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Od chóru aż do hip-hopu
Nagrody z kultury
Powiat poznański 
po raz kolejny docenił 
ludzi kultury. Tym razem 
nagrody oraz wyróżnienia 
za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości arty-
stycznej otrzymali: Chór 
Bard, Marek Jakubowski, 
Bogdan Żyłkowski oraz 
Robert Krajewski. 
– Od wielu już lat wspiera-
my i nagradzamy osoby z pa-
sją, choć kultura ze swej na-
tury wymyka się ocenom i 
bywa niewymierna – mówi 
Tomasz Łubiński. – Zale-
ży nam na tym, aby kwitła 
kultura w powiecie poznań-
skim i dlatego nagradzamy 
tych, którzy się z nim utożsa-
miają, działają na jego rzecz 
oraz wykorzystując swoje 
talenty, promują zarówno 
polską kulturę, jak i powiat 
poza jego granicami – doda-
je wicestarosta poznański.   

Główną nagrodę o warto-
ści 9,5 tys. zł otrzymał Chór 
Bard. Zespół powstał w 1935 
roku w Luboniu. – Celem, 
który nam przyświeca, jest 
popularyzacja amatorskiego 
ruchu śpiewaczego. W chó-
rze śpiewają 32 osoby. Regu-
larnie występujemy na róż-
nego rodzaju konkursach, fe-
stiwalach i spotkaniach śpie-
waczych, często przywożąc 
z nich nagrody i wyróżnie-
nia – mówią chórzyści z Lu-
bonia. Innego rodzaju dzia-
łalność kulturalną prowadzi 
Marek Jakubowski. To 
właśnie on, w pocysterskich 

murach Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawcze-
go dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach, założył i nadal 
prowadzi Muzeum Tyflolo-
giczne.

– Jesteśmy jedyną taką 
placówką w Polsce. W Euro-
pie też nie ma ich za wiele. 
Podobne muzea są jeszcze 
w Berlinie, Wiedniu, Brnie, 
Bolonii, Sankt Petersburgu 
i Moskwie. Jesteśmy zatem 
w całkiem niezłym towarzy-
stwie. Co nas wyróżnia? Ma-

my największą na świecie 
kolekcję starych map do-
tykowych dla niewidomych. 
Wszystkich eksponatów 
jest ponad sześćset – mó-
wi Marek Jakubowski. Wy-
różniony za propagowanie 
kultury w powiecie poznań-
skim został również Bog-
dan Żyłkowski, współ-
twórca Poznańskiej Funda-
cji Artystycznej, propagują-
cej sztukę niekomercyjną. 

Nasz laureat wyreżyse-
rował kilkadziesiąt spek-

takli teatralnych prezento-
wanych na zamkowej sce-
nie oraz w domach kultury 
w Suchym Lesie, Przeźmie-
rowie, Owińskich, Luboniu 
czy Tarnowie Podgórnym. 
W tym roku postanowiono 
również przyznać wyróżnie-
nie specjalne. Otrzymał je 
Robert Krajewski, uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Suchym Lesie. – Jestem 
tancerzem. Preferuję urban 
street oraz hip-hop – mówi 
14-latek. Lista jego ubiegło-
rocznych osiągnięć jest wy-
jątkowo długa i imponująca. 
Te najważniejsze to triumfy 
na mistrzostwach świata i 
mistrzostwach Europy. 

– Nagrody powiatu po-
znańskiego przyznawane są 
od 2009 roku. Honorujemy 
w ten sposób twórców, arty-
stów, organizatorów, promo-
torów i popularyzatorów kul-
tury. Laureatami mogą być 
także pracownicy instytucji 
kultury, nauczyciele szkół ar-
tystycznych oraz różne orga-
nizacje prowadzące działal-
ność kulturalną. Nagrody 
są przyznawane nie tylko za 
wieloletnią działalność, ale 
także za szczególne osiągnię-
cia. Doceniamy starszych i 
młodszych twórców, spełnia-
jących się w różnych, często 
odległych od siebie gałęziach 
kultury. Jednego pociągają 
bowiem śpiewy chóralne, a 
innego hip-hop. Bo też kultu-
ra jest dla każdego – twierdzi 
wicestarosta poznański. 

Tomasz Sikorski 

Robert Krajewski został wyróżniony przez powiat poznański

Rozpoczął się czas podejmowania decyzji dotyczących wyboru 
szkół dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów
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Świadomie i zgodnie z predyspozycjami wybrać własną ścieżkę kształcenia

Młodzież chce 
znać swoje prawa
Konkurs
15 marca 1962 roku John 
F. Kennedy sformułował 
cztery podstawowe prawa 
konsumentów. To prawa 
do informacji, wyboru, 
bezpieczeństwa i repre-
zentacji. 
W nawiązaniu do tamtego 
wydarzenia w połowie mar-
ca obchodzony jest Świa-
towy Dzień Konsumenta. 
Z tej okazji prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów przyznał wyróż-
nienia „Za zasługi na rzecz 
ochrony konsumentów”. 
Jedno z takich wyróżnień 
otrzymał Marek Radwań-
ski, powiatowy rzecznik 
konsumentów.

To właśnie on, od wie-
lu już lat, wspiera i promu-
je wiedzę z zakresu prawa 
konsumenckiego wśród mło-
dzieży, m.in. sprawując pie-
czę nad powiatowym etapem 
Wielkopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Konsumenckiej. – 
Taka wiedza jest praktyczna 
i przydatna w codziennym 
życiu. Dlatego bardzo się cie-
szę, że młodzież tą tematyką 
jest zainteresowana – mówi 
Marek Radwański. Tym ra-
zem najlepszymi w powiecie 
poznańskim okazali się We-
ronika Żukowska z Zespołu 
Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz 
Michał Najewski i Maja Hipś 
z Zespołu Szkół w Kórniku. 
Teraz cała trójka wystartuje 
w wojewódzkim finale olim-
piady, który zaplanowano na 
kwiecień. (ts)

Edukacja
Rozpoczął się czas podejmo-
wania decyzji dotyczących 
wyboru szkół dla absolwen-
tów szkół podstawowych i 
gimnazjów. Uczniowie mo-
gą świadomie i zgodnie z pre-
dyspozycjami wybrać własną 
ścieżkę kształcenia, a co za 
tym idzie, właściwie pokiero-
wać swoją karierą zawodową. 
W roku szkolnym 2019/2020 
odbędą się dwie odrębne re-
krutacje: dla absolwentów 
8-letnich szkół podstawo-

wych oraz dla absolwentów 
3-letnich gimnazjów. 

Absolwent szkoły podsta-
wowej może kontynuować 
naukę w następujących ty-
pach szkół ponadpodstawo-
wych: 4-letnie liceum ogól-
nokształcące, 5-letnie techni-
kum oraz 3-letnia branżowa 
szkoła I stopnia. Absolwent 
Gimnazjum może kontynu-
ować naukę w następujących 
typach szkół ponadgimna-
zjalnych: 3-letnie liceum ogól-
nokształcące, 4-letnie tech-
nikum oraz 3-letnia bran-

żowa szkoła I stopnia. – W 
tym roku, po raz kolejny, re-
krutacja do szkół ponadpod-
stawowych w powiecie po-
znańskim będzie prowadzo-
na za pomocą systemu elek-
tronicznego. Nabór elektro-
niczny zapewnia obiektywny 
i bezpieczny proces rekruta-
cji kandydatów. Na stronie 
internetowej można wypeł-
nić wniosek o przyjęcie do 
szkoły, zapoznać się z zasada-
mi punktacji i dowiedzieć się, 
czy interesujące nas oddzia-
ły cieszą się dużym powodze-

niem – mówi Tomasz Łubiń-
ski, wicestarosta poznański. 

– Po raz pierwszy w po-
wiecie poznańskim uczeń 
może wybrać więcej niż trzy 
szkoły. A w jednej szkole do-
wolną liczbę oddziałów, co 
znacznie zwiększa szansę do-
stania się do wymarzonej pla-
cówki – dodaje Monika Lis-
-Nożyńska, dyrektor Wydzia-
łu Edukacji. Pełna oferta edu-
kacyjna szkół znajduje się na 
stronie www.nabor.pcss.pl/
powiatpoznanski

 Małgorzata Ślęzak

Druga połowa marca to naj-
lepszy, i tak naprawdę jedy-
ny właściwy moment, aby 
odwiedzić Śnieżycowy Jar. 
Chętnych nigdy nie brakuje, 
bo to właśnie wtedy ten re-
zerwat pokrywa się białymi 
dzwonkami śnieżycy wiosen-
nej. W tym roku dotarcie do 
wąwozu było mocno utrud-
nione, ponieważ jest on poło-
żony na terenie Poligonu Bie-
drusko, a tam od dłuższego 
już czasu trwają ćwiczenia i 
poza weekendami wejść tam 
nie sposób…

Przypomnijmy, że Śnie-
życowy Jar od 1975 roku jest 
rezerwatem florystycznym 
stworzonym dla ochrony wy-
stępującej tam masowo śnie-
życy wiosennej, rośliny obję-
tej ochroną gatunkową i bar-
dzo rzadko spotykanej w tej 
części kraju. Rezerwat znaj-
duje się na zboczach jaru 
schodzącego w kierunku do-
liny Warty i zajmuje obszar 
9,27 ha. Wiele wskazuje na 
to, że śnieżyce zostały posa-
dzone na tym terenie pod ko-
niec XIX wieku. (ts)

Śnieżycowy Jar
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Rozmowa
– Chcemy pokazać, że ist-
nieje wartościowa muzyka 
i wcale nie musi być ona 
niszowa – mówi Marek 
Dudek z Mosińskiego 
Towarzystwa Gitarowego, 
które organizuje Dni Arty-
styczne z Gitarą.

Co odróżnia Dni Arty-
styczne z Gitarą od innych 
wydarzeń muzycznych?  

Zależy nam na tym, aby 
nasza impreza była prawdzi-
wym świętem dla miłośni-
ków muzyki. Nie skupiamy 
się na koncertach znanych 
gwiazd, tylko chcemy je obu-
dować innymi formami arty-
stycznymi. W tym roku na 
przykład organizujemy spo-
tkanie z Krzysztofem i Miko-
łajem Toczko pod nazwą „Pa-
sja bez imitacji”. Będzie mia-
ło ono charakter muzyczno-
-profilaktyczny, ponieważ 
obaj panowie będą mówić o 
tym, jak realizować się twór-
czo, unikając przy tym choć-
by używek. Krzysztof Tocz-
ko swego czasu był muzy-

kiem Dżemu i temat ten jest 
mu doskonale znany. W tym 
spotkaniu uczestniczyć będą 
uczniowie szkół średnich z 
powiatu poznańskiego.

Co jeszcze w tym roku 
przygotowaliście?

Dni Artystyczne z Gitarą 
to także warsztaty, przeglą-
dy i wystawy sprzętu muzycz-
nego. Tak jak w poprzednich 
latach, imprezie towarzy-
szyć będzie Akademia Gita-
rowych Talentów oraz Ogól-
nopolski Przegląd Kapel Gi-
tarowych. Chcemy bowiem 
nie tylko prezentować wyko-
nawców o uznanej marce, ale 
także dawać szansę młodym. 
Przygotowaliśmy także dwie 
wystawy. Jedna z nich bę-
dzie poświęcona 50. rocznicy 
śmierci Krzysztofa Komedy. 
Dodam, że przed rokiem był 
w Mosinie Michał Urbaniak, 
który przygotował specjalny 
program poświęcony temu 
wybitnemu artyście.

A jakie gwiazdy wystą-
pią w tym roku w Mosiń-
skim Ośrodku Kultury?

Wydarzeniem na pew-
no będzie koncert znanej na 
całym świecie grupy Kroke. 
To reprezentanci gatunku 
world music, mający na swo-
im koncie współpracę ze Ste-
venem Spielbergiem, Pete-
rem Gabrielem czy też An-
ną Marią Jopek. Przyjedzie 
do nas także m.in. Martyna 
Jakubowicz, której towarzy-
szyć będzie Mietek Jurecki. 

Gwiazdy łatwo zapro-
sić do Mosiny?

Impreza ma już swoją 
rangę. Jako ciekawostkę po-
dam, że swego czasu dzwo-
niłem z zaproszeniem do 
nieżyjącego już Jarosława 
Śmietany. Jak się okazało 
„złapałem” go wsiadające-
go do samolotu, bo leciał na 
koncerty do Stanów Zjedno-
czonych. Wystarczyło jed-
nak, że powiedziałem, o jakie 
wydarzenie chodzi, i natych-
miast usłyszałem w słuchaw-
ce „tak”. To pokazuje, że mu-
zycy o nas wiedzą. Doskona-
ły PR robi nam m.in. Marek 
Raduli, który przez pewien 
czas był nieoficjalnym kie-
rownikiem artystycznym 
imprezy. Lista tych, którzy 
pojawili się na dotychcza-
sowych dwunastu edycjach 
Dni Artystycznych z Gitarą, 
jest zresztą imponująca. Ich 
zdjęcia z autografami moż-
na zobaczyć w Mosińskim 
Ośrodku Kultury. Biorąc 
pod uwagę wielkość naszego 
miasta, ta nietypowa wysta-
wa robi naprawdę kolosalne 
wrażenie. Rozmawiał 

Tomasz Sikorski Artur Andrus z zespołem

W Mosinie zagrał m.in. Michał Urbaniak. Program tegorocznej im-
prezy, która odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia na stronie MTG

Celem akcji jest nie tylko kształtowanie otwartości na książkę, ale 
również rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez warsztaty

Wieczór z humorem 
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Kabaret
Artur Andrus chętnie przy-
jeżdża do powiatu poznań-
skiego. Jego najbliższy reci-
tal będzie można zobaczyć 
w sobotę, 30 marca, w Cen-
trum Kultury Przeźmiero-
wo. Ze sceny usłyszymy wów-
czas znane i bardzo lubiane 
przez publiczność utwory, bę-
dące już niekwestionowany-
mi przebojami piosenki ka-
baretowej. 

Piosenki są o podróżach 
dalekich i bliskich. O miej-
scach w których autor był, i 
takich, w których go nie było, 
bo niektóre nawet nie istnie-
ją. O uczuciach własnych i cu-
dzych. Przeżytych, zauważo-
nych, zasłyszanych i zmyślo-
nych. Trochę poważnie i tro-
chę nie. 

Koncert rozpocznie się o 
godz. 18.00. Dla tych, którym 
nie uda się tego dnia dotrzeć 
do Przeźmierowa lub też za-
braknie biletów, mamy bar-
dzo dobrą wiadomość. Już 
26 kwietnia będzie można zo-
baczyć Artura Andrusa, i to-
warzyszących mu muzyków, 
w Centrum Kultury w Su-
chym Lesie… (opr. ts)

Krucjata dzieci opisana w rzeźbie

Taka wystawa musiała powstać Festiwal ma już swoją markę

Wystawa
To prawdziwe wydarzenie 
w Galerii Sztuki 
w Mosinie. Niemal przez 
cały marzec można tam 
oglądać wystawę rzeźby 
Wiesława Napierały 
„Krucjata dzieci”. 
– Sztuka współczesna coraz 
częściej ucieka od konkret-
nych tematów. W tym przy-
padku jest jednak inaczej. 
Tutaj jest on mocno wyeks-
ponowany. A, że jest przy 
tym ciekawy i nośny, to wy-
stawa od samego początku 
cieszy się dużym zaintere-
sowaniem – mówi Dorota 
Strzelecka, dyrektor Galerii. 
Tym tematem, jak już tytuł 
wystawy sugeruje, jest kru-
cjata dziecięca, która miała 
miejsce w XIII wieku, a jej ce-
lem było wyzwolenie Jerozo-
limy z rąk muzułmanów. 

– To było jedno z najbar-
dziej irracjonalnych zdarzeń 
w historii Europy. W krucja-
cie brały udział głównie dzie-
ci z Francji i Niemiec, kar-
miąc się niedorzecznościami 
i zostawiając za sobą wszyst-
kie racjonalne argumenty. 
Niepowstrzymywany przez 
nikogo wielotysięczny po-
chód przemierzał Europę i 

powoli wymierał, zmierzając 
do tragicznego celu, którym 
przeważnie była śmierć al-
bo niewola muzułmańska – 
przypomina Wiesław Napie-
rała, absolwent Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych w Poznaniu, który 
obecnie prowadzi pracownię 
Rzeźby na Wydziale Rzeźby i 
Działań Przestrzennych.

– Eksponowane na wy-
stawie prace są próbą synte-
tycznego przedstawienia wę-
drówki przez sacrum i pro-
fanum, stając się ilustracją 
nicości i chorobliwej dewo-
cji dorosłych – dodaje autor, 
który był obecny na wernisa-
żu swoich prac. – Mieliśmy 
na nim wspaniałych gości, 
m.in. z Uniwersytetu Arty-
stycznego w Poznaniu, któ-
ry w tym roku obchodzi swo-
je stulecie. Nasza wystawa 
znakomicie się wpisuje w ten 
jubileusz – twierdzi Dorota 
Strzelecka. – Ostatnio w na-
szej placówce sporo się zresz-
tą dzieje. Mieliśmy m.in. spo-
tkanie z polarnikiem czy też 
jubileusz aktora Michała 
Grudzińskiego. Warto więc 
do nas zaglądać – dodaje dy-
rektor Galerii Sztuki.

Tomasz SikorskiJedna z rzeźb, które można oglądać w Galerii Sztuki w Mosinie
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Warto czytać dzieciom

Edukacja
„Rodzinne czytanie bajek” 
to projekt Stowarzysze-
nia Społeczna Inicjatywa 
Lokalna Sąsiedzi 
z Koziegłów. 

– To nie tylko spotkania z 
książkami, ale także różnego 
rodzaju warsztaty dla dzieci. 
Cykl rozpoczął się w styczniu 
i potrwa do końca roku. Spo-
tykamy się raz w miesiącu, 
w filii Biblioteki Publicznej w 
Koziegłowach. Mile widzia-
ne są całe rodziny – informu-
ją organizatorzy. A o tym jak 
ważne jest codzienne głośne 
czytanie maluchom przeko-
nuje Fundacja Cała Polska 
Czyta Dzieciom.

– To skuteczny sposób 
zbudowania bogatego zaso-
bu słów, nauczania popraw-
nej gramatyki i składni, a 
także doskonalenia mowy. 
Dziecku, któremu codzien-
nie wyraźnie czytamy i du-
żo z nim rozmawiamy, nie 
będą potrzebni logopedzi i 

żmudne ćwiczenia wymo-
wy. Czytanie dziecku to tak-
że najskuteczniejszy sposób 
wychowania człowieka z wy-
obraźnią, samodzielnie my-
ślącego i mądrego, który bę-
dzie umiał sobie radzić ze 
zmianami w życiu – czyta-
my na stronie Fundacji.

– Celem naszej akcji 
jest nie tylko kształtowanie 
otwartości na książkę, ale 
również rozwijanie wyobraź-
ni plastycznej poprzez warsz-
taty, które odbywają się przy 
każdym wydarzeniu – za-
pewniają organizatorzy. Pod-
czas inauguracyjnego spo-
tkania tematem przewod-
nim był karnawał. Ostatnie 
spotkanie zdominowała na-
tomiast wiosna. – Informa-
cje na temat kolejnych spo-
tkań i wszystkiego, co zwią-
zane z „Rodzinnym czyta-
niem bajek”, można znaleźć 
na naszej stronie – zapewnia-
ją organizatorzy ze Stowa-
rzyszenia Społeczna Inicjaty-
wa Lokalna Sąsiedzi. (ts)

Sztuka
Strugi, piły tartaczne, 
różnego rodzaju korby, 
wiertarki, a także obrazy 
wykonane techniką intar-
sji – to wszystko można 
zobaczyć w Swarzędzu 
na wystawie poświęconej 
twórczości w drewnie. 

– Swarzędz to miasto stola-
rzy i taka wystawa prędzej czy 
później musiała tutaj powstać. 
Zapraszamy do obejrzenia bo-
gatej kolekcji tradycyjnych 
narzędzi stolarskich zgroma-
dzonych przez Zbigniewa Sta-
niszewskiego – mówi Julia M. 
Dymitrowska-Koch, kierow-
nik Swarzędzkiego Centrum 
Historii i Sztuki.

Właściciel kolekcji nie 
ukrywa, że zależało mu, aby 
swoją pasją podzielić się z 
mieszkańcami miasta. –
Chciałem, żeby swarzędza-

nie, choć nie tylko, zobaczyli, 
a ci starsi może przypomnieli 
sobie, jakie narzędzia służyły 
kiedyś stolarzom do wykony-
wania mebli. Jak zrodziła się 
moja pasja? W momencie, 
kiedy podjąłem naukę stolar-
ską. Narzędzia gromadziłem 
kilkadziesiąt lat – zapewnia 
Zbigniew Staniszewski.

Na wystawie w Swa-
rzędzkiego Centrum Histo-
rii i Sztuki eksponowane są 
też obrazy wykonane tech-
niką intarsji. – Intarsja by-
ła stosowana w stolarstwie 
czy też przy produkcji me-
bli. Pierwsze tego typu pra-
ce powstawały już w średnio-
wieczu i były dość powszech-
ne – mówi Jan Kułakowski, 
prowadzący warsztaty z in-
tarsji. Wystawę poświęconą 
twórczości w drewnie moż-
na oglądać do 7 kwietnia.
 Dariusz Klincewicz
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Powiatowym szlakiem historii miłosnych
Turystyka
Miłosne historie nie są wy-
łącznie domeną książkowych 
romansów. Pierwsze tygo-
dnie wiosny to idealna pora, 
by wokół Poznania poszukać 
śladów gorących uczuć, nie-
zwykłych porywów serc i ma-
trymonialnych komplikacji.

Związki polsko-szwedzkie
Z tym największy jest amba-
ras, żeby dwoje chciało na-
raz. Jeśli jest inaczej – pro-
blemy gwarantowane. W 
tym konkretnym przypadku 
on chciał, ona niekoniecznie. 
On, czyli szwedzki oficer, do-
wódca oddziału stacjonujące-
go w Mosinie podczas potopu 
szwedzkiego. Ona to szlach-
cianka, właścicielka pobli-
skich włości. Czując się za-
grożona jego zalotami (dziś 
pewnie nazwalibyśmy je stal-
kingiem), zimową porą spa-
kowała kosztowności do sań i 
postanowiła uciec. Szwed nie 
dał za wygraną i ruszył w po-
ścig. Finał dramatu rozegrał 
się na zamarzniętej tafli je-
ziora Skrzynka. Lód pękł, a 
dziewczyna i jej prześladow-
ca wpadli w wodne głębiny, 
które pochłonęły również 
szlachecki skarb. Dziś, po la-
tach, wędrując przez Wielko-
polski Park Narodowy w po-
bliżu jeziora Skrzynka, moż-
na niekiedy zobaczyć postać 
niewieścią ściganą przez 
jeźdźca na czarnym rumaku.

Zdecydowanie lepiej 
skończyła się historia, która 
swój początek miała na dwo-
rze Stanisława Augusta Po-
niatowskiego, gdzie poseł 
króla Szwecji, hrabia Lars 
von Engeström, przebywał 
z delikatną misją matrymo-
nialną. Choć plany wydania 
siostry jego mocodawcy za 
polskiego króla ostatecznie 
spaliły na panewce, to sam 
dyplomata poznał w Warsza-
wie Rozalię Potocką – miłość 
swego życia i późniejszą żo-

nę. Szczęśliwi małżonkowie 
na terenie majątku Rozalii 
w podpoznańskich Jankowi-
cach wznieśli okazały pałac. 
Tym sposobem Wielkopol-
ska doczekała się pierwszej 
budowli wzniesionej w sty-
lu klasycyzmu, jakżeby ina-
czej, romantycznego. Obec-
nie wspaniale odnowiony Pa-
łac Jankowice to tętniąca ży-
ciem placówka kulturalna, 
gdzie można wybrać się na 
koncert, rozwikłać zagadki 
gry turystycznej (quest), po-
spacerować po parku albo 
skorzystać ze świetnego,  ni-
skiego parku linowego.

Niezwykły podarunek
Ślubny prezent – cóż mo-
że nim być? Okazuje się, że 
XIX-wieczny arystokraci po-
trafili podejść do tej kwestii 
z prawdziwym rozmachem… 
Z okazji ślubu Klaudyny i 
Bernarda Potockich brat 
panny młodej – Tytus Dzia-
łyński – ofiarował nowożeń-
com romantyczny zameczek 
na wyspie Jeziora Góreckie-
go (zwanej dziś Wyspą Zam-
kową). Podobno młoda pa-
ra tuż po ślubie przybyła na 

wyspę i spędziła tam miodo-
wy miesiąc. Idylla zakończy-
ła się po upadku powstania li-
stopadowego. Potoccy wyje-
chali za granicę. Sam zamek, 
zniszczony później przez 
Prusaków, można dziś oglą-
dać jako malowniczą ruinę w 
samym sercu Wielkopolskie-
go Parku Narodowego.

Młodzieńcze uczucie
Gdy rodzice mają własne 
plany na ożenek swych dzie-
ci, nie może z tego wyniknąć 
nic dobrego. Córka Herman-
na Bierbauma, właściciela 
Szreniawy, zmuszana do po-
ślubienia niekochanego męż-
czyzny, popełniła samobój-
stwo. Świadectwem tej tra-
gicznej historii jest dziś Mau-
zoleum Bierbaumów, gdzie 
pochował ją zrozpaczony oj-
ciec. Ze szczytu budowli, słu-
żącej obecnie jako punkt wi-
dokowy, widać nie tylko pięk-
ną panoramę Wielkopolskie-
go Parku Narodowego, ale i 
Jezioro Szreniawskie, w któ-
rego wodach młoda Bierbau-
mówna zakończyła swe życie. 

Kolejna historia przypo-
mina losy słynnych kochan-

ków z Werony. Rzecz dzia-
ła się w Puszczy Zielonce w 
pobliżu Mielna, gdzie kiedyś 
stała karczma zwana Ma-
ruszką. W jednej z wielu wer-
sji tej opowieści rolę Romea 
gra ubogi Marian, a Julią jest 
Marysia – córką bogatego 
karczmarza. Gdy próby prze-
konania ojca dziewczyny, by 
wyraził zgodę na ich ślub, 
kończą się fiaskiem, młodzi 
odbierają sobie życie. Ich gro-
by można zobaczyć na rozsta-
jach dróg w uroczysku Ma-
ruszka, przez które prowadzi 
trasa nowo oznakowanego 
szlaku pielgrzymkowego z Ki-
cina do sanktuarium maryj-
nego w Dąbrówce Kościelnej.

Akceptacji ojca swej wy-
branki nie zyskał również 
młody Paweł Edmund Strze-
lecki, zakochany w Aleksan-
drynie (Adynie) Turno. Nie-
zrażony tym faktem posta-
nowił ukochaną… porwać (za 
jej aprobatą) z istniejącego 
do dziś dworu w Więckowi-
cach. Brawurową akcję uda-
remnił czujny ojciec dziew-
czyny, a Strzelecki odjechał 
sam ze złamanym sercem. 
Młodzieńcze uczucie zaowo-

cowało długoletnią korespon-
dencją, a Strzelecki, już jako 
uznany podróżnik i badacz, 
nazwał imieniem ukochanej 
jeden ze szczytów w dalekiej 
Australii. 

Miłosne perypetie
Kim była Teofila z Działyń-
skich Szołdrska Potulicka, 
nim została najsłynniejszym 
polskim duchem? Właściciel-
ką zamku w Kórniku i oko-
licznych dóbr, o które staran-
nie dbała, i dwukrotną mę-
żatką (pierwszy mąż zmarł). 
Po rozwodzie była posądza-
na, przede wszystkim przez 
byłego małżonka, o liczne ro-
manse, co gorsza z duchow-
nymi – księdzem z Kórni-
ka, pastorem z Bnina, a na-
wet… ogrodnikiem. Pokutu-
jąc za rozwiązły tryb życia, 
po śmierci stała się duchem, 
zwanym Białą Damą. Każ-
dej nocy wsiada na konia i ra-
zem z tajemniczym czarnym 
jeźdźcem objeżdża swe po-
siadłości, a w dzień spogląda 
na zwiedzających z obrazu w 
kórnickim zamku.

Obyczajowy skandal to-
warzyszył również innej po-
staci, tym razem Czarnej Da-
my, czyli Felicji Potockiej z 
Będlewa. Słynąca z urody Fe-
licja, już jako mężatka, nawią-
zała romans ze swym przy-
rodnim siostrzeńcem, co wy-
wołało oburzenie ówczesnej 
opinii publicznej. Późniejsze 
wydarzenia przybrały tra-
giczny obrót: kochankowie 
zginęli z rąk Macieja Mielżyń-
skiego. Zabójca, czyli zazdro-
sny mąż Felicji, nie poniósł 
żadnej kary, gdyż sąd uznał, 
że działał w obronie honoru 
rodziny. Dziś w pałacu w Bę-
dlewie funkcjonują hotel, re-
stauracja i centrum konfe-
rencyjne, a nocami po pałacu 
i parku przechadza się tajem-
nicza, ulotna zjawa w czar-
nym stroju.

Piotr Basiński

Dziś w pałacu w Będlewie funkcjonują hotel, restauracja i centrum konferencyjne, a nocami po pałacu 
i parku przechadza się tajemnicza, ulotna zjawa w czarnym stroju

Jazz na Piano Day 
Koncert
W ubiegłym roku Piano Day 
po raz pierwszy zagościło w 
Centrum Kultury Przeźmie-
rowo. I to z dużym hukiem, 
bo zagrał tam zdobywca na-
grody Grammy, Włodek Paw-
lik. Tym razem także zagrają 
wybitni artyści, a konkretnie 
Trio Andrzeja Jagodzińskie-
go. Koncert zaplanowano na 
29 marca, na godz. 19. (ts)
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Wyjątkowa, 45-minutowa podróż przez muzyczne epoki, dźwięki oraz style
Symfonia
Projekt „Symfonia na 
skrzypce i DJ” ponownie 
zawitał do powiatu poznań-
skiego. – To już jego trzecia 
edycja. Tak jak w dwóch po-
przednich, staramy się łą-
czyć tradycję z nowoczesno-
ścią. I to w sposób możliwie 
jak najbardziej przyjazny i 
ciekawy dla uczniów, mło-
dzieży oraz dorosłej publicz-
ności – mówi Tomasz Dolski 
najmłodszy zdobywca nagro-
dy muzycznej Związku Pol-

skich Autorów i Kompozy-
torów „Kryształowy Kamer-
ton” i absolwent Akademii 
Muzycznej im. F. Nowowiej-
skiego w Bydgoszczy na Wy-
dziale Dyrygentury, Jazzu i 
Edukacji Muzycznej.

To właśnie on stara się 
zaszczepić wśród młodzieży 
miłość do muzyki poważnej 
i zachęcić do jej odkrywania. 
– Podczas występu nie tylko 
gram, ale też opowiadam o 
muzyce i ciekawostkach z nią 
związanych. Staram się wy-

rwać młodzież z lekcji i zafun-
dować im 45-minutową po-
dróż przez muzyczne epoki, 
dźwięki i style – mówi mło-
dy artysta. Trzecia edycja 
„Symfonii na skrzypce i DJ” 
przybliża słuchaczom m.in. 
muzykę XX i XXI wieku. – 
Nawiązujemy do Béli Bartó-
ka, ale też do Raya Charlesa 
– mówi Tomasz Dolski.   

W trakcie koncertu nie 
brakuje też hitów muzy-
ki pop zaprezentowanych 
w możliwie jak najbardziej 

symfoniczny sposób. Ta-
kich muzycznych rarytasów 
tym razem mogli wysłuchać 
uczniowie szkół prowadzo-
nych przez powiat poznań-
ski. Artyści pojawili się bo-
wiem w Zespole Szkół w Bo-
lechowie oraz w Murowanej 
Goślinie, a także w Specjal-
nymOśrodku Szkolno-Wy-
chowawczym dla Dzieci Nie-
widomych w Owińskach. I w 
każdym z tych miejsc ten po-
mysł na muzykę spotkał się 
z gorącym przyjęciem. (ts) Tomasz Dolski na koncercie w Zespole Szkół w Bolechowie
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Więcej pieniędzy
Zabytki
Powiat poznański przezna-
czył 1 700 000 zł na dofinan-
sowanie prac konserwator-
skich i restauratorskich przy 
zabytkach. Otrzyma je osiem-
naście obiektów. W tym roku 
odnowionych zostanie wiele 
obiektów osób prywatnych, 
jak Dwór w Złotniczkach, bu-
dynek dawnego Zajazdu pod 
Złotą Gwiazdą z salą tanecz-
ną w Golęczewie, budynek 
byłego dworca w Puszczyko-
wie oraz Dwór Rodziny Jac-
kowskich we Wronczynie. 

Dotacje otrzymają także 
Zamek w Kórniku, budynek 
willowy w Luboniu, Dom Pa-
rafialny przy parafii pw. św. 
Floriana w Wirach, a także 
wiele kościołów, m.in: św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Jeziorkach, św. Mikołaja 
w Owińskach, Wszystkich 
Świętych w Kleszczewie, Na-
rodzenia NMP w Sobocie, 
Narodzenia NMP w Tulcach 
czy św. Marii Magdaleny w 
Długiej Goślinie.

– Dbanie i ochrona zabyt-
ków jest dla nas ważne, bo 
to nasze dziedzictwo kultu-
ry i pozostałości po naszych 
przodkach. Dlatego co roku 
zwiększamy środki na dofi-
nansowanie prac konserwa-
torskich i restauratorskich 
przy zabytkach. A wszystko 
po to, by zachować i chronić 
je dla przyszłych pokoleń – 
mówi wicestarosta poznań-
ski Tomasz Łubiński. 

Natalia Siejek
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Różnie w życiu może być...

Skorpiony liczą na kibiców z powiatu

Waleczne Bobry z awansem i złotem
Tenis stołowy
– Trenuję od 9 lat. I to 
często dwa razy dziennie 
– mówi 15-letnia Zuzan-
na Sułek, zawodniczka 
I-ligowego LKTS Luvena 
Luboń, czołowa tenisistka 
stołowa w swojej katego-
rii wiekowej w kraju. 

Pamiętasz swój pierw-
sze mecz?

Jak przez mgłę. Pamię-
tam tylko, że go przegrałam 
i byłam z tego powodu moc-
no rozczarowana. Potem 
szło mi nieco lepiej. Najmilej 
wspominam pierwsze wygra-
ne zawody. Były zorganizo-
wane z okazji Dnia Dziecka.

Od kiedy trenujesz?
Od 9 lat, a mam teraz 15. 
Sama wybrałaś sobie 

ten sport?
Chciałam coś robić i 

wspólnie z tatą szukaliśmy 
odpowiedniej dyscypliny. I 
to właśnie tata znalazł stro-
nę poświęconą tenisowi sto-
łowemu. Szybko się też oka-

zało, że w naszej okolicy jest 
klub. Poszłam więc na tre-
ning, bardzo mi się spodoba-
ło i tak już zostało.

A co Ci się spodobało 
na tym treningu?

Jak się jest małym dziec-
kiem, to najważniejsza jest 
sama atmosfera wokół spor-
tu. I ta była naprawdę fajna. 
Do tego trafiłam na miłą tre-
nerkę. Z czasem zaczęłam 
wygrywać i przykładać coraz 
większą wagę do wyników.

A te, masz znakomi-
te. Grałaś choćby w repre-
zentacji Polski kadetek.

Od tego roku jestem już 
jednak juniorką i teraz mam 
dużo trudniej, bo muszę ry-
walizować z dziewczynami o 
rok, a nawet dwa lata starszy-
mi. Z każdym kolejnym sezo-
nem powinno być jednak ła-
twiej, bo będę coraz starsza.

W Grand Prix Polski 
zajęłaś 17. miejsce. Ono 
Cię satysfakcjonuje?

Tak, ponieważ obecnie 
mniej więcej taką lokatę zaj-

Zuzanna Sułek jest jedną z liderek I-ligowego klubu z Lubonia
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Żużel
– Chcemy, by z naszym ze-
społem utożsamiali się nie 
tylko fani czarnego sportu 
ze stolicy Wielkopolski, ale 
także z całego powiatu po-
znańskiego. Zależy nam, aby 
nasz stadion odwiedzali kibi-
ce z okolicznych gmin. Ma-
my wiele pomysłów, jak ich 
przyciągnąć na Golęcin – za-
pewnia Arkadiusz Ładziń-
ski, prezes II-ligowych Skor-
pionów. Power Duck Iveston 
PSŻ Poznań w tym roku wy-
daje się wyjątkowo mocny. – 
Rola faworyta nam nie prze-
szkadza. Chcemy powalczyć 
o jak najwyższe cele, czyli 
awans – dodaje. 

Skład poznańskiego ze-
społu, jak na II-ligowe realia, 
prezentuje się naprawdę im-
ponująco. Zimą drużynę 
wzmocnili przecież Marcin 
Nowak oraz Czech Eduard 

Krcmar, którzy w poprzed-
nich sezonach z powodze-
niem reprezentowali bar-
wy gnieźnieńskiego Startu. 
– To mogą być filary nasze-
go zespołu – uważa prezes. 
Dużym wzmocnieniem bę-
dzie także Damian Dróżdż, 

który do tej pory startował w 
Sparcie Wrocław. Do tego do-
chodzą liderzy z poprzednie-
go roku, czyli Francuz David 
Bellego i Rosjanin Władimir 
Borodulin. Jakby tego było 
mało, PSŻ ma także wyjątko-
wo solidnych juniorów, Mar-

ka Lutowicza oraz braci Mi-
chała i Bartosza Curzytków.

– To nie tylko mocny, ale 
też młody zespół. Nie jest to 
przypadek, bo drużyna była 
tak budowana, aby po ewentu-
alnym awansie nie wymagała 
korekt – zdradza Arkadiusz 
Ładziński. Pierwszy mecz o 
punkty Skorpiony pojadą w 
niedzielę, na wyjeździe z Ko-
lejarzem Opole. Inauguracja 
w Poznaniu nastąpi 14 kwiet-
nia, kiedy to na Golęcin przy-
jedzie Polonia Bydgoszcz. – 
Liczymy na to, że nasz obiekt 
będzie tętnił życiem. Chcemy, 
aby kibice, w tym także ci z 
powiatu,  byli naszym dodat-
kowym zawodnikiem. Bilety, 
w porównaniu choćby z wej-
ściówkami do kina, nie będą 
drogie. Młodzież do lat 15 na 
stadion wejdzie za złotówkę – 
kończy Arkadiusz Ładziński.

Tomasz Sikorski

Ultimate frisbee
Zakończony nie tak 
dawno sezon halowy był 
wyjątkowo udany dla 
reprezentantów Brave 
Beavers z Dopiewa. 
„Waleczne Bobry” swoją se-
rię udanych występów zapo-
czątkowali w Płocku, gdzie 
pierwsza drużyna w impo-
nującym stylu, z kompletem 
zwycięstw na koncie, wywal-
czyła awans do I ligi. Przy 
okazji najlepszym zawodni-
kiem turnieju został wybra-
ny Mateusz Gibki, który kil-
ka dni wcześniej odebrał pre-
stiżową nagrodę Polskiego 
Stowarzyszenia Graczy Ulti-
mate dla najlepszego zawod-
nika 2018 roku.

W Dopiewie utalentowa-
nych zawodników jest więcej, 
o czym można się było prze-

konać kilka dni później we 
Wrocławiu, gdzie odbyły się 
młodzieżowe mistrzostwa 
Polski do lat 20.  Young Bra-
ve Beavers spisali się tam 
znakomicie, krocząc od zwy-
cięstwa do zwycięstwa. W 

starciu o złoto młodzież z po-
wiatu poznańskiego pokona-
ła broniąca tytułu ekipę Flow 
Junior White Wrocław. Do-
dajmy, że Bobry są także ak-
tualnym młodzieżowym mi-
strzem Polski na trawie. (ts)

Złoci medaliści halowych młodzieżowych mistrzostw Polski

Żużlowcy PSŻ chcą w tym sezonie powalczyć o awans do I ligi

Radość koszykarek Lidera po wygranej z MKS MOS Wrocław
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muję w rankingu juniorek. 
Liczę, że w następnych sezo-
nach będę ją systematycznie 
poprawiać.

W podnoszeniu pozio-
mu pomagają Ci regular-
ne występy w I lidze? 

Na pewno, bo gram tam z 
lepszymi i bardziej doświad-
czonymi rywalkami, preferu-
jącymi różne style gry. A to 
bardzo istotne.

I często z nimi wygry-
wasz…

Ten sezon jest dla nas 
wszystkich udany. Cieszymy 
się, że już teraz zapewniliśmy 
sobie utrzymanie na tym po-
ziomie rozgrywek.

Trenujesz od dziewię-
ciu lat, a jak często?

Raz, a nawet dwa razy w 
tygodniu. Wkrótce idę jed-
nak do liceum i poranne tre-
ningi będę musiała sobie od-
puścić. To problem, bo w 
weekendy czasu na dodatko-
we zajęcia nie ma. W tym cza-
sie gram przecież w turnie-
jach i meczach ligowych.

Wiążesz swoją przy-
szłość z tym sportem?

Chciałabym. Po głowie 
chodzi mi też pomysł, aby 
zostać trenerem. To jednak 
na razie odległa przyszłość. 
Póki co łączę sport z nauką. 
Łatwo nie jest, ale nauki od-
puszczać nie zamierzam. Bo 
przecież różnie w życiu może 
być… Rozmawiał 
 Tomasz Sikorski

Juniorki Lidera w półfinale
Koszykówka
Juniorki UKS Lidera Swa-
rzędz awansowały do półfina-
łów mistrzostw Polski w swo-
jej kategorii wiekowej. Pod-
opieczne trener Anny Talar-
czyk miejsce w gronie dwu-
nastu najlepszych ekip w kra-
ju do lat 18, zapewniły sobie 
podczas turnieju w Bydgosz-
czy.  Liderki rozpoczęły go od 
przegranej 46:56 z MUKS 
Bydgoszcz, ale później zde-
molowały 74:39 UKS Trójkę 

Żyrardów oraz pokonały po 
dramatycznym boju  63:51 
MKS MOS Wrocław. 
– To nam pozwoliło zająć 
drugie miejsce, gwarantują-
ce awans. Ten awans to zresz-
tą nasz wielki sukces, ponie-
waż w składzie Lidera są tyl-
ko… trzy juniorki, i to z młod-
szego rocznika 2002. Resz-
tę zespołu tworzą kadetki z 
roczników 2003 i 2004 – mó-
wi Marcin Madanowski, me-
nedżer zespołu.. (ts)


