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Nadal chcemy i lubimy czytać książki

W tej placówce oraz jej sze-
ściu fi liach zarejestrowanych 
jest blisko osiem tysięcy czy-
telników, którzy tylko w ubie-
głym roku wypożyczyli 51 620 
pozycji. – Mamy stałych „klien-
tów”, których można u nas spo-
tkać praktycznie każdego tygo-
dnia. Nasza ubiegłoroczna li-
derka wypożyczyła i zakładam, 
że przeczytała… aż 204 książki. 
To imponujący wynik, ale inni 
wcale nie byli dużo gorsi. Dru-
gi na tej liście czytelnik wypo-
życzył 189 pozycji – mówi Re-
nata Czarnecka-Pyła. Nie dziwi 
zatem, że jej zdaniem narzeka-
nia na to, że Polacy czytają co-
raz mniej są trochę przesadzone. 

– U nas w każdym razie te-
go nie widać. Liczba czytelni-
ków z roku na rok rośnie. Po-
dobnie jest w innych gminach 
powiatu poznańskiego. Być mo-
że jest to spowodowane tym, że 
zarówno w Swarzędzu, jak i ca-
łym powiecie przybywa ludzi, i 
to często tych wykształconych, 
którzy chętnie sięgają do ksią-
żek czy też cieszących się coraz 
większym powodzeniem audio-

booków – twierdzi zastępca dy-
rektora placówki w Swarzędzu, 
która wykonuje zadania powia-
towej biblioteki publicznej. 

– Polega to na tym, że nad-
zorujemy działania kulturalne 
we wszystkich siedemnastu bi-
bliotekach gminnych – dodaje 
Renata Czarnecka-Pyła. A tych 
działań jest naprawdę sporo. – 
Nasza praca nie sprowadza się 
tylko do wypożyczania książek. 
Organizujemy spotkania z pi-
sarzami i podróżnikami. Swe-
go czasu był u nas nawet Alek-
sander Doba. I to wtedy, gdy nie 
był jeszcze tak popularny jak 
dzisiaj. Są u nas także wieczorki 
poetyckie, konkursy literackie 
czy też konkursy fotografi czne. 
Krótko mówiąc, w bibliotekach 
naprawdę sporo się dzieje – za-
pewnia wicedyrektor.  

Wśród osób korzystających 
z bibliotek najwięcej jest dzie-
ci, które wypożyczają lektury 
szkolne. – Jest też trochę mło-
dzieży, choć ją bardziej ciągnie 
do internetu. Mamy też sporo 
osób dorosłych i seniorów. Ci 
ostatni, ze względu na wygo-

dę, coraz częściej korzystają z 
audiobooków. Posiadamy także 
zbiory elektroniczne, tak zwa-
ne ebooki. Żeby je wypożyczyć, 
należy zapisać się do bibliote-
ki. Otrzymuje się wtedy kod i 
książkę można odczytać na de-
dykowanym czytniku. Zapew-
niam, że takiej pozycji nie moż-
na spiratować – mówi Renata 
Czarnecka-Pyła. 

Wpływ na liczbę osób ko-
rzystających z bibliotek mogą 
mieć ceny książek, które zazwy-
czaj są dość wygórowane. – Być 
może, ale jestem przekonana, że 
miłośnicy czytania, od czasu do 
czasu, kupią sobie nową pozy-
cję swojego ulubionego autora. 
Książka jest też świetnym pre-
zentem i to na każdą okazję. No-
wych wydawnictw jest zresz-

tą coraz więcej i jako biblioteka 
musimy je selekcjonować. Wia-
domo, że topowe pozycje mu-
szą się znaleźć w naszym księ-
gozbiorze. Sugerujemy się tak-
że opiniami czytelników. Jeśli 
są pytania o jakąś pozycję, wte-
dy ją kupujemy – mówi wicedy-
rektor placówki w Swarzędzu. 

Te topowe pozycje cieszą się 
oczywiście największym zain-

teresowaniem. – Najdłuższe ko-
lejki są po kryminały. Zwłaszcza 
te polskie. Sporym powodze-
niem cieszą się książki Katarzy-
ny Bondy, Remigiusza Mroza i 
Katarzyny Puzyńskiej. Cały czas 
czytelnicy sięgają też po szwedz-
kie powieści sensacyjne – zdra-
dza Renata Czarnecka-Pyła. Naj-
chętniej czytane są jednak książ-
ki Katarzyny Michalak zaliczane 
do tak zwanej literatury kobiecej. 
„Ogród Kamilli” tej autorki był 
najchętniej wypożyczaną książ-
ką ubiegłego roku. 

Na drugim miejscu znaleź-
li się „Łowcy głów” Jo Nesbo, a 
na trzecim „Zaginiona” Harlana 
Cobena. Jak zatem widać, kry-
minał i sensacja cały czas mają 
się dobrze. – Teraz na przykład 
mamy kolejkę po piątą część sa-
gi Millenium. Dużo osób chce 
również przeczytać „Labirynt 
duchów” Carlosa Ruiza Zafona 
– wylicza wicedyrektor biblio-
teki w Swarzędzu, która także 
zbiera książki od swoich czytel-
ników. – Przyjmujemy tylko ta-
kie pozycje, które zostały wy-
dane po 2010 roku i będące w 
dobrym stanie. Jeśli więc ktoś 
nie ma już miejsca na półce, to 
zapraszamy – kończy Renata 
Czarnecka-Pyła. 

Tomasz Sikorski

– W powiecie poznańskim nie ma problemu z 
czytelnictwem – twierdzi Renata Czarnecka-
-Pyła, zastępca dyrektora Biblioteki Publicz-
nej w Swarzędzu.

Osiągnęła niemożliwe
– Najważniejsza w nauce jest systematyczność – mówi Maria Dusz-
czak z Zespołu Szkół w Kórniku, która w minionym roku szkolnym, 
jako jedyna uczennica szkół prowadzonych przez powiat poznański, 
uzyskała średnią ocen 6,0. 

Za swoje wyniki w nauce 
Maria Duszczak otrzymała sty-
pendium Rady Powiatu w Po-
znaniu. – Prawdę mówiąc, nie do 
końca jeszcze wierzę, że na mo-
im świadectwie znalazły się sa-
me szóstki. Przed kilkoma laty, 
w szóstej klasie szkoły podsta-
wowej uzyskałam taki wynik i 
byłam pewna, że już nigdy takiej 
średniej nie osiągnę, że to jest 
praktycznie niemożliwe. Nie-
możliwe stało się jednak moż-
liwym. Teraz czuję się dumna, 
szczęśliwa, a przy tym docenio-
na, ponieważ otrzymałam nie 
tylko stypendium Rady Powia-
tu w Poznaniu, ale także stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów – 
mówi Marysia.

Najlepsza uczennica powia-
tu poznańskiego obecnie uczęsz-
cza do trzeciej klasy liceum i 
przed nią matura. – To oznacza, 
że czeka mnie jeszcze więcej pra-
cy niż dotychczas, bo oprócz bie-
żącego materiału dojdą powtórki 

– dodaje stypendystka z Kórni-
ka, która uczy się w klasie huma-
nistycznej, a jej konikiem jest ję-
zyk polski. – I to widać. Marysia 
świetnie pisze, doskonale inter-
pretuje i czyta wszystkie lektu-
ry, co nie jest znowu takie oczy-
wiste wśród uczniów. I to czyta 
uważnie. Jeszcze nigdy nie wi-
działam, żeby jakikolwiek uczeń 
miał tyle zaznaczonych cytatów, 
co ona w „Lalce” – mówi Anna 
Jagodzińska, nauczycielka języ-
ka polskiego w Zespole Szkół w 
Kórniku.

Co warte podkreślania, Ma-
rię Duszczak, mimo średniej 
ocen 6,0 trudno nazwać typo-
wym kujonem. – Ona nie cho-
dzi za nauczycielami i nie po-
prawia ocen. Jej średnia to efekt 
bieżącej pracy. Ja, tak jak i inni 
nauczyciele, stawiamy jej szóst-
ki, bo inaczej się po prostu nie 
da. To bardzo skromna, inteli-
gentna, pracowita, twórcza oraz 
uzdolniona, i to w różnych kie-

runkach, dziewczyna. 
Świetnie się sprawdza 
na przykład w przed-
stawieniach, któ-
re organizujemy w 
szkole. Wiem, że 
to wszystko brzmi 
jak jakaś laurka, 
ale nawet gdy-
bym chciała 
trochę na nią 
ponarzekać, 
to nie mam 
na co – przyzna-
je nauczycielka na-
szej stypendystki.

Maria Dusz-
czak nie ma jesz-
cze sprecyzowa-
nych planów, 
jeśli chodzi o 
wybór kierun-
ku studiów. 
Jej drugą pasją 
obok nauki jest 
muzyka. –  Lubię 
śpiewać, ale ro-

bię to tylko dla siebie. Najczę-
ściej są to spokojne piosenki. 
Moją ulubioną wykonawczy-
nią jest Sia – mówi. – Ja jeszcze 
wiem, że Marysia ma słabość 

do… ślimaków. I tropi je w 
książkach. We wspomnia-
nej już „Lalce” znalazła 
dwa fragmenty, w któ-
rych mowa o ślimakach 
– śmieje się Anna Jago-
dzińska. A czy najlep-

sza uczennica w po-
wiecie znajduje 

czas dla sie-
bie? – Czasa-
mi jest cięż-

ko, ale 
staram 

się nim 
tak gospo-

darować, aby 
mieć trochę 
wolnego na 
spotkania z 

bliskimi czy 
przyjaciółmi. 
No i na mu-

zykę – kończy 
Marysia.

Tomasz 
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Już po raz czwarty Starosta Poznański wraz z Komisją Po-
lityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Pozna-
niu nagrodzili najbardziej zasłużonych krwiodawców w re-
gionie. – W ten sposób chcemy wyrazić wdzięczność wo-
bec ich szlachetnej postawy i docenić działalność na rzecz 
ratowania ludzkiego życia – mówił starosta poznański Jan 
Grabkowski. – Krew to dar życia. Sam tego doświadczy-
łem na przełomi e roku, kiedy to miałem problemy zdrowot-
ne. To właśnie w takich sytuacjach docenia się to, co robią 
dla nas krwiodawcy – dodał. Tego samego dnia, w którym 
odbyła się gala, przed budynkiem Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu stanął krwiobus, gdzie można było oddać krew. 
W sumie zebrano ponad 12 litrów krwi. (TS)

 

Święto krwiodawstwa w Starostwie
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Gminy zapraszają…
BUK na II Jarmark Świątecz-
ny, w niedzielę, 10 grudnia, 
o godz. 15:00, w hali OSIR. 
CZERWONAK na Biesiadę Czer-
wonacką połączoną z Kierma-
szem Świątecznym, w sobotę, 
9 grudnia, od godz. 14:00, w 
hali CRKF Akwen.
DOPIEWO na Wielkie Ubie-
ranie Choinki połączone z 
Jarmarkiem Bożonarodzenio-
wym, w sobotę, 9 grudnia, od 
godz. 13.00, plac Gminny w 
Dopiewie, ul. Łąkowa.
KLESZCZEWO na Mikołajkowy 
Maraton Fi  nes, w sobotę, 9 
grudnia, hala Sportowa GOKiS 
w Tulcach.
KOMORNIKI na Mikołajkowe 
Odpalenie Choinki, w niedzielę, 
3 grudnia, od godz. 15:00,  par-
king przed budynkiem Ośrodka 
Zdrowia i GOK w Komornikach. 
KOSTRZYN na Uroczyste Zapa-
lenie Lampek na Choince oraz 
zabawy dla dzieci „W poszu-
kiwaniu Świętego Mikołaja”, 
w środę, 6 grudnia ok. godz. 
18:45, na Rynku. 
KÓRNIK na Kórnickiego Miko-
łaja 2017, w sobotę, 9 grudnia, 
o godz. 16:00, na Rynku.
LUBOŃ na IV Mikołajkowy 
Turniej Piłki Nożnej im. K. Jan-
kowskiego dla dzieci i młodzie-
ży z powiatu poznańskiego, w 
niedzielę, 10 grudnia, od godz. 
9:00 do 14:00, w hali LOSiR.
MOSINA na Powitanie Święte-
go Mikołaja oraz Jarmark Świą-
teczny, we wtorek, 5 grudnia, 
od godz. 16:00 do 18:00, Zielo-
ny Rynek w Mosinie.  
MUROWANA GOŚLINA na X-
-Mas Cup 2017 – świąteczne 
turnieje piłkarskie, w weekend, 
2-3 grudnia, od godz. 8:30 do 
18:00, w hali MG Sport. 
POBIEDZISKA na XII Świąteczny 
Kiermasz Bożonarodzeniowy, 
w weekend, 9-10 grudnia, od 
godz. 11.00 do 19.00,  na ulicy 
T. Kościuszki w Pobiedziskach. 
PUSZCZYKOWO na Potwor-
nie Dobre Granie, w sobotę, 
2 grudnia, od godz. 12:00 do 
17:00, w Hali Widowiskowo-
-Sportowej w Puszczykowie. 
ROKIETNICA na X-Mas Cup 
2017 – świąteczne turnieje pił-
karskie, w sobotę, 2 grudnia, 
od godz. 9:00 do 19:00 w Ro-
kietnickim Ośrodku Sportu. 
STĘSZEW na Mikołajkowy 
Maraton fi tness na trampoli-
nach, w sobotę, 2 grudnia, o 
godz.14:00, w Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Stęszewie. 
SUCHY LAS na spektakl świą-
teczny dla dzieci „Jak Mikołaj 
urwał się z choinki”, w środę, 6 
grudnia, godz. 9.00. i 11.00, w 
sali widowiskowej CKiBP. 
SWARZĘDZ na Mikołajki na 
Rynku w Swarzędzu, w sobotę, 
9 grudnia, godz. 16:00, Rynek 
w Swarzędzu.   
TARNOWO PODGÓRNE na wy-
stawę okręgową gołębi poczto-
wych, w sobotę i niedzielę, 16 
i 17 grudnia, Szkoła Podstawo-
wa w Przeźmierowie. 

Więcej na: 
Kalendarz imprez  

www.powiat.poznan.pl 

Wystarczy ruszyć w drogę

„Czyta, pisze, opowiada, 
pracuje”. W taki sposób scha-
rakteryzowałeś się na swojej 
stronie internetowej. W czym 
się czujesz najlepiej?

To wszystko stanowi całość. 
Moja praca nie polega na siada-
niu rano w szlafroku za biurkiem 
i pisaniu iluś tysięcy słów dzien-
nie. To jest raczej chaos. Czytam, 
bo szukam inspiracji. Piszę, ale 
często jest to pisanie na czerwo-
nym świetle w samochodzie czy 
też papierku od hot doga w trasie. 
Pracuję, i to ciężko, ponieważ pi-
sanie nie przychodzi mi łatwo. 
Wychodzę jednak z założenia, 
że im ciężej będzie mi się praco-
wało, tym lepiej będzie się czyta-
ło osobie, która weźmie książkę 
do ręki. Dlatego każdy tekst do-
pieszczam, poprawiam, często 
odkładam go na jakiś czas.

No i jeszcze opowiadasz.
Na to poświęcam najwię-

cej czasu. Każda książka jest dla 
mnie pretekstem do spotkania 
się z czytelnikiem. Czasami po-
równuję się do muzyków rocko-
wych, których słucham i lubię. 
W ich przypadku płyta jest pre-
tekstem do wyruszenia w trasę, 
by zaprezentować muzykę na ży-
wo. U mnie jest podobnie. Paku-
ję swoją wielką walizę, plecak i 
wyruszam do bibliotek i szkół. 
By przekazać coś więcej, niż jest 
w książce. Te spotkania wiele mi 
dają. Uczę się na nich dziecięcej 
wrażliwości, poczucia humoru. 
Nabieram też śmiałości. Opowia-
danie i spotkania autorskie to nie-
odłączna część mojej pracy.

Kontakt z dziećmi do ła-
twych chyba nie należy?

Zwłaszcza że współczesne 
dzieci, choć nie można tego ge-
neralizować, są przyzwyczajo-
ne do szybkiego tempa narra-
cji. Dlatego na takim spotkaniu 
nie mogę usiąść w fotelu i czytać 
książki. Moje spotkania zazwy-
czaj trwają godzinę. Muszę wy-
korzystać ten czas, aby zachęcić 

dzieci do czytania. Robię to po-
przez rekwizyt, inscenizację czy 
wygłup. Staram się pokazać, że w 
książce kryje się magia i że mo-
że być ona konkurencją dla ota-
czających nas multimediów. To 
ciężka praca. I to dosłownie, bo 
czasami, jak wracam do domu, to 
mam… zakwasy. 

Mam wrażenie, że ta cięż-
ka praca jest dla Ciebie speł-
nieniem marzeń z dzieciństwa. 
Sam zresztą opowiadasz dzie-
ciom, jak to, mając sześć lat, 
postanowiłeś, że będziesz pisał 
książki.

Nie dopowiadam już jed-
nak, że ten chłopiec na wiele lat 
o swoich marzeniach zapomniał. 
Była szkoła, studia, a potem za-
cząłem nawet pracować w ban-
ku. Życie sprawiło, że ten chło-
piec, który chciał pisać książki 
gdzieś we mnie zniknął. I to na 
długo, bo „Afrykę Kazika” na-
pisałem, mając 33 lata, będąc już 
po różnych doświadczeniach ży-
ciowych. Dopiero wtedy się oka-
zało, że ten chłopiec dał o sobie 
znać. Przetrwał pracę w banku 
i powiedział: „Musisz spróbo-
wać. Masz wielkiego bohatera – 
Kazimierza Nowaka, który do-
konał rzeczy niezwykłych. Niech 
jego przygody poznają najmłod-
si. A nikt nie zrobi tego  lepiej od 
ciebie, bo to właśnie ty znasz te-
go Nowaka najlepiej”. 

Nie miałeś obaw przed na-
pisaniem pierwszego zdania?

Bardzo się bałem. Zacząłem 
czytać książki dla dzieci, ale na-
tychmiast je odłożyłem. Dosze-
dłem do wniosku, że muszę stwo-
rzyć własny język. I to się chyba 
udało, bo powodzenie tej książki 
przerosło moje najśmielsze ocze-
kiwania. Nigdy się nie spodzie-
wałem, że będzie tak chętnie czy-
tana i że stanie się lekturą. 

Wszystkie swoje książki 
opierasz na faktach lub w jed-
nym przypadku na mitach. Nie 
kusi Cię, by puścić wodze fan-

tazji i wymyślić jakąś wielką 
przygodę?

Nie, i to z paru powodów. 
Fikcji dookoła mamy tyle na co 
dzień, że chyba nawet młodzi 
czytelnicy są nią przesyceni. Jest 
jej tyle, że nagle okazuje się, że 
coś, co wydarzyło się naprawdę, 
jest wyjątkowo atrakcyjne. Dzie-
ci często pytają mnie, czy histo-
ria z niedźwiadkiem Wojtkiem 
w polskiej armii jest prawdziwa? 
Czy Kazik jest prawdziwy? Ja 
kocham prawdziwe historie. Bo 
one mają moc, mogą nas inspiro-
wać. Poza tym każda taka historia 
może nas czegoś nauczyć. Nawet 
jeśli się wydarzyła wiele lat temu. 

Ile spotkań autorskich 
masz w roku?

Różnie to bywa. Przez dwa 
sezony skrupulatnie sumowa-
łem te spotkania i wyszło mi po-
nad trzysta. Pracuję jak szkoły. 
Najwięcej czasu na pisanie mam 
więc latem, w wakacje. 

O czym będzie Twoja na-
stępna książka?

Ona już jest. Nosi tytuł „Oce-
an to pikuś” i jest poświęcona 
Aleksandrowi Dobie. Trochę się 
bałem przed jej pisaniem, bo to 
pierwszy przypadek, że bohater 
mojej książki jeszcze żyje. Wa-
runkiem było to, że Olek zaak-
ceptuje to, co o nim i jego przy-
godach napisałem. Ostrzegałem 

go, że te przygody będę musiał 
zamienić na język dziecięcy, w 
pewnych miejscach je podko-
loryzuję, a nawet parę faktów 
zmienię. On się na to bez waha-
nia zgodził. Zareagował zresz-
tą na to, co napisałem, wspaniale. 

A co masz w planach?
Teraz piszę o wielkiej wy-

prawie dookoła świata Tadeusza 
Perkitnego i Leona Mroczkiewi-
cza. Obaj skończyli w 1926 ro-
ku Akademię Rolniczą i ruszy-
li w podróż. W Poznaniu są zna-
ni jako wybitni profesorowie, 
bo później zrobili karierę na-
ukową. Zanim to się jednak sta-
ło, odbyli szaloną, przezabawną 
i pełną wręcz niewiarygodnych 
przygód podróż. Znam tę histo-
rię od lat, ale okazało się, że je-
stem jednym z niewielu. Uzna-
łem więc, że trzeba to opisać, że 
jestem im to winien. I tak właśnie 
powstaje książka „Wokół świata 
na wariata”. Będzie trochę dziw-
na, bo to bohaterowie łobuziaki. 
Wszystko robią nie tak, jak trze-
ba i często przychodzą im do gło-
wy przedziwne pomysły. Koniec 
końców świat jednak objechali. 
Tadeusz Perkitny zostawił pięk-
ną relację z tej wyprawy w książ-
ce „Okrążmy świat raz jeszcze”. 
Ja napiszę wersję dla dzieci. 

A nie chcesz sam ruszyć w 
świat i to wszystko opisać?

Sporo podróżuję, ale nie 
uważam, żeby moje podróże by-
ły dobrym tematem na książkę. 
Często jednak przemycam swo-
je spostrzeżenia i refl eksje w 
książkach. Tak jest na przykład 
w „Afryce Kazika”, kiedy głów-
ny bohater mówi: „wystarczy, że 
ruszysz w drogę, a zawsze spotka 
cię coś ciekawego”. To są słowa, 
które usłyszałem od przyjacie-
la podczas swojej wyprawy do 
Afryki. Uznałem, że one dobrze 
oddają to, co mój bohater chciał-
by powiedzieć. 

Twoje książki to nie tylko 
zapis przygód bohatera…

Staram się, by każda z nich 
miała jakieś przesłanie. By była 
o czymś. Nie ma być tylko opi-
sem mijających dni w podróży. 
Ta przygoda i książkowa podróż 
mają dokądś zmierzać. Do od-
krycia czegoś ważnego.    

Rozmawiał Tomasz Sikorski

– Kocham prawdziwe historie. One mają moc, inspirują. Każda taka historia może nas czegoś 
nauczyć – mówi Łukasz Wierzbicki, autor książek dla dzieci mieszkający w Borówcu. 

Łukasz Wierzbicki na spotkaniu z uczniami w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie

Łukasz Wierzbicki 
43 lata. Autor książek dla dzieci, podróżnik, redak-

tor i biografi sta. W 2000 roku zebrał i opracował repor-
taże Kazimierza Nowaka z jego podróży do Afryki. Wydał je 
w opatrzonej własnym wstępem książce „Rowerem i 
pieszo przez Czarny Ląd”, którą Ryszard Kapuściński 
uznał za klasykę polskiego reportażu. Powieści dla 
dzieci: „Afryka Kazika” – o przygodach Kazimie-
rza Nowaka, „Dziadek i niedźwiadek” – o losach 
niedźwiedzia Wojtka z Armii Andersa, „Wyprawa 
niesłychana Benedykta i Jana” – na temat podró-
ży Jana di Piano Carpiniego i Benedykta Polaka do Imperium Mongolskiego 
w latach 1245-1247, „Wróżby dla Kuźmy” – o dalszych losach bohaterów po-
wieści o Benedykcie Polaku, „Machiną przez Chiny”– o pionierskiej wyprawie 
motorem Haliny Korolec-Bujakowskiej i jej męża Stacha do Chin z lat 1934-
1936 oraz „Drzewo. Mity słowiańskie i inne opowieści”. 
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Drugi dzień NGO
Drugi raz Powiat Poznań-

ski organizuje Dzień Organi-
zacji Pozarządowych (NGO). 
Odbędzie się on we wtorek, 5 
grudnia w godzinach 15.15 – 
19.00 w hotelu Sheraton w Po-
znaniu. Dla uczestników bę-
dzie to okazja zarówno do zdo-
bycia nowych wiadomości, jak 
i nawiązania kontaktów. Oso-
by chcące wziąć udział pro-
szone są o zgłaszanie swo-
jej obecności na adres email: 
pozytek@powiat.poznan.pl.

Konferencja rozpocznie się 
panelem dyskusyjnym poświę-
conym głównym problemom, z 
którymi borykają się organiza-
cje pozarządowe. Po nim nastą-
pią trzy równoległe panele tema-
tyczne dotyczące ekonomii spo-
łecznej i pozyskiwania środków 
dla NGO-sów, kultury i regiona-
lizmu oraz turystyki i sportu. 

Następnie, korzystając z od-
bywającego się tego dnia fi nału 
całorocznego wspólnego progra-
mu powiatu poznańskiego oraz 
Fundacji Wielkopolskie Wioślar-
stwo pod nazwą „Pierwszy krok 
wioślarski na terenie powiatu po-
znańskiego”, uczestnicy spotka-
nia będą mogli kibicować mło-
dzieży rywalizującej na ergono-
metrach wioślarskich.  

Organizatorami wydarze-
nia są starosta poznański Jan 
Grabkowski wspólnie z Powia-
tową Radą Działalności Pożyt-
ku Publicznego.

  Ziemowit Maląg 

Tytuły Klaudii
Dwa złote medale zdobyli 

zawodnicy z Owińsk w piątych 
Mistrzostwach Polski w Teni-
sie Stołowym Dźwiękowym. 
Gwiazdą imprezy była Klaudia 
Bandalewicz, która wywalczyła 
tytuł w singlu i wraz z drużyną. 
Zawody odbyły się w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym dla Dzieci Niewido-
mych w Owińskach. 

W mistrzostwach udział 
wzięło 48 zawodników. – Po-
ziom sportowy mistrzostw był 
wyższy niż przed rokiem. Wi-
dać, że z każdym kolejnym tur-
niejem pojawiają się nowe za-
grywki. Każdy stara się czymś 
zaskoczyć rywali. Jeden od dru-
giego też się uczy – mówi Le-
szek Szmaj, organizator mi-
strzostw oraz pomysłodawca tej 
odmiany tenisa stołowego. (TS)

Nagrody czekają
TeniSówka i TRAMP-ek 

ogłaszają zabawę dla Czytelni-
ków „Prasowej Powiatowej17.”. 
Na uczestników czeka pięćdzie-
siąt kalendarzy trójdzielnych na 
rok 2018 właśnie z postaciami 
TeniSówki i TRAMPka. Zadanie 
nie jest trudne. Należy „wejść” 
do serwisu internetowego powia-
tu poznańskiego www.powiat.
poznan.pl, znaleźć artykuł pt. 
„Zabawa TeniSówki i TRAMP-
ka ” i odpowiedzieć na dwa  pyta-
nia, które się tam znajdują. (ZM)
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TeniSówka: TRAMPku, jakoś tak ostatnio 
ponuro dookoła, szaro za oknem i jeszcze deszcz 
pada. Jak by tu się rozweselić?

TRAMPek: Ja żyję już myślą o nadcho-
dzących andrzejkach. Sprawdzałem stro-
nę internetową powiatu poznańskiego 
i wiem, że szykuje się wiele ciekawych 

wydarzeń.
TeniSówka: Naprawdę? Gdzie mogłabym się 

w takim razie wybrać?
TRAMPek: W Puszczykowie organizowana 
jest dla dzieci andrzejkowa noc w bibliote-
ce, w Plewiskach zaplanowano także rodzin-

ne warsztaty andrzejkowe w remizie, a 
w Kleszczewie będzie andrzejkowy 

turniej piłki nożnej dla dzieci szkół 
podstawowych. 

TeniSówka: Ja wolałabym raczej potańczyć, niż kopać piłkę.
TRAMPek: To mam dla Ciebie superinformację. W Głuchowie w 
piątek, 1 grudnia szykuje się zabawa taneczna dla dzieci. W pla-
nach są wszystkie andrzejkowe atrakcje. Ale najbardziej się cieszę 
na myśl o andrzejkowym spływie kajakowym na rzece Warta. Po-
płyniemy z Poznania do Biedruska.
TeniSówka: Oby tylko nie padał Ci śnieg. 
TRAMPek: Śnieg to ja zamawiam na mikołajki.
TeniSówka: No tak, bo to też już niedługo. Myślisz, że Mikołaj 
przyniesie Ci jakieś prezenty?
TRAMPek: Prezenty to mi zwykle przynosił Gwiazdor. Ale po 
cichu liczę na drobny upominek, może jakieś słodycze lub owoce 
6 grudnia od Mikołaja.
TeniSówka: A mnie to się z kolei mikołajki najbardziej kojarzą 
z turniejami sportowymi dla dzieci. Słuszałam, że w Koziegło-
wach będą zawody w tenisie stołowym. Nawet nie wiesz, że ostat-
nio odkryłam w sobie pasję do ping-ponga.

TRAMPek: To pewnie w niedzielę je-
dziesz do Buku na Otwarte Mistrzostwa w 
Tenisie Stołowym.
TeniSówka: Pojadę, pojadę. I to nie 
jeden raz. Do Buku na pewno wrócę 
na początku stycznia na Powiatowe 
Kolędowanie. A tymczasem, żeby 
poczuć już atmosferę zbliżających się 
świąt, zaczynam poszukiwania przepi-
su na idealne ciasto piernikowe. Znasz 
może jakiś?
TRAMPek: Nie bardzo, jak wiesz, zawsze sku-
piam się na efekcie końcowym. Zwłaszcza jeśli 
chodzi o łakocie.

Agata TeniSówka Skowron
Ziemowit TRAMPek Maląg

Powiatowe wędrówki TRAMPka i TeniSówki

Celują w medal
Awans do turnieju fi nałowego mistrzostw Polski i walka 
o medale – to cele, jakie na ten sezon stawiają sobie za-
wodniczki Kotwicy Kórnik. W ich realizacji ma pomóc 
były trener kobiecej, futsalowej reprezentacji kraju.

Piotr Siudziński, bo o nim mowa, 
po raz ostatni kadrę prowadził dwa lata 
temu. Równocześnie był trenerem Me-
danu Gniezno. – Z reprezentacją zaczy-
naliśmy praktycznie od zera. I osiągnę-
liśmy całkiem niezłe wyniki, bo udało 
nam się pokonać m.in. zdecydowanie 
wyżej od nas notowaną Ukrainę. W 
tamtych czasach Polski Związek Pił-
ki Nożnej futsal w kobiecym wydaniu 
traktował po macoszemu i w pewnym 
momencie kadra praktycznie przesta-
ła istnieć – wspomina szkoleniowiec, 
który w swojej pracy w Medanie także 
miał mocno pod górkę. 

– W pewnym momencie zostali-
śmy praktycznie bez pieniędzy. Miasto 
nam nie pomogło i dziewczyny rozje-
chały się po Polsce. Większość z nich 
trafi ła do UAM AZS Poznań, z którym 
od razu sięgnęły po tytuł mistrza Pol-
ski. A ja? Miałem czas, by trochę od-
począć od futsalu. Pracowałem za to 
w Lechicie Kłecko, z którym po reak-
tywowaniu sekcji awansowaliśmy do 
A klasy. No, a teraz pojawiła się pro-
pozycja z Kotwicy. Chętnie z niej sko-
rzystałem, ponieważ w tym zespole jest 
kilka dziewczyn, z którymi już miałem 
okazję pracować, czy to w kadrze, czy 
w Medanie – dodaje Piotr Siudziński.

Jedną z takich dziewczyn jest Vio-
letta Biegańska, która do tej pory pro-
wadziła Kotwicę, a teraz będzie grają-
cym asystentem trenera. Pod jej wodzą 
zespół wywalczył awans do czołowej 
ósemki w Polsce. W walce o miejsce w 
turnieju fi nałowym Kotwica trochę pe-
chowo przegrała dwumecz z Rolnikiem 
Głogówek. Teraz zawodniczki z Kórni-
ka marzą, by zdobyć medal. – Taki jest 
nasz cel. Ekstraklasa futsalu kobiet jest 
podzielona na dwie grupy, w każdej po 
sześć drużyn. Cztery najlepsze zagrają 
na krzyż dwumecze, których zwycięz-
cy powalczą o medale – wyjaśnia Piotr 
Siudziński.

Drużyna z Kórnika oparta będzie 
przede wszystkim na swoich zawod-
niczkach, które na co dzień grają na tra-
wie. I to z powodzeniem, bo są liderem 
grupy wielkopolskiej II ligi. – Do tego 
dojdą jeszcze pojedyncze dziewczyny 
z Olsztyna, Bydgoszczy i Grodziska. 
Ze względu na sezon, na naturalnych 
boiskach przygotowania nie były zbyt 
długie. Na początku rozgrywek będzie-
my musieli się zatem przede wszystkim 
zgrać. Docelowo chcemy prezentować 
widowiskowy futsal, ale oparty na so-
lidnym bloku obronnym. Mam nadzie-
ję, że taka gra przypadnie do gustu ki-
bicom, których bardzo dużo przychodzi 
na mecze do hali KCRiS Oaza – mówi 
nowy szkoleniowiec.

Na razie ma on sporo pracy, bo prze-
stawienie dziewczyn z trawy na halę nie 
jest łatwe. – To są dwa różne światy. Nie-
stety, u nas nie ma specjalizacji tak jak w 
Hiszpanii, Portugalii, Rosji czy Brazylii, 
które są potęgami w futsalu. Dlatego za-
wodniczki grają i tu, i tu. Co jest najważ-
niejsze w grze na hali? Liczy się przede 
wszystkim technika. Trzeba szybko, 
w mgnieniu oka podejmować decy-
zje. W futsalu pressing jest praktycznie 
non stop. Gra się głównie po ziemi, nie 
ma górnych piłek. Inna jest też oczywi-
ście taktyka. Różnice są więc ogromne – 
kończy Piotr Siudziński.   

Tomasz Sikorski
Kotwica Kórnik: bramkarki: Alek-

sandra Blige, Aleksandra Godlew-
ska, Agata Magoń; zawodniczki z po-
la: Patrycja Sytkowska, Karolina Wle-
kła, Ewa Telążka, Miłochna Kruger, 
Justyna Dziabaszewska, Martyna Bo-
guszyńska, Martyna Dura, Ewa We-
ber, Katarzyna Sikora, Gabriela Sass, 
Małgorzata Ładniak, Paula Fronczak, 
Marta Kryszak, Viole  a Biegańska, 
Kaja Dziergas, Julia Witczak, Beata 
Plewa.

Jak na beniaminka jest całkiem nieźle
Hokeiści na trawie ekstraklasy za-

kończyli rundę jesienną. Laskarze Lip-
na Stęszew na półmetku rozgrywek zaj-
mują ósme miejsce w tabeli. – Nie je-
steśmy więc na szarym końcu, bo za 
nami są jeszcze dwie drużyny. Jak na 
beniaminka, który dopiero po raz dru-
gi w długiej historii klubu gra na tym 
poziomie rozgrywek, nie jest to chyba 
najgorszy wynik – mówi Robert Ido-
wiak, sekretarz ekipy ze Stęszewa.

– Jeszcze przed rozpoczęciem roz-
grywek zdawaliśmy sobie sprawę, że 
w ekstraklasie będą drużyny, z który-
mi trudno nam będzie nawiązać rów-

norzędną walkę, jak choćby Grunwald 
Poznań czy Pomorzanin Toruń. Tak się 
złożyło, że z tymi rywalami graliśmy 
już na samym początku sezonu. Może 
to i lepiej, bo dzięki temu nasz zespół 
nieco okrzepł w starciach z najlepszy-
mi – przyznaje sekretarz beniaminka ze 
Stęszewa.

Po meczach ze wspomnianym 
Grunwaldem oraz Pomorzaninem bi-
lans bramkowy Lipna wynosił 0:20. 
Jak się jednak okazało, to nie podła-
mało ambitnych laskarzy z powiatu po-
znańskiego. – Z innymi grało nam się 
już dużo łatwiej. Najlepszy mecz roze-

graliśmy z LKS Rogowo, i wygraliśmy 
go 5:1 – dodaje.

Kluczowa dla drużyn z dołu tabe-
li będzie przede wszystkim runda wio-
senna. Teraz bowiem sześć najlepszych 
drużyn w tabeli będzie walczyć o mi-
strzostwo Polski, a cztery pozostałe o 
utrzymanie. Lipno będzie w tej drugiej 
grupie. – Z każdym rywalem zmierzy-
my się aż czterokrotnie. Dwa razy na 
własnym boisku i dwa razy na wyjeź-
dzie. To te mecze zadecydują o tym, 
czy uda nam się utrzymać. Bardzo na 
to liczymy – mówi Robert Idowiak.

Tomasz Sikorski

Lider gra w innej lidze

Fragment meczu Unia Swarzędz – Huragan Pobiedziska

Piłkarze z Gniezna całko-
wicie zdominowali pierw-
szą część IV-ligowych roz-
grywek, w których wy-
stępuje sześć drużyn z 
powiatu poznańskiego.

Rewelacyjny beniaminek z pierw-
szej stolicy Polski wygrał wszystkie 
siedemnaście spotkań i z kompletem 
punktów przewodzi w grupie północ-
nej IV ligi. – Nasza zwycięska passa 
trwa dłużej, bo ciągnie się jeszcze od 
poprzedniego sezonu. W sumie to już 
trzydzieści spotkań – mówi menedżer 
do spraw sportowych Mieszka, Da-
wid Frąckowiak. Tak grający gnieźnia-
nie wydają się być murowanym kandy-
datem do awansu. Tym bardziej że ich 
przewaga nad drugą w tabeli Unią Swa-
rzędz wynosi już szesnaście punktów.

– Trudno dogonić kogoś, kto nie 
przegrywa – mówią w Tarnowie Pod-
górnym. Przed sezonem to właśnie Tar-
novia była wymieniana w gronie fawo-
rytów rozgrywek. Zespół z byłymi pił-
karzami Lecha w składzie: Zbigniewem 
Zakrzewskim, Bartoszem Ślusarskim, 
Błażejem Telichowskim i Marcinem Ki-
kutem, wydawał się być siłą numer je-
den w grupie. Rzeczywistość okazała się 
jednak nieco inna. Tarnovia zimę spędzi 
na czwartym miejscu, bez większych 
szans na dogonienie Mieszka. Zadecy-
dowała o tym przede wszystkim słabsza 
forma piłkarzy z Tarnowa Podgórnego 
w ostatnich kolejkach, kiedy to nie po-
trafi li wygrać meczu przez miesiąc.

Znacznie równiej i lepiej gra-
ła wspomniana już Unia, która w tej 
chwili otwiera peleton drużyn gonią-
cych lidera. Drużyna trenera Jakuba 
Ostrowskiego, w przeciewieństwie do 
Tarnovii, właśnie świetnemu fi niszowi 
zawdzięcza tak wysokie miejsce w ta-
beli. I w tym przypadku jednak szanse 

na dogonienie lidera z Gniezna wydają 
się już tylko iluzoryczne.

W  tym sezonie rywalizacja na bo-
iskach IV ligi jest wyjątkowo zacięta, po-
nieważ po sezonie nastąpi reorganizacja 
rozgrywek. Połączenie grup północnej i 
południowej sprawi, że tylko miejsce w 
czołowej ósemce zapewni utrzymanie. 
Z drużyn powiatu poznańskiego na razie 
nad kreską są Unia Swarzędz, Kotwi-
ca Kórnik, Tarnovia Tarnowo Podgórne 
i Grom Plewiska. W drugiej ósemce są 
natomiast GKS Dopiewo i Huragan Po-
biedziska. Obie drużyny mają już spore 
straty do ósmego, bezpiecznego miejsca, 
ale wiosna będzie przecież długa i wtedy 
wiele się może jeszcze wydarzyć.  

Tomasz Sikorski

Tabela grupy północnej IV ligi
 1. Mieszko Gniezno 17 51 64:10
 2. Unia Swarzędz 17 35 35:19
 3. Warta Międzychód 17 35 43:25
 4. Tarnovia Tarnowo P. 17 31 39:26
 5. Kotwica Kórnik 17 30 28:26
 6. Nielba Wągrowiec 17 26 34:32
 7. Iskra Szydłowo 17 25 43:35
 8. Grom Plewiska 17 24 31:25
 9. Wełna Skoki 17 23 31:37
10. Lubuszanin Trz. 16 23 34:24
11. Sparta Oborniki 17 23 24:30
12. GKS Dopiewo 17 15 25:37
13. Huragan Pobiedziska 16 14 15:37
14. GLKS Wysoka 16 11 15:33
15. Orły Pniewy 17 11 17:43
16. Pogoń Łobżenica 16 5 10:49
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Drewniany kościół św. Krzyża w Buku. Zbudowany 

w 1760 r. Obiekt zachował się z oryginalnymi malowi-

dłami przedstawiającymi sceny z życia św. Wojciecha.

Dziewicza Góra w gminie Czerwo-

nak. Wieża widokowa stoi na naj-

wyższym wzniesieniu w Parku Kra-

jobrazowym Puszcza Zielonka. 

Gród Pobiedziska. To właśnie tutaj w roku 1000 w dro-
dze z Poznania do Gniezna, mieli spożywać posiłek 

Bolesław Chrobry i cesarz Otton III. 

Plaża Miejska w Luboniu. Miejsce letniej rekreacji, 

gdzie jest m.in. kino letnie. Plaża powstała, aby miesz-
kańcy Lubonia zaczęli spędzać czas nad Wartą. 

Śnieżycowy Jar w gminie Murowana Goślina. Od 1975 

roku jest rezerwatem fl orystycznym stworzonym dla 

ochrony występującej tam masowo śnieżycy wiosennej. 

Kościół Chrystusa Króla w Ro-kietnicy. Zbudowany pod koniec XIX wieku w stylistyce charakte-rystycznej dla kościołów ewange-lickich. 

Zespół Pałacowo-Parkowy w Rogalinie w gminie Mo-
sina. Pałac pełni funkcje muzealne. Galeria malarstwa 

z 1910 roku zawiera prace wielkich polskich artystów. 

Muzeum Arkadego Fiedlera. Pla-cówka mieści się w starym domu rodziny Fiedlerów w Puszczyko-wie. 

Kościół św. Barbary w Tomicach w 

gminie Stęszew. Ufundowany zo-

stał przez Mikołaja Tomickiego w 

1463 r. Przebudowany w 1770 r. 

Ośrodek Edukacji Leśnej w Łysym Młynie w gminie 

Suchy Las. Znajdują się tam m.in. ekspozycja poświę-
cona martwemu drewnu i leśne laboratorium. 

Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu. Powstało jako 
oddział Muzeum w Szreniawie. Skansen stanowi uni-
katowy w skali europejskiej zbiór uli ilustrujący historię 
bartnictwa i pszczelarstwa w Polsce.

Kościół Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym. 

Wzniesiony w XV wieku. Gotycki, jednonawowy obiekt 

jest świątynią charakterystyczną dla doby średniowiecza. 

Park w Kleszczewie. Zabytkowy park, gdzie na małym 

obszarze żyje wiele gatunków roślin i zwierząt. Powsta-

ła tam też strefa aktywnej rekreacji.

Owocowa plaża w Zborowie w gminie Dopiewo. Kąpieli-

sko położone na brzegu Jeziora Niepruszewskiego. Na 

piaszczystej plaży są m.in. dwa boiska i plac zabaw.

Zespół parkowo-pałacowy w Iwnie w gminie Kostrzyn. 

Pałac neorenesansowy powstał w latach 1851-1855. 

W parku znajduje się kilka stawów i okazałych drzew. 

Jezioro Jarosławskie w gminie Komorniki. Jezioro w Wiel-

kopolskim Parku Narodowym, gdzie nie można dojechać 

samochodem. Oaza spokoju i czystego powietrza.  

Zamek w Kórniku. Siedziba Muzeum i Biblioteki Kórnic-

kiej PAN. Obecny kształt Zamku nawiązuje do neogo-

tyku angielskiego.

To warto zobaczyć
Pocztówki z 17 gmin powiatu poznańskiego

W każdy piątkowy poranek, na antenie Radia Poznań, można wysłuchać audycji pod na-
zwą „Radiowy Atlas Powiatowej17”. W ostatnich miesiącach przedstawiano w niej walory 
krajoznawczo-turystyczne siedemnastu gmin powiatu poznańskiego. – Rozpoczynając ten 
cykl, mieliśmy pewne obawy, czy w każdej gminie znajdziemy na tyle ciekawe i atrakcyj-
ne miejsca, by zainteresować nimi słuchaczy. Nie każda gmina ma przecież na swoim tere-
nie Zamek w Kórniku czy Pałac w Rogalinie, gdzie każdy był z wycieczką szkolną – mówi 
Grzegorz Hałasik z Radia Poznań.

Te obawy szybko zostały jednak rozwiane, bo okazało się, że każda z gmin ma coś atrak-
cyjnego do zaoferowania. – Jeżdżąc po gminach, przekonałem się na własnej skórze, że tu-
rystyka to nie tylko zabytki. Świetnym tego przykładem jest Dopiewo, które często trakto-
wane jest jako typowa „sypialnia” Poznania i trudno tam znaleźć zabytkowe obiekty. Gmi-
na stawia na rekreację i próbuje zachęcić swoich mieszkańców do aktywnego stylu życia. 
Proponuje im rajdy rowerowe, piesze wycieczki i stworzyła oryginalną plażę w Zborowie – 
dodaje dziennikarz poznańskiego radia.

Każdy program „Radiowego Atlasu Powiatowej17.” był poświęcony jednej gminie. – 
I każda z nich mogła się czymś pochwalić. Dla mnie największym zaskoczeniem był Buk, 
który, jak się okazało, ma wspaniałe zabytki i po którym pięknie oprowadził słuchaczy Hu-
bert Wejmann. Podczas tych radiowych wycieczek przedstawiciele gmin wskazywali obiekt 
lub inną atrakcję, która zasługuje na szczególne wyróżnienie, taką którą by umieścili na 
gminnej widokówce – mówi Grzegorz Hałasik. I właśnie te wyjątkowe, gminne widoków-
ki można znaleźć w dzisiejszym wydaniu „Prasowej17”.

– Cieszę się, że są to różnorodne propozycje. Przedstawiciele gmin wskazywali na ko-
ścioły, parki, ale też kąpieliska. To pokazuje, że powiat poznański jest różnorodny i warty 
poznania. Gdzie ja bym zaprosił, gdybym miał wskazać jedno, wyjątkowe miejsce w po-
wiecie? Byłyby to Owińska. To miejsce, w którym historia łączy się z nauką i turystyką, a 
do tego są jeszcze wspaniałe zabytki. Mamy tam przepiękny Park Orientacji Przestrzennej 
i pocysterski klasztor. To prawdziwa perełka powiatu poznańskiego – uważa wicestarosta 
Tomasz Łubiński.  Tomasz Sikorski
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