
ISSN 2544-3925 nr 7/7  17 gmin powiatu poznańskiego wrzesień 2017  www.powiat.poznan.pl

Fo
t. 

To
m

as
z 

Si
ko

rs
ki

Fo
t. 

M
ar

ze
na

 R
ut

ko
w

sk
a-

K
al

isz
Fo

t. 
D

om
 P

om
oc

y 
M

al
ta

ńs
ki

ej

Teledysk przypadłby Mrozu do gustu?

– Ten teledysk został na-
prawdę bardzo dobrze zrobio-
ny. Jego autorem jest terapeu-
ta z naszej placówki i wystąpi-
li w nim dwaj nasi „aktorzy”. 
Teraz wypadałoby, żeby pra-
cę naszych podopiecznych zo-
baczył sam Mrozu. Jestem nie-
mal pewny, że ten teledysk 
przypadłby mu do gustu – mó-
wi Jerzy Pelowski z Domu Po-
mocy Maltańskiej. Jednym z 
dwóch aktorów występujących 
w nagrodzonym teledysku jest 
Adam Potocki.

– Kręciliśmy go przez dwa 
dni. W sumie było to dziesięć 
godzin pracy. Świetna zabawa. 
Wiedzieliśmy, że dobrze nam to 
wszystko wyszło i po cichu li-
czyliśmy na pierwsze miejsce. 
No i wygraliśmy! Bardzo się 
z tego powodu cieszymy – po-
wiedział Adam Potocki, któ-
ry otrzymał też drugą nagrodę 
w kategorii piosenka za wyko-

nanie utworu Andrzeja Zauchy 
„Linoskoczek”. Lepsza od nie-
go okazała się tylko Paulina 
Przebitowska, która brawuro-
wo zaśpiewała piosenkę Celi-
ne Dion.

Nagrody rozdano zresztą w 
wielu kategoriach. – Chcemy 
nagradzać najlepszych w jak 
największej liczbie dziedzin. A 
nie skłamię, jeśli powiem, że 
niektóre prace czy wykonania 
przerastają nasze oczekiwania. 
Najlepsze prace malarskie i fo-
tografi czne prezentujemy póź-
niej w sali sesyjnej Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Oso-
ba, która wygra w kategorii pio-
senka, jest zapraszana na różne 
nasze uroczystości, by mogła 
zaprezentować swoje umiejęt-
ności – mówi wicestarosta To-
masz Łubiński.

– Na terenie powiatu po-
znańskiego mieszka 350 tysięcy 
osób, z czego 43 tysiące to oso-

by posiadające orzeczenie o nie-
pełnosprawności. To aż 12 pro-
cent pośród wszystkich miesz-
kańców powiatu. Wśród tych 
ludzi nie brak wybitnych jed-
nostek. Wyjątkowo utalentowa-
nych, zasługujących na podziw 
i społeczne uznanie. To właśnie 
z myślą o nich stworzyliśmy ten 

przegląd – dodał Zygmunt Je-
żewski, członek Zarządu Po-
wiatu w Poznaniu.

Pierwsza edycja „Zlotu Ta-
lentów” odbyła się w 2013 ro-
ku. Organizatorem tego wyda-
rzenia od samego początku jest 
Fundacja Polskich Kawalerów 
Maltańskich „Pomoc Maltań-

Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie zdobył główną nagrodę w piątej edycji Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Nie-
pełnosprawnych – Mieszkańców Powiatu Poznańskiego „Zlot Talentów”. Finał tej imprezy odbył się w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji. Uczestnicy placówki w Puszczykowie nagrodę „Talent Roku” otrzymali za swój teledysk do piosenki „Poza logiką”, którą śpiewa Mrozu.

ska” prowadząca Dom Pomo-
cy Maltańskiej w Puszczyko-
wie. Powiat Poznański wspiera 
fi nansowo to zadanie w ramach 
otwartego konkursu ofert. – Je-
steśmy przekonani, o celowości 
tej inicjatywy. Naszą ambicją 
jest, aby każda kolejna edycja 
przeglądu wnosiła coś nowego. 
Stawiamy wysoko poprzeczkę, 
właśnie po to, aby pokazać ca-
łemu społeczeństwu, jak wybit-
ne uzdolnienia posiadają ludzie 
z niepełnosprawnością – dodaje 
Zygmunt Jeżewski.

I z roku na rok poziom im-
prezy rośnie. – Jurorzy i inne 
osoby oceniające prace na każ-
dym kroku podkreślały, że po-
ziom tegorocznej, piątej edycji 
jest znacznie wyższy od ubie-
głorocznej. Prace i występy są 
coraz bardziej profesjonalne. 
Dotyczy to przede wszystkim 
takich kategorii jak teatr i tele-

dysk. Tutaj ten skok jakościo-
wy jest najbardziej widoczny – 
twierdzi Jerzy Pelowski. – Tym 
razem do przeglądu zgłosiło się 
ok. 220 osób. Mniej więcej tyle 
samo uczestniczyło w poprzed-
nich edycjach – dodaje.

Kto może wziąć udział w 
konkursie? – Osoby niepełno-
sprawne zamieszkujące na tere-
nie powiatu poznańskiego nie-
zależnie od wieku. Zgłoszenia 
przyjmowaliśmy już od marca. 
Uczestnicy mogli się do nas zgła-
szać indywidualnie. Mogły też 
to za nich zrobić różnego rodza-
ju placówki i organizacje – zdra-
dza Jerzy Pelowski. Uczestnicy 
tegorocznego „Zlotu Talentów” 
mogli się wykazać, przysyłając 
tekst literacki, teledysk, prezen-
tację wokalną, prezentację te-
atralną, fotografi ę, pracę malar-
ską lub formę przestrzenną.

Tomasz Sikorski

Kadr z nagrodzonego teledysku do piosenki Mroza

Laureaci głównej nagrody tegorocznego „Zlotu Talentów”

Laureaci tegorocznego przeglądu „Zlot Talentów”
Talent Roku: Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie za 

teledysk do piosenki „Poza logiką” Mrozu.
Piosenka: Paulina Przebitowska.
Teatr: Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” w Konarzewie 

i Otuszu.
Fotografi a: Mariola Mazurek, Mariola Kubiak w temacie 

„Moje magiczne miejsce”, Milena Prusakiewicz, Kamila 
Gibka w temacie „Piękno lasu”.

Teledysk: Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie za „Po-
za logiką” Mrozu.

Tekst literacki: Patryk Łaskarzewski w temacie „Moja pasja”, 
Irena Georgiew w temacie „Dzień, który zmienił moje ży-
cie”.

Praca malarska, forma przestrzenna: Jarosław Balicki – 
„Świat w kolorach tęczy”, Adam Wojciechowski – „Pod-
wodny świat”, Piotr Koterba, Andrzej Wróblewski, Kata-
rzyna Napierała – „Mój przyjaciel robot”, Przemysław Mi-
kołajczak „Art Eko”.

W Puszczykowie to lekarze czekali na pacjentów
„Biała Sobota” to szcze-

gólny dzień w roku. To wte-
dy Szpital w Puszczykowie or-
ganizuje akcję, podczas której 
bezpłatnie i bez skierowania 
można udać się na konsultacje 
do lekarzy specjalistów. Na pa-
cjentów czekają wówczas m.in. 
kardiolodzy, laryngolodzy czy 
neurolodzy. – „Białe Soboty” 
na stałe już weszły do kalenda-
rza imprez w szpitalu w Pusz-
czykowie. Frekwencja poka-
zuje, że jest to impreza bardzo 
potrzebna – mówił starosta po-
znański Jan Grabkowski.

Powiat poznański wraz 
ze Szpitalem w Puszczyko-
wie już po raz drugi zorganizo-
wał tę akcję. Zainteresowanie 
wydarzeniem było bardzo du-
że, dlatego organizatorzy zde-
cydowali się przedłużyć czas 
poświęcony na spotkania z le-
karzami. Podczas „Białej Sobo-
ty” można było także skorzystać 
z bezpłatnych badań m.in. vide-
odermatoskopem w kierunku 
nowotworów skóry, EKG, den-
sytometrycznych w kierunku 
osteoporozy, czy USG metodą 
Dopplera tętnic szyjnych. 

Kobiety w wieku między 
50. a 69. rokiem życia miały 
także możliwość przeprowa-
dzenia badań mammografi cz-
nych. Mieszkańcy powiatu po-
znańskiego powyżej 50. roku 
życia mogli także na miejscu 
bezpłatnie zaszczepić się prze-
ciwko grypie. Wiele osób sko-
rzystało także z porad dietetyka 
oraz dokonało pomiarów cho-
lesterolu, glukozy i ciśnienia 
tętniczego we krwi. 

Zainteresowani mogli też 
uzyskać informacje w punk-
tach informacyjnych m.in. Na-

rodowego Funduszu Zdrowia, 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie, Powiatowego Ze-
społu ds. Orzekania o Niepeł-
nosprawności. „Biała Sobota” 
to jednak nie tylko wymiar me-
dyczny. Dla wszystkich, którzy 
odwiedzili Szpital w Puszczy-
kowie, powiat poznański wraz 
z Powiatową Stacją Sanitarno-
-Epidemiologiczną przygoto-
wali liczne konkursy z nagro-
dami. O dobrą atmosferę na 
tym wyjątkowym pikniku za-
dbało Melo Radio.

Ziemowit Maląg 
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Gminy zapraszają…
 BUK na koncert zespołu Pectus 
Akustycznie, w piątek, 6 paź-
dziernika, godz. 18.00, do Kina 
Wielkopolanin w Buku.
CZERWONAK na Rodzinny 
Rajd Samochodowy z Akwe-
nem, w niedzielę, 8 paździer-
nika, godz. 9.00, start i meta 
obok pływalni w Koziegło-
wach. 
DOPIEWO na Dopiewskie 
Igrzyska Przedszkolaków „Zeu-
ski 2017”, w dniach 18-19 
października, do Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Dopiewie.
KLESZCZEWO na Kleszczew-
ską Złotą Jesień, w piątek, 20 
października, godz. 18.00, do 
Hali Sportowej GOKiS w Klesz-
czewie. Wystąpi Grażyna Łoba-
szewska.
KOMORNIKI na Poznańską 
Pyrę, w niedzielę, 8 październi-
ka, do Muzeum Narodowego 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
-Spożywczego w Szreniawie.
KOSTRZYN na Bal Halloween, 
w sobotę, 28 października, 
godz. 17.00, do Świetlicy Wiej-
skiej Czerlejnko.
KÓRNIK na XX Maraton Ae-
robikowy, w sobotę, 14 paź-
dziernika, od godz. 17.00, do 
Kórnickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu OAZA. 
LUBOŃ na Fes  wal Polskiej 
Piosenki im. Janusza Kondra-
towicza Luboń 2017, w dniach 
6-7 października, godz. 19.00, 
do hali LOSiR w Luboniu.
MOSINA na II Bieg Pamięci, 
w niedzielę, 22 października, 
godz. 11.00, do Nadleśnictwa 
Konstantynowo.
MUROWANA GOŚLINA na 
„Spacer śladami historii” – 
Głęboczek miasto, Głęboczek 
wieś, w niedzielę, 8 październi-
ka, godz. 10.30, miejsce zbiórki 
przy moście w Głęboczku. 
POBIEDZISKA do zwiedzania 
Skansenu Miniatur, codziennie 
w godzinach od 9.00 do 18.00.
PUSZCZYKOWO na I Amator-
ski Turniej Piłki Siatkowej, w 
niedzielę, 1 października, godz. 
9.00, do Hali Widowiskowo-
Sportowej w Puszczykowie.
ROKIETNICA na koncert Muzy-
ka zespołu Queen Symfonicz-
nie, w sobotę, 14 października, 
godz. 18.00, do hali Rokietnic-
kiego Ośrodka Sportu.
STĘSZEW na IV Fes  wal Dyni, 
w weekend 7-8 października, 
do Deli Parku w Rosnówku. 
SUCHY LAS na XIX Rajd Rowe-
rowy im. Leszka Roszczyka Pie-
czona Pyra, w niedzielę, 1 paź-
dziernika. Meta rajdu znajduje 
się w Zielątkowie.
SWARZĘDZ na III Turniej w 
halowej piłce nożnej o Puchar 
Starosty Poznańskiego, w so-
botę, 14 października, od godz. 
9.00 do hali sportowej Zespołu 
Szkół nr 1 w Swarzędzu.
TARNOWO PODGÓRNE na Lu-
sowskie spotkania muzyczne 
i koncert z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Muzyki, w nie-
dzielę, 1 października, godz. 
19.30 do kościoła w Lusowie. 
Wystąpi m.in. Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo 
Podgórne. WB

Wino prosto z Doliny Samy Informujemy 
mobilnie

Nie tylko przez stronę inter-
netową, lecz także dzięki spe-
cjalnej aplikacji powiat poznań-
ski informuje o ważnych i cieka-
wych sprawach. – Wdrożyliśmy 
w naszym powiecie mobil-
ny system informacji SISMS. 
Dzięki niemu na bieżąco mo-
żemy dotrzeć z wiadomościami 
do mieszkańców za pośrednic-
twem tradycyjnych SMS-sów, 
newslettera e-mail oraz aplika-
cji BLISKO – mówi Anna Ja-
worska z Wydziału Promocji i 
Aktywności Społecznej Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu.

Zaletą aplikacji BLISKO 
jest jednoczesna obecność róż-
nych nadawców, zarówno jed-
nostek samorządu terytorialne-
go różnego szczebla, jak i innych 
podmiotów ważnych dla życia 
mieszkańców, np. spółek energe-
tycznych, wodociągów czy sys-
temu monitoringu jakości po-
wietrza. Dzięki temu następuje 
efekt synergii, a liczba użytkow-
ników wzrasta szybciej niż w 
przypadku aplikacji dedykowa-
nej jednemu nadawcy. Aplika-
cja działa na niemal wszystkich 
smartfonach z systemem opera-
cyjnym Android, iOS oraz Win-
dows Phone. Jest ona do pobra-
nia w sklepach AppStore, Go-
oglePlay oraz Windows Store. 
Instalacja jest równoważna zgo-
dzie na otrzymywanie komuni-
katów od wybranych przez sie-
bie nadawców. 

Dla osób, które nie mają za-
instalowanej aplikacji w telefo-
nie lub tablecie, istnieje moż-
liwość otrzymywania infor-
macji pocztą elektroniczną lub 
ich skróconej wersji w posta-
ci SMS-sów. Każdy, kto chce 
otrzymywać informacje tą dro-
gą, powinien zarejestrować się 
za pośrednictwem formularza, 
do którego link znaleźć można 
na stronie internetowej www.
powiat.poznan.pl.

Ziemowit Maląg

– Chciałbym, nieskromnie mówiąc, być tym, który wskrzesi wspaniałe tradycje winiarskie 
w rejonie Poznania – mówi Tomasz Kudla, założyciel i właściciel jedynej w powiecie winnicy. 

Przeciętnemu Polakowi wino 
i winnice kojarzą się przede 

wszystkim z Francją, Hiszpanią, 
Bułgarią i ewentualnie Zielo-
ną Górą. Wielkopolska i wino to 
rzadkie połączenie. A to błąd, bo 
w powiecie poznańskim, w prze-
pięknie położonej Dolinie Samy 
w okolicach Tarnowa Podgórne-
go, świetnie prosperuje Winnica 
Jankowice. – W 2010 roku po-
myślałem, że warto byłoby po 
sobie coś zostawić. Coś, co mo-
głyby kontynuować moje dzieci 
i kolejne pokolenia – wspomina 
Tomasz Kudla, założyciel i wła-
ściciel winnicy. 

– Wino to napój, który mnie 
fascynuje. Te smaki, zapachy 
i aromaty wydobywające się z 
kieliszka... Od dawna marzyłem 
o tym, żeby wypić wino, któ-
re sam bym zrobił i które by po-
chodziło z mojej winnicy. I tak w 
2011 roku posadziłem pierwsze 
krzewy, a trzy lata później do-
konałem pierwszych znaczących 
zbiorów. Co jest potrzebne, by 
stworzyć winnicę? Poza sporymi 
środkami fi nansowymi, marze-
nia, determinacja w dążeniu do 
celu oraz oddana grupa współ-
pracowników – dodaje.  

Początkowo jego pomysł 
wielu wydawał się szalony. To-
masz Kudla dopiął jednak swe-
go. – Wielkopolska nie jest obec-
nie miejscem słynącym z upraw 
winorośli. Kiedy dzieliłem się ze 
znajomymi planami dotyczący-
mi założenia winnicy, uśmiecha-
li się znacząco pełni wątpliwo-
ści. A przecież Poznań słynął z 
upraw winogron i produkcji wi-
na. Wystarczy przywołać nazwy 
dzielnic miasta, takich jak Winia-
ry czy Winogrady. Chciałbym, 
nieskromnie mówiąc, być tym, 
który wskrzesi wspaniałe trady-
cje winiarskie w rejonie Pozna-
nia – mówi szef Winnicy Janko-
wice. 

Te tradycje rzeczywiście się-
gają odległych czasów, bo krze-
wy winne sprowadzono na pol-
skie ziemie najprawdopodobniej 
już w X wieku. Stało się tak za 
sprawą duchownych, którzy po-
trzebowali wina do sprawowanej 
liturgii. Szybko też okazało się, 
że morenowe wzgórza otaczają-
ce Poznań nadają się do uprawy 
winorośli. Dlatego Mieszko I lub 
Bolesław Chrobry zlecili założe-
nie książęcej winnicy. Z polece-
nia władcy osiedlono specjalną 
grupę ludności, która miała za-
jąć się uprawą i produkcją wina. 
Ich osadę zaczęto nazywać Wi-
niarami. Można o tym przeczy-
tać choćby na stronie Winnicy 
Jankowice.

Gdy w 1253 roku książęta, 
Przemysł I oraz Bolesław Poboż-
ny, lokowali na lewym brzegu 
Warty miasto Poznań, przekaza-
li jego mieszkańcom kilkanaście 
wsi, w tym i Winiary. Winogro-
na sadzono na nasłonecznionych 
zboczach za bramą wroniecką 
we wsi Kundorf (okolice dzisiej-
sze Solnej i Libelta), w sąsiedz-
twie Wzgórza św. Wojciecha, na 

Ratajach oraz na 
wschód do miasta, 
we wsi Główna. Z 
czasem pogarszał 
się jednak klimat 
dla poznańskiego 
wina. I to dosłow-
nie. Coraz czę-
ściej importowano także tanie i 
słodkie wina z południa Europy, 
szczególnie z Węgier. Zdobyły 
one olbrzymią popularność i za-
lały rynek również w Poznaniu.  

W kolejnych wiekach wi-
nogrona uprawiano już co naj-
wyżej w ogrodach przydomo-
wych jako roślinę ozdobną lub 
do domowego użytku. Teraz 
znowu mamy jednak wino z po-
wiatu poznańskiego, a konkret-
nie z Doliny Samy. – Uprawia-
my dwie odmiany winorośli, so-
laris oraz regent. Produkujemy 
wina wytrawne: białe, czerwone 
i różowe. Do prowadzenia win-
nicy, poza swoją wiedzą i zapa-
łem, potrzebuję specjalistyczne-
go wsparcia. Winnicy regular-
nie dogląda znany polski enolog 
oraz doświadczeni specjaliści z 
dziedziny ochrony roślin i nawo-

żenia plantacji – zapewnia To-
masz Kudla. 

– Prowadzenie winnicy to 
moja pasja i spełnienie marzeń. 
Niestety, ta pasja pochłania spo-
re środki fi nansowe, które muszę 
pozyskiwać z innych gałęzi mo-
jej aktywności zawodowej. Mam 
nadzieję, że w przyszłości to się 
zmieni. Dla mnie, jako smako-
sza wina, marzeniem jest, aby 
polskie wina gościły na stołach 
zarówno restauracyjnych, jak i 
domowych. Chciałbym, aby pol-
skie winnice były popularne, a 
ich produkty znajdowały uzna-
nie wśród koneserów wina – do-
daje właściciel Winnicy Janko-
wice. Jego wina już są doceniane 
przez miłośników trunku, któ-
ry Galileusz nazywał „światłem 
słońca uwięzionym w wodzie”. 

– Zdajemy sobie sprawę z te-
go, że przed nami długa droga w 
zdobywaniu wiedzy i doświad-
czenia. Dlatego cieszy nas fakt, 
że mimo tak krótkiej obecności 
w rodzinie winiarskiej, jesteśmy 
zauważani i doceniani. Zarów-
no w smakach powiatu poznań-
skiego, jak i na konkursie wina 
polskiego nasze wino znalazło 
uznanie wśród jurorów. Zebrali-
śmy jedne z najwyższych not w 
konkursie na Słowacji, gdzie ju-
rorzy degustowali spośród kilku-
set win. Takie nagrody są uhono-
rowaniem naszej ciężkiej pracy i 
dowodem na to, że cały czas się 
doskonalimy i podnosimy jakość 
naszych produktów – kończy To-
masz Kudla. 

Tomasz SikorskiTomasz Kudla prezentuje wino z własnej winnicy

Nie tylko 
Prasowa17

Powiat poznański to 17 gmin 
wokół Poznania. Dlatego nazy-
wamy się Powiatową17. Mówi-
my o wszystkim, co ważne dla 
mieszkańców. Chcemy być naj-
lepszym źródłem informacji o 
tym, co w powiecie. Istotne infor-
macje publikowane są nie tylko 
tutaj, w comiesięcznym dodatku 
do Głosu Wielkopolskiego. Na 
bieżąco opisujemy wydarzenia w 
Internetowej Powiatowej17. – na 
www.powiat.poznan.pl oraz fan-
page’u powiatu na Facebooku. 
Co tydzień słychać nas też w Ra-
diu Poznań. Radiowy Atlas Po-
wiatu Poznańskiego opowiada 
o najciekawszych sportowych i 
turystycznych miejscach na ma-
pie powiatu. Zaś w każdą środę 
i piątek, przed popołudniowym 
wydaniem Teleskopu, oglądać 
można najświeższe wiadomości 
z powiatu w Telewizyjnej Powia-
towej17. w TVP3 Poznań. (ZM)
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Nieśmiała dziewczyna z gitarą

Czego można się spodzie-
wać na koncercie JoPil?

Koncerty są spontaniczne. 
Każdy z nich jest inny. Koncert 
zależy od nastroju, w jakim je-
stem, od klimatu, jaki tworzą 
ludzie na widowni. Nigdy nie 
trzymam się sztywno przygo-
towanego programu. Czasami 
zmieniam go całkowicie. 

Większość Twoich piose-
nek to smutne utwory…

..bo ja lubię smutne piosen-
ki. A poza tym nie potrafi ę… 
szybko grać na gitarze. Znala-
złam sobie więc taki złoty śro-
dek. Inny jest zresztą mój mate-
riał tworzony po polsku, a inny 
po angielsku. Gdy piszę w na-
szym języku, często idę w stro-
nę piosenki satyrycznej, z dużą 
dozą ironii. 

A po angielsku są rzeczy 
poważniejsze. Jakbyś chowa-
ła się za tym językiem.

Kiedyś tak na pewno było. 
Trudno mi było się „otworzyć” 
śpiewając, po polsku. Mia-
łam wrażenie, że obnażając się 
przed słuchaczami, zapadnę się 
pod ziemię. Angielski wydawał 
mi się bezpieczniejszy. Dojrze-
wam jednak do tego, żeby pisać 
więcej po polsku i to bardziej 
poważnie.

Gdy się wpisze w internet 
Joanna Pilarska, to wyskaku-
ją hasła: blues, folk, piosenka 
autorska, poezja śpiewana. Co 
jest Ci najbliższe?

Blues. Nawet, jak jeździ-
łam na konkursy poezji śpiewa-
nej, to w moim kompozycjach 
zawsze pojawiały się bluesowe 
nutki.

A kiedy i gdzie poczułaś 
bluesa?

Zaczęłam grać na gita-
rze, mając 15 lat. Jestem samo-
ukiem. A bluesa poczułam w 
domu, gdzie zawsze była do-
bra muzyka. Przełom w mojej 
edukacji muzycznej nastąpił w 
1996 roku, kiedy to tata zabrał 

mnie siłą na koncert Deep Pur-
ple.

???
Byłam wtedy na etapie 

Backstreet Boys i Spice Girls. 
Ten pierwszy zespół koncer-
tował wtedy u nas, ale rodzi-
ce nie pozwolili mi pójść na ten 
występ. Musiałam za to iść na 
Deep Purple. Miałam wtedy 
12 lat i jak zobaczyłam tych 
wszystkich ludzi pod Areną, w 
większości ubranych na czarno, 
jak usłyszałam tę głośną muzy-
kę, to byłam po prostu przerażo-
na. Przy trzecim utworze wylą-
dowałam już jednak pod sceną. 
W tym momencie wiedziałam, 
że to moja muzyka. 

Deep Purple to hard rock. 
Trudno mi sobie Ciebie wy-
obrazić w tak ciężkich brzmie-
niach?

Ja też siebie nie widzę, bo 
jestem zbyt delikatna. Ale lubię 
posłuchać takiej muzyki.

Sama komponujesz, sama 
grasz i sama śpiewasz. Jesteś 
taką Zosią samosią z wyboru?

Mama zawsze mi mówiła, 
że jak umiesz liczyć, to licz na 
siebie. I wzięłam sobie te sło-
wa mocno do serca. Jak już wy-
stępuję z kimś, to są to zazwy-
czaj duety, czasami trio. Kusi 
mnie jednak, żeby zacząć grać 
z większym zespołem. Nie jest 
jednak łatwo zebrać taką grupę 
zgranych ze sobą ludzi. Teraz 
mam jednak wokół siebie kil-
ku fajnych chłopaków, z który-
mi gram bluesa.

Twoi ulubieni artyści to 
Ingrid Michaelson, Sarah Jaf-
fe, Cat Power, Damien Ri-
ce czy Chris Stapleton. Trzy 
pierwsze, to śpiewające panie. 
Stapleton to z kolei country…

Lubię słuchać country. W 
Polsce ten rodzaj muzyki koja-
rzy się z „wszystkie drogi pro-
wadzą do Mrągowa”, a tak wca-
le nie jest. Są różne odcienie 
country. Cała muzyka amery-
kańska jest przesiąknięta coun-

– Nie liczę na to, że moja muzyka wypły-
nie w Polsce na szersze wody. Gram to, co 
lubię i czuję – mówi Joanna JoPil Pilarska 
z Tarnowa Podgórnego, której płyta „Some-
thing Good” została zgłoszona do Nagrody 
Grammy. 

try. A wspomniany Stapleton to 
prawdziwy muzyczny gigant, 
człowiek legenda. 

Czyli słuchasz wszystkie-
go?

Można powiedzieć, że je-
stem muzycznie rozdarta. Lubię 
posłuchać też indie czy muzyki 
autorskiej, takiej trochę niezde-
fi niowanej.   

Twoi ulubieni artyści są 
na świecie doskonale znani. 
Ich piosenki na YouTube ma-
ją miliony odsłon. W Polsce 
takiej muzyki jednak nikt nie 
słucha!

To prawda. Pewnego razu 
dość przypadkowo zostałam za-
proszona na koncert uwielbia-
nego przeze mnie Erica Bibba w 
Kopenhadze. Koncert był feno-
menalny, w kameralnej knajp-
ce. Po występie udało się nam 

stuknąć piwem 
i porozmawiać. 
Kiedy Eric się 
dowiedział, że 
przyjechałam 
z Polski, dał 
mi nawet swo-
ją płytę. Póź-
niej starałam 
się go sprowa-
dzić do Polski 
na koncert, ale usłyszałam tyl-
ko: „przecież nikt go nie zna”, 
„nikt na ten koncert nie przyj-
dzie”. 

Ty ze swoją muzyką też 
masz raczej małe szanse na to, 
by przebić się do szeroko rozu-
mianego mainstreamu?

Jestem na tyle nieśmiała, że 
nawet nie przyszło mi do głowy, 
że mogę się tam znaleźć. Gram 
taką muzykę, jaką lubię i czuję. 

Uczą o regionie i zarażają młodzież swoją pasją
Ukazanie piękna lokalnego 

dziedzictwa przyrodnicze-
go, historycznego i kulturowego, 
integracja mieszkańców, prowa-
dzenie badań specjalistycznych 
w zakresie nauk przyrodniczych 
i nauk o sztuce, a także edukacja 
dzieci i młodzieży – tym w skró-
cie zajmuje się Stowarzyszenie 
Promocji Dziedzictwa Kasztela-
nia Ostrowska. 

Kasztelania Ostrowska to 
także historyczna kraina w
Wielkopolsce, niestety, nieznana 
szerzej wśród jej mieszkańców. 
Obejmuje ziemie początków 
Państwa Polskiego na pograni-
czu powiatów poznańskiego i 

gnieźnieńskiego. Informacji o 
niej dostarcza Bulla Gnieźnień-
ska z 1136 roku.

Zrealizowane dotychczas 
przez Stowarzyszenie inicjaty-
wy pokazują, jak duże jest na nie 
zapotrzebowanie, i to nie tylko 
wśród uczestników projektu, ale 
także wśród osób chcących reali-
zować społeczną działalność kul-
turalną na rzecz regionu. Dzia-
łania te pokazują, jak ważne jest 
poczucie tożsamości z miejscem 
zamieszkania.

– Pojęcie dziedzictwa ma 
szeroki horyzont, który chcemy 
poznawać i ukazywać innym. 
To z jednej strony myśl twórcza, 

bieg wydarzeń i dzieła będące 
wynikiem rozwoju społeczności 
– kultura oraz historia. Stanowią 
one często o naszej tożsamości, 
wyrażają indywidualność świa-
topoglądu, a także osobistego 
odczuwania czasu, przestrzeni, 
innych ludzi... Nie jest to tylko 
relikt, ale wartość, z której wy-
rasta w kontynuacji współczesny 
świat, a teraźniejszość czerpie 
wiedzę i inspiracje – zapewnia-
ją osoby działające w Stowarzy-
szeniu.

A kim są odbiorcy inicjatyw 
Kasztelanii Ostrowskiej? Jak po-
kazuje realizacja projektu współ-
fi nansowanego przez powiat po-

znański pn. „Sztuka ziemi – dzia-
łania artystyczne inspirowane 
dziedzictwem regionu”, to dzie-
ci i młodzież, mieszkańcy nasze-
go regionu. Projekt łączy w sobie 
elementy dwóch różnych obsza-
rów: nauki i sztuki współczesnej. 
Jego celem jest pokazanie pięk-
na otaczającego świata przyrody 
przez pryzmat sztuki. 

– Chodzi o pokazanie, że 
przyroda to nie tylko kwitnące, 
kolorowe kwiaty. To również fa-
scynujące relacje ekosystemów, 
których sami jesteśmy częścią. 
Warsztaty organizowane w ma-
łych miejscowościach powiatu 
pozwalają na poznanie nie tylko 

nowych technik artystycznych. 
Wszak to ćwiczenia praktyczne 
w ramach zajęć z fotografi i i per-
formansu – wyjaśniają organiza-
torzy.

To również okazja do przyj-
rzenia się pracom współczesnych 
artystów takich jak Karolina Ży-
niewicz czy Grzegorz Kowalski. 
Ta pierwsza zajmuje się działa-
niami z zakresu bio-artu oraz sze-
roko pojętym eksperymentem 
wizualnym, prowadzi laborato-
rium badawcze, w którym skupia 
się na pracy z materią organiczną, 
wykorzystując przy tym natural-
ne procesy rozkładu i obumiera-
nia. Grzegorz Kowalski jest zna-

nym rzeźbiarzem, performerem, 
twórcą instalacji, pedagogiem, 
eseistą i krytykiem sztuki. 

– Skupiamy się na kontak-
cie kultury z przyrodą, przyro-
dą regionu. Te spotkania mają 
rozwijać wyobraźnię, otwierać 
na sztukę współczesną – mówi 
Maciej Jędrzejczak, prezes Sto-
warzyszenia. To Stowarzysze-
nie skupia osoby różnych pasji 
i zawodów. Dzięki temu możli-
we jest dzielenie się umiejętno-
ściami na wielu płaszczyznach, 
propagowanie wiedzy o regionie 
i zarażanie pasją naukową i arty-
styczną. 

Joanna Michalska

Na liczę na to, że moja muzy-
ka wypłynie w Polsce na szer-
sze wody.

Ale wypłynęła na świe-
cie. Twoja płyta „Something 
Good” została przecież zgło-
szona do Nagrody Grammy. 
Jak to się stało? 

Zaczęło się od tego, że gra-
łam koncerty w Second Life. To 
taki wirtualny świat i przypo-
mina trochę internetowe radio. 
Wygląda to tak, że siedzę so-
bie wieczorem w domu w piża-
mie i gram koncert. W ten spo-
sób usłyszał mnie chłopak, któ-
ry należał do stowarzyszenia 
Grammy. To właśnie on zgłosił 
moją płytę w kategorii muzyka 
bluesowa i płyta roku. Pierw-
szy etap eliminacji przeszłam, 
ale że nie stała za mną żadna 
większa wytwórnia płytowa, to 
ostatecznie przepadłam. Kon-
takty jednak zostały. Dzięki te-
mu poznałam choćby Jennifer 
Gasoi, która przysłała mi swo-
ją płytę ze specjalną dedykacją, 
a zaraz potem dostała Grammy. 

Jako jedyna Polka wygra-
łaś też plebiscyt międzynaro-
dowej platformy Artist Signal. 
Co to za platforma?

To portal, gdzie muzycy 
z całego świata mają swoje 
profi le i gdzie w każdym mie-
siącu można głosować na ulu-
bionego artystę. Tak przynaj-
mniej wtedy to wyglądało. 
Zwycięzca głosowania dosta-
wał 10 tysięcy dolarów. I ja ta-
kie głosowanie wygrałam. Jak 
przyszła koperta do domu, to 
zbladłam i nogi mocno się po-
de mną ugięły.

A jak to się stało, że Twoje 
piosenki znalazły się na ścież-
ce dźwiękowej fi lmu „Pra-
gnienie piękna”…

To też był przypadek. Na 
jednym z koncertów usłyszał 
mnie znajomy reżysera Miguel 
Gaudencio i to on mnie zareko-
mendował. Dzięki temu nawią-
załam fajną znajomość. 

Od Twojej ostatniej płyty 
minęły już trzy lata. Czas więc 
chyba wziąć się do pracy?

Zaraz po wydaniu tamte-
go albumu urodziłam dziecko 
i musiałam trochę przystopo-
wać. Teraz jednak powoli wra-
cam. Wraz z Kostkiem Andrie-
jewem mamy już sporo mate-
riału na nową płytę. Będzie to 
w pewnym sensie kontynuacja 
„Something Good”, choć trochę 
mocniejsza, mniej akustyczna.

Twoje dziecko też słucha 
bluesa.

Jak był malutki, to dostał 
ode mnie ukulele i się z nim nie 
rozstawał. Kiedy jednak zaczę-
łam próby z zespołem, to zako-
chał się w perkusji. Regularnie 
spotyka się teraz z moim perku-
sistą i naparza równo. Ma cał-
kiem niezłe wyczucie rytmu.

Przy wsparciu powia-
tu poznańskiego nagrałaś też 
płytę w duecie z Krzysztofem 
Gąszewskim.

To płyta nagrana na „setkę”, 
bez żadnych poprawek. W zde-
cydowanej większości z covera-
mi. Mieszkam w Tarnowie Pod-
górnym i ostatnio wzięłam też 
udział w imprezie BLusowo. 
Wyszło to całkiem fajnie. Pogo-
da i publiczność dopisały. 

Gdzie Cię jeszcze można 
posłuchać?

Co miesiąc gram w poznań-
skim klubie Aligator podczas 
jam session. Tych koncertów nie 
ma aż tak wiele, bo czasu braku-
je. Na co dzień pracuję jeszcze 
w Lusówku w żłobku.

I pewnie tam też grasz 
bluesa?

Jasne. Maluchy to uwielbia-
ją. Gdy widzą gitarę, są zachwy-
cone.  

Masz marzenia muzyczne?
Jedno, by znaleźć więcej 

czasu na granie. 
Rozmawiał Tomasz Sikorski
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TeniSówka: TRAMPku, nie uwierzysz, ale 
ostatnio widziałam w lesie dzika i dwie sarny i 
wcale się mnie nie bały.

TRAMPek: Oj, TeniSówko, to nic nad-
zwyczajnego. Ostatnio w lasach powiatu 

poznańskiego jest bardzo dużo dzikiej 
zwierzyny. Sam niedawno spotkałem lisa, 
zające, a w oddali widziałem jelenie. W 

ogóle to zwierzyny jest teraz bardzo dużo
 i zwłaszcza po zmroku trzeba bardzo uważać, 

podróżując samochodem po leśnych drogach, 
by uniknąć zderzenia.
TeniSówka: A ja słyszałam, że właśnie teraz 
u jeleni odbywa się rykowisko. W lesie potrafi  

być też głośno. Może jutro rano spotkam ja-
kieś jelenie. Wybieram się na grzyby.

TRAMPek: Masz jakieś swoje ulu-
bione miejsca, gdzie zbierasz grzyby?

TeniSówka: No wiesz, TRAMPku, tak wytrawny grzybiarz jak 
ja w zasadzie nie powinien dzielić się takimi informacjami. Ale 
jeśli obiecasz, że nikomu nie powiesz, to zdradzę Ci tę tajem-
nicę.
TRAMPek: Obiecuję, ode mnie nikt się nie dowie.
TeniSówka: Najczęściej zbieram grzyby w lesie… a w zasadzie 
to nawet w puszczy. Puszcza Zielonka, jak co roku, obrodziła w 
leśne runo.
TRAMPek: Ja częściej chodzę w okolicach Biedruska i Bole-
chowa, ale tam trzeba uważać, żeby przypadkiem nie wejść na 
teren poligonu. Gdy wojskowi ćwiczą strzelanie ostrą amunicją, 
to może być bardzo niebezpieczne.
TeniSówka: Uważaj też, co zbierasz. Wrzucanie wszystkiego, co 
popadnie do koszyka też może być niebezpieczne. Jeśli dokładnie 
sprawdzisz swoje grzyby, a nadal masz wątpliwości, czy wszyst-
kie są jadalne, to najlepiej udać się z nimi do najbliższej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej. Tam za darmo każdy grzyb zostanie 
sprawdzony przez specjalistów.

TRAMPek: Będę ostrożny. Swoją dro-
gą, słyszałem że najlepsze połączenie 
grzybobrania i rykowiska jest teraz w la-
sach w okolicach Szreniawy. Czytałem, 
że zebrała się tam ogromna liczba 
jeleni.
TeniSówka: Szreniawa to świetny 
pomysł. Co prawda w Parku Naro-
dowym grzybów zbierać nie będę, 
lecz wpadnę do Muzeum na wykop-
ki pyrek. Nie ma to jak gorąca pyrka 
z gzikiem.
TRAMPek: Świetny pomysł. Impreza Poznań-
ska Pyra odbędzie się w Szreniawie w niedzie-
lę, 8 października. Musimy się tam koniecznie 
spotkać.

Agata TeniSówka Skowron
Ziemowit TRAMPek Maląg

Bracia Fajferowie miesz-
kają w Borkowicach, w gmi-
nie Mosina. – U nas młodzi 
chłopcy od najmłodszych lat 
śmigają na motorynkach i dla 
wszystkich jest to coś normal-
nego. Wojtek też chciał mieć ta-
ki motorek. No i kiedy miał wy-
bór, czy dostać na czwarte uro-
dziny zestaw huśtawkowy, czy 
motor, to bez wahania wybrał to 
drugie – opowiada Maciej Faj-
fer, tata młodych żużlowców. O 
prawdziwym ściganiu nikt wte-
dy jednak nie myślał. Aż do wy-
jazdu na mecz ligowy Stali Go-
rzów.

– Do prezentacji wyjecha-
li wtedy nie tylko żużlowcy, 
ale też mali chłopcy na podob-
nych motorkach do tego, jaki 
miał Wojtek. No i się zaczęło. 
Wojtek ciągle mnie pytał, czy 
też mógłby tak jeździć. W koń-
cu uległem i dowiedziałem się, 
że ci mali zawodnicy byli z klu-
bu Just Fun GUKS Speedway 
Wawrów, który leży niedaleko 
Gorzowa. Skontaktowałem się 
z nimi, pojechaliśmy na trening 
i tak już zostało. Za jakiś czas 
w ślady Wojtka poszedł Jacek – 
wspomina pan Maciej.  

Dlaczego bracia Fajferowie 
zdecydowali się na Wawrów? – 
Nie mieliśmy wielkiego wybo-
ru. W Borkowicach trudno by-
łoby nam zbudować własny tor. 
Tor to zresztą nie wszystko. W 
Wielkopolsce można pojeździć 
w Pawłowicach czy Dąbczu w 
okolicach Leszna, ale tam nie 
ma szkółki. Najbliższa była w 
Wawrowie i dlatego tam trafi li-
śmy. W jedną stronę mamy 140 
kilometrów. Trenujemy dwa ra-
zy w tygodniu, więc nie jest aż 
tak źle – twierdzi tata zawodni-
ków.  

Młodzi chłopcy szybko za-
kochali się w czarnym sporcie. 
– W pierwszych zawodach wy-
startowałem, jak miałem pięć 
lat. Zawsze pociągał mnie żu-
żel. Moim ulubionym zawodni-
kiem jest Darcy Ward. A właści-
wie był, bo od pewnego czasu 
już nie jeździ z powodu poważ-
nej kontuzji. Bardzo mi się po-
dobał jego styl jazdy. Ward po-

trafi ł wjechać tam, gdzie inni 
się bali – mówi 14-letni Wojtek. 
On w pierwszych latach startów 
wielkich sukcesów nie osiągał. 

– Wielu twierdziło, że po-
winien dać sobie spokój z tre-
ningami. Ale to pracowity i am-
bitny chłopak. I zawsze potrafi  
dopiąć swego. Kiedy skończył 
11 lat, po raz pierwszy wystar-
tował w mistrzostwach Polski 
i zajął w nich szóste miejsce. A 
rywalizował nawet z 16-latka-
mi. Ktoś bez talentu, by takie-
go wyniku chyba nie osiągnął – 
uważa pan Maciej. – Jacek miał 
łatwiej, bo podpatrywał brata i 
się od niego uczył. Jako 6-latek 
został mistrzem Polski w klasie 
50 ccm, w której startują chłop-
cy do lat 10. Potem wygrywał 
w tej klasie jeszcze dwa razy – 
dodaje.

Od tamtego czasu bracia 
Fajferowie, którzy poza nazwi-
skiem nie mają nic wspólnego 
z żużlową rodziną Fajferów z 
Gniezna, zdążyli zgarnąć sporo 
medali. W tym roku zdobyli Pu-
char Polski Par Klubowych na 
miniżużlu. Wojtek rewelacyj-

nie wypadł też w indywidual-
nych mistrzostwach kraju. W 
roku 2016 wywalczył brązo-
wy medal, a w tym sięgnął już 
po srebrny krążek. Walka o ty-
tuł trwała do ostatniego turnie-
ju w Toruniu, w którym Wojtek 
minimalnie przegrał ze swoim 
najgroźniejszym rywalem Bar-
toszem Tyburskim z Gdańska. 

W przyszłym roku Wojtek 
będzie mógł poprawić ten wy-
nik. Chyba, że przejdzie do kla-
sycznego żużla i przesiądzie się 
na prawdziwy motor. Wielu go 
do tego zachęca. – Nie wiem 
jednak, czy jest sens się spie-
szyć. Wojtek urodził się w dru-
giej połowie roku i zanim uzy-
ska licencję w klasie 500 ccm, 
będzie wrzesień. Sezon wtedy 
dobiega końca. Może więc le-
piej poczekać jeszcze rok. My 
zresztą staramy się nie wybie-
gać aż tak daleko w przyszłość 
– mówi mama Agnieszka.  

Jedno jest pewne, nadal w 
klasie 85 ccm startować będzie 
12-letni Jacek. I pewnie powal-
czy już o czołowe lokaty. – By-
łoby fajnie, gdybym mógł jesz-
cze rywalizować z Wojtkiem. 
Na treningach czasami potra-
fi my walczyć do ostatnich me-
trów. Szanujemy jednak swoje 
kości – mówi młodszy z braci, 
który w tegorocznych mistrzo-
stwach Polski dwa razy pokonał 
Wojtka. I właśnie tych dwóch 
punktów zabrakło starszemu z 
braci, by... sięgnąć po tytuł mi-
strza kraju. Tak to już jednak w 
sporcie bywa.   

Jacek na co dzień kibicuje 
Taiowi Woffi  ndenowi. – Anglik 
jeździ widowiskowo. Potrafi  też 
szybko wyciągać wnioski z te-
go, co się dzieje na torze – mó-
wi młodszy z braci. Obaj Fajfe-
rowie interesują się i grają także 
w piłkę nożną. Wojtek kibicuje 
Manchesterowi United, a Jacek 
– Manchesterowi City. Obaj też 
świetnie spisują się w szkolnych 
rozgrywkach piłki ręcznej. A 
uczęszczają do Mosińskiej „Je-
dynki”, odpowiednio do drugiej 
klasy gimnazjum i szóstej klasy 
szkoły podstawowej.

Miłość do sportu muszą 
więc łączyć z nauką. – Nie jest 
to łatwe, bo dwa razy w tygo-
dniu jeżdżą do Wawrowa, a w 
kolejne dwa dni mają treningi 

piłkarskie. No, a w weekendy są 
zawody – mówi pani Agniesz-
ka. Mama do tej pory ze spo-
kojem obserwowała poczyna-
nia swoich synów. – Oni długo 
już jeżdżą i dobrze panują nad 
motocyklem. Wypadków mają 
więc niewiele. Jeśli jednak tra-
fi ą do prawdziwego żużla, to nie 
wiem, co będzie… – przyznaje 
pani Agnieszka. 

A pewnie trafi ą, bo od mi-
niżużla do speedwaya droga 
jest krótka. Zwłaszcza z kla-
sy 85 ccm. Tę drogę w Polsce 
przeszli m.in. Bartosz Zmarz-
lik, Szymon Woźniak czy Kac-
per Woryna. W tej samej klasie 
jeżdżą też wszyscy Skandyna-
wowie czy Australijczycy. Te-
gorocznym mistrzem świata w 
miniżużlu jest Duńczyk Stian 
Nielsen. Zawody odbyły się w 
norweskim Elgane. Fajferowie 
byli jedynymi Polakami, którzy 
tam wystąpili. Wojtkowi zabra-
kło punktu, by awansować do 
ścisłego fi nału. – Po tych zawo-
dach pozostał pewien niedosyt, 
bo start w fi nale byłby dla Wojt-
ka sporym sukcesem – uważa 
pan Maciej.

– Tym bardziej, że naszym 
reprezentantom bardzo trudno 
jest osiągnąć dobry wynik w za-
wodach poza granicami kraju. 
W Danii, Szwecji czy Norwe-
gii tory są bowiem zdecydowa-
nie dłuższe, a to wymaga innej 
techniki jazdy – dodaje. Klasa 
85 ccm to zresztą takie przed-
szkole speedwaya. Kto sobie 
radził na tych motocyklach, ten 
poradzi sobie później na żuż-
lu. Jaka zatem przyszłość cze-
ka braci Fajferów, którzy w tym 
momencie stanowią o sile re-
prezentacji Polski w miniżużlu? 

– Chcemy spokojnie po-
dejmować wszystkie decyzje. 
Do niczego chłopców nie zmu-
szamy, nie robimy nic na si-
łę, ale też bierzemy pod uwa-
gę, że obaj spróbują swoich sił 
w prawdziwym speedwayu. Je-
śli tak się stanie, to chcemy to 
robić z głową. Nie interesuje 
nas przeciętność. Nikt z nas nie 
chce, by chłopcy wozili zera, bo 
wtedy zabawa w sport wyczy-
nowy nie miałaby sensu. Jeśli 
już coś robić, to dobrze – koń-
czy pan Maciej. 

Tomasz Sikorski

Zakochani w motorach i żużlu

Powiatowe wędrówki TRAMPka i TeniSówki

– Wojtek pierwszy motorek dostał na czwarte urodziny. A Jacek zawsze chciał naśladować 
starszego brata. Na motorze nauczył się jeździć szybciej niż na rowerze – wspomina Agniesz-
ka Fajfer, mama mistrzów Polski na miniżużlu. 

Cały team Fajferów na tegorocznych mistrzostwach świata w norweskim Elgane

Wojtek Fajfer w tym roku został indywidualnym wicemistrzem 
Polski w miniżużlu
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