
Rozpoczęły się wakacje. To 
czas, gdy wszyscy paku-

ją walizki i ruszają w Polskę. 
W tych wakacyjnych wędrów-
kach warto zawitać do powiatu 
poznańskiego. – Jesteśmy dru-
gim, co do wielkości powiatem 
w Polsce. Wyróżniamy się bo-
gatą gamą walorów krajoznaw-
czych i turystycznych. Mamy 
Wielkopolski Park Narodowy, 
trzy parki krajobrazowe, rezer-
waty i pomniki przyrody, par-
ki-arboreta w Kórniku i Zielon-
ce. Nie brakuje u nas również 
zabytków. Te najstarsze sięgają 
czasów romańskich. W naszych 
gminach są placówki muzealne 
– wylicza Jan Grabkowski, sta-
rosta poznański. 

O tym, że powiat poznański 
ma wiele do zaoferowania tury-
stom, przekonuje również Euge-
niusz Jacek, prezes i założyciel 
Koła PTTK Łaziki przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Swa-
rzędzu. – Kórnik czy Rogalin 
mają już swoją markę i są jed-
nymi z najchętniej odwiedza-

nych miejsc w całej Wielkopol-
sce. Atrakcji w naszym regionie 
jest jednak zdecydowanie wię-
cej. Tutaj każdy znajdzie coś dla 
siebie. Zarówno osoby preferu-
jące aktywny wypoczynek, jak i 
ci, którzy lubią poleżeć na plaży. 
Do powiatu poznańskiego warto 
przyjechać zarówno na jeden lub 
kilka dni, jak i na dłuższy urlop. 
Nawet podczas dwutygodniowe-
go pobytu nikt nie powinien się 
nudzić – uważa Eugeniusz Jacek. 

– Miejsca, które warto od-
wiedzić nazwaliśmy Perłami 
Powiatu Poznańskiego – do-
daje starosta. Te perły to m.in. 
Zamek i Arboretum w Kórni-
ku, Pałac i park w Rogalinie, 
Muzeum Arkadego Fiedlera w 
Puszczykowie, Park Orienta-
cji Przestrzennej w Owińskach, 
Dziewicza Góra w Puszczy Zie-
lonka czy Muzeum Rolnictwa 
w Szreniawie. – Ja szczegól-
nie polecam wizytę w Szrenia-
wie. Zwłaszcza nauczycielom, 

bo zwiedzanie tego miejsca mo-
że być doskonałą lekcją histo-
rii – twierdzi Eugeniusz Jacek. 
Miłośnikom historii warto tyl-
ko przypomnieć, że w powiecie 
jest ok. 500 obiektów uznanych 
za zabytki. Najstarszy rodo-
wód mają kościoły w Murowa-
nej Goślinie, Owińskach i Tul-
cach, które powstały jeszcze w 
XIII wieku.

Historię powiatu można do-
skonale poznać, decydując się na 
piesze lub rowerowe wędrów-
ki. Najlepiej to zrobić, „wbija-
jąc” się w Pierścień Rowerowy 
dookoła Poznania. Ten wyjątko-
wy szlak powstał w 2001 roku 
i prowadzi przez gminy powia-

tu poznańskiego, z niewielkim 
odcinkiem na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego w Dąbrówce 
Kościelnej oraz samego miasta 
Poznania w Kiekrzu. Jego łącz-
na długość to około 160 km. – Tę 
trasę można przejechać przez kil-
ka dni. Bazę wypadową najlepiej 
mieć w Kórniku lub Zielonce. W 
powiecie nie brakuje też innych 
szlaków, dla osób preferujących 
piesze wycieczki. Te najpiękniej-
sze leżą na terenie Puszczy Zie-
lonka lub zahaczają o Wielko-
polski Park Narodowy – zapew-
nia Eugeniusz Jacek.

Powiat to nie tylko zabyt-
ki i szlaki, ale też przepiękne je-
ziora i kąpieliska, jak m.in. te w 

Błażejewku, Jarosławcu, Kór-
niku, Kamińsku, Lusowie, Po-
biedziskach czy Niepruszewie. 
– Jezioro Niepruszewskie, któ-
re leży na terenie gmin Dopiewo 
i Buk, to wręcz idealne miejsce 
dla wczasowiczów. Można tam 
rozbić namiot czy przyjechać z 
przyczepą kempingową. Są tam 
wręcz wymarzone warunki do 
wędkowania – zachwala Euge-
niusz Jacek. Swoich wielbicieli 
ma kąpielisko Glinianki w Mo-
sinie. – To jedno z najpiękniej-
szych miejsc do kąpania się w 
całej Wielkopolsce, położone w 
okolicach Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego. Plaża jest nie-
mal w centrum miasta. Każde-
go lata przyjeżdżają do nas set-
ki, jeśli nie tysiące turystów. I to 
nie tylko z Mosiny – mówi Wal-
demar Demuth, kierownik Mo-
sińskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji.

Walory przyrodnicze i histo-
ryczne, dogodne położenie i do-
bra komunikacja sprzyjają roz-
wojowi turystyki na terenie po-
wiatu poznańskiego. – Istotną 
rolę odgrywa także infrastruktu-
ra turystyczna dostosowana do 
oczekiwań i potrzeb osób ma-
jących różnorodne zaintereso-
wania, potrzebujących różnych 
form odpoczynku, będących w 
różnym wieku i dysponujących 
zróżnicowanymi środkami fi -
nansowymi. Obok bazy nocle-
gowej rozwinięta jest tutaj sieć 
restauracji, zajazdów, oferują-
cych kuchnię regionalną oraz eg-
zotyczną. Tworzone są ośrodki 
aktywnej rekreacji i odnowy bio-
logicznej typu spa. Istnieją tu te-
reny do uprawiania hipiki, gry 
w golfa, liczne szlaki turystycz-
ne od pieszych, wodnych, rowe-

rowych po szlaki dla zmotory-
zowanych – czytamy w wydaw-
nictwie pt. „Powiat Poznański 
leksykon krajoznawczo-tury-
styczny” pod redakcją Włodzi-
mierza Łęckiego.

Dla osób chcących lepiej 
poznać nasz region powsta-
ły także inne pozycje książko-
we, takie jak „Powiat Poznań-
ski rodzinnie” oraz „Powiat 
Poznański przewodnik”. Do 
atrakcji turystycznych nawią-
zują też gry „Perły Turystycz-
ne Powiatu” oraz „Memory”. 
Ta druga polega na układaniu 
w pary kart, na których znajdu-
ją się najciekawsze miejsca w 
powiecie. „Perły Powiatu Po-
znańskiego” to z kolei gra plan-
szowa, w której zadaniem gra-
czy jest odnalezienie i odwie-
dzenie najpiękniejszych miejsc 
w regionie. Obie gry można po-
brać ze strony www.powiat.po-
znan.pl. Na tej stronie, w za-
kładce „turystyka”, znajdują się 
również szczegółowe informa-
cje na temat wszystkich atrak-
cji turystycznych w powiecie. 
A jest ich naprawdę sporo i war-
to się nimi zainteresować.  

Tomasz Sikorski
Ziemowit Maląg
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Na wakacje tylko do powiatu
Czy w powiecie poznańskim można spędzić udane wakacje? Tak! Warto do nas przyjechać i to nawet na dłuższy urlop. Nasz region potrafi  
zachwycić bogactwem przyrody, pięknymi lasami i wielką liczbą jezior. Nie brakuje u nas też zabytków.

Jan Grabkowski,
starosta poznański
Zwiedzanie powiatu poznańskiego na pew-
no bym rozpoczął od Zamku w Kórniku, to 
jedno z moich ulubionych miejsc. Niedaleko 
Kórnika jest Rogalin, gdzie także można spę-
dzić pół dnia. Pięknym miejscem są Owiń-
ska z Parkiem Orientacji Przestrzennej. Tuż 

obok jest kościół św. Mikołaja. W powiecie mamy zresztą „Szlak 
kościołów drewnianych”. Nie brakuje u nas także prywatnych 
pałacyków i ośrodków agroturystycznych, gdzie można smacz-
nie zjeść i przenocować w bardzo dobrych warunkach. Jako mło-
dy chłopak często jeździłem nad wodę do Strzeszynka. Dzisiaj 
wybieram Tuczno, a jeśli miałbym ochotę popływać na łódce, 
to bym wyjechał nad Jezioro Kierskie. Piękne są również jezio-
ra Niepruszewskie i Lusowskie. Zapewniam, że powiat poznań-
ski jest nie tylko doskonałym miejscem do mieszkania, ale także 
do zwiedzania i rekreacji. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. I to 
bez względu na to, czy chce leżeć na plaży, czy chce jeździć kon-
no, spacerować lub jeździć rowerem.

Blisko 200 
tysięcy turystów 
odwiedza rocznie 
Zamek w Kórniku, 
Pałac w Rogalinie 

i Muzeum 
Rolnictwa 

w Szreniawie

172 stopnie 
trzeba pokonać 

na wieży 
widokowej na 

Dziewiczej Górze, 
by zobaczyć 
panoramę 

Puszczy Zielonka
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Warto zatrudniać młodych
Rynek pracy aglomera-

cji poznańskiej jest najbardziej 
aktywnym w kraju. Powiat po-
znański zajmuje drugie miejsce 
pod względem najniższej stopy 
bezrobocia wśród wszystkich 
powiatów w Polsce. Wskaźnik 
ten wynosi 2,2%. Jeszcze niższy 
poziom bezrobocia odnotowa-
no w Poznaniu – 1,8%. Wpływ 
na dobrą kondycję rynku pra-
cy w powiecie ma kilka czyn-
ników, przede wszystkim inten-
sywny rozwój gospodarczy kre-
owany przez nowe inwestycje, 
położenie przy ważnych szla-
kach komunikacyjnych z inny-
mi regionami kraju oraz spraw-
nie funkcjonująca organizacja 
transportu publicznego zwięk-
szająca dostępność mieszkań-
ców powiatu do miejsc pracy. 

– O tym, że obecny rynek 
pracy jest rynkiem pracowni-
ka, wiadomo już powszechnie, 
a najlepiej wiedzą o tym praco-
dawcy posiadający wolne miej-
sca zatrudnienia. Rosnący po-
pyt na pracownika powoduje 
trudności lokalnych pracodaw-
ców w pozyskaniu kandyda-
tów do pracy. Stąd pracodaw-
cy decydują się często na obni-
żenie wymagań rekrutacyjnych, 
np. w zakresie posiadanego do-
świadczenia zawodowego, i co-
raz chętniej zatrudniają mło-
dych bez doświadczenia – mó-
wi Małgorzata Pawlak, zastępca 
dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Poznaniu.

Zatrudnianie młodych ludzi 
ma swoje mocne strony. Oso-
ba ta może wnieść do fi rmy za-
pał, entuzjazm, szybkość wy-
konywania zadań, otwartość na 

– O tym, że obecny rynek pracy jest rynkiem pracownika wiadomo już powszechnie, a naj-
lepiej wiedzą o tym pracodawcy posiadający wolne miejsca zatrudnienia – mówi Małgorzata 
Pawlak, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

wiedzę i nowe doświadczenia. Z 
badania „Młodzi na rynku pra-
cy. Pod lupą” realizowanego 
przez Europejski Fundusz Le-
asingowy pod patronatem Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości wynika, że 74% pra-
codawców z sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw widzi 
korzyści z posiadania w swojej 
fi rmie młodych pracowników 
ze względu na ich kreatywność 
i nowe pomysły, szybkie przy-
swajanie wiedzy, czy też dys-
pozycyjność. Z drugiej strony 

pracodawcy zdają sobie spra-
wę z konieczności przyucze-
nia do pracy osoby nieposia-
dającej doświadczenia zawo-
dowego, a koszty zatrudnienia, 
m.in. składki na ubezpieczenia 
społeczne, podnoszące poziom 
ogólnych kosztów wynagrodze-
nia, a obniżające płace netto, są 
wysokie. Aby obniżyć koszty 
zatrudnienia pracodawcy mogą 
skorzystać z pomocy oferowa-
nej przez Powiatowy Urząd Pra-
cy w Poznaniu. Pracodawca lub 
przedsiębiorca, który zdecyduje 

się na utworzenie miejsca pracy 
dla osoby do 30 roku życia mo-
że otrzymać refundację części 
kosztów wynagrodzenia i skła-
dek na ubezpieczenia społeczne 
zatrudnionego. 

Warunkiem przyznania re-
fundacji jest zatrudnienie oso-
by skierowanej przez urząd pra-
cy na podstawie umowy o pra-
cę przez okres co najmniej 24 
miesięcy w pełnym wymiarze 
czasu pracy. Wówczas refun-
dacja przysługuje przez okres 
12 miesięcy. Maksymalna mie-

Seniorzy surfują po Facebooku
O korzyściach i zagrożeniach, 

które niosą media społecz-
nościowe, o tym, jak znajdo-
wać tam wartościowe informa-
cje i jak samemu stać się ich au-
torem dowiedzą się seniorzy z 
Suchego Lasu.Właśnie ruszył 
program edukacyjno-kulturalny 
„Pora na Facebook dla seniora”, 
realizowany przez Centrum Kul-
tury i Bibliotekę Publiczną w Su-
chym Lesie w partnerstwie z su-
choleskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. 

– To na razie pilotaż, pełną 
parą chcemy ruszyć jesienią – 
przyznaje Andrzej Ogórkiewicz, 
dyrektor CKiBP w Suchym Le-
sie. Podczas zajęć seniorzy po-
znają także obowiązującą w me-
diach społecznościowych nety-
kietę oraz zdobędą praktyczne 
umiejętności obsługi profi lu na 
Facebooku.

W czerwcowej edycji udział 
bierze kilkanaście osób należą-

Kobiety będą 
bezpieczniejsze

Pół tysiąca mieszkanek Po-
znania i powiatu poznańskiego 
weźmie udział w bezpłatnych 
warsztatach „Akademia Bez-
piecznej Kobiety”. Kolejna edy-
cja projektu ruszyła w czwartek, 
29 czerwca.

Uczestniczki podczas warsz-
tatów dowiedzą, się jak poprawić 
swoje bezpieczeństwo na drodze 
a także jak się zachować w sytu-
acji zagrożenia osobistego i jak 
efektywnie pomóc poszkodowa-
nym. W programie zaplanowa-
no także podstawowy kurs samo-
obrony dla kobiet.

– Celem tego projektu jest 
poprawa bezpieczeństwa kobiet i 
uświadomienie im, jak zachować 
się w sytuacji zagrożenia – mówi 
Sylwia Stańko z Komendy Miej-
skiej Policji w Poznaniu. Projekt 
realizowany jest przez Komendę 
Miejską Policji w Poznaniu przy 
współpracy ze Skoda Auto Lab.

Ziemowit Maląg

sięczna wysokość refundacji to 
100% minimalnego wynagro-
dzenia za pracę wraz ze składką 
na ubezpieczenia społeczne od 
tego wynagrodzenia. Łączna 
wysokość refundacji za jedną 
osobę zatrudnioną wynosi po-
nad 25 tysięcy złotych. Pomoc 
udzielana jest zgodnie z warun-
kami dopuszczalności pomocy 
de minimis.

– Proponowana forma po-
mocy daje obopólną korzyść. 
Dla pracodawcy jest nią pozy-
skanie pracownika z potencja-
łem, kreatywnego i otwarte-
go na innowacje oraz obniżenie 
kosztów zatrudnienia w pierw-
szych 12 miesiącach. A dla mło-
dych pracowników – stabilne 
zatrudnienie na umowę o pra-
cę z szansą na rozwój kompe-
tencji i zdobycie doświadczenia 
zawodowego – twierdzi Małgo-
rzata Pawlak.

Lokalnych pracodawców 
zainteresowanych przyznaniem 
refundacji zapraszamy do zło-
żenia wniosku w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Poznaniu. 
Jego pozytywne rozpatrzenie 
skutkuje podpisaniem umowy 
określającej warunki refunda-
cji i wówczas pracodawca mo-
że zatrudnić skierowanego bez-
robotnego. Z refundacji nie mo-
gą korzystać fi rmy, które w 
ostatnich sześciu miesiącach 
zwolniły pracowników z przy-
czyn dotyczących zakładu pra-
cy. Szczegółowe informacje na 
temat refundacji dostępne są 
na stronie poznan.praca.gov.pl, 
w zakładce „Dla pracodawców 
i przedsiębiorców – Wsparcie 
tworzenia miejsc pracy” oraz 
pod nr tel. (61) 8345-645/677.

Agnieszka Kownacka

Gminy zapraszają…
BUK na plażę Niepruszewo, 
w sobotę, 15 lipca na Turniej 
Siatkówki Plażowej, Mini-Tur-
niej Tenisa Stołowego oraz 
Mini-Turniej w Kapsle.  
CZERWONAK na akcję pla-
styczno-społeczną „Kejtry ma-
łego Kolberga” od poniedział-
ku, 24 lipca do piątku 28 lipca, 
do Klubu Kogucik w Potaszach 
(10:00-13:00).
DOPIEWO na Dni Dopiewa, w 
sobotę, 1 lipca. Start: 14:30. 
Występy artystów oraz ani-
macje na placu festynowym. 
KLESZCZEWO na Dni Gminy 
Kleszczewo, w soboty: 1 lip-
ca do Kleszczewa, 22 lipca do 
Gowarzewa a 2 września do 
Tulec.
KOMORNIKI na II Sparta-
kiadę Seniorów, w piątek, 7 
lipca, od godz. 16:00, boisko 
sportowe GOSiR w Komorni-
kach przy ul. Jeziornej 3.
KOSTRZYN na lipcowe (śro-
dy, piątki) zajęcia zumby do 
świetlicy w Czerlejnku. 
KÓRNIK na XIII Letni Fes  wal 
Muzyka z Kórnika, koncerty w 
każdą niedzielę, od 9 lipca do 
27 sierpnia, w Arboretum w 
Kórniku, godz. 18:00.
LUBOŃ na wakacyjne zajęcia 
fi tness na świeżym powie-
trzu, w środy na Wzgórzu 
Papieskim, 18:00 – aerobik, 
19:00 – zumba a w soboty na 
Plaży Miejskiej, 10:00 - joga, 
11:00 -TBC/SURVIVAL. 
MOSINA na „Szeroko na Wą-
skiej 2017”, na ul. Wąskiej w 
Mosinie, w niedzielę, 30 lipca 
(9:00 – 16:00), stanowiska 
z wyrobami artystycznymi, 
rękodziełem.
MUROWANA GOŚLINA na 
widowisko „Orzeł i Krzyż” w 
lipcowe piątki i soboty do 
Parku Dzieje w Murowanej 
Goślinie. 
POBIEDZISKA na Noc Kościo-
łów Drewnianych, w piątek, 
30 czerwca, koncert i zwie-
dzanie m.in. kościoła w Wę-
glewie. 
PUSZCZYKOWO na „Z Zumbą 
Fitness po zdrowie”, w sobo-
tę, 1 lipca w ramach II Zlotu 
Fanów Zumby”.
ROKIETNICA na warsztaty 
wokalne dla dzieci z Martą 
Podulką, od czwartku, 27 lip-
ca do soboty, 29 lipca (10: 30-
13: 30), w GOK w Rokietnicy.
STĘSZEW na zajęcia literacko-
-plastyczne dla dzieci, ponie-
działek, środa, piątek (3, 5, 7 
lipca), godz. 11:00, w biblio-
tece.
SUCHY LAS na wernisaż „deli-
katność i WYSIŁEK”, ul. Szkol-
na 16, Suchy Las. Wystawa 
potrwa do 10 lipca.
SWARZĘDZ na Turniej Wsi do 
Rabowic, w sobotę, 1 lipca, 
start: 16:00. W programie 
konkurencje sprawnościowe 
oraz zabawy dla dzieci. 
TARNOWO PODGÓRNE na 
Dni Gminy Tarnowo Podgór-
ne, weekend 1-2 lipca, w so-
botę przebojowa trasa Lato 
ZET, w niedzielę: I Ogólnopol-
ski Fes  wal Coverów. (AJ)

cych do gminnych klubów se-
niora. Każdej z nich towarzyszy 
młody asystent. To właśnie zaan-
gażowanie wolontariuszy z oko-
licznych gimnazjów sprawia, że 
projekt ten jest tak wyjątkowy. 

Nie tylko uczy, lecz pozwala zbli-
żyć do siebie pokolenia.

- Chcemy w ten sposób wy-
korzystać potencjał i praktyczne 
umiejętności młodych, a punk-
tem docelowym będzie umiejęt-

ność sprawnego zdobywania in-
formacji z profi li instytucji i pla-
cówek kulturalnych, w tym też 
z profi lu sucholeskiego centrum 
kultury – dodaje Ogórkiewicz.

Ziemowit Maląg
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Dziadek zawsze będzie moim wodzem
– Dzisiejsze podróże są bardziej subiektywne niż kiedyś. Świat odkrywa się dla siebie, a nie dla przyszłych pokoleń – mówi Arkady Paweł 
Fiedler, podróżnik z Puszczykowa, który pokonał maluchem Afrykę i Azję.

Dopiero co przejechał Pan 
maluchem Afrykę i Azję, a już 
ma Pan w planach kolejną po-
dróż. Chyba nie potrafi  Pan 
długo wysiedzieć w domu?  

Chętnie odpoczywam, zwła-
szcza u siebie w Puszczykowie. 
Lubię sobie usiąść na kanapie 
i obejrzeć fi lm. Prawdą jednak 
jest, że po pewnym czasie no-
si mnie i gna w świat. Cały czas 
mam też jakieś plany w głowie. 
Myślę o podróżach i miejscach, 
do którym chciałbym dotrzeć. 
Tych planów jest zresztą tyle, że 
nie wystarczy mi życia, żeby je 
wszystkie zrealizować.

Tak było od zawsze? Bo 
z tego, co wiem, przez pewien 
czas mieszkał i pracował Pan 
w Anglii.

Świat zawsze mnie wabił. 
Nawet gdy pracowałem w kor-
poracji. W wakacje, podczas 
urlopu też zawsze wyjeżdżałem. 
Oczywiście, były to krótsze wy-
pady, niezwiązane z życiem za-
wodowym.  

Teraz podróżowanie jest 
dla Pana sposobem na życie?

Można tak powiedzieć. Od 
powrotu z Afryki w 2014 roku 
mnóstwo czasu poświęcam na 
wszystko to, co z podróżami jest 
związane. Elementem pracy po-
dróżnika są choćby spotkania z 
ludźmi. Ja skupiam się także na 
realizowaniu fi lmów telewizyj-
nych. I wychodzi to z coraz lep-
szym skutkiem. Seria z podró-
ży maluchem po Afryce była już 
kilkakrotnie wyświetlana. Teraz 
pracuję nad produkcją z wypra-
wy po Azji. Do tego dochodzą 
też książki. Pisanie zabiera sporo 
czasu. Podobnie jak przygotowa-
nia do kolejnych podróży. Trze-
ba przecież wyznaczyć i poznać 
trasę, przygotować środek trans-
portu, no i poszukać funduszy na 
wyprawę i na fi lm. 

Zamiłowanie do przy-
gody ma Pan we krwi. Pana 
dziadek, Arkady Fiedler, był 
przecież wielkim i sławnym 
podróżnikiem. W jego ślady po-
szedł też Pana ojciec. Teraz 
o nazwisku Fiedler jest głośno 
ze względu na Pana nietypowe 
wyprawy. Chciałby Pan osiąg-
nąć więcej niż dziadek? 

W żadnym wypadku nie ści-
gam się z nim! Dziadek jest po-
stacią bardzo ważną zarówno dla 
mnie, jak i dla całej naszej rodzi-
ny. Jest naszym wodzem. Z je-
go dorobku można czerpać, a nie 
się z nim ścigać. Często się za-
stanawiam, co by myślał dziadek 
na temat tego, co i jak robię. Bo 
przecież podróżuję zupełnie ina-
czej niż on. Jeżdżę samochodem, 
robię fi lmy…

W dzisiejszych czasach jest 
jeszcze coś do odkrycia?

Świat się zmienił. Granice 
są otwarte i łatwo podróżować. I 
to jest piękne. Mając odpowied-
nie środki, z dnia na dzień moż-
na polecieć na drugi koniec świa-
ta. Dzisiejsze podróże są jednak 
bardziej subiektywne niż kiedyś. 
Świat odkrywa się dla siebie, a 
nie dla przyszłych pokoleń. 

Warto podróżować do 
miejsc, które zna się choćby z 
telewizji?

Opisy i obrazy nigdy nie od-
dadzą tego, co zobaczy się na 
własne oczy. Będąc w danym 
miejscu, czujemy je całym sobą. 
Zapach, kurz, temperatura, słoń-
ce, widok, ludzie – to wszystko 
sprawia, że odbieramy to miejsce 
całkowicie inaczej. 

Pan podróżuje maluchem. 
Miałem taki samochód i wiem, 
że trudno go nazwać wygod-
nym. Podróż takim autem 
przez tak wielkie kontynenty 
jak Afryka i Azja musi być spo-
rym wyzwaniem. I to pod każ-
dym względem.

Proces poznawania świa-
ta z malucha jest zupełnie inny 
niż we współczesnym samocho-
dzie. W maluchu nie ma klimaty-
zacji i jedzie się z opuszczonymi 
szybami, co powoduje, że ciepło 
i kurz wdzierają się do środka. 
Na wybojach człowieka mocno 
wytrzęsie. To wszystko sprawia, 
że sama droga staje się najważ-
niejszą częścią podróży. I to mi 
odpowiada. Maluch w ten klimat 
podróżowania świetnie się wpi-
suje. Jest wolny, niewygodny, 
więc trzeba się często zatrzymy-
wać. Należy nim jechać ostroż-
nie i skupiać się na tym, co nas 
otacza. Maluchem się nie pędzi 
i dzięki temu świat jest bardziej 
wyrazisty.

Ile lat ma samochód, któ-
rym pokonał Pan Afrykę i 
Azję?

To rocznik 1998. Jeden z 
ostatnich, jakie wyprodukowa-
no. Teraz ma przejechane 122 ty-
siące kilometrów. 

Można go zobaczyć także 
na naszych drogach?

Ostatnio byłem nim w Obor-
nikach, na zlocie maluchów. Spi-
sał się bez zarzutu, choć nie prze-

szedł jeszcze remontu po podró-
ży przez Azję. 

Pan swoje podróżowanie 
maluchem rozpoczął od prze-
jechania Polski wzdłuż jej gra-
nic. Prawdziwy rozgłos przy-
niosło Panu jednak pokonanie 
Afryki. Odnoszę wrażenie, że 
ten kontynent jest Panu szcze-
gólnie bliski.

Coś w tym jest. Afryka 
mnie kusi. Pamiętam, jak dzia-
dek wyjeżdżał do Afryki Za-
chodniej. To była jego ostatnia 
podróż. Miał wówczas 86 lat. 
Potem ojciec także pojechał na 
ten kontynent. Napisał o tym 
zresztą książkę. W tamtym cza-
sie do naszego Muzeum trafi -
ło mnóstwo eksponatów z tych 
wypraw. Afryka cały czas była 
obecna w moim życiu. I zawsze 
mnie tam ciągnęło. 

Co jest w niej takiego inte-
resującego?

To niesamowicie barwny 
kontynent. Pełen kontrastów. 
Kontynent, gdzie jest około 50 
państw i to całkowicie różnią-
cych się od siebie. Każde z nich 
jest zamieszkane przez wiele 
różnych grup etnicznych, posłu-
gujących się niezliczoną ilością 
języków. Ta barwność jest nie-
samowicie interesująca. To też 
kontynent dla nas egzotyczny. 
W wielu miejscach Afryki lu-
dzie żyją jeszcze w bardzo tra-
dycyjny sposób. Obecnie ta tra-
dycja miesza się z nowoczesno-
ścią. 

Która część Afryki podoba 
się Panu najbardziej?

Nie znam jeszcze całego 
kontynentu. Przejechałem Afry-
kę Wschodnią i kawałek Za-
chodniej. Są jednak miejsca, do 
których chciałbym wrócić. Prze-
mierzanie kontynentu samo-
chodem jest tylko… przemie-
rzaniem. Nie wszystkie miej-

sca można dokładnie poznać, nie 
można zatrzymać się na dłużej. 
Dlatego w przyszłości chciał-
bym do wielu miejsc powrócić. 
Takim krajem, który lubię szcze-
gólnie, jest Namibia. Byłem tam 
już trzykrotnie. To kraj przyjazny 
podróżnikom. Tamtejsze drogi 
są fascynujące. 

Wspaniałe drogi są tak-
że w Ameryce Północnej. Pla-

nuje Pan przemierzyć je malu-
chem?

Mam taki plan, aby poko-
nać „Pan American Highway”. 
To sieć dróg z Alaski do Patago-
nii. Autostrady w Stanach Zjed-
noczonych, o których pan mó-
wi, są piękne, ale asfaltowe i nie 
niosą ze sobą wyzwań. Na świe-
cie jest wiele bardziej interesu-
jących dróg. Choćby w Mon-

golii, gdzie byłem w ubiegłym 
roku. Trzeba było pokonywać 
rzeki i brody, a na stepie droga 
rozjeżdżała się w różnych kie-
runkach i człowiek nie bardzo 
wiedział, gdzie ma jechać. To 
było jak loteria. Ale wracając 
do pytania. Tak, chciałbym po-
konać maluchem obie Ameryki, 
tworząc przy okazji serię tele-
wizyjną. Byłaby to kontynuacja 
projektu „Po Drodze”. Tym ra-
zem „Po Drodze Ameryki”.

Wcześniej jednak chce Pan 
wrócić do Afryki, tyle że samo-
chodem elektrycznym.

To podróż, o której myśla-
łem już od dłuższego czasu. Po-
dróż wyjątkowa i trudna w reali-
zacji, bo samochód elektryczny 
ma bardzo dużo ograniczeń. Nie 
można go napełnić paliwem, tyl-
ko trzeba naładować. A w Afry-
ce nie będzie to takie proste. Prą-
du będę szukać prawie jak wody 
na pustyni. Bez pomocy miejsco-
wych nic nie będę mógł zrobić. I 
to jest jeden z powodów, dla któ-
rego chcę tę podróż zrealizować. 
Chcę pokazać, że od każdego z 
nas, od jednostek, bardzo dużo 
zależy. 

Kiedy Pan startuje?
Chciałbym ruszyć w po-

łowie lutego przyszłego roku. 
Tym razem pojadę z Kapszta-
du przez Afrykę Zachodnią aż 
do Europy. Wcześniej planu-
ję przejazd testowy po Polsce, 
wzdłuż granicy wschodniej. 
Tam też są tereny, które mnie  
pociągają. 

W ostatnich latach ca-
ły świat zmaga się z terrory-
zmem. Czy planując podróż, 
bierze Pan uwagę różne nie-
bezpieczeństwa? 

Na świecie nigdy nie brako-
wało zagrożeń. Konfl ikty oraz 
wojny były, są i pewnie będą. 
Każdą swoją trasę wytyczam 
świadomie. Nie pcham się w 
miejsca, gdzie może być niebez-
piecznie. Podróż ma być przy-
jemnością. 

Mówił Pan o ładowaniu sa-
mochodu, a w jaki sposób Pan 
ładuje swoje baterie? Były mo-
menty, w których te baterie by-
ły już na wyczerpaniu?

W ubiegłym roku prze-
mierzając Azję, przejechałem 
przez kazachski step i… my-
ślałem, że oszaleję. To była naj-
dłuższa prosta droga, jaką wi-
działem w życiu. Wokół morze 
trawy i płaski step, bez żadne-
go punktu odniesienia. A ja w 
maluchu, którego nie można 
nawet rozpędzić. Nie wiedzia-
łem, co ze sobą zrobić. Takie 
sytuacje też się zdarzają. Jazda 
samochodem ma jednak to do 
siebie, że krajobraz się zmienia, 
cały czas docierają nowe bodź-
ce. I to mnie właśnie fascynu-
je i daje energię do brnięcia da-
lej. Do poznawania nowych 
miejsc, nowych ludzi.  Taka 
specyfi ka przemierzania świa-
ta mi odpowiada. Bycie ciągle 
w innym miejscu…

Rozmawiał 
Tomasz Sikorski
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Z Soboty w wielki świat
Jelena Ostapenko jeszcze dwa lata temu grała w fi nale turnieju Powiat Poznański Open. Te-
raz podbiła Paryż i cały tenisowy świat. – Już w Sobocie było widać, że ta dziewczyna ma 
wielki talent i może zajść bardzo daleko – mówi Tomasz Nowicki, prezes CT w Sobocie. 

Łotyszka w wielkim stylu 
wspięła się na tenisowy szczyt. 
W dwa dni po swoich 20. urodzi-
nach, w wielkim stylu wygrała 
wielkoszlemowy turniej French 
Open, pokonując w fi nale znacz-
nie wyżej notowaną Rumunkę 
Simonę Halep. – To dla mnie jak 
sen. Będzie musiało minąć trochę 
czasu zanim dotrze do mnie to, co 
się wydarzyło w Paryżu – powie-
dział tenisistka z Rygi, która za 
swój triumf zainkasowała ponad 
2 miliony euro. 

A jeszcze dwa lata temu, 
18-letnia  wówczas Jelena Osta-
penko grała w turnieju Powiat 
Poznański Open na kortach Cen-
trum Tenisowego Sobota. – Już 
wtedy jej styl gry rzucał się w 
oczy. To taka słowiańska krew. 
Często nieobliczalna na korcie, 
nie potrafi  zapanować nad emo-
cjami – wspomina Tomasz No-
wicki, szef CT w Sobocie i spon-
sor turnieju Powiat Poznański 
Open. Łotyszka w tej imprezie 
dotarła do fi nału, w którym prze-
grała z Petrą Cetkovską. Tego 
meczu przegrać jednak nie mu-
siała, bo kontrolowała wyda-
rzenia na korcie, ale w pewnym 
momencie zamiast skupić się na 
grze, zaczęła walczyć nie z ry-
walką, ale sama ze sobą.  

– Gorąca głowa to chyba jej 
największy problem, jest impul-
sywna. W Paryżu potrafi ła jed-
nak zapanować nad emocjami. 
To pokazuje, jak ta dziewczy-
na się rozwija. Już teraz można 
śmiało powiedzieć, że to najlep-
sza zawodniczka, jaka przyje-
chała na nasz turniej. Przed nią 
wielka kariera – dodaje Tomasz 
Nowicki. Ta gorąca głowa Ło-
tyszki jeszcze do niedawna bra-
ła górę nad jej umiejętnościami. 
Tak było choćby w niedawnym 
starciu z Agnieszką Radwańską, 
po którym to stwierdziła, że choć 
przegrała, to i tak grała „sto ra-
zy lepiej od Polki, która nic nie 
robiła na korcie, tylko przebija-
ła piłki”. 

Bo też zwykłe przebija-
nie piłki nie jest w naturze mło-
dej Łotyszki. Chyba nie będzie 
przesadą stwierdzenie, że nie ma 
obecnie drugiej tak ofensywnie 
grającej zawodniczki na świe-
cie jak ona. – Z taką grą Jelena 
musi odnieść sukces – chwalił 
młodą tenisistkę podczas French 
Open Mats Wilander, były świet-
ny zawodnik, a obecnie komen-
tator stacji Eurosport. – Jelena 
w fi nale French Open pokazała, 
że ma mentalność mistrzyni. To 
już w tym momencie znakomi-
ta zawodniczka. Jest wiele teni-
sistek, które potrafi ą bardzo moc-
no przebijać piłki, niewiele z nich 
jednak potrafi  je kontrolować. A 
Jelena potrafi  – dodała Martina 
Navratilova, najlepsza tenisistka 
w historii tej dyscypliny sportu. 

Finalista z Soboty po wygra-
nej w Paryżu awansowała aż na 
14 miejsce w rankingu WTA. Ja-
ko ciekawostkę można dodać, 
że jeszcze do niedawna  najwy-
żej notowaną zawodniczką, która 

grała w Powiat Poznański Open 
była Holenderka Kiki Bertens, 
aktualnie 24. rakieta świata. Dość 
wysoko w najnowszym rankingu 
WTA są również Niemka Carina 
Witthoeft (63. miejsce) oraz Gre-
czynka Maria Sakkari (101. miej-
sce). – To cieszy, że wiele dziew-
czyn, które wystąpiły w naszym, 
jakby nie oceniając, lokalnym 
turnieju, potrafi ło przebić się do 
wielkiego tenisa. Jak tylko mo-
gę, staram się śledzić ich aktual-
ne poczynania – mówi Tomasz 
Nowicki. Ten ośrodek świetnie 
zresztą prosperuje. 

– Cały czas się rozwijamy. 
Jest coraz więcej klientów, tur-
niejów czy różnego rodzaju im-
prez. To, że był u nas taki turniej 
tenisowy jak Powiat Poznański 
Open, na pewno działa na naszą 
korzyść. To był dobry zabieg re-
klamowy – mówi.  Do tej pory 
można zresztą zobaczyć na kor-
tach w Sobocie profesjonalnych 
tenisistów. – Co jakiś czas trenują 
u nas Grzegorz Panfi l czy Kata-

rzyna Piter – dodaje Tomasz No-
wicki, którego największym ma-
rzeniem jest sparing z Rogerem 
Federerem.

– Na razie to marzenie jest 
niespełnione, ale gdy Szwajcar 
zakończy karierę, to kto wie… 
Na razie mam za sobą wspólny 
występ w deblu z Urszulą Ra-
dwańską przeciwko jej siostrze 
Agnieszce. Prawdę mówiąc, nie-
wiele miałem wtedy do roboty na 
korcie – śmieje się Tomasz No-
wicki. Szef fi rmy PozBruk dba 
jednak o swoją formę tenisową. 
– Trenuję codziennie. Dla mnie 
dzień bez tenisa jest dniem stra-
conym. Nie myślę jednak o rywa-
lizacji na korcie. Dla mnie to ra-
czej forma relaksu, aby wyrwać 
się z tego, codziennego młyna – 
dodaje.

Szef CT Sobota doskonale  
zna również Angelique Kerber. – 
To świetna, twardo stąpająca po 
ziemi dziewczyna. I doskonała 
zawodniczka, choć nie spodzie-
wałem się, że osiągnie aż tak du-
żo, że wejdzie na tenisowy szczyt 
i bęzie numerem jeden – zdradza 
Tomasz Nowicki. A co z turnie-
jem Powiat Poznański Open? – 
Nie wykluczam, że w przyszłym 
roku odbędzie się kolejna, trzecia 
edycja tej imprezy. Szansa jest, 
choć wszystko zależy od pienię-
dzy. Jeśli turniej zostanie reakty-
wowany, to znowu przyjadą do 
nas tenisistki, o których za rok 
czy dwa będzie głośno – kończy 
Tomasz Nowicki.

Na razie kibicujemy więc po-
chodzącej z Puszczykowa Ange-
lique Kerber oraz Jelenie Osta-
penko. Tym bardziej, że w po-
niedziałek startuje Wimbledon. 
– Trawa to jedna z moich ulu-
bionych nawierzchni – przyzna-
je Łotyszka, która jako juniorka 
wygrała już ten wielkoszlemowy 
turniej. – Teraz też może to zro-
bić. Z jej stylem gry będzie jed-
ną z faworytek – uważa Martina 
Navratilova.

Tomasz Sikorski

Jelena Ostapenko w Sobocie dotarła do fi nału turnieju

Fo
t. 

– 
A

rc
hi

w
um

 P
PO

Fo
t. 

– 
A

rc
hi

w
um

 R
ed

 H
ot

 C
zi

li 
B

uk

Udany debiut Red Hotek, choć pewien niedosyt pozostał...
Zespół Red Hot Czili Buk 

reprezentował Polskę w Klubo-
wych Mistrzostwach Europy w 
piłce ręcznej plażowej, które od-
były się we włoskiej miejscowo-
ści Gaeta. Dziewczyny z Buku w 
swoim debiucie w tak prestiżo-
wej imprezie zajęły ósme miej-
sce. – Grałyśmy z najlepszymi, 
ale mimo to jesteśmy rozczaro-
wane wynikiem. Uważam, że 
piąte miejsce było w naszym za-
sięgu. I właśnie taki rezultat by 
nas zadowolił. Niestety, w klu-
czowych momentach zabrakło 
nam szczęścia i doświadczenia 
– mówi Agnieszka Przybylska, 
obok Iwony Rury i Anny Błasz-
czyk najlepiej punktująca za-
wodniczka „Red Hotek”. 

W turnieju udział wzięło 
dziesięć najlepszych żeńskich 

zespołów ze Starego Konty-
nentu. W pierwszym dniu tur-
nieju zawodniczki Red Hot 
Czili Buk przegrały z doświad-
czonym węgierskim zespołem 
OVB Beach Girls oraz pokona-
ły włoską ekipę Futura Roma. 
Oba spotkania były bardzo dra-
matyczne. – W tym pierwszym 
pojedynku o wygranej rywa-
lek zadecydowała złota bram-
ka w dogrywce. W drugim me-
czu była seria rzutów karnych 
– opisuje Iwona Rura. Następ-
nego dnia „Red Hotki” uległy 
Holenderkom z Westsite Am-
sterdam oraz Szwajcarkom z 
Beachqueens i przyszło im grać 
o siódme miejsce.

W tym starciu przegra-
ły z chorwacką Kontesą Nerą. 
– Nasz udział w tych prestiżo-

wych zawodach sam w sobie 
był dużym osiągnięciem. Przed 
sezonem nikt przecież nie sta-

wiał na to, że z polskich zespo-
łów to właśnie my załapiemy 
się do fi nałów – uważa Iwona 

Rura. – Turniej we Włoszech 
był dla nas wielkim doświad-
czeniem. Mam wrażenie, że 
dużo się nauczyłyśmy od czo-
łówki, od której wcale nie dzie-
li nas tak wiele, jak wcześniej 
się wydawało – dodała zawod-
niczka, która jest również pre-
zesem klubu. 

– Przed wyjazdem nie na-
stawiamy się na konkretny wy-
nik. Chciałyśmy po prostu sta-
wiać twarde warunki przeciw-
niczkom. I to nam się udało, bo 
dwa razy przegrałyśmy w rzu-
tach karnych, a w meczach za-
kończonych 2:0 dla rywalek, 
za każdym razem miałyśmy 
set przegrany złotą albo jed-
ną bramką – wylicza bramkar-
ka Ewa Wozińska. – Z drugiej 
strony pozostał spory niedosyt, 

bo piąte miejsce było w  naszym 
zasięgu – dodała.

Jak wyglądają dalsze pla-
ny zespołu z Buku na ten se-
zon? – Teraz skupiamy się na 
rywalizacji na polskich plażach. 
Związek Piłki Ręcznej w Pol-
sce przywrócił w tym roku for-
mułę play off  w mistrzostwach 
Polski. Oznacza to, że najpierw 
weźmiemy udział w kilku zawo-
dach eliminacyjnych po to, by 
zakwalifi kować się do turnieju 
fi nałowego, którego zwycięz-
ca zgarnie całą pulę – wyjaśnia 
fi lar obrony Red Hotek, Marty-
na Wasiak. „Red Hotki” zdąży-
ły już też wygrać na poznańskiej 
Plaży Wolności turniej o Grand 
Prix Wielkopolski. –  I oby był to 
dobry prognostyk na cały sezon 
– kończy Iwona Rura. (TS) 

Zawodniczki z Buku zajęły we Włoszech ósme miejsce

TeniSówka: W końcu wakacje. Przez naj-
bliższe dwa miesiące nie wstanę przed 10 ra-
no.

TRAMPek: Jak będziesz tak długo spać, 
to nic nie zwiedzisz. 

TeniSówka: A ty gdzie znowu chcesz wy-
jeżdżać? W tropiki się wybierasz, czy co?

TRAMPek: Nie w tropiki tylko do 
Akwenu Tropikana w Owińskach. To 
moje ulubione miejsce do plażowania. 

A w dodatku jest u nas, w powiecie po-
znańskim.
TeniSówka: Akwen Tropikana? Ja wo-

lę wypoczywać nad Jeziorem Lusowskim lub 
w Niepruszewie. Wiesz, można tam wypoży-
czyć kajak czy rower wodny. Najbardziej lu-
bię oglądać brzeg płynąc spokojnie środkiem 

jeziora.
TRAMPek: Jak chcesz popły-

wać, to zapraszam cię na rejs stat-
kiem po Jeziorze Kórnickim. Biała 

Dama zabierze nas z Portu Prowent 
w podróż wzdłuż brzegów, a do tego w Porcie Bnin jest Tawerna z 
smacznym jedzeniem.

TeniSówka: To świetny pomysł na całodzienną wycieczkę. Ale 
tak sobie myślę, że najfajniej wybrać się na piknik w lesie czy na 
łące. Zabrać rowery, koc i jakąś dobrą sałatkę. No i bidon z wodą.

TRAMPek: Jest taka fajna trasa ze Swarzędza do Murowanej 
Gośliny. Można sobie zrobić przystanek nad jeziorem w Tucznie, 
zobaczyć kościółki drewniane w Wierzenicy i Kici- nie, a pik-
nik najlepszy będzie w parku w Owińskach 
lub Biedrusku.

TeniSówka: Ale to kawał drogi. 
Będziemy wykończeni. A jeszcze trze-
ba wrócić.

TRAMPek: To jest właśnie najlep-
sze w tej trasie. Działa tam też komunika-
cja miejska – linia 471. Do połowy 
października, w każdy weekend i 
święta kursuje specjalny autobus 
z przyczepką na rowery. Jak będzie-
my mieli dość, to czeka tam na nas 
wygodny fotel, a rower sam pojedzie 
za nami.

TeniSówka: To super, bo już daw-
no chciałam wybrać się do tego słynnego Par-
ku Orientacji Przestrzennej w Owińskach, ale 
nie miałam okazji. Wiesz, jest tam piękna ale-
ja grabowa i ogród w barokowym stylu, w któ-
rym rośnie ponad 280 różnych gatunków ro-
ślin. A do tego karylion ziemny, trampo-
liny i tyrolka.

TRAMPek: Karylion ziemny? To 
jakaś podziemna spiżarnia?

TeniSówka: Nie, to taki system ziemnych dzwonów rurowych, 
wydających różne dźwięki i wibracje, dzięki którym osoby niewi-
dome mogą ćwiczyć orientację przestrzenną.

TRAMPek: W takim razie karylion dopisuję do listy rzeczy, 
które muszę w te wakacje koniecznie zobaczyć.

Agata TeniSówka Skowron
Ziemowit TRAMPek Maląg


