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Zapowiedzi
Spotkanie autorskie

Centrum Kultury i Biblioteka 
Publiczna Gminy Suchy Las zapra-
sza na spotkanie autorskie z Piotrem 
Milewskim, które zaplanowano na 
22 kwietnia, o godz. 19.00. Bohater 
spotkania z pewnością jest osobą 
nietuzinkową. - Był nauczycielem 
akademickim, handlowcem w japoń-
skim przedsiębiorstwie, pomocni-
kiem kucharza na obozie dla nie-
pełnosprawnych umysłowo w USA 
i Świętym Mikołajem podczas targu 
bożonarodzeniowego w Sapporo. 
Podróżował po Europie, Ameryce 
Północnej, Azji i Afryce. A teraz 
pisze, po polsku, angielsku i japoń-
sku. I fotografuje. Po prostu opo-
wiada historie. Ma na koncie kilka 
książek – informują organizatorzy. 
Wstęp na spotkanie jest całkowicie 
bezpłatny, należy jednak wcześniej 
pobrać darmową wejściówkę.

Bajka, barok i balet…
- Barokowa bajka baletowa „Śpiąca 
Królewna” w adaptacji artystów 
Teatru Wielkiego w Poznaniu, to 
opowieść tańcem i pantomimą bajki 
Charlesa Perraulta. Spektakl jest 
przepełniony choreografią mistrzów 
baroku francuskiego, tańcami balo-
wymi i muzyką epoki Ludwika XIV. 
Bajka zaskarbi sobie serca zarówno 
dzieci jak i dorosłej widowni – 
zapewniają organizatorzy, czyli 
Pobiedziski Ośrodek Kultury. Przed-
stawienie odbędzie się 23 kwietnia, 
o godz. 17.00.

35-lecie Voo Voo

Ośrodek Kultury w Swarzędzu 
zaprasza na koncert zespołu Voo 
Voo, który zaplanowano na 23 
kwietnia, o godz. 19.00 w Swarzędz-
kiej Sali Koncertowej w Zalasewie. 
Grupa prowadzona przez Wojcie-
cha Waglewskiego, jest aktywna 
na rynku muzycznym od połowy lat 
80. To jedna z najbardziej oryginal-
nych, twórczych i zarazem popular-
nych polskich formacji bazujących 
na muzyce rockowej. Twórczość 
grupy wciąż ewoluuje, zmienia swój 
charakter, nieustannie zaskakując 
fanów. Na swoim koncie mają nie-
zliczoną ilość koncertów, ponad 40 
albumów oraz współpracę z arty-
stami światowego formatu. Trudno o 
zespół z równie imponującym dorob-
kiem i równie szerokimi horyzontami 
muzycznymi. – Koncert w Zalase-
wie upłynie pod znakiem obchodów 
35-lecia zespołu i będziemy mieli 
okazję posłuchać przekrojowego 
programu Voo Voo – informują orga-
nizatorzy. (opr. ts)

Pomoc dla Ukrainy 

www.powiat.poznan.pl/wsparcie-dla-ukraincow
Zeskanuj kod  

aby wejść na stronę

Ponad 100 paczek z darami, 
o wadze 3 ton, dostarczono 

z Regionu Hanower do powiatu 
poznańskiego. Wśród rzeczy dla 
uchodźców z Ukrainy są materace, 
pościele, poszwy, poduszki, śpi-
wory, koce, ręczniki a także pro-
dukty higieniczne takie jak szam-
pony, żele pod prysznic, mydła, 
pasty do zębów, akcesoria do pie-
lęgnacji dzieci oraz okulary korek-
cyjne i golarki elektryczne. Trafią 
one do uciekinierów wojennych z 
Ukrainy, którzy przyjechali do Pol-
ski, tylko z najbardziej potrzeb-
nymi rzeczami. Przekazane przed-
mioty, ułatwią im znacząco pobyt 
w naszym regionie. Dotychczas, 
na terenie powiatu poznańskiego 
przygotowano ponad 700 miejsc 
noclegowych, które zapełniają się 
w szybkim tempie. 

Z tej pomocy zadowolony jest Jan 
Grabkowski, starosta poznański.  

– Cieszę się, że nasza współpraca z 
Regionem Hanower, obecnie daje 
korzyści tym najbardziej potrze-
bującym. Tym, którzy uciekając 
przed wojną znaleźli schronienie w 
powiecie poznańskim. Uważam, że 
wspólnie jesteśmy w stanie zdzia-
łać więcej – mówi starosta. Powiat 
poznański współpracuje z Regio-
nem Hanower od 2000 roku. W 
tym czasie zrealizowano wiele pro-
jektów z zakresu wymiany: know-
-how, młodzieży oraz sportowej. 

Justyna Siepietowska-Jarzyńska

3 tony
tyle ważą dary 

dostarczone z Regionu 
Hanower dla uchodźców 

z Ukrainy

Wsparcie z HanoWeru

Warto było łamać głoWę…

PromoWali konkretne zaWody

z kijkami

Kilkaset osób, nie tylko miesz-
kańców gminy Czerwonak, 

ale także miłośników maszerowa-
nia z kijkami z całej Polski, wystar-
towało w II edycji Czerwonackiego 
Festiwalu Nordic Walking. Pierw-
szego dnia zawodów rywalizowano 
w ramach cyklu „Korona Zachodu 
Polski”. – W tych zawodach star-
tują zawodnicy z całego kraju, i to 
na różnych dystansach. W imprezie 
mamy zarówno dzieci, jak i praw-
dziwych profesjonalistów, którzy 
mieli do pokonania 20 kilometrów 
– mówi Piotr Stańczak, dyrektor 
Centrum Rozwoju Kultury Fizycz-
nej Akwen w Czerwonaku.

Festiwal Nordic Walking zor-
ganizowano na terenie Akwenu 
Tropicana w Owińskach. Drugi 
dzień imprezy przeznaczony był 
do rekreacyjnego chodzenia z kij-
kami. – Najważniejsze jest, że cho-
dzimy i jesteśmy aktywni, ponie-
waż wpływa to świetnie na zdrowie, 
na naszą kondycję i fizyczną, i psy-
chiczną. W naszej gminie ta dyscy-
plina sportu rozwija się bardzo faj-
nie. Mamy dwie silne drużyny, które 
pomagają i współorganizują z nami 
festiwal nordic walking. I bardzo 
nas to cieszy – dodaje Piotr Stań-
czak. Festiwal odbył się m.in. dzięki 
wsparciu powiatu poznańskiego.

Nordic walking wymyślony 
został w Finlandii w latach 20-tych 
XX wieku, jako całoroczny trening 
dla narciarzy biegowych. Osoby go 
uprawiające angażują więcej partii 
mięśni, chociaż mniej intensywnie. 
Mięśnie są również inaczej stymu-
lowane niż w zwykłym marszu.      

Dariusz Klincewicz

Poznaliśmy wyniki 29. edycji 
konkursu „Złota Żaba”, który 

skierowany jest do uczniów klas 7 
i 8 szkół podstawowych w woje-
wództwie wielkopolskim i lubu-
skim. Konkurs, przeprowadzany 
w dziedzinie języka polskiego i lite-
ratury, a także w dziedzinie mate-
matyki, cieszy się dużą popular-
nością. Tylko w tej edycji wzięło w 
nim udział ponad 5 tysięcy uczest-
ników. Dwudziestu uczniów, któ-
rzy w dwóch etapach konkursu 
uzyskali największą sumę punk-
tów w danej dziedzinie, otrzymało 
tytuł laureata. Kolejnych dwudzie-
stu uczestników otrzymało wyróż-
nienie. W tym gronie znalazło się 
23 uczniów szkół z gmin powiatu 
poznańskiego.

Najlepszym sukcesów pogratu-
lowali i nagrody wręczyli człon-

kowie komisji konkursowej oraz 
przedstawiciele instytucji wspiera-
jących swarzędzkie konkursy. Był 
wśród nich wicestarosta poznański 
Tomasz Łubiński. Pełną listę laure-
atów i wyróżnionych można obej-
rzeć na stronie zlotazaba.pl. Tam 
też dostępne są zadania z kilku 
ostatnich edycji konkursu. Tra-
dycją „Złotej Żaby” jest, że rozda-

niu nagród towarzyszy mini-kon-
cert muzyczny. Tym razem zagrało 
poznańskie trio wokalno-instru-
mentalne Marcina Piekuta, wyko-
nując znane standardy jazzowe. 
„Złotą Żabę” organizuje swa-
rzędzka Fundacja Edukacji Spo-
łecznej EKOS, a współfinansuje 
m.in. powiat poznański. 

Wojciech Pogasz

maszeroWali

rozWijali sWoje talenty

teatr oczami dzieci i młodzieży

W Zespole Szkół im. Jadwigi 
i Władysława Zamoyskich 

w Rokietnicy odbył się finał dzie-
siątej edycji konkursu dla uczniów 
szkół podstawowych pod nazwą 
„Avatarek”. – Jego celem jest roz-
wijanie zainteresowań techno-
logiami informacyjno-komuni-
kacyjnymi wśród uczniów oraz 
ujawnianie i rozwijanie ich talen-
tów informatycznych. Do eli-
minacji szkolnych zgłosiło się 
20 szkół i ok. 850 uczniów. Etap 
szkolny przeprowadzony został 
na platformie zawodowcy.org, a 
faza półfinałowa w trybie online 

– informują organizatorzy. Do 
decydującej rozgrywki w Rokiet-
nicy awansowało osiem szkół. 

Ostatecznie pierwsze miejsce w 
finale przypadło Szkole Podstawo-
wej nr 172 w Łodzi. Drugą lokatę 
zajęli uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Augusta hr. Ciesz-
kowskiego w Luboniu, a trzecią 
reprezentanci Szkoły Podstawo-
wej nr 91 w Łodzi. Tuż za podium 
uplasował się Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Strykowie. Szósta 
była Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Rokietnicy, a siódmy 
Zespół Szkół w Kleszczewie. (ts)

Świat i my - pod takim hasłem 
odbyła się jubileuszowa, dwu-

dziesta edycja projektu artystycz-
no-edukacyjnego „Teatr w Każ-
dej Wiosce”. Projektu pod wieloma 
względami wyjątkowego, i to w 
skali całego kraju. Dzięki niemu 
bowiem, w trzynastu miejsco-
wościach na terenie gminy Tar-
nowo Podgórne działają dziecięce 
zespoły teatralne. – Przygotowa-
nia do finału startują już we wrze-
śniu. Wtedy to nasi instruktorzy 
rozpoczynają pracę z młodzieżą, 
przygotowując spektakle. Czasami 
piszą scenariusze, a czasami two-
rzą spektakl na podstawie gotowej 
sztuki – mówi Karina Biała, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury 
Sezam, który organizuje imprezę.

W tegorocznym projekcie wzięło 
udział około setki dzieci w trzy-
nastu zespołach. – Najmłodsi nasi 
artyści mają po pięć lat. Jest też 
jednak grupa złożona z 18-lat-
ków. Przedział wiekowy jest zatem 
różny. Można powiedzieć, że w 
tym przypadku każdy znajdzie 
dla siebie miejsce. Co roku impre-
zie towarzyszy temat przewodni. 
W tym roku było to hasło „Świat 
i my”. Świat, który otacza młodych 
ludzi, świat, o którym chcą mówić. 
Tematyka była różna. Od ekolo-
gii, po problemy otaczające mło-
dych ludzi na co dzień – zdradza 
Karina Biała. Dodajmy, że w ciągu 
dwudziestu lat w projekcie wzięło 
udział ponad dwa tysiące dzieci. 

Dariusz Klincewicz

Dwanaście wysp zawodowych 
mogli odwiedzić ósmokla-

siści podczas targów szkolnictwa 
zawodowego i technicznego pod 
nazwą „Arena Zawodów”. Wyspy 

poświęcone były określonym bran-
żom, takim jak usługi, rzemio-
sło artystyczne czy mechanika i 

mechatronika. - Na tej imprezie nie 
chcemy promować konkretnych 
szkół, choć mamy ich w mieście 
Poznaniu i powiecie poznańskim 
kilkanaście, ale konkretne zawody. 
Zawody, w których absolwenci klas 
ósmych mogą się kształcić - mówił 
Wiesław Banaś, zastępca dyrektora 
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta 
Poznania. 

Jednym z prekursorów kształ-
cenia zawodowego był powiat 
poznański. – Bardzo mocno zwra-
camy przy tym uwagę na tak 
zwane kompetencje kluczowe, 
takie jak umiejętność kontaktowa-
nia się, umiejętność pracy w gru-
pie, poznawanie historii i kultury, 
co później ułatwia komunikację w 

zawodzie. Drugim elementem jest 
praktyczna nauka zawodu, która 
jest prowadzona w naszych dobrze 
wyposażonych placówkach, a trze-
cim - praktyki zawodowe w róż-
nych formach i u różnych pra-
codawców – podkreślał Tomasz 
Łubiński, wicestarosta poznański.

Tegoroczne targi „Arena Zawo-
dów” na Międzynarodowych Tar-
gach Poznańskich odbyły się w 
ramach kampanii „Szacun dla 
zawodowców”, której organizato-
rem jest miasto Poznań i powiat 
poznański.        Dariusz Klincewicz

Praktyczną naukę 
zawodu, prowadzimy 

w naszych dobrze 
wyposażonych 

placówkach

Tomasz Łubiński
WICESTAROSTA POZNAŃSKI

O wsparciu dla obywateli Ukrainy informują m.in. banery znajdu-
jące się na szczycie budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
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Z nadejściem wiosny, po dłuższej prze-
rwie spowodowanej pandemią, do 

Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wrócił 
Jarmark Wielkanocny. – Dla naszych gości 
przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Bardzo 
bogaty był program artystyczny, zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych. Na scenie prezen-
towały się nie tylko zespoły folklorystyczne, 
ale także bluesowe, a nawet rockowe – mówi 
Agnieszka Floryszczak, kustosz Muzeum.

Taki program przyciągnął do Szreniawy 
tłumy mieszkańców Poznania i powiatu 
poznańskiego. Popularnością cieszyły się 
stoiska z żywnością i rękodziełem nawiązu-
jącym do zbliżających się świąt. – Jarmark 
jest m.in. dla tych, którzy chcą się zaopatrzyć 
w różne przedświąteczne produkty zarówno 
spożywcze, jak i takie, które posłużą do 
wystroju na przykład wnętrz – dodaje. Jar-
mark Wielkanocny w Szreniawie zorganizo-
wano już dziewiętnasty raz. (dk)

Jarmark w Szreniawie

Quest z niezwykłą

BaBy wielkanocne smakują wyjątkowo

wolontariuSze mile widziani w skałowie
kroniką w tle

Kiedyś graffiti kojarzyło się przede wszystkim z nieestetycznymi bazgrołami. 
Później rozwinęła się sztuka ulicy, a twórcy zamiast farb w sprayu zaczęli chwy-
tać za pędzle. Z czasem “mazanie po ścianie” stało się modne i trafiło na salony.

W  powiecie poznańskim powstało ostat-
nio sporo nowych murali, które stały się 
istotnym elementem krajobrazu. Z uwagi na 
duże rozmiary i lokalizację w często odwie-
dzanych punktach miast, murale przypo-
minają nieco billboardy. Różnica tkwi w 
estetyce, a przede wszystkim w przekazie. 
Murale zaskakują, przypominają o ważnych 
wydarzeniach, zachęcają do działania albo 
po prostu upiększają przestrzeń.

Kolorowy świat
Targowisko miejskie w Mosinie od nie-

dawna nabrało kolorów! Najpierw w efek-
cie współpracy Mosińskiego Ośrodka Kul-
tury i grupy Jadłodzielnia Mosina powstał 
ECO_MUR_ALL, w którego powstaniu 
maczało pędzel kilkuset mieszkańców mia-
sta. Malowidło prezentuje sceny związane z 
naturą, ruchem zero waste i zdrowym try-
bem życia. Nieco później pojawił się mural 
Kupuj elegancko, promujący produkty 
lokalne. Ozdobą centrum Lubonia stał się 
Dzień w Luboniu – prezentacja przemijania 

w formie obrazów ujętych w filmowe klatki. 
W tle pojawiają się sylwetki charakterystycz-
nych budynków. W Suchym Lesie niezwy-
kłą kompozycję malarską można podziwiać 
na 400 m2 ścian zewnętrznych prywatnego 
domu BEAty Pflanz. Projekt Mieszkam w 
swoim obrazie  rozpoczął się w 2009 roku, a 
obecnie artystka tworzy już czwartą odsłonę 
swojego imponującego dzieła.

Zielono mi!
Zadaniem murali jest upiększanie zur-

banizowanej przestrzeni. Często pojawiają 
się na nich motywy związane z naturą, stąd 
też piękne drzewa, które „wyrosły” na ścia-
nach domu w Zalasewie i  przychodni w 
Swarzędzu. Przy Obornickich Łazienkach 
powstało malowidło przedstawiające zwie-
rzęta w leśnej scenerii. Obok namalowano 
pociąg ciągnięty przez parowóz, jaki kur-
sował po pobliskim moście. Leśne akcenty 
pojawiają się również na ścianie bloku na 
Osiedlu – nomen omen – Leśnym w Kozie-
głowach. Mural prezentuje sójkę i inne ptaki, 

jakie można obserwować w pobliskiej Pusz-
czy Zielonce. Inna skrzydlata piękność – 
bajecznie kolorowa żołna przelatująca nad 
ogrodem pełnym kwiatów – dzięki uczniom 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu ozdo-
biła ścianę tej placówki.

Kolorowe szkoły
Szkolne mury wydają się ide-

alnym miejscem na prezenta-
cję murali. W Puszczykowie 
uczniowie szkoły podstawowej 
mogą oglądać na ścianie wiersz 
Krystyny Miłobędzkiej – poetki i 
mieszkanki miasta. W Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Luboniu nauczyciele 
stworzyli mural, który służy im za… pomoc 
naukową podczas lekcji pod chmurką. W 
Skórzewie kopia nieistniejącego muralu 
przedstawiającego patrona Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skó-
rzewie prezentowana jest w szkolnym holu. 
Wizerunek patronki szkoły umieszczono 
też na fasadzie Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Marii Konopnickiej w Śremie. Najbardziej 
kolorowa jest bez wątpienia Szkoła Podsta-
wowa im. Kawalerów Uśmiechu w Śremie, 
gdzie na ścianach możemy zobaczyć Małego 
Księcia, baśniowe postacie i nuty pewnej 
znanej piosenki.

Na sportowo
Popularnym wątkiem eksponowanym na 

ścianach są zmagania sportowe. Przegląd 

najróżniejszych dyscyplin prezentuje malo-
widło na ścianie Szkoły Podstawowej nr 2 
w Swarzędzu. Pamiątką po Mistrzostwach 
Świata w Kręglarstwie Klasycznym, które w 
2021 roku odbyły się w Tarnowie Podgór-
nym, jest efektowny mural na ścianie tam-

tejszego urzędu gminy. W ramach 
akcji Stowarzyszenia CREO, pro-

mującej aktywność osób z nie-
pełnosprawnościami, wizerunki 
sportowców na wózkach zdo-
bią ściany w Czerwonaku i Obor-

nikach, a w Śremie namalowano 
postać niepełnosprawnej mamy z 

dzieckiem na rękach.

Powstanie na ścianie
W ostatnich latach murale stały się popu-

larną formą upamiętnienia powstania wiel-
kopolskiego. Wizerunki ważnych postaci, 
historyczne wydarzenia i powstańcze 
symbole pojawiły się w Białężynie, Bni-
nie, Czerwonaku, Koziegłowach, Luso-
wie, Obornikach, Pobiedziskach, Puszczy-
kowie, Rogalinku i Swarzędzu. W Śremie 
ściany bloków upiększyły aż trzy imponu-
jące obrazy. Niekiedy, jak w Biedrusku, Buku 
czy Kostrzynie, powstańczym symbolom 
towarzyszą wizerunki miejscowych zabyt-
ków. Charakterystyczne elementy panoramy 
miasta zawiera też mural w Swarzędzu oraz 
praca, która powstała w Luboniu z okazji set-
nej rocznicy odzyskania niepodległości.

Piotr Basiński

mazanie po ścianie

ECO_MUR_ALL w Mosinie

Leśny mural w Koziegłowach

W  powiecie poznańskim powstał 
kolejny quest. Nosi on nazwę 

„Komorniki – od księgi do biblioteki” i 
został wydany przez Bibliotekę Publiczną 
Gminy Komorniki w ramach serii Wiel-
kopolskie Questy. – Przejście trasy zajmuje 
nieco ponad godzinę. Quest rozpoczyna się 
przed budynkiem urzędu gminy. Motywem 
przewodnim jest wątek pewnej niezwykłej 
kroniki, która powstała w Komornikach w 
połowie XIX wieku… – mówi Piotr Basiń-
ski, jeden z autorów nowej gry terenowej. Na 
trasie na turystów czekają m.in. pomnik w 
kształcie księgi, efektowny mural i tajemni-
czy „powietrzny napis”. 

– Po drodze będzie można także dowie-
dzieć się, co to jest Głębokajda, jaki praw-
dziwy skarb odnaleziono podczas budowy 
jednego z domów we wsi i dlaczego pewien 
zasłużony mieszkaniec Komornik roz-
mawiał z… krowami. Na zakończenie na 
odkrywców czeka skarb schowany w skrytce 
strzeżonej przez kłódkę szyfrową – dodaje 
autor. Podczas tworzenia questu w Komor-
nikach powstał również unikatowy materiał 
dodatkowy – specjalny skrypt dla nauczy-
cieli, którzy chcieliby zabrać na trasę swo-
ich podopiecznych i zorganizować im niety-
pową lekcję w terenie. 

Dodajmy, że wszystkie questy z terenu 
powiatu poznańskiego biorą udział w akcji 
pod nazwą „Na tropie skarbów”, prowa-
dzonej przez powiat poznański przy wspar-
ciu Poznańskiej Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej. – W ramach akcji należy przejść 
sześć dowolnie wybranych questów z terenu 
powiatu i potwierdzić to pieczęciami odci-
śniętymi na specjalnej Karcie Przygody. W 
nagrodę można odebrać zestaw upominków. 
Czekają w naszej siedzibie – mówi Natalia 
Siejek z Wydziału Promocji i Aktywności 
Społecznej Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu. Szczegóły akcji na stronie internetowej 
powiat.poznan.pl (ts)

Schronisko w Skałowie szuka wolonta-
riuszy. – Zapraszamy wszystkich, któ-

rzy kochają zwierzęta i chcą z nimi praco-
wać. Każda pomoc jest mile widziana. Osoby 
pełnoletnie zapraszamy do stałego wolonta-
riatu, młodzież do udziału w grupach week-
endowych – mówi Paweł Kubiak, dyrektor 
placówki z powiatu poznańskiego.

Co wolontariusze robią w schronisku? – To 
przede wszystkim praca z psami, polegająca 
choćby na ich wyprowadzaniu. Nikt oczywi-
ście nie musi być każdego dnia w Skałowie. 
Zależy nam jednak na tym, aby taka osoba 
przychodziła dość regularnie, choćby raz w 
tygodniu. W takiej placówce jak nasza pracy 
zawsze jest sporo, więc im więcej pomaga-
jących tym lepiej – zapewnia Paweł Kubiak. 
W Skałowie organizowane są również bar-
dzo ciekawe, szkolenia dla wolontariuszy. – 
One są dla chętnych, dla tych którzy chcie-

liby pogłębić swoją wiedzę na temat psów i 
ich zachowania – dodaje dyrektor.

W trakcie takich szkoleń ich uczestnicy 
dowiadują się m.in., jak rozmawiać z psem, 
jak go uczyć i jak przygotować do adop-

cji. – W czasie warsztatów prowadzonych 
przez trenerkę psów i behawiorystkę Lidię 
Rychlewską, wolontariusze szkolą psy w 
zakresie podstawowego posłuszeństwa, uczą 
je skupienia na człowieku i przyzwyczajają 
do warunków domowych. Wszystkie pro-

wadzone szkolenia psów 
oparte są na pozytyw-
nym wzmocnieniu, to 
znaczy, że uczymy przez 
zabawę nie stosując technik 
awersyjnych – informuje strona schroniska.

Warto przy tym pamiętać, że w Skałowie 
można również adoptować psa lub kota. O 
tym, jak to zrobić i jak się do tego najlepiej 
przygotować można przeczytać na stronie 
placówki schronisko-skalowo.pl Schroni-
sko dla Zwierząt w Skałowie działa od paź-
dziernika 2015 roku. Placówkę zbudowało 
i finansuje dziesięć gmin powiatu poznań-
skiego, a także gmina Nekla. Schronisko 
spełnia też wiele innych funkcji. Na jego 
terenie prowadzony jest m.in. hotel dla 
psów, który w okresie wakacyjnym cieszy 
się bardzo dużym zainteresowaniem.                          

Tomasz Sikorski

Po 40-dniowym poście wszystkie potrawy 
wielkanocne smakują wyjątkowo. Wielki 

Tydzień stanowił czas szczególnych przygoto-
wań do wielkanocnego świętowania. Zwłasz-
cza wielkanocnych bab drożdżowych, które z 
pietyzmem przygotowywały gospodynie zie-
miańskie i kucharki w pałacach dawnej Rze-
czypospolitej. Przypalona, niedopieczona 
albo, nie daj Boże, zakalcowata baba stanowiła 
kulinarną kompromitację! Lekkość zawdzię-
cza wielu żółtkom i białej mące pszennej, aro-
mat szafranowi w alkoholu, wanilii utłuczo-
nej w moździerzu oraz mielonym migdałom 
i rodzynkom. 

Zanim wypieki trafiły do pieca, wyrastały 
w blaszanych, kamiennych lub glinianych 

formach pod kołderką z lnianych obrusów. 
Porutę gwarantował przeciąg, a nawet roz-
mowy w pobliżu rosnącego ciasta. Wyjęte z 
pieca baby stygły na miękkich pierzynach, 
czekając na polewę z lukru, czekolady czy 
konfitury, choć zdarzały się niedekorowane. 
Pieczono baby chlebowe, waniliowe, szafra-
nowe, parzone, waniliowe, muślinowe, pia-
skowe.... Choć na  stole znajdowały się także 
mazurki, placki drożdżowe, czy też torty i 
serniki, babka królowała jako symbol – do 
dziś zdobi wielkanocne stoły i koszyki ze 
święconką. 

Są dwie drogi, by zajadać się babą: skorzy-
stać z przepisów znajdujących się na stronie 
www.smakipowiatupoznanskiego.pl i spró-
bować swoich sił w kuchennym zaciszu lub 
odwiedzić lokalne cukiernie i piekarnie znaj-
dujące się na Szlaku Kulinarnym „Smaki 
Powiatu Poznańskiego”, wszak mamy na nim 
wyśmienite przysmaki – nie tylko od święta!

Liliana Kubiak

W takiej placówce jak nasza 
pracy zawsze jest sporo, więc im 
więcej pomagających tym lepiej

Paweł Kubiak
DYREKTOR SCHRONISKA
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Polecamy
PŁYTA

Nightfall
Candlemass  

Kto nie słyszał śpiewu 
Messiah Marcolina, 

ten nie wie czym jest per-
fekcyjny, wibrujący w 
uszach, epicko metalowy wokal. Kto nie słyszał 
wydanej w 1987 roku płyty „Nightfall” szwedz-
kiej grupy Candlemass, ten w ogóle nie wie, 
czym jest epic doom metal. Album pomni-
kowy i doskonały, przepełniony niezapomnia-
nym klimatem, wzniosłością i historiami, które 
warto poznać dokładnie, poprzez wczytanie się 
w teksty. Legendarny już niemal „Bewitched” 
(wraz ze świetnym, zabawnym i pełnym mło-
dzieńczej witalności teledyskiem), poruszający 
„Samarithan” czy chociażby  „Codex Gigas”. 
Zdaje się, że doomowcy wciąż większą estymą 
darzą jednak debiut zespołu „Epicus Doomi-
cus Metallicus”, ale nie ja. Debiut uwielbiam, 
ale ma jedną podstawową wadę. Nie śpiewa 
na nim Messiah Marcolin. Album doczekał się 
reedycji w 2001 roku.

Jakub Kozłowski
Wydawnictwo In Rock

TELEWIZJA WTK
środy 19:50 i piątki 19:50

TELEWIZJA STK
środy i piątki co 2 godziny
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FILM
Sing 2

Kontynuacja świet-
nej animacji. Buster 

(Matthew McConaughey) 
chciałby, aby nowy spek-
takl zadebiutował na scenie 
znanego teatru Crystal. Niestety, bez koneksji 
trudno ten pomysł zrealizować. Buster i jego 
ekipa, w tym świnka Rosita (Reese Wither-
spoon), jeżozwierzyca Ash (Scarlett Johans-
son), goryl Johnny (Taron Egerton), nie-
śmiała słonica Meena (Tori Kelly) i niezwykły 
Gunter (Nick Kroll) muszą zatem zwrócić 
uwagę wielkiej agencji prowadzonej przez 
bezwzględnego wilka, Jimmy’ego Crystala 
(Bobby Cannavale). Gunter więc obiecuje, 
że w ich nowym spektaklu wystąpi legenda 
rocka – lew Clay (Bono). Marzenie Bustera o 
wielkim sukcesie staje się jednocześnie emo-
cjonalnym przypomnieniem mocy muzyki, 
która leczy nawet najbardziej złamane serce. 
Dwójka jest równie dobra jak jedynka, a rola 
sekretarki Bustera każdego rozbawi do łez.     

Agata Klaudel-Berndt 
Kultura Tarnowa

GRA
Dobry rok

W tej grze wcielamy się 
w zwierzęta zamiesz-

kujące Klonową Dolinę. 
Naszym zadaniem jest przez kilka rund, które 
przedstawiają określone pory roku – wio-
sna, lato i jesień, przygotować nasze mieszka-
nia na nadejście zimy. Tak byśmy się w nich 
nie nudzili. Będziemy zatem zbierać rozma-
ite sprzęty, gry, ubrania, a nawet jedzenie. W 
swojej turze najpierw będziemy rozmiesz-
czać naszych pracowników na planszy głów-
nej, a następnie kulać kostkami, dzięki któ-
rym wykonamy dane akcje odpowiadające 
zajmowanym polom. Akcje te będą wymagały 
odpowiednich wartości na kostkach, przez co 
niektórych z nich nie uda się nam wykonać. 
W tej grze najpierw musimy zaplanować dzia-
łania, a później przez niektóre zdobyte przed-
mioty modyfikować kostki tak, by udało się 
nam wykonać dane akcje. Proste zasady i 
piękne wykonanie to niejedne atuty tej gry…

Tomasz Skoracki 
Stowarzyszenie Miłośników  

Gier Planszowych Kości

KSIĄŻKA
Państwo Gucwińscy.  
Zwierzęta i ich 
ludzie
Marek Górlikowski  

Autor bezstronnie 
pokazuje blaski i cie-

nie życia tytułowej pary. 
Hanna i Antoni Gucwiń-
scy – uwielbiani w latach 
70., 80. i 90-tych za ciepłe, otwarte podej-
ście do zwierząt stali się czarnymi charakte-
rami na przełomie wieków, oskarżani o znę-
canie się nad podopiecznymi. Bohaterowie 
odpowiadają na wiele niewygodnych pytań. 
Marek Górlikowski nie owija w bawełnę, pyta 
wprost i wymaga jasnych odpowiedzi. A roz-
mówcy nie robią uników. Książkę można 
polecić zarówno zwolennikom jak i prze-
ciwnikom państwa Gucwińskich. Brawa dla 
autora, wykonał naprawdę dużą pracę, docie-
rając do świadków wydarzeń i niepublikowa-
nych dotychczas dokumentów. 

        Anna Walkowiak-Osowska
Biblioteka Publiczna Swarzędz

SioStry na topie

- Jakby ktoś mi powiedział, że mój klip z piosenką dla dzieci będzie miał 
blisko sto milionów wyświetleń, to bym nie uwierzył – mówi CeZik, jeden  
z najpopularniejszych polskich twórców tworzących w internecie.

Co skłoniło Pana, autora wielu bardzo 
popularnych projektów, do napisania 
piosenek dla dzieci? Czyżby to były… 
własne dzieci?

To przypuszczenie jest jak najbardziej 
słuszne. To właśnie moje dzieci sprawiły, że 
zacząłem coraz częściej zerkać w kierunku 
produkcji dla najmłodszych znajdujących 
się w internecie. I uczciwie powiem, że tym 
co tam znalazłem w żaden sposób nie byłem 
powalony. Pomyślałem więc sobie, że do tego 
całego dziecięcego zgiełku mogę dodać coś 
od siebie, coś co będzie niosło jakąś wartość. 
I sądząc po wyświetleniach w sieci, jak i fre-
kwencji na koncertach, chyba to się powiodło.

Wybór tematyki nie był pewnie przy-
padkowy. Kosmos to Pana konik?

Tak naprawdę to nie wiem co jest moim 
konikiem, bo znam się na wielu rzeczach, 
ale… tylko trochę. Z kosmosem jest podob-
nie. Nie ukrywam jednak, że kosmos zawsze 
mnie fascynował. Zawsze też chętnie spo-
glądałem w gwiazdy i często myślę o tym, 
co tam jest do góry, że jesteśmy tylko ziaren-
kiem piasku na ogromnej pustyni. To mnie 
z jednej strony trochę przeraża, a z drugiej 
trochę fascynuje. Ta tematyka jest więc mi 
bliska i nie skłamię jeśli powiem, że pisanie 
piosenek o kosmosie sprawia mi ogromną 
przyjemność.   

Spodziewał się Pan, że projekt Nutko-
-Sfera zdobędzie aż taką popularność?

Z początku nie, choć zawsze po cichu liczy 
się na to, że coś będzie sukcesem. Jeśli jed-
nak ktoś by mi powiedział, że mój klip z pio-
senką dla dzieci „W układzie słonecznym” 
będzie miał blisko sto milionów wyświetleń 
na kanale YouTube to bym stwierdził, że nie 
ma na to szans. Ale się udało… 

Dzieci to specyficzna widownia, nad 
którą nie jest łatwo chyba zapanować…

To się zmienia z koncertu na koncert. Zda-
rzają się występy bardzo energetyczne, kiedy 
dzieci krzyczą i jest bardzo głośno. Wtedy 
zawsze jest taki punkt graniczny, kiedy robi 
się totalny chaos i zaczyna być naprawdę 
ciężko. Z drugiej strony są występy, kiedy 
dzieci są spokojne i w skupieniu słuchają. 
Wtedy nie ma tego całego szału, to takie bar-
dziej spotkania muzyczne. Oba scenariusze 
są jednak bardzo fajne. Tak jak i to, że nigdy 
nie wiem co mnie czeka. 

Czy piosenki o kosmosie trafią na kla-
syczną płytę?

Odnoszę wrażenie, że w dzisiejszych cza-
sach, w dobie Internetu, kiedy dzieci od 
najmłodszych lat mają kontakt z muzyką 
połączoną z obrazem, oglądając choćby 
YouTube’a, lepiej sprawdzają się klipy niż 
stara dobra płytka. Wiem, że byłoby sporo 

chętnych, by taką płytę wydać, ale musiał-
bym poświęcić dużo czasu na zebranie tego 
wszystkiego w jedną całość, a wolę ten czas 
przeznaczyć na zrobienie kolejnego klipu, 
który później można obejrzeć w internecie i 
na żywo, w trakcie koncertów. 

No właśnie, bo tworzy Pan nie tylko 
muzykę i słowa, ale również animacje 
do swoich teledysków. 

Nie do wszystkich, choć te do kosmosu są 
akurat moje. Teraz tych animacji robię zde-
cydowanie więcej, ponieważ mój kolega, 
który mnie wspierał w tym temacie zajął się 
czymś innym. Nie było więc wyjścia i musia-
łem się mocno dokształcić w tej materii. 
Jest to czasochłonne i trudne, zwłaszcza dla 
kogoś, kto się tym wcześniej nie zajmował, 
ale sprawia mi sporo radości. 

Ma Pan wyprzedane koncerty w du-
żych miastach i to nawet po kilka dni 
z rzędu. Mimo to chętnie Pan przyjeż-
dża do takich miejscowości jak choćby 
Suchy Las. 

Bardzo lubię odwiedzać takie miejsca. 
Łatwo tutaj jednak wpaść w pewną pułapkę, 
bo to nie jest tak, że na koncert w Suchym 
Lesie przychodzą tylko i wyłącznie miesz-
kańcy tej miejscowości. Zauważyłem, że 
moja muzyka bardziej trafia do wielko-
miejskiej publiczności. Nie wiem, z czego to 
wynika, ale tak po prostu jest. I kiedy gram w 
mniejszych miejscowościach, to zjeżdżają się 
tam ludzie z innych, okolicznych, większych 
miast. Kiedy grałem na przykład w Kłecku, 
to było sporo osób z Gniezna oraz Poznania. 
Takich przykładów jest więcej.

Na koniec zapytam, czego CeZik słucha 
prywatnie. Swego czasu nagrał Pan bar-
dzo ciekawą, solową płytę, taką lekko 
jazzującą. 

W tamtym okresie bardzo dużo słuchałem 
kolejnych wydań płyt z serii „Smooth Jazz 
Cafe” Marka Niedźwieckiego i one bardzo 
mnie inspirowały. Teraz jednak muzyki… 
nie słucham wcale. Mam jej tyle w pracy , że 
w wolnym czasie lubię posłuchać, co ludzie 
mają do powiedzenia. Na okrągło słucham 
więc Radia TOK FM. Wynika to również 
z moich obaw, że jak będę słuchał za dużo 
muzyki, to ona wejdzie mi do głowy i popeł-
nię nieświadomy plagiat. Wolę więc słuchać, 
jak ludzie rozmawiają. 

Rozmawiał 
Tomasz Sikorski

Związane z Tarnowem Podgórnym oraz 
z tamtejszym Gminnym Ośrodkiem 

Kultury Sezam Siostry Melosik zdobywają 
coraz większą popularność. Ich piosenka 
„Coś nie tak” pnie się na liście przebojów 
Radia 357, a Marek Niedźwiecki nie ukrywa, 
że wydana na początku marca płyta artystek 
zrobiła na nim duże wrażenie, regularnie 
prezentując jej fragmenty na antenie.

Wspomniany utwór pochodzi z albumu 
„Znam na pamięć dalszy ciąg”. To długo 
wyczekiwany debiut fonograficzny Sióstr 
Melosik, które po latach współpracy z 
innymi artystami, m.in Anią Dąbrowską 
postanowiły zaprezentować słuchaczom 
swój autorski materiał. Jest on utrzymany w 
stylu pop. – Tworzyłyśmy tę płytę powoli, z 
uwagą. Nie musiałyśmy iść na żadne kom-
promisy. Zamiast gonić za muzycznymi 
trendami cierpliwie szukałyśmy odpowied-
niego brzmienia. Pozwoliłyśmy naszym pio-
senkom opowiedzieć się samym – mówią 
same artystki.

Bliźniaczki Martynę i Dagmarę Melosik 
trudno jednak nazwać debiutantkami, ponie-
waż ze sceną mają kontakt już od wczesnego 
dzieciństwa. Trudno jednak, aby było inaczej 
skoro pochodzą z muzycznej rodziny. Ich tata 
Szymon Melosik, jest pianistą i dyrygentem, 
a w latach 2000-2019 był dyrektorem GOK 
Sezam w Tarnowie Podgórnym. Muzykami 
jest także ich rodzeństwo. One same rów-
nież mają na koncie sporo ciekawych projek-
tów. Swego czasu muzycznego fachu uczyły 
się nawet w Stanach Zjednoczonych. W kraju 
natomiast wspierały innych artystów.

Najdłużej stały u boku, jako chórzystki i 
współautorki tekstów, wspomnianej już Ani 
Dąbrowskiej. Za tę współpracę były nawet 
trzykrotnie nominowane do nagrody prze-
mysłu muzycznego Fryderyk. W 2018 roku 
ich utwór „Batumi” (nie ma nic wspólnego 
ze znaną swego czasu piosenką Filipinek pod 
tym samym tytułem) przyniósł im Nagrodę 
Publiczności w konkursie Debiuty podczas 
55 KFPP w Opolu. No, a teraz przyszedł czas 
na album. Album, który patrząc na notowa-
nia najlepiej sprzedających się płyt w naszym 
kraju przypadł słuchaczom do gustu. (ts)

Za pseudonimem CeZik kryje się Cezary Nowak – artysta, który od 2009 roku swoją twór-
czość publikuje w internecie, a zasłynął m.in. dzięki swoim niesamowitym zdolnościom śpie-
wania od tyłu. Łącznie jego materiały doczekały się ok. 200 milionów odsłon. Sam klip „W 
układzie słonecznym” ma na ten moment blisko 100 milionów wyświetleń… „NutkoSfera i 
DrobNutki” to piosenki dla najmłodszych, które mają za zadanie bawić i uczyć. Celem CeZika 
jest wyrabianie w dzieciach wrażliwości muzycznej, dlatego unika aranżacji biesiadnych czy 
dyskotekowych. Stara się, aby melodie wpadały w ucho, były proste, ale nie obciachowe.

CeZik w układzie słonecznym…
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