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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PLWSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Na Poznań Open zagrają Na Poznań Open zagrają 
świetni tenisiści świetni tenisiści 

Wojciech Fibak: — Tenis to wciąż moja ulubiona dyscyplina sportu i bardzo się 
cieszę, że duży turniej tenisowy na tak długo zawitał do Poznania STR. 14
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2 Z DRUGIEJ STRONY

Atrakcyjne tenisowe lato 

Kalendarium

24 lipca
PIĄTEK
• Ray Wilson – znany brytyj-
ski wokalista związany m.in. 
z legendarną grupą Genesis 
oraz mieszkaniec i ambasador 
Poznania o 20.30 zagra koncert 
nad Jeziorem Maltańskim, 
inaugurując Enea Challenge 
Poznań – największe w Polsce 
zawody triathlonowe. Wstęp na 
koncert i pozostałe wydarzenia 
w ramach całej imprezy sporto-
wej jest bezpłatny. 

2 sierpnia
NIEDZIELA
• W cyklu Lusowskie Spotkania 
Muzyczne na Fletni Pana zagra 
wirtuoz tego instrumentu, 
Dumitru Harea. W programie 
koncertu znajdzie się muzyka 
klasyczna, fi lmowa i bałkański 
folk. Pochodzącemu z Moł-
dawii muzykowi towarzyszyć 
będzie zespół w składzie: Andrij 
Melnyk (akordeon) i Roman 
Chraniuk (Kontrabas). Ich wy-
stęp poprzedzi recital organowy 
Jonasza Chudobskiego, absol-
wenta poznańskiej Akademii 
Muzycznej. Koncert odbędzie 
się o godz. 13 w kościele pw. św. 
Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba 
Apostoła w Lusowie. Wstęp 
wolny.

7 sierpnia
PIĄTEK 
• Tego dnia w Poznaniu rozpocz-
nie się Transatlantyk Festival, 
który potrwa do 14 sierpnia.

15 sierpnia
SOBOTA
• VIII edycja festiwalu Akademia 
Gitary odbędzie się między 14 
sierpnia a 6 września. Roz-
pocznie ją wyjątkowy koncert 
inauguracyjny, podczas którego 
na scenie spotkają się francuski 
wirtuoz akordeonu Richard 
Galliano, wybitny gitarzysta kla-
syczny Łukasz Kuropaczewski 
oraz orkiestra Teatru Muzycz-
nego pod batutą Krzesimira 
Dębskiego. Podczas inauguracji 
będzie miała miejsce polska 
premiera kompozycji Petit 
Concerto autorstwa Aleksandra 
Tansmana. Opracowania utwo-
ru na gitarę i orkiestrę dokonał 
ceniony włoski kompozytor 
Angelo Gilardino, dedykując ją 
Łukaszowi Kuropaczewskiemu. 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Sympatycy tenisa, do których 
i ja się zaliczam, już zacierają ręce. 
Takiego lata w Poznaniu i okolicy 
jeszcze nie było. Odbędą się bo-
wiem trzy międzynarodowe turnieje 
tenisowe. 

Już dziś zaczyna się turniej głów-
ny 12. edycji challengera Poznań 
Open. Od pierwszej jego edycji, 
nieważne jaką nazwą i rangę miał, 
byłem na nim obecny i z utęsknie-
niem czekałem na kolejne mecze. 
Mimo, że impreza ma skromniej-
szą rangę niż kiedyś, to bardzo 

cieszę się, że się wciąż odbywa, bo 
był moment, że nie było to wcale 
takie pewne. 

Na szczęście, miasto Poznań 
wyciągnęło – nie po raz pierwszy 
zresztą – pomocną dłoń organi-
zatorom tej prestiżowej imprezy. 
Pomagają też sponsorzy. I bardzo 
dobrze. 

Szanujmy takie turnieje jak 
Poznań Open. Bez nich nie byłoby 
Agnieszki Radwańskiej, Łuka-
sza Kubota, Jerzego Janowicza, 
Mariusza Fyrstenberga, Marcina 

Matkowskiego… Bez nich nie 
będzie ich następców. 

Za tydzień w Centrum Teniso-
wym Sobota rywalizować będą 
tenisistki w Powiat Poznański 
Open. W sierpniu natomiast na 
poznańskim AZS-ie odbędzie się 
międzynarodowy męski futures.

Póki co, kibicujmy Polakom na 
Poznań Open, którego jednym z pa-
tronów medialnych jest „Nasz Głos 
Poznański”. Może któryś z nich 
powtórzy sukces Jerzego Janowicza 
sprzed trzech lat?! 

Sławomir Lechna
redaktor naczelny NGP
s.lechna@naszglospoznanski.pl

Szanujmy takie 
turnieje jak 
Poznań Open

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; os. J.III Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823-57-81, piatkowo@
skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo: „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia
Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo • Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania
i skracania. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. • Aktualności z powiatu i ogłoszenia w internecie na stronie: www.naszglospoznanski.pl

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

Teraz ogłoszenie lub reklamę w „Naszym Głosie Poznańskim” można 
zamówić także w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 62A (sklep 
Dobre Okna), tel. 61 8164 376, 602 150 364. 
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Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

i skutecznie zareklamować swoje towary czy usługi? 
Zapraszamy do reklamy w Naszym Głosie Poznańskim.

 Twoja reklama trafi do 20.000 mieszkań!  
Kontakt z Biurem Reklamy? 691-895-296

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

3 VIII
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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TEMAT NUMERU

PROMOCJA 

Reklamuj się na naszych łamach!

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń  
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 • os. Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823 57 81, 
w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 602 150 364,
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296

Zadzwoń teraz! Tel. 691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL  KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

www.naszglospoznanski.pl

REKLAMA

 „W tym miejscu do roku 1939 stał 
Pomnik Chrystusa Króla ufundowa-
ny przez społeczeństwo Poznania 
w imię wdzięczności za niepodle-
głość zniszczony przez hitlerow-
skiego okupanta” – to zdanie można 
przeczytać na tablicy upamiętnia-
jącej miejsce, na którym w latach 
1932–1939 znajdował się Pomnik 
Chrystusa Króla. Mogłoby się wy-
dawać, że sprawa niepodległości 
i jej symboli zawsze łączyła Pola-
ków. W dzisiejszych czasach sprawy 
mają się jednak nieco inaczej.

Społeczny Komitet Odbudowy 
Pomnika Wdzięczności propono-
wał, aby 31 maja br. fi gura Jezusa 
Chrystusa stanęła tymczasowo na 
placu im. Adama Mickiewicza, jed-
nak władze miasta nie zgodziły się 
na to. Cała sprawa wywołała burzę 
zarówno wśród zwolenników, chcą-
cych zmiany tej decyzji, jak i prze-
ciwników pomnika, chcących aby 
w ogóle zrezygnowano z jego odbu-
dowy. Dlatego wychodząc obu stro-
nom naprzeciw postanowiliśmy, 
wraz z Instytutem Badań Rynko-

wych i Społecznych TriC przepro-
wadzić ankietę i dowiedzieć się jak 
na całą sprawę zapatrują się Czytel-
nicy Naszego Głosu Poznańskiego.

Przypomnijmy: w opisywanej 
ankiecie zadaliśmy naszym Czy-
telnikom pytanie: Gdzie ma stanąć 
odbudowany Pomnik Wdzięczno-
ści? W badaniu wzięło udział 319 
osób. Mniejsza część responden-
tów (42,6%) sądzi, że przywracanie 
pomnika nie ma sensu. Oznacza 
to też, że większość respondentów 
(57,4%) jest zdania, że monument 
powinien jednak zostać odbudowa-
ny. Ponadto ludzie uważający, że 
Pomnik Wdzięczności powinien na 
nowo pojawić się na mapie stolicy 
Wielkopolski mieli do wyboru kil-
ka możliwych lokalizacji. Mogli też 
wskazać ją osobiście. Największą 
popularnością wśród zwolenników 
odbudowy cieszył się, z wynikiem 
17,9% głosów, Ostrów Tumski. 
Plac im. Adama Mickiewicza jest 
najlepszym miejscem dla Pomni-
ka Wdzięczności zdaniem 11,9% 
respondentów. Nieco mniej, bo 
9,40% indagowanych uważa, że 
Łęgi Dębińskie to najwłaściwsza 
lokalizacja dla inwestycji. Co cieka-
we tylko 7,21% głosów zostało od-
danych na lokalizację nad Jeziorem 

Maltańskim. A była to przecież pro-
pozycja poznańskich architektów. 
Większość respondentów wska-
zujących najlepsze miejsce uważa, 
że pomnik powinien znaleźć się 
w innej niż wskazane przez nas lo-
kalizacje. W tej grupie najczęstszą 
odpowiedzią była nowo powstająca 
galeria CH Posnania – co ciekawe 
zdecydowana większość osób gło-
sujących na tą możliwość nie wie, iż 
inwestycja ta od jakiegoś czasu nie 
nosi już nazwy CH Łacina. Powsta-
jące centrum handlowe zdobyło aż 
12,6% głosów, co ostatecznie daje 
drugą pozycję za Ostrowem Tum-
skim. 

Tradycją naszych podsumowań 
jest prezentacja wybranych wypo-
wiedzi respondentów. Opinie z tzw. 
„wolnego ringu” pozostawiamy 
w pisowni oryginalnej, stąd np. brak 
polskich znaków:

Na początek opinia zwolennika 
Pomnika Wdzięczności, „Jędrzeja”: 
„To pierwotna lokalizacja pomnika 
i jeśli ma być zrekonstruowany to 
powinien stanąć w centrum, tylko 
w ten sposób będzie można mówić 
o przywróceniu pomnika. Stawiając 
go na obrzeżach miasta cala inicja-
tywa traci sens.”

Zdecydowanym przeciwnikiem 

jest natomiast „qurus”: „Szkoda 
pieniędzy na stawianie pomnikow. 
Tym bardziej, ze sa to pieniadze po-
datnikow. Lepiej mozna je wykorzy-
stac. Pomoc biednym, samotnym 
matkom, czy chocby schroniska dla 
zwierzat byly by zdecydowanie lep-
szym pomyslem na wykorzystanie 
srodkow.”

Kompleksowo i rozważnie do 
sprawy podchodzi „Wojtek”: „Za-
równo postawienie jak i zburzenie 
każdego pomnika jest znakiem cza-

sów. Stąd też uważam, że odbudo-
wywanie monumentów jest działa-
niem niecelowym i szkodliwym. (…) 
Jednak jeśli jakaś grupa społeczna 
chce postawić jakiś pomnik, to po-
winna mieć do tego prawo, jednak 
na terenach zarządzanych przez 
siebie. (w tym przypadku przez 
Kościół Katolicki) (…) Z kolei plac 

Mickiewicza oraz jego okolica są już 
wystarczająco „zapomnikowane” 
i dostawianie tam kolejnych monu-
mentów jest niecelowe.”

Tym razem w ramach bezstron-
ności i redakcyjnej powagi odstępu-
jemy od wyboru „TriCa Tygodnia”, 
czyli najbardziej zaskakującej wy-
powiedzi. Zamiast tego proponuje-
my krótkie podsumowanie. Jak wi-
dać większość naszych Czytelników 
jest za odbudowaniem Pomnika 
Wdzięczności. Większym problem 
wydaje się tu być nie pytanie czy go 
odbudować, a gdzie go odbudować. 
Sprawa jest wciąż w toku! Będziemy 
się jej przyglądali.

Jeśli chcesz uzyskać więcej in-
formacji na temat wyników naszej 
sondy lub podyskutować z autorami 
po prostu wyślij do nas wiadomość 
– pod adres: tric@tric.pl

Kolejnej ankiety wypatrujcie już 
teraz na www.naszglospoznanski.
pl ! Jesteśmy w górnym prawym na-
rożniku strony! 

Co z Pomnikiem Wdzięczności?
NASZA SONDA Większość z nas pamięta zamieszanie związane z krzyżem w Warszawie. 

Podobne wydarzenia dzieją się obecnie w Poznaniu – za sprawą Pomnika Wdzięczności

Arkadiusz 
Wawrzyniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Większość respon-
dentów (57,4%) jest 
zdania, że monu-
ment powinien 
zostać odbudowany
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Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!  691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń w Poznaniu: 

 ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916  os. Sobieskiego paw. 52,
tel. 61 823 57 81, w Buku:  ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.:  Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, 
tel. 61 8164 376, 602 150 364.

W W W . N A S Z G L O S P O Z N A N S K I . P L

Nasz Głos Poznański jest nowoczesną 
gazetą miejsko-gminną 

Dystrybuowany jest 
w 300 stałych punktach
(Poznań i 19 okolicznych gmin)

m.in. markety (m.in. „Piotr i Paweł”, Stary 
Browar, Galeria Malta, CH Plaza), urzędy, 
sklepy ogólnospożywcze i inne, banki, obiekty 
rekreacji – centra tenisowe, pływalnie, 
siłownie, SPA – hotele, restauracje, salony 
samochodowe, hurtownie, a także 
bezpośrednio (na ulicy z ręki).  

NAKŁAD: 20 000 EGZ.

SZUKAJ NAS W MARKETACH 

I W RADIO TAXI RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

Nasz Głos Poznański to największy
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ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

REKLAMA/PROMOCJA

Na zaproszenie odpowiedziało 9 gmin 
partnerskich i zaprzyjaźnionych: Li-
vani z Łotwy, Soleczniki i Ukmerge 
z Litwy, Bardo i Czortszyn z Polski, 
Fronreute z Niemiec, Kamieniec Po-
dolski z Ukrainy, włoskie Cologno al 
Serio oraz Pioniersk z rosyjskiego 
Obwodu Kaliningradzkiego. Wśród 
gości był też Waldy Dzikowski, wielo-
letni wójt Tarnowa Podgórnego oraz 
poseł na Sejm IV RP.

Konferencję otworzył wójt Tar-
nowa Podgórnego Tadeusz Czajka, 
który mówił o zmianach, jakie na-
stąpiły w Polsce w wyniku ustawy 
o samorządzie terytorialnym z 1990 
roku. Realizacja idei samorządności 
przyświecała wystąpieniom przy-
gotowanym na konferencję. Swoje 
systemy samorządowe przedstawili 
goście z Fronreute (Niemcy) i Ka-
mieńca Podolskiego (Ukraina). Re-
jon Ukmerge (Litwa) pokazany fi lm 
o działaniach administracji. Nato-
miast przemiany społeczno-gospo-

darcze w gminie Tarnowo Podgórne 
omówił Wójt Tadeusz Czajka. 

W dyskusji głos zabrali również 
przedstawiciele pozostałych gmin: 
Soleczniki (Litwa), Livani (Ło-
twa) i Cologno al Serio (Wlochy). 
Okazało się, że duża część wyzwań 

stojących przed samorządami jest 
wspólna dla wszystkich, m.in. bez-
pieczeństwo, edukacja. Są jednak 
takie grupy zadań, które występu-
ją jedynie w niektórych rejonach 
Europy, np. problem imigrantów. 
Polscy samorządowcy z Barda 

i Czorsztyna podkreślali, iż mimo 
tych samych uwarunkowań legisla-
cyjnych każdy samorząd w naszym 
krajów ma charakterystyczne dla 
siebie warunki rozwoju, ma różne 
potrzeby mieszkańców, a co za tym 
idzie różne priorytety działania. 

Konferencję podsumował wójt 
Tadeusz Czajka wskazując jak waż-
na jest wymiana poglądów i nauka, 
płynąca z takiej dyskusji. Samorzą-
dowcy zgodnie podkreślali, że i dla 
nich takie konferencje to dodatkowe 
doświadczenie. Z podziwem mówili 
też o zmianach jakie z roku na rok 
obserwują w gminie Tarnowo Pod-
górne, gratulowali tak prężnego 
rozwoju.

Konferencję prowadził i dyskusję 
moderował Przemysław Terlecki, 
dziennikarz radiowy i telewizyjny, 
od lat związany z mediami publicz-
nymi – polskim radiem i Telewizją 
Polską, autor programów publicy-
stycznych. ARz 

Samorządy gminne 
we wspólnej Europie 
Międzynarodowa konferencja z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce 
„Samorządy w Europie” odbyła się 3 lipca w ramach Dni Gminy Tarnowo Podgórne
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Remonty chodników, budowy cią-
gów pieszo-rowerowych, remonty 
jezdni – kierowcy tego lata powinni 
liczyć się z utrudnieniami na po-
znańskich ulicach. Zarząd Dróg 
Miejskich właśnie ogłosił swoje pla-
ny remontowe.

Od 13 lipca w związku z naprawą 
dylatacji wiaduktu w Al. Polskiej 
nad ul. św. Wawrzyńca wprowa-
dza się czasową organizację ruchu 
w rejonie wiaduktu – będą wyłą-
czane naprzemiennie z ruchu poje-
dyncze pasy na ul. św. Wawrzyńca 
w obu kierunkach, a od 14 lipca – je-
den pas ruchu na ul. Dąbrowskiego 
(pas wyjazdowy w kierunku zachod-
nim). Utrudnienia mogą potrwać do 
końca sierpnia.

Również na innych ulicach prze-
prowadzonych zostanie wiele re-
montów. Szczegółowy wykaz chod-
ników i ulic znajduje się na www.
naszglospoznanski.pl . Red

Remonty 
w Poznaniu

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296
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Park Podworski 
w Plewiskach

Instytut Włókien Naturalnych 
i Roślin Zielarskich wraz z gminą 
Komorniki zapraszają Państwa do 
zwiedzania urokliwego parku z XIX 
wieku wpisanego do rejestru zabyt-
ków i ogrodów botanicznych. Cho-
dzi o Park Podworski w Plewiskach, 
znajdujący się przy ul. Kolejowej 2, 
który udostępniono mieszkańcom 

i przyjezdnym 26 czerwca. Roz-
mowy dotyczące współpracy, bu-
dowa ogrodzenia oraz inne prace 
związane z przystosowaniem parku 
zajęły kilka lat. Otwarcie obiektu 
nie oznacza końca prac, ponieważ 
już wkrótce zostanie zlecone wyko-
nanie projektu zagospodarowania 
parku, który będzie obejmował mię-

dzy innymi powstanie kolejnych ale-
jek i mini placu zabaw. Projekt ten 
będzie realizowany przez najbliższe 
lata.

Teren Parku służy do wypoczynku 
oraz rekreacji w miejscach do tego 
przeznaczonych w godzinach od 9 
do zmierzchu. 
Karina Lapis

Od 26 czerwca można zwiedzać urokliwy zabytek i ogród 
botaniczny 
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Miejsce wykorzystywane do kąpieli 
w Chomęcicach (gmina Komorniki) 
jest czynne codziennie do 31 sierp-
nia w godzinach 11–19. W celu 
stworzenia miejsca wykorzysty-
wanego do kąpieli konieczne było 
przeprowadzenie audytu dna jezio-
ra oraz badań mikrobiologicznych 
wody. Otrzymano pozytywne wyniki 
umożliwiające jego stworzenie.

W akwenie wyznaczone zostały 
strefy ogrodzone czerwonymi boja-
mi dla osób nieumiejących pływać 
oraz bojami żółtymi dla potrafi ą-

cych pływać. Dowieziono 350 ton 
piasku oraz ustawiono dwie toalety 
przenośne, a także kontener i krze-
sło dla ratowników.

W godzinach funkcjonowania 
miejsca wykorzystywanego do ką-
pieli nad bezpieczeństwem wypo-
czywających w wodzie będą czuwają 
ratownicy WOPR.

Miejsce wykorzystywane do ką-
pieli zostało zgłoszone do Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Poznaniu, która sprawuje 
nad nim nadzór. OK

Można się kąpać 
w Chomęcicach
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Rajd stęszewian
Rowerami do źródełka „Żarnowiec”
W niedzielę, 5 lipca, odbył się ko-
lejny w tym sezonie rajd rowerowy 
organizowany przez Urząd Miejski 
Gminy Stęszew. Tym razem trasa 
wiodła ze Stęszewa przez Krąple-
wo, Wielką Wieś, Mirosławki, To-
mice z metą przy źródełku „Żarno-
wiec”. 

Na miejscu uczestnicy mogli 

ochłodzić się w cieniu drzew przy 
źródełku, posilić oraz wziąć udział 
w losowaniu nagród. Mimo mocno 
przygrzewającego słońca i wysokiej 
temperatury powietrza frekwencja 
dopisała – w rajdzie wzięło udział 
około 60 osób. 

Na koniec wszyscy uwiecznili 
swój pobyt na wspólnej fotografi i 

i z życzeniami spotkania na kolej-
nych rajdach rozjechali się do do-
mów. 
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W podstęszewskim Wronczynie 21 
czerwca odbył się I Memoriał Piłki 
Nożnej im. Zenona Adamka. Wcze-
śniej odbyła się msza św. w kościele 
w Modrzu, a następnie we Wronczy-
nie została odsłonięta tablica upa-
miętniająca nadanie kompleksowi 
boisk im. Zenona Adamka. Przyby-
łych gości i mieszkańców sołectwa 
przywitała sekretarz gminy Stęszew 
Joanna Zaborska oraz burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pin-
czak. Tablicę odsłonili: burmistrz, 
sołtys Wronczyna i syn śp. Zenona 
Adamka. Po odsłonięciu tablicy zo-
stała poświęcona wraz z komplek-
sem boisk przez proboszcza tutej-
szej parafi i. 

W świetlicy wiejskiej została 
przedstawiona krótka prezentacja 

dotycząca życia i działalności sporto-
wej Zenona Adamka. W I Memoriale 
Piłki Nożnej im. Zenona Adamka 
wzięło udział sześć drużyn męskich 
i jedna żeńska. Panie zagrały z przed-
stawicielami drużyn wygrywając 3:2.

W turnieju 5 miejsce zdobyła 
drużyna Oldboy Lipno wygrywając 
z drużyną „Adamków” 2:1, w meczu 
o 3 miejsce Okoń Sapowice pokonał 
Lipno Stęszew 1:0. Finał rozegrały 
drużyny LZS Wronczyn i Spójnia 
Strykowo, mecz się skończył wyni-
kiem 1:1, a  w rzutach karnych wy-
grała drużyna z Wronczyna 3:2. Na 
koniec burmistrz wręczył wszyst-
kim pamiątkowe dyplomy i puchary 
trzem pierwszym drużynom oraz 
zwycięskiej drużynie pań.
Łukasz Dudka

Kompleks boisk 
im. Z. Adamka

Marta 
Marciniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Trwa XXIV edycja Konsumenckie-
go Konkursu Jakości „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland” 
pod patronatem „Naszego Głosu Po-
znańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą 
głosować na najlepszych usługodaw-
ców wykonujących usługi na terenie 
Polski i producentów z krajów Unii 
Europejskiej. Organizatorem kon-
kursu jest Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu. W celu 

zgłoszenia najlepszej usługi lub pro-
duktu, należy wypełnić jeden z kupo-
nów, które będziemy zamieszczać na 
łamach „Naszego Głosu Poznańskie-
go” i wysyłać na adres: Towarzystwo 
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Garn-
carska 8, 61-817 Poznań. Kandyda-
tów można też zgłaszać za pomocą 
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi jesienią 2015 
roku. Wśród wysyłających kupony 
rozlosowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

Zbuduj dom 
w gminie Dopiewo
Gmina Dopiewo sprzedaje 19 działek budowlanych, 
położonych w atrakcyjnych lokalizacjach
13 działek znajduje się w Zakrzewie 
– rejon ul. Gajowej, cztery dział-
ki w  Konarzewie – ul. Ogrodowa, 
a  dwie działki w  Dąbrowie – ul. 
Oliwkowa.

Działki, które można kupić od 
gminy Dopiewo znajdują się blisko 
natury, a  z wybudowanych na nich 
domów będzie można szybko dostać 
się do Poznania. W ofercie są działki 
mniejsze i większe – ich powierzch-

nia wynosi od 700 do 1700 m², 
a cena za 1 m² jest różna i kształtuje 
się od 95 do 180 zł + VAT.  

Zapraszamy do udziału w  prze-
targach, które odbędą się 12 sierp-
nia 2015 r. w  sali nr 103 Urzędu 
Gminy w  Dopiewie, ul. Leśna 1c – 
w godzinach od 10:00 do 14:00. Za-
interesowanych prosimy o  zwróce-
nie uwagi na godzinę przetargu dla 
konkretnych nieruchomości i cenę 

– szczegóły podaje Biuletyn Infor-
macji Publicznej Gminy Dopiewo, 
do którego można przejść ze strony 
gminnej: dopiewo.pl .

Wadium w wysokości 10% warto-
ści należy wpłacać do dnia 10 sierp-
nia 2015 r na konto Urzędu Gminy 
SBL w Poznaniu Oddział w Dopie-
wie 11 9043 1012 3012 0025 9105 
0102 (z zaznaczeniem na przekazie 
nr działki). Adam Mendrala

W ostatni czerwcowy weekend 
(27-28.06) odbyła się w Chełmnie 
trzecie edycja turnieju „Obrona 
Wzgórza” organizowany przez 
chełmińską drużynę Nine Hills. 

W dwudniowych rozgrywkach 

uczestniczyło 8 drużyn z całej Pol-
ski w tym Brave Beavers z Dopie-
wa i jedna z Litwy. Dopiewianie 
odnieśli sukces zdobywając po raz 
pierwszy w historii istnienia trzecie 
miejsce. MJ

Sukces dopiewian 
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Rodowicz i… 
Lato zagrało z radiową Jedynką w Tarnowie Podgórnym 
Już po raz drugi Dni Gminy Tar-
nowo Podgórne uświetniły koncer-
ty Lata z Radiem. Od godz. 16 na 
tarnowskim stadionie trwał piknik, 
którego pierwszą atrakcją był pro-
gram dla dzieci przygotowany przez 
Centrum Uśmiechu. Następnie na 
scenie pojawił się zespół Loka, czyli 
autorzy przeboju „Prawdziwe po-
wietrze”, którzy dali energiczny i do-
brze przyjęty koncert. Mieszkańcy 
gminy Tarnowo Podgórne i goście 

mieli okazję zobaczyć także zespół 
wokalno-rozrywkowy Szafa Gra, 
który przypomniał największe hity 
lat ’70, ’80 i ’90 w nieoczekiwanych 
aranżacjach. Wśród wykonawców 
znalazł się także Rafał Brzozowski, 
znany m. in. z końcowej piosenki se-
rialu „Na dobre i na złe”, hitu „Tak 
blisko” oraz występów w The Voice 
of Poland i Tańcu z Gwiazdami. 
Kulminacją był oczywiście występ 
legendy polskiej estrady – Maryli 

Rodowicz, która zaserwowała ze-
branym największe przeboje, a tak-
że… zaprosiła na scenę przysłuchu-
jącą się koncertowi młodzież. Pełen 
emocji wieczór zwieńczył efektowny 
pokaz sztucznych ogni.
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Mieszkaniec gminy Tarnowo Pod-
górne 17-letni Karol Robak z Góry 
zdobył srebrny medal na Igrzyskach 
Europejskich Baku 2015, w wadze 
68 kg turnieju taekwondo. 

Dochodząc do fi nału pokonał 
m.in. aktualnego mistrza olimpij-
skiego z Londynu Turka Serveta Ta-
zegula, potem w ćwierćfi nale Portu-
galczyka Mario Silvę, a  w półfi nale 
Vladislava Arventiego (Mołdawia). 
W walce o złoto uległ po dogrywce 
reprezentantowi gospodarzy Ajcha-
nowi Taghizade (9:10). 

Karol Robak treningi taekwon-
do rozpoczął w  Tarnowie Podgór-
nym. Od pięciu lat jest zawodni-

kiem AZS Taekwondo Poznań. 
Wśród najważniejszych sukcesów 
należy wymienić srebrny me-
dal mistrzostw Europy kadetów 
w Gruzji, brązowy mistrzostw świa-
ta juniorów w Egipcie, dwukrotnie 
piąte miejsce wśród juniorów – ME 
w Portugalii (2013) i MŚ na Tajwa-
nie (2014). Wśród seniorów zade-
biutował w tym roku i już w marcu 
zdobył w  Rosji brązowy medal mi-
strzostw Europy.

Wójta Tarnowa Podgórnego Ta-
deusz Czajka zaprosił Karola na 
spotkanie. Wicemistrz opowiadał 
o igrzyskach, pokazał także przywie-
ziony z Baku srebrny medal. ARz

Wicemistrz z Góry
 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego Głosu Poznańskiego, 

a w kolejnym numerze drugie otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Muzyka z Kórnika
Organizatorem festiwalu i głównym 
sponsorem jest Fundacja Zakłady 
Kórnickie, natomiast mecenat nad 
festiwalem sprawuje Urząd Miejski 
w Kórniku. Tegoroczne koncerty, 
podobnie jak w latach ubiegłych 
będą odbywały się w każdą niedzielę 
lipca i sierpnia. Podobnie, 

jak w poprzednich edycjach każ-
dy z koncertów będzie inny, ale 
jak zapewniał dyrektor festiwalu 
Tomasz Raczkiewicz, koncerty od-
bywać się będą pod wspólnym ar-
tystycznym mianownikiem. W tym 
roku będzie nim piosenka, która, 
jak śpiewali  Jeremi Przybora i Jerzy 
Wasowski z „Kabaretu Starszych 
Panów” jest dobra na wszystko. 
Tak więc piosenka obecna będzie na 
wszystkich ośmiu koncertach, oczy-
wiście w różnych odsłonach i konfi -
guracjach. 

Pierwszym koncertem inauguru-
jącym kórnickie spotkania z muzy-
ką było dzieło Carla Orffa „Carmina 
Burana” w wykonaniu artystów Te-
atru Wielkiego im. Stanisława Mo-
niuszki w Poznaniu.

Carl Orff był niemieckim kom-
pozytorem, przedstawicielem pry-
mitywizmu muzycznego XX wieku, 
ale w jego twórczości widoczne są 
również wpływy muzyki średniowie-
cza  i renesansu. Do największych 
jego kompozycji należy kantata 
sceniczna  „Carmina Burana”. Pra-
wykonanie tego utworu odbyło się 
w Operze Frankfurckiej w 1937 
roku. Początkowo kompozycja była 
potępiana przez niemieckich kryty-
ków jako dzieło „zdegenerowane”, 
jednak później została entuzja-
stycznie przyjęta przez nazistów 
jako hołd wczesnemu przejawowi 
„kultury aryjskiej”. Po wojnie utwór 
zyskiwał coraz większą popular-
ność, w latach 60. XX w. wszedł do 
międzynarodowego kanonu muzyki 

poważnej. Premiera polska dzieła 
miała miejsce w 1963 r. w Łodzi. 

Wykonanie właśnie tego utworu 
zaproponowali organizatorzy na 
inaugurację tegorocznego festiwa-
lu. Jednak wykonanie tego dzieła 
było dużym wyzwaniem, gdyż jest 
to utwór na orkiestrę, chór i głosy 
solowe. Stąd pomysł na organiza-
cję koncertu w Kórnickim Centrum 
Rekreacji i Sportu „Oaza”. Z pew-
nością koncert można zaliczyć do 
bardzo udanych, gdyż pomimo 
ogromnego upału na koncert przy-
szło około 450 osób.

W przyszłym tygodniu publicz-
ności kórnickiej w ramach festiwalu 
„Muzyka z Kórnika” zaprezentowa-
ne zostaną szlagiery ubiegłego wieku. 
W programie koncertu usłyszymy 
m.in. nieśmiertelne teksty z kabaretu 
„Zielona Gęś” oraz piosenki z „Ka-
baretu Starszych Panów”, na które 
serdecznie zapraszamy. 

5 lipca rozpoczął się XI Letni Festiwal „Muzyka z Kórnika”

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Myliłby się ten, że czas remontów 
torów i wymiany trakcji zasilającej 
tramwaje dobiega końca. W ostat-
nim tygodniu lipca oraz przez cały 
sierpień będą w Poznaniu kolejne – 
o ile nie większe – utrudnienia komu-
nikacyjne. Należy więc uzbroić się 
w cierpliwość, bo prace te prowadzo-
ne będą w wielu punktach miasta.

Z nadejściem lipca z powodu prac 
zamknięte zostały trasy tramwajo-
we na Winogrady, Winiary i w ulicy 
Strzeleckiej. Wcześniej – bo już od 
czerwca – po rozpoczęciu przebu-
dowy ulicy Dąbrowskiego (od ul. 
Botanicznej do skrzyżowania z ul. 
Przybyszewskiego) tramwaje nie do-
jeżdżają też do Ogrodów. W miejsce 
zawieszonych kilku linii utworzone 
zostały zastępcze (27, 28, 29) z dość 
zawiłymi trasami, którymi objechać 
można pół miasta. Natomiast na za-
mkniętych na czas remontów odcin-
kach tramwaje zastąpiły autobusy.

Pięć tygodni bez „Pestki”
Ale już 25 lipca szykują się kolej-

ne poważne zmiany w komunikacji 
miejskiej. Na ponad 5 tygodni do 
końca sierpnia wyłączona zostanie 
z kursowania tramwajów trasa PST. 
Spowodowane to będzie wymianą 
trakcji zasilającej od pętli na osiedlu 
Sobieskiego aż do ul. Słowiańskiej. 
W tym czasie na tym długim odcinku 
do mostu Teatralnego i z powrotem 
zorganizowana będzie zastępcza 
komunikacja autobusowa. Trakcja 
zasilająca – jak informuje Zarząd 
Transportu Miejskiego w Poznaniu 
– na trasie Poznańskiego Szybkiego 
Tramwaju, czyli popularnej „Pestki” 
nie była wymieniana od 18 lat. 

Aby północne dzielnice nie były 
całkowicie odcięte od tramwajów 
25 lipca przywrócone zostanie ich 
kursowanie do pętli przy ul. Połab-
skiej (kierunek Winogrady) i do ul. 
Piątkowskiej (trasa na Winiary). 
Tak będzie po zakończeniu prac 
sieciowych i torowych w ul. Puła-
skiego. Teraz na tych trasach jeżdżą 

autobusy zastępcze (T-10 i T-11), 
które zawracają w rejonie mostu Te-
atralnego i Kaponiery. 

Remont tu… remont tam…
Ale to nie koniec zaplanowanych 

na czas wakacji remontów. Do 29 
lipca przebudowywana będzie pętla 
tramwajowa (wraz z nowymi przy-
stankami) na Ogrodach. Dla pasa-
żerów nie ma to znaczenia, bo i tak 
z tramwajów nie korzystają tam od 
niemal dwóch miesięcy. Z powodu 
przebudowy ul. Dąbrowskiego (od 
ul. Botanicznej do skrzyżowania 
z ul. Przybyszewskiego) tramwaje te 
zastępują autobusy linii T2, kursu-
jące do mostu Teatralnego. 

Prace remontowe (torowe) prowa-
dzone będą też od 18 do 24 lipca na 
przejeździe przez ul. Murawa, od 21 
lipca do 14 sierpnia na skrzyżowaniu 
ul. Święty Marcin i al. Niepodległo-
ści), od 25 do 31 lipca w rejonie pę-
tli przy ul. Fortecznej i Starołęckiej 
(w tym przypadku trasa tramwajów 
zostanie skrócona do ronda Starołę-
ka i pętli Stomil), od 1 do 31 sierpnia 
na ulicy Zwierzynieckiej. 

Zwrotnice z „systemem”
Ponadto, w ramach wdrażania 

tzw. systemu ITS od 1 do 10 sierpnia 
na ul. Głogowskiej (przy skrzyżowa-
niu z mostem Dworcowym) wymie-
niane będą zwrotnice. Te same prace 
prowadzone będą od 11 do 21 sierp-
nia na ul. Dąbrowskiego (od strony 
ul. Roosevelta, w sąsiedztwie Rynku 
Jeżyckiego) i od 22 do 31 sierpnia 
na ul. Kraszewskiego (przy skrzyżo-
waniu z ul. Dąbrowskiego). I w tych 
miejscach wystąpią zmiany w komu-
nikacji: tramwaje pojadą objazdami, 
a  także na wyłączonym z ruchu od-
cinku zastąpią je autobusy „T”. 

PST bez tramwajów 

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

REKLAMA

Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki
• beton towarowy • żwir, kruszywa

• usługi transportowe 

• usługi sprzętem budowlanym

ATRAKCYJNE CENY!

www.betonbelwah.pl • tel. 61-8196-271, 608-085-557 

Czy rozpoznawalność, z racji 
uczestnictwa w muzycznym show 
biznesie, pomaga Panu w prowa-
dzeniu praktyki lekarskiej czy ją 
raczej utrudnia? Trudno sobie 
wyobrazić brak wpływu tej popu-
larności na inne aspekty życia. 

— Mój kolega pojechał do Norwe-
gii, na początku lat 90., uważając, 
że w Norwegii cały czas jest noc po-
larna i wszystkie kobiety mają piegi 
na pośladkach. Jak minęło parę lat 
okazało się, że wcale nie przez cały 
rok jest noc polarna i nie wszystkie 
kobiety mają piegi na pośladkach. 
Tak samo jest z medycyną i muzyką.

Co było pierwsze – najpierw został 
Pan muzykiem, czy lekarzem?

— Najpierw zostałem szarpidrutem. 
Pierwsze piosenki powstawały już 
w liceum. Na studiach zacząłem je 
prezentować, bo akurat były strajki 
studenckie, więc była do tego okazja. 
Byłem bardem. Zespół Elektryczne 
Gitary powstał jak już byłem po 
studiach, po specjalizacji i miałem 
napisany już doktorat. Stałem się 
wówczas rockmanem.

W zeszłym roku Elektrycznym 
Gitarom stuknęło 25 lat. Czym 
zajmują się dzisiaj? 

— W tej chwili pracujemy nad 
nowym programem. Mamy dużo 
nowych piosenek. Spotykamy się 
na próbach i czerpiemy, o dziwo, 
przyjemność z grania nowego re-
pertuaru. Spodziewałem się, że taki 
etap już nigdy nie nastąpi w naszej 
karierze, ale jednak okazało się, że 
przyszły takie dni, z czego się bardzo 
cieszę. Sięgamy do korzeni, do 
piosenek Jacka Kleyffa, Karela Kryla 
i Michała Tarkowskiego. Bardowie.

Diagnoza jest więc pomyślna 
i pacjent dobrze rokuje.

— Jak na tyle lat razem i tyle róż-
nych trudności, które pokonaliśmy 
wspólnie. Zespół muzyczny to jest 
dziwna instytucja. Nie jest to miej-
sce pracy, do którego się codziennie 
chodzi, ale wszyscy wyczuwają za-
sady, które obowiązują,, wyczuwają 
wymogi dobrej komunikacji między 
ludźmi, umowy, która obowiązuje 
przez tyle lat. To dziwna sprawa 
jest – nietypowe miejsce pracy, ale 
jednak trwałe. Chociaż nie wszyst-
kich to dotyczy. Beatlesi rozpadli 
się po niecałych 9 latach. Zaczęli 
w 1962 a w 1970 już było rozwiąza-
nie zespołu.

Z tego, co Pan mówi wynika, że 
Elektryczne Gitary mają się lepiej 
od służby zdrowia.

— Oj tak, jesteśmy dużo bardziej 
przewidywalni niż służba zdrowia. 
To można powiedzieć z całą pew-
nością.

Jaką jednostkę chorobową lubi 
Pan leczyć i dlaczego?

— Zespół niespokojnych nóg, bo 
nie jest to schorzenie groźne, bardzo 
uprzykrza życie i jest wdzięczne do 
leczenia. Lekarz może poczuć się 

dowartościowany, uzyskując łatwo 
sukces terapeutyczny.

Która z piosenek Elektrycznych 
Gitar jest Pana ulubioną? 

— Lubię większą część naszego 
repertuaru. Na różnych koncer-
tach różne nasze utwory wypadają 
lepiej od pozostałych. Najczęściej 
najbardziej lubię utwór fi nałowy, 
którym z reguły jest „Dzieci wybie-
gły” oraz nasze opus magnum, czyli 
najbardziej rozbudowany utwór 
z repertuaru czyli „Doktor Dyzma”. 
Tam jest miejsce dla partii solowych, 
dla wygłupów i przy tym się najlepiej 
bawię.

Jakie zespół ma plany na najbliż-
szą przyszłość?

— Życie toczy się wokół nadchodzą-
cych propozycji koncertowych. Jed-
ną z nich jest wykonanie 29.08.2015 
r. na 30 rocznicę Solidarności 
występu złożonego z samych 
historycznych piosenek. To będzie 
transmitowane przez telewizję. 
Warto też wspomnieć o koncercie 
w Cieszanowie 20.08.2015 r., gdzie 
z kolei poproszono nas o zagranie 
utworów wyłącznie z pierwszej 
płyty „Wielka radość”. Od września 
będziemy wykonywać koncerty 
w lokalnych rozgłośniach radiowych 
prosto na antenę. Będą to małe stu-
dia, bez widowni i takie, które mają 
swoje sceny. Po za tym gramy kon-
certy standardowe, na które mamy 
przygotowany zestaw utworów. On 
się nieco zmienia z sezonu na sezon, 
ale bardzo powoli i płynnie. Tego 
oczekuje od nas widownia. Jesienią 
i zimą wykonuję koncerty solowe na 
małych scenach, w domach kultury, 
teatrach, w miejscach kameralnych.
Rozmawiał: Adam Mendrala

Twojej aktywności publicznej to-
warzyszy hasło „Muzyka – Sport 
– Motywacja. Czy w działalności 
sportowej motywujesz się muzy-
ką, a w działalności muzycznej 
sportem?

— Wszystko się zazębia. Muzyka 
to od kilkunastu lat mój zawód, 
który zrodził się z pasji. To jest 
w tym wszystkim najfajniejsze. 
Nagrałem 10 płyt, więc dużo w tej 
dziedzinie zrobiłem. Sport jest 
piękny. Zawsze był blisko. Zbudo-
wał mój charakter. Teraz biegam 
i gram w tenisa, kiedyś grałem 
w piłkę. Motywacja potrzebna jest 
i w muzyce, i w sporcie. W muzyce 
nie ma obiektywizmu wyników – 

wrażeń artystycznych nie mierzy-
my tą samą miarą. 

Jesteś najlepszym biegaczem dłu-
godystansowym wśród artystów. 
W bieganiu o rezultat walczy się 
w pojedynkę. Należysz jednak 
do „Drużyny Szpiku”, z którą 
biegasz i działasz charytatywnie. 
Jakie ma to dla znaczenie, że 
biegniesz w jej barwach?

— Myślę, że jeśli chodzi o wyniki 
sportowe, to przynależność nie 
ma znaczenia, bo każdy biegnie 
na własne konto. Nie ma cudów, 
że ktoś cię podprowadzi. Bardziej 
daje siłę to, że się widzimy na 
starcie i na mecie. Mamy te same 

koszulki, przybijamy piątki, robimy 
sobie wspólne zdjęcie i czujemy, że 
jesteśmy razem. Przynależność ma 
więc znaczenie mentalne, pomaga 
w sferze psychologicznej. Człowie-
kowi robi się miło, jak ludzie na 
trasie, nawet jeśli nie znają mnie 
jako Mezo, dopingują mnie jako 
członka „Drużyny Szpiku”.
Rozmawiał: Adam Mendrala

Muzyka – Sport – Motywacja

Zostałem szarpidrutem
Rozmowa z Jakubem Sienkiewiczem, 

liderem zespołu muzycznego Elektryczne Gitary i lekarzem, 
który niedawno wystąpił podczas „Dni Gminy Dopiewo”

Rozmowa z Jackiem Mejerem, czyli Mezo o muzyce i sporcie

 NASZ PATRONAT

Wapniarnia 3, koło Trzcianki; 

NA SPRZEDAŻ 
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha; 

tel. 697 702 624, tel. 698 656 107

ZATRUDNIĘ 
KIEROWCĘ C+E
Kontakt: 602 688 541

praca@skm-rol.pl
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Uroczystość miała miejsce przed 
VIII sesją Rady Powiatu, której te-
matem był m.in. rynek pracy. Wy-
różnionym nagrody wręczali sta-
rosta poznański, Jan Grabkowski 
oraz przewodniczący Rady Powiatu 
w Poznaniu, Piotr Burdajewicz. 

– To już piąty raz, gdy doceniamy 
artystów oraz osoby działające na 
rzecz szeroko rozumianej kultury. 
To dla nas ważny dzień, ponieważ 
kultura jest wyjątkowo istotną dzie-
dziną naszego życia. Z przyjemno-
ścią słucham, jak artyści mieszka-
jący i tworzący w powiecie, z dumą 
mówią o swoich korzeniach – po-
wiedział Jan Grabkowski.

Pierwsza nagrodę, w wysokości 
8 tys. zł., otrzymała Teresa Rogozia-
Olejnik. Założycielka i opiekunka 
Klubu Pro Sinfonika im. Mieczysła-
wa Karłowicza przy LO w Kórniku. 
Laureatka w ramach klubu organi-
zuje różnorodne wydarzenia i spek-
takle muzyczne, koncerty, wieczory 
patriotyczno-muzyczne, przybliża-
jąc sylwetki wielkich Polaków. Za-
łożony przez nią folklorystyczny 
zespół taneczny, wyłoniony spośród 
najbardziej utalentowanej młodzie-
ży, promował polską muzykę ludo-
wą i polskie tańce ludowe. Przez 
40  lat działalności klubu Teresa 
Rogozia-Olejnik przyczyniła się do 
rozwoju lokalnej społeczności, po-

przez kształtowanie wśród kilku po-
koleń kultury i wiedzy muzycznej. 
Warte podkreślenia jest także to, 
że laureatka pierwszej nagrody cały 
czas ma olbrzymi wpływ na rozwój 
kultury regionalnej. Kształtuje cha-
raktery, poszerza wiedzę i poczucie 
lokalnej dumy, dba o ochronę dzie-
dzictwa kulturowego, organizuje 
akcje edukacyjne i popularyzator-
skie z zakresu wiedzy o artystach 
powiatu poznańskiego.

Druga nagroda (5.500 zł) trafi ła 
do Hanny Sztachańskiej z Rokiet-
nicy. Uczennica klasy IV b Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Napa-
chaniu tylko w 2014 roku uhono-
rowana została wieloma prestiżo-
wymi nagrodami, m.in. Grand Prix 
VIII Spotkań Mistrzów Muzyki 
w ramach 12. Międzynarodowego 
Festiwalu Twórczości Dziecięcej 
Pacanów – Norwegia 2014. Zajęła 
też I miejsca w XVII Ogólnopol-
skim Festiwalu Piosenki „Weso-
ła Pięciolinia” w Ostrowie oraz 
w Ogólnopolskim Festiwalu Dzieci 
i Młodzieży: „Tęczowe Piosenki 
Jana Wojdaka” w Krakowie. Na za-
proszenie Majki Jeżowskiej wzięła 
również udział w charytatywnym 
projekcie Fundacji Ronalda McDo-
nalda, nagrywając płytę w towarzy-
stwie takich artystów jak: Urszula, 
Hania Stach, Rafał Brzozowski, 

Andrzej Krzywy, Olga Bończyk czy 
Natalia Schroeder. Hania jest także 
wielokrotną zdobywczynią I miejsca 
w Gminnym Konkursie Recytator-
skim „Wiosenne Poezjowanie”. 
Występuje w szkolnych i gminnych 
przedstawieniach oraz artystycz-
nych przedsięwzięciach, a także jest 
członkinią Zespołu Wokalno-Ta-
necznego „FAMA” z Rokietnicy.

Trzecią nagrodę Powiatu Po-

znańskiego (2.500 zł) odebrali Ewa 
Jarosława i Włodzimierz Buczyńscy 
z Wierzonki. W 2014 roku państwo 
Buczyńscy angażowali się w organi-
zowanie wielu wydarzeń odbywają-
cych się w ramach obchodów roku 
Augusta Cieszkowskiego. To ich za-
sługą było m.in. opracowanie mery-
toryczne wystawy z okazji 200-lecia 
urodzin Augusta Cieszkowskiego, 
opracowanie tekstów do albumu 

pt. „Hr. August Cieszkowski” oraz 
przygotowanie wielu publikacji, 
które ukazały się w różnego rodzaju 
wydawnictwach.

Ludzie kultury docenieni
W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu wręczono nagrody Powiatu 
Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

Druga edycja Międzynarodowego 
Turnieju Tenisowego Kobiet Powiat 
Poznański Open odbędzie się w mię-
dzy 27 lipca a 2 sierpnia. W porów-
naniu z ubiegłoroczną imprezą 
wzrosła pula nagród. Tym razem 
będzie ona wynosić 75 tys. dolarów.

– Jestem niezmiernie szczęśliwy, 
że nasz turniej się rozwija i ma co-
raz wyższą rangę. Przyznaję jednak, 
że zorganizowanie tak poważnej 
imprezy nie jest sprawą łatwą. Wy-
maga to sporego wysiłku ze strony 
sponsorów i organizatorów – przy-
znał na konferencji prasowej staro-
sta Jan Grabkowski. Turniej, tak jak 
przed rokiem, rozgrywany będzie 
w Centrum Tenisowym Sobota, 
w gminie Rokietnica.

– Organizacyjnie jesteśmy w stu 
procentach przygotowani do im-
prezy. Dysponujemy dziesięcioma 
otwartymi kortami. W przypadku 
kiepskiej pogody, w każdej chwili 
możemy przenieść się do hali i tam 
kontynuować zawody – zapewnił 
Tomasz Nowicki, prezes CTS. Wyż-
sza pula nagród sprawi, że na tur-
niej przyjadą jeszcze lepsze zawod-
niczki niż w ubiegłym roku. 

– Spodziewamy się tenisistek 
z czołowej setki rankingu – zdradził 
starosta poznański.

Dokładną listę startową turnie-
ju poznamy w połowie lipca. – Do 
tego czasu czekamy na ofi cjalne 

potwierdzenia ze strony zawodni-
czek. O obsadę jestem jednak spo-
kojny, ponieważ na przełomie lipca 
i sierpnia nie ma zbyt wielu innych 
znaczących imprez tenisowych. Za 
nami przemawiają nie tylko atrak-
cyjne nagrody, ale także możliwość 
wywalczenia sporej liczby punktów 
do rankingu, które mogą się oka-
zać bardzo cenne przed US Open. 
To przecież punkty wywalczone 
w takich turniejach jak ten w Sobo-
cie dają przepustkę do imprez wiel-
koszlemowych – stwierdził Karol 
Przygodzki, dyrektor turnieju.

W rozpoczynającej się już niedłu-
go drugiej edycji Powiat Poznański 
Open nie zabraknie reprezentantek 
Polski. Organizatorzy turnieju naj-
większe nadzieje wiążą z występem 

Katarzyny Piter. Poznanianka otrzy-
ma dziką kartę. Pewniakami do za-
proszeń są także Magdalena Fręch 
oraz Olga Brózda.

– Chcemy promować najlepsze 
polskie zawodniczki, a obie kilka dni 
temu zagrały w fi nale mistrzostw 
kraju. Tytuł zdobyła 18-letnia Fręch, 
która już przed rokiem zagrała w So-
bocie – przypomniał Przygodzki. 
Inne Polki, m.in. Katarzyna Kawa, 
mają także zagrać w eliminacjach, 
które rozpoczną się dwa dni przed 
rozpoczęciem turnieju głównego. 
W nim wystąpią 32 zawodniczki. 
Zwyciężczyni fi nału zainkasuje po-
nad 11 tys. dolarów oraz zdobędzie 
115 punktów do rankingu WTA. 
Jest więc o co walczyć.
Tomasz Sikorski

Powiat Poznański Open 59. rocznica Czerwca

Tomasz 
Sikorski 
redakcja@naszglospoznanski.pl

28 czerwca upamiętniono jedno 
z najważniejszych dla regionu wy-
darzeń historycznych. Wypadki, 
które miały miejsce w Poznaniu 
w czerwcu 1956 r. stanowiły jeden 
z pierwszych kamieni milowych na 
drodze Polski do odzyskania całko-
witej suwerenności. Tamten okres 
stanowi po dziś dzień powód do 
dumy dla mieszkańców aglomeracji 
poznańskiej i całej Wielkopolski. 
Niedzielne uroczystości rozpoczęły 
się złożeniem kwiatów pod tablicą 
pamiątkową w bramie Fabryki Po-
jazdów Szynowych H. Cegielskiego. 
Następnie odbyła się msza św. w in-

tencji Ofi ar Czerwca ’56 w koście-
le oo. Dominikanów. Kulminację 
uroczystości stanowił apel pamięci 
i składanie kwiatów pod pomnikiem 
Poznańskiego Czerwca ’56. Wśród 
uczestników nie zabrakło przedsta-
wicieli instytucji samorządowych. 
Wiązankę w imieniu społeczności 
i władz Powiatu Poznańskiego złożył 
starosta poznański Jan Grabkowski.

Michał 
Dziedzic
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Już 23 lipca rozpocznie się naj-
większe wydarzenie muzyczne 
w regionie. Festiwal, który podczas 
poprzedniej edycji gościł na swoich 
scenach 93 muzyków oraz zgroma-
dził ogromną publiczność powraca 
ponownie nad jezioro powidzkie. 
Patronat sprawuje „Nasz Głos Po-
znański”.

 Na 4 dni Powidz zamieni się 
w jedno wielkie festiwalowe mia-
steczko. Aby wypełnić każdy zaką-
tek muzyką, podczas wydarzenia 
zaprezentuje się ponad 150 arty-
stów, którzy tym razem otrzymają 
możliwość wystąpienia nie tylko na 
5 scenach znajdujących się na lą-
dzie ale również będą mieli okazję 
koncertowania na łodzi pływającej 
po Powidzkim jeziorze oraz w wa-
gonach gnieźnieńskiej kolejki wą-
skotorowej. Gwiazdami tegorocz-
nej edycji będą Audiofeels, grupa 
o charakterystycznym i oryginal-
nym brzmieniu, które będzie można 
usłyszeć nie tylko ze sceny głównej 
festiwalu ale również podczas re-
citalu zespołu, odbywającego się 
w Hotelu Moran.

Powidz Jam Session to nie tylko 
dobra muzyka, ale również możli-
wość aktywnego spędzenia czasu. 
Czwartego dnia festiwalu odbędzie 
się „Powidzki bieg po zdrowie”, 
którego 10 km trasa przebiegać bę-
dzie przez malownicze tereny jezior 
i lasów. Każdy uczestnik festiwa-
lu, będzie mógł skorzystać z porad 
specjalistów medycyny, wykonać 

pomiary tkanki tłuszczowej, zba-
dać znamiona na swoim ciele oraz 
porozmawiać z dietetykiem czy tre-
nerem personalnym. Dla osób chcą-
cych nieść pomoc udostępnione 
zostanie stanowisko DKMS, gdzie 
ochotnicy uzyskają możliwość zgło-
szenia się do bazy dawców szpiku. 
Na teren festiwalu zawita również 
krwiobus.

Jednak to nie wszystkie ze spor-
towych atrakcji festiwalu, aby nie 
pozwolić uczestnikom na utratę for-
my, organizatorzy zadbali o poran-
ne zajęcia z energicznej zumby nad 
brzegiem jeziora a  dla tych, którzy 
wolą bardziej statyczne ćwiczenia 
przewidziano zmysłową jogę.

Dla osób preferujących mniej 
fi zyczny tryb spędzania wolnego 
czasu proponujemy między innymi 
festiwal piwny, warsztaty muzyczne 
a także fryzjerów, masażystów, stre-
fę chillout`u oraz mnóstwo konkur-
sów. 

Druga edycja to również spotka-
nie motocyklistów oraz ogólnopol-
ski Ofi cjalny Zlot Fanów Grupy De-
peche Mode.

O wydarzeniu nie sposób opo-
wiedzieć w kilku zdaniach, po-
nieważ lista atrakcji jakie fundują 
organizatorzy jest bardzo długa. 
Sam festiwal to idealne miejsce dla 
osób, które chcą miło spędzić czas 
z rodziną i przyjaciółmi. Jeżeli nie 
planowaliście jeszcze nic na drugą 
połowę lipca to Powidz Jam Session 
Festiwal jest obowiązkowym punk-
tem udanych wakacji.
Konrad Koterba

Do gminy Tarnowo Podgórne po-
wraca kino plenerowe. Tegoroczne 
seanse odbędą się w Lusowie, Tar-
nowie Podgórnym i Przeźmiero-
wie. GOK „SEZAM” zapowiadaja 
większy niż w ubiegłym roku ekran 
i 100 leżaków do dyspozycji widzów. 
Wstęp na wszystkie projekcje bę-
dzie wolny.

Jako pierwszy wyświetlony zosta-
nie fi lm „Strażnicy Galaktyki”. Jego 
bohaterem jest zuchwały awanturnik 
Peter Quill, który kradnie tajemniczy 
artefakt będący obiektem pożąda-
nia złego i potężnego Ronana. Am-
bicje ostatniego zagrażają całemu 
wszechświatowi. Chcąc uniknąć 
gniewu Ronana, Quill zmuszony jest 
zawrzeć niewygodny sojusz z czte-
rema niemającymi nic do stracenia 
outsiderami: Rocketem – uzbrojo-
nym szopem, Grootem – drzewo-
kształtnym humanoidem, śmier-
telnie niebezpieczną i tajemniczą 
Gamorą i żądnym zemsty Draxem 

Niszczycielem. Kiedy główny boha-
ter odkrywa prawdziwą moc artefak-
tu i zagrożenie, jakie stanowi on dla 
kosmosu, musi zmobilizować swoich 
niesubordynowanych towarzyszy do 
ostatniej bitwy, od której zależą losy 
galaktyki. Amerykański fi lm akcji zo-
baczymy w sobotę 1 sierpnia o godz. 
21 w ośrodku Val di Sole w Lusowie.

Tydzień później, 8 sierpnia w Tar-
nowie Podgórnym zobaczyć będzie 
można polską komedię „Wkręceni 
2”. Jest to kontynuacja przebojo-
wego fi lmu „Wkręceni”. Przyjaciele 
Tomka „Szyi” Zarównego (Paweł 
Domagała) rozjechali się po świecie, 
a on jako jedyny został w rodzinnym 
mieście. Podczas pracy mężczyzna 
poznaje przypadkowo Klementynę 
(Małgorzata Socha). Kobieta po-
stanawia zabrać go na kilka dni do 
Warszawy, na co Szyja godzi się bez 
wahania. Niestety, Tomek ma żonę, 
Jadźkę (Barbara Kurdej-Szatan), 
która za wszelką cenę chce sprowa-

dzić męża do domu. Pokaz odbędzie 
się na placu przy kościele w Tarno-
wie Podgórny. Początek o godz. 21.

Ostatnia projekcja odbędzie się 
na terenie przy Centrum Kultu-
ry w Przeźmierowie. 29 sierpnia 
o godz. 20 zostanie tam wyświetlony 
jeden z większych kinowych prze-
bojów ostatnich lat – „Bogowie”. 
Ten biografi czny dramat opowiada 
o życiu profesora Zbigniewa Reli-
gi, słynnego kardiochirurga, który 
w dorobku miał m. in. pierwszy 
udany przeszczep serca w naszym 
kraju. Historia trzyma w napięciu, 
potrafi  rozbawić i wzruszyć. Film 
zdobył wiele nagród, m. in. „Orła” 
2015 i „Złotego Lwa” 2014. Zapra-
szamy na pokazy!

14 lipca do księgarń trafi ła nowa 
książka Emilii Padoł pt. „Dżentel-
meni PRL-u” (Prószyński Media Sp. 
z o.o.). Jej bohaterami są: Leopold 
Tyrmand, Zbigniew Cybulski, Marek 
Hłasko, Leon Niemczyk, Daniel Ol-
brychski, Stanisław Mikulski, Jerzy 
Zelnik, Andrzej Łapicki i Jan Nowicki.

Wszyscy oni „byli w PRL-u nie-
kwestionowanymi wzorami – mę-

skiej urody, zaradności i sukcesu. 
Wzorcami tego, jak powinno się 
zachowywać, co należy myśleć, 
kim powinno się być. Charyzma-
tyczni, wyraziści, z charakterem 
– to obok ambicji najważniejsze po-
twierdzenie tego, że dżentelmenami 
jednak byli. Oczywiście wszyscy byli 
też atrakcyjni, rozkochiwali w so-
bie kobiety, często umieli owinąć je 

sobie wokół palca, bez-
sprzecznie wzbudzali 

też zazdrość wśród męż-
czyzn. Nie licząc ich wad 

i nie wychwalając zalet, jedno trzeba 
im przyznać: do dziś nie dają o sobie 
zapomnieć, a ich książki i role, choć 
może szumnie to brzmi, to po pro-
stu kanon polskiej kultury i sztuki.” 
(fragment książki)

Powidz Jam Session Kino na leżakach

Dżentelmeni PRL-u

Pięć premier Teatru Muzycznego
W sezonie artystycznym 2014/2015 
Teatr Muzyczny w Poznaniu, nad 
którym patronat sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”, pokazał widzom 
aż pięć premier. W październiku był 
to czołowy broadwayowski musical, 
z największymi gwiazdami sceny 
musicalowej w Polsce „Jekyll&Hy-
de”. Z kolei 12 grudnia w Scenie 
na Piętrze Grzegorz Chrapkiewicz 
wystawił komedię „Akompaniator”. 
Już miesiąc później Maria Sartova 
„Hello, Dolly”, z Grażyną Brodziń-
ską w roli głównej. 27 lutego można 
było posłuchać największych prze-
bojów z okresu 20-lecia międzywo-
jennego w spektaklu „Nie ma jak 
lata 20., lata 30.”, który w mig stał 
się prawdziwym hitem. 

Niemniej zainteresowania wzbu-
dziła propozycja dla najmłodszych, 
a  więc „Dookoła karuzeli, czyli 
dziecko potrafi ”. Nawiązywała ona 
do cyklu widowisk „Dziecko potra-

fi ” z lat 80. i 90. Oprócz premier 
Teatr Muzyczny zaprezentował 
publiczności szereg dodatkowych 
wydarzeń, takich jak: koncerty 
„Face to Face”, Salony Poezji, kon-
cert zaduszkowy, koncert „Miko-
łajkowe granie z piosenkową kro-
wą”, koncerty bożonarodzeniowe 
„Kolędujmy Małemu”, koncerty 
sylwestrowe „Operetkowa Lista 
Przebojów”, koncert „To ostatnia 
niedziela”, konferencja dla nauczy-
cieli, festyn rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka, warsztaty „W emocjach 
jest moc” oraz liczne Dni Rodzin-
ne dla dzieci.

Sezon 2015/2016 będzie dla 
Teatru Muzycznego wyjątkowy. 
W 2016 roku obchodzi bowiem ju-
bileusz 60-lecia działania Teatru, 
który zakończy premierą musicalu 
„Seksmisja”, na podstawie kulto-
wego fi lmu Juliusza Machulskiego 
z 1983 roku. Lech 

W 2016 roku teatr obchodzić będzie jubileusz 60-lecia działania 
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Prawdziwym hitem okazał się broadwayowski musical, z największymi 
gwiazdami sceny musicalowej w Polsce „Jekyll&Hyde”. 
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Poznań potrzebuje drugiej nogi
W ostatnim czasie głośno jest, 
w ujęciu pozytywnym, o poznań-
skim żużlu. Trzy turnieje żużlowe 
na poznańskim Golęcinie mają 
w nazwie markę „LOTTO”. Skąd 
idea wsparcia odradzającego się 
sportu motorowego?

— Jestem również dyrektorem 
Oddziału Totalizatora Sportowego 
w Zielonej Górze, i to właśnie tam 
zaraziłem się żużlem i zacząłem 
nim interesować. Zresztą nie tylko 
interesować, ale też i wspierać. 
Mieszkając w Poznaniu z „czarnym 
sportem” miałem mało wspólne-
go. Tutaj dominuje piłka nożna, 
a potem długo, długo nic. Nato-
miast region lubuski słynie z żużla. 
Lubuskie kluby są naprawdę mocne, 
silne i też sport w ich wykonaniu jest 
wysokiego formatu, na najwyższym 
poziomie. Obecny mistrz Polski 
pochodzi właśnie z lubuskiego. 
W momencie gdy otrzymałem ofertę 
współpracy dotyczącą uczestnictwa 
w odradzającym się żużlu w Pozna-
niu, to od razu pojawiła się myśl, 
aby wspierać projekt PSŻ Poznań. 
Mam nadzieję, że w przyszłości za-
owocuje on żużlową ekstraklasą, i że 
tutaj w Poznaniu będą odbywały się 
mecze na wysokim sportowym po-
ziomie. Taka jest geneza wspierania 
żużla na Golęcinie. Nie raz już rów-
nież mówiłem i powtarzam po raz 
kolejny, że Poznań powinien mieć 
„drugą nogę” w sporcie. Ponieważ 
na tym najwyższym, mistrzowskim 
poziomie sportowym mamy w zasa-
dzie tylko Lecha Poznań.

W jednym z wcześniejszych 
wywiadów użył Pan określenia 
„strefa cienia” – na warunki, 
w których funkcjonują poza-
piłkarskie kluby w Poznaniu. 
Wspomniał Pan też o marketingu 
sportowym jako remedium na 
rzeczoną „strefę cienia”. Jakie 
wskazówki możemy przekazać 
klubom sportowym w Poznaniu?

— W moich kompetencjach leży 
zajmowanie się marketingiem, 
marketing sportowy to już jest 
specyfi czna jego odmiana. Nie 
chcę nikogo pouczać mówiąc, 
co można zrobić. Przykładami 
dobrych praktyk marketingowych 
są właśnie działania Lecha Poznań, 
czy lubuskich klubów żużlowych. 
Oprawy na piłkarskim Lechu i na 
lubuskich stadionach żużlowych są 
bardzo wysokiej jakości. Społeczeń-
stwo sportowe wie jak kibicować. 
Nie ma awantur, niszczenia mienia, 
zachowań parakibicowskich. 
W większości przypadków jest to 
po prostu bardzo dobre kibicowa-
nie. Nieodłącznie z elementami 
działań marketingowych wiążą 
się jednak środki fi nansowe. I tu 
chcemy istnieć wspierając sport 
jako Totalizator Sportowy właści-
ciel marki LOTTO. Będziemy się 
bardzo mocno przyglądać temu co 
się dzieje z poznańskim żużlem. 
Jeżeli rozwój dyscypliny w Pozna-

niu będzie zmierzał w dobrą stronę 
i klub będzie się rozwijał – tak jak 
chcieliby tego poznańscy kibice 
i docelowo poznańska drużyna 
wejdzie do ekstraklasy, to z całą 
pewnością zaplanujemy nasz udział 
w tym wydarzeniu. Trzymamy 
kciuki i jesteśmy dobrej myśli. Ci 
którzy angażują się w odrodzenie 
żużla w Poznaniu, moim zdaniem, 
są wielkimi pasjonatami. 

Jakie inne inicjatywy sportowe 
Totalizator będzie wspierał w Po-
znaniu w najbliższym czasie?

— Jeżeli chodzi o sport to tak 
naprawdę rozpoczęliśmy obecny 
rok podsumowaniem zeszłego 
– dekorując najlepszych spor-
towców wielkopolski na Wielkim 
Balu Sportowca. Potem mieliśmy 
tytularne wydarzenie – LOTTO 
Maniacka Dziesiątka. Jest to 
wydarzenie cykliczne. Bodajże 
jedenasty raz odbywał się ten bieg 
wokół Malty i ulicami centrum 
Poznania. Jest to jedno z czterech 
tytularnych wydarzeń w Poznaniu, 
w którym bierzemy udział. Biegło 
ponad 4 tysiące osób, a w ciągu 
4 dni skończyły się zapisy – co 
świadczy o mocnej pozycji tego 
biegu i dużym zainteresowaniu 
imprezą. Kolejna impreza odbyła 
się w maju – była to LOTTO Plaża 
Wolności. Impreza była sportowo 
bardzo dobrze obsadzona – brali 
w niej udział mistrzowie Polski. To 
była prawdziwie męska siatkówka 
plażowa, dopisała nam pogoda 
i było bardzo duże zainteresowanie 
kibiców. Pod koniec maja mieliśmy 
mistrzostwa Europy w wioślar-
stwie. Jedna z najważniejszych, 
jeżeli nie najważniejsza tegoroczna 
impreza międzynarodowa w Polsce. 
Takich imprez w tym roku nie 
mamy w kraju wiele. W lipcu zaczął 
się żużlowy cykl imprez – LOTTO 
Poznań Speedway Cup. W lipcu 
współorganizujemy też nocny bieg 
LOTTO Maniacka Piątka. Ten 11 
lipca to taki dzień startu różnych 
imprez, bo właśnie wtedy rozpoczął 
się Poznań Open. Również znana, 
bardzo mocna poznańska impreza 
tenisowa, która od lat cieszy się 
dużym powodzeniem. Impreza ma 
szczęście do dobrze rokujących 
tenisistów. Z tej imprezy wywodzi 
się Janowicz i inni międzynarodowi 
zawodnicy, którzy później odnosili 
sukcesy. Myślimy również o Cava-
liadzie. Tak naprawdę to są najważ-
niejsze imprezy, w które jesteśmy 
zaangażowani i jakie będziemy 
mieli do dyspozycji w Poznaniu. 

Faktycznie robi to wrażanie tych 
imprez wspieranych przez LOT-
TO jest całkiem sporo. 

— Staramy się uczestniczyć 
w największych wydarzeniach w re-
gionie. Spółka powołana jest po to 
żeby wspierać sport i to jest nasza 
powinność. Ministerstwo Sportu 
również korzysta z pozyskanych 

przez nas środków – z tego budżetu 
powstają hale, stadiony boiska. 
Wiele obiektów sportowych w kraju 
jest współfi nansowanych ze środ-
ków Totalizatora Sportowego. War-
to podkreślić, że współpracujemy 
z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta 
Poznania. Takim przykładem 
współpracy są chociażby ostatnie 
mistrzostwa Europy w wioślarstwie. 

Dyrektor Adam Dubas znany jest 
z zamiłowania do poznańskiego 
sportu. A komu kibicuje Adam 
Dubas po godzinach pracy?

— Faktycznie interesuję się 
sportem. Już nawet moja żona wie, 
że tuż po wieczornych wiadomo-
ściach, jak jest sport, to nie przełą-
cza się telewizora na inne kanały. 
Jak większość Polaków interesuję 
się piłką nożną. Oglądam Ligę 
Mistrzów i sprawia mi to przyjem-
ność. Interesuję się też tenisem, 
lubię lekkoatletykę, szczególnie 
wydarzenia międzynarodowe, typu 
igrzyska olimpijskie, czy mistrzo-
stwa świata. Często udaje mi się 
bywać na meczach Lecha Poznań 
i kibicować drużynie. Byłem na 
ostatnim w tym sezonie meczu 
z Wisłą i mistrzowskiej fecie. Bar-

dzo się ucieszyłem z sukcesu pił-
karzy. Dobrze, że mamy drużynę 
z której jesteśmy dumni. Jeśli tylko 
czas pozwala kibicuję lubuskim 
żużlowcom.

Czy ma Pan czas na uprawianie 
sportu? 

— Biegam w miarę regularnie. 
Jeśli pozwala czas. Co 2-3 dni 
po 5-10 kilometrów. A i czasem 
w tenisa człowiek zagra. W zimie 
jeżdżę na nartach, a w lecie lubię 
nurkować, ale to raczej nie w Pol-
sce. 

Wywiad z Adamem Dubasem, dyrektorem Oddziału Totalizatora Sportowego w Poznaniu

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M

rozmawiał
Marcin Cybulski
kontakt@naszglospoznanski.pl



NR 81 / 13 LIPCA 2015

14
Zagrają świetni tenisiści 
Wojciech Fibak stał za poznań-
skim turniejem tenisowym 
w 1992 roku, stoi też i dzisiaj. Nie 
zamierza Pan chyba odpuszczać?

— Stoję tu gdzie stałem, wciąż 
uśmiechnięty. Tenis to moja ulu-
biona dyscyplina sportu i bardzo 
się cieszę, że duży turniej tenisowy 
na tak długo zawitał do Poznania. 
Turniej ATP, który sprowadziłem 
do tego miasta, pozwala na to, by 
kibice mogli oglądać naprawdę 
świetnych tenisistów. Grywał tu 
i Marat Safi n, i Juan del Potro, 
i Juan Carlos Ferrero. To nie są 
przypadkowi ludzie, a tenisiści, któ-
rzy wtedy zaczynali swoje kariery 
na Golęcinie, a później podbijali 
czołówki światowych rankingów. 

Tym razem organizatorom udało 
się ściągnąć paru zawodników 
z pierwszej setki rankingu ATP. 
Na kogo musimy zwrócić uwagę?

— Pablo Carreno Busta ma 
podobny potencjał do Davida 
Goffi na, który w zeszłym roku 
wygrał poznański turniej, a dziś jest 
piętnasty na świecie. Busta to klasa 
światowa. Dobrze znamy też Joao 
Souze, którego mecze możemy 
często oglądać w transmisjach tele-
wizyjnych. Lucas Pouille – na niego 
też zwróciłbym uwagę. Francuz gra 
bardzo ofensywnie i korzysta z me-

tody „serwis-siatka”. Kibice będą 
mogli zobaczyć kompletnie inny 
styl gry. Z kolei Albert Montanes to 
drobny, niski tenisista ze znakomitą 
techniką, często pokazuje bardzo 
fi nezyjne zagrania. Jeśli chodzi 
o Paula-Henri Mathieu, to kiedyś 
był numerem jeden we Francji. 
Jest może w małym regresie, ale to 
chyba największe nazwisko tego 
turnieju. 

Co z młodymi Polakami, którzy 
wezmą udział w Poznań Open?

— Hubert Hurkacz to najlepszy 
polski junior i zasłużenie utrzy-
mał dziką kartkę. Jest wyjątkowo 
inteligentnym i pełnym pokory 
tenisistą. Chce się przebijać do 
wielkiego tenisa, choć jest jeszcze 
nisko w rankingu. Z Michałem 
Dembkiem mam dobry kontrakt 
i bardzo się cieszę, że tak solidny 
chłopak dostał szansę gry na takim 
turnieju. To zawodnik, który nie boi 
się ciężkiej pracy na korcie. Dobrze, 
że ci chłopcy zagrają z lepszymi od 
siebie.

Niestety, przez konfl ikt terminów 
z Pucharem Davisa, na poznań-
skim turnieju nie zobaczymy 
najlepszych polskich tenisistów. 

— Moja mama powtarza, że zawsze 
kilka ważnych wydarzeń rozpoczy-

na się o tej samej godzinie i tego 
samego dnia. Nie idzie się rozdwo-
ić. Akurat tak trafi liśmy, że Puchar 
Davisa w Szczecinie odbywa się 
w tym samym okresie, co Poznań 
Open. Przez to nie obejrzymy w Po-
znaniu Jerzego Janowicza, Michała 
Przysiężnego, a także naszych 
eksportowych deblistów. Ale wobec 
tego pojawia się szansa dla tych 
młodych chłopaków, o których już 
mówiłem.

W eliminacjach obejrzeliśmy 
z kolei Przemysława Michockie-
go, zwycięzcę ogólnopolskiego 
turnieju juniorskiego im. Wojcie-
cha Fibaka. To już była 39. edycja 
tych mistrzostw.

— Prawda, że aż trudno w to uwie-
rzyć? W latach 70. pierwszy raz ten 
turniej zorganizował mój ojciec i od 
tego czasu tak to trwa. Młodzież 
gra na moich rodzinnych kortach 
AZS. W tym roku turnieju turniej 
rozpoczyna się w sobotę, 27 czerw-
ca. To świetna promocja tenisa, 
bo tenis to sport, który wychowuje 
i jest dla tych młodych zawodników 
szkołą życia.

Rozmowa z Wojciechem Fibakiem o challengerze Poznań Open

Za sprawą wyższej niż w ubiegłym 
roku puli nagród, która wyniesie 
ponad 64 tys. euro, w Poznaniu 
będziemy mogli podziwiać wielu 
interesujących tenisistów. To naj-
większy w tym tygodniu challenger 
rozgrywany na kortach ziemnych 
w Europie i jeden z dwóch najwięk-
szych odbywających się w tym ter-
minie na świecie! 

– Skład zawodników turnieju 
głównego musi robić wrażenie – 
mówi Krzysztof Jordan, dyrektor 
turnieju. – Na kortach wystąpią 
m.in. trzej tenisiści z pierwszej set-
ki rankingu ATP – Pablo Carreno 
Busta (67), Joao Souza (81) i Lucas 
Pouille (96 ATP). 

23-letni Hiszpan Carreno Busta 
na początku roku był już nawet 49 
tenisistą świata. To uczestnik naj-
większych tenisowych turniejów 
z Wielkimi Szlemami na czele. Do-
tarł nawet do III rundy US Open. 
W zakończonym właśnie Wimble-
donie przegrał w I rundzie ze słyn-
nym Francuzem Gaelem Monfi lsem. 

Brazylijczyk Souza zasłynął tym, 
że rozegrał z kolei najdłuższy w hi-
storii mecz w Davis Cup. Pojedynek 
z Leonardo Mayerem toczył się 
przez 6 godzin i 42 minuty!

W dodatku do Poznania przyjadą 
zawodnicy, którzy jeszcze kilka lat 
temu byli wśród czołówki świato-
wego tenisa. Paul-Henri Mathieu 

(127 ATP) w 2008 roku był… 12 
tenisistą świata! Może pochwalić 
się też tym, że pokonał… obecnego 
lidera światowego rankingu Novaka 
Djokovica.

– Dla takiego tenisisty warto 
przyjść na korty Parku Tenisowego 
Olimpia – zachęca Wojciech Fibak. 

Warto wymienić też Hiszpana 
Alberta Montanesa (126), który 
najwyżej w rankingu ATP był na 22 
miejscu (2010 rok). 

W turnieju głównym na pewno 
zobaczymy czterech Polaków (13 in-
nych rozpoczęło grę w sobotnich eli-
minacjach). „Dzikie karty” do turnie-
ju głównego trafi ły w tym roku m.in. 
do trzech polskich tenisistów: dobrze 
znanego poznaniakom Andrzeja Ka-
pasia oraz juniorów Huberta Hurka-
cza i Michała Dembka. W turnieju 

głównym zagra także, dzięki rankin-
gowi, Grzegorz Panfi l. Ten ostatni 
w pierwszej rundzie trafi ł na turniejo-
wą „jedynkę” Carreno Bustę.

Warto przypomnieć, że w po-
przednich latach w turnieju w Po-
znaniu wzięli udział tak renomowa-
ni tenisiści, jak chociażby Jewgienij 
Kafi elnikow, Juan Martin del Potro, 
Marat Safi n, Juan Carlos Ferrero, 
Fabrice Santoro, a  także Jerzy Ja-
nowicz i David Goffi n, który awan-
sował na 15 miejsce światowego 
rankingu, wygrał m.in. z Miloszem 
Raoniciem ( 8 na liście ATP).

Największy challenger w Europie

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl

Damian 
Smyk
redakcja@naszglospoznanski.pl 

Poniedziałek 2015-07-13
•  Gry eliminacyjne Poznań Open 

– fi nały godz.10.00
•  I runda gry pojedynczej i I runda 

gry podwójnej 

Wtorek 2015-07-14
•  I runda gry pojedynczej i I runda 

gry podwójnej godz.10.00

Środa 2015-07-15
•  II runda gry pojedynczej i I run-

da gry podwójnej godz.11.00
•  Players Party – Restauracja 

Weranda (Stary Browar) godz. 
21:00

•  ATP Players After Party – klub 
SQ (Stary Browar) godz. 22.00

Czwartek 2015-07-16
•  Algida Cup – ogólnopolski 

tenisowy turniej dziecięcy „Tenis 
10”, kategoria zielona (10-lat) 
godz. 9:00

•  II runda gry pojedynczej 
i ćwierćfi nały gry podwójnej 
godz.11.00

•  Casinos Poland Party – Hotel 
IBB Andersia godz. 21:00

 

Piątek 2015-07-17
•  Algida Cup – ogólnopolski 

tenisowy turniej dziecięcy „Tenis 
10” – kategorie: niebieska (5-6 
lat) godz. 12.00, pomarańczowa 
(9 lat) godz. 9.00, fi nały katego-
rii zielonej (10 lat) godz.10.00

•  Ćwierćfi nały gry pojedynczej 
i półfi nały gry podwójnej 
godz.11.00

•  Turniej deblowy VIP godz.13.00
•  Ofi cjalny Bankiet ATP – Tennis 

& Wine Party godz. 20.00, Re-
stauracja Mielżyński – City Park

 
Sobota 2015-07-18
•  Algida Cup – ogólnopolski 

tenisowy turniej dziecięcy „Tenis 
10”, kategoria czerwona (7 i 8 
lat) godz. 9:00

•  Turniej deblowy VIP godz.10.00
•  Charity Golf Tournament – Ła-

wica Golf Club godz. 11:00
•  Półfi nały gry pojedynczej i fi nał 

gry podwójnej godz.12.00
 
 Niedziela 2015-07-19 
•  Finał gry pojedynczej 

godz.12.00.

Program

 Pełne i zawsze aktualne relacje z Poznań Open tylko na
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Grzegorz Panfi l jest doskonale 
znany poznańskiej publiczności.

Na poznańskim turnieju goszczą znane osoby, na zdjęciu Wojciech 
Fibak z Mariuszem Czerkawskim.
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