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Terminale mają docelowo zostać 
zainstalowane w  każdym pojeździe 
przewożącym pasażerów w  Pozna-
niu i aglomeracji, w których obowią-
zują taryfy ZTM. Łącznie będzie ich 
760. Najwięcej, bo aż 560, pojawi się 
w tramwajach i autobusach MPK Po-
znań. 
W pierwszej kolejności są one mon-
towane w  tramwajach. W  60 po-
jazdach już można korzystać z  ter-
minali. Zakończenie montażu we 
wszystkich planowane jest na prze-
łomie lutego i  marca. Po ich zain-
stalowaniu w tramwajach terminale 
pojawią się w autobusach MPK Po-
znań. Z uwagi na bardzo dużą liczbę 
urządzeń zakończenie prac zwią-
zanych z  uruchomieniem systemu 
w  całej aglomeracji jest planowane 
na pierwszy kwartał 2023 roku.
Montaż urządzeń oznacza, że w mo-
mencie kiedy pojawią się one w po-
jeździe, będą automatycznie goto-
we do użytku. Pojazdy, w  których 

system już działa, będą oznaczone 
specjalnymi naklejkami. Mają one 
szczególne znaczenie w  przypad-
ku tramwajów składających się 
z dwóch wagonów – terminal będzie 
się znajdował w pierwszym z nich. 
Pierwsze urządzenia do sprzedaży 
biletów za pomocą zbliżeniowych 
kart płatniczych zostały zamonto-
wane i  uruchomione w  listopadzie 
2022 roku w  autobusach PUK Ko-
morniki. W  grudniu system zaczął 
działać w  autobusach Translubu 
z  Lubonia i  Rokbusu z  Rokietnicy, 
a  w  kolejnym miesiącu w  autobu-
sach pozostałych pięciu operatorów: 
Transkom Czerwonak, Kombus 
Kórnik, TPBUS Tarnowo Podgórne, 
ZKP Suchy Las i ZK Kleszczewo.
Nowy system znacznie rozszerza 
sieć sprzedaży, ponieważ nie ma po-
trzeby zakupu papierowego biletu 
przed wejściem do pojazdu. Nale-
ży pamiętać o  tym, że bilet nie jest 
drukowany, a  terminal nie wydaje 

potwierdzenia transakcji. Operator 
terminali, Mennica Polska, posiada 
specjalistyczny certyfikat PCI DSS. 
Potwierdza on, że wszystkie infor-
macje powiązane z  kartą płatniczą 
klienta, w  tym dane osobowe oraz 
numery PIN, są szyfrowane, prze-
syłane i przechowywane z zachowa-
niem rygorystycznych procedur.

Jak to działa? 
Po wejściu do autobusu lub tramwaju 
na ekranie terminala wystarczy wy-
brać bilet, a  następnie przyłożyć do 
czytnika kartę płatniczą lub smart-
fon obsługujący technologię HCE 
lub NFC. Akceptacja transakcji trwa 
tylko pół sekundy. To prosty, szybki 
i ekologiczny sposób kupowania bile-
tu w komunikacji miejskiej.
Pasażerowie będą mieli do dyspo-
zycji zakup jednorazowych biletów 
czasowych: do 15 minut (4 zł w ta-
ryfie normalnej), do 45 minut (6 zł) 
i  do 90 minut (8 zł) oraz krótko-

okresowy bilet 24-godzinny w  ce-
nie 15 zł (na strefę A) lub 20 zł (na 
strefę A+B+C+D). Dostępne będą 
również bilety ulgowe.
Pakiet informacji dotyczący nowej 
możliwości zakupu biletów znajduje 
się na specjalnie stworzonym Por-
talu pasażera: opspoznan.pl, w któ-
rym będzie można np. sprawdzić hi-
storię zakupionych biletów, wystąpić 
o fakturę czy złożyć reklamację.

Jak wygląda kontrola biletów?
Jeśli transakcja została wykona-
na kartą zbliżeniową, to właśnie 
ona powinna zostać przyłożona do 
czytnika kontrolera. Jeśli podróżny 
będzie płacił za bilet smartfonem 
z podpiętą kartą, wówczas do czyt-
nika kontrolera będzie trzeba zbli-
żyć telefon, pamiętając, żeby mieć 

włączony NFC. Ważność swojego 
biletu będzie można sprawdzić 
w terminalu zainstalowanym w au-
tobusie lub tramwaju, którym aktual- 
nie podróżujemy.
Dla każdej transakcji zakupu biletu 
system generuje specjalny numer, 
tzw. token w postaci ciągu znaków. 
W przypadku kontroli uprawnienie 
do przejazdu potwierdzamy kartą 
płatniczą lub urządzeniem mobil-
nym, w  zależności od tego, w  jaki 
sposób realizowaliśmy transakcję. 
W praktyce osoba kontrolująca nie 
ma dostępu ani do numeru karty,  
ani do środków na koncie pasażera. 
Po zbliżeniu karty lub smartfona do 
czytnika kontroler dostaje jedynie 
potwierdzenie, czy w  momencie 
kontroli dany pasażer posiada zaku-
piony i ważny bilet.  oprac. red.

W pierwszych tramwajach MPK Poznań 
zostały już zamontowane terminale do 
płatności zbliżeniowych. Umożliwiają one 
zakup jednorazowych biletów czasowych lub 
24-godzinnych przy użyciu zbliżeniowej karty 
płatniczej lub smartfona. System działa już 
także w autobusach wszystkich operatorów 
w komunikacji podmiejskiej.

Płatności kartą 
w tramwajach

Terminal do płatności zbliżeniowych w tramwaju
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W  Polsce do zapylaczy zaliczymy 
znaną wszystkim pszczołę miodną 
oraz trzmiele, pszczoły samotnice, 
osy, motyle, liczne muchówki i wiele 
chrząszczy. Przełom zimy i  wiosny 
to doskonała pora roku, by lepiej 
poznać te owady.
Latolistek cytrynek pojawia się wio-
sną jako jeden z  pierwszych moty-
li. Jego jaskrawe skrzydełka wśród 
jeszcze bezlistnych drzew dodają 
nam otuchy i wywołują uśmiech. To 
nie przypadek, że latolistek zaszczy-
ca nas swym lotem tak wcześnie. 
Motyle te spędzają zimę w dorosłej 
postaci, zagrzebane wśród liści. 
Wystarczą pierwsze ciepłe dni, by 
zachęcone słoneczną pogodą wzbi-
ły się w  powietrze. O  wiele dłużej 
poczekamy na innego motyla – ru-
sałkę osetnik. Osobniki tego ga-
tunku spędzają zimę podobnie jak 
wiele ptaków – w ciepłych rejonach 
śródziemnomorskich i w Północnej 
Afryce. 
Zimowy spokój i  cisza towarzyszą 
też pasiekom. Ale to tylko pozory. 
Pszczoły miodne nie zapadają w sen 
zimowy, cały czas są aktywne, choć 
oczywiście nie w  taki sam sposób 
jak latem. Aby utrzymać odpowied-
nią temperaturę w  ulu, owady for-
mują kłąb zimowy, czyli zwartą gru-

pę. Pszczoły, które są bliżej środka, 
wymieniają się co jakiś czas z  tymi 
na zewnątrz. Jak więc widać – w ro-
dzinie siła!
Dla nas ludzi okres zimowy to rów-
nież wyjątkowy czas. Zmieniamy 
nieco swój rytm dnia, a  w  długie 
wieczory chętnie oddajemy się do-
brej lekturze. Korzystamy z  zimo-
wego uśpienia ogrodu, działki czy 
balkonu, by snuć plany i zbierać siły. 
To dobry moment, by sięgnąć po 
książki, które przybliżą nam nieco 
świat zapylaczy i  podpowiedzą, co 
zrobić, by nasze otoczenie było im 
bardziej przyjazne. Warto zajrzeć 

do Dżungli w ogrodzie Dave’a Goul- 
sona, gdzie autor dzieli się swoim 
doświadczeniem w uprawie ogrodu 
i sadu oraz zaraża pasją naukowca – 
biologa. Z  kolei Anne Sverdrup-
-Thygeson w  Terra insecta. Planeta 
owadów zachwyca ciekawostkami, 
a do tego książka pełna jest napraw-
dę dobrych, owadzich żartów. 
Aby dowiedzieć się, czy wśród 
pszczół są kukułki, które podrzucają 
innym owadom jaja oraz które z za-
pylaczy spędzają zimę na Południu, 
zapraszamy na spacer ścieżką edu-
kacyjną „Cztery pory roku wśród 
zapylaczy” w Lesie Dębińskim. Ilu-

stracje pozwolą podejrzeć niejedną 
owadzią tajemnicę i lepiej zrozumieć 
zależności pomiędzy zapylaczami 
a roślinami. Ścieżka poprowadzi nas 
przez pory roku oraz pokaże, jaką 
rolę pełnią te owady w  przyrodzie 
i w naszym życiu. Będzie też okazja, 
by dowiedzieć się, która z roślin ma 
związek z Achillesem i jest szczegól-
nie lubiana przez bzygi, a która słu-
ży naszej cerze i pszczołom. Wśród 
tekstów i  ilustracji znajdą się inspi-
racje, jak w  prosty sposób pomóc 
zapylaczom. Bo dziś wiemy już, że 
ich dobrostan przekłada się również 
na nasz dobrobyt. Ścieżka dostęp-

na jest przez cały rok, a atrakcje jej 
towarzyszące czekają na odbiorców 
w każdym wieku. Tablice zlokalizo-
wane są nieopodal siedziby Zakładu 
Lasów Poznańskich, przy ul. Ku Dę-
binie 2. 
Ścieżka została zrealizowana w  ra-
mach programu „Poznań dla 
pszczół” oraz dofinansowana ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. Więcej o pro-
gramie na stronie: poznan.pl/po-
znandlapszczol.

oprac. Wydział Działalności 
Gospodarczej i Rolnictwa UMP
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Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Cztery pory roku w świecie zapylaczy”

Latolistek cytrynek (Gonepteryx rhamni) Pszczoły miodne nie zapadają w sen zimowy

Niezwykły świat zapylaczy
Ich rozmiary nie są może imponujące, za to rola w przyrodzie jest niezastąpiona. 
Zapylacze, bo o nich mowa, to bardzo różnorodna i ciekawa grupa zwierząt. 
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Wszyscy zainteresowani mogą 
zwiedzać Muzeum Lecha Poznań 
znajdujące się na stadionie przy 
Bułgarskiej. Wewnątrz można 
zobaczyć wiele eksponatów upa-
miętniających wyjątkowe chwile 
z historii Kolejorza.
Muzeum umiejscowione zostało 
nieopodal szatni i  wyjścia na mu-
rawę, tak aby jednocześnie być 
w samym sercu stadionu. Co czeka 
odwiedzających? Przede wszystkim 
można podziwiać puchary zdobyte 
przez Kolejorza, a  także wiele pa-
miątek związanych z historycznymi 
dla klubu wydarzeniami. Wśród 
nich chociażby nagrodę dla zawod-
nika meczu, jaką otrzymał Bar-
tosz Bosacki po meczu mistrzostw 
świata przeciwko Kostaryce w 2006 
roku. Ponadto w gablotach prezen-
towane są m.in. bluza bramkarska 
Piotra Mowlika z  finałowego spo-
tkania Pucharu Polski – pierwszego 
trofeum w  dorobku Kolejorza, czy 

rękawice Ivana Turiny ze spotkania 
z  Feyenoordem Rotterdam. Swoje 
„kąciki” otrzymali najlepsi strzelcy 
w  historii Lecha – Teodor Anioła 
oraz Robert Lewandowski. 

Odwiedzający mogą również wejść 
do pomieszczenia, gdzie odbywa 
się pomiar głośności dopingu. Przy 
wyjściu z  muzeum stanęła kasa 
z legendarnego stadionu na Dębcu. 

Redakcja „Zeszytów Historycz-
nych Solidarności” Wielkopol-
skiej chce nawiązać kontakt 
z osobami, które mogą podzielić 
się wiedzą o  przeszłości swojej 
organizacji zakładowej, mają 
informacje, dokumenty czy wy-
dawnictwa dotyczące działalno-
ści NSZZ „Solidarność” w latach 
1980–1989.
Od 2020 roku ukazują się „Zeszy-
ty Historyczne Solidarności Wiel-
kopolskiej”, czasopismo poświę-
cone historii NSZZ „Solidarność”. 
Pismo jest rocznikiem, dotąd 
ukazały się trzy numery. W wyda-
nych „Zeszytach” przypomniano 
kilkuset członków „Solidarności”, 
którzy aktywnie włączyli się w or-
ganizację związku, tworząc komi-
tety założycielskie, komisje zakła-
dowe, komisje i  koła, oraz tych, 
którzy wchodzili w  skład komisji 
rewizyjnych, byli delegatami na 
zakładowe, regionalne i  krajowe 
zebrania lub zjazdy. 
W  „Zeszytach” ukazują się infor-
macje dotyczące wszystkich regio-
nów związku istniejących w latach 
1980–1981. W  numerze trzecim 
najwięcej informacji dotyczy re-

gionu pilskiego, tematem domi-
nującym zaś są sztandary różnych 
organizacji NSZZ „Solidarność”. 
Jest więc obszerny artykuł o sztan-
darach pilskiej „Solidarności”, 
a  także krótkie materiały infor-
macyjne o  sztandarach regionu 
poznańskiego. Pismo dokumen-
tuje również proces powstawania 
regionów związku, szukając odpo-
wiedzi na pytanie, dlaczego w 1981 

roku nie powstał jeden region 
Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.  
Redakcja „Zeszytów” prosi miesz-
kańców Poznania i  Wielkopolski 
o  pomoc i  współpracę w  przy-
wracaniu pamięci o historii NSZZ 
„Solidarność” w  naszym regionie. 
Spora grupa założycieli i  działa-
czy już odeszła. Pozostali, aktywni 
w  pierwszych latach działalności, 
są już na zasłużonych emeryturach 
lub rentach. Ci zaś, którzy jeszcze 
są aktywni zawodowo, szykują się 
do odejścia z  pracy. Dlatego tak 
ważne są świadectwa ówczesnych 
działaczy i szeregowych członków. 
„Zeszyty” chcą dotrzeć do ludzi, któ-
rzy mogą podzielić się wiedzą o prze-
szłości swojej organizacji zakładowej, 
mają informacje, zachowali wspo-
mnienia i  dokumenty. Pismo chce 
publikować świadectwa ludzi two-
rzących „Solidarność”, dlatego jego 
autorzy proszą o kontakt wszystkich, 
którzy mogą w tym pomóc. Kontakt 
z  redakcją: zeszyty@solidarnosc.
poznan.pl lub „Zeszyty Historyczne 
Solidarności Wielkopolskiej”, Zarząd 
Regionu Wielkopolska NSZZ „Soli-
darność”, ul. Metalowa 7, 60-118 Po-
znań.  oprac. szym
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Muzeum Lecha Poznań

Odwiedź muzeum Kolejorza

„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.
Do Artura Marii Swinarskiego przy-
szła kiedyś młoda i  zalotna akto-
reczka, niestety nader miernego ta-
lentu, i zgłosiła kandydaturę do roli 
Kordelii w  Królu Learze Szekspira. 
Twierdziła, że grała już tę rolę i  że 
wypadła bardzo dobrze.
– A gdzie to pani tak bardzo dobrze 
grała Kordelię? – zapytał Swinarski.
– W Częstochowie – odpowiedziała 
aktoreczka.
– No tak, tam się dzieją cuda...

*
Kiedyś Adolf Dymsza w doborowym 
towarzystwie udał się do eleganckiej 
krakowskiej restauracji Wierzynek 
w Rynku Głównym. Do wyśmienite-
go, bogatego i  wytwornego zestawu 
obiadowego dołączył prośbę o  pół 
litra wódki Wyborowej. Kelner poja-
wił się z oszronioną butelką i podał 
ją aktorowi. Dymsza z  wrodzonym 
wdziękiem zaczął studiować wszyst-

kie napisy figurujące na nalepce 
trunku. Po tej wnikliwej lekturze od-
dał butelkę kelnerowi z zawiedzioną 
miną, twierdząc, że ten rocznik zu-
pełnie mu nie odpowiada.
– Jak to? – nieomal krzyknął kelner, 
całkowicie zbity z tropu. 
– Nie pamięta pan? – odrzekł Dym-
sza z miną poważną i zarazem kar-
cącą. – Tego roku było mało słońca 
w kartofliskach!

*
W Głupim Jakubie w jednej ze scen 
aktor grający szambelana ma za-
kaszleć, na co partnerka grająca jego 
siostrę mówi: „Brat przeziębiony”.
Otóż zdarzyło się kiedyś, że Antoni 
Fertner (Szambelan), „zagrawszy 
się”, jak wynikało z akcji, ze swą sce-
niczną siostrą w domino, zapomniał 
o kaszlu. Sufler podpowiada:
– Kaszle.
Fertner nic.
Zdenerwowany sufler, chcąc dobit-
niej „podrzucić”, sam kaszle. Mistrz 
zerka w stronę budy suflera i mru-
czy:
– Oho, nasz sufler się przeziębił.

oprac. red.

Historia „Solidarności” 
Wielkopolskiej Z notesu estradowca

Okładka jednego z numerów „Zeszytów 
Historycznych Solidarności Wielkopolskiej”

Klub planuje także organizować wy-
stawy czasowe, aby oddać hołd ko-
lejnym bohaterom czy upamiętnić 
rocznice ważnych wydarzeń.
Wizyta w  muzeum jest dodatkową 
częścią wycieczki stadionowej, której 
czas wynosi 75 minut. W tym przy-
padku ceny biletów to 30 zł (nor-
malny) i 25 zł (ulgowy). Możliwe jest 
także indywidualne zwiedzanie jedy-

nie muzeum i w tym przypadku ceny 
to 20 zł (normalny) i 15 zł (ulgowy). 
Każdą grupę będzie oprowadzał 
przewodnik. Bilety można kupić na 
stronie klubu: lechpoznan.pl.
Zwiedzanie samego muzeum bądź 
uczestniczenie w  wycieczce po sta-
dionie jest możliwe od poniedziałku 
do piątku w g. 10–17.30, a w sobotę 
od 10 do 15. oprac. red.
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Lubi Pani klubowe życie?
Bardzo. Kiedy 17 lat temu zakłada-
łam Klub, to nie przypuszczałam, że 
pochłonie dwie trzecie mojego cza-
su. Teraz prawie sto procent! Trzy 
lata temu zostałam wdową i  teraz 
nawet czas, który spędzam w domu, 
to załatwianie spraw klubowych. Ja 
to po prostu kocham.
Ale dlaczego?
Bo bardzo odczuwam pozytywną 
energię, która płynie od seniorów do 
mnie. A ja lubię sprawiać im radość. 
Przychodzę tutaj wcześniej, przed 
otwarciem Klubu, i  przygotowuję 
różne zajęcia. Na przykład teraz z tre-
ningów pamięci, które sama realizu-
ję. Przygotowuję tematy, o  których 
wiem, że się seniorom przydadzą. 
Jak to się zaczęło? 17 lat temu była 
Pani daleko od wieku senioralnego.
Mam teraz 66 lat, od prawie 4 lat 
jestem na emeryturze. Wychowa-
łam się w  rodzinie, gdzie babcia 
i dziadek byli bardzo ważnymi oso-
bami. Mieszkam przy placu Wiosny 
Ludów, więc widziałam tutaj dużo 
starszych osób. Rozmawialiśmy. 
Często o  samotności. Pracowałam 
wtedy w  tym budynku – w  Szkole 
Podstawowej nr 82. Dostałam ofer-
tę przejścia do szkoły przy Szpitalu 
Klinicznym im. prof. Degi. Żegna-
łam się z  więc z  tą szkołą i  na po-
żegnanie złożyłam pani dyrektor 
pewną propozycję. Dostałam zgo-
dę. Na festynie usiadłam ze stolicz-
kiem i  z  kartką: „Zapisy do Klubu 
Seniora”. W  ten pierwszy dzień za-
pisało się ponad 20 osób! Przycho-
dziły też dzieci z pytaniem: „Proszę 
pani, a może przyjść moja babcia?”. 
Dostaliśmy w  szkole malutkie po-
mieszczenie z  kilkoma krzesłami. 
Ktoś więc przyniósł tapczan, ktoś 
fotele. W  pewnym momencie było 
nas tak dużo, że nie było miejsc.
Kilkadziesiąt osób?
Około 40.
Czy Klub miał lub ma jakieś zasady?
Tak, nie rozmawiamy o  polityce, 
o  zdrowiu i  o  kościele. Żeby nie 
było animozji. I działamy cztery dni 
w tygodniu.
Ale spotkania prozdrowotne są?
Tak, jak najbardziej. Staramy się też 
nie narzekać, ale jeśli ktoś ma pro-
blem, to próbujemy pomóc. I wtedy, 
bardzo często, spotykamy na swojej 
drodze dobrych ludzi. 

Obok nas półki pełne książek i gier 
planszowych. Szkolne?
To biblioteka klubowa. Po dwóch 
akcjach społecznych, w  których 
ogłaszaliśmy, że chętnie przyjmiemy 
książki. Bardzo dużo pań czyta.
A  kto należy do Klubu? Czy jest 
przewaga pań?
Jeśli chodzi o  kluby seniora, to 
wszędzie jest przewaga pań.
Dlaczego panowie są pasywni?
Może się boją? Wielokrotnie się nad 
tym zastanawiałam, ale nie wiem.
Czy klub seniora i  szkoła podsta-
wowa pod jednym dachem to od-
rębne światy? Czy są mosty?
To nie są dwa światy! Bardzo współ-
pracujemy. Jest tutaj także przed-
szkole i seniorki chodzą czytać bajki. 
Seniorzy uczyli dzieci grać w szachy. 
Mocno współdziałamy – w obydwie 
strony – z  liceami ogólnokształcą-
cymi: z VI LO, także dla dorosłych, 
z III i z VIII LO. (Pani Ewa pokazuje 
zdjęcia, świąteczne życzenia, podzię-
kowania i inne dowody współpracy – 
przyp. W.B.). Nasze panie chodzą 
też do Zespołu Szkół Odzieżowych, 
korzystają z pomocy uczennic, które 
są w klasie fryzjerskiej. 

W 2010 roku wygrała Pani presti-
żowy konkurs na Poznańskiego 
Wolontariusza Roku. Właśnie za 
działalność klubową?
Za szeroko rozumianą działalność 
dla seniorów. Bo poza Klubem po-
magam jeszcze w kilku innych miej-
scach – kilku innym organizacjom 
i instytucjom.
Co jest najtrudniejsze przy prowa-
dzeniu Klubu?
(cisza)
Uśmiecha się Pani…
Nie wiem, ja nie mam problemów. 
Cóż, może zdarzały się takie osoby, 
które musiałam pożegnać, wypro-
sić. Bardzo niewiele... Ale przycho-
dzą inni, którzy w  dwójnasób żyją 
życiem klubowym. 
Kto się może zapisać? Tylko miesz-
kańcy Starego Miasta?
Każda seniorka i  każdy senior. My 
nie mamy rejonizacji, a  ja jestem 
wolontariuszką. Mamy tylko skład-
kę miesięczną na opłatę dzierżawy 
tych pomieszczeń.
Co się tutaj dzieje na co dzień?
Dziś zaczynamy kurs języka angiel-
skiego, od podstaw. Zakończyliśmy 
kurs komputerowy. Za kilka dni bę-

dzie spotkanie z psychologiem: „Jak 
radzić sobie w zimie”. Bo brak słoń-
ca powoduje, że jesteśmy w  dole, 
że mamy problemy i  psychiczne, 
i fizyczne. Co roku staram się, żeby 
w tym czasie przyszła pani psycho-
log, która nam zrobi prezentację, ale 
też przeprowadzi indywidualne roz-
mowy. A  takie rozmowy są bardzo 
potrzebne, żeby się ludzie pootwie-
rali. 
Inne działania?
W poniedziałki z reguły są jacyś go-
ście. Ostatnio było spotkanie z  po-
licją, bo nagminnie są wyłudzane 
pieniądze „na wnuczka”. Przypadko-
wo w zeszłym tygodniu doświadczy-
łam tego osobiście. Byłam u mamy, 
dzwoni telefon i  pan mówi, że 
z poczty. Zapytałam – Z jakiej? A on, 
że z  ulicy Zielonej. A  ja tam blisko 
mieszkam, więc pytam – A  w  któ-
rym miejscu na Zielonej? – A na na-
rożniku. – A  pod jakim numerem? 
– A  pod siódemką. – Proszę pana, 
niemożliwe. Bo na Zielonej nie ma 
poczty. I odłożyłam słuchawkę. 
Mieliście Państwo spotkanie 
z młodymi farmaceutami. Czemu 
poświęcone?

Doborowi leków. Każdy senior miał 
karteczkę ze spisem swoich leków. 
Okazuje się, że – niestety – jest bar-
dzo dużo paraleków, suplementów 
diety, które drenują kieszenie, a nie 
pomagają zdrowiu. Będzie druga 
część.
Wyprawy, wyjazdy?
Myśmy zwiedzili prawie całą Euro-
pę! Była też Warszawa, bo okazało 
się, że wielu seniorów było w stolicy 
pierwszy raz w  życiu. W  tej chwili 
finanse nas trochę ograniczają, ale 
zwiedzamy Polskę i  naszą Wiel-
kopolskę. Oprócz tego mamy dwa 
wspaniale konkursy. 
Jakie?
Od siedmiu lat prowadzimy kon-
kurs poetycki dla wszystkich se-
niorów Poznania: „Moje piękne 
chwile”. W  tym roku jest też druga 
edycja konkursu na szeroko rozu-
miane przepisy kulinarne (Pani Ewa 
pokazuje zdjęcia i materiały graficz-
ne związane z  konkursami – przyp. 
W.B.).
Co najbardziej doskwiera senio-
rom? Co wynika z  Pani obserwa-
cji?
Samotność. Stąd te sytuacje „na 
wnuczka”. Bo jeżeli zadzwoni tele-
fon i seniorka słyszy: „Ciociu, Bab-
ciu…”, i słyszy jakiś życzliwy głos, to 
naprawdę czasami oddałaby serce, 
nie tylko portfel. Bo ktoś się ode-
zwał.  
A co najbardziej raduje seniorów?
Przede wszystkim zainteresowanie. 
Podczas pandemii wydzwaniałam, 
pytałam się, rozmawiałam. Ta sa-
motność jest w  wielu wypadkach 
okrutna. Jest wiele spraw. A ja cza-
sami czuję się jak ksiądz.
Co Pani daje równowagę ducha? 
Co jest ważne w życiu?
Szczęście drugiego człowieka. I wte-
dy, kiedy widzę, że jest jakie takie 
zdrowie, że ktoś przychodzi tutaj 
i  mówi, że w  naszym Klubie ma 
drugi dom, że tutaj można znaleźć 
wsparcie i  oparcie. Oczywiście, że 
zdarzały mi się chwile zwątpienia, 
że chciałam zrezygnować, ale potem 
łapałam się za głowę – jak ja mogę 
oddać Klub? Co ja powiem Halince, 
Ani, Zosi i  wielu innym – że mają 
znaleźć kogoś innego? Więc pod-
noszę się i dbam o to moje dziecko. 
I tak chyba będzie do końca. 

Rozmawiał: Wojciech Biedak

aktywny senior
Marzec 2023 r. www.wmposnania.pl

Ewa Rakowska-Śmiglewska

Nikt nie powinien być samotny
Rozmowa z Ewą Rakowską-Śmiglewską – założycielką i liderką Klubu Seniora 82
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Pozostałe 
wydarzenia  
(wybrane):

Kino
Pokazy w  ramach cyklu Kino bez 
barier – 2.03, g.  18 – Blisko; 7.03, 
g. 11 i 9.03, g. 18 – IO; 14.03, g. 11 
i 16.03, g. 18 – Lombard; 21.03, g. 11 
i  23.03, g.  18 – Na twoim miejscu; 
28.03, g.  11 i  30.03, g.  18 – Luna-
na. Szkoła na końcu świata, (sala 2, 
bilety: 5 zł). Nowy cykl wykładów 
Pejzaż w  kinie: 8, 15, 22, 29.03, 
g. 11.30 (sala 2, wstęp wolny). Po-
zostałe pokazy: 8.03, g.  19 – Bez-
miar (sala 2, bilety: 19/16 zł); 8.03, 
g. 20.30 – DKF ZAMEK: Fabelma-
nowie (sala 1, bilety: 14 zł); 14.03, 
g. 19 – Kino wokół fotografii: Stefan 
Wojnecki wpisuję swoje uporządko-
wanie świata (sala 2, bilety: 19/16 
zł); 18.03, g. 17 – MET Opera Live: 
transmisja opery Lohengrin (sala 
1, bilety: 40–60 zł); 21.03, g. 20.30 
– Pacification (sala 1, bilety: 21/18 
zł); 23.03, g. 20.30 – NT Live: trans-
misja spektaklu Czarownice z  Sa-
lem (sala 1, bilety: 25/35 zł); 25.03, 
g. 18.45 – Krótka historia kina pol-
skiego: Pociąg (sala 1, bilety: 18 zł).

Koncerty
8.03, g.  19 – Dwa koła – koncert 
młodych kompozytorów i  dyry-
gentów z  Akademii Muzycznej 
w  Poznaniu (Sala Wielka, bilety: 
7 zł); 11.03, g.  20 – Skalpel (Sala 
Wielka, bilety: 89 zł); 15.03, g.  19 
– koncert saksofonisty Kacpra 
Krupy (Sala pod Zegarem, bilety: 
7 zł); 17.03, g.  21 – Michelle Gu-
revich (Sala Wielka, bilety: 99 zł); 
19.03, g. 12 – koncert chórów Małe 

Marzec 2023 r. 

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

tytka seniora

Plakat ekspozycji Nie to niebo, proj. graf. A. Kulczyk

Uwaga! Informacje na temat inicjatyw, usług 
i wydarzeń zawarte w Tytce Seniora mogą okazać 
się nieaktualne z różnych powodów. Polecamy za-
glądanie na strony i profile facebookowe instytu-
cji i organizacji lub bezpośredni kontakt z organi-
zatorami.

Astronomia i  fenomen rozgwież-
dżonego nieba stanowią punkt 
wyjścia do opowieści przedstawio-
nej na nowej wystawie dostępnej 
w  CK Zamek. Ekspozycja Nie to 
niebo dostępna będzie od 4.03 do 
2.07, miejsce: Sala Wystaw, bilety: 
20/15 zł. Wydarzenia towarzyszące 
wystawie: 4.03, g. 21 – pokaz filmu 
2001: Odyseja kosmiczna (sala 1, 
bilety: 21/18 zł); 7.03, g. 18 – wy-
kład Mikołaj Kopernik a  astrono-
mia poznańska (Sala pod Zegarem, 
wstęp wolny); 11.03, g. 17 – Patrz 
w  górę! Astrofotografia dla każde-
go (Hol Wielki, obowiązują bez-
płatne wejściówki dostępne od 
1.03 w  kasie CK Zamek); 14.03, 
g.  18  – Kopernik. Rewolucje (Sala 
Wielka, bilety: 5 zł); 18.03, g. 16–
19 – warsztaty plastyczne dla doro-
słych Mapa plastycznych wyobra-
żeń o  strukturach i  przestrzeniach 
Wszechświata – moja wizja kosmo-
su (Sala Prób, bilety: 35 zł, dostęp-
ne w  kasie CK Zamek od 13.03); 
22.03, g.  18 – wykład „Posnania” 
i  inne planetoidy, czyli Wielkopol-
ska w kosmosie (Sala pod Zegarem, 
wstęp wolny). Zwiedzanie wysta-
wy z  przewodnikiem: 28.03, g.  11 
(zwiedzanie dla seniorów), zbiórka 
przed Salą Wystaw, bilety: 20/15 zł.

Kobiety w centrum

Spektakl nad głowami 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa 
poleca w marcu wydarzenia organi-
zowane w związku z Dniem Kobiet 
(ale to oczywiście nie wszystko).
Brama Poznania (ul. Gdańska 2)
25.03, g.  9–10 – Niebieski poranek 
w Bramie Poznania (zwiedzanie eks-
pozycji z  przewodnikiem dla osób 
w spektrum autyzmu, udział bezpłat-
ny, zapisy: lucyna.kaczmarkiewicz@
pcd.poznan.pl); 26.03 g.  15 – spo-
tkanie dla kobiet z warsztatem o by-
ciu w  przyrodzie (Eksperymentalny 
Ogród Dziedzictwa, przy Bramie Po-
znania, udział bezpłatny, zapisy: wy-
darzenia@bramapoznania.pl). Opro-
wadzania po Bramie Poznania: 8.03, 
g. 17 – Kobiecy Ostrów Tumski (jak na 
przestrzeni wieków zmieniała się rola 
kobiet w społeczeństwie), udział bez-

płatny, zapisy: tel. 61 647 76 34; 15.03, 
g.  16 – Ostrów Tumski przez wieki 
(zwiedzanie dla seniorów), udział 
bezpłatny, zapisy: tel. 61 647 76 34. 
Szczegóły: bramapoznania.pl.
Centrum Szyfrów Enigma (ul. Św. 
Marcin 78) 2.03, g. 15 – spotkanie 
online z  Karoliną Wasielewską, 
autorką książki Cyfrodziewczyny 
(o  pionierkach polskiej informa-
tyki, transmisja na profilu face-
bookowym CSE); 8.03, g.  16.30  – 
Opowieść o  Szyfrodziewczynach: 
tematyczne zwiedzanie ekspozy-
cji CSE z  przewodnikiem (udział 
bezpłatny, wejściówki do pobra-
nia w  kasie CSE od 1.03); 28.03, 
g. 16.30 – Szyfry przez wieki: zwie-
dzanie CSE dla seniorów (bezpłat-
ne wejściówki dostępne w  kasie 

CSE lub przez rezerwację). Szcze-
góły: tel. 61 88 845 12, csenigma.pl.
Galeria Śluza, ul. Dziekańska 2 
Do 16.04 w  galerii cały czas do-
stępna jest wystawa Jak robić szkołę 
(wstęp wolny, godziny otwarcia: 
wt.–pt., g. 9–18, sob.–niedz., g. 10–
19. Dodatkowo: 25.03, g.  9–11 – 
Niebieski poranek w  Galerii Śluza 
(zwiedzanie wystawy z  przewod-
nikiem dla osób w spektrum auty-
zmu). Szczegóły: tel. 61 647 76 31, 
galeriasluza.pl.
Trakt Królewsko-Cesarski 18.03, 
g. 11 – spacer z przewodniczką po 
obszarze Poznańskiego Szlaku Ko-
biet na Trakcie Królewsko-Cesar-
skim (start: plac przed katedrą na 
Ostrowie Tumskim, udział bezpłat-
ny). Szczegóły: trakt.poznan.pl.  •

Skowronki i  Skowroneczki (Sala 
pod Zegarem, wstęp wolny); 25.03, 
g.  19 – Focus: 50th Anniversary 
Celebration (Sala Wielka, bilety: 
160–180 zł); 31.03, g. 18 – Recital 
Julianny Sroki-Kierończyk (Sala 
Wielka, wstęp wolny).

Literatura
Spotkania w ramach cyklu Zamek 
Czyta: 7.03, g.  18 – Ucichło, spo-
tkanie z  Marią Karpińską (Scena 
Nowa); 11.03, g.  18.30 – Czytać, 
dużo czytać, spotkanie z  Ryszar-
dem Koziołkiem (Scena Nowa); 
28.03, g. 18 – Ten się śmieje, kto ma 
zęby, spotkanie z Zytą Rudzką (Sala 
Wielka), bilety: 5 zł. Pozostałe wy-
darzenia: 30.03, g. 18 – Zamkowy 
Klub Książki: spotkanie wokół po-
wieści Bonnie Garmus Lekcje che-
mii (księgarnia Bookowski, wstęp 
wolny, zapisy: tel. 61 646 52 90).

teatr
2.03, g. 19 – spektakl Gra w kontra-
-s-Ty (Sala Wielka, bilety: 30/20); 
3.03, g.  17.30–20.30 – warsztaty 
Kryjówka wytchnienia (Sala Wiel-
ka, bilety: 15 zł), 24–26.03, g. 12–
17 – Poruszeni – trzydniowe rucho-
wo-choreograficzne laboratorium 
twórcze (Laboratorium 1, bilety: 
25 zł); 25.03, g.  20.30 – spektakl 
Studia Teatralnego Gra o  Zamek 
(spektakl chodzony po Zachodnim 
Skrzydle Zamku, zbiórka: wejście 
B, bilety: 10 zł); 26.03, g. 19 – spek-
takl Studia Teatralnego Życie. Main 
Station (Sala Wielka, bilety: 10 
zł); 27.03, g. 19 – spektakle Grupy 
Pociąg Teatralny: Blaski i  cienie, 
Jungle People (Scena Nowa, wstęp: 
wejściówki dostępne w  kasie CK 
Zamek).
Szczegóły: CK Zamek, ul. Św. 
Marcin 80/82, informacja: tel. 61 
646 52 72, kasa: tel. 61 646 52 60, 
ckzamek.pl.  •



Barbie Pilot, lalka kolekcjonerska 1999, 
Mattel
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Jak wyglądało prywatne życie Sien-
kiewicza? Co kryją wnętrza kamie-
nic w  Polsce? Odpowiedzi na te 
i  inne pytania będzie można zdo-
być podczas wydarzeń, na które za-
prasza Biblioteka Raczyńskich. 

Harmonogram 
wybranych wydarzeń:
2.03, g.  18 – Tradycyjny Klub 
Dyskusyjny: Kobiety, które mają 
moc: o  znachorkach i  zielarkach 
w  kulturze ludowej (BR, Filia 
Sztuki, sala 5); 4.03, g. 11 – Kon-
stancja Raczyńska – pani biblio-
teki (zwiedzanie biblioteki po-
łączone z  opowieścią o  czasach 
i  życiu Konstancji Raczyńskiej, 
zbiórka w  holu historycznego 
gmachu, obowiązują zapisy: tel. 
61 885 89 55, w g. 8–16, od pon. 
do pt.); 6.03, g.  18 – spotkanie 
z Agatą Romaniuk (o pisaniu dla 
dzieci i  dorosłych, reportażach 
i  fikcji, sala 1); 11.03, g.  12.30 – 
Kocha czy nie kocha? O kobietach 
w życiu Henryka Sienkiewicza (te-
matyczne oprowadzanie po Mu-
zeum Literackim Henryka Sien-
kiewicza, Stary Rynek 84, zapisy: 
tel. 61 852 89 71); 14.03, g.  18 – 
czytanie przestrzeni: 2,5 m2 luk-
susu. Jak mikro jest twój aparta-
ment? (Filia Sztuki, sala 5); 14.03, 
g. 18 – spotkanie z Elżbietą Che-
rezińską (premiera najnowszej 
książki Sydonia. Słowo się rzekło, 
sala 1); 15.03, g. 11 – zwiedzanie 

biblioteki dla seniorów (zbiórka 
w  zabytkowym holu, obowią-
zują zapisy: tel. 61 885 89 55, 
w g. 8–16, od pon. do pt.); 15.03, 
g. 18 – Stare i nowe mocarstwa – 
czyli jak Niemcy reagują na prze-
miany porządku międzynarodo-
wego (Filia Sztuki, sala 5); 16.03, 
g.  18 – spotkanie z  prof. Olgą 
Płaszczewską, autorką książki 
Gabinety, pracownie, mieszkania 
pisarzy i  artystów w  literaturze 
XIX i  XX wieku (Muzeum-Pra-
cownia Józefa Ignacego Kraszew-
skiego, ul. Wroniecka 14); 18.03, 
g.  11 – zwiedzanie Biblioteki 
Raczyńskich (zbiórka w zabytko-
wym holu, obowiązują zapisy: tel. 
61 885 89 55, w g. 8–16, od pon. 
do pt.); 18.03, g.  12 – Sztuk-mi-
strze: Co kryje się za drzwiami, 
czyli o najpiękniejszych wnętrzach 
kamienic w  Polsce (Filia Sztuki, 
sala 5); 21.03, g. 16 – Wtorek dla 
Seniora: Poetyckie strofy, wiosen-
ne refleksje… (spotkanie z  twór-
czością polskich poetów, Filia 
Sztuki, sala 5); 24.03, g. 17 – czy-
tanie Eneidy (Filia Sztuki, sala 
5); 28.03, g.  16.30 – Wiosennie 
zaplątani – czyli malujemy celtyc-
kie plecionki (Filia Sztuki, sala 5, 
koszt: 25 zł, obowiązują zapisy, 
szczegóły: bracz.edu.pl); 29.03, 
g.  12.30 – Wszystkie tajemnice 
Kazimiery Iłłakowiczówny (spa-
cer z  przewodnikiem, Mieszka-
nie-Pracownia Kazimiery Iłła-

kowiczówny, ul. Gajowa 4/8, 
zapisy: tel. 61 852 89 71); 29.03, 
g. 18 – Strony fotografii z Karo-
lem Szymkowiakiem (spotkanie 
z  artystą fotografem, doku-
mentalistą, Filia Sztuki, sala 5); 
29.03, g.  18 – spotkanie z  tłu-
maczami Małgorzatą Gralińską 
i Jerzym Kochem (sala 1); 31.03, 
g.  18 – Klub Książki u  Raczyń-
skich: Piekarnia czarodzieja (Fi-
lia Sztuki, sala 5).
Dodatkowo w  dniach 7–9.03 
Biblioteka Raczyńskich zapra-
sza na wydarzenia pod hasłem 
„Poznańska kultura dla Ukra-
iny”. Podczas trzech dni spotkań 
zostaną podsumowane zmiany, 
jakie zaszły w  poznańskiej i  pol-
skiej kulturze od wybuchu wojny 
w  Ukrainie. Wydarzenia w  ra-
mach akcji: 7.03, g.  10 – panel 
Ludzie książki w  obliczu wojny 
(sala 1); 7.03, g.  12 – panel Po-
znańska kultura rok po wybuchu 
wojny (sala 1); 7.03, g. 18 – spo-
tkanie z  Oksaną Zabużko (roz-
mowa z  jedną z  najważniejszych 
współczesnych ukraińskich pisa-
rek, sala 1); 8.03, g. 18 – koncert 
Kołomyja (w  programie polskie, 
ukraińskie oraz bałkańskie melo-
die, sala 1); 9.03, g. 18 – Koncert 
pieśni polskich i ukraińskich (Fi-
lia Sztuki, sala 5).
Szczegóły: Biblioteka Raczyńskich, 
pl. Wolności 19, tel. 61 885 89 09, 
bracz.edu.pl.  •

Muzeum Narodowe oraz jego od-
działy zapraszają do siebie w mar-
cu. W programie sporo ciekawych 
wystaw i towarzyszących im wyda-
rzeń.

Muzeum narodowe 
w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 9, tel. 61 856 
80 00, czynne: wt.–czw. w   g.  10–
16, pt. w  g.  10–20, sob.–niedz. 
w g. 10–17, bilety na wystawę stałą: 
20/13 zł (we wtorki wstęp wolny na 
stałe wystawy).
Do końca marca dostępna jest wy-
stawa Idę w świat i trwam. Obrazy 
Jacka Malczewskiego z  Lwowskiej 

Narodowej Galerii, która prezentu-
je 34 dzieła polskiego artysty. Wy-
darzenia towarzyszące wystawie 
(udział na podstawie biletu wstępu 
do muzeum): 4.03, g. 11 i 13.30 – 
wykład Jacek Malczewski – między 
Lwowem, Krakowem i  Wiedniem; 
5.03, g. 10.30 i 26.03, g. 12 – opro-
wadzanie kuratorskie po wysta-
wie; 12.03, g.  11 – Chrystus czy 
Malczewski. Wokół wątków ewan-
gelicznych w  twórczości polskiego 
symbolisty; 18.03, g. 11 – Do Lwo-
wa i z powrotem (spotkanie z twór-
cami wystawy połączone z  opo-
wieścią o  organizacji transportu 
ratunkowego lwowskich dzieł). Po-

zostałe wydarzenia: 11.03, g.  12  – 
spotkanie w  ramach cyklu Świat 
obrazów: Julian Boss-Gosławski, 
„Hiroszima” (koszt: bilet wstępu do 
muzeum). Warsztaty: kurs malar-
stwa i  rysunku Martwa natura ze 
złotem i szafranem (od 17.03, spo-
tkania w pt. w g. 16–19.45 oraz sob. 
w g. 13–16.45, koszt: 350 zł, zapisy: 
warsztaty@mnp.art.pl); kaligrafia 
i iluminacja: Odkryj w sobie smoka 
(nauka malowania smoka według 
zasad i  wzorów średniowiecznych 
iluminatorów, 24–25.03, spotkania 
w pt. w g. 17–20 oraz sob. w g. 11–
14, koszt: 120 zł, zapisy: kaligra-
fia@mnp.art.pl). 24.03 w  muzeum 

Od znachorek do 
magicznych wypieków 

Nieznane oblicza Barbie 
otwarta zostanie wystawa Kenya 
Hara. Japońskie projektowanie gra-
ficzne. To pierwsza w Polsce autor-
ska wystawa jednego z najbardziej 
uznanych na świecie japońskich 
projektantów. Bilety: 25/15 zł. Wy-
darzenie towarzyszące wystawie: 
25.03, g. 12 – Kenya Hara – spotka-
nie z artystą na wystawie.

Muzeum sztuk 
Użytkowych 
w zamku królewskim 
w Poznaniu
Góra Przemysła 1, tel. 61 856 80 
75, czynne: wt.–czw. w g. 10–16, pt. 
w g. 10–20, sob.–niedz. w g. 10–17, 
bilety: 20/13 zł (we wtorki wstęp 
wolny na stałe wystawy).
Od 9.03 dostępna będzie wystawa 
Barbie – nieznane oblicza. Ekspozy-
cja ukazuje rzadko omawiane wątki 
z ponad 60-letniego „życia” najsłyn-
niejszej lalki świata. Jest też okazją do 
poznania historii kobiet, a zwłaszcza 
ich roli w społeczeństwie amerykań-
skim w drugiej połowie XX i począt-
kach XXI wieku. Wydarzenia to-
warzyszące wystawie (bilety: 7/5  zł, 
nie obowiązują zapisy): 18.03, g. 13 
i 31.03, g. 18 – oprowadzanie kura-
torskie po wystawie; 19.03, g.  13  – 
W imię plastiku, winylu i Barbie, czyli 
najlepsze historie o  kolekcjonerstwie 
(spotkanie z  kolekcjonerką lalek 
Barbie). Pozostałe wydarzenia: 3.03, 
g.  18 – piątkowe spacery: Po nici 
Ariadny – złote nici w tkaninach (bi-
lety: 20/13 zł, zapisy: tel. 61 856 80 
75); 11.03, g. 13 – Graphic Concept: 
Michel Quarez (bilety: 10 zł).

wielkopolskie 
Muzeum wojskowe 
w Poznaniu
Stary Rynek 9, tel. 61 852 67 39, 
czynne: wt.–czw. w  g.  10–16, pt. 
w  g.  10–20, sob.–niedz. w  g.  10–
17, bilety na wystawę stałą: 
15/10  zł (we wtorki wstęp wol-

ny na stałe wystawy). 
W holu Wielkopolskie-
go Muzeum Wojsko-
wego można oglądać 
obiekty zgromadzone 
na pokazie przypomi-
nającym 160. rocznicę 
wybuchu powstania 
styczniowego 1863 
roku. Pokaz będzie 
dostępny do końca 

kwietnia.  •



Poznańskie muzea i rezerwat ar-
cheologiczny mają sporo propo-
zycji na marcowe dni:

Muzeum 
archeologiczne 
w Poznaniu
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, bilety: 10/15 zł. Wykład 
dla seniorów Porozmawiajmy o… 
wyspie poznańskich władców: 28.03, 
g.  12, miejsce: Sala Audiowizualna, 
wstęp wolny. Wystawa Archeologia 
utrwalona w  kadrze – poświęcona 
roli fotografii w dokumentowaniu ar-
cheologicznego dziedzictwa Wielko-
polski, dostępna: 13.03–4.06. Wysta-
wa czasowa Nieopowiedziane historie 
lalek – jej autorką jest Anna Kliaus, 
która tworzy lalki z waty, dostępna na 
dziedzińcu: 24.03–16.04, wstęp wol-
ny. Wystawa czasowa Macieja Olek-

szego Przypływ – podejmuje temat 
życia rodzinnego, dostępna na dzie-
dzińcu do 16.03, wstęp wolny.

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, 

bilety: 10/15 zł. Wykłady z  cyklu 
Oblicza gotyku: 3.03, g. 18 – Nowe 
zakony (franciszkanie i  domini-
kanie) i  ich rola w  rozwoju goty-
ku i  kultury średniowiecza, 17.03, 
g.  18  – Gotyckie inspiracje w  ar-
chitekturze i  sztuce współczesnej, 
31.03, g. 18 – Barwy, światła i cie-
nie gotyku na Ostrowie Tumskim 
w Poznaniu, wstęp na wykłady jest 
wolny. Wystawa czasowa Kościół 
NMP – perła gotyku na poznań-
skiej wyspie katedralnej w  kościele 
NMP na Ostrowie Tumskim, do-
stępna: 24.03–31.12, wstęp wolny. 
Ekspozycja Wczesnośredniowieczne 
łyżwy kościane z poznańskiej wyspy 
katedralnej – pasaż nad murami 
bp. Jana Lubrańskiego, dostępna 
do 27.04, wstęp po zakupie biletu 
wstępu do rezerwatu. Ekspozycja 
Legendy piastowskie w  kościele 
NMP na Ostrowie Tumskim – 
wstęp wolny, dostępna do 31.03. •

Stabat Mater, Teatr Wielki

Cudzoziemka, Teatr Polski, w Poznaniu

Kościół NMP
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Polski Teatr Tańca zaprasza na wy-
darzenia do nowej siedziby przy ul. 
Taczaka 8: 3–4.03, g.  20 – Wesele. 
Poprawiny (co międzypokoleniowy 
dialog z  Wyspiańskim mówi nam 
o  nas samych i  dzisiejszej Polsce), 

bilety: 50/90 zł; 12.03, g. 18 – JaMY 
#naTaczaka (wspólne improwizacje 
taneczne z muzyką na żywo), bilety: 
15 zł; 24–25.03, g.  20 –  Obiecana 
ziemia obiecana (teatralna epopeja 
o dziejach świata, czytanych jako od-

wieczna historia wykluczania), bilety: 
35–90 zł. Seniorzy mają możliwość 
zakupu biletów grupowych (grupa 
powyżej 20 osób) w cenie 30 zł, kon-
takt: tel. 799 011 294. Szczegóły: tel. 
61 852 42 41, ptt-poznan.pl.   •

Projekcje odbywają się w  kinie 
Muza w środy o g. 15. Bilety dla se-
niorów kosztują 14 zł (po okazaniu 
legitymacji emeryta-rencisty albo 
Karty Seniora). Program na ma-
rzec: 1.03 – Tár (Cate Blanchette 
w roli pierwszej kobiety-dyrygentki 
berlińskiej filharmonii); 8.03 – Im-
perium światła (nostalgiczna histo-
ria o ucieczce w świat kina w latach 

80. w  Wielkiej Brytanii); 15.03 – 
W  gorsecie (ikona cesarzowej Sisi 
w  nowej, buntowniczej odsłonie); 
22.03 – Syn (twórca Ojca opowia-
da o rodzinnych turbulencjach od 
drugiej strony); 29.03 – Właściciele 
(zebranie wspólnoty mieszkanio-
wej pokazane z czeskim poczuciem 
humoru). Szczegóły: tel. 61 852 34 
03, kinomuza.pl.  •

Teatr Muzyczny proponuje w mar-
cu: 1.03, g. 11, 2–3.03, g. 19, 4.03, 
g. 15 i 19, 5.03, g. 13 i 17, 8–9.03, 
g. 11 i 19, 10.03, g. 19, 11.03, g. 15 
i  19 – Piękna i  Bestia, bilety: 45–
55 zł (spektakle poranne), 35–120 
zł (spektakle wieczorne); 17.03, 
g. 11 i 19, 18.03, g. 16 i 19 – Irena 
(polsko-amerykański dramat mu-
zyczny o Irenie Sendlerowej), bile-
ty: 40–120 zł; 31.03, g. 19 – Pippin 
(najstarszy syn króla Karola Wiel-
kiego wraca na dwór po ukoń-

czeniu studiów i  gorąco pragnie 
odnaleźć prawdziwe szczęście), 
bilety: 40–120 zł; 4.03, g.  11.45 – 
Salon Poezji: Jerzy Bończak (aktor 
przeczyta poezję Ernesta Brylla), 
bilety: 10 zł. Kontakt: ul. Niezłom-
nych 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 Poznańskiej Złotej 
Karty (Karty Seniora) przysługu-
ją bilety ulgowe. Szczegóły: teatr-
-muzyczny.pl.  •

Teatr Wielki w Poznaniu zaprasza 
na spektakle operowe i  baletowe: 
18.03, g. 19 i 19.03, g. 18 – opera 
komiczna Albert Herring, miej-
sce: Aula Artis, bilety senioralne: 
30 zł (Albert, podobnie jak inni 
bohaterowie oper angielskiego 
kompozytora, musi zmierzyć się 
z opresyjnym światem); 29–30.03, 

g.  19  – spektakl baletowy Stabat 
Mater, miejsce: Aula Artis, bilety 
senioralne: 30 zł (dwie porusza-
jące choreograficzne interpretacje 
Stabat Mater). Bilety senioralne 
do nabycia w kasie teatru: ul. Fre-
dry  9, tel. 61 659 02 31, czynne: 
śr.–sob. w  g.  13–18. Szczegóły: 
opera.poznan.pl.  •

24.03 i  31.03 o  g.  15.30 w  kinie 
Charlie Monroe (ul. Rybaki 6a, 
w  ramach cyklu Kino dla seniora) 
odbędzie się kolejna projekcja fa-
bularyzowanego dokumentu Zwy-
cięstwo. Powstanie Wielkopolskie 

1918–1919. Ceny biletów: poje-
dynczy (senioralny) – 17 zł, gru-
powy – 12 zł (grupa od 10 osób). 
Dla seniorów dostępne są seanse 
grupowe. Kontakt i zgłoszenia: tel. 
601 700 688.  •

Harmonogram wydarzeń w  Te-
atrze Ósmego Dnia w  Poznaniu: 
3.03, g.  19 – Zemsta czerwonych 
bucików (monodram, historia 
artysty pracującego w  amery-
kańskim show-biznesie); 8.03, 
g.  19 – czytanie performatywne: 
Niewidzialne kobiety (książka 
analizuje seksistowski charakter 

świata); 10–11.03 i  31.03–1.04, 
g.  19 – Kafka: [Tekst urywa się]; 
16.03, g. 19 – Powrót Kafki (spo-
tkanie autorskie z  Łukaszem 
Musiałem, tłumaczem utworów 
Kafki); 18.03, g.  12–19.15 – Soli-
darnie z  ludźmi w drodze: panele 
dyskusyjne, wystawa, film, czy-
tanie performatywne (rozmowy 

o zjawisku kryminalizowania mi-
gracji w  Polsce); 24–25.03, g.  19 
i  21 (premiera) – Niewidzialni, 
Scena Robocza (spektakl oparty 
na prawdziwych historiach osób 
niewidomych i  niedowidzących 
z  Białorusi). Bilety dla seniorów 
w  cenie: 10 zł. Szczegóły: tel. 61 
855 20 86, teatrosmegodnia.pl.  •

Teatr Polski w  Poznaniu pole-
ca w  marcu: 2–4.03, g.  19, 5.03, 
g.  18 – Haga (komedia, w  której 
wczorajsi władcy świata stają się 
śmieszni i  żałośni, w  niezwykły 
sposób przeplata się z  tragedią); 
16–17.03, g.  19, 18.03, g.  15.30 
i  19  – Cudzoziemka (spektakl 
stworzony w  oparciu o  życiorys 
Kuncewiczowej). Na oba spekta-

kle bilety dla seniorów w cenie 30 
zł. Kontakt: Teatr Polski w Pozna-
niu, ul. 27 Grudnia 8/10, tel. 61 
852 56 28. Kasa czynna od wt. do 
pt. w  g.  10–18 (lub do momentu 
rozpoczęcia spektaklu), w  sob., 
niedz. – godzinę przed rozpoczę-
ciem spektaklu. Bilety można ku-
pić przez stronę teatru. Rezerwa-
cja biletów: tel. 61 852 05 41.  •

Powstanie na ekranie

Senior w Muzie

Jerzy Bończak poetycko 

Opera Seniora 

Świat oczami niewidomych

Tanecznym krokiem do teatru

O relacji z matką 

Oblicza gotyku 



Senioralne spotkania z piosenkami 
polskich i  zagranicznych autorów, 
przy akompaniamencie muzyki na 
żywo, odbywają się w każdy wtorek 
w  Schronie Kultury „Europa” (ul. 
Rolna 24). Terminy: 7, 14, 21, 28.03 

o  g. 17. Na spotkaniach seniorzy 
uczą się nowych piosenek lub śpie-
wają utwory z lat swojej młodości, 
teksty piosenek są wyświetlane na 
ekranie. Wstęp wolny, szczegóły: 
tel. 604 853 782. •

W  dniach 23.03–14.04 w  Gale-
rii Jak (Św. Marcin 37) dostępna 
będzie wystawa Marii Barańczyk 
Innsæi. Nieczytelność miejsc, na 
której prezentowane będą m.in. 
próby zapisu przebytych dróg 
i  podróży w  formie dźwiękowego 
i  rysunkowego szkicu. Wernisaż: 
23.03 o  g. 19, wystawa dostępna 
w  czwartki w  g. 17–19, po umó-

wieniu mailowym (galeriajak@
gmail.com), wstęp wolny. 10.03 
o g. 18 w ODK Orbita (os. Kosmo-
nautów, paw. 118) z  okazji Dnia 
Kobiet odbędzie się wernisaż foto-
grafii Eweliny Gadulskiej Mgławi-
ce. Delikatne, a jednocześnie silne, 
ulotne – takie są kobiety-mgławice, 
bohaterki cyklu zainspirowanego 
m.in. astrofizyką. Wstęp wolny.  • 

Towarzystwo Miłośników Wilna 
i Ziemi Wileńskiej zaprasza na 30. 
edycję imprezy. Harmonogram 
wydarzeń: 4.03, g. 16 – koncert ga-
lowy Zespołu Pieśni i  Tańca „Wi-
lenka” z  Wilna (Sala Wielka CK 
Zamek, bilety: 10 zł w kasie Zam-
ku); 5.04, g. 10 – msza św. z udzia-

łem chóru Poznańskie Słowiki 
(fara), g. 11.30–16.30 – Kiermasz 
Kaziukowy na placu Wolności 
(występy zespołów muzycznych, 
na kiermaszu – cepeliny i inne wi-
leńskie specjały, wyroby rękodzieła 
ludowego). Szczegóły: tel. 508 136 
188, wilniuki.pl.  •

W  ramach akcji „Wtorki Seniora” 
bilety do Palmiarni dla osób 60+ 
w cenie 4 zł. Dodatkowe wydarze-
nia: 18.04, g. 11 – spacer z przewod-
nikiem (przybliży bogatą kolekcję 
roślin pochodzących z  różnych 
stref klimatycznych), zapisy: tel. 
514 652 476, bilety: 4 zł); 20.03–

24.04 – wystawa fotografii Micha-
ła Lewandowskiego (Krajobrazy 
leśne), miejsce: pawilon IX, bilety: 
16/12/4 zł. Kontakt: ul. Matejki 18, 
tel. 61 865 89 07, godziny otwarcia: 
wt.–pt. w g. 9–16 (kasa biletowa do 
g. 15), sob.–niedz. w g. 9–17 (kasa 
biletowa do g. 16).  •

Muzeum Narodowe Rolnictwa 
w  Szreniawie (ul. Dworcowa 5) 
poleca weekendowe warsztaty 
prowadzone przez twórców ludo-
wych: 4–5.03 – Pająki w  Szrenia-
wie (tworzenie ozdób ze słomy); 
11–12.03 – Ptaki jak malowane; 18–
19.03  – Powitanie wiosny (warsz-
taty wykonywania marzanny); 
25–26.03 – Kolorowy świat pisanek. 

Warsztaty rozpoczynają się o g. 12, 
zapisy: tel. 61 810 76 29, wew. 63. 
Do muzeum można dojechać po-
ciągami z  dworca Poznań Główny 
i dworca Poznań Dębiec lub autobu-
sami nr 703, 705 i 707 z pętli Gór-
czyn. Cena biletu dla seniorów – 14 
zł, opłata za zajęcia lub warsztaty – 
90 zł od grupy. Istnieje możliwość 
zamówienia posiłku w karczmie.  •

Połączenie telefoniczne wyświe-
tla się jako nazwa banku? Nie 
ufaj temu, co widzisz! Poznańska 
Policja ostrzega przed tzw. spoo- 
fingiem – czyli fałszywym połą-
czeniem telefonicznym. Przestęp-
cy podszywają się pod banki lub 
inne instytucje zaufania publicz-
nego, wykorzystując do tego celu 
narzędzia internetowe. W  takich 
przypadkach oszuści starają się 
wystraszyć rozmówcę, by działał 
pod wpływem emocji, najczęściej 
informując go o rzekomym włama-
niu na konto bankowe i  koniecz-

ności podjęcia szybkich 
działań.
Jeśli rozmowa wzbu-
dza Twoje podej-
rzenia, rozłącz się, 
odczekaj około 30 
sekund. Następnie 
połącz się z  bankiem 
lub instytucją, której 
rzekomy przedstawiciel dzwo-
nił. Koniecznie wybierz oficjalny 
numer na klawiaturze numerycz-
nej, nie oddzwaniaj z  listy połą-
czeń, które wyświetlają się w  tele-
fonie.

Pamiętaj, że istnieje rów-
nież „e-mail spoofing”, 
czyli forma cyberataku na 

skrzynkę e-mail, pod-
czas którego sprawca 
ukrywa swoją tożsa-

mość, podszywając się pod 
kogoś innego. Odbywa się 

to poprzez podmianę ad-
resu widocznego w  polu nadawcy 
na inny, przez co wiadomość wy-
gląda na autentyczną. Pod żadnym 
pozorem nie otwieraj linków, które 
mogą zawierać szkodliwe oprogra-
mowanie!  •

W dniach 10–12.03 na MTP w pa-
wilonie nr 7 i  8 odbędą się Po-
znańskie Targi Książki. 
Na 10.03 zaplanowano spotkania 
autorskie i warsztaty z myślą o se-
niorach. Na scenie zagości m.in. 
powieściopisarka Hanna Bilińska-
-Stecyszyn, która przygodę z  pi-
saniem zaczęła po przejściu na 
emeryturę. Podczas spotkań plano-
wane są rozmowy nie tylko o książ-
kach, ale i  o  życiu. Nie zabraknie 
muzycznych atrakcji. Poznańskie 
Targi Książki to również wystawy 

ilustracji, giełda płyt winylowych, 
a także okazja do kupienia książek 
i  spotkania swoich ulubionych pi-

sarzy! Wstęp jest bezpłatny. Szcze-
góły (w  tym godziny otwarcia): 
TargiKsiazki.pl.   •

Domy i  mieszkania, w  których 
gromadzimy dorobek naszego 
życia, często stanowią cel dla zło-
dzieja. Czy zrobiliśmy wszystko, 
żeby ograniczyć zagrożenie wła-
maniem do mieszkania czy domu? 
Oto podstawowe zasady zabezpie-
czenia mieszkania, domu.
Zabezpiecz drzwi i  okna swojego 
mieszkania, załóż zamki o  zwięk-
szonej odporności na włamanie 
oraz wizjer. Warto zamontować 
oświetlenie z  czujnikiem ruchu 
i domofon – zadbaj o to, żeby świa-
tło na klatce schodowej czy przed 
wejściem do domu oświetlało sto-
jącą przed drzwiami osobę. Przy-
datne mogą okazać się również 
zabezpieczenia elektroniczne – np. 
system kamer monitorujących 
mieszkanie, dom czy teren wokół 
domu podczas naszej nieobecności.
Jeśli jesteś właścicielem domku 
jednorodzinnego, wykonaj solid-
ne (ale przejrzyste) ogrodzenie, 

kup psa. Zawsze po 
zmroku zaciągaj ża-
luzje lub zasłony, 
tak aby wnętrze 
mieszkania było 
n i e w i d o c z n e 
z  zewnątrz. Naj-
pewniejszym miej-
scem dla przecho-
wywania pieniędzy, 
biżuterii czy innych cennych 
przedmiotów jest bank. Nie zosta-
wiaj kluczy pod wycieraczką. 
Wykonaj zdjęcia, zanotuj nazwy 
marek i  typy posiadanych urzą-
dzeń, ich cechy charakterystyczne 
oraz numery fabryczne (kamera, 
aparat fotograficzny, rower itp.). 
Te, które nie posiadają numerów, 
oznakuj (w  przypadku kradzieży 
łatwiej będzie je rozpoznać i udo-
wodnić, do kogo należą).
Zwracaj uwagę na pojawiających 
się na klatkach schodowych czy 
w  pobliżu domu ludzi. Zapytaj, 

kogo szukają, przyjrzyj 
się im, żeby zapamiętać 
ich wygląd. Wszelkie 

spostrzeżenia mogą 
być bardzo przydat-
ne w  sytuacji wła-

mania.
Sprawdzaj wiarygod-
ność obcych osób, 

które pukają do Twoich 
drzwi. Nie wpuszczaj do domu czy 
mieszkania nieznanych osób bez 
uzasadnionych powodów. Nawet 
jeśli same nie dokonują kradzieży, 
mogą przeprowadzać rozpoznanie 
i dzielić się potem spostrzeżeniami 
z grupą, która dokonuje włamań. 
Opuszczając na dłużej mieszkanie, 
nie zostawiaj widocznych oznak 
swej nieobecności. Współdziałaj 
z  sąsiadami. Zwracaj uwagę także 
na ich dom czy mieszkanie. Pamię-
taj – najlepszym zabezpieczeniem 
domu czy mieszkania jest życzliwy 
sąsiad!  •

Jubileuszowy Kaziuk 

Palmiarnia we wtorek

Szreniawa zaprasza

Byle do wiosny

A może  
na wystawę?

Uwaga na „spoofing”!

Do zaczytania jeden krok 

Mieszkaj bezpiecznie 

Poznańskie Targi Książki
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Centrum Inicjatyw Senioralnych 
jest miejscem, do którego może 
przyjść każda osoba zainteresowana 
tym, co dzieje się w mieście na rzecz 
osób starszych. Czekamy na Was 
w  Centrum codziennie od ponie-

działku do piątku w  g. 8–16, przy 
ul. Mielżyńskiego 24. 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 stronę: cen-

trumis.pl oraz profil facebookowy. 
Polecamy również zapisać się do 
naszego newslettera.  •

Miejsca Przyjazne senioroM 
Akcja Centrum Inicjatyw Senioral-
nych promuje miejsca, które odpo-
wiadają na potrzeby osób starszych 
poprzez oferowanie atrakcyjnych 
produktów, usług, zniżek i  dosto-
sowanie swojej architektury. Tym 
razem w ramach akcji polecamy 

akademię Podróży 
wojażer
Oferta biura jest dostosowana do 
potrzeb poznawczych osób star-
szych oraz ich możliwości fizycz-

nych. Program wyjazdów 
w marcu: Śladami sławnych 
pisarzy po Wielkopol-
sce: Września, Miłosław, 
Pyzdry, Śmiełów (termin: 
4.03, cena: 170 zł, z  Poznań-
ską Złotą Kartą – 160 zł), Po-
witanie wiosny: Turew, Kopaszewo, 
Rabiń, Racot (wycieczka do miejsc 
związanych z  zasłużoną dla Wiel-
kopolski rodziną Chłapowskich, 
wyjazd połączony z topieniem ma-
rzanny, termin: 18.03, cena: 170 

zł, z  Poznańską Zło-
tą Kartą – 160 zł), 

Trójmiejskie nowości 
(w  programie m.in. wi-

zyta w  Muzeum II  Wojny 
Światowej w Gdańsku, spacer 

po molo w Sopocie oraz wizyta 
w  Muzeum Miasta Gdyni, termin: 
31.03–2.04, cena: 850 zł). Kontakt 
i  szczegóły: Akademia Podróży 
Wojażer, ul. Święty Marcin 47 lok. 6 
(Pasaż Różowy), tel. 61 662 84 03, 
537 21 20 20, akademiawojazer.pl.  •
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Izba Administracji Skarbowej w Po-
znaniu zaprasza seniorki i  senio-
rów do udziału w  indywidualnych 
konsultacjach na temat rozliczania 
PIT-ów. Spotkania odbędą się w sie-
dzibie Centrum Inicjatyw Senioral-

nych 13.03 w g. 10–15. W podanym 
terminie seniorzy będą umawiani 
na 20-minutowe konsultacje. Udział 
jest bezpłatny. Obowiązują zapisy: 
tel. 61 847 21 11 lub osobiście w CIS 
przy ul. Mielżyńskiego 24.  •

Oddział PAN w  Poznaniu zapra-
sza na kolejny wykład w  ramach 
cyklu Nauka i Społeczeństwo. Pre-
lekcja Różne aspekty aktywizacji 
człowieka w  kreowaniu zdrowej 
długowieczności: aktywność fizycz-
na – indywidualizacja podejścia od-
będzie się 23.03 o g. 17. W dniach 
13–17.03 (g. 16.30–18.30) warto 
wybrać się również na wykłady 
w  ramach 14. Tygodnia Mózgu 
w  Poznaniu. Podczas pięciu spo-
tkań specjaliści różnych dziedzin 
nauki odkryją tajemnice działania 

ludzkiego układu nerwowego. Czy 
złamane serce to kwestia intensyw-
nych emocjonalnych przeżyć czy 
tylko wada mięśnia? Co robić, aby 
jak najdłużej utrzymać sprawne 
działanie mózgu? Jak zapewnić so-
bie zdrowy i  spokojny sen? Szcze-
góły na temat spotkań: poznan.
pan.pl/tydzienmozgu. Wszystkie 
wykłady odbędą się w Sali Turku-
sowej pałacu Działyńskich (Stary 
Rynek 78/79, Oddział PAN w  Po-
znaniu, II piętro, winda), wstęp 
wolny. •

Przyrodniczy Uniwersytet Trzecie-
go Wieku zaprasza na bezpłatne 
wykłady: 2.03, g. 15 – Krótka histo-
ria herbaty; 16.03, g. 15 – O olejach, 
żywności smażonej. Czy potrafimy 
to robić; 30.03, g. 15 – Motyw wi-

śni, czereśni i gruszy oraz ich funk-
cje w kulturze. Wykłady odbędą się 
w  Collegium Maximum, ul. Woj-
ska Polskiego 28, sala A, wstęp wol-
ny. Szczegóły: www1.up.poznan.
pl/cku/. •

Wszystkie emerytury i renty są co 
roku waloryzowane, co ma zre-
kompensować spadek wartości 
świadczeń wobec drożejących to-
warów i usług. Emerytury i renty 
w 2023 roku będą podlegały wa-
loryzacji kwotowo-procentowej 
z gwarantowaną minimalną kwo-
tą podwyżki w  wysokości 250  zł 
brutto. Z  ostatnich informacji 
wynika, że waloryzacja wyniesie 
14,8 proc. W  związku z  tym od 
1.03 zmieni się również wysokość 
najniższych świadczeń: najniższa 
renta z  tytułu niezdolności do 
pracy będzie wynosić: 1588,44 zł 

miesięcznie – dla osób całkowicie 
niezdolnych do pracy; 1191,33 zł 
miesięcznie – dla osób częściowo 
niezdolnych do pracy; najniż-
sza emerytura i  renta rodzinna 
będzie wynosić: 1588,44 zł mie-
sięcznie. ZUS zachęca swoich 
klientów do założenia w  banku 
osobistego rachunku, na który 
co miesiąc senior otrzyma świad-
czenia z  ZUS – bezpiecznie i  na 
czas. Konto w  banku to również 
możliwość opłacania rachunków, 
robienia zakupów przez internet 
i  załatwiania wielu urzędowych 
spraw.  •

Wydział Klimatu i  Środowiska 
UMP zachęca seniorki i  senio-
rów do skorzystania z miejskie-
go programu Kawka Bis, który 
daje możliwości pozyskania 
dofinansowania na zmianę spo-
sobu ogrzewania z  węglowego 
na inne, bardziej ekologiczne. 
Do końca marca trwa również 
nabór wniosków do programu, 
w  ramach którego można bez-
płatnie usunąć azbest z  nieru-
chomości.
Od przyszłego roku używanie 
pozaklasowych „kopciuchów” na  
terenie Poznania będzie karane. 
Dzięki programowi Kawka Bis 
mieszkańcy mogą wymienić stare, 
niespełniające norm piece na bar-
dziej ekologiczne źródła ciepła. 
Pozwala to znacznie ograniczyć 
emisję zanieczyszczeń powsta-
jących na skutek spalania paliw 
stałych. W  ramach programu 
uzyskać można nawet 100 proc. 
dofinansowania kosztów wymia-
ny „kopciucha”. Im wcześniej 
zostanie złożony wniosek, tym 
szybciej będzie on rozpatrzony 
i  pozostanie więcej czasu na re-
alizację inwestycji. Nabór trwa do 
31.07.2023 roku. Wnioski wraz 

z  załącznikami można składać 
pocztą na adres: Wydział Klima-
tu i  Środowiska UMP, ul. Gro-
nowa 22a, 61-655 Poznań, przez 
ePUAP lub osobiście w  siedzibie 
Wydziału. Szczegóły i  formularze 
wniosków dostępne są na stronie 
poznan.pl/kawka. Kontakt: tel. 61 
878 40 61/62, 61 878 40 68, 61 878 
50 71.
Wyroby azbestowe były kiedyś 
bardzo popularnym materiałem 

używanym w budownictwie. Dzi-
siaj wiemy, że powodują one sze-
reg chorób zagrażających życiu 
i  zdrowiu. W  ramach miejskiego 
programu finansowane są: de-
montaż, zapakowanie, transport 
i  unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest. Miasto po-
kryje 100 proc. kosztów wyko-
nania tej usługi. Nabór trwa do 
31.03.2023 roku. Wnioski wraz 
z  załącznikami można składać 
pocztą na adres: Wydział Klima-
tu i  Środowiska UMP, ul. Gro-
nowa 22a, 61-655 Poznań, przez 
ePUAP lub osobiście w  siedzibie 
Wydziału. Szczegóły i  formularze 
wniosków dostępne są na stronie 
poznan.pl/azbest. Kontakt: tel. 61 
878 50 17, 61 878 40 53.
22.03 w g. 12–14 w siedzibie Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych w Po-
znaniu (ul. Mielżyńskiego 24) od-
będzie się również spotkanie na 
temat obu miejskich programów, 
podczas którego urzędnicy przed-
stawią możliwości pozyskania 
dofinansowania oraz pomogą wy-
pełnić wniosek o  dotację. Udział 
w  spotkaniu jest bezpłatny, obo-
wiązują zapisy: tel. 61 847 21 11 lub 
osobiście w siedzibie CIS.   •

Jak herbata zmieniła 
świat

Jak rozliczyć PIT

Odkryj tajemnice mózgu

CIS zaprasza

Aktualności od ZUS 

Pozbądź się kopciucha 
i usuń azbest 
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cerską. Ma kształt prostokątny 
i  powierzchnię 4947 m kw. Zre-
waloryzowano go w  2016 roku. 
Zgodnie z  projektem ustawiono tu 
ławki  z  wytrzymałego materiału 
oraz ułożono kraty zabezpieczają-
ce wokół drzew. Zieleń na skwerze 
tworzą drzewa (m.in. głóg pośred-
ni), krzewy (m.in. tawuła japońska, 
róże), byliny (m.in. liliowce) i trawy 
ozdobne (m.in. miskant chiński) 
oraz rośliny okrywowe (m.in. bar-
winek pospolity). Zieleń posadzona 
jest zarówno na rabatach, jak i w be-
tonowych donicach. 
Co ważne, na przyulicznej czę-
ści skweru rośnie kilka okazałych 
drzew iglastych, które nie są popu-
larne w mieście ze względu na płyt-
kie ukorzenienie i krótkowieczność, 
ale za to są cenione przez miesz-
kańców, bo pozostają zielone zimą 
i  tworzą pewnego rodzaju zasłonę 
przed kurzem i hałasem z ulicy.
W centralnym punkcie skweru znaj-
duje się pomnik prof. Janusza Ziół-
kowskiego wykonany z  piaskowca. 
Odsłonięto go w czerwcu 2014 roku. 
Autorem projektu była prof. Hanna 
Ograbisz-Krawiec z Wydziału Arty-
styczno-Pedagogicznego UAM w Ka- 
liszu. Obelisk jest zwieńczony orłem 
z  uniesionym prawym skrzydłem, 
wspartym na stylizowanych literach 
UAM. 
Tak rozległy skwer stałby się zapew-
ne obiektem zainteresowania inwe-
storów budowlanych. Skoro stoją 
tutaj bloki, a  miejsca nie brakuje, 
pewnie udałoby się wstawić jeszcze 
jeden budynek wielorodzinny. Na 
szczęście wybitny patron i  jego po-
mnik chronią skwer przez takimi 
zakusami. I tak powinno pozostać. 

Szymon Mazur

wersytetu Poznańskiego. W  1956 
został adiunktem w Katedrze Socjo-
logii na uniwersytecie noszącym już 
imię Adama Mickiewicza. Pracował 
też w  Instytucie Zachodnim i  re-
dagował dwa kwartalniki – „Polish 
Western Affairs” i  „Kronikę Miasta 
Poznania”. W  latach 60. odbył staż 
w Wielkiej Brytanii, gdzie studiował 
na Liverpool University i w London 
School of Economics. 
Od 1972 roku był profesorem nauk 
humanistycznych na UAM. Praco-
wał na placówkach UNESCO we 
Francji i  w  Indiach oraz w  Radzie 
Europy. W 1981 roku w pierwszych 
demokratycznych wyborach został 
wybrany na rektora UAM. Jednak 
już w następnym roku tej funkcji po-
zbawiły go władze komunistyczne. 
W  latach 80. działał w  podziemnej 
Solidarności, a w 1989 roku wszedł 
w  skład Komitetu Obywatelskiego 
przy Lechu Wałęsie. Uczestniczył 

w obradach Okrągłego Stołu, a póź-
niej dostał się do Senatu, w którym 
opozycja uzyskała miażdżącą prze-
wagę 99/100 mandatów. W  latach 
1992–1995 był szefem Kancelarii 
Prezydenta RP Lecha Wałęsy.
Nie mniej niż polityczne znane są 
naukowe osiągnięcia prof. Ziółkow-
skiego. Specjalizował się w socjolo-
gii miasta, socjologii gospodarki, 
ekonomii, badał społeczno-prze-
strzenne skutki industrializacji. Był 
inicjatorem przełomowych badań 
pt. „Czym jest dla Ciebie miasto 
Poznań?”. Opublikował około 160 
publikacji naukowych. Przez wielu 
poznaniaków zapamiętany jako je-
den z  najsłynniejszych i  najwybit-
niejszych społeczników. 1 czerwca 
1993 roku nadano mu tytuł Ho-
norowego Obywatela Miasta Po-
znania. Janusz Ziółkowski zmarł 5 
kwietnia 2000 roku. Został pocho-
wany na Cmentarzu Zasłużonych 

Wielkopolan na Wzgórzu św. Woj-
ciecha.
Inicjatorem nazwania jego imie-
niem skweru była nieistniejąca już 
Rada Osiedla im. Jana Ostroroga. 
Wybrano miejsce, z  którym pro-
fesor był związany. Tędy chodził 
do kościoła św. Jerzego, restauracji 
Hajduczek i  do kiosku po gazety. 
Rodzina profesora Ziółkowskiego 
nadal mieszka w tej okolicy. Nazwę 
nadano uchwałą Rady Miasta Po-
znania z 3 września 2013 roku. 
Skwer mieści się między ulicami 
Grochowską, Marcelińską i  Ry-
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Prof. Janusz Ziółkowski w czasie wiecu wyborczego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 
w Poznaniu w hali widowiskowo-sportowej Arena, 28.04.1989 r.

Uwagę przechodniów i  kierowców 
jadących ul. Grochowską zwraca 
pomnik, ustawiony trochę niety-
powo, bo „plecami” w stronę ulicy. 
Trzeba zmienić trasę i  podejść od 
czoła, by zobaczyć, kogo nim uho-
norowano. Ten niewielki obelisk, 
zwieńczony sylwetą orła z  uniesio-
nym skrzydłem, jest poświęcony 
Januszowi Ziółkowskiemu, który 
patronuje także znajdującemu się 
tutaj skwerowi.
Janusz Ziółkowski urodził się 6 
kwietnia 1924 w Sosnowcu. W cza-
sie wojny, mając zaledwie kilkanaście 
lat, działał w  konspiracji. Wiosną 
1945 roku zdał maturę w IV Liceum 
Ogólnokształcącym w  Sosnowcu. 
Stąd wyruszył w wielki świat. Studia 
rozpoczął w Krakowie na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, skąd przeniósł 
się do Poznania. Studiował na Wy-
dziale Prawno-Ekonomicznym oraz 
Wydziale Humanistycznym Uni-

Orzeł z UAM
Rozległy skwer przy ul. Grochowskiej 
na Grunwaldzie upamiętnia wybitnego 
poznańskiego socjologa, działacza społecznego 
i senatora – Janusza Ziółkowskiego.

„To było dla nich bardzo ważne, 
udział w  tym POW” – tak Elż-
bieta Szrejbrowska opowiedziała 
nam o  swoim ojcu Kazimierzu 
i dziadku Ignacym Żnińskim wal-
czących o niepodległość Polski. 
Ignacy Żniński (1864–1931) był 
czołowym redaktorem „Gaze-
ty Grudziądzkiej”, nauczycielem 
i  aktywnym działaczem m.in. 
„Sokoła” budzącym świadomość 
patriotyczną w  Wielkopolsce, 
na Śląsku (gdzie współpracował 
z  Korfantym) oraz wśród Polonii 
w niemieckiej Nadrenii i Westfalii. 
Ojciec, Kazimierz Żniński, urodził 
się we Wrocławiu w 1898 roku. 
Od roku 1916 służył w armii pru-
skiej, gdzie zajął się działalnością 
w Polskiej Organizacji Wojskowej, 
brał udział w  bitwie pod Verdun. 
We wrześniu 1918 roku przybył do 
Poznania, w  grudniu złożył przy-
sięgę powstańczą przed Arkadym 
Fiedlerem, aby wraz ze swoimi 

braćmi – Mieczysławem i  Bogda-
nem – stanąć do walki o  niepod-
ległość. Brał udział w  zdobyciu 
Fortu VIIIA i  w  bitwie o  Ławicę. 
Matka Pani Elżbiety – Anna rów-
nież brała udział w  powstaniu 
wielkopolskim, m.in. dostarczała 
żywność walczącym. Zdarzało się 
jej biec z garnkami grochówki pod 
ostrzałem. 
W  kampanii w  1939 roku Kazi-
mierz Żniński brał udział w bitwie 
nad Bzurą, następnie trafił do nie-
woli niemieckiej, aby po wyzwole-
niu w  1945 roku dołączyć jeszcze 
do polskiego dywizjonu w  Armii 
Brytyjskiej.  oprac. PAHM
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Wspomnienie o dziadku i ojcu

Poznańskie Archiwum Historii Mówionej (historiamowiona.poznan.pl) to rozmowy z poznania-
kami 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. 

Nagranie u Elżbiety Szejbrowskiej
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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,  

61-28 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 
firmach. 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  filmów 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 marcowym IKS-ie m.in.

zapowiedzi: wystawy Barbie – 
nieznane oblicze w Muzeum Sztuk 
Użytkowych, Poznańskich Targów 
Książki i Salonu Ilustratorów, 
premiery Woyzecka w Teatrze 
Nowym, cyklu wydarzeń Poznańska 
kultura dla Ukrainy w Bibliotece 
Raczyńskich oraz benefisu 
Krzesimira Dębskiego w Auli UAM;
rekomendacje: najciekawszych 
projektów kulturalnych, które 
zostaną zrealizowane przez 

organizacje pozarządowe, dzięki 
dofinansowaniu z budżetu miasta;
recenzje: wystawy Atlas 
Krajobrazów Tektonicznych w Galerii 
Miejskiej Arsenał, książki Patrycji 
Sikory, spektaklu Podróż nie z tej 
ziemi w Teatrze Animacji, wystawy 
Punkty sporne w Galerii Duża Scena 
UAP, koncertu zespołu Stanisława 
Aleksandrowicza w ramach 45. 
edycji JazZamek;

rozmowy: z zespołem Siema 
Ziemia, Martą Krawczyk 
i Andrzejem Pakułą, 
współprowadzącymi Pawilon, 
i Rafałem Zapałą, kompozytorem, 
artystą dźwięku;
ponadto: zapowiedzi wydarzeń 
kulturalnych oraz stałe cykle: 
Historia, Cyryl Wam pokaże, 
Skwery oraz sylwetka Magdy 
Linette, tegorocznej półfinalistki 
Australian Open.

Zapraszamy również na stronę ll pp ploozznnaann

Książka  
jest dobra  

na wszystko

kwartalnik dostępny na sklep.wmposnania.pl 
i w centrum Informacji Kulturalnej
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