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Godnie uczcić rocznicę powstania
W tym roku przypada 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jedynego w pełni zwycięskiego zrywu narodowego. 
– Powstanie było symbolem wielkopolskiego patriotyzmu i godnie je uczcimy – zapewnia starosta poznański Jan Grabkowski.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 
27 grudnia 1918 w Poznaniu, co zbie-

gło się z wizytą Ignacego Jana Paderew-
skiego. To właśnie on, dzień wcześniej, 
wygłosił słynne przemówienie do licz-
nie zgromadzonych rodaków przed ho-
telem Bazar. – I to właśnie tam, w tym 
hotelu zorganizujemy debatę powstań-
czą pod nazwą „O Powstaniu Wielko-
polskim 1918/1919 z perspektywy Kra-

kowa, Warszawy i Poznania”. Miejsce będzie symboliczne, a deba-
ta wyjątkowa, ponieważ wezmą w niej udział profesorowie Janusz 
Karwat, Waldemar Łazuga, Andrzej Chwalba oraz Tomasz Nałęcz. 
Ich dyskusji przysłuchiwać się będzie ponad stu zaproszonych go-
ści. Całość wzbogaci odpowiednia oprawa historyczna – mówi Jan 
Grabkowski.

Debatę zaplanowano na 3 października. Dwa dni później w Sta-
rostwie Powiatowym w Poznaniu odbędzie się fi nał konkursu wie-
dzy o Powstaniu Wielkopolskim dla uczniów szkół ponadpodstawo-
wych. – Chcemy przypomnieć i uświadomić młodemu pokoleniu, 
jak niezwykłym wydarzeniem było powstanie. To przecież dzięki 
niemu Wielkopolska została włączona w granice Państwa Polskie-
go. Taki konkurs jest też doskonałą okazją do tego, aby przypomnieć 
o znanych postaciach związanych z tym zrywem i oddać im należny 
hołd – dodaje starosta poznański. 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, których organem pro-
wadzącym jest powiat poznański, będą mieli także okazję zwiedzić 
Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. – Wycieczki or-
ganizować będziemy od września aż do grudnia. Przewidujemy, że 
muzeum odwiedzi blisko trzy tysiące uczniów – mówi Jan Grab-

kowski, który jest w Komitecie Honorowym obchodów 100. roczni-
cy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wraz ze starostą poznań-
skim są w nim jeszcze prof. Janusz Karwat, prof. Waldemar Łazu-
ga, przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu Piotr Burdajewicz, 
a także wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu: Małgorza-
ta Halber i Krzysztof Robaszyński. 

– Powstanie Wielkopolskie było jednym z najważniejszych 
wydarzeń w dziejach naszego regionu. Wielkopolanie kroczyli do 
niepodległości dwoma drogami: pracy organicznej i działań mili-
tarnych. Umiejętnie połączyli zdolności żołnierskie wyniesione 
z wojny z dobrym gospodarowaniem, zmysłem organizacyjnym i 
zdyscyplinowaniem. Zwycięskie powstanie wpłynęło na kształt 
polskiej granicy zachodniej, a wraz z działaniami dyplomatycznymi 
także na powrót do Polski miejscowości, których nie zdołali oswo-
bodzić powstańcy, m.in. Bydgoszczy, Kępna, Leszna i Rawicza. 
Dlatego właśnie należy pamiętać i przypominać o tym wspaniałym 
zwycięstwie – mówi prof. Janusz Karwat. 

Debata, konkurs i wycieczki do Muzeum w Lusowie to tylko 
część obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 
powiecie poznańskim. O tym wydarzeniu przypominają także licz-
ne wydawnictwa, materiały promocyjne, fl agi, banery czy też billbo-
ardy opatrzone symbolami powstańczymi. Można je zobaczyć m.in. 
przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Poznaniu. – Planuje-
my również uroczystą Sesję Rady Powiatu w Poznaniu w Zespole 
Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Na bie-
żąco współpracujemy też z organizacjami i instytucjami, które same 
realizują przedsięwzięcia upamiętniające powstanie. Chcemy w ten 
sposób godnie uczcić okrągłą rocznicę tego wielkiego wydarzenia – 
kończy Jan Grabkowski. 

 Tomasz Sikorski   
Starosta poznański Jan Grabkowski na tle banerów przed budynkiem 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Będzie 
nowa szkoła

– Tak się stało, niech budują 
– oznajmił Jan Grabkowski, sta-
rosta poznański zaraz po podpi-
saniu porozumienia, w sprawie 
budowy Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Tarnowie Podgór-
nym. – Życzę jednocześnie, aby 
nigdy w nowych ławkach nie za-
brakło uczniów, a szkoła osią-
gnęła równie wysoki poziom 
kształcenia, jak inne placów-
ki prowadzone przez powiat po-
znański.

Zespół Szkół Technicznych 
powstanie w Tarnowie Podgór-
nym. Inwestycja, która – jak wy-
nika z kosztorysu inwestorskie-
go – ma wartość blisko 40 mln 
złotych, możliwa jest m.in. dzię-
ki podpisanemu dziś porozumie-
niu między starostą poznańskim 
i wójtem gminy. Swoje podpisy 
pod dokumentem złożyli też To-
masz Łubiński, wicestarosta po-
znański oraz Katarzyna Jacko-
wiak, skarbnik gminy Tarnowo 
Podgórne.

W Technikum i Szkole Bran-
żowej I Stopnia kształcić będą 
się przyszli magazynierzy, logi-
stycy i mechatronicy. Kto zade-
cydował o tym, że właśnie takie 
zawody będą w programie na-
uczania? Okazuje się że zarówno 
uczniowie, jak i rodzice. Gmina 

W Radzewie podziękowaliśmy za plony 
Najpiękniejszy wieniec dożynkowy przyjechał z 

Kórnika, a najlepiej gwoździe wbijali sołtysi. W tym ro-
ku gospodarzem dożynek powiatowo-gminnych by-
ło liczące niespełna 500 mieszkańców Radzewo w 
gminie Kórnik. Były koncerty, różnego rodzaju po-
kazy, pyszne jedzenie i dobra zabawa. Wszystko 
rozpoczęła jednak msza dziękczynna, która od-
prawił arcybiskup Stanisław Gądecki. – Praca 
na roli jest znakiem życia na ziemi i 
nadaje ludziom godność – podkre-
ślał metropolita poznański.

Później przyszedł czas na 
tradycyjne dożynkowe ob-
rzędy. Przypomniał je Ze-
spół Pieśni i Tańca Ziemi 
Kórnickiej Władysie. 
Starostowie dożynek 
przekazali chleb 
upieczony z te-
gorocznych 
zbóż sta-

roście poznańskiemu Janowi Grabkowskiemu 
i burmistrzowi miasta i gminy Kórnik Jerzemu 
Lechnerowskiemu. Ci z kolei podzielili bochny 
wśród zgromadzonych. – Mówimy rolnikom: 
dziękujemy za wasz trud, za to, że daliście ra-

dę w huraganach, ulewnych deszczach, 
teraz przy palącym słońcu czyli suszy 
– powiedział Jan Grabkowski.

Podczas tradycyjnego święta 
plonów w Radzewie powiat poznań-
ski reprezentowany był także przez 
wicestarostę poznańskiego Toma-

sza Łubińskiego, członków Za-
rządu Powiatu w Poznaniu Pio-
tra Zalewskiego i Zygmunta 
Jeżewskiego, a także Skarbni-
ka Powiatu w Poznaniu Rena-
tę Ciurlik oraz Sekretarz Po-
wiatu w Poznaniu Magdale-
nę Buczkowską. Zaproszenie 
do Radzewa przyjęli też m.in. 
senator Piotr Florek oraz wi-
cemarszałek województwa 

wielkopolskiego Woj-
ciech Jankowiak. Radę 
Powiatu w Poznaniu re-

prezentowała liczna 
grupa radnych po-
wiatowych. A już w 
niedzielę, na poznań-
skiej Malcie, odbędą 
się 20. Wojewódz-

ko-Archidiecezjal-
ne Dożynki Wielkopol-

skie 2018. Początek imprezy 
o godzinie 12. (opr. red)
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W dniu dożynek Radzewo odwiedziły tłumy gości
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Dla tych, którzy chcą się kształcić

Powiat poznański realizuje wiele projektów, w tym 
również fi nansowanych ze środków unijnych. Jed-

nym z nich jest „Centrum Kształcenia Praktycznego w 
Swarzędzu – kuźnia kwalifi kacji i kompetencji”, współ-
fi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (EFS) oraz budżetu państwa w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na la-
ta 2014 – 2020. – Celem tego projektu jest zwiększenie 
szans zatrudnienia jego uczestników poprzez podniesie-
nie ich kwalifi kacji i kompetencji zawodowych – mówi 
Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. 

Do udziału w projekcie zachęcamy osoby, w tym tak-
że te z niepełnosprawnościami, w wieku aktywności za-
wodowej, czyli powyżej 18 roku życia, mieszkające na 
terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. 
Dotyczy to takich miast i gmin jak: Buk, Czerwonak, Do-

piewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Lu-
boń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, 
Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Su-
chy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne. 

W kształceniu mogą wziąć udział uczniowie Zespo-
łu Szkół nr 1 w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne 
podniesienie swoich kwalifi kacji w innych niż wyuczo-
ny zawodach, a także uczniowie z innych szkół kształcą-
cych zawodowo, chcący podnieść swoje kompetencje. – 
To także oferta dla osób pracujących, zainteresowanych 
zmianą lub podniesieniem kwalifi kacji oraz osób bezro-
botnych, skierowanych do Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Swarzędzu przez Powiatowy Urząd Pracy w 
celu uzupełnienia lub nabycia niezbędnych kwalifi kacji – 
dodaje Tomasz Łubiński.

Zajęcia będą prowadzone w salach udostępnionych 
przez Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich 
w Swarzędzu, w nowym Centrum Kształcenia Praktycz-
nego w Swarzędzu oraz w wybranych lokalizacjach, w 
których będą realizowane zajęcia praktyczne. Osoby za-
interesowane projektem prosimy o kontakt: Marek Wal-
czak (Starostwo Powiatowe w Poznaniu, pok. 325, nr tel. 
61 841 05 92), Agnieszka Horab-Szałęga (Powiatowy 
Urząd Pracy w Poznaniu, nr tel. 61 83 4 56 85), Piotr Sta-
siak (Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 
5A, nr tel. 61 817 22 81). (opr. red)

Prawo jazdy kat. C – 50 godz.
Kurs Auto-CAD – 40 godz. 
Uprawnienia do obsługi wózków widłowych 

z wym. butli z gazem – 60 godz.
Obsługa kas fi skalnych 
Uprawnienia spawacza MAG 135 (Metal Ac-

 ve Gas) – 145 godz.
Uprawnienia spawacza TIG 141 (Tungsten 

Inert Gas) – 111 godz.
Uprawnienia spawacza MIG 131 (Metal In-

ert Gas) – 153 godz.
Uprawnienia energetyczne SEP. Eksploata-

cja urządzeń, instalacji i sieci elektro-
energetycznych

Certyfi kat Akademii CISCO, up. Informatycz-
ne – 80 godz.

Kurs projektowania i druku 3D – 30 godz.
Kurs grafi ki komputerowej 
Projektowanie i tworzenie stron interneto-

wych – 60 godz.
Kurs magazynier – 30 godz.
Kurs kadry i płace – 80 godz.
Kurs obsługa biura – 40 godz.
Programowanie i obsługa obrabiarek nu-

merycznych CNC podstawy – 80 godz.

Programowanie i obsługa obrabiarek nume-
rycznych CNC zaawansowany – 80 godz. 

Kurs podstawy stolarstwa – 120 godz.
Kurs podstawy tapicerstwa 
Kurs stolarstwa - renowacja mebli – 80 godz.
Kurs grafi ki komputerowej CAD – podstawy 

– 40 godz.
Kurs grafi ki komputerowej CAD-kurs rozsze-

rzony – 40 godz.
Programowanie sterowników i komunikacja 

systemów – podstawy – 60 godz.
Programowanie sterowników PLC i komuni-

kacja systemów – rozszerzenie – 40 godz.
Napędy hybrydowe – 30 godz.
Technologia słoneczna w pojazdach – 30 

godz.
Programowanie grafi czne INVENTOR – 40 

godz.
Kurs barmański – 50 godz.
Kurs kelnerski – 40 godz.
Kurs baristyczny – 30 godz.
Budowa urządzeń mechatronicznych – 60 

godz.
Kurs pedagogiczny dla instruktorów prak-

tycznej nauki zawodu wg MEN – 85 
godz.

W projekcie przewidziano organizację następujących działań: 

bowiem przed podjęciem decy-
zji o utworzeniu takiej placówki 
przeprowadziła ankiety. O zda-
nie zapytała też lokalnych przed-
siębiorców. Ale nie tylko.

– Trzeba wziąć pod uwagę, 
że w pobliżu, powiat poznański 
prowadzi już szkołę w Rokiet-
nicy, która kształci w konkret-
nych zawodach. Dlatego nowa 
placówka w Tarnowie Podgór-
nym ma uzupełniać tę ofertę, a 
nie konkurować z innymi – wy-
jaśnia Jan Grabkowski, starosta 
poznański. – Rada Powiatu wy-
raziła zgodę, aby tarnowski sa-
morząd zrealizował swoje am-
bitne plany oświatowe. Należy 
podkreślić, że inwestycja po-
wstanie w gminie liczącej ponad 
25 tysięcy mieszkańców, na tere-
nie której jest 50 tysięcy miejsc 
pracy. Jej zasięg będzie jednak 
większy, ponadgminny. Przynie-
sie to korzyści nie tylko lokalne-
mu samorządowi, ale także od-
działywać będzie na cały obszar 
metropolii – dodał.

A wójt Tadeusz Czajka do-
daje: – Chcemy wypełnić lukę 
i przede wszystkim kształcić w 
zawodach, które mogą być przy-
datne w naszej gminie. Obser-
wujemy bowiem duże zapotrze-
bowanie na fachowców. Szkoła 
ma mieć charakter ponadlokalny.

Placówkę wybuduje i po-
prowadzi gmina, która już wy-

kupiła 2,7-hektarową dział-
kę pod nową szkołę. Na grun-
cie, przy rondzie Jacka Kuronia, 
oprócz budynku szkoły, po-
wstać ma pełnowymiarowa ha-
la sportowa z widownią oraz 
zespołem boisk. Zaplanowano 
także około 100 miejsc parkin-
gowych. – Cieszę się, że tak za-
sobna gmina bierze na siebie fi -
nansowy ciężar wzniesienia bu-
dynku i wyposażenia klas oraz 
pracowni, gdyż jest to koszt nie-
mały. Pamiętajmy, że inwesty-
cja w edukację, to inwestycja 
w przyszłość – przypomina Jan 
Grabkowski.

– Już dawno postawiliśmy 
na kształcenie zawodowe w po-
wiecie, które prowadzimy na eu-
ropejskim poziomie. Dziś o jed-
no miejsce w klasach patronac-
kich, w naszych placówkach 
walczy niekiedy pięciu uczniów. 
Mam nadzieję, że Zespół Szkół 
w Tarnowie Podgórnym będzie 
się cieszył równie dużym zain-
teresowaniem – dodaje starosta 
poznański.

Gmina chce, aby w zespo-
le szkół uczyło się jednocześnie 
około 400 uczniów. – Na począ-
tek planowana jest 3-letnia szko-
ła branżowa pierwszego stopnia 
i 5-letnie technikum – mówi Ta-
deusz Czajka. Gmina planuje, że 
1 września 2019 roku nowa 
szkoła rozpocznie działalność.

Katarzyna Wozińska-Gracz
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Będzie nowa szkoła

Starosta poznański, Jan Grabkowski podpisuje porozumienie w spra-
wie budowy Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym.

Biała Sobota w szpitalu w Puszczykowie
Starosta Poznański Jan Grabkowski zaprasza mieszkańców 

powiatu poznańskiego na „Białą Sobotę z Powiatem Poznań-
skim”, która odbędzie się 1 września 2018 r. w godz. 11.00–15.00, 
na terenie Szpitala w Puszczykowie, przy ul. Kraszewskiego 11. 

W trakcie imprezy mieszkańcy powiatu będą mogli bezpłatnie 
i bez skierowania od lekarza skorzystać m.in. z konsultacji: aler-
gologicznych, laryngologicznych, kardiologicznych (oceny ryzy-
ka zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe), urologicznych 
(wczesna diagnostyka schorzeń onkologicznych w urologii), oku-
listycznych (badanie przesiewowe w kierunku jaskry) oraz badań: 

USG metodą Dopplera tętnic szyjnych i kręgowych (z konsultacją 
neurologiczną), EKG, densytometrii (w kierunku osteoporozy), ba-
dania słuchu, badania videodermatoskopem (w kierunku nowotwo-
rów skóry), pomiaru ciśnienia tętniczego, oznaczenia poziomu cho-
lesterolu i glukozy we krwi, porad dietetyka, a osoby od 50 roku ży-
cia, będą mogły również zaszczepić się przeciwko grypie.

Konsultacje lekarskie oraz niektóre badania wymagają 
wcześniejszej rejestracji. Zapisy trwają od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach od 9.00-15.00, nr tel.: 61 84 18 822, 61 84 18 816. 
Szczegółowe informacje na stronie www.powiat.poznan.pl

Wkrótce przebudowa ul. Gdyńskiej
Podpisano umowę na projekt i przebudowę odcinka ul. Gdyńskiej – od granic Poznania 
do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. 

Inwestycja poprawi płynność 
ruchu na jednej z głównej tras 

wylotowych z Poznania. Nowa 
droga będzie gotowa we wrze-
śniu 2020 roku. – Dziś mogę po-
wiedzieć, że słowa dotrzyma-
łem. Umowa, o którą tak zabie-
gałem, na przebudowę III etapu 
ulicy Gdyńskiej została właśnie 
podpisana – mówi Jan Grabkow-
ski, starosta poznański. – Dzięki 
temu 1,2-kilometrowy odcinek 
od granicy Poznania do Central-
nej Oczyszczalni Ścieków będzie 
bezpieczny i komfortowy – do-
daje. Podpisana dziś w Urzędzie 
Miasta Poznania umowa oznacza 
też, że powiat poznański może 
rozpocząć prace projektowe uli-

cy Poznańskiej w Koziegłowach, 
która na odc. ul. Piaskowa-Gdyń-
ska, zostanie dołączona do nowe-
go ronda.

– Dzięki nowoczesnemu 
układowi komunikacyjnemu 
mieszkańcy Koziegłów i gminy 
Czerwonak będą doskonale sko-
munikowani z Poznaniem o co 
tak zabiegaliśmy od lat – doda-
je Jan Grabkowski. Spółka Budi-
mex Budownictwo z Grupy Bu-
dimex, której oferta zwyciężyła 
w rozpisanym przez Poznańskie 
Inwestycje Miejskie przetargu, 
do września 2020 roku zapro-
jektuje i przebuduje odcinek ul. 
Gdyńskiej (DW 196) od grani-
cy miasta Poznania do zjazdu do 

Centralnej Oczyszczalni Ście-
ków w Koziegłowach.

– Zgodnie z umową, Budi-
mex Budownictwo do końca li-
stopada przyszłego roku zaktu-
alizuje istniejącą dokumentację 
projektową. Aktualizacja doku-
mentacji ma zapewnić jej zgod-
ność z obecnym programem 
funkcjonalno-użytkowym – mó-
wi Maciej Wudarski, zastępca 
prezydenta Poznania. – Jedno-
cześnie też rzetelnie zweryfi ku-
jemy potencjalne kolizje z infra-
strukturą podziemną oraz warun-
ki geotechniczne, ponieważ od 
przygotowania pierwszej doku-
mentacji minęło już sporo czasu 
– dodaje.

Radości z podpisania umo-
wy nie ukrywa też Jacek Som-
merfeld, wójt Czerwonaka. – 
To doskonała wiadomość dla 
wszystkich mieszkańców. Każ-
dego dnia tysiące osób dojeżdża-
ją do Poznania. A za dwa lata ta 
podróż będzie odbywać się w na-
prawdę komfortowych warun-
kach – mówi wójt Czerwonaka.

W ramach inwestycji na od-
cinku ok. 1,2 km mają zostać 
wybudowane dwie dwupasmo-
we jezdnie, ronda na skrzyżowa-
niach z ul. Poznańską i Piaskową 
oraz droga serwisowa pomiędzy 
ul. Poznańską i Piaskową – za-
pewniająca obsługę posesji przy-
ległych do ul. Gdyńskiej. Powsta-
ną zatoki autobusowe, chodniki, 
drogi rowerowe oraz ciągi pie-
szo-rowerowe. Zjazdy będą zbu-
dowane, bądź przebudowane. 
Zainstalowane zostaną również 
urządzenia bezpieczeństwa ru-
chu. Powstanie kanalizacja desz-
czowa, oświetlenie drogowe oraz 
kanał technologiczny.

Przebudowa ul. Gdyńskiej 
jest kontynuacją inwestycji „Bu-
dowa i rozbudowa dróg dla po-
trzeb inwestycji Instalacji Ter-
micznego Przekształcania Frak-
cji Resztkowej Zmieszanych 
Odpadów Komunalnych (IT-
POK)”. Jej wartość wynosi nie-
mal 35 mln zł, z czego 12,3 mln 
zł to kwota dofi nansowania ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego.

Katarzyna Wozińska-Gracz
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Rekomendowane Atrakcje Turystyczne Powiatu Poznanskiego

Aktywny weekend
Podreczny przewodnik dla kazdego 

Wakacje dobiegają końca, wielu Wielko-
polan powróciło do domów, wraz z opa-

lenizną przywożąc wspomnienia znad Bałty-
ku, Włoch, Izraela czy Egiptu. Czy na wizytę w 
atrakcyjnych miejscach trzeba teraz czekać aż do 
następnego lata? Nic bardziej mylnego. Więk-
szą część roku spędzamy u siebie – w Wielkopol-
sce. Zgodnie z nieśmiertelną zasadą cudze chwa-
licie, swego nie znacie, często nie znamy atutów 
własnego regionu, tymczasem okolice Poznania 
oferują wiele miejsc, które zdecydowanie zasłu-
gują na odwiedziny. Chcąc zatem pomóc w od-
powiedzi na pytania: Gdzie pojechać? Co zoba-
czyć? – przygotowaliśmy ponad 30 propozycji 
wartościowego spędzania wolnego czasu w sa-
mym sercu regionu, w powiecie poznańskim. To 
doskonała oferta zarówno dla poznaniaków, jak i 
pozostałych Wielkopolan, nie tylko na weekend. 
Spodziewasz się odwiedzin cioci? Kuzyn zapo-
wiedział się z wizytą? Dzieciaki domagają się 
wycieczki za miasto? Szukasz miejsca na roman-

tyczną eskapadę z dziewczyną? Kolejna niehan-
dlowa niedziela na horyzoncie? Bez obaw! Ma-
my coś dla Ciebie!

Nasza propozycja opisuje obiekty, któ-
re w tym roku uzyskały tytuł Rekomendowa-
nej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznań-
skiego. Aby otrzymać certyfi kat, poszczególne 
miejsca musiały wykazać się odpowiednim stan-
dardem w zakresie wyposażenia, dostępności, 
oferty i działań promocyjnych. Nad wszystkim 
czuwała Poznańska Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna we współpracy z Powiatem Poznań-
skim. Rywalizację w kategorii „muzea” wygra-
ło Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, wśród 
„parków rozrywki/ośrodków edukacji” najlep-
szy okazał się Gród Pobiedziska, a w katego-
rii „rekreacja” zwyciężyły Tarnowskie Termy, 
jednak każdy z obiektów, które pomyślne prze-
szły sito kwalifi kacji, z pewnością zasługuje na 
odwiedziny. Naprawdę warto!

’

,
.

Starosta poznański Jan Grabkowski oraz Prezes zarządu  PLOT Jan Mazurczak
wśród przedstawicieli Rekomendowanych Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego

Ośrodek Edukacji Leśnej “Łysy Młyn”
Ś   „R    ” 

   Ł  M
• ul. Poznańska 2B, Biedrusko
• www.wlin.pl    • tel. 692 704 099

HIT

Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku 
Narodowego w Jeziorach

M       
• Jeziory k. Mosiny

• www.wielkopolskipn.pl  • tel. 61 898 23 23
HIT

Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach
O      

    
• Plac Przemysława 9, Owińska
• www.niewidomi.edu.pl     • tel. 61 812 04 86

HIT

Arboretum Kórnickie
K    E , A  

   A  P
• ul. Parkowa 5, Kórnik
• www.idpan.poznan.pl    • tel. 61 817 00 33 

HIT

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie
K     

  
• ul. Akacjowa 12, Uzarzewo
• www.muzeum-szreniawa.pl   • tel. 61 818 12 11

HIT

Ośrodek Edukacji Leśnej „Dziewicza Góra”
P  P   P  Z
• ul. Dziewicza Góra 4, Czerwonak

• www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl  
• tel. 608 347 190

HIT

PRZYRODAPRZYRODA
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NATURA W ZASIĘGU RĘKINATURA W ZASIĘGU RĘKI
NNiewiele dużych miast może się pochwalić parkiem na-

rodowym w sąsiedztwie. Zwiedzanie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego warto rozpocząć od wizyty w Muzeum 
Przyrodniczym w Jeziorach. Po obejrzeniu wystawy: ma-
kiety ze scenami z życia lasu, kolekcji owadów, ptaków i ryb 
można wybrać się na spacer nad Jezioro Góreckie z roman-
tycznymi ruinami na Wyspie Zamkowej. 

Zwierzęta są również podstawą zbiorów Muzeum 

Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie, obejmujących 
trofea, broń i akcesoria myśliwskie. Na maluchy czeka tam 
baśniowa ekspozycja Zwierzęta w czterech porach roku. 

Drzewa i krzewy – zarówno rodzime, jak i egzotyczne 
– najlepiej poznać w Arboretum Kórnickim. Dla zwiedza-
jących przygotowano tu grę terenową (quest), a ścieżka dy-
daktyczna Drzewa świata pozwoli odszukać drzewo, które-
go liście pachną… piernikami. 

W Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach kom-
pozycje roślinne ogrodu barokowego uzupełnia mnóstwo 
urządzeń rekreacyjnych, które docenią (i przetestują!) dzieci. 

Sporą dawkę przyrodniczej wiedzy serwują Ośrodki 
Edukacji Leśnej: Dziewicza Góra i Łysy Młyn. Pierw-
szy słynie z wieży widokowej i salonu fotografi i przyrodni-
czej, w drugim warto przejść ścieżką po kładkach i zajrzeć 
do gniazda bielika.
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Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

K    
  

• ul. Ogrodowa 3a, Lusowo
• www.muzeumlusowo.pl  • tel. 61 814 69 52

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda 
Kosteckiego w Swarzędzu

U     , 
. .      

• ul. Poznańska 35, Swarzędz
• www.muzeum-szreniawa.pl  • tel. 61 651 18 17

Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie

O    S  M  
–   K  K

• ul Słowackiego 1, Puszczykowo
• www.fi edler.pl  • tel. 601 688 196

HIT HIT HIT

Zespół Pałacowo-Parkowy Biedrusko
T       

• ul. 1 Maja 82, Biedrusko
• www.zamekbiedrusko.pl • tel. 793 330 036

Galeria Miejska w Mosinie
C   ,  

, 
• ul. Niezłomnych 1, Mosina
• www.galeriamosina.pl • tel. 61 819 15 91

Zamek Kórnicki
O  T   D  – B  D
• ul. Zamkowa 5, Kórnik

• www.bkpan.poznan.pl/muzeumzamek
• tel. 61 817 00 81

Muzeum Pałac w Rogalinie
L  D  R    
L , C   R

• ul. Arciszewskiego 2, Rogalin
• www.rogalin.mnp.art.pl  • tel. 61 813 88 00

BIAŁA DAMA, BABA Z WAŁKIEM I SFINKS...BIAŁA DAMA, BABA Z WAŁKIEM I SFINKS...
CCzy w muzeum można szukać… ducha? Oczywiście! 

W tym celu trzeba wybrać się do Zamku w Kórni-
ku, który upodobała sobie Biała Dama. Jedna z najbardziej 
znanych polskich zjaw bywa kapryśna i nie wszystkim da-
ne będzie ją spotkać. Każdy natomiast ma szansę zobaczyć 
jej portret, zdobiący jedno z wielu efektownych pomiesz-
czeń. Co ciekawe urządzone z przepychem zamkowe wnę-
trza można podziwiać wyłącznie w specjalnych kapciach, 
co dla wielu będzie atrakcją samą w sobie. 

Po zgłębieniu przynajmniej niektórych tajemnic ary-
stokratycznej rodziny Działyńskich, warto odwiedzić nie-
odległy Rogalin – gniazdo równie zasłużonego rodu Ra-
czyńskich. Tamtejszy zespół pałacowo-parkowy mógłby z po-
wodzeniem stanowić ozdobę francuskiej doliny Loary, słynącej 
z zamków i pałaców. Nie bez powodu Rogalin znalazł się niedaw-
no na prestiżowej liście pomników historii, zresztą obok wcześniej 
umieszczonego tam Zamku w Kórniku. Rogalińska rezydencja to 
miejsce, do którego warto (a nawet trzeba!) wracać, bo któż jest 
w stanie jednego dnia obejrzeć pałacowe wnętrza, mauzoleum Ra-
czyńskich, ogród i park ze słynnymi dębami: Lechem, Czechem 
oraz Rusem? 

Już na samo zwiedzanie galerii malarstwa, z obrazami takich 
malarskich tuzów jak Jan Matejko, Jacek Malczewski, Leon Wy-
czółkowski czy Józef Mehoff er, warto zarezerwować osobną wizy-

MUZEAMUZEA

tę. Taką wycieczkę można wtedy połączyć z kontemplo-
waniem sztuki współczesnej prezentowanej w nieodległej 
Mosinie, w budynku dawnej synagogi, obecnie mieszczą-
cym Galerię Miejską.

Miłośnicy dawnych siedzib arystokratycznych i szla-
checkich z pewnością nie ominą też pałaców w Szrenia-
wie, Uzarzewie i Biedrusku. W tym ostatnim efektow-
ne meble sąsiadują z… eksponatami militarnymi, co do-
brze oddaje nazwa: Muzeum Wojskowe i Architektury 
Wnętrz w Biedrusku. Lekki sprzęt wojskowy prezento-
wany jest na ścianach w restauracji oraz wewnątrz pałaco-
wej wieży, natomiast ciężkie uzbrojenie (między innymi 

bojowy wóz piechoty, transporter opancerzony i samolot) znalazło 
się na dworze. Nieco inne eksponaty militarne gromadzi Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa Dowbora Muśnic-
kiego w Lusowie, gdzie można zobaczyć, jak ubierali się i czym 
walczyli powstańcy. Jest nawet makieta pociągu pancernego! Zbio-
ry obejmują też liczne pamiątki po powstańcach wielkopolskich 
(odznaczenia, fotografi e, dokumenty), w tym wiele eksponatów 
związanych z osobą patrona muzeum.

Kolejne muzea udowadniają, jak fascynującym miejscem może 
być polska wieś. Imponująca kolekcja uli w Skansenie i Muzeum 
Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu nie 
ma sobie wielu równych w Europie. Szczególnie efektownie pre-

zentują się ule fi guralne, wyrzeźbione w formie wiejskiego grajka, 
poczciwego misia czy… groźnej baby z wałkiem w ręku. Ule są też 
częścią ekspozycji Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ale stanowią tam tylko niewiel-
ki fragment ogromnej kolekcji prezentującej praktycznie wszystkie 
dziedziny życia na wsi: od ogrodnictwa przez piwowarstwo aż po 
meliorację czy agrolotnictwo. Dzieciom na pewno spodoba się tam 
kolekcja żywych zwierząt tradycyjnych ras polskich. Specjalnością 
muzeum są imprezy tematyczne, organizowane zgodnie z rytmem 
pór roku.

Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Pusz-
czykowie stanowi miejsce jedyne w swoim rodzaju. Obiekt mieści 
się w jednej z wielu okazałych willi podpoznańskiego letniska, któ-
ra w środku kryje prawdziwe skarby. Z pewnością niejednemu ma-
łemu chłopcu (i dużemu też!) zaświecą się oczy na widok egzotycz-
nych pamiątek, które przywiózł ze swych licznych wypraw Arkady 
Fiedler. A są wśród nich takie rarytasy jak choćby… spreparowa-
na (zmniejszona) ludzka (sic!) głowa z dalekiej Amazonii. Cieka-
wie jest też na zewnątrz. W przestrzeni, nazwanej Ogrodem Kultur 
i Tolerancji znalazło się miejsce na kopie Buddy z Afganistanu, ka-
miennego ołtarza Azteków, Sfi nksa czy posągu z Wyspy Wielkanoc-
nej. Ogród stał się również lotniskiem dla repliki myśliwca Hurrica-
ne, używanego w czasie bitwy o Anglię, a obok zacumował statek 
Krzysztofa Kolumba – słynna Santa Maria.

HIT HIT

Muzeum Narodowe Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

S     . 9,5 
• ul. Dworcowa 5, Szreniawa

• www.muzeum-szreniawa.pl  • tel. 61 810 76 29
HITHIT HIT

Muzea w powiecie poznańskim w liczbach
6,5 – taką wysokość ma posąg Buddy z Bamian, który można zoba-

czyć w Ogrodzie Kultur i Tolerancji znajdującym się w Muzeum – 
Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. 

9,15 – tyle w metrach wynosi obwód Rusa, najgrubszego dębu, któ-
ry rośnie w Rogalinie. Na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazo-
wego naliczono 1435 dębów o obwodzie ponad 2 metrów. 

47 – a nawet nieco ponad 47 m2 ma obraz Jana Matejki „Dziewica 
Orleańska” namalowany w 1886 roku, a eksponowany w Galerii 
Rogalińskiej. Obraz o wymiarach 4,84 na 9,73 m jest o niecałe 2 
m2 większy od „Bitwy pod Grunwaldem”.

230 – tyle uli można obejrzeć w Skansenie Pszczelarstwa w Swarzę-
dzu. Wśród eksponatów znajdują się m.in. ule fi guralne, przed-
stawiające niedźwiedzie czy św. Ambrożego. 

500 - tyle kilogramów węgla dziennie zużywała lokomobila samo-
bieżna parowa, wyprodukowana w 1919 roku przez zakłady Ce-
gielskiego, którą można podziwiać w muzeum w Szreniawie. 

350 000 – mniej więcej tyle woluminów liczą zbiory Biblioteki Kórnic-
kiej PAN. Wśród nich 30 tysięcy starych druków i 15 tysięcy ręko-
pisów, m.in. Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. 
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NIE TYLKO MINIATURYNIE TYLKO MINIATURY

DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGODLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO

AKTYWNA AKTYWNA 
EDUKACJAEDUKACJA

REKREACJAREKREACJA

Lodowisko Swarzędz
I    – M ,  

, 
• ul. Kosynierów 1, Swarzędz
• www.scsir.swarzedz.pl    • tel. 61 650 95 20

HIT

Majątek Rogalin
J      R  
P  K

• ul. Nowa 3, Rogalin
• www.majatekrogalin.pl    • tel. 61 813 80 40

HIT

Cascader Park w Kobylnicy
E      450 

 300 
• ul. Poznańska 44, Kobylnica
• www.cascaderpark.pl    • tel. 514 927 087

HIT

Traperska Osada w Bolechówku
P     

  
• ul. Lipowa 50a, Bolechówko
• www.traperska-osada.pl    • tel. 693 160 293

HIT

Mosińska Kolej Drezynowa
W      
   W  P  N

• ul. Kołłątaja/Budzyńska, Mosina
• www.naszedrezyny.pl    • tel. 512 227 912

HIT

Gród Pobiedziska
W   

     
• ul. Fabryczna 1, Pobiedziska
• www.grodpobiedziska.pl  •  tel. 730 716 663

HIT

Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach
K    S  
P   W

• ul. Fabryczna 68, Pobiedziska
• www.miniatury.pobiedziska.pl  • tel. 579 665 665

HIT

Park Dzieje w Murowanej Goślinie
S    

• ul. Bracka 9, Murowana Goślina
• www.parkdzieje.pl    • tel. 609 547 205

HIT

Makieta Borówiec
12      

  E
• ul. Uroczysko 1, Borówiec
• www.borowiecmakieta.pl   • tel. 575 760 878

HIT

DELI Park – Park edukacji i rozrywki w Trzebawiu
P  E -W  –    

  
• ul. Poznańska 1, Trzebaw
• www.delipark.pl   • tel. 797 992 720

HIT
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CCzy wiesz, czym jest trebusz? Jeśli nie – 
odwiedź Gród Pobiedziska, gdzie stoi 

wśród innych efektownych machin oblęż-
niczych prezentowanych w scenerii drew-
nianej warowni. Średniowieczne katapulty 
można samemu budować w Parku Dzieje, 
który oferuje też pokazy sokolnicze, plac 
zabaw z piaskownicą archeologiczną i ba-
śniowy teatr. 

Nie sposób krótko opisać atrakcje De-
li Parku. Znalazły się tu modele prehisto-
rycznych zwierząt, gigantyczne owady, 

podniebna Eko-wioska, plac zabaw w formie… krokodyla i park 
miniatur. 

W Trzebawiu zgromadzono miniatury najsłynniejszych zabyt-
ków świata, a w Pobiedziskach, w Skansenie Miniatur Szlaku Pia-
stowskiego znalazły się makiety obiektów historycznych i intere-
sujących fragmentów zabudowy miast Wielkopolski. Wśród 35 za-
bytkowych budynków na pewno znajdzie się i taki, który będziesz 
chciał zobaczyć w skali 1:1. Obiekty w mniejszej skali (1:87) pre-
zentuje Makieta Borówiec – wykonana z pietyzmem makieta kole-
jowa z pociągami poruszającymi się wśród krajobrazów współcze-
snej Europy. Znajdziemy tam również miejsca, które doskonale zna-
my. Wystarczy pojechać i odszukać je... 

MModa na aktywne spędzanie wolnego 
czasu i zdrowy styl życia cały czas 

kwitnie. Nie wszyscy lubią jednak biegać, 
chodzić z kijkami czy też jeździć rowerem. 
Są na przykład miłośnicy konnych wycie-
czek. Dla nich wręcz wymarzonym miej-
scem jest Majątek Rogalin, gdzie w ciszy 
i spokoju można się rozkoszować urokami 
natury. To też doskonałe miejsce na piknik. 
Na przygodę, sport i zabawę stawia nato-
miast Traperska Osada w Bolechówku. 

Tam również można spróbować jazdy konnej, 
ale największą atrakcją są wyścigi psich zaprzęgów. 

Wyjątkowym miejscem w powiecie poznańskim jest Mosiń-
ska Kolej Drezynowa. Jazda tym nietypowym środkiem lokomo-
cji to wspaniała forma aktywnego wypoczynku, a także możliwość 
obcowania z przyrodą z dala od wielkomiejskiego zgiełku i za-
nieczyszczeń. Szlak wiedzie od Puszczykówka do Osowej Góry 
przez bogato zróżnicowany teren i leśne ostępy. Bardziej odważni 
mogą odwiedzić za to Cascader Park w Kobylnicy. Tam poszuki-
wacze nietuzinkowych przygód na pewno skorzystają z jedynego 
w swoim rodzaju parku linowego. A tych, którzy zimą lubią posza-
leć na łyżwach zapraszamy na Lodowisko w Swarzędzu. 
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Park Wodny Octopus w Suchym Lesie
• ul. Szkolna 18, Suchy Las
• www.octopus.suchylas.pl    • tel. 61 892 65 40

Tarnowskie Termy w Tarnowie Podgórnym
• ul. Nowa 54, Tarnowo Podgórne
• www.tarnowskie-termy.pl   • tel. 61 625 90 64

WakeSpot w Owińskach
• ul. Plażowa 1, Owińska
• www.wakespot.pl    • tel. 724 413 897
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Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu Oaza
• ul. Ignacego Krasickiego 1, Kórnik
• www.oaza.kornik.pl    • tel. 668 568 266 

Pływalnia Wodny Raj w Swarzędzu
• ul. Kosynierów 1, Swarzędz
• www.scsir.swarzedz.pl    • tel.  61 650 95 20

WakeCity w Stęszewie
• ul. Bolesława Chrobrego 81a, Stęszew
• www.wakecity.pl    • tel. 530 88 44 88

WODNE WODNE 
ATRAKCJEATRAKCJE

WODNE SZALEŃSTWAWODNE SZALEŃSTWA

1.08-31.12 – Wystawa „Dywizjon 303” (Muzeum-
-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w 
Puszczykowie),

25-26.08 – Rodzinny weekend (Park Dzieje w Mu-
rowanej Goślinie),

26.08 – Przeszłość-Przyszłości. Żniwa w Szrenia-
wie, Fes  wal Sztuki Ludowej (Muzeum Naro-
dowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie),

1-2.09 – Rodzinny weekend (Park Dzieje w Muro-
wanej Goślinie),

8.09 – Wernisaż wystawy – Krzysztof Mętel – ma-
larstwo (Galeria Miejska w Mosinie),

9.09 – Malujcie tak, aby Polska zmartwychwsta-
ła – utracona niepodległość w obrazach Jacka  
Malczewskiego (Muzeum Pałac w Rogalinie),

14.09 – Widowisko Ścieżka obok drogi, inspirowa-
ne twórczością Zofi i Stryjeńskiej i Kazimiery Ił-

łakowiczówny (Muzeum-Pracownia Literacka 
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie),

15.09 – III Mistrzostwa Puszczykowa w Wakeboar-
dzie (WakeCity w Stęszewie),

16.09 – Jesień w domu i zagrodzie. Retro show 
(Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie),

16.09 – Xtreme Challenge (Ośrodek Edukacji Le-
śnej „Łysy Młyn”),

21.09 – Nocne wejście na wieżę widokową (Ośro-
dek Edukacji Leśnej „Dziewicza Góra”),

29.09 – Spotkanie z poezją – Maria Kogut „Mię-
dzy kroplami deszczu” (Galeria Miejska w Mo-
sinie),

6-7.10 – Zawody pasterskie – eliminacje Sheep-
dog Con  nental Championship 2019 (Mają-
tek Rogalin),

7.10 – Poznańska pyra (Muzeum Narodowe Rol-
nictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w 
Szreniawie),

13.10 – Wernisaż wystawy rzeźby z okazji 25-lecia 
galerii (Galeria Miejska w Mosinie),

20.10 – Dziewicza Góra Biega – Grand Prix Dziewi-
czej Góry w Biegach Górskich (Ośrodek Edu-
kacji Leśnej „Dziewicza Góra”),

21.10 – Barwy Jesieni (Arboretum Kórnickie),
21.10 – I Grand Prix Gminy Czerwonak w pływaniu 

(Pływalnia w Koziegłowach),
22.10 – Festyn z okazji urodzin i śmierci gen. Józe-

Rekomendowane Atrakcje Turystyczne Powiatu Poznańskiego warto odwiedzić przy okazji organizowanych przez nie wydarzeń. 
Oto lista najciekawszych imprez, które odbęda się jeszcze w tym roku:

Przewodnik powstał we współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną. 
Teksty: Piotr Basiński (PLOT), współpraca: Natalia Siejek i Tomasz Sikorski (Starostwo Powiatowe w Poznaniu). Zdjęcia: 

jeśli nie oznaczono inaczej pochodzą z archiwum Rekomendowanych Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego

fa Dowbora Muśnickiego (Muzeum Powstań-
ców Wielkopolskich im. gen. Józefa Dowbora 
Muśnickiego w Lusowie),

28.10 – „Nie zmarnujcie niepodległości”– sylwet-
ka Edwarda Bernarda Raczyńskiego, prezy-
denta RP na uchodźstwie (Muzeum Pałac w 
Rogalinie),

31.10 – Haloween na drezynach (Mosińska Kolej 
Drezynowa),

3.11 – Wernisaż wystawy – prof. Jacek Jagielski – 
rzeźba (Galeria Miejska w Mosinie),

10.11 - Specjalista „w zakresie zbitej porcelany”, 
czyli o zasługach ostatniego pana na Rogalinie 
(Muzeum Pałac w Rogalinie),

17.11 – Dziewicza Góra Biega – Grand Prix Dziewi-
czej Góry w Biegach Górskich (Ośrodek Edu-
kacji Leśnej „Dziewicza Góra”),

17.11 – Aqua Fitness Maraton (Pływalnia w Ko-
ziegłowach), 

17.11 – Wieczór z poezją i muzyką patriotyczną 
(Galeria Miejska w Mosinie),

24-25.11 – Turniej piłkarski Akademii Reissa (Kór-
nickie Centrum Sportu i Rekreacji Oaza)

2.12 – Wernisaż wystawy – Lothar Mera  ns – ma-
larstwo (Galeria Miejska w Mosinie),

8.12 – Turniej Gwiazdkowy Taekwondo (Kórnickie 
Centrum Sportu i Rekreacji Oaza)

15.12 – Dziewicza Góra Biega – Grand Prix Dziewi-
czej Góry w Biegach Górskich (Ośrodek Edu-
kacji Leśnej „Dziewicza Góra”),

16.12 – II Grand Prix Gminy Czerwonak w pływa-
niu (Pływalnia w Koziegłowach),

16.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy (Muzeum Na-
rodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie),

29.12 – Obchody setnej rocznicy Powstania Wiel-
kopolskiego (Muzeum Powstańców Wielko-
polskich w Lusowie)

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um
Fo

t. 
A

rc
hi

w
um

Zapamiętaj ten znak!

www.certyfi kacja.poznan.travel

SSłoneczna pogoda zachęca do uprawiania 
wodnych sportów. Coraz większą popu-

larnością w naszym kraju cieszy się m.in. 
wakeboarding. Co to takiego? To pływanie 
na desce, trzymając się liny ciągniętej przez 
łódź lub za pomocą wyciągu. W powiecie 
poznańskim można uprawiać ten dynamicz-
ny i widowiskowy sport w WakeCity w Stę-
szewie lub też w WakeSpot w Owińskach. 
Miłośnicy wodnych akrobacji doskonale bę-
dą się również czuli w Centrum Sportów 
Wodnych Kuwaka w Pobiedziskach.

Jednak nie tylko latem można pluskać się w wodzie. W na-
szym regionie nie brakuje miejsc, gdzie fani pływania, i to zarówno 
ci młodsi jak i starsi, w bezpieczny sposób mogą rozkoszować się 
wodnymi atrakcjami. To Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu 
Oaza, Park Wodny Octopus w Suchym Lesie, Pływalnia w Ko-
ziegłowach, Pływalnia Wodny Raj w Swarzędzu czy też Tarnow-
skie Termy w Tarnowie Podgórnym. Każde z tych miejsc ma swo-
je atrakcje i każdy, kto je odwiedzi na pewno nie będzie się nudził. 

Pływalnia w Koziegłowach
• ul. Piłsudskiego 3, Koziegłowy
• www.akwenczerwonak.pl    • tel. 61 812 14 04

Kuwaka – Centrum Sportów Wodnych w Pobiedziskach
• ul. Kiszkowska 21, Pobiedziska
• www.kuwakawake.pl     • tel. 667 946 676
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Puszcza Zielonka to miej-
sce wyjątkowe. Utworzony tam 
w 1993 roku Park Krajobrazowy 
należy do najcenniejszych obsza-
rów przyrodniczych w Wielko-
polsce. To tereny nie tylko ma-
lownicze, ale również tajemni-
cze, z którymi związanych jest 
całe mnóstwo mniej lub bar-
dziej prawdziwych historii. Nie-
które są mroczne, inne miłosne, a 
jeszcze inne przypominają daw-
ne kryminały. Wszystkie je moż-
na było poznać podczas drugiej 
edycji Festiwalu Legend Puszczy 
Zielonka, który odbył się w Skan-
senie Miniatur w Pobiedziskach. 

– Sporo się wtedy u nas dzia-
ło. Można było poobiadować, 
tak jak legendarni bracia Lech, 
Czech i Rus, założyciele Pobie-

dzisk, usypać wiecznie spóźnia-
jący się kiszkowski zegar, zoba-
czyć straszydła z Babicy czy też 
poszukać zaginionego, legen-
darnego złotego tronu. Co wię-
cej można było również same-
mu stworzyć kolejną legendę 
Puszczy Zielonki – mówi Artur 
Krysztofi ak, dyrektor OSiR-u w 
Pobiedziskach i koordynator do 
spraw turystyki w Związku Mię-
dzygminnym „Puszcza Zielon-
ka”.

To właśnie ten związek przed 
rokiem wydał książkę pt. „Legen-
dy Puszczy Zielonka”, w której 
znalazło się dwanaście opowie-
ści związanych z tym regionem. 
– Każda z nich zilustrowana zo-
stała wyjątkowym obrazem au-
torstwa Marty Kubiczek. Książ-

ka jest ciekawa, kolorowa i po-
winna zainteresować nie tylko 
młodszych czytelników, ale tak-
że tych starszych. Dlatego stara-
my się, by wkrótce trafi ła do nor-
malnej sprzedaży. Póki co można 
ją znaleźć w bibliotekach na tere-
nie puszczańskich gmin – dodaje.    

Legendy opisane w książce, i 
o których była mowa na festiwa-
lu, odnoszą się do konkretnych 
miejsc. W ślad za wydawnic-
twem, pojawiły się zatem tablice 
opisujące legendy. Można je zna-
leźć na szlakach turystycznych. – 
W ten sposób chcemy promować 
miejsca, które zostały opisane w 
legendach. To także dodatkowa 
atrakcja dla turystów, którzy do 
puszczy wybierają się na piesze 
lub rowerowe wycieczki. Mają 

one także walor edukacyjny, bo 
zwiększają wiedzę na temat re-
gionu – mówi Artur Krysztofi ak.

– Która z legend wzbu-
dza największe emocje? Każ-
da jest inna i ma swój urok. Jed-
na opowiada o śpiącym wojsku 
pod Murowaną Gośliną, a in-
na o wielkiej miłości, która mia-
ła swój smutny fi nał w Marusz-
ce. Każdy znajdzie zatem coś dla 
siebie. Ja polecam wszystkie, bo 
dzięki tym opowieściom można 
się przenieść w inny, magiczny 
świat. Poznanie takiej historii po-
zwala także spojrzeć na Puszczę 
Zielonkę w nieco inny sposób. 
A, że warto ją odwiedzić, to nie 
muszę chyba nikogo zachęcać – 
kończy Artur Krysztofi ak.

Tomasz Sikorski

BĘDZIE W POWIECIEBĘDZIE W POWIECIE
NA LUDOWO W LUSOWIE. 26 
sierpnia w Lusowie odbędzie 
się XIX Powiatowy Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych. 
To święto pełne muzyki, tańca 
i niezwykłych barw. Na scenie, 
która jak zwykle usytuowana 

będzie „u księdza za płotem” na placu przy kościele, zaprezen-
tują się zespoły z powiatu poznańskiego i zaproszeni gości. Będą 
to m.in. grupy występujące także na Fes  walu Sztuki Ludowej 
z Grecji, Białorusi, Hiszpanii czy Słowacji. W roli gospodarzy wy-
stąpią: Zespół Folklorystyczny Goślinianie, Zespół Pieśni i Tańca 
Lusowiacy oraz Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie.

MUROWANA DYCHA. Celem 
imprezy jest propagowanie 
zdrowego trybu życia, a także 
popularyzacja biegania wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 

26 sierpnia w Murowanej Goślinie zawodnicy pobiegną ulicami 
miasta na 5 i 10 km. Biegacze wystartują na wysokości stadio-
nu przy ul. Mściszewskiej. Trasa, jak zapewniają organizatorzy, 
jest szybka, ale niebanalna. Organizatorzy czwartej edycji Muro-
wanej Dychy nie zapomnieli także o najmłodszych, którzy będą 
rywalizować na dystansach dostosowanych do ich wieku i moż-
liwości. Pierwsze biegi już od godz. 8.00.

AKUSTYCZNIE W PUSZCZY-
KOWIE. Zespół Henry Davi-
d’s Gun wystąpi 26 sierpnia 
w puszczykowskiej Pracowni 
Lupa. Grupa należy do najcie-
kawszych przedstawicieli mu-
zyki akustycznej i fi lmowej w 

Polsce. Grają w klimacie Nicka Cave’a czy Bon Iver. Wiosną 2018 
roku ukazał się drugi album kapeli pt. „Tales from the Whale’s 
belly”. Zespół tworzą Wawrzyniec Dąbrowski, Maciej Rozwa-
dowski i Michał Sepioło. Każdy z nich gra na kilku instrumen-
tach. Trio cały czas pozostaje wierne czemuś, co można określić 
jako „analogowo-akustyczne” podejście do muzyki. Początek 
koncertu o godz. 17.00. 

PIKNIK TRZECH POKOLEŃ. Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu za-
prasza na Piknik Trzech Pokoleń, któ-
ry odbędzie się 26 sierpnia, w godz. 
14.00-18.00. Gwiazdą tegorocznej 
imprezy będzie Gosia Andrzejewicz, 
która pojawi się na scenie nad jezio-
rem ok. godziny 15.30. Podczas Pik-
niku organizatorzy zapraszają do mo-
bilnego planetarium oraz na wirtualny 
pokaz stacji kosmicznej. Będą również 
naukowe atrakcje dla dużych i małych, 

m.in: odkrywanie kosmosu, budowanie rakiety i mapy nieba. Za 
zabawy oraz animacje odpowiadać będą przedstawiciele grupy 
„Ubarwieni”. (opr. ts)

Książka i festiwal, czyli Puszcza Zielonka ma swoje tajemnice
PODANIA I LEGENDY POWIATU POZNAŃSKIEGOPODANIA I LEGENDY POWIATU POZNAŃSKIEGO

Bitwa o Anglię w kinach
Lada dzień premierę będą miały dwa fi lmy opowiadające o pilotach legendarnego Dywizjonu 
303, którego losy opisał w swojej książce Arkady Fiedler. – Zanosi się zatem na kolejną Bitwę 
o Anglię. Tym razem jednak w kinach – śmieje się syn pisarza, Marek Fiedler. W Muzeum w 
Puszczykowie można obejrzeć wyjątkową wystawę poświęconą polskim lotnikom.

Ci, którzy odwiedzą Muzeum-
-Pracownię Literacką Arka-

dego Fiedlera w Puszczykowie 
na pewno się nie zawiodą, bo 
na wystawę zebrano prawdziwe 
skarby. – Co można u nas zoba-
czyć? Choćby oryginalne zdjęcia 
wykonane przez ojca we wrze-
śniu 1940 roku, kiedy to waży-
ły się losy Anglii i całej Europy. 
Ojciec w tym krytycznym mo-
mencie był na miejscu i na bie-
żąco śledził wyczyny naszych 
lotników. Wtedy też zaczął pi-
sać o nich książkę. Mamy też je-
go mundur. Są też uniformy żoł-
nierzy angielskich, niemieckich i 
polskich – mówi Marek Fiedler.

Na wystawie zgromadzo-
no również wiele innych ekspo-
natów z czasów drugiej wojny 
światowej. – Pamiątek jest na-
prawdę dużo. Choćby aparat fo-
tografi czny, którym ojciec ro-
bił zdjęcia. Jest także zeszyt wo-
jenny z podpisami pilotów oraz 
zdjęciem, na którym uwiecznio-
na została wizyta króla Jerzego 
VI na lotnisku Northolt, gdzie 
stacjonował Dywizjon 303. Ma-

kietę tego lotniska można zresztą 
także u nas obejrzeć. Tak jak i do-
skonale wykonane modele samo-
lotów. Jest słynny Hurricane, na 
którym latali nasi piloci, a także 
Spitfi re, Messerschmitt oraz Jun-
kers – opowiada syn pisarza.

Na wystawie mamy również 
pierwsze wydanie „Dywizjonu 
303”. – Ono się ukazało w 1942 
roku w Londynie. Później te 
książki były zrucane przez samo-
loty do naszego kraju, by rodacy 
mogli się dowiedzieć o wyczy-
nach polskich pilotów. Później 
powieść była drukowana i kol-
portowana w podziemiu. I takie 
wydania także można u nas zoba-

czyć – dodaje Marek Fiedler. Wy-
stawa w Muzeum w Puszczyko-
wie zbiegła się w czasie z premie-
rami dwóch fi lmów fabularnych 
opowiadających o wyczynach 
polskich pilotów z „Dywizjonu 
303”. Jeden powstał w Polsce, 
drugi w Wielkiej Brytanii i swo-
ją premierę będą miały niemal w 
tym samym czasie.

– Zapowiada się zatem ko-
lejna bitwa o Anglię, ale tym ra-
zem w kinach – śmieje się Marek 
Fielder. – Już w 2000 roku, kie-
dy to Puszczykowo odwiedzili 
żyjący wówczas jeszcze uczest-
nicy Bitwy o Anglię powstał po-
mysł, aby nakręcić fi lm opowia-

dający o pododdziale lotnictwa 
myśliwskiego Polskich Sił Po-
wietrznych w Wielkiej Brytanii. 
Wtedy jednak zrobiliśmy błąd, 
bo chcieliśmy zainteresować tym 
pomysłem reżyserów, a nie pro-
ducentów. A to przecież oni da-
ją pieniądze. I pomysł przepadł. 
Jakieś 5-6 lat temu odwiedził nas 
jednak producent z Film Media, 
który wrócił do tego tematu i go 
zrealizował – dodaje syn autora 
bestsellerowej książki.

Premiera fi lmu „Dywizjon 
303. Historia prawdziwa” odbę-
dzie się 31 sierpnia. – Jesteśmy 
na nią zaproszeni. Współpraco-
waliśmy zresztą z twórcami tej 
produkcji – mówi Marek Fiedler. 
Reżyserem obrazu jest Denis De-
lić, a w głównych rolach wystą-
pią Piotr Adamczyk, Maciej Za-
kościelny, Antoni Królikowski i 
Jan Wieczorkiewicz. Wcześniej, 
bo od 17 sierpnia w kinach moż-
na już zobaczyć „303. Bitwa o 
Anglię”. To brytyjsko-polska ko-
produkcja z Iwanem Rheonem, 
Milo Gibsonem oraz Marcinem 
Dorocińskim. Który fi lm zdobę-
dzie większą widownię, przeko-
namy się wkrótce.

– Ja mam nadzieję, że polska 
produkcja także trafi  poza grani-
ce naszego kraju, m.in. do Anglii. 
To ważne, aby przypomnieć Bry-
tyjczykom, że Polacy, których tak 
wielu przyjechało tam w ostat-
nich latach do pracy, w pewnym 
okresie historii zwyczajnie urato-
wali im skórę. W trakcie drugiej 
wojny światowej Anglicy mieli 
świetny sprzęt, ale brakowało im 
dobrze wyszkolonych pilotów. A 
my takich właśnie mieliśmy. Na-
si piloci pokazali klasę właśnie 
w Bitwie o Anglię. A Dywizjon 
303 był najskuteczniejszy. Miał 
najwięcej strąconych samolotów 
nieprzyjaciela, przy niewielkich 
stratach własnych. Warto o tym 
pamiętać – kończy Marek Fiel-
der. Tomasz Sikorski

Fo
t. 

– 
To

m
as

z 
Si

ko
rs

ki

Fo
t. 

– 
To

m
as

z 
Si

ko
rs

ki

Na Festiwalu Legend Puszczy Zielonki można było między innymi po-
słuchać dawnej muzyki.
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Znajdź wśród poniższych zwierząt
wielką piątkę afrykańską

(lew, słoń afrykański, bawół kafryjski, 
nosorożec biały, lampart).

Obrysuj te zwierzęta.
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Beniaminek jest gotowy na I ligę
Paulina Nowacka ma być liderką LKTS Luveny Luboń w I-ligowych rozgrywkach. Drużyna z powiatu poznańskiego 
będzie debiutować na tym poziomie rozgrywek. 

Tenisistki stołowe LKTS Lu-
veny Luboń przygotowu-

ją się do rozpoczynających się 
za nieco ponad miesiąc rozgry-
wek I ligi. – Jesteśmy jedynym 
zespołem z Wielkopolski wystę-
pującym na szczeblu centralnym, 
więc musimy bronić honoru ca-
łego regionu – mówi trener Piotr 
Ciszak. Po niedawnym awansie 
do I ligi drużyna z powiatu po-
znańskiego pozyskała nową za-
wodniczkę. – Mamy bardzo mło-
dy zespół, a różnica między I 
oraz II ligą jest bardzo wyraźna. 
Potrzebowaliśmy zatem wzmoc-
nień. Dlatego doszła do nas Pau-
lina Nowacka – dodaje szkole-
niowiec.

Nowa reprezentantka LKTS 
Luveny poprzednie sezony spę-
dziła w barwach Stelli Niechan 
Gniezno. Dla tego klubu zdoby-
ła, pierwszy w historii, medal mi-
strzostw Polski, sięgając po brą-
zowy krążek w deblu. – Jako 
ciekawostkę mogę dodać, że to 
także najmłodsza w historii zdo-
bywczyni ligowego punktu w 
ekstraklasie. Wywalczyła go, ma-
jąc zaledwie 11 lat! Ona jednak 
bardzo szybko rozpoczęła swo-
ją przygodę z tym sportem, po-
nieważ jej mama była znakomi-
tą zawodniczką, mistrzynią kraju 
– opowiada Piotr Ciszak.

– Paulina na co dzień miesz-
ka we Wrocławiu i to właśnie 
tam będzie trenowała. Do nas bę-
dzie dojeżdżać tylko na mecze. 
O jej formę nie musimy się jed-
nak obawiać, bo to profesjona-
listka w każdym calu i na pewno 
będziemy mogli na nią liczyć – 
dodaje szkoleniowiec. Nowa re-

prezentantka klubu z Lubonia bę-
dzie grała na pierwszym stole, z 
najmocniejszymi rywalkami. Po-
dobnie jak 18-letnia Anita Chudy. 
– To będzie dla niej trudny sezon, 
bo musi stawić czoła bardziej re-
nomowanym rywalkom. Mocno 
w nią jednak wierzymy – mówi 
trener.

Skład uzupełniają m.in. 
15-letnia Zuzanna Sułek czy też o 
dwa lata starsza Maja Zielińska. – 
Będziemy jedną z najmłodszych 
drużyn w całej lidze. W szero-
kiej kadrze, którą zatwierdził już 
Polski Związek Tenisa Stołowe-
go, mamy również nieco starszą 
Joannę Spychałę. Ona jednak w 

lipcu urodziła dziecko i na razie 
nie możemy na nią liczyć. Zakła-
damy jednak, że w drugiej części 
sezonu będzie już mocnym punk-
tem zespołu. Do tego dochodzi 
cała grupa młodszych zawodni-
czek – wylicza trener beniamin-
ka I ligi.

LKTS Luvena trafi ła do 
grupy północnej rozgrywek, 
gdzie występować będzie dzie-
sięć drużyn. Oprócz ekipy z po-
wiatu poznańskiego będą to 
jeszcze: UKS Chrobry Mię-
dzyzdroje, LUKS Agro-Sieć 
Chełmno, UKS Dojlidy Biały-
stok, KU AZS PWSIP Metal-
-Technik Łomża, GLKS Nada-
rzyn II, MLUKS Dwójka Rawa 
Mazowiecka, IKTS Noteć Ino-
wrocław, MKS Jedynka Łódź 
oraz KS Galaxy Białystok. Jak 
na tym tle prezentuje się zespół 
z Lubonia? – Naszym celem bę-
dzie walka o utrzymanie. Naj-
lepiej bez rozgrywania spotkań 
barażowych – zapowiada trener.

To by oznaczało, że jego pod-
opieczne musiałby zająć siódme, 
ostatnie bezpieczne miejsce w ta-
beli. Najgorszy zespół automa-
tycznie zostanie zdegradowany, 
a drużyny z miejsc 8-9 zagrają 
we wspomnianych barażach. – 
Na papierze powinniśmy rywa-
lizować z takimi drużynami jak 

Galaxy, Noteć czy Jedynka. Ta 
ostatnia ekipa wydaje się kadro-
wo najsłabsza. Tak się składa, że 
w pierwszej rundzie zagramy z 
tymi rywalami w bardzo krótkim 
odstępie czasu i to wtedy musi-
my być w najwyższej formie, by 
zdobyć jak najwięcej punktów – 
twierdzi szkoleniowiec.

– Pozostałe zespoły prezen-
tują się bardzo solidnie. W ich 
składach są zawodniczki mające 
już za sobą występy w ekstrakla-
sie. Azjatek w tej lidze nie ma, ale 
niektóre drużyny mają w kadrach 
Białorusinki – zdradza Piotr Ci-
szak. Wyższa liga powoduje, że 
rosną koszty utrzymania druży-
ny. – Pieniądze są potrzebne na 
dalekie wyjazdy, opłaty sędziów, 
sprzęt czy diety. Budżet musi być 
zatem większy – dodaje szkole-
niowiec. Ligowa inauguracja na-
stąpi 8 września. – Zagramy wte-
dy u siebie z Chrobrym – zdra-
dza trener. 

Tomasz Sikorski

Skład LKTS Luveny Luboń
Anita CHUDY (ur. 2000)
Wiktoria FRELICH (ur. 2003)
Julia GŁADYSZ (ur. 2005)
Paulina NOWACKA (ur. 1994)
Natalia PIECHOTA (ur. 2003)
Kinga ROGALKA (ur. 2001)
Joanna SPYCHAŁA (ur. 1992)
Zuzanna SUŁEK (ur. 2003)
Maja ZIELIŃSKA (ur. 2001)
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Anita Chudy oraz Maja Zielińska były mocnymi punktami zespołu w poprzednim sezonie.
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Czują niedosyt, bo są… drugie w Polsce
Dziewczyny z Red Hot Czili Buk zdobyły srebrny medal mistrzostw Polski w piłce ręcznej 
plażowej. Tym samym zespół z powiatu poznańskiego powtórzył swój ubiegłoroczny wynik. 

Finałowy turniej PGNIG Sum-
mer Superligi w odbył się w 

Starych Jabłonkach. Poprzedzi-
ło go dziesięć tygodni zmagań i 
osiem turniejów, w których za-
grały aż 32 drużyny. Jeden z nich 
odbył się na Placu Wolności w 
Poznaniu, gdzie najlepsze okaza-
ły się właśnie Red Hotki. W de-
cydującej rozgrywce w Starych 
Jabłonkach zagrało już tylko po 
osiem najlepszych żeńskich i 
męskich ekip. Piłkarki ręczne z 
Buku fazę grupową przeszły jak 
burza, ogrywając kolejno Pyrki 
Poznań, Byczki z Kowalewa Po-
morskiego oraz UKS Olimpij-
czyka Kowalewo Pomorskie. To 
zapewniło Red Hotkom awans 
do półfi nału, w którym pokona-
ły Varsovię. 

W konfrontacji o złoty me-
dal nasze zawodniczki uległy już 
jednak broniącemu tytułu i na-
szpikowanemu reprezentantka-
mi Polski GRU Juko Piotrków 
Trybunalski. Co nie zmienia fak-
tu, że dziewczyny z Red Hot Czi-
li Buk odniosły kolejny wielki 
sukces! Warto nadmienić, że jest 
to siódmy medal Mistrzostw Pol-
ski Red Hotek. Zdobywały je ko-
lejno w 2008, 2009, 2012, 2013, 
2015, 2017 i 2018 roku. Tym ra-
zem droga do podium była długa 

i momentami wyboista. Dziew-
czyny w tym roku postanowiły 
bowiem zdobywać doświadcze-
nie przede wszystkim z zagra-
nicznymi rywalami – zmierzyły 
się z nimi podczas Klubowych 
Mistrzostw Europy, gdzie zajęły 
dziewiąte miejsce oraz na turnie-
ju w Pradze i Budapeszcie. 

Jak widać w końcowym roz-
rachunku przyniosło to ocze-
kiwany efekt, bo srebrny me-
dal Mistrzostw Polski. Czy była 
szansa na jeszcze lepszy wynik? 
– Awans do fi nału mistrzostw 
Polski to ogromny sukces. W 

tym roku spotkanie o złoto mia-
ło bardzo wyrównany przebieg. 
O tym, kto wygra zdecydowa-
ły dopiero shoot outy. Taka prze-
grana zawsze pozostawia niedo-
syt. Tym bardziej, że nasz zespół 
przez ostatni rok zrobił bardzo 
duży postęp. A wiadomo, że ape-
tyt rośnie w miarę jedzenia. Dla-
tego w tym roku chciałyśmy się-
gnąć po tytuł. Do pełni szczęścia 
zabrakło naprawdę niewiele, ale 
nie jest to nasze ostatnie słowo 
– mówi Anna Błaszczyk, która 
reprezentowała Polskę podczas 
Mistrzostw Świata w Kazaniu, 

gdzie biało-czerwone zajęły szó-
ste miejsce.

– Rozegrałyśmy niemal per-
fekcyjny turniej. W każdym spo-
tkaniu wspięłyśmy się na wyży-
ny swoich możliwości. Zarówno 
atak jak i obrona funkcjonowały 
znakomicie. To skuteczny atak i 
dobrze współpracująca obrona 
pozwoliły nam zajść tak daleko. 
Szkoda złota, ale srebro również 
uważam za nasz duży sukces i 
nagrodę za całą pracę włożoną w 
tym sezonie. A złoto? Cóż, mu-
simy na nie poczekać przynaj-
mniej do następnego roku – do-
dała Iwona Rura, kapitan zespo-
łu, który w trakcie całego, bardzo 
udanego sezonu wspierał m.in. 
powiat poznański.

Tomasz Sikorski

Skład Red Hot Czili Buk
Anna Błaszczyk, Maja Karasie-
wicz, Izabela Białek, Ewa Wo-
zińska, Roksana Grudzińska, 
Anna Żołyniak, Monika Kac-
przak, Agnieszka Przybylska, 
Iwona Rura, Magdalena Błasz-
czak, Monika Król, Małgorza-
ta Kochańska-Lizewicz, Natalia 
Karasiewicz, Martyna Wasiak, 
Trener Jakub Błaszczyk, Mana-
ger Dominika Kamińska. O wielkiej piątce afrykańskiej usłyszysz 

w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie
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