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Najlepsze firmy w re-
gionie mogą zdobyć 

prestiżowy tytuł „Poznań-
skiego Lidera Przedsiębior-
czości”. Do jubileuszowej, 
XX edycji konkursu, którego 
organizatorem jest powiat 
poznański, zapraszamy 
średnie, małe i mikroprzed-
siębiorstwa oraz start-upy z 
terenu Metropolii Poznań 
(miasta Poznania, powia-
tu poznańskiego oraz gmin 
Oborniki, Skoki, Szamotuły 
i Śrem).  Udział jest całko-
wicie bezpłatny, a na zwy-
cięzców czekają atrakcyjne 
nagrody. Startujących oce-
ni partner merytorycz-
ny, spółka Grant Thornton 
Polska, a pod uwagę będą 
brane przedsiębiorczość, 
rzetelność, sukcesy na ryn-
ku, działalność społeczna, a 
także ciekawa oferta firmy. 

Wnioski wraz z załącznika-
mi należy przesyłać do 14 
kwietnia na adres: Staro-
stwo Powiatowe w Pozna-
niu, ul. Jackowskiego 18, 
60-509 Poznań w zamknię-
tej kopercie z dopiskiem: 

Konkurs o tytuł „Poznań-
skiego Lidera Przedsiębior-
czości". 

Jest także możliwość prze-
kazania dokumentów dro-
gą mailową na lidermsp@
powiat.poznan.pl z wyjąt-
kiem „Oświadczenia kan-
dydata do tytułu Poznański 
Lider Przedsiębiorczości". 
Musi ono zawierać orygi-
nalny podpis osoby upraw-
nionej, dlatego trzeba 
przesłać je pocztą tradycyj-
ną lub za pośrednictwem 
elektronicznej skrzynki po-
dawczej ePUAP. Szczegó-
łowe informacje można 
uzyskać pod numerem te-
lefonu 61 84 18 826 oraz na 
stronie www.pfpp.com.pl/
lidermsp (kk) 

Są naturalnymi lidera-
mi swych miejscowo-

ści, z olbrzymim kapitałem 
zaufania od mieszkańców. 
Najbliżej ludzi, ich spraw, 
trosk i problemów. Już daw-
no przestali pełnić rolę „in-
kasentów” i sprawować 
anonimową „władzę”. Dziś 
sołtyska czy sołtys to lu-
dzie z krwi i kości, realizu-
jący swoje pasje, spośród 
których najczęściej mówią 
o jednej: chęci pomocy in-
nym. – Czasami mieszkańcy 
przychodzą do nas ze spra-
wami urzędowymi, często 
zdarza się, że z prywatnymi, 
prosząc o pomoc i wsparcie 
w rozwiązaniu problemów 
rodzinnych. To świadczy, że 
mają do nas olbrzymie za-
ufanie – podkreślają zgod-
nie gospodarze, którzy 
wzięli udział w VII Powiato-
wym Dniu Sołtysa.

W powiecie poznańskim 
są 263 sołectwa (wśród nich 
18 osiedli). Funkcję sołtysa 
sprawuje 135 panów, a soł-
tyski 110 pań. Warto dodać, 
że wśród gospodarzy wsi są 

osoby z wieloletnim stażem. 
Rekordzistą jest Erazm Wal-
kowiak (Drużyna, Nowin-
ki), który sołtysuje ponad 50 
lat, a Albin Marian Czekalski 
(Zakrzewo) czy Jan Bręk (Do-
bra, Szynfin) – ponad 40 lat. 
Dziś od gospodarzy lokal-
nych społeczności wymaga 
się, aby godzili różne inte-
resy społeczności lokalnych, 
które stawiają coraz wyżej 
poprzeczkę w ich codzien-
nej działalności.

– Żeby być dobrym soł-
tysem i mieć zaufanie 
mieszkańców, należy czuć 

powołanie do tej pra-
cy. Trzeba lubić ludzi, bo ci 
przychodzą często z wielo-
ma problemami. Kiedy za-
czynałem sprawować tę 
funkcję nasza wieś liczyła 
zaledwie kilka domów, dziś 
jest olbrzymią miejscowo-
ścią, która stale się rozwija 
– mówił Albin Marian Cze-
kalski. – Mieszkańcy przy-
chodzą do nas ze sprawami 
prywatnymi, zdrowotny-
mi, ale przede wszystkim 
związanymi z naszymi miej-
scowościami. Dopytują o 
remonty w domu kultury, 

budowę dróg, chodników. 
Chcą wiedzieć, czy będzie-
my organizować festyny. 
Staram się ich wszystkich 
słuchać i pomagać w miarę 
możliwości – mówi Dorota 
Trocha, sołtyska Chomęcic.

Jak przyznaje Tomasz Łu-
biński, wicestarosta po-
znański, wraz z rozwojem 
powiatu i osiedlaniem się 
nowych mieszkańców, bar-
dzo wzrosła rola sołty-
sa i rady sołeckiej. – Od lat 
współpracujemy z lidera-
mi lokalnych miejscowo-
ści, wsłuchujemy się w ich 
prośby, organizujemy co 
roku dla nich szkolenia – 
mówi Tomasz Łubiński. 

Spotkanie, w którym 
udział wzięło blisko 200  
przedstawicieli – gospoda-
rzy lokalnych społeczności 
– było doskonałą oka-
zją do rozmów o ważnych 
kwestiach dotyczących 
środowisk wiejskich, o osią-
gnięciach, pomysłach czy 
potrzebach ich gospodarzy, 
jak również możliwością in-
tegracji. (kwg)
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Od 2008 roku powiat poznański realizuje program bezpłatnych 
szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. – Do-
tychczas skorzystało z niego blisko 11 tysięcy młodych dziewcząt  
i chłopców. To nasz powód do dumy – zapewnia starosta poznański 
Jan Grabkowski. 

W połowie marca po-
wiat poznański zo-

stał nagrodzony w konkursie 
„Zdrowy Samorząd”, które-
go celem jest wybór i nagro-
dzenie jednostek samorzą-
du terytorialnego wszystkich 
poziomów, które w sposób 
najbardziej efektywny re-
alizują zadania związane z 
promocją zachowań proz-
drowotnych, edukacją zdro-

wotną oraz profilaktyką 
wybranych chorób. – Wyróż-
nienie otrzymaliśmy za re-
alizację „Programu polityki 
zdrowotnej w zakresie profi-
laktyki zakażeń wirusem bro-
dawczaka ludzkiego HPV” 
w latach 2019-2022 – mówi 
Maciej Matuszewski, dyrek-
tor Wydziału Spraw Społecz-
nych i Zdrowia Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, 

który osobiście odebrał na-
grodę podczas uroczystej gali 
VIII Kongresu Wyzwań Zdro-
wotnych. 

Nagrodzony program obej-
muje wykonanie cyklu szcze-
pień przeciwko wirusowi 
HPV u 14-letnich dziewcząt 
i chłopców oraz edukację 
zdrowotną. Warto dodać, że 
nie jest to pierwsze takie wy-
różnienie. – „Zdrowym Sa-

morządem” byliśmy także w 
dwóch poprzednich latach 
oraz w 2018 roku – przypo-
mina starosta poznański Jan 
Grabkowski. – Szczepienia 
przeciwko HPV prowadzimy 
już od wielu lat. Dotychczas 
na ten cel wydaliśmy oko-
ło 6 milionów złotych. I na 
każdym kroku podkreślam, 
że były to świetnie wydane 
pieniądze. Łącznie zaszcze-
piliśmy blisko 11 tysięcy 
młodych osób. Tak wyso-
ka frekwencja to nasz wielki 
sukces – dodaje.

I trudno się z tym nie zgo-
dzić – Program szczepień 
wprowadziliśmy nie czeka-
jąc na decyzje ministerial-
ne. Jednocześnie postawi-
liśmy na szeroko rozumianą 
edukację. I teraz mamy tego 
efekty – uważa Jan Grab-
kowski. Nie bez znaczenia 
jest również to, że powiat 
poznański wykorzystuje naj-
lepsze dostępne na rynku 
preparaty. – Im są one sku-
teczniejsze, tym łatwiej za-
chęcić do szczepień – twier-
dzi starosta. - Obecnie 
dysponujemy szczepionką 
9-walentną, która daje naj-
wyższą możliwą ochronę. 
Zainteresowanie tym pre-
paratem ze strony rodziców 
dzieci uprawnionych do bez-
płatnych szczepień w na-
szym regionie jest bardzo 

duże – zapewnia Maciej Ma-
tuszewski.

W tym miejscu należy rów-
nież dodać, że powiat po-
znański jest jednym z prekur-
sorów szczepień przeciwko 
wirusowi brodawczaka ludz-
kiego w naszym kraju. W 
Polsce, jak na razie nie są 
dostępne darmowe szcze-

pienia przeciwko HPV. W Mi-
nisterstwie Zdrowia trwają 
prace nad wdrożeniem, od 
tego roku, narodowego pro-
gramu bezpłatnych szcze-
pień skierowanych do 12 i 
13-latków. - My wychodzimy 
z założenia, że zdrowie na-
szych mieszkańców jest naj-
ważniejsze, dlatego też już 
w 2008  roku podjęliśmy de-
cyzję, aby takie szczepienia 

wprowadzić. I cieszymy się, 
że jest to zauważane i doce-
niane w środowisku medycz-
nym, o czym mogą świad-
czyć nagrody typu „Zdrowy 
Samorząd” – mówi starosta 
poznański. O tym, jak ważne 
są to szczepienia świadczą 
m.in. liczby. 

– Tylko w 2020 roku raka 
szyjki macicy zdiagnozowa-
no u około 3800 pacjentek, 
a przecież są też inne choro-
by wywoływane przez HPV. 
Jeśli na wspomnianego raka 
umiera kobieta z rocznika, 
który mógł już być zaszcze-
piony wiele lat temu, to 
myślę sobie, że gdyby miała 
ona więcej szczęścia i uro-
dziła się we Francji czy Wiel-
kiej Brytanii, to mogłaby 
nadal żyć – zauważył prof. 
Maciej Stukan z Polskiego 
Towarzystwa Kolposkopii i 
Patofizjologii Szyjki Macicy 
oraz Gdyńskiego Centrum 
Onkologii, podczas niedaw-
nego panelu „Narodowy 
Program Bezpłatnych Szcze-
pień przeciwko HPV – wy-
zwania na rok 2023”, który 
odbył się w Warszawie. Jego 
uczestnikiem był również 
Jan Grabkowski, co tylko po-
twierdza, że w tym temacie 
powiat poznański może być 
stawiany jako wzór do na-
śladowania.  

Tomasz Sikorskl
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Najlepsze dostępne preparaty

• Dbają o rozwój 
maluchów - strona 2

• Nie miał nic do 
czytania, więc 
napisał książkę - 
strona 3

• Powiatowe „NAJki” 
i jedynki - strona 4

Jan Grabkowski
STAROSTA POZNAŃSKI

Szczepienia przeciwko 
HPV prowadzimy 
już od wielu lat. 

Dotychczas na ten 
cel wydaliśmy około 
6 milionów złotych. 
I na każdym kroku 

podkreślam, że były 
to świetnie wydane 

pieniądze.

Złóż wniosek i zostań liderem Sołtysi z olbrzymim zaufaniem
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W Pobiedziskach zebrała się grupa dzieci, któ-
rych wielką pasją jest wędkarstwo. – Niektórzy, 
choć może trudno w to uwierzyć, złowili już po-
nad 10-kilogramowe ryby! Takimi wynikami nie 
mogą się pochwalić wędkarze z dużo dłuższym 
stażem – mówi Witold Kapciński, prezes Koła 
PZW nr 40 i opiekun szkółki.    

Łowisko „Pstrąg” w 
Pobiedziskach, które 

jest bazą młodych węd-
karzy, jest wyjątkowo bez-
pieczne i przyjazne. Od lat 
też przyciąga osoby, któ-
rych pasją jest łowienie 
ryb. – Wielu z nich spędza 
tutaj czas z rodzinami. Mło-
dzi podpatrują starszych i 
łapią bakcyla. W pewnym 
momencie tych wędkują-
cych dzieci było już tak dużo, 
że postanowiliśmy działać. 
To była wręcz konieczność 
– opowiada opiekun szkółki, 
która oficjalnie powstała w 
listopadzie ubiegłego roku. 
– Skupiamy dzieci, które 
mają już ogromną wie-
dzę na temat wędkarstwa i 
od dawna się tym zajmują. 
My tylko ich zebraliśmy w 
ramach szkółki. Po to, aby 
miały swoje miejsce, i by 
mogły lepiej poznać swo-
ich rówieśników, mających 

podobne zainteresowania 
– dodaje.

- Czego ich uczymy? W 
Kole działa kilku wytraw-
nych wędkarzy, mających 
na swoim koncie spore suk-
cesy. Każdy z nich ma też 
swoje tajemnice, które pod-
czas warsztatów stara się 
przekazać młodzieży, na 
przykład jak zrobić odpo-
wiednią przynętę. Mówimy 
również o tym, jak się zacho-
wać nad wodą i co robić, by 
nie niszczyć przyrody. Zaję-
cia rozpoczęliśmy zresztą od 
sprzątania łowiska – mówi 
Witold Kapciński, który jest 
pod ogromnym wrażeniem 
zarówno wiedzy, jak i zaan-
gażowania dzieci działa-
jących w szkółce. – Już na 
pierwszy rzut oka widać, że 
one kochają wędkarstwo. 
Ich umiejętności oraz obe-
znanie ze środowiskiem jest 
imponujące. Do niczego nie 

trzeba ich też namawiać. 
Są naturalni i spontaniczni. 
Praca z nimi to wielka przy-
jemność – dodaje.

W szkółce jest aktual-
nie 15-16 chłopców, któ-
rzy są obecni praktycznie 
na każdych zajęciach. – Naj-
młodszy ma 4 lata i złowił 
już 10-kilogramową rybę. 
Podobnie, jak jego o dwa 
lata starszy kolega. Oczywi-
ście pod opieką dorosłego. 
Mamy też dwie dziew-
czynki, które doskonale 
łowią. One jednak pocho-
dzą z Gniezna i nie zawsze 
mogą dojechać na warsz-
taty. Skąd u nich taka pasja? 
Wyniosły ją z domu, bo 
ich ojcowie są zapalonymi 
wędkarzami. Podobnie jest 

w przypadku innych dzieci 
– mówi opiekun grupy. - Dla 
mnie wędkarstwo jest pasją 
i chce się jak najwięcej tutaj 
nauczyć – zapewnia Bartek. 
– A dla mnie to odskocznia 
od szkoły – dodaje Adam, 
który złowił 60-centyme-
trowego szczupaka. – Moje 
rekordy, to 20-kilogramowy 
jesiotr i 15-kilogramowy 
karp – zdradza Mateusz.

Tak imponującymi wyni-
kami może się pochwalić 
niewielu wędkarzy ze znacz-

nie większym stażem. – Bo 
też te dzieciaki często lepiej 
sobie radzą nad wodą od 
dorosłych – zapewnia Witold 
Kapciński, którego zdaniem 
wędkarstwo jest świet-
nym sposobem na spędza-
nie wolnego czasu. – Czasy 
są, jakie są. Każdy za czymś 
goni, a spędzanie czasu nad 
wodą pozwala się wyciszyć. 
W przypadku dzieci ważne 
jest też to, że zamiast wpa-
trywać się w komputer czy 
telefon, mogą się skupić na 
czymś innym. Oni zresztą 
sami się pilnują, by podczas 
zajęć nie zaglądać do telefo-
nów. Chętnie też spędzają 
czas na świeżym powietrzu. 
Ostatnio, nieco odrywając 
się od wędkarstwa, posta-
nowiliśmy na przykład zro-
bić domki dla ptaków nad 
naszym łowiskiem. I nikt nie 
protestował – dodaje.  

Zbliżająca się wiosna 
sprawi, że większość zajęć 
odbywać się będzie już 
nad wodą. Wtedy też pew-
nie wielu adeptów szkółki 
pobije swoje wędkarskie 
rekordy. – Ostatnio każ-
demu z nich ufundowali-
śmy po wędce. Wcześniej o 
takie wsparcie poprosiliśmy 
władze związku, ale nie było 
żadnego odzewu, więc wzię-
liśmy sprawy w swoje ręce. 
Wszystkie koszty związane 
z działalności szkółki pono-
simy zresztą sami. Robimy 
to, ponieważ te dzieci swoją 
aktywnością i zaangażowa-
niem, na to jak najbardziej 
zasługują – podsumowuje 
Witold Kapciński, któremu 
w pracy z młodzieżą poma-
gają koledzy z Koła PZW nr 
40 w Pobiedziskach, działa-
jącego już od 70 lat.

Tomasz Sikorski

Corocznym, wiosennym zwyczajem Muzeum Narodowe 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego zaprasza do 

Szreniawy na Jarmark Wielkanocny. – Zwiedzający mogą 
liczyć na bogatą ofertę rękodzieła i wiele atrakcji związanych 
z tradycjami świątecznymi. Podczas imprezy będzie można 
przyjrzeć się pracy twórców ludowych i rzemieślników z 
różnych regionów Polski oraz zakupić ich wyroby, takie jak 
palmy, pisanki, koszyczki, rzeźby, hafty, biżuterię czy trady-
cyjne produkty spożywcze. Na jarmarku przypominamy 
też zwyczaje i obrzędy ludowe związane ze zbliżającymi się 
świętami oraz wiosną – informują organizatorzy. 

Imprezie w Szreniawie, która odbędzie się w dniach 1-2 
kwietnia, w godz. 11.00-17.00, towarzyszyć będzie konkurs 
kulinarny na „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego – pasz-
tety i mięsiwa, wielkanocne wypieki”. Te najlepsze smaki 
poznamy w drugim dniu Jarmarku, czyli 2 kwietnia. (opr. ts) 

Witold Kapciński
KOŁO PZW NR 40  
W POBIEDZISKACH

Skupiamy dzieci, 
które mają już 

ogromną wiedzę na 
temat wędkarstwa 
i od dawna się tym 

zajmują.
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Fundacja Leśne Dziki z 
Miękowa w gminie Czer-
wonak, przy wsparciu 
powiatu poznańskiego, 
rozpoczęła projekt pod 
nazwą „Fizjoprofilakty-
ka dla przedszkolaka”. – 
Cztery godziny po jego 
ogłoszeniu nie mieliśmy 
już wolnych miejsc. To 
tylko pokazuje zasad-
ność prowadzenia tego 
typu działań – podkre-
śla dr nauk o zdrowiu, 
Joanna Nawrocka-Ro-
hnka z Fundacji.

Projekt jest odpowie-
dzią na pogłębiającą 

się potrzebę wspierania 
rozwoju dzieci i podnosze-
nia świadomości rodzin 
na temat roli aktywno-
ści fizycznej w budowaniu 
odporności organizmu oraz 
ogólnej kondycji zdrowot-
nej. – Proponujemy i reali-
zujemy działania wspie-
rające zdrowie fizyczne i 
psychospołeczne malu-
chów w wieku od 3 do 7 
lat. Działania z zakresu pier-
wotnej fizjoprofilaktyki 
opierają się w dużej mierze 
na wyrabianiu prawidło-
wych nawyków w zakresie 
aktywności fizycznej, diety 
czy snu – mówi przedstawi-
cielka Fundacji.

- W wielu rodzinach z 
pokolenia na pokolenie 
przekazywane są mity na 
temat np. tego, że „dziecko 
musi się wypłakać”, albo 
„okrąglutkie to zdrowe”. 
My staramy się przekonać 
rodziców, by nie powielali 
złych nawyków zdrowot-
nych u dzieci, tylko wypra-
cowywali nowe. Istotne 
w naszych działaniach jest 
również przeciwdziałanie 
chorobom narządu ruchu, 
otyłości, uzależnieniu dzieci 
od elektroniki, a  także 
przypominanie o szcze-
pieniach zgodnie z aktual-
nymi zaleceniami. Ważne, 
aby od pierwszych dni życia 

wspierać dziecko w zakre-
sie regulacji stanów pobu-
dzenia, ochrony snu oraz 
nauki rozpoznawania uczu-
cia sytości i głodu – dodaje 
Joanna Nawrocka-Rohnka.

Fundacja Leśne Dziki w 
ubiegłym roku, przy wspar-
ciu gminy Czerwonak, 
przeprowadziła również 
pilotażowy projekt fizjote-
rapeutycznych wizyt patro-
nażowych. – Nosił on nazwę 
„Zdrowe maluchy” i jego 
głównym celem była ocena 
rozwoju psychorucho-
wego maluchów, edukacja 
i odnalezienie dzieci, które 
muszą w trybie pilnym roz-
począć działania rehabilita-

cyjne. Wizyty odbywały się 
w domach, tak aby zapew-
nić maksymalnie duży kom-
fort dziecka i ocenić jego 
rozwój w środowisku, w 
którym spędza najwię-
cej czasu. Podczas spotkań 
nie tylko obserwowaliśmy 
maluszka, ale także prze-
kazywaliśmy konkretne 
wskazówki odnośnie jego 
przyjaznej pielęgnacji oraz 
udzielaliśmy odpowie-
dzi na nurtujące rodziców 
pytania z zakresu rozwoju 
ich pociech – mówi założy-
cielka Fundacji.

W przypadku tego pro-
jektu ilość chętnych także 
zdecydowanie przewyż-

szyła limit miejsc, co tylko 
pokazuje jak duże jest 
zapotrzebowanie na tego 
typu działania. – Niestety, 
ilość miejsc, którymi dyspo-
nujemy jest ograniczona. 
Czy chcemy ten projekt 
kontynuować? Jak najbar-
dziej, tym bardziej, że już 
podczas obecnie prowa-
dzonych spotkań wyła-
paliśmy kilka nieprawi-
dłowości, które można z 
powodzeniem objąć dzia-
łaniami terapeutycznymi. 
Poza tym rodzice często 
nie zdają sobie sprawy, że 
drobne zmiany w zakresie 
pielęgnacji i komunikacji 
z dzieckiem, mogą w zna-
czący sposób wpłynąć na 
poprawę jego funkcjono-
wania w zakresie różnych 
obszarów życia – podsu-
mowuje Joanna Nawroc-
ka-Rohnka. (ts)

Leśne Dziki dbają o rozwój maluchów

W tym roku odbędzie się 
XI edycja Powiatowego 

Przeglądu Twórczości Artystycz-
nej Osób Niepełnosprawnych – 
mieszkańców Powiatu Poznań-
skiego pod nazwą „Zlot Talentów”. 
– Impreza powstała przede wszyst-
kim po to, aby umożliwić osobom 
z różnymi niepełnosprawnościami 
zaprezentowanie swoich uzdolnień twórczych. Od początku 
bowiem założyliśmy, że w tym środowisku nie brakuje ludzi 
utalentowanych. Równie ważnym powodem, dla którego to 
przedsięwzięcie zostało powołane do życia, była chęć pokaza-
nia, że niepełnosprawni nie są w niczym gorsi od osób zdro-
wych. I to, mam wrażenie, nam się udaje – mówi Jerzy Pelow-
ski z Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.

– Co równie ważne, przez te wszystkie lata udało nam się 
zaktywizować różne środowiska, które wcześniej nie były 
zainteresowane możliwością prezentacji własnych doko-
nań twórczych. Niejako przy okazji imprezy następuje coraz 
większa integracja wspomnianego środowiska, co także nie 
jest bez znaczenia – dodaje. Finał tegorocznego przeglądu 
zaplanowano na 28 września, w hali widowiskowo-sporto-
wej w Mosinie. Tak jak w ubiegłych latach, w trakcie uro-
czystej gali artyści zaprezentują swoje uzdolnienia w różnych 
dziedzinach sztuki, m.in. plastycznej, fotograficznej, filmo-
wej, muzycznej czy teatralnej. Na laureatów, co także jest 
tradycją, czekać będą nagrody rzeczowe.

Spośród wszystkich uczestników przeglądu wyłoniony 
zostanie „Talent Roku 2023”, który otrzyma nagrodę indywi-
dualną. Organizatorem zadania jest Fundacja Polskich Kawa-
lerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”. Projekt finansowany 
jest z budżetu powiatu poznańskiego. Więcej informacji na 
temat „Zlotu Talentów” i wszystkie wymagane dokumenty są 
dostępne na stronie www.powiat.poznan.pl (ts) 

Patryk Jankowski i Maja 
Siebert, uczący się 

w Technikum Żywienia i 
Usług Gastronomicznych 
Zespołu Szkół w Bolecho-
wie okazali się najlepsi w 
1. Kulinarnym Pucharze 
Polskiego Mięsa Wieprzo-
wego i Wołowego. Te kuli-
narne zawody odbyły się w 
Warszawie i były organizo-
wane przez Związek Polskie 
Mięso. O puchar walczyło 
dziesięć 2-osobowych ze-
społów, składających się 
z młodych adeptów sztu-
ki kulinarnej reprezentują-
cych szkoły gastronomicz-
ne z całej Polski.

– Zadaniem uczestników 
było przygotowanie dania 
głównego z wykorzysta-
niem wybranego rodzaju 
polskiego mięsa wieprzo-
wego i wołowego, jak rów-
nież produktów regional-
nych i sezonowych. Nasza, 
bo z filii w Murowanej Go-
ślinie, zwycięska para za-
proponowała najlepszą 
wędzoną szynkę – dla mię-
snych smakoszy, palone sia-
no – dla fanów celulozy ze 
smakiem oraz pyry z gzi-
kiem – pamiętając o swoim 
rodowodzie. Patryka i Maję 
prowadziła Alicja Jawor-
ska-Piasecka – relacjonu-
je Anna Stefańska z Zespo-
łu Szkół w Bolechowie. (ts)

Wygrali 
kulinarny puchar

Joanna 
Nawrocka-Rohnka
FUNDACJA LEŚNE DZIKI

Staramy się przekonać 
rodziców, by nie 
powielali złych 

nawyków zdrowotnych 
u dzieci, tylko 

wypracowywali nowe.

Jarmark Wielkanocny w Szreniawie

Szukamy kolejnych talentów

Dzieci z Pobiedzisk łowią taaakie ryby
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Nie miał nic do czytania, więc napisał książkę

Johnny 

Film „Johnny” w reży-
serii Daniela Jarosz-

ka, to oparta na praw-
dziwych wydarzeniach 
historia  o miłości do 
świata i drugiego czło-
wieka. To także film o 
tym, że każdy zasługuje 
na drugą szansę. Wzru-
sza i inspiruje. Opowiedziana z perspektywy 
podopiecznego księdza Jana Kaczkowskie-
go - Patryka Galewskiego.  Po tym jak Patryk 
dokonuje włamania, sąd skazuje go na prace 
społeczne w puckim hospicjum prowadzo-
nym przez księdza Kaczkowskiego. Duchow-
ny angażuje młodych chłopaków z zawo-
dówki, na pozór twardych buntowników, w 
pomoc śmiertelnie chorym, ucząc ich empa-
tii. Niedługo później ksiądz sam staje się pa-
cjentem swojego hospicjum… W głównych 
rolach świetny aktorski duet: Piotr Trojan i 
Dawid Ogrodnik.

Joanna Sobik 
(Kostrzyńskie Kino za Rogiem)

Sleep „Dopesmoker”

Niełatwe to dokona-
nie Sleep, niepro-

sty w odbiorze album, ale 
sycący i dający satysfakcję 
o ile słuchacz podejdzie do 
niego z należytym szacun-
kiem i oddaniem. A szacu-
nek należy się Sleep nie tylko ze względu na 
sam muzyczny poziom tego jednego giga 
utworu, ale perturbacje i problemy, jakie 
wiązały się z wydaniem zespołowego opus 
magnum, które już na etapie pracy nad 
kompozycją skazane było na komercyjną 
porażkę. Nikt tego nie chciał wydać, nikt nie 
wspierał zespołu w ich wizji. Zresztą Sleep 
również nie ułatwiali kontaktów, przepusz-
czając sporą zaliczkę na nowy sprzęt… no 
i na inne rzeczy. Ale powstało dzieło prze-
łomowe, epokowe. Cóż z tego, że pewnie 
nigdy na siebie nie zarobiło. To już nie jest 
zmartwienie słuchacza, a każdy fan stoner 
rocka album ten musi mieć na półce.  

Jakub Kozłowski 
(Wydawnictwo In Rock - Czerwonak)

Papierowe Morze

To gra karciana od 
dwóch do czterech 

osób, w której głównym 
zadaniem jest zbieranie 
setów kart i zagrywanie 
akcji, by zdobyć jak najwię-
cej punktów w rundzie. 
Karty można dobierać 
na dwa sposoby, albo ze stosu głównego, 
albo też ze stosu kart odrzuconych. Gramy 
tak długo aż któryś z graczy osiągnie okre-
śloną liczbę punktów, dla czterech graczy 
jest to 30 punktów. W grze jest też możli-
wość natychmiastowej wygranej, bez pod-
liczenia punktów i niezależnie od rozgrywa-
nej tury, jednak by tego dokonać musimy 
posiadać wszystkie cztery karty syren, spo-
śród wszystkich 58 kart w talii. Grafiki na 
kartach to zdjęcia złożonych modeli ori-
gami przedstawiające morskie klimaty. 
Dużą zaletą gry jest jej mały rozmiar, dzięki 
czemu zmieści się choćby w kieszeni.

Tomasz Skoracki  (Stowarzyszenie  
Miłośników Gier Planszowych „Kości”)

Michał Ostrowski  
„Młynarski światowe życie” 

W najnowszej biogra-
fii Wojciecha Mły-

narskiego, jej autor nie tylko 
przybliża życie tego wiel-
kiego artysty, ale przede 
wszystkim skupia się na rela-
cjach, łączących Wojcie-
cha Młynarskiego z innymi 
ludźmi. Znajdziemy tutaj bardzo dużo wspo-
mnień i anegdot osób z nim związanych - 
jego sióstr, córek, osób z branży: Michała 
Bajora, Krystyny Jandy czy  Agnieszki Wil-
czyńskiej. W biografii znajdziemy też odpo-
wiedzi na kilka ciekawych pytań. Czy to 
prawda, że mały Wojtek był lunatykiem? 
Co łączyło autora „Róbmy swoje” z Julia-
nem Tuwimem i innymi skamandrytami? 
Czy Młynarski rzeczywiście był osobą trudną 
we współpracy? Dodajmy, że książka została 
wzbogacona zdjęciami, częściowo pocho-
dzącymi z archiwum rodzinnego.   

Anna Walkowiak-Osowska
(Biblioteka Publiczna w Swarzędzu)

PŁYTA DNIAFILM NA WIECZÓR KSIĄŻKA TYGODNIAGRA NA WEEKEND

- Drugi tom „Ostatniej bitwy” jest już skoń-
czony i czeka na wydanie. W szufladzie 
mam też już kilka innych napisanych ksią-
żek – mówi… 16-letni Olgierd Adamczak z 
Promnic, w gminie Czerwonak. 

Jak to się stało, że tak młody człowiek postanowił 
napisać powieść?
Zawsze interesowałem się literaturą, od najmłodszych lat 

bardzo dużo też czytałem. Pewnego razu nie mogłem zna-
leźć niczego co by mnie zainteresowało, więc poszedłem 
do taty i powiedziałem mu, że nie mam nic do czytania. Na 
co on mi odpowiedział „to napisz coś samemu”. No więc 
napisałem. Zajęło mi to wprawdzie pięć lat, ale właśnie w 
ten sposób powstała „Ostania bitwa”.

Wychodzi na to, że zacząłeś ją pisać mając 11 lat!
Dlatego też trwało to tak długo. Pierwsze szkice fabu-

larne, które stworzyłem od razu przypadły mi do gustu i 
one praktycznie nie odbiegają od tych, które później znala-
zły się w książce. Problem był inny. One były bardzo, ale to 
bardzo źle napisane. Wracam do nich wprawdzie z dużym 
sentymentem, ale ich jakość od początku pozostawiała 
sporo do życzenia. Dlatego napisałem je jeszcze raz, od 
nowa. Mogę zresztą zdradzić, że „Ostatnia bitwa” w pierw-
szej wersji miała sto stron. Teraz ma ich pięćset, a to prze-
cież tylko pierwszy tom. 

O czym jest ta książka?
To fantastyka średniowieczna, mocno inspirowana 

„Władcą pierścieni” J.R.R. Tolkiena czy „Wiedźminem” 
Andrzeja Sapkowskiego. Bardzo bliska jest mi również 
twórczość Brandona Sandersona. I „Ostatnia bitwa” do 
pozycji tych autorów nawiązuje. O czym jest? Opowiada o 
wojnie między ludźmi, a zamieszkującymi Wielką Puszczę 
stworzeniami magicznymi. To klasyczne zetknięcie dwóch 
obcych sobie światów.

Pisząc książkę wierzyłeś, że zostanie wydana?
Prawdę mówiąc, nie liczyłem nawet na to. Na początku 

była to czysta pasja. To co napisałem czytali tylko moi naj-
bliżsi oraz znajomi. Z czasem jednak, kiedy książka się roz-
rastała, takie myśli zaczęły mi przychodzić do głowy. No 
i, za sprawą Wydawnictwa Novae Res, to marzenie stało 
się faktem. Był to długi proces, ale warto było czekać, bo z 
książki jestem dumny.   

Kiedy czytelnicy mogą się spodziewać kontynu-
acji pierwszego tomu?
On już jest napisany i czeka na wydanie. Na tym ta seria 

pewnie się zakończy. Mocno się jednak przywiązałem do 
uniwersum, które stworzyłem w „Ostatniej bitwie”, więc 
zakładam, że do niego jeszcze wrócę, ale już w innej serii. I 
to będą kolejne tomy - trzy, może cztery…

W szufladzie masz już pomysły na kolejne książki?
Jest ich już naprawdę sporo, niektóre są już praktycznie 

napisane. W zdecydowanej większości są to książki fan-
tasy. Piszę również opowiadania. 

Nieźle jak na 16-latka, który pisanie musi łączyć z nauką…
Jestem uczniem drugiej klasy technikum informatycz-

nego w Zespole Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie. Mieszkam natomiast w Promnicach, w 
gminie Czerwonak.

Twoja nauczycielka od języka polskiego była 
pewnie zaskoczona, kiedy dowiedziała się, że w 
księgarni można kupić książkę jej ucznia…
Zaskoczona rzeczywiście była, a dowiedziała się o tym tuż 

przed premierą „Ostatniej bitwy”. Muszę jednak podkre-
ślić, że bardzo mnie wspiera w moim pisaniu, zawsze mogę 
też liczyć na jej dobre rady. Jest bardzo pozytywnie nasta-
wiona do tego, co robię.

A jakie masz oceny z języka polskiego?
Język polski, to niestety nie tylko pisanie wypracowań, bo 

wtedy pewnie byłyby to same szóstki. Oceny mam jednak 
dobre. Nie narzekam.

„Ostatnia bitwa” będzie lekturą nieobowiązkową 
w Twojej klasie?
Na szczęście, nie. Koledzy mocno się jednak wystraszyli, 

że może tak się stać, bo przecież książka ma aż pięćset 
stron. Poza tym nikt chyba nie lubi lektur…

Rozmawiał Tomasz Sikorski

Kto chce poznać nazwi-
sko kata zatrudniane-

go w Pobiedziskach albo 
nazwę azjatyckiej rośliny, 
która zadomowiła się na 
jednej z pobiedziskich ka-
mienic, powinien przeczy-
tać książkę „Pobiedziska na 
trakcie Piastów wczoraj i 
dziś”. Publikacja jest dziełem 
mieszkańców i pasjonatów 
Pobiedzisk. Książka ma 132 
strony, na których udało się 
pomieścić ponad 150 foto-
grafii. Wydawcą jest Bibliote-
ka Publiczna Miasta i Gminy 
Pobiedziska.

– Autorami książki są mło-
dzi mieszkańcy Pobiedzisk: 
Natalia Jędrzejczak i Maciej 
Jędrzejczak odpowiedzialni 
za część przyrodniczą oraz hi-
storycy Aleksandra Miedziak 
i Witold Miedziak. – mówi 
Małgorzata Halber, dyrektor-

ka Biblioteki Publicznej i ini-
cjatorka powstania opraco-
wania.

- Książka jest też dziełem 
grupy mieszkańców, którzy 
na różne sposoby uczestni-
czyli w jej powstaniu. Regio-
naliści podzielili się z autora-
mi swoją wiedzą, inne osoby 
bezpłatnie udostępniły zdję-
cia, a jeszcze inne przygoto-
wały fotografie do druku – 
czytamy na stronie Urzędu 
Miasta i Gminy Pobiedziska. 
Tych, którzy chcą się dowie-
dzieć, gdzie w Pobiedziskach 
znajdował się najstarszy śre-
dniowieczny budynek miesz-
kalny albo co na przeło-
mie XIX i XX wieku mieściło 
się w budynkach Cukierni J. 
Grzeczka, informujemy, że 
książka jest dostępna w wer-
sji elektronicznej na stronie 
Biblioteki Publicznej. (opr. ts)

Łukasz Chmielarz, nauczy-
ciel przedmiotów zawo-

dowych w Zespole Szkół w 
Kórniku, zdobył pierwsze 
miejsce i tytuł „Zawodowiec 
Roku 2022” w konkursie 
organizowanym przez Mini-
sterstwo Edukacji i Nauki, 
KGHM Polska Miedź i Fun-
dację Rozwoju Systemu Edu-
kacji. Pedagoga z powiatu 
poznańskiego wyróżniono 
w dwóch dziedzinach: logi-
styka i spedycja. – To niejako 
nagroda za całokształt pracy, 
więc traktuję ją jako uko-
ronowanie moich dotych-
czasowych działań, tego co 
przez ostatnie lata robiłem i 
dokonałem. Bardzo się cie-
szę, że zostało to zauważone 
– powiedział laureat.

Celem konkursu jest nagro-
dzenie najlepszych nauczy-
cieli kształcenia zawo-

dowego, którzy z pasją i 
zaangażowaniem edukują 
przyszłą kadrę kompetent-
nych pracowników bran-
żowych, a równocześnie są 
wzorem dla innych nauczy-
cieli. W konkursie zgłoszono 
aż 537 nauczycieli kształce-
nia zawodowego w 62 dzie-
dzinach. – Podstawą do 
oceny każdego z nas były 
określone kryteria. Takie jak: 
działania innowacyjne czy 
relacje z partnerami bizne-
sowymi. Na tej podstawie 
przyznawano punkty – zdra-
dza Łukasz Chmielarz, który 
pracuje również w szkole we 
Wrześni. 

- Tam uczę spedycji, a w 
Kórniku logistyki – mówi 
„Zawodowiec Roku 2022”, 
który zresztą w obu tych 
specjalizacjach otrzymał 
nagrodę. Dodajmy, że gala 

wręczenia nagród odbyła się 
w Hotelu Bellotto w Warsza-
wie. – Bardzo się cieszę, że 
edukacja zawodowa wycho-
dzi z cienia i jest coraz bar-
dziej doceniana – dodał lau-
reat, który nauczycielem jest 
już od jedenastu lat. – Lubię 
swoją pracę.  Wychodzę z 
założenia, że kontakt z mło-
dzieżą zawsze jest interesu-
jący, a także inspirujący. Czy 

ta młodzież się zmienia? Ja 
tego nie zauważyłem – prze-
konuje.

- Praca nauczyciela kształ-
cenia zawodowego jest dość 
specyficzna, choćby dlatego, 
że na co dzień pracujemy z 
młodzieżą, która zdecydo-
wała się na konkretny zawód 
i doskonale wie, czego chce. 
Jest przy tym chętna do nauki 
i zaangażowana w to, co robi. 
Sporo też wymaga od pro-
wadzącego zajęcia i trzeba 
tym wymaganiom sprostać. 
Młodzież dzisiaj doskonale 
wie, że musi dać coś od sie-
bie, aby później zaistnieć na 
rynku pracy – uważa Łukasz 
Chmielarz, który będzie jed-
nym z głównych organizato-
rów Dnia Logistyki, który już 
wkrótce, bo 31 maja odbę-
dzie się w Kórniku. 

Tomasz Sikorski

Ponad 150 fotografii... Nauczyciel z Kórnika zdobył pierwsze miejsce
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Rekordy, osiągnięcia, 
wszelkie „naj”. Niemal 
zawsze wzbudzają za-
interesowanie, wywo-
łują emocje i – nie ma 
co ukrywać – często 
są powodem do dumy. 
Poszukajmy zatem te-
go, co u nas NAJstar-
sze, NAJdłuższe czy 
NAJwiększe albo JE-
DYNE w skali regionu, 
kraju, Europy i świata.

Rekordy przyrody
1435. Tyle dębów szypuł-

kowych o obwodach pnia 
powyżej 200 cm doliczono 
się na Łęgach Rogalińskich, 
w jednym z największych 
skupisk sędziwych dębów 
w Europie. Najgrubszym 
z nich (940 cm) jest Dąb 
Rus rosnący w parku pała-
cowym w Rogalinie. Wiek 
drzewa jest oceniany na 
800 lat, co daje mu tytuł naj-
starszego dębu w Polsce. W 
Rogalinie przed wjazdem na 
teren Majątku Rogalin zna-
leźć można jeszcze inną cie-
kawostkę – potężny głaz 
narzutowy. Przeniesiony 
spod Konina eratyk jest jed-
nym z nielicznych tego typu 
gigantów, które zostały zwa-
żone, a jego wagę okre-
ślono na – bagatela – ponad 
25 ton! Na drugim brzegu 
Warty, w Wielkopolskim 
Parku Narodowym w rejo-
nie Szwedzkich Gór znajduje 
się końcowy fragment Ozu 
Bukowsko-Mosińskiego. To 
przypominające nasyp kole-
jowy polodowcowe wznie-
sienie o łącznej długości 37 
km jest najdłuższym ozem 
w Polsce i jednym z najdłuż-
szych w Europie (nie licząc 
krajów nordyckich).

Na liście przyrodniczych 
(wodnych) unikatów zna-
lazło się też źródełko Żar-
nowiec – jedyne w regio-
nie źródło-pomnik przyrody 
oraz Rezerwat Słonawy, 
chroniący ujściowy odci-
nek Wełny w Obornikach 
– jeden z nielicznych pol-
skich rezerwatów ichtiolo-

gicznych. Kolejne rezerwaty 
(Żywiec dziewięciolistny 
oraz Śnieżycowy Jar) kryją 
najdalej wysunięte na pół-
noc w kraju stanowiska cie-
kawych roślin. A skoro już o 
roślinach mowa, to nie spo-
sób nie wspomnieć o Arbo-
retum Kórnickim – najstar-
szym w Polsce ogrodzie 
dendrologicznym, założo-
nym w roku 1826. Około 14 
lat później posadzono tam 
cypryśnik błotny, który dziś 
jest najstarszym i najwięk-
szym (28 m wysokości, 515 
cm obwodu) okazem tego 
efektownego gatunku w 
kraju. Do arboretum należy 
również rekord Polski w 
zakresie lilaków (bzów) – 
co roku w maju można tam 
podziwiać aż 1600 kwitną-
cych gatunków i odmian!

Skarby muzeów
W Rogalinie spośród wielu 

wspaniałych obrazów zgro-
madzonych w tamtejszej 
galerii, swymi gabarytami 
wyróżnia się „Dziewica Orle-
ańska”. Największe płótno, 
jakie kiedykolwiek wyszło 
spod pędzla Jana Matejki, ma 
powierzchnię 47 m2, więk-
szą od niejednego mieszka-
nia! Największą i najpełniej-
szą kolekcją w kraju może się 
poszczycić Muzeum Pszcze-
larstwa w Swarzędzu, gdzie 
zgromadzono około 270 
uli różnych typów. Chlubą 

kolekcji jest XV-wieczna barć 
wiślana, nazywana najstar-
szym ulem w Polsce. W zbio-
rach Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie 
znalazły się przedmioty zwią-
zane z Janiną Lewandow-
ską – jedyną kobietą zamor-
dowaną w Katyniu. Warto 
dodać, że pobliski rodzinny 
grobowiec, w którym zło-
żono fragment jej czaszki, 
to jedyne w Polsce miejsce 
pochówku szczątków katyń-
skich osoby znanej z imienia 
i nazwiska.

Wśród bezcennych zbio-
rów Biblioteki Kórnickiej 
uwagę zwracają jedyne ist-
niejące egzemplarze dzieł 
tak znanych autorów jak Jan 
Kochanowski („Szachy”), 
Mikołaj Rej („Żywot Józefa”) 
czy Mikołaj Sęp-Szarzyń-
ski („Rytmy abo wiersze pol-
skie”). Jedynym na świecie 
i jednocześnie najstarszym 
(1840 r.) egzemplarzem skó-
rzanej tabliczki do pisania 
pismem Braille’a może się 
pochwalić Muzeum Tyflo-
logiczne w Owińskach. W 
zbiorach placówki znajduje 
się też 220-letnia druka-
renka Kleina – jedyna w Pol-
sce i jedna z zaledwie kilku 
na świecie. Dumą unika-
towego w skali Polski i jed-
nego z nielicznych tego typu 
muzeów w Europie jest rów-
nież pokaźna (przeszło 150 
egzemplarzy) i niezwykle 

różnorodna kolekcja zabyt-
kowych map dotykowych.

Obiekty nietuzinkowe
Warto ponownie wspo-

mnieć o Rogalinie ze 
względu na tamtejszy 
kościół św. Marcelina. Jest 
to ewenement architekto-
niczny na skalę europejską: 
budowla w stylu klasycznym 
wzniesiona na podziemiach 
w stylu romańsko-gotyckim. 
Mało znaną atrakcją Śremu 
pozostaje jedyna w Pol-
sce (czynna) kręgielnia par-
kietowa. Siedzibą Ośrodka 
Edukacji Leśnej Łysy Młyn 
jest jedyny w regionie dzia-
łający (przy odpowiednim 
poziomie wody) drewniany 
młyn wodny. W Kórniku 
warto zobaczyć pierwszy na 
świecie pomnik – ławeczkę 
Wisławy Szymborskiej, 
odsłoniętą w 2013 roku, a 
w pobliskim Borówcu – naj-
większą w Polsce makietę 
(nie tylko) kolejową w skali 
1:87 (H0). Makieta Boró-
wiec dotychczas osiągnęła 
powierzchnię ponad 450 m2 
i… ciągle rośnie. Listę rekor-
dów uzupełnia Orzeł i Krzyż 
w Murowanej Goślinie – 
największe w Polsce nocne 
widowisko plenerowe oraz 
czterokilometrowy Tor 
Poznań w Przeźmierowie – 
najdłuższy tor wyścigowy w 
kraju.

Piotr Basiński

Znajdujący się u podnóża Dziewiczej Góry Salon Foto-
grafii Przyrodniczej FOTONATURA istnieje już 10 lat. 
I cały czas zachwyca odwiedzających, prezentując 
kadry z życia lasu, wspomnienia z dalekich podróży, 
malarstwo inspirowane naturą i inne dzieła sztuki...

Z okazji jubileuszu Salonu 
odbyła się specjalna uro-

czystość, podczas której pod-
sumowano minione dziesięć 
lat. – W tym czasie zorga-
nizowaliśmy 35 wystaw. A 
właściwie 36, ponieważ 
temu wyjątkowemu spo-
tkaniu towarzyszył wernisaż 
wystawy „Tuż za domem…” 
Mariusza Szrajbrowskiego. 
Jej tytuł nie jest przypad-
kowy, ponieważ artysta pre-
zentuje na fotografiach przy-
rodę Puszczy Zielonki - tę, 
która dla wielu jest na wycią-
gnięcie ręki, i której tak czę-
sto nawet nie dostrzegamy. 
Będzie ją można oglądać 
do końca maja – mówi Rok-

sana Magda, specjalistka do 
spraw edukacji leśnej w Nad-
leśnictwie Łopuchówko.

- Na to okolicznościowe 
spotkanie zaprosiliśmy 
wszystkich autorów wystaw, 
które do tej pory były u nas 
prezentowane. Spotkanie 
uświetniła również prelekcja 
prof. Dariusza Gwiazdowi-
cza, dotycząca kulturotwór-
czej roli lasu – dodaje. Salon 
od początku swojej działal-
ności był otwarty zarówno 
dla profesjonalistów, jak i 
dla tych, którzy są dopiero 
na początku fotograficznej 
drogi. – Fotografia jest nam 
najbliższa, ale organizowali-
śmy również wystawy grafiki 

artystycznej czy malarstwa. 
Miały one jednak zawsze ten 
sam, wspólny mianownik. A 
była nim przyroda – mówi 
Roksana Magda.

Wszystkie te wystawy cie-
szyły się też ogromnym 
powodzeniem. – Salon znaj-
duje się w specyficznym i 
bardzo chętnie odwiedza-
nym miejscu. Można powie-

dzieć, że od wiosny do 
jesieni docierają tutaj tłumy 
turystów. Oczywiście naj-
większą atrakcją jest znaj-
dująca się tuż obok naszego 
ośrodka wieża widokowa, 
z której rozciąga się prze-
piękny widok na Puszczę 
Zielonkę, gminę Czerwonak 
i Poznań. Miejsce, w którym 
funkcjonujemy przyciąga 

również wielu rowerzystów, 
biegaczy czy miłośników 
spacerów z kijkami. I więk-
szość z nich, robiąc sobie 
przystanek na szlaku, do nas 
zagląda – zapewnia.

- Które wystawy przy-
ciągnęły najwięcej tury-
stów? Trudno to jedno-
znacznie ocenić, ale bardzo 
dużo osób było zaintereso-
wanych wystawą fotografii 
Antoniego Kasprzaka „Wilk 
dzika natura”, której podczas 
wernisażu towarzyszyła pre-
lekcja prof. Andrzeja Bere-
szyńskiego. Być może dla-
tego, że te zwierzęta także 
można spotkać w Puszczy 
Zielonce… Jako ciekawostkę 
mogę dodać, że obecnie 
również prezentujemy zdję-
cie wilka, i to wykonane w 
okolicach Głęboczka. Tłumy 
odwiedzały nas również 
podczas wystawy malar-

stwa Bożeny Niedzielskiej 
„Przyroda szpachelką malo-
wana” – wspomina Rok-
sana Magda.

Nadleśnictwo Łopu-
chówko we współpracy 
z Fundacją Ludzki Świat - 
Mundo Humano, ma też 
ciekawe plany na kolejne 
wydarzenie w Salonie Foto-
grafii Przyrodniczej FOTO-
NATURA. – Na lato planu-
jemy wystawę zdjęć motyli 
nocnych Przemysława Wie-
czorka oraz kolejną edy-
cję warsztatów pod nazwą 
„NOC CIEMna”, które cie-
szyły się dużą popularno-
ścią. Przez cały rok dostępna 
będzie również ekspozy-
cja plakatów promujących 
wszystkie wystawy pre-
zentowane dotychczas w 
Salonie – kończy Roksana 
Magda.

Tomasz Sikorski

Przyroda w roli głównej na co dzień i wystawowo

Powiatowe „NAJki” i jedynki
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Jakub Mackiewicz z 
klubu Spartan Rokiet-

nica Taekwondo Olimpijskie 
wywalczył brązowy medal 
podczas zawodów Pucharu 
Świata kadetów, które odbyły 
się w belgijskim Lommel. – 
Kuba stoczył trzy rewelacyjne 
walki. Najbardziej emocjo-
nujący i zacięty był pojedy-
nek o awans do półfinału, 
w którym rywalem naszego 
reprezentanta był zawodnik 

z Niemiec, klasyfikowany na drugim miejscu w światowym 
rankingu. Kuba świetnie kontrolował walkę, a także emocje 
i pokonał rywala 2:0 – poinformował klub z Rokietnicy. W 
Belgian Open 2023 startowało jeszcze troje innych wycho-
wanków Spartana. Byli to: Zofia Musiał, Blanka Gorońska 
oraz Hubert Drożan. – Wszyscy oni musieli uznać wyższość 
rywali w swoich pierwszych walkach. To były jednak dobre 
pojedynki, a nasi reprezentanci pokazali, że są gotowi rywa-
lizować w turniejach najwyższej rangi na świecie – zapew-
niają w klubie. (ts)

Brązowy medal w Pucharze Świata

LKTS Luvena musi szukać punktów

Rezerwy Pogoni były za mocne

Rozgrywki I ligi tenisa stołowego kobiet powoli wkra-
czają w decydującą fazę. Walczące o bezpieczne miej-

sce w tabeli zawodniczki LKTS Luveny Luboń w każdym 
meczu muszą już szukać punktów… Niestety, nie znala-
zły ich w Luzinie, minimalnie ulegając 4:6 tamtejszej ekipie 
Energa Mar-Bruk. – Było to bardzo zacięte, emocjonujące i 
trwające blisko trzy godziny spotkanie. Aż cztery pojedynki 
kończyły się w decydujących, piątych partiach. Dwa punkty 
dla naszego zespołu wywalczyła Wiktoria Serafin, a po jed-
nym dorzuciły Julia Gładysz i Anna Kubiak. Kluczowe oka-
zały się gry podwójne, obie przegrane przez nasze duety 
– mówi trener Piotr Ciszak. Po tej porażce LKTS Luvena zaj-
muje dziewiąte miejsce w tabeli grupy północnej, co jak na 
razie skazuje ten zespół na mecze barażowe o utrzymanie. 
Najbliższy mecz lubonianki rozegrają w sobotę, 1 kwietnia, 
kiedy to w Luboniu podejmować będą liderki rozgrywek, 
Polmlek OSiR Lidzbark Warmiński. (ts)

Piłkarze III-ligowej Unii Swarzędz przegrali 0:3 wyjaz-
dowy mecz z rezerwami Pogoni Szczecin. Nie jest to 

niespodzianka, bo rywale aktualnie zajmują drugie miejsce 
w tabeli i byli faworytem tej potyczki. Oni też przez większą 
część spotkania dominowali na boisku. Co nie znaczy, że 
podopieczni trenera Tomasza Bekasa nie mieli swoich oka-
zji. Niestety, żadnej nie wykorzystali. Problemu ze skutecz-
nością nie mieli za to Portowcy. Po tym spotkaniu ekipa ze 
Swarzędza zachowała ósme miejsce w tabeli. W następ-
nej kolejce najwyżej notowana drużyna z powiatu poznań-
skiego zmierzy się na własnym boisku z Zawiszą Byd-
goszcz. Ten mecz zaplanowano na sobotę, 25 marca, na 
godz. 13.00. Do gry o punkty wrócili również IV-ligowcy. W 
grupie wielkopolskiej już w pierwszej serii spotkań doszło 
do podwójnych derbów powiatu poznańskiego, w których 
Huragan Pobiedziska zremisował na własnym boisku 2:2 
z Kotwicą Kórnik, a Tarnovia Tarnowo Podgórne pokonała 
1:0 Lipno Stęszew. Następne mecze w ten weekend. (ts)
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