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Eleni
Chcę muzyką dawać radość



Przejazd grupy można zamówić:
1)  drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wypełnionego i ze-

skanowanego „Wniosku na przejazd grupowy KW” na ad-
res emailowy; biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl,

2)  pisemnie, wysyłając „Wniosek na przejazd grupowy KW” 
na adres: 

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., ul. Składowa 5,
61-897 Poznań,

3)  osobiście, składając „Wniosek na przejazd grupowy KW” 
w Wydziale Handlu i Marketingu spółki pod adresem: „Ko-
leje Wielkopolskie’ Sp. z o.o., ul. Składowa 4.

W zamówieniu należy podać:
nazwę i adres organizatora, kontakt e-mail lub telefoniczny, 
relację przejazdu, rodzaj pociągu, liczbę uczestników, datę 
i przybliżoną godzinę wyjazdu, imię i nazwisko osoby odpo-
wiedzialnej za grupę, szczególne wymogi odnośnie przewo-
zu np.: ilość osób
niepełnosprawnych, liczba rowerów itp.
Zamówienie powinno wpłynąć do KW najpóźniej na 7 dni 
przed planowanym dniem wyjazdu grupy.
Jeżeli grupa zamierza odbyć przejazd tam i powrót to należy 
złożyć dwa oddzielne zamówienia w każdej relacji. Mogą one 
być zawarte na jednym wniosku.

„Wniosek na przejazd grupowy KW” można pobrać na stro-
nie:

www.koleje-wielkopoiskie.com.pl.

więcej szczegółów na:

www.koleje-wielkopolskie.com.pl

Bilety wg oferty „Bilet 60+” wydaje się na przejazdy jednora-
zowe, w jedną stronę oraz okresowe odcinkowe w pociągach 
uruchamianych przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

OPŁATY:
Bilety jednorazowe wg oferty „Bilet 60+” wydawane są z ulgą 25% 
od opłat za bilety jednorazowe lub z ulgą 10% od opłat za bilety 
okresowe wg taryfy podstawowej zawartej w Taryfie Przewozowej 
(KW-TP).

Oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi, pozataryfowymi 
i specjalnymi.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do przejazdów na 
podstawie biletu wg oferty jest dokument ze zdjęciem stwierdza-
jący tożsamość i potwierdzający wiek podróżnego.
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Zakres „udziałowców“ ciągle był niejasny i zmieniał się. 
Zaczęło się, co oczywiste, właśnie od seniorów, ale czy 
tylko Poznania, czy też może z udziałem przedstawicieli 
ponad trzydziestu Gminnych/Miejskich Rad Senio-
rów województwa wielkopolskiego?  Przecież drugi rok 
z rzędu MRS w Poznaniu, z racji swego doświadczenia 
płynącego ze statusu najstarszej Rady w kraju, jest ini-
cjatorką Wiosennej Szkoły Wielkopolskich Rad Seniorów 
(obecna: 13-15 czerwca w Ośrodku Integracji Europej-
skiej w Rokosowie-Zamku) finansowanej głównie przez 
Samorząd Województwa, czyli Urząd Marszałkowski, 
gdzie idea ta zyskała nie tylko zachęcającą akcepta-
cję, ale też wiele Rad z województwa wielkopolskiego 
zapowiedziało swój udział w paradzie, w czym miał po-
móc list Pani Marzeny Wodzińskiej – Członka Zarządu 
UMWW wysłany do wójtów, burmistrzów i prezydentów 
gmin i miast województwa wielkopolskiego z wnioskiem 
o wsparcie transportowe dla chętnch grup Seniorów 
w dotarciu do Poznania. A więc Parada Seniorów czy 
może Parada Wielkopolskich Seniorów?
W tzw. międzyczasie nawiązaliśmy jako MRS współpracę 
z Młodzieżową Radą Miasta przejawiającą się we wza-
jemnej obecności przedstawicieli obu ciał społecznych 
na ważniejszych posiedzeniach Rad, a w konsekwencji 
– w udziale Młodych, także programowym, we wspo-
mnianej Paradzie Seniorów. I tu problem z nazwą się 
pogłębił, bo dotychczasowa okazała się nieadekwat-
na. Tymczasem trend na współpracę międzypokole-
niową jest nie tylko zasadny, ale też coraz wyrazistszy 
i potrzebniejszy. 
Dodajmy jeszcze dla pełnego obrazu udział w Paradzie 
Centrum Inicjatyw Rodzinnych, bo wręcz preferowanym 
‚modelem‘ uczestnictwa Seniorów jest ich obecność 
z wnukami. Stąd już tylko krok do pozostaych członków 

rodziny (w końcu znajdujemy się w okresie ‚Dni Rodziny‘), czyli do... 
Parady Pokoleń.
Zatem, w drodze dyskusji ww podmiotów z udziałem z-cy Prezyden-
ta Jędrzeja Solarskiego, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM, 
Estrady Paznańskiej i różnych dywagacji finansowych, kto i ile da pie-
niędzy na Paradę, wyłoniła się najnowsza i zarazem ostateczna nazwa 
różniąca się od naszych wyjściowych założeń: Poznańska Parada Po-
koleń. Czuje się w niej pewien kompromis, ale jak to kompromis, nie 
każdego musi zadowalać do końca, czyli co: „jest dobrze, jest dobrze, 
ale nie najgorzej jest“?
Jestem przekonany, że wraz z uzyskiwanym doświadczeniem nazwa ta 
może ewoluować; dajmy więc szansę naszym następcom na wykaza-
nie się... kreatywnością.

Zdzisław Szkutnik, 
Przewodniczący MRS w Poznaniu

Fot. R. Szymański 

Czytaj też str. 7: Rozmowa z Małgorzatą Witek, Przewodniczącą Mło-
dzieżowej Rady Miasta Poznania 

Parada Seniorów?
Jak kształtowała się 
jej ostateczna nazwa

Z pozoru prosta sprawa nazwy planowanej na 2 czerwca 2018 r. pierwszej 
w Poznaniu Parady Seniorów wcale nie okazała się w praktyce tak oczywi-
sta. Dlaczego?
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Czy przygotowała pani specjalny repertuar z okazji 
poznańskiej Parady Pokoleń?
– Program oprę na znanych, starych przebojach. Zabio-
rę słuchaczy w sentymentalną podróż do przeszłości 
z nutką refleksji i radości. Oczywiście wszystkie w grec-
kim, harmonijnym klimacie. 
Jest pani jedną z najbardziej lubianych polskich pio-
senkarek. Choć z pochodzenia jest pani Greczynką, 
urodziła się pani i mieszka w Polsce. Polacy kocha-
ją panią nie tylko za piękny głos, ale też właśnie za 
grecki klimat piosenek, który bardzo mocno w nich 
pobrzmiewa. Dlaczego Polacy kochają greckie pio-
senki?
– Myślę, że słuchacze potrzebują melodyjnych utwo-
rów, a taka właśnie jest grecka muzyka. Moje piosenki 
mają greckie brzmienie głównie dzięki charakterystycz-
nemu instrumentowi o nazwie buzuki. Śpiewam jednak 
po polsku, dzięki czemu wszyscy rozumieją słowa pio-
senek. Lekkość i sentymentalna nuta są tym, za co słu-
chacze kochają moje piosenki. Kiedyś napisane utwory 
utrwaliły się tak bardzo, że dziś na koncertach słuchacze 
śpiewają je razem ze mną. Nie zestarzały się. Mam na-
dzieję, że także podczas Parady Pokoleń zaśpiewamy je 
razem. I to nie tylko z seniorami, ale też z młodzieżą.

Pani rodzeństwo, poza najstarszym bratem, wróciło 
do Grecji. Pani została w zimnej Polsce. Dlaczego? Nie tęskni pani 
za greckim słońcem? Często wyjeżdża pani do Grecji?
– Jestem przyzwyczajona do tutejszego klimatu, urodziłam się tutaj 
i wychowałam. Nie doskwiera mi zimno. Poza tym, w tym roku nie mo-
żemy narzekać na brak słońca. Delektujmy się nim. Teraz w Grecji jest 
dokładnie taka sama temperatura jak w Polsce. Każdego roku jeżdżę 
do Grecji. Mam też kontakt z językiem. Słucham dużo greckiej muzyki, 
a w domu odbieramy greckie kanały telewizyjne, dzięki czemu na bie-
żąco możemy śledzić co dzieje się w Grecji. 

Jest taki utwór ,,Nic miłości nie pokona”. Jego słowa 
przywodzą mi na myśl pani tragicznie zmarłą córkę 
Afrodytę. Czy to jest o tym, że miłość jest nieśmier-
telna? 
– Płyta o tym samym tytule została wydana w 1995 r., rok 
po śmierci Afrodyty. To piosenka dla tych, którzy czują 
się tak, jak ja się czułam w tamtym czasie. Można po-
wiedzieć, że ,,Nic miłości nie pokona” jest dedykowana 
Afrodytce. 

Chcę muzyką 
dawać radość 
Z Eleni o muzyce, greckim słońcu i wybaczaniu rozmawia Anna Dolska 
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Jest pan osobą religijną i nie ukrywa pani tego. Czę-
sto też zapraszana jest pani na koncerty do kościo-
łów. Co daje wiara? Jakie znaczenie ma obcowanie 
z Bogiem?
– Wiara bardzo mi pomogła w życiu. Trudno byłoby bez 
Boga osiągnąć spokój w sercu. To ważny aspekt moje-
go życia. 

Czy dzięki głębokiej wierze potrafiła pani wybaczyć 
zabójcy Afrodyty. Czy można wybaczać takie zło? 
– Można i trzeba wybaczyć, ale nie zapomnieć. Tylko 
dobrem można zwyciężyć zło i wyzbyć się złych emocji, 
które do niczego dobrego nie prowadzą. Śmierć mojej 
córki była tragedią dwóch rodzin. Ja straciłam Afrodytę, 
ale rodzice jej zabójcy też stracili dziecko, a on w pew-
nym sensie też swoje życie. 
Bez wybaczenia nie można odbudowywać tego, co się 
w życiu zawaliło. 

Odbywa pani w szkołach spotkania z młodzieżą. Jaki 
jest cel tych spotkań? Co chce pani przekazać mło-
dym ludziom?
– Przede wszystkim chodzi o to, żeby ich uwrażliwić na 
to, co dzieje się w ich grupie rówieśniczej. Żeby reago-
wali jeśli komuś z nich przydarzy się coś złego. Żeby jak 

Szczegółowy 
program Parady

2 czerwca 2018, start o godz. 12:00, Stary Rynek
Poznańską Paradę Pokoleń rozpocznie Hejnał na Ukulele z Wieży 
Ratuszowej, po którym nastąpi powitanie uczestników przez Prezy-
denta Miasta Poznania.

Scena Główna | Park Stare Koryto Warty 
12:55 Występ grupy tanecznej Raj Seniora

13:00 Koncert Eleni
14:05 Międzypokoleniowa Zumba
14:30 Koncert Dawida Kwiatkowskiego
15:35  Potańcówka z Orkiestrą Poznańskiej 

Piętnastki
16:30  Koncert Pierwszej Poznańskiej 

Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele
Pawilon
13:00 Warsztaty z Tworzenia Kosmetyków Naturalnych
14:30 Warsztaty z Gwary Młodzieżowej dla Seniorów
15:30 Spotkanie z Gwiazdą Youtube’a: AdBusterem

WYDANIE SPECJALNE

najwięcej rozmawiali z rodzicami. Te spotkania też dla mnie są bardzo 
ważne. Wiele mi dały. 

Show biznes jest niezwykle drapieżny. Wielu zrujnował zdrowie i ży-
cie. Trzeba być silnym, żeby nie dać mu się ponieść. Pani po tylu 
latach na scenie nadal jest niezwykle skromną osobą. Od czego 
to zależy?
– Nie robić wszystkiego za wszelką cenę – to moja podstawowa zasa-
da. Chcę moją muzyką dawać radość. Jeśli się służy drugiemu czło-
wiekowi i nie robi się z siebie gwiazdy, można pozostać sobą i zacho-
wać dystans. To pozwala przetrwać. 

Fot. Prywatne archiwum Eleni  
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Fascynujesz się ogrodnictwem, jesteś posiadaczem ogrodu lub działki, 
chciałbyś obejrzeć najpiękniejsze ogródki w Poznaniu i porozmawiać 
o roślinach z ich właścicielami? A może potrzebujesz wiedzy, jak skom-
ponować rabatę, by kwitła cały sezon? To wszystko będzie możliwe do 
zrealizowania podczas drugiej edycji Weekendu Otwartych Ogrodów, już 
9 i 10 czerwca. W ubiegłym roku impreza ta, zainicjowana przez Tomka 
Ciesielskiego, organizowana dość spontanicznie na zasadach przyjaźni 
i wzajemnego zaufania cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Swe 
prywatne ogrody zwiedzającym udostępniło kilkanaście rodzin. Rozmowy 
o projektowaniu, zakładaniu ogrodu, krzewach i kwiatach ciągnęły się 
długo przy szklaneczce… kompotu. 

– Pomysłem Weekendu Otwartych Ogrodów zainspirowałem się 
w Wielkiej Brytanii, gdzie organizowany jest festiwal Chelsea Fringe. Obok 
wielu innych form takich, jak wspólne gotowanie, koncerty plenerowe, 
wystawy to właśnie otwarte ogrody są jego najciekawszą częścią – mówi 
Tomek Ciesielski, poznański fotografik. - Całość projektu realizuję w Po-
znaniu osobiście, oczywiście przy wsparciu wielu życzliwych osób. Pierw-
sza edycja organizowana była na terenie osiedli Podolany i Strzeszyn 
w tym roku projekt rozszerzyłem o kolejne osiedla (Junikowo) oraz ROD.

Weekend adresowany jest do wszystkich miłośników ogrodnictwa, 
tych aktywnych, którzy mają już swój ogródek jak i tych, którzy marzą, aby 
taki posiadać.

Można wymienić się doświadczeniami, zobaczyć jak robią to inni 
ogrodnicy, pasjonaci, poznać osoby o podobnych zainteresowaniach, 
wymienić się roślinami. 

– W Weekendzie biorą udział właściciele przydomowych ogródków, 
hobbyści, pasjonaci. Do tegorocznej edycji dołączyli profesjonaliści 
ogrodnicy oraz centra ogrodnicze – podkreśla organizator. 

WOO patronatem honorowym objął Jacek Jaśkowiak Prezydent Po-
znania. 

W imieniu organizatorów i partnerów WOO serdecznie zapraszamy do 
udziału!

PROGRAM
II WEEKEND OTWARTYCH OGRODÓW 

W POZNANIU 
9 - 10 czerwca 2018 - 10.00- 17.00

Otwarte Ogrody na osiedlach: Junikowo, Podolany i Strzeszyn 
Junikowo: ul. Szarotkowa 39, Szarotkowa 39B, Hiacyntowa 34D 
Strzeszyn: ul. Suwalska 197 (otwarty ogród Domu Dziecka Nr 3), 
Ostródzka 37, Paukszty 3, Paukszty 5
Podolany: ul. F. Marciniaka 22, Nałęczowska 40 (tylko niedziela). 
(kolejne ogrody dołączają sprawdź na stronie wydarzenia i Face-
booku). Sychy Las: Pokazowe Ogrody „Centrum Ogrodnicze” 
„TWÓJ OGRÓD’” Leśna 27.

Rodzinne Ogródki Działkowe
ROD, „Urodzaj” ul. Serbska 5 (mapka dojazdowa na stronie wyda-
rzenia i Facebooku).
ROD, „im. Armii Poznań” ul. Wańkowicza 43 (mapka dojazdowa na 
stronie wydarzenia i Facebooku). ROD, „im. Roosevelta”, ul. Lechicka 
105 (mapka dojazdowa na stronie wydarzenia i Facebooku).

Punkty konsultacyjne
Profesjonalni projektanci z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Tworców Ogrodów na terenie ROD„Urodzaj” i„Armii Poznań”
w godz. 11.00 - 15.00 udzielać będą w sobotę i niedzielę porad ogrod-
niczych. (mapka dojazdowa na stronie wydarzenia i Facebooku).

Spacer z profesjonalistą: Sobota i Niedziela godz. 13.00
Start przy Domu Dziecka Nr 3, ul. Suwalska 197 (Strzeszyn). Za-
praszamy na zwiedzanie ogrodów z Małgorzatą Bogusławską 
i Jackiem Zatorskim projektantami ogrodów z OSTO. (ogrody na 
Strzeszynie i Podolanach)

„Ogród na gotowo” od 02/06/2018 do17/06/2018
Centrum Ogrodnicze„BERBERYS” ul. Obornicka 23-29 Centrum 
Ogrodnicze„ZAWADY” ul. Zawady19,
Miłośnicy ogrodów będą mogli zapoznać się ze specjalnie przy-
gotowanymi na Weekend Otwartych Ogrodów projektami rabat 
oraz zakupić rośliny zastosowane w tych projektach wraz z profe-
sjonalnym planem nasadzeń.

Rowerem przez miasto...
Zarząd Zieleni Miejskiej dla miłośników rowerów przygotował 
specjalną trasę rowerową po poznańskich parkach, którą będzie 
można włączyć w plan zwiedzania prywatnych ogrodów.

PROGRAM I ZAWSZE AKTUALNE INFORMACJE 
O WYDARZENIU ZNAJDZIESZ TUTAJ:

facebook.com/weekendotwartychogrodow/ 
www.weekendotwartychogrodow.pl

Ogrody otwierają się 
dla ciebie
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Drodzy
Czytelnicy Na wstępie str. 3

Portret My50+: Henryk Derwich we
wspomnieniach córki str. 4-5
Wokół nas: Rozmowa z
Wojciechem Bauerem, 
dyrektorem CIS str. 7
Wokół nas: Blogerzy 50+ str. 8
Na skróty: Wydarzenia i
zapowiedzi w skrócie str. 9
Głos Miejskiej Rady Seniorów 

str. 10-12
Dyżur specjalisty: Zamiana
mieszkań komunalnych str. 13
Zdrowie: Wszystko o zdrowym
odżywianiu i nawykach
żywieniowych  str. 14-15
My i sport: Stawiamy na bieganie
po 50. str. 16
Niezbędnik: Porady doradcy
finansowego,
Rzecznik ZUS odpowiada str. 17

My i kuchnia: Przepis na sernik
str. 18

Krzyżówka do kawy str. 20 

+ Centrum Inicjatyw Senioralnych 
ul. Mickiewicza 9, Poznań  
+ Narodowy Fundusz Zdrowia 
ul. Grunwaldzka, ul. Piekary, Poznań
+ ODK Krąg, ul. Dmowskiego, Poznań 
+ DDPS Starówka, ul. Wielka, Poznań 
+ Zespół Przychodni Lekarskich
ul. Słowackiego, Poznań  
+ Zespół Przychodni Lekarskich 
ul. Kasprzaka, Poznań 
+ WSNHiD ul. Kutrzeby, Poznań 
+ WSHiU, ul. Zwierzyniecka, Poznań 
+ DPS Ugory, Poznań 
+ DK Pod Lipami 
+ KS Hatman, Os. J. III Sobieskiego,
Poznań 
+ ODK Raszyn, ul. Rynarzewska, Poznań
+ KS Suchy Las
+ Biblioteka Miejska w Luboniu 
+ Biblioteka w Dopiewie 
+ Bistro Tulipan, pl. Wielkopolski, Poznań
oraz inne poradnie i apteki w Poznaniu 

Fot. Holden

Zdjęcie na okładce: andrzej Mann

Magazyn
wydawca: wydawnictwo naukowe ,,Silva rerum", www.wydawnictwo-silvarerum.eu
redaktor naczelna: anna Dolska, www.my50plus.pl  email: my50plus@gmail.com
adres: ul. rybaki 18a lok. 222, 61-884 Poznań
redakcja, reklama: tel. 502 078 390, 513 078 964, 
Druk: Zakład Poligraficzny Moś i łuczak Spółka Jawna

M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

zadbał o nią, by nie miała zbyt wiele chwil na rozmyślanie.
Mąż był mądrym człowiekiem. Zapisał ją na intensywny
kurs języka angielskiego. Miewała momenty, w których nie
chciało jej się wychodzić z domu, ale zbierała się i
wychodziła, bo robiła to dla męża. Skończyła kurs, zapisała
się na kolejny. Minęło już pięć lat od czasu, kiedy została
wdową. Niedawno powiedziała mi, że znajomi z troską
pytają ją jak sobie radzi, a ją to denerwuje. – Przecież ja
jestem ciągle zajęta – odpowiada. – Nie mam na wiele
rzeczy czasu, jak wtedy, gdy pracowałam na pełnym etacie. 

Nie czuję się też samotna. Ja po prostu żyję. 
Gdy słucham mojej przyjaciółki, to w końcu zaczynam

wierzyć, że mija czas smutnego, polskiego emeryta. Coraz
więcej osób uświadamia sobie, że emerytura to czas, w
którym mogą robić coś dla siebie, nieograniczeni
obowiązkami zawodowymi i wobec dzieci. 

A jak mówi w naszej rozmowie Wojciech Bauer, dyrektor
Centrum Inicjatyw Senioralnych, aktywność służy zdrowiu i
to nie tylko ta aktywność stricte f izyczna, ale chęć do
działania i robienia nowych rzeczy, zarówno dla siebie jak i
dla innych. 

W imieniu zespołu My50+ życzę naszym Czytelnikom
wakacyjnej aktywności, a my postaramy się na bieżąco,
zanim ukaże się w sierpniu kolejne wydanie, na naszej
stronie www.my50plus.pl i profilu na Facebooku
informować o ciekawych wydarzeniach w Poznaniu 
i okol icach. 

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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Jako Młodzieżowa Rada Miasta Poznania dogadu-
jecie się z Miejską Radą Seniorów? Nie ma między 
wami konfliktu pokoleń? 

– Nie tylko się dogadujemy, ale współpracujemy, cze-
go efektem jest chociażby wspólnie przygotowana Po-
znańska Parada Pokoleń. Parada jest efektem naszych 
wspólnych spotkań, których celem jest realizacja idei 
integracji międzypokoleniowej. Nie ukrywam, że z za-
zdrością przyglądamy się działaniom Miejskiej Rady 
Seniorów. Też chcielibyśmy mieć taki wpływ na kształto-
wanie polityki miasta w aspekcie grupy społecznej, jaki 
mają seniorzy i reprezentująca ich Rada. 

Przecież w ocenie ministerstwa edukacji, jesteście 
najlepszą młodzieżową radą w Polsce. W kwietniu 
otrzymaliście wyróżnienie. To chyba o czymś świad-
czy? 
– W obecnym kształcie nasza rada funkcjonuje od 
czterech lat. Faktycznie staramy się na rzecz młodzie-
ży działać na wielu frontach. Dzięki naszym staraniom 
powołano w Poznaniu pełnomocnika ds. młodzieży 
i utworzono fundusz dla samorządów uczniowskich. 
W tym roku skupiamy się przede wszystkim na aktywi-
zacji zarządów samorządów uczniowskich. Pracujemy 
nad Porozumieniem Młodzieżowych Rad Wielkopolski, 
mającym na celu integrację młodzieży w całym regio-
nie. W planach są także starania o utworzenie mło-
dzieżowego sejmiku województwa wielkopolskiego.
Prawdopodobnie jesteśmy jedyną młodzieżową radą 
w kraju, która opiniuje projekty rozporządzeń Minister-
stwa Edukacji Narodowej, a do naszych podstawowych 
obowiązków należy opiniowanie uchwał rady miasta 
związanych z dziećmi i młodzieżą. 

Wy chcecie się uczyć od seniorów skuteczności, a ja-
kie korzyści ze współpracy z wami ma Miejska Rada 
Seniorów? 

– Oprócz najważniejszego celu jakim jest integracja międzypokolenio-
wa, służymy członkom MRS doświadczeniem w poruszaniu się w świe-
cie nowych technologii. Uczymy seniorów jak skutecznie komuniko-
wać się za pośrednictwem mediów społecznościowych i jak zaistnieć 
w Internecie. Nasza rada ma najwięcej polubień profilu na Facebooku 
spośród wszystkich rad młodzieżowych. Ostatnio np. uczyliśmy człon-
ków MRS jak zrobić selfie, które przyciągnie uwagę na FB i zbierze dużą 
liczbę lajków. 

Miejska Rada Seniorów – podobnie jak wy - też stawia sobie ambit-
ny cel zintegrowania środowisk senioralnych w całym regionie. Taki 
był pierwotny cel parady, która nosiła roboczą nazwę Parada Se-
niorów. W trakcie przygotowań zmieniła się nieco idea wydarzenia?
– To prawda. Koncepcja trochę się zmieniła i nacisk został położo-
ny na integrację międzypokoleniową. W programie znajdą się m.in. 
warsztaty z gwary młodzieżowej dla seniorów i produkcji kosmetyków 
naturalnych, a kulminacją będą występy gwiazd: Eleni i Dawida Kwiat-
kowskiego. Mam nadzieję, że młodzież z przyjemnością wysłucha 
Eleni, a seniorzy będą się dobrze bawić także na koncercie Dawida 
Kwiatkowskiego.

Rozmawiała Anna Dolska 
Fot. MRMP 

Zazdrościmy seniorom skuteczności 
Rozmowa z Małgorzatą Witek, Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 

Wspólne selfie. Na zdjęciu Małgorzata Witek (pierwsza od lewej) m.in.  ze 
Zdzisławem Szkutnikiem i z Bogdanem Nowakiem z MRS.
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Pół wieku filologii 
Wyjątkowa uroczystość odbyła się 19 maja br. w Auli Uniwersyteckiej Uniwer-

sytetu im. Adama Mickiewicza. Podczas uroczystości absolutoryjnej absolwen-
tów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej swój jubileusz jednocześnie obchodzili 
absolwenci Filologii Polskiej z 1968 r. 

Rok 1968 zapisał się w historii Polski, jako trudny okres. Zarzewiem konfliktu był 
zakaz wystawiania „Dziadów” w Teatrze Narodowym, który spowodował prote-
sty studentów i środowisk twórczych. Wypadki marcowe to ogół wydarzeń, jakie 
miały miejsce w Polsce – kampania antysemicka i antykomunistyczne wystąpie-
nia studentów i inteligencji. Najbardziej gwałtowne wydarzenia miały miejsce 
w marcu 1968 roku. Polskie Wypadki Marcowe współgrały z innymi wydarzeniami 

50 lat ,,Jowity”
Konkurs na wspomnienie

W tym roku mija 50 lat od otwarcia Domu Studenckiego ,,Jowita” 
przy ul. Zwierzynieckiej w Poznaniu, zwanego potocznie przez studen-
tów ,,Akumulatorami”. Nazwa ta wzięła się od neonu znajdującego 
się na szczycie budynku. Taką zresztą nazwę nosił też działający tam 
klub studencki. 

Z okazji jubileuszu ,,Akumulatorów”, ogłaszamy konkurs dla byłych 
studentów, którzy na przestrzeni minionego półwiecza byli mieszkań-
cami tego popularnego - uznawanego za elitarny – akademika. 

Jeśli pamiętacie anegdoty związane z ,,Jowitą” lub momenty, któ-
re utkwiły Wam w pamięci, sentymentalne historie, opiszcie je i wyślij-
cie do nas na adres: my50plus@gmail.com.

Może nie byliście mieszkańcami, ale często bywaliście w ,,Jowi-
cie” lub braliście udział w imprezach lub koncertach organizowanych 
w ,,Akumulatorach” – też napiszcie. Jeśli macie zdjęcia -  załączcie. 

fotopolska.eu

WYDANIE SPECJALNE

Najbardziej interesujące wspomnienia nagrodzimy 
książkami i opublikujemy w kolejnym wydaniu My60+ 
oraz na naszej stronie my60plus.pl

Na Wasze wspomnienia czekamy do 1 sierpnia

w Europie i na świecie, takimi jak Praska Wiosna w Czechosło-
wacji i rewolta młodych 1968 w państwach Europy Zachodniej. 
Był to trudny i jednocześnie okres kształcący charakter każdego 
Polaka. 

I właśnie w tym trudnym okresie kończyli studia obecni jubilaci, 
którzy w ilości blisko 50-ciu przybyli na uroczystości jubileuszowe. 
Szacowne grono absolwentów z 1968 r. uhonorowanych zostało 
okolicznościowymi podziękowaniami oraz dużym aplauzem obec-
nych absolwentów, jak i zaproszonych gości. Poznańska Alma Ma-
ter, obchodząca w przyszłym roku 100-lecie istnienia, należy do 
czołowych uczelni w kraju i tego typu spotkania potwierdzają jej 
wysoka rolę oraz wpisują się na stałe w historię naszego miasta.

Roman Szymański
Fot. R. Szymański 
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Zatrważające statystyki 
Z danych udostępnionych przez BIK wynika, że spośród 6,4 mln osób po-
wyżej 65 roku życia aż 10% przyznało, że padło ofiarą próby wyłudzenia.
Jak wynika ze statystyk policyjnych, w 2016 suma strat materialnych 
w przestępstwie metodą tzw. „na wnuczka”, wyniosła 500 tys. zł.

Akcja skierowana jest do rodzin wielopokoleniowych, 
w których najstarsze pokolenie odgrywa bardzo ważną 
rolę. Jej celem jest edukacja, kształtowanie świadomo-
ści konsumenckiej i wsparcie ochrony przeciwpożarowej 
w gospodarstwach domowych. Podczas organizowanych 
w gminach spotkań dla seniorów, przekazywane są infor-
macje o tym jak poruszać się w gąszczu zapisów umów 
handlowych, jak zachować się w czasie spotkania z od-
wiedzającym dom przedstawicielem handlowym i jakie 
praktyki stosują nieuczciwi sprzedawcy.

Uczestnicy spotkań dowiadują się ponadto jak reago-
wać na nagłe wyłączenia prądu, które mogą się pojawić 
np. w wyniku gwałtownych zjawisk pogodowych i co robić, 

Kolejne spotkania 
przed nami 

Enea dla pokoleń  Wspólnie o bezpieczeństwie

28 kwietnia w Kórniku odbyło się inauguracyjne spotkanie programu „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpie-
czeństwie”. To projekt skierowany do seniorów, którzy w czasie organizowanych dla nich warsztatów, rozma-
wiają o bezpieczeństwie. Z mieszkańcami dziesięciu gmin spotykają się przedstawiciele Enei oraz strażacy. 
W maju odbyły się spotkania w Kościanie i we Wronkach. Kolejne zaplanowane są po wakacjach. 

gdy w domu pojawi się ogień. Omawiane są również działania prewen-
cyjne związane z zatruciami tlenkiem węgla (czadem) oraz zasady udzie-
lania pierwszej pomocy.

Po wakacjach, od września, spotkania planowane są w gminach: Ko-
strzyn nad Odrą, Miasteczko Krajeńskie, Czerwieńsk, Żary, Strzelno, Recz 
i Barlinek. Ostatnie będą miały miejsce w listopadzie. Warsztatowy charak-
ter spotkań sprawia , że uczestnicy są bezpośrednio angażowani w przebieg 
każdego z nich, biorąc udział również w praktycznych zadaniach i wyzwa-
niach. Wszyscy otrzymują materiały edukacyjne specjalne przygotowane 
z myślą o projekcie. Organizatorzy zadbali również o opiekę i zabawę dla 
wnuków i prawnuków, z którymi seniorzy mogą przyjść na spotkanie.

Organizatorami projektu „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeń-
stwie” są Fundacja Enea, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożar-
nej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie My50+ (wydawca magazynu My60+). 
Honorowy patronat objęli: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, wojewodowie: wielkopolski, lubuski i zachodniopomorski, Ko-
mendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych w Poznaniu. Patronat medialny: TVP3. Informacje o programie 
oraz kolejnych terminach spotkań znajdują się na stronie www.my60plus.pl.

Kościan

Wronki

Kórnik
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– Chcemy wspomóc poznańskich seniorów, gdy potrzebują reha-
bilitacji. Wtedy trzeba działać szybko, a to nie zawsze możliwe - mówi 
Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania. - Podstawa to dostęp do 
sprzętu rehabilitacyjnego. Oczekiwanie na przyznanie dofinansowa-
nia, by móc go zakupić, trwa zbyt długo. Reagujemy na ten problem, 
uruchamiając miejską wypożyczalnię.

Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego pomoże osobom, 
których sytuacja zdrowotna wymaga natychmiastowego wsparcia.

– To pilotażowy projekt, przewidziany do realizacji do końca roku - mówi 
Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miasta Poznania. - Myślimy o interwencyjnym wsparciu 
osób zamieszkujących Poznań, które ze względu na sytuację zdrowotną 
i materialną pilnie wymagają skorzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego. 

Łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe i wodoodpor-
ne pokrowce, wózki, kule i laski inwalidzkie, balkoniki i chodziki oraz 
inhalatory to tylko część wyposażenia, które już od 1 czerwca będzie 
dostępne dla seniorów. Sprzęt będzie można wypożyczyć na 3 miesią-
ce po wpłaceniu jednorazowej kaucji zwrotnej. Przez ten czas seniorzy 
będą mogli dopełnić wszystkich formalności koniecznych, by dostać 
dofinansowanie na kupno własnego wyposażenia. W wyjątkowych 
przypadkach sprzęt będzie można wypożyczyć na pół roku. 

– W momencie, gdy osoby starsze wychodzą ze szpitala, zmienia 
się całe ich życie. Wspieranie tych ludzi wpisuje się w naszą działal-
ność. Pomagamy od wielu lat. Mamy w tym doświadczenie, dlatego 
podjęliśmy się tej współpracy - mówi ks. Marcin Janecki- dyrektor Ca-
ritas Archidiecezji Poznańskiej.

Do skorzystania z wypożyczalni niezbędne będzie aktualne za-
świadczenie lekarskie, które potwierdzi schorzenie i określi, jakiego 
dokładnie sprzętu potrzebuje chory. Zainteresowani ofertą wypoży-
czalni mogą zadzwonić do biura Poznań-Kontakt (tel. 61 646 33 44). 
Wszystkie formalności związane z odbiorem, zwrotem i korzystaniem 
z usługi odbywać się będą w siedzibie Caritas (ul. Rynek Wildecki 4a).

Autorką pomysłu miejskiej wypożyczalni sprzętu jest radna PO, Mo-
nika Danelska, która o pieniądze na ten cel wnioskowała w poprawce 
do budżetu.

– Ważne jest zachowanie balansu. Poznań to miasto 
otwarte, nowoczesne, które dba o seniorów. Chodzi nie 
tylko o ofertę kulturalną i inne aktywności społeczne, 
ale też o kwestie zdrowotne - tłumaczy Monika Danel-
ska. - Dzięki dostępowi do specjalistów i rehabilitacji 
osoby starsze otrzymują szansę na powrót do zdrowia 
i odzyskanie własnej niezależności - dodaje radna PO.

– Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 
to kolejna już usługa z pakietu Poznań Viva Senior, który 
intensywnie rozwijamy w Poznaniu - podkreśla Jędrzej 
Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Dzięki niej se-
niorzy będą mogli uzyskać pomoc w momencie, gdy 
jej najbardziej potrzebują, bez zbędnych opóźnień. 
Pracujemy też nad kolejnymi projektami, które zapew-
nią starszym poznaniakom najlepszą opiekę okołome-
dyczną - m.in. chcemy zapewnić seniorom bezpłatne 
i wykonywane w ich domach zabiegi pedicure.

– Dziękuję panu prezydentowi za to, że z nami roz-
mawia. Każdy pomysł, z którym się zwracamy jest na-
tychmiast realizowany - zauważyła Aldona Anastasow 
z Miejskiej Rady Seniorów. 

Miejska wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego 

już działa 
1 czerwca ruszyła pierwsza miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Z oferty skorzystają przede 
wszystkim seniorzy, którzy skończyli 70 lat. Projekt realizowany jest wspólnie przez miasto Poznań i Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej.
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Reklama

Kto jeśli nie Seniorzy 
mogą dopilnować właściwej segregacji 

odpadów w domach? 
Wszyscy wytwarzamy w naszych domach różnego 

rodzaju odpady, ważne jest, abyśmy świadomie z nimi 
postępowali. Segregacja szkła, plastiku i papieru znana 
jest nam od dawna, ale od początku tego roku zbie-
ramy także odpady BIO tzn. odpady zielone i inne od-
pady ulegające biodegradacji. Ci z Państwa, którzy nie 
posiadają przydomowego ogródka powinni osobno 
zbierać resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, prze-
terminowane owoce, warzywa, obierki z owoców i wa-
rzyw, pieczywo, fusy po herbacie, kawie oraz skorupki 
jaj. Ci, którzy mają ogródki, dodatkowo powinni zbierać 
też odpady zielone: skoszoną trawę, liście, rozdrobnio-
ne gałęzie i krzewy oraz zwiędłe kwiaty doniczkowe. 
Wszystkie te odpady powinny razem trafiać do nowych 
brązowych pojemników na odpady BIO. Nawet gdy wy-

nosimy odpady w worku na śmieci powinniśmy wysypywać je z wor-
ków bezpośrednio do brązowego pojemnika. Tak samo powinniśmy 
postępować z odpadami zielonymi i wyrzucać je do pojemnika bez 
worków. Odpady BIO z pojemnikóww okresie wzmożonej wegetacji 
z zabudowy jednorodzinnej odbierane są raz w tygodniu, a z wielo-
rodzinnych nieruchomości dwa razy w tygodniu. Po sezonie  odbiór 
tych odpadów będzie się odbywać rzadziej. Związek Międzygminny 
„GOAP” rozpoczął zbiórkę bioodpadów po to, by mogły być po-
nownie wykorzystane i przetworzone w biokompostowni na energię 
elektryczną oraz kompost. W ten sposób nie musimy składować tej 
masy odpadów, a tym samym płacić podwyższonych niedawno opłat 
za składowanie i przede wszystkim chronimy środowisko. Dzięki temu 
wszyscy na tym korzystamy, gdyż cena za odbiór wszystkich odpadów 
nie wzrasta. Dlatego warto przypilnować domowników, aby właściwie 
segregowali odpady i by wszystkim weszło to w nawyk. 
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Karta przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu składania wniosku 
ukończyły 60 lat oraz opłacają podatki w Poznaniu (w złożonym na pod-
stawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 
i płatników zgłoszeniu identyfikacyjnym wskazały jako miejsce zamieszka-
nia podatnika – miasto Poznań). Złożenie wniosku i odbiór Karty możliwe 
są podczas jednej wizyty.

Wnioski o wydanie Poznańskiej Złotej Karty można składać w siedzi-
bach Poznańskiego Centrum Świadczeń na ul. Wszystkich Świętych 1 (róg 
ulicy za Bramką) oraz ul. Małachowskiego 10 (Zawady).

Osoby, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do wybranych punktów 
mogą złożyć wniosek i odebrać kartę seniora, pisemnie upoważniając do 
wymienionych czynności wybraną przez siebie (pełnoletnią) osobę.

Złożenie wniosku możliwe jest także drogą elektroniczną i uruchomio-
ne zostało na stronie internetowych Poznańskiego Centrum Świadczeń 
bezpośredni link. Wniosek przesłany drogą elektroniczną wymaga uzu-
pełnienia o wymagane podpisy, które powinny być złożone w terminie 

odbioru Karty. Termin odbioru Karty przy składaniu wnio-
sku drogą internetową to tydzień. W przypadku nieuzu-
pełnienia braków Karta nie zostanie wydana.

Wraz z Kartą otrzymają Państwo katalog ulg i upraw-
nień, czyli listę miejsc, w których honorowana jest Kar-
ta. Wykaz zniżek dostępny jest także na stronie pro-
jektu w poszczególnych zakładkach tematycznych.
Karta jest ważna z dowodem osobistym i wydawana jest 
bezterminowo.

Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą 
jej użyczać osobom trzecim. Użyczenie Karty osobom 
trzecim skutkować będzie cofnięciem uprawnień. W przy-
padku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione 
podmiot współpracujący w ramach projektu ma prawo 
zatrzymać Kartę i przekazać ją do Poznańskiego Centrum 
Świadczeń.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu 
z Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, 
tel. 61 847 21 11 lub 61 842 35 09.

Mieszkasz w mieszkaniu komunalnym? Zalegasz z płatnościami 
czynszowymi? To właśnie do Ciebie skierowany jest program „Dozorca” 
opracowany przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalow ych w Pozna-
niu. Arkadiusz Stasica, prezes ZKZL ma świadomość, że do programu 
raczej nie przystąpią ci lokatorzy, których dług rósł latami. Liczy, że zain-
teresują się nim osoby mające po kilka czy kilkanaście tysięcy zaległości 
wynikające z utraty pracy czy choroby. – Nasza propozycja jest szansą 
dla tych, którzy chcą wyjść z długów, chcą je odpracować – mówi A. Sta-
sica. Jakie prace mieliby wykonywać dłużnicy? Głównie chodzi o proste 
prace porządkowe na terenie posesji i wspólnot mieszkaniowych. ZKZL 
przyznaje, że nie do końca zadowolony jest z obecnie funkcjonującego 
rozwiązania. Osoby sprzątające nie identyfikują się z miejscem pracy. 
Dozorca-mieszkaniec budynku na pewno byłby bardziej kompetentny 
np. w przekazywaniu informacji lokatorom, bo mógłby to robić także 

po ustalonych godzinach pracy, lepiej orientowałby się 
w tym, jakie potrzeby mają lokatorzy, które ze spraw ka-
mienicy należy traktować priorytetowo. W zakres prac 
wchodziłoby np. utrzymanie porządku, odśnieżanie, przy-
cinanie zieleni, współpraca z administratorem i in. Praca 
ta rozliczana ma być na podstawie stawek czynszowych. 
Wypracowane pieniądze nie trafią do ręki dłużnika, ale 
na konto jego mieszkania. Aby przystąpić do programu 
trzeba zgłosić się do ZKZL, złożyć odpowiedni wniosek 
o wyrażenie zgody na spłacanie długów w „formie świad-
czeń niepieniężnych”. Po jego akceptacji przez Zarząd 
ZKZL spółka podpisze z lokatorem porozumienie, które 
automatycznie wstrzyma naliczanie odsetek.

Zalegasz z czynszem? 
Możesz odpracować dług jako dozorca

Poznańska 
Złota Karta 

Od marca seniorzy mogą korzystać z Poznańskiej Złotej 
Karty. Upoważnia ona do korzystania z szerokiej oferty ulg 
i rabatów. Zniżki znajdujące się na Karcie to oferta zarówno 
miejskich instytucji kulturalnych, sportowych czy edukacyj-
nych, jak i prywatnych firm.
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Czy lekarze są z takiej sytuacji zadowoleni? Niestety nie. 
Wiele stron, for dedykowanych zdrowiu prowadzonych jest 
nie przez zawodowców, lecz przez copywriterów, którzy po-
wielają treści z innych stron. Natomiast pacjenci wypowiada-
jący się w Internecie bazują na swoich doświadczeniach a nie 
na wiedzy medycznej. Jest to pozytywne zjawisko, tworzą się 
grupy wsparcia, społeczności osób dotkniętych tą samą cho-
robą. Jednakże, to czego brakuje to rzetelna wiedza.

Dlatego tak ważne jest zdroworozsądkowe podejście 
do tego, co przeczytamy w Internecie, traktowanie portali 
prozdrowotnych jak poradników a nie jak profesjonalne 
diagnozy lekarskie.

Akademia Pacjenta daje wsparcie
Lekarz w gabinecie nie zawsze jest w stanie dokładnie 

wytłumaczyć pacjentowi jego sytuację zdrowotną. I nie 
jest to winą lekarza. Pacjentowi podczas wizyty u lekarza 
towarzyszy silny stres, zapomina o co chciałby zapytać, nie 
pamięta co doktor mówił. Dopiero po wyjściu z gabinetu 
lekarskiego, zapytany przez najbliższych „i co?” zaczyna my-
śleć o tym, o co nie zapytał i zastanawia się nad tym, czego 
nie zrozumiał. I tu właśnie pojawia się Akademia Pacjenta.

Akademia Pacjenta ma wspierać pacjenta – służyć mu, 
gdy coś go niepokoi. Ale też ma wesprzeć lekarza dając 
mu narzędzie w postaci portalu, który swobodnie może 

polecić pacjentowi, by tam poszukał dodatkowych informacji. Zatem co 
wyróżnią Akademię Pacjenta? Odpowiedź jest krótka. Jej twórcy. Zespół 
lekarzy – kardiologów, którzy nie są obojętni na potrzeby pacjenta. 

Portal poświęcony jest chorobom serca oraz układu krążenia. Pacjenci 
znajdą na nim rzetelne informacje na temat: życia po zawale, przygotowa-
nia do życia ze stymulatorem serca, cukrzycy, nadciśnienia, radzenia sobie 
ze stresem, porady dietetyka, porady na temat zdrowego stylu życia, arty-
kuły motywacyjne. Co ważne, twórcy portalu niejednokrotnie podkreślają 
i przypominają, że żadna porada internetowa nie zastąpi wizyty u lekarza!

Celem Akademii jest stworzenie społeczności, zrzeszenia pacjentów 
z chorobami serca i układu krążenia, którzy wymieniać się będą swoimi 
doświadczeniami, wspierać i na bieżąco korzystać z pomocy ekspertów 
z dziedziny kardiologii. 

Zgłoś się po kartę pacjenta
Dodatkową działalnością Akademii Pacjenta jest dystrybucja wśród 

pacjentów ze wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii serca oraz 
pacjentów po zabiegach z zakresu kardiologii inwazyjnej kart pacjenta. 
Karta pacjenta, z wyglądu przypomina kartę do bankomatu. Jest nośni-
kiem danych na temat choroby, sposobu leczenia oraz wszczepionego 
urządzenia. Pacjent może uzupełnić ją sam. Przyda się podczas badań le-
karskich, podróży czy sytuacji stresowych. Pacjenci posiadający już kartę 
mówią, że daje im ona poczucie bezpieczeństwa. Każdy kto jest zaintere-
sowany otrzymaniem karty, może zamówić ją drogą mailową sekretariat@
akademiapacjenta.pl lub poprzez fanpage Akademii na facebooku.

Akademia Pacjenta,
czyli edukacja i wsparcie

Podstawowym prawem pacjenta jest wiedzieć i rozumieć. Nic więc dziwnego, że szuka informacji, porad na temat 
swoich chorób, dolegliwości, schorzeń. Najpopularniejszym źródłem wiedzy jest Internet. Nie dość, że dostarcza infor-
macji, to daje jeszcze możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń. Popularny Dr Google konfrontuje diagnozy, znajduje 
przyczyny, a „Pani Goździkowa” doradza… 

Reklama
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Dzisiaj można już z całą pewnością potwierdzić, że projekt się przyjął 
i będzie kontynuowany.  

Trochę historii
W 1957 roku w Poznaniu został utworzony zespół taneczno-rozrywko-

wy Poznańskiej Piętnastki Radiowej. Skład tworzyli wybitni artyści, tacy jak 
Jerzy Milian, Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Janusz Hojan, Benon Hardy czy 
Wojciech Lechowski. Orkiestrą dyrygował Zygmunt Mahlik. 

60 lat później poznańscy artyści na czele z Maciejem Fortuną wpadli 
na szalony pomysł reaktywacji zespołu. Pod koniec 2017 zespół został 
powołany do życia i od tego czasu koncertuje. Celem jest łączenie naj-
lepszych tradycji orkiestr poznańskich. Poznańska Piętnastka kontynuuje 
muzyczną historię Poznania, a przede wszystkim będzie przypominać 
o rozrywkowym pulsie miasta. 

Tak jak przed laty formację mocno wspiera Estrada Poznańska. Jak 
mówi Maciej Fortuna trębacz i kompozytor jazzowy jeden z inicjatorów 
projektu „Poznań wydał na świat najznamienitsze Polskie zespoły rozryw-
kowe, a Estrada Poznańska stała się domem dla wielu z nich. Nie jest 

przesadą stwierdzenie, że: „(…) nie ma w Poznaniu arty-
sty-muzyka, który nie pracowałby w Estradzie”. Z tym miej-
scem związane są początki artystycznej drogi Aleksandra 
Maliszewskiego i jego orkiestry, nie wspominając już o de-
biucie artystycznym Zbigniewa Górnego. Patrząc wstecz 
już w latach 20. i 30. Poznań tętnił rozrywkowym życiem 
pełnym orkiestr tanecznych, takich jak słynny zespół Je-
rzego Grzewińskiego, Stefana Jahns’a czy jazzowa orkie-
stra Szymona Kantaszka i Zygmunta Karasińskiego.

Z „pierwszego” okresu funkcjonowania zespołu pochodzi 
wiele wspaniałych nagrań, które doskonale pamiętają starsi 
mieszkańcy Poznania. Kontynuacja działalności Poznańskiej 
Piętnastki ma szansę przybliżyć ideę tego przedsięwzięcia 
młodszym pokoleniom poznaniaków, a także stać się integral-
ną częścią kultury i muzycznej historii miasta. - Mamy nadzie-
ję, że działalność Poznańskiej Piętnastki może stać się również 
ważnym elementem na drodze do jednoczenia środowiska 
muzycznego w Poznaniu – wyjaśnia Maciej Fortuna.

Poznańska Piętnastka  
ma się dobrze

Pod koniec ubiegłego roku została reaktywowana Poznańska Piętnastka, zespół, który 
prężnie działał w latach 60. ubiegłego wieku. Formacja łączy w sobie najlepsze tradycje 
poznańskich orkiestr, kontynuując jednocześnie jazzową historię miasta.
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Za rok, 7 maja 2019 r. minie 100 lat od uroczystej inauguracji pierwszego 
roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, przemianowa-
nej rok później na Uniwersytet Poznański. Od roku 1955 uczelnia ta nosi nazwę 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). W latach 1950-1951 
część jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Poznańskiego przekształcono 
w samodzielne szkoły wyższe, które obecnie działają pod nazwami: Uniwer-
sytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) i Akademia Wychowania Fizycznego im. Euge-
niusza Piaseckiego w Poznaniu (AWF).

Dla uczczenia rocznicy, biorąc pod uwagę wspólny rodowód wymie-
nionych uczelni, ich Rektorzy powołali Międzyuczelniany Komitet Obcho-
dów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, który przygotował plan uroczy-
stości i wydarzeń składający się na część główną programu obchodów. 
Ważnym jego uzupełnieniem będą programy obchodów zaproponowa-
ne przez wydziały i inne jednostki organizacyjne współpracujące ze sobą. 

Obchody jubileuszu rozpoczną się 1 października 2018 r., o godz. 
10:00 – będzie to wspólna inauguracja czterech uczelni - mówił Rek-
tor UAM, prof. Andrzej Lesicki. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Jerzy 

Bralczyk. Rektor UAM zapowiedział także, że 7 maja 2019 
roku, przed budynkiem Collegium Minus UAM, zostanie 
wmurowana „Kapsuła czasu” z listami, apelami oraz py-
taniami do potomnych. Ma ona zostać otwarta w 2119 
roku, na 200. rocznicę powstania Uniwersytetu, zgodnie 
z ideą: „patrząc w przyszłość, nie zapominamy o tradycji”. 
Także 7 maja 2019 roku odbędzie się uroczysty koncert ju-
bileuszowy w Auli UAM. Rektor UMP, prof. Andrzej Tykarski, 
zaznaczył, że w rocznicę pierwszej inauguracji Uniwersy-
tetu Poznańskiego, odbędzie się msza św. w Katedrze 
Poznańskiej, po której nastąpi przemarsz senatów i rad 
wydziałów czterech uczelni spod Katedry do Auli UAM. 
11 maja natomiast, na INEA Stadionie w Poznaniu odbę-
dzie się „Koncert 100-lecia” w wykonaniu Andrei Bocce-
lego. Artyście towarzyszyć będą m.in. chóry akademickie 
uczestniczące w XIV Międzynarodowym Festiwalu Univer-
sitas Cantat 2019. 

Roman Szymański

Obchody 100-lecia Uniwersytetu w Poznaniu



Zdrowy związek. 
Ty i woda z kranu.

Pijemy wodę z kranu 
na zdrowie
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WWW.ZDROWYZWIAZEK.ORG
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