
Lp. Dane zgłaszanego Osiągnięcia
Kwota przyznanej Nagrody 

(kwota brutto)

1.

Zespół Pieśni i Tańca "Wiwaty"

Pobiedziski Ośrodek Kultury

ul. Kostrzyńska 21

62-010 Pobiedziska

1. Zespół Pieśni i Tańca "Wiwaty" obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia działalności artystycznej. Od 20 lat 

jego pierwszym choreografem jest Pan Sławomir Pawliński. 

2. Od początku swojego istnienia zespół swoimi występami rozsławia dorobek gminy Pobiedziska, powiatu 

poznańskiego oraz całego regionu. Od lat zespół rozpowszechnia tradycyje folklorystyczne naszego regionu. 

Swoją działalnością wpisał się w pejzaż kulturowy Szlaku Piastowskiego. 

3. Zespół prezentuje tańce narodowe, widowiska oraz folklor wielkopolski - z instrumentami takimi jak: dudy 

wlkp i kozioł weselny w kapeli. Upowszechnia również tańce i przyśpiewki rzeszowskie, łowickie, 

Krakowiaków Wschodnich oraz wiele innych regionalnych pokazów.

4. Zespół prezentuje wysoki poziom artystyczny, czego świadectwem są sukcesy na licznych wydarzeniach 

krajowych oraz zagranicznych. Wielokrotnie reprezentował polski folklor uczestnikom międzynarodowych 

spotkań i sympozjów. Zespół reprezentował Polskę w 30 krajach podaczas 80 podróży artystycznych, 

otrzymał również wiele nagród i wyróżnień w licznych przeglądach i festiwalach w kraju jak i za granicą. 

5. Ponad 1000 koncertów w Polsce i nie tylko, nagrania radiowe i telewizyjne, kaseta magnetofonowa, płyta 

CD oraz filmy z występów to tylko niektóre z działań, które podjął zespół "Wiwaty".

9 500,00 zł brutto

2.

Zespół Folklorystyczny "Modrzanki" 

z Modrza, gmina Stęszew

Dom Kultury w Stęszewie

ul. Poznańska 22A

62-060 Stęszew

1. Zespół obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności, od samego początku prowadzony jest przez Panią 

Weronikę Polaczek, która pisze autorskie programy o charakterze rozrywkowym i ludowym. Zespół 

występuje przy akompaniamencie autorskiej muzyki Pana Czesława Gryski z Plewisk. 

2. Przez 25 lat działalności zespół wykonał około 350 występów na terenie Poznania, powiatu poznańskiego 

oraz całej wielkopolski. Zespół brał udział w imprezach o charakterze lokalnym oraz ogólnopolskim i 

międzynarodowym. Zdobywał czołowe nagrody w Regionalnych Przeglądach Folklorystycznych. 

3. W 2014 roku powstała płyta DVD oraz książka poświęcona zespołowi wydana przez Dom Kultury w 

Stęszewie, sfinansowana przez Gminę Stęszew oraz Powiat Poznański.

6 500,00 zł brutto
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3.

Krzysztof Żeleśkiewicz

Tadeusza Gajcego 15a/2

60-461 Poznań

1. Pan Krzysztof Żeleśkiewicz swoją przygodę z muzyką w ruchu amatorskim rozpoczął w 2009 roku jako 

nauczyciel gry na saksofonie i flecie w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Tarnowie Podgórnym. Był 

kapelmistrzem i zastępcą kapelmistrza wielu Wojskowych Orkiestr. Obecnie pracuje jako Dowódca-

Kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

2. Od 2011 roku prowadzi  powstałą w 1946 roku Orkiestrę Dętą w Chludowie, która jest jedną z najprężniej 

rozwijających się ogzanizacji w gminie Suchy Las. Jako kapelmistrz doprowadził do wielu sukcesów Orkiestry i 

zdobycia przez nią wielu wyróżnień i nagród w licznych konkursach i występach.

3. Pan Żeleśkiewicz przyczynił się do promocji Powiatu Poznańskiego oraz organizacji na jego terenie wielu 

wydarzeń muzycznych takich jak: Dzień Dziecka oraz Dzień Matki, czy przegląd orkiestr w latach 2017, 2018 i 

2019. Dodatkowo przycznił się do organizacji wielu projektów promujących Gminę Suchy Las i Województwo 

Wielkopolskie.

3 500,00 zł brutto

4.

Hanna Lizinkiewicz

ul. Truflowa 26/2

62-003 Biedrusko

1. Pani Hanna Lizinkiewicz jest doktorem sztuki i adiunktem w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Studiowała 

również w Szwecji i Austrii. 

2. Wielokrotnie występowała w kraju i za granicą z repertuarem solowym i kameralnym. Wystąpiła jako 

solistka z Orkiestą Filharmonii Opolskiej, Łódzkiej, Lubelskiej oraz z orkiestrą Sinfonietta Polonia. 

3. Współzałożycielka oraz prezes Stowarzyszenia im. Józefa Madei współorganizującego na terenie powiatu 

poznańskiego bezpłatne wydarzenia artystyczne, kulturalne i naukowe, między innymi Międzynarodowy 

Festiwal im. Józefa Madei w Pałacu Jankowice. 

4. Występowała i organizowała wydarzenia artystyczne w wielu gminach powiatu, m.in. Koncerty edukacyjne 

dla dzieci we współpracy z Fundacją Oddododo w Suchym Lesie, cykl koncertów "Muzyczne soboty w Pałacu 

Jankowicie".

5. W 2020 roku często występowała ze swoim zespołem Apeiron Trio, który współtworzy od 2019 roku. 

Zespół jest jednym z 5 zespołów zakwalifikowanych z całego świata do udziału w finale konkursu 

International String Schoenfled Competition w Chinach w 2021 roku. 

6. W latach 2012 - 2021 otrzymała liczne nagrody, wyróżnienia i stypendia w Polsce jak i za granicą. 

Uczestniczyła również w licznych warsztatach i konkursach jako pedagog i pianistka-kameralistka. Wystąpiła 

w wielu koncertach w kraju jak i za granicą. 

7. Otrzymaną nagrodę planuje przeznaczyć na wydanie płyty CD wraz ze swoim zespołem mającej na celu 

rozpowszechnianie twórczości wielkopolskich kompozytorów.

wyróżnienie
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5.

Jadwiga Anioła

ul. Mostowa 61

62-022 Rogalinek

1. Pani Jadwiga Anioła jest twórcą ludowym od 2014 roku specjalizującym się w plastyce obrzędowej, należy 

do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, a od 2019 roku jest prezesem Stowarzyszenia Twórców 

Ludowych w Lublinie oddział Wielkopolska. 

2. Zajmuje się szerzeniem kultury ludowej regionu w różnych instytucjach kulturalnych i oświatowych. Od 

2014 przeprowadza pokazy i warsztaty na temat zastosowania ziół w kulturze ludowej. Przeprowadza pokazy 

i warsztaty plecenia wieńcy dożynkowych i różnych ozdób oraz przedmiotów ze słomy. 

3. Współpracje z Muzeum Etnograficznym w Dziekanowicach, Muzeum Rolinctwa w Szreniawie i licznymi 

ośrodkami kultury, ośrodkami pomocy rodzinie, szkołami, przedszkolami.

4. Od kilku lat wykonuje dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu wieniec dożynkowy. 

5. Laureatka wielu konkursów za najpiękniejsze wieńce dożynkowe oraz inne dzieła kultury ludowe, 

uczestniczka podcastu o wytwarzaniu kraszanek.

wyróżnienie

6.

Anna Hercka 

ul. Komornicka 61

62-052 Komorniki

Szymon Żytliński

ul. Ogrodowa 7

62-052 Komorniki

1. Anna Hercka i Szymon Żytliński to młodzi tancerze, którzy od 2017 intensywnie trenują i zdobywają liczne 

nagrody i wyróżnienia w konkursach tanecznych. 

2. Uczestniczą w szkoleniach prowadzonych na terenie całej Polski z mistrzami tanecznymi odnoszącymi 

sukcesy w Polsce i na świecie. Rok 2020 był niezwykle trudny dla nich pod względem treningów, które 

odbywały się online. Uczestniczyli również w turniejach organizowanych w pełnym reżimie sanitarnym 

odnosząc sukcesy. Mimo częstych i długich treningów (3 razy w tygodniu po 3 godziny) łączą obowiązki 

szkolne ze swoją pasją odnosząc w nauce jak i w tańcu bardzo dobre wyniki. 

3. Latem 2020 Szymon Żytliński doznał kontuzji utrudniającą treningi, mimo to po odbyciu szeregu spotkań z 

fizjoterapetuą, reahibilitacji i indywidualnych treningów w listopadzie 2020 wrócił wraz z partnerką na parkiet 

i po 3 turniejach zdobyli klasę C w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. 

4. Często zajmują czołowe miejsca oraz wyróżnienia w różnych konkursach tanecznych na terenie całej Polski.

5. Wniosek poparł Pan Mirosław Wieloch, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu.

wyróżnienie
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