Od redakcji
Aktualny numer „Przeglądu Wielkopolskiego” w całości poświęcono ważnej grupie
naszego społeczeństwa, jaką są seniorzy. W samym Poznaniu osoby powyżej 60 lat stanowią
około jedną czwartą ludności, zbliżając się do liczby 130 tys. W Wielkopolsce ta kategoria
wiekowa liczy ponad 741 tys. osób, co stanowi ponad 21% ogółu ludności. I co więcej,
prognozy demograficzne wskazują, iż udział seniorów w strukturze ludności naszego
województwa, jak i całego kraju, systematycznie będzie wzrastał.
Z zadowoleniem należy więc przyjąć inicjatywę opracowania tego jakże ważnego
tematu podjętą przez przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze
polityki senioralnej. Autorzy rekrutują się zarówno z dużej aglomeracji, jaką jest Poznań,
ośrodków regionalnych w postaci Kalisza i Piły, jak również mniejszych miejscowości
oddalonych od centrum Wielkopolski.
W części artykułowej przedstawiono sześć tekstów. Wprowadzeniem do problematyki
jest artykuł Jerzego Babiaka dotyczący istniejącej i przewidywanej sytuacji demograficznej
Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem pozycji seniorów. Arkadiusz Ptak dokonuje
przeglądu aktywności politycznej wielkopolskich seniorów. Dwa kolejne artykuły dotyczą
szczególnych form aktywności seniorów. Jerzy Babiak przygląda się warunkom
funkcjonowania uniwersytetów trzeciego wieku, natomiast Zdzisław Szkutnik podejmuje
tematykę miejskich rad seniorów. Waldemar Jarczewski ukazuje seniorów w systemie
bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Do oferty kulturalnej dla seniorów odnoszą się Michał
Mękarski i Przemysław Kieliszewski, relacjonując wyniki badań dotyczących ich
uczestnictwa, ról w kulturze oraz wskazując na interesujące przykłady inicjatyw instytucji
kulturalnych w tym zakresie.
Zdajemy sobie sprawę, że bogactwa problematyki senioralnej nie sposób wyczerpać w
jednym numerze kwartalnika. Dla zasygnalizowania niektórych jej aspektów stworzyliśmy
doraźnie specjalne rubryki: „Seniorzy w mediach”, „Działania władz samorządowych na
rzecz seniorów”, a także „Dokumenty”. Wykorzystaliśmy również niektóre nasze stałe
rubryki: „Z Wielkopolski”, „Wielkopolanie” i „Z półki Wielkopolanina”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom tekstów oraz ilustracji za przyjęcie
zaproszenia do współpracy oraz bezinteresowne, na zasadzie pracy społecznej (niektórzy
wolą słowo „wolontariat”), udostępnienie nam swojej twórczości.
Z przyjemnością informujemy, że wśród wykorzystanych fotografii znalazły się prace
uczestników i laureatów konkursu fotografii prasowej, reportażowej i dokumentalnej
Wielkopolska Press Photo, organizowanego co roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Kierowanym do rąk czytelników numerem zamykamy trzydziesty pierwszy rok
naszego kwartalnika. Jego pierwsze dwa numery ukazały się w II połowie roku 1987, czyli w
minionym roku „Przegląd Wielkopolski” skończył jednak dopiero lat trzydzieści (!).
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