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Teatr Muzyczny będzie wizytówką PoznaniaTeatr Muzyczny będzie wizytówką Poznania STR. 12
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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!

UKRAIŃSKA WIOSNA UKRAIŃSKA WIOSNA 
ZNÓW ZAKWITA!ZNÓW ZAKWITA!

XII edycja Festiwalu Kultury Ukraińska Wiosna odbędzie się od 9 do 12 maja. XII edycja Festiwalu Kultury Ukraińska Wiosna odbędzie się od 9 do 12 maja. 
W programie przewidziano wiele atrakcji, m.in. koncert krymsko-tatarskiej W programie przewidziano wiele atrakcji, m.in. koncert krymsko-tatarskiej 
wokalistki Jamali, zwyciężczyni Eurowizji w 2016 roku. wokalistki Jamali, zwyciężczyni Eurowizji w 2016 roku. STR. 16STR. 16



NR 157 / 29 KWIETNIA 2019

2 REKLAMA



3
NR 157 / 29 KWIETNIA 2019

REKLAMA

10–26 maja 2019 

10.05 | KONCERT |  | g. 19.00 | 

13.05 | PANEL DYSKUSYJNY |
 | g. 10.00–13.00 | Collegium Maius | 

13.05 | |
 | g. 17.00 | Collegium Maius | 

14.05 | PANEL DYSKUSYJNY |
  | g. 10.00–13.00 | Collegium Maius | 

14.05 | SPOTKANIE |  | g. 17.00–18.00 | Collegium Maius | 

15.05 | SPOTKANIE |  | g. 17.00 | Teatr Ósmego Dnia | 

15.05 | KONCERT |  | g. 19.00 |  |  

16.05 | SPOTKANIE | š  | g. 17.00 |  | 

16.05 | KONCERT |  | g. 20.00 | Pawilon Nowa Gazownia | 

21-26.05 |  | Kino Muza
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Ponad milion złotych 
dofi nansowania
Pod koniec ubiegłego roku rozpo-

częła się budowa drogi łączącej ulicę 
św. Wojciecha ze Szkolną w Czer-
wonaku. Malownicza trasa stanowi 
kolejny etap budowy wewnętrznej 
komunikacji gminnej, której celem 
jest odciążenie ulicy Gdyńskiej. 
Łączny koszt inwestycji to niemal 
4 mln złotych. Gmina oczekuje oko-
ło 1,3 mln złotych z Funduszu Dróg 
Samorządowych. W marcu położo-
no warstwę bitumiczną. Aktualnie 
trwają prace związane z wytycze-
niem ronda na skrzyżowaniu z uli-
cą Szkolną. To już ostatnia prosta 
– budowa zakończy się w czerwcu. 
Powstanie nowe połączenie drogo-
we o długości ponad 700 metrów 
i komfortowej szerokości 7 metrów, 
a wzdłuż jezdni przebiegać będzie 
chodnik o szerokości 1,5 metra 
oraz ścieżka rowerowa o szerokości 
niemal 3 metrów. Nową drogę oraz 
bezpieczne skrzyżowanie w postaci 
ronda oświetlą energooszczędne 
lampy LED. 

Przestawili słupy, postawili lampy
Przy ulicy Fabrycznej w Kici-

nie zakończono budowę chodnika 
o szerokości 2 metrów, wykona-
nego z kostki betonowej. Istotnym 
elementem inwestycji była likwida-
cja lub przestawienie kolidujących 
słupów energetycznych. Inwestycja 
kosztowała niecałe 300 tys. zł. z cze-
go znaczną część kosztów stanowiła 
przebudowa kolizji energetycznej. 
Gmina jest w posiadaniu dokumen-
tacji projektowej na budowę ulicy 

Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie. 
Realizacja tej inwestycji rozpocznie 
się w przyszłym roku.

Prace trwają również w Miękowie 
na ulicy Ogrodowej, gdzie powstaje 
200 metrów drogi z betonu asfal-
towego oraz ponad 700 metrów 
z kostki betonowej. Zakres prac 
obejmuje także budowę kanalizacji 
deszczowej, zainstalowanie oświe-
tlenia drogowego – 27 lamp LED 
oraz progów spowalniających ruch 
na wniosek mieszkańców.

Nowoczesność, bezpieczeństwo 
i troska o środowisko 
Wraz z rozwojem nowoczesnego 

społeczeństwa, pojawia się potrze-
ba budowania świadomości ekolo-
gicznej. Obecnie trwa, największa 
w historii gminy Czerwonak kon-
cepcyjna przebudowa funkcjonowa-
nia komunikacji gminnej. Powstają 

nowe rozwiązania komunikacyjne, 
umożliwiające pasażerom swobod-
ne i wygodne korzystanie z kolei 
metropolitalnej przy jednoczesnej 
oszczędności czasu i zmniejszeniu 
emisji CO2.

Gmina Czerwonak, której bli-
sko połowę powierzchni stanowią 
lasy, jako beneficjent Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 
(WRPO 2014+) korzysta z dofi-
nansowania inwestycji, których 
głównym celem jest budowa wę-
złów przesiadkowych, parkingów 
P&R (Park & Ride) i B&R (Bike 
& Ride), dróg dojazdowych i ście-
żek pieszo-rowerowych, a także 
zakup autobusów niskoemisyj-
nych. 7 lipca 2017 r. w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu 
podpisane zostały umowy o do-

finansowanie projektów związa-
nych z inwestycjami w obszarze 
transportu miejskiego oraz tzw. 
niską emisją. W ramach progra-
mu w gminie Czerwonak zmoder-
nizowane zostaną węzły przesiad-
kowe w Bolechowie, Owińskach 
oraz w Czerwonaku i Czerwonaku 
Osiedle. Znaczna część prac zo-
stała już zrealizowana.

W Bolechowie wybudowano 
parking P&R i B&R na ponad 60 
miejsc postojowych, w tym miejsca 
dla osób niepełnosprawnych. Po-
nadto powstała nowoczesna wiata 
rowerowa oraz zamontowano stację 
naprawy rowerów. W trakcie inwe-
stycji przeprowadzona została rów-
nież kompleksowa modernizacja 
nawierzchni ulicy Kolejowej połą-
czona z budową nowego oświetlenia 
LED. Ponadto zakończono budowę 
bardzo oczekiwanej ścieżki pieszo-
rowerowej wzdłuż ulicy Obornic-
kiej, która na odcinku ponad 1,7 
km łączy gminę Czerwonak z gminą 
Murowana Goślina.

W ramach inwestycji dla węzła 
przesiadkowego w Owińskach trwa 
kompleksowa przebudowa ulicy Li-
powej w Bolechówku i Potaszach, 
obejmująca budowę kanalizacji 
deszczowej, budowę jezdni o szer. 
5 m oraz chodników, zjazdów do 
posesji, a także miejsc postojowych 
i zatok autobusowych. Droga zosta-
nie oświetlona na całej długości 3 
km nowym oświetleniem LED.

Planowana jest również moderni-
zacja parkingu P&R i B&R oraz bu-
dowa przejścia przez tory kolejowe 
– trwa opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz uzyskiwanie nie-
zbędnych pozwoleń i uzgodnień. 

Ponadto w ramach inwestycji 
planuje się zakup autobusu nisko-
emisyjnego w celu dowożenia pa-
sażerów do dworca w Owińskach 
z okolicznych miejscowości, w tym 
osób niepełnosprawnych. 

Z kolei w Czerwonaku wybu-
dowano ścieżkę pieszo-rowerową 
wzdłuż ulicy Szkolnej w Czerwona-
ku i Kicinie. W ramach tej inwesty-
cji powstanie ścieżka pieszo-rowe-
rowa przy drodze wojewódzkiej nr 
196 Czerwonak – Miękowo wraz 
z przejściem przez przejazd kolejo-
wy w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej 
Czerwonak-Osiedle oraz zakupione 
zostaną autobusy niskoemisyjne.

Inwestycje zaplanowane w Czer-
wonaku – Osiedle:

• budowa parkingu P&R i B&R 
wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi i infrastrukturą niezbędną do 
obsługi podróżnych – umowa z wy-
konawcą realizowana jest w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. Aktualnie 
na ukończeniu są prace projektowe 
a etap budowlany prawdopodobnie 
rozpocznie się w czerwcu br.;

• zakup i montaż statycznego 
i dynamicznego systemu informacji 
pasażerskiej;

• instalacja systemu monitoringu.

Kolejny etap największego przed-
sięwzięcia kanalizacyjnego
26 marca 2019 r. w Urzędzie 

Gminy w Czerwonaku podpisano 
umowy na prace projektowe i roboty 
budowlane w ramach realizacji pro-
jektu: „Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
i okolic – etap V”. Umowa podpi-
sana przez przedstawicieli Związku 
Międzygminnego „Puszcza Zie-
lonka” obejmuje prace projektowe 
oraz roboty budowlano montażowe 
w gminie Czerwonak i Pobiedziska, 
obejmując łącznie ponad 6,7 km 
sieci oraz 2 pompownie. Wartość 
kontraktu to ponad 11,5 mln zło-
tych brutto. Na terenie gminy Czer-
wonak inwestycja obejmuje odcinek 
kanału w Kicinie – ulica Okrężna 
oraz podłączenie kanalizacji w ulicy 
Fabrycznej. Łącznie 710 metrów ka-
nalizacji. Realizacja umowy potrwa 
do końca 2021 roku.  Red

Milionowe inwestycje w gminie Czerwonak 
W gminie Czerwonak koparki nie przestają pracować. W kilku miejscach trwają intensywne prace 
budowlane, których efekty już widać!
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Trwa budowa drogi łączącej ulicę św. Wojciecha ze Szkolną w Czerwonaku.

Przy dworcach powstają m.in. parkingi P&R i B&R. Podpisano umowę na kolejne prace kanalizacyjne. 

Gmina Swarzędz rozstrzygnęła 
przetarg na „Budowę zintegrowane-
go węzła przesiadkowego w Paczko-
wie oraz rozbudowę ul. Średzkiej od 
torów kolejowych do DK 92 w Pacz-
kowie w systemie zaprojektuj i wy-
buduj”. Wykonawcą będzie konsor-
cjum fi rm: Infradrog Chodzież sp. 
z o.o. sp. k. oraz Rokan Chodzież sp. 
z o.o. sp. k., które podjęło się tego 
zadania za 3.657.589,70 złotych. 
Umowę w tej sprawie burmistrz 

Swarzędza Marian Szkudlarek pod-
pisał 14 marca 2019. 

Budowa ma być zakończona 
w drugiej połowie 2020 roku. Przy 

dworcu PKP w Paczkowie podróżni 
będą mieli do dyspozycji obszerny 
parking dla samochodów osobo-
wych, a obok niego – wiatę dla ro-
werów. Cały teren zostanie uporząd-
kowany, a przebudowa fragmentu 
ul. Średzkiej poprawi warunki ko-
munikacyjne w tym miejscu. 

Dotychczas – w ramach I etapu 
projektu pn. „Rozwój niskoemisyj-
nej mobilności miejskiej na terenie 
gminy Swarzędz” – wybudowane 

zostały już zintegrowane węzły 
przesiadkowe przy dworcach PKP 
w Swarzędzu i Kobylnicy.

Inwestycja w Paczkowie jest czę-
ścią szerszego projektu pn. Rozwój 
niskoemisyjnej mobilności miej-
skiej na terenie gminy Swarzędz – 
Etap II. Przedsięwzięcie to, oprócz 
wybudowania zintegrowanego wę-
zła przesiadkowego w Paczkowie 
oraz rozbudowie ulicy Średzkiej 
w Paczkowie i ul. Transportowej 

w Zalasewie, obejmuje również 
przebudowę bazy transportowej 
w Garbach, zakup 7 niskoemisyj-
nych autobusów miejskich, speł-
niających normę czystości spa-
lin EURO 6 oraz zakup 6 tablic 
informacyjnych w technologii LED 
związanych z budową systemu 
oznakowania i informacji pasażer-
skiej. Całkowita wartość zadania to 
ponad 37 mln zł, z czego dofi nanso-
wanie z UE wynosi 13,9 mln zł. MW 

Paczkowo: węzeł przesiadkowy i rozbudowa ul. Średzkiej

Całkowita wartość 
zadania to ponad 37 
mln zł, z czego UE 
dokłada 13,9 mln zł
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Wyniki ogłoszono 24 kwietnia 
w Muzeum Emigracji w Gdyni. Gala 
odbyła się z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Ochrony Zabytków, ustano-
wionego w 1983 r. przez UNESCO.

Dyplomy przedstawicielom na-
grodzonych i wyróżnionych obiek-
tów wręczyli wiceminister kultury 
i dziedzictwa narodowego, general-
ny konserwator zabytków Magda-
lena Gawin i dyrektor Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa (NID) Bar-
tosz Skaldawski. Wyróżnienie dla 
pałacu odebrał wójt Tarnowa Pod-
górnego Tadeusz Czajka.

Obecnie w Pałacu Jankowice 
mieści się prowadzona przez gminę 
Tarnowo Podgórne Samorządowa 
Szkoła Muzyczna I st., Tarnowskie 
Centrum Senioralne i Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. W ciągu tygodnia 
odbywa się tu wiele przedsięwzięć 
dedykowanych seniorom (warszta-
ty, spotkania, wycieczki), a w week-
endy pałac jest miejscem kame-
ralnych wydarzeń kulturalnych 
(koncerty, spotkania autorskie).

12 maja obchodzić będzie pierw-
sze urodziny.

– Jak świętować, to oczywiście 
z najmłodszymi! – podkreśla Mo-
nika Rutkowska, dyrektor pałacu. 

– Od 11.00 do 14.00 zapraszamy na 
warsztaty teatralno-muzyczne, któ-
re dedykujemy rodzinom z dziećmi. 
W samo południe na plenerowej 
scenie aktorzy Wędrownego Te-
atru Lalek wystawią spektakl „TU-
WIM Julek – PARA buch, FRAZY 
w ruch”.

 Wieczorem, o 19.00, rozpocznie 

się plenerowy koncert Tenorów No-
wej Generacji – Tre Voci. Artyści, 
którym towarzyszyć będzie kwintet 
fortepianowy, przeniosą uczestni-
ków w świat muzyki operowej, mu-
sicalowej i rozrywkowej w zupełnie 
niespotykanym dotąd wykonaniu. 
Zapraszamy – wstęp oczywiście 
wolny! ARz

Prezent na pierwsze urodziny
Działania gminy Tarnowo Podgórne na rzecz przywrócenia świetności Pałacowi Jankowice 
zostały kolejny raz docenione – obiekt został wyróżniony w 44. edycji konkursu 
„Zabytek zadbany” w kategorii „Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu”

12 maja Pałac Jankowice będzie obchodzić pierwsze urodziny. 

Na urodzinach 
wystąpi zespół teno-
rów Tre Voci 

IV Bukowski Bieg Księcia Mieszka 
odbędzie się w 2 czerwca. W tym 
roku biegacze ponownie będą rywa-
lizować na dystansie 10 km – ulica-
mi Buku. Patronat objął „Nasz Głos 
Poznański”. 

Organizatorzy wracają także do 
rywalizacji dzieci w ramach Festi-
walu Biegów Dziecięcych w siedmiu 
kategoriach wiekowych. Start i meta 
wszystkich biegów zlokalizowane 
będzie na nowej bieżni na stadionie 
miejskim w Buku. Zapisy na stro-
nie:  https://www.zapisy.maraton-
czykpomiarczasu.pl/pl/bieg-buk

Szczegółowe informacje i regula-
min dostępny na stronie organiza-
tora www.osir-buk.pl. Red

Bukowski 
Bieg Mieszka 

 NASZ PATRONAT
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Wójt Gminy Duszniki
informuje, iż został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 

Zgodnie z art. 35 ust.1 z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zmianami) 
niniejszym podaję do publicznej wiadomości, iż na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, przy ulicy 
Sportowej 1, miejscowości położenia nieruchomości oraz BIP 
Gminy Duszniki – wywieszono ogłoszenie o przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej na terenie miejscowości Kunowo, Sędzinko – 
Zalesie i Sękowo, gmina Duszniki. Wyciąg z ogłoszenia 
o przetargu został podany do publicznej informacji w Gazecie 
Szamotulskiej.Ogłoszenie zostało również umieszczone na 
stronie internetowej www.duszniki.eu . 
Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon 61 2956530 pokój nr 4). 

REKLAMA

TU MOGŁA BYĆ TWOJA REKLAMA! 
ZADZWOŃ  691-895-296

16 kwietnia w Tarnowie Podgórnym 
odbyło się Walne Zebranie człon-
ków Ruchu Społeczno-Samorzą-
dowego Bezpartyjni-Wielkopolska. 
Na zaproszenie prezesa stowarzy-
szenia Tadeusza Czajki, wójta gmi-
ny Tarnowo Podgórne, odpowie-
działo ponad 40 członków. 

Zebranie rozpoczęło się od pod-
sumowania działalności stowa-
rzyszenia w ubiegłym roku. Pro-
wadzący zebranie prezes Tadeusz 
Czajka przedstawił podsumowanie 
wyników wyborów samorządowych 
i podkreślił, iż dla komitetu, który 
po raz pierwszy wystawił swoje listy, 
są one sukcesem. Przypomnijmy: 
Bezpartyjni-Wielkopolska uzyskali 
1 mandat do Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego (zdobył go Jerzy 
Lechnerowski) i aż 5 w Radzie Po-
wiatu Poznańskiego (radnymi są 
Katarzyna Szkudlarek, Sławomir 
Skrzypczak, Antoni Kalisz, Dariusz 
Szmyt i Jerzy Świerkowski). Tadeusz 
Czajka przypomniał także, że wiel-
kopolscy Bezpartyjni zajęli wszystkie 
możliwe do obsadzenia miejsca w za-
rządzie Metropolii Poznań (zgodnie 

ze statutem funkcję prezesa i wice-
prezesa obejmują zawsze odpowied-
nio prezydent Poznania i starosta 
poznański, a pozostałe miejsca są 
wybierane spośród członków Metro-
polii – w ostatnich wyborach wybra-
no właśnie przedstawicieli ruchu). 

Po prezentacji działalności 
i przedstawieniu pozytywnej opinii 
Komisji Rewizyjnej Zarząd Stowa-
rzyszenia uzyskał od zebranych ab-
solutorium. 

W dalszej części zebrani dyskuto-
wali na temat inicjatyw, które Bez-
partyjni powinni podjąć w 2019 r., 

również w obliczu zbliżających się 
wyborów do PE i parlamentarnych. 
Uczestnicy spotkania podkreśla-
li, że stowarzyszenie nie powinno 
popierać żadnych ugrupowań po-
litycznych, zachowując swój nie-
zależny charakter. Jednocześnie 
zwracali uwagę na konieczność 
wzmacniania i rozwijania lokal-
nych struktur organizacji, również 
poprzez prezentowanie stanowiska 
Bezpartyjnych-Wielkopolska na 
temat aktualnych wydarzeń zwią-
zanych z szeroko rozumianą samo-
rządnością. Red

Urząd Gminy Komorniki zakończył 
nabór wniosków w sprawie udzie-
lenia dotacji na wymianę starych 
pieców węglowych na ekologiczne 
systemy ogrzewania (kotły gazowe, 
olejowe, elektryczne, pompy ciepła, 
paliwa  stałe). To była druga edycja 
programu. Tym razem z dofi nanso-
wania skorzysta 40 osób. 

W sumie wnioski złożyło 65 osób 
z całej gminy, z czego najwięcej, bo 
aż 25 było z Komornik. Z uwagi na 
to, że w budżecie gminy przewidzia-
no na ten cel 200 tys. zł nie wszyscy 
wnioskodawcy będą mogli skorzy-

stać z tej formy dofi nansowania. Li-
czyła się bowiem kolejność złożenia 
wniosku do urzędu. 

Uzyskaną dotację w  wysokości 
80% kosztów kwalifi kowanych jed-
nak nie więcej niż 5.000 zł na jeden 
budynek będzie można przeznaczyć 
na usunięcie starego paleniska, za-
kup nowego pieca oraz armatury 
niezbędnej do wykonania nowego 
systemu ogrzewania.

Urząd Gminy Komorniki planuje 
przeznaczenie kolejnych środków 
na wymianę pieca w następnych la-
tach. Red 

Wielkopolscy Bezpartyjni pozostają 
nadal… bezpartyjni 

Wymienią piece

Niedawno do Związku Międzyg-
minnego „Puszcza Zielonka”, 
którego jednym z członków jest 
gmina Swarzędz, nadeszła ważna 
wiadomość, że można rozpocząć 
realizację kolejnego, V już etapu in-
westycji kanalizacyjnych. Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
zgodził się bowiem na zwiększenie 
dofi nansowania udzielonego na to 
zadanie. 26 marca w Swarzędzu 
podpisane zostały umowy na roboty 
budowlano-montażowe oraz usługi 
inżyniera kontraktu. 

Wykonawcą wszystkich umów 
na roboty jest spółka WUPRINŻ 
SA z Poznania. Umowy z ramienia 
związku podpisał burmistrz Swa-
rzędza – przewodniczący zarządu 
związku „Puszcza Zielonka” – Ma-
rian Szkudlarek i członek zarządu 
Olga Godynicka-Kubiak a kontrasy-
gnowała główna księgowa – Dorota 
Trepińska. Wykonawcę robót repre-
zentował prezes Zbigniew Ziała.

Jak informuje Marian Szkudla-
rek V etap kosztować będzie ponad 
41 mln zł, z czego prawie 21,5 mln 
zł stanowi dofi nansowanie z Unii 
Europejskiej przyznane z Fundu-
szu Spójności w ramach Progra-

mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Projekt realizowany 
będzie do grudnia 2021. Zakłada 
przyłączenie do zbiorczej sieci ka-
nalizacyjnej 1626 mieszkańców 
z terenu trzech gmin: Swarzędz, 
Czerwonak oraz Pobiedziska.

Na Swarzędz przypada prawie 
połowa wartości kanalizacji, która 
powstanie w ramach V etapu. Dzię-
ki temu projektowi powstaną dodat-
kowe 13,16 km sieci kanalizacyjnej 
oraz cztery przepompownie. W re-
zultacie prawie 1000 mieszkańców 
gminy Swarzędz znajdzie się w za-
sięgu nowej kanalizacji. 

Oto zakres realizacji na terenie 
gminy Swarzędz w ramach V etapu:

• Gortatowo: ul. Królewska, Ba-
zyliowa, Laurowa, 

• Garby: ul. Podleśna, Aroniowa, 
Daktylowa, Michałówka, 

• Rabowice: ul. Leśnej Polanki, 
Bliska, Daglezjowa, Kawalerów 
Maltańskich, Rycerska, Azaliowa, 
Magnoliowa, Limbowa, 

• Kruszewnia: ul. Średzka, Sło-
wiańska, Złotopolska, Czarnoleska, 

• Łowęcin: ul. Sarbinowska, Je-
sienna, Łowiecka, Rolnicza, Po-
przeczna, 

• Gruszczyn: ul. Promyk, Wacła-
wa z Szamotuł, Katarzyńska, Spa-
dochronowa, Boya-Żeleńskiego, 
Długosza, Asnyka, Wyspiańskiego, 
Nowowiejskiego, Szałwiowa, Wie-
żowa, 

• Swarzędz: ul. Krawiecka, 
• Paczkowo: ul. Dyniowa. 
Maciej Woliński 

Miliony na kanalizację 
V etap kanalizacji kosztować będzie ponad 41 mln zł, z czego 
prawie 21,5 mln zł stanowi dofi nansowanie z Unii Europejskiej 
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AKTUALNOŚCI
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                                          w Buku to kameralne 

od 33 m2 do 70 m2 

REKLAMA

Jak co roku trasa spływu prowadziła 
z Kórnika do Poznania. Na starcie 
spływu stawiła się grupa ponad 50 
kajakarzy gotowa na przepłynięcie 
38-kilometrowego szlaku wodnego. 
Trasa podzielona była na dwa od-
cinki: do Kamionek (11 km) oraz do 
Parku Szelągowskiego w Poznaniu 
(27 km). 

Uczestnicy wystartowali o godzi-
nie 10 po ofi cjalnym otwarciu przez 
wiceburmistrza Kórnika Sebastia-
na Wlazłego. W sobotę przepłynęli 
przez Jeziora Kórnickie, Skrzynec-
kie oraz Borówieckie. Finał pierw-
szego dnia nastąpił w Kamionkach, 
gdzie rozstawiono namioty. Popo-
łudnie minęło pod znakiem meczu 
w siatkówkę – wszyscy byli zaanga-
żowani do tego stopnia, że nie zwra-
cali uwagi na nieustannie padający 
deszcz. Wieczorem, po skończo-
nych rozgrywkach, choć mokrzy, 
to z uśmiechami na twarzy udali się 
pod namiot na wspólne śpiewanie 
z gitarą przy ciepłej herbacie. 

Niedzielny ranek rozpoczęto od 
śniadania, a na uczestników cze-

kał tort z okazji 20-lecia FX-ów. Po 
odśpiewaniu 100 lat i krótkiej roz-
grzewce uczestnicy wyruszyli w dal-
szą trasę przez rzeki: Głuszynkę, 
Kopel oraz Wartę. Trasa drugiego 
dnia przebiegała przez malownicze 
tereny wsi Kamionki, Daszewice 
i Czapury. 

Po wpłynięciu na Wartę i tra-
dycyjnej „tratwie” (gdzie złączeni 
wszystkimi kajakami uczestnicy 
płynęli niesieni prądem rozma-

wiając i śpiewając piosenki into-
nowane przez komandora spływu 
Jakuba Zygarłowskiego) krajobraz 
zaczął przypominać, że zbliżają się 
do Poznania. Uczestnikom mimo 
dwudniowej walki starczyło sił, by 
chętnie wziąć udział w wyścigu do 
mostu kolejowego na Starołęce. Ich 
ostatnim kilometrom towarzyszy-
ły wiwaty mieszkańców Poznania, 
zgromadzonych tłumnie na brze-
gu rzeki. Ci ostatni nie omieszkali 

wykonać sesji zdjęciowej, upamięt-
niając triumf widoczny na twarzach 
kajakarzy – wszak pokonali 38 kilo-
metrów kajakiem! Spływ zakończył 
się o godzinie 17 – wszyscy rozeszli 
się bogatsi o wspaniałe wspomnie-
nia oraz z chęcią wzięcia udziału 
w spływie w przyszłym roku.

Organizatorzy dziękują bur-
mistrzowi miasta i gminy Kórnik 
Przemysławowi Pacholskiemu oraz 
wiceburmistrzowi Sebastianowi 

Wlazłemu za objęcie patronatem 
spływu oraz za pomoc w oczysz-
czeniu i udrożnieniu trasy spływu. 
Dziękują również patronom me-
dialnym: Kórniczaninowi, Radiu 
Poznań oraz Naszemu Głosowi 
Poznańskiemu za promowanie tej 
pięknej trasy spływu. Mają nadzieję, 
że z roku na rok rzeka będzie coraz 
bardziej popularna wśród miesz-
kańców okolicznych miejscowości. 
Red

Kajakiem z Kórnika do Poznania
13–14 kwietnia po raz ósmy odbył się „Kórnicki Spływ Kajakowy z FX-em” pod 

patronatem gminy Kórnik i „Naszego Głosu Poznańskiego”
 NASZ PATRONAT
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8 GMINA DOPIEWO

REKLAMA

Już 8 maja zaprasza wszystkich 
chętnych do udziału w podsumo-
waniu inwestycji „na wesoło”. Mię-
dzy tzw. „węzłami przesiadkowymi 
w Dopiewie i Palędziu będzie kur-
sowała „Wesoła Kolejka Dixielan-
dowa”, a w niej maskotki gminne 
– Dop i Ewo. Będą konkursy z na-
grodami, muzyka „na żywo” oraz 
wystawa o powstawaniu inwestycji. 
Każdy otrzyma pamiątkowy bilet

Dlaczego „Kolej na kolej!”? 
Kolej to nowoczesny środek 

transportu – przyjazny dla środowi-
ska i gwarantujący najszybszy prze-
jazd na trasie do Poznania i z Pozna-
nia do domu, bo po szynach i bez 
korków. Jedynie 15 minut zajmuje 
podróż pociągiem z Dopiewa do 
stolicy naszego regionu, a z Palę-
dzia o dwie minuty krócej. 

Węzły przesiadkowe
Mając na względzie zalety prze-

mieszczania się koleją, gmina Do-
piewo wybudowała w ubiegłym roku 
węzły przesiadkowe przy stacjach 
kolejowych w Dopiewie i w Palę-
dziu. Można tu zaparkować samo-
chód lub rower i przesiąść się na ko-
lej, by kontynuować podróż. Dzięki 
tym inwestycjom, zrealizowanym 
przez gminę Dopiewo i współfi nan-
sowanym przez UE, poprawiła się 
funkcjonalność i estetyka terenów 
sąsiadujących z dworcami. 

Oprócz tego dostosowana została 
komunikacja wewnątrzgminna do 
rozkładu jazdy pociągów. Dopiewo 
przystąpiło też do projektu „Po-
znańska Kolej Metropolitalna”, któ-
rego efektem jest zwiększenie czę-
stotliwości kursowania pociągów. 

Jakie są korzyści z inwestycji?
Na obu węzłach przesiadkowych 

zostało stworzonych łącznie 225 
miejsc parkingowych, w tym dla 
pojazdów osób niepełnosprawnych. 
Węzły oświetlone zostały lampami 
i są monitorowane przez systemy 
kamer. Znajdują się tu: wiaty rowe-
rowe, info-kioski, tablice elektro-
niczne i ławki. 

W Dopiewie została przebudo-
wana ul. Trzcielińska, a wzdłuż ul. 
Laserowej powstał ciąg pieszo – ro-
werowy. 

W Palędziu, od skrzyżowania z ul. 
Poznańską do skrzyżowania z ul. 
Kolejową, powstał 400-metrowy od-
cinek drogi, z chodnikiem i ścieżką 
rowerową; stanęły ekrany akustycz-
ne z furtką, umożliwiającą przejście 
mieszkańcom sąsiedniego osiedla. 

Wesoła Kolejka Dixielandowa
Gmina Dopiewo zaprasza wszyst-

kich chętnych do udziału w wyda-

rzeniu zaplanowanym na środę 8 
maja. Start przewidziano ok. godz. 
10:00 przy dworcu w Dopiewie. 
Między węzłami w Dopiewie i Palę-
dziu będzie kursować „Wesoła Ko-
lejka Dixielandowa”. Wcześniej 
samorządowcy podsumują inwesty-
cję, a o jej ekologicznych walorach 
opowie ekspert. 

Warto skorzystać z okazji – 
przyjść na węzeł przesiadkowy 
w Dopiewie lub w Palędziu, do-
jechać samochodem, rowerem, 

Poznańską Koleją Metropolitalną 
lub autobusem i być razem z nami. 
Podróżującym turystyczną kolejką 
drogami gminy Dopiewo towarzy-
szyć będą: maskotki DOP i EWO 
oraz zespół muzyczny Dixie Com-
pany. Cd. str. 9

Kolej na kolej
Gmina Dopiewo zachęca do podróżowania koleją i korzystania 
z infrastruktury, jaką wybudowała w pobliżu stacji kolejowych 
w Dopiewie i Palędziu za około 11,5 mln zł, pozyskując 
dofi nansowanie z Unii Europejskiej w kwocie ponad 7,5 mln zł

Projekt pn. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w gmi-
nie Dopiewo – stacja Palędzie i stacja Dopiewo” został współfi nansowany 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020; Oś Priorytetowa 3: Energia; Działanie 3.3 Wspieranie strategii nisko-
emisyjnych, w tym mobilność miejska; Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

„Wesoła kolejka 
Dixielandowa” 
pojedzie 8 maja

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Wiata na rowery – węzeł w Palędziu. Dla podróżujących zagra Dixie Company.

Węzeł przesiadkowy w Palędziu. Obydwa węzły wyposażono w elektroniczne tablice informacyjne.

Parking węzła w Dopiewie.Podczas inauguracji mnie zabraknie konkursów z nagrodami.

GMINA DOPIEWO
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10 WYDARZENIA

Chętnych przyjmie kilkanaście 
gminnych placówek medycznych. 
Dotychczas z akcji, na które powiat 
wydał 3,8 miliona złotych, skorzy-
stało prawie 9 tysięcy dzieci. Sza-
cuje się, że szczepionki, po podaniu 
zalecanych 3 dawek, zmniejszają 
ryzyko zachorowania nawet do 90 
procent. 

– Program szczepień ochron-
nych dla dziewcząt przeciw HPV 
realizujemy już od 11 lat. W tym 
roku rozszerzamy go o nową grupę 
docelową – chłopców. Planujemy 
zaszczepić 750 dzieci – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznański. – 
Tym razem na realizację programu 
przeznaczymy 337 tysięcy złotych.

Szczepienia chroniące przed za-
każeniami wirusem HPV, realizowa-
ne od 24 kwietnia, skierowane są do 
zameldowanych na terenie powiatu 
poznańskiego dziewcząt i chłop-
ców z rocznika 2005 oraz dziewcząt 
z rocznika 2004, które nie zaszcze-
piły się lub skorzystały z niepełnego 
cyklu w ubiegłym roku.

– Zapisy rozpoczęły się 24 kwiet-
nia i prowadzone są zgodnie z har-
monogramem spotkań edukacyj-
no-informacyjnych dla rodziców 
w poszczególnych gminach. Jeżeli 
dzieci nie zostaną zapisane podczas 
zebrania, możliwe jest ich telefo-
niczne zgłoszenie następnego dnia. 
Każda gmina ma ustalony limit 

szczepień. Warto więc pamiętać 
o terminach i skorzystać z możli-
wości dokonania zapisów właśnie 
na spotkaniach. Są one również 
doskonałą okazją do rozwiania 
wątpliwości dotyczących szczepień 
i poszerzenia swojej wiedzy mię-
dzy innymi na temat zapobiegania 
nowotworom szyjki macicy – wy-
jaśnia Teresa Krause, koordynator 
szczepień ochronnych z Przychodni 
EDICTUM.

Wirus brodawczaka ludzkiego 
HPV jest jedną z głównych przyczyn 
zachorowań na raka szyjki macicy. 
Kojarzy nam się głównie z narząda-
mi płciowymi. Jednak może rozwijać 
się nawet w jamie ustnej. Coraz wię-
cej państw decyduje się więc na ob-
jęciem programem nie tylko dziew-
cząt, ale również chłopców. W lipcu 
ubiegłego roku brytyjski rząd zapo-
wiedział objęcie programem bez-
płatnych szczepień przeciwko HPV 
chłopców w wieku 12 i 13 lat. Jak 
zaznaczono, to nie tylko ochroni 
ich przed rozwojem raka, ale także 
zwiększy ogólną odporność. Sku-
teczność szczepień potwierdziła się 
też w Australii. Z opublikowanych 
wyników badań wynika, że może 
być ona pierwszym krajem, który 
dzięki prowadzonym od ponad 10 
lat powszechnym szczepieniom 
przeciw wirusowi HPV oraz bada-
niom przesiewowym, w znacznym 

stopniu zlikwiduje zachorowania na 
raka szyjki macicy.

– Na każdym kroku podkreślam, 
że warto korzystać z takich progra-
mów. To, że w obecnych czasach 
mamy do czynienia z tak dużą licz-
bą chorób, w dużej mierze wynika 
właśnie z tego, że wiele ludzi unika 
szczepień – mówi Jan Grabkowski. 
– Jestem ich wielkim zwolennikiem 
i wszystkich będę do nich zachęcał – 
podkreśla starosta poznański.

Harmonogramy spotkań oraz 
więcej wiadomości na temat progra-
mu można uzyskać od poniedziałku 
do piątku pod numerem telefonu 61 
847 04 54 lub osobiście w siedzi-
bie EDICTUM ul. Mickiewicza 31 
w Poznaniu, I piętro, pok. 120 oraz 
na stronie internetowej poradni 
http://edictum.pl/programy/hpv-
powiat-poznanski/.

Szczegółowe informacje można 
znaleźć też na stronie https://po-
wiat.poznan.pl/program-profilak-
tyki-zakazen-wirusem-hpv/. Red

Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV
W tym roku po raz pierwszy z programu organizowanego przez powiat poznański mogą skorzystać także 
chłopcy. Akcja rozpoczęła się 24 kwietnia

Wirus brodawczaka 
ludzkiego HPV jest 
jedną z głównych 
przyczyn zachorowań 
na raka szyjki macicy

Sezon wakacyjny zbliża się wielki-
mi krokami. Komorniccy radni na 
kwietniowej sesji uchwalili wykaz 
kąpielisk zlokalizowanych na tere-
nie gminy Komorniki. W tym sezo-
nie dla letników dostępne będą dwa 
takie miejsca. Jedno z nich zlokali-
zowane jest nad jeziorem Chomę-
cickim w Chomęcicach, drugie zaś 
to kąpielisko położone nad jeziorem 
Jarosławieckim w Jarosławcu, oba 
to urokliwe akweny położone na 
terenie Wielkopolskiego Paku Na-
rodowego. 

W obu miejscach na plażowiczów 

czekać będzie wykwalifi kowana ka-
dra ratownicza, która dbać będzie 
o ich bezpieczeństwo. W akwenach 
wyznaczone będą dwie strefy ozna-
czone pływakami i  bojkami, które 
wydzielać będą miejsce dla osób 
nieumiejących pływać (bojki koloru 
czerwonego) oraz miejsce dla osób 

umiejących pływać (bojki koloru 
żółtego).

W Chomęcicach oprócz kąpieli 
wodnych, wypoczywać będzie moż-
na również na piaszczystej plaży, 
kaskadach na skarpie bądź na tra-
wie. Na terenie kąpieliska znajduje 
się przebieralnia, toalety przenośne, 
a  także boisko do siatkówki oraz 
plac zabaw dla dzieci.

Mimo, iż sezon kąpielowy zo-
stanie otwarty dopiero 1 lipca, już 
teraz zapraszamy do skorzystania 
z kąpielisk na terenie gminy Komor-
niki. Red

Gmina Komorniki zorganizowała 
w Wielką Środę tradycyjne spotka-
nie przy Stole Wielkanocnym, by 
złożyć sobie życzenia i  częstować 
się smakołykami przygotowanymi 
przez Koła Gospodyń. 

Tym razem gospodarzem impre-
zy były Chomęcice, którym orga-
nizatorzy serdecznie dziękują za 
pięknie przystrojony „Koźlak” i od-
świętną atmosferę. Na stole królo-

wały serniki, baby i mazurki, jedne 
ładniejsze od drugich oraz wędliny, 
poświęcone przez księdza z komor-
nickiej parafi i. Spotkanie było także 
okazją do rozstrzygnięcia konkursu 
organizowanego przez GOK na naj-
ładniejszą pisankę. Wiele nagród 
i wyróżnień wręczył wójt Jan Broda, 
co nie powinno dziwić, ponieważ 
konkursowe prace cieszyły oko ko-
lorami, formą i pomysłowością. Red 

Sezon letni tuż, tuż Stół Wielkanocny
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Komorniki: w waka-
cje strzeżone będą 
dwa kąpieliska
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GMINA STĘSZEW

Pieniądze zbierane były na leczenie 
i rehabilitację Dawida. 17 kwietnia 
burmistrz gminy Stęszew Włodzi-
mierz Pinczak spotkał się z jego 
mamą, panią Grażyną, by poinfor-
mować o zebranej kwocie.

Organizatorzy za naszym po-
średnictwem dziękują wszystkim 
osobom zaangażowanym w oby-
dwie zbiórki, m.in. uczniom gmin-
nych szkół (którzy własnoręcznie 
przygotowali ozdoby wielkanocne 
i sprzedawali je podczas jarmar-
ku), ich rodzicom, którzy pomogli 
dzieciom w przygotowaniach oraz 
nauczycielom wspierającym swo-
ich podopiecznych. Podziękowa-
nia należą się mieszkańcom gminy 
Stęszew, którzy kupowali przygo-
towane przez młodzież świątecz-
ne stroiki oraz biegaczom, którzy 
podczas sportowej imprezy jaką jest 
Stęszewski Bieg Przełajowy równie 
chętnie wspierali akcję.

Przypomnijmy, kilkuletnią już 
tradycją w gminie Stęszew cieszy 
się Jarmark Wielkanocny, podczas 

którego uczniowie gminnych pla-
cówek oświatowych sprzedają wła-
snoręcznie przygotowane ozdoby. 
Tak też było w tym roku, rankiem 
w Niedzielę Palmową na ul. Ko-
ścielnej w Stęszewie. Organizatorzy 
dziękują też pracownikom ZGKiM 
w Stęszewie za pomoc techniczną. 
Jarmark objął swoim patronatem 
burmistrz gminy Stęszew.

Dodajmy również, o czym pisali-
śmy w poprzednim wydaniu gaze-
ty, że pierwsza kwietniowa sobota 
przez wiele osób została spędzona 
aktywnie za sprawą IX Stęszew-
skiego Biegu Przełajowego. Na 10 
km wystartowało 314 uczestników, 
a wcześniej odbyła się rywalizacja 
najmłodszych w Oxytop Dziecięce 
Przełaje. Red

REKLAMA

Stęszewianie dla Dawida
Podczas dwóch zbiórek zorganizowanych w trakcie IX Stęszewskiego Biegu 
Przełajowego i Jarmarku Wielkanocnego zebrano 7.545,93 zł na rzecz mieszkańca 
gminy Stęszew Dawida Badke
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Na terenie gminy Stęszew zostały 
zamontowane czujniki monitorują-
ce stan jakości powietrza (pyły PM 
2,5 i PM 10) oraz temperaturę, wil-
gotność i ciśnienie. Urządzenia po-
miarowe zainstalowane są w nastę-
pujących miejscowościach: Stęszew 
– Szkoła Podstawowa, budynek przy 
ul. Poznańskiej 25 i SP – budynek 
przy ul. Szkolnej 1; Trzebaw – SP, ul. 
Mosińska 1; Strykowo – SP, budy-
nek przy ul. Bukowskiej 2; Modrze 
– SP, budynek przy ul. Kościuszki 14 
oraz Jeziorki – SP ul. Pocztowa 12.

Pomiar wykonywany jest w spo-
sób ciągły, w interwale czasowym 
wynoszącym trzy minuty przez całą 
dobę. Wyniki można oglądać na 
stronie internetowej panel.synge-
os.pl. Rezultaty przedstawiane są 
w formie wykresu z uwzględnieniem 
obowiązujących norm. Zamonto-
wane urządzenia charakteryzują 
się wysoką dokładnością pomiaru, 
jednak należy mieć świadomość, że 
otrzymywane wyniki mają charak-
ter poglądowy. 

Osoby, które chcą na bieżąco śle-
dzić wyniki pomiarów w swoim tele-
fonie, mogą zainstalować aplikację 
Syngeos. Red 

Zamontowali 
czujki jakości
powietrza 

Burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak spotkał się z mamą 
Dawida Badke, panią Grażyną, by poinformować o zebranej kwocie. 

W zbiórkę zaanga-
żowało się w gminie 
wiele osób
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6 maja zostanie ogłoszony zwy-
cięzca międzynarodowego kon-
kursu na opracowanie koncepcji 
architektonicznej siedziby Teatru 
Muzycznego w Poznaniu. Jak 
Pan ocenia jego wynik?

— Konkurs w kilku etapach trwał 
od września. Z 44 prac, w tym 
kilkunastu ze świata, wyłoniło się 
6 fi nalistów. Jednym z kluczowych 
elementów było spotkanie znako-
mitych sędziów sądu konkursowe-
go z fi nalistami. Doprecyzowaliśmy 
nasze oczekiwania, miałem też 
okazję w emocjonalny sposób wy-
razić nasze oczekiwania w zakresie 
ikonicznej architektury, potrzeb 
i funkcjonalności teatru. Zwycięzca 
bardzo uważnie wsłuchał się w te 
oczekiwania. Uważam, że otrzy-
maliśmy znakomity projekt. Były 
też inne, choć nie tak dobre prace, 
a zwycięska jest wyjątkowa. Poznań 
zyska wspaniałe miejsce, które 
będzie nie tylko teatrem, ale też 
samo w sobie destynacją, miej-
scem spotkań, dumą poznaniaków 
i Wielkopolan!

Dlaczego tak bardzo, już od po-
czątku objęcia funkcji dyrektora 
Teatru Muzycznego w styczniu 
2013 roku, zabiegał Pan o budo-
wę jego nowej siedziby? 

— Już na początku podjęliśmy jed-
ną z najtrudniejszych decyzji. Zre-
zygnowaliśmy z siedziby w byłym 
kinie Olimpia, którą zaoferowały 
ówczesne władze Poznania. Uzna-
łem, że warto się bić o najwyższe 
cele, bo Poznań – miasto z ambi-
cjami metropolitalnymi – powinien 
mieć Teatr Muzyczny, który będzie 
jego wizytówką. Dlatego budynek 
musi spełniać wszystkie współcze-
sne wymagania. Proponowanych 
lokalizacji było kilka – począwszy 
od Starej Gazowni, poprzez teren 
po byłym dworcu PKS. Aż wreszcie 
pojawiła się propozycja budowy na 
działce u zbiegu ulic Święty Marcin 
i Skośna, w sąsiedztwie Akademii 
Muzycznej.

Nowy budynek Teatru Muzycz-
nego stanie w sercu Poznania co 
niewątpliwie jest wielkim atutem. 

— Tak, to moim zdaniem niesamo-
wite miejsce. Nowy Teatr Mu-
zyczny będzie łącznikiem między 
dzielnicą cesarską i obszarem po 
drugiej stronie torów kolejowych 
z dominantą „Bałtyku”. Ważne, że 
adresem Teatru Muzycznego będzie 
ul. Święty Marcin, która odzyskuje 
blask. Teatr będzie magnesem, któ-
ry co roku przyciągnie do centrum 
miasta ponad 250 tysięcy ludzi, nie 
tylko wieczorami. W samym teatrze 
też będzie restauracja, kawiarnia, 
galeria. I w ciągu dnia, przed i po 
spektaklu teatr będzie żył. Będzie 
się można spotkać, zjeść, odpo-

cząć, zrobić pamiątkowe zdjęcie. 
To dodatkowo miejsce znakomicie 
skomunikowane z całym miastem, 
ale też metropolią i województwem. 
Ulicą Składową będzie przejście 
na Dworzec PKP i PKS, na które 
będzie można dotrzeć w 4 minuty. 
Jeszcze szybciej na przystanek 
PST. Pod Kaponierą jest też duży 
parking. Budynek teatru będzie 
eksponowany i stanie się wizytówką 
Poznania. 

Zgodzi się Pan, że nie byłoby 
determinacji wśród radnych i za-
rządu miasta, żeby zbudować te-
atr, gdyby w ciągu ponad sześciu 
minionych lat nie stworzył Pan 
teatru przez duże „T” i zespołu, 
który bardzo się rozwinął…

— To ciężka praca całego zespołu 
i wielka determinacja. Jesteśmy też 
wdzięczni za wielką życzliwość jaką 
darzą nas władze miasta i poma-
gający nam urzędnicy. Takie było 
założenie, żeby najpierw pokazać, 
że warto inwestować w ten zespół, 
który diametralnie się zmienił. 
Zmieniliśmy również repertuar 
z operetkowego na musicalowy. 
Postawiliśmy na nowy model pracy 
nad spektaklem, by setny był tak 
samo dobry jak premierowy, albo 
nawet lepszy. To sprawiło, że zespół 
jest dumny z tego, gdzie pracuje. 
Także poznaniacy odkryli Teatr 
Muzyczny na nowo lub w ogóle po 
raz pierwszy do niego trafi li.

Zdobyliście dzięki temu także 
młodą publiczność, co jest wiel-
kim sukcesem.

— Takie musicale jak „Footloose” 
czy „Jekyll&Hyde” pokazują liceali-
stom, że teatr może być miejscem 
magicznym. Koncentrujemy się na 
wychowywaniu nowego pokolenia 
widzów – także dla innych teatrów. 
Określamy siebie jako „teatr pierw-
szego kontaktu”, jesteśmy teatrem 
rozrywki, dajemy możliwość dobre-
go spędzenia czasu.

Które z musicali minionych sze-
ściu lat uważa Pan za największy 
sukces?

— W wymiarze ilościowym są to 
„Zakonnica w przebraniu” i „Ma-
dagaskar – musicalowa przygoda”, 
każdy z nich zagrany już ponad 
100 razy. „Jekyll&Hyde” na długo 
pozostanie w sercach widzów, bo 
on zbudował mit założycielski no-
wego Teatru Muzycznego. „Evita”, 
„Footloose”, „Nine”, „Rodzina 
Addamsów”...

Marka Teatru Muzycznego stała 
się ważna w przestrzeni miejskiej 
i świadomości poznaniaków 
również poprzez udział i współ-
organizację w zakresie wielkich 
wydarzeń na zewnątrz.

— Dla nas ważne były te przed-
sięwzięcia, które pozwalały 
wychodzić do ludzi. Największe 
to koncert z Placido Domingo 
w 2014 roku, który w hali nr 5 
MTP obejrzało 7 tysięcy widzów, 
a w telewizji ponad 1,3 mln, wy-
stawienie rock-opery „Jesus Christ 
Superstar” z okazji obchodów 
1050. rocznicy Chrztu Polski, 
którą zobaczyło na poznańskim 
INEA Stadionie 26 tysięcy widzów, 
„Śpiewanki Wielkopolskie”, 
które śpiewało z nami na 100-lecie 

Niepodległości kilkanaście tysięcy 
osób. Koncerty „Wigilijna Tytka”, 
transmitowane w święta przez 
TVP2 i TVP3, które obejrzało 
ponad 2,5 mln telewidzów. 

Wkrótce kolejne ważne wydarze-
nie – koncert Andrei Bocellego…

— Andrea Bocelli, o który jest 
obecnie u szczytu kariery, wystąpi 
na swym największym europejskim 
koncercie w tym roku z okazji 
stulecia Uniwersytetu Poznańskie-

go 11 maja na Stadionie Poznań. 
Ostatnia pula biletów trafi ła wła-
śnie do sprzedaży i można je kupić 
za pośrednictwem strony www.
prestigemjm.com. Koncert dla 
UAM organizują agencja Prestige 
MJM i Marcelin Management, 
operator Stadionu Poznań. Projekt 
dofi nansowany jest z budżetu mia-
sta Poznania. 

Pan jeszcze zanim objął Teatr 
Muzyczny udowodnił, że jest 
świetnym menedżerem kultury 
organizując różne wydarzenia, 
na przykład w 2012 roku koncert 
Bryana Adamsa.

— Był to projekt Festiwalu Polskiej 
Akademii Gitary. Masowy event 
z Bryanem Adamsem, był wynikiem 
współpracy różnych podmiotów, 
której jestem zwolennikiem w reali-
zacji dużych przedsięwzięć. Obec-
nie koncentruję się na zarządzaniu 
150-osobowym zespołem Teatru 
Muzycznego i sprawia mi to wielką 
satysfakcję.

Kiedy pierwsza premiera w nowej 
siedzibie i czy już Pan wie, na co 
zaprosi publiczność? 

— Poznań już ponad 60 lat 
czeka na nową siedzibę teatru. 
Będzie to pierwszy w powojennej 
historii miasta budynek teatralny 
zbudowany od podstaw. Mam 
nadzieję, że jesienią 2023 roku 
zaprosimy na premierę w nowym 
budynku. Planujemy w tej chwili 
dwie produkcje, które są dla nas 
pisane. Jedną właśnie na otwarcie 
nowego teatru i o niej nie będę 
teraz mówił oraz drugą, którą 
pokażemy za półtora roku. Będzie 
to musical o Ignacym Janie 
Paderewskim – wielkim Polaku, 
który dla sobie współczesnych był 
Elvisem Presleyem, światowym 
celebrytą. Chciałbym, aby powstał 
spektakl na wzór amerykańskie-
go musicalu „Hamilton” o życiu 
ojca założyciela Stanów Zjedno-
czonych Alexandra Hamiltona. 
To musical, na który nie można 
kupić biletów na Broadway’u, 
zresztą w West End w Londynie 
również. To pokazuje jakim feno-
menem w kulturze jest musical, 
porównywalnym do kina, dzięki 
czemu jest w stanie zawładnąć 
masową wyobraźnią. Dlatego 
musimy mieć większy teatr, bo 
ludzie chcą do nas przychodzić. 
Mamy 100-procentową frekwen-
cję i ludzie z 3-4 miesięcznym 
wyprzedzeniem wykupują bilety. 
Co roku gościmy ponad 110 tys. 
widzów przy 400 miejscach na 
widowni. Nowa siedziba umożliwi 
wystawianie spektakli zaawan-
sowanych technologicznie dla 
ponad trzy razy większej widowni 
z całego województwa i z Polski. 
Rozmawiał Sławomir Lechna

Teatr Muzyczny wizytówką Poznania
– Nowa siedziba umożliwi nam wystawianie spektakli zaawansowanych technologicznie dla ponad 
trzy razy większej widowni – mówi Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu
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5 maja, o godz. 16, barwny i roz-
śpiewany korowód poznaniaków 
ruszy spod pomnika kompozytora, 
usytuowanego w parku jego imie-
nia, do Teatru Wielkiego. Na scho-
dach opery odbędzie się koncert 
Międzypokoleniowego Chóru Dzia-
dów i Bab, który wykona napisaną 
specjalnie dla Szacownego Jubilata 
pieśń. Śpiewać będą także studenci 
Akademii Muzycznej im. I. J. Pade-
rewskiego w Poznaniu. 

Ponadto odbędą się warsztaty 
chóralne prowadzone przez dyry-
genta Grzegorza Wierusa, więc każ-
dy będzie mógł spróbować swoich 
sił. Wokół teatru odbędą się anima-
cje dla dzieci, quizy, uruchomiona 
zostanie też operowa garderoba 
pełna teatralnych kostiumów, które 
będzie można przymierzyć i zrobić 
sobie w nich zdjęcie. Urodziny jak to 

urodziny, więc nie może zabraknąć 
pysznego tortu.

Zapraszamy wszystkich do 
wspólnego świętowania! Niech żyje 
Moniuszko!

18 czerwca z kolei o godzinie 19 
Teatr Wielki zaprasza na występ 
śpiewaka o międzynarodowej sławie 
– Tomasza Koniecznego. Koncert 
ten będzie wyjątkową okazją do wy-
słuchania artysty, którego spotkać 
można głównie na zagranicznych 
scenach. Tomasz Konieczny od dzie-
sięciu lat związany jest z wiedeńską 
Staatsoper, gdzie debiutował w se-
zonie 2008/2009 w „Pierścieniu Ni-
belunga” Richarda Wagnera.

Niewiele dzieliło Koniecznego od 
kariery na całkiem innej scenie. Nim 
podjął się nauki na warszawskiej 
Akademii Muzycznej, studiował 
aktorstwo w Łodzi. Jego fi lmowym 

debiutem był „Pierścionek z orłem 
w koronie” Andrzeja Wajdy. Talent 
aktorski Koniecznego doceniła też 
Krystyna Janda, która zaprosiła go 
do udziału w kilku swoich spekta-
klach.

Artysta regularnie występuje na 
najważniejszych scenach muzycz-
nych na całym świecie. W 2018 
wraz z Piotrem Beczałą zaśpiewał 
w Bayreuth. Był to pierwszy występ 
Polaków na słynnym wagnerowskim 
festiwalu. W marcu 2019 Tomasz 
Konieczny debiutował na scenie no-
wojorskiej Metropolitan Opera.

Dodajmy, że to właśnie na scenie 
pod Pegazem nastąpił debiut opero-
wy Tomasza Koniecznego. W 1997 
roku wykonywał on tytułową partię 
w „Weselu Figara”. Z tym większą 
radością czekamy na koncert w jego 
wykonaniu. PT

Urodziny Moniuszki 
i koncert Koniecznego
5 maja Stanisław Moniuszko obchodzi dwusetne urodziny! Z tej 
okazji poznański Teatr Wielki przygotował przyjęcie obfi tujące 
w wiele atrakcji. W czerwcu zaśpiewa Tomasz Konieczny!

4 i 5 maja na Rynku w Swarzędzu 
odbędą się Józefi nki. – Zapraszam 
na kolejną swarzędzką wielką ma-
jówkę – mówi burmistrz Marian 
Szkudlarek. – Jest wiele zmian 
i nowe atrakcje, ale też stałe ele-
menty: Józefi nkowy Samochodowy 
Rajd Flagi, Swarzędzkie Spotkanie 
Józefów, Gra Miejska „Meblobe-
rek”. Koncerty na Rynku i tu rów-
nież Swarzędzki Zlot Food Trucków 
– dania z wielu miejsc na świecie. 
Dla wszystkich dzieci – bezpłatne 
„wesołe miasteczko”. Zabierzcie 
przyjaciół i rodzinę, pamiętajcie 
o sąsiadach, o najmłodszych i senio-
rach! Z nimi warto wspólnie bawić 
się i wypoczywać.

Food Trucki to restauracje „na 
kołach” – dania z rożnych stron 
świata. Będą specjały kuchni ame-
rykańskiej, włoskiej, żydowskiej, 
węgierskiej, hiszpańskiej, tajskiej 
i wielu innych. Dania mięsne, vege 
a nawet vegan! Prawdziwe, chrupią-
ce burgery, frytki na różne sposoby, 
gofry nie tylko z bitą śmietaną! Do 
tego świetne napoje i muzyka!

Zachęcamy też do udziału 
w Józefi nkowej Grze Miejskiej 
Mebloberek. To świetna rozrywka 
dla wielbicieli gier plenerowych 
i miłośników przygód. Gracze 
przemierzają wyznaczoną trasę na 
podstawie otrzymanej mapy, od-
najdują kolejne miejsca z ciekawy-
mi konkurencjami lub zadaniami. 
Tegoroczny Mebloberek to okazja 
do odkrycia na nowo meblarskiej 
historii Swarzędza, okazja do od-
wiedzenia Swarzędzkiego Centrum 
Historii i Sztuki oraz zapoznania 

się z trasą Swarzędzkiego Szlaku 
Meblowego. Start 5 maja w trzech 
turach o godz. 10:30, 11:00, 11;30. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy do 
30 kwietnia – najlepiej za pomocą 

formularza na www.jozefi nki.swa-
rzedz.pl. 

Atrakcji przygotowano wiele, 
a gwiazdą imprezy będzie zespół 
Piersi. T.RADZ.

„Decyzja” to magiczne show na żywo! 
Podczas tego niezwykłego widowiska, 
na scenie bukowskiego kina „Wiel-
kopolanin” będzie można zobaczyć 
trzech artystów. Każdy z nich w swoim 
stylu zaprezentuje widowni to, w czym 
jest najlepszy i z pewnością nie raz 
zaskoczy, rozbawi i oczaruje zgroma-
dzonych widzów. Show będzie miało 
charakter interaktywny – na scenie 
obok artystów, pojawi się również 
publiczność. I to od jej decyzji zależeć 
będzie fi nał pokazu! To pierwsze takie 
wydarzenie kulturalne w Buku!

Pierwszy z występujących to czło-
wiek, który odczyta myśli widzów 
– Mentalista Maciej Jasiński. Jego 
atrybuty to notes, marker i niebywa-
ły instynkt, dzięki któremu widzo-
wie odniosą niesamowite wrażenie, 
że faktycznie posiada on nadnatu-
ralne zdolności. 

Potem pojawi się Hatman Show: 
człowiek – eksplozja! Scena bywa 
dla niego za mała. Jego pokaz jest 
jak fi nałowy epizod dobrze wyreży-
serowanego serialu – nigdy nie wia-
domo, jak się skończy! 

Na deser wystąpi bukowianin – 
Michael Allen Iluzjonista – uczest-
nik „Mam Talent!”, pasjonat Kostki 
Rubika i człowiek, który potrafi  za-
skoczyć w najmniej spodziewanym 
momencie. 

Trzech iluzjonistów – trzy różne 
spojrzenia na sztukę tworzenia złu-
dzeń, a wszystko to spięte klamrą 
ogromnej dawki satyry. Podczas 
100-minutowego spektaklu decyzje 
widzów będą miały realny wpływ na 
fi nał show. Możliwości zakończenia 
jest wiele, a przewidzenie rezultatu 
niemożliwe. Niemożliwe? To zależy 
dla kogo... MB 

Piersi na Józefi nkach Magiczne show
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Codziennie od 12:00:
•  Food Trucks – Festiwal Smaków 

Świata
•  Super wesołe miasteczko dla 

dzieci – bezpłatnie
Sobota, 4 maja
•  15:30 – X Swarzędzkie Spotka-

nie Józefów 
•  16:00 – Zespół Regionalny 

„Olszyna”
•  17:00 – Swarzędzka Orkiestra Dęta
•  18:00 – Zespół Roma Legend
•  20:00 – Zespół Piersi

Niedziela, 5 maja
•  11:00, 11:30, 12:00 – „Meblo-

berek” Józefi nkowa Gra Miejska 
– start

•  14:00 – Swarzędzka Orkiestra 
Flażoletowa

•  15:00 – Sekcja wokalna Ośrod-
ka Kultury

•  16:00 – Zespół Revolfi ghter
•  17:00 – „Mebloberek” – ogło-

szenie wyników
•  17:45 – Zespół RH Blues 1986
•  18:45 – Zespół MY

Program

W sobotę wystąpi zespół Piersi.
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– Po raz pierwszy gala Ring Club 
Professional odbędzie się poza 
Poznaniem – powiedział podczas 
konferencji prasowej w bukowskiej 
Sali Miejskiej jej organizator Wło-
dzimierz Rzadkiewicz. – Zapowia-
da się bardzo interesujący wieczór. 
Jestem bardzo zadowolony, że tyle 
osób z Buku się zaangażowało w or-
ganizację tych zawodów.

– Byłem na poprzedniej gali w Po-
znaniu i z podziwem obserwowałem 
jak bukowianie zwyciężają w swoich 
walkach, postanowiłem, że kolejna 
gala powinna odbyć się w Buku – 
powiedział burmistrz Paweł Adam. 
– Takiego wydarzenia w naszej gmi-
nie jeszcze nie było. Po raz pierwszy 
w hali OSiR stanie ring. To pokazuje, 
że chcemy wspierać różne dyscypliny. 

W walce wieczoru wystąpi bu-
kowianin Hubert Rutkowski repre-
zentujący Ring Club Professional / 

Shootboxer Mosina (4-0-0), który 
zmierzy się ze Słowakiem Michalem 
Košíkiem (6-4-1, Fire Gym BB). 
Będzie to pojedynek o pas zawo-
dowego mistrza Polski K-1 WFMC 
w kategorii 67 kg.

– Będzie to walka pięciorundo-
wa, więc będzie co robić z takim 
doświadczonym rywalem, dla mnie 
to duże wyzwanie – mówił Hubert 
Rutkowski. – Słynę jednak z tego, 
że jestem dobrze przygotowany 
kondycyjnie, a dodatkowo będzie 
mnie motywował występ przed wła-
sną publicznością. Słowak będzie 
musiał mnie zabić, by obronić pas!

– Rywal Huberta jest bardzo do-
świadczony, ale bukowianin ma 
nieskazitelny rekord czterech wy-
granych walki i jeśli chce być mi-
strzem, to musi pokonać dobrych 
zawodników – stwierdził trener 
Tomasz Szulc. – Hubert jest dobrze 

przygotowany i zmobilizowany tym, 
że walczy u siebie. 

Podczas gali kibice zobaczą także 
innych zawodników z Buku, m.in. Ja-
kuba Pydę, który skrzyżuje rękawice 
z Pawłem Kucharskim (Boxing Prze-
źmierowo) w kategorii 81 kg oraz 
Gracjana Rutkowskiego, który stoczy 
walkę amatorską K1 (63,5 kg).

Interesująco zapowiada się także 
pojedynek Eweliny Pękalskiej (3-0) 
z Niną Radovanovic (14-2, 3 KO) 
o pas międzynarodowej mistrzyni 
Polski w wadze muszej (50,8 kg). 

– Rywalka to siódma zawod-
niczka w rankingu światowym, jest 
bardzo wymagającą zawodniczką, 
ofensywną, zapowiada się więc in-

teresująca walka – mówi Ewelina 
Pękalska. 

Początek gali zaplanowano na 
godz. 20. Odbędzie się 10 walk – 
sześć w K1 i cztery w boksie zawo-
dowym. Bilety będą w sprzedaży już 
wkrótce. Patronat nad wydarzeniem 
objął burmistrz gminy Buk, a me-
dialny sprawuje „NGP”. Lech

Gala sportów walki w Buku
8 czerwca w bukowskiej hali OSiR odbędzie się gala RCP4 Boks & K-1. Zaplanowano 

10 walk na najwyższym poziomie!
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 NASZ PATRONAT

6 kwietnia Tarnowo Podgórne po-
nownie było gospodarzem Otwar-
tych Mistrzostw Wielkopolski Ka-
rate, które odbyły się w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji. Do rywalizacji 
stanęło łącznie 250 zawodników, 
którzy przyjechali z terenów Wiel-
kopolski, Lubuskiego, Zachodnio-
pomorskiego oraz Kujawskiego. 

Zawody rozgrywane były na pię-
ciu planszach w konkurencjach in-

dywidualnych: kihon, kata i kumite, 
we wszystkich kategoriach wieko-
wych zaczynając od 5-latków do ka-
tegorii „oldboy”.

Najliczniejszą grupą spośród 
wszystkich klubów biorących udział 
w tegorocznej imprezie – była ekipa 
gospodarzy – reprezentacja KKT 
„Orzeł” liczyła 57 zawodników, któ-
rzy łącznie wywalczyli aż 24 medale. 
KKT „Orzeł” 

Burmistrz Swarzędza Marian Szku-
dlarek 4 kwietnia podpisał umowę 
ze zwycięzcą przetargu na budowę 
boiska sportowego do hokeja na tra-
wie wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą na terenie Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Swarzędzu. Wykonawcą 
tej inwestycji została fi rma Matejko 
Development sp. z o.o. z siedzibą 
Poznań/Czapury. Koszt to prawie 
1,156 ml zł. Boisko ma być gotowe 
w połowie lata. 

Powierzchnia projektowanego 
boiska na nawierzchnią ze sztucz-
nej trawy to prostokąt o wymiarach 
42x56m z pasem ochronnym sze-
rokości 2m wzdłuż linii bocznych 
boiska oraz 3m od strony bramek, 
co daje wymiar pola do gry w hokeja 
o wymiarach 38x50m. 

Szczegółowy zakres zamówienia 
obejmuje wykonanie: boiska do gry 
w hokeja o nawierzchni ze sztucznej 
trawy o wymiarach 42x56 m; utwar-

dzonej opaski wokół boiska z kostki 
betonowej; drenażu boiska; monta-
żu bramek; montażu piłkochwytów; 
montażu trybuny; montażu ogro-
dzenia wokół boiska; demontażu 
istniejącego oświetlenia na terenie 

planowanego boiska oraz montaż 
nowego oświetlenia; montażu ta-
bliczek informacyjnych o zakazie 
wprowadzania zwierząt na teren 
boiska. 
MW

Karate w Tarnowie P. Nowe boisko w Swarzędzu
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W niedzielę, 5 maja, o godz. 15.45 
drużyna Power Duck Iveston PSŻ 
Poznań podejmie w szlagierze ko-
lejki ekipę Wilków Krosno. Z całą 
pewnością kibiców czekają spore 
emocje! 

Drużyna ze stolicy Wielkopol-
ski pod dwóch rozegranych spo-
tkaniach (niedzielny mecz w Pile 
z Euro Finannce Polonia zakończył 
się po wysłaniu tego wydania do 
druku) może być umiarkowanie 
zadowolona. Nieznaczna (42:48) 
porażka w Opolu z jednym z fa-
worytów do awansu – OK Bedmet 
Kolejarzem oraz pewne domowe 
zwycięstwo (50:40) nad mocnym 
ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz 
sprawiają, iż popularne „Skorpio-
ny” mogą z optymizmem czekać na 
rywalizację z Wilkami.

Klub z Podkarpacia to całkowicie 
nowy podmiot, który zastąpił przed 
sezonem inną drużynę z „Miasta 
Szkła” – KSM Krosno. Nieoczeki-
wanie podopieczni Janusza Ślączki 
w pierwszych ligowych kolejkach 
stali się objawieniem rozgrywek, 
odnosząc łatwe zwycięstwa w Ra-
wiczu i na własnym owalu z Wandą 

Kraków. Nieoczekiwanie na „samca 
alfa” w wilczej watasze wyrasta Pa-
weł Hlib. Wychowanek gorzowskiej 
Stali, który – wydawało się – kilka 
lat temu zakończył karierę, powrócił 
i jest bardzo mocnym ogniwem swo-
jej drużyny. Mówiąc o sile krośnian 
nie można zapomnieć o Szwedzie 
Jonasie Davidssonie, Duńczyku 
Nicklasie Porsingu czy reprezen-
tancie Ukrainy – Andrieju Karpo-
wie. 

Bez wątpienia będzie to starcie 
dwóch zespołów mocno aspiru-
jących w tym sezonie do awansu 
o szczebel rozgrywkowy wyżej. 

Prezes Power Duck Iveston PSŻ 
Poznań, Arkadiusz Ładziński, nie 
ukrywa celu, z jakim popularne 
„Skorpiony” podejdą do niedzielnej 
potyczki: – Drużyna z Krosna w tym 
roku staje się powoli objawieniem 
rozgrywek. Na Podkarpaciu udało 
się zbudować bardzo mocny zespół, 
złożony z zawodników młodych, jak 
i takich, którzy wciąż mają dużo do 
udowodnienia. Szanujemy przeciw-
nika, ale w żadnym wypadku się go 
nie boimy. Jedziemy jak zawsze po 
dwa zwycięskie meczowe punkty! 

Kto wyjdzie z poznańsko-kro-
śnieńskiego pojedynku zwycięsko? 
Tego dowiemy się już 5 maja! Za-
praszamy na Golęcin!

Zachęcamy do nabywania bile-
tów za pośrednictwem internetu – 
https://bilety.pszpoznan.com.pl/ . 
Zakupionych przez sieć wejściówek 

nie trzeba drukować – wystarczy 
okazać bilet np. na smartfonie.

Power Duck Iveston PSŻ Poznań podejmuje Wilki Krosno już 5 maja o godz. 
15.45. Mamy dla Czytelników 10 biletów!

Wilcza wataha na Golęcinie!
 NASZ PATRONAT

Michał 
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

• Dla naszych Czytelników 
mamy tradycyjnie 10 biletów 
na mecz ligowy Power Duck 
Iveston PSŻ Poznań. Szukajcie 
na www.naszglospoznanski.pl.

Mamy bilety
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Ukraińska Wiosna jako festiwal 
kultury tworzy nową tradycję obco-
wania z wartościami międzynaro-
dowymi w Poznaniu. Jego 12 edycja 
ma wzmocnić to przekonanie, gdyż 
ten festiwal od samego początku 
był wielkiego formatu. Podkreśla 
to zresztą Witold Horowski, Kon-
sul Honorowy Ukrainy w Poznaniu 
i prezes Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego „Polska – Ukraina” 
– głównego organizatora Festiwalu 
Kultury Ukraińska Wiosna. Jeste-
śmy na niego zaproszeni od 9 do 12 
maja. 

W tym roku po raz kolejny CK Za-
mek jest gospodarzem miejsca – to 
w jego salach wybrzmią takie wyda-
rzenia jak m.in.: koncert krymsko-
tatarskiej wokalistki Jamali i występ 
orkiestry symfonicznej INSO-LVIV. 
Mozart, Rossini, Bizet i Mirosław 
Stworek to nazwiska, które zbudują 
jedność artystyczną europejskiego 
wymiaru festiwalu, skupionego na 
rytmie kultury ukraińskiej i polskiej, 
a właściwie na tym, co powstaje 
z ich spotkania. 

Innym rodzajem spotkań wielko-
polsko-ukraińskich jest konferen-
cja dotycząca ukraińskich śladów 
w Wielkopolsce. W trakcie jedno-
dniowego seminarium poznamy 
wiele różnych aspektów więzi Po-
znania z Ukrainą, prezentowane 
przez kilkunastu specjalistów wielu 
dziedzin. Kolejne wystąpienia będą 
prezentowane w ramach trzech 
bloków: Kultura, Historia oraz Ję-
zyk. Znajdziemy odniesienia nawet 
do związków ukraińskiego sportu 
z Wielkopolską, ale też np. do Bam-
bergu. Przypomnijmy, niegdyś duża 
grupa imigrantów przybyła z niego 
do Poznania i wzbogaciła dzieje 
Poznania; spojrzenie na jego rolę 
w różnych aspektach. Nad całością 
wydarzeń będzie symbolicznie czu-
wał czepiec bamberski ujęty jako 
czołowy motyw plakatu zapowiada-
jącego festiwal. 

Geneza Ukraińskiej Wiosny 
wywodzi się z chęci przybliżenia 
poznaniakom kultury naszego 
wschodniego sąsiada. 

– Mieszkańcom naszego regionu 
bliżej jest do Niemiec, ale chciał-
bym, aby oni również zainteresowa-
li się Ukrainą, bo tak naprawdę Po-
znań leży dokładnie pośrodku drogi 
między Kijowem a Brukselą – mówi 
Witold Horowski. 

Pierwotnie, zarówno twórca-
mi, jak i odbiorcami festiwalu byli 
przeważnie Polacy, z biegiem lat, 
ta sytuacja uległa zmianie. Rosnąca 
imigracja z Ukrainy pozwoliła na 
rozszerzenie zasięgu pięknej misji 
Ukraińskiej Wiosny. Dziś, zarówno 
wśród wolontariuszek i wolontariu-
szy, jak i gości festiwalu, jest coraz 
więcej osób przybyłych z Ukrainy. 

– Nie rezygnując z tradycyjnych, 
lokalnych odbiorców, zapraszamy 
także tych, którzy są u nas od nie-
dawna – dodaje Witold Horowski.

Tegoroczny festiwal obejmuje ta-

kie wydarzenia jak wspomniana kon-
ferencja naukowo-publicystyczna 
„Ukraińskie ślady w Wielkopolsce” 
z udziałem naukowców, dziennika-
rzy i dyplomatów; współczesne kino 
ukraińskie oraz występ lwowskiej 
orkiestry INSO-Lviv. Każde z tych 
wydarzeń to okazja, aby spotkać się 
z kulturą i tematyką ukraińską. 

Ukraińskie ślady w Wielkopolsce
W konferencji, zatytułowanej 

„Ukraińskie ślady w Wielkopolsce 
– historia, kultura, język”, wezmą 
udział naukowcy z Polski i Ukrainy, 
dyplomaci, dziennikarze, tłumacze, 
działacze społeczni oraz studenci. 
Jej celem będzie zwrócenie uwagi 
na ukraińskie wątki, przejawiające 

w się w regionalnej historii. Pomimo 
geografi cznego oddalenia Wielo-
polski od wschodniej granicy ukra-
ińskie ślady odnajdujemy w bio-
grafi ach wielu lokalnych działaczy, 
pisarzy, artystów, a nawet sportow-
ców. Spotkanie będzie zatem próbą 
kolejnego odkrycia Ukrainy, która, 
jak się okazuje, bywa nam bliższa 
niż się pozornie wydaje.  

KIEDY: 9.05., godz. 9.00 – 17:00. 
GDZIE: Scena Nowa, Centrum Kul-
tury Zamek.

Wieczór kina ukraińskiego
1. Projekt Ukrainer – trzy fi lmy 

krótkometrażowe poruszające tema-
tykę: tradycji kobziarzy i ukraińskiej 
bandury, przestrzeniach na wscho-

dzie Ukrainy oraz o dawnym rzemio-
śle tzn. „liżnyków” na Huculszczyź-
nie. Czas trwania: (10:54 min, 7:35 
min, 11:43 min,) (ul. Św. Marcin 
80/82 ). KIEDY: 9.05. godz. 17:30 

2. Kino ukraińskie. „Malewicz. 
Ukraiński kwadrat” – fi lm doku-
mentalny o jednym z najbardziej 
znanych malarzy XX wieku, Ka-
zimierzu Malewiczu. Nowe fakty, 
wspomnienia oraz komentarze 
światowych badaczy, rzucają nowe 
spojrzenie na osobowość wielkiego 
artysty oraz odkrywają jego twór-
czość w nowej odsłonie i niespoty-
kanym dotąd ukraińskim wymiarze. 

Reżyseria: Dmytro Dżulaj. Pro-
dukcja: Radio Swoboda. Czas trwa-
nia: 1h 29 minut. 

Wstęp: 2 zł. KIEDY: 9.05., godz. 
17:00. GDZIE: Kino Pałacowe, Cen-
trum Kultury Zamek.

INSO-Lviv – koncert orkiestry 
symfonicznej 
Niezwykłe wydarzenie, które po-

zwoli na wyjątkowe muzyczne, ukra-
ińskie doznania. W minionym roku 
zespół obchodził swoje dwudzieste 
urodziny. Prezentuje bardzo bogaty 
repertuar, od muzyki klasycznej po 
jazz. INSO-Lviv jest stałym uczest-
nikiem międzynarodowych festiwali, 
zarówno w Ukrainie, jak i za grani-
cą, w tym „Wirtuozi”, „Kontrasty”, 
„Leopolis Jazz Fest”, „LvivMozArt”. 
W 2017 roku orkiestra z powodze-
niem występowała na 24. Między-
narodowym Konkursie Johannesa 
Brahmsa w Austrii, na festiwalu „Re-
thinking Europe: Ukraine” w Szwe-
cji, w Holandii z międzynarodową 
trasą koncertową „Carmina Bura-
na”, która zjednoczyła Holandię, Ru-
munię i Ukrainę. Popularność przy-
niosło im również wykorzystywanie 
różnych form sztuki podczas koncer-
tów: baletu, animacji piaskowej, wi-
zualizacji. Dyrygentem tej orkiestry 
jest najmłodszy dyrygent w Europie – 
Yaroslav Shemet, który zaczął swoją 
karierę w wieku 13 lat. Już wówczas 
dyrygował pod jego batutą odbywały 
się koncerty w największych i najbar-
dziej znanych operach Europy. 

KIEDY: 10.05., godz. 20.00. 
GDZIE: SALA WIELKA, Centrum 
Kultury Zamek. Wstęp wolny. 

Koncert Jamali
Szczególnie gorąco zachęcamy 

do wysłuchania koncertu woka-
listki Jamali, która uświetni swo-
im występem sobotni wieczór (11 
maja, godz. 20:00, CK Zamek, Sala 
Wielka). Susana Dżamaładinowa 
to ukraińska piosenkarka krymsko-
tatarskiego pochodzenia, aktorka 
i autorka tekstów, której skalę gło-
su ocenia się na cztery oktawy. Ar-
tystka wykonuje utwory z gatunku 
jazzu, bluesa i soulu. To laureatka 
61 Konkursu Piosenki Eurowizji 
w 2016 roku, który rozsławił ją na 
cały świat. Jamala wykonała utwór 
„1944”, odnoszący się do sytuacji 
Tatarów krymskich podczas II woj-
ny światowej, deportowanych z kra-
ju do Uzbekistanu i Kirgistanu.

– Wokalistka bardzo rzadko kon-
certuje w Polsce i jej przyjazd do sto-
licy Wielkopolski będzie głośnym 
wydarzeniem w skali całego kraju, 
myślę, że warto to sprawdzić osobi-
ście – mówi Witold Horowski, Do-
daje też, że spodziewa się przyjazdu 
do Poznaniu wielu gości z całego 
kraju w związku z jej koncertem. 

Więcej szczegółów festiwalu na 
stronie: ukrainskawiosna.com.pl. 

Ukraińska Wiosna znów zakwita!
XII edycja Festiwalu Kultury Ukraińska Wiosna odbędzie się od 9 do 12 maja. W programie przewidziano 
wiele atrakcji, m.in. koncert krymsko-tatarskiej wokalistki Jamali, zwyciężczyni Eurowizji w 2016 roku 

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

FO
T.

 O
LE

X
A

N
D

R
 S

H
A

M
O

V

Orkiestra INSO-Lviv jest stałym uczestnikiem międzynarodowych festiwali.

Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

Szczególnie gorąco zachęcamy do wysłuchania koncertu wokalistki Jamali.


