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Jeże śpią zazwyczaj w  specjalnie 
stworzonych do tego gniazdach, 
które same budują. Znajdziemy 
je w  ściółce, nieużywanych pa-
leniskach czy też stertach liści. 
Pozostają w  nich do wiosny. Pod 
żadnym pozorem nie należy ich 
budzić. 
Jeśli napotkamy jeża, należy zwró-
cić uwagę, czy zwierzę nie jest 
poszkodowane – jeśli widać ranę, 
krew, konieczny jest szybki trans-
port do ośrodka. Jeśli zwierzę nie 
wykazuje objawów chorobowych, 
zwija się w kulkę, próbuje oddalić 
się od człowieka, należy pozosta-
wić je w  spokoju. Późną jesienią 
jeże powinny już spać, więc jeśli 
spotkamy jakiegoś w dzień, istnie-
je wysokie ryzyko, że stan choro-
bowy nie pozwala mu zasnąć na 
zimę. Należy także zabrać go do 
ośrodka rehabilitacji. Zwierzę naj-
lepiej transportować w  zamknię-
tym kartonie, nieco większym niż 
sam jeż. Nie należy ich dokarmiać 
ani poić.
W przypadku znalezienia jeża póź-
ną jesienią podczas prac ogrodo-
wych nie należy go budzić. W mie-
ście w  parkach pozostawione są 
miejsca, z  których liście nie są 
zbierane – takie enklawy stanowią 
idealne schronienie do zimowania 
jeży czy innych małych dzikich 
zwierząt.
Pod koniec 2022 roku pracownicy 
Wydziału Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Miasta Poznania od-
wiedzili Uniwersytecki Ośrodek 
Leczenia i  Rehabilitacji Zwierząt 

przy Centrum Medycyny Wetery-
naryjnej Uniwersytetu Przyrodni-
czego, gdzie przebywało wówczas 
11 jeży. Znalazły tam one troskli-

wą opiekę, mimo że nie wszystkie 
takiej pomocy wymagały. Trafiły 
tam, ponieważ ludzie, widząc zwi-
niętego jeża w stercie liści, wyszli 

z  założenia, że zwierzę jest ranne 
lub coś mu dolega. Jeże, które się 
teraz wybudzą lub które jeszcze 
nie zapadły w  sen, nie zasną już 

tej zimy. Te, które trafiły do azylu, 
zostaną tam do wiosny, dopiero 
w  kwietniu zostaną wypuszczone 
na wolność.  oprac. red.

Jeże to zwierzęta, które zapadają zimą w stan hibernacji, czyli uśpienia.  
Jak postępować, gdy w okresie zimowym napotkamy to zwierzę? 

Nie budź jeża przed wiosną

 Jeże zimą zapadają w stan hibernacji, nie wolno ich wybudzać
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Ze względu na pogłębiające się 
efekty zmian klimatu obserwuje 
się występowanie dwóch skrajnych 
zjawisk: niedoboru wody oraz jej 
nadmiaru. Długoterminowe okresy 
suszy często przerywane są krót-
kotrwałymi, bardzo intensywnymi 
opadami deszczu, które powodują 
przeciążenie systemu kanalizacyj-
nego i  lokalne podtopienia. Latem, 
w  wyniku wysokich temperatur 
i długich okresów bezdeszczowych, 
zużycie wody drastycznie wzrasta 
i  pojawiają się miejsca, w  których 
zaczyna jej brakować.
Do działań adaptacyjnych, które 
mogą załagodzić występujące pro-
blemy, zaliczamy retencję wód opa-
dowych i roztopowych oraz zagospo-
darowywanie ich w  miejscu opadu. 
W  celu ich wdrożenia konieczna 
jest zmiana tendencji odprowadza-
nia wód bezpośrednio do systemu 
kanalizacyjnego na ideę „miasta 
gąbki”. Należy traktować wody opa-
dowe jako cenny surowiec, nie jako 
problem, którego należy się pozbyć. 
Standardem w  gospodarowaniu za-
sobami wodnymi powinny stać się 
elementy niebiesko-zielonej infra-
struktury oraz inne urządzenia re-

tencyjne ograniczające bezpośrednie 
odprowadzanie wód do odbiornika. 
W celu zatrzymania wody w mieście 
należy rozwinąć otwarte systemy 
kanalizacji deszczowej, ograniczać 
wprowadzanie nawierzchni nieprze-
puszczalnych i zwiększać możliwości 
chłonne otaczającego nas krajobrazu 
poprzez implementację zrównowa-
żonych systemów retencyjnych.
Główne cele wprowadzania małej 
retencji w przestrzeń miejską to:
–  poprawa lokalnego bilansu wod-

nego,
– polepszenie mikroklimatu,
–  zmniejszenie ilości oraz prędkości 

odpływających wód,
– zasilanie wód podziemnych,
–  zasilanie systemów roślinnych 

poprzez rozsączanie wód opado-
wych w strefie włośnikowej syste-
mów korzeniowych,

–  odciążenie sieci kanalizacji desz-
czowej.

Powyższe założenia można osiągnąć 
poprzez:
–  zagospodarowanie wód pocho-

dzących z  opadów atmosferycz-
nych w miejscu ich opadu, 

–  efektywne zarządzanie urządze-
niami melioracji wodnej,  

–  renaturalizację oraz należyte 
utrzymanie cieków wodnych, 

–  zachowanie lub odbudowę starych 
i  wyznaczenie nowych obszarów 
naturalnej retencji terenowej, 

–  modernizację istniejących urzą-
dzeń wodnych, 

–  wzbogacenie krajobrazu w  zielo-
no-niebieską infrastrukturę (ogro-
dy deszczowe, niecki bioretencyj-
ne, stawy i oczka wodne), 

–  rozszczelnienie powierzchni utwar-
dzonych.

Przykładowym i  mało skompliko-
wanym rozwiązaniem zielono-nie-
bieskiej infrastruktury, retencjonu-
jącym wody opadowe i  roztopowe 
jest ogród deszczowy. Zakładany 
w gruncie lub w pojemniku, zasilany 
jest najczęściej wodami opadowymi 
z dachu za pomocą rur spustowych. 
W  ogrodzie deszczowym wykorzy-
stywane są odpowiednie warstwy 
podłoża, które zatrzymują i  filtrują 
wodę. Dodatkowo ogrody uzupeł-
niane są roślinnością odporną na 
okresowe susze i  zalewanie, która 
wykorzystuje wodę zgromadzoną 
w warstwach gruntu. Efektem dzia-
łania ogrodów deszczowych jest 
spowolnienie spływu, zasilenie sys-

temów roślinnych, podczyszczenie 
wód opadowych, infiltracja wód do 
gruntu oraz ewapotranspiracja, czy-
li parowanie terenu poprzez grunt 
i  części nadziemne roślin. Podczas 
zakładania ogrodu w pojemniku na-
leży uwzględnić wytrzymałość sto-
sowanych materiałów na napór ma-
teriału wypełniającego oraz zmienne 
warunki atmosferyczne. W  zależ-
ności od parametrów technicznych 
rozwiązania może zaistnieć koniecz-
ność wyposażenia go w przelew awa-

ryjny, który zabezpieczy przed prze-
laniem się wód opadowych. Oprócz 
korzyści ekologicznych stosowanie 
ogrodów deszczowych ma również 
walor estetyczny w  formie obniżo-
nych rabat bylinowych lub dużych 
donic wypełnionych roślinami. 
Więcej informacji na temat sposo-
bów zagospodarowania wód opado-
wych można znaleźć w materiałach 
dostępnych na stronie: aquanet-re-
tencja.pl. 

oprac. Justyna Walczak
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Przydomowy system retencji  

Schemat budowy ogrodu deszczowego
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Retencja dla środowiska 
Woda w mieście pełni funkcje gospodarcze i środowiskowe. To niezastąpiony 
i niezbędny element życia ludzi, zwierząt i roślin, dlatego tak ważny jest dostęp 
do jej zasobów.
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Las Pamięci na cmentarzu junikowskim

Miejsce zajmuje ok. 180 m kw. i jest 
położone w  spokojnym zakątku 
nekropolii na Junikowie. Kwatera 
ma charakter naturalny i  minima-
listyczny. Miejsca poszczególnych 
pochówków nie są w żaden sposób 
oznaczane nagrobkami czy płytami. 
Nie będą też zdobione wiązankami 
lub wieńcami.
Imiona i  nazwiska zmarłych – na 
życzenie rodziny – można umiesz-

czać na ustawionych tam dwóch 
kamiennych tablicach. Przy nich 
można złożyć symbolicznie znicze 
czy kwiaty, jak ma to miejsce przy 
innych miejscach zbiorowych po-
chówków czy pomnikach.
Dzięki wykorzystaniu potencjału 
tego leśnego i  spokojnego zakąt-
ka nekropolii na Junikowie Las 
Pamięci umożliwia kontemplację 
i  wspominanie zmarłych wśród 

szumu drzew. Opadające jesienią 
liście i  leśna ściółka są naturalnym 
wystrojem tego szczególnego miej-
sca pamięci, a  przy tym naturalną 
aranżacją, której nie trzeba sprzątać, 
poprawiać i dodatkowo dekorować. 
Na terenie zamontowano też ławki 
dla osób odwiedzających.
Las Pamięci utworzony został 
w  obrębie pola nr 40. Można się 
tam dostać ścieżką prowadzącą do 

Las Pamięci na Junikowie
Na cmentarzu junikowskim powstał Las Pamięci. To pierwsza 
w Poznaniu położona pośród drzew kwatera, która umożliwia pochówek 
w biodegradowalnych urnach. 

„Byłem szczęśliwym uczestnikiem 
bądź świadkiem wielu poniższych 
anegdotek, inne usłyszałem od ak-
torów i reżyserów – gości Sceny na 
Piętrze w  Poznaniu” – Piotr Żu-
rowski, muzyk.
Wczesne lata 80. XX wieku, gościem 
audycji radiowej Jedynki „Muzyka 
nocą” jest związany z Estradą Poznań-
ską Tadeusz Woźniak. Około 2.30 
dodzwania się wreszcie szczęśliwy 
słuchacz, by pozdrowić gościa. Pani 
Maria Szabłowska pyta dość obceso-
wo: „A dlaczego pan jeszcze nie śpi?”.
Dymsza znalazł się pewnego razu, 
jeszcze przed II wojną światową, 
w  towarzystwie „wysoko urodzo-
nych” panów, którzy prowadzili 
rozmowę na temat swojego pocho-
dzenia.

– Mój ród wywodzi się z  książąt 
z XII wieku – powiedział pierwszy.
– Mój praszczur był adiutantem 
króla Łokietka i  ukrywał się z  nim 
w Ojcowie – powiedział drugi.
– To wszystko jeszcze nic! – powia-
da na to Dymsza. – Ja do dziś płacę 
odsetki od pożyczki, którą zaciągnął 
mój praprapradziad, gdy z  trzema 
królami wybrał się do Betlejem.
Scena na Piętrze jest atrakcyjnym 
miejscem dla firm, banków itp., któ-
re wykupują spektakle, by ugościć 
swych klientów lub pracowników. 
Od jednej z „warsiawskich” firm do-
staliśmy zapytanie, czy możliwe jest 
podanie „welcome drinka?”. Odpo-
wiedzieliśmy, że owszem, a  na za-
kończenie nawet „good bye bigos!”.

oprac. red.

Z notesu 
estradowcaDrogie Seniorki,  

Drodzy Seniorzy
Kryzys i oszczędności dosięgnęły niestety również miesięcznik „Senioralny Poznań”. Znaczny wzrost kosz-
tów druku sprawił, że nie byliśmy w stanie utrzymać nakładu czasopisma na dotychczasowym poziomie 
11 tys. egzemplarzy. Od stycznia 2023 roku „Senioralny Poznań” będzie ukazywał się w nakładzie 7 tys. eg-
zemplarzy. Powoduje to również ograniczenie liczby punktów na terenie Poznania, w których dostępny jest 
nasz informator. Nadal jednak bezpłatną gazetę można otrzymać w około 60 punktach w mieście, w tym 
m.in. w  Centrum Informacji Kulturalnej, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Bibliotece Raczyńskich i  jej 
filiach, Domu Kultury „Stokrotka”, wybranych osiedlowych domach kultury. „Senioralny Poznań” w pliku 
PDF można pobierać ze strony Wydawnictwa Miejskiego Posnania (wmposnania.pl) i Centrum Inicjatyw 
Senioralnych (centrumis.pl). 
Mamy nadzieję, że jest to ostatnie zmniejszenie nakładu, choć trudno dziś przewidzieć, co przyniesie kolejny 
rok. Ze swej strony obiecujemy, że jeśli tylko pozwolą nam możliwości finansowe, powrócimy do większego 
nakładu. 

Z wyrazami szacunku
Zespół i współpracownicy „Senioralnego Poznania”

wyjścia z cmentarza od ul. Owczej 
(ostatnia furtka). Podobna for-
muła pochówków funkcjonuje od 
wielu lat w  ramach Pola Pamięci 
od strony ul. Grunwaldzkiej. Tam-
ta kwatera nie ma jednak charak-
teru leśnego. Kolejny Las Pamięci 

powstanie na terenie cmentarza 
Miłostowo.
Więcej informacji o  organizacji 
pochówków na poznańskich cmen-
tarzach można znaleźć na stronie: 
uslugikomunalne.com.pl/cmenta-
rze-komunalne.  oprac. red.
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Główne założenia projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania” 

Do 5 stycznia 2023 roku można za-
poznać się z  projektem „Studium 
uwarunkowań i  kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
Poznania”, a do 27 stycznia wnieść 
uwagi do tego dokumentu.
„Studium uwarunkowań i  kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego Poznania” to strategiczny 
dokument, który będzie wpływać 
na rozwój miasta przez najbliższe 
dekady. Studium określa ramy roz-
woju dla całego Poznania i stanowi 
podstawę dla kolejnych, bardziej 
szczegółowych opracowań, czyli 
miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Obowią-
zujący aktualnie dokument został 
uchwalony w  2014 roku i  wymaga 
dostosowania do współczesnych re-
aliów.
Do 5 stycznia 2023 roku z dokumen-
tem można się zapoznać w siedzibie 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
przy ul. Za Bramką 1 (w  g. 9–15) 
lub na stronie: mpu.pl. Do projektu 
nowego „Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Poznania” można 
wysyłać uwagi. Będą one przyjmo-
wane do 27 stycznia 2023 roku po-
przez pocztę elektroniczną (mpu@
poznan.mpu.pl) lub tradycyjną na 
adres: Miejska Pracownia Urbani-
styczna, ul. Za Bramką 1, 61-842 
Poznań. W piśmie z uwagami nale-
ży podać imię i nazwisko lub nazwę 
podmiotu, adres zamieszkania albo 
siedziby, a  także oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy. 

Prace nad nowym studium rozpo-
częto w 2020 roku. W ramach I etapu 
konsultacji społecznych odbyła się 
telekonferencja z  udziałem przed-
stawicieli wszystkich rad osied- 
li oraz dyskusja online prowadzona 
w  mediach społecznościowych. Od 
mieszkańców zebrano także wnio-
ski do projektu. Wpłynęło ich ponad 
1500. W 2021 roku przeprowadzono 
pierwszą część II etapu konsultacji. 
Złożył się na nią cykl debat eksperc-
kich i społecznych z przedstawicie-
lami organizacji pozarządowych 
oraz rad osiedli. Wnioski z konsul-
tacji posłużyły miejskim planistom 
do sporządzenia głównych założeń 
projektu nowego „Studium uwa-
runkowań i  kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Poznania”.
W  ramach drugiej części, która od-
była się w  2022 roku, zorganizowa-
no otwarte spotkanie konsultacyjne. 
Mieszkańcy, firmy, stowarzyszenia 
czy rady osiedli mogły wyrazić swo-
ją opinię. MPU otrzymało od ponad 
2 tys. podmiotów 600 pism. W opi-
niach przeważały kwestie związane 
z  ochroną terenów zieleni. Wie-
le  z  nich dotyczyło również ukła-
du transportowego, np. propozycji 
wyznaczenia nowych tras tramwa-
jowych, łączących gminy ościenne 
z centrum Poznania. Były też opinie 
dotyczące systemu dróg rowerowych 
w mieście.
Projekt studium podzielono na 
sześć  głównych założeń. Jednym 
z nich jest „Miasto zielono-błękitnej 
sieci” – odpowiedź polityki prze-

Konstytucja  
przestrzenna  
Poznania 

Od połowy grudnia trwają zapi-
sy na kolejną edycję PKO Poznań 
Półmaraton. Bieg odbędzie się 16 
kwietnia 2023 roku.
PKO Poznań Półmaraton to im-
preza cykliczna, organizowana od 
2008 roku z przerwą spowodowaną 
pandemią. W ubiegłorocznej edycji 
udział wzięło ponad 6 tys. biegaczek 
i biegaczy z 25 państw.

Trasa półmaratonu rozpoczyna 
się na ul. Grunwaldzkiej przy 
MTP, a meta przewidziana jest 
na placu św. Marka. Obejmuje 
ona jedną pętlę o długości 21,097 
km. Start biegu przewidziany jest 
na g. 10. Pomiary czasów podczas 
biegu będą wykonywane za po-
mocą chipów przyczepionych do 
sznurowadeł każdego uczestnika. 

Na trasie będą czekały na uczestni-
ków punkty odżywiania, które zo-
staną rozmieszczone co 5 km. Bie-
gacze znajdą tam wodę i czekoladę, 
a w części z nich dostępne będą 
także napoje izotoniczne. Zgłosić 

może się każda osoba, która naj-
później 16 kwietnia 2023 roku 
ukończy 18 lat. Obowiązuje limit 
opłaconych zgłoszeń wynoszący 
8 tys. miejsc. Bezpłatny udział 

w biegu przysługuje uczestnikom, 
którzy ukończyli wszystkie minio-
ne edycje biegu (takich osób jest 
60), a także tym, którzy podczas 
tegorocznego półmaratonu zajęli 

miejsca I–III w kategoriach wieko-
wych.
Zgłoszenia można wysyłać do 13 
kwietnia 2023 roku lub do wyczer-
pania miejsc, poprzez oficjalną 
stronę wydarzenia: halfmarathon.
poznan.pl. Organizatorami biegu 
są Miasto Poznań oraz Poznańskie 
Ośrodki Sportu i Rekreacji. 

oprac. red.

Ruszyły zapisy na półmaraton 

strzennej Poznania na negatywne 
konsekwencje zmian klimatycz-
nych. Zapisy dokumentu zachowują 
strukturę przyrodniczą, opartą na 
klinowo-pierścieniowym systemie 
miasta, ale także rozwijają te za-
łożenia, obejmując ochroną osie-
dlowe tereny zieleni o  powierzchni 
powyżej 5 tys. m kw. Ponadto nowe 
przepisy wprowadzają łączniki po-
między klinami zieleni oraz osiedlo-
wymi obszarami roślinności. 
„Miasto mozaika” zakłada łączenie 
i mieszanie się ze sobą wielu funk-
cji, takich jak np. zabudowa miesz-
kaniowa czy usługowa. Chodzi tak-
że o  wzbogacanie terenów osiedli 
mieszkalnych o  zieleń i  tworzenie 
lokalnych centrów usługowych. 
Dzięki temu założeniu wzmocniony 
zostanie również trend powrotu do 
centrum Poznania lokalnych warsz-

tatów rzemieślniczych. „Miasto do-
godnego transportu”. Założenie jest 
oparte na ograniczaniu dostępności 
śródmieścia dla ruchu samochodo-
wego na rzecz transportu zbioro-
wego. Model wyznacza podstawo-
wy system dróg, oparty na ramach 
komunikacyjnych, a  także trasy 
tramwajowe prowadzone przede 
wszystkim do terenów zabudowy 
mieszkaniowej. Elementy te wspie-
rane są przez ciągi rowerowe, gdzie 
Wartostrada i  szlak jezior łączą za-
równo drogi promieniście rozcho-
dzące się od centrum, jak i  ulice 
osiedlowe. 
„Miasto krótkich odległości” to 
założenie, w  ramach którego za-
spokajanie codziennych potrzeb 
mieszkańców jest możliwe w  ich 
bliskim otoczeniu, bez konieczności 
przemieszczania się samochodem. 

Chodzi również o  dostęp do tere-
nów zieleni.
Kolejnym założeniem jest „Miasto 
synergii”. Wskazana w  projektowa-
nym studium polityka przestrzenna 
odpowiada na potrzebę synchroni-
zacji działań publicznych i prywat-
nych, w oparciu o zasadę współod-
powiedzialności za miasto. To także 
miasto silnie włączające mieszkań-
ców w proces partycypacji w podej-
mowaniu decyzji planistycznych.
„Powrót do miasta” – polityka prze-
strzenna zapisana w nowym studium 
zakłada także reurbanizację i wzmac-
nianie procesów odnowy i  rewitali-
zacji. Priorytetem jest wykorzystanie 
terenów zurbanizowanych i zagospo-
darowanych, szczególnie tych, gdzie 
zapewniony jest dostęp do istniejącej 
infrastruktury transportowej i  tech-
nicznej.  oprac. red.



Muzeum Narodowe oraz jego od-
działy zapraszają do siebie w styczniu. 

Muzeum Narodowe 
(Al. Marcinkowskiego 9, tel. 61 856 
80 00). Czynne: wt.–czw., sob.–
niedz. w  g. 10–16, pt. w  g. 10–17, 
bilety na wystawę stałą: 20/13 zł 
(wtorki wstęp wolny). W  muzeum 
nadal prezentowana jest wystawa Idę 
w świat i trwam. Obrazy Jacka Mal-
czewskiego z  Lwowskiej Narodowej 
Galerii, na której można zobaczyć 
34 obrazy najważniejszego w  sztu-
ce polskiej symbolisty. Wydarzenia 
towarzyszące wystawie (udział na 
podstawie biletu wstępu do mu-
zeum): 12.01, g. 12.15 – Czwartki 
dla seniorów: oprowadzanie kurator-
skie; 21.01, g. 11.15 – wykład: Jacek 
Malczewski, „Niespełna rozumu”, 
1888; 28.01, g. 12 – oprowadzanie 
kuratorskie. Do 29.01 dostępna jest 
wystawa Wielkopolska w  monetach 
i medalach. Podróż przez tysiąclecie, 
prezentująca aż 1500 artefaktów. 
Wydarzenia towarzyszące wystawie 
(udział na podstawie biletu na wy-
stawę: 15/10 zł): 7.01, g. 12 – spotka-
nie z  kuratorem: wykład Pieniądz 
w  sztuce versus sztuka pieniądza; 
8.01, g. 12 – spotkanie z ekspertem: 
wykład Wielka reforma groszowa 
w Wielkopolsce; 14.01, g. 12 – warsz-
taty medalierskie (uczestnicy zosta-
ną wprowadzeni w  tajniki powsta-
wania medali oraz stworzą własne, 
zapisy: tel. 61  856 81 36); 15.01, 
g. 12 – spotkanie z ekspertem: wy-
kład Najnowsze odkrycia skarbów, 
biżuterii oraz pojedynczych mo-
net na terenie Wielkopolski; 20.01, 
g. 18 – spotkanie z kuratorem: wy-
kład Zaloty modliszki do partnera. 
O tym, że pieniądz jest bytem śmier-
telnym, a  inflacja wiecznym; 22.01, 
g. 12 – oprowadzanie kuratorskie 
po wystawie; 27.01, g. 18 – spotka-
nie z kuratorem: wykład Medaliony, 
plakiety, medale. Wielkopolski świat 
drobnego reliefu; 29.01, g. 12 – opro-
wadzanie kuratorskie po wystawie 
(finisaż). Styczniowe warsztaty: 
kurs rysunku i  malarstwa Postać 
ludzka – klasyczne studium modela 
(od 13.01, pt. w  g. 16–19.45, sob. 

w g. 13–16.45, koszt: 350 zł, zapisy: 
warsztaty@mnp.art.pl); warsztaty 
kaligraficzne: Bastarda – gotycka 
kursywa (od 20.01, pt. w  g. 17–20, 
sob. w g. 11–14), koszt: 220 zł, zapi-
sy: kaligrafia@mnp.art.pl).

Muzeum Sztuk 
Użytkowych 
(Góra Przemysła 1, tel. 61 856 80 
75). Czynne: wt.–czw., sob.–niedz. 
w g. 10–16, pt. w   g. 10–17, bilety: 
20/13 zł. Do 15.01 w  muzeum do-
stępna jest wystawa Wiele/Niewiele. 
Dwie drogi myślenia w  projektowa-
niu graficznym (porównanie prze-
ciwstawnych kompozycji opartych 

na celowym zagęszczeniu detalu 
z  tymi o  minimalistycznym cha-
rakterze, bilety: 7/5 zł). Wydarzenia 
towarzyszące wystawie (udział po 
zakupie biletu na wystawę): 7.01, 
g. 14  – projekcja filmu dokumen-
talnego Lex Drewinski w  Kosmosie; 
8.01, g. 11.15 – oprowadzanie ku-
ratorskie; 15.01, g. 12 – oprowadza-
nie kuratorskie (finisaż). Pozostałe 
wydarzenia: 13.01, g. 18 – spotka-
nie autorskie z  ilustratorką Emilią 
Dziubak, wstęp: 10 zł; 14.01, g. 13 – 
Graphic Concept: Ralph Schraivogel, 
wstęp: 10 zł; 20.01, g. 18 – Piątkowe 
spacery: Szklana pogoda, wstęp: 
20/13 zł, zapisy: tel. 61 856 80 75.  •

Styczeń 2023 r. 

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

tytka seniora

Jacek Malczewski, Eloe, 1909, Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. Borysa Woźnickiego
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Uwaga! Uwaga! Informacje na temat inicjatyw, 
usług i  wydarzeń zawarte w  tytce seniora mogą 
okazać się nieaktualne z różnych powodów. Poleca-
my zaglądanie na strony i  profile facebookowe in-
stytucji i  organizacji lub bezpośredni kontakt z  or-
ganizatorami.

Oddział Dzienny Psychiatrycz-
no-Geriatryczny, funkcjonujący 
w  strukturach Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego i  Rehabili-
tacji Medycznej w  Poznaniu przy 
ul. Mogileńskiej 42, sprawuje opie-
kę nad osobami po 60. roku życia 
z  zaburzeniami funkcji poznaw-
czych, które nie są w stanie pozo-
stawać bez opieki domowników, 
mają trudności z  wykonywaniem 
codziennych czynności, przeży-
wają uczucie napięcia, wewnętrz-
nego niepokoju i smutku, czują się 
samotne, niepotrzebne, apatyczne 
i  bezradne. W  ramach pobytu se-
niorzy biorą udział w zajęciach tre-
ningu pamięci, odbywają indywi-
dualną terapię z psychologiem oraz 
uczestniczą w  terapii zajęciowej. 
W  ośrodku panuje przyjazna at-

mosfera, a zajęcia dostosowywane 
są do indywidualnych możliwości 
podopiecznych. Pacjenci cały czas 
pozostają pod opieką pielęgniarki, 
psychiatry, geriatry, psychologa 
oraz terapeuty zajęciowego. Od-
dział funkcjonuje od poniedziałku 
do piątku w g. 7–15.30. W ramach 
pobytu podopieczni otrzymują 
dwa posiłki dziennie (śniadanie, 
obiad). Pobyt pacjenta w  ośrod-
ku jest bezpłatny. Podstawą przy-
jęcia jest skierowanie od lekarza 
(np. rodzinnego), z rozpoznaniem 
mieszczącym się w  następujących 
jednostkach chorobowych ICD10: 
F00 - F09, F20 - F29, F30 - F39. 
Przywóz oraz odbiór pacjentów 
pozostaje po stronie opiekunów. 
Szczegółowe informacje: tel. 618 
738 735.  •

Wsparcie dla osób 
niesamodzielnych

Migrant Info Point prowadzi pro-
gram pod hasłem „Mentoring dla 
seniorów”, który polega na połą-
czeniu w  pary mentora z  Polski 
(osoby w wieku 50+) oraz cudzo-
ziemca. Obok informacji i  do-
radztwa cudzoziemcy otrzymują 
wsparcie w  integracji ze społecz-
nością lokalną. Rolą mentora jest 
poświęcenie ok. 1,5 godziny tygo-
dniowo swojemu partnerowi przez 
okres trzech miesięcy, wsparcie 
w  codziennych sytuacjach, takich 
jak poruszanie się po mieście, za-
pewnienie dostępu do informacji 
o możliwych aktywnościach i roz-
rywkach w  Poznaniu oraz dosko-

nalenie komunikacji w języku pol-
skim.
Mentorem lub mentorką może zo-
stać każdy, nie jest potrzebne do-
świadczenie. Do programu poszu-
kiwane są osoby, które są otwarte 
w stosunku do innych kultur, em-
patyczne, posługują się językiem 
obcym (ale nie jest to wymóg ko-
nieczny), dobrze znają Poznań i są 
odpowiedzialne. Aby zgłosić się do 
programu, należy wypełnić specjal-
ną ankietę dla mentorów, dostęp-
ną na stronie: migrant.poznan.pl.  
Szczegóły: Migrant Info Point,  
ul. Półwiejska 17/27 (II piętro),  
tel. 695 856 549.  •

Zostań mentorem

Malczewski w geście 
solidarności 



Muzeum Archeologiczne w Pozna-
niu (pałac Górków, ul. Wodna 27) 
zaprasza do udziału w  cyklu spo-
tkań dla seniorek i  seniorów Po-
rozmawiajmy o…, podczas których 
archeolodzy pracujący w muzeum 
prezentują różnorodne i  ciekawe 
zagadnienia związane z  archeolo-
gią, historią i  ochroną zabytków. 
Kolejny wykład, pt. Porozmawiaj-
my o... warsztacie konserwatora za-
bytków, odbędzie się 10.01 o g. 12. 
Po wykładzie uczestnicy będą mo-
gli wziąć udział w badaniu składu 
obiektów metalowych. Zaintere-
sowani są proszeni o przyniesienie 
własnego, drobnego przedmiotu 
metalowego (np. pamiątka rodzin-
na, biżuteria). 27.01 o g. 12 w mu-
zeum odbędzie się pokaz filmu 
poświęconego grobowcom megali-
tycznym z terenów Polski Megality. 
Historia sprzed 5500 lat. Po sean-
sie uczestnicy będą mogli obejrzeć 
wystawę Monumentalne grobowce 
z  epoki kamienia. Park Kulturowy 
Sarnowo. Park Kulturowy Wie-
trzychowice, która znajduje się na 
dziedzińcu i w piwnicach muzeum 
(ekspozycja dostępna będzie do 
19.02). Wstęp na oba spotkania 
jest wolny, nie obowiązują zapisy, 
szczegóły: tel. 61 628 55 53. O tym, 

jak walczono w dawnych wiekach 
z  zarazami, będzie się można 
z  kolei dowiedzieć, odwiedzając 
wystawę w  ramach cyklu Bliskie 
spotkania z… Ekspozycja prezen-
tuje dewocjonalia z  wykopalisk 
prowadzonych na terenie Pozna-
nia przez Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu i Wydział Archeologii 
UAM. Ich wspólnym mianowni-
kiem jest karawaka, zwana także 
krzyżem cholerycznym lub moro-
wym, która – jak wierzono – miała 
chronić przed zarazą. Wstęp po za-
kupie biletu do muzeum: 15/10 zł.
Ciekawych wystaw tradycyjnie 
nie zabraknie także w  Rezerwa-
cie Archeologicznym Genius loci 
(ul. Posadzego 3). Od 24.01 do-
stępna będzie tu nowa ekspozycja 
w ramach cyklu Wystawy jednego 
zabytku, która skupi się na łyż-
wach wczesnośredniowiecznych 
odkrytych na obszarze Ostrowa 
Tumskiego w  Poznaniu (wstęp 
po zakupie biletu do rezerwa-
tu: 15/10 zł). Przez cały styczeń 
warto zajrzeć również do kościo-
ła Najświętszej Marii Panny na 
Ostrowie Tumskim – będzie tu 
można zobaczyć wystawę Legendy 
piastowskie, nawiązującą do opo-
wieści, jakie na przestrzeni wie-

ków tworzone były wokół miasta 
Poznania i  najstarszych dziejów 
Polski. 27.01 rezerwat zaprasza 
także na wykład inaugurujący 

całoroczny cykl spotkań Oblicza 
gotyku. Celem tego projektu jest 
ukazanie genezy zjawiska, jakim 
jest gotyk. Tytuł spotkania: Go-

tycka tożsamość – z  powrotem 
do XIII wieku (wstęp wolny, nie 
obowiązują zapisy), szczegóły:  
61 852 21 67.  •

Wykład z cyklu Oblicza gotyku
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13.01 o g. 13 w Wielkopolskim Mu-
zeum Niepodległości odbędzie się 
prezentacja fragmentu oryginalnej 
kroniki filmowej z okresu I wojny 
światowej, połączona z  dyskusją. 

Spotkanie towarzyszy wystawie 
czasowej Z  nadzieją na Niepod-
ległą. Wielkopolanie na frontach 
Wielkiej Wojny. Bilety: 8 zł, obo-
wiązują zapisy: tel. 61 853 19 93.  •

Jakie są najciekawsze na świecie 
projekty architektoniczne biblio-
tek? Na czym polega praca muzeal-
nika? Co czyta Poznań? To tematy 
styczniowych wydarzeń, na które 
zaprasza Biblioteka Raczyńskich. 
Udział we wszystkich spotkaniach 
i spacerach jest bezpłatny, na zwie-
dzania obowiązują zapisy. Harmo-
nogram wydarzeń: 
10.01, g. 18 – Czytanie przestrzeni. 
Przestrzenie-książki. Architektu-
ra bibliotek (nowy cykl prelekcji 
poświęconych sukcesom i wyzwa-
niom współczesnej architektury 
i  urbanistyki). Uczestnicy comie-
sięcznych spotkań przyjrzą się 
przestrzeniom, które zamiesz-
kujemy i  z  których korzystamy, 
pierwsze z  nich dotyczyć będzie 
bibliotek. Miejsce: Biblioteka Ra-
czyńskich, Filia Sztuki; 
12.01, g. 18 – Sztuk-mistrze – spo-
tkanie z  Kingą Sibilską. Na czym 

polega praca muzealnika? Jakie wy-
zwania czekają na pracowników mu-
zeów i czego zwiedzający nie widzą, 
a może powinni zauważyć? Miejsce: 
Biblioteka Raczyńskich, Filia Sztuki; 
14.01, g. 11 – zwiedzanie Bi-
blioteki: architektura i  historia. 
Uczestnicy spojrzą na bibliotekę 
okiem architekta, sprawdzą, czym 
wyróżnia się budynek Biblioteki 
Raczyńskich na tle innych biblio-
tek. Zbiórka w historycznym holu, 
obowiązują zapisy: zapisy@bracz.
edu.pl i tel. 61 885 89 55 (w g. 8–16, 
od pon. do pt.); 
17.01, g. 18 – spotkanie wokół Po-
znańskich dzienników 1859–1860 
Sophie i  Ernsta Belowów. Roz-
mowa z  Ewą Greser, dzięki której 
dzienniki dotarły do Poznania 
i  zostały wydane. Książka zawiera 
odnalezione po latach dzienniki 
dwójki niemieckich nastolatków, 
w  ich wspomnieniach znaleźć 

można opis poznańskiej codzien-
ności w połowie XIX wieku). Miej-
sce: Biblioteka Raczyńskich, sala 5; 
18.01, g. 18 – spotkanie z Marce-
lem Woźniakiem. Tematem będą 
dwie powieści: Egzekutor oraz 
Rzeźnik z  Lyonu, książki napisane 
metodą reporterską, poprzedzone 
m.in. wizytami we Lwowie, Dro-
hobyczu, Radomiu, Lyonie i  Am-
sterdamie. Miejsce: Biblioteka Ra-
czyńskich, sala 1, spotkanie będzie 
także transmitowane na Facebo-
oku Biblioteki Raczyńskich; 
24.01, g. 18 – Co czyta Poznań? 
Jakie wybory czytelników zasko-
czą tym razem najbardziej? Które 
książki najchętniej wybierają dzie-
ci, które dorośli i na ile dostęp do 
nowości w formie cyfrowej wpływa 
na nasze wybory? Miejsce: Biblio-
teka Raczyńskich, sala 1; 
25.01, g. 11 – zwiedzanie bibliote-
ki dla seniorek i seniorów. Uczest-

nicy zwiedzą historyczny gmach 
biblioteki, a  organizatorzy odpo-
wiedzą na pytania czytelników do-
tyczące korzystania z  jej zbiorów. 
Zbiórka w zabytkowym holu, obo-
wiązują zapisy: zapisy@bracz.edu.
pl i  tel. 61 885 89 55 (w  g. 8–16, 
pon.–pt.); 
25.01, g. 18 – Strony fotografii – 
spotkanie z  Oleną Martynchuk. 
O  swoich książkowych inspira-
cjach opowie niezależna kuratorka, 
która pracuje na pograniczu sztuki 
i badań antropologicznych, zajmu-

je się m.in. fotografią wernakular-
ną. Miejsce: Biblioteka Raczyń-
skich, Filia Sztuki; 
30.01, g. 18 – spotkanie z  pisar-
ką Barbarą Wysoczańską, która 
w swoich powieściach łączy polską 
historię XX wieku i losy nietuzin-
kowych kobiet. Miejsce: Biblioteka 
Raczyńskich, sala 1, spotkanie bę-
dzie także transmitowane na Face-
booku Biblioteki Raczyńskich. 
Szczegóły: Biblioteka Raczyńskich, 
pl. Wolności 19, tel. 61 885 89 09, 
bracz.edu.pl.  •

Z kamerą na wojnie

Biblioteka i architektura

Gotyk na Ostrowie Tumskim 



Teatr Wielki w Poznaniu, Troja
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Repertuar Teatru Ósmego Dnia: 
20–21.01, g. 19 – Codzienne rytu-
ały przetrwania. Spektakl bazuje 
na wywiadach przeprowadzonych 
z  seniorkami z poznańskiej Wildy 
na temat ich codzienności. Re-
fleksje wzbogacone zostały o  roz-
mowy na temat czasu pandemii, 
w  którym wykluczenie starszych 

osób drastycznie się pogłębiło. 
27–28.01, g. 19 – Kafka [Tekst ury-
wa się]. Jakiego Kafki dziś potrze-
bujemy? Być może takiego, który 
leżąc pod gruzami, wolną ręką za-
pisuje, co pod nimi widzi. Bo widzi 
inaczej i  więcej od innych. Bilety 
senioralne: 10 zł. Szczegóły: tel.  
61 855 20 86. •

Cotygodniowe spotkania filmowe 
w  kinie Muza dedykowane są doj-
rzałej publiczności. Spotkania odby-
wają się w środy o g. 15. Bilety dla se-
niorów kosztują 12 zł (po okazaniu 
legitymacji emeryta-rencisty albo 
Karty Seniora w kasie kina). Harmo-
nogram w styczniu: 4.01, g. 15 – Na 
pełny etat (samotna matka jest tak 
zabiegana, że zarabiając na życie, nie 
ma czasu żyć); 11.01, g. 15 – W trój-
kącie (Ruben Östlund przeprowadza 

kolejną wiwisekcję społeczną – tym 
razem na pięknych, bogatych i wpły-
wowych); 18.01, g. 15 – Maskarada 
(fantazja w  komediowym stylu, 
o kryminalnych konsekwencjach ro-
mansowania); 25.01, g. 15 – Lunana. 
Szkoła na krańcu świata (do szkoły 
w  Bhutanie pod górkę i  pod wiatr 
mają wszyscy: uczniowie, nauczy-
ciele i… jaki). Szczegóły: kino Muza, 
ul. Św. Marcin 30, tel. 61 852 34 03, 
kinomuza.pl.  •

Wybór niezapomnianych polskich 
utworów z  okresu 20-lecia mię-
dzywojennego w  wykonaniu cha-
ryzmatycznej wokalistki Moniki 
Borzym. Na koncercie, na który 
zaprasza CK Zamek, będzie można 
usłyszeć przeboje autorstwa Henry-
ka Warsa i Jerzego Petersburskiego 
z ponadczasowymi tekstami Juliana 
Tuwima i  Mariana Hemara, m.in. 
Miłość ci wszystko wybaczy, Płyta 
z  zadrą, Bezsenna noc, Bez śladu 

twa wielka miłość minie, Na pierw-
szy znak, Nikt tylko ty czy Może tak, 
może nie. Okazuje się, że piosenki 
nie straciły nic ze swojego uro-
ku. Monika Borzym oraz pianista 
Krzysztof Dys tchnęli w  nie nowe 
życie. W  programie koncertu nie 
zabraknie też współczesnych kom-
pozycji. Koncert odbędzie się 22.01 
o g. 18 w Sali Wielkiej, bilety: 85 zł. 
Kontakt: tel. 61 646 52 72 (informa-
cja), 61 646 52 60 (kasa).  •

22.01 w  g. 10–16 Palmiarnia Po-
znańska zaprasza na Pokaz Ko-
tów Rasowych, organizowany we 
współpracy z Poznańskim Klubem 
Kotów Rasowych „AmoFeles”. To 
świetna okazja, by nie tylko po-
dziwiać koty różnych ras, ale tak-

że poszerzyć swoją wiedzę na ich 
temat. W  każdy wtorek bilety do 
Palmiarni Poznańskiej dla osób 
60+ są w cenie 4 zł. 
Palmiarnia Poznańska, ul. Matej-
ki 18, tel. 61 865 89 07, palmiarnia.
poznan.pl.  •

27.01 o  g. 15.30 w  kinie Charlie 
Monroe (ul. Rybaki 6a), w ramach 
cyklu Kino dla seniora, odbędzie 
się kolejna projekcja fabularyzowa-
nego dokumentu Zwycięstwo. Po-
wstanie Wielkopolskie 1918–1919. 

Ceny biletów: senioralny: 15 zł, 
grupowy: 12 zł (grupa od 10 osób), 
normalny: 20 zł. 
Dla seniorów dostępne są seanse 
grupowe. Kontakt i zgłoszenia: tel. 
601 700 688.  •

W styczniu Teatr Wielki w Pozna-
niu zaprasza na spektakle i koncer-
ty: 16.01, g. 19 – Antonina Kawecka: 
Koncert w  100. rocznicę urodzin, 
Aula Uniwersytecka, bilety senio-
ralne: 50 zł (uroczysty koncert po-
święcony najwybitniejszej solist- 
ce poznańskiej opery); 26.01, 
g.  19; 27.01, g. 11 i  19; 28.01, 
g.  19  – wieczór baletowy Trojaⁿ, 

Aula Artis, bilety senioralne: 30 
zł (realizatorzy z  mitologicznej 
opowieści wybrali to, co w  niej 
uniwersalne; w  ich odczytaniu 
trojański mit staje się symbolem 
dręczącego ludzkość wirusa zła; 
tak niewiele trzeba, aby go uwol-
nić). Bilety senioralne w kasie te-
atru: ul. Fredry 9, tel. 61 659 02 31, 
czynne: śr.–sob. w g. 13–18.  •

W  styczniu w  Schronie Kultury 
„Europa” (ul. Rolna 24) nie za-
braknie spotkań muzycznych. 
3.01 o g. 17 odbędzie się wspólne 
kolędowanie z  zespołem Klika, 
czyli Sami Znajomi Prezesa. Ze-
spół towarzyszyć będzie również 
śpiewającym podczas kolejnych 
wtorkowych śpiewanek (10, 17, 
24 i 31.01, g. 17). W grudniu ubie-
głego roku w Schronie swoją dzia-

łalność rozpoczął DIKAF, czyli 
Dyskusyjny Internetowy Klub Fil-
mowy. W styczniu jego uczestnicy 
nadal będą śledzić losy bohaterów 
serialu The Chosen. Spotkania od-
bywają się w  czwartki o  g. 10 (5, 
12, 19 i 26.01), projekcja filmu po-
przedzona jest zawsze prelekcją, 
po niej organizatorzy zachęcają do 
dyskutowania, filmy wyświetlane 
są z  polskim lektorem i  polskimi 

napisami. Wstęp na spotkania 
muzyczne i  filmowe jest bezpłat-
ny, nie trzeba się rejestrować. Po 
spotkaniach można dodatkowo 
zwiedzić Schron (klub działa 
w  autentycznym schronie prze-
ciwlotniczym) i  obejrzeć wysta-
wę Flamenco, prezentującą nowe 
obrazy artysty malarza Jerzego 
Łuczaka. Szczegółowe informacje: 
tel. 604 853 782.  •

Teatr Muzyczny poleca w styczniu: 
5.01, g. 19; 7.01, g. 15 i  19; 8.01, 
g.  14 – Skrzypek na dachu (pery-
petie rodziny mleczarza Tewiego 
opowiedziane na tle losów dwóch 
społeczności zamieszkujących ro-
syjską wioskę Anatewka), bilety: 
40–120 zł; 13.01, g. 19; 14.01, g. 15 
i 19; 15.01, g. 17; 19.01, g. 19; 20.01, 
g. 19; 21.01, g. 15 i 19 – Rodzina Ad-

damsów (historia upiornej rodzinki 
mieszkającej na bagnach w starym, 
wiktoriańskim zamku), bilety: 40–
120 zł; 14.01, g. 11.45 – Salon Poezji: 
Adam Ferency. Aktor przeczyta po-
ezję Jerzego Ficowskiego, na wibra-
fonie zagra Małgorzata Marciniak 
z  orkiestry Teatru Muzycznego, 
bilety: 10 zł; 21.01, g. 11.45 – Salon 
Poezji: Marta Lipińska. Aktorka 

przeczyta poezję Julii Hartwig, pro-
gram muzyczny przygotuje Kinga 
Tarnowska, altowiolistka z orkiestry 
Teatru Muzycznego, bilety: 10 zł. 
Kontakt: ul. Niezłomnych 1e, kasa 
biletowa: pon.–śr. w g. 9–15, czw.–
pt. w g. 13–19, sob. w g. 15–18, tel. 
61 852 29 27. Posiadaczom Poznań-
skiej Złotej Karty (Karty Seniora) 
przysługują bilety ulgowe.  •

Koty w Palmiarni 

Powstanie na ekranie

Styczniowe Ósemki

Senior w Muzie

Stare piosenki 

Opera Seniora 

Schron pełen kultury

Nowy rok muzycznie 
i poetycko

Teatr Muzyczny w Poznaniu, Rodzina Addamsów
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Masz ochotę na kontakt z  kulturą 
i  doskonalenie swoich umiejętno-
ści artystycznych? Uniwersytet Ar-
tystyczny Trzeciego Wieku w  Po-
znaniu działający przy Wydziale 
Edukacji Artystycznej i  Kurator-
stwa Uniwersytetu Artystycznego 
w  Poznaniu zaprasza do uczest-
nictwa w  zajęciach w  ramach se-
mestru letniego w roku akademic-
kim 2022/2023. Program i metody 
pracy UATW nastawione są na 
twórcze poznawanie, aktywność, 
samodzielność oraz współpracę. 
W programie UATW wykłady spe-
cjalistów z  różnych dziedzin nauk 
o  sztuce i  kulturze, zajęcia prak-
tyczne w zakresie sztuk wizualnych 
(malarstwo, ikonopisanie, rysunek, 
fotografia), ale też aktywności poza 
uniwersytetem, czyli wspólne wyj-
ścia na wystawy do galerii i muze-
ów, plenery. 
Zajęcia artystyczne w  semestrze 
letnim będą się odbywać stacjo-
narnie, teoretyczne – w  formule 
online. Opłaty za sekcje (za cały 
semestr): fotografia – 240 zł, iko-
nopisanie – 450 zł, malarstwo 
– 310 zł, rysunek – 310 zł, wykła-

dy – 140 zł. Obowiązuje też jedno-
razowa opłata rekrutacyjna (dla 
nowych członków) – 50 zł. Słu-
chaczem UATW może zostać każ-
da osoba w wieku 50+. Zapisy do 
31.01.2023 (zajęcia będą się odby-
wać od lutego do maja), o przyję-
ciu do UATW decyduje kolejność 
zgłoszeń. Aby wstępnie zarezerwo-
wać miejsce, należy wysłać wiado-
mość na adres: uatw@uap.edu.pl,  
podając: imię, nazwisko, sekcję, 
grupę. Zgłoszenia można doko-
nać, składając dokumenty osobi-

ście w  sekretariacie UATW albo 
przesyłając je pocztą, można też 
wysłać widomość elektroniczną 
(również na adres: uatw@uap.edu.
pl) zawierającą skan wypełnionych 
formularzy. Szczegóły: Sekreta-
riat UATW, pl. Wielkopolski 9, 
pok. 401, budynek C, tel. 61 853 
00 18 wew. 119 (czynny we wtor-
ki w  g.  11–15), uatw@uap.edu.pl, 
www.uatw.uap.edu.pl (na stronie 
znaleźć można m.in. informacje 
o zajęciach z podziałem na grupy, 
formularze zgłoszenia).  •

Komenda Miejska Policji w Pozna-
niu apeluje o  zwiększoną ostroż-
ność. W grudniu ubiegłego roku na 
terenie gminy Buk oszuści ponow-
nie posłużyli się metodą „na legen-
dę”. Sprawca, dzwoniąc na numer 
stacjonarny, poinformował 75-lat-
kę, że jej syn spowodował wypa-
dek drogowy. Oszust twierdził, że 
aby jej syn uniknął konsekwencji 
prawnych, konieczne jest wpłace-
nie sporej sumy pieniędzy. Niczego 
nieświadoma seniorka uzbierała 
kwotę 17 tysięcy złotych, a  dodat-
kowe 40 tysięcy złotych pożyczyła 
od znajomych. Kobieta przekazała 
łącznie 57 tysięcy złotych mężczyź-
nie, który podawał się za adwokata 

jej syna. Warto pamiętać, że oszuści 
cały czas modyfikują sposoby dzia-
łania i dlatego w każdym przypad-
ku, gdy ktoś próbuje od nas uzyskać 
pieniądze, należy zachować szcze-
gólną ostrożność i natychmiast po-
wiadomić policję.  •

Komenda Wojewódzka Policji 
w Poznaniu w nowym roku życzy 
wszystkim seniorkom i  senio-
rom dużo zdrowia, ale również 
bezpieczeństwa w  każdej sferze 
życia. O  bezpieczeństwo osobiste 
można zatroszczyć się na różne 
sposoby. Jednym z  nich jest dba-
nie o  oszczędności. W  ubiegłych 
latach dochodziło do dużej liczby 
zdarzeń, podczas których osoby 
starsze zostały oszukane na róż-
ne sposoby. Oszuści najczęściej 
podszywali się pod bliskie osoby 
potrzebujące pomocy finansowej, 
policjantów rzekomo prowadzą-
cych akcję, pracowników banku 
chcących uchronić pieniądze. 
We wszystkich tych przypadkach 
opowiadali oni zmyślone historie, 
które miały doprowadzić ofiary do 

wydania pieniędzy. Należy pamię-
tać, że zarówno policja, jak i ban-
ki nigdy nie proszą o  pieniądze. 
Z  reguły mamy również kontakt 
z naszymi bliskimi i możemy sami 
do nich zadzwonić, upewniając 
się co do danej sytuacji. Policja 
apeluje o  zachowanie szczególnej 
ostrożności w  takich sytuacjach. 
Wszystkie podejrzane sytuacje 
należy niezwłocznie zgłaszać służ-
bom.  •

Zajęcia z ikonopisania na Uniwersytecie Artystycznym Trzeciego Wieku 

W  styczniowym programie Przy-
rodniczego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku dwa wykłady: 19.01, 
g. 15 – Rolnictwo 4.0; 26.01, g. 15 – 
Człowiek i  drzewa w  przestrzeni 
publicznej. Konflikt czy symbio-
za?.  Wstęp wolny, nie obowią-
zują zapisy, spotkania odbędą się 
w  Collegium Maximum, ul. Woj-
ska Polskiego 28 (sala A). PUTW 
zaprasza również na bezpłatne 

warsztaty Wężymord – warzywo 
warte poznania?, które odbędą 
się 20.01 w g. 10–11.30 (grupa I), 
g. 12–13.30 (grupa II) w Kolegium 
Zembala, przy ul. Dąbrowskiego 
159 (sala nr 23, wejście z  pozio-
mu 0 od tyłu budynku, przy pętli 
tramwajowej „Ogrody”), obowią-
zują zapisy: tel. 61 848 70 26 lub 
przez formularz na stronie: www.
up.poznan.pl/cku/putw.  •

Seniorze, nie daj się 
oszukać! 

Bezpiecznego  
2022 roku! 

Warzywa warte 
poznania

Postaw na edukację 
artystyczną

Aktualności z ZUS 
Telefoniczna 
rezerwacja wizyty
Klienci Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych mogą umawiać się 
telefonicznie na wizytę. Podczas 
rozmowy klient powinien podać 
swoje dane – imię, nazwisko, PE-
SEL lub serię i numer dokumentu 
tożsamości oraz numer telefonu 
komórkowego. Dodatkowo po-
winien również wskazać placów-
kę, w której ma się odbyć wizyta. 
Podczas umawiania wizyty ważne 
jest wskazanie obszaru mery-
torycznego oraz dnia i  godziny 
spotkania. W kolejnym etapie na 
podany podczas rozmowy numer 
telefonu klienci otrzymują wia-
domość SMS z  terminem oraz 
numerem rezerwacji wizyty. Wia-
domość SMS zawiera 10 cyfr, któ-
re po przyjściu do placówki ZUS 
należy wpisać na ekranie urzą-

dzenia do wydawania numerków. 
Jeśli klient nie ma jeszcze konta 
na PUE, może umówić się mak-
symalnie na 6 dni przed plano-
waną wizytą. W II Oddziale ZUS 
w  Poznaniu telefonicznie można 
umówić się na wizytę pod nr. tel. 
61 874 53 58.

E-wizyty
Dzięki możliwości wideorozmowy 
z  ekspertem ZUS można załatwić 
swoje sprawy bez wychodzenia 
z  domu. Wystarczy komputer lub 
inne urządzenie z  dostępem do 
internetu i kamerą. Z wideorozmo-
wy można skorzystać w  każdym 

oddziale ZUS. Na e-wizytę można 
umówić się w dni robocze w g. 9–14. 
Warto pamiętać, że w każdej chwi-
li można odwołać umówioną wi-
zytę. Wtedy z  niewykorzystanego 
terminu będzie mogła skorzystać 
inna osoba. W  celu umówienia  
e-wizyty wystarczy na stronie zus.pl  
otworzyć zakładkę „Umów się na 
wizytę w ZUS”. Na e-wizytę można 
umówić się tylko do placówki ZUS, 
która jest właściwa ze względu na 
miejsce zamieszkania osoby rezer-
wującej wizytę. Podczas rezerwacji 
trzeba podać swoje dane, wybrać 
dzień i godzinę spotkania oraz po-
dać temat spotkania.  •
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Centrum Inicjatyw Senioralnych 
jest miejscem, do którego może 
przyjść każda osoba zainteresowa-
na tym, co dzieje się w mieście na 
rzecz osób starszych. 
Czekamy na Was codziennie od 
poniedziałku do piątku w g. 8–16 
przy ul. Mielżyńskiego 24. Wiemy, 
dokąd możecie pójść, żeby nauczyć 
się obsługi komputera, gdzie udać 
się po wsparcie socjalne, kto orga-
nizuje potańcówki, wyjście do kina 
czy nordic walking. Poznań jest 
miastem otwartym. Jest tu sporo 

inicjatyw godnych polecenia i Wa-
szego udziału. Warto być z  nami 
w  kontakcie: tel. 61 847 21 11,  
warto też zaglądać na naszą stro-
nę internetową: centrumis.pl oraz 
profil facebookowy. Polecamy 
również zapisać się do naszego 
newslettera.  •

Styczeń 2023 r. www.wmposnania.pl
5Centrum Inicjatyw Senioralnych

SENior w forMiE 
MiEjSca PrzyjazNE SENioroM

Senior w formie
Za sprawą tej kampanii Centrum 
Inicjatyw Senioralnych przekonu-
je, że warunkiem koniecznym dla 
zdrowego starzenia się jest regu-
larne podejmowanie aktywności 
fizycznej. Każdego miesiąca wybie-
ramy najróżniejsze propozycje spo-
śród ofert kierowanych do seniorów 
i seniorek w Poznaniu. W styczniu 
polecamy spacery, które pozwolą 
odkryć ciekawe miejsca i  historie 
związane z Poznaniem. O formę bę-
dzie można również zadbać, wybie-
rając się na aquagimnastykę. 

Spaceruj z pomysłem
Grupa Przewodników PoPozna- 
niu.pl zaprasza na styczniowe prze-
chadzki tematyczne. Uczestnicy 
spacerów zaglądają do mniej zna-
nych dzielnic miasta, odwiedzają 
miejsca z  dala od turystycznych 
szlaków, a  wycieczki koncentrują 
się na jednym wątku. Styczniowe 

spacery: 14.01, g. 10 – Od fary do 
fary, początek – Stary Rynek/ul. 
Świętosławska; 28.01, g. 11 i  15 – 
Muzykalny Poznań, początek – Sta-
ry Rynek, przed ratuszem. Udział 
w  spacerach jest bezpłatny, nie 
trzeba się zapisywać, jeśli spacer 
spodoba się uczestnikom, można 
podziękować przewodnikowi na-
piwkiem. Szczegóły: popoznaniu.pl,  
kontakt: tel. 884 605 305.

Hop do wody!
Styczeń to dobry czas na realiza-
cję postanowień noworocznych 
związanych z  aktywnością fizycz-
ną. „Razem w  Formie” zaprasza 
na zajęcia gimnastyki w  wodzie 
powadzone przez profesjonalną ka-
drę, w  kameralnym basenie. Cena 
karnetu: 100 zł (4 wejścia), zakup 
karnetu miesięcznego w styczniu 
uprawnia do skorzystania z dodat-
kowego wejścia gratis. Zajęcia od-
bywają się na basenie w Galerii Po-
snania (ul. Pleszewska 1), wt. i czw. 
o g. 9 i 10. Kontakt: tel. 500 055 056, 
monika@razemwformie.pl.  •

27.01 o g. 12 w Centrum Inicjatyw 
Senioralnych (ul. Mielżyńskiego 24) 
odbędzie się bezpłatny wykład pt. 
Seksualność w wieku dojrzałym. Czy 
zmienia się wraz z wiekiem?. Spo-

tkanie poprowadzi Klaudia Lato-
sik – edukatorka psychoseksualna, 
terapeutka par. Obowiązują zapisy: 
osobiście w siedzibie Centrum lub 
pod numerem tel. 61 847 21 11. • 

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. Tym razem 
w ramach akcji polecamy:

akademia Podróży 
wojażer
28.01 biuro podróży zaprasza na 
wycieczkę Drewniane kościoły wiel-
kopolskie. Uczestnicy tradycyjnego 
kolędowania odwiedzą kościół-
ki w  Czerminie, Lenartowicach 
i  Kucharach. Szczegóły na stronie 
akademiawojazer.pl. Dla osób, 
które odbiorą osobiście voucher 
upominkowy w  siedzibie biura, 
wycieczka gratis (cena wyciecz-
ki to 140 zł). Uwaga! Nowy adres 
Akademii Podróży Wojażer: ul. Św. 
Marcin 47, lok. 6 (Pasaż Różowy), 
godziny otwarcia: pon.–pt. w g. 11–
16, tel. 537 21 20 20, 61 662 84 03.

Promedica
Placówka przy ul. Mickiewicza 31 
zaprasza na szczegółowe badanie 
słuchu i bezpłatne testowanie apa-
ratów słuchowych przez siedem 

dni. Z  oferty można skorzystać 
w dniach 10–14.01, rezerwacja wi-
zyty: tel. 534 027 174.

wielkopolskie 
centrum fizjoterapii
Centrum działające przy ul. Łom-
żyńskiej 1 oferuje m.in. fizjoterapię 
na bóle kręgosłupa, po urazach czy 
zabiegach operacyjnych, fizjotera-
pię uroginekologiczną i  onkolo-
giczną, wizytę u  osteopaty, masaż 
leczniczy, pinoterapię, igłoterapię 
suchą, badania USG (jamy brzusz-
nej, tarczycy, narządu ruchu, tętnic 
i  żył kończyn dolnych i  górnych) 
oraz zabiegi, takie jak: krioterapia, 
elektroterapia, magnetoterapia, la-
seroterapia, ultradźwięki, sollux, 
kąpiel wirowa. Seniorzy mogą ko-
rzystać także z  zajęć grupowych 
i  treningów medycznych („Gibki 

Senior”, „Zdrowy kręgosłup”, „Mię-
śnie dna miednicy”). Zapisy: tel. 
692 750 222, 512 046 048. Szczegó-
ły: wcf.com.pl/fizjoterapia.

centrum Medyczne 
Synexus
Ośrodek badań klinicznych Sy-
nexus zaprasza w  dniach 2–31.01 
osoby z  cukrzycą typu II, nadci-
śnieniem tętniczym lub podwyż-
szonym cholesterolem na bez-
płatne badania wątroby aparatem 
FibroScan oraz kobiety powyżej 
55. roku życia na bezpłatne bada-
nia gęstości kości (tzw. densytome-
trię). Badania odbywają się przy 
ul. Głogowskiej 31/33, obowiązują 
zapisy: tel. 61 641 41 41 (od pon. 
do pt. w g. 8–18).

centrum Medyczne 
Stanley
Centrum oferuje fizjoterapię urogi-
nekologiczną – rodzaj terapii skie-
rowany do osób mających problem 
m.in. z bólem w okolicy miednicy, 
nietrzymaniem moczu, pęcherzem 
nadaktywnym. Zapisy i  szczegóły: 
Centrum Medyczne Stanley, ul. 28 
Czerwca 1956 r. nr 135), tel. 61 649 
05 55, 532 411 514.  •

Jest już dostępna gra terenowa inspi-
rowana rozmowami z  uczestnicz-
kami i uczestnikami projektu „Od 
Seniora dla Juniora... czyli alter-
natywna historia Poznania”. Quest  
pt. „Poznań ze wspomnień utkany” 
jest jego finałem. 
Questing to edukacyjna zabawa te-
renowa, której celem jest wykona-
nie określonego zadania i  odnale-
zienie skarbu, ale przede wszystkim 
odkrycie regionalnego dziedzic-
twa. W zabawie może wziąć udział 
każdy, bez względu na wiek. 
Uczestnik albo drużyna otrzymuje 
mapkę z  barwną narracją, prowa-
dzącą przez wszystkie punkty tra-
sy. Wędrując zgodnie z  instrukcją, 
można dotrzeć do miejsc niezna-
nych i  nieopisywanych w  prze-
wodnikach. Zwieńczeniem questu 
jest dotarcie do skrzyni skarbów 
z  pamiątkową pieczęcią lub ode-

branie symbolicznej nagrody. To 
propozycja nie tylko dla turystów, 
ale może być to również doskonała 
forma wypoczynku dla całych ro-
dzin czy słuchaczy uniwersytetów 

trzeciego wieku. Zaletą questów 
jest to, że są one dostępne cały rok, 
a mapkę z instrukcją można pobrać 
z  internetu. W  Wielkopolsce ideę 
questingu rozwinęła i  wprowadzi-
ła w  życie Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna i  Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu. Obecnie w re-
gionie działa już blisko sto questów, 
które można pobrać w formie pliku 
PDF do samodzielnego wydruko-
wania, dostępne są one na stronie: 
regionwielkopolska.pl.
Gra „Poznań ze wspomnień utka-
ny” powstała dzięki współpracy 
z  WBPiCAK i  jest częścią projek-
tu „Od Seniora dla Juniora... czyli 
alternatywna historia Poznania” 
zrealizowanego w  ramach stypen-
dium Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Projekt patro-
natem objęło Centrum Inicjatyw 
Senioralnych.  •

Seksualność w wieku 
senioralnym

CIS zaprasza Poznań ze 
wspomnień utkany 
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podprokurator pułkownik Kon-
stanty Lisowski. Oskarżył Prusza-
nowskiego o  zabójstwo „w  unie-
sieniu spowodowanym zniewagą”, 
a  Kapuścińskiego o  podżeganie do 
zabójstwa. Oskarżonym groziło od 
6 miesięcy do 5 lat więzienia. 
Po trwającym zaledwie trzy dni 
procesie skład sędziowski, które-
mu przewodniczył podpułkownik 
Adam Kiełbiński, uniewinnił obu 
oskarżonych, uznając, że działali 
w  warunkach „obrony koniecznej”, 
czyli bronili honoru wojskowego. 
Sąd nie wziął pod uwagę faktu, że 
napastnik nie był uzbrojony. 
Wyrok wywołał w  Poznaniu obu-
rzenie i  powszechną społeczną 
krytykę. Na pogrzeb Bilażewskiego 
przyszły tłumy, a  potem rozpoczął 
się długotrwały bojkot towarzyski 
oficerów 15. pułku. Chcąc wyci-
szyć sprawę i  uspokoić atmosferę, 
dowództwo garnizonu poznańskie-
go zakazało oficerom odwiedzania 
lokali publicznych. Mimo to w  ko-
lejnych latach w 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich doszło jeszcze do kilku 
podobnych zdarzeń, w  tym takich 
z  użyciem broni i  ofiarami. Jak się 
okazuje, „Dzieci Poznania” nie były 
dziećmi grzecznymi.
Smutnym podsumowaniem tej hi-
storii są wojenne losy jej bohate-
rów. Sprawca tragedii, porucznik 
Leon Pruszanowski, dostał się do 
sowieckiej niewoli we wrześniu 
1939 roku. Trafił do obozu w  Ko-
zielsku, skąd w  kwietniu 1940 
roku został wywieziony do Ka-
tynia i  tam zamordowany przez 
NKWD. Także orzekający w  jego 
sprawie sędzia, podpułkownik 
Adam Kiełbiński, wpadł w  ręce 
Sowietów, trafił do obozu, a potem 
zginął w Katyniu. Jego ciało odna-
leziono i  zidentyfikowano w  1943 
roku, w czasie pierwszej ekshuma-
cji prowadzonej przez Niemców. 
W Katyniu zginął także prokurator 
oskarżający Pruszanowskiego, puł-
kownik Konstanty Lisowski.

Szymon Mazur 

dług oficjalnej wersji Tadeusz po-
pełnił samobójstwo, według innej 
został zamordowany przez kole-
gów, po tym jak wykrył nielegalne 
operacje finansowe w  jednostce, 
polegające na pokątnym handlu 
wojskowymi końmi, czym mieli 
się trudnić oficerowie 15. pułku.

Przeżywający żałobę po bracie 
Zdzisław Bilażewski sam był woj-
skowym. W  czasie I  wojny świato-
wej służył w lotnictwie niemieckim, 
był obserwatorem-radiotelegrafistą. 
Walczył m.in. na froncie zachod-
nim. Szczęśliwie dla niego pod ko-
niec wojny trafił do stacji radiowo-
-telegraficznej w  Forcie Winiary 
w  Poznaniu. 28 grudnia przyłączył 
się do powstania wielkopolskiego. 
W 1919 roku służył w lotnictwie po-
wstańczym, latał też bojowo w cza-
sie wojny polsko-bolszewickiej, a za 
bohaterskie czyny, których dokonał, 
otrzymał Order Virtuti Militari. Po 
wojnie przeszedł do rezerwy w stop-
niu porucznika i, jak nakazywała 
tradycja rodzinna, rozpoczął studia 
prawnicze na Uniwersytecie Po-
znańskim.
Sprawa śmierci brata z  pewnością 
ciążyła Bilażewskiemu i  jego rodzi-
nie. Pechowo się złożyło, że 6 stycz-
nia 1923 roku (a więc dokładnie 100 
lat temu!) spotkał w winiarni Carl-
ton na pl. Wolności grupę oficerów 
15. pułku. To nie mogło skończyć się 

dobrze. Kilka minut po godzinie 23 
Bilażewski był już po kolacji i miał 
wychodzić z lokalu, ale nie wytrzy-
mał i  podszedł do stolika ułanów. 
Zaczepił ich, obrzucił obelgami, na-
zwał koniokradami, a  ponoć padły 
też ostrzejsze określenia. 
W  czasie kłótni i  szamotaniny Bi-
lażewski kilkakrotnie spoliczkował 
porucznika Leona Pruszanowskie-
go, adiutanta sztabowego w 15. puł-
ku. Ten nie zniósł zniewagi. Wycią-
gnął z kabury rewolwer i wycelował. 
Towarzyszący mu porucznik Janusz 
Kapuściński podjudzał Pruszanow-
skiego, krzycząc: „Strzelaj, strzelaj!”. 
Znieważony oficer oddał cztery 
strzały. Dwie kule trafiły w  głowę 
i  serce napastnika, powodując na-
tychmiastowy zgon, dwie pozostałe 
chybiły. Pruszanowski skomento-
wał to słowami: „Mój nagan dobrze 
bije”. Jego i  Kapuścińskiego jeszcze 
tego wieczoru zatrzymano i  aresz-
towano.
Proces przed sądem wojskowym 
rozpoczął się 26 lutego 1923 roku. 
Oskarżycielem posiłkowym był 
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Plac Wolności w dwudziestoleciu międzywojennym. Po prawej stronie widoczny gmach Domu Kupieckiego, w którym mieściła się m.in. 
winiarnia Carlton, miejsce strzelaniny w styczniu 1923 r. 

Zdzisław Bilażewski w mundurze Wojsk 
Wielkopolskich, rok 1920

Dwudziestolecie międzywojenne 
to niezwykle barwny czas w  hi-
storii Poznania. W  mieście tętni-
ło życie towarzyskie i  kulturalne, 
działały liczne teatry i  kina, od-
bywały się potańcówki, dancingi 
i  bale, a  wieczorami zapełniały 
restauracje, winiarnie i  piwiarnie. 
W  godzinach późnowieczornych 
niektórym klientom kurzyło się 
z  głów. Zdarzały się kłótnie, sza-
motaniny i  bójki, a  czasem nawet 
lała się krew. 
Bywało, że w  awanturach uczest-
niczyli żołnierze, Poznań był bo-
wiem w  latach 1919–1939 dużym 
miastem garnizonowym. Wojsku 
na wiele pozwalano i  tolerowano 
rozmaite wybryki, bo po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości 
cieszyło się ono ogromną sympatią 
i zaufaniem społecznym. Poznania-
cy szczególnym szacunkiem darzyli 
weteranów powstania wielkopol-
skiego oraz żołnierzy wojny pol-
sko-bolszewickiej, którzy wrócili 
z  frontu opromienieni chwałą licz-
nych zwycięstw. 
Dziarsko wyglądający oficerowie 
w  dopasowanych, szytych na mia-
rę mundurach, z  błyszczącymi na 
piersi orderami, byli obiektem wes-
tchnień nastoletnich dziewcząt i pa-
nien „na wydaniu”. Młodzi chłopcy 
spoglądali na nich z  zachwytem 
i marzyli o zaszczytnej służbie woj-
skowej, a  dorośli mężczyźni z  sza-
cunkiem uchylali kapelusza lub 
grzecznie kłaniali się, przechodząc 
obok. Przejawem tej sympatii był 
np. przydomek „Dzieci Poznania”, 
który mieszkańcy nadali 15. Pułko-
wi Ułanów.
Oczywiście nie wszyscy w mieście 
podzielali ten entuzjazm, szczegól-
nie gdy ze strony wojska lub woj-
skowych spotkała ich jakaś krzyw-
da lub tragedia. Taką osobą był 
Zdzisław Bilażewski, którego star-
szy brat Tadeusz był ułanem w 15. 
pułku i  zginął w  tajemniczych 
okolicznościach 17 listopada 1920 
roku na froncie wschodnim. We-

Tragiczna strzelanina   
w winiarni Carlton
W czasie sprzeczki, do której doszło w winiarni Carlton, cywil obraził i spoliczkował 
porucznika 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Wtedy ułan wyciągnął z kabury rewolwer. 
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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. Sienkiewicza 22 
punkt obsługi klienta 
............................61 840 23 06

Zespół: Mateusz Malinowski (red. nacz.), Szymon Mazur  
Redaktor techniczny: Wojciech Szybisty  

Korekta: Anna Nowotnik  
Wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul. F. Ratajczaka 44,  

61-728 Poznań,  e-mail: informator@wm.poznan.pl 
www.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).

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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Poznański Informator Kulturalny, 
Sportowy i Turystyczny IKS

W styczniowym IKS-ie m.in.

31. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy – 
szczegóły wydarzenia, które 
jak co roku rozgrzeje nas 
wspaniałymi koncertami, 
pokazami tanecznymi czy 
nieodłącznym już „Światełkiem 
do nieba”, a przede wszystkim 
ogromem dobra, jakie niesie ze 
sobą jej idea – pomaganie innym. 

26. Dzień Judaizmu – okazja 
do bliższego poznania kultury 
żydowskiej i nawiązania z nią 
dialogu. Gościem wydarzenia 
będzie m.in. wybitny pisarz 
Maciej Płaza czy znakomity aktor 
Adam Ferency.

Premiera Jawnuty Teatru 
Wielkiego – recenzja rzadko 
wystawianej opery Stanisława 
Moniuszki w reżyserii Ilarii 
Lanzino po raz pierwszy 
w pełnym muzycznym 
opracowaniu przygotowanym 
przez Rafała Kłoczko.

Zapraszamy również na stronę ll pp ploozznnaann
Uwaga! Od lutego miesięcznik IKS będzie darmowy!

publikacja dostępna na sklep.wmposnania.pl 
i w centrum Informacji Kulturalnej


