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Z nadZieją na powrót do normalności  

tunelem pod ulicą GrunwaldZką wsparcie finansowe dla sZpitali

Nadchodząca wiosna sprawia, że wszyscy coraz mocniej 
liczymy na powrót do normalności. O tym, że tak jest 
świadczy liczba zaplanowanych na ten rok imprez i róż-
nego rodzaju działań wspartych przez powiat poznański 
w otwartym konkursie ofert.

- W sumie, w ramach 
otwartego konkursu ofert, do 
Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu wpłynęły 332 oferty. To 
więcej niż w ubiegłym roku, co 
jest warte podkreślenia, biorąc 
pod uwagę od wielu miesięcy 
panującą w naszym kraju pan-
demię i liczne obostrzenia z niej 
wynikające. W rezultacie oceny 
formalnej i merytorycznej na 
232 zadania rozdysponowali-
śmy 1 906 100 złotych – mówi 

wicestarosta poznański To-
masz Łubiński. Liczba zgłoszo-
nych projektów pokazuje też, 
jak duża jest nadzieja na po-

prawę sytuacji epidemiologicz-
nej i powrót imprez masowych, 
choćby w nieco innym kształcie 
niż ten dotychczas znany. Do-
skonale to widać choćby po li-
ście planowanych działań z kul-
tury i sztuki.

W tym przypadku mamy 
zgłoszonych wiele imprez, któ-
re z wiadomych powodów mu-
siały zostać odwołane w roku 
ubiegłym. Są to choćby Luboń-
ski Festiwal Polskiej Piosen-

ki im. Janusza Kondratowicza, 
Międzynarodowy Dziecięcy Fe-
stiwal Folkloru Kids Fun Folk, 
Powiatowy Przegląd Piosen-

ki Osób Niepełnosprawnych 
„Złoty Słowik”, Festiwal Sztu-
ki Ludowej czy też Festiwal Ba-
tyskaf. Na ten rok zaplanowano 
również wydarzenia okoliczno-
ściowe. Takim na pewno będzie 
75-lecie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach. – Z tej okazji planujemy 
wydanie publikacji, poświęco-
nej historii tej placówki i lo-
sów jej absolwentów – zapew-
nia Łukasz Mroziński, prezes 
Stowarzyszenia „Pomóż Dziec-
ku Niewidomemu”.

Wiele ciekawych inicjatyw 
pojawiło się również w zakre-
sie turystyki. Jedną z nich jest 
projekt Fundacji Leśne Dzi-

ki. – Przygotowujemy cykl pię-
ciu mikrowypraw dedykowa-
nych mieszkańcom powiatu 
poznańskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzin z ma-
łymi dziećmi, dziadkami, czy 
też osób wymagających wspar-
cia w przemieszczaniu się – in-
formują organizatorzy. Turysty-
ka to również liczne i często już 
tradycyjne rajdy. Organizowa-
ne one będą praktycznie o każ-
dej porze roku i każdy, kto lubi 
taką formę spędzania wolnego 
czasu na pewno w tych ofer-
tach znajdzie coś dla siebie. Od 
turystyki blisko już do sportu, 
który z licznych dziedzin życia 
chyba najlepiej opiera się pan-
demii. Bo choć imprezy odby-

wają się bez udziału publiczno-
ści, to jednak systematycznie są 
rozgrywane. Nadal też organi-
zowane są zgrupowania i obozy 
szkoleniowe.

Edukacja szkolna obecnie 
prowadzona jest w większości 
cały czas zdalnie. Nic też dziw-
nego, że w tym obszarze za-
dań publicznych planowane są 
m.in. liczne warsztaty wspie-
rające naukę. Dofinansowane 
w ramach otwartego konkursu 
ofert będą również działania z 
pomocy społecznej i zdrowia. 
Wzorem lat ubiegłych mają 
one na celu aktywizację osób 
starszych i osób z niepełno-
sprawnościami. Takie inicjaty-
wy jak „Serce od Serca”, „Wie-

czór z Aniołami” czy też „Zlot 
Talentów” mają już swoją tra-
dycję. Podobnie może być w 
przypadku „Powiatowej Olim-
piady Senioralnej”. – Pierwsza 
edycja tej imprezy okazała się 
strzałem w dziesiątkę. Nieste-
ty, w ubiegłym roku z oczywi-
stych przyczyn zawody musieli-
śmy odwołać. Teraz liczymy na 
ich reaktywację – mówi Regina 
Górniaczyk z Uniwersytetu Lu-
bońskiego Trzeciego Wieku.

Oczywiście to na razie tyl-
ko plany, choć niektóre impre-
zy, jak choćby rajd turystycz-
ny „Wielkopolanki za kółkiem” 
już zostały zrealizowane. Bio-
rąc pod uwagę sytuację zwią-
zaną z pandemią, trzeba jed-
nak założyć, że część z tych 
planów ulegnie mniejszej lub 
większej modyfikacji. – Mamy 
już doświadczenia z poprzed-
niego, wyjątkowego pod każ-
dym względem roku. Wiemy, 
jak ważna jest komunikacja, 
dlatego też zachęcamy do in-
formowania o potencjalnych 
zmianach związanych z harmo-
nogramem, kosztorysem, czy 
też przebiegiem realizacji zada-
nia. Pozwoli to na ich realizację 
w najlepszy możliwy sposób – 
kończy wicestarosta poznański.

Anna Jaworska 
Tomasz Sikorski

W urzędach gmin powiatu 
poznańskiego cały czas można 
składać wnioski o udział w pro-
gramie likwidacji wyrobów za-
wierających azbest. - Procedu-
ra przystąpienia do programu 
jest prosta. Wystarczy złożyć 
wniosek do gminy, na której 
jest położona nieruchomość, i 
na której znajdują się wyroby 
zawierające azbest. Do wnio-
sku należy załączyć dokument 
potwierdzający własność nieru-
chomości i ewentualnie zgodę 
jej współwłaścicieli. Zaraz po-
tem, po wstępnej gminnej we-
ryfikacji, taki wniosek trafia do 
nas – mówi Agata Sibila z Wy-

działu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu. 

Powiat poznański pokry-
wa sto procent kosztów zwią-
zanych z likwidacją wyrobów 
azbestowych, dotyczy to de-
montażu, odbioru, transportu 
oraz unieszkodliwienia. Pro-
gram usuwania azbestu na te-
renie powiatu poznańskiego 
prowadzony jest już od 2006 
roku. – Do tej pory usunęliśmy 
ponad 12 tysięcy ton azbestu. 
To dużo, ale jeszcze sporo pracy 
przed nami. Przez te wszystkie 
lata na ten cel przeznaczyli-
śmy ponad 6,5 miliona złotych 

– dodaje. Termin składania 
wniosków do urzędów gmin 
mija 30 lipca. Są one do po-
brania na stronie internetowej 
www.bip.powiat.poznan.pl w 
zakładce „środowisko” na pod-
stronie „azbest”. (ts)

proGram likwidacji aZbestu

Wiosną 2023 roku będzie 
można przejechać bezko-
lizyjnie pod torami kole-
jowymi na granicy Pozna-
nia i Plewisk. Przy ulicy 
Grunwaldzkiej powstanie 
także węzeł przesiadkowy, 
który połączy różne środki 
transportu. 

Spółka Poznańskie Inwesty-
cje Miejskie podpisała umowę 
z wyłonionym w postępowaniu 
przetargowym wykonawcą ro-
bót budowlanych, spółką Bu-
dimex. Dziś ulicę Grunwaldzką 
przecina mocno obciążona linia 
kolejowa E20 łącząca Warsza-
wę z Berlinem, dlatego przejazd 
przez tory jest bardzo często za-
mykany. W ramach inwestycji 
powstanie wiadukt kolejowy, a 
droga zostanie pogłębiona tak, 
by jej użytkownicy mogli bez-
kolizyjnie jeździć i przechodzić 
pod torami.

Inwestycja obejmuje budo-
wę lub rozbudowę istniejącego 
układu komunikacyjnego w re-
jonie ulicy Grunwaldzkiej wraz 
z infrastrukturą towarzyszą-
cą, jak drogi, ścieżki rowerowe, 
chodniki, zjazdy i przystanki 
autobusowe, miejsca posto-
jowe oraz parking z układem 
dróg dojazdowych. Nowa pę-
tla autobusowa w rejonie pero-
nu PKP umożliwi szybką prze-
siadkę pomiędzy pociągami i 
autobusami. Uzupełnieniem wę-
zła będzie parking samochodo-
wy oraz miejsca dla rowerów. 
Obiekt będzie dostosowany do 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. Pasażerowie komu-
nikacji publicznej będą mogli 
czekać na swój autobus czy po-
ciąg w nowej poczekalni albo 
pod wiatami peronowymi.

– Rozpoczęcie tej inwesty-
cji jest dowodem na to, jak po 
długiej debacie i ścieraniu się 

wielu koncepcji przebudowy 
granicy powiatu i miasta, sa-
morządy mogą dojść do poro-
zumienia. To również dowód 
na to, jak doskonale potrafimy 
współpracować w ramach Me-
tropolii Poznań na rzecz na-
szych mieszkańców – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznań-
ski. Budowa zintegrowanego 
węzła transportowego jest reali-
zowana ze wsparciem funduszy 
unijnych. W kosztach inwesty-
cji partycypują: Miasto Poznań, 
Powiat Poznański oraz Gmina 
Komorniki. W 2019 r. wszyst-
kie trzy strony zawarły porozu-
mienie o partnerstwie na rzecz 
realizacji inwestycji. Miastu 
Poznań przyznano dofinanso-
wanie unijne w wysokości po-
nad 66 mln zł. Pozostałe koszty 
(wykonawca wycenił prace na 
95,55 mln zł) zostaną pokryte 
przez miasto, powiat i gminę.

(PIM - opr. ts)

Samorządy stowarzyszone 
w Metropolii Poznań przekażą 
szpitalom ponad 13 milionów 
złotych na zakup sprzętu i środ-
ków do walki z COVID-19. 
Sprzęt medyczny trafi do sied-
miu szpitali na terenie Metro-
polii. – Jako stowarzyszenie od 
początku angażowaliśmy się w 
walkę z pandemią koronawi-
rusa. Organizowaliśmy akcje 
promocyjne emitowane w me-
diach, wsparliśmy kadrowo Sa-
nepid, stworzyliśmy dodatko-
we punkty szczepień. Przyszła 
kolej na wsparcie szpitali – mó-
wił wicestarosta poznański To-
masz Łubiński.

Pieniądze pochodzą ze środ-
ków Zintegrowanych Inwesty-

cji Terytorialnych w ramach 
Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
na realizację programów zdro-
wotnych. Samorządy zgodnie 
uznały, że w obszarze zdrowia 
największe potrzeby wynika-
ją obecnie z pandemii korona-
wirusa i stąd decyzja o zakupie 
odpowiedniego sprzętu. Bli-
sko 10 milionów złotych szpi-
tale uzyskają na sprzęt medycz-
ny, w tym aparaty RTG, USG 
i EKG, łóżka szpitalne, matera-
ce, wózki do przewożenia cho-
rych, dźwig szpitalny obszaru 
COVID, kardiomonitory czy 
defibrylator. 

Pieniądze te trafią do placó-
wek samorządowych: Szpita-

la w Puszczykowie im. prof. 
S.T. Dąbrowskiego – 3 milio-
ny złotych, SPZOZ Szamotuły 
– 1,8 miliona złotych, Szpita-
la Powiatowego im. T. Maliń-
skiego w Śremie – 1,8 miliona 
złotych, SPZOZ w Oborni-
kach – 1,8 miliona złotych 
oraz Wielkopolskiego Centrum 
Pulmonologii i Torakochirur-
gii w Ludwikowie – 1,3 milio-
na złotych. Za ponad 3 milio-
ny złotych zakupione zostaną 
środki ochrony osobistej i do 
dezynfekcji, które trafią przede 
wszystkim do Wielospecjali-
stycznego Szpitala Miejskie-
go  im. J. Strusia w Poznaniu 
i Szpitala Miejskiego im. F. Ra-
szei w Poznaniu. (opr. - ts)

Wspieramy ciekawe inicjatywy i projekty, 
mające na celu wzbogacić ofertę kultural-
ną, edukacyjną czy też sportową dla naszych 
mieszkańców

Tomasz Łubiński
WICESTAROSTA POZNAŃSKI
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Szósta edycja festiwalu Batyskaf nad Jeziorem Kórnickim
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Grali na Przystanku Woodstock i na Polach lednickich

Pomoc finansoWa dla 
białoruskich studentów

Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa obchodzi jubileusz 25-lecia swojej działalności. – 
Przez te ćwierć wieku wzięliśmy udział w wielu niezapomnianych wydarzeniach mu-
zycznych. Mamy też ciekawe plany na przyszłość - zapewnia Wojciech Wietrzyński, 
animator ruchu flażoletowego. 

Swarzędzka Orkiestra Fla-
żoletowa została powołana do 
życia 15 lutego 1996 roku. – 
Można dodać, że to był czwar-
tek, dokładnie godzina 16.00. 
Spotkaliśmy się w Ośrodku 
Kultury w Swarzędzu, z którym 
jesteśmy związani niezmiennie 
od 25 lat. Nasz pierwszy wy-
stęp odbył się już dwa miesią-
ce później w pobliskim Skan-
senie i Muzeum Pszczelarstwa 
w Swarzędzu - wspomina Woj-
ciech Wietrzyński. Od tam-
tego czasu orkiestra wystąpi-
ła na wielu imprezach i brała 
udział w wielu ważnych wyda-
rzeniach. Kilka z nich było nie-
zapomnianych. 

- Dzięki współpracy ze zna-
komitym zespołem muzyki cel-
tyckiej Carrantuohill, trzykrot-
nie w latach w 1998, 2002 i 
2003, zagraliśmy na dużej sce-
nie Przystanku Woodstock. I to 
przed wielotysięczną publicz-
nością. Podobnie było w 1999 
roku na Polach Lednickich, 

gdzie zrealizowaliśmy oprawę 
muzyczną Apelu III Tysiąclecia 
– Nabożeństwa Genesis. Z ko-
lei w latach 2005-2009 współ-
tworzyliśmy oprawę muzyczną 
największego wówczas widowi-
ska historycznego, pod nazwą 
Oblężenie Malborka – wylicza.

Dodajmy, że od 2000 roku 
Swarzędzka Orkiestra Flażo-
letowa współtworzyła i brała 
udział we wszystkich edycjach 
Międzynarodowych Warszta-
tów Flażoletowych. – W ubie-
głym roku były one wyjątkowe, 
ponieważ odbyły się w formu-
le online – mówi Wojciech 

Wietrzyński. - Począwszy od 
2002 roku, zawsze na początku 
marca, nieprzerwanie prowa-
dziliśmy też orszak Jagiellonów 
podczas uroczystości ku czci 
św. Kazimierza, patrona Polski 
i Litwy, zwanych potocznie Ka-
ziukiem Poznańskim – dodaje.

Wydarzeń, które na stałe wpi-
sały się w historię Orkiestry jest 
znacznie więcej. Takim na pew-
no był występ podczas koncer-
tu finałowego XV Światowego 
Przeglądu Folklorystycznego 
Integracje. – To był 2015 rok. 
Rok później, wspólnie z Ośrod-
kiem Kultury, zorganizowali-
śmy w Katedrze Poznańskiej 
ogólnopolskie spotkanie flażo-
lecistów. A wszystko to z oka-
zji 1050 Rocznicy Chrztu Pol-
ski. Dwa lata później odbyła się 
podobna impreza. Tym razem 
pretekstem była 100. rocznica 
Odzyskania Niepodległości – 
wspomina Wojciech Wietrzyński.

Swarzędzka Orkiestra Flażo-
letowa nagrała też trzy płyty, 

dwie z nich dla Pracowni Pe-
dagogicznej im. prof. Ryszar-
da Więcowskiego. – Łączny 
nakład tych trzech albumów 
to  18,5 tysiąca egzemplarzy – 
zdradza animator ruchu flażo-
letowego ze Swarzędza. – Co 
mamy w swoim repertuarze? 
Są w nim utwory średniowiecz-
ne jak i muzyka etniczna. Styli-
styka wieków średnich jest na-
dal bardzo modna, co można 
zaobserwować choćby w wie-
lu grach komputerowych i pro-
dukcjach filmowych – uważa 
Wojciech Wietrzyński.

- Natomiast kultura tradycyj-
na, często związana z przyro-

dą, zawiera pierwiastki ponad-
czasowego piękna i szlachetnej 
prostoty, które z kolei wią-
żą się z takimi zagadnieniami 
jak ekologia, ochrona klimatu 
i zrównoważony rozwój – do-
daje. Orkiestra, choć pande-
mia odcisnęła silnie piętno na 
wszelkich formach aktywno-
ści muzycznej, ma też ambitne 
plany na przyszłość. – Chcemy 
współpracować z inspirującymi 
osobowościami artystycznymi, 
takimi jak Michał Zator i Prze-
mysław Wawrzyniak – mówi 
Wojciech Wietrzyński.

– W związku z tym liczy-
my na to, że w Ośrodku Kul-

tury w Swarzędzu powstanie 
szkoła gry na harfie celtyckiej 
z możliwością wypożyczenia 
tego instrumentu. Marzą nam 
się także folkowe warsztaty per-
kusyjne. Zamierzamy też kon-
tynuować współpracę z Fun-
dacją Poznań – Ille et Vilaine 
w ramach Międzynarodowych 
Warsztatów Flażoletowych. Jesz-
cze w tym roku zaangażujemy 
się także w warsztaty flażoleto-
we z Fundacją Braci Golec. No 
i przede wszystkim, nadal bę-
dziemy popularyzowali grę na 
flecikach polskich – dodaje na 
koniec.

Opr. - Tomasz Sikorski

Czasami jeden film, lub jak w tym przypadku serial, może stać się motorem napędo-
wym dla całej dyscypliny sportu. Tak jest na pewno w przypadku produkcji Netfli-
xa pt. „Gambit Królowej”, która od pewnego już czasu bije wszelkie możliwe rekordy 
oglądalności, i to na całym świecie.

 – Nie ukrywam, że w przy-
padku takiego klubu jak Koro-
na Zakrzewo ten duży wzrost 
popularności także jest odczu-
walny. Chętnych do gry jest 
obecnie znacznie więcej, co wi-
dzę choćby po liczbie nowych 
zapisów do sekcji, a także indy-
widualnych lekcji udzielanych 
młodym graczom. Ten wzrost 
zainteresowania szachami jest 
zwłaszcza widoczny wśród 
dziewczyn – mówi Wojciech 
Olejarczyk, członek zarządu, 
działacz, sędzia, zawodnik i in-
struktor klubu z powiatu po-
znańskiego.

Wiek nie ma znaczenia
Sekcja szachowa w Klubie 

Sportowym Korona Zakrzewo 
powstała w 2013 roku i z roku 
na rok systematycznie się roz-
wija. – Na ten moment mamy 
ok. 60 aktywnych zawodni-
ków. W sumie jest ich nieco 
więcej, gdyż spora grupa zosta-
ła przeszkolona, zdobyła kate-
gorię i nie jest aktywna szacho-
wo. To gracze w wieku od 5 do 
70 lat. W przypadku tej dyscy-
pliny sportu wiek nie odgrywa 
większego znaczenia. Staramy 
się jednak przede wszystkim 
stawiać na rozwój młodych za-
wodników. Mamy nawet tak 
zwany system rozwojowy, któ-
ry polega na tym, że wybitni 
zawodnicy po skończeniu 16 
lat idą na kurs sędziowski, a po 
dwóch kolejnych latach zosta-
ją trenerami – dodaje Wojciech 
Olejarczyk. A o tym, że klub 
z powiatu poznańskiego ma 

zdolną młodzież może świad-
czyć ubiegłoroczny awans ze-
społu juniorów do I ligi.

- To jeden z naszych najwięk-
szych sukcesów. W sekcji sta-
wiamy na sport drużynowy, na 
kształtowanie zespołu, liderów i 
dobrą zabawę. Nasi młodzi za-
wodnicy grają również w IV li-
dze, gdzie wystawiamy corocz-
nie trzy zespoły. Dodatkowo 
drużyna seniorów już od pew-
nego czasu rywalizuje na po-
ziomie II ligi, zaś drugi zespół 
seniorski, ze wsparciem junior-
skim awansował w 2020 do III 
ligi. Jak przebiega taka rywali-
zacja? W przypadku pierwszego 
zespołu juniorów i seniorów raz 
w roku jedziemy na 9-dniowy 
turniej. Gra tam ok. 40 zespo-
łów i każdego dnia rozgrywa-
na jest jedna runda. W druży-
nie seniorów występuje pięciu 
mężczyzn i jedna kobieta. W 
przypadku zespołu juniorów 
jest to podział 4+2 – zdradza 
szkoleniowiec klubu z gminy 
Dopiewo, który swoje „oddzia-
ły” ma także w Buku oraz Tar-
nowie Podgórnym, gdzie rów-
nież prowadzi swoje zajęcia i 
gdzie rozgrywane są turnieje.

Warto dodać, że szachy dru-
żynowe są dość specyficzne. – 
To dość złożony system roz-
grywek i często się zdarza, że 
wynik indywidualny należy 
podporządkować drużynie. To 
uczy, zwłaszcza w przypadku 
młodych graczy, odpowiednie-
go funkcjonowania w grupie i 
z psychologicznego punktu wi-
dzenia jest bardzo ciekawe po-

przez kształtowanie lidera i 
tworzenie ducha zespołowości. 
W tym wypadku ważną rolę 
odgrywa właśnie kapitan ze-
społu. To on bowiem decyduje 
o tym, czy daną partię konkret-
ny zawodnik ma zremisować 
lub grać na wygraną dla do-
bra drużyny. W naszym pierw-
szym zespole juniorskim ka-
pitanem jest Hubert Niemier. 
Ważne role odgrywają również 
Kamil Chaczyński, Jan Skrzy-
piński, Jan Kaczmarek, Joanna 
Lewicka, Sara Gać-Mytych czy 
też Martyna Niemier – wymie-
nia Wojciech Olejarczyk.    

Grać można pod wodą
Wspomniany kapitan junior-

skiego zespołu ostatnio był jed-
nym z pomysłodawców 24-go-
dzinych turniejów szachowych 
z okazji finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. - Na 
29. Finał WOŚP przygotowa-
liśmy dwa duże turnieje sza-
chów klasycznych i dziewięć 
innych odmian szachów. We 
wspomnianych zawodach za-
grali m.in. prezydent Poznania 
Jacek Jaśkowiak i poseł Franci-
szek Sterczewski. W turniejach 
rywalizowało aż 227 osób, któ-
re w sumie rozegrały 622 partie 
online. Z myślą o WOŚP zor-
ganizowano również partię sza-
chów... pod wodą. Odbyła się 
ona w Tarnowskich Termach, a 
grali mistrz Polski z 2019 roku 
w tej odmianie, Damian Bart-
kowiak - trener i działacz na-
szego klubu oraz Sara Gać-
-Mytych, 13-letnia finalistka 

mistrzostw Polski – mówi Woj-
ciech Olejarczyk, który we 
wspomnianych mistrzostwach 
zajął trzecie miejsce. 

Każdy moment jest dobry
Jak zatem widać zawodni-

cy Korony Zakrzewo mogą 
się także pochwalić znaczący-
mi sukcesami indywidualnymi.  
A kiedy najlepiej zacząć grać w 
szachy? – Każdy moment na 
to jest dobry. Mnie nauczył tej 
gry ojczym. I już rok później 
byłem piątym zawodnikiem w 
województwie. Zapewniam, że 
do tego, aby opanować tę grę 
na niezłym poziomie wystarczą 
dobre chęci i zapał. W szachy 
można nauczyć się grać same-
mu, ale zawsze polecam kon-
sultacje z trenerem. Choćby 
raz w miesiącu, by unikać sy-
tuacji, które mogą zniechęcić 
do tej gry, bo też szachy rzą-
dzą się swoimi zasadami – za-
pewnia Wojciech Olejarczyk.  
A „Gambit Królowej”? - Bar-
dzo się cieszę, że powstał, po-
nieważ w dużej mierze dzię-
ki niemu nasz sport ma teraz 
swoje pięć minut. Tak samo 
cieszy mnie to, że coraz więcej 
szkół wprowadza zajęcia sza-
chowe do swojej oferty w ra-
mach ogólnopolskiego progra-
mu „Szachy w szkole”– dodaje. 

Tomasz Sikorski

serial na nowo pozwolił odkryć szachy

Na basenie CITY_ZEN w Poznaniu odbyły się zawody pływackie w kategoriach Masters pod honorowym pa-
tronatem starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego. Zawodnicy walczyli m.in. o medale mistrzostw powiatu. 
Wśród panów najlepszy okazał się Marcin Szymkowiak z Wysogotowa, wyprzedzając Dariusza Janygę z Wir 
oraz Piotra Kurka z Kicina (fot. Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki).

25 lat
swarzędzkiej 

orkiestry 
flażoletowej

Już wkrótce pierwsze stypen-
dia trafią na konta białoruskich 
studentów, uczących się w Po-
znaniu. Kilka dni temu, pod-
czas spotkania online, rektor 
Politechniki Poznańskiej prof. 
dr hab. inż. Teofil Jesionow-
ski oraz wicestarosta poznański 
Tomasz Łubiński, złożyli pod-
pisy pod dokumentem, któ-
ry pozwoli na wypłatę pienię-
dzy najzdolniejszym uczniom. 
– Przy naszym kierunkowym 
kształceniu ponadpodstawowym 
w powiecie, fakt że podpisuje-
my umowę z uczelnią technicz-
ną jako pierw-
szą, jest czymś 
naturalnym – 
stwierdził To-
masz Łubiński.

Powiat po-
znański zabez-
pieczył na ten 
cel 108 tys. zł. 
Łącznie mię-
dzy Białorusi-
nów zdobywa-
jących wiedzę 
w stolicy Wielkopolski w szko-
łach wyższych zostanie rozdys-
ponowanych ok. pół miliona 
złotych, pochodzących z sa-
morządowych budżetów (mia-
sta, województwa i powiatu).  

– W przeszłości, gdy granice 
naszego kraju nie były otwarte, 
Polacy też korzystali ze wspar-
cia – przypomniał prof. T. Je-
sionowski. – Jestem pewien, że 
studenci, którzy otrzymają sty-
pendia będą dobrymi ambasa-
dorami uczelni – dodał.

Młodzi ludzie będą otrzymy-
wać pomoc finansową przez 
dziewięć miesięcy roku aka-
demickiego, od stycznia do 
czerwca oraz od października 
do grudnia. Uniwersytety przy-
znają stypendia na podstawie 
wyników w nauce, a w przy-

padku studen-
tów I roku – re-
krutacyjnej listy 
rankingowej. – 
Jestem przeko-
nany, że studen-
ci skorzystają na 
naszym wsparciu 
i zostaną na dal-
sze lata studiów 
– podsumował 
wicestarosta po-
znański. W pod-

pisaniu umowy uczestniczyli 
również Antoni Kalisz, członek 
Zarządu Powiatu w Poznaniu 
oraz Renata Ciurlik, Skarbnik 
Powiatu.

Klementyna Witczak

108 
tys. złotych

to kwota  
od powiatu  

poznańskiego  
dla studentów
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Nauka poszła w las

białoruskich studentów

pomysły na weekendkwitną już śnieżyce

niedzielne przewodniki
dla każdego

Ulver „Flowers of Evil”

Nie spodziewałem się, że 
Norwegom z Ulver uda się 
na „Flowers of Evil” w ja-
kikolwiek sposób nawiązać 
do jakości, którą zaprezen-
towali na swojej poprzed-
niej płycie „The Assassina-

tion of Julius Caesar” a jednak zdołali wkroczyć 
na jeszcze wyższy poziom. Dodatkowo zrobili to 
rezygnując z dominującego na poprzednim albu-
mie ducha nowej fali, skupiając się przy okazji 
„Flowers of Evil” w zasadzie wyłącznie na synth 
popie. Jest to jednak synth pop najwyższej próby 
– pozbawiony kwadratowych melodii, zwiewny, 
nieoczywisty oraz intrygujący. Synth pop pozba-
wiony egzaltacji a jednak operujący w warstwie 
lirycznej zagadnieniami na wskroś poważnymi 
i przywołującymi tak dominujące we współcze-
snych czasach, bliżej nieokreślone uczucie nostal-
gii. Płyta niełatwa w odbiorze, wymagająca czasu 
ale absolutnie kunsztowna.

Jakub Kozłowski 
Wydawnictwo In Rock

Serial „Normalni ludzie” 

Kina w zdecydowanej 
większości pozostają nadal 
zamknięte, ale na szczęście 
mamy platformy streamingo-
we, które w obecnych czasach 
przeżywają prawdziwy boom. 
Wybór filmów i seriali jest 
tam ogromny. I ja polecam se-
rial „Normalni ludzie”, który 

można obejrzeć na platformie HBO GO. Powstał 
on na podstawie książki Sally Rooney o tym samym 
tytule. Jest to współczesna historia miłosna podąża-
jąca śladami Marianne i Connella, dwojga młodych 
ludzi, którzy nieustająco krążą wokół siebie, odkry-
wając, jak skomplikowana potrafi być młodzieńcza 
miłość. Książka jest rewelacyjna i trochę się obawia-
łam czy serial da radę… ale i owszem. Jest atmosfe-
ra, jest muzyka, jest miłość i to wielowymiarowa. Co 
równie istotne, odtwórcy głównych ról, Daisy Ed-
gar-Jones i Paul Mescal, także radzą sobie znakomi-
cie. Jak dla mnie 10/10. 

Agata Klaudel-Berndt 
Kultura Tarnowa   

„Królewski Wyścig”

Wydany przez Mudu-
ko „Królewski Wyścig”, to 
zabawna gra dla całych ro-
dzin, która przenosi nas 
do fantastycznego świa-
ta, gdzie co 100 lat od-
bywa się wielki wyścig. 

Jako jedna z czterech drużyn - Lisków, Goblinów, 
Czarownic lub Rycerzy - w naszej turze będzie-
my rzucali kośćmi i z uzyskanych symboli wyko-
nywali akcje. A tych mamy tu całkiem sporo, bo 
możemy poruszać całą grupą różnych zawodni-
ków. Możemy usypiać się, wrzucać do wody, czy 
podczepiać kotwiczką do najbliższego biegacza. 
Rozgrywka jest szybka i dynamiczna. Wygrywa 
ten najsprytniejszy. Podsumowując, gra jest ślicz-
na, prościutka, pełna zwrotów akcji i wzajemne-
go przeszkadzania sobie przy akompaniamencie 
wspólnego śmiechu tych starszych i młodszych. 

Michał Cyranek
Stowarzyszenie Miłośników 

Gier Planszowych „Kości”

Zbiór opowiadań „Silna”

„Silna” to zbiór opowia-
dań popularnych polskich au-
torek: Anny Cieplak, Anety Ja-
dowskiej, Natalii Fiedorczuk, 
Dominiki Słowik, Agniesz-
ki Płoszaj i Katarzyny Bereniki 
Miszczuk, na co dzień porusza-
jących się w bardzo różnych sfe-
rach literatury - od prozy zaan-

gażowanej przez kryminał i romans po fanstasy. W 
każdym opowiadaniu główną postacią jest odważ-
na, bezkompromisowa dziewczyna/kobieta.  Mimo 
nieprzychylności otoczenia bohaterki  nigdy się nie 
poddają. Choć wydawca oznaczył książkę jako pu-
blikację od 15 roku życia, nie powinniśmy postrze-
gać jej jako książki tylko dla starszej młodzieży – ze 
względu na silne zaangażowanie społeczne opowia-
dań, które poruszają kwestię feminizmu, walki o 
prawa kobiet, LGBT czy też toksycznych relacji. 
Poleciłabym ją każdemu. Silne emocje zapewnione.

Anna Walkowiak-Osowska
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

60 załóg i 178 pań wzięło 
udział w corocznym, tradycyj-
nym rajdzie „Wielkopolanki 
za kółkiem” organizowanym z 
okazji Dnia Kobiet przez Auto-
mobilklub Wielkopolski. Tego-
roczna impreza była pod wie-
loma względami wyjątkowa. 
– Wyjątkowa ze względu cho-
ciażby na bardzo mroźną po-
godę, no i przede wszystkim 
na pandemię i liczne obostrze-
nia, które mocno ogranicza-
ły nas pod względem organi-
zacyjnym. Z tego też powodu 
musieliśmy zrezygnować z tra-
dycyjnego festynu – mówi Ma-
riusz Parysek, komandor rajdu.

W tegorocznym rajdzie, 
mimo przenikliwego zimna i 

okrojonego programu, wzię-
ła udział i tak rekordowa liczba 
załóg. Dla wielu z nich był to 
debiut w tej popularnej impre-
zie. Rajd jak zwykle był podzie-
lony na dwa etapy. Pierwszym 
był przejazd drogami powia-
tu poznańskiego. W drugim, 
wszystkie uczestniczki musia-
ły sobie poradzić z próbami 
sprawnościowymi na Torze Po-
znań. Tradycyjnie też imprezie, 
wspieranej m.in. przez powiat 
poznański, towarzyszyły kon-
kursy na najlepiej przebraną 
załogę i najlepiej udekorowany 
pojazd. Najlepsze załogi otrzy-
mały nagrody. W tym przy-
padku liczyła się jednak przede 
wszystkim świetna zabawa. (ts)

rajdowy dzień kobiet

PŁYTA DNIA GRA NA WEEKEND KSIĄŻKA TYGODNIAFILM NA WIECZÓR
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Zapewne każdy nauczyciel chciałby, by u jego podopiecz-
nych nauka nie poszła w las. Tak naprawdę jednak nauka 
już od dawna jest w lesie. Tylko od nas samych zależy, czy 
i ile się nauczymy wędrując po leśnych ścieżkach dydak-
tycznych, najlepiej w pobliżu Poznania!   

Wczesną wiosną nie ma 
popularniejszej trasy niż ścież-
ka przez rezerwat Śnieżycowy 
Jar wśród kwietnych dywanów 
śnieżycy wiosennej. Wiedzę 
przyrodniczą można też wzbo-
gacić w takich miejscach jak 
Park Orientacji Przestrzennej w 
Owińskach czy polana pikni-
kowa przy źródełku Żarnowiec. 
Najczęściej jednak po naukę i 
kontakt z naturą ruszamy 
na trasy ścieżek zwa-
nych przyrodniczy-
mi lub poznaw-
czymi. Każda z 
nich to kilkana-
ście przystanków, 
p re zentu j ących 
najciekawsze miej-
sca, często zilustrowa-
ne i opisane na tablicach 
edukacyjnych. Zwiedzanie uła-
twiają też specjalne przewodni-
ki. A że nie samą wiedzą żyje 
człowiek, to na ścieżkach nie 
brak drewnianych ławek, sto-
łów i wiat piknikowych, gdzie 
można odpocząć po trudach 
spaceru.

Nad rzekami i jeziorami
Wiele ścieżek dydaktycznych 

powstaje w dolinach rzek. Jed-
ną z najbardziej popularnych 
tras nad Wartą jest Bobrowy 
Szlak koło Czmońca z efektow-
ną wieżą widokową. Nadwar-
ciański krajobraz prezentuje 
również ścieżka Rogalinek-Ro-
galin na słynnych Łęgach Ro-
galińskich oraz trasa przebie-

gająca przez urokliwe Łęgi 
Mechlińskie koło Śremu. W 
rejonie dawnej przeprawy pro-
mowej w Kątniku spotykają się 
ścieżki: Nadwarciańska z Pusz-
czykowa oraz Śladami przyrody 
i historii z Lubonia. 

Mniejsze rzeki nie oznacza-
ją wcale gorszych wrażeń. W 
Puszczy Noteckiej warto od-
wiedzić ścieżki Dolina Wełny 

oraz Dolina Kończaka, 
z Rumianku moż-

na wyruszyć w 
Dolinę Samy, a 
ze Swarzędza – 
wzdłuż malow-
niczej Doliny 
Cybiny. Cieka-

we zakątki skrywa 
też bagienna dolina 

Trojanki w Zielonce. 
W samym sercu Puszczy Zie-
lonki powstała również ścież-
ka wokół jeziora Zielonka, opi-
sująca nadbrzeżną roślinność. 
Podobne informacje czekają 
na spacerowiczów nad Jezio-
rem Swarzędzkim. Na tablice 
prezentujące przyrodę Jeziora 
Niepruszewskiego można zerk-
nąć przy okazji kąpieli w Nie-
pruszewie albo wypoczywając 
na Owocowej Plaży w Zboro-
wie, gdzie dodatkowo ustawio-
no lunety do obserwacji ornito-
logicznych. 

Na ścieżkach w WPN
Jak na ostoję przyrody przy-

stało, Wielkopolski Park Na-
rodowy oferuje wiele ścieżek 

przyrodniczych. Jedną z cie-
kawszych jest trasa z Osowej 
Góry nad Jezioro Budzyńskie. 
Parkowe ścieżki prowadzą rów-
nież po lesie w Puszczykowie 
oraz z Osowej Góry do Jezior. 
Bogactwo przyrody przybliża-
ją także plansze w rejonie wież 
widokowych: na ścieżce Wokół 
starej wieży, na mosińskich Gli-
niankach oraz na wieży ornito-
logicznej na Trzcielińskim Ba-
gnie. Oryginalną propozycją 
jest ścieżka Na tropach lądolo-
du, która zamiast roślin i zwie-
rząt opisuje tajemnicze eratyki, 
kemy i ozy. 

Zielona edukacja
Od dawna wiadomo, że naj-

lepszym sposobem poznawania 
świata jest wyjście w teren, dla-
tego ścieżki dydaktyczne są nie-
odłącznym elementem każdego 
szanującego się ośrodka eduka-
cji przyrodniczej. Arboretum 
Leśne w Zielonce zaprasza do 
tajemniczego Owadogrodu, Ar-
boretum Kórnickie prezentuje 
Drzewa świata, a w obu dodat-
kową atrakcją jest gra tereno-
wa Wielka przygoda w wielko-
polskich ogrodach. Centrum 
Edukacji Ekologicznej Wiel-
kopolskiego Parku Narodowe-
go wykorzystuje Leśną Szkołę  

w Jeziorach. Kolejne propozy-
cje to dzieło nadleśnictw. W 
Konstantynowie rozpoczyna 
się trasa Borówkowego Szlaku, 
ścieżki przebiegają także nie-
daleko Dąbrówki Leśnej, izby 
edukacji leśnej w Odrzykożu-
chu (W krainie Modrej Przy-
gody) i Ośrodka Edukacji Le-
śnej Łysy Młyn (Rola wody 
w przyrodzie). Na Dziewiczej 
Górze funkcjonuje zarówno 
ścieżka Dziewicza Góra z ory-
ginalną Leśną Klasą na trasie, 
jak i gra terenowa. W rejonie 
Puszczy Zielonki funkcjonuje 
także ścieżka Walory przyrod-
nicze okolic Kiszkowa, powsta-
ła z myślą o miłośnikach dwóch 
kółek, oraz dwie zdecydowanie 
krótsze trasy: ścieżka imienia 
Augusta Cieszkowskiego w Ki-
cinie i Aleja Filozofów w Wie-
rzenicy.

W krótkich słowach nie spo-
sób szczegółowo opisać bogac-
twa oferty edukacji przyrod-
niczej wokół Poznania. Kto 
chciałby wykorzystać cieplej-
szą część roku na zacieśnienie 
swych relacji z naturą, niech 
sięgnie po wydany niedawno 
Przewodnik Niedzielnego Tro-
piciela, a później śmiało rusza 
w drogę.

Piotr Basiński

Dla tych, którzy lubią spę-
dzać czas na świeżym powie-
trzu, a przy okazji chcą się 
czegoś dowiedzieć na temat 
swojej okolicy, przygotowali-
śmy trzy „niedzielne przewod-
niki”. Tym, którzy wolny czas 
najchętniej spędzają na dwóch 
kółkach polecamy „Przewod-
nik niedzielnego rowerzysty”, 
gdzie prezentujemy wybrane 
trasy rowerowe w powiecie po-
znańskim. To szlaki uniwersal-
ne, z którymi na pewno pora-
dzą sobie nie tylko wytrawni 
rowerzyści, ale także ci począt-
kujący. To też idealna propo-
zycja na weekend dla całych 
rodzin, bo prezentując trasy 
wspominamy też o miejscach, 
które warto zobaczyć.

To samo można zresztą po-
wiedzieć o naszych dwóch po-
zostałych wydawnictwach z tej 
serii.  „Przewodnik niedzielne-
go pogromcy duchów” skiero-
wany jest do tych, którzy lubią 
baśnie, legendy i owiane mgłą 
tajemnicy historie z przeszło-
ści. W książeczce prezentuje-
my po jednej legendzie z każdej 
gminy. Jedne są bardziej znane, 
inne nieco mniej. Sam prze-
wodnik ma być przede wszyst-
kim pretekstem do wyruszenia 
w teren i spojrzenia na swój re-
gion z nieco innej strony. Dla 

niektórych może to być też im-
puls do poszukania kolejnych, 
interesujących opowieści z naj-
bliższej okolicy. A tych na pew-
no nie brakuje.  

Mamy też propozycję dla mi-
łośników pieszych wędrówek. 
Bo to właśnie z myślą o nich 
powstał  „Przewodnik niedziel-
nego tropiciela”, w którym pre-
zentujemy piętnaście wyjątko-
wych i różnorodnych ścieżek, 
które warto odkryć, i to o każ-
dej porze roku. Przygotowa-
ne trasy mają walory zarówno 
rekreacyjne, jak i edukacyjne 
i krajoznawcze. Gdzie można 
otrzymać nasze wydawnictwa? 
W siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu, przy ul. Jac-
kowskiego 18 (po wcześniej-
szym kontakcie telefonicznym 
pod nr: 61 2228-975, 61 8410-
788) oraz w Centrum Informa-
cji Turystycznej w Poznaniu na 
Starym Rynku czy też w Gmin-
nym Centrum Informacji w 
Mosinie na Placu 20 Paździer-
nika. „Niedzielne przewodni-
ki” są także dostępne w niektó-
rych urzędach gmin powiatu 
poznańskiego. Ich wersje elek-
troniczne znajdują się na stro-
nie powiat.poznan.pl (ts)

„Poznań na weekend” 
to audycja Filipa Błaszcza-
ka emitowana na antenie Ra-
dia Emaus, która powstaje we 
współpracy z Poznańską Lo-
kalną Organizacją Turystycz-
ną. – Program stanowi zbiór 
inspiracji na ciekawe spędzenie 
weekendu w Poznaniu i okoli-
cy. Na antenie pojawiają się za-
równo zapowiedzi bieżących 
wydarzeń, takich jak koncerty, 
spacery z przewodnikiem czy 
wystawy muzealne, jak i wizy-
tówki atrakcji turystycznych, 
na przykład muzeów, parków 
rozrywki, obiektów rekreacyj-
nych. Są tam także rekomenda-
cje dotyczące tras spacerowych, 
szlaków, gier turystycznych – 
mówi Piotr Basiński z Poznań-

skiej Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej.  

To właśnie on przygotowu-
je propozycje tematów na każ-
dy weekend i to on opowiada 
słuchaczom o atrakcjach tury-
stycznych regionu. – O czym 
mówię? Audycje skoncentro-
wane na wydarzeniach często 
przeplatają się z programami o 
charakterze bardziej przekrojo-
wym. Prezentuję w nich wybra-
ny rodzaj atrakcji albo wybra-
ną tematykę – dodaje. Audycja 
emitowana jest w każdy piątek 
o godz. 12.30 oraz 18.30. Moż-
na jej słuchać nie tylko na ante-
nie Radia Emaus, ale także na 
stronie internetowej rozgłośni, 
gdzie znajdują się także  wszyst-
kie archiwalne odcinki. (ts)

Śnieżycowy Jar to bez wąt-
pienia jedno z najbardziej uro-
kliwych zakątków w powiecie 
poznańskim. Od 1975 roku 
jest on rezerwatem florystycz-
nym stworzonym dla ochrony 
występującej tam ma-
sowo śnieżycy wiosen-
nej (Leucoium vernum), 
rośliny objętej w Pol-
sce ochroną gatunkową 
i bardzo rzadko spoty-
kanej w tej części kraju. 
Rezerwat, co zrozumiałe, naj-
lepiej zwiedzać wczesną wio-
sną, w okresie kwitnienia śnie-
życy wiosennej. W związku z 
tym Nadleśnictwo Łopuchów-
ko rozpoczęło na bieżąco prze-
kazywać informacje na temat 
sytuacji w Śnieżycowym Jarze.  

Bo też przypomnijmy, że re-

zerwat można odwiedzać wy-
łącznie w wyznaczone weeken-
dy, ponieważ jest on w całości 
położony na terenie Poligo-
nu Wojskowego Biedrusko, na 
który obowiązuje bezwzględny, 

stały zakaz wstę-
pu. Dla wszyst-
kich turystów, 
którzy zdecydu-
ją się wybrać do 
rezerwatu po-
jazdami, istnieją 

trzy parkingi w następujących 
lokalizacjach: od strony Ucho-
rowa przy lesie, we wsi Starcza-
nowo oraz przy lesie od stro-
ny wsi Szymankowo. W tym 
roku, w związku z pandemią, 
na ścieżce turystycznej w rezer-
wacie ustalony został ruch jed-
nokierunkowy. (ts)

– W przeszłości, gdy granice 
naszego kraju nie były otwarte, 
Polacy też korzystali ze wspar-
cia – przypomniał prof. T. Je-
sionowski. – Jestem pewien, że 
studenci, którzy otrzymają sty-
pendia będą dobrymi ambasa-
dorami uczelni – dodał.

Młodzi ludzie będą otrzymy-
wać pomoc finansową przez 
dziewięć miesięcy roku aka-
demickiego, od stycznia do 
czerwca oraz od października 
do grudnia. Uniwersytety przy-
znają stypendia na podstawie 
wyników w nauce, a w przy-

padku studen-
tów I roku – re-
krutacyjnej listy 
rankingowej. – 
Jestem przeko-
nany, że studen-
ci skorzystają na 
naszym wsparciu 
i zostaną na dal-
sze lata studiów 
– podsumował 
wicestarosta po-
znański. W pod-

pisaniu umowy uczestniczyli 
również Antoni Kalisz, członek 
Zarządu Powiatu w Poznaniu 
oraz Renata Ciurlik, Skarbnik 
Powiatu.

Klementyna Witczak
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Szwedzkie Góry na ścieżce Osowa Góra-Jezioro Budzyńskie
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- O tym, ile znaczy Luboń na mapie tenisa stołowego w naszym kraju najlepiej świad-
czy to, że to właśnie tam działa ośrodek szkoleniowy Polskiego Związku Tenisa Stoło-
wego, skupiający najzdolniejszą młodzież z całego województwa. Takich ośrodków jest 
w Polsce tylko osiem - mówi Tadeusz Nowak, nowy prezes Lubońskiego Klubu Tenisa 
Stołowego.

Pod koniec ubiegłego roku 
został Pan nowym prezesem 
klubu z Lubonia. Co skło-
niło Pana do podjęcia się tej 
funkcji? Do tej pory był Pan 
bowiem kojarzony przede 
wszystkim z pracą w Stelli 
Gniezno?

Trudno, aby było inaczej, 
skoro spędziłem tam 37 lat. 
W Gnieźnie byłem trene-
rem i członkiem zarządu klu-
bu. W ostatnim czasie coraz 
więcej miałem jednak wspól-
nego z Luboniem. Głównie z 
racji tego, że powstał tam ośro-
dek szkolenia Polskiego Związ-
ku Tenisa Stołowego, w którym 
od półtora roku jestem trene-
rem. A co do samego stano-
wiska prezesa LKTS, to zapro-
ponowano mi je po tym, jak 
dotychczasowy szef klubu, Ma-
riusz Pyśk uznał, że ze względu 
na swoje obowiązki służbowe 
nie jest już w stanie angażo-
wać się w życie klubu tak jak 
dotychczas. A, że mniej więcej  
w tym samym czasie definityw-

nie zakończyłem swoją przygo-
dę ze Stellą, to się zgodziłem. 
Nie bez znaczenia było też to, 
że na co dzień mieszkam w Po-
znaniu i choćby ze względów 
logistycznych łatwiej mi jest 
skupić się na pracy w Luboniu.  
Swego czasu prowadzona 
przez Pana Stella była najlep-
szym klubem w Wielkopolsce, 
teraz jej miejsce zajął LKTS 
Luboń…

Nie ma co do tego najmniej-
szych wątpliwości. To zdecy-
dowanie najmocniejszy ośro-
dek tenisa stołowego w całym 
regionie. Nie tylko pod wzglę-
dem sportowym, ale też orga-
nizacyjnym. Na wynik sporto-
wy duży wpływ ma to, że dzięki 
swojemu sponsorowi - firmie 
Luvena, klub ma do dyspozy-
cji, i to bez żadnych ograni-
czeń, salę do treningów. Dodaj-
my salę nowoczesną, w której 
podczas zajęć można rozstawić 
nawet dziewięć stołów. Ma-
jąc takie możliwości staramy 
się maksymalnie wykorzystywać 

czas na treningi. 
I efekty tego są widoczne, bo 
pierwsza drużyna kobiet od 
kilku sezonów z powodze-
niem gra w I lidze. To szczyt 
jej możliwości, czy też macie 
większe ambicje?

Pewnie, że chcielibyśmy, 
tak jak kiedyś Stella Gniezno, 
awansować do ekstraklasy. I 
sportowo pewnie byłoby na to 
nas stać. Wiadomo jednak, że 
taki awans musiałby iść w parze 
z pozyskaniem odpowiednich 
środków finansowych. 
Czy posiadanie mocnego ze-
społu ligowego jest konieczne, 
by klub odpowiednio funk-
cjonował?

Pod wieloma względami tak. 
Jest większa rywalizacja w sa-
mym klubie, a do tego zawod-
nicy grają z najlepszymi. Dzięki 
temu mają możliwość systema-
tycznego podnoszenia swoich 
umiejętności i nie muszą prze-
nosić się do innych klubów. A 
tak było choćby w przypadku 
Patryka Pyśka, który jest wy-

chowankiem LKTS, ale już ja-
kiś czas temu trafił do bardzo 
mocnego klubu z Grodziska 
Mazowieckiego, gdzie świetnie 
się zresztą rozwija.
Wy jednak stawiacie przede 
wszystkim na drużynę kobiet.

W przypadku dziewczyn ten 
rozwój sportowy jest nieco ła-
twiejszy, ponieważ one na co 
dzień mogą trenować ze… 
swoimi rówieśnikami, którzy 
zawsze są dla nich wymagający-
mi sparingpartnerami. 
Ilu zawodników obecnie gra w 
Luboniu?

Mamy ich podzielonych na 
trzy grupy. W zaawansowa-
nej jest 18 zawodniczek i za-
wodników. Część z nich trenu-
je dwa razy dziennie. Do tego 
dochodzą weekendowe mecze 
w różnych ligach i turnieje in-
dywidualne. Jest to więc spo-
ry wysiłek. Mamy też grupy 
naborową oraz amatorską. Do 
tego w Luboniu prowadzimy, 
wspomniany już przeze mnie, 
ośrodek szkoleniowy Polskie-
go Związku Tenisa Stołowego, 
skupiający najzdolniejszą mło-
dzież z całego województwa, a 
nawet z odleglejszych miejsco-
wości. Takich ośrodków jest w 
Polsce tylko osiem. To też po-
kazuje, że Luboń liczy się na 
mapie tenisa stołowego w na-
szym kraju. 
Młodzież chce uprawiać ten 
sport?

Pod względem masowości 
to druga po piłce nożnej naj-
chętniej uprawiana dyscypli-
na sportu w naszym kraju. W 
Polsce mamy aż 665 klubów. 
W samej Wielkopolsce jest ich 
71. W regionie licencjonowa-
nych zawodników mamy po-
nad 1200. To świadczy o tym, 
że chętnych do gry nie brakuje. 
Mimo to tenisa stołowego w 
mediach brakuje. Dlaczego 

tak się dzieje i jak temu zara-
dzić?

Mamy tego świadomość. Mó-
wię mamy, ponieważ jestem 
także prezesem Wielkopolskie-
go Związku Tenisa Stołowego 
i członkiem zarządu Polskie-
go Związku Tenisa Stołowego. 
Staramy się to zmienić, choć-
by poprzez takie akcje jak Ping-
pongowy PGE Narodowy, 
gdzie z udziałem najlepszych 
zawodników, popularyzujemy 
nasz sport. Czego nam brakuje? 
Gwiazdy dużego formatu. Ta-
kiej jak Iga Świątek w przypad-
ku tenisa. Kiedyś twarzą naszej 
dyscypliny był Andrzej Gru-
bba, który został nawet naj-
lepszym polskim sportowcem. 
Starsi kibice na pewno pamię-
tają, jak w telewizji transmito-
wane były mecze Ligi Mistrzów 
z jego udziałem. W poznańskiej 
Arenie na Andrzeja Grubbę 
przyszło sześć tysięcy widzów! 

Obecnie Polacy nie liczą się w 
walce o największe laury?

Li Qian jest mistrzynią Euro-
py, choć już samo jej nazwisko 
wskazuje, że to naturalizowa-
na Polka. To wiele mówi o tym, 
jaką pozycję mają Chińczycy w 
naszej dyscyplinie sportu. Za 
ich nieosiągalnym dla innych 
poziomem sportowym idą jed-
nak ogromne nakłady finanso-
we. Ich zawodników wspierają 
nawet naukowcy. W Chinach 
tenis stołowy jest sportem na-

r o d o w y m . 
Tak jak u nas 
w reklamach występuje Robert 
Lewandowski, tak tam moż-
na w nich zobaczyć tenisistów 
stołowych. W ostatnim cza-
sie rękawice starają się im rzu-
cić Japończycy, którzy też nie 
szczędzą pieniędzy na tenis sto-
łowy i stają się coraz mocniejsi. 
Dla nas to nie jest dobra wiado-
mość, bo to oznacza, że kolej-
ny kraj ucieka Europejczykom 
pod względem sportowym.  

Wróćmy jednak na krajowe 
podwórko. Obecnie twarzą 
LKTS jest 17-letnia Zuzan-
na Sułek, która od pewnego 
czasu należy do czołowych za-
wodniczek w Polsce w swoich 
kategoriach wiekowych. Są w 
klubie inni, równie utalento-
wani gracze?

Mamy całą grupę zdolnych 
zawodniczek i zawodników. 
Wspomniana Zuzanna Sułek 
obecnie jest po operacji kolana 
i przez pewien czas nie będzie 
mogła jeszcze grać. Jej miejsce 
w I-ligowym zespole z powo-
dzeniem zajęła jej rówieśnicz-
ka Natalia Piechota, która w 
ostatnim czasie zrobiła wręcz 
ogromne postępy. Ich sportowa 
rywalizacja powinna przynieść 
tylko same pozytywy. Świet-
nie rozwija się również Natasza 
Adamczyk. To 10-latka, ale już 
zdążyła zadebiutować w I lidze. 
Oczywiście na regularne wystę-
py na tym poziomie jest jeszcze 
za wcześnie, ale to dziewczy-
na, która mnóstwo trenuje, jest 
pracowita i jestem przekonany, 
że wkrótce jej nazwisko będzie 
coś znaczyć, nawet na arenie 
krajowej. Mamy też kilku cie-
kawych zawodników, takich jak 
Damian Pyśk czy Kamil Ko-
styk. Wszyscy oni powinni ro-
bić systematyczne postępy. 

Rozmawiał Tomasz Sikorski

Sportowo i organizacyjnie najlepSi w wielkopolSce

nikt w polSce nie Szkoli
tak jak Swarek
Początek tego roku jest wręcz wymarzony dla hokeistek 
i hokeistów na trawie UKS SP5 Swarka Swarzędz, ponie-
waż reprezentanci tego klubu całkowicie zdominowali 
rywalizację o medale halowych mistrzostw Polski, i to 
we wszystkich kategoriach młodzieżowych. 

Na ten moment klub z po-
wiatu poznańskiego może się 
pochwalić trzema tytułami mi-
strzostw kraju wywalczonymi 
przez juniorki, juniorki młod-
sze oraz juniorów młodszych. 
Jakby tego było mało, do tego 
imponującego dorobku, srebr-
ny krążek dorzucili jeszcze ju-
niorzy, a młodziczki wygrały 
Puchar Polski, także będąc naj-
lepszym zespołem w kraju.

Te wyniki tylko potwierdzają, 
że klub ze Swarzędza jest w tym 
momencie prawdziwą, krajową 

potęgą, jeśli chodzi o szkolenie 
młodzieży. – Najbardziej cie-
szy nas to, że wypracowaliśmy 
pewien system szkolenia, któ-
ry już od pewnego czasu przy-
nosi wymierne efekty. Nie jest 
bowiem sztuką stworzyć bar-
dzo dobry zespół tylko w jed-
nej kategorii wiekowej. Praw-
dziwą sztuką jest, by odnosić 
sukcesy w każdym roczniku. A 
tak jest obecnie w naszym przy-
padku – mówi Robert Rymer, 
prezes swarzędzkiego klubu, w 
którym obecnie trenuje ponad 

150 zawodniczek i zawodni-
ków. – Wszyscy to nasi wycho-
wankowie. Z niektórymi z nich 
pracujemy już od ośmiu, dzie-
więciu lat – dodaje. 

Liczne i spektakularne sukce-
sy odnoszone w rozgrywkach 
młodzieżowych od razu nasu-
wają pytanie o najbliższą przy-
szłość klubu. – Nie ukrywam, 
że chcemy spróbować swoich 
sił także w rozgrywkach senior-
skich. Zrobimy to jednak w 
momencie, gdy będziemy pew-
ni, że nasze drużyny są już do 
tego gotowe i warto im jesz-
cze wyżej podnieść poprzecz-
kę. Być może stanie się tak już 
w przyszłym sezonie – zapew-
nia prezes Swarka, w którym aż 
roi się od reprezentantów Pol-
ski w różnych kategoriach wie-
kowych. Część z nich już w tym 
roku będzie miała okazję po-
walczyć na zbliżających się fina-
łach mistrzostw Europy. Duża 
grupa kadrowiczów to z pew-
nością powód do dumy, ale też 
potwierdzenie tego, że klub ze 
Swarzędza stał się wiodącym 
ośrodkiem na hokejowej mapie 
Polski. (ts) 

Najlepsi młodzicy walczyli o medale w sobocie

Unia ma jaSno Sprecyzowany cel na ten Sezon

wielki sukces zespołu opartego na wychowankach

Oliwia Kuszel z Toruń-
skiej Akademii Tenisowej oraz 
Alan Ważny z KS Czarni Rze-
szów wygrali halowe mistrzo-
stwa Polski młodzików do lat 
14, które odbyły się w Cen-
trum Tenisowym Sobota. – Za-
wody stały na bardzo wysokim 
poziomie, bo też gościliśmy 
najlepszych w kraju w tej ka-
tegorii wiekowej – stwierdził 
Wojciech Jaraczewski, dyrektor 

turnieju. Na wysoki poziom 
turnieju zwrócił również uwa-
gę Paweł Bojarski, trener repre-
zentacji Polski do lat 14 i 16. 
– To wynika też z tego, że gene-
ralnie poziom polskiego tenisa, 
szczególnie tego młodzieżowe-
go, z roku na rok podwyższa się 
– stwierdził. 

Wśród młodziczek prym wio-
dła Oliwia Kuszel, która w finale 
singla pokonała 7:5, 6:4 Anto-

ninę Czajkę z Akademii Teni-
sowej Angelique Kerber Pusz-
czykowo. Obie zawodniczki 
stanęły po dwóch stronach siat-
ki także w finale debla. I w tym 
przypadku górą była tenisistka z 
Torunia, grając w parze z Mają 
Pawelską z Górnika Bytom. An-
tonina Czajka i jej partnerka, 
Amelia Paszun z AZS Poznań, 
musiały się więc zadowolić 
srebrnym medalem. (ts)

Piłkarze Unii Swarzędz wróci-
li na III-ligowe boiska. W dwóch 
pierwszych tegorocznych me-
czach najwyżej notowany klub z 
powiatu poznańskiego pokonał 
na własnym boisku 3:1 Jarotę Ja-
rocin oraz uległ 0:1 na wyjeździe 
Elanie Toruń. Ta druga porażka 
sprawiła, że szanse Unii na miej-
sce w czołowej ósemce, która po 
pierwszej części sezonu zagra w 
grupie mistrzowskiej są już tylko 

matematyczne. Podopieczni tre-
nera Patryka Kniata na ten mo-
ment zajmują bowiem piętnaste 
miejsce w tabeli, tracąc do ósme-
go KP Starogard Gdański pięć 
punktów. A do końca pierwszej 
rundy pozostały już tylko dwa 
spotkania. Pierwsze z nich w so-
botę, u siebie z Górnikiem Ko-
nin.

Wiele zatem wskazuje na to, że 
Unia grać będzie w grupie walczą-

cej o utrzymanie. – To utrzyma-
nie to nasz priorytet – zapewnia 
Jan Piechota, rzecznik prasowy 
klubu. - W tym roku klub ob-
chodzi 100-lecie swojej działalno-
ści i chcemy ten jubileusz uczcić 
dobrą postawą na boisku – doda-
je. Ta walka u uniknięcie degrada-
cji będzie w tym sezonie bardzo 
zacięta, bo z rozbudowanej 22-ze-
społowej III ligi spaść może nawet 
dziesięć drużyn. (ts)

Juniorki starsze Lidera Swa-
rzędz zajęły czwarte miejsce w 
turnieju finałowym Młodzie-
żowego Pucharu Polski do lat 
19, najbardziej prestiżowej ko-
szykarskiej imprezy młodzie-
żowej w Polsce. W meczu pół-
finałowym podopieczne trener 
Anny Talarczyk uległy gospoda-
rzowi, czyli GTK Gdynia, a w 
starciu o trzecie miejsce musia-
ły uznać wyższość AZS Gorzów. 

Należy jednak zaznaczyć, że już 
sam awans do turnieju finałowe-
go tych rozgrywek, to ogromny 
sukces klubu ze Swarzędza. 

- Byliśmy tam kopciuszkiem. 
Graliśmy przeciwko drużynom, 
które ściągają najzdolniejsze za-
wodniczki z całej Polski, a ich 
zespoły występują na co dzień w 
ekstraklasie. Dla naszego zespo-
łu, opartego na wychowankach, 
rywalizacja z takimi potenta-

tami to ogromna nobilitacja. 
Tak jak i możliwość gry w pięk-
nej Gdynia Arenie, przy okazji 
Pucharu Polski Kobiet – mówi 
Marcin Madanowski, kierownik 
sekcji w swarzędzkim klubie. – 
To też zwieńczenie wielu lat 
szkolenia. A przy tym podwójny 
sukces, bo gra w turnieju finało-
wym dała nam też bezpośredni 
awans do finału mistrzostw Pol-
ski U19 – dodaje. (ts)

W regionie licencjo-
nowanych zawod-
ników mamy ponad 
1200. To świadczy  
o tym, że chętnych 
do gry nie brakuje.,,
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Tadeusz Nowak (pierwszy z lewej) w towarzystwie medalistów mistrzostw Wielkopolski z Lubonia

Halowe mistrzynie Polski juniorek 


