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Najczęstsze objawy grypy to go-
rączka, suchy kaszel, ból głowy, bóle 
mięśni i stawów, ból gardła oraz ka-
tar. Każdego roku miliony ludzi cho-
ruje na grypę. Większość pacjentów 
wraca do zdrowia po kilku dniach, 
ale u niemowląt i małych dzieci oraz 
u osób dorosłych powyżej 65 lat lub 
młodszych z  chorobami przewle-
kłymi powikłania po grypie mogą 
być bardzo niebezpieczne, a  nawet 
śmiertelne. 
Lista powikłań po grypie jest długa, 
to m.in.: wtórne bakteryjne zapale-
nie płuc, angina wywołana pacior-
kowcem, sepsa (rzadko), zapalenie 
mięśnia sercowego, zapalenie opon 

mózgowo-rdzeniowych, zapalenie 
mięśni, encefalopatia, poprzeczne za-
palenie rdzenia kręgowego, zaostrze-
nie chorób przewlekłych (np. astmy, 
obturacyjnej choroby płuc, dolegli-
wości układu krążenia, niewydolno-
ści serca, choroby niedokrwiennej 
serca). Dlatego grypy nie należy ni-
gdy lekceważyć, a tym bardziej „prze-
chodzić”. Wirus grypy szybko się 
zmienia, szybko się namnaża w orga-
nizmie, łatwo się nim zarazić. 
Żeby chronić siebie oraz innych wo-
kół siebie przed grypą, należy: za-
szczepić się, często myć ręce, unikać 
przebywania w  zatłoczonych miej-
scach (szczególnie w  czasie nasile-

nia sezonu grypowego), unikać cho-
rych lub w ich towarzystwie chronić 
się np. maseczką na twarzy, unikać 
dotykania swoich oczu, nosa i  ust 
rękami, którymi dotykaliśmy np. 
klamki, poręczy, pieniędzy, pozo-
stać w domu w przypadku objawów 
choroby, zadbać o  właściwą dietę, 
która wzmocni naszą odporność.
Szczególnie zaszczepienie się prze-
ciwko grypie daje szansę na unik-
nięcie zachorowania lub lżejszy 
przebieg w razie zakażenia. To bar-
dzo ważne, zwłaszcza w przypadku 
osób starszych oraz osób z choroba-
mi przewlekłymi, które mogą ciężko 
przechodzić grypę. 

Najlepiej zaszczepić się na początku 
sezonu grypowego, jesienią. Waż-
ne, żeby to zrobić przed szczytem 
zachorowań, który w Polsce zwykle 
ma miejsce od stycznia do marca. 
Szczepienie należy zawsze skonsul-
tować z lekarzem.
Ponieważ wirus grypy szybko się 
zmienia, co roku szczepionka ma 
nieco inny skład. Jest on opraco-
wywany w oparciu o nowe szczepy 
wirusa, które wywołują grypę w da-
nym sezonie. Pracuje nad nim sieć 
międzynarodowych laboratoriów, 
w  Polsce zespół w  Narodowym 
Instytucie Zdrowia Publicznego – 
Państwowym Zakładzie Higieny. 

Po podaniu szczepionki odporność 
rozwija się w  ciągu dwóch–trzech 
tygodni, a utrzymuje kilka miesięcy. 
We wrześniu w  całym kraju stwier-
dzono prawie 370 tys. zachorowań 
i podejrzeń zachorowań na grypę. To 
ponad dwa razy więcej niż rok temu, 
we wrześniu 2020 roku. Natomiast 
tylko w  pierwszym tygodniu paź-
dziernika w  kraju zanotowano po-
nad 115 tys. zachorowań i podejrzeń 
zachorowań na grypę. Dla porówna-
nia w pierwszym tygodniu paździer-
nika 2020 roku takich przypadków 
było 53 tys. (na podstawie danych 
Narodowego Instytutu Zdrowia Pu-
blicznego PZH). oprac. red.

Grypa nie zniknęła 
Od ponad półtora roku głównym tematem wśród chorób wirusowych jest covid, 
jednak nie powinniśmy zapominać o grypie. Nie należy jej lekceważyć, gdyż 
może spowodować poważne powikłania. Już na początku nadchodzącego 
sezonu liczba przypadków grypy rośnie w szybkim tempie.
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Warto zaszczepić się przeciwko grypie
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Ponieważ Poznań zdecydował 
o  wystąpieniu ze struktur GOAP, 
kompetencje w zakresie gospodarki 
odpadami od 1 stycznia 2022 roku 
powrócą do Miasta. Przejęcie przez 
Poznań obowiązków związanych 
z  odbiorem i  zagospodarowaniem 
odpadów komunalnych wiąże się 
z szeregiem nowych zadań, których 
realizacja rozpocznie się wraz z no-
wym rokiem.
Jednym z pierwszych i ważniejszych 
wyzwań, przed jakimi stoi Miasto, 
jest przyjęcie od właścicieli nieru-
chomości deklaracji o  wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Dlatego już od 
1 października 2021 roku urucho-
miona została możliwość ich skła-
dania:
– online przez portal www.przyja-
zne-deklaracje.pl/poznan – gdzie 
przy pomocy intuicyjnego kreatora 
można wysłać deklarację przez pro-
fil zaufany;
– elektronicznie przez platformę 
ePUAP2;
– drogą pocztową na adres: Wydział 
Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 
1956 r. nr 404, 61-441 Poznań;
– osobiście w  Punktach Obsługi 
Klienta: wyłącznie po uprzedniej 

rezerwacji na stronie: poznan.pl/
mim/rezerwacje.
Obowiązek złożenia deklaracji mają:
– właściciele nieruchomości za-
mieszkanych (w  tym współwłaści-
ciele, spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe, osoby 
faktycznie władające nieruchomo-
ścią oraz najemcy lub dzierżawcy 
lokali, jeżeli taki obowiązek wskaże 
im w  umowie właściciel nierucho-
mości);
– właściciele nieruchomości mie-
szanych (czyli takich, które w części 

stanowią nieruchomość zamieszka-
ną, a w części nieruchomość nieza-
mieszkaną);
– właściciele nieruchomości rekre-
acyjno-wypoczynkowych/domków 
letniskowych;
– właściciele nieruchomości nieza-
mieszkanych (biur, szkół, sklepów, 
punktów usługowych, restauracji, 
szpitali itp.).
Mimo iż deklaracje złożone do 
UMP będą obowiązywać dopiero od 
1 stycznia 2022 roku, Miasto już dziś 
zachęca do ich składania. Pozwoli to 

uniknąć ewentualnych problemów 
z odbiorem odpadów po 1 stycznia 
2022 roku.
Aby mieszkańcy w  jak najmniej-
szym stopniu odczuli zmiany wy-
nikające z wdrożenia poznańskiego 
systemu odpadowego, do końca 
czerwca 2022 roku odbiór odpadów 
będzie odbywał się na dotychczaso-
wych zasadach. Zmianie nie ulegną 
także opłaty za odpady i sposób ich 
naliczania. Utrzymane zostaną rów-
nież ulga dla rodzin wielodzietnych 
i ulga z tytułu kompostowania bio-

odpadów (nieruchomości jednoro-
dzinne). Bez zmian pozostanie tak-
że częstotliwość odbioru odpadów 
czy funkcjonowanie Gratowisk/
PSZOK-ów, a  także Gratowozów/
MPSZOK-ów.
Więcej informacji o  poznańskim 
systemie gospodarowania odpadami 
oraz obowiązku złożenia deklaracji 
można znaleźć na stronie interne-
towej: poznan.pl/odpady; przyja-
zne-deklarcje.pl/poznan; oraz pod 
numerem telefonu: 61 646 33 44 (In-
folinia Poznań Kontakt).  oprac. red.
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Ruszyło składanie deklaracji za odpady w ramach poznańskiego systemu Od 1 stycznia 2022 r. kompetencje w zakresie gospodarki odpadami powrócą do Miasta

Piotr Husejko – nowy skarbnik Miasta Poznania

Nowy skarbnik Miasta
Zmiana na stanowisku skarbnika 
Miasta. Po ponad 20 latach pracę 
zakończyła Barbara Sajnaj. Rada 
Miasta wybrała nowego skarbni-
ka. Został nim Piotr Husejko. Za 
jego kandydaturą głosowali wszy-
scy radni. 
Piotr Husejko od 2012 roku zaj-
mował stanowisko dyrektora – naj-
pierw Wydziału Budżetu i  Analiz, 
a  następnie Wydziału Budżetu 
i  Kontrolingu. Jako dyrektor Wy-
działu Budżetu i  Kontrolingu 
realizował zadania dotyczące 
opracowywania założeń polityki 
finansowej Miasta, przygotowa-
nia budżetu Miasta i  wieloletniej 
prognozy finansowej, zapewnienia 
bieżącej kontroli wykonania bu-
dżetu i  kontrolingu oraz sporzą-

dzania okresowych sprawozdań 
opisowych z  wykonania budżetu 
Miasta, współpracując jednocze-
śnie z Komisją Budżetu, Finansów, 
Przedsiębiorczości i Nadzoru Wła-
ścicielskiego Rady Miasta Pozna-
nia.
Od 29 września 2020 roku Piotr 
Husejko pełnił funkcję zastępcy 
skarbnika Miasta Poznania, a  w  jej 
ramach nadzorował m.in. proces 
obiegu i  kontroli dokumentów fi-
nansowo-księgowych w  Urzędzie 
Miasta, proces inwentaryzacji, prace 
związane z dostosowywaniem prze-
pisów wewnętrznych w zakresie ra-
chunkowości i  finansów Miasta do 
wymogów ustawowych oraz proces 
udzielania upoważnień pracowni-
kom Urzędu Miasta w zakresie obo-

wiązków i odpowiedzialności wyni-
kających z ustawy o rachunkowości.
Nowy skarbnik posiada wykształ-
cenie ekonomiczne, studia pody-
plomowe w zakresie rachunkowości 
i podatków oraz organizacji i zarzą-
dzania w jednostkach administracji, 
liczne kursy dotyczące rachunkowo-
ści budżetowej, a  także wieloletnie 
doświadczenie zawodowe związane 
z  realizacją zadań właściwych dla 
stanowiska głównego księgowego 
w sektorze finansów publicznych.
Piotr Husejko jest trzecim skarbni-
kiem Miasta Poznania od reakty-
wowania samorządu w  1990 roku. 
W  latach 1990–1999 funkcję tę 
pełniła Elżbieta Kuzdro-Lubińska, 
a  w  latach 1999–2021 Barbara Saj-
naj. mm

Odpady 2022 – co się zmieni 
Ruszyło składanie deklaracji za odpady w ramach poznańskiego systemu 
gospodarowania odpadami.
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W  Parku Stare Koryto Warty od-
słonięta została tablica przypo-
minająca poznańskich kawalerów 
Orderu Uśmiechu, wyjątkowego 
odznaczenia przyznawanego do-
rosłym przez dzieci.
W  2019 roku jedna z  parkowych 
alejek otrzymała imię Orderu 
Uśmiechu, a  tablica usytuowana 
w  pobliżu placu zabaw ma przy-
pomnieć laureatów, czyli tych, któ-
rzy – jak odnotowuje się w  lauda-
cji – są pogodni i dzieciom radość 
przynoszą!
Poznańskich dam i  kawalerów Or-
deru Uśmiechu jest 33 zrzeszonych 
w  klubie, którym kieruje Włodzi-
mierz Marciniak. Obok Marciniaka, 
lokalnego aktywisty z  ul. Taczaka 
i staromiejskiego radnego, to wyróż-
nienie otrzymali m.in. prof. Wiktor 
Dega, Stefan Stuligrosz, Arkady Fie-
dler, Małgorzata Musierowicz, Kry-
styna Feldman, Jerzy Hamerski czy 
Andrzej Maleszka.
Order Uśmiechu – międzynarodo-
we wyróżnienie – został ustanowio-

ny w Polsce 53 lata temu. Od 1968 
roku otrzymało go blisko tysiąc 
osób. To jedyne na świecie odzna-
czenie, o  którym decydują dzieci. 
Wskazywany jest jako realizacja 

testamentu Janusza Korczaka, który 
apelował o  podmiotowe traktowa-
nie dzieci. 21 września obchodzony 
jest natomiast Dzień Orderu Uśmie-
chu.  oprac. red.

Przed zbliżającym się dniem 
Wszystkich Świętych warto wie-
dzieć, że na stronach Miasta 
Poznania działa wyszukiwarka 
umożliwiająca odnalezienie gro-
bów osób pochowanych na cmen-
tarzach w naszym mieście. 
Mapy cmentarzy są połączone z wy-
szukiwarką miejsca pochowania, 
która dokładnie wskaże poszukiwa-
ne groby. Ponadto można zobaczyć 
i wydrukować plan dojścia do danego 
miejsca. Projekt jest otwarty, co ozna-
cza, że jest ciągle rozwijany, a wyszu-
kiwarka uzupełniana o nowe funkcje.
W  wyjątkowych przypadkach mogą 
wystąpić sytuacje, w których informa-
cja o grobie nie zostanie wyświetlona. 
Należy je zgłaszać na adres poczty 
elektronicznej lub telefonicznie do 
zarządców cmentarzy. Dane te są pu-
blikowane osobno dla każdego cmen-
tarza, przy wynikach wyszukiwania.
Jak znaleźć informacje o  grobie na 
cmentarzu? Na stronie głównej po-
znan.pl klikamy w  zakładkę „Dla 
mieszkańca”, następnie w  dziale 

„Tożsamość, historia, cmentarze” 
klikamy w  link „Cmentarze – wy-
szukiwarka grobów”. Na szukanej 
stronie po kliknięciu w  zakładkę 
„Wyszukiwarka” pojawia się formu-
larz, w  którym umieszczamy dane 
potrzebne do znalezienia grobu: 
imię, nazwisko, data pogrzebu. Wy-
starczy podać dowolne kryteria z tej 
listy – np. samo nazwisko lub frag-

ment daty, ale wtedy lista znalezio-
nych nazwisk będzie odpowiednio 
dłuższa. Jeśli będzie dłuższa niż 100 
osób, system wyświetli komunikat 
z informacją o konieczności zawęże-
nia kryteriów (np. dodania daty po-
grzebu). Dla ułatwienia odnalezienia 
właściwej osoby system prezentuje 
również datę urodzenia. W  przy-
padku znalezienia danych odpowia-

dających wpisanym założeniom uzy-
skujemy informacje o  mogile (grób 
pojedynczy, grób rodzinny, liczba 
pochowanych osób). Prezentowana 
usługa jest ciągle rozwijana i  udo-
skonalana. Jeśli wystąpił problem ze 
znalezieniem mogiły lub wyświetla-
na informacja zawiera błędy, można 
to zgłosić administratorom poszcze-
gólnych cmentarzy. oprac. red.

Miasto Poznań uruchomiło adres 
e-mail, pod którym mieszkańcy 
mogą zgłosić swoje uwagi 
dotyczące niedostatecz-
nych zabezpieczeń prze-
ciw Covid-19. 
Brakuje płynu do dezyn-
fekcji w obiekcie użytecz-
ności publicznej? Nikt 
nie zwraca uwagi na brak 
maseczki? Każda informacja 
o tym, że trzeba podjąć lub wzmoc-
nić działania na rzecz profilaktyki 
Covid-19, jest dla Miasta Poznania 
cenna.
Na adres stopcovid@um.poznan.
pl można kierować korespondencję 
w  sprawach, których usprawnienie 
mieści się w  obszarze wpływu sa-
morządu. 
– Otrzymujemy telefoniczne zgło-
szenia od mieszkańców o  zanie-
dbaniach w obiektach użyteczności 
publicznej, na które wpływ ma sa-
morząd – mówi Magdalena Pietru-
sik-Adamska, dyrektor Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. 
– Dotyczą one np. niezachowywa-
nia dystansu społecznego, niesto-
sowania środków do dezynfekcji 
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Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha 

W Parku Stare Koryto Warty odsłonięto tablicę przypominającą poznańskich kawalerów 
Orderu Uśmiechu

Stop COVID! Tablica kawalerów  
Orderu Uśmiechu

Wyszukiwarka grobów

oraz braku maseczek. Chcemy od-
powiednio reagować na te sytuacje 
i  w  myśl obowiązujących zaleceń 
sanitarnych podejmować działania, 
które poprawią bezpieczeństwo epi-
demiczne. 
Korespondencja kierowana na ad-
res stopcovid@um.poznan.pl będzie 
informacją pozwalającą na moni-
torowanie sytuacji epidemicznej 
i  – w  miarę możliwości – podjęcie 
działań. Powiadomienie uznawane 
będzie za informację sygnalną, nie-
wymagającą odpowiedzi zwrotnej. 
 oprac. red.

Biuro  
administracji  
Cmentarzy  
Komunalnych
ul. 23 lutego 4/6 w Poznaniu
61-741 Poznań
tel. 61 878 16 67
tel. 61 878 16 68
tel. 61 080 16 69
cmentarze@uslugikomunalne.
com.pl

Biuro cmentarza 
Miłostowo
tel. 577 099 400
milostowo@uslugikomunalne.
com.pl

Biuro cmentarza 
Junikowo
tel. 577 066 700
junikowo@uslugikomunalne.
com.pl
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Gratuluję nagrody i statuetki Sta-
rego Marycha.
[…] Za wytyczanie nowych kierun-
ków w realizacji społecznych potrzeb 
ludzi III wieku, […] konsekwencję 
w  działaniu na rzecz rozwoju po-
lityki senioralnej Miasta Poznania 
i Polski…  – z wniosku do Miejskiej 
Rady Seniorów o przyznanie nagrody 
„Najlepszy przyjaciel seniorów” dla 
Marii Nowickiej.
Dziękuję serdecznie. Ta nagroda 
i  statuetka bardzo mnie cieszą. Za-
wsze będą na honorowym miejscu.
A gdzie jest Stary Marych?
Tam stoi, jest bardzo ciężki (śmiech).
Tęskni Pani za Poznaniem? Roz-
mawiamy w  Gnieźnie, gdzie 
mieszka Pani od niedawna.
Na pewno tak. Tęsknić za Pozna-
niem to tęsknić za zdarzeniami, 
które przeżyłam. Za tym całym ol-
brzymim fragmentem mojego życia. 
Mam przekonanie, że coś zrobiłam 
dla innych, i cenię to sobie. Nie każ-
dy tak to może odbierać, ale ja aku-
rat tak…
Jak to się stało, że prawie 20 lat 
temu zajęła się Pani sprawami se-
niorów? Nie był to wtedy temat 
społecznie ważny i  powszechnego 
zainteresowania.
Przed przejściem na emeryturę mó-
wiłam wszystkim, że teraz będzie 
w moim życiu pięć minut dla mnie. 
Ale wszystko poszło inną drogą. 
W tym czasie urodzili się moi wnu-
kowie, a mamy do babci zwróciły się 
o pomoc. Ale wtedy też postanowi-
łam spotkać się z mieszkańcami mo-
jego osiedla, żeby coś wspólnie robić.
To osiedle to Świerczewo?
Jestem wierna temu osiedlu, nigdy 
mu się nie sprzeniewierzyłam.
Ale dlaczego seniorzy? 
Za moich czasów Świerczewo bar-
dzo się rozbudowało. Mieszkańcy 
starzeli się razem z osiedlem. To 
nie byli jacyś dobrze sytuowani lu-
dzie. Pomyślałam sobie, że spróbu-
ję się z nimi trochę zbliżyć. Dałam 
ogłoszenie, że w  dniu takim a  ta-
kim  – daty były dwukrotne, co ty-
dzień – zapraszam osoby starsze na 
wspólne spędzenie jakiejś godzinki 

i  porozmawianie o  życiu, o  wspól-
nych sprawach. 
To było ogłoszenie dzięki uprzej-
mości lokalnej parafii?
Tak. To ważny akcent. Jestem prze-
konana, że gdyby nie kościół, toby 
się to nie udało albo udało znacznie 
później. 
Jaka była reakcja? 
Na pierwsze spotkanie przyszły 
dwie panie, które zaznaczyły na 
wejściu, że one się tym w ogóle nie 
interesują. Pobyłyśmy razem pięć 
minut i panie poszły. A ja zostałam 
z refleksją, że chyba ludzie wcale tak 
nie myślą jak ja.
Nie chcą się spotykać? Nie chcą być 
razem?
Widocznie im tego nie brakuje. Ale 
w innym dniu było drugie spotkanie. 
Na tym terenie były dwa kościoły pa-
rafialne i dałam dwa zaproszenia. Na 
drugie spotkanie prawie bym nie po-
szła, ale uważałam, że skoro zaprosi-
łam ludzi, to muszę. Poszłam, a tam 
był tłum! (śmiech) Ponad dwadzie-
ścia osób. Wszyscy na pytanie, czy 
są zainteresowani, żeby tutaj, na na-
szym osiedlu, coś więcej było dla lu-
dzi starszych – odpowiedzieli, że tak. 
To jest źródło naszego Stowarzysze-
nia. Padły wtedy pierwsze nazwiska 
osób, które swój czas chciały poświę-
cić dla wspólnego działania. Cho-
dziło też o  to, żeby się dowiedzieć, 
jak podejść do takiej inicjatywy, bo 
jak  na razie to było tylko wstępne 
spojrzenie sobie w oczy. Postanowi-
liśmy wysłać zapytanie do władz, czy 
coś takiego jak osiedlowa organiza-
cja ludzi starszych może powstać. 
I  tak doszło do powołania Stowa-
rzyszenia Ludzi III Wieku „Świer-
czewski Krąg”?
Dokładnie tak. A  ja, przejęta tym, 
że coś się dzieje, zaangażowałam się 
w to i napisałam dokument założy-
cielski Stowarzyszenia. Pomagał za-
przyjaźniony adwokat. 
To był rok 2004. Potem „Świer-
czewski Krąg” się rozwijał i działa 
wspaniale do dzisiaj. Co tam się 
działo?
Przede wszystkim, jeszcze na sa-
mym początku, przygotowaliśmy 

wszystkie niezbędne dokumenty 
i  daliśmy do sądu, żeby zarejestro-
wać Stowarzyszenie. W  ciągu mie-
siąca nasze dzieło zyskało aprobatę. 
To było rewelacyjnie szybko!
Rejestracja Stowarzyszenia stała 
się faktem.
Bez tego organizacja nie jest postrze-
gana poważnie. Osobowość prawna 
to podwaliny pod dalszą działalność. 
I bardzo ważne było to, że formalnie 
określiliśmy swoje chęci postępowa-
nia, swoją chęć włączenia ludzi star-
szych do wypowiadania się w spra-
wach publicznych. I  to – w  moim 
przekonaniu – było najważniejsze. 
Była więc wielka radość, bo mogli-
śmy dalej formalnie składać wnioski 
o  dofinansowanie naszej działalno-
ści. Potrzebny był jakiś dach nad gło-
wą, żeby można było się spotykać. 
Członkowie Stowarzyszenia biegali 
po osiedlu i  szukali pustostanów. 
Było strasznie trudno, bo z początku 
wszyscy patrzyli na nas trochę spode 
łba. Ostatecznie udało się. Mogliśmy 
ruszyć z działalnością.
Integracja międzypokoleniowa, warsz- 
taty dietetyczne, treningi pamięci, 
zajęcia z aktywnej komunikacji, za-
jęcia komputerowe, masaże, finan-
se 50+, rehabilitacja i  profilaktyka 
zdrowotna, wycieczki, wspólne bale, 
gimnastyka, warsztaty plastyczne… 
– z  broszury informacyjnej „Świer-

czewskiego Kręgu” po 10 latach dzia-
łalności.
Skąd w  2007 pomysł Miejskiej 
Rady Seniorów? Nigdzie w  Polsce 
wtedy czegoś takiego nie było!
Nie było, ale myśmy to wymyślili. 
I zyskaliśmy uznanie dla takiego po-
mysłu. Od 2006 roku byłam radną 
miejską i miałam więcej możliwości 
działania, i mogłam o to zabiegać.
Rada Miasta nie wystarczała, by 
dbać o poznańskich seniorów?
Uważałam, że seniorzy muszą mó-
wić własnym głosem i  z  własnymi 
pomysłami trafiać do władz, nie 
tylko miejskich. To seniorzy naj-
lepiej znają swoje potrzeby i  swo-
je środowiska. W  tamtych latach 
przejście na emeryturę i  zostanie 
seniorem wiązało się z odsuwaniem 
starszych ludzi na bok. Dlatego po-
wstanie Miejskiej Rady Seniorów 
było pionierskim działaniem – Jani-
na Paprzycka, przewodnicząca MRS 
I kadencji 2007–2011. 
Jak Pani przekonała ówczesnego 
prezydenta Ryszarda Grobelnego 
i Radę Miasta, żeby powołać do ży-
cia Miejską Radę Seniorów?
Jakoś się udało. Niektórzy radni 
mieli dystans do moich nietypo-
wych zainteresowań. Prezydent 
Grobelny był życzliwy. Potem Miej-
ska Rada Seniorów powstała także 
we Wrocławiu i „nagle” z tej naszej 

pierwszej Rady Seniorów zrobiło się 
kilkaset w całym kraju.
Miejska Rada Seniorów działa już 
czwartą kadencję. Czy jest Pani za-
dowolona ze „swojego dziecka”?
Tak. Gdyby tego „dziecka” nie było, 
gdyby było zbyt słabe, toby takich 
efektów nie było. 
Czy starsi poznaniacy chętnie ze 
sobą współpracują, czy trzeba nas 
do tej współpracy wyciągać za uszy?
Bywa i tak, i tak. Zdarzają się także 
osoby, które chcą siebie wypromo-
wać przede wszystkim.
A  chętniej pracują społecznie pa-
nie seniorki czy panowie seniorzy?
Panie seniorki! Zdecydowanie 
(śmiech).
Seniorzy dzisiaj czują się potrzeb-
ni czy ciągle są odsuwani na bok?
Dużo zmieniło się na lepsze, ale cały 
czas trzeba się uczyć i starać.
Namawia Pani seniorów, żeby swo-
je sprawy brali we własne ręce?
Bezwzględnie tak! Nie do przyjęcia 
jest pomijanie seniorów. W żadnym 
wypadku! Właśnie po to jest Miej-
ska Rada Seniorów. Żeby seniorzy 
mieli prawo do swojego głosu.
Czy starość jest bardzo trudna? Co 
w starości jest najtrudniejsze?
Myślę, że nastawienie danej osoby 
do starości. To jest ogromnie ważne. 
Starość jest tylko kawałkiem życia. 
Ja wiem, co bym chciała… Ja wiem, 
co bym chciał… Nad każdą suge-
stią seniora warto się skupić. Mimo 
że w  pierwszej chwili ktoś mówi: 
„Znowu ten dziadek przyszedł”.
Czy Pani doświadczała kiedyś lek-
ceważenia z powodu wieku?
Myślę, że tak. Ale szat nie rwałam 
z tego powodu.
Ma Pani wykształcenie techniczne, 
a  serce humanistki. Co po latach 
wspaniałego życia jest dla Pani 
ważne?
Jakaś satysfakcja, jakieś podsumo-
wanie. Oby było pozytywne. Przy-
pomnienie sobie, co zrobiłam, jak 
się zachowałam…
Trzeba się starać, żeby bilans był 
pozytywny?
Otóż to, otóż to…

rozmawiał: Wojciech Biedak
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Maria Nowicka

Nie wolno pomijać seniorów!
O głosie seniorów w sprawach publicznych mówi Maria Nowicka. Prekursorka 
działań na rzecz seniorów w Poznaniu, laureatka nagrody „Najlepszy przyjaciel 
seniorów” 2021 w konkursie Miejskiej Rady Seniorów. 
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Redaguje: Aleksandra Gracjasz, CIS, ul. Mielżyńskiego 24  
(pon.–pt., w g. 8–16), e-mail: aleksandra.gracjasz@centrumis.pl. 
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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 (gov.pl/web/zdrowie), głównego inspektora 
sanitarnego (gis.gov.pl) oraz Narodowego Funduszu Zdrowia (nfz.gov.pl). in-
formacje na temat narodowego programu szczepień można uzyskać, dzwoniąc 
na infolinię 989, dostępne są również na stronie: gov.pl/web/szczepimysie. 

Uniwersytet Medyczny w  Pozna-
niu zaprasza do udziału w  bez-
płatnym programie edukacyjnym 
dla nieformalnych opiekunów 
osób starszych pod hasłem „Zro-
zumieć starość”. 
W  szkoleniu mogą wziąć udział 
osoby dorosłe z  województwa 
wielkopolskiego, nieposiadające 
wykształcenia w  zakresie opie-
kuna osób starszych. W  ramach 
szkoleń odbędzie się 6 spotkań, 
podczas których poruszane będą 
tematy dotyczące najczęstszych 
chorób, bezpiecznego stosowa-
nia leków, zdrowej diety i aktyw-
ności fizycznej oraz psychologii. 
Zajęcia prowadzone będą przez 
lekarza geriatrę, farmaceutę, die-
tetyka i  psychologa. Każde spo-

tkanie będzie obejmować 2 wy-
kłady, przewidziany jest też czas 
na dyskusję, w  czasie spotkania 
serwowany będzie ciepły posiłek 
i  kawa. Każdy uczestnik szkole-
nia otrzyma bezpłatne materia-
ły szkoleniowe oraz poradnik, 
a  także certyfikat ukończenia 
szkolenia wydany przez Uniwer-
sytet Medyczny.
Udział w szkoleniach jest bezpłat-
ny. Rejestracja: skropins@ump.
edu.pl, tel. 61 873 83 27 lub wia-
domość SMS na numer tel. 502 
601 017. Szkolenia są realizowane 
w ramach projektu „III misja Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w  Poznaniu”, 
dofinansowanego z  Funduszy Eu-
ropejskich. • 

Zrozumieć 
starość

To bezpłatna usługa dedykowana 
mieszkańcom Poznania od 70. 
roku życia, którzy pobierają co 
najmniej 10 preparatów leczni-
czych dostępnych na receptę lub 
bez recepty i  chcą zostać objęci 
opieką farmaceutyczną realizo-
waną przez specjalnie przygoto-
wanych farmaceutów. 
Zgłoszenia przez Poznań Kon-
takt: tel. 61 646 33 44. Konsul-
tacje dostępne są stacjonarnie 
(budynek Uniwersytetu Medycz-
nego, Centrum Stomatologii, ul. 
Bukowska 70, pokój A010) lub 
online (za pomocą komunika-
torów internetowych lub przez 
telefon). Na spotkanie należy za-
brać ze sobą wszystkie pobierane 
leki, suplementy diety, zioła lub 
ich kompletną listę, a  także do-
kumentację medyczną (np. wy-
pisy ze szpitala). Z  konsultacji 

można korzystać do 23.11. Pro-
jekt jest finansowany ze środków 
budżetowych Miasta Poznania, 
realizuje go Polskie Towarzystwo 
Gerontologiczne we współpracy 
z  Pracownią Geriatrii Katedry 
i  Kliniki Medycyny Paliatywnej 
Uniwersytetu Medycznego w Po-
znaniu. •

Fundacja Petra Senior zachęca 
opiekunów faktycznych i  człon-
ków rodzin osób dorosłych ze 
znacznym stopniem niepełno-
sprawności do udziału w  bez-
płatnym programie „Opieka wy-
tchnieniowa”.
W jego ramach można skorzystać 
ze specjalistycznego poradnictwa 

psychologicznego i  terapeutycz-
nego oraz wsparcia w  zakresie 
nauki pielęgnacji, rehabilitacji 
i dietetyki. 
Osoby zajmujące się na co dzień 
osobami dorosłymi z  niepełno-
sprawnością będą miały okazję po-
szerzyć swoją wiedzę, zdobyć nowe, 
a  także rozwijać już posiadane 

umiejętności z  zakresu czynności 
opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz 
terapeutycznych. Zgłoszenia od 
poniedziałku do piątku w g. 8–16, 
tel. 724 976  584, a.majchrzycka@
petra-senior.pl. Program jest fi-
nansowany z  Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepeł-
nosprawnych. •

W budynku Hospicjum Palium na 
os. Rusa 55 działa punkt, w którym 
seniorzy mogą skorzystać z bezpłat-
nych konsultacji ze specjalistami. 
Projekt powstał z myślą o mieszkań-
cach, którzy przeszli Covid-19. Jego 
celem jest zapobieganie u  nich sze-
roko pojętym powikłaniom po prze-
byciu choroby. W  punkcie seniorzy 
zostają objęci kompleksową opieką 
interdyscyplinarnego zespołu geria-
trycznego. Z bezpłatnych konsultacji 

mogą skorzystać osoby, które mają 
60 lat (według rocznika urodzenia) 
i więcej, mieszkają na stałe lub cza-
sowo w Poznaniu, przeszli Covid-19 
(wymagana dokumentacja potwier-
dzająca) oraz w  okresie minimum 
12 tygodni od rozpoznania choroby 
mają nowe objawy, dolegliwości lub 
pogorszenie funkcjonowania. 
Aby umówić się na pierwszą wizytę, 
należy zadzwonić do Biura Poznań 
Kontakt pod numer 61 646 33 44. 

U  wszystkich osób przyjętych do 
punktu zostanie wykonana w pierw-
szej kolejności kompleksowa ocena 
geriatryczna, a  następnie – w  za-
leżności od zdiagnozowanych po-
trzeb – dostępne będą konsultacje: 
geriatryczna, neuropsychologiczna, 
dietetyczna, fizjoterapeutyczna oraz 
z zakresu terapii zajęciowej. Z kon-
sultacji skorzystać można do 26.11. 
Realizatorem projektu jest Polskie 
Towarzystwo Gerontologiczne. •

Obecnie wizyta w  CIS jest moż-
liwa po wcześniejszej rezerwacji 
telefonicznej pod numerem tel.  
61 847 21 11 lub 61 842 35 09, od 
poniedziałku do piątku w  g. 8–16. 
Spotkania odbywają się w reżimie 
sanitarnym. 
W  Centrum dostępne są też in-
dywidualne spotkania cyfrowe. 
Można z nich skorzystać od ponie-

działku do piątku w g. 8–16, rów-
nież po wcześniejszej rezerwacji 
telefonicznej. Centrum zachęca do 
korzystania z  Telefonu Porad Cy-

frowych (od poniedziałku do piąt-
ku w g. 8–16, tel. 603 489 205) oraz 
Senioralnych Pogaduszek (w środy 
w g. 17–19, tel. 505 394 045), a tak-
że do zaglądania na stronę centru-
mis.pl i  profil facebookowy, gdzie 
publikowane są aktualności oraz 
najważniejsze informacje na temat 
oferty w mieście dedykowanej oso-
bom starszym. •

Punkt Opieki 
Farmaceutycznej

Odrobina wytchnienia 

Punkt Opieki Post 
COVID-19

Wizyta w CIS



Muzeum Narodowe oraz jego od-
działy zapraszają do siebie w listo-
padzie:

Muzeum Narodowe w  Poznaniu. 
Czynne: wt.–czw. w  g. 10–17, pt. 
w g. 11–20, sob.–niedz. w g. 11–17, 
niedz. w g. 11–17, bilety: 13 i 8 zł, 
we wtorki wstęp wolny (na wysta-
wy stałe). Od 21.11 w  Muzeum 
dostępna będzie wystawa Vilhelm 
Hammershøi. Światło i cisza (pierw-
sza w  Polsce wystawa najwybit-
niejszego duńskiego artysty, który 
malował nastrojowe krajobrazy, 
realistyczne portrety, niezwykłe 
widoki architektury, wnętrza ema-
nujące atmosferą ciszy), bilety: 30 
i  20 zł (bilet wstępu na wystawę 
upoważnia również do wstępu na 
ekspozycję stałą), wydarzenie to-
warzyszące wystawie: 28.11, g. 13 – 
oprowadzanie kuratorskie, koszt 
udziału w cenie biletu na wystawę, 
zapisy: tel. 61 85 68 136. W dniach 
5–7.11 odbędzie się pokaz prac  
C.K. Norwida ze zbiorów Mu-
zeum pod hasłem Piórkiem i  ryl-
cem (w  zbiorach Gabinetu Rycin 
MNP znajduje się obecnie 9 grafik  
i  6 szkiców rysunkowych oraz al-
bum z ilustracjami litograficznymi), 
wydarzenia towarzyszące pokazowi: 
5.11, g. 18 – wykład Norwid w Wiel-
kopolsce; 7.11, g. 13 – oprowadzanie 
po pokazie prac poety, koszt udziału 
w obu spotkaniach w cenie biletu do 
Muzeum (13 i 8 zł), obowiązują za-
pisy: tel. 61 856 81 36. Pozostałe li-
stopadowe wydarzenia w Muzeum: 
5–26.11 – zapisy na grudniowy cykl 

warsztatów dla dorosłych Kaligrafia 
i  iluminacja. Namaluj sobie anioła 
na święta, koszt: 100 zł, zapisy: tel. 
61 856 81 36; od 19.11 (pt., g. 16, 
sob., g. 13) – warsztaty dla osób 
dorosłych Rysunek i  malarstwo bez 
tajemnic, koszt: 300 zł, zapisy: tel. 61 
856 81 36. Kontakt: Al. Marcinkow-
skiego 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, 
niedz. w g. 11–17, bilety: 15 i 10 zł, 
we wtorki wstęp wolny (na wystawy 
stałe). W  listopadzie w  Muzeum 
dostępne będą wystawy: Poznański 
fotograf Sally Jaffé (od 7.11), Royal 

Copenhagen – porcelana z  miasta 
Hammershøia (od 15.11), Alessi: 
design z włoskiej fabryki snów – po-
kaz na ekspozycji stałej (do 21.11), 
Design Północy – pokaz nordyckie-
go wzornictwa ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Poznaniu (od 23.11). 
Wstęp na wystawy w cenie biletu do 
Muzeum. Wydarzenia w  Muzeum 
w  ramach akcji Darmowy listopad 
w  rezydencjach królewskich: 5.11, 
g. 18 – wykład Alessi: design z wło-
skiej fabryki snów (zapisy: tel. 61 856 
81 86); 6.11 i 20.11, g. 13 – prelekcja 
Co trzeba wiedzieć o  Zamku (nie-
znana historia Wzgórza Przemysła); 
13.11, g. 13 – wykład Graphic Con-
cept: Kenya Hara (zapisy: tel. 61 856 
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Poznańskie Centrum Dziedzic-
twa poleca w listopadzie: 

Centrum Szyfrów Enigma. Czyn-
ne: wt.–pt. w g. 9–18, sob.–niedz. 
w  g. 10–19. Centrum opowiada 
historię złamania szyfru Enigmy 
i  pokazuje Polaków stojących za 
tym sukcesem. Wystawa w  Cen-
trum składa się z  dwóch części. 
W  pierwszej – szybki kurs szy-
frów, podobny do tego, w którym 
wzięli udział poznańscy kryptolo-
dzy w 1929 roku. W drugiej części 
– historia złamania szyfru Enigmy 
przez trójkę genialnych polskich 
matematyków. Szczegóły i  kon-

takt: ul. Św. Marcin 78, tel. 61 888 
45 12.

Galeria Śluza. Czynna: wt.–pt. 
w  g. 9–18, sob.–niedz. w  g. 10–19, 
pon. – nieczynne. Wystawy pre-
zentowane w  Galerii opowiadają 
o  współczesnym Poznaniu i  o  tym, 
jak ukształtowała go przeszłość. 
Galeria mieści się w  zabytkowym 
obiekcie dawnej Śluzy Katedralnej. 
20.11 o g. 16 w Galerii odbędzie się 
wernisaż wystawy Naukowczynie. 
Pierwsze kobiece kariery uniwersytec-
kie w Poznaniu. Wstęp wolny. Kon-
takt i szczegóły: ul. Dziekańska 2, tel.  
61 647 76 00. •

Jesienny czas w  Bibliotece zapo-
wiada się bardzo ciekawie. 
Harmonogram wydarzeń: 4.11, 
g. 18 – spotkanie z  podróżnikiem 
Łukaszem Superganem w  ramach 
cyklu Mól w  sieci 2 (wydarzenie 
online, transmisja na żywo na bi-
bliotecznym Facebooku); 10.11,  
g. 18 – rozmowa By najmniej błędów 
w  polszczyźnie (wydarzenie online, 
transmisja na żywo na bibliotecz-
nym Facebooku); 18.11, g. 18 – spo-
tkanie z kolejarzem Marcinem An-
toszem w ramach cyklu Mól w sieci 2  
(najpopularniejszy maszynista 
w Polsce i bloger podzieli się wiedzą 
o kulisach pracy na kolei. Wydarze-
nie online, transmisja na żywo na 
bibliotecznym Facebooku); 20.11, 

g. 12.30 – Gdy uchylają 
się drzwi do niepodległo-
ści (spotkanie na temat 
literackiej twórczości 
Henryka Sienkiewicza  
sprzeciwiającej się dzia- 
łalności zaborców, miej-
sce: Muzeum Literackie 
Henryka Sienkiewi-
cza, Stary Rynek 84, 
obowiązują zapisy: tel. 
61  852 89 71, udział bezpłatny); 
24.11, g. 16.30 – W kuluarach – ar-
tyści, urzędnicy i  politycy w  życiu 
Iłły (oprowadzanie tematyczne po 
Mieszkaniu-Pracowni Kazimiery 
Iłłakowiczówny i  opowieść o  ży-
ciu towarzyskim poetki, miejsce: 
ul.  Gajowa 4, obowiązują zapisy: 

tel. 61 852 89 71); 25.11, 
g. 18 – XXXI Spotkanie 
z  Arcydziełem (poświę-
cone przechowywane-
mu w  zbiorach Biblio-
teki rękopisowi z  XVI 
wieku Regestrum capitale 
salinarum Bochensium, 
miejsce: czytelnia Biblio-
teki Raczyńskich, wstęp 
wolny). Do 26.11 w  Ga-

lerii Atanazego (Al. Mar-
cinkowskiego 23) dostępna będzie 
wystawa Vademecum Norwida. 
Rozplątywanie (wstęp bezpłatny, 
wystawa czynna: pon.–pt. w g. 9–19 
i sob. w g. 10–16, wejście przez Bi-
bliotekę dla dzieci, szczegóły: tel. 
61 885 89 02). •

Zaszyfrowane 
dziedzictwo

Listopad w Bibliotece Raczyńskich 

Do muzeum obowiązkowo marsz!

Vilhelm Hammershøi, Wnętrze na Strandgade, promień światła na podłodze

81 86); 19.11, g. 18 – oprowadza-
nie w języku włoskim po wystawie 
Alessi: design z włoskiej fabryki snów 
(tel. 61 856 81 86); 27.11, g. 11.15 – 
Porcelana z  miasta Hammershøia 
(wydarzenie towarzyszące wysta-
wie Vilhelm Hammershøi. Światło 
i  cisza, zapisy: tel. 61 856 81 36); 
28.11, g. 11.15 – wykład Design Pół-
nocy. Projektowanie w duchu hygge, 
lagom i  sisu (zapisy: tel. 61 856 81 
36). Wydarzenia towarzyszące wy-
stawie Poznański fotograf Sally Jaf-
fé: 14.11, g. 12 – wykład Fotografia 
1900–1910 – między piktorializmem 
i dokumentem (zapisy: tel. 61 856 81 
36), 18.11, g. 12.15 – oprowadza-
nie po wystawie w  ramach cyklu 
Czwartki dla seniorów (zapisy: tel. 
61 856 81 36), 26.11, g. 18 – opro-
wadzanie kuratorskie po wystawie 
(zapisy: tel. 61 856 81 36). Udział 
we wszystkich wydarzeniach jest 
bezpłatny. Szczegóły i 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, niedz. w  g. 11–17, 
bilety: 12 i 8 zł, we wtorki wstęp 
wolny (na wystawy stałe). Wy-
darzenia w  listopadzie: 4.11, g. 
12  – oprowadzanie kuratorskie 
po wystawie Polska nad Bałty-
kiem w  plakacie dwudziestolecia 
międzywojennego (w  ramach 
cyklu Czwartki dla seniorów); 
11.11, g. 12.15 – otwarcie pokazu 
Pamiątki służby wojskowej ppłk. 
Edmunda Majewskiego; 27.11, 
g. 12.15 – Zygmunt Jatczak – po-
wstaniec warszawski i  bohater 
Legii Cudzoziemskiej – in memo-
riam (spotkanie na pokazie 190 
lat Legii Cudzoziemskiej); 28.11, 
g. 12 – spotkanie na wystawie 
Polska nad Bałtykiem w  plakacie 
dwudziestolecia międzywojenne-
go. Kontakt i szczegóły: Stary Ry-
nek 9, tel. 61 852 67 39. •



Filmowe spotkania dedykowane 
osobom starszym odbywają się 
we wtorki o g. 13.30. 
Bilety dla seniorek i  seniorów do-
stępne są w  promocyjnej cenie 12 
zł (po okazaniu legitymacji emery-
ta-rencisty). Program na listopad: 
2.11  – Komedianci debiutanci (nie-
zwykła historia grupy więźniów, któ-
rzy grają w  słynnej sztuce Samuela 
Becketta Czekając na Godota); 9.11 
– Spencer (w  bożonarodzeniowy 
weekend księżna Diana podejmuje 
decyzję o rozwodzie z księciem Ka-
rolem); 16.11 – Moje wspaniałe życie 
(historia kobiety, która nie chce być 
już grzeczną dziewczynką); 23.11 – 
Bo we mnie jest seks (wzloty i upadki 

zawrotnej kariery Kaliny Jędrusik); 
30.11 – Dom Gucci (prawdziwa 
historia rodzinnego imperium sto-
jącego za włoskim domem mody 
Gucci). Kontakt i szczegóły: ul. Dą-
browskiego 38, tel. 61 847 53 99. •

Cykl Senior w  Muzie to cotygo-
dniowe spotkania filmowe w  ki-
nie Muza, które dedykowane są 
dojrzałej publiczności. 
Przed każdym seansem organi-
zatorzy zapraszają na krótką pre-
lekcję, a  po projekcji zachęcają 
do wspólnego dyskutowania przy 
kawie i herbacie. Spotkania odby-
wają się w środy o g. 15. Bilety dla 
seniorów kosztują 10 zł (po okaza-
niu legitymacji emeryta-rencisty 
lub Karty Seniora w  kasie kina). 
Poczęstunek wliczony jest w  cenę 
biletu. Program na listopad: 3.11 
– Poufne lekcje perskiego (historia 
szalonej językowej mistyfikacji, 

pozwalającej przeżyć kosztem wła-
snej tożsamości); 10.11 – Wszyst-
kie nasze strachy (Dawid Ogrodnik 
jako homoseksualny artysta pró-
bujący uzmysłowić współwiernym 
w  wiejskiej parafii konsekwencje 
nienawiści wobec innych); 17.11 – 
Spencer (Czy Kristen Stewart zo-
stanie Królową Ludzkich Serc 
dzięki roli Lady Di?); 24.11 – Ku-
rier francuski z  Liberty, Kansas 
Evening Sun (Wes Anderson za-
biera widzów do szalonej redakcji 
dziennika w fikcyjnym amerykań-
skim mieście). Szczegóły i kontakt: 
kino Muza, ul. Św. Marcin 30,  
tel. 61 852 34 03. •

Kultura 
Dostępna
W ramach projektu we wszystkich 
kinach Helios na terenie całej Pol-
ski w czwartki o g. 13 i 18 odbywają 
się pokazy polskich filmów. Koszt 
biletu to 10 zł. W  Poznaniu kino 
Helios mieści się w  CH Poznania 
przy ul. Pleszewskiej 1, kontakt: tel. 
61 622 72 97. •

Wojewódzka Biblioteka Publicz-
na i  Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu (ul. Prusa 3) zaprasza 
seniorów i wszystkich, którzy lu-
bią czytać i dyskutować o literatu-
rze, na kolejne spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki. 
Tym razem będzie to rozmowa 
o  książce Grażyny Plebanek Roz-
bójniczki. Opowieść o  ważnych 
kobietach. Spotkanie odbędzie się 
18.11 o  g. 17, nie trzeba się zapi-

sywać, jest bezpłatne, wystarczy 
przyjść. Biblioteka poleca też im-
prezę krajoznawczą Swarzędzki 
Szlak Meblowy, która zaplanowana 
została na 13.11. Uczestnicy wspól-
nie z  przewodnikiem będą zwie-
dzać Swarzędz i  odkrywać jego 
historię. Cena biletu to 15 zł, sprze-
daż biletów rozpocznie się 8.11 
o  g. 10 w  Pracowni Krajoznaw-
czej WBPiCAK przy ul. Prusa 3,  
szczegóły: tel. 61 664 08 50. •

Muzeum Archeologiczne (ul. Wod- 
na 27) zaprasza na nowy cykl spo-
tkań Porozmawiajmy o… 
Pierwszy z cyklu wykład pt. Poroz-
mawiajmy o Gotach w Wielkopolsce 
16.11 o g. 12 (udział bezpłatny, obo-
wiązują zapisy: tel. 61  628 55 53).  
Do końca listopada w  Rezerwacie 
Archeologicznym Genius loci na 
Ostrowie Tumskim (ul. Posadze-

go 3) dostępna będzie ekspozycja 
Kabłączek, której bohaterem jest 
kabłączek skroniowy odkryty na 
Śródce w  grobie młodej kobiety. 
Wstęp po zakupie biletu do Rezer-
watu (6 i 10 zł, seniorom przysługu-
ją bilety ulgowe), godziny otwarcia: 
wt.–czw. w g. 10–16, pt. w g. 10–18, 
sob. w g. 10–18, niedz. w g. 10–15. 
Kontakt: tel. 61 852 21 67. •

Siedziba Sceny mieści się w daw-
nym budynku kina Olimpia 
(ul. Grunwaldzka 22, VI piętro, 
można się do niej dostać windą). 
W repertuarze: 
6.11 i  7.11, g. 19 – Have a  good 
cry (idea pokoju do płakania jako 
wyobrażenie terenu wspólne-
go, który może stać się miejscem 
oczyszczenia); 13.11 – wydarze-
nie queerowe (panel dyskusyjny 
oraz performatywne spotkanie, 
wymiana pomysłów dotyczących 
platform działania dla środowiska 
queerowego); 14.11, g. 19 – Café 
Müller (twórca spektaklu, urodzo-
ny w  Niemczech, zastanawia się 
nad tym, co by było, gdyby jego 
rodzice nie podjęli decyzji o  po-
wrocie do Polski); 25.11, g. 19 – 
Żyjesz w  naprawdę innym świecie 
(spektakl stara się nakreślić ob-
szary społeczno-kulturowe, które 
mają wpływ na kształtowanie toż-
samości); 28.11, g. 19 – Nie mów 

nikomu (spektakl odnosi się do 
aktualnego stanu wspólnoty języ-
kowej, w którym jest coraz mniej 
przestrzeni do spotkań w dialogu, 
do realizacji zaproszone zostały 
osoby niesłyszące i  niewidome, 
spektakl w języku migowym z pol-
skimi napisami). Bilety dla senio-

rek i seniorów w cenie 15 zł. Moż-
na je kupić na stronie Bilety24.pl  
lub w  kasie przed spektaklem 
(najlepiej zadzwonić lub mailowo 
zarezerwować bilet, a potem opła-
cić go w kasie). Kontakt w sprawie 
biletów: tel. 795 577  022, bilety@
scenarobocza.pl. •

Spacery, zwiedzanie oraz warsz-
taty plastyczne, które mają 
uatrakcyjnić naukę historii. 
Na spotkania, podczas których 
w  ciekawy sposób można pozna-
wać przeszłość Poznania i regionu, 
zaprasza Wielkopolskie Muzeum 
Niepodległości. W listopadzie wy-
darzenia będą się odbywać w jego 
oddziałach. Program spotkań: 
9.11, g. 11 – zwiedzanie wysta-
wy Okręty wojenne 3D (fani ma-
rynistyki odnajdą tu wizerunki 
polskich niszczycieli w  wersji 3D, 
dzięki efektom specjalnym wi-
dzowie nie tylko usłyszą szum fal 

odbijających się od burty statków, 
ale również poczują zapach mor-
skiej bryzy), miejsce: Muzeum 
Uzbrojenia, al. Armii Poznań, Park 
Cytadela, wstęp bezpłatny, nie 
obowiązują zapisy; 16.11, g. 11  – 
oprowadzanie dla seniorów po 
ekspozycji stałej Muzeum Armii 
„Poznań” (uczestnicy spotkania 
zapoznają się z  historią związaną 
z  największym starciem kampanii 
wrześniowej – bitwą nad Bzurą), 
miejsce: Muzeum Armii „Poznań”, 
al. Armii Poznań, Park Cytadela, 
wstęp bezpłatny, obowiązują zapi-
sy: tel. 663 866 414. • Szlakiem mebli 

i ciekawych książek

Filmowy Klub Seniora 
w Rialto

Senior w Muzie

Rozmowy o archeologii

Listopadowa  
Scena Robocza 

Jesienne przechadzki 

 

04.02 godz. 13:00 i 15:30 | MAŁE KOBIETKI 

11.02 godz. 13:00 i 15:30 | KŁAMSTEWKO 

18.02 godz. 13:00 i 15:30 | 1917 

25.02 godz. 13:00 i 15:30 | MARIANNE I LEONARD: SŁOWA MIŁOŚCI 

Cena biletu senioralnego - 12 zł 

Filmowy Klub Seniora to wyjątkowy program realizowany wspólnie z Siecią Kin Studyjnych. 

 

04.02 godz. 13:00 i 15:30 | MAŁE KOBIETKI 

11.02 godz. 13:00 i 15:30 | KŁAMSTEWKO 

18.02 godz. 13:00 i 15:30 | 1917 

25.02 godz. 13:00 i 15:30 | MARIANNE I LEONARD: SŁOWA MIŁOŚCI 

Cena biletu senioralnego - 12 zł 

Filmowy Klub Seniora to wyjątkowy program realizowany wspólnie z Siecią Kin Studyjnych. 

Have a good cry, Scena Robocza 

Muzeum Armii „Poznań” na Cytadeli
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„Wystawa – wspólna sprawa” – 
pod takim hasłem 20.11 w  g.  13–
15 w  Galerii Miejskiej Arsenał  
(ul. Szyperska 2) odbędą się warsz-
taty teatralne dedykowane oso-
bom starszym. Zajęcia poprowa-
dzi Grażyna Wydrowska. 
Spotkanie będzie okazją do nawią-
zania bliższego kontaktu ze sztuką 

współczesną, ale też inspiracją do 
tego, by oprowadzić po dostępnej 
w  Galerii wystawie bliższych lub 
dalszych znajomych. Zaprosze-
nie skierowane jest szczególnie 
do przedstawicieli poznańskich 
klubów seniora. Prowadząca 
warsztaty skupi się na twórczej 
interpretacji dostępnej aktualnie 

wystawy. Uczestniczki i  uczestni-
cy pracować będą w oparciu o ta-
kie narzędzia jak drama oraz tech-
niki teatralne. Przygotowywanie 
krótkich inscenizacji teatralnych 
stanie się inspiracją do wymiany 
myśli i  autoekspresji. Zapisy oraz 
informacje: Kinga Mistrzak, tel. 
692 202 241. •

Warsztaty teatralne dla seniorek i seniorów
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Miejsca Przyjazne senioroM 
Akcja Centrum Inicjatyw Senioral-
nych promuje miejsca (również te 
prywatne), które odpowiadają na 
potrzeby osób starszych poprzez 
oferowanie atrakcyjnych produk-
tów, usług, zniżek i  dostosowanie 
swojej architektury. W  listopadzie 
w ramach akcji polecamy:

Wielkopolskie 
centrum Fizjoterapii
Centrum oferuje fizjoterapię i  re-
habilitację ambulatoryjną i domo-
wą oraz badania USG zarówno 
w  ramach NFZ, jak i  prywatnie. 
Pacjenci ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności przyjmo-
wani są bez kolejki. Podopieczni 
Centrum otrzymują: konsultację 
wstępną i końcową z fizjoterapeutą 
(ustalenie indywidualnego planu 
rehabilitacji), fizjoterapię domową 
(do 4 miesięcy fizjoterapii za dar-
mo, 5  zabiegów dziennie, do 80 
dni rehabilitacji) lub fizjoterapię 
ambulatoryjną (10 dni zabiegów: 
praca manualna, ćwiczenia indy-
widualne, nauka chodu i  zabiegi 
fizykalne – laseroterapia, elektro-
terapia) oraz porady dotyczące 
higieny pracy i dnia codziennego. 
Zabiegi realizowane są w Poznaniu 

oraz innych wielkopolskich miej-
scowościach. Kontakt: ul.  Łom-
żyńska 1, tel. 692 750 222.

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 
kosztuje 15 zł). Darmowa wysyłka 
realizowana jest przy zakupach po-
wyżej 300 zł. W  sklepie dostępne  

jest m.in. obuwie medycz-
ne, środki ochrony osobistej, 
sprzęt do ćwiczeń. Pełną ofertę 
można znaleźć na stronie stan-
leymed.pl. 

Perfect eye optic
W  listopadzie w  salonie Perfect 
Eye Optic seniorzy będą mogli 
skorzystać z  rabatu 30 proc. na 
zakup okularów ze szkłami pro-
gresywnymi. Warto pomyśleć 
o okularach, które zapewnią ostry 
i  wyraźny obraz zarówno przy 
widzeniu dali, jak i  bliży. Oku-
lary progresywne to jeden z  naj-

lepszych sposobów na uniknięcie 
konieczności noszenia przy sobie 
kilku par okularów i  zmieniania 
ich zależnie od sytuacji. Dodat-
kowo przy zakupie okularów pro-
gresywnych będzie można zbadać 
wzrok w cenie 1 zł. Kontakt: Salon 
Perfect Eye Optic, Kupiec Poznań-
ski, tel. 61 670 72 00. •

Stowarzyszenie Centrum Roz-
woju Edukacji Obywatelskiej 
CREO zaprasza starszych miesz-
kańców i  mieszkanki Poznania 
do udziału w  bezpłatnych zaję-
ciach w  ramach projektu „Star-
szaki – Klub Aktywności dla 
osób starszych”. 
Oferta Klubu została przygotowa-
na na tyle różnorodnie, by stano-
wić ciekawą alternatywę aktyw-
nego spędzania czasu dla seniorek 
i  seniorów na różnym etapie ich 
życia. Ważnym elementem spotkań 
jest integracja – klubowicze wspól-
nie spędzają czas na zajęciach, 
podczas których nawiązują głębsze 
relacje i przyjaźnie. 
Zajęcia potrwają do końca grudnia 
2021 roku. Część z nich odbywa się 
wirtualnie w internecie za pośred-
nictwem platformy ClickMeeting 

(platforma dostępna jest w  języku 
polskim). Do każdego spotkania 
koordynatorka przesyła zaintere-
sowanym osobom link, czyli za-
proszenie umożliwiające w  nim 
udział. W  listopadzie zajęcia od-
bywają się w  piątki w  g.  10–12. 
Harmonogram spotkań: 5.11 – In-
tegracja z rękodziełem w tle (zaję-
cia stacjonarne); 12.11 – Spotkanie 
z kreatywnością (zajęcia stacjonar-
ne); 19.11 – Psychoekologia (webi-
nar online); 26.11 – Spotkanie in-
tegracyjne z herbatą w tle (zajęcia 
stacjonarne). Obowiązują zapisy: 
tel. 667 313 012. Pod tym nume-
rem można także porozmawiać 
z koordynatorką, rozwiać wszelkie 
wątpliwości czy zaproponować in-
teresującą tematykę spotkań. Pro-
jekt jest finansowany z  budżetu 
Miasta Poznania. •

W  listopadzie w  Palmiarni Po-
znańskiej nadal dostępna bę-
dzie wystawa Delfiny słodko-
wodne i  morświny. Najbardziej 
zagrożone walenie świata – ga-
tunki delfinów słodkowodnych 
oraz morświnów zaprezentowa-
ne zostały tu w  postaci makiet 
w skali 1:1. 
Wystawa dostępna jest w  godzi-
nach otwarcia Palmiarni, a  koszt 

udziału w  cenie biletu wstępu. 
Dodatkowo do 5.11 w  Pawilo-
nie III prezentowane będą zdjęcia 
wyróżnione w konkursie „Oko na 
Palmiarnię w 110. urodziny!”.
Palmiarnia czynna jest od wtor-
ku do niedzieli w g. 9–17, kasa do 
g. 16 (1.11 – zamknięte, 11.11 – 
otwarte). Bilety: 12 i 8 zł, w każdy 
wtorek osoby w  wieku 60+ mogą 
kupić bilet w cenie 4 zł. •

Jak wyglądały policyjne mundury 
w  okresie międzywojennym? Ja-
kiej marki i barwy były policyjne 
rowery? 
Ile waży policyjna tarcza? Jak wy-
glądała kiedyś policyjna dyżurka? 
Na jakich motocyklach jeździli 
funkcjonariusze? Jaka była histo-
ria policjantów w  okresie II woj-
ny światowej? Na te i  inne pytania 
będzie można uzyskać odpowiedzi 
podczas spotkania w  Sali Tradycji 

Policji w  Komendzie 
Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu (ul. Taboro-
wa 22). 
Salę Tradycji utworzo-
no kilkanaście lat temu. 
Znajdują się w niej zbiory 
eksponatów, mundurów, 
dokumentów zgromadzone przez 
pasjonatów tradycji policyjnej. Salę 
podzielono na kilka części – znaleźć 
w niej można Salę Policji Państwo-

wej, Salę Policji okresu 
II Wojny Światowej, 
Salę Policji Współcze-
snej oraz Salę General-
ską. Salę Tradycji mogą 
bezpłatnie zwiedzać 
zorganizowane grupy 
(do 15 osób) w  każdy 

wtorek w  g. 11–13, po wcześniej-
szym umówieniu wizyty pod nume-
rem tel. 47 771 37 98 (kontakt: pon.–
pt. w g. 9–13). •

Jesień w Klubie 
Starszaka CREO

Palmiarnia 
pełna… delfinów! 

O policyjnej tradycji

Nawiąż kontakt ze sztuką 
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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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– Ze względu na wciąż obecne za-
grożenie epidemiczne postanowi-
liśmy dostosować nasze działania 
do dynamicznie zmieniającej się 
sytuacji – zapewniają organizato-
rzy. – Z tego powodu ponownie re-
zygnujemy ze wszystkich wydarzeń 
mogących gromadzić jednorazowo 
zbyt dużą liczbę osób, takich jak ko-
rowód, uroczyste przekazanie klu-
czy do miasta czy koncert finałowy. 
Nasze decyzje dodatkowo warunku-
je planowany remont ulicy Święty 
Marcin, na odcinku od ulicy Gwar-
nej do ronda Kaponiera – tłumaczą.
Mimo tych trudności zapraszają do 
wspólnego spędzania tego czasu na 
Świętym Marcinie. – W czasie tego-
rocznych Imienin Ulicy przyjrzymy 
się kryzysowi humanitarnemu, jaki 
trwa na granicy polsko-białoruskiej. 
Podczas dwóch planowanych spo-
tkań zastanowimy się, jak to możliwe, 
że tak wiele osób potrafi usprawie-
dliwiać okrucieństwo wobec potrze-

bujących. Naszymi gośćmi będą ak-
tywiści zaangażowani w  pomoc 
uchodźcom  – zapowiadają najważ-
niejszą część tegorocznego programu.
Przez cały długi weekend (11–14 li-
stopada) na odnowionym odcinku 
ulicy Święty Marcin będzie można 
spotkać wielu czyniących dobro ak-
tywistów i  organizacji pozarządo-
wych, działających na rzecz osób 
z  doświadczeniem uchodźczym. 
Nie zabraknie elementów corocz-
nego korowodu, muzyki, pokazów 
sportowych i  cyrkowych oraz tańca 
(program cały czas powstaje). Przed 
Zamkiem trwać będzie też cztero-
dniowy kiermasz rogali, na którym 
obok tradycyjnie wypiekanego cia-
sta – nieodłącznego elementu święto-
marcińskich imienin – będzie można 
zakupić wyroby rękodzieła i  inne 
atrakcyjne przedmioty. – Od wielu lat 
staramy się, aby poznańskie Święto 
Niepodległości było radosnym, jed-
noczącym mieszkańców miasta wy-
darzeniem. W tym roku obok wspól-
nej zabawy chcielibyśmy znaleźć 
czas na refleksję, czy historia patrona 
Imienin Ulicy może być dla nas nadal 
inspiracją – zaznaczają organizatorzy. 

Sylwia Klimek

Same są historią, ale wciąż też ją 
tworzą. Międzynarodowe Targi 
Poznańskie mają 100 lat. Na uro-
dzinową wystawę zaprasza Foto-
plastykon Poznański.
Na wystawę składają się pojedyn-
cze migawki z historii Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich. 
Będą to wybrane momenty z  ży-
cia Targów, począwszy od lat 20., 
kiedy odbył się Pierwszy Targ Po-
znański i  Powszechna Wystawa 
Krajowa – największa tego typu 
impreza na ziemiach polskich, 
przez rok 1956 i dramatyczne wy-
darzenia Poznańskiego Czerwca, 

po lata 70., gdy Targi ugruntowa-
ły już pozycję jednego z  ważniej-
szych ośrodków targowych w Pol-
sce 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  histo-
rię. To przenikanie się jest właści-
wością wielu takich „kultowych” 
miejsc, a  szczególnie tych, które 
funkcjonują nadal tak w przestrze-

ni, jak i  w  zakresie tych działań, 
do których zostały powołane. To 
w  końcu również historia ludzi, 
którzy przez lata przewijali się 
przez Targi, pozostawiając po so-
bie różne – bardziej i mniej wyraź-
ne – ślady.  mnl
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Dobro na Świętym Marcinie

Zatrzymane 
w targowym kadrze 

Jedno z najbardziej pozytywnych i radosnych poznańskich świąt – Imieniny 
Ulicy Święty Marcin – znów odbędzie się w cieniu pandemii. Tym razem jednak 
spotkamy się na żywo i poświętujemy wspólnie, od 11 do 14 listopada  
na Świętym Marcinie.

promocja

W listopadowym IKS-ie: 

Gry miejskie i terenowe – szalenie ciekawy i stale 
rozwijający się sposób spędzania wolnego czasu 
został wzięty pod lupę przez Piotra Basińskiego 
z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 
Grać można samotnie albo z rodziną lub przyja-
ciółmi – wystarczy sięgnąć po nasz temat numeru 
i poznać więcej szczegółów. 

Jesienią kultura w Poznaniu wcale nie zasypia. 
Zapowiadamy Erę Jazzu, festiwal Ale Kino! oraz wystawę Światło i cień w Mu-
zeum Narodowym – wydarzenia, które warto zapisać w swoim kalendarzu. 

Rozmawiamy z Maciejem Potulnym, który przełożył pierwszą powieść reżyse-
ra Quentina Tarantino, a także z Marcinem Lutomskim z Walhalli – grupy, która 
przygotowuje kostiumy i choreografię walk do takich produkcji jak m.in. serial 
Barbarzyńcy Netfliksa. 

Przedstawiamy wyniki Plebiscytu na Człowieka kultury oraz Wydarzenie 
kulturalne sezonu – nareszcie poznamy laureatów corocznego konkursu orga-
nizowanego przez IKS-a oraz portal Kulturapoznan.pl! 

Wystawa Zatrzymane w targowym 
kadrze. Sto lat targów w Poznaniu, 
Fotoplastykon Poznański, 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)

Imieniny Ulicy Święty Marcin pod 
hasłem „DOBROczynię”, 11–14.11, 
g. 11–19, przed CK Zamek, na ulicy 
Święty Marcin, szczegóły: ckzamek.pl
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Mirosława Leiser-Troszczyńska

dla niektórych było przeszkodą nie 
do pokonania. Także rodzice z  ra-
dością pożegnali ikarusy, bo wnie-
sienie do środka wózka dziecięcego 
było karkołomnym zadaniem i wy-
magało udziału dwóch osób. 
Dzięki staraniom Klubu Miłośni-
ków Pojazdów Szynowych zacho-
wano jednego krótkiego ikarusa 
typu 260 i  jednego przegubowego 
typu 280.26. Ten drugi jeździ na li-
nii turystycznej.

Szymon Mazur

W  1987 roku MPK przejęło teren 
w  Biskupicach w  gminie Swarzędz, 
gdzie powstało zaplecze remonto-
we obsługujące poznański tabor. 
W 1998 roku wyodrębniono z MPK 
Zakład Napraw Autobusów i  prze-
kształcono w  samodzielne przed-
siębiorstwo. Remontowano tam 
i  naprawiano autobusy, a  nawet 
montowano nowe pojazdy. 
W tym okresie rozpoczęły się zmia-
ny, które były zwiastunem praw-
dziwej rewolucji w  poznańskiej ko-

munikacji publicznej. W 1995 roku 
kupiono pierwszy niskopodłogowy 
autobus typu Jelcz M121M. Władze 
miasta podjęły też odważną decyzję, 
wzięły kredyt i  kupiły 122 nisko-
podłogowych autobusów z  silnika-
mi spełniającymi normy czystości 
spalin Euro-1. Ten zakup, choć był 
ogromnym obciążeniem finanso-
wym dla miasta, pozwolił na rozru-
szanie produkcji autobusów w oko-
licach Poznania. Niskopodłogowe  
autobusy MAN montowano w pod-

poznańskich Biskupicach, wkrótce 
ruszyła też produkcja w Bolechowie.
14 stycznia 2010 roku był ostatnim 
dniem pracy ikarusów na liniach 
dziennych, a 16 stycznia odbyło się 
oficjalne pożegnanie, uświetnione 
paradą. Tego dnia z pewnością ode-
tchnęli z  ulgą pasażerowie o  słab-
szej kondycji, seniorzy czy niepeł-
nosprawni, ponieważ wchodzenie 
po wysokich stopniach do ikarusa 
naprawdę wymagało sprawności 
fizycznej. Podłoga miała 92 cm, co 
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Obecnie ikarusami można podróżować po Poznaniu na liniach turystycznych

Ikarusy produkowano od 1972 roku 
w fabryce Karosszéria-és Járműgyár 
w Budapeszcie. W latach 80. XX wie-
ku kraje obozu socjalistycznego ku-
powały je chętnie ze względu na niską 
cenę i dużą dostępność.  W czasach 
PRL autobusów nie kupowały miasta 
ani miejscy przewoźnicy, przydzie-
lało je państwo. Poznań otrzymał je 
jako czwarty w Polsce (po Warszawie, 
Łodzi i Katowicach). 13 października 
1981 roku do Poznania przyjechał 
pociąg wiozący 13 autobusów, a  do 
końca roku do naszego miasta do-
starczono w sumie 55 ikarusów. 
Poznańskie ikarusy stacjonowały 
w  nowo zbudowanej zajezdni auto-
busowej przy ul. Kaczej na Kopani-
nie. Ich znakiem rozpoznawczym 
był czerwony kolor oraz gumowa 
harmonijkowa osłona przegubu po-
środku pojazdu. Ten element spra-
wiał problemy. Gumowy przegub 
po kilku latach eksploatacji niestety 
pękał. Zdarzało się, że w czasie desz-
czu do przedziału pasażerskiego lała 
się woda, a  zimą wdzierał się śnieg 
i mróz. Drzwi w ikarusach też nie były 
szczelne, więc wewnątrz zawsze hulał 
wiatr, a ogrzewanie montowano chy-
ba tylko na pokaz. Często zdarzały się 
usterki na trasie, bywało, że „przegu-
bowiec” dojeżdżał na pętlę przechylo-
ny na bok lub z otwartymi drzwiami.
Nowością w ikarusach była wydzie-
lona (zamknięta) kabina kierujące-
go. Dziś trudno to sobie wyobrazić, 
ale wcześniej kierowca był oddzie-
lony od pasażerów tylko metalową 
rurką i  krótką zasłonką za siedze-
niem. Sprzyjało to zaczepkom, na-
mawianiu kierowców do zmiany 
trasy i  doradzaniu, jak należy jeź-
dzić. W  „nowoczesnych” ikarusach 
już się to nie zdarzało.
Dzięki dostawie ikarusów w Pozna-
niu zażegnano kryzys komunikacyj-
ny, gdy do licznych starych autobu-
sów brakowało części zamiennych. 
Zmusiło to MPK do zawieszenia lub 
skrócenia części linii. Dla mieszkań-
ców dzielnic podmiejskich była to 
prawdziwa tragedia, gdyż samochód 
nie był jeszcze wtedy produktem 
dostępnym na wyciągnięcie ręki. 

Autobusy minionej epoki
40 lat temu na ulice Poznania wyjechały pierwsze autobusy marki Ikarus. 
Chociaż z dzisiejszej perspektywy „przegubowce” wyglądają na staroświeckie, 
to sprawdzały się w codziennej eksploatacji. Pasażerowie doceniali ich 
pojemność. I była to chyba ich jedyna zaleta.

„Jak poszłam na studia, to nikomu 
nic nie mówiłam. Nikt o mnie nic 
nie wie i tylko bolało mnie, że mu-
szę taką maskę założyć” – opowiada 
Mirosława Leiser-Troszczyńska  – 
Polka pochodzenia żydowskiego, 
absolwentka polonistyki.
Urodziła się w 1946 roku, większość 
jej rodziny zginęła w Treblince. Ukoń-
czyła polonistykę na UAM w Pozna-
niu, dziś żyje w Niemczech. Opowie-
działa nam o swoich doświadczeniach 
związanych z  pochodzeniem, napa-
ściach w  szkole podstawowej i  śred-
niej, o swoim ojcu, ukrywaniu się na 
studiach (również w  marcu 1968). 
Podzieliła się z nami też refleksją do-
tyczącą nietolerancji.  agn
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Doświadczenie nietolerancji
Po z n a ń s k i e 
Archiwum Hi-
storii Mówio-
nej (historia-

mowiona.poznan.pl) to rozmowy 
z poznaniakami i Wielkopolanami, 
którzy opowiadają o  swoich prze-
życiach. 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. 
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