrzej.blazewicz@teatr-polski.pl, koszt udzia-
łu: 10 zł. 
g. 10.30, 12.30 | Oprowadzanie po Teatrze polskim
widzowie będą mogli zobaczyć maszynerię teatru 
i eksplorować jego najbardziej ukryte zakątki.
Organizator i miejsce: Teatr Polski, ul. 27 Grudnia 8/10, 
zapisy: tel. 785 992 323, monika.stasik@teatr-polski.pl, 
bilety: 5 zł.
g. 10.30–14 | Trening pamięci z psychologiem
Organizator i miejsce: Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „ 
Świerczewski Krąg”, ul. Grabowa 22b, zapisy (do 7.10):  
tel. 691 522 988, udział bezpłatny.
g. 17 | Leki bez recepty – czy mogą być 
niebezpieczne? 
wykład na temat potencjalnych interakcji najczęściej 
stosowanych leków bez recepty.
Organizator i miejsce: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37a, 
sala A, zapisy: tel. 61 854 60 31, promocja@ump.edu.pl, udział 
bezpłatny.

12 października

g. 10–12 | przeliczanie emerytur – dyżur 
telefoniczny pracownika zUS

w jakich sytuacjach zuS przelicza wysokość świad-
czenia? Jakie dokumenty należy złożyć, aby przeliczyć 
wysokość świadczenia?
Organizator: ZUS w Poznaniu II Oddział w Poznaniu, kontakt: 
tel. 61 874 54 83.
g. 12 | nic o Tobie nie wiem – spektakl 
z piosenkami z lat 20. i 30.
Spektakl inspirowany tradycją międzywojennej 
komedii muzycznej z piosenkami najważniejszych 
twórców tamtych lat: m.in. tuwima, Petersburskiego 
i warsa.
Organizator i miejsce: Teatr WojArt, asz.teatr; miejsce: kino 
Apollo, ul. Ratajczaka 18, rezerwacje: tel. 609 399 939, bilety: 
40 zł, do kupienia w kasie teatru lub na stronie www.wojart.pl/
rezerwacja/termin.html.
g. 13.30 | Jesienne śpiewanki w Filii nr 5 zddp
w programie wspólne śpiewanie i gra na instrumen-
tach perkusyjnych. organizatorzy zapewniają śpiewni-
ki, instrumenty i słodki poczęstunek.
Organizator i miejsce: ZDDP, Klub Winogrady, ogródek przy 
bloku na os. Kosmonautów 15, informacje: tel. 61 820 55 41, 
wstęp wolny.
g. 15–18 | Masz prawo powiedzieć „nie”
Spotkanie na temat asertywności konsumenckiej. 
Organizator: Fundacja Edukacji Prawnej, miejsce: ul. Popliń-
skich 12, zapisy: tel. 500 720 651, klisowska@edukacjaprawna.
pl, udział bezpłatny.
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g. 15–18.30 | Warsztaty tworzenia kartek 
okolicznościowych
Organizator i miejsce: Stowarzyszenie Ludzi III Wieku  
„Świerczewski Krąg”, ul. Grabowa 22b, zapisy (do 7.10 ):  
tel. 691 522 988, udział bezpłatny.
g. 15.30  | Filmowy klub Seniora w rialto: Wesele
wojciech Smarzowski powraca z najbardziej przeło-
mowym dziełem w karierze.
Organizator i miejsce: kino Rialto, ul. Dąbrowskiego 38, koszt 
biletu 12 zł (po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty), infor-
macje: tel. 61 847 53 99.
g. 19.30 |  Teatr nowy: Osiecka. Byle nie 
o miłości
recital Julii rybakowskiej to godzinne spotkanie 
z twórczością jednej z najbardziej znanych polskich 
autorek tekstów piosenek.
Organizator i miejsce: Teatr Nowy w Poznaniu, ul. Dąbrowskie-
go 5, rezerwacje: tel. 61 847 24 40  lub bezpośredni zakup w ka-
sie, bilety w cenie 25 zł na hasło „Senioralni”.

13 października

g. 10 | nordic walking dla senioralnych przyjaciół 
noviny
aktywny spacer po ogrodzie botanicznym. Fizjotera-
peutka podpowie, jak rozpocząć przygodę z chodze-
niem z kijkami, oraz zaprezentuje przystępne ćwicze-
nia plenerowe. 
Organizator i miejsce: Gabinety Medyczne Novina, ul. Nowina 
12A, zapisy (do 12.10): tel. 665 505 606, info@gabinety-novina.
pl, udział bezpłatny.
g. 10, 10.45, 11.30 | zajęcia nauki pływania dla 
seniorów
Szczegółowe informacje przy wydarzeniu 6.10, g. 10.
g. 13 | Senior w Muzie: Wesele
wojciech Smarzowski powraca z najbardziej przeło-
mowym dziełem w karierze.
Organizator i miejsce: kino Muza, Św. Marcin 30,  
bilety: 10 zł (po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty  
lub dla posiadaczy Poznańskiej Złotej  Karty), informacje: tel. 61 
852 34 03.
g. 16.30 | Wracam do prostych rzeczy
Poetyckie spotkanie, podczas którego odczytane zo-
staną wiersze Iłłakowiczówny.
Organizator i miejsce: Biblioteka Raczyńskich,  
Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny,  
ul. Gajowa 4, zapisy: tel. 61 852 89 71,  
iłła@bracz.edu.pl.
g. 17 | Błękitne formy cieni Witkacego
wykład na temat cieni postaci w dramatach i powie-
ściach witkacego oraz zjawisk natury na obrazach 
malarskich.
Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, 
 miejsce: Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 285,  
informacje: tel. 61 829 45 20, wstęp wolny.
g. 17 | immortal kombat – pokaz filmu 
dokumentalnego
czy można uniknąć odejścia? Jakie mamy szanse na 
życie wieczne i nieśmiertelność? w filmie wypowia-
dają się filozofowie, teolodzy, lekarze, językoznawcy, 
muzycy i himalaiści.
Organizator i miejsce: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37a, 
sala A, zapisy: tel. 61 854 60 31, promocja@ump.edu.pl, udział 
bezpłatny.
g. 19.30 | Teatr nowy: Osiecka. Byle nie  
o miłości
Szczegółowe informacje przy wydarzeniu 12.10, 
g. 19.30. 

14 października

g. 10 | zasady przyznawania i przeliczania 
emerytur | online

organizatorzy spotkania podpowiedzą m.in., jakie 
warunki należy spełnić do przyznania emerytury oraz 
w jakich sytuacjach zuS przelicza wysokość świadcze-
nia.
Organizator: ZUS II Oddział w Poznaniu, zapisy: Poznan2-
-Sekretariat-2@zus.pl (w zgłoszeniu należy podać datę i temat 
webinarium, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, na 
podany adres wysłany zostanie link do szkolenia), informacje: 
tel. 61 874 53 58.
 g. 10–14 | Badam swój wzrok w Silver Optyk raz na 
rok 
Szczegółowe informacje przy wydarzeniu 4.10, g. 10.

 g. 10, 12 | poznaj nową stronę Centrum 
inicjatyw Senioralnych

Prezentacja nowej strony internetowej centrum oraz 
instruktaż jej obsługi. chętne osoby zostaną zapisane 
do newslettera cIS. uczestnicy proszeni są o zabranie 
własnych laptopów. 
Organizator i miejsce: Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Miel-
żyńskiego 24, zapisy: tel. 61 847 21 11 lub w siedzibie CIS, udział 
bezpłatny. 
g. 11 | podróże po Wielkopolsce
Subiektywny przewodnik historyczno-krajoznawczy 
redaktora portalu region wielkopolska.
Organizator i miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ul. Bolesława 
Prusa 3, sala 215, zapisy: tel. 61 664 08 84, udział 
bezpłatny.
g. 17 | nieco bardziej poważnie o filmowej komedii
wykład poświęcony historii i odmianom komedii w ki-
nie.
Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, miej-
sce: Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 285, informacje:  
tel. 61 829 45 20, wstęp wolny.
g. 17 | Wykład: na temat szczepień przeciw 
COVid-19
Jaka jest rzeczywista skuteczność szczepionek przeciw 
coVId-19? czy nowe warianty zdołają ją pokonać? 
czy potrzebna będzie trzecia dawka? 
Organizator i miejsce: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37a, 
sala A, zapisy: tel. 61 854 60 31, promocja@ump.edu.pl, udział 
bezpłatny.
g. 19.30 | Teatr nowy: Osiecka. Byle nie o miłości
Szczegółowe informacje przy wydarzeniu 12.10, 
g. 19.30.

15 października

 g. 9 | Warsztat z udzielania pierwszej 
pomocy

Organizator: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, 
miejsce: Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, 
zapisy: tel. 61 847 21 11 lub w CIS, udział bezpłatny.
g. 12 | Spacer z archeologiem
Szczegółowe informacje przy wydarzeniu 8.10, g. 12.
g. 17 | Wokół pracowni gobelinu 
Spotkanie z byłymi studentami magdaleny aba-
kanowicz. wydarzenie towarzyszy wystawie prac 
magdaleny abakanowicz Jesteśmy strukturami 
włóknistymi.
Organizator: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Miejsce: 
UAP, Atrium, budynek B, wejście od ul. 23 Lutego 20, 
zapisy: tel. 61 856 81 36 (pon.–pt. w g. 8–15.30), udział 
bezpłatny.

g. 19 | Teatr polski: Cudzoziemka 
Spektakl będzie dotykał tematu trudnych relacji ro-
dzinnych. Przed spotkaniem (g. 18.30) odbędzie się 
prelekcja, która wprowadzi w tematykę i klimat przed-
stawienia. 
Organizator i miejsce: Teatr Polski, ul. 27 Grudnia 8/10, bilety: 
55 i 35 zł, dla posiadaczy Poznańskiej Złotej  Karty – 20 zł (pre-
lekcja otwarta dla widzów, którzy zakupili bilety), informacje: 
tel. 61 852 05 41.

16 października

g. 9, 10, 11 | pokonaj ból mięśni i stawów
uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jaki sposób 
unikać bólu, wykonując odpowiednie ćwiczenia, 
oraz jakie zabiegi fizykalne są najlepsze dla 
konkretnego schorzenia. Spotkanie dedykowane 
osobom z reumatoidalnym zapaleniem stawów, 
zwyrodnieniem stawowym, bólami mięśni 
i dyskopatią. 
Szczegółowe informacje przy wydarzeniu 2.10, g. 11.
g. 11 | Trening pamięci
Szczegółowe informacje przy wydarzeniu 2.10, g. 11.
g. 11,16 | Spacer z przewodnikiem: poznań pod 
okupacją
Organizator: Grupa Przewodników PoPoznaniu, zbiórka na 
Starym Rynku przed ratuszem, informacje: tel. 884 605 305, 
wstęp wolny.
g. 12 | Spacer z przewodnikiem: Śladami kin 
przedwojennego poznania
Organizator: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, zbiórka 
przed kinem Apollo, ul. Ratajczaka 18, informacje: tel. 61 851 72 
88, wstęp wolny.
g. 13 | Wykład: i co dalej? pandemiczny design
czy w czasach epidemii design jest nam potrzebny 
i czy może ocalić nasze życie oraz zdrowie – fizyczne 
i psychiczne?
Organizator i miejsce: Muzeum Sztuk Użytkowych, Góra Prze-
mysła 1, informacje: tel. 61 856 80 75, wstęp wolny.
g. 13 | Warsztaty tworzenia kosmetyków 
z naturalnych produktów
Organizator i miejsce: Klub Seniora „Niezły Młyn”, Świetlica 
Cafe, ul. Krakowska 9a, zapisy: tel. 662 035 498, udział bezpłat-
ny.
g. 19 | koncert kameralny: Oblicza Carmen
kim jesteś carmen? koncert zaprezentuje różne obli-
cza tej trudnej do opisania bohaterki.
Organizator: Teatr Wielki w Poznaniu, miejsce: Sala Olimpia, 
ul. Grunwaldzka 22, bilety dla seniorów – 33 zł, do nabycia 
w kasach Teatru oraz na www.bilety.opera.poznan.pl, informa-
cje: tel. 61 659 02 00.

17 października

g. 11 | 13. pkO poznań półmaraton
osoby, które ukończyły 60 lat, mają prawo do 50 proc. 
zniżki na opłatę startową. Najstarsi uczestnicy biegu 
otrzymają pamiątkowe trofea.
Organizator: POSiR, zapisy przez stronę: halfmarathon.po-
znan.pl, informacje: tel. 61 835 79 17.
g. 18 | Show: O Mamma Mia
utwory zespołu abba w autorskiej aranżacji muzycz-
nej z narracją w języku polskim.
Organizator i miejsce: Scena Muzyczna Teatr Puls, Kolegium 
Rungego, ul. Wojska Polskiego 52, informacje: tel. 506 204 878, 
wstęp wolny.
g. 18 | koncert kameralny: Oblicza Carmen
Szczegółowe informacje przy wydarzeniu 16.10,  
g. 19.
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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. 

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 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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Iglica wraz z charakterystyczną kulą przedstawiającą logotyp MTP zaprojektowany 
w 1955 r. przez Jana Olejniczaka, fot. z 1973 r.

promocja

W październikowym IKS-ie m.in.:

Tatuaże. Tylko moda czy już zjawisko kulturowe? 
Coraz bardziej powszechne zjawisko, niezależne od 
statutu społecznego analizuje Marek S. Bochniarz. 

Poznań to miasto festiwali, a zatem w paździer-
niku zapowiadamy: Festiwal Słuchowisk, Off Ci-
nema, Festiwal Nowy Plan a także Inny Festiwal 
w Baraku Kultury.

Rozmawiamy m.in. z  Wojciechem Nentwigiem, 
dyrektorem Filharmonii Poznańskiej i Wojciechem Horą, rektorem Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu.

Z  historii Poznania przypominamy o  tym jak przyjechały do nas Ikarusy 
oraz o wizycie u prezydenta Cyryla Ratajskiego ostatniego pruskiego nad-
burmistrza Poznania Ernsta Wilmsa.

Na wystawę składają się pojedyn-
cze migawki z  historii Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich. 
Będą to wybrane momenty z  życia 
Targów, począwszy od lat 20., kiedy 
odbył się Pierwszy Targ Poznański 

i  Powszechna Wystawa Krajowa – 
największa tego typu impreza na 
ziemiach polskich, przez rok 1956 
i  dramatyczne wydarzenia Po-
znańskiego Czerwca, po lata 70., 
gdy Targi ugruntowały już pozycję 
jednego z  ważniejszych ośrodków 
targowych w Polsce i w Europie. – 
Perspektywa, jaką przyjęli twórcy 
pokazu, jest typowo historyczna. 
Chodzi w  końcu o  przypomnienie 
i  pokazanie Targów jako miejsca, 
które nie było obojętne na prze-
miany społeczne i  polityczne, ale 

również podmiotu, który posiada 
swoją własną tożsamość i  historię. 
To przenikanie się jest właściwością 
wielu takich „kultowych” miejsc, 
a  szczególnie tych, które funkcjo-
nują nadal tak w  przestrzeni, jak 
i  w  zakresie tych działań, do któ-
rych zostały powołane. To w końcu 
również historia ludzi, którzy przez 
lata przewijali się przez Targi, pozo-
stawiając po sobie różne – bardziej 
i mniej wyraźne – ślady – zapowia-
da wystawę w  październikowym 
IKS-ie Justyna Żarczyńska.    mnl

Jakie atrakcje na Weekend seniora 
z  kulturą przygotowały poznań-
skie muzea? Czy starsi odbiorcy 
kultury pobiją rekord frekewen-
cyjny, jaki ustanawiamy każdo-
razowo w  czasie Nocy Muzeów? 
Mają w końcu na to całe dwa dni…
Szeroko swoje drzwi dla seniorów 
otworzy 2.10 Galeria Malarstwa 
i  Rzeźby w  Muzeum Narodowym. 
O  g. 12 odbędzie się tam opro-
wadzanie po wystawie czasowej 
Magdalena Abakanowicz. Jesteśmy 
strukturami włóknistymi. To – jak 
czytamy w  recenzji wydarzenia, 
która ukazała się we wrześniowym 
IKS-ie, a  wciąż dostępna jest na 
portalu Kulturapoznan.pl – „pre-
tekst do przypomnienia sylwetki 
i  najważniejszych realizacji artyst-
ki”, ale przede wszystkim jednak 
„wielkie święto dla naszej percepcji, 
a równocześnie sprawdzian wrażli-
wości”. Justyna Żarczyńska tak pi-
sze o wystawie: „Aranżacja, chociaż 
w  swojej konstrukcji monumen-
talna, jest bardzo prosta i minima-
listyczna, pomyślana została tak, 
by widz mógł krążyć, przechodzić 
pomiędzy abakanami, obserwować 
je dowolnie z różnych punktów wi-
dzenia – również, a  może przede 

wszystkim w zestawieniu z pozosta-
łymi pracami. Bo choć każdy aba-
kan sam w  sobie stanowi odrębne, 
interesujące dzieło, jeszcze ciekaw-
sze wydaje się zauważenie relacji 
między nimi”. Dzień później nato-
miast seniorzy oprowadzani będą 
po wystawie stałej. Spacer ten zaty-
tułowano Top 10, goście obejrzą za-
tem 10 najcenniejszych dzieł sztuki 
ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Poznaniu. Zainteresowani muszą 
się zapisać: tel. 61 856 81 36 (pon.–
pt., g. 8–15.30).
Na spacer z przewodnikiem Instru-
menty muzyczne przez wieki zapra-
sza z  kolei Muzeum Instrumentów 
Muzycznych na Starym Rynku. 

Oprowadzania zaplanowano na 
2.10, g. 11 i 14, jest więc szansa, by 
wziąć w nim udział od razu po lub 
przed oprowadzaniem po Muzeum 
Narodowym. Na spacer obwiązują 
zapisy: tel. 61 852 08 57.
Ofertę dla seniorów przygotowało 
na pierwszy weekend października 
również Wielkopolskie Muzeum 
Wojskowe – to oprowadzanie na 
pokazie 190 lat Legii Cudzoziemskiej 
(2.10, g. 12.15) – zaprasza kurator 
Krzysztof Schramm.
Wydarzenia w  ramach akcji Week-
end seniora z kulturą odbędą się tak-
że w  innych poznańskich muzeach 
oraz w Bramie Poznania i Centrum 
Szyfrów Enigma. mnl

Z życia Targów
Same są historią, ale wciąż też ją tworzą. 
Międzynarodowe Targi Poznańskie mają 
100 lat. Na urodzinową wystawę zaprasza 
Fotoplastykon Poznański. 

Muzea dla seniorów
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Wystawa Magdalena Abakanowicz. Jesteśmy strukturami włóknistymi

Weekend seniora z kulturą
2–3.10, bilet dla seniora: 1 zł 

Wystawa Zatrzymane w targowym ka-
drze. Sto lat targów w Poznaniu, Fotopla-
stykon Poznański, otwarcie: 1.10, czynna 
do 31.01.2022 (pon.–pt., g. 10–18 i sob., 
g. 10–17), bilety: 5 zł (normalny), 2 zł 
(ulgowy) i 20 zł (grupowy)

AKCJA: fotoplastykon

Wydawnictwo Miejskie Posnania zaprasza do udzia-
łu w akcji wszystkich tych, którzy przechowują pa-
miątki, zdjęcia, stereofotografie lub dokumenty 
związane z Fotoplastykonem Poznańskim. – Chętnie 
poznamy też wspomnienia związane z historią urzą-
dzenia. Z zebranych materiałów chcielibyśmy stwo-
rzyć kolekcję stereofotografii, którą będzie można 

obejrzeć w Fotoplastykonie Poznańskim, a dodatkowe zeskanowane 
obiekty złożą się na cyfrowy zbiór wzbogacający wystawę – zapowia-
dają organizatorzy. 

Dla właścicieli najciekawszych pamiątek przewidziano nagrody w wyso-
kości 1000 zł, 800 zł i 500 zł, nagrody książkowe, a także zaproszenia 
na kolejne wystawy w Fotoplastykonie Poznańskim. Zbiórka materiałów 
potrwa do 15 października. 

W związku z obostrzeniami pandemicznymi organizatorzy zachęcają 
do zeskanowania obiektów we własnym zakresie lub ich sfotografowa-
nia i przysłania mailem na adres edukacja@wm.poznan.pl wraz z wy-
pełnioną kartą udziału w akcji. W przypadku 
niemożności wykonania skanu lub fotografii 
proszą o kontakt.

Informacje o zbiórce pod numerami telefonu: 
61 854 07 68 oraz  61 854 07 63 (pon.–pt., 
g. 9–15). Regulamin i karta udziału znajdują 
się na stronie wmposnania.pl  
w zakładce Kultura/Fotoplastykon.

Akcja: FotoplastykonAkcja: Fotoplastykon
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fotografii, prawdopodobnie było ich 
kilku, a  wśród nich zapewne sier-
żant Radomski. Na odwrocie nie ma 
opisów, jedynie na kilku odbitkach 
ktoś odręcznie napisał: „P-ń 1964”. 
Wszystkie zdjęcia można obejrzeć 
na stronie Cyryla (Cyfrowego Re-
pozytorium Lokalnego w  Pozna-
niu).

Danuta Książkiewicz-Bartkowiak

zniżył lot, przeleciał nad głowami 
niczego nieświadomych, a może na-
wet zaciekawionych kibiców, a  po-
tem odbił się od skoczni do skoku 
w dal i wzbił się w powietrze. 
Już bez przeszkód dotarł do stani-
cy wodnej nad Pilicą i  wylądował 
na specjalnie w  tym celu przygo-
towanym terenie. Tam odbyła się 
wielka manifestacja rocznicowa. 

Pod tablicą upamiętniającą lotni-
ków poległych w  bitwie na przy-
czółku warecko-magnuszewskim 
złożono wieńce. Podobno listy już 
następnego dnia dotarły do adresa-
tów opatrzone okolicznościowym 
datownikiem i  wizerunkiem śmi-
głowca.
Po latach sierżant Henryk Radom-
ski opowiedział historię pamiętnego 

lotu kilkuletniemu wnukowi Grze-
gorzowi. To dzięki niemu i informa-
cjom prasowym udało się odtworzyć 
jego przebieg. Po śmierci dziadka 
Grzegorz Radomski znalazł wśród 
pozostawionych przez niego rzeczy 
wyjątkowe zdjęcia, które odpowied-
nio ułożone pokazują sekwencję 
tamtych wydarzeń. Nie wiadomo, 
kto jest autorem tych niezwykłych 

Maszynę pilotował major Zbigniew 
Jedynak, a  towarzyszyli mu sierżant 
Henryk Radomski i  podpułkow-
nik Bolesław Świderski. Cała trójka 
była filatelistami zrzeszonymi w kole 
Polskiego Związku Filatelistów przy 
Garnizonowym Klubie Oficerskim 
w  Poznaniu, organizatorze przelotu, 
który w  ten sposób chciał upamięt-
nić 20.  rocznicę bitwy lotniczej na 
przyczółku warecko-magnuszewskim 
i przypadający w tym dniu, a ustano-
wiony na pamiątkę tamtej bitwy Dzień 
Ludowego Lotnictwa Polskiego. 
Na boisku załoga śmigłowca odebrała 
trzy worki z  10 tys. listów pierwszej 
w Polsce Poczty Śmigłowcowej. Prze-
syłki dostarczyli żołnierze i  pracow-
nik Poczty Polskiej. Przekazanie mia-
ło bardzo uroczysty charakter – na 
maszt wciągnięto flagę państwową, 
były przemowy, załoga złożyła mel-
dunek, był czas dla fotoreporterów, 
wywiady i  goździki. Worki z  listami 
załadowano na pokład maszyny. 
O godzinie 11 śmigłowiec wystarto-
wał. Miał lecieć do Warki. Po ode-
rwaniu się od ziemi musiał dokonać 
zwrotu i  w  czasie tego manewru 
omal nie doszło do katastrofy. Praw-
dopodobnie na skutek podmuchu 
wiatru maszyna zaczęła niebezpiecz-
nie opadać, zbliżając się do pełnych 
trybun. Pilot nie stracił zimnej krwi, 

Październik 2021 r. www.wmposnania.pl
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Przemysław Matusik
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Start śmigłowca z przesyłkami specjalnymi Żołnierze w asyście pracownika poczty przekazują worki z przesyłkami 

Latające listy
Była piękna, słoneczna niedziela 23 sierpnia 1964 roku. Za chwilę na 
wypełnionym kibicami stadionie Energetyka przy ul. Przybyszewskiego miał się 
rozpocząć mecz piłki nożnej między drużynami Grunwaldu i Warty. Zanim jednak 
zawodnicy wyszli na boisko, na murawie wylądował śmigłowiec SM-2.

Chcę pisać tak, by dla mnie same-
go ta historia była zrozumiała. Nie 
chodzi o  kalendarium, lecz o  rela-
cje, które łączą ze sobą fakty – mówi 
profesor Przemysław Matusik – hi-
storyk, autor Historii Poznania.
Przemysław Matusik jest history-
kiem, profesorem nadzwyczajnym 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w  Poznaniu, od 2019 wicepre-
zesem Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, członkiem Rady 
Programowej „Przeglądu Histo-
rycznego”, od 2015 roku redakto-
rem naczelnym „Kroniki Miasta 
Poznania”. 
Jako autor monumentalnej, cztero-
tomowej Historii Poznania, która 
ukazała się nakładem Wydawnictwa 
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Historyk Poznania Poznańskie Archi-
wum Historii Mó-
wionej (historia-

mowiona.poznan.pl) to rozmowy 
z poznaniakami i Wielkopolanami, 
którzy opowiadają o swoich przeży-
ciach. Są wśród nich uczestnicy ta-
kich wydarzeń jak Czerwiec 1956, 
ale też osoby, które na przykład 
chcą podzielić się wspomnieniami 
o tym, jak się żyło na podpoznań-
skiej wsi po zakończeniu II  wojny 
albo na Ratajach w latach 70. W ten 
sposób, w żywym słowie, utrwala-
na jest pamięć o historii najnowszej 
i  życiu codziennym w  Poznaniu 
i regionie. 

Miejskiego Posnania w  2021 roku, 
opowiedział nam, dlaczego został 
historykiem, a  w  szczególności hi-

storykiem Poznania, oraz jak na tę 
decyzję wpłynął rok 1981 i spotka-
nie z prof. Lechem Trzeciakowskim. 

Opowiedział też o  swojej książce, 
pracy nad nią i ideach, które tej pra-
cy przyświecały. agn

v
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Czym się zajmujemy? Badamy nowe 
kosmetyki przed wprowadzeniem 
ich na rynek. To produkty, które są 
już przebadane pod kątem bezpie-
czeństwa – potrzeba jeszcze tylko 
udokumentowania ich efektywno-
ści w zakresie np. nawilżania skóry. 
Nie robimy tego sami – nieocenieni 
w  tej materii są nasi probanci. Za 
(być może tajemniczym i  niezro-
zumiałym) określeniem „probant” 
kryje się osoba, która bierze udział 
w  testach kosmetyku – używa go, 
a następnie formułuje na jego temat 
opinie. Test odbywa się oczywiście 
dobrowolnie i  jest całkowicie bez-
pieczny, za jego ukończenie uczest-
nicy otrzymują wynagrodzenie. 

Podczas wizyt nie tylko zbieramy 
Państwa recenzje, ale również do-
konujemy pomiarów parametrów 
skóry, takich jak chociażby jej na-
wilżenie. Udział w takim teście ma 
zatem same plusy – oprócz darmo-
wego kosmetyku i  wynagrodzenia 
otrzymują Państwo również dawkę 
wiedzy na temat stanu swojej skóry.
Tym artykułem chcielibyśmy za-
prosić wszystkich czytelników „Se-
nioralnego Poznania”, ich rodziny 
i  znajomych do podjęcia z  nami 
współpracy. Może opinie tych, któ-
rzy już to zrobili, będą pomocne.
Jakiś czas temu przeprowadziliśmy 
wśród naszych probantów ankie-
tę, której celem było poznanie ich 
opinii na temat współpracy z nami. 
Odpowiedzi, które uzyskaliśmy, na 
pewno pomogą Państwu w podjęciu 
decyzji, aby się z nami skontaktować 
– można tylko zyskać!
Przede wszystkim osoby, które de-
cydują się na współpracę, są głów-

nie „z  polecenia” – dowiadują się 
o  naszej firmie od znajomych lub 
rodziny. To dla nas bardzo ważne 
– oznacza to, że współpraca z nami 
jest na tyle przyjemna i  opłacalna, 
że nasi stali bywalcy chcą polecić ją 
dalej. Co więcej – polecają nas swo-
im najbliższym, którzy na pewno są 
dla nich ważni! Początki, jak wszę-
dzie, bywają różne – kilku spośród 
naszych probantów wspomina, że 
pierwsza wizyta była dla nich odro-
binę stresująca, ale na miejscu oka-
zało się, że zupełnie niepotrzebnie. 
Niektóre z  tych osób są z nami już 
12 lat i zdecydowanie nie żałują, że 
pokonały ten stres!
Są już Państwo w  naszej bazie da-
nych – co dalej? Probantów do 
pozostania z  nami motywuje wie-
le rzeczy, jednak najczęściej prze-
wijające się powody to możliwość 
sprawdzenia nowinek, darmowe 
kosmetyki czy wynagrodzenie, ale 
także szansa na poznanie nowych 

osób oraz urozmaicenie dnia no-
wym zajęciem.
Jest wiele spraw, na które jako or-
ganizatorzy testów kładziemy duży 
nacisk. Cieszy nas zatem to, że jest 
to widoczne w  opiniach naszych 
probantów i  doceniają oni to, o  co 
tak bardzo się staramy. Często prze-
wijał się temat elastycznej współ-
pracy, która opiera się na jasnych 
zasadach – mając komplet danych 
dotyczących terminów i  godzin te-
stów, dobrowolnie decydują się Pań-
stwo na udział tylko wtedy, jeśli są 
Państwo zainteresowani, wiedząc, że 
wszystko przebiegnie punktualnie 
i  zgodnie z  wcześniej przedstawio-
nym planem. To, co sprawia nam 
największą przyjemność, to fakt, że 
zdecydowana większość probantów 
wysoko ceni sobie profesjonalny 
i uśmiechnięty zespół oraz miłą at-
mosferę podczas testów – to dla nas 
bardzo ważne, w końcu każdy z nas 
woli spędzać czas otoczony przy-

jaźnie nastawionymi ludźmi. Nasi 
probanci doceniają również chwilę 
wytchnienia i  odpoczynek od co-
dziennego zabiegania oraz drobne 
przyjemności, które można sobie 
sprawić z wynagrodzeń za testy.
Ważnym aktualnie aspektem współ-
pracy z nami jest podejście do spra-
wy reżimu sanitarnego. Probanci 
czują się podczas wizyt bezpiecz-
nie. To nie tylko zasługa personelu 
(ograniczamy liczbę osób w pocze-
kalniach, zapewniamy jednorazowe 
maseczki dla każdego, środki do 
dezynfekcji oraz monitorujemy stan 
Państwa zdrowia), ale również na-
szych probantów, którzy stosują się 
do ustalonych zasad.
Zapraszamy do kontaktu z  nami 
– po zgłoszeniu mailowym poin-
struujemy, co dalej. Powyżej znajdą 
Państwo wizytówkę do wycięcia – 
zachęcamy do podzielenia się infor-
macją o nas ze znajomymi!

zespół dermostica institute

Testuj kosmetyki i zarabiaj!
Firma dermostica institute na mapie Poznania istnieje  
już ponad dekadę. Znajdujemy się w centrum Poznania –  
w budynku Maraton przy ul. Królowej Jadwigi.

ZoSTań 
PRobanTem!

Zgłoś się poprzez formularz 
kontaktowy:  

http://www.dermostica.com/
dla-probantow 

lub napisz na adres: 
probanci@dermostica.com


