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Dlaczego Bartłomiej Wróblewski? Dlaczego Bartłomiej Wróblewski?  STR. 9
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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!

Seks dla opornychSeks dla opornych

Świetny spektakl z Marią Pakulnis i Mirosławem Kropielnickim zostanie Świetny spektakl z Marią Pakulnis i Mirosławem Kropielnickim zostanie 
dwukrotnie wystawiony w Centrum Kultury w Przeźmierowie. Dla naszych dwukrotnie wystawiony w Centrum Kultury w Przeźmierowie. Dla naszych 
Czytelników mamy podwójne zaproszenie.Czytelników mamy podwójne zaproszenie. STR. 13STR. 13

REKLAMA



NR 85 / 5 PAŹDZIERNIKA 2015

2 Z DRUGIEJ STRONY

To kwestia charakteru, nie kalendarzy…

Kalendarium

8 października
CZWARTEK 
• Koncert promujący nowy 
album duetu Marta Torebko / 
Izabela Frąckowiak, zatytuło-
wany „Kobiety” odbędzie się 8 
października o godz. 20 w Blue 
Note. Patronat objął „Nasz 
Głos Poznański”. Dla Czytel-
ników mamy dwa podwójne 
zaproszenia. Szczegóły na www.
naszglospoznanski.pl . 
• O godz. 21 w poznańskim 
BaRock Clubie rozpocznie się 
pełen akcji i humoru występ 
zespołu Combo 90210. Usłyszeć 
będzie można największe 
muzyczne przeboje z seriali 
telewizyjnych lat 80. i 90., m.in.: 
„Drużyna A”, „Alf”, „Beverly 
Hills 90210”. Dla naszych Czy-
telników mamy dwa pojedyncze 
zaproszenia. Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl . 

16 października
PIĄTEK
• Tradycyjnie już, jesienną porą 
w gminie Kleszczewo odbędzie 
się Dzień Seniora. Z tej okazji, 
oprócz rodzimych chórów 
„Kleszczewianki” i „Stokrotki”, 
zaśpiewa także Alicja Majewska. 
Artystce znanej z wielu pięknych 
piosenek, jak choćby „Jeszcze 
się tam żagiel bieli”, czy „Być 
kobietą”, akompaniować będzie 
Włodzimierz Korcz i kwartet 
smyczkowy. Organizatorzy 
zapraszają wszystkich do hali 
widowiskowo-sportowej– 
bezpłatne wejściówki można 
odebrać w OPS w Kleszczewie. 
Początek godz. 18. 

21 października
ŚRODA
• O godz. 19 w Sali Ziemi MTP 
odbędzie się niezwykły koncert 
musicalowy „Face to Face. 
Musical spotyka fi lm”. Podczas 
jednego wieczoru będzie można 
wysłuchać najbardziej lubia-
nych fragmentów czołowych 
broadwayowskich musicali, 
w wykonaniu największych 
gwiazd. Wśród nich między 
innymi: Edyta Krzemień, Marta 
Wiejak, Anna Lasota, Agnieszka 
Wawrzyniak, Janusz Kruciński, 
Damian Aleksander, Janusz 
Radek i Tomasz Steciuk. Podczas 
wydarzenia odbędzie się również 
premiera pierwszej piosenki do 
musicalu „Seksmisja”.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — W minioną sobotę miałem przy-
jemność uczestniczyć w inauguracji 
roku akademickiego Stęszewskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tego 
typu stowarzyszenia siłą rzeczy ko-
jarzą się z osobami starszymi. Nagle 
dotarła do mnie myśl, że za zaledwie 
parę lat będę mógł dołączyć do… stu-
dentów 50+. Nie powiem, bym był 
najszczęśliwszy…Pewnie i stęszew-
scy studenci 50+ mają swoje obawy. 
Na szczęście, otuchy nam wszystkim 
dodała prezes Danuta Niedzwiecka, 
która mówiła, że teraz kreuje się 

nowy model ludzi po 50-tece, czy też 
emerytów – osób samodzielnych, 
prowadzących aktywny tryb życia 
poprzez stały kontakt z nauką, sztuką 
i uprawianiem sportu. 

– Warto wierzyć, że to co najlep-
sze jest wciąż przed nami – mówiła 
prezes SUTW. – Szczęśliwy jest ten 
człowiek, który posiada pasję. My 
jesteśmy wcześnie urodzeni, ale 
pozytywnie zakręceni!

Podoba mi się inicjatywa Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku, która 
dowodzi, że współcześni seniorzy 

są niezwykle wartościową grupą. 
Jeszcze im się chce zdobywać wiedzę 
i działać. Przypomniało mi się zdanie, 
które usłyszałem rozmawiając z dr. 
Marianem Królem (rocznik 1939!), 
byłym wojewodą, dziś prezydentem 
Towarzystwa im. H. Cegielskiego, 
który wciąż emanuje totalną pozy-
tywną energią: „W każdym wieku 
człowiek może zrobić coś ważnego”!

I na koniec cytat z Jana Sztau-
dyngera: „Jedni są wiecznie młodzi, 
drudzy wiecznie starzy, to kwestia 
charakteru, a nie kalendarzy”…

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

W każdym wie-
ku można zrobić 
coś ważnego!

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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POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

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

19 X
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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Dzięki podpisanemu 22 września 
listowi intencyjnemu przez zastęp-
cę prezydenta Poznania Macieja 
Wudarskiego i wójta gminy Tarno-
wo Podgórne Tadeusza Czajkę oba 
samorządy uczyniły kolejny krok 
w kierunku integracji transportu 
zbiorowego. Intencją obu gmin jest 
uruchomienie zintegrowanych linii 
1 października 2016 r. Najbardziej 
zyskają na tym mieszkańcy – zarów-
no z Tarnowa Podgórnego oraz Po-
znania, mogąc w przyszłości korzy-
stać z rozbudowanej sieci połączeń 
ZTM Poznań na podstawie jednej 
taryfy biletowej.

Współpraca miasta Poznania 
i gminy Tarnowo Podgórne ma do-
prowadzić do zawarcia porozumie-
nia międzygminnego w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego, 
na mocy którego od 1 października 
2016 r. system transportowy or-
ganizowany przez gminę Tarnowo 
Podgórne włączony zostanie do sys-
temu publicznego transportu zbio-
rowego miasta Poznania.

– Jesteśmy zainteresowani stwo-
rzeniem optymalnego systemu 
transportowego dla dobra pasaże-
rów – mówi Maciej Wudarski, za-
stępca prezydenta miasta Poznania.

– Powyższe rozwiązanie pozwoli 
na zaoferowanie wspólnego biletu 
na podróże do Poznania, po Pozna-
niu oraz na terenie gminy Tarnowo 
Podgórne, a także optymalizację sie-
ci komunikacyjnej i rozkładów jazdy. 
To korzystna propozycja zarówno 
dla mieszkańców gminy, jak i pa-
sażerów Poznania, którzy obecnie 
stanowią jedną trzecią ogólnej liczby 
pasażerów naszej komunikacji auto-
busowej – wskazuje Tadeusz Czajka, 
wójt gminy Tarnowo Podgórne.

Zwiększanie zakresu przewozów 
pasażerów, w tym integracji Pu-
blicznego Transportu Zbiorowego 
w ramach Aglomeracji Poznańskiej, 

to jeden ze strategicznych i konse-
kwentnie realizowanych celów ZTM 
Poznań. Od 1 stycznia 2015r. ZTM 
zarządza transportem publicznym 
obejmującym miasto Poznań oraz 
13 Gmin Aglomeracji. Dzięki suk-
cesywnie prowadzonej integracji 
do dyspozycji klientów ZTM jest 45 
linii podmiejskich, na których obo-
wiązuje pełna taryfa ZTM Poznań.

Komunikacja gminy Tarnowo 
Podgórne TPBUS to spółka gmin-
na, zapewniająca połączenia au-
tobusowe gminom Tarnowo Pod-
górne, Duszniki i Kaźmierz oraz 
Poznaniowi. Posiada 26 autobu-
sów, z czego 25 niskopodłogowych. 
W trosce o podwyższanie jakości 
usług spółka inwestuje w nowo-
czesne systemy zarządzania po-
tokami pasażerskimi. Wszystkie 
autobusy wyposażone są w system 
GPS, umożliwiający dyspozytorowi 
bieżący monitoring przebiegu każ-
dego pojazdu. Ponadto 4 autobusy 
posiadają elektroniczne bramki li-
czące potoki pasażerskie. Autobusy 
TPBUS przejeżdżają rocznie ponad 
1,6 mln kilometrów, przewożąc pra-
wie 3 miliony pasażerów.

Zintegrowany transport stano-
wi duże ułatwienie dla pasażerów, 
korzystają oni bowiem z jednego 
nośnika biletów okresowych (karta 
PEKA) i jednej taryfy biletowej.

– System PEKA jest nowoczesną 
platformą teleinformatyczną uła-
twiającą proces integracji – pod-
kreśla Bogusław Bajoński, dyrektor 
Zarządu Transportu Miejskiego 
w Poznaniu.

Zintegrowany transport stanowi 
duże ułatwienie dla pasażerów, ko-
rzystają bowiem z jednego nośnika 
biletów okresowych (karta PEKA) 
i jednej taryfy biletowej. Klienci 
mają do wyboru możliwość opłaca-
nia przejazdów na podstawie biletów 
okresowych lub z tPortmonetki na 
karcie PEKA, na podstawie jednora-
zowych biletów czasowych w formie 
papierowej lub kasowanych poprzez 
aplikacje w telefonach komórko-
wych. Integracja podwyższa także 
standard komunikacji poprzez ko-
rzystną dla pasażerów modyfi kację 
układu linii i rozkładów jazdy.

Obecnie miasto Poznań organi-
zuje publiczny transport zbiorowy 
w Poznaniu oraz na podstawie za-
wartych porozumień międzygmin-
nych terenie 13 sąsiednich gmin. 
W 5 gminach: Luboń, Komorniki, 
Suchy Las, Rokietnica, Czerwo-
nak – dotyczy to wszystkich linii; 
w 8 gminach: Dopiewo, Kórnik, 
Mosina, Murowana Goślina, Po-
biedziska, Puszczykowo, Swarzędz, 
Szamotuły – dotyczy to wybranych 
linii. ARz 

Wspólny bilet: 
zyskają podróżni
Od 1 października przyszłego roku Tarnowo Podgórne i Poznań 
mają mieć wspólną komunikację publiczną
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W niedzielę, 11 października, odbę-
dzie się 16. PKO Poznań Maraton 
im. Macieja Frankiewicza. W związ-
ku z tym już od godzin porannych 
aż do godzin popołudniowych – za-
kończenia imprezy sportowej na-
stąpią duże zmiany w kursowaniu 
tramwajów oraz autobusów miej-
skich i podmiejskich. 

Zarząd Transportu Miejskiego 
w Poznaniu przygotował niemalże 
dla wszystkich linii objazdy. Na tra-
sy w tym dniu wyjadą też 4 wahadło-
we linie tramwajowe: 31, 32, 33, 34. 
W związku z tymi, tak dużymi zmia-
nami, które spowodują duże zamie-
szanie wśród pasażerów, radzimy 
zwracać baczną uwagę na kierunek 
jazdy. Z pewnością nie uniknie się 
przesiadek. Np. jadąc z Franowa 
do Starołęki trzeba będzie się prze-
siadać trzy razy (z tramwaju linii: 1, 
16 lub 18 na os. Czecha do linii 34, 

a na rondzie Starołęka do 33!) Spo-
wodowane to będzie tym, że przez 
te węzłowe skrzyżowania pobiegną 
maratończycy i w tym czasie nie 
mogą tam przejeżdżać tramwaje. 
Tak będzie też w innych miejscach 
np.: na Sołaczu czy w ul. Grun-
waldzkiej. Stąd tak zapowiadane są 
duże zmiany, które na kilkanaście 
godzin spowodują komunikacyjne 
zamieszanie. 

Jeśli więc nie trzeba w tym dniu 
jeździć tramwajami lub autobusa-
mi, albo korzystać z samochodu, 
najlepiej zostać w domu lub pójść 
na spacer i po drodze kibicować bie-
gaczom.

Komunikacyjny 
labirynt 

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ  691-895-296
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70-lecie kórnickiego LO

Uroczystości rozpoczęły się już 
w piątek od rozgrywek sportowych 
dla absolwentów i sympatyków li-
ceum i ZS w Kórniku. W sobotę od 
rana w ramach „Drzwi otwartych 
w Liceum Ogólnokształcącym” 
uczestnicy zjazdu mogli się zare-
jestrować, zwiedzić szkołę i wziąć 
udział w panelu dyskusyjnym, to-
warzyszącym „Kórnickim Dniom 
Nauki”. 

Uroczystości jubileuszowe szkoły 
rozpoczęły się mszą św. w kościele 
pw. Wszystkich Świętych koncele-
browaną przez proboszcza parafi i 
księdza Grzegorza Zbączyniaka 
i zaproszonych księży, którzy przy-
byli na uroczystości jubileuszowe 
szkoły. Uroczystą  mszę św. uświet-
nił występ chóru  „Sikory”, działają-
cy niegdyś przy LO w Kórniku.

Dalsza część uroczystości odbyła 
się na terenie Kórnickiego Centrum 
Rekreacji i Sportu „OAZA”, gdzie 
gości powitali uczniowie i absol-
wenci szkoły. Młodzież w progra-
mie artystycznym zaprezentowała 
gościom i absolwentom historię 
szkoły i zmiany, jakie dokonywa-

ły się w funkcjonowaniu szkoły na 
przestrzeni lat. 

Po części artystycznej wystąpi-
ła dyrektor szkoły Emilia Stanny, 
która wyraziła radość i wdzięczność 
tym, którzy odpowiedzieli na za-
proszenie i uczestniczyli w  70-uro-
dzinach szkoły. Dyrektor szkoły 

skierowała słowa podziękowania 
do tych wszystkich,  którzy tworzyli 
70-letni dorobek tej szkoły, kreowali 
pozytywny wizerunek w środowisku 
lokalnym, osiągali sukcesy dydak-
tyczno-wychowawcze. Podziękowa-
nia kierowała do byłych dyrektorów, 
nauczycieli, wychowawców, księży 

katechetów, którzy swym zaangażo-
waniem, postawą i talentem peda-
gogicznym utorowali drogę sukce-
sów dydaktyczno-wychowawczych. 

Specjalne słowa podziękowania 
skierowała pani dyrektor do władz 
organu prowadzącego szkołę, do sta-
rosty Jana Grabkowskiego za troskę 

i starania o rozwój szkoły oraz bur-
mistrza gminy Kórnik Jerzego Lech-
nerowskiego za wspieranie szkoły 
i stwarzanie możliwości współpracy. 
Wszystkim byłym dyrektorom szkoły 
i osobom, które wsparły organizację 
jubileuszu szkoły wręczono kwiaty 
i listy gratulacyjne. 

Po części ofi cjalnej odbył się pik-
nik absolwentów na terenie Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji na kórnickich 
Błoniach, gdzie absolwenci wysłu-
chali koncertu w wykonaniu Har-
cerskiej Orkiestry  Dętej z Kórnika 
pod batutą kapelmistrza Jacka Ko-
złowskiego. Później rozpoczęła się 
wspaniała zabawa, trwająca do bia-
łego rana. Obchody zakończyły się 
w niedzielę sesją popularno-nauko-
wą poświęconą historii szkoły i pa-
tronce w kórnickim zamku i koncer-
tem jubileuszowym w wykonaniu 
chóru Castellum Cantas. 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski 
i wiceburmistrz Antoni Kalisz 
składają życzenia na ręce dyrektor 
Emilii Stanny. Uroczystość zgromadziła wielu gości.
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Po kilku miesiącach przygotowań i pracy wielu pracowników Zespołu Szkół Kórniku, uczniów, przyjaciół 
i absolwentów, 26 września odbyła się uroczystość jubileuszu 70-lecia istnienia miejscowego liceum 

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Kim jestem?

www.marzenafiedler.pl         www.facebook.com/marzenafiedler        www.platforma.org

Najważniejsze założenia programu 
zaprezentował wójt Tarnowa Pod-
górnego Tadeusz Czajka. 

W pierwszym etapie planu-
je się wybudowanie 18 mieszkań 
(o powierzchni 49–63 m2) w dwóch 
budynkach. Mieszkania będą 
przyznawane wyłącznie stałym 
mieszkańcom gminy Tarnowo Pod-
górne, a pierwszeństwo będą miały 
osoby wychowujące dzieci i najem-

cy lokali komunalnych (pod warun-
kiem zwrotu zajmowanego lokalu). 
To szansa na nabycie mieszkania 
dla tych, którzy zdaniem instytucji 
fi nansowych nie mają wystarczają-
cej zdolności kredytowej. 

Gmina zamierza uruchomić pro-
gram poprzez spółkę TP-KOM. 

Spotkanie, w którym udział 
wzięło 30 osób, było również 
okazją do uzyskania odpowiedzi 

na pytania związane z progra-
mem. Uczestnicy wypełniali ankie-
ty, które pozwolą lepiej rozpoznać 
potrzeby i oczekiwania mieszkań-
ców w tym zakresie (ankiety moż-
na pobrać ze strony internetowej 
gminy www.tarnowo-podgorne.pl 
i złożyć osobiście w Biurze Obsłu-
gi Klienta w Urzędzie Gminy lub 
drogą mailową na ug@tarnowo-
podgorne.pl . ARz

Mieszkaniowy 
program 
Gmina Tarnowo Podgórne zamierza uruchomić Program 
Budowy Mieszkań. Pierwsze spotkanie informacyjne w tej 
sprawie odbyło się 30 września
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Najważniejsze założenia programu zaprezentował wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. 

Od 25 września w Sadach (gm. Tar-
nowo Podgórne) działa Prywatne 
Muzeum Wag i Miar. Jego twórcą 
jest Juliusz Gustowski, mieszkaniec 
i przedsiębiorca z Sadów. 

Juliusz Gustowski zbiera wagi 
i wszelkie przyrządy metrologiczne 
od 15 lat. W jego kolekcji znajdu-
ją się nie tylko wagi, ale wszelkie 
przyrządy do mierzenia, np. tempe-
ratury. Obecnie posiada on 400 eks-
ponatów, z czego najstarszy – waga 
monetarna – pochodzi z 1770 r., 
a najmłodszy z 1970 roku (uchylna 
waga sklepowa). Interesująca jest 
waga osobowa z 1929 roku, wypro-
dukowana przez warszawską Fa-
brykę Wag Weber-Dähnes – w tym 
przypadku pomiar masy można od-
czytać na przesuwniku oraz wykonać 
wydruk, a raczej odcisk na kartoni-
ku. Tego rodzaju wagi używane były 
w szpitalach i w większych aptekach. 

– Moim marzeniem, było stwo-
rzenie muzeum ze stałą wystawą 

tak, aby całą moją kolekcję wyeks-
ponować w jednym miejscu – po-
wiedział Juliusz Gustowski podczas 
uroczystości otwarcia. – Cieszę się, 
że to się właśnie spełnia! 

Do tej pory kolekcja była pre-
zentowana w różnych muzeach na 
terenie całego kraju, m.in. w Świd-
nicy, Nysie, Szamotułach i Lusowie. 
Obecnie jest dostępna w muzeum, 
które Juliusz Gustowski przygoto-
wał przy w swoim zakładzie produk-
cyjnym Gusma w Sadach. Muzeum 
można zwiedzać po uprzednim 
umówieniu się. ARz

Poznań wzbogaci się o kolejne nowe 
tramwaje. Miejskie przedsiębior-
stwo Komunikacyjne w Poznaniu 
ogłosiło przetarg na dostawę wraz 
z serwisem gwarancyjnym 20 tram-
wajów (z opcją 10 kolejnych).

Będą to pojazdy jednokierunko-
we, wieloczłonowe (o długości od 
28 do 32 m), szerokości (od 2,35 
do 2,40m), niskopodłogowe (z mi-
nimum 20 proc. niskiej podłogi), 
z wózkami skrętnymi, o pojem-
ności co najmniej 200 miejsc dla 
pasażerów, w tym 30 na miejscach 
siedzących, z systemem informacji 
i z urządzeniami klimatyzacji w czę-
ści pasażerskiej oraz kabinie motor-
niczego, systemami liczenia pasaże-
rów, a także z gniazdami USB. 

W Poznaniu co trzeci tramwaj 
jest niskopodłogowy, najmłodsze 
i najnowocześniejsze z nich (100 
proc. niskiej podłogi i klimatyzowa-
ne) to Solarisy Tramino – jeździ ich 
45 oraz jeden wypożyczony z Sola-
risa (w barwach srebrno-pomarań-
czowych). Równie nowoczesne, 
także z całkowicie niską podłogą są 
tramwaje Simens Combino. Jeżdżą 
one, a jest ich 14, od 2003 roku. 
Są też tramwaje z częściowo niską 

podłogą – 10 Tatr (kursują od 1997 
r.), zmodernizowanych w ostatnich 
latach przez poznański Modertrans, 
a także zbudowane przez tę fi rmę 
Moderusy Beta (jest ich 23). 

MPK chce wycofać najstarsze 
wysokopodłogowe tramwaje 105 
Na, które jeżdżą po poznańskich 
trasach od ponad 30 lat, a także nie-
mieckie GT8 – jeszcze starsze, bo 
sprowadzone z Niemiec już używa-
ne od lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Oczywiście do kasacji pójdą 
te najbardziej zużyte, stąd potrzeb-
na jest wymiana na nowe i nowo-
czesne tramwaje – poinformował 
prezes MPK Wojciech Tulibacki. 

W perspektywie kilkuletniej po-
znańskie MPK chce zakupić nawet 
do 100 tramwajów. Przetarg na 20 
tramwajów z opcją kolejnych 10 
jest więc pierwszym etapem dużej 
wymiany taboru. Pierwsza dosta-
wa tramwajów spodziewana jest 
w 2016 roku. 

Muzeum na wagę 
i miarę

Będzie więcej 
tramwajów

Muzeum 
ofi cjalnie 
otwarto 
25 września. 

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

Waga osobowa 
z 1929 r.
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Przypomnijmy, jego pomysłodaw-
czyniami są Danuta Niedzwiecka, 
Halina Kowalska i Bożena Kraw-
czyk. Dzięki ich staraniom i wspar-
ciu burmistrza gminy Włodzimierza 
Pinczaka, 3 marca 2011 roku zain-
augurowano rok zerowy. W minio-
ną sobotę stęszewscy studenci 50+ 
zaczęli już piąty rok akademicki.

– Czas szybko biegnie, wchodzicie 
w magisterkę – zażartował burmistrz 
Włodzimierz Pinczak. – Bardzo 
się cieszę, że sala jest wypełniona 
po brzegi, że trzeba było dostawiać 
krzesła. To znaczy, że SUTW się 
rozwija. To znakomity pomysł na ak-
tywizację ludzi starszych. Chcą oni 
rozwijać siebie, a tym samym wzbo-
gacać gminę. Pragnę podziękować 
inicjatorkom SUTW za ogromny 
wysiłek, który sprawił, że stowarzy-
szenie to odgrywa już znaczącą rolę 
na terenie gminy. 

Burmistrz zadeklarował dalsze 
wsparcie ze strony gminy. Prezes 
SUTW Danuta Niedzwiecka opo-

wiedziała pokrótce o planach na naj-
bliższy rok. 

– Chcemy zwiększyć liczbę wykła-
dów i języków obcych – mówiła. – 
Zamierzamy powołać Gminną Radę 
Seniorów, współpracować z innymi 
uniwersytetami, dbać o rozwój róż-
nych form aktywności. 

SUTW w planach ma wycieczki 
m.in. na termy, do Warszawy, Wila-
nowa i Drezna. 

W sobotę stęszewscy studenci 50+ 
wysłuchali pieśni Gaudeamus igitur, 
a potem pierwszego w tym roku 
akademickim wykładu pt.: „Ochro-
na praw konsumenta, czyli jak się 
nie dać oszukać”, który wygłosiła 
Agnieszka Ciucias z UOKiK. 

Gaudeamus igitur 
w Stęszewie
W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy 3 października odbyła 
się inauguracja kolejnego roku Stęszewskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (SUTW)

REKLAMA
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Sławomir 
Lechna
s.lechna@naszglospoznanski.pl

 Galeria zdjęć na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

29 września Pani Jadwiga Ciesielska 
z Sapowic obchodziła 101 urodziny. 
Z  tej okazji do jej domu, z kwiata-
mi, upominkiem i  listem gratula-
cyjnym, zawitał burmistrz gminy 
Stęszew Włodzimierz Pinczak. 

Jubilatkę odwiedzili również radni 
Barbara Sikorska i Zenon Kempa 
oraz sołtys Sapowic – Renata Kacz-
marek. Wszyscy złożyli najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia i wszelkiej 
pomyślności i 200 lat! MM

W ostatnią sobotę września, w Pa-
lędziu, na boisku spotkali się naj-
lepsi łucznicy terenowi zachodniej 
Polski. Odziani byli w stroje histo-
ryczne. Ich cele znajdowały się na 
różnych odległościach od 20 do 30 

metrów. Najlepszym łucznikiem 
został Przemysław Walkowski 
z klubu Siemowit. Najlepszy wynik 
kobiecy ustanowiła Monika Wal-
kowska, także z klubu Siemowit. 
Red

200 lat w Sapowicach!

Bitwa w Palędziu 
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Arkady Fiedler patronem 
szkoły w Chomęcicach 

Od 1 września patronem szkoły 
podstawowej w Chomęcicach jest 
Arkady Fiedler, prozaik, reportaży-
sta, podróżnik i przyrodnik, autor 
kilkudziesięciu publikacji ze swo-
ich egzotycznych podróży.

Decyzję o nadaniu szkole imie-
nia Arkadego Fiedlera podjęła 
Rada Gminy Komorniki, na wnio-
sek dyrektor Jolanty Marcinkow-
skiej. W wyborze patrona brała 
udział cała społeczność szkolna, 
rada rodziców, rada pedagogiczna 
oraz sami uczniowie. Jak podkre-
śliła dyrektor, szkoła wychowuje 
dzieci w duchu poszanowania dru-
giego człowieka, jego kultury i re-
ligii, chęci odkrywania świata oraz 
realizacji swoich marzeń. 

Gościem specjalnym uroczysto-
ści był Arkady Radosław Fiedler, 
syn patrona, który nie krył zado-
wolenia, że szkoła w Chomęcicach 
dołączyła do grona instytucji no-

szących imię jego ojca. Zachęcił do 
odwiedzania Muzeum Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie i poda-
rował w prezencie dla szkoły kilka 
tytułów swojego autorstwa, na do-
wód ciągłości twórczości literackiej 
rodziny Fiedlerów. Zapowiedział 
się także z wizytą w szkole po po-
wrocie z planowanej właśnie po-
dróży do Boliwii. 

Po odsłonięciu pamiątkowej ta-
blicy Arkadego Fiedlera uczniowie 
odśpiewali specjalnie na tą oka-
zję skomponowany hymn szkoły, 
a Arkady Radosław Fiedler wspól-
nie z zastępcą wójta Aleksandrem 
Klemczakiem wkopali dąb dla upa-
miętnienia wydarzeń tego dnia. 

Uroczystość przyjęcia patrona oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej Arkadego 
Fiedlera odbyła się 19 września
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki Arkady Radosław Fiedler wspólnie z zastępcą wójta Aleksandrem Klem-

czakiem wkopali dąb dla upamiętnienia wydarzeń z 19 września.

ZATRUDNIĘ

 KIEROWCĘ 
C+E

na kraj lub na stałą linię.
Mile widziane doświadczenie 
w zawodzie oraz kurs ADR.

Szczegóły pod numerem telefonu 
693-193-228. 

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

USŁUGI • WWW.PRESS-GRAF.COM   
TEL. 608-57-29-09

Wapniarnia 3, koło Trzcianki; 

NA SPRZEDAŻ 
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha; 

tel. 697 702 624, tel. 698 656 107

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296
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Dlaczego Bartłomiej 
Wróblewski?

Dlaczego kandyduje Pan do 
Sejmu RP?

— Polacy oczekują nowej jakości 
w polityce i dobrej zmiany w ojczyź-
nie. Świadomość, że ta nadzieja jest 
powszechna determinuje mnie do 
działania. Moim najważniejszym 
celem w najbliższych latach jest 
praca na rzecz dobrej zmiany. Istot-
nym elementem mojego programu 
wyborczego jest uproszczony 
kodeks podatkowy, dzięki któremu 
łatwiej nam będzie żyć i prowadzić 
działalność gospodarczą. Zapłaci-
my niższe podatki i zrealizujemy 
dwa istotne cele społeczne: politykę 
prorodzinną oraz ochronę osób 
najgorzej sytuowanych. Do tego 
jednak potrzebne są zmiany ustawy 
zasadniczej, do których Prawo 
i Sprawiedliwość jest przygo-
towane. Chciałbym przekonać 
poznaniaków i mieszkańców 
powiatu poznańskiego, że PiS lepiej 
reprezentuje potrzeby i aspiracje 
Wielkopolan.

Jak chciałby Pan przekonać 
wyborców, aby na Pana oddali 
swój głos?

— Myślę, że mam kilka znaczących 
atutów; po pierwsze: wykształcenie, 
które zdobywałem w Poznaniu, 
Bambergu i Bonn, a uzupełniałem 
w Paryżu, Strasburgu i Berlinie. 
Jestem doktorem nauk prawnych 
i specjalizuję się w prawie konstytu-
cyjnym. Znam cztery języki obce, co 
sprzyja w prowadzeniu polityki na 
forum krajowym i międzynarodo-
wym. Po drugie: moje dotychczaso-
we doświadczenie zawodowe. Pra-
cowałem w Instytucie Zachodnim 
w Poznaniu, w Kancelarii Prezydenta 
PR Lecha Kaczyńskiego i wówczas 
współpracowałem z obecnym Prezy-
dentem RP Andrzejem Dudą. Od kil-
ku lat jestem dyrektorem Instytutu 
Prawa na Uniwersytecie SWPS 
w Poznaniu. A po trzecie: moja 
aktywność w Sejmiku Wielkopol-

skim. Jako radny do listopada 2014 
zgłosiłem kilkadziesiąt interpelacji 
i zapytań dotyczących konkretnych 
problemów mieszkańców Poznania 
i powiatu poznańskiego.

W jaki sposób mieszkańcy mogą 
się z Panem skontaktować?

— Zapraszam do kontaktu na porta-
lu społecznościowym www.fb.com/
wroblewski.bartlomiej lub poprzez 
maila bw@bartlomiejwroblewski.
pl , także mój numer telefonu 602 
236 194 jest do Państwa dyspozycji. 
Zachęcam do udziału w wyborach 
i proszę o rozważenie oddania głosu 
na moją osobę. Nie zawsze powiem 
Państwu to, czego ode mnie oczeku-
jecie, ale zawsze będziecie mogli na 
mnie liczyć. 

Rozmowa z Bartłomiejem Wróblewskim, kandydatem PiS do sejmu 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

REKLAMA
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Wasz koncert w Buku odbył się 
z okazji Dożynek Wojewódzkich. 
Czy lubicie kulturę ludową?

Piotr Sołoducha (PS): — Lubimy. 
Zespół stara się włączać do muzyki 
to, co ludowe i folkowe. Ludowość 
jest dla nas czymś swojskim, two-
rzonym z zamiłowaniem. W sposób 
naturalny łączy się ona z tradycją, 
sztuką i kuchnią, dlatego nam to 
odpowiada. Z radością podziwia-
my występujące na scenie zespoły 
ludowe, oglądamy ich stroje, tańce, 
słuchamy muzyki ludowej i śpiewu. 

Nie są to pierwsze dożynki w Wa-
szej karierze?

Mirosław Ordyński (MO): — Oj, 
chyba z milionowe. Zawsze są one 
dla nas miłym doświadczeniem.

Zespół liczy ośmiu członków, 
w tym trzech o korzeniach ukraiń-
skich, co i Was dotyczy. Matema-
tycznie powinny przeważać rytmy 
polskie, tymczasem słychać w wa-
szych utworach dużo wpływów ze 
wschodu i południa. Ile w Waszej 
muzyce jest Polski, a ile Ukrainy.

MO: — To prawda, polska część 
zespołu przeważa, ale jeżeli chodzi 
o twórczość, to staramy się utrzymy-
wać między wpływami równowagę. 
Chcemy pokazywać, że można 
w fajny sposób łączyć muzyką dwie 
kultury. Podczas pracy nad ostatnią 
płytą poszliśmy nawet o krok dalej, 
bo zawędrowaliśmy nie tylko na 
wschód, ale też na południe, na 
Bałkany. Zależy nam, żeby pokazać, 
że jesteśmy zespołem wszechstron-
nym, który potrafi , z powodzeniem, 
robić rzeczy różnorodne. 

Niedawno (29 sierpnia) nastą-
piło rozstrzygnięcie Eska Music 
Awards 2015. Byliście nomi-
nowani do nagrody w kategorii 
Super Zespół, wraz z trzema 
innymi gwiazdami polskiej sceny: 
Bednarkiem, Sound’n’Grace 
i Video. Tym razem nie wygrali-
ście. Czy odczuwacie w związku 
z tym zawód? Warto wspomnieć, 
że poprzednie dwie edycje tego 
konkursu dały Wam, oprócz 
nominacji, tytuły. 

PS: — Fajnie było tam być, znaleźć 
się w doborowym towarzystwie. 
Sama nominacja jest dla nas 
sporym wyróżnieniem i sukcesem. 
Ktoś jednak na taki pomysł wpadł, 
żeby i w tym roku wyróżnić nas 
nominacją. Tym razem wygrał 
ktoś inny, zespół Video. Muzyka to 
nie wyścigi. Cieszymy się bardzo 
i z własnej nominacji i ze zwycię-
stwa kolegów po fachu.

Macie w dorobku wiele nagród 
i wyróżnień. Które z nich są dla 
Was najważniejsze?

MO: — To, że podczas koncertu 
przed sceną czeka na nas mnóstwo 
ludzi jest dla nas największą nagro-
dą. Ludzie przychodzą dla nas na 
koncerty, kupują nasze płyty, znają 
teksty naszych piosenek, które 
śpiewają z nami. Czy to nie piękne? 
Nagrody telewizyjne są dla nas 
środkiem, który pozwala nam robić 
to, co lubimy robić: jeździć po Pol-
sce, grać dużo koncertów i dzielić 
się z ludźmi naszą muzyką.

Jesteście na szczycie. Koncertu-
jecie, wydajecie płyty, wasze pio-
senki są rozpoznawalne, często 
można usłyszeć je w radiu. Można 
by rzec, że w waszym przypadku 
młodzieńcze marzenia się speł-
niły. Czy Kozacy z Eneja o czymś 
jeszcze marzą?

PS: — Czym byłby świat bez 
marzeń? Każdy z nas ma marzenia, 
mamy je także jako zespół. Mimo 
sukcesów, nadal jesteśmy marzy-
cielami. Chcemy grać jak najdłużej 
i jak najdłużej spełniać artystycznie. 
Nie chcemy, by wena twórcza nas 
opuściła. Wciąż jesteśmy młodzi, 
znajdujemy się w momencie, kiedy 
nie kończą się marzenia. Mamy 
wiele planów, mamy potencjał 
i sporo lat przed sobą, jeśli zdrowie 
dopisze. 

Jaki jest Wasz ulubiony utwór 
z własnego repertuaru?

MO: — Każdą piosenkę traktujemy 
jak własne dziecko, a dzieci kocha 
się jednakowo. W każdą z nich 
włożyliśmy dużo emocji. Mamy 
w repertuarze piosenki na różne 
sytuacje i nastrój. Nie chcemy 
faworyzować któregoś z naszych 
dzieci.

Czy któraś z Waszych piosenek 
związana jest ze szczególną chwi-
lą w historii zespołu?

MO: — Nasza muzyczna wędrówka 

dzieli się na etapy. Każdemu z nich 
towarzyszyły single, które stały się 
przebojami. Pierwszym singlem, 
naszą trampoliną, było „Radio 
Hello”. Z tą piosenką kojarzy nam 
się najwięcej miłych chwil i jeste-
śmy z nią mentalnie najbardziej 
związani.

Co Was inspiruje? 

PS: — Każdy z nas inspiruje się 
czymś innym i słucha czegoś inne-
go. Znaleźliśmy dla siebie wspólny 
mianownik. Inspiruje nas wielu 
artystów, przejawów kultury i sztu-
ki. W naszym przypadku folkowość 
i ukraińskość są autentyczne, to 
nasze korzenie. Pewnie znajdziemy 
kolejne źródła inspiracji. Regio-
ny, kultura, narodowości, barwy 
świata. Mamy przed sobą wiele do 
odkrycia. 

– Interesujecie się ukraińską sce-
ną muzyczną? Czy znajdujecie na 
niej inspiracje?

MO: – Na Ukrainie popularne jest 
disco. Nie są to bliskie nam rejony 
muzyczne. Znalezienie na Ukrainie 
zespołów, które by nas artystycz-
nie zainspirowały, nie jest łatwe. 
Tego typu muzyka nie tworzy tam 
głównego nurtu. Trzeba włożyć 
w poszukiwania odrobinę wysiłku. 

– Historia Eneja liczy aż 13 lat, 
choć patrząc na Was trudno w to 
uwierzyć. Musieliście być bardzo 
młodzi, zaczynając wspólne 
muzykowanie. Czy popular-
ność zawdzięczacie nagrodzie 
„Złotego Bączka” za koncert na 
Przystanku Woodstock czy zwy-
cięstwu w telewizyjnym „Must Be 
The Music”?

PS: — Jak zaczynaliśmy, byliśmy 
dzieciakami. Powstaniu zespołu 
nie towarzyszyła świadomość wy-
biegająca w przyszłość. Chcieliśmy 
razem grać i tyle. Sprawiało nam 
to frajdę. Tak jest i dzisiaj. Fajnie 
jest grać na dużych scenach przed 
liczną publicznością. Żeby dostać 
„Złoty Bączek” na Przystanku 
Woodstock, musieliśmy pokonać 
700 kapel, żeby wystąpić przed 

100-tysieczną publicznością na 
dużej scenie. To było dla nas presti-
żowe wyróżnienie, ale nie przełoży-
ło się na mega sukces. Później była 
wygrana w „Must Be The Music”. 
Rywalizacja dotyczyła 10 tysięcy 
wykonawców, licząc uczestników 
eliminacji. Minęło kilka dni od fi -
nału, a rozgłośnie radiowe w Polsce 
zaczęły grać utwór „Radio Hello”, 
nagrany nota bene półtora roku 
wcześniej. To pokazuje siłę telewi-
zji i radia. Kto wie, może gdyby nie 
udział w 2011 r. w tym programie, 
stanęlibyśmy w miejscu. Po roku, 
gdy wróciliśmy na Przystanek 
Woodstock, czuliśmy, że jesteśmy 
sprawdzani, czy mimo sukcesu 
komercyjnego jesteśmy nadal tym 
samym zespołem. 

Jak doszło do tego, że wzięliście 
udział w telewizyjnym show?

PS: — Był w zespole spór, czy iść 
do programu, czy nie. Baliśmy się, 
żeby nie stracić wizerunku zespołu 
alternatywnego. Program dawał 
jednak możliwość pokazania się 
szerszej publiczności. Jego twórcy 
zapewniali, że możemy robić swoje 
i to się sprawdziło. Byliśmy więc 
dla telewizji gotowym produktem, 
nic w sobie nie zmieniając i takich 
nas polubili telewidzowie. Ryzyko 
się opłaciło, udało nam się. Jest 
2015 rok, jesteśmy zespołem 
popularnym. 

Czy trudno w tak licznym zespo-
le, jak Enej, o zgodę i artystyczny 
kompromis?

MO: — Jeżeli chodzi o muzykę 
i teksty, to tworzymy je w duecie: 
Piotrek i ja. Pozostali członkowie 
ufają nam, ale też jakieś 5–10% 
jest ich wkładem. Jeżeli chodzi 
o życie, trasę koncertową, auto-
busy, hotele, to jesteśmy jedną 
wielką rodziną, w której, jak to 
w rodzinie bywa, są spiny i waśnie, 
ale potrafi my je rozwiązywać po 
dżentelmeńsku. Chcemy ze sobą 
grać długo, długo, długo. Przy-
gotowanie koncertów i siebie do 
trasy nie jest rzeczą prostą. Gramy 
100 koncertów rocznie, co jest 
zadaniem wymagającym.

Jakie są Wasze plany?

PS: — Wydaliśmy w lutym płytę. 
Gramy ten materiał. Jesteśmy 
trochę wypaleni. Musimy odzyskać 
siły, zresetować głowy, odpocząć 
i się przy tym wszystkim nie zapę-
tlić. Chcemy nagrać płytę z kolęda-
mi. Graliśmy koncert akustyczny 
z Goranem Bregovicem w zeszłym 
roku. To nas mega kręci i taka płyta 
też na pewno kiedyś powstanie.

Czy popularność Wam doskwie-
ra?

MO: — Czy ja wiem? Raczej spra-
wia nam radość. Nasze piosenki 
są rozpoznawalne, nam też się to 
zdarza, głównie Piotrkowi...

PS: — Bez przesady. Popular-
ność jest wpisana w nasz zawód. 
Zdecydowaliśmy się na takie życie, 
jakie wiedziemy i ona nie może 
nam przeszkadzać. Zespół powstał, 
gdy mieliśmy po 14, 15 lat, a w tym 
wieku trudno o pełną świadomość. 
Inaczej jest, gdy zespół tworzą 
na przykład 25-latkowie, dorośli 
faceci. W naszym przypadku było 
inaczej . Muzykowanie było dla 
nas zabawą. Mieliśmy to szczęście, 
że kończąc studia, nie musieliśmy 
myśleć o tak zwanej konkretnej pra-
cy. Moment przełomu życiowego 
związany był z wygraną w „Must Be 
The Music”, po której rozpoczął się 
dla nas etap rozwoju zawodowego 
i koncertów. To jest fajne. 

Występowaliście w Polsce, w Lon-
dynie, w Nowym Jorku, Chicago, 
a czy mieliście okazję dać koncert 
na Ukrainie? Czy wydarzenia 
społeczno – polityczne, które 
mają miejsce na Ukrainie są dla 
Was, z racji ukraińskich korzeni, 
bardziej istotne?

MO: — My się w politykę nie 
mieszamy. Jesteśmy muzykami 
i chcemy pokazać muzyką, że nie 
ma żadnych granic i barier. Jedyną 
naszą bronią jest muzyka i chcemy 
nią przekazywać pokój i miłość. Je-
żeli chodzi o koncerty na Ukrainie, 
to zdarzyło nam się raz wystąpić 
we Lwowie.

PS: — Bardzo dużo ludzi nas 
tam znało. Ostatnie trzy płyty są 
w połowie po polsku i ukraińsku. 
W tym roku planujemy wystąpić 
w Kijowie. Przyjaźnimy się z zespo-
łem Kozak System. Mienia urodził 
się we Lwowie, ma tam mnóstwo 
rodziny, więc to co tam się dzieje 
dotyczy nas prywatnie, ale także, po 
prostu, dotyczy nas ludzko. To są 
rzeczy, które ruszają każdego czło-
wieka. My poprzez muzykę chcemy 
dawać trochę radości i pokoju.

Rozmawiał: 
Adam Mendrala „Czas Dopiewa”

Muzyka to nie wyścigi
Rozmowa z frontmanami zespołu Enej: Piotrem Sołoduchą, wokalistą i akordeonistą i Mirosławem 
Ortyńskim, wokalistą i basistą

My poprzez muzykę 
chcemy dawać tro-
chę radości i pokoju 
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25 lat GOK Komorniki
– Człowiek żyje prawdziwie ludzkim 
życiem dzięki kulturze – te słowa 
św. Tomasza z Akwinu przypomniał 
podczas jubileuszowej uroczystości 
Antoni Pawlik, dyrektor GOK w Ko-
mornikach. Potem na scenie zapre-
zentowały się działające w ośrodku 
zespoły. Wystąpił duet Izabela Frąc-
kowiak i Marta Torebko, Komorni-
czanie, Plewiszczoki i Aspirynki. 

Była też okazja do obejrzenia 
fi lmu podsumowującego 25-lecie 
GOK. W 1989 r. oddano do użyt-
ku pierwszy w gminie Komorniki 
Wiejski Dom Kultury „Koźlak” 
w Chomęcicach. Później władze 
samorządowe utworzyły w pozo-
stałych wsiach fi lie GOK i obecnie 
ośrodek posiada Domy Kultury we 
wsiach Chomęcice, Głuchowo, Ple-
wiska, Wiry, Komorniki, Łęczyca, 
a w Rosnówku i Szreniawie– świe-
tlice wiejskie. Największą imprezą 

organizowaną przez GOK Komor-
niki są gminne dożynki realizowa-
ne ponownie po przerwie od 1994 
roku. Drugą ważną imprezą są Dni 
Gminy Komorniki organizowane 
w ostatnią niedzielę maja nieprze-
rwanie od 1994 roku. Jest to święto 
sportu pieśni i tańca dająca możli-
wość prezentacji komornickim ze-
społom i artystom. 

– Wtedy nie posiadaliśmy sceny 
i pierwsze prezentacje odbywały 
się na pożyczonej przyczepie – 
wspominał A. Pawlik. – Dopiero 
kilka lat później dostaliśmy scenę 
i niezbędną technikę sceniczną. Na 
przestrzeni tych 25 lat odwiedzili 
nas znani wykonawcy m.in. Andrzej 
Rybiński, Zbigniew Wodecki, Irena 
Jarocka, Norbi, Gosia Andrzeje-

wicz, Mezo, Bayer Full, Łzy, Boys, 
Małgorzata Ostrowska, Donatan & 
Cleo i inni.

– Czułem się dumny oglądając 
fi lm pokazujący historię i różne 
aspekty działalności GOK – powie-
dział wójt Komornik Jan Broda, któ-
ry podziękował wszystkim osobom 
zaangażowanym w jego funkcjono-
wanie. 

Antoni Pawlik ogłosił, że w gmi-
nie przyznawane będą statuetki Ko-
mornickiego Pegaza Kultury. Pierw-
szą – honorową otrzymał wójt 
Broda. Na zakończenie uczestnicy 
mogli wysłuchać koncertu Alicji 
Majewskiej i Włodzimierza Korcza.

W miniony piątek w Komornikach odbyła się uroczystość jubileuszu Gminnego Ośrodka Kultury 
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Sławomir 
Lechna
s.lechna@naszglospoznanski.pl

 Galeria zdjęć na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Od jazzu po swing, czyli muzyczne czarowanie
Jesień na „Jazzowej Scenie Se-
zamu” zapowiada się ze wszech 
miar koncertowo. 24 października 
o godz. 18 w tarnowskim Domu 
Kultury wystąpi Maciej Markiewicz 
i jego trio. Czeka nas więc pełna 
wrażeń i nieoczekiwanych zwrotów 
akcji podróż przez wiele muzycz-
nych krain. 

Jazzman, pianista, kompozytor, 
znakomity aranżer, przesycony we-
wnętrzną energią miłośnik bluesa, 
boogie-woogie czy swingu. Ener-
getyczny, pełen charyzmy wyko-
nawca, utalentowany improwizator, 
a także... autor tekstów i malarz 
w jednej osobie. Wymieniłem tylko 
kilka z wielu artystycznych pasji M. 
Markiewicza, którego każdy występ 
to energetyczna podróż przez liczne 
muzyczne style i konwencje, pośród 
których czuje się jak przysłowiowa 
ryba w wodzie. Niejednokrotnie 

zaskakuje publiczność zwrotami 
akcji, a także humorem i sceniczną 
charyzmą. 

Artysta rozpoczął przygodę 
z muzyką we wczesnym dzieciń-
stwie, a kolejne stopnie edukacji 
ukoronowane zostały ukończeniem 
Akademii Muzycznej w Poznaniu. 
Dopomogły one w ugruntowaniu 
mistrzowskiego warsztatu, bez 
którego nie mógłby z taką swo-
bodą łączyć licznych muzycznych 
konwencji. Założony przez artystę, 

wspólnie z Markiem Gidaszewskim, 
duet fortepianowy M2 przebojem 
wdarł się na rynek muzyczny, zdo-
bywając wiele nagród. Pierwsza, 
wydana przez SONY Music Polska, 
płyta duetu „W czerni i bieli” bardzo 
szybko zdobyła rozgłos i stała się 
prawdziwym przebojem w Polsce 
i za granicą. 

Od tego czasu M. Markiewicz 
koncertuje regularnie (m. in. 
w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, 
Holandii, Belgii, Rosji i Czechach). 
Ma za sobą doświadczenia z wie-
lotysięczną widownią na wielkich 
imprezach, choćby na stadionie 
hamburskim, czy na otwarciu naj-
większych targów komputerowych 
CeBiT w Hanowerze, gdzie grał 
przed kanclerzem Niemiec Gerhar-
dem Schroederem. N swoim koncie 
ma też występy z takimi światowej 
sławy pianistami jak: Axel Zwin-

genberger, Vince Weber, Frank 
Muschalle, Joja Wendt, Gottfried 
Boettger. Efektem udziału, w cha-
rakterze gościa honorowego, w mię-
dzynarodowym festiwalu Boogie 
Woogie Connection w Hamburgu 
są płyty „Boogie-woogie live” oraz 
„Classic meets boogie”. Na polskiej 
scenie muzycznej współpracował 
z takimi artystami jak: Janusz Po-
wolny, Zbigniew Górny, Grzegorz 
Turnau, Leszek Możdżer, Hanna 
Banaszak, Piotr Rubik, Zbigniew 
Wodecki, Maciej Stuhr, Zenon La-
skowik. Występował z orkiestrami 
symfonicznymi m.in. w Teatrze 
Narodowym w Warszawie, Teatrze 
Wielkim w Poznaniu, Łodzi, Gdań-
sku i Katowicach. Ma na swoim 
koncie kilka płyt, w tym zagranicz-
ne, ostatnia „Piano Impressions” 
wydana przez wydawnictwo Muza 
Polskie Nagrania w maju 2013. 

Jak sam twierdzi, pierwszymi mu-
zycznymi fascynacjami dzieciństwa 
były występy słynnego duetu forte-
pianowego Marek i Wacek, nato-
miast inspiracje sztukami plastycz-
nymi wyniósł z domu rodzinnego, 
choć nie bez wpływu także popular-
nej w tamtym okresie telewizyjnej 
audycji „Piórkiem i węglem” prof. 
Wiktora Zina. Swoje akwarele i ry-
sunki M. Markiewicz prezentował 
na licznych wystawach w Polsce, jak 
i za granicą. Dobrze się składa, iż 
koncertowi towarzyszyć będzie wy-
stawa jego prac.

Bilety dostępne są w Domu Kultu-
ry w Tarnowie Podgórnym (w godz. 
15–20), w siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9–15) i Centrum Kultury 
w Przeźmierowie (w godz. 9–12 oraz 
17–20). Bilety on-line można kupić 
w serwisie Biletomat.pl . 
Szymon Kantorski
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Filantropka, mecenas i ambasador ar-
tystycznych wydarzeń Elżbieta Smo-
rawińska i Stowarzyszenie im. Jędrze-
ja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego 
i Zygmunta Wróblewskiego w Pozna-
niu zapraszają na koncert Orkiestry 
Kameralnej Polskiego Radia Ama-
deus, który odbędzie się 15 listopada 
w auli UAM w Poznaniu. Jako soliści 
zagrają Bartłomiej Nizioł (skrzypce) 
i Łukasz Kuropaczewski (gitara kla-
syczna). Początek o godzinie 18. 

Podczas koncertu nastąpi wrę-
czenie sprzętu z przeznaczeniem 
dla dzieci chorych na mukowiscy-
dozę. Odbędzie się także ceremonia 
uhonorowania laureatów „OXY-
GENUSA” – Wojciecha Siudmaka, 
Andrzeja Seweryna oraz Krzesimira 
Dębskiego. 

Zaproszenia-cegiełki do nabycia 
pod numerem telefonu p. Elżbiety 
Smorawińskiej 512 021 091 do 15 
października. Red

23 października grupa CETI wystą-
pi w poznańskim Centrum Kongre-
sowo – Dydaktycznym, prezentując 
zgromadzonej publiczności swój 
wyjątkowy projekt „Akordy Słów”. 
Dla naszych Czytelników mamy trzy 
podwójne zaproszenia. 

Z okazji 25-lecia Listy Przebojów 
Radia Merkury, na której piosenki 
CETI gościły wielokrotnie, zespół 
już po raz piąty połączy siły z orkie-
strą symfoniczną. W hardrockowej 
symfonii wezmą udział uczniowie 
Szkoły Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina pod batutą Wiesława Bed-
narka, chór „Fermata”, kwartet 
smyczkowy i zaproszeni goście. Dla 

grupy CETI to wyjątkowy koncert, 
gdyż jest on jedną z kilku okazji do 
celebracji 25 lat na muzycznej sce-
nie. MG

Rozrywkowe „Po-lock-ować”, czy 
mroczna „ANTY=BAŚŃ” – każdemu 
spektaklowi Teatru Tańca „Sortow-
nia” towarzyszy inny klimat i przesła-
nie. Zespół szykuje kolejne zaskocze-
nie – najnowszy program nosi tytuł 
„Dylanie na ekranie” i utrzymany bę-
dzie w konwencji telewizyjnego show. 
Premiera już 17 października.

Każdy, kto odbierze zaproszenie 
(czyli „bilet prekastingowy”) będzie 
mógł na żywo uczestniczyć w show 
jako artysta lub publiczność. „Jeżeli 

spodoba się państwu ten produkt, 
to może uda się nam go sprzedać 
jako nowy bestseller do różnych 
światowych stacji telewizyjnych 
w kategorii programów talent show. 
Dzięki temu powstaną nowe edycje, 
w których będziecie mogli państwo 
również uczestniczyć”– zapowiada-
ją tancerze.

Czy nowy program podopiecznych 
Piotra Bańkowskiego będzie parodią 
wszechobecnych telewizyjnych kon-
kursów? A może nieść będzie głębsze 

przesłanie? Jedyne, co jest pewne, to 
wysokie umiejętności taneczne ak-
torów oraz ich dbałość o szczegóły 
i oprawę spektakli. Reszta pozostaje 
zagadką, która wyjaśni się podczas 
premiery, 17 października o godz. 18 
w Centrum Kultury w Przeźmierowie. 
Obowiązują bezpłatne zaproszenia 
dostępne w miejscu imprezy (w godz. 
9–12 i 17–20) oraz w Tarnowie Pod-
górnym: w siedzibie GOK „SEZAM” 
(9–15) i Domu Kultury (15–20). 
Jarek Krawczyk

Niezwykły koncert CETI Symfonicznie 

Sortownia znów zaskoczy

Poznańska „Evita” i jej marzenia

Najpiękniejsze i największe realiza-
cje musicalowe w teatrach na całym 
świecie wymagają nie mniejszych 
niż ich sceniczny efekt: pracy, talentu 
i poświęcenia ze strony artystów oraz 
wielu, również „zakulisowych osób”. 
Dlatego tak wiele teatrów w Polsce nie 
podejmuje się realizacji przedstawień 
o międzynarodowej renomie – tak, 
pragnęłoby, ale nie ma na to wystarcza-
jących środków artystycznych i przede 
wszystkim fi nansowych. W wielu 
aspektach dotyczy to Teatru Muzycz-
nego w Poznaniu, który mimo – przy-
należnych polskiej kulturze, choć nie 
będących jej „zasługą” okoliczności 
– podjął się realizacji marzenia o takim 
wielkoformatowym musicalu.

„Marzenia”, bo żeby je zrealizo-
wać trzeba było zmierzyć się z mało 
wysublimowanymi zasadami rzeczy-
wistości; podobnie jak Eva Peron, bo-
haterka musicalu „Evita”, która wła-
śnie marzeniom podporządkowała 
większość swojego życia i dzięki temu 
– wyłącznie dzięki temu – przeszła do 
historii. 

W kontekście spotkania ludzkich 
marzeń ze zdolnością do ich spełnia-
nia nie tylko na scenie teatru, jako bar-
dzo wyrazisty komentarz do realiów 
istnienia kultury w Polsce, jawi się 
nam musical „Evita”. Jego tegorocz-
ną, poznańską premierę przeżyliśmy 
26 września 2015 roku na deskach 
Teatru Muzycznego w Poznaniu. 
Musical ten jest pierwszą i obecnie 

jedyną w Polsce opowieścią o losach 
tytułowej Evity z oryginalną ścieżką 
dźwiękową autorstwa najsłynniejsze-
go kompozytora musicalowego na 
świecie – Andrew Lloyda Webbera, 
zawierającą piosenki skomponowane 
m.in. dla Madonny na potrzeby fi lmu 
z 1996 roku. 

Eva Perón-Duarte z Argentyny…
Evita jest opartą na faktach mu-

zyczną biografi ą Evy Perón-Duarte 
– drugiej żony prezydenta Argentyny, 
Juana Peróna. Jest to najbardziej zna-
ne i najczęściej wystawiane dzieło An-
drew Lloyda Webbera. Premiera od-
była się w Prince Edward Theatre na 
londyńskim West Endzie 21 czerwca 
1978 roku. Rok później to niezwykłe 
dzieło pokazano na Broadwayu, gdzie 
zagrano je 1584 razy! Ogromnym 
sukcesem okazała się również wersja 

fi lmowa w reżyserii Alana Parkera, 
nominowana do pięciu Oscarów, 
gdzie w głównej roli wystąpiła Ma-
donna, a partnerował jej Antonio 
Banderas.

Andrew Lloyd Webber jest twór-
cą najbardziej kasowych musicali 
na świecie, takich jak Koty, Jesus 
Christ Superstar czy Upiór w operze. 
Spektakl przygotowali realizatorzy, 
pracujący wcześniej przy musicalu 
Jekyll&Hyde. Reżyserii podjął się 
Sebastian Gonciarz, autorem sce-
nografi i jest Mariusz Napierała, 
choreografi i Paulina Andrzejewska, 
a kostiumów Agata Uchman. Kie-
rownikiem muzycznym spektaklu 
został Piotr Deptuch. Musical przed-
stawiono w polskim tłumaczeniu 
Andrzeja Ozgi. Licencji na wystawie-
nie musicalu udzieliła teatrowi fi rma 
The Really Usefull Group. Obsada 

wyłoniona została w drodze castingu, 
na który zgłosiło się ponad 100 osób 
z całej Polski.

Eva Perón-Duarte z Poznania…
W tytułową rolę wcielą się na po-

znańskiej scenie cztery pełne eks-
presji uczuć, ale też tajemniczości 
kobiety: Oksana Hamerska (27 wrze-
śnia, Edyta Krzemień, Anna Lasota 
i Marta Wiejak (25 i 26 wrzesień). 
Premierowa Eva Peron sprawiała 
wrażenie jakby w naturalny sposób 
chciała pokazać siebie – z powo-
dzeniem. Tym samym ustrzegła się 
w opinii przynajmniej większości 
krytyków teatralnych i recenzentów 
przedstawienia, od przypisania jej 
intencjom powtarzania sukcesów 
swoich poprzedniczek na scenach 
innych teatrów. Poznańska Evita 
potrafi ła operować emocjami dumy, 
odwagi, wzruszenia i kokieterii, tak, 
że publiczność wierzyła w jej gesty. 
Roztańczona w nastrojach Evita uka-

zała też należny swojej scenicznej roli 
dystans i rozmyślnie obdarzała „jej 
lud” obietnicami, którym chce się 
ufać. Można było w pewnej chwili 
bardzo wiarygodnie poczuć emocje 
osób zgromadzonych na tym histo-
rycznym placu, gdzie Eva Peron wy-
śpiewała wyznanie „Don’t cry for me 
Argentina”. Sukces takiego przekazu 
uczuć ujawniały wielobarwne kreacje 
gestów zespołu tanecznego, chóru 
i baletu Teatru Muzycznego. 

O tym jak w Poznaniu 
spełniać marzenia…
Sponsorem głównym premiery była 

fi rma Aquanet, która obchodzi w tym 
roku 150-lecie swojego istnienia; zaś 
sponsorami: Mercedes-Benz; Solar; 
Noti (fi rma przygotowała na potrzeby 
musicalu m.in. piękny fotel), Finca La 
luz (fi rma winiarska). Dzięki dotacjom 
ministerialnym zakupiono na spek-
takl dodatkowe światła i instrumenty 
muzyczne. Bilety wyprzedano już na 
17 przedstawień, co w dziejach Teatru 
Muzycznego w Poznaniu jest ewene-
mentem. Ale to nie koniec marzeń… 
Teatr Muzyczny myśli o nowej siedzi-
bie, przewiduje nowe premiery, w 2016 
roku superprodukcję „Seksmisję”… 

Nowa premiera Teatru Muzycznego urzekła widzów. Bilety wyprzedano już na 17 przedstawień! 

• Dla naszych Czytelników 
mamy 5 podwójnych zaproszeń 
na spektakl (Teatr Muzyczny, 
11.10. godz. 14.30) „Dookoła 
karuzeli, czyli dziecko potra-
fi …”. Jak je zdobyć? Szukajcie 
na www.naszglospoznanski.pl . 

Zdobądź bilet

• Dla naszych Czytelników 
mamy 3 podwójne zaprosze-
nia na koncert w Poznaniu. 
Otrzymają je trzy osoby, wybrane 
z tych, które napiszą maila na ad-
res kontakt@naszglospoznanski.
pl w tytule wpisując Ceti, a w tre-
ści uzasadnią, dlaczego właśnie 
im mamy przyznać zaproszenie. 

Zdobądź bilet
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Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Festiwalem gwiazd i wspaniałej 
muzyki wraca tej jesieni Era Jazzu 
do Poznania. To jeden z najważ-
niejszych projektów jazzowych: 
klubowe koncerty, galowe recitale 
w prestiżowych salach oraz okolicz-
nościowe wydawnictwa to najważ-
niejsze propozycje Ery Jazzu. Au-
torski projekt realizowany jest przez 
Dionizego Piątkowskiego – krytyka 
i entuzjastę jazzu, autora pierwszej 
polskiej Encyklopedii Jazzu. Part-
nerem strategicznym Ery Jazzu jest 
Aquanet S.A.

Program październikowego festi-
walu (13–19 X) obejmuje zarówno 
koncerty światowych gwiazd, jak 
i szeroką prezentację najciekaw-
szych muzycznych zjawisk i tren-
dów. Wśród gwiazd m.in. Stacey 
Kent – najpopularniejsza woka-
listka dzisiejszego jazzu, gitarzyści 
John Abercrombiei David Gilmore, 
egzotyczna artystka z Cape Verde – 
Carmen Souza (na zdjęciu), „pierw-
sza dama dzisiejszej bossanowy” 
– Paula Morelenbaum, genialny 

pianista Marc Copland, mistrz per-
kusji Joey Barron, legendarny 
kwartet OREGON (wraz z Ral-
phem Townerem i Paulem McCan-
dlessem ), wirtuoz gitary basowej 
Reggie Washington, trębacz „new 
jazzu”– Joo Kraus, charyzmatyczny 
amerykański wokalista Vinx ze spe-
cjalnym projektem przygotowanym 
wraz z poznańskimi muzykami oraz 
laureat nagrody Ery Jazzu – forma-
cja Zagórski / Skowroński Project. 
Więcej: www.jazz.pl . Red

KULTURA

Era Jazzu 

• Dla naszych Czytelników 
mamy podwójne zaproszenie 
na 11 października. Szczegóły 
na www.naszglospoznanski.pl 

Zdobądź bilet

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zapro-
szenia na koncert Carmen. 
Będziemy mieli dla Was także 
CD Era Jazzu 2015 z nagraniami 
wszystkich artystów festiwalu. 
Szukajcie na www.naszglospo-
znanski.pl . 

Zdobądź bilet i CD

Sztuka Michele Riml „Seks dla 
opornych” w reżyserii Bożeny Bo-
rowskiej jest pełna trafnych spo-
strzeżeń o kobiecych i męskich 
pragnieniach. Nie tylko takich, któ-
rych spełnienie odbywa się w łóżku. 
Świetny spektakl z Marią Pakulnis 
i Mirosławem Kropielnickim zosta-
nie dwukrotnie wystawiony w Cen-
trum Kultury w Przeźmierowie: 
10 i 11 października. Dla naszych 
Czytelników mamy podwójne za-
proszenie. 

Na scenie pojawia się dwoje ludzi 
– On i Ona, małżeństwo z wielolet-
nim stażem. Wiodą zwyczajne, pro-
stolinijne życie. Między nimi pojawia 
się pragnienie ożywienia związku 
i obudzenia dawnej namiętności. Ali-
ce i Henry udają się więc na weekend 
do luksusowego hotelu, zabierają 
tam poradnik “Seks dla opornych”. 
Ma on im pomóc przebrnąć przez 
odmęty łóżkowego świata. Chcą 
znów obudzić w sobie emocje i pra-
gnienia, którymi kierowali się na po-
czątku znajomości.

Jak mówią o spektaklu autorzy, 
to „sztuka pełna spostrzeżeń o ko-
biecych i męskich fantazjach”. Za-
strzegają wszakże, iż nie chodzi tylko 
o chęci łóżkowe, ale również o inne 
– towarzyszące nam w codziennym 
życiu w związku. Spektakl rozbawia, 
ale i pomaga zajrzeć w głąb siebie 

oraz prowokuje do własnych prze-
myśleń na temat seksu. Może odmie-
ni nasze wyobrażenia?

Zobaczymy aktorów dobrze zna-
nych z telewizji: Marię Pakulnis i Mi-
rosława Kropielnickiego. 

Na to niezwykłe przedstawienie za-
praszamy 10 i 11 października o godz. 
17 do Centrum Kultury w Przeźmiero-
wie. Bilety w cenie 35 zł można kupo-
wać w miejscu imprezy (w godz. 9–12 
i 17–20) oraz w Tarnowie Podgórnym: 
w siedzibie GOK „SEZAM” (w godz. 

9–15) i Domu Kultury (w godz. 15–
20). Sprzedaż biletów online prowadzi 
serwis Biletomat.pl.
Maria Horowska, Jarek Krawczyk

Seks dla opornych 
Komedia w świetnej obsadzie 

w Centrum Kultury w Przeźmierowie 
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Pierwsze spotkanie Domu Tańca od-
było się w Centrum Kultury w Prze-
źmierowie w kwietniu. Wszystkich, 
którzy wówczas tańczyli i podziwiali 
zapraszamy ponownie. Jeśli ktoś 
przegapił pierwsze spotkanie – nic 
straconego! Wstęp jest wolny.

– Pojęcie Domu Tańca funkcjo-
nuje  od lat sześćdziesiątych XX 
wieku i, najprościej mówiąc, określa 
ono miejsce w mieście, gdzie można 
się spotkać z wiejską kulturą ludo-
wą. Nie są to lekcje, czy warsztaty, 
ale spotkania, na które przychodzą 
zainteresowani i w sposób natural-
ny wnikają w środowisko, które już 
bawi się przy tej muzyce – tak ideę 
imprezy opisuje jej organizator Ja-
cek Hałas. Będzie to więc rodzaj po-
tańcówki, na która można przyjść, 
popatrzeć na tradycyjne tańce lub 
dołączyć do bawiącej się grupy. 

Potańcówka odbędzie się w czwar-
tek, 16 kwietnia o godz. 18 w Centrum 
Kultury Przeźmierowo. Warto przyjść 
i zobaczyć, a może nawet dołączyć do 
tańczących.  Obowiązują bezpłatne 
zaproszenia. Zapraszamy!

Dom 
Tańca

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

REKLAMA

REKLAMA

PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

Nauczycielka z ponad 35-letnim doświadczeniem
udziela lekcji matematyki.

Poziom szkoła podstawowa i gimnazjum.
Miejsce lekcji Komorniki lub Puszczykowo. Tel. 606-447-282

Zbuduj dom w gminie Dopiewo

Gmina Dopiewo sprzedaje działki budowlane 
położone w atrakcyjnych lokalizacjach, 
w: Zakrzewie, Konarzewie i Dąbrowie.

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 powierzchnia wynosi od 700 do 1700 m², a cena 

za 1 m² jest różna i kształtuje się od 95 do 180 zł + VAT.  

Szczegóły na www.dopiewo.pl . 

Prapremiera 
dreszczowca

Na zaproszenie Agencji GRUV ART 
z cyklu „Poznańska premiera” 26 
października w poznańskim Teatrze 
Wielkim odbędzie się „Prapremiera 
dreszczowca” z Och-Teatru. Spek-
takl jest zajmujący i przede wszyst-
kim szalenie zabawny. Sceniczny 
chaos, rytmiczność, lekkość i wy-
borne aktorstwo – to wszystko spra-
wia, że „Prapremierę Dreszczowca” 
ogląda się z niebywałą rozkoszą.

Prapremiera Dreszczowca to 

opowieść o amatorskim teatrze 
i o tym, że wszystko, co złe, może 
zdarzyć się właśnie w dniu premie-
ry... Humor i gagi rodem z najlep-
szej farsy, komedii slapstickowej, 
stand-upu, a nawet czarnej kome-
dii! Reżyseria: Grzegorz Warchoł. 
Obsada: Izabela Dąbrowska, Pa-
trycja Szczepanowska, Tomasz 
Drabek, Adam Krawczuk, Andrzej 
Pieczyński, Rafał Rutkowski, Ma-
ciej Wierzbicki. 

Spektakle zaplanowano na godz. 
18 i 20. Red

 NASZ PATRONAT
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Jak to się stało, że trafi ł Pan do 
klubu ENEA AZS Poznań?

— Cóż, to jest faktycznie dość nie-
typowa historia. Mniej więcej deka-
dę temu byłem po prostu kibicem. 
I przede wszystkim pasjonowałem 
się piłką nożną. Koszykarskie me-
cze ekstraligowe były jeszcze wtedy 
rozgrywane w Arenie. I na meczu 
z łódzkim ŁKS-em trzech kibiców 
z Łodzi przekrzyczało poznańską 
publiczność. Na kolejnym meczu, 
wraz ze znajomymi, byliśmy już 
zorganizowaną grupą dopingującą 
nasze dziewczyny. W koszykówce 
kibicuje się nieco łagodniej niż 
w piłce nożnej, kibice są bardziej 
stonowani, nie ma agresywnych 
przyśpiewek. Ale mimo wszystko, 
z biegiem czasu, moje działania 
fana żeńskiej koszykówki zostały 
dostrzeżone przez włodarzy AZS-u. 
Dostałem od klubu propozycję 

objęcia stanowiska kierowni-
ka drużyny. I zanurzyłem się 
w środowisku koszykarskim. Dziś 
jestem dyrektorem sportowym i nie 
wyobrażam sobie życia bez kosza, 
wyjazdów, aktywności organizator-
skiej. Już za mojej bytności w klubie 
rozwinęliśmy koszykarskie szkole-
nie dzieci i młodzieży, a w zasadzie 
przywróciliśmy ten obszar do życia. 
Dziś szkolimy koszykarskie talenty 
w 15 drużynach AZS-u. Piętnastu! 
Pod opieką mamy 500 dzieciaków. 

Właśnie. Wygląda na to, że z jed-
nej strony jest Pan w pierwszym 
szeregu klubowym, z drugiej zaś 
– również „szarą eminencją”. Jak 
wyglądają realia pracy dyrektora 
sportowego w polskim klubie?

— Wbrew pozorom dyrektor 
sportowy w klubie to nie funkcja 
honorowa. Czasy PRL-u dawno 
minęły. Z racji wielopoziomowości 
szkolenia koszykarskiego zarzą-
dzam organizacją całego sportowe-
go życia klubowego. I to we wszyst-
kich grupach rozgrywkowych 

i wiekowych. Dyrektor sportowy 
musi być logistykiem, menedże-
rem, strategiem, negocjatorem. 
A często też powiernikiem proble-
mów, mediatorem w konfl iktach, 
doradcą życiowym... Złotą rączką, 
kierowcą... Nie jest to funkcja dla 
człowieka, który tego nie lubi. 

Porozmawiajmy o sporcie 
i polityce. Roman Kosecki, Jan 
Tomaszewski, Cezary Kucharski 
– oni ze świata sportu przeszli na 
stronę polityki. Jak to wygląda 
u Pana? Wiemy, że jest Pan 

aktywny w lokalnym samorządzie 
i myśli Pan o kroku dalej.

— Ale rozmawiamy dalej o spo-
rcie! Nie chcę zbyt mocno łączyć 
obydwu światów w tym wywiadzie. 
Działam przy sporcie – nie tylko 
w klubie. Lubię to. Chcę mieć 
więcej odgórnego wpływu na to co 
dzieje się w lokalnym sporcie, bo 
widzę obszary do zmian. Zależy 
mi na rozwoju sportu, na zdrowiu 
dzieci, jestem przeciwny zwalnianiu 
dzieci z zajęć sportowych w szko-
łach. Problemem staje się otyłość. 
Nie chcę rozwijać tematu polityki. 
Ci, którzy chcą wiedzieć to wiedzą. 
Jestem „szczęśliwą trzynastką” na 
jednej z pierwszych list wybor-
czych. Basta. Ani słowa więcej!

Pozostaje więc życzyć sukcesów 
we wszystkich obszarach! 

Menedżer, przyjaciel...
Z Łukaszem Zarzyckim, dyrektorem sportowym Enea AZS Poznań, o sportowym 
życiu, rozmawia Marcin Cybulski
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Marcin 
Cybulski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Artur Kujawiński – pierwszy po-
znaniak, który udanie zmierzył się 
z morderczym biegiem Spartath-
lon na dystansie 246 km z Aten do 
Sparty – powrócił do kraju. Za-
ledwie 46% uczestników spośród 
reprezentantów 48 krajów dotarło 
do mety w Sparcie. Poznaniak był 
jednym z czterech Polaków, którzy 
ukończyli tegoroczną edycję Spar-
tathlonu, próbę przebiegnięcia 
w formule non-stop 246 km podjęło 
ośmiu Polaków.

Jeden z najbardziej legendar-
nych, ale i jeden z najtrudniejszych 
ultramaratonów na świecie, pozna-
niak ukończył w czasie 35 godzin 
i 37 minut pokonując trasę bez snu 
i bez przerw na odpoczynek z uwagi 
na rygorystyczne limity czasowe na 
puntach kontrolnych. Red

Pokonał 
Spartę
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REKREACJA

EXPO Lwa 

W maju 40 firm z gminy Tarnowo 
Podgórne pokazało swoją spo-
łeczną odpowiedzialność. Opu-
ściły firmowe mury i w słoneczną 
niedzielę po raz trzeci otworzyły 
strefy tematyczne na EXPO Biegu 
Lwa, któremu kolejny rok z rzędu 
patronuje „Nasz Głos Poznański”. 
Zasada jest prosta: wymyślamy 
tematykę strefy, najczęściej od-
powiadającą profilowi firmy lub 
przesłaniu, przygotowujemy pro-
gram zgodnie z hasłem „poziom 
wyżej”, ustalamy wielkość stre-
fy i w dzień EXPO realizujemy 
przedsięwzięcie. Jakie to strefy? 
W tym roku były strefy aktywno-
ści, sportu, rodzinne, dzieci, kuli-
narne, edukacyjne, techniki, zdro-
wia, edukacji, kreatywne, chillout, 

a nawet strefa „tu mieszkam, tu 
zmieniam”. Przez EXPO przewi-
nęło się niemal 10 tysięcy osób, 
głównie z Wielkopolski. Ale nie 
tylko. Ponieważ jest to część duże-
go, sportowego wydarzenia gości-
liśmy mieszkańców całej Polski. 

Było aktywnie, kolorowo i tłum-
nie. Zarówno goście, jak i partne-
rzy Biegu Lwa, ocenili EXPO jako 
duży sukces i zadeklarowali swoją 
obecność w następnych latach.

Kto był obecny? Akademia Re-
issa, Amazon, BZ WBK, Decath-
lon, Den Braven, Drużyna Szpiku, 
Fortuna, G.EN.Gaz, gmina Tarno-
wo Podgórne, Good Food, Grand, 
Grundfos, Grupa Lak, GSM Bara-
nowo, John Deere, Juwe, KIA De-
lik, Kimball, Lidl, Lusowski Zdrój, 
Markstal, MK Cafe, Mondelez, 
Neo Pizza, Noti, Nowa France, 

Novol, Olandia, Otimedica, Po-
dologia Help, Roktar, Royal Bay, 
Schattdecor, Stara Wozownia, 
Squeeze, Tarnovia dent, V-Bud, 
Vector, Wakacyjny Świat, WUEF 
Club, 

Kolejna edycja EXPO LWA już 
22 maja 2016 roku. Organizatorzy 

liczą na jeszcze większą liczbę firm 
chcących pokazać, że są wśród 
nas i czują więź z małą ojczyzną, 
jej mieszkańcami, a przy tym po-
chwalić się swoimi dokonaniami 
lub zwyczajnie zareklamować pro-
dukty lub usługi. Trwają już przy-
gotowania, a wstępne zgłoszenia 

można przesyłać na adres biegl-
wa@gmail.com. Organizatorzy 
obiecują, że z każdym z partnerów 
dokładnie omówią możliwości 
i przedstawią ciekawe pomysły bo 
partnerstwo jest głównym motto 
przyświecającym relacjom między 
organizatorami a firmami. PM
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Pokaz siły tarnowskich fi rm

27 września odbył się I Kórnicki Tria-
thlon, którego organizatorem była 
fi rma KOTAS. Zawodnicy startowali 
na dwóch dystansach: 1/4 IRON-
MAN (0,95 m pływania, 45 km jazdy 
na rowerze, 10,5 km biegu) oraz 1/10 
IRONMAN (0,38 m pływania, 18 km 
jazdy na rowerze, 4,2 km biegu). 

Zawody rozpoczęły się od przepły-
nięcia określonego dystansu w Jezio-
rze Kórnickim. Linia startu została 
wyznaczona w pobliżu nowo wybudo-
wanego mola, przy ulicy Harcerskiej. 
Następnie zawodnicy mieli do poko-
nania na rowerach pętlę dookoła Je-
ziora Bnińskiego, a na koniec musieli 
przebiec określony dystans promena-
dą. Meta i strefa zmian umieszczona 
została na rynku w Kórniku.

Oprócz kategorii wiekowej za-
równo wśród kobiet, jak i mężczyzn, 
zorganizowany został start sztafet, 
który cieszył się dużym zaintere-
sowaniem. Organizatorzy wyłonili 
również zwycięzców w kategorii 
najlepszy debiutant na dystansie 
1/10 IM oraz Mistrzostwa Kórnika 
w Triathlonie. Organizator zadbał 
również o najmłodszych, dla któ-
rych przygotowano zabawy z ani-
matorami i konkursy z nagrodami. 

Poznańska Firmowa Liga Tenisowa 
to inicjatywa lokalnych przedsiębior-
ców, społeczności oraz pasjonatów 
tenisa ziemnego. Organizatorami 
całej inicjatywy jest marka Axeleron 
oraz Park Tenisowy Olimpia. Patro-
nat medialny objął „NGP”.

W rozgrywkach biorą udział przed-
stawiciele fi rm z Poznania i okolic 
w formule Pucharu Davisa. Start ligi 
rozpoczyna się w listopadzie 2015  r. 
Szczegółowe informacje i zapisy 
udzielane pod adresem www.facebo-
ok.com/poznanpfl t oraz biuro@pfl t.
pl . Wszystkie mecze będą rozgrywa-
ne na kortach PT Olimpia. Red

Triathlon w Kórniku Firmowa liga 
tenisowa
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