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Groby powstańców wielkopolskich 
zlokalizowane są na terenie całego 
województwa. Najwięcej ziden-
ty�kowano ich w  Poznaniu – na 
samych tylko cmentarzach komu-
nalnych spoczęło ponad 3,5 tysiąca 
weteranów (687 na Miłostowie oraz 
2867 na Junikowie). Niestety, wie-
loma z  tych mogił nie ma kto się 
opiekować, gdyż powstańcy odeszli 
bezpotomnie lub ich rodziny rozje-
chały się po świecie.
Z troski o pamięć bohaterów i godny 
wygląd miejsc ich pochówku Mia-
sto oraz Instytut Pamięci Narodowej 

Oddział w  Poznaniu podpisały po-
rozumienie o  wzajemnej współpra-
cy. W  jego ramach podjęte zostaną 
wieloletnie działania na poznańskich 
cmentarzach komunalnych. Renowa-
cję przejdą zaniedbane groby znajdu-
jące się nieopodal głównych szlaków 
komunikacyjnych nekropolii.
Dokument przewiduje także eks-
humację szczątków z zaniedbanych 
mogił położonych w  miejscach 
mało widocznych i trudniej dostęp-
nych. Skremowane szczątki tra�ą 
do kolumbarium powstańczego na 
Junikowie. 

Na stronach Miasta Poznania do-
stępny jest też nowy portal poświę-
cony powstaniu wielkopolskiemu: 
poznan.pl/powstanie. Zgromadzo-
ne u góry strony informacje zostały 
uporządkowane chronologicznie  – 
przesuwając je dalej, poznajemy co-
raz starsze wydarzenia. Po kliknię-
ciu w  przycisk „Albumy” możemy 
obejrzeć archiwalne zdjęcia z  Po-
znania i  Wielkopolski, opisy części 
powstańczych artefaktów, skany 
dokumentów. Klikając w „Biogra�e”, 
zostaniemy przeniesieni do zbioru 
opowieści o  życiu osób najbardziej 

zasłużonych dla powstania. Stano-
wią one zapis walki – nie tylko na 
polu bitwy, ale i  w  sferze dyploma-
cji. Sekcja „Obrazy Leona Prauziń-
skiego” zawiera skany zachowanych 
reprodukcji dzieł, które przedsta-
wiają ważne momenty powstania. 
Ich autor był jednocześnie wetera-
nem walk w Poznaniu i Wielkopol-
sce.  Strona posiada również panel 
miejskiej platformy �lmowej: video.
poznan.pl. Zostały na nim osadzone 
archiwalne �lmy, w których weterani 
powstania dzielą się swoimi wspo-
mnieniami z tamtych wydarzeń. 

Dzięki mapie możemy umiejscowić 
przestrzennie związane z powstaniem 
miejsca, w których odbywały się wal-
ki i zapadały ważne decyzje. Na dole 
strony znajdują się też przydatne ba-
nery, które pozwolą nam odkryć inne 
strony, związane z pamięcią historycz-
ną nie tylko o  powstaniu wielkopol-
skim, ale i o dziejach naszego regionu
Powstanie wielkopolskie wybu-
chło 27 grudnia 1918 roku. Część 
źródeł jako moment zakończenia 
powstania podaje datę 16 lutego 
1919 roku – dzień podpisania rozej-
mu w Trewirze.  oprac. red.

Miasto Poznań oraz poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej podjęły 
współpracę na rzecz ocalenia od zapomnienia zaniedbanych grobów powstańców 
wielkopolskich. Uruchomiono też nową miejską stronę poświęconą powstaniu.

Pamięć o powstaniu  
i powstańcach

Grób powstańca wielkopolskiego Strona poświęcona powstaniu wielkopolskiemu: poznan.pl/powstanie
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Od 1 stycznia 2023 roku Miasto 
Poznań przejęło Filharmonię Po-
znańską, a  Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego – Muzeum 
Archeologiczne i  Wielkopolskie 
Muzeum Niepodległości. 
Przejęcie Filharmonii Poznańskiej 
przez Miasto Poznań ma umożli-
wić realizację budowy siedziby dla 
tej instytucji na miejskim terenie. 
Wzmocni też współpracę między in-
stytucjami artystycznymi prowadzo-
nymi przez Miasto, takimi jak Teatr 
Muzyczny, Poznański Chór Chłopię-
cy, Centrum Kultury Zamek.
Centrum Muzyki, bo tak ma się 
nazywać nowy budynek, oprócz 
siedziby Filharmonii ma być też 
przestrzenią pracy dla Orkiestry Ka-
meralnej Polskiego Radia Amadeus, 
zespołów muzycznych i chóralnych, 
a  także miejscem najważniejszych 
międzynarodowych i  ogólnopol-
skich konkursów muzycznych. We 
wstępnych założeniach obiekt ma 
posiadać dwie sale koncertowe: 
główną na 1400 miejsc i kameralną 
na 300 miejsc. Planowane jest rozpi-
sanie międzynarodowego konkursu 
na projekt budynku.
Obejmując nadzór nad Wielko-
polskim Muzeum Niepodległości, 
samorząd województwa przejmie 

opiekę nad budową nowej siedziby 
dla Muzeum Powstania Wielkopol-
skiego. Placówka będzie miejscem, 
które w sposób nowoczesny i atrak-
cyjny nie tylko upamiętni nasz zwy-
cięski zryw niepodległościowy, ale 
ukaże także fenomen wielkopolskiej 
drogi do odzyskania niepodległości 
oraz starania o utrzymanie polskości 
w czasach zaborów. 
Przejęcie z  kolei przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego Mu-
zeum Archeologicznego w Poznaniu 
wzbogaci przekaz związany z począt-
kami polskiej państwowości. Woje-
wództwo jest już bowiem organiza-
torem dla dwóch innych instytucji 
ściśle związanych z historią powsta-
wania naszego państwa – Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy oraz 
Muzeum Początków Państwa Pol-
skiego w Gnieźnie. Poszerzenie gru-
py muzeów opowiadających  o  na-
rodzinach polskości o  tak ważną 
placówkę, jaką jest Muzeum Archeo- 
logiczne w Poznaniu, w skład które-
go wchodzi m.in. Rezerwat Genius 
loci na Ostrowie Tumskim, przyczyni 
się do ich bliższej współpracy. Ułatwi 
także wymianę doświadczeń po-
między ośrodkami zlokalizowanymi 
w Poznaniu, Gnieźnie i na Ostrowie 
Lednickim. oprac. red.

Na początku tego roku w  wieku 
101 lat zmarł Jan Henryk Podhor-
ski, generał brygady Wojska Pol-
skiego w stanie spoczynku. W cza-
sie II wojny światowej był m.in. 
żołnierzem Armii Krajowej, wal-
czył w  powstaniu warszawskim. 
W 2016 roku został uhonorowany 
przez Radę Miasta tytułem „Za-
służony dla Miasta Poznania”.
Jan Podhorski urodził się w  1921 
roku w Budzyniu na północy Wiel-
kopolski. Szkołę powszechną ukoń-
czył w  powiecie wolsztyńskim, tam 
też był harcerzem w  Drużynie im. 
Tadeusza Kościuszki. W  sierpniu 
1939 roku jako członek Przysposo-
bienia Wojskowego zgłosił się ochot-
niczo do oddziałów Obrony Naro-
dowej „Opalenica” i  uczestniczył 

w akcji internowania Niemców. Brał 
udział w kampanii wrześniowej, tra-
�ł na krótko do niemieckiej niewoli. 
Był aresztowany i więziony przez ge-
stapo w Wolsztynie, z którego uciekł.
W  styczniu 1940 roku złożył przy-
sięgę konspiracyjną, brał udział 
w  małym sabotażu. Zagrożony 
aresztowaniem musiał uciekać 
z Wielkopolski do Generalnego Gu-
bernatorstwa. W  1943 roku ukoń-
czył konspiracyjne liceum, zdał ma-
turę i odbył kurs w podchorążówce 
Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) 
w  Warszawie. Walczył w  powsta-
niu warszawskim jako dowódca 
drużyny szturmowej. Po kapitulacji 
powstania znalazł się w  kompanii 
osłonowej „A” nadzorującej wyj-
ście powstańców i  ludności cywil-

nej z Warszawy. Do maja 1945 roku 
przebywał w niewoli niemieckiej.
Po wyzwoleniu wrócił do Polski 
i  rozpoczął studia na Wydziale 
Rolno-Leśnym Uniwersytetu Po-
znańskiego. W maju 1946 roku był 
jednym z organizatorów manifesta-
cji poznańskich studentów. Został 
skazany przez władze komunistycz-
ne za działalność antypaństwową na 
trzy lata i osadzony w więzieniu we 
Wronkach. Po wyjściu na wolność 
studiował zaocznie na Wydzia-
le Prawa UP. W  1956 roku wrócił 
na studia dzienne, które ukończył 
w 1959 roku.
W  czasach PRL był prześladowa-
ny przez Służbę Bezpieczeństwa aż 
do lat 80. W  latach 1993–2013 był 
prezesem Okręgu „Wielkopolska” 

Związku Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych w  Poznaniu, następnie 
prezesem Rady Naczelnej Związku 
Żołnierzy NSZ, członkiem Wiel-
kopolskiej Wojewódzkiej Rady 
Kombatanckiej przy Wojewodzie 

Wielkopolskim. W lutym 2016 roku 
został awansowany do stopnia ge-
nerała brygady WP. W tym samym 
roku uhonorowano go tytułem Za-
służonego dla Miasta Poznania. 

oprac. szym.

miasto
Luty 2023 r. www.wmposnania.pl

FO
T.

 G
RZ

EG
O

RZ
 D

EM
BI

Ń
SK

I

FO
T.

 F
IL

H
A

RM
O

N
IA

 P
O

ZN
A

Ń
SK

A

FO
T.

 M
U

ZE
U

M
 A

RC
H

EO
LO

G
IC

ZN
E 

W
 P

O
ZN

A
N

IU
FO

T.
 W

IE
LK

O
PO

LS
KI

E 
M

U
ZE

U
M

 N
IE

PO
D

LE
G

ŁO
ŚC

I 

Generał Jan Podhorski (1921–2022)

Pałac Górków – siedziba Muzeum Archeologicznego

Odwach – siedziba Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, jednego z oddziałów WMN

Aula UAM - sala koncertowa Filharmonii Poznańskiej

Odszedł generał  
Jan Podhorski  

Dokonała się zamiana instytucji kultury
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Blisko 8700 skutecznych interwencji 
i 139 zatrzymanych sprawców prze-
stępstw w  2022 roku dzięki miej-
skiemu systemowi monitoringu.
Operatorzy monitoringu miejskie-
go w  Poznaniu mają do dyspozycji 
1232 kamery. Wszystkie urządzenia 
cały czas nagrywają obraz, a  pra-
cownicy straży miejskiej na bieżąco 
oglądają dane przesyłane z  części 
z nich. To, jaki region będzie w da-
nym momencie pod czujnym okiem 
operatora, ustalają razem policjanci, 
strażnicy miejscy i  przedstawiciele 
miejskich jednostek odpowiedzial-
nych za infrastrukturę.
W 2022 roku operatorzy monitorin-
gu zaobserwowali aż 8697 zdarzeń 
wymagających interwencji – infor-
macje o  nich przekazali dyżurnym 
policji i  straży miejskiej. Najwięcej, 
bo aż 4 tysiące zgłoszeń, dotyczyło 
ścisłego centrum Poznania. W  re-
jonie obsługiwanym przez komi-
sariat policji na Grunwaldzie było 
ich 1186, na terenie komisariatu KP 
Północ – 1101, na obszarze Wildy – 
1013, Nowego Miasta – 746, a na te-
renie komisariatu Jeżyce – 651.
Policjanci na bieżąco przekazują 
operatorom listy ze zdjęciami po-
szukiwanych. Dzięki temu w  2022 
roku udało się zatrzymać 17 osób, 
za którymi wystawiono listy goń-
cze. Monitoring pomógł również 
w  ujęciu 71 osób, które posiada-
ły substancje psychoaktywne, 25 
osób, które dewastowały mienie, 
13 sprawców rozbojów, kradzieży, 

pobić i  uczestników bójek, a  także 
10 osób zakłócających porządek 
publiczny. Łącznie dzięki kamerom 
policjanci zatrzymali 139 sprawców.
Wśród najczęstszych zdarzeń wy-
magających w  ubiegłym roku in-
terwencji strażników i  policjantów 
było picie alkoholu w niedozwolo-
nych miejscach (2808 przypadków). 
Liczne były też zarejestrowane 
dzięki monitoringowi awarie oraz 
uszkodzenia infrastruktury drogo-
wej i  MPK (1246). 984 osoby wy-
magały pomocy medycznej – ope-
ratorzy zauważyli, że leżą na ziemi 
czy ławkach. Kamery pomogły też 
wyłapać uchybienia porządkowe 
(925) i  źle zaparkowane pojazdy, 
które blokowały i  utrudniały ruch 
(843). Mundurowi interweniowali 
też w  przypadku potrzebujących 
pomocy osób w  kryzysie bezdom-
ności (409). oprac. red.

Społeczny opiekun zabytków Adam 
Suwart zaprasza Seniorki i Senio-
rów na spacery śladami Heleny 
Szafran (1888–1969), poznańskiej 
przyrodniczki, która całe życie po-
święciła bezpieczeństwu ekologicz-
nemu Poznania. 
Sylwetkę i dokonania patronki no-
wego cyklu spacerów szerzej pre-
zentujemy na s. 6 (dział „Historia”), 
w artykule autorstwa Adama Suwar-
ta. Podczas dwugodzinnych space-
rów zaplanowano zwiedzanie tere-
nów opisanych w 1959 roku przez 
Helenę Szafran.
27 kwietnia, g. 10 Dębina w Po-
znaniu, zbiórka przy siedzibie Za-
kładu Lasów Poznańskich, ul. Ku 
Dębinie 2.
18 maja g. 10 Cybiński klin zieleni, 
zbiórka przy pomniku Harcerzy na 
Polanie Harcerskiej przy Malcie.

miasto
Luty 2023 r. www.wmposnania.pl
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Zabytkowy, dwustuletni dąb o cechach pomnika przyrody, rosnący w użytku ekologicznym 
Dębina I, zinwentaryzowany w latach 50. przez Helenę Szafran

Prof. Andrzej Sakson 

W  stulecie III LO – „elitarnej 
szkoły, ważnego miejsca, gdzie 
zdobywano wiedzę, ale z  drugiej 
strony miejsca co nieco represyj-
nego” – wspomina swoje szkolne 
czasy jego absolwent prof. Andrzej 
Sakson, były dyrektor Instytutu 
Zachodniego, obecnie profesor 
na Wydziale Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM.

Prof. Andrzej Sakson w  „Trójce” 
uczył się w  drugiej połowie lat 
60. XX wieku. Obowiązkowa ma-
rynarka i  koszula, odpowiednia 
długość włosów sprawdzana przez 
nauczycieli, surowa dyscyplina czy 
wykopki w ramach czynu społecz-
nego – tego nie doświadczą już 
współcześni uczniowie. Jest jednak 
coś, co nie zmienia się od poko-

leń: wspólne koncerty, spotkania 
po lekcjach, udział w  projektach 
społecznych oraz szkolne przy-
jaźnie utrzymywane przez lata... 
Co dokładnie wspominał prof. 
Sakson? Odpowiedź w  naszym 
�lmie na Facebooku Poznańskie-
go Archiwum Historii Mówionej: 
facebook.com/historiamowiona. 
poznan.pl.  oprac. red.

„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.
W latach 1997–1999 miałem przy-
jemność objechać z panią Ewą 
Wiśniewską (i partnerującym jej 
Zdzisławem Wardejnem) niemal 
całą Polskę ze świetną komedią 
Grzegorza Skurskiego Kochanka, 
z moją tamże muzyką. Nawiedziła 
nas kiedyś moja teściowa i pyta có-
rek: „A gdzie wasz tata?”. Usłyszała 
zdumiona: „Pojechał z kochanką do 
Wrocławia!”.

• Dziennikarka przeprowadzała wy-
wiad z poetą i satyrykiem Andrzejem 
Poniedzielskim, a że był to grudzień, 
zapytała, co uważa za swoje najwięk-
sze osiągnięcie w mijającym roku. Po-
niedzielski zamilkł, popatrzył na nią, 
westchnął i powiedział: „Proszę pani, 
ja w sierpniu z ośmiu metrów tra�łem 
ogryzkiem do kosza na śmieci”.
• Grażyna Barszczewska, „matka 
chrzestna” Sceny na Piętrze, przyje-
chała na spotkanie do Nakła nad No-
tecią. W podróży spała. Witającemu 
artystkę organizatorowi oznajmiła: 
„Panie Piotrze, wiem, że nie poznaje 
mnie pan, ale ja za chwilę zrobię się 
na Barszczewską”.  oprac. red.

Wspomnienia z „Trójki” Z notesu 
estradowca

Śladami Heleny Szafran

Miejski monitoring 
w 2022 roku

Poznańskie Archiwum Historii Mówionej (historiamowiona.poznan.pl) to rozmowy z  po-
znaniakami i  Wielkopolanami, którzy opowiadają o  swoich przeżyciach. Są wśród nich 
uczestnicy takich wydarzeń jak Czerwiec 1956, ale też osoby, które na przykład chcą podzielić 
się wspomnieniami o tym, jak się żyło na podpoznańskiej wsi po zakończeniu II wojny albo 
na Ratajach w  latach 70. W ten sposób, w żywym słowie, utrwalana jest pamięć o historii 
najnowszej i życiu codziennym w Poznaniu i regionie. 

14 września, g. 10, Park Cytadela, 
zbiórka w rosarium „pod mostkiem”

wstęp wolny, nie trzeba się wcze-
śniej rejestrować.  oprac. red.
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Spotykamy się w  siedzibie Stowa-
rzyszenia na rzecz Dzieci i  Doro-
słych z  Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym „Żurawinka”. Jest tu 
także Dzienny Ośrodek Terapeu-
tyczny. Stworzyła Pani tę placówkę 
przy pomocy wielu ludzi dobrej 
woli. Przyjeżdża Pani tutaj zawsze 
z niepełnosprawną córką Agniesz-
ką, dźwiga i przenosi ją. 
Agnieszka musi pana poznać. Poma-
lutku zaczyna się oswajać z sytuacją. 
A takich działań jak to przenoszenie 
jest do wykonania sporo, bo jak mó-
wiłam, córka jest całkowicie niepeł-
nosprawna. Nie ma czynności, którą 
wykona sama, i tak prawie od 40 lat. 
Moja praca wolontaryjna jest ko-
niecznością. To dla mnie antidotum.
Gratuluję nagrody. Czy statuetka 
jest tutaj?
Tak. Jest w biurze Stowarzyszenia.
Wyróżnienie to sukces, ale także 
światło na pewien problem…
Na pewno sukces i  radość. Pewnie 
i  satysfakcja, bo to moja pierwsza 
nagroda za pracę wolontaryjną. 
Mam prezydenckie krzyże zasługi 
za działalność charytatywną. Ale 
u  nas zawsze za tym idą konotacje 
polityczne, a  ja staram się być oso-
bą neutralną. Nie dlatego, że nie 
mam swojego zdania. Tylko dzia-
łam w bardzo wrażliwym obszarze, 
który musi być oporny wobec wszel-
kich nacisków, ale też musi współ-
pracować z  władzą. Na pewno nie 
jest to konformizm. To jest po pro-
stu konieczność przetrwania i  ra-
dzenia sobie w różnych sytuacjach.
A problem?
Pojawił się podczas gali. Nie przy-
puszczałam, że tę nagrodę otrzy-
mam, bo były także inne zacne 
osoby brane pod uwagę. Moja dzia-
łalność jest mało spektakularna, 
chociaż razem z córką jesteśmy cha-
rakterystyczne. Bo wszędzie cho-
dzimy razem. Ludzie kojarzą mnie 
z  córką, ale my jesteśmy dwiema 
odrębnymi osobami. Córka beze 
mnie, póki co, funkcjonować nie 
może, a  ja emocjonalnie bez córki 
już też nie. To jest ogromna więź, 38 
lat pełnej zależności wzajemnej.
Co się stało podczas gali?
Byłam przekonana, że w kategoriach 
indywidualnych nagrodą jest tytuł 
i  statuetka, a  tu podszedł do mnie 

przedstawiciel miasta z prośbą o pod-
pisanie dokumentów. Nie mogłam 
ich podpisać, bo według mnie nagro-
da była dochodem. Bałam się, że stra-
cę świadczenie pielęgnacyjne, które 
w  zeszłym roku wynosiło 2119 zło-
tych miesięcznie. To jest moje jedyne 
źródło utrzymania, córka ma swoją 
rentę. Więc absolutnie nie mogłam.
I się zaczął huk?
Jeszcze tego wieczoru powiedziałam 
o tym dziennikarce radiowej, Wan-
dzie Wasilewskiej. A  ona, wiedząc, 
że TVN 24 chce ze mną zrobić wy-
wiad, zasugerowała, żeby koniecz-
nie zapytali o nagrodę �nansową. 
Nagłośniony problem tra�ł w dys-
kusję o sytuacji osób na świadcze-
niach pielęgnacyjnych, które nie 
mają prawa dorobić, a  świadcze-
nie jest znacznie mniejsze od płacy 
minimalnej.
Tak, chociaż nasza opieka to często 
praca całodobowa. Mój sen to sen 
zająca, cały czas na czuwaniu. Dla-
tego porównuje się sytuację takich 
osób jak ja do sytuacji osób na mi-
sjach wojennych.
Jednocześnie jest Pani pedagożką 
specjalną po studiach wyższych, 
prowadzi warsztaty i  spotkania. 
Wszędzie porusza się ze swoją cór-
ką, ale za tego typu działania nie 
może dostać ani złotówki? 
Osoby, które otrzymują świadczenia 
pielęgnacyjne, dostają je za rezygna-
cję z  pracy zawodowej i  nie mogą 
mieć żadnego dochodu. Nie mogę 
pobierać także emerytury, nawet tak 
niskiej jak moja.
Problem stał się głośny także 
dzięki innym wydarzeniom i  ini-
cjatywom. Ruszyła medialna kula 
śnieżna. Były społeczne protesty 
i  obywatelskie apele z  tysiącami 
podpisów. Jest światełko?
Tak, pani minister Marlena Maląg 
przekazała w  mediach informa-
cję (na początku stycznia – przyp. 
W.B.), że trwają prace nad rozwiąza-
niem. Będzie to prezydencki projekt 
ustawy, który odblokuje możliwość 
pracy przy zachowaniu świadczeń 
i da wsparcie asystenckie. Czekamy 
i trzymamy za słowo. 
A nagroda dla Pani?
Otrzymałam ją ostatecznie (po in-
terpretacji przepisów ze strony Mi-
nisterstwa Rodziny i  Polityki Spo-

łecznej – przyp. W.B.), ale dlatego, 
że w mojej sprawie interweniowały 
media i władze Poznania. Cieszę się, 
bo teraz ja tą nagrodą mogę komuś 
pomóc. Wtedy najbardziej zabolało 
mnie to, że nie mam takich samych 
praw jak inni. Poczułam się dyskry-
minowana. 
Jesteśmy w  Stowarzyszeniu 
i  Ośrodku Terapeutycznym „Żu-
rawinka”. Co to za miejsce? Na 
czym polega społeczne dzieło Pani 
życia?
Stowarzyszenie działa od 1993 roku, 
byłam jego założycielką i  przez 
wiele lat jestem prezeską. Właśnie 
niedawno zostałam wybrana po-
nownie. Powiem szczerze, że marzę 
o sukcesji, ale brakuje ludzi, którzy 
chcą się społecznie tak bardzo an-
gażować. Prezesowanie to ciężka 
praca, to zarządzanie �rmą. Zatrud-
niamy prawie 20 osób.
Pani to robi społecznie, wolonta-
ryjnie?
Tak. Co więcej, jestem „wkładem 
nie�nansowym” w  projektach Sto-
warzyszenia. To projekty rehabili-
tacyjne i  prowadzenie Dziennego 

Ośrodka Terapeutycznego „Żura-
winka”.
A  „Przewijanie Polski”, „Przewi-
janie Poznania”? Co się kryje za 
nazwą „komfortka”?
Podczas pandemii byłyśmy za-
mknięte w domu. Nosiło mnie. Za-
stanawiałam się, co będzie można 
poprawić, kiedy ponownie ruszymy 
w świat. Żeby było łatwiej żyć. Ma-
rzyłam o  długim spacerze z  córką 
wokół Jeziora Maltańskiego, bo 
w  pobliżu mieszkamy. Ale zawsze 
jest problem, gdzie córkę przewinąć, 
bo ona nie kontroluje potrzeb �zjo-
logicznych, używa pieluchomajtek 
całe życie. Zawsze przed wyjściem 
dłuższym niż trzy godziny poja-
wia się problem: gdzie tę pieluszkę 
można zmienić? Dopóki była mała, 
to robiłam to na swoich kolanach 
gdziekolwiek. Ale od momentu, 
kiedy córka dorosła, okazało się, 
że świat nie jest przygotowany na 
konieczność wykonywania czyn-
ności pielęgnacyjnych w  miejscach 
publicznych, nawet w toaletach de-
dykowanych osobom z  niepełno-
sprawnościami. Po prostu nie ma 

kozetek, nie ma dużych przewija-
ków, gdzie wymagającą tego osobę 
można byłoby przewinąć lub roze-
brać. 
I ruszyła Pani z pomysłem?
Akcję nazwałam „Przewijamy Pol-
skę”, bo skala problemu jest ogólno-
krajowa. Poszło to wszystko bardzo 
szybko. Założyłam stronę na Face- 
booku i  zaczęłam szukać sojusz-
ników. Zaprosiłam do współpracy 
cztery organizacje z  Polski, z  róż-
nych miast. Powstała Koalicja. Akcja 
ruszyła też w Poznaniu. Dzięki życz-
liwości samorządu miasta mamy już 
kilka komfortek, które pojawiły się 
też w  siedzibach paru organizacji. 
A  dlaczego właśnie komfortki? To 
nowe słowo w  wyniku ogłoszonego 
konkursu. Nazwę zgłosił mieszka-
niec Poznania. To połączenie dwóch 
słów: toaletka i komfort. Chciał od-
czarować nazwę toalety dla osób 
z niepełnosprawnościami i udało się!
Poparcie zgłosiła pani prezydento-
wa Agata Kornhauser-Duda?
Tak, chociaż nie zabiegaliśmy o  to. 
W maju 2021 roku do Koalicji skie-
rowane zostało zaproszenie do Bel-
wederu, na spotkanie w Dniu Walki 
z  Dyskryminacją Osób Niepełno-
sprawnych. A nasza akcja jest anty-
dyskryminacyjna i godnościowa, bo 
my walczymy o godność dorosłych 
osób, które używają środków chłon-
nych lub z innych powodów muszą 
być położone w  toalecie na jakimś 
urządzeniu, ale nie na podłodze. 
Skąd Pani bierze energię i pogodę 
ducha?
Nie wiem. Taka jestem. Życie mnie 
nie złamało. Przecież moja córka 
sobie tej sytuacji także nie wyma-
rzyła. Spowodował to los. To nie jest 
związane z naszymi uzależnieniami, 
słabościami. Po prostu statystycznie 
tra�ł nas problem. Na tysiąc żywo 
urodzonych noworodków u  mniej 
więcej dwóch diagnozowane jest 
w  przyszłości mózgowe poraże-
nie dziecięce. Statystyka. Nie po-
winno się tak zdarzyć, bo dziecko 
było zdrowe i miało szansę urodzić 
się zdrowe, ale przydarzyło się. Ja 
jednak nie pozwolę sobie odebrać 
radości z  tego życia, bo ono się już 
nie powtórzy. Trzeba je przeżyć jak 
najlepiej, jak najpożyteczniej.

rozmawiał Wojciech Biedak

aktywny senior
Luty 2023 r. www.wmposnania.pl
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Anna J. Nowak z córką Agnieszką 

Żeby było łatwiej żyć
Rozmowa z Anną J. Nowak – Poznańską Wolontariuszką 2022 roku w Kategorii 
Senioralnej.



24.02 o  g. 15.30 w  kinie Charlie 
Monroe (ul. Rybaki 6a, w ramach 
cyklu Kino dla seniora) odbędzie 
się kolejna projekcja fabularyzo-
wanego dokumentu Zwycięstwo. 
Powstanie Wielkopolskie 1918–

1919. Ceny biletów: senioralny: 
15 zł, grupowy: 12 zł (grupa od 
10 osób), normalny: 20 zł. Dla 
seniorów dostępne są seanse gru-
powe. Kontakt i  zgłoszenia: tel. 
601 700 688. •

Muzeum Narodowe Rolnictwa 
w  Szreniawie zaprasza seniorów 
z wnukami do udziału w spotka-
niach i warsztatach z okazji Ferii 
w Szreniawie. 
Do wyboru:  30.01–3.02 – zajęcia 
Ptaki, nasi przyjaciele. Jak pomagać 
ptakom w kłopotach i czym je dokar-
miać, żeby nie zaszkodzić ich zdro-
wiu? Podczas części warsztatowej 
każde dziecko z  pomocą opiekuna 
będzie mogło ozdobić ptaszka wy-
ciętego ze sklejki;  6–10.02 – warsz-
taty z gliną Dzieciaki lepią zwierza-
ki. Uczestnicy ulepią z gliny � gurki 
swoich ulubionych zwierząt, przed 
zajęciami wycieczka do miejsca, 
gdzie przebywają muzealne zwierzę-
ta, oraz pawilonu, w którym można 
obejrzeć rzeźby z gliny. 

Dodatkowe warsztaty weeken-
dowe: 5.02 – warsztaty składania 
karmników dla ptaków, 12.02 – 
zajęcia z  lepienia � gurek z  gliny. 
Warsztaty w  grupach 10–25 osób 
(grupy zorganizowane oraz indy-
widualni zwiedzający), potrwają 
2–3 godziny (godzina rozpoczęcia 
zajęć do ustalenia), bilety: 25 zł od 
osoby i 60 zł od rodziny (bilet upo-
ważnia do zwiedzania ekspozycji 
i uczestnictwa w warsztatach). Za-
pisy: tel. 61 810 76 29 wew. 61, 63, 
edukacja@muzeum-szreniawa.pl. 
Dojazd do muzeum: pociąg Kolei 
Wielkopolskich z  dworca główne-
go w  Poznaniu i  stacji „Dębiec”  – 
podróż trwa ok. 20 min (przysta-
nek „Szreniawa” znajduje się tuż 
przy muzeum).  •

Phishing (czyt. � szing) to najczę-
ściej stosowana metoda oszustwa 
z wykorzystaniem systemów tele-
komunikacyjnych. 
Cyberprzestępcy, 
podszywając się 
m.in. pod � rmy 
kurierskie, urzędy 
administracji, ope-
ratorów telekomuni-
kacyjnych czy nawet znajomych, 
starają się wyłudzić nasze dane do 
logowania, np. do kont bankowych, 
kont w mediach społecznościowych 
czy też systemów biznesowych. Ko-
menda Miejska Policji w  Poznaniu 
ostrzega: dopóki nie mamy pewno-
ści, że nadawca jest prawdziwy, nie 
powinniśmy klikać w  żadne linki 
ani na nie odpowiadać.  W tego typu 
wiadomościach SMS lub mailach 
często wykorzystywane są łudząco 
podobne, skrócone lub zmienione 
adresy stron internetowych.

Zanim klikniesz:
–  przyjrzyj się nazwie nadawcy, 

czy wygląda na prawdziwą, czy 
może tylko naśladuje kogoś, kogo 
znasz,

–  bank lub jakakolwiek inna insty-
tucja nigdy nie powinna prosić 
o  podanie w wiadomości e-mail 
danych osobowych lub informacji 
o dostępie do konta bankowego,  

–  urzędy administracji publicznej 
nigdy nie proszą przy pomocy 
SMS lub wiadomości e-mail o do-
płatę do szczepionki czy uregulo-
wanie należności podatkowych,

–  w  przypadku wątpliwości co 
do autentyczności wiadomości 
skontaktuj się z jej adresatem, np. 
z  dostawcą energii elektrycznej, 
dzwoniąc na infolinię.

Jeśli masz uzasadnione podejrze-
nie, że jesteś o� arą oszustwa, zgłoś 
niezwłocznie ten fakt policji, dzwo-
niąc na numer alarmowy 112.   •

Kilka tysięcy lat temu sukces odnie-
siony podczas łowów gwarantował 
człowiekowi możliwość przeżycia. 
Polowanie dostarczało żywności, 
skór na odzież oraz kości do wyko-
nania narzędzi codziennego użytku. 
Czy dziś, gdy produkcja żywności 
nie przysparza problemów, a ciepłą 

kurtkę możemy kupić w internecie, 
polowanie jest nadal konieczne? 
Oddział PAN w  Poznaniu zapra-
sza na wykład pt. Czy myśliwi są 
potrzebni w  ramach cyklu Nauka 
i Społeczeństwo, który wygłosi prof. 
Dariusz J. Gwiazdowicz z  Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

członek Komisji Nauk Leśnych 
i  Drzewnych Oddział PAN w  Po-
znaniu. Spotkanie: 16.02 o  g. 17 
w  pałacu Działyńskich (Stary Ry-
nek 78/79, sala Turkusowa, II pię-
tro, w budynku znajduje się winda). 
Wstęp bezpłatny, nie obowiązują 
zapisy. Szczegóły: tel. 61 641 50 03.  •

Wielkopolskie Muzeum Niepod-
ległości zaprasza na oprowadza-
nie kuratorskie dla seniorów po 
wystawie czasowej Z  nadzieją na 

Niepodległą. Wielkopolanie na 
frontach Wielkiej Wojny, które 
odbędzie się 15.02 o  g. 13. Wy-
stawa prezentowana jest w  Mu-

zeum Powstania Wielkopolskiego 
1918–1919 (Odwach, Stary Rynek 
3). Bilety: 8 zł, obowiązują zapisy: 
tel. 61 853 19 93.  •

Spacer z przewodnikiem wśród eg-
zotycznej roślinności? Palmiarnia 
zaprasza seniorów 21.02 o g. 11 na 
specjalną przechadzkę. Godzinne 
zwiedzanie przybliży bogatą ko-
lekcję roślin pochodzących z  róż-
nych stref klimatycznych, w  tym 
tropikalnej, subtropikalnej, śród-
ziemnomorskiej. Wymagana jest 
wcześniejsza rezerwacja: tel. 514 
652 476, 510 674 848 (liczba miejsc 
ograniczona), koszt dla seniorów 
(60+) 4 zł, opłata w kasie Palmiarni.
Poza tym do 26.02 w Pawilonie III 
będzie można zobaczyć wystawę 
sztuki afrykańskiej. Prezentowane 

są na niej rzeźby, obrazy, biżuteria 
oraz ręcznie wykonane przedmio-
ty przywiezione z  afrykańskich 

podróży. Również do 26.02 w  Pa-
wilonie IX dostępne będą zdjęcia 
wyróżnione w  Ogólnopolskim 
Konkursie Fotogra� i Przyrodni-
czej FOTO-EKO 2022.
W okresie ogólnopolskich ferii zi-
mowych, od 16.01 do 26.02, Pal-
miarnia będzie otwarta również 
w poniedziałki, natomiast od 30.01 
do 12.02 (ferie w  Wielkopolsce) 
wydłużą się godziny jej otwarcia – 
w g. 9–18 (kasa czynna do g. 17). 
W  ramach akcji „Wtorki Seniora” 
w każdy wtorek bilety dla osób 60+ 
w cenie 4 zł. Szczegóły: tel. 61 865 
89 07, palmiarnia.poznan.pl.  •

W lutym w Schronie Kultury Eu-
ropa (ul. Rolna 24) nie zabraknie 
dobrej, karnawałowej nuty. 
Podczas wtorkowych śpiewanek 
(7, 14, 21, 28.02, g. 17) tradycyjnie 
uczestnikom będzie towarzyszył ze-
spół Klika, czyli Sami Znajomi Pre-
zesa. Na spotkaniach seniorzy uczą 
się nowych piosenek lub wspólnie 
śpiewają utwory z  lat swojej mło-
dości. Teksty piosenek są wyświe-
tlane na ekranie, więc warto zabrać 
ze sobą okulary. Schron zaprasza 
również na Filmowe Czwartki: 2, 
9, 16, 23.02 o g. 10. Projekcja � lmu 
poprzedzona jest zawsze prelekcją, 
a  po niej organizatorzy zachęcają 
do dyskusji, � lmy wyświetlane są 
z  polskim lektorem i  polskimi na-

pisami. Wstęp na spotkania bez-
płatny, nie trzeba się rejestrować. 
Spotkaniom towarzyszy wystawa 

Flamenco, prezentująca obrazy 
artysty malarza Jerzego Łuczaka. 
Szczegóły: tel. 604 853 782.  •

Uwaga na podejrzane 
e-maile i SMS-y! 

Powstanie na ekranie

Z wnukiem 
do Szreniawy

O myślistwie dziś 

Wielkopolanie na wojnie

Z przewodnikiem po Palmiarni 

Karnawałowe 
spotkania z piosenką 

administracji, ope-
ratorów telekomuni-

Schron Kultury Europa

Jeden z pawilonów Palmiarni 
Poznańskiej
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Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 
artefakt z ekspozycji
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Harmonogram wybranych wyda-
rzeń w Bibliotece Raczyńskich: 
4.02 oraz 18.02, g. 11 – zwie-
dzanie Biblioteki Raczyńskich. 
Uczestnicy zwiedzą historyczny 
gmach biblioteki, a organizatorzy 
odpowiedzą na pytania czytelni-
ków dotyczące korzystania z  jej 
zbiorów. Zbiórka w  zabytkowym 
holu, obowiązują zapisy: zapisy@
bracz.edu.pl i  tel. 61 885 89 55 
(w g. 8–16, pon.–pt.); 
6.02, g. 18 – spotkanie z Radkiem 
Rakiem, autorem, który w  swoich 
książkach łączy fantastykę, realizm 
magiczny i  odniesienia inter-
tekstualne. Miejsce: Biblioteka Ra-
czyńskich, sala 1, spotkanie będzie 
także transmitowane na Facebo-
oku BR, tłumaczenie na polski ję-
zyk migowy; 

9.02, g. 18 – Tradycyjny Klub Dys-
kusyjny. O symbolice maski w cza-
sie karnawału i poza nim, w Polsce 
i  na świecie, w  kulturze i  sztuce. 
Miejsce: Biblioteka Raczyńskich, 
Filia Sztuki, sala 5; 
14.02, g. 18 – Czytanie przestrze-
ni: Retroprzyszłości – spotkanie 
poświęcone polskim utopijnym 
wizjom architektonicznym i urba-
nistycznym epoki modernizmu. 
Miejsce: Biblioteka Raczyńskich, 
Filia Sztuki, sala 5; 
15.02, g. 11 – zwiedzanie bibliote-
ki dla seniorów. Uczestnicy zwie-
dzą historyczny gmach bibliote-
ki, a  organizatorzy odpowiedzą 
na pytania czytelników dotyczące 
korzystania z  jej zbiorów. Zbiór-
ka w  zabytkowym holu, obowią-
zują zapisy: zapisy@bracz.edu.pl 

i  tel. 61 885 89 55 (w  g. 8–16, 
pon.–pt.); 
15.02, g. 18 – spotkanie z  Ma-
ciejem Siembiedą. Jeden z  naj-
ciekawszych twórców współcze-
snego kryminału, pisarz łączący 
� kcję i  historię, wykorzystujący 
w  twórczości także doświadcze-
nie reporterskie. Miejsce: Biblio-
teka Raczyńskich, sala 1, spotka-
nie będzie także transmitowane 
na Facebooku BR, tłumaczenie na 
polski język migowy; 
16.02, g. 18 – Sztuk-mistrze – spo-
tkanie z  Anną Szymczak. Czego 
trzeba, żeby założyć teatr? Czy ist-
nieje przepis na spektakl doskona-
ły? Za teatralne kulisy wprowadzi 
założycielka i  reżyserka asz.teatru. 
Miejsce: Biblioteka Raczyńskich, 
Filia Sztuki, sala 5; 

21.02, g. 16 – Wtorek dla Seniora: 
Rusz głową!. Trening pamięci – ła-
migłówki i sztuka relaksacji. Miej-
sce: Biblioteka Raczyńskich, Filia 
Sztuki, sala 5; 
22.02, g. 12.30 – Poezja miłosna 
Kazimiery Iłłakowiczówny. Poetyc-
ka podróż, która odsłoni wszystkie 
miłości niezwykłej poetki. Lirykę 
wzbogacą biogra� czne konteksty. 
Miejsce: Mieszkanie-Pracownia 
Kazimiery Iłłakowiczówny (ul. Ga-
jowa 4/8), zapisy: tel. 61 852 89 71 
lub illa@bracz.edu.pl; 
22.02, g. 18 – Strony fotogra� i. 
O wartych uwagi albumach i książ-
kach fotogra� cznych opowiedzą 
Aleksandra Polerowicz, Tobiasz 
Jankowiak i Mateusz Kiszka. Miej-
sce: Biblioteka Raczyńskich, Filia 
Sztuki, sala 5; 

23.02, g. 18 – wernisaż wystawy 
Dramat irlandzki w Polsce (polskie 
tłumaczenia dramatów, programy 
teatralne, plakaty oraz fotogra� e). 
Miejsce: Biblioteka Raczyńskich 
Galeria Atanazego; 
24.02, g. 18 – Książką przez świat. 
Nowa formuła Klubu Książki 
u  Raczyńskich – w  ramach co-
miesięcznych spotkań podejmo-
wana będzie dyskusja o literaturze 
z  innego obszaru geogra� cznego. 
Pierwsze spotkanie dotyczyć bę-
dzie afrykańskiego państwa Ma-
lawi i  powieści O  chłopcu, który 
ujarzmił wiatr Williama Kam-
kwamby. Miejsce: Biblioteka Ra-
czyńskich, Filia Sztuki, sala  5. 
Szczegóły: Biblioteka Raczyń-
skich, pl. Wolności 19, tel. 61 885 
89 09, bracz.edu.pl.  •

Poznańskie muzea i rezerwaty ar-
cheologiczne mają sporo propo-
zycji na lutowe dni. 

Muzeum 
Archeologiczne
pałac Górków, ul. Wodna 27, tel. 
61 852 82 51, czynne: wt.–czw. w g. 
9–16, pt. w g. 10–17, sob. w g. 11–
18, niedz. w g. 12–16:
Impreza Po tamtej stronie, czy-
li funeralne wierzenia i  zwyczaje 
w  przeszłości – 11.02, g. 12–16, 
pożegnanie z wystawami Uczta na 
progu wieczności oraz Monumen-
talne grobowce z  epoki kamienia. 
Park Kulturowy Sarnowo. Park 
Kulturowy Wietrzychowice, w pro-
gramie m.in. wykłady, warsztaty, 
miejsce: sala audiowizualna, sala 
dydaktyczna, dziedziniec, szcze-
gółowy program: www.muzarp.po-
znan.pl (dostępny od 27.01).
Wykład dla seniorów Porozma-
wiajmy o... żonach asyryjskich kró-
lów – 28.02, g. 12, przybliży zagad-
nienia związane z rolą królewskich 
żon w imperium starożytnej Asyrii, 
miejsce: sala audiowizualna, nie 
obowiązują zapisy, wstęp wolny, 
szczegóły: tel. 61 628 55 53, olga.
adamczyk@muzarp.poznan.pl.

Wystawa Monumentalne grobowce 
z  epoki kamienia. Park Kulturowy 
Sarnowo. Park Kulturowy Wietrzy-
chowice – opowiada o grobowcach 
megalitycznych wzniesionych ok. 
5500 lat temu, zwanych czasem 
„polskimi piramidami”, miejsce: 
dziedziniec i  piwnice pałacu Gór-
ków. Wstęp na wystawę w  prze-
strzeni dziedzińca bezpłatny, 
wstęp na część wystawy znajdującą 
się w  piwnicach pałacu Górków 
na podstawie biletu wstępu do 
muzeum (wystawa dostępna do 
19.02).
Wystawa Od morowego powie-
trza… O niektórych sposobach wal-
ki z  zarazą w  dawnych wiekach  – 
prezentuje kilka wyjątkowych 
nowożytnych dewocjonaliów z wy-
kopalisk prowadzonych na terenie 
Poznania. Ich wspólnym mianow-
nikiem jest karawaka, zwana także 
krzyżem cholerycznym lub moro-
wym, która – jak wierzono – miała 
chronić przed zarazą. Wstęp po za-
kupie biletu do muzeum (wystawa 
dostępna do końca lutego). 
Odrestaurowana kolekcja szkla-
nych negatywów fotogra� cznych 
Archeologia wielkopolska w  odro-
dzonej Rzeczpospolitej – prezentuje 

charakterystyczne dla tamtych cza-
sów wystawy zabytków i  utrwala 
w  kadrze liczne osobistości ze 
świata polityki, nauki i  kultu-
ry, które wizytowały ówczesne 
wykopaliska, miejsce: Archi-
wum Naukowe, wstęp od wt. 
do pt. w g. 10–15, po uprzednim 
umówieniu się: tel. 61 852 82 51.

Rezerwat 
Archeologiczny 
Genius loci
ul. Posadzego 3, tel. 61 852 21 67, 
czynny: wt.–czw. w  g. 10–16, pt.–
sob. w g. 10–18, niedz. w g. 10–15:
Wykład Katedra i  uniwersytet – 
piękny spadek gotyku – 17.02, g. 18, 
wygłosi prof. Grzegorz P. Kuchar-
czyk. Historyk w  swoich pracach 
zwraca uwagę na kryzys zachod-
niej cywilizacji, przypominając, 
że bogactwo treści kryjących się 
w symbiozie dwóch pojęć: katedry 
i uniwersytetu doprowadziło cywi-
lizację łacińską do jej największych 
osiągnięć. Miejsce: sala multime-
dialna, wstęp wolny.
Ekspozycja Wczesnośredniowiecz-
ne łyżwy kościane z  poznańskiej 
wyspy katedralnej, miejsce: rezer-
wat, pasaż nad murami bp. Jana 

Lubrańskiego, wstęp 
po zakupie biletu 
wstępu do rezerwatu 
(wystawa dostępna 
do 27.04).
Ekspozycja Legendy 
piastowskie w koście-
le Najświętszej Marii 
Panny na Ostrowie 
Tumskim – nawią-
zuje do opowie-
ści, jakie na 
przestrzeni 
wieków 
tworzone 
były wokół 
miasta Poznania 
i najstarszych dzie-
jów Polski, wstęp wolny (wystawa 
dostępna do 31.03).  •

Do biblioteki nie tylko we wtorek

O żonach 
asyryjskich królów 
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do pt. w g. 10–15, po uprzednim 
umówieniu się: tel. 61 852 82 51.
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Muzeum Narodowe oraz jego od-
działy zapraszają do siebie w  lu-
tym. 

Muzeum Narodowe 
w Poznaniu
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 cały czas dostępna jest 
wystawa Idę w  świat i  trwam. Ob-
razy Jacka Malczewskiego z  Lwow-
skiej Narodowej Galerii. Ekspozycja 
jest gestem pomocy i  solidarności 
w ochronie dziedzictwa. Twórczość 
polskiego artysty, będąca świadec-
twem burzliwej i  dramatycznej hi-
storii Polski, współcześnie staje się 
świadkiem barbarzyństwa wojny. 
Symbolicznie podróż 34 dzieł Mal-
czewskiego jest jak wojenna tułacz-
ka ukraińskich uchodźców w poszu-
kiwaniu bezpiecznego schronienia. 
Wydarzenia towarzyszące wystawie 
(udział na podstawie biletu wstępu 
do muzeum: 20/13 zł): 18.02, g. 11 – 
Do Lwowa i  z  powrotem. Ewaku-
acja obrazów Jacka Malczewskiego 
z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztu-
ki im. Borysa Woźnickiego (spotka-
nie z  twórcami wystawy połączone 
z  pokazem zdjęć ze Lwowa i  opo-
wieścią o organizacji transportu ra-
tunkowego lwowskich dzieł); 26.02, 
g. 12 – oprowadzanie kuratorskie po 
wystawie. 
Pozostałe wydarzenia: 25.02, 
g. 11.15 – spotkanie w ramach cyklu 
Świat obrazów: Wincenty Wodzi-
nowski, „Wesele idzie”, 1896, koszt: 
bilet wstępu do muzeum (20/13 zł), 
nie obowiązują zapisy. Warsztaty: 
kurs malarstwa i  rysunku Porzu-

cając czerń – śladami kapistów (od 
17.02), spotkania w  pt. w  g.  16–
19.45 oraz sob. w g. 13–16.45, koszt: 
350 zł, zapisy: warsztaty@mnp.art.
pl. Kaligra� a i iluminacja: Kwadra-
towe pismo (nauka pisma zwanego 
potocznie gotykiem, od 24.02, spo-
tkania w  pt. w  g. 17–20 oraz sob. 
w  g. 11–14, koszt: 220 zł, zapisy: 
kaligra� a@mnp.art.pl).

Muzeum Sztuk 
Użytkowych w Zamku 
Królewskim
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.
Harmonogram wydarzeń: 
9.02, g. 12 – Czwartki dla senio-
rów: Szu� ady, szu� adeczki. Dla 
poznaniaków utrzymanie porząd-
ku jest jedną z  najważniejszych 

powinności. Na szczęście już jakiś 
czas temu wymyślono wspaniałą 
rzecz, świetnie pomagającą w  za-
panowaniu nad bałaganem, czyli 
szu� adę. Bilety: 20/13 zł, zapisy: 
tel. 61 856 80 75; 
11.02, g. 13 – Ikony Designu: Wi-
taczkowie – jedwab z  Milanówka. 
W  powojennej Polsce na jedwab 
mówiło się po prostu „Milanówek”. 
Mniej znane jest nazwisko rodzeń-
stwa, które w  latach 20. XX wieku 
założyło tę � rmę, dzięki której po-
wstał polski przemysł jedwabniczy. 
Uczestniczki i  uczestnicy spotkania 
dowiedzą się, czym był Bal Polskiego 
Jedwabiu i  dlaczego prezydentowa 
Mościcka brała ślub w  zielonej je-
dwabnej sukni. Nauczą się również, 
jak rozpoznać prawdziwy jedwab. 
Wstęp: 10 zł, nie obowiązują zapisy; 
18.02, g. 13 – Graphic Concept: 
Uwe Loesch. Niemiecki artysta, łą-
cząc typogra� ę z  fotogra� ą, słowo 
z  obrazem, tworzy wyraziste ko-
munikaty wizualne, które cechuje 
przejrzystość i  wstrzemięźliwość 
rozwiązań gra� cznych, jak i autor-
ska niezależność wyrażania idei. 
Wstęp: 10 zł, nie obowiązują zapisy. 
Do 28.02 w  muzeum cały czas 
dostępny jest pokaz srebra Fun-
duszu Obrony Narodowej. FON, 
utworzony w  1936 roku, miał za 
zadanie pozyskać drogą składki 
społecznej dodatkowe środki na 
dozbrojenie armii w obliczu zagro-
żenia wojennego. Polacy niezwykle 
o� arnie zasilili go zarówno gotów-
ką, jak i  cennymi przedmiotami. 
Prezentowane obiekty na co dzień 
są przechowywane w  muzealnym 
magazynie, więc pokaz jest wyjąt-
kową okazją do ich zobaczenia. Bi-
lety: 20/13 zł.  •

Don Juan, Teatr Wielki w Poznaniu

Jacek Malczewski, Autoportret 
z Mieczysławem Gąseckim

Teatr Muzyczny w Poznaniu, Piękna i Bestia
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Teatr Wielki w  Poznaniu zapra-
sza na spektakle i koncerty: 
8.02, g. 19 – koncert Penderecki/
Wajnberg, miejsce: Aula Uniwer-
sytecka, bilety senioralne: 40 zł 
(przygotowany przez Jacka Kasp-
szyka z muzykami Teatru Wielkie-
go). VI Symfonia „Pieśni chińskie” 
Krzysztofa Pendereckiego to naj-
bardziej liryczna i najłagodniejsza 
kompozycja w jego dorobku. XXI 
Symfonię „Kadysz” Wajnberg na-

pisał w hołdzie o� arom warszaw-
skiego getta; 
23–26.02 – spektakl baletowy 
Don Juan, miejsce: Aula Artis, 
bilety senioralne: 30 zł (portret 
współczesnego Don Juana w zna-
komitej interpretacji Roberta 
Bondary). 
Bilety senioralne w kasie teatru: ul. 
Fredry 9, tel. 61 659 02 31, czyn-
ne śr.–sob. w  g. 13–18. Szczegóły: 
opera.poznan.pl.  •

W  lutym na deskach Teatru Mu-
zycznego: 
4.02, g. 19 – Zapamiętaj. Świadec-
two Jana Karskiego (monodram 
przedstawia losy Jana Karskiego, 
emisariusza Polskiego Państwa 
Podziemnego, i  stawia pytania 
o  kondycję człowieka, o  naszą 
postawę wobec przejawów zła, 
niesprawiedliwości i  krzywdy), 
bilety: 30–80 zł, miejsce: Aula Ar-
tis;  25.02, g. 14 i  19 (premiera), 
26.02, g. 13 i  17, 28.02, g. 11  – 

Piękna i  Bestia (musical opowia-
da losy młodego księcia, którego 
czarodziejka uwięziła w  ciele be-
stii), bilety: 45–55 zł (spektakle 
poranne), 35–120 zł (spektakle 
wieczorne). 
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 Po-
znańskiej Złotej Karty (Karty Se-
niora) przysługują bilety ulgowe. 
Szczegóły: teatr-muzyczny.pl.  •

Harmonogram wydarzeń w  Te-
atrze Ósmego Dnia w Poznaniu: 
11.02, g. 19 – Try walking in my 
shoes Kolektywu Analog. Spektakl 
o relacjach osób uchodźczych, któ-
re próbują odnaleźć się w  nowej 
sytuacji, w  innym kraju, kulturze, 
społeczeństwie i biurokracji; 
24.02, g. 19 – spotkanie Czy 
technologia nas wyzwoli? w  ra-

mach cyklu Debaty o  przyszłości. 
Dyskusja wokół książki W  pełni 
zautomatyzowany luksusowy ko-
munizm. Manifest. Autor, Aaron 
Bastani, zarysowuje wizję świata, 
w  którym panują równość, do-
brobyt i  kreatywność. Twierdzi, 
że jego podstawy już są – jeśli 
tylko zechcemy je dostrzec. Mię-
dzy innymi dzięki technologiom 

i  współczesnym możliwościom 
w  zakresie organizacji wytwór-
czości nie musimy już myśleć 
o niedoborach w dziedzinie pracy, 
energii, zasobów, zdrowia i żywie-
nia. Czy jednak ta wizja nie jest 
zbyt optymistyczna? 
Bilety na wydarzenia dla seniorów 
w cenie 10 zł. Szczegóły: tel. 61 855 
20 86, teatrosmegodnia.pl.  •

Kto pokocha 
bestię? 

Opera Seniora 

Ósemki zapraszają w lutym

Do Lwowa 
i z powrotem 
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Redaguje: Aleksandra Gracjasz, Justyna Furmaniak, CIS, ul. Mielżyńskiego 24 
(pon.–pt., w g. 8–16), e-mail: aleksandra.gracjasz@centrumis.pl. 

TYTKA SENIORAUWAGA! Informacje na temat inicjatyw, usług i wydarzeń 
zawarte w Tytce Seniora mogą okazać się nieaktualne z różnych 
powodów. Polecamy zaglądanie na strony i pro� le facebookowe 
instytucji i organizacji lub bezpośredni kontakt z organizatorami.

mLegitymacja 
emeryta-rencisty 
Od stycznia każdy emeryt i  renci-
sta może korzystać z elektronicznej 
wersji swojej legitymacji. Jest ona 
dostępna w telefonie dzięki bezpłat-
nej aplikacji mObywatel. Aplikację 
mObywatel można pobrać ze skle-
pów Google Play lub App Store i za-
instalować ją na swoim smartfonie. 
Osobom, które nabędą uprawnienia 
do emerytury lub renty od stycznia 
2023 roku, ZUS wyda legitymacje 
w  formie elektronicznej. Emeryci 
lub renciści, którzy zechcą dodatko-
wo otrzymać tradycyjną legitymację 
w  formie karty plastikowej, będą 
mieli taką możliwość. Wystarczy, że 
złożą odpowiedni wniosek do ZUS, 
który wystawi elektroniczną wersję 
legitymacji również wtedy, gdy eme-
ryt-rencista posiada już legitymację 
w  formie plastikowej karty identy-
� kacyjnej. Tradycyjna legitymacja 
pozostaje aktualna zgodnie z  ter-
minem jej ważności. Posiadacz obu 
wersji może używać ich zamiennie, 
zgodnie ze swoimi osobistymi pre-
ferencjami. Szczegółowe informacje 

na temat aktywacji mLegitymacji 
emeryta-rencisty: tel. 22 560 16 00 
(pon.–pt. w g. 7–18), zus.pl.

Zaktualizuj adres
W  związku ze zbliżającą się akcją 
waloryzacyjną emerytur i  rent na-
leży pamiętać o bieżącej aktualizacji 
adresu zamieszkania. Adres warto 
zaktualizować nie tylko w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych, ale tak-
że w  innych ważnych instytucjach. 
Powiadomienie urzędów o zmianie 
miejsca zamieszkania daje pewność, 
że korespondencja, na którą czeka-
my, tra�  pod właściwy adres.

Marcowa waloryzacja 
emerytur i rent
Osoby pobierające świadczenia 
emerytalno-rentowe z  Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych mogą li-
czyć na podwyżkę. W marcu 2023 
roku przeprowadzona zostanie wa-
loryzacja świadczeń. ZUS prześle 
do klientów decyzje waloryzacyjne 
informujące o  podwyżce, dlatego 
ważne jest, aby decyzja tra� ła do 
właściwych rąk. •

Informacje z ZUS 

Od 15 lutego do 2 maja można 
składać zeznania podatkowe za 
2022 rok. Krajowa Administracja 
Skarbowa przygotowała specjalny 
poradnik, który pomoże prawidło-
wo rozliczyć PIT. Poradnik można 
znaleźć na stronie: podatki.gov.pl/
pit/poradniki-pit. Emeryci i ren-
ciści znajdą w nim informacje na 

temat rozliczenia, które otrzymują 
z organu rentowego. Dowiedzą się 
m.in., jak przygotować rozliczenie 
PIT na podstawie tych dokumen-
tów i kiedy składane jest oświad-
czenie PIT-OP oraz jak rozliczyć 
PIT, jeśli pobierają emeryturę czy 
rentę lub pracują albo prowadzą 
działalność gospodarczą.  •

Oswajamy 
nowe 
technologie 
W ramach Projektu Fifna w każdą 
środę i piątek seniorki i seniorzy 
mogą skorzystać z  bezpłatnych 
konsultacji informatycznych. 
Odbywają się one przy ul. Sien-
kiewicza 20A, trwają godzinę 
zegarową i  polegają na pomocy 
przy obsłudze laptopa lub smart-
fona. 
Na konsultację należy przyjść 
z  własnym sprzętem i  ładowarką. 
Obowiązują zapisy: tel. 533 488 
550. Spotkanie nie jest kursem.  •

Rak jelita grubego jest jednym 
z  najczęstszych nowotworów, za-
równo u  kobiet, jak i  mężczyzn. 
Rocznie zapada na niego w  Pol-
sce około 18 tys. osób. Rozwija 
się długo i nawet przez lata może 
nie dawać żadnych objawów. 
Pro� laktyka raka jelita grubego 
zmniejsza śmiertelność z  jego 
powodu o  50–60 proc. Dlatego 
tak ważne jest wczesne wykrycie 
choroby.
Czy jesteś w grupie ryzyka? Osoby, 
które ukończyły 50 lat i  przecho-
dziły wcześniej choroby zapalne 
jelit bądź stwierdzono u nich w je-
licie grubym polipy o charakterze 
gruczolaka, są szczególnie nara-
żone na zachorowanie na ten no-
wotwór. Nie bez znaczenia są uwa-
runkowania genetyczne. Zdrowiu 
nie sprzyja też siedzący tryb życia 
i  nieprawidłowa dieta, co często 
idzie w  parze z  nadmierną masą 
ciała. Palenie papierosów zwiększa 
ryzyko raka jelita grubego aż o 18 
proc.
Jednym z badań pro� laktycznych 
jest badanie kału w  kierunku 
obecności krwi utajonej. Skiero-
wanie na badanie może wysta-
wić np. lekarz rodzinny. Badanie 
wchodzi również w  skład pakie-

tów programu Pro� laktyka 40 
Plus. Bezpłatnie mogą z  niego 
skorzystać osoby, które ukończyły 
40. rok życia (nie ma górnej gra-
nicy wieku).
Inne badanie to kolonoskopia. 
Polega na badaniu jelita grubego 
od środka i można dzięki niemu 
wykryć zmiany przednowotwo-
rowe. Podczas kolonoskopii usu-
wane są polipy, które mogłyby 
w  przyszłości przekształcić się 
w  zmiany nowotworowe. Bada-
nie może być przeprowadzone 
w  znieczuleniu miejscowym lub 
ogólnym, a  decyzję o  tym po-
dejmuje lekarz. Trwa ono od 15 
do 40 minut. Do kolonoskopii 
trzeba się odpowiednio przygoto-
wać, dlatego przed wizytą warto 
skontaktować się z placówką, któ-
ra poinformuje o  tym, co należy 
zrobić przed badaniem.
Bezpłatną kolonoskopię można 
wykonać, uczestnicząc w  pro-
gramie badań przesiewowych 

raka jelita grubego. Wówczas 
nie jest potrzebne skierowanie. 
Program jest finansowany przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Badania są skierowane do osób 
w  przedziale wiekowym 50–65 
lat, które przez ostatnie dziesięć 
lat nie miały robionej kolonosko-
pii i nie mają objawów świadczą-
cych o  występowaniu raka jelita 
grubego. 
Placówki, w których można wyko-
nać bezpłatną kolonoskopię w Po-
znaniu:
–  Gabinet Endoskopii, ul. Grun-

waldzka 156 (EMC Instytut Me-
dyczny), tel. 507 003 848;

–  Centralna Pracownia Endosko-
powa, ul. Przybyszewskiego 49 
(Szpital Kliniczny im. Heliodora 
Święcickiego UMP), tel. 501 572 
346, 61 869 13 48;

–  Pracownia Endoskopii, ul. Sza-
marzewskiego 84 (Szpital Kli-
niczny im. Heliodora Święcickie-
go UMP), tel. 61 854 90 48;

–  Zakład Diagnostyki Endosko-
powej, ul. Juraszów 7-19 (Szpital 
Wojewódzki w Poznaniu), tel. 61 
821 23 85; 

–  Termedica – Endoskopia, os. 
B. Chrobrego 101, tel. 603 326 
008, 61 622 23 77.  •

Jak prawidłowo 
rozliczyć PIT

Poznaj kondycję 
swojego jelita grubego 
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Akcja Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych promuje miejsca, które 
odpowiadają na potrzeby osób 
starszych poprzez oferowanie 
atrakcyjnych produktów, usług, 
zniżek i  dostosowanie swojej ar-
chitektury. 

Dom Bretanii
W ofercie kursy języka francuskie-
go dla seniorów. Kurs na poziomie 
podstawowym i  średnio zaawan-
sowanym rozpocznie się w drugiej 
połowie lutego. Zapisy ruszają od 
30.01. Kursy obejmują 15 zajęć 
90-minutowych, cena: 555 zł, zaję-
cia odbywają się w g. 10–17. Szcze-
góły i  zapisy: Dom Bretanii, Stary 
Rynek 37, tel. 61 851 01 90, 61 851 
68 51, kursy@dombretanii.org.pl.

Wielkopolskie 
Centrum Fizjoterapii
Centrum zachęca do skorzystania 
z  bezpłatnej � zjoterapii domowej 
– oferta skierowana jest do pa-
cjentów z  I  grupą niepełnospraw-
ności. Z  � zjoterapii mogą m.in. 
skorzystać pacjenci z  uszkodze-
niami mózgu, układu nerwowego, 
rdzenia kręgowego, chorobami 
przewlekle postępującymi, zwy-
rodnieniami stawów biodrowych 
lub kolanowych, urazami kończyn 
dolnych, a  także osoby w  stanie 
wegetatywnym lub apalicznym. 
Pacjenci otrzymują konsultację 
wstępną i końcową, do 4 miesięcy 
� zjoterapii (5 zabiegów dziennie), 

porady dotyczące higieny pracy 
i  dnia codziennego. Wymagane 
jest skierowanie od lekarza – może 
być wystawione przez lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej lub in-
nego specjalistę. Szczegóły: WCF, 
ul. Łomżyńska 1, tel. 512 046 048, 
573 973 693.

Centrum Medyczne 
Synexus
 Ośrodek zaprasza na bezpłatne 
konsultacje lekarskie. Obecnie po-
szukiwani są uczestnicy do badań 
klinicznych w  zakresie: zwyrod-
nienia stawu kolanowego (z  roz-
poznaniem choroby zwyrodnie-
niowej stawu kolanowego oraz 
dolegliwościami bólowymi tego 
stawu), nadciśnienia tętniczego 
(osoby w wieku do 75. roku życia, 
z  nieleczonym nadciśnieniem tęt-
niczym lub na stabilnym leczeniu), 
choroby Leśniowskiego-Crohna 
(osoby w  wieku do 75. roku ży-
cia z  aktywną postacią choroby), 
depresji (osoby w  wieku do 65. 

roku życia, z  rozpoznaniem cięż-
kiego zaburzenia depresyjnego). 
Zapisy: tel. 61 641 41 41 (pon.–pt. 
w g. 8–18).

Centrum Medyczne 
Stanley
Sklep Medyczny StanleyMed 
oprócz sprzedaży sprzętu medycz-
nego prowadzi również jego wy-
pożyczalnię. W  ofercie znajdują 
się kule ortopedyczne, balkoniki, 
wózki, łóżka, koncentratory tlenu, 
aparaty do drenażu, szyny do ćwi-
czeń. Szczegóły: stanleymed.pl (za-
kładka „Wypożyczalnia”), tel. 532 
746 580

MedPolonia
W  lutowej ofercie 50 proc. zniżki 
na badania laboratoryjne (morfo-
logia, kreatynina, glukoza, fosfor, 
potas, badanie ogólne moczu, cena 
za pakiet: 38 zł), pakiet badań pie-
lęgniarskich w  cenie 45 zł (EKG 
spoczynkowe, badanie słuchu, 
pomiar RR, saturacja). Badania 
realizowane są we wszystkich pla-
cówkach MedPolonia w Poznaniu: 
ul. Obornicka 262, tel. 61 664 33 00, 
ul. Starołęcka 42, tel. 61 227 58 10, 
ul. Blacharska 2, tel. 61 227 58 10. 
Dodatkowo Fundacja MedPolo-
nia oferuje opiekę nad osobami ze 
schorzeniami ortopedycznymi – 
seniorzy mogą skorzystać z pakie-
tu rehabilitacji dziennej. Kontakt 
i szczegóły: tel. 513 097 351, funda-
cja@medpolonia.org.  •
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MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM 

Jak działają oszuści? Jak postępo-
wać w sytuacji zagrożenia? Gdzie 
szukać pomocy? 
Policjanci z Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Poznaniu prowadzą 
porady telefoniczne, w  ramach 
których udzielają informacji na 
temat zagrożeń, z  jakimi senio-
rzy mogą spotkać się w życiu co-
dziennym. Dyżury odbywają się 
w  każdy wtorek w  g. 12–14 pod 
nr. tel. 887 666 508. Istnieje rów-
nież możliwość umówienia się 
na indywidualne spotkanie z  po-
licjantem w  siedzibie Centrum 
Inicjatyw Senioralnych (ul. Miel-

żyńskiego 24) w  godzinach wtor-
kowych dyżurów (wcześniej na-
leży zarezerwować termin wizyty, 
dzwoniąc na numer 887 666 508 
we wtorki w g. 12–14).  •

Za sprawą tej kampanii Centrum 
Inicjatyw Senioralnych przeko-
nuje, że warunkiem koniecznym 
dla zdrowego starzenia się jest re-
gularne podejmowanie aktywno-
ści � zycznej. W  lutym polecamy 
spacery, które pozwolą odkryć 
ciekawe miejsca i historie związa-
ne z Poznaniem. 
Grupa Przewodników PoPoznaniu.pl 
zaprasza na lutowe przechadzki 
tematyczne. Uczestnicy space-
rów zaglądają do mniej znanych 
dzielnic miasta, odwiedzają miej-
sca z  dala od turystycznych szla-
ków, a  wycieczki koncentrują się 
na jednym wątku. Harmonogram 
spacerów: 11.02, g. 11 i 14 – Stare 
Zoo, początek: przed wejściem do 

Starego Ogrodu Zoologicznego, 
ul. Zwierzyniecka (przy parkingu); 
18.02, g. 10 i 15 – Od stadionu do 
stadionu, początek: przed loko-
motywą przy Stadionie Miejskim, 
ul. Bułgarska; 25.02, g. 11 i 15 – Po-
znań na szynach, początek: wejście 
do Starego Zoo, ul. Zwierzyniecka. 
Udział w spacerach jest bezpłatny, 
nie trzeba się zapisywać, jeśli spa-
cer spodoba się uczestnikom, moż-
na podziękować przewodnikowi 
napiwkiem. Szczegóły: popozna-
niu.pl.  •

Centrum Inicjatyw Senioralnych 
jest miejscem, do którego może 
przyjść każda osoba zaintereso-
wana tym, co dzieje się w mieście 
na rzecz osób starszych. Czekamy 
na Was w Centrum 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. W  Poznaniu 

jest sporo inicjatyw godnych pole-
cenia i Waszego udziału. Warto być 
z nami w kontakcie: tel. 61 847 21 11 
oraz zaglądać na naszą stronę: cen-
trumis.pl oraz pro� l facebookowy. 
Polecamy również zapisać się do 
naszego newslettera.  •

Centrum Inicjatyw Senioralnych 
poszukuje wolontariuszy i  wo-
lontariuszek do prowadzenia 
konsultacji cyfrowych. 
Podczas takich spotkań uczymy 
seniorki i seniorów m.in. obsługi 
smartfonów, tabletów, laptopów, 
wyszukiwać informacje w  in-
ternecie czy korzystać z  komu-
nikatorów typu WhatsApp czy 
Messenger. Spotkania trwają 45 
minut, odbywają się w  siedzibie 
Centrum Inicjatyw Senioralnych 
przy ul. Mielżyńskiego 24, od 
poniedziałku do piątku. Liczba 
godzin pracy wolontariusza do 
uzgodnienia. Wolontariuszem 
mogą zostać osoby w  każdym 
wieku, które już wcześniej pro-

wadziły konsultacje cyfrowe dla 
seniorów i  znają potrzeby osób 
starszych w  tym zakresie. Kon-

takt dla osób zainteresowanych: 
tel. 61 847 21 11, email: cen-
trum@centrumis.pl. •

CIS zaprasza

Pogawędka 
z policjantem 

Senior 
w Formie

Cyfrowe wolontariuszki 
i wolontariusze poszukiwani
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dy Przyrodnik”, które docierało do 
wielu miast i wsi II Rzeczypospolitej.
Helena Szafran była promotorką 
nowoczesnej dydaktyki przyrodni-
czej i  patriotycznej, a  także skau-
tingu i  harcerstwa. Już u  schyłku 
zaboru pruskiego jako młoda in-
struktorka działała na rzecz praw 
Polaków uciemiężonych kultur-
kampfem. Podczas II wojny świa-
towej uczestniczyła w  tajnym na-
uczaniu, a  tuż po wojnie ukrywała 
uczniów poszukiwanych przez UB. 
Helena Szafranówna doktoryzowała 
się u prof. Wodziczki w 1932 roku na 
podstawie pracy: Przyczynki do histo-
rii badań � ory Księstwa Poznańskiego 
oraz zestawienie roślin naczyniowych 
Wielkopolski. Dla seniorek i seniorów 
inspiracją może być fakt, że habilito-
wała się na podstawie pracy Poznań 
i okolica na Wydziale Biologii i Nauk 
o Ziemi UAM w 1961 roku, gdy mia-
ła ponad 70 lat! Działała w  licznych 
organizacjach społecznych, przyrod-
niczych, całe życie oddając ochronie 
piękna i  różnorodności poznańskiej 
przyrody i  krajobrazu. Jej szczegóło-
wy życiorys możemy przeczytać na 
stronie internetowej uniwersyteckie-
go projektu „Gdy nauka jest kobietą”. 
Spuścizna Heleny Szafran przecho-
wywana jest w  Archiwum Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie Oddział 
w Poznaniu. Archiwum ma swoją sie-
dzibę w gmachu PTPN przy ul. Miel-
żyńskiego w  Poznaniu. Gromadzi 
zbiory pozostałe po ludziach nauki, 
otwierając swój nadzwyczaj bogaty 
i cenny inwentarz od spuścizny prof. 
Heliodora Święcickiego. Ze zbiorów 
Archiwum mogą korzystać badacze, 
naukowcy, dziennikarze. Emeryto-
wani naukowcy, twórcy mogą posta-
nowić o  przekazaniu do Archiwum 
swojej spuścizny. Stanie się ona wtedy 
częścią chronionych prawem zbiorów 
i będzie służyć potomnym, a twórców 
uwieczni zgodnie z  horacjańskim 
motywem „Exegi monumentum aere 
perennius”, co stało się też udziałem 
niestrudzonej obrończyni poznań-
skiej przyrody Heleny Szafran.

Adam Suwart

ochrony przyrody na przykład w re-
zerwacie Żurawiniec. Ten naramo-
wicki ostaniec nie był jeszcze wtedy 
otoczony gigantycznymi osiedlami, 
choć Helena Szafran przewidywała 
rozbudowę miasta i zawczasu postu-
lowała ochronę obszarów przyrodni-
czo cennych. Niestety, w następnych 
dziesięcioleciach po jej śmierci nie 
zawsze o tym pamiętano.
Z publikacjami poznańskiej pionier-
ki ekologii, a właściwie sozologii (bo 
tak nazywa się nauka o  ochronie 
środowiska przyrodniczego), może-
my wybrać się na rozliczne wędrów-
ki. Helena Szafran proponuje m.in. 
wycieczki nad staw w Zielińcu i nad 
Jeziorem Swarzędzkim (dojazd ko-
leją do stacji Poznań Antoninek 
albo trolejbusem z ulicy Mostowej). 
Dziś już nie skorzystamy w Pozna-
niu z  trolejbusów (może szkoda?), 
ale warto pojechać w  rejon ówcze-
snych ulic Leśnej, Zielinieckiej i Ru-
gijskiej. Tam bowiem w  II połowie 
lat 50. Helena Szafran postulowała 
powstanie dydaktycznego rezerwa-
tu przyrodniczego, jako że można 
było na tym obszarze natra� ć na bo-
gactwo rzadkich gatunków motyli.
Zasadniczym trzonem książki Mia-
sto Poznań i okolica są wędrówki po 
parkach leśnych: dębińskim, golę-
cińskim, naramowickim i  maltań-
skim. W ten sposób Helena Szafran 
nawiązała do pierścieniowo-kli-
nowego systemu zieleni miejskiej, 
opracowanego przed wojną przez 
urbanistę inż. Władysława Czar-
neckiego i  ekologa, botanika prof. 
Adama Wodziczkę, pod auspicjami 
prezydenta Poznania Cyryla Rataj-
skiego. Ten oparty na naturalnych 
dolinach rzecznych system obsza-
rów zieleni urządzonej i spontanicz-
nej miał (i  nadal powinien) służyć 
zapewnieniu bezpieczeństwa eko-
logicznego Poznania. Helena Sza-
fran miała udział w  tworzeniu tego 
wielkiego dzieła i  podtrzymywaniu 
jego stabilności (była przecież magi-
strantką prof. Wodziczki). Ukończy-
ła studia przyrodnicze na Uniwersy-
tecie Poznańskim, publikując pracę 

Łąki przy ujściu Piaśnicy. Propono-
wała utworzenie tam, pośród kłosów 
Rataj, dziś gęsto zabudowanych blo-
kowiskami, rezerwatu ochrony sło-
norośli. Wiele lat życia poświęciła na 
nauczanie w poznańskich i  inowro-
cławskich szkołach wydziałowych 
i  średnich. Z  dziećmi i  młodzieżą 
szkoły przy ul. Różanej na Wildzie, 
której była kierowniczką, udawała 
się do Lasu Dębińskiego. „Postana-
wiamy opiekować się lasem w Dębi-
nie, aby mógł rozwijać się spokojnie, 
nie obawiając się szkody ze strony 
człowieka” – tak ślubowali ucznio-
wie z  okazji Dnia Lasu i  Ochrony 
Przyrody (24.04.1937 r.). Zrelacjo-
nowano to wydarzenie w  wydawa-
nym w Poznaniu czasopiśmie „Mło-
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Mapa Lasu Dębińskiego z zaznaczonymi drzewami pomnikowymi. Helena Szafran ze współ-
pracownikami zewidencjonowała drzewa pomnikowe i zabytkowe na Dębinie, prowadziła 
tam też obserwacje ptaków.

17 lutego przypada rocznica śmierci 
Heleny Szafran. Zmarła w  Poznaniu 
w 1969 roku, mając 80 lat. Jak bardzo 
zmieniła się przyroda Poznania od 
czasu jej działalności na rzecz śro-
dowiska, możemy uświadomić sobie 
już choćby wtedy, gdy porównamy 
współczesny plan Poznania z  mapa-
mi miasta z lat 50. czy z okresu mię-
dzywojennego (skany archiwalnych 
planów Poznania można znaleźć na 
stronie cyryl.poznan.pl). Od czasu 
aktywnej działalności Heleny Szafran 
z jednej strony znacznie poszerzył się 
obszar miasta, z drugiej – intensywna 
urbanizacja, budowa wielkich osiedli, 
nowych dróg czy realizacja nowocze-
snych inwestycji technologicznych 
spowodowały, że wiele dziewiczych 
terenów zielonych przepadło na za-
wsze. Nadal jednak w  przestrzeni 
miasta możemy odnaleźć miejsca 
o  wielkiej wartości ekologicznej, ob-
szary chronione, użytki ekologiczne 
czy rezerwaty przyrody, na których 
nadzwyczajną wartość, także dla życia 
człowieka w wielkim mieście, wskazy-
wała Helena Szafran.
Wiele czytelniczek i  czytelników 
może dziś przeanalizować dzięki 
owocom pracy Heleny Szafran, jak 
bardzo zmieniła się przyrodnicza 
szata Poznania. Wystarczy udać się 
do Czytelni Biblioteki Raczyńskich 
w  Alejach Marcinkowskiego czy do 
Czytelni Krajoznawczej Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej przy ul. 
Prusa i  poprosić o  książkę Miasto 
Poznań i okolica. Następnie po lektu-
rze warto udać się w opisywane przez 
dr Szafranównę przed ponad 60 laty 
miejsca. Publikacja to perła w koro-
nie dorobku naukowego i twórczego 
doktor habilitowanej Heleny Szafran. 
Omawia wartości przyrodnicze po-
znańskich parków, lasów, obszarów 
zieleni nieurządzonej, ale ujęta jest 
w formę przyrodniczego przewodni-
ka krajoznawczego. Wydana w  1959 
roku książka opowiada o poznańskiej 
przyrodzie w owym czasie, choć za-
wiera też sporo postulatów na przy-
szłość. To bowiem Helena Szafran 
była wielką promotorką prawnej 

Poznańska pionierka ekologii
Helena Szafran całe życie poświęciła bezpieczeństwu ekologicznemu Poznania. 
Spacerując dzisiaj po parkach i lasach miejskich, jesteśmy benefi cjentami jej wielkiej 
akcji ochrony przyrody. W czasach kryzysu klimatycznego ta wybitna botaniczka 
może być dla nas inspiracją do wzmożenia działań na rzecz ochrony przyrody.

Helena Szafran
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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, 
� nansową, 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, 

61-28 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 
� rmach. Przysługuje osobom w wieku 60+. Wnioski o wydanie Poznańskiej Złotej Kar-
ty można składać w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich 
Świętych 1 (róg ul. Za Bramką). Poznańskie Centrum Świadczeń obsługuje tylko umó-
wionych klientów. Wizytę w PCŚ można umówić za pośrednictwem Poznań Kontakt: 
61 646 33 44.

Książka dla Seniora. Wypożyczanie książek, audiobooków i  � lmów z  Biblioteki Ra-
czyńskich 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 skiero-
wana 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 Pozna-
nia mogą odbywać się do urzędu, na cmentarz albo do placówki medycznej. Usługa skie-
rowana jest do osób w wieku 80+ lub w wieku 70+, które mają problem z samodzielnym 
poruszaniem się. Przewozy odbywają się od pon. do pt. w g. 7–20. 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 przeciwodleży-
nowe, balkoniki, chodziki, inhalatory. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby w wieku 
70+. Zgłoszenia 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+. Wy-
konywana jest od pon. do pt. w g. 10–18. 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

Dla kogo?

Kartę otrzymać mogą osoby, które ukończyły
60 lat i opłacają podatki w Poznaniu.

Zgłoszenia

Wnioski o wydanie kart można składać
w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń 
przy ul. Wszystkich Świętych 1
oraz ul. Małachowskiego 10.

Informacje

Centrum Inicjatyw Senioralnych
ul. Mielżyńskiego 24
tel. 61 847 21 11

DROGIE SENIORKI 
I DRODZY SENIORZY!

W Poznaniu staramy się skutecznie 
wspierać Państwa w jak najdłuższej 
samodzielności i aktywności – 
zarówno w domu, jak i poza nim. 
Należymy do międzynarodowej Sieci 
Miast Przyjaznych Starzeniu. Chcemy, 
by czuli się Państwo bezpiecznie 
i chętnie uczestniczyli w życiu 
naszego miasta. Z uwagą słuchamy 
Państwa głosu i pomagamy usuwać 
bariery pojawiające się z wiekiem. 
Ta pomoc jest tak efektywna dzięki 
współpracy z Miejską Radą Seniorów 
i zaangażowaniu jej Prezydium.

Każde spotkanie z Państwem 
uzmysławia mi, jak duży mają 
Państwo potencjał i cenne 
doświadczenie. Chcę czerpać z tego 
jak najwięcej!

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania

POZNAŃSKA 
ZŁOTA KARTA
czyli Karta Seniora upoważniająca do 
korzystania z szerokiej oferty ulg i rabatów. 
Zniżki, jakie znajdują się na Karcie to oferta 
zarówno miejskich instytucji kultury, 
placówek sportowych czy oświatowych,
jak i prywatnych firm.

Pełna i aktualna oferta będzie dostępna 
w katalogu ulg i zniżek na stronie internetowej 
www.poznan.pl/kartaseniora

POZNAŃSKA 
ZŁOTA KARTA 60+

Zgłoś się po zniżkową Kartę Seniora:
Poznańskie Centrum Świadczeń,    
ul. Wszystkich Świętych 1, 
ul. Małachowskiego 10, tel. 61 646 33 44

Zadzwoń, by bezpłatnie usunąć usterkę:
Poznań Kontakt, godz. 7:30–20:00 
tel. 61 646 33 44 (wybierz tonowo 1 i 0) 

65+ZŁOTA RĄCZKA 
DLA SENIORA

Umów się na bezpłatny przejazd:
od poniedziałku do piątku, 
godz. 7:00–18:00, tel. 22 43 900 50

70+TAKSÓWKA 
DLA SENIORA

Odbierz pudełko ratujące życie:
Centrum Inicjatyw Senioralnych,
ul. Mielżyńskiego 24, tel. 61 847 21 11

60+PUDEŁKO 
ŻYCIA

Wypożycz książki z dostawą do domu:
Poznań Kontakt, godz. 7:30–20:00
tel. 61 646 33 44 (wybierz tonowo 0)

60+KSIĄŻKA
DLA SENIORA

pakiet bezpłatnych, 
pomysłowych udogodnień 
dla starszych osób 
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W odmienionym wizualnie, bezpłatnym, lutowym miesięczniku IKS m.in.:

zapowiadamy teatralne 
premiery – Piękna i Bestia w Teatrze 
Muzycznym, Haga w Teatrze 
Polskim i Kilka dziewczyn w Teatrze 
Nowym

polecamy prawie 40 wydarzeń 
literackich, muzycznych oraz 
wystaw w galeriach sztuki 
i  muzeach

recenzujemy premierę w Teatrze 

Ósmego Dnia, wystawę Tutaj i wtedy 

o zmierzchu w Galerii Miejskiej 

Arsenał oraz książkę Made in 

Poznań Lucjana Morosa

rozmawiamy z Izą Rekowską 

z zespołu Izzy and The Black Trees, 

a Katarzynę Kamińską, dyrektorkę 

Biblioteki Raczyńskich, pytamy 
„Co czyta Poznań?”

piszemy też o historii miasta – 
110. rocznicy powstania Dworca 
Letniego oraz o sporcie – 
o nowym 
boisku 
do padla 

IKS można zdobyć BEZPŁATNIE w ponad 60 punktach miasta 
lub pobrać plik bit.ly/3BEa5eI

Zapraszamy również na stronę 
kulturapoznan.pl

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników, kolejny raz 
umożliwiamy zakup kwartalnika „Kronika Miasta Poznania” w prenumeracie! 
 
Jakie są korzyści zakupu prenumeraty? 

 ■ Po pierwsze: WYGODA – nasi Czytelnicy otrzymają wszystkie cztery 
tomy niezwłocznie po publikacji. 

 ■ Po drugie: tak ceniona w Wielkopolsce OSZCZĘDNOŚĆ – prenumerata 
to gwarancja zakupu wszystkich czterech tomów w niższej, stałej cenie – 
130 zł (32,50 zł za tom). 

 ■ Po trzecie: prezent – z okazji 100-lecia „Kroniki” sto pierwszych 
osób, które zamówią prenumeratę za pośrednictwem naszego sklepu 
internetowego (sklep.wmposnania.pl), dostanie Bibliogra� ę zawartości 
„Kroniki Miasta Poznania” 1923–2022 GRATIS!

Tomy zaplanowane na jubileuszowy 2023 rok:
KMP 1/2023 –  Książka I
KMP 2/2023 –  Plac Cyryla Ratajskiego 
KMP 3/2023 –  Konspiracje
KMP 4/2023 –  Książka II 

UWAGA! 
Prenumeratę należy zamówić 

od 9 stycznia do 31 marca 2023 roku 
na sklep.wmposnania.pl.

Z przyczyn technicznych prosimy prenumeratę „Kroniki” 
realizować osobnym zamówieniem (nie łączyć w koszyku 

z innymi produktami).


