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Powiat poznański oraz Poznań-
ska Lokalna Organizacja Tury-

styczna zapraszają do udziału w 
Certyfikacji Atrakcji Turystycznych 
Powiatu Poznańskiego. Jej celem 
jest promocja atrakcji turystycznych 
i podnoszenie standardu oferty 
turystycznej aglomeracji poznań-
skiej. Udział jest bezpłatny. Zgło-
szenia za pośrednictwem prostego 
elektronicznego formularza. W nim 
kwestie praktyczne, które mają naj-
większe znaczenie z punktu widze-
nia turystów korzystających z Pań-
stwa oferty. 

Obiekty, które zdobędą wyma-
ganą liczbę punktów, otrzymają 
tytuł Rekomendowanej Atrak-
cji Turystycznej Powiatu Poznań-
skiego poświadczony stosownym 
Certyfikatem. Wyróżnione obiekty 
będą promowane przez PLOT 
oraz powiat poznański. Na zgłosze-
nia czekamy jeszcze tylko dwa dni, 
do 29 maja. Uroczysty finał wraz z 
wręczeniem certyfikatów plano-
wany jest 8 czerwca w trakcie VI 
Dnia Organizacji Pozarządowych 
w powiecie poznańskim. Więcej 
informacji na stronie internetowej 
www.powiat.poznan.pl (red) 

Certyfikaty
czekają

– To co robicie jest wspa-
niałe. Jesteście doskonale 
wykształconymi i przygo-
towanymi do swojej pracy 
osobami, za co możemy 
wam tylko podziękować. 
Możemy was też wspierać, 
choćby finansowo – mó-
wił starosta poznański Jan 
Grabkowski podczas ob-
chodów Powiatowego Dnia 
Strażaka. Uroczystość od-
była się na terenie Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 
w Poznaniu.

– Bardzo się ucieszyłem, kiedy 
dotarła do mnie wiadomość, że 
spotkamy się właśnie w tym miej-
scu. A to dlatego, że wspólnie z 
miastem w bardzo dużym stopniu 
współfinansowaliśmy budowę tej 
inwestycji. Inwestycji, która wcale 
nie leży w obowiązkach samorzą-
dów, tylko w obowiązkach rządu 
i administracji rządowej. Robimy 
to jednak dlatego, że bardzo zależy 
nam na szeroko rozumianym bez-
pieczeństwie naszych mieszkań-
ców, inwestorów czy też przed-
siębiorców. Wokół nas jest coraz 
więcej zagrożeń, które wcześniej 
trudno było nawet przewidzieć. 
Choćby dlatego tak istotne jest 
odpowiednie wyszkolenie i wypo-
sażenie służb mających na celu 

nieść pomoc – stwierdził starosta 
poznański.

W tym miejscu warto dodać, że 
tylko w 2022 roku powiat poznań-
ski na rzecz Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożar-
nej przeznaczy środki finansowe 
w wysokości blisko 1,1 mln zło-
tych. Najważniejszym elemen-
tem tej współpracy jest moder-
nizacja obiektu Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bole-
chowie, mieszczącego także Powia-
towy Ośrodek Szkolenia OSP. Ze 
środków powiatu kupowane są 
także pojazdy oraz sprzęt ratowni-

czo-gaśniczy, środki ochrony indy-
widualnej i zbiorowej, wyposaże-
nie grup specjalistycznych, sprzęt 
łączności, współfinansowane są 
koszty zakupu pojazdów strażac-
kich. Środki powiatu pozwoliły 
także na doposażenie i remonty 
strażnic, realizację szkoleń dla stra-
żaków oraz realizację działań w 
zakresie prewencji społecznej.

Jak zwykle w trakcie tego typu 
uroczystości strażakom m.in. wrę-
czono odznaczenia oraz wyróż-
nienia, a także przyznano awanse 
na wyższe stopnie służbowe. W 
trakcie spotkania przekazano 

również samochód ratowniczo-
-gaśniczy dla jednostki OSP Guł-
towy. Bardzo ważnym punktem 
uroczystości było także wręcze-
nie nagród w konkursie na „Stra-
żaka Roku Powiatu Poznańskiego”. 
Tym razem nagrody pierwszego 
stopnia otrzymali st. ogn. Krzysz-
tof Kaniewski z JRG nr 8 w Pozna-
niu oraz Agata Szczepaniak z 
OSP Kociałkowa Górka w gminie 
Pobiedziska. Wyróżnienie otrzy-
mał również Sławomir Kominek z 
OSP Kleszczewo.

– Doszły mnie słuchy, że będę 
nominowana, ale nawet mi do 
głowy nie przyszło, że mogę 
wygrać – mówiła Agata Szczepa-
niak. – Jaki powinien być dobry 
strażak? Musi przede wszystkim 
kochać to, co robi. Musi też się 
stale rozwijać i doskonalić. Ja mia-
łam kogo podpatrywać, bo stra-
żakiem był mój dziadek, a potem 
w jego ślady poszli także mój tata 
oraz brat. Trudno jednak powie-
dzieć, że to właśnie oni namówili 
mnie do bycia ochotnikiem. Bar-
dziej zadziałała ciekawość, jak ta 
praca wygląda od wewnątrz. To 
zresztą nie jest praca tylko pasja, 
a największą radość przynoszą nie 
nagrody, ale to, że można nieść 
bezinteresowną pomoc. Uśmiech 
osób, którym pomogliśmy jest 
bezcenny – dodała laureatka kon-
kursu.                       Tomasz Sikorski

Blisko 12 ton pomocy i list 
intencyjny z Rejonem  
Obuchowskim w Ukrainie
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Dawne siedziby arystokracji 
czy szlachty często zyskują 
drugie życie jako muzea
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Powiat poznański docenił 
młodych sportowców oraz 
ich trenerów
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"Strażak muSi przede wSzyStkim kochać to co robi"

Szanowni Państwo, 

samorząd jest filarem demokratycznego państwa i motorem rozwoju naszego regionu. 
Możliwość decydowania o jego kierunku to nie przywilej, ale prawo, z którego większość Polaków 

chętnie korzysta. To świadczy o ogromnym zaufaniu do tych, którzy są najbliżej mieszkańców. 

Z okazji przypadającego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego dziękuję sołtysom, wójtom, burmistrzom 
i radnym z powiatu poznańskiego, a także pracownikom jednostek samorządowych, 

za ich zaangażowanie, pasję oraz gotowość wprowadzania pozytywnych zmian. 
Życzę satysfakcji z osiąganych wyników, jak również sił i chęci do budowania lepszej przyszłości. 
Niech świadomość, że stoją Państwo na straży zasad konstytucyjnych, buduje lokalną wspólnotę 

i sprzyja solidarności społecznej.

Jan Grabkowski
starosta poznański

Wokół nas jest coraz 
więcej zagrożeń, 
które wcześniej 

trudno było nawet 
przewidzieć. Choćby 

dlatego tak istotne jest 
odpowiednie wyszkolenie 

i wyposażenie służb 
mających na celu nieść 

pomoc

Jan Grabkowski
STAROSTA POZNAŃSKI
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Zapowiedzi
Marsz z psem

Dla wszystkich miłośników space-
rów z psem mamy nie lada gratkę. 
To Dogtrekking, czyli marsz lub bieg 
z psem, połączony ze znajdywa-
niem punktów kontrolnych w tere-
nie, na trasie 5 km. Wydarzenie jest 
bezpłatne. Wystarczy stawić się 28 
maja, o godz. 9.00 w punkcie zbiórki 
przy wiacie biesiadnej w Cieślach w 
gminie Buk. Kolejne edycje Dogtrek-
kingu odbędą się w czerwcu w Kal-
wach oraz Niepruszewie.

Kolej w miniaturze

Nadwarciańska Kolej Drezynowa 
oraz Centrum Kultury i Biblioteka 
Publiczna w Suchym Lesie zapra-
szają na wystawę kolejek małych 
i dużych. W ramach obchodów 
10-lecia NKD na wystawie pojawi 
się gość specjalny: makieta modu-
łowa „Wajcha”, w skali H0 o długości 
11 metrów. Projekt realizowany jest  
przy wsparciu finansowym powiatu 
poznańskiego. Makietę można oglą-
dać w dniach 30-31 maja w godz. 
9.00-14.00 oraz 1 czerwca w godz. 
10.00-18.00.

Orinoko nad Wartą
Fundacja Key 4 Tomorrow i Muzeum 
Pracownia Literacka Arkadego Fie-
dlera zapraszają na festiwal podróż-
niczy „Orinoko nad Wartą”, który 
odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 
w Puszczykowie. - Pasjonaci przygód 
i podróży zabiorą nas w magiczną 
wyprawę dookoła świata. Zajrzymy 
między innymi do Ameryki Południo-
wej, do Kaszmiru i Karpat, przeżyjemy 
wyprawę w stylu retro, poznamy taj-
niki podróżowania zero waste. Nie 
zabraknie: ciekawych warsztatów - 
kulinarnych, artystycznych, bębniar-
skich czy survivalowych, akcentów 
muzycznych - pokazów tańca, kon-
certu muzyki akordeonowej, konkur-
sów z nagrodami i licytacji – zapew-
niają organizatorzy.

Piknik stolarski 

5 czerwca, w godz. 15.00-19.00, 
w Pawilonie Cechu Stolarzy Swa-
rzędzkich odbędzie się impreza 
pod nazwą Piknik na Swarzędz-
kim Szlaku Meblowym. W jego trak-
cie zobaczyć będzie można jakimi 
technikami stolarskimi posługiwali 
się dawniej rzemieślnicy, dowie-
dzieć się wielu praktycznych porad 
dotyczących meblarstwa, a także 
popróbować swoich sił w zmaga-
niach nie tylko stolarskich. Główną 
atrakcją pikniku będzie budowa 
Maszyny Goldberga – gigantycz-
nego urządzenia, swoistego perpe-
tuum mobile, którego wprawienie w 
ruch wyniknie z pracy zespołowej. 
(opr. ts)

Słuchacze Kostrzyńskiego Uni-
wersytetu Każdego Wieku 

odwiedzili Trójmiasto. 5-dniowy 
wyjazd wsparł powiat poznański. – 
Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od 
zwiedzania zamku w Gniewie. Sam 
Gdańsk zachwycił nas natomiast 
swoim pięknem i bogactwem, 
zarówno architektonicznym jak i 
historycznym. Podczas spacerów 
po mieście mogliśmy oglądać uro-
kliwe uliczki, wspaniałe kamienice, 
kościoły i historyczne budowle – 
opowiada Elżbieta Mielcarek pre-
zes KUKW.

– Kolejne dni to wizyta w monu-
mentalnej katedrze w Oliwie i 
wysłuchanie prezentacji słynących 
na cały świat organów. Zobaczyli-
śmy również Westerplatte, stocz-
nię, Operę Leśną i molo w Sopocie. 
Byliśmy też w Gdyni. Tam cze-

kała nas nie lada niespodzianka, bo 
w porcie zacumował drugi co do 
wielkości statek pasażerski świata 
„Princess Sky”, a my mogliśmy go 
podziwiać w całej okazałości. W 
drodze powrotnej zwiedziliśmy 
Katedrę w Pelplinie – dodaje.

Kostrzyński Uniwersytet Każ-
dego Wieku działa od jesieni 2015 
roku. – Nie ma u nas kryteriów 
wiekowych, mamy nawet osoby 
po 40-tce, dlatego nazwaliśmy 
uniwersytet “Każdego Wieku”. W 
ostatnim czasie mocno uaktywnili-
śmy naszą grupę. I to do tego stop-
nia, że osoby 70-letnie nauczyły się 
pływać podczas zajęć na basenie. 
Zorganizowaliśmy też wiele innych 
wyjazdów, zarówno po Polsce, jak i 
zagranicznych – w Alpy, do Gruzji, 
Toskanii, Izraela – mówi Elżbieta 
Mielcarek. (ts)

TELEWIZJA WTK
środy 19:50 i piątki 19:50

TELEWIZJA STK
środy i piątki co 2 godziny

Blisko 12 ton pomocy i list 
intencyjny. 5-osobowa de-
legacja z Rejonu Obuchow-
skiego w Ukrainie przyjęła 
zaproszenie Jana Grabkow-
skiego, starosty poznań-
skiego i przez kilka dni 
przebywała w powiecie po-
znańskim oraz w Poznaniu. 

– To olbrzymia radość gościć 
ukraińskich samorządowców, któ-
rzy niestety doświadczają piekła 
wojennego. Całym sercem jeste-
śmy z naszymi sąsiadami, organi-
zując dla nich pomoc. Ale nie tylko 
chcemy w tych trudnych czasach 
udzielać wsparcia. Mając dosko-
nałe dotychczasowe doświadcze-
nia, planujemy nawiązać współ-
pracę z Rejonem Obuchowskim. 
Nowe projekty tworzone na solid-
nych podstawach dają nadzieję 
na pomyślny rozwój – mówił Jan 
Grabkowski, starosta poznański, 
który w tej sprawie podpisał list 
intencyjny. 

Jak podkreślali ukraińscy samo-
rządowcy, Polska okazała najwię-
cej serca ich rodakom w tym trud-
nym czasie. – Nasz kraj przeszedł 
reformę administracyjną. Part-
nerski samorząd powiatu poznań-
skiego stał się częścią Rejonu Obu-
chowskiego. Dlatego bardzo nam 
zależy na dalszych kontaktach – 
mówił Mykoła Pyanchuk, prze-
wodniczący Terytorialnej Wspól-
noty Feodosijiwskej z Rejonu 
Obuchowskiego. – Trudno wyra-
zić wdzięczność za okazane serce. 
Wierzymy, że po wygranej woj-
nie nasze kontakty będą opierać się 
o konkretne działania i wymianę 
doświadczeń w różnych dziedzi-
nach życia - dodał. 

Przedstawiciele Rejonu Obu-
chowskiego i władz powiatu 

poznańskiego 23 maja spotkali 
się w Starostwie Powiatowym w 
Poznaniu, aby podpisać list inten-
cyjny dotyczący współpracy obu 
samorządów. Celem wizyty było 

także udzielenie pomocy huma-
nitarnej mieszkańcom Rejonu 
Obuchowskiego oraz osobom 
wewnętrznie przesiedlonym, 
dotkniętym okupacją, które zna-
lazły schronienie we wspólnocie 
Feodosijiwskej. Delegacja będzie 
transportować dary do Kijowa. 
Powiat poznański przekazał zaku-
pioną żywność długoterminową 
i środki czystości o łącznej wadze 

około 12 ton, w tym m.in. mąkę, 
cukier, makarony, konserwy, 
kosmetyki i chemię gospodarczą. 
Wartość tej pomocy wyniosła bli-
sko 130.000 złotych. 

Delegacja zapoznała się również z 
zagadnieniami związanymi z bez-
pieczeństwem obywateli, sposo-
bami zapobiegania awariom czy 
eliminowania ich skutków oraz 
z rozwiązaniami stosowanymi w 
polskim systemie opieki i ochrony 
zdrowia. W trakcie pobytu zazna-
jomili się również z pracą JRG nr 
7 przy ul. Bobrzańskiej w Pozna-
niu, obsługującą m.in. mieszkań-

ców powiatu poznańskiego. Rejon 
Obuchowski jest zlokalizowany 
pod Kijowem, w miejscu Rejonu 
Kijowsko-Światoszyńskiego, który 
przestał istnieć w wyniku reformy 
administracyjnej w 2021 roku. 
Obecnie 1/3 powierzchni Rejonu 
Obuchowskiego to część tere-
nów dawniejszego partnerskiego 
rejonu. 

Delegacja ukraińska przyjechała 
w składzie: Mykoła Pyanchuk 
– przewodniczący Terytorialnej 
Wspólnoty Feodosijiwskej (prze-
wodniczący delegacji), Oleksandr 
Horin – wiceprzewodniczący Rady 
Wsi Feodosijiwskej ds. działalno-
ści organów wykonawczych rady, 
Lia Kornienko – szefowa Sek-
tora Działalności Informacyjnej i 
Komunikacji Publicznej Obwo-
dowej Administracji Państwowej 
Obwodu Kijowskiego (Główny 
Koordynator Obuchowskiej 
Komendy Humanitarnej Obwo-
dowej Administracji Wojskowej), 
Sergey Levchenko – zastępca 
Kijowskiej Rady Obwodowej VIII 
kadencji, wiceprzewodniczący 
Komisji Budżetu i Finansów, Daria 
Zhavrida - przewodnicząca Komi-
tetu Ekologicznego Rady Publicz-
nej Kijowskiej Obwodowej Admi-
nistracji Państwowej, doradca ds. 
Polityki Ekologicznej Przewod-
niczącego Obuchowskiej Obwo-
dowej Administracji Państwowej 
Obwodu Kijowskiego.

Ze strony władz powiatu w spo-
tkaniu uczestniczyli: Jan Grab-
kowski - starosta poznański, 
Tomasz Łubiński - wicestarosta 
poznański, Antoni Kalisz - czło-
nek Zarządu Powiatu w Poznaniu, 
Piotr Zalewski - członek Zarządu 
Powiatu w Poznaniu, Magdalena 
Buczkowska - sekretarz Powiatu w 
Poznaniu, Renata Ciurlik - skarb-
nik Powiatu w Poznaniu.       KWG

Wsparcie i Współpraca

Studio Powiatowa17. – to roz-
mowy o powiecie poznańskim: 

inicjatywach, wydarzeniach, miej-
scach i  możliwościach. – Do pro-
gramu realizowanego we współ-
pracy z Telewizją STK będziemy 
zapraszać osoby działające na rzecz 
określonych grup społecznych, któ-
rych inicjatywy często przyczyniają 
się do zmiany postaw społecznych. 
Osoby mające pasje i entuzjazm, 
którymi potrafią zarazić innych – 
mówi Anna Jaworska z Wydziału 
Promocji i Aktywności Społecznej. 

– Do pierwszego odcinka zapro-
siliśmy Elżbietę Tonder, dyrek-
tora Wydziału Spraw Społecznych 

i Zdrowia Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu oraz Jerzego Pelow-
skiego, kierownika Domu Pomocy 
Maltańskiej, którzy podsumo-
wali dziesięć lat Powiatowego 
Przeglądu Twórczości Artystycz-
nej Osób Niepełnosprawnych – 
mieszkańców Powiatu Poznań-
skiego pod nazwą „Zlot Talentów”.  
W kolejnym odcinku naszego tele-
wizyjnego studia Piotr Basiński z 
Poznańskiej Lokalnej Organizacji 
Turystycznej opowiedział z kolei o 
nowej edycji Certyfikacji Atrakcji 
Turystycznych Powiatu Poznań-
skiego. Następne odcinki wkrótce 
– dodaje. (ts)

Finałowy występ Pierwszej 
Poznańskiej Niesymfonicz-

nej Orkiestry Ukulele w Centrum 
Kultury i Bibliotece Publicznej 
gminy Suchy Las był podsumowa-
niem warsztatów dla miłośników 
gry na tym niewielkim instru-
mencie. Wcześniej podobne zaję-
cia odbyły się w Czerwonaku i 
Komornikach. 

– Gdybyśmy chcieli uczyć gry 
na fortepianie czy na skrzypcach, 
to prawdopodobnie uczestnicy 
takich warsztatów srodze by pła-
kali, a efekty naszych wspólnych 
działań byłyby mizerne. W przy-
padku ukulele wygląda to jed-
nak inaczej. Praktycznie wszyscy 
szybko „łapią” na czym to polega i 
potrafią coś zagrać. Bo też ukulele 

jest prostym i przyjaznym instru-
mentem – mówi Marek Gordziej 
z Pierwszej Poznańskiej Niesym-
fonicznej Orkiestry Ukulele.

Potwierdzeniem tych słów był 
wspólny utwór zagrany na koniec 
warsztatów zarówno przez muzy-
ków, jak i ich podopiecznych. 
Finałowy koncert i warsztaty gry 
na ukulele mogły się odbyć dzięki 
wsparciu powiatu poznańskiego. 
Muzycy Pierwszej Poznańskiej 
Niesymfonicznej Orkiestry Uku-
lele podczas koncertu zapraszali 
też mieszkańców naszego regionu 
na zbliżający się festiwal „Cały 
Poznań ukulele”, który odbędzie 
się w pierwszy weekend czerwca 
w Poznaniu. 

Dariusz Klincewicz FO
T. 
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W studiu PoWiatoWej17.

szybka nauka gry na ukulele

seniorzy z kostrzyna W Trójmieście
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Polecamy
PŁYTA

The Roxy 
Performances
Frank Zappa    

Omawiając doro-
bek Franka Zappy 

można zapytać stu spe-
cjalistów, a każdy z nich wskaże inny album 
jako swój ulubiony. Dyskografia artysty zdaje 
się nie mieć końca, tym bardziej, że spadko-
biercy muzyka wciąż wynajdują w archiwach 
ojca kolejne zapisy koncertów. A właśnie kon-
certy najlepiej pokazują, czym był fenomen 
Franka Zappy. Ja, niestety na żywo nigdy nie 
miałem okazji go zobaczyć. Jest to chyba jedyna 
sytuacja, w której naprawdę szczerze żałuję, że 
nigdy nie będę świadkiem celebracji, jaką jest 
podziwianie uwielbianego artysty na scenie. 
Nie zmienię tego, ale mogę ten żal zmniejszyć, 
włączając fenomenalny zestaw „The Roxy Per-
formances”, stanowiący kwintesencję tego, kim 
był Frank Zappa w latach siedemdziesiątych. 

Jakub Kozłowski
Wydawnictwo In Rock

FILM
Szalony świat 
Louisa Waina

Ekscentryczny rysow-
nik Louis Wain (w 

tej roli Benedict Cum-
berbatch) z trudem 
wiąże koniec z końcem, 
żyjąc pod jednym dachem z matką i pięcioma 
siostrami. Sytuację rodzinną ratuje dopiero 
zatrudnienie guwernantki Emily (Claire Foy). 
Piękna kobieta z miejsca kradnie serce arty-
sty, stając się jego muzą, kochanką i w końcu 
żoną. Niestety, widmo obyczajowego skan-
dalu zmusza świeżo upieczonych małżonków 
do opuszczenia stolicy. Z dala od wielkiego 
miasta spada na nich kolejny cios – choroba 
Emily. Szukając ukojenia, Louis zanurza się w 
sztuce, tworząc dla ukochanej serię obrazów, 
których bohaterami są koty. Kiedy część jego 
prac zostaje opublikowana w prasie, w Anglii 
wybucha prawdziwe kocie szaleństwo.    

Agata Klaudel-Berndt 
Kultura Tarnowa

GRA
Fort

To gra karciana, 
w której głów-

nym założeniem 
jest deckbuilding, 
czyli budowanie 
swojej talii. Gra jest również małym wyści-
giem, ponieważ kto pierwszy uzbiera wyma-
ganą liczbę punktów lub zbuduje cały fort, 
to kończy rozgrywkę. Oczywiście nie prze-
sądza to o tym, że ją wygra, ponieważ potem 
podliczamy jeszcze zdobyte punkty. Po głów-
nej naszej akcji, czyli zagraniu karty rekrutu-
jemy nowe osoby (karty) do naszego fortu, co 
możemy zrobić z puli głównej lub podwórka 
naszych przeciwników. By zbudować fort 
musimy wpierw zdobyć, a później wydać 
surowce – żetony zabawek i żetony pizzy. Gra 
ma proste zasady, fajnie zilustrowane karty i 
przyjemną rozgrywkę. Nam się podoba! 

Tomasz Skoracki
Stowarzyszenie Miłośników  

Gier Planszowych Kości

KSIĄŻKA
Rodzina  
z domu obok
John Glatt   

Dziennikarz śled-
czy John Glatt opi-

suje dramatyczną histo-
rię rodziny Turpinów. 
Trzynaścioro dzieci było latami więzionych 
w domu przez swoich rodziców. Dzieci 
były głodzone, bite, mogły się myć tylko 
raz na rok. Co jeszcze bardziej przeraża, 
rodzina ta nie żyła na odludziu, w oczach 
sąsiadów rodzina uchodziła za szczęśliwą i 
zamożną (wakacje w Disneylandzie, coraz 
nowsze domy), ojciec dzieci założył pry-
watną szkołę, której nikt przez lata nie 
kontrolował. W książce wypowiadają się 
zarówno specjaliści, członkowie rodzin jak 
sami poszkodowani. 

       Anna Walkowiak-Osowska
Biblioteka Publiczna Swarzędz

Rodowe siedziby w Regionie
W Polsce wraz z końcem II wojny światowej ostatecznie odszedł w niebyt 
barwny świat szlachty i arystokracji. Pamiątką, która pozostała po wyższych 
warstwach społecznych, są ich rodowe siedziby. Choć czas nie zawsze był dla 
nich łaskawy, to szczęśliwie część dworów, pałaców i zamków przetrwało do 
dziś, nierzadko zyskując zupełnie nowe funkcje.

Pałace – muzea
Dawne siedziby arystokracji czy szlachty 

często zyskują drugie życie jako muzea. 
Tak stało się w przypadku jedynych dwóch 
pomników historii na terenie powiatu 
poznańskiego. Założenie parkowo-pałacowe 
Raczyńskich w Rogalinie funkcjonuje obec-
nie jako jedna z placówek Muzeum Naro-
dowego w Poznaniu, a zamek w Kórniku 
– historyczna rezydencja Górków i Działyń-
skich – jest dziś muzeum i siedzibą Biblio-
teki Kórnickiej. W pałacu Żychlińskich w 
Uzarzewie można oglądać zbiory Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckiego, a pałac Greisera 
w Jeziorach odwiedzają dziś goście Muzeum 
Przyrodniczego Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Na wyspie pobliskiego Jeziora 
Góreckiego zobaczyć można, zachowany w 
formie trwałej ruiny, zameczek Klaudyny 
Potockiej. Listę zamków okolic Poznania 
zamyka betonowy obiekt na poligonie Bie-
drusko, zbudowany jako scenografia filmu 
„Kazimierz Wielki”.

Nowe funkcje
Właściciele zabytkowych pałaców i dworów 

szukają nowych sposobów na ich wykorzy-
stanie. W ten sposób pałac Larsa von Enge-

ströma w Jankowicach stał się popu-
larnym miejscem wydarzeń kulturalnych 
– od spotkań poetyckich po ogólnopolski 
festiwal piosenki. Dwór w pobliskim Sierosła-
wiu pełni funkcję świetlicy wiejskiej. Gospo-
darzem pałacu Bnińskich w Gułtowach jest 
obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, a pałac Mielżyńskich w Iwnie 
jest użytkowany przez tamtejszą stadninę 
koni. Oba obiekty są dostępne do zwiedzania 
po wcześniejszym umówieniu. Wnętrza efek-
townego pałacu Szołdrskich w Psarskim koło 
Śremu służą obecnie podopiecznym Domu 
Pomocy Społecznej. 

Objezierski pałac Turnów zasłynął jako 
jeden z najznakomitszych salonów literac-
kich Wielkopolski, a dziś służy uczniom tam-
tejszej szkoły, podobnie jak pałac Tempelhof-
fów w Dąbrówce (o dawnych właścicielach 
przypomina tablica przy ruinach parkowej 
kaplicy). Dwory Hoffmeyerów w Swarzę-
dzu oraz Carla von Winterfelda w Przebędo-
wie zaadaptowano na przedszkola. Ciekawa 
jest historia pałacu w Chludowie, który został 
zbudowany dla rodziny von Treskov, później 
należał do Romana Dmowskiego, a obecnie 
służy jako dom misyjny księży werbistów. Tuż 
obok powstała nowa siedziba Muzeum im. 

Ojca Mariana Żelazka. Podobną rolę spełnia 
okazały pałac Dobrzyckich w Bąblinie – dziś 
znany ośrodek rekolekcyjny Misjonarzy Świę-
tej Rodziny. Kościelną własnością był daw-
niej również pałac biskupów poznańskich w 
Buku, obecnie budynek mieszkalny. 

Dobre miejsce odpoczynku
Zabytkowe rezydencje często służą jako 

hotele i restauracje. Tak funkcjonuje Pałac 
Biedrusko, zbudowany dla rodziny von Tre-
skov. Dodatkową atrakcją dla gości obiektu 
jest  Panteon Powstania Wielkopolskiego 
i zbiory Muzeum Wojskowego i Architek-
tury Wnętrz. W Trzaskowie w dworze Szuł-
drzyńskich działa restauracja, stanowiąca 
część kompleksu rekreacyjnego Oskoma 
Trzaskowo Golf. Jako obiekty noclegowo-
-gastronomiczne funkcjonują też dwór 

Augusta Cieszkowskiego w Wierze-
nicy, pałac Plucińskich w Swadzi-

miu, Pałacyk pod Lipami w Swa-
rzędzu i Dworek Katarzynki, a w 
dworze w Niemieczkowie zor-
ganizowano agroturystykę. W 
tym roku nową funkcję zyska też 

dwór Infflandów w Skrzynkach, 
przyszła siedziba szlaku kulinar-

nego Smaki Powiatu Poznańskiego. 
Niekiedy również współcześnie powstają 

obiekty wzorowane na tradycyjnych for-
mach architektonicznych jak Pałac Jaśmi-
nowy w Batorowie z jedną z największych 
sal balowych w regionie. 

W rękach prywatnych
Część pałaców i dworów stanowi wła-

sność prywatną, co często sprzyja ich suk-
cesywnemu remontowi, ale jednocześnie 
niekiedy utrudnia lub uniemożliwia ich 
zwiedzanie. Wśród obiektów należących do 
tej grupy na uwagę zasługują pałace Rado-
mickich w Konarzewie, Fredericiego w 
Czerlejnie, Krzyckich w Siedlcu, Kęszyc-
kich w Błociszewie, von Reussów w Nie-
pruszewie, książąt von Sachsen-Alten-
burg w Boduszewie oraz pałac w Lusowie, 
dawna własność generała Józefa Dowbora 
Muśnickiego. Do listy trzeba dodać dwory: 
Gronowskich w Ocieszynie, Broel-Platerów 
w Górze oraz dwór Bielińskich w Więcko-
wicach. O czasach dawnej świetności przy-
pominają postaci w historycznych strojach, 
namalowane w oknach pałacu von Treskov 
w Owińskach.

Piotr Basiński

Dwór w Trzaskowie

Pięć dni zdjęciowych, szesnaście 
starannie wybranych lokalizacji z 
terenu Poznania i powiatu poznań-
skiego, zgrana ekipa filmowa i lu-
dzie z pasją - to przepis na odcinek 
programu „Adventure Cities”, który 
zostanie wyemitowany w pierwszej 
kolejności w sieci Discovery i trafi 
do 90 milionów gospodarstw domo-
wych w USA.

Ekipa Heliconia produkująca program 
na zlecenie sieci Discovery trafiła do 

Poznania dzięki współpracy Poznańskiej 
Lokalnej Organizacji Turystycznej z Zagra-
nicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji 
Turystycznej w Nowym Jorku. „Adventure 
Cities” to nowy format programu, w którym 
Jonathan Thompson, pochodzący z Wielkiej 
Brytanii, a mieszkający w Stanach Zjedno-
czonych dziennikarz i podróżnik przybliża 
widzom mniej znane, zaskakujące i przygo-
dowe oblicze różnych miejsc na świecie. Do 
tej pory w serii pojawiła się m.in. Genewa 
i Zurich, a także jordański Amman oraz 
Ottawa i Québec w Kanadzie. Teraz nad-
szedł czas na Poznań. Cały, ponad 20-minu-
towy odcinek będzie się dział w stolicy Wiel-
kopolski i na terenie powiatu poznańskiego.

– Prace nad scenariuszem trwały kilka tygo-
dni. W tym czasie udało się z producen-
tami serii wybrać szesnaście miejsc, a przede 
wszystkim znaleźć ludzi, którzy choć zajmują 
się bardzo różnymi rzeczami, to łączy ich pasja 
i to, że można ich spotkać tylko w Poznaniu 
lub powiecie poznańskim – mówi Wojciech 
Mania z PLOT, koordynujący produkcję. Bar-
dzo ważna była zasada, że odwiedzane miejsca 
i atrakcja są dostępne dla mieszkańców i tury-
stów. Co znalazło się na trasie ekipy filmowej? 
– W powiecie poznańskim odwiedziła ona 
Gród Pobiedziska, który zorganizował rekon-
strukcję średniowiecznej bitwy i uczty, pod-
czas których Jonathan został zamieniony w 
słowiańskiego woja, czy też Pałac w Rogalinie, 
gdzie porozmawiała z amazonkami z patrolu 
konnego, tworzącymi Straż Ligi Ochrony 
Przyrody działającą przy Majątku Rogalin 
– dodaje Wojciech Mania. Emisja filmu jest 
planowana na jesień tego roku. Najpierw w 
amerykańskiej sieci Discovery, a następnie w 
innych telewizjach na całym świecie. Emisji 
będą towarzyszyły dodatkowe działania pro-
mocyjne. (opr. ts)

Powiat w discoveRy
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Pomoc dla Ukrainy 

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

aby wejść na stronę
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Powiat poznański kolejny 
raz docenił młodych spor-
towców oraz ich trenerów. 
Nagrody otrzymali ci, któ-
rzy w 2021 roku zdobywali 
medale i tytuły zarówno na 
arenie krajowej, jak i mię-
dzynarodowej. 

Tak jak co roku wyróżniamy 
najbardziej utytułowanych. 

Każdy z naszych laureatów ma 
ogromny talent – mówił wicesta-
rosta poznański Tomasz Łubiń-
ski podczas ogłoszenia wyników. 
- Talent to jednak w sporcie nie 
wszystko. Musi on być poparty 
ciężką pracą czy też odpowiednią 
organizacją dnia. Do osiągnięcia 
sukcesów bardzo często potrzebne 
są również zaangażowanie rodzi-
ców oraz doskonała praca trenerów, 
którzy dla młodych zawodników 
zazwyczaj są nie tylko instruktorami 
sportu, ale także dobrymi przyja-
ciółmi – dodał. 

Tak jak w poprzednich latach 
powiat poznański nagrodził mło-
dych sportowców w czterech kate-
goriach wiekowych: młodzik, junior 
młodszy, junior starszy oraz mło-
dzieżowiec. Nagrody, jak zwykle, 
trafiły także do najlepszych drużyn 
w regionie oraz trenerów. - Bardzo 
się cieszymy, że z każdym rokiem 
wzrasta liczba dyscyplin sportu, 
w których nasi zawodnicy odno-
szą spektakularne sukcesy. Jesteśmy 
dumni z naszych kolarzy, kajakarzy, 
piłkarek ręcznych, reprezentantów 
sportów walki czy też z bilardzistów 
– podkreślił Tomasz Łubiński. 

W gronie najmłodszych nagrodę 
główną otrzymał mieszkający w 
gminie Czerwonak Alex Wilga. 
Kanadyjkarz Warty Poznań w 
ubiegłym roku zdobył kilka medali 
mistrzostw Polski. Podobnymi 
osiągnięciami mogą się pochwa-
lić także kolarka UKS Jedynki Kór-
nik Michalina Oleszak oraz miesz-
kający w gminie Kórnik i trenujący 
na co dzień w poznańskiej Warcie 
Maurycy Rusiecki, którzy otrzy-

mali nagrody drugiego i trzeciego 
stopnia. W tej kategorii wiekowej 
przyznano też wyróżnienie i otrzy-
mał je Jan Winkler – snowboardzi-
sta z Plewisk.

Wśród juniorów młodszych 
pierwsze miejsce zajął Kacper Śli-
wiński. Mieszkaniec Murowanej 
Gośliny to paralekkoatletyczny 
mistrz Polski w pchnięciu kulą i 
rzucie dyskiem oraz wicemistrz 
kraju w rzucie oszczepem. Na co 
dzień trenuje w sekcji lekkoatle-
tycznej Startu Poznań przy Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach. Drugą i trzecią 
nagrodę otrzymali natomiast kaja-
karze Warty Poznań, Marceli Kra-
wiec z gminy Swarzędz oraz Kry-
stian Kubica z gminy Kleszczewo.

Największymi osiągnięciami w 
2021 roku mogą się pochwalić 
juniorzy starsi, którzy zdobywali 
medale nie tylko w kraju, ale także 
na mistrzostwach świata. Najwię-
cej sukcesów na swoim koncie 
zapisała Tamara Szalińska z UKS 
Jedynki, która wraz z koleżan-
kami z reprezentacji Polski stanęła 

na najniższym stopniu podium w 
wyścigu drużynowym na docho-
dzenie podczas mistrzostw świata 
w kolarstwie torowym w Kairze. 
Zawodniczka z Kórnika zdobyła 
również medale mistrzostw Polski 
zarówno na szosie, jak i na torze.

Miniony rok był również bar-
dzo udany dla jej kolegi klubowego 
Mateusza Przymusińskiego. On 
także był na mistrzostwach świata 
w Egipcie i także zdobył tam brą-
zowy medal, tyle tylko, że w sprincie 
drużynowym. Krążkiem z identycz-
nego kruszcu może się też pochwa-
lić Antonina Walczak, która była 
trzecia na mistrzostwach Europy 
w taekwondo. – Moim marzeniem 
jest start na igrzyskach olimpijskich 
– nie kryje mieszkanka gminy Swa-
rzędz na co dzień trenująca w Orga-
nizacji Środowiskowej AZS Poznań.

W gronie młodzieżowców najwy-
żej oceniono wyniki reprezentanta 
Klubu Kolarskiego Tarnovia Tar-
nowo Podgórne, Szymona Potasz-
nika. To dwukrotny mistrz Polski, 
a także srebrny i brązowy medali-
sta krajowego championatu. Dwie 
pozostałe nagrody otrzymali przed-

stawiciele sportów wodnych. Mowa 
o mieszkającym w Swarzędzu i tre-
nującym w poznańskim KW04 
wioślarzu Jakubie Woźniaku oraz 
kajakarce Warty Poznań Paulinie 
Grzelkiewicz z Lubonia.

Powiat poznański jak zwykle 
docenił również twórców sporto-
wych sukcesów, czyli trenerów. W 
tym przypadku, tak jak zresztą w 
poprzednim roku, nagrodę pierw-

szego stopnia otrzymał Robert 
Taciak z Jedynki Kórnik. – Czym 
możemy się pochwalić? W 2021 
roku dwoje naszych zawodników, 
Nikol Płosaj i Patryk Rajkowski 
pojechało na igrzyska w Tokio. Ten 
drugi zdobył dwa brązowe medale 
mistrzostw Europy elity w kolar-

stwie torowym. Do tego 22 repre-
zentantów Jedynki wywalczyło 41 
medali mistrzostw Polski – wylicza 
szkoleniowiec.

Robert Taciak jest zresztą praw-
dziwym fachowcem w szlifowa-
niu kolarskich diamentów. – Już 
nie raz mówiłem sobie „wycho-
wam jeszcze tylko tego kolarza 
i kończę”. No, a potem pojawiali 
się kolejni zawodnicy, dla któ-
rych warto było pracować. I tak 
mijają kolejne sezony… – mówił 
swego czasu ten szkoleniowiec w 
rozmowie z Prasową17. W gro-
nie trenerów nagrody otrzymali 
także Marek Zawadka opiekujący 
się Antoniną Walczak oraz Marek 
Pawlaczyk – szkoleniowiec wielo-
krotnych mistrzów Polski w karate 
z Dynamic Poznań.

To właśnie oni - Wojciech Nie-
dziela, Tomasz Pawlaczyk i Oskar 
Prusinowski – otrzymali nagrodę 
drużynową w kategorii junior star-
szy. Wśród juniorów młodszych 
doceniono mistrzynie Polski w 
halowej odmianie hokeja na tra-
wie z UKS Swarek Swarzędz, a w 
gronie młodzików nagrodę otrzy-
mały zdobywczynie Pucharu Pol-
ski w piłce ręcznej dziewcząt z UKS 
Bukowii. W najstarszej grupie wie-
kowej powiat poznański wyróżnił 
młodzieżowców z Akademii Bilar-
dowej w Rokietnicy, którzy zostali 
drużynowymi mistrzami Polski. 

W sumie za 2021 rok nagrodzo-
nych i wyróżnionych zostało 43 
przedstawicieli aż dziesięciu dyscy-
plin sportowych. Na ten cel powiat 
poznański przeznaczył ćwierć 
miliona złotych, co doskonale 
podkreśla i kształtuje jego spor-
towy wizerunek. – Sport to ważna 
dziedzina naszego życia. Trudno 
nie docenić wysiłku zawodników 
oraz osiągniętych przez nich wyni-
ków. Warto też pamiętać, że każdy 
z naszych laureatów jest też amba-
sadorem i wizytówką powiatu 
poznańskiego – podsumował 
Tomasz Łubiński.

Tomasz Sikorski

Juniorzy młodsi UKS Victorii Gułtowy zdobyli brązowy me-
dal mistrzostw Polski w unihokeju. – To dla tej grupy chłop-
ców duży sukces – mówi trener Krzysztof Zawadzki. Turniej 
finałowy, z udziałem sześciu najlepszych ekip w kraju, odbył 
się w hali w Kostrzynie.

Zawodnicy Victorii wystę-
powali w roli gospodarza 

imprezy i nie ukrywali medalo-
wych aspiracji. W pierwszym dniu 
turnieju zdołali jednak wygrać 
tylko jeden mecz, 6:5 z ULKS Józe-
fina. W dwóch pozostałych star-
ciach górą byli ich rywale. Spo-
tkania z UKS Bankówka Zielonka 
i SKS Olimpia Łochów zakoń-
czyły się ich porażkami 3:11 oraz 
2:6. – Chłopcy od początku grali 
bardzo nerwowo i byli w swoich 
poczynaniach niedokładni. Tak 
jakby bali się odpowiedzialności za 

wynik. Tworzyli wprawdzie sytu-
acje bramkowe, ale nie potrafili 
ich wykorzystać. Robili przy tym 
sporo błędów, a wiadomo, że w 
sportach zespołowych, ten kto robi 
tych błędów więcej, ten schodzi z 
boiska pokonany – mówi Krzysz-
tof Zawadzki, który od wielu już lat 
popularyzuje unihokej w niewiel-
kich Gułtowach.

– Po tych meczach, jeszcze tego 
samego dnia późnym wieczorem, 
wysłałem do każdego z zawodni-
ków wiadomości. Starałem się ich 
uspokoić i prosiłem, by na drugi 

dzień wyszli do gry z uśmiechami 
na twarzach, bo w końcu grają o 
medale mistrzostw Polski w dys-
cyplinie sportu, którą uwielbiają, 
i którą od wielu lat trenują. A tre-
nują naprawdę z dużym zaangażo-
waniem. Spotykamy się trzy razy w 
tygodniu i spędzamy w hali po trzy 
godziny. Frekwencja na zajęciach 
jest praktycznie stuprocentowa – 
mówi szkoleniowiec Victorii. Jego 
rady okazały się bardzo cenne, bo 
drugiego dnia turnieju całkowicie 
odmienieni gospodarze pokonali 

KS Szarotka Nowy Targ 8:2 oraz 
UKS Fenomen Babimost 8:4.

Szczególnie ważny był ten pierw-
szy mecz, bo to on zadecydo-
wał o tym, że młodzież z powiatu 
poznańskiego sięgnęła po brązowe 
medale. – Jeszcze przed meczem 
zarządziłem zabawę… w berka. 
Wszyscy się wtedy doskonale 
bawili, pojawiły się uśmiechy. I te 
uśmiechy było też widać na boisku. 
W tym meczu zagraliśmy mądrze 
i skutecznie – zapewnia Krzysz-
tof Zawadzki. Jego podopieczni 

trzecie miejsce w kraju wywalczyli 
razem z kolegami z Chrobrego 
Brójce. – Musieliśmy połączyć siły, 
bo obie miejscowości są zbyt małe, 
aby samemu wystawić zespół do 
walki z najlepszymi. A większa 
liczba zawodników pozwala tym 
najlepszym na odpoczynek. Nie 
mówiąc już o ewentualnych kontu-
zjach… – dodaje.

Złoty medal mistrzostw Polski 
wywalczyli unihokeiści z Zielonki. 
– Byli zdecydowanymi faworytami 
imprezy. U nich są dwie szkoły po 
1200 uczniów, mają więc w kim 
wybierać. U nas, dla porównania, 
uczy się 95 osób. Na treningi zapra-
szam więc każdego, kto nie potyka 
się o kij – śmieje się Krzysztof 
Zawadzki, który z pewnością może 
być dumny z wyników swoich pod-
opiecznych. – Ta grupa chłopców 
swego czasu była druga w kraju w 
młodzikach. Teraz będziemy chcieli 
grać w juniorach starszych, choć 
trudno nam wspólnie trenować 
z Chrobrym. Nasze miejscowo-
ści dzieli przecież 145 kilometrów. 
Nie chcę jednak, żeby ci chłopcy 
zniknęli. Dwóch, trzech z nich na 
pewno trafi do reprezentacji Polski 
– kończy szkoleniowiec. 

Tomasz Sikorski

Klasyfikacja końcowa mistrzostw Polski juniorów młodszych (rocznik 2006 i młodsi):
1. UKS Bankówka Zielonka, 2. SKS Olimpia Łochów, 3. Victoria 
Gułtowy / Chrobry Brójce, 4. KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ,  
5. ULKS Józefina, 6. UKS Fenomen Babimost

Najskuteczniejsi w punktacji kanadyjskiej
1. Kacper Szałański (Bankówka Zielonka) 26 pkt. (13+13)
2. Przemysław Nakonieczny (Bankówka Zielonka) 21 pkt. (16+5)
3. Sebastian Augustynek (Victoria Gułtowy) 16 pkt. (12+4)
4. Jakub Loskot (Victoria Gułtowy) 15 pkt. (7+8)
5. Igor Lubański (Bankówka Zielonka) 14 (8+6)

OpanOwali nerwy i sięgnęli po brązowy medal 

Jesteśmy dumni z naszych sportowców

Talent to w sporcie nie 
wszystko. Musi on być 
poparty ciężką pracą 
czy też odpowiednią 

organizacją dnia

Tomasz Łubiński
WICESTAROSTA POZNAŃSKI

Tamara Szalińska zdobyła między innymi brązowy medal mistrzostw świata

FO
T. 

AR
CH

IW
U

M
 U

KS
 JE

DY
N

KA
 K

Ó
RN

IK

FO
T. 

TO
M

AS
Z S

IK
O

RS
KI


