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24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu i z każdego miejsca na 
świecie. Dzięki nowej e-usłudze 
w dowolnym momencie szybko i 
prosto można wysyłać wnioski o 
koordynację sytuowania projekto-
wanych sieci uzbrojenia terenu do 
Powiatowego Ośrodka Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Poznaniu oraz uczestniczyć w 
naradach koordynacyjnych. POD-
GiK przystąpił, jako jeden z pierw-
szych w kraju, do drugiego etapu 
cyfryzacji.

– Powiat poznański jest pionie-
rem usług elektronicznych. Cyfry-
zacja to nasza przyszłość – nie ma 
wątpliwości Jan Grabkowski, sta-
rosta poznański. – Dedykowane 
aplikacje pozwalają mieszkańcom 
korzystać z potrzebnych danych 
bez wychodzenia z domu. Łatwy 
dostęp do zasobów oznacza brak 
kolejek, krótki termin realizacji 
usług, oszczędność czasu oraz pie-
niędzy – podkreśla.

Średnio w ciągu roku urząd 
przyjmuje ponad 20 tysięcy zgło-
szeń prac geodezyjnych, blisko 30 
tysięcy wniosków o udostępnie-
nie różnego rodzaju dokumen-
tów i materiałów z państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego (PZGiK), wydając dzie-
siątki tysięcy wypisów i wyrysów 
z ewidencji gruntów i budynków. 
Rocznie realizuje około 6 tysięcy 
wniosków o koordynację projek-
towanych sieci uzbrojenia terenu. 
Możliwość załatwiania spraw przez 

internet to ważny kierunek zmian.
– Nasi klienci szczególnie sobie 

chwalą kompleksowość obsługi 
bez konieczności osobistych wizyt 
w ośrodku. W większości wypad-
ków wystarczy złożyć wniosek 
oraz, tam gdzie jest to wymagane, 
wnieść opłatę za pomocą banko-
wości elektronicznej. Potrzebne 
dokumenty odsyłane są także 
w postaci cyfrowej – wyjaśnia 
Tomasz Powroźnik, dyrektor 
PODGiK. – Dzisiaj, w dobie pan-
demii koronawirusa, to rozwiąza-
nie nie tylko wygodne, ale i bez-
pieczne – dodaje.

Wartość planowanego przed-
sięwzięcia na etapie zawarcia 
umowy z Urzędem Marszałkow-
skim wynosiła 2,3 mln złotych, 
przy 85-procentowym dofinanso-
waniu ze środków unijnych. Gwał-
towny wzrost cen usług uniemoż-
liwiłby wykonanie całości projektu, 
gdyby powiat nie zdecydował się 
na dodatkowe wsparcie projektu ze 
środków własnych w kwocie aż 1,2 
mln złotych. (kwg)

W Centrum Prasowym Fok-
sal w Warszawie, odbyła się 

uroczysta gala wręczenia nagród 
w ogólnopolskim konkursie kon-
serwatorskim „Zabytek Zadbany 
2021”, od 1975 roku organizowa-
nym przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Naro-
dowy Instytut Dziedzictwa. Celem 
konkursu jest promocja opieki 
nad zabytkami poprzez propago-
wanie najlepszych wzorów kon-
serwacji, utrzymania i zagospo-
darowania zabytków. Jednym z 
laureatów tegorocznej edycji, w 
kategorii „Architektura i budow-
nictwo drewniane”, został dwo-
rzec w Puszczykowie pochodzący 
z początku XX wieku, którego wła-
ścicielami są Katarzyna i Zbigniew 
Bekasiakowie. 

– Tym samym ten obiekt dołą-
czył do coraz liczniejszej grupy 
wyróżnianych w tym konkur-

sie zabytków położonych na tere-
nie powiatu poznańskiego. W 
kategorii „Architektura i budow-
nictwo drewniane” dworzec w 
Puszczykowie rywalizował z tak 
szczególnymi i charakterystycz-
nymi obiektami jak kościół Świę-
tego Michała Archanioła w Sza-
lowej, Willa „Koliba” – Muzeum 
Stylu Zakopiańskiego im. Stani-
sława Witkiewicza w Zakopanem, 
czy też dom przy pl. Czarniec-
kiego 10 w Tykocinie, które otrzy-
mały wyróżnienia spośród innych 
zgłoszonych w tej kategorii zabyt-
ków – mówi Wiesław Biegański, 
Powiatowy Konserwator Zabyt-
ków, który również był obecny na 
uroczystości.

– Jury konkursu, składające się 
z konserwatorów i naukowców 
związanych z ochroną dziedzictwa 
kulturowego, doceniło w tym przy-
padku wysoki poziom prac kon 

serwatorskich i remontowych oraz 
szczególną dbałość o zachowa-
nie oryginalnej substancji zabytku. 
Prace remontowe i konserwator-
skie dworca w Puszczykowie dofi-
nansowane były z budżetu powiatu 
poznańskiego oraz Miasta Pusz-
czykowa. Należy podkreślić part-
nerską współpracę konserwatorów 
z właścicielami dworca, bez zaan-
gażowania których z pewnością 
nie byłoby takiego efektu. Obecnie 

w budynku funkcjonuje, ciesząca 
się dużą popularnością, restauracja 
„Lokomotywa” – dodaje.

W ostatnim 10-leciu nagrody 
otrzymało także sześć innych zabyt-
ków usytuowanych na obszarze 
powiatu poznańskiego. - Były to 
zespół pałacowo-parkowy w Gułto-
wach, Park Orientacji Przestrzennej 
na terenie dawnego klasztoru cyste-
rek w Owińskach, dworzec kolejowy 
w Puszczykówku, pałac w Rogalinie, 
wieża ciśnień w Biedrusku oraz pałac 
w Jankowicach. To stawia powiat 
poznański w czołówce docenia-
nych samorządów w tym prestiżo-
wym konkursie i zwiększa rozpozna-
walność dziedzictwa kulturowego 
powiatu w Polsce – zapewnia Wie-
sław Biegański. 

Dodajmy, że wszystkie prace 
remontowe przy zabytkach nad-
zorowane są właśnie przez Powia-
towego Konserwatora Zabytków 
wraz z inspektorami, odpowie-
dzialnymi za prawidłowy przebieg 
inwestycji. W 2021 roku do kon-
kursu „Zabytek Zadbany” zgło-
szono 136 zabytkowych obiektów 
z piętnastu województw. Jury przy-
znało siedem nagród i czternaście 
wyróżnień w sześciu kategoriach. 
Należy podkreślić, że na sześć kate-
gorii aż cztery nagrody główne 
przypadły obiektom zabytkowym 
położonym w województwie wiel-
kopolskim, co stanowi ewenement 
w historii konkursu. (ts)

Dworzec „zabytkiem zaDbanym” Upominki
już czekają

DrUgi etap cyfryzacji Wygraj czujkę czadu

TrWają szczepienia w metropolii

Powiat poznański 
jest pionierem usług 

elektronicznych. 
Cyfryzacja to nasza 

przyszłość

Jan Grabkowski
STAROSTA POZNAŃSKI

7
zabytków usytuowanych 

na terenie powiatu 
poznańskiego zostało 
laureatami nagrody 
zabytek zadbany w 

ostatnim dziesięcioleciu

Samorządy Metropolii Poznań wystartowały z akcją szczepień 
przeciw grypie. Od 29 listopada prowadzone są one w dwuna-
stu punktach, w których również trwają szczepienia przeciw 
koronawirusowi.

Od sezonu 2019/2020 Metro-
polia Poznań prowadzi szcze-

pienia przeciw grypie dla osób 
aktywnych zawodowo, w wieku 
25-64 lata. Start tegorocznej edy-
cji programu zbiegł się w czasie z 
decyzją rządu o darmowych szcze-
pieniach dla wszystkich powyżej 
18. roku życia. Dlatego w metropo-
litalnych punktach, w których od 
ponad pół roku trwają szczepienia 
przeciw koronawirusowi, można 
było szybko uruchomić podawanie 
dawek preparatu przeciw grypie. 

– Metropolitalna akcja szczepień 
przeciw COVID-19 przyniosła 
zauważalne efekty – podkreśla Jan 
Grabkowski, wiceprezes Metro-

polii Poznań, starosta poznański. 
– Zdobyte w ten sposób doświad-
czenie pozwala nam szybko uru-
chomić szczepienia przeciw grypie 
w tych samych punktach. Chcemy 
efektywnie przeciwdziałać wszel-
kim zagrożeniom dla zdrowia i 
życia naszych mieszkańców. Prze-
ciw grypie od listopada szczepi-
liśmy mieszkańców 65+ powiatu 
poznańskiego, a w całej Metropolii 
dbamy o odporność osób aktyw-
nych zawodowo – dodaje.

Ministerstwo Zdrowia podało, że 
wzrost przypadków grypy zbiegł się 
z początkiem czwartej fali korona-
wirusa, dlatego ważne jest zapobie-
ganie kolejnym zachorowaniom z 

powodu obu wirusów. Stąd ministe-
rialna decyzja o darmowych szcze-
pieniach dla wszystkich pełnolet-
nich Polaków. Na terenie Metropolii 
Poznań są one realizowane w punk-
tach prowadzonych we współpracy 
ze Szpitalem Podolany. 

– Pierwsze punkty do szczepień 
przeciw COVID-19 były gotowe 
w kwietniu. Żaden inny podmiot 
medyczny nie przygotował i nie uru-
chomił ich tak szybko i na taką skalę 
– przypomina Tomasz Cichowski, 
prokurent Szpitala Podolany. – Mie-
siące wspólnych działań pozwalają 
nam teraz szybko zwiększyć liczbę 
stanowisk lub tak przeorganizo-
wać pracę zespołów, żeby w dwuna-
stu punktach umożliwić szczepienia 
przeciw grypie – dodaje. Terminarz 
i warunki zapisów znajdują się na 
stronie grypa-metropoliapoznan.pl 

Metropolia Poznań

Dziesiąty raz Powiat Poznań-
ski wraz z Komendą Miej-

ską Państwowej Straży Pożarnej w 
Poznaniu realizują program edu-
kacyjny z zakresu bezpieczeństwa 
pożarowego „Wygraj czujkę tlenku 
węgla”. Konkurs trwa do 31 marca 
2022 roku. Co dwa tygodnie w Sta-
rostwie Powiatowym w Poznaniu 
komisja konkursowa przyznaje na-
grody 10 uczestnikom, którzy pra-
widłowo wypełnili ankiety. Szcze-
góły akcji znajdują się na stronie 
www.powiat.poznan.pl (mp)
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Piłkarze zakończyli rundę jesienną
– Postaramy się sprawić, by stadion w Swarzędzu stał 

się prawdziwą twierdzą nie do zdobycia. To nam pozwoli 
skutecznie bić się o zachowanie pozycji lidera i w konse-

kwencji awans do III ligi – mówi Tomasz Bekas, były zawod-
nik poznańskiego Lecha, a obecnie szkoleniowiec Unii Swarzędz. Bardzo 
dobrze w rozgrywkach III ligi, najwyższej w której występują drużyny z 
powiatu poznańskiego, spisywali się również piłkarze z Kórnika, Pobie-
dzisk oraz Tarnowa Podgórnego, o czym można przeczytać na ostatniej 
stronie naszego dodatku. Tam też informacje o drużynie kobiecej poznań-
skiej Warty, w której nie brakuje dziewczyn z powiatu poznańskiego.

Grudzień to miesiąc wyjąt-
kowy. Zwłaszcza dla naj-

młodszych, którzy najpierw piszą 
listy do świętego Mikołaja, a póź-
niej z wypiekami na twarzy cze-
kają na wymarzone prezenty. 
Powiat poznański jak zwykle nie 
zapomniał o dzieciach, zarówno 
tych młodszych, jak i nieco star-
szych. – Od wielu już lat dla pod-
opiecznych placówek opiekuń-
czo-wychowawczych oraz rodzin 
zastępczych organizowaliśmy spe-
cjalne imprezy mikołajkowe. Spo-
tykaliśmy się choćby na bowlingu, 
który szczególnie przypadł dzie-
ciom do gustu. Niestety, w tym 
roku ze względu na utrzymującą 
się pandemię, musieliśmy imprezę 
odwołać. Co nie znaczy, że naj-
młodsi nie otrzymają prezentów – 
zapewnia Elżbieta Tonder, dyrek-
tor Wydziału Spraw Społecznych i 
Zdrowia.

Upominki trafią do prowadzo-
nych przez powiat poznański 
Domu Dziecka w Kórniku Bni-
nie i Domu Dziecka nr 2 w Kór-
niku Bninie, a także do Ośrodka 
Wspomagania Rodziny w Kobyl-
nicy, Domu Rodzinnego w Swa-
rzędzu oraz Domu Pomocy Spo-
łecznej w Lisówkach. – Co to będą 
za prezenty? Tego zdradzić póki co 
nie mogę, bo zostaną one wręczone 
wychowankom wymienionych 
wyżej placówek podczas organi-
zowanych przez nie imprez świą-
tecznych. Mogę tylko powiedzieć, 
że na upominki powiat poznański 
przeznaczył ponad 31 tysięcy zło-
tych i jestem pewna, że przypadną 
one wszystkim do gustu. Wie-
rzę też, że w przy-
szłym roku po raz 
kolejny spotkamy 
się na wspólnej 
imprezie i razem 
będziemy świę-
tować – 
d o d a j e 
Elżbieta 
Tonder. 
(ts)

Dom Pomocy Społecznej w 
Lisówkach, zaprasza dzisiaj 

i jutro (czyli 10 i 11 grudnia), od 
godziny 10.00 do 18.00, do odwie-
dzenia punktu informacyjnego w 
centrum handlowym King Cross 
Marcelin w Poznaniu, przy ulicy 
Bukowskiej. Pracownicy Domu 
Pomocy Społecznej w Lisówkach 
udzielą szczegółowych informacji 
o świadczonych usługach i proce-
durze przyjęcia. (red)

pUnkt

dps LisóWki
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W Złotnikach, oczekujący na pociąg nie narzekają na nudę. W 
każdym momencie mogą bowiem wejść do zrewitalizowanego 
budynku dworca, w którym znajduje się… biblioteka, będąca 
filią Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las.  

Budynek dworca pochodzi z 
1879 roku, ale w ostatnim cza-

sie, jak wiele innych tego typu placó-
wek, popadał w zapomnienie i jego 
stan pozostawiał wiele do życzenia. 
To już jednak przeszłość. Obecnie 
obiekt prezentuje się pięknie, a w 
środku obok poczekalni dla pasa-
żerów Poznańskiej Kolei Metropoli-
talnej oraz siedziby Straży Gminnej 
znalazło się miejsce na bibliotekę. – 
Podobny pomysł widziałem swego 
czasu w Rumii, gdzie dojeżdża trój-
miejska Szybka Kolej Miejska. I tam 
świetnie to funkcjonowało, ponie-
waż ludzi w bibliotece było mnó-
stwo. U nas też zainteresowanie 
jest spore. Trzy razy większe niż w 

dotychczasowej filii w Złotnikach, 
która działała w innym, mniej atrak-
cyjnym miejscu – mówi Andrzej 
Ogórkiewicz, dyrektor Centrum 
Kultury i Biblioteki Publicznej 
Gminy Suchy Las. 

– Z czego to zainteresowanie 
wynika? Na dworcu zawsze jest 
sporo osób, poza tym blisko naszej 
placówki znajduje się przedszkole. 
Już choćby to powoduje, że pla-
cówka żyje. Ludzie są też ciekawi 
tego, co znajduje się w środku, 
bo nie ma co ukrywać, że budy-
nek z zewnątrz prezentuje się oka-
zale. Wewnątrz jest zresztą podob-
nie. Biblioteka to takie połączenie 
modernizmu z tradycją. Obok sta-

rych belek, które zostały zacho-
wane są również stalowe podpory 
i chromowane poręcze – dodaje. 
Oficjalne otwarcie placówki nastą-
piło pod koniec listopada i wziął w 
nim udział m.in. starosta poznań-
ski Jan Grabkowski. Dodajmy, że 
wartość całego projektu rewitaliza-
cji budynku dworca kolejowego w 
Złotnikach wyniosła blisko 3,5 mln 
zł. Część z tej sumy pokryło unijne 
dofinansowanie.  

To jednak nie jedyna filia Cen-
trum Kultury i Biblioteki Publicz-
nej Gminy Suchy Las, która ostat-
nio zyskała nową jakość. Podobnie 
jest w Chludowie, gdzie zmoder-
nizowano Stary Bar. – Tam otwar-
cie placówki nastąpiło w marcu, 
ale ze względu na liczne obo-
strzenia nastąpiło ono w formie 
online. Co się tam obecnie znaj-
duje? Sala koncertowa na około 
sto osób, a także pomieszczenia, 
z których korzystają na co dzień 
m.in. Koło Gospodyń Wiejskich, 
Klub Seniora, Orkiestra Dęta czy 
też Zespół Pieśni i Tańca Chludo-
wianie. Do tego organizujemy tam 
różnego rodzaju zajęcia, dopeł-
niające ofertę placówki – wylicza 
dyrektor. W Starym Barze nie bra-
kuje też koncertów, spektakli czy 
wydarzeń filmowych. Jako pierw-
szy, po nowym otwarciu, zagrał 
tam zespół Żuki.

– To był wyjątkowy koncert, 
bo grupa wystąpiła na… dachu. 
Oczywiście było to to nawiązanie 
do słynnego koncertu grupy The 
Beatles na budynku firmy Apple 
Records – mówi Andrzej Ogór-
kiewicz. To odwołanie do najsłyn-
niejszej grupy rockowej świata 
było jak najbardziej na miejscu, 
bo jak wiadomo Żuki są zespo-
łem wykonującym piosenki grupy  
z Liverpoolu. Kolejnym, równie 
ciekawym wydarzeniem muzycz-
nym w Starym Barze będzie występ 
zespołu Chłopcy kontra Basia, który 
odbędzie się w sobotę, 11 grud-
nia. W Chludowie zatem sporo się 
dzieje i na pewno warto tam zajrzeć. 
Podobnie jak do Złotnik. Tam jed-
nak najlepiej wybrać się koleją, by 
zajrzeć do nowej i jedynej w swoim 
rodzaju biblioteki. 

Tomasz Sikorski  

Ludzie są ciekawi 
tego, co znajduje się w 
środku, bo nie ma co 

ukrywać, że budynek z 
zewnątrz prezentuje się 
okazale. Wewnątrz jest 

zresztą podobnie

Andrzej Ogórkiewicz
DYREKTOR CKIBP

Matyldę, Marysię, Martę i 
Igora, nastolatków z Pobie-

dzisk oraz Biskupic, jak wiele 
innych osób, martwi problem 
śmiecenia, wywożenia niepotrzeb-
nych odpadów do lasów czy nad 
brzegi jezior. To oni też utworzyli 
fanpage na Facebooku, by zapro-
sić mieszkańców Pobiedzisk do 
posprzątania miasta oraz tere-
nów rekreacyjnych, dołączając tym 
samym do corocznej akcji w sołec-
twach gminy. – Pomysł chwycił, 
bo do akcji „sprzątania świata” w 

samych Pobiedziskach dołączyło 
około czterdzieści osób, dzięki 
czemu zebrano i wywieziono kil-
kaset worków śmieci – informują 
organizatorzy.

Od słowa do słowa, młoda ekipa 
postanowiła zrobić coś więcej. 
– Postanowiliśmy stworzyć spot 
proekologiczny w obronie lasów i 
zwierząt, by w ten sposób zachę-
cić do korzystania z dostępnych 
form pozbywania się śmieci. Pod-
czas kilku spotkań w gronie zapa-
leńców, poszerzonej o specjalistów 
– leśnika, fachowca od reklamy 
oraz operatora filmowego naro-
dził się scenariusz i powstał spot pt. 
„Jak Zosia została EKObohaterem 
Pobiedzisk” – opowiadają pomy-
słodawcy projektu, którzy mogli 
także liczyć na wsparcie m.in. ekipy 
“tu Pobiedziska.TV” oraz miejsco-
wej biblioteki.

– Z tym spotem przeprowadzili-
śmy spotkania z młodzieżą w szko-
łach i z seniorami. We współpracy 
z przedszkolem „Wesołe Skrzaty” 
rozpoczęliśmy kampanię „EKO-
bohater Pobiedzisk”. Dziękujemy 
ODL Stowarzyszenie LGD „Trakt 
Piastów”, Polsko–Amerykańskiej 
Fundacji Wolności oraz firmom, 
które nas wsparły. Naszym lokal-
nym głosem jest Rodzinka Pobie-
dziska, facebookowa grupa sku-
piająca tysiące mieszkańców. 
Działamy lokalnie, dbamy o środo-
wisko i wierzymy, że mamy wpływ 
na to, jaki świat pozostawimy 
następnym pokoleniom – zapew-
niają organizatorzy akcji. (opr. ts)

Działamy lokalnie, 
dbamy o środowisko 
i wierzymy, że mamy 

wpływ na to, jaki 
świat pozostawimy 

następnym pokoleniom

„Wilk na 100 %” 

Freddy Lupin ma prawie 
13 lat i jest dziedzicem 

znamienitego rodu wilkoła-
ków. Tak, tak, wilkołaki żyją 
wśród nas! Za dnia wyglą-
dają jak ludzie, ale nocami 
zmieniają się w wilki. 
Freddy właśnie w dniu swo-
ich trzynastych urodzin po 

raz pierwszy ma przejść przemianę i stanąć 
na czele swojej watahy. Jego ojciec też był kie-
dyś wodzem, ale poległ w obronie słabszych. 
Magiczna przemiana nie dokonuje się tak, 
jak to sobie Freddy wymarzył. Zamiast przy-
brać postać potężnego, budzącego respekt 
wilka, chłopak zmienia się w uroczego bia-
łego pudelka o różowej grzywce. W tej sytu-
acji, zamiast wodzem staje się pośmiewi-
skiem. Freddy wciąż ma jednak serce wilka 
i nie zamierza się poddać… Animowana 
pozycja dla całych rodzin.

Agata Klaudel-Berndt 
Kultura Tarnowa
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BiBlioteka na dworcu i koncert na dachu

PodPowiadają jak zostać EkobohatErEm 

Ptaki w roli głównEj

młodziEż niE uciEka PrzEd folklorEm

miliony światEłEk 
w świątEcznEj krainiE

Wielkopolski Park Naro-
dowy i Gmina Mosina 

zapraszają na spotkanie autor-
skie z Jackiem Karczewskim. W 
2019 roku ukazała się jego pierw-
sza książka pt. „Jej Wysokość 
Gęś. Opowieści o ptakach”, a w 
marcu ubiegłego roku pojawiła się 
kolejna – „Noc Sów. Opowieści z 
lasu”. Obecnie w sprzedaży znaj-
duje się jego najnowsza pozycja 
pt. “Zobacz ptaka. Opowieści po 
drodze”. Jacek Karczewski jest czę-
stym gościem programów i audy-
cji radiowych poświęconych przy-
rodzie.

To także autor licznych publi-
kacji i artykułów (m.in. cyklu 
Wakacje z ptakami w kwartal-
niku „Przekrój”) oraz większo-
ści wydawnictw Ptaków Polskich 
– stowarzyszenia, z którym zwią-
zany jest od samego początku jako 

jego współzałożyciel i do niedawna 
wieloletni prezes zarządu. To rów-
nież pomysłodawca i główny 
copywriter większości realizowa-
nych tam projektów oraz towarzy-
szących im kreacji artystycznych, 
w tym cieszących się dużym uzna-
niem kampanii społecznych. 

Wśród najbardziej charaktery-
stycznych można wymienić Bądź 
na pTAK! i Ogród na pTAK, Noc 
Sów, Nie będzie ptaków – nie 
będzie śpiewania!, Ptak też czło-
wiek. Niektóre z nich należą do 
największych proprzyrodniczych 
przedsięwzięć wdrażanych do tej 
pory w Polsce. Spotkanie z Jac-
kiem Karczewskim  odbędzie się 
11 grudnia o godz. 17.30 w sie-
dzibie dyrekcji Wielkopolskiego 
Parku Narodowego w Jeziorach. 
Planowana jest również transmisja 
online. (opr. ts)

Blisko setka uczniów ze szkół 
podstawowych uczestniczyła 

w dziesiątej edycji Dziecięcego 
Regionalnego Przeglądu Pieśni 
Ludowej „Kukułeczka”. – Chętnych 
było znacznie więcej, ale część z 
nich, ze względu na pandemię, w 
ostatniej chwili musiała się wyco-
fać. Z tego samego powodu, po 
raz pierwszy w historii konkursu, 
przeprowadziliśmy go w trybie 
online. Bazę, tak jak zwykle, mie-
liśmy w Zespole Szkół w Tulcach, 
a całość można było oglądać na 
naszym profilu na kanale YouTube. 
Taka forma przekazu spotkała się 
z dużym zainteresowaniem, bo 
występy młodych artystów obej-
rzało ponad tysiąc widzów – mówi 
Jadwiga Banaś ze Stowarzysze-
nia Sympatyków Kultury Ludowej 
„Otwórz się na folklor”.

Te występy oceniało profesjo-
nale jury, w skład którego weszli 
Grażyna Rogalińska, Kazimierz 
Budzik oraz Paweł Łuczak. – Mieli 

oni trudne zadanie, bo poziom 
wykonawczy uczestników Prze-
glądu był bardzo wysoki. Jeśli mia-
łabym wystawić ocenę, to byłaby 
to piątka. Jedynym minusem było 
to, że część wykonawców korzy-
stała z podkładu, który trudno było 

nazwać ludowym. Jak młodzież 
czuje się w takim repertuarze? Bar-
dzo dobrze. Śpiewają z emocjami i 
widać, że wiedzą o czym śpiewają, 
a to też przecież bardzo ważne. Oni 
zresztą chętnie w tym konkursie 
uczestniczą i śmiało mogę powie-

dzieć, że zainteresowanie pieśniami 
ludowymi wśród dzieci jest bardzo 
duże – podkreśla Jadwiga Banaś.

Konkursową rywalizację podzie-
lono na kilka kategorii. W grupie 
najmłodszych, czyli uczniów z klas 
1-3 najwyżej oceniono występy 
solistki Matyldy Karlak z Dwuję-
zycznej Polsko-Angielskiej Pry-
watnej Szkoły Podstawowej w 
Poznaniu oraz zespołu „Skowro-
neczki” ze Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Tulcach. W gronie uczestników 
z klas 4-6, pierwsze lokaty zajęli 
uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Długiem Starem, bo oprócz 
zespołu pierwsze miejsce zajęła 
także Lidia Skorupińska. Wśród 
najstarszych, czyli artystów z klas 
7-8 triumfował zespół ze Szkoły 
Podstawowej w Trzcinicy oraz 
Natalia Biała ze Szkoły Podstawo-
wej w Starem Długiem. Imprezę 
wsparł m.in. powiat poznański.

Tomasz Sikorski

Tak jak każdego roku o tej 
porze Deli Park zaprasza do 

swojej Świątecznej Krainy. – Prze-
żyjmy razem te niezapomniane 
chwile w świątecznej, a co naj-
ważniejsze, rodzinnej atmosferze! 
Przygotowaliśmy mnóstwo atrak-
cji. Świąteczna Kraina to nie tylko 
spacery oświetlonymi alejkami, ale 
również niesamowite iluminacje 
świąteczne w  akompaniamencie 
zimowej scenerii. W Deli Park sta-

ramy się powiązać tradycję z inno-
wacjami, dlatego obok pokazów 
laserów i mappingu jedną z atrak-
cji jest tradycyjna szopka bożona-
rodzeniowa, w której mieszkają 
prawdziwe zwierzęta. By w pełni 
wykorzystać tę najzimniejszą z pór 

roku i jednocześnie sprostać Pań-
stwa wymaganiom już w tym roku 
kolejna nowość zagości w Świą-
tecznej Krainie, a będzie to sno-
wtubing – informuje Deli Park.

Co jeszcze znajdziemy w Świą-
tecznej Krainie? Przede wszyst-
kim prawdziwego Świętego Miko-
łaja, który zaprosi gości do swojego 
domu, gdzie maluchy będą mogły 
wpisać się do Księgi Grzecznych 
Dzieci. Elfy pomogą także zrobić 
własną bombkę oraz przyozdobić 
pierniki. Najwięcej będzie się działo 
w weekendy. Wtedy to będą m.in. 
pokazy rzeźb lodowych, autorstwa 
grupy Ice-Team, czy też spotka-
nia z Teatrem Pana O. Dodatkowo 
codziennie o pełnej godzinie czas 
umili wszystkim bajka puszczana 
w technologii laserowej. Świą-
teczna Kraina to jednak przede 
wszystkim światełka. A tych, jak 
zwykle w Deli Parku, świecić się 
będzie aż trzy miliony! Świąteczna 
Kraina w Trzebawiu, którą swoim 
honorowym patronatem objął sta-
rosta poznański, otwarta będzie do 
końca stycznia. (ts) 

Śmiało mogę powiedzieć, 
że zainteresowanie 

pieśniami ludowymi wśród 
dzieci jest bardzo duże

Jadwiga Banaś
"OTWÓRZ SIĘ NA FOLKLOR"

3 mln
światełek tworzy 
wyjątkowy klimat  
świątecznej krainy 

w deli parku

nowa kronika

Pandemia i jej wpływ na nasze 
życie był jednym z głów-

nych tematów poruszanych w 
tegorocznym numerze „Kro-
niki Powiatu Poznańskiego”, która 
właśnie ujrzała światło dzienne. 
Wydawnictwo otwierają rozmowy 
ze starostą poznańskim Janem 
Grabkowskim oraz wicestaro-
stą Tomaszem Łubińskim. – Pan-
demia nas nie zatrzymała, choć z 
pewnością nieco spowolniła tempo 
pracy. Na szczęście udało nam się 
zrealizować większość zaplano-
wanych inwestycji. Prowadziliśmy 
zadania z zakresu polityki społecz-
nej – ochrony zdrowia, funkcjo-
nowania placówek opiekuńczych 
– wspieraliśmy ochronę zabytków, 
zadbaliśmy o środowisko i bezpie-
czeństwo mieszkańców powiatu – 
mówi Jan Grabkowski. 

W nowym numerze Kroniki 
prezentujemy również powstały 
nie tak dawno Szlak Kulinarny 
„Smaki Powiatu Poznańskiego”. 
W publikacji znajdują się rów-
nież m.in. materiał na temat 
45-lecia Szpitala w Puszczyko-
wie oraz teksty poświęcone patro-
nom 2021 roku. Nie brakuje także 
wywiadów, różnego rodzaju ana-
liz i innych tekstów publicystycz-
nych. Nową, tak jak i wcześniejsze 
„Kroniki Powiatu Poznańskiego” 
można przeczytać na stronie  
www.powiat.poznan.pl (ts)
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„Wszelka dobra dusza jest jako ta świeca, 
sama się wypali, a drugim przyświeca – 
to jeden z najbardziej znanych cytatów 
Edmunda Bojanowskiego, wybitnego spo-
łecznika, twórcy ochronek wiejskich, tłu-
macza i założyciela Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, 
mającego swoją siedzibę w Luboniu. Tam też 
znajdziemy sanktuarium i plac jego imienia. 
W Luboniu, w 2014 roku odsłonięto również 
ławeczkę Edmunda Bojanowskiego. Niety-
pową, bo płynnie przechodzącą w… zjeż-
dżalnię. Jest on tam przedstawiony w otocze-
niu dzieci, dla których tak wiele zrobił. Ten 
jedyny w swoim rodzaju pomnik odsłonięto 
w 2014 roku, z okazji dwusetnej rocznicy 
urodzin społecznika.

Edmund Bojanowski przyszedł na świat 14 
listopada 1814 roku w Grabonogu, w powie-
cie gostyńskim, w rodzinie średniozamoż-
nych właścicieli ziemskich. Od wczesnych lat 
młodzieńczych, późniejszy błogosławiony był 
kiepskiego zdrowia, które co jakiś czas mocno 
dawało mu się we znaki. Już mając cztery 
lata poważnie zachorował i jak sam twierdził 
dostąpił wówczas cudownego ozdrowienia. 
Nic też dziwnego, że później przez całe swoje 
życie był osobą głęboko wierzącą. Szybko też 
postanowił wstąpić na drogę kapłaństwa, ale 
ze względu na zły stan zdrowia musiał 
z tych planów zrezygnować. Może 
i dobrze się stało, bo dzięki temu 
mógł się skupić przede wszystkim 
na pracy społecznej, w której się 
spełniał i dokonał rzeczy niezwy-
kłych. 

Zanim jednak do tego doszło stu-
diował we Wrocławiu oraz Berlinie. Jego 
wielką pasją była literatura. - Pisał między 
innymi artykuły o polskich zabytkach, prze-
tłumaczył na język polski wiersze liryczne, 
pieśni serbskie i czeskie, a także „Manfreda” 
George'a Byrona – czytamy w Wikipedii. 
Problemy zdrowotne i w tym przypadku sta-
nęły jednak na drodze do realizowania się na 
polu sztuki. Nie przeszkodziły mu natomiast 
w działalności na rzecz innych. - Powszechny 
szacunek i miano „drugiego Wincentego a 
Paulo” zyskał Edmund Bojanowski zwłasz-
cza w czasie epidemii cholery, która w 1849 

roku nawiedziła Gostyń i okolice, kiedy z 
narażeniem życia pielęgnował chorych. 

Taką informację znajdziemy na stronie 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświęt-
szej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, 
którego pomysłodawcą był właśnie Edmund 
Bojanowski. - Jako osoba świecka otworzył w 
1850 roku ochronkę w Podrzeczu, która dała 
początek Bractwu Ochroniarek, z którego 
z kolei rozwinęło się przyszłe Zgromadze-

nie Służebniczek. W Grabonogu zało-
żył też „Dom miłosierdzia” dla sie-

rot, ponadto apteki dla biednych, 
wypożyczalnie książek oraz czy-
telnie – to już cytat z interneto-
wej encyklopedii. 
- Od kilku lat zajmowała mnie 

myśl urządzenia ochronek wiej-
skich pod nadzorem dziewcząt 

wiejskich. Miałem na względzie: raz 
- korzyść małych dzieci wystawionych po 
wsiach przez zaniedbanie lub nieświado-
mość rodziców na zepsucie przedwcze-
sne, po wtóre - uświęcenie kobiet wiejskich, 
a przez to wpływ na podniesienie i umora-
lizowanie ludu wiejskiego – pisał Edmund 
Bojanowski w liście do arcybiskupa gnieź-
nieńsko-poznańskiego, Leona Przyłuskiego. 
Ostatnie miesiące życia ten wybitny społecz-
nik spędził u jednego ze swoich przyjaciół, 
księdza Stanisława Gieburowskiego, pro-
boszcza w Górce Duchownej. Tam zmarł 7 

sierpnia 1871 roku i tam też został pocho-
wany. 

W 1927 roku jego szczątki przewieziono do 
Żabikowa, obecnie będącego częścią Lubo-
nia. - Zgromadzenie założone przez Boja-
nowskiego jeszcze za jego życia rozwijało się 
w Wielkopolsce, Galicji, na Śląsku i w Kró-
lestwie Polskim. W następnych latach stop-
niowo wyodrębniły się cztery autonomiczne 
gałęzie Sióstr Służebniczek: wielkopolskie z 
domem generalnym w Luboniu, starowiej-
skie z domem generalnym w Starej Wsi koło 
Brzozowa, dębickie - w Dębicy oraz śląskie – 
we Wrocławiu – informuje strona Zgroma-
dzenia.

Tam też znajdziemy informację, że obec-
nie około 3 tysiące sióstr pracuje w Polsce, 
i innych państwach europejskich, a także 
w Afryce, Azji i Ameryce. W sumie jest to 
500 placówek w 25 krajach świata. Beatyfi-
kacja Edmunda Bojanowskiego nastąpiła w 
1999 roku. Jego sarkofag znajduje się w sank-
tuarium jego imienia w Luboniu. Tam też 
można, jeśli ktoś ma taką potrzebę, wznosić 
swoje modlitwy do tego „serdecznie dobrego 
człowieka”, jak napisał po jego śmierci „Tygo-
dnik Katolicki”. Można też oddać mu hołd 
zwyczajnie, siadając po prostu na wspomnia-
nej na wstępie ławeczce i starając się kiero-
wać jego zasadami. Bo z tym w obecnych 
czasach mamy ogromny problem…. 

Zebrał i spisał Tomasz Sikorski
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UK „Danger Money”

Być może album ten 
nie dorównuje debiu-

towi. Na pewno szkoda Billa 
Bruforda za perkusją, cho-
ciaż Terry Bozzio to rów-
nież nie lada specjalista. Być 

może gitara Allana Holdswortha nadałaby 
kompozycjom większej głębi. Być może... 
Ale nie zmienia to faktu, że druga w dorobku 
płyta brytyjskiego UK nadal jest albumem 
wprost oszałamiającym. Takich płyt dzi-
siaj się już nie nagrywa. Każdy z utworów to 
przede wszystkim klimat i wirtuozeria, która 
jednak nie jest celem samym w sobie, a pod-
porządkowana zostaje wyraźnie dobru wyż-
szemu, czyli melodii. Wystarczy posłuchać 
genialnego „Rendezvous 6:02” czy agresyw-
niejszego „Danger Money”. Jeżeli cokolwiek 
mógłbym jej zarzucić, to fakt, że moim zda-
niem odrobinę za dużo na niej Eddiego Job-
sona, a za mało Johna Wettona.

Jakub Kozłowski 
Wydawnictwo In Rock

„Wilk na 100 %” 

Freddy Lupin ma prawie 
13 lat i jest dziedzicem 

znamienitego rodu wilkoła-
ków. Tak, tak, wilkołaki żyją 
wśród nas! Za dnia wyglą-
dają jak ludzie, ale nocami 
zmieniają się w wilki. 
Freddy właśnie w dniu swo-
ich trzynastych urodzin po 

raz pierwszy ma przejść przemianę i stanąć 
na czele swojej watahy. Jego ojciec też był kie-
dyś wodzem, ale poległ w obronie słabszych. 
Magiczna przemiana nie dokonuje się tak, 
jak to sobie Freddy wymarzył. Zamiast przy-
brać postać potężnego, budzącego respekt 
wilka, chłopak zmienia się w uroczego bia-
łego pudelka o różowej grzywce. W tej sytu-
acji, zamiast wodzem staje się pośmiewi-
skiem. Freddy wciąż ma jednak serce wilka 
i nie zamierza się poddać… Animowana 
pozycja dla całych rodzin.

Agata Klaudel-Berndt 
Kultura Tarnowa

„Kroniki Zamku Avel” 

To gra kooperacyjna 
przeznaczona dla całej 

rodziny. Naszym zadaniem 
jest przygotowanie się na 
atak Monstrum. Wcielamy 
się zatem w rolę bohaterek 
i bohaterów, którzy w osta-

tecznej bitwie muszą obronić swój zamek. W 
magicznej krainie będziemy się zbroić, poko-
nywać potwory czy też po prostu będziemy 
odkrywać nasz świat! Gra ma proste zasady 
- tylko 4 akcje, z których na rundę wyko-
namy dwie. Mamy kilka poziomów trudno-
ści, ale już na łatwym jest ciekawie. Dodat-
kowo przed grą każdy może stworzyć swoją 
postać - pokolorować ją, nadać jej imię czy 
herb. Należy też zwrócić uwagę na wykona-
nie – począwszy od samego wyglądu plan-
szetek graczy, kostek, kafelków krainy po 
wygląd pudełka.

Tomasz Skoracki
Stowarzyszenie Miłośników  

Gier Planszowych „Kości”

„Przewodnik kotki po nocnym niebie” 
Stuart Atkinson

Sympatyczna kotka zachęca 
do spojrzenia w niebo. 

Pokazuje, jak zmienia się ono w 
zależności od pory roku, uczy 
odróżnić planety od gwiazd, 
tłumaczy bardzo trudne poję-
cia w zrozumiały sposób. Kil-

kulatek po lekturze zadziwi swoją wiedzą 
niejednego dorosłego. Przejrzyste ilustra-
cje ułatwią przeniesienie wiedzy zdobytej z 
książki na odkrywanie Wszechświata real-
nie. „Przewodnik…” nie jest przeładowany 
suchymi informacjami, autorowi chodziło 
przede wszystkim o samo rozbudzenie zain-
teresowania astronomią. A zaczyna od pod-
staw, czyli od tego… jak się przygotować do 
obserwacji. Dorosły czytelnik, nawet jeśli ma 
sporą wiedzę o kosmosie, doceni klarowność 
informacji i zebranie ich w jednej, ciekawie 
wydanej książce.

Magdalena Kozłowska
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

PŁYTA DNIA GRA NA WEEKEND KSIĄŻKA TYGODNIAFILM NA WIECZÓR
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Ten, kTóry wyjednał sobie niebo

Młodzież nie ucieka przed folkloreM

w nadleśnictwie babki powstaje las przyszłości

W  Poznaniu i powiecie poznańskim 
powstaje las przyszłości. To wspólny 

projekt Volkswagen Poznań, Regional-
nej i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa. 
– Chcemy stworzyć las przyszłości – mówi 
Dietmar Mnich, prezes zarządu Volkswagen 
Poznań. – W bliskim sąsiedztwie naszego 
zakładu powstanie pierwszy w Poznaniu 
i okolicach ekosystem leśny o zwiększo-
nej chłonności dwutlenku węgla. W dłu-
giej perspektywie będzie poprawiał jakość 
powietrza w mieście i powiecie – dodaje.  
Las węglowy to las gospodarczy, w któ-

rym prowadzi się dodatkowe działania w 
celu zwiększenia pochłaniania CO2 z atmos-
fery oraz jego magazynowania. – Idea jaka 
przyświeca nam wszystkim to maksymalne 
wykorzystanie potencjału lasów do maga-
zynowania dwutlenku węgla. Ma to szcze-
gólne znaczenie w kontekście postępujących 
zmian klimatycznych i problemów jakie z 
tego względu dotykają Wielkopolskę. Poprzez 
wzmacnianie naturalnych zdolności lasów do 
pochłaniania CO2 z atmosfery, chcemy ogra-
niczyć negatywne skutki zmian klimatu – 
mówi Jacek Kokociński, zastępca dyrektora 
RDLP w Poznaniu ds. ekonomicznych.

Ten niekonwencjonalny las powstaje na 
terenie obejmującym 17,76 ha w obszarze 
Nadleśnictwa Babki. – W ramach zaplano-
wanych działań zostaną posadzone sadzonki 
daglezji zielonej, dębu bezszypułkowego, 
cisu pospolitego, jodły pospolitej, buku 
pospolitego oraz gatunków biocenotycznych 
takich jak głóg jednoszyjkowy, jarząb pospo-
lity czy śliwa tarnina – dodaje Robert Okiń-
czyc z Nadleśnictwa Babki. - Do 2050 roku 
Volkswagen Poznań zamierza stać się przed-
siębiorstwem neutralnym z punktu widzenia 
bilansu dwutlenku węgla – informuje firma 
w informacji prasowej. (opr. ts)

Zanim na niebie zaświeci pierwsza 
gwiazdka i będzie można zasiąść do 

wigilijnej wieczerzy, wielkopolskie gospo-
dynie sięgną po notesy z kulinarnymi prze-
pisami i rozpoczną wielkie gotowanie tra-
dycyjnych dwunastu potraw. A będą to 
przepisy nietuzinkowe – najczęściej w 
rodzinie od pokoleń: pyszna zupa migda-
łowa, słodkie kluski z makiem, aroma-
tyczna kapusta z grzybkami, postne śledzie 
z ziemniakami czy wykwintne karpie. Czas, 
by przepisy na te tradycyjne dania prze-
stały ukrywać się w kredensowych szufla-

dach, a przygotowane z nich potrawy 
zachwyciły podniebienia Wiel-

kopolan i nie tylko – wszak 
smak nie zna granic!

Instytut Skrzynki zaprasza 
do udziału w konkursie na 

przepisy kulinarne „Niepospo-
lite kompozycje kulinarne. Tradycja i współ-
czesność”, edycja: „Potrawy na wigilijnym 
stole”. Ocenie podlegać będzie pełne menu 
stołu wigilijnego czyli zupy, przekąski (na 
zimno i na ciepło), dania główne, wypieki 
i ciasta oraz gwiazdkowe smakołyki. Oce-
niane i punktowane będą wyjątkowość 
i niepowtarzalność przepisów, nawiąza-
nia do tradycji i historii – w tym rodzinnej, 
regionalność i okazjonalność. Dodatkowo 
punktowane będą zdjęcia lub skany archi-
walnych, zachowanych w gospodarstwach 
domowych rodzinnych zapisków kulinar-
nych, a także wskazanie i szczegółowe opi-
sanie receptur, właściwości półproduktów i 
miejsca ich pochodzenia (pozyskania). 

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy 
pełnoletni mieszkańcy powiatu poznań-
skiego, miasta Poznania i Wielkopolski, a 
także restauracje, gospodarstwa agrotu-
rystyczne, koła gospodyń wiejskich i inne 
obiekty gastronomiczne. Każdy z uczest-
ników może zgłosić do konkursu dowolną 
liczbę przepisów wypełniając odpowiedni 
formularz zgłoszeniowy dostępny na stro-
nie Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu 
Poznańskiego”. Zgłoszenia należy przesłać 
na adres: kontakt@smakipowiatupoznan-
skiego.pl do 20 grudnia. Wyniki konkursu 
zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 22 
grudnia 2021 roku.

Zgłoszenia konkursowe oceni Kapituła 
konkursu powołana przez organizatorów, 
w której skład wejdą krytycy kulinarni, eks-
perci smaku, historycy, znawcy kuchni i pro-
duktów lokalnych oraz tradycyjnych, osoby 
świata kultury, sztuki i mediów. Uczestnicy 
konkursu ubiegają się o trzy nagrody finan-
sowe: 1. miejsce – nagroda w wysokości 500 
złotych, 2. miejsce – 300 złotych, 3. miejsce 
– 200 zotych oraz liczne zestawy upomin-
kowe. Konkurs odbywa się przy współpracy 
z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Prze-
mysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 
Stowarzyszeniem Slow Food Wielkopolska 
oraz Stowarzyszeniem Polska Akademia 
Smaku i jest objęty honorowym patronatem 
starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego.

Liliana Kubiak

konkurs na wigilijne
przepisy kulinarne

dzieć, że zainteresowanie pieśniami 
ludowymi wśród dzieci jest bardzo 
duże – podkreśla Jadwiga Banaś.

Konkursową rywalizację podzie-
lono na kilka kategorii. W grupie 
najmłodszych, czyli uczniów z klas 
1-3 najwyżej oceniono występy 
solistki Matyldy Karlak z Dwuję-
zycznej Polsko-Angielskiej Pry-
watnej Szkoły Podstawowej w 
Poznaniu oraz zespołu „Skowro-
neczki” ze Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Tulcach. W gronie uczestników 
z klas 4-6, pierwsze lokaty zajęli 
uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Długiem Starem, bo oprócz 
zespołu pierwsze miejsce zajęła 
także Lidia Skorupińska. Wśród 
najstarszych, czyli artystów z klas 
7-8 triumfował zespół ze Szkoły 
Podstawowej w Trzcinicy oraz 
Natalia Biała ze Szkoły Podstawo-
wej w Starem Długiem. Imprezę 
wsparł m.in. powiat poznański.

Tomasz Sikorski
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- Postaramy się sprawić, by 
stadion w Swarzędzu stał się 
prawdziwą twierdzą nie do 
zdobycia. To nam pozwoli 
skutecznie bić się o zacho-
wanie pozycji lidera i w kon-
sekwencji awans do III ligi 
- mówi Tomasz Bekas, szkole-
niowiec Unii Swarzędz 

Jak Pan oceni postawę swoich 
podopiecznych w zakończonej 
nie tak dawno rundzie jesiennej? 

Jesteśmy liderem, więc z zajmo-
wanego miejsca trudno być nie-
zadowolonym. Do gry zespołu, w 
zdecydowanej większości meczów, 
także nie mam większych uwag. Tak 
naprawdę przytrafił nam się jeden 
bardzo słaby mecz, w Piaskach. W 
tym przypadku jednak pewnym 
usprawiedliwieniem dla nas może 
być fatalny stan murawy, na jakiej 
przyszło nam wówczas grać. 
Jakie są największe atuty pro-
wadzonego przez Pana zespołu, 
a nad czym będziecie najwięcej 
pracować zimą? Co musicie jesz-
cze poprawić? 

Poprawić musimy zdecydowanie 
skuteczność. To właśnie jej brak 
sprawił, że przegraliśmy na wła-
snym boisku z Nielbą Wągrowiec, 
Obrą Kościan czy rezerwami KKS 
Kalisz, choć w tym ostatnim spo-
tkaniu przez blisko godzinę musie-
liśmy też grać w osłabieniu. Sku-
teczność, to na ten moment nasza 
pięta achillesowa. Dodam jeszcze, 
że w Kórniku nie wykorzystaliśmy 
rzutu karnego, a w starciu z Obrą 
już do przerwy powinniśmy pro-
wadzić 3:0 i tym samym zamknąć 
mecz. Zdarza nam się też popeł-
niać proste, niewymuszone błędy, 

które rywale często wykorzystują. 
Je też musimy wyeliminować.
A plusy? W końcu jesteście lide-
rem…  

Tracimy mało goli. W 19 meczach 
nasz bramkarz tylko 17 razy musiał 
wyciągać piłkę z siatki. To zdecy-
dowanie najmniej w całej lidze. 
Do tego niemal połowę z tych goli 
rywale strzelili nam po stałych 
fragmentach gry, między innymi 
z rzutów karnych. Trochę jednak 
boli, że siedem z tych bramek stra-
ciliśmy na własnym boisku i to one 
przyczyniły się do wspomnianych 
wcześniej porażek. Gdyby nie to, 
to już teraz nasza przewaga w ligo-
wej tabeli byłaby znacznie większa. 
W niczym nie zmienia to jednak 
faktu, że z gry zespołu jestem ogól-
nie zadowolony. Wiosną posta-
ramy się jednak jeszcze poprawić i 
powalczyć o awans.
Ten awans do III ligi jest celem, 
jaki Pan stawia przed drużyną? 

Od początku mówiłem, że 
chcemy wrócić do III ligi, bo to tam 

jest miejsce klubu ze Swarzędza. Kto 
będzie naszym najgroźniejszym 
rywalem na wiosnę? Solidny zespół 
ma Mieszko Gniezno, do którego 
wróciło wielu zawodników stano-
wiących o sile drużyny, która swego 
czasu miała spore ambicje i pro-
wadziła nawet w III-ligowych roz-
grywkach. Szkoleniowcem był tam 
wtedy mój brat, Mariusz. Mocny 
zespół ma również Nielba Wągro-
wiec, a kapitalną końcówkę rundy 
zanotowała też Kotwica Kórnik, 
gdzie gra sporo ciekawych piłkarzy.
A czy Unia od strony organiza-
cyjnej jest przygotowana na grę 
w III lidze? 

Wiadomo, że każdy awans wiąże 
się z większymi kosztami. Wyjazdy 
w III lidze są przecież znacznie dłuż-
sze. Czasami trzeba nawet wyje-
chać dzień wcześniej, co już wiąże 
się z noclegiem. Piłkarze po awan-
sie także chcą więcej zarabiać. Bo też 
więcej czasu muszą poświęcać na 
trening. Mogę jednak zapewnić, że 
jesteśmy klubem, który na pewno 
nie będzie przepłacać.    

A propos zawodników. 
Latem w Unii doszło do 
dużych zmian kadrowych. 
Czy zimą można się spo-
dziewać kolejnej rewolucji 
w składzie drużyny? 

Te zmiany były spowodowane 
choćby tym, że po spadku część 
zawodników nie chciała grać w niż-
szej klasie rozgrywkowej. Musie-
liśmy więc szukać nowych graczy. 
Kadra na ten moment jest już jed-
nak stabilna i większych roszad nie 
przewiduję. Oczywiście jak trafi 
się okazja i będziemy mogli spro-
wadzić dobrego piłkarza, to z niej 
skorzystamy. Zima to nie jest jed-
nak dobry moment na dokonywa-
nie zmian kadrowych. Zawodnicy 
mają umowy do końca sezonu i 
jeśli chce się kogoś sprowadzić, to 
jest to najczęściej związane z wpła-
ceniem określonego ekwiwalentu 
finansowego, a to przecież dodat-
kowe koszty.
A ma Pan w klubie utalentowa-
ną młodzież, którą można uzu-
pełnić skład? 

Nie brakuje jej. Już w tej chwili 
mamy w drużynie zawodnika z 
rocznika 2004. On już nawet zdą-
żył strzelić gola. Zimą dołączy do 
pierwszego zespołu kolejny taki 
gracz.
Ma Pan już zaplanowane naj-
bliższe tygodnie? 

Trenujemy do 15 grudnia. Potem 
zawodnicy będą mieli wolne, choć 
każdy z nich dostanie indywidu-
alny plan zajęć do wykonania. 
Ponownie spotkamy się 10 stycz-
nia, a rundę wiosenną zaczynamy 
w pierwszy weekend marca. Czasu 
na przygotowania więc trochę 
będzie. Nie tak jak to było latem, 

kiedy to miałem raptem 
trzy tygodnie na treningi, 
co jest zbyt krótkim okre-
sem czasu na odpowied-

nie przygotowanie drużyny 
do sezonu. Zwłaszcza, kiedy 

dochodzi do sporych zmian w 
składzie. I to było widać w pierw-
szych naszych meczach. Z czasem, 
z każdym kolejnym spotkaniem 
nasza gra wyglądała już lepiej. Na 
to potrzebny był czas, którego w 
okresie letnim nam brakowało. 
Teraz będzie pod tym względem 
lepiej i na pewno ten czas wyko-
rzystamy. Postaramy się sprawić, 
by stadion w Swarzędzu stał się 
prawdziwą twierdzą nie do zdoby-
cia, co nam pozwoli skutecznie bić 
się o zachowanie pozycji lidera i w 
konsekwencji awans do III ligi.
Na koniec zapytam o szanse… 
Lecha na mistrzostwo Polski? 
Pytam nie bez powodu bo jest 
Pan przecież wychowankiem 
Lecha i w tym klubie debiutował 
w ekstraklasie. 

Jak jest okazja to chętnie odwie-
dzam stadion przy Bułgarskiej. A 
szanse? Dla mnie w tym momencie 
Lech jest kandydatem numer jeden 
do mistrzowskiej korony. Obecny 
zespół Kolejorza ma ogromny 
potencjał w ofensywie, a i w tyłach 
jest dobrze poukładany. W piłce 
niczego nie można być jednak pew-
nym. Sporo w ligowym układzie sił 
może zmienić na przykład atrak-
cyjna oferta z zagranicznego klubu 
dla Jakuba Kamińskiego. Poza 
tym Pogoń Szczecin, Raków Czę-
stochowa i Lechia Gdańsk też na 
pewno nie odpuszczą walki o tytuł. 
Dla mnie faworytem do mistrzo-
stwa jest jednak Lech.

Rozmawiał  Tomasz Sikorski 
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Piłkarze grupy wielkopolskiej IV ligi zakończyli rundę jesienną. 
Była ona bardzo udana dla drużyn z powiatu poznańskiego. Naj-
bardziej dla Unii Swarzędz, która zimę spędzi w fotelu lidera.

Podopieczni trenera Toma-
sza Bekasa w pierwszej czę-

ści sezonu pogubili wprawdzie tro-
chę punktów, ale dzięki wygranej 
w ostatniej kolejce w Międzycho-
dzie zdołali wyprzedzić Mieszko 
Gniezno w ligowej tabeli i na 
ten moment mogą z góry oglą-
dać się na rywali. - Chcielibyśmy 
zostać na czele tego peletonu aż do 
zakończenia sezonu. Łatwe to jed-
nak nie będzie, bo różnice w czo-
łówce na ten moment nie są duże 
– mówi Jan Piechota, rzecznik pra-
sowy klubu ze Swarzędza. Unia, 
jak na lidera przystało, może się 
też pochwalić najbardziej spekta-
kularnym wynikiem tej rundy, bo 
w 16. kolejce ograła na własnym 
boisku Górnika Konin aż 9:0.  
Dziewięć bramek w jednym spo-
tkaniu strzelili również piłkarze 
Tarnovii. Było to w wygranym 9:2 
starciu z rezerwami KKS Kalisz. 
Ekipa z Tarnowa Podgórnego grała 
jednak nierówno i z czterech dru-
żyn z powiatu poznańskiego wystę-
pujących na tym szczeblu rozgry-
wek zajmuje najniższe, jedenaste 
miejsce. To jednak i tak wynik cał-
kiem przyzwoity i… świadczący o 
tym, że piłkarze z naszego regionu 
rundę jesienną mogą zaliczyć do 
bardzo udanych. Wiele powodów 
do radości mają choćby w Kór-
niku. Kotwica w znakomitym stylu 

wygrała pięć ostatnich meczów 
rundy, co dało jej czwarte miejsce 
na półmetku rywalizacji.

Bardzo dobrze radzi sobie rów-
nież beniaminek z Pobiedzisk. - 
Naszym celem jest gra o miejsce w 
środku tabeli i spokojne utrzymanie 
– zapewniał przed startem rozgry-
wek prezes klubu, Grzegorz Kraw-
czyk. I jak się okazuje wiedział co 
mówi, bo Huragan grał naprawdę 
dobrze, odniósł kilka efektownych 
zwycięstw i na ten moment zajmuje 
dziewiątą lokatę. (ts)

Tabela IV ligi grupa wielkopolska
1. Unia Swarzędz 19 40 45:17
2. Mieszko Gniezno 19 39 43:26
3. Nielba Wągrowiec 19 37 29:20
4. Kotwica Kórnik 19 36 43:25
5. LKS Gołuchów 19 35 36:30
6. Centra Ostrów 19 32 45:31
7. Iskra Szydłowo 19 32 47:36
8. Obra Kościan 19 31 38:30
9. Huragan Pobiedziska 19 31 34:28
10. Victoria Września 19 28 29:44
11. Tarnovia T. Podg. 19 27 34:29
12. Warta Międzychód 19 26 42:37
13. Korona Piaski 19 25 29:36
14. KKS 1925 II Kalisz 19 24 31:38
15. Olimpia Koło 18 23 22:26
16. SKP Słupca 18 21 33:30
17. Wilki Wilczyn 18 17 29:43
18. Polonia Kępno 18 16 26:41
19. Victoria Ostrzeszów 19 11 21:47
20. Górnik Konin 19 6 13:55

Zakończyła się runda jesienna 
rozgrywek piłki nożnej 

kobiet. Od dwóch lat swoją pozy-
cję w gronie najbardziej liczą-
cych się zespołów w kraju, budują 
zawodniczki poznańskiej Warty, 
które kilka lat temu rozpoczynały 
wspólne granie w Lejdis Luboń. 
Obecnie, już w zielonych barwach, 
razem grają poznanianki z kole-
żankami z całego powiatu poznań-
skiego i niemal wszystkich jego 
gmin, od Murowanej Gośliny i 
Czerwonaka, przez Pobiedziska, 
Swarzędz, Luboń po Komorniki 
i Dopiewo, a także kilku odleglej-
szych miejscowości.

Dodajmy, że dziewczęta bardzo 
często rozpoczynają swoją przy-
godę z piłką nożną w drużynach 
chłopięcych, których jest po pro-
stu więcej i łatwo znaleźć szkółki 
piłkarskie w każdej właściwie miej-
scowości powiatu. Jednak na pew-
nym etapie stają przed dylema-
tem wyboru zespołu żeńskiego. 

I teraz coraz więcej młodych pił-
karek wybiera właśnie Wartę 
Poznań. Dziewczyny podkreślają, 
że o wyborze decyduje doświad-
czony sztab trenerski, indywidu-
alne podejście i dodatkowe szkole-
nia, takie jak na przykład program 
Warta Talent.

Drugim ważnym aspektem są 
mocne składy zespołów, które 
pozwalają prowadzić treningi na 
wysokim poziomie. Młode piłkarki 
swoją sportową pasję mogą łączyć 
z nauką w szkole mistrzostwa 
sportowego w Poznaniu, z którą 
współpracuje Akademia Warty 
Poznań. Mają również do dyspo-

zycji internat, w którym po skoń-
czeniu szkoły podstawowej mogą 
zamieszkać. I to wszystko przynosi 
wymierne efekty, bo dziewczyny 
grające w Warcie spisują się coraz 
lepiej, o czym mogą świadczyć ich 
ostatnie wyniki. 

– Rundę jesienną w naszym 
wykonaniu uważamy za udaną. 
Każdy zespół, który mamy w Aka-
demii, mierzył się z mocnymi rywa-
lami, zarówno w swoich ligach, jak 
i w meczach kontrolnych – ocenia 
Anna Jankowska, główny trener 
bloku piłki kobiecej Warty Poznań. 
– Dziewczęta z meczu na mecz pre-
zentowały coraz wyższe umiejętno-
ści piłkarskie, świetnie radząc sobie 
w grze pod presją – dodaje. War-
cianki obecnie zajmują pierwsze 
miejsce w wielkopolskiej IV lidze. 
W siedmiu meczach strzeliły aż 59 
bramek. 

Warto nadmienić, że jest to bardzo 
młody zespół, który w swoich sze-
regach ma tylko jedną pełnoletnią 
zawodniczkę. Bardzo dobrze radzi 
sobie również drużyna do lat 17, zaj-
mująca czwartą lokatę w Centralnej 
Lidze Juniorek. To również bardzo 
młody zespół, ponad połowa składu 
to 15-latki. Zespół U15 także ma się 
czym pochwalić, bo w tym sezonie 
zakończył rywalizację na ćwierćfi-
nale mistrzostw Polski w swojej 
kategorii wiekowej. Równie dobrze, 
bo na piątym miejscu rywalizację w 
mistrzostwach kraju zakończyły pił-
karki Warty do lat 13. 

Monika Paluszkiewicz
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Miejsce Unii swarzędz jest w iii lidze

Udana jesień piłkarzy zaczynały w lejdis, grają w warcie
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To bardzo młody 
zespół, który w swoich 

szeregach ma tylko 
jedną pełnoletnią 

zawodniczkę


