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Pracownicy Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach 

udzielą szczegółowych informa-
cji o świadczonych usługach oraz 
o procedurze przyjęcia do tej pla-
cówki w specjalnie zorganizowa-
nym punkcie informacyjnym w 
poznańskim  King Cross Mar-
celin. Pracownicy DPS Lisówki 
zapraszają mieszkańców powiatu 
poznańskiego i Poznania w dniach 
29 i 30 października w godzinach 
10.00 – 18.00 do punktu w King 
Cross Marcelin. (red)

Gminy Kleszczewo oraz 
Dopiewo znalazły się w 

pierwszej dziesiątce rankingu pol-
skich miast i gmin, do których naj-
chętniej przeprowadzają się Polacy. 
– Obecną, drugą edycję tego ran-
kingu przygotowaliśmy w opar-
ciu o dane Głównego Urzędu Sta-
tystycznego za cały zeszły rok. 
W zestawieniu uwzględniliśmy 
saldo migracji w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców danego mia-
sta/gminy. Taki wskaźnik najle-
piej pokazuje te miejscowości, któ-
rym najszybciej przybywa nowych 
mieszkańców – czytamy na stronie 
tuwartomieszkac.pl

– Gdy spojrzy się na dane GUS 
dotyczące wszystkich miast i gmin, 
to można zauważyć, że w zdecydo-
wanej większości polskich miast 
ich mieszkańcy masowo prze-
prowadzają się do okalających je 
mniejszych miejscowości. Czyli 
na ogół to przeprowadzka z miesz-
kania w bloku lub kamienicy do 
własnego domku pod miastem – 
informuje portal. 

W czołowej piątce tego zesta-
wienia znalazły się gminy Czer-
nica (dolnośląskie), Stawiguda 
(warmińsko-mazurskie), Wieli-
szew (mazowieckie), Kosakowo 
(pomorskie) oraz Kleszczewo w 
powiecie poznańskim. Gmina 
Dopiewo w tym rankingu jest 
ósma. Bardzo wysoko jest są także 
Rokietnica i Kórnik, które zostały 
sklasyfikowane odpowiednio na 
piętnastej i szesnastej pozycji. (ts)

Delegacja powiatu poznań-
skiego, na zaproszenie władz 

regionu Hanower, wzięła udział 
w uroczystym pożegnaniu prezy-
denta, Hauke Jagau, który przez 15 
lat zarządzał regionem położonym 
w Dolnej Saksonii, składającym się 
z 17 miast i 4 gmin i właśnie posta-
nowił zakończyć pracę na swoim 
stanowisku. Z tej okazji ponad 400 
gości, najbliższych współpracow-
ników, samorządowców, przed-
stawicieli partnerskich regionów, 
ważnych niemieckich polityków, 
przyjaciół i rodziny zostało zapro-
szonych do hali Expo-Wal w 
Hanowerze. Podczas spotkania Jan 
Grabkowski, starosta poznański, 
wraz z delegacją z powiatu poznań-
skiego, podziękował Hauke Jagau 
za dotychczasową współpracę.

Wizyta w Hanowerze była też 
doskonałą okazją do spotkania i 
rozmów z pierwszym prezyden-
tem regionu Hanower Miche-
alem Arndtem, byłym wiceprezy-
dentem prof. Axelem Priebsem, a 
także obecną zastępczynią Hauke 
Jagau, Corą-Jeanette Hermenau. Z 
kolei nowego prezydenta regionu, 
Steffena Kracha, starosta poznań-
ski osobiście zaprosił do powiatu 
poznańskiego. 

Przypomnijmy, że umowę o part-
nerstwie pomiędzy powiatem 
poznańskim a regionem Hano-
wer podpisano 12 grudnia 2000 
roku. Zakłada ona między innymi  
wymianę doświadczeń w zarzą-
dzaniu jednostkami powiatowymi, 
wymianę młodzieży oraz współ-
pracę kulturalną. (kwg)

Tegoroczna akcja pod nazwą 
„Bezpieczny pierwszokla-

sista” dobiegła końca. – Ostatnie 
kamizelki odblaskowe wręczyli-
śmy w Szkole Podstawowej nr 1 w 
gminie Suchy Las, gdzie pojawili 
się: pracownik Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu wraz z policjant-
kami z Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji w 
Poznaniu i strażakami z Jednostek 
Ratowniczo Gaśniczych Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Poznaniu – mówi Dariusz 

Fleischer z Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Pozna-

niu. Warto dodać, że była to już 
dwudziesta edycja tej akcji. 

– Ci, którzy jako pierwsi otrzy-
mali powiatowe kamizelki, dzisiaj 
są już dorosłymi osobami i wielu 
z nich ma swoje dzieci. Co tylko 
pokazuje, że nasz pomysł się przy-
jął. Ta akcja nie polega zresztą tylko 
na rozdawaniu elementów odbla-
skowych. W jej trakcie mówimy 
również o tym, jak należy się 
zachować w drodze do szkoły czy 
też na placu zabaw – podkreśla sta-
rosta poznański Jan Grabkowski.

W tegorocznej edycji akcji, która 
trwała od 28 września rozdano 
w sumie 5  925 kamizelek odbla-
skowych w siedemnastu gminach 
powiatu poznańskiego. – Otrzymali 
je wszyscy pierwszoklasiści i ich 
opiekunowie – zapewnia Dariusz 
Fleischer. – Dotychczas, przez te 
wszystkie lata, do najmłodszych 
uczniów z powiatu poznańskiego 
trafiło 72  600 sztuk elementów 
odblaskowych. W ostatnich dzie-
sięciu latach są to przede wszystkim 
kamizelki odblaskowe – dodaje. (ts)

Punkt informacyjny
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W gminie Dopiewo powstało rondo imienia zmarłego w ubiegłym 
roku wójta gminy, Adriana Napierały. Taką decyzję, jednogłośnie, pod-
jęli radni gminy. Odsłonięcia tablicy dokonali syn Wiktor, wicemarsza-
łek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, wicestarosta 
poznański Tomasz Łubiński, obecny wójt Paweł Przepióra oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Dopiewo Leszek Nowaczyk. Rondo znajduje 
się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 w Więckowicach. (ts)
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Seniorzy z wszystkich, siedemnastu gmin powiatu poznań-
skiego przyjechali do Puszczykowa na konferencję pod nazwą 
„Powiatowi seniorzy razem”, której towarzyszył piknik. 

Chcieliśmy, aby było to połą-
czenie edukacji z rozrywką. 

I to się chyba udało, bo zabawa 
była przednia – stwierdził Krzysz-
tof Błaszyk z Fundacji im. Królo-
wej Polski św. Jadwigi, na terenie 
której odbyła się impreza. Została 
ona zorganizowana przez powiat 
poznański z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Osób Starszych.

– Obchodzimy go nieco później, 
bo ten Dzień przypada na początku 
października. Ten poślizg wynikał 
jednak tylko i wyłącznie ze wzglę-
dów logistycznych. Zależało nam 
bowiem na tym, aby do Puszczy-
kowa przyjechali przedstawiciele 
wszystkich środowisk skupiających 
seniorów w powiecie poznańskim 
– dodała Elżbieta Tonder, dyrek-
tor Wydziału Spraw Społecznych 
i Zdrowia w Starostwie Powiato-
wym w Poznaniu.

I to się z pewnością udało, ponie-
waż podczas imprezy bawiło się ok. 
90 seniorów ze wszystkich gmin. – 
Jako powiat poznański robimy bar-
dzo dużo dla seniorów, ale chcemy 
swoją ofertę jeszcze rozwijać. Stąd 
takie spotkanie jak to. Chcemy, aby 

w jego trakcie osoby starsze dowie-
działy się, jakie mają możliwości i 
na jakie wsparcie z naszej strony 
mogą liczyć – dodała. Miały w tym 
pomóc specjalne prelekcje przygo-
towane przez przedstawicieli Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu.

Prelegenci mówili m.in. o spra-
wach dotyczących ochrony inte-
resów osób starszych oraz o akty-
wizacji społecznej i zawodowej 
osób z niepełnosprawnościami, bo 
takich nie brakuje w gronie osób w 
starszym wieku. – Dzięki temu, że 
powiat poznański wsłuchuje się w 
nasz głos, seniorzy mogą się reali-
zować na różnych polach. Było 
to widać także w Puszczykowie  
– stwierdziła Irena Skrzypczak, 
przewodnicząca Powiatowej Rady 
Seniorów, która właśnie zakoń-
czyła swoją pierwszą kadencję.

– Takie spotkania jak to spra-
wiają, że czujemy się szczęśliwi i 
nawet kapryśna pogoda nie jest 
w stanie zepsuć nam zabawy – 
dodała. A trzeba przyznać, że w 
Puszczykowie sporo się działo. O 
specjalną oprawę muzyczną zadbał 
dj, a o to by humory wszystkim 

dopisywały zatroszczył się kabaret 
Humoreska z Lubonia tworzony 
także przez seniorów. Goście pik-
niku mogli także dowiedzieć się na 
czym polega, zyskująca sobie coraz 
więcej miłośników, gra mollky. 

W tym przypadku w roli instruk-
torów wystąpili seniorzy z Puszczy-
kowa, które powoli staje się stolicą 
tego sportu nie tylko w powiecie 
poznańskim, ale również w całej 
Wielkopolsce. Goście mogli także 
liczyć na różnego rodzaju smako-
witości. Można zatem powiedzieć, 
że powiatowe obchody Dnia Osób 
Starszych odbyły się z hukiem. 
Dodajmy tylko, że ten dzień został 
ustanowiony przez Zgromadze-
nie Ogólne Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych w 1990 roku 
i obchodzony jest 1 października.

Tomasz Sikorski

Powiatowy Dzień seniora
CzyLi rozrywka i eDukaCja…

Pierwszakom rozDano bLisko 6 tysięCy kamizeLek…

z wizytą w hanowerze

ROZMOWA Z TADEUSZEM MICHALIKIEM
– Można powiedzieć, że w Koziegłowach zapu-

ściłem korzenie. Lubię to miejsce. Cenię sobie 
spokój i porządek oraz to, że mam blisko las, gdzie 
możemy chodzić na spacery z psem – mówi 
medalista igrzysk olimpijskich w Tokio. 
Cała rozmowa na czwartej stronie Prasowej17.

Dzięki temu, że powiat 
poznański wsłuchuje się  

w nasz głos, seniorzy mogą 
się realizować na różnych 

polach

Irena Skrzypczak

72 600
elementów 

odblaskowych trafiło do 
uczniów z powiatu w 20 

edycjach akcji bezpieczny 
pierwszoklasista
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„Najdroższa szkoło ma wśród grabowych alej”
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W siedzibie Starostwa Powia-
towego w Poznaniu, z oka-

zji obchodzonego 14 października 
Dnia Edukacji Narodowej, odbyło 
się spotkanie z dyrektorami oraz 
nauczycielami ze szkół prowadzo-
nych przed powiat poznański. – 
Takie spotkania odbywają się od 
wielu lat i zawsze były one radosne, 
choć w oświacie były lata lepsze i 
gorsze. Teraz są tragiczne. Chciał-
bym jednak mocno podkreślić, że 
dla naszego samorządu, pracow-
nicy placówek oświatowych byli, 
są i zawsze będą bardzo ważni 
– mówił starosta poznański Jan 
Grabkowski.

– Tak jak wykształcimy nasze 
dzieci, taka będzie przyszła Polska. 
Dlatego tak ważna jest rola szkoły 
i nauczycieli. Zwłaszcza w obec-
nych czasach… – dodał starosta, 

który w dowód uznania za szcze-
gólne osiągnięcia organizacyjne 
i dydaktyczno – wychowawcze 

wręczył nagrody dyrektorom oraz 
nauczycielom (lista nagrodzonych 
na powiat.poznan.pl) szkół i placó-
wek prowadzonych przez powiat 
poznański. 

W uroczystości wzięli udział rów-
nież m.in. wicestarosta poznań-
ski Tomasz Łubiński, Skarbnik 
Powiatu Renata Ciurlik, Sekretarz 
Powiatu Magdalena Buczkowska, 
a także przedstawiciele Komisji 
Oświaty i Wychowania Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Spotka-
nie prowadziła dyrektor Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, Monika Lis-Nożyń-
ska. (ts)

Powiat PozNański
doceNił ludzi oświaty

Nowa jakość Na drodze

wyróżNieNia w sali ziemi Na mtP

sPortowa iNtegracja Przy bocci

z Pobiedzisk do iwNa
Niemal 7-kilometrowy odcinek drogi Pobiedziska – Iwno zy-
skał zupełnie nową jakość! Jego przebudowa trwała kilka lat i 
kosztowała ponad 30 mln zł. To jedna z największych inwestycji 
drogowych zrealizowanych dotychczas przez powiat poznański.

Przebudowa została podzielona 
na etapy. Ostatni, który roz-

począł się na początku tego roku, 
obejmował prace od Kapalicy do 
Pobiedzisk (1,6 km). Wcześniej, w 
latach 2018-19 powstała ścieżka 
rowerowa na odcinku od Kociał-
kowej Górki do Pobiedzisk (5,1 
km), a w latach 2019-20 przebudo-
wano drogę od kanału w lesie do 
węzła Iwno na S5 i wybudowano 
ścieżkę rowerową od Kociałko-
wej Górki do węzła Iwno (3,2 km). 
W latach 2020-21 przebudowana 
została droga od kanału w lesie do 
Kapalicy (1,1 km).

– Na każdy z kolejnych odcinków 
staraliśmy się otrzymać dofinan-
sowanie – mówi Jan Grabkowski, 
starosta poznański. – Cała droga 
została przebudowana ze wspar-
ciem WRPO 14+, Funduszu Dróg 
Samorządowych oraz funduszu 
przeciwdziałania skutkom pande-
mii. Przed rozpoczęciem prac trasa 
była w bardzo złym stanie tech-
nicznym: wąska, dziurawa, bez 
chodników i ścieżek rowerowych, 
z kiepskim odwodnieniem. Teraz 
to zupełnie nowa jakość! – dodaje.

I, jak się okazuje, jedna z naj-
większych inwestycji pod wzglę-

dem zakresu robót na przebudowa-
nych „powiatówkach” w minionych 
latach. – Droga na całym odcinku 
została poszerzona, powstały chod-
niki i ścieżki rowerowe, a także 
kanalizacja deszczowa w terenie 
zabudowanym i rowy odwadnia-
jące poza nim – opowiada Marek 
Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu. – Nowa 
konstrukcja jezdni i nawierzchnia 
sprawiły, że jeździ się teraz dużo 
wygodniej i bezpieczniej – dodaje.

O skali inwestycji najlepiej świad-
czą liczby. – Wywieźliśmy i przy-
wieźliśmy łącznie 175 tys. ton ziemi 
i piasku, wbudowaliśmy 24 tys. ton 
masy mineralno-bitumicznej, zbu-
dowaliśmy gabiony o długości 430 
m, zużyliśmy 1800 ton materiału 
skalnego – wylicza Marek Begier, 
prezes firmy TRANS-BRUK, 
wykonawca wszystkich czterech 
etapów przebudowy. Droga jest 
wygodna i bezpieczna dla wszyst-
kich użytkowników. Ruch rowe-
rowy został odseparowany od 
jezdni, a piesi zyskali chodniki i 
bezpieczne przejścia. Koszt wszyst-
kich etapów przebudowy łącznie to 
około 32 mln zł.

Katarzyna Fertsch

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewi-
domych im. Synów Pułku w Owińskach obchodzi w tym roku 
jubileusz 75-lecia istnienia. Jak ta historia się zaczęła, jakie 
były początki placówki?

Historia ośrodka rozpoczęła 
się w końcu 1945 roku, kiedy 

nowo mianowany dyrektor Fran-
ciszek Sokołowski wraz z grupą 
współpracowników przystąpił do 
organizowania Szkoły Podstawo-
wej Dla Dzieci Niewidomych oraz 
warsztatów szkoleniowo-produk-
cyjnych dla 30 niewidomych doro-
słych. Zarówno szkołę, jak i warsz-
taty uruchomiono rok później w 
budynkach po tzw. nowym Zakła-
dzie Psychiatrycznym, w tym w 
dzisiejszej siedzibie WTZ-ów. 
Do szkoły podstawowej począt-
kowo chodziło mało uczniów. Były 
to dzieci, które utraciły wzrok w 
wyniku działań wojennych oraz 
uczniowie przerośnięci wiekowo. 
W związku z brakiem zorganizo-
wanej rekrutacji, niejednokrotnie 
nauczyciele osobiście docierali do 
rodzin dzieci niewidomych w Wiel-
kopolsce i na Ziemi Lubuskiej, prze-
konując rodziców do posłania swo-
ich pociech do szkoły w Owińskach. 

Oto jak swoją szkolną naukę w 
Owińskach w latach 1946-1948 
zapamiętała Zofia Krzemkowska  z 
Ostrowa Wielkopolskiego. - Spali-
śmy w 20-osobowej sali w budynku 
poprzednio zajmowanym przez 

osoby psychicznie chore, które 
Niemcy wymordowali. Opowia-
dali nam o tym nasi wychowawcy. 
Z sypialni dochodziło się do dużej 
świetlicy, po której lubiliśmy spa-
cerować w wolnym czasie. Szkolne 
klasy i stołówka znajdowały się w 
odrębnym budynku. Klasy były 
przechodnie, co utrudniało naukę. 
Pierwsze dni pobytu były przezna-
czone na naukę śpiewu, który pro-
wadził niewidomy profesor Leon 
Gronek. Nauczyciele poza naucza-
niem poszczególnych przedmio-
tów, uprawiali wraz z nami grządki 
szkolnego ogrodu, przygotowywali 
programy artystyczne – wspomina.

- Szczególnie lubiany przez dzieci, 
przeze mnie także, był Dio-
nizy Abramowicz. Uczyli 
także m.in. Helena Wyszyń-
ska, Jadwiga Karpowicz, Cze-
sław Andrysiak… Wychowawcom 
nie zapomnę spacerów po lekcjach 
po nadrzecznych łąkach, zbiera-
nia szczawiu na zupę, zbierania 
kwiatów na imieniny koleżanek. 
Wychowawczynie troszczyły się o 
nas w szpitaliku, plotły moje war-
kocze, bo nie potrafiłam tego zro-
bić sama… My naszym nauczycie-
lom i wychowawcom wyrażaliśmy 

wdzięczność na dzień ich imienin 
śpiewając piosenki i recytując wier-
sze – opowiadała Zofia Krzem-
kowska.

W 1950 roku Szkołę Podsta-
wową ukończyło 14 pierwszych 
absolwentów, z których większość 
kontynuowała naukę w szkołach 
średnich. Dzięki zaangażowa-

niu kierow-
nictwa i nauczycieli pojawiły się 
pomoce naukowe dedykowane 
dzieciom niewidomym, wykony-
wane przez samych pedagogów,  
najczęściej według ich własnych 
pomysłów. Warsztaty szkole-
niowo-produkcyjne dla doro-
słych niewidomych, zakończyły 
swoją działalność w 1949 roku. 
Ich absolwenci znaleźli pracę w 

dużych poznańskich przedsię-
biorstwach, a na miejsce warszta-
tów powołano szkołę zawodową. 
Niewidoma młodzież uczyła się 
szczotkarstwa i wikliniarstwa. W  
następnych latach szkoła otwie-
rała nowe specjalności, takie jak 
dziewiarstwo ręczne, prace w 
metalu, stroicielstwo instrumen-

tów muzycznych 
czy obsługę centrali telefonicznej. 

W 1950 roku nazwę ośrodka 
przemianowano na Państwowy 
Zakład Dla Dzieci Niewidomych, 
a dwa lata później placówkę prze-
niesiono do kameralniejszych, bar-
dziej dostosowanych do potrzeb 
osób niewidzących, budynków 
poklasztornych, w których dotych-
czas z trudem mieścił się zakład 
wychowawczy. Zamiana miejsc 
wyszła na dobre obu placówkom. 

Dzięki nowej lokalizacji poprawiły 
się warunki mieszkaniowe niewi-
domych dzieci i młodzieży, które 
zajęły w całości pierwsze i czę-
ściowo drugie piętro. Na parterze 
znalazło się miejsce na pomieszcze-
nia administracyjne, blok żywie-
niowy i warsztaty szkolne. Szkoła 
zyskała więcej miejsca, w tym na 
organizację gabinetów przedmio-
towych. Na otaczającym budy-
nek terenie znajdował się ogród, 
sad oraz bezpieczne tereny rekre-
acyjne. 

Przez 75 lat Ośrodek przygoto-
wał do życia i wykształcił rzesze 
absolwentów. Dzięki zaangażowa-
niu wielu wybitnych pedagogów, 
innowacyjnym metodom pracy i 
odważnym decyzjom stał się nie 
tylko drugim domem, ale tram-
poliną do dalszego rozwoju dla 
wychowanków opuszczających 
mury szkoły. Wszystkich zainte-
resowanych dalszymi losami pla-
cówki w Owińskach zapraszamy 
do lektury dwóch książek przy-
gotowanych przez długoletnich 
nauczycieli: „Najdroższa szkoło ma 
wśród grabowych alej” napisanej 
przez  Ewę Andrysiak, Wiesława 
Ereńskiego, Edmunda Osesa, 
Henryka Tarczewskiego i Elżbietę 
Wieńć oraz „Bliżej nieba” autor-
stwa Edmunda Osesa.

Olga Krause-Matelska 
Wojciech Matelski

Tak jak wykształcimy 
nasze dzieci, taka będzie 

przyszła Polska

Jan Grabkowski
STAROSTA POZNAŃSKI
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W  Sali Ziemi, na terenie 
Międzynarodowych Tar-

gów Poznańskich, odbyła się gala 
podsumowująca konkursy o tytuł 
„Wielkopolska Szkoła Roku” oraz 
„Wielkopolski Nauczyciel Roku” 
organizowanych przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego. W tegorocznej edycji 
nagrodzono i wyróżniono jede-
naście placówek edukacyjnych i 
jedenastu nauczycieli. W tym gro-
nie nie zabrakło szkół z powiatu 
poznańskiego. Wśród wyróżnio-

nych znalazły się bowiem Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II 
w Suchym Lesie oraz Szkoła Pod-
stawowa nr 3 Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. Janu-
sza Korczaka w Mosinie. Jedno 
z wyróżnień trafiło również do 
nauczyciela z powiatu poznań-
skiego. Otrzymała je Elżbieta 
Nawrocka ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Stanisława Staszica w Swa-
rzędzu. Gala odbyła się w ramach 
uroczystych obchodów Dnia Edu-
kacji Narodowej. (ts)

„Nie czas umierać”

To jedna z najdłużej ocze-
kiwanych premier tego 

roku. Nową część przygód 
legendarnego, brytyjskiego 
agenta Jamesa Bonda wyre-
żyserował Cary Joji Fuku-
naga. Z czym tym razem 
musi zmagać się bohater? 

James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy 
się spokojnym życiem na Jamajce. Tymcza-
sem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter 
z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja 
uratowania porwanego naukowca okazuje 
się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby 
się wydawać i naprowadza agenta 007 na 
ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego 
nową, niezwykle niebezpieczną technolo-
gią. Kolejny film o przygodach James Bonda, 
w którego postać po raz ostatni wciela się 
Daniel Craig, przypadnie do gustu zarówno 
zagorzałym fanom jak i sceptykom.

Agata Klaudel-Berndt 
Kultura Tarnowa

W  hali Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dopie-

wie odbył się XIX Powiatowy Tur-
niej Bocci dla osób z niepełno-
sprawnościami. W zawodach 
wzięło udział 26 drużyn z trzyna-
stu placówek działających na tere-
nie powiatu poznańskiego. – Fre-
kwencja jak zwykle dopisała, ale to 
mnie zupełnie nie dziwi, bo już w 
połowie roku otrzymujemy zapyta-
nia, kiedy ten turniej się odbędzie. 
Ma on bowiem już swoją renomę i 
jest bardzo lubiany w naszym śro-
dowisku – zapewnia Bogdan Mać-
kowiak, prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Promyk z Komornik, które jak zwy-
kle było organizatorem imprezy.

– Pomysł na turniej bocci naro-
dził się w 2001 roku i gdyby nie 
pandemia, to już teraz byśmy świę-
towali jubileusz 20-lecia imprezy. 
Dlaczego właśnie bocci? Bo to 
sport, który pomaga w rehabilita-
cji. Takie zawody są również dosko-
nałą okazją do integracji środowi-
ska. Do tego wszystkiego dochodzi 
aspekt rywalizacji, która zazwyczaj 
jest bardzo zacięta, choć prowa-
dzona w duchu fair play – dodaje. 
Tym razem w tej sportowej rywali-
zacji najlepsi okazali się przedstawi-
ciele Stowarzyszenia „Dla Ciebie” z 

Pobiedzisk i tamtejszych Warszta-
tów Terapii Zajęciowej.

Drugie miejsce zajęła drużyna 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
„Zawsze Razem” z Poznania, a na 
najniższym stopniu podium stanęli 
zawodnicy z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej Promyk w Konarzewie. 
Tradycyjnie już turniej poprzedziła 
uroczystość zapalenia okoliczno-
ściowego znicza oraz zawieszenia 
flagi olimpijskiej. Był też przemarsz 
drużyn biorących udział w zawo-
dach. A wszystko to przy specjalnej 
oprawie muzycznej Orkiestry Dętej 
Gminy Dopiewo. Imprezę wsparł 
powiat poznański. (ts)
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„Najdroższa szkoło ma wśród grabowych alej”
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Złota polska jesień niewątpliwie sprzyja… parkowaniu. Zaskakujące? Nieko-
niecznie, o ile tylko podejdziemy do sprawy z przymrużeniem oka i zamiast 
do samochodu słowo, to odniesiemy do spędzania wolnego czasu w parkach, 
arboretach i ogrodach.

W  powiecie poznańskim parków nie 
brakuje. Zagospodarowane prze-

strzenie zielone mają różną metrykę, ale 
łączy je jedno: są popularnym miejscem spa-
cerów i relaksu w pięknych okolicznościach 
przyrody.

Rezydencje
Dwie najsłynniejsze rezydencje magnackie 

w powiecie poznańskim to nie tylko repre-
zentacyjne budynki, ale i otaczające je zało-
żenia parkowe. Odwiedzając posiadłość 
Raczyńskich w Rogalinie możemy zafundo-
wać sobie praktyczną lekcję na temat różnic 
między regularnie skomponowanym, upo-
rządkowanym ogrodem w stylu francuskim, 
a nieco nieokiełznanym parkiem angielskim. 

Wizytówką rogalińskiego parku są niewąt-
pliwie sędziwe dęby Lech, Czech i Rus (ten 
ostatni to 800-letni staruszek, najstarszy dąb 
w Polsce). 

Chlubą pobliskiego Kórnika jest nato-
miast najstarsze arboretum w Polsce, któ-
rego bogata kolekcja liczy około 3500 gatun-
ków i odmian roślin. Wśród nich na uwagę 
zasługuje najstarszy w kraju okaz cypryśnika 
błotnego, być może zasadzony przez samego 
Tytusa Działyńskiego. Podczas jesiennej 
wizyty w Kórniku przy odrobinie szczęścia 
można trafić na opadłe liście rosnącego tam 
grujecznika japońskiego pachnące… pierni-
kami! Od niedawna zwiedzanie arboretum 
urozmaica nowa ścieżka „Z historii parku…”, 
poświęcona dziejom ogrodu. 

Ścieżka na obszarze bagien-
nym rzeki Trojanki oraz ścieżka 
Owadogród to z kolei propo-
zycje Arboretum Leśnego w 
Zielonce. Obiekt słynie z kolekcji 
drzew i krzewów owocowych tradycyj-
nych odmian, a jesienią pięknie kwitną tam 
wrzosy i wrzośce. 

Paszport do parków
Posiadacze Paszportu Podróżników 

dookoła Poznania kolekcjonując pieczątki 
mają szansę odwiedzić kilka ciekawych par-
ków. Oprócz Rogalina i Kórnika będzie to 
park Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego 
w Uzarzewie. Jego ciekawostki (na przy-
kład zaskakujące drzewo z oczkiem!) najle-
piej poznać korzystając z tamtejszej gry tere-
nowej. W parku w Chludowie koniecznie 
trzeba zobaczyć staw i ciekawą grotę. Pusz-
czykowo słynie z efektownych ogrodów, ale 
jeden z nich jest szczególny. Mowa o Ogro-
dzie Kultur i Tolerancji w Muzeum Arka-
dego Fiedlera w Puszczykowie z piramidą, 
statkiem Kolumba i kopiami pomników 
dawnych kultur.

Z dziećmi
Planując rodzinną wycieczkę warto wybrać 

się z do Skansenu Pszczelarstwa w Swarzę-
dzu, by przespacerować się wśród koloro-
wych uli (do jednego można nawet wejść, by 
poczuć się jak pszczoła!). W Suchym Lesie 
czeka Teren Aktywnej Edukacji i Sportu z 
największym pump trackiem w regionie, 
a w Luboniu – Park Papieski stworzony na 
wzgórzu, które powstało podczas budowy 
autostrady. 

Park Orientacji Przestrzennej w Owiń-
skach oferuje zarówno przestrzeń odnowio-
nego barokowego ogrodu, jak i atrakcyjny 
plac zabaw. Równie dużym powodzeniem 
cieszy się plac zabaw w parku przy Pałacu 
Jankowice, gdzie dzieci mają też do dyspo-

zycji niski park linowy, a wszyscy 
– kilometry alejek spacerowych 
i mostek prowadzący na Wyspę 

Miłości. Park Miejski w Murowa-
nej Goślinie latem przyciąga plene-

rowym kinem, a przez cały rok – koloro-
wymi wizerunkami zwierząt, które zdobią 
poszczególne drzewa.

Zielone miasto
Miejsca odpoczynku wśród drzew to silna 

strona, znajdującego się w pobliżu powiatu 
poznańskiego Śremu. Największy jest Park 
im. Powstańców Wielkopolskich z kom-
pleksem sportowym i Śremskim Zoo. Miej-
ski Park Ekologiczny to trasy dla biegaczy 
i spacerowiczów z kijkami oraz jeziorko 
owiane legendą o zatopionym kościele, a do 
Parku Śremskich Odlewników przyciąga 
pump track oraz tężnia solankowa. Rów-
nież miejscowe Muzeum Śremskie może 
pochwalić się ogrodem na nadwarciańskiej 
skarpie, miejscem plenerowych wystaw i 
koncertów.

Parkowe ciekawostki
Popularnym miejscem na spacer są Szachty 

na pograniczu Poznania i Lubonia znane 
między innymi z oryginalnej wieży widoko-
wej. Przechadzkę po Obornickich Łazien-
kach nad Wełną uatrakcyjnia nowy mural 
przyrodniczo-kolejowy. W parku przy 
Pałacu Biedrusko warto odszukać Panteon 
Powstania Wielkopolskiego, altanę wes-
tchnień zakochanych i efektowny monopte-
ros (budynek w formie greckiej świątyni), a 
w parku pałacowym w Objezierzu – Kopiec 
Kościuszki (!). Wciąż niewiele osób odwie-
dza malowniczy park uzdrowiskowy w 
Ludwikowie z pawilonem w stylu szwajcar-
skim, drewnianymi leżakowniami i altaną ze 
zdrojem – wypisz-wymaluj górskie uzdrowi-
sko przeniesione do serca Wielkopolski.

Piotr Basiński
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Nowe przygody
popularNych bohaterów

jesieNNe parkowaNie

Nowa jakość Na drodze

wyróżNieNia w sali ziemi Na mtp

gęsiNa Nie tylko w dNiu św. marciNa

z pobiedzisk do iwNa
Niemal 7-kilometrowy odcinek drogi Pobiedziska – Iwno zy-
skał zupełnie nową jakość! Jego przebudowa trwała kilka lat i 
kosztowała ponad 30 mln zł. To jedna z największych inwestycji 
drogowych zrealizowanych dotychczas przez powiat poznański.

dem zakresu robót na przebudowa-
nych „powiatówkach” w minionych 
latach. – Droga na całym odcinku 
została poszerzona, powstały chod-
niki i ścieżki rowerowe, a także 
kanalizacja deszczowa w terenie 
zabudowanym i rowy odwadnia-
jące poza nim – opowiada Marek 
Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu. – Nowa 
konstrukcja jezdni i nawierzchnia 
sprawiły, że jeździ się teraz dużo 
wygodniej i bezpieczniej – dodaje.

O skali inwestycji najlepiej świad-
czą liczby. – Wywieźliśmy i przy-
wieźliśmy łącznie 175 tys. ton ziemi 
i piasku, wbudowaliśmy 24 tys. ton 
masy mineralno-bitumicznej, zbu-
dowaliśmy gabiony o długości 430 
m, zużyliśmy 1800 ton materiału 
skalnego – wylicza Marek Begier, 
prezes firmy TRANS-BRUK, 
wykonawca wszystkich czterech 
etapów przebudowy. Droga jest 
wygodna i bezpieczna dla wszyst-
kich użytkowników. Ruch rowe-
rowy został odseparowany od 
jezdni, a piesi zyskali chodniki i 
bezpieczne przejścia. Koszt wszyst-
kich etapów przebudowy łącznie to 
około 32 mln zł.

Katarzyna Fertsch

Jesień w Pałacu w Jankowicach

W listopadzie na wielkopolskich stołach 
króluje gęś. Czy zawsze tak było? Od 

XVII wieku gęsina była bardzo popularna w 
Polsce. Wyborna tłusta gęś na stole gospo-
darza świadczyła o jego zamożności. Naj-
większy rozkwit produkcji mięsa gęsiego 
nastąpił w XIX wieku. Obecnie niemal 100 
procent gęsiny trafia na zagraniczne stoły, 
głównie do Niemiec. Można śmiało powie-
dzieć, że jesteśmy głównym producentem 
tego mięsa w Europie. Z gęsi pozyskuje się 
mięso, podroby, a także pierze i puch. Szuka-
jąc produktów wysokiej jakości należy zwró-
cić uwagę na sposób żywienia i chowu zwie-
rzęcia. Na świecie jest znanych 59 ras gęsi i 
wiele odmian. W Polsce najpopularniejsza 
aktualnie jest gęś biała kołudzka, wywodząca 
się od gęsi białej włoskiej. Gęsina w Polsce to 
towar delikatesowy i luksusowy. 

Z okazji Dnia św. Marcina gęsina promo-
wana jest w całej Polsce poprzez liczne akcje 

i konkursy. Nowym pomysłem promocyj-
nym jest konkurs „Przekąski z Gąski 2021”. 
W konkursie mogą uczestniczyć restauracje, 
gospodarstwa agroturystyczne, koła gospo-
dyń wiejskich i inne obiekty gastronomiczne, 
w tym szczególnie z terenu powiatu poznań-
skiego. Zgłaszać można tatar i okrasę z gęsiny, 
pasztet, wątróbkę, kiełbasy, gęsie pipki (czyli 
żołądki i/lub faszerowane gęsie szyjki), pół-
gęski i carpaccio, pierogi z gęsiną, kanapki 

z gęsiną oraz inne przysmaki. Uczest-
nicy muszą przesłać zgłoszenie konkur-
sowe do dnia 6 listopada br. na adres e-mail:  
kontakt@instututskrzynki.pl

Na laureatów konkursu z powiatu poznań-
skiego czekać będą certyfikaty „Najlepszy 
Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – Prze-
kąski z Gąski”, natomiast wszyscy uczestnicy 
będą walczyć o nagrody pieniężne: 1 000 zł 
za pierwsze miejsce, 750 zł za drugie miej-
sce oraz 500 zł za zajęcie trzeciego miej-
sca. Organizatorami konkursu są: Instytut 
Skrzynki - Instytut Dokumentacji, Rozwoju 
i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kuli-
narnego Powiatu Poznańskiego oraz Ogól-
nopolski Cech Rzeźników – Wędliniarzy – 
Kucharzy. Konkurs organizowany jest pod 
honorowym patronatem starosty poznań-
skiego Jana Grabkowskiego. Więcej infor-
macji na smakipowiatupoznanskiego.pl

Liliana Kubiak

nych znalazły się bowiem Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II 
w Suchym Lesie oraz Szkoła Pod-
stawowa nr 3 Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. Janu-
sza Korczaka w Mosinie. Jedno 
z wyróżnień trafiło również do 
nauczyciela z powiatu poznań-
skiego. Otrzymała je Elżbieta 
Nawrocka ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Stanisława Staszica w Swa-
rzędzu. Gala odbyła się w ramach 
uroczystych obchodów Dnia Edu-
kacji Narodowej. (ts)

Mark Kelly „Marathon”

Marillion należy do naj-
większych spośród 

tych małych zespołów, cieszą-
cych się w pewnych kręgach 
statusem kultowym. Zainte-
resowanie formacją nie prze-

kłada się jednak na sukcesy solowych doko-
nań muzyków Marillion. Ani Steven Hogarth 
ani Steve Rothery nie zawojowali świata. Nie 
zawojował go też Mark Kelly i jego projekt 
Marathon. Oczywiście to już nie te czasy, ani 
ten rynek muzyczny, aby art rockowy album 
mógł na dłużej zagościć w mediach, czy 
na listach przebojów, ale nic to (jak mawiał 
Wołodyjowski). Ważne, aby płyta dotarła do 
tych, do których dotrzeć powinna. Do ludzi, 
którzy wciąż cenią sobie piękne gitarowe, 
przestrzenne brzmienie. Warto nad albumem 
się pochylić, bo jest to muzyka znakomita, 
powstała z potrzeby ducha, bo na pewno nie 
z finansowego wyrachowania.  

Jakub Kozłowski 
Wydawnictwo In Rock

„Nie czas umierać”

To jedna z najdłużej ocze-
kiwanych premier tego 

roku. Nową część przygód 
legendarnego, brytyjskiego 
agenta Jamesa Bonda wyre-
żyserował Cary Joji Fuku-
naga. Z czym tym razem 
musi zmagać się bohater? 

James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy 
się spokojnym życiem na Jamajce. Tymcza-
sem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter 
z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja 
uratowania porwanego naukowca okazuje 
się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby 
się wydawać i naprowadza agenta 007 na 
ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego 
nową, niezwykle niebezpieczną technolo-
gią. Kolejny film o przygodach James Bonda, 
w którego postać po raz ostatni wciela się 
Daniel Craig, przypadnie do gustu zarówno 
zagorzałym fanom jak i sceptykom.

Agata Klaudel-Berndt 
Kultura Tarnowa

„Naturalnie”

W tej grze pomagamy 
naturze odzyskać 

dawne piękno. Każdy z 
zawodników otrzymuje 
drewniane kafelki domina, 
planszę oraz drew-
niane elementy w postaci 

darni, krzewów, sosen i dębów. Dzięki nim 
będziemy zdobywać dodatkowe punkty 
oraz przejmować kontrolę nad otoczonymi 
kawałkami doliny. Gra oparta jest m.in. na 
zasadach domina. Wizerunki zwierzaków 
na dokładanych kafelkach muszą się zatem 
zgadzać. Punkty zbiera się także za sprowa-
dzenie zwierząt (kostki domina) oraz sadze-
nie roślin w dolinie. Pomimo prostych zasad, 
obfituje w mnogość podejmowania decyzji i 
możliwość stosowania różnych taktyk. Jest to 
idealna gra zarówno dla niedoświadczonych, 
jak i zaawansowanych graczy...

Tomasz Skoracki
Stowarzyszenie Miłośników Gier  

Planszowych Kości

„Wina wina” Małgorzata Starosta

Agata Śródka, cele-
brytka, restaura-

torka, miłośniczka wina 
zaczyna nowe, wyma-
rzone życie z dala od 
zdradzającego ją męża 
i innych problemów. Jej 
plan jednak powiódł się 
tylko w części. Jest nowe 
miejsce do życia, ale i 

kilka zwłok. W co wplątała się bohaterka? 
Czy uda jej się zrealizować plany spokojnego 
życia? Ironiczny, czarny humor, ale i dba-
łość językowa  to znaki rozpoznawcze Mał-
gorzaty Starosty. Komedia kryminalna, przy 
której nie sposób się nudzić. Pełna sarka-
zmu a także absurdu. Fani Olgi Rudnickiej, 
Alka Rogozińskiego i Marty Obuch nie będą 
zawiedzeni. Polecamy zwłaszcza na smutne, 
jesienne wieczory, bo to książka, która z pew-
nością poprawi Wam humor. 

Anna Walkowiak-Osowska
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

PŁYTA DNIA GRA NA WEEKEND KSIĄŻKA TYGODNIAFILM NA WIECZÓR

Na rynku wydawniczym ukazała się 
nowa książka, mieszkającego w gmi-

nie Rokietnica, Ryszarda Ćwirleja. Najnow-
sza pozycja tego bardzo popularnego autora 
kryminałów i powieści sensacyjnych nosi 
tytuł „Mordercza rozgrywka” i jest kolejną 
odsłoną cyklu zatytułowanego „Milicjanci 
z Poznania”, których akcja rozgrywa się w 
latach 80-tych ubiegłego wieku.

– Początkowo chciałem stworzyć krymi-
nał współczesny, ale kiedy napisałem dwie 
pierwsze sceny, to okazało się, że nie znam 
dzisiejszego Poznania. Nie znam już zauł-
ków, ulic i knajp, które w każdym kryminale 
są tłem, a często stają się też bohaterem uzu-
pełniającym całość. Doskonale pamiętam za 
to Poznań z lat 80. Ten, który jako student 
przemierzałem wszerz i wzdłuż – mówił 
swego czasu Ryszard Ćwirlej na łamach Pra-
sowej17. (ts)
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– Pochodzę z małej miejscowości, a tam na poważnie mo-
głem trenować tylko zapasy. Innej możliwości nie było. Dzisiaj 
mogę powiedzieć, że na całe szczęście – mówi Tadeusz Micha-
lik, mieszkający w Koziegłowach brązowy medalista igrzysk 
olimpijskich w Tokio w zapasach w stylu klasycznym.

2021 jest dla Pana wyjątkowo 
udany i szczęśliwy. Coś sobie 
jeszcze Pan wymarzył na ten 
rok?

Marzenie zawsze jest jedno, 
żeby zdrowie dopisywało. Ale to 
prawda, że ten rok jest dla mnie 
wyjątkowo pomyślny. Zdobyłem 
przecież brązowy medal na igrzy-
skach olimpijskich w Tokio, a tuż 
po powrocie z Japonii zmieniłem 
stan cywilny. Medal, ślub… Tak, 
mogę chyba powiedzieć, że to naj-
lepszy rok w moim życiu. 
Ten medal zdobyty w Tokio do-
daje Panu skrzydeł, czy też za-
czyna coraz bardziej ciążyć?

Raczej to pierwsze, bo mam jesz-
cze sporo do zrobienia w zapasach. 
Już myślę o igrzyskach w Paryżu. A 
czy ciąży? Nie odbieram tego w taki 
sposób. Staram się nie narzucać 
sobie presji. Ta presja jest zresztą w 
sporcie zawsze obecna i trzeba po 
prostu sobie z nią radzić. Ja mam 
to szczęście, że w tej kwestii mogę 
liczyć na pomoc mojego psycho-
loga, a jednocześnie kolegi Miko-
łaja Koterskiego, z którym współ-
pracuję już od dłuższego czasu. I 
bardzo sobie tę współpracę cenię.
Zdobycie medalu na igrzyskach 
wiąże się też z popularnością. 
Jak to jest w Pana przypadku?

Po Tokio sporo się pod tym wzglę-
dem zmieniło. Dosyć często się 
zdarza, że ludzie mnie rozpoznają, 
nawet jeśli nie jestem ubrany w strój 
sportowy. Uśmiechają się wtedy, 
czasami gratulują. To miłe. Wia-
domo, że najbardziej rozpozna-
walny jestem w Koziegłowach. Tutaj 
znają mnie już chyba wszyscy.
Jak to się stało, że właśnie tam 
Pan zamieszkał?

Pochodzę z małej wioski w woje-
wództwie lubuskim, ale swego 
czasu zostałem zawodnikiem 
Sobieskiego Poznań. Klub wynaj-

mował mi wtedy pokój w hotelu. W 
pewnym momencie zaczęło to mi 
jednak nieco doskwierać. Razem z 
moją obecną żoną, jej siostrą oraz 
kolegą wynajęliśmy więc mieszka-
nie na osiedlu Leśnym w Koziegło-
wach. A, że dobrze się tam czułem, 
to trzy lata temu postanowiłem 
kupić mieszkanie na Karolinie. W 
sumie w Koziegłowach jestem już 
siedem lat. Sporo czasu… Można 
powiedzieć, że zapuściłem tutaj 
korzenie. Lubię to miejsce. Cenię 
sobie spokój i porządek oraz to, 
że mam blisko las, gdzie możemy 
chodzić na spacery z psem.
Jak to się stało, że zaczął Pan 
uprawiać zapasy?

Tak jak wspomniałem, pochodzę 
z niewielkiej miejscowości. Jasie-
niec to wieś, gdzie do tej pory nie 
ma nawet asfaltu. Blisko jest nato-
miast nieco większy Trzciel, gdzie 
można było trenować piłkę nożną 
lub zapasy. W piłkę nożną grali 
starsi koledzy, którzy po meczu 
zawsze szli porozmawiać i poba-
wić się przy piwie. Dla nich to 
była forma spędzenia wolnego 

czasu, rekreacja, a nie poważny 
sport. A ja chciałem właśnie cze-
goś poważniejszego. Dlatego trafi-
łem do zapasów. Innej możliwości 
praktycznie nie było. Dzisiaj mogę 
powiedzieć, że na całe szczęście.
Te zapasy to w przypadku Mi-
chalików sport rodzinny…

Na pierwszy trening zaprowadził 

mnie starszy brat Paweł. Trenowała 
też siostra Monika. I to ona jako 
pierwsza w naszej rodzinie zdobyła 
olimpijski medal. Wywalczyła go w 
2016 roku w Rio de Janeiro. Jak na 
rodzinę z tak małej miejscowości, 
to chyba niezły wynik.
Co by Pan powiedział młodym 
ludziom, by ich zachęcić do 
uprawiania swojej dyscypliny 
sportu?

Zapasy pozwalają się wszech-
stronnie rozwijać. Nawet gdy po 
trzech, czterech latach komuś ten 
sport się znudzi, to będzie miał 
doskonały fundament pod upra-
wianie innej dyscypliny. Zapasy 
uczą koordynacji, odpowiedniego 
upadania, po takich treningach 
ma się też ogólne przygotowa-
nie akrobatyczne i jest się dosko-
nale wysportowanym. A to bardzo 
istotne, zwłaszcza dla dzieci, które 
się rozwijają fizycznie.  

A jak wygląda Pana trening?
Jest bardzo różnorodny. Cza-

sami gramy w piłkę nożną, cza-
sami w koszykówkę, a czasami pły-
wamy na kajakach czy też biegamy. 
Oczywiście to tylko dodatki. Zaję-
cia mam każdego dnia z wyjątkiem 
niedziel. Ich intensywność jest uza-
leżniona od danego cyklu trenin-
gowego. Po igrzyskach moje tre-
ningi z wiadomych powodów są 
nieco luźniejsze. 
Igrzyska w Tokio, ze względu na 
pandemię, odbyły się rok póź-
niej. Pan chyba nie żałuje, że tak 
się stało, bo przecież w maju 2020 
roku miał Pan operację serca…

Dla mnie na pewno było to 
korzystne. I to nie tylko ze względu 
na sam zabieg, ale też dlatego, że 
miałem odpowiednio sporo czasu, 
aby przybrać na wadze. A ta w 
zapasach odgrywa przecież bardzo 
istotną rolę.

A nie miał Pan chwili zwątpienia?
Męczyło mnie przede wszystkim 

to, że nie mogłem przez długi czas 
trenować. Bo nie jest łatwo wrócić 
po takiej przerwie. Trzeba na nowo 
budować kondycję, siłę…
Wspomniał Pan o kolejnych 
igrzyskach, w Paryżu. To Pana 
impreza docelowa?

Już przed wyjazdem do Tokio 
mówiłem, że chcę też wystartować 
w Paryżu. Oczywiście, żeby tam 
wystąpić muszę wywalczyć kwali-
fikację, a to nie jest prosta sprawa. 
Nikt za darmo mnie tam nie wyśle. 
Do tych kwalifikacji zostało jed-
nak trochę czasu, bo odbędą się 
one dopiero w 2023 roku.
A jakie inne ważne imprezy 
przed Panem?

Jeszcze w tym roku, w dniach 
19-26 listopada czeka mnie start 
w wojskowych mistrzostwach 
świata, które odbędą się w Tehe-
ranie. Jestem zawodnikiem klubu 
wojskowego i staram się jak naj-
lepiej bronić jego barw.  No, a 
w przyszłym roku mam zamiar 
wystąpić w mistrzostwach świata i 
mistrzostwach Europy.
Rozmawiamy tuż przed Pana 
spotkaniem z kibicami w Ko-
ziegłowach. Wcześniej oni Pana 
witali po powrocie z Tokio. Spo-
dziewał się Pan tak gorącego 
przyjęcia?

Aż tak gorącego to na pewno 
nie. To było bardzo miłe. Tak jak i 
zresztą takie spotkania.
A co brązowy medalista igrzysk 
olimpijskich robi w wolnych 
chwilach?

Wolny czas spędzam przede 
wszystkim z żoną. Najczęściej 
jest to aktywny wypoczynek. Jeź-
dzimy rowerami, chodzimy na 
spacery. Często też odwiedzamy 
moje rodzinne strony. Poza tym 
jestem maniakiem telewizyjnym. 
Lubię oglądać filmy. Nie mam ulu-
bionego gatunku. Chętnie obejrzę 
zarówno komedię, jak sensację.

Rozmawiał 
Tomasz Sikorski

W sumie  
w Koziegłowach jestem już 
siedem lat. Sporo czasu… 

Można powiedzieć, że 
zapuściłem tutaj korzenie. 

Lubię to miejsce

Taduesz Michalik - 30-letni polski zapaśnik, brązowy medalista olimpijski z 
Tokio (kategoria do 97 kg) oraz brązowy medalista mistrzostw Europy z 2016 w 
Rydze (kategoria -85 kg) w stylu klasycznym. Wielokrotny medalista mistrzostw 
Polski w różnych kategoriach wagowych. Jest wychowankiem klubu Orlęta Trz-
ciel, gdzie stawiał pierwsze kroki pod okiem trenera Mieczysława Kurysia. Obec-
nie reprezentuje KS Sobieski Poznań.
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AkAdemiA z Rokietnicy napisała piękną historię

W koziegłoWach zapuścił korzenie

Akademia Bilardowa Rokietnica została drużynowym mistrzem Polski 2021! Ekipa z powiatu po-
znańskiego w meczu o złoty medal, który odbył się w Galerii Echo Kielce, dwukrotnie – 14:11 oraz 
14:9 – pokonała tamtejszy, broniący tytułu i stawiany w roli zdecydowanego faworyta, Nosan. 

To się naprawdę stało! To jest 
niesamowite! Brawo Rado-

sław Babica, Michał Potysz, Arka-
diusz Brzękowski, Adam Stankie-
wicz i Czarek Jarosz. Dokonaliście 
czegoś naprawdę wielkiego – czy-
tamy na stronie klubu z powiatu 
poznańskiego.

– Cóż to były za emocje. Cóż to 
był za finał. I cóż to był za sezon. 
Krok po kroku przekraczaliśmy 
kolejne bariery, wychodziliśmy z 
naprawdę trudnych opresji, aż w 
końcu awansowaliśmy do finału. 
Wtedy wydawało się, że sięgnęli-
śmy sufitu – opowiada Arkadiusz 

Brzękowski. – Przed meczem o 
złoto prawdopodobnie żadna sta-
tystyka świata nie wskazywała, 
żebyśmy to my mieli zwyciężyć. 
Pewnie niektórzy z kibiców zasta-
nawiali się, czy wygramy chociaż 
5 partii. Na szczęście, znalazło się 
kilku śmiałków, którzy podjęli się 

próby przebicia tego przysłowio-
wego sufitu. Wyszliśmy na spotka-
nie z pełną wiarą i determinacją. 
Choć nie ustrzegliśmy się błędów, 
to ostatecznie popełniliśmy ich 
mniej niż rywale – dodaje.

W decydujących momentach 
meczu z Nosanem na wysokości 
zadania, jak zwykle zresztą, sta-
nął lider zespołu oraz szef Akade-
mii, czyli Radosław Babica, który 
w przeszłości bronił barw klubu 
z Kielc. To on też wbił ostatnią 
bilę. – Wybuch euforii po ostatniej 
dziewiątce Radka aż trudno opisać 
– zapewnia Arkadiusz Brzękow-
ski. Warto w tym miejscu dodać, 
że Akademia mogła liczyć w Kiel-
cach na wsparcie swoich najwier-
niejszych kibiców. – Oklaskiwali 
każdą wygraną partię, a nawet 
udane zagranie. To nas z pew-
nością niosło. Czuliśmy się pra-
wie, jakbyśmy grali u siebie. Ogó-
łem granie przed takim tłumem 
to coś wyjątkowego. Napisaliśmy 
piękną historię. Mam nadzieję, że 
cała Rokietnica jest z nas dumna 
– stwierdził zaraz po półfinało-
wym spotkaniu jeden z bohate-
rów finału. (ts)

Na welodromie we francuskim 
Roubaix odbyły się mistrzo-

stwa świata w kolarstwie torowym. 
Bardzo wysoką formę potwier-
dził tam Patryk Rajkowski z UKS 
TFP Mróz Jedynki Kórnik, który 
na niedawnych mistrzostwach Sta-
rego Kontynentu, w szwajcarskim 
Grenchen, wywalczył dwa brą-
zowe medale. Po jeden z nich się-
gnął w rywalizacji na 1 km ze startu 
zatrzymanego. W mistrzostwach 
świata kolarz z powiatu poznań-
skiego również stanął do rywaliza-
cji w tej konkurencji i był o krok od 
podium…

W eliminacjach Patryk Rajkow-
ski uzyskał piąty czas, a w decy-
dującej rozgrywce, do której przy-
stąpiło tylko ośmiu najlepszych 
zawodników, zajął czwarte miejsce. 
Zwyciężył w imponującym stylu 
Holender Jeffrey Hoogland. Dru-
gie miejsce zajął reprezentant Try-
nidadu i Tobago Nicholas Paul, a 
trzeci był Niemiec Joachim Eilers. 
Czwarta lokata Patryka Rajkow-
skiego okazała się najlepszym wyni-
kiem biało-czerwonych w Roubaix. 
W mistrzostwach startowała także 
Nikol Płosaj z Kórnika. (ts)

Medal był blisko
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