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Kto jest radnym?
Ponieważ niedawno 
mieliśmy jedną zmianę 
w składzie wielkopolskiego 
sejmiku, przypominamy ak-
tualną listę nazwisk radnych 
województwa ze zdjęciami 
i podstawowymi informacja-
mi o nich.                     u str. 6

Ważne debaty
Wyzwania stojące przed 
JST i te globalne, kwestie 
środowiskowe, wykorzysta-
nie wodoru w Wielkopolsce, 
przyszłość UE, znaczenie 
pierwszych wolnych wybo-
rów sprzed 30 lat – to niektó-
re z tematów debat, w jakich 
uczestniczyli w październiku 
przedstawiciele samorządu 
województwa.              u str. 7

Jak w Berlinie
Ta aleja bywała nawet przez 
niektórych porównywana 
do berlińskiej Unter den  
Linden. Czy słusznie? 
O jednej z najbardziej repre-
zentacyjnych arterii stolicy 
Wielkopolski pisze dr Marek 
Rezler.                         u str. 10

Co za pyra!
Wielkopolska, jak wiadomo, 
kojarzy się z ziemniakami. 
A skoro żyjemy w „pyrlandii”, 
samorząd województwa 
postanowił zorganizować 
konkurs na… najwięk-
szą tegoroczną pyrę i na 
najsmaczniejszą potrawę 
z tego warzywa.      u str. 11

Inna strona  
samorządu
Dokąd rektor marszałka 
by nie przenosił? Komu 
radna nie mówiła, że jest 
matołem? Kto zaryzykował 
zjedzenie zupy z „warzyw 
uratowanych przed zmarno-
waniem”? Co robią pelikany 
w pogotowiu?          u str. 16

Nagrody za medale
Wielkopolscy medaliści igrzysk w Tokio:  
srebrna kajakarka Karolina Naja i brązowy 
zapaśnik Tadeusz Michalik (oboje na zdjęciu) 
zostali nagrodzeni przez samorząd woje-
wództwa. 14 października z marszałkiem 
spotkali się zarówno zdobywcy międzynaro-
dowych laurów, jak i obiecujący młodzi 
sportowcy.                                                    u str. 2

Sejmik zaapelował
Choć nie było jednomyślności, to jednak 
sejmik zdecydowaną większością głosów 
przyjął na październikowej sesji dwa apele. 
Pierwszy kierowany jest do premiera i do-
tyczy niepokojącego wzrostu cen energii. 
Drugi trafił do ministra rolnictwa w związku 
z pieniędzmi na obsługę PROW w kolejnych 
latach.                                                          u str. 5

Wiedza się liczy
Warto wiedzieć. Zawsze, ale w niektórych 
dziedzinach szczególnie. Świadczą 
o tym przedsięwzięcia podejmowane 
ostatnio przez samorząd województwa 
w tak ważnych obszarach, jak: świadome 
obywatelstwo, zagrożenia związane 
z pandemią koronawirusa, nadużywanie 
alkoholu przez kobiety.                          u str. 3
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Nauka może być fajna
Jak w XXI wieku powinna wyglądać szkoła? Czy w edukacji sprawdzają się technologiczne nowinki?  
Przypominamy o projektach samorządu województwa, wspierających wielkopolską oświatę.

Choć samorząd woje-
wództwa nie jest bez-
pośrednio odpowie-

dzialny za efekty nauczania 
i jakość polskiej edukacji (nie 
podlegają mu podstawówki 
i szkoły średnie, wcześniej 
także gimnazja), to jednak 
od wielu lat stara się wspo-
móc nasze szkolnictwo.

– Polska edukacja powin-
na dziś odpowiadać na wy-
zwania stojące przed społe-
czeństwem. To np. rozwój go-
spodarki 4.0, ucyfrowienie, 
robotyzacja, rosnący udział 
sztucznej inteligencji w na-
szym życiu – podkreśla mar-
szałek Marek Woźniak.

Z jednej strony w marszał-
kowskich centrach i ośrod-
kach kształcenia nauczycie-
li swoje kompetencje pod-
noszą wielkopolscy pedago-
dzy, a z drugiej strony dotacje 
unijne dla JST oraz projekty 
samorządu województwa 
pozwoliły wyposażyć w no-
woczesny sprzęt wiele szkół 
w całym regionie. Przykła-
dem jest choćby przedsię-
wzięcie pn. „Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@ 2020”, którego 
trzecią edycję podsumowano 
22 października.

Warty około 100 mln zł 
projekt „Cyfrowej Szkoły”, 
realizowany przy wsparciu 
funduszy unijnych w ramach 
WRPO 2014+, koordynuje 
w naszym regionie Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu. W ramach zajęć 
pozalekcyjnych wzięło w nim 
udział dotąd ponad 13 tysię-
cy uczniów oraz 5 tysięcy na-
uczycieli z przeszło 700 szkół 
z terenu całego województwa.

Dzieci i młodzież na za-
jęciach uczą się przy wyko-
rzystaniu tabletów, lapto-
pów, aparatów fotograficz-
nych, kamer, robotów, stacji 
meteorologicznych i innych 
specjalistycznych sprzętów 

IT (w zależności od wybra-
nego podprojektu). Korzy-
stają przy tym z programów 
i aplikacji internetowych, słu-
żących rozwijaniu kompeten-
cji w tym zakresie. 

– Nauka może być przy-
jemna, sympatyczna, cieka-
wa, nie bójmy się tego sło-
wa: fajna – zachęca uczniów 
prof. Waldemar Łazuga, eks-
pert ds. rozwoju kompetencji 
kluczowych w projekcie.

 „Cyfrowa Szkoła” okazała 
się sukcesem, dlatego samo-
rząd województwa we współ-
pracy z ODN w Poznaniu 
i UAM zainaugurował 13 paź-

dziernika podobne rozgryw-
ki. „Wielkopolska Superliga 
Liceów” to 3 ligi przedmioto-
we (j. angielski, historia, ma-
tematyka), w których biorą 
udział 24 licea z całej Wielko-
polski (576 uczniów podzie-
lonych na 8-osobowe zespoły 
i 72 nauczycieli). Turniej po-
trwa do kwietnia 2022 r.

Kluczową rolę w eduka-
cji najmłodszych odgrywają 
nauczyciele. 11 najlepszych 
z nich oraz 11 placówek edu-
kacyjnych nagrodzono 20 
października w Sali Ziemi 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, gdzie z oka-

zji Dnia Edukacji Narodo-
wej rozstrzygnięto konkursy 
o tytuł wielkopolskiej szkoły 
i nauczyciela roku.

Nauczycielkami roku zo-
stały Joanna Gadomska i Ag-
nieszka Jankowiak-Maik, któ-
re odebrały nagrody z rąk 
marszałka Marka Woźniaka 
i Pauliny Stochniałek z zarzą-
du województwa.

– Zawód nauczyciela to 
nie jest przyjście do fabryki 
i wykonanie jakiegoś proce-
su – mniej lub bardziej skom-
plikowanego. To praca z dru-
gim człowiekiem, w miejscu, 
w którym sztuczna inteligen-

cja nigdy nie zastąpi waszego 
oddania, entuzjazmu i tego, 
z czym codziennie rano przy-
chodzicie do pracy: uśmie-
chu do drugiego człowieka, 
do ucznia – przyznała Paulina 
Stochniałek.

Kilka dni wcześniej, 7 paź-
dziernika, podczas jubileu-
szu 100-lecia Medycznego 
Studium Zawodowego im. 
PCK, także nagrodzono pe-
dagogów. Tym razem wyróż-
nienia w siedzibie UMWW 
odebrali dyrektorzy i nauczy-
ciele z placówek oświatowych 
podległych samorządowi wo-
jewództwa.              u str. 8-9
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Sprzęt kupiony w ramach „Cyfrowej Szkoły” sprawdził się zwłaszcza podczas pandemii, gdy rząd zamknął szkoły i w domach roz-
poczęła się nauka online.
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NA WSTĘPIE

Artur Boiński

OBY BYLI  
OBYWATELAMI

Wyjątkowo wiele w tym wydaniu mamy tematów związanych 
z edukacją. Ważne są oczywiście te będące pokłosiem docenie-
nia wielkopolskich nauczycieli i szkół, którym mimo wszystko 
jeszcze „chce się chcieć”. Jeszcze istotniejsze jednak wydają mi 
się doniesienia o działaniach, które nazwałbym kontynuacją 
dawnej wielkopolskiej pracy u podstaw. Myślę tu choćby o sze-
roko zakrojonym projekcie „Cyfrowej Szkoły” czy o licznych 
przedsięwzięciach składających się na wzmocnienie edukacji 
obywatelskiej.

To, w jakimś sensie, nawiązanie do dzieł takich postaci, jak 
wspominany na październikowej sesji sejmiku ks. Wacław Bli-
ziński z Liskowa czy liczni organicznicy, których ślady działal-
ności znajdziemy przy „poznańskiej Unter den Linden”, o której 
pisze dr Marek Rezler. A także do – bliższych nam w czasie – 
postaw takich osób, jak pierwsza polska kobieta premier Han-
na Suchocka, która była jednym z uczestników konferencji na-
ukowej przypominającej wybory parlamentarne sprzed 30 lat.

Przedsięwzięcia, które wymieniłem w pierwszym akapicie, 
wydają się tak istotne, bo mogą pomóc w tym, by kolejne po-
kolenia Wielkopolan były świadomymi dokonywanych przez 
siebie wyborów obywatelami, a nie ciemnym ludem, który kupi 
wszystko, co – tej czy innej maści – władza mu „upchnie”. z

Nowy – stary dyrektor
Leszek Sobieski wrócił po 
kilku latach na stanowisko 
dyrektora Departamentu 
Zdrowia w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Poznaniu.

Zastąpił Małgorzatę Ma-
ckiewicz-Wysocką, o której 
odejściu po 10 miesiącach 
pracy w UMWW informowa-
liśmy na łamach „Monitora”.

Leszek Sobieski jest rad-
cą prawnym, absolwentem 
UAM, gdzie obronił też dok-
torat. Przez pięć ostatnich lat 

pełnił funk-
cję dyrektora 
podległego 
samorządo-
wi regionu 
Wojewódz-
kiego Szpi-
tala Zespo-
lonego w Koninie. Departa-
ment Zdrowia UMWW oraz 
większość jego pracowników 
zna bardzo dobrze, bo kiero-
wał nimi wcześniej, w latach 
2012-2016.                          RAK

Unijne debaty
Problemy związane z CO-
VID-19, migracja czy 
ochrona klimatu – to 
kwestie, o których samo-
rządowcy dyskutowali 
w Brukseli i Strasburgu.

28 października odbyło się 
posiedzenie Komisji Polityki 
Spójności Terytorialnej i Bu-
dżetu UE (COTER) Europej-
skiego Komitetu Regionów, 
w którym online uczestniczył 
marszałek Marek Woźniak. 
Głównymi tematami spot-
kania były ochrona klimatu, 
bezemisyjny transport drogo-
wy oraz spójność jako ogólna 
wartość UE.

Z kolei w dniach 26-28 
października wicemarszałek 
Wojciech Jankowiak wziął 
udział w 41. sesji Kongresu 
Władz Lokalnych i Regional-
nych Rady Europy (CLRAE) 
w Strasburgu. Dyskutowa-
no tam m.in. o problemach 
związanych z COVID-19,  
sytuacji samorządów w nie-
których krajach Europy, mi-
gracji.                                  RAK

O współpracy  
z zagranicą
Czy spotkania, które ostat-
nio odbyli przedstawicie-
le władz województwa, 
pozwolą nawiązać pod-
miotom z naszego regionu 
nowe kontakty z zagranicz-
nymi partnerami?

6 października w Poznaniu 
z delegacją partnerskiego Ob-
wodu Turkiestańskiego z Ka-
zachstanu spotkali się przed-
stawiciele samorządu woje-
wództwa na czele z Jackiem 
Bogusławskim z zarządu wo-
jewództwa i przewodniczącą 
sejmikowej Komisji Gospo-
darki Martą Dzikowską. Mó-
wiono m.in. o spalarni śmieci 
w Szymkencie, powstającej na 
wzór tej z Poznania.

29 października Jacek Bo-
gusławski gościł w UMWW 
przedstawiciela ambasady 
Angoli w Warszawie. W roz-
mowach uczestniczyli wiel-
kopolscy przedsiębiorcy za-
interesowani możliwościami 
biznesowymi w Angoli.

Z kolei marszałek Ma-
rek Woźniak 3 listopada 
w UMWW podjął ambasador 
Kanady w Polsce Leslie Scan-
lon. Te rozmowy koncentro-
wały się wokół zmian klima-
tu, odejścia od gospodarki 
opartej na węglu i odnawial-
nych źródeł energii.           ABO

Zaproszenie  
dla prezydenta

27 grudnia będzie świętem 
państwowym. Organizato-
rzy corocznych obchodów 
powstańczych, na czele 
z marszałkiem, zaprosili do 
udziału w nich prezydenta 
Andrzeja Dudę.

To prezydent, w wyni-
ku oddolnej akcji Wielko-
polan, złożył w parlamencie 
projekt ustawy o ustanowie-
niu 27 grudnia Narodowym 
Dniem Zwycięskiego Powsta-
nia Wielkopolskiego. Po jej 
wcześniejszym zaakceptowa-
niu przez Sejm, 28 październi-
ka dokument poparli również 
jednogłośnie senatorowie.

Od lat organizatorem uro-
czystości związanych z rocz-
nicą wybuchu zwycięskiego 
zrywu jest Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 
Dlatego 2 listopada marsza-
łek Marek Woźniak i Tadeusz 
Musiał, prezes Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielko-
polskiego 1918/1919, wysto-
sowali zaproszenie dla pre-
zydenta Andrzeja Dudy na 
uroczystości, które odbędą się  
27 grudnia w Poznaniu.

Wiele wskazuje na to, że ze 
względu na pandemię, po-
dobnie jak rok temu, bezpo-
średni udział w rocznicowych 
wydarzeniach wezmą tylko 
zaproszeni goście, a maso-
we świętowanie będzie moż-
liwe w przestrzeni interneto-
wej.                                       ABO

W rocznicę traktatu
Podczas wydarzeń z udzia-
łem Wielkopolan przypo-
mniano 30. rocznicę podpi-
sania historycznego Trak-
tatu o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy 
między Polską a Niemcami.

5 października gościł z tej 
okazji w Poznaniu konsul 
generalny RFN Hans Jörg 
Neumann. Spotkał się z nim 
w UMWW marszałek Marek 
Woźniak. – Nikt nie kwestio-
nuje historii i nikt o niej nie 
zapomina. Nie można jed-
nak mówić o uczciwości, je-
śli historię wykorzystuje się 
instrumentalnie – podkreślił 
podczas rozmowy marsza-
łek. Tego dnia w Bazarze od-
było się uroczyste spotkanie, 
zorganizowane przez kon-
sula z okazji rocznicy trak-
tatu. Wzięli w nim udział 
m.in. przewodnicząca sejmi-
ku Małgorzata Waszak-Klep-
ka i wicemarszałek Wojciech 
Jankowiak, który w przemó-
wieniu przywołał postać prof. 

Krzysztofa Skubiszewskiego.
30-lecie traktatu było rów-

nież jednym z głównym te-
matów obrad Komitetu 
ds. Współpracy Międzyre-
gionalnej Polsko-Niemie-
ckiej Komisji Międzyrzą-
dowej ds. Współpracy Re-
gionalnej i Przygranicznej. 
W wydarzeniu, które odbyło 
się  w dniach 14-15 paździer-
nika w Gdańsku, wziął udział 
wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak.

Z kolei 5 listopada w Hesji 
(partnerskim regionie Wiel-
kopolski), z udziałem online 
prelegentów z obu krajów, 
zorganizowano konferen-
cję poświęconą wspomnia-
nej rocznicy. W wydarzeniu 
uczestniczyli m.in. minister 
ds. federalnych i europejskich 
Hesji Lucia Puttrich, mar-
szałek Marek Woźniak, pol-
ski minister ds. europejskich 
Konrad Szymański, byli am-
basadorzy obu krajów w War-
szawie i Berlinie.               ABO

Przełom października i listopada sprzyja upamiętnieniu tych, 
którzy odeszli, w tym postaci zasłużonych dla naszej historii. 
1 listopada przedstawiciele władz województwa (z marszał-
kiem Markiem Woźniakiem), powiatu, miasta, wojska i archi-
diecezji złożyli wspólnie kwiaty na Cmentarzu Zasłużonych 
Wielkopolan i przed poznańskimi pomnikami. Marszałek pod 
koniec października uczestniczył również, zapalając znicz 
w poznańskim Forcie VII (na zdjęciu), w kolejnej odsłonie ak-
cji upamiętniającej polskich patriotów, którzy zginęli jesienią 
1939 roku w ramach operacji „Tannenberg”. 23 października 
natomiast wicemarszałek Wojciech Jankowiak reprezentował 
Wielkopolan podczas poznańskich uroczystości z okazji 65. 
rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego, składając kwia-
ty przy tablicach upamiętniających Romka Strzałkowskiego 
i Pétera Mansfelda.                                                                         ABO

PAMIĘTALIŚMY

FO
T.

 M
IK

O
ŁA

J 
D

RY
G

A
S

Nagrody za medale
Przedstawiciele samorządu województwa 14 października  
w Poznaniu wyróżnili najlepszych wielkopolskich sportowców.

Podczas sportowego 
podsumowania roku 
w UMWW, ze względu 

na Igrzyska Olimpijskie w To-
kio, udało się połączyć dwie 
ważne kwestie: uhonorować 
młodych sportowców stypen-
diami za ich wyniki na świa-
towych i europejskich impre-
zach, a także zaprosić ich do 
spotkania ze starszymi kole-
żankami i kolegami, meda-
listami igrzysk, mistrzostw 
świata i Europy.

– Chcemy pokazać wam 
waszą przyszłość, oczywiście 
pod warunkiem waszej cięż-
kiej pracy i profesjonalnego 
przygotowania. Potraktujcie 
to spotkanie jako inspirację 
i wyobraźcie sobie siebie na 
tych najbardziej nobilitują-
cych arenach sportowych, ja-
kimi są igrzyska olimpijskie 
– powiedział marszałek Ma-
rek Woźniak, zwracając się 

do młodych stypendystów. 
Zarząd województwa przy-

znał 69 stypendiów młodzie-
żowych za wyniki uzyskane 
podczas MŚ i ME. Ponad-
to przyznano 8 stypendiów 
olimpijskich i 4 nagrody za 
medale zarówno z igrzysk 
w Tokio, jak i mistrzostw 
świata i mistrzostw Europy 
oraz 3 nagrody trenerskie 
za wyniki uzyskane pod-
czas igrzysk olimpijskich. 
Wyróżnienia podczas gali 
w UMWW wręczyli Marek 
Woźniak i Jacek Bogusław-
ski z zarządu województwa.

Stypendia olimpijskie 
wprowadzono w 2019 r. 3 tys. 
zł miesięcznie otrzymywa-
li zawodnicy, którzy zdobyli 
kwalifikację do igrzysk, a oso-
by, które ukończyły rywaliza-
cję na minimum 8 miejscu, 
będą je pobierać do 31 grud-
nia 2022 r. Stypendyści mło-

dzieżowi z kolei do 31 sierp-
nia 2022 r. dostają 400 zł (je-
śli nie zdobyli medalu MŚ lub 
ME) albo 600 zł miesięcznie.

Jednorazowe nagrody 
otrzymali: Karolina Naja – 
15 tys. zł za srebrny medal na 
IO w Tokio w kajakarstwie 
K2 500 m; Tadeusz Michalik 
– 10 tys. zł za brązowy me-
dal na IO w Tokio w zapasach 
w stylu klasycznym; Tomasz 
Barniak – 8 tys. zł za srebrny 
medal MŚ w kajakarstwie C2 
1000 m; Marta Walczykiewicz 
– 4 tys. zł za brązowy medal 
ME w kajakarstwie w K1 200.

Ponadto na początku paź-
dziernika w Muzeum Okrę-
gowym w Lesznie nagrodę 
w wysokości 8 tys. zł z rąk Ja-
cka Bogusławskiego odebra-
ła Karolina Kucharczyk, któ-
ra na Paraolimpiadzie w To-
kio wywalczyła złoty medal 
w skoku w dal.                   RAK
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Najlepsi wielkopolscy sportowcy, zarówno młodzieżowi, jak i wyczynowcy, stanęli do pamiątko-
wego zdjęcia w holu UMWW.
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Takiej wiedzy  
nigdy zbyt wiele
Szeroki katalog działań, 
podjętych przez samorząd 
województwa, ma pozwolić 
zrozumieć Wielkopolanom 
w różnym wieku, czym jest 
świadome obywatelstwo.

Chodzi o projekt eduka-
cyjny pod nazwą „Buduje-
my społeczeństwo obywatel-
skie”, realizowany wspólnie 
z Wydziałem Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu, Polskim Towa-
rzystwem Nauk Politycznych 
oraz Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Lesznie.

– Zależy mi, abyśmy włą-
czyli w ten projekt Wielko-
polan w różnym wieku – tłu-
maczyła Paulina Stochniałek 
z zarządu województwa, któ-
ra 25 października zaprezen-
towała założenia przedsię-
wzięcia podczas konferen-
cji prasowej. – To konkretna 
wiedza (nie ideologia poli-
tyczna!) o tym, czym zajmuje 
się samorząd województwa, 
marszałek czy urząd marszał-
kowski. Wiedza, która przy-
bliży obywatelowi, jak może 
wpływać na swoje otoczenie.

– Chcemy kształtować 
świadomego i odpowiedzial-
nego obywatela, który po-
dejmuje świadome decyzje 
na rzecz miejsca, w którym 
żyje  – precyzowała Dorota 
Kinal, dyrektor Departamen-
tu Edukacji Urzędu Marszał-
kowskiego w Poznaniu, któ-
ra przedstawiła poszczególne 
przedsięwzięcia składające się 
na cały projekt.

Są one dobrane w zależno-
ści od poszczególnych grup 
odbiorców. I tak, na przy-
kład, dla klas IV-VI prze-
widziano konkurs fotogra-
ficzno-plastyczny, a dla ze-
społów z klas VII-VIII roz-
grywki ligi przedmiotowej 
z wiedzy o społeczeństwie. 
Licealistom zaproponowa-
no dwuetapowy „konkurs 
świadomego obywatelstwa”. 
Nauczyciele mogą skorzy-
stać z cyklu webinariów lub 
wziąć udział w konkursie na 
scenariusz lekcji z edukacji 
obywatelskiej. Również we-
binaria oraz konkurs (choć 
sprofilowane specjalnie pod 
kątem tej grupy) to propozy-
cja dla słuchaczy Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku.

Jak zapowiedziano podczas 
październikowego spotka-
nia z dziennikarzami, obec-
na edycja projektu jest pilo-
tażowa, ale ma on być kon-
tynuowany i mieć cykliczny 
charakter. 

– Wyposażenie ludzi w rze-
telną wiedzę obywatelską jest 
oczywiście o wiele trudniej-
szym zadaniem niż prosta 
manipulacja mająca na celu 
pozyskanie elektoratu, ale 
przecież my, Wielkopolanie 
mamy dobre tradycje wie-
loletniej pracy u podstaw – 
tak realizowany obecnie sa-
morządowy program Pauli-
na Stochniałek zapowiadała 
w rozmowie z „Monitorem”, 
gdy w połowie 2020 roku do-
łączyła do zarządu wojewódz-
twa.                                     ABO

Edukacją w koronawirusa
Samorząd województwa 
wsparł projekt portalu, 
który ma pomóc w walce 
z dezinformacją na temat 
COVID-19.

– Edukacja jest jednym 
z najważniejszych narzędzi 
w walce z koronawirusem, 
z fałszywymi informacjami 
na jego temat – powiedzia-
ła 3 listopada podczas kon-
ferencji prasowej w UMWW 
Paulina Stochniałek z zarzą-
du województwa, która wraz 
przedstawicielami Instytutu 
Chemii Bioorganicznej PAN 
i z Poznańskiego Centrum Su-
perkomputerowo-Sieciowego 
przedstawiła projekt REGIO-
NAL COVID-HUB, dofinan-
sowany z WRPO 2014+ kwo-
tą prawie 2,4 mln zł.

Dyrektor instytutu prof. 
Marek Figlerowicz podkre-
ślał, iż podstawowym za-

daniem projektu jest wal-
ka z dezinformacją na te-
mat COVID-19 i dostarcza-
nie sprawdzonych naukowo 
wiedzy i faktów o pandemii. 
Pierwszej takiej na świecie, 
podczas której nauka i medy-
cyna rozpoczęły walkę, two-
rząc testy i szczepionki.

Na platformie wlkp.covid-
hub.pl powstało kompen-
dium o Sars-CoV-2 , z któ-
rego mogą korzystać nie tyl-
ko placówki oświatowe, ale 
także decydenci i mieszkań-
cy. System sekwencjono-
wania zachorowań na CO-
VID-19 i zebrane w ten spo-
sób dane pozwalają śledzić 
chorobę nie tylko w dużych 
ośrodkach miejskich, ale tak-
że powiatowych i gminnych. 
Opracowana w naukowy spo-
sób wiedza ma demaskować 
pojawiające się w internecie 

fake newsy o szczepieniach, 
szczepionkach, liczbie zaka-
żonych i zmarłych.

– Temu właśnie służy ten 
portal, stworzony przez po-
znańskich naukowców, aby 
nie tylko instytucje, ale tak-
że każdy mieszkaniec Wiel-
kopolski mógł tam znaleźć 
prawdziwe i rzetelne dane – 
zapewniała Paulina Stoch-
niałek. – Młodzież uczy się 
w szkołach o dżumie, a może 
uczyć o COVID-19. Czym 
jest, jak się rozprzestrzenia, 
jak działa szczepionka?

Dlatego samorząd woje-
wództwa zamierza poprzez 
sieć podległych mu placówek 
oświatowych uzupełnić wie-
dzę nauczycieli, którzy mogą 
edukować uczniów o pande-
mii. Na platformie można 
znaleźć i pobrać np. gotowe 
scenariusze lekcji.              RAK

Nad ranem 21 października 
poznaliśmy laureatów 18. Kon-
kursu Chopinowskiego w War-
szawie, a już 30 października 
jego zwycięzca Bruce Liu (na 
zdjęciu) zagrał w Auli UAM 
koncert z Poznańskimi Filhar-
monikami pod batutą maes-
tro Łukasza Borowicza. Z kolei 
na 21 listopada w tym samym 
miejscu zaplanowano występ 
laureata II nagrody Alexandra 
Gadijeva z orkiestrą Amadeus. 
Dodajmy, że obie orkiestry to 
instytucje kultury samorządu 
województwa.                       ABO

MISTRZOWIE OD CHOPINA W POZNANIU
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Będzie koncert 
pamięci maestra
23 listopada Teatr Wielki 
w Poznaniu uczci pamięć 
Gabriela Chmury – zmar-
łego przed rokiem dyrek-
tora artystycznego tej in-
stytucji kultury samorzą-
du województwa, jednego 
z najwybitniejszych dyry-
gentów przełomu XX i XXI 
wieku.

Podczas koncertu w Auli 
Uniwersyteckiej zabrzmi 
ukochane dzieło maestra 
Chmury Ein deutsches Requi-
em Johannesa Brahmsa oraz 
I Koncert skrzypcowy g-moll 
Maxa Brucha. 

W realizację wydarzenia 
zaangażowali się przyjaciele 
Gabriela Chmury: Boris Bel-
kin (skrzypce), Justin Brown 
(dyrygent) oraz soliści, któ-
rzy często występowali pod 
jego batutą: Ruslana Koval 
(sopran) i Dario Solari (ba-
ryton). Artystom towarzyszyć 
będą chór i orkiestra teatru. 
Koncert poprowadzi Andrzej 
Seweryn.                             ABO

Niebezpieczne toasty
Ruszyła kampania społecz-
na „Spełnione toasty”, zle-
cona i sfinansowana przez 
samorząd województwa. 
Jej celem jest zwiększe-
nie świadomości na temat 
szkodliwości picia alkoho-
lu i jego wpływu na orga-
nizm kobiety.

Z badań przeprowadzo-
nych na zlecenie Urzędu Mar-
szałkowskiego w Poznaniu 
wynika, że aż 70 proc. ankie-
towanych uważa, że alkohol 
tak samo wpływa na zdrowie 
kobiet i mężczyzn. Tymcza-
sem większe szkody wyrządza 
on w organizmie kobiet, któ-
re szybciej odczuwają skutki 
spożycia „procentów”.

Kampania, promowana 
m.in. w internecie na porta-
lu www.spelnionetoasty.pl, 
opiera się na trzech popular-
nych toastach: „za zdrowie”, 
„rozchodniaczek” i „po ma-
luszku”.

– Wszyscy znamy te toasty. 
My zobaczyliśmy ich drugie 
znaczenie i odnieśliśmy je do 
danych. Ponad 1,5 mln Polek 
jest uzależnionych lub pije ry-

zykownie. Alkohol jest jedną 
z przyczyn rozpadu ponad  
10 tys. rodzin w Polsce, a co 
roku rodzi się u nas 9 tys. 
dzieci z FASD, czyli ze spek-
trum płodowych zaburzeń 
alkoholowych, niegenetycz-
nym, nieuleczalnym zespo-
łem chorób, które wpływa-
ją na całe życie człowieka  
– wylicza Paulina Stochnia-
łek z  zarządu województwa.

Przygotowano m.in. trzy 
filmy promocyjne z udziałem 
gwiazd – ambasadorek, które 
przestrzegają przed skutkami 
picia alkoholu.                   RAK

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

Jedną z ambasadorek akcji 
jest Natalia Kukulska.

Dziękujemy dyspozytorom
Odbieranie telefonów alarmowych do pogotowia przeszło od marszałka do wojewody.

Na mocy rozwiązań 
ustawowych od paź-
dziernika przestały 

działać wielkopolskie dyspo-
zytornie medyczne, zlokali-
zowane w podległych samo-
rządowi województwa sta-
cjach pogotowia w Poznaniu 
i Koninie, a zadania te prze-
kazano pod kuratelę woje-
wody. 5 października pod-
czas spotkania w UMWW 
władze województwa i sze-
fowie pogotowia uroczyście 
podziękowali odchodzącym 
dyspozytorom.

– Dziękuję wam za wysiłek, 
jaki wkładaliście do tej pory, 
by wysyłać pomoc w trud-
nych sytuacjach. Wasz profe-
sjonalizm decydował, że ra-
tunek zjawiał się tam, gdzie 
trzeba, a opanowany głos 
w słuchawce był pierwszym 
sygnałem nadziei – mówiła 
Paulina Stochniałek z zarzą-
du województwa.

Podczas spotkania w sali 
sesyjnej Urzędu Marszał-
kowskiego nie brakowało 
wzruszających wspomnień 
dotyczących wielu sytuacji 
podczas wspólnych dyżurów 
dyspozytorów i ratowników. 
Przypomniano też historię 
instytucji służących wzywa-
niu nagłej pomocy medycznej 

w Poznaniu. Jej korzenie się-
gają okresu międzywojenne-
go i jednostki funkcjonującej 
w budynku ówczesnej Straży 
Ogniowej przy ul. Grunwal-
dzkiej. Po wojnie były prze-
nosiny na ul. Chełmońskie-
go, gdzie na początku lat 70. 
stworzono najnowocześniej-
sze w Polsce „biuro wezwań”. 

Pod koniec 2005 roku dyspo-
zytornia medyczna przenio-
sła się do nowej siedziby po-
gotowia przy ul. Rycerskiej, 
skąd wojewoda „zabrał” ją 
w 2012 roku na ul. Wiśnio-
wą. Po kilku latach dyspozy-
torzy wrócili na Rycerską, by 
teraz ponownie przeprowa-
dzić się na Wiśniową…    ABO
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Dyspozytorzy otrzymali od władz województwa i szefów pogotowia pamiątkowe statuetki i dyplomy.
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Przedstawiamy tematy, które radni poruszali 
25 października, podczas XXXV sesji sejmiku, 
w ramach punktu „interpelacje i zapytania”.

Adam Bogrycewicz (PiS) zgłosił trzy interpelacje 
o następującej tematyce: wsparcia Wielkopolan 
w sporze z firmą G.EN. GAZ Energia, zabezpie-
czenia w przyszłorocznym budżecie regionu pie-
niędzy na naprawę drogi wojewódzkiej nr 174, 
wymalowania znaku poziomego „stop” na skrzy-
żowaniu – wjeździe z os. Lelewela w ul. Żerom-
skiego (droga wojewódzka nr 180) w Trzciance. 

Marek Sowa (PiS) złożył zapytanie w sprawie szans 
na skuteczne wyłonienie wykonawcy termo-
modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-
nego w Lesznie oraz na zakończenie tych prac 
w pierwszej połowie 2022 roku, w obecnej per-
spektywie finansowej WRPO. 

Zofia Szalczyk (PSL) w swojej interpelacji poruszyła 
kwestię realizacji przez lokalne grupy działania 
w województwie wielkopolskim instrumentu 
RLKS (rozwój lokalny kierowany przez społecz-
ność) wspieranego ze środków PROW 2014- 
-2020, nawiązując do planów zastosowania roz-
wiązań opartych na RLKS w nowym regional-
nym programie operacyjnym.

Łucja Zielińska (PiS) zabrała głos w punkcie „inter-
pelacje i zapytania”, by uzyskać informację na 
temat… terminu przekazania przez Urząd Mar-
szałkowski radnym województwa kalendarzy na 
2022 rok.

Jerzy Lechnerowski (niezrzeszony) w swoim wystąpie-
niu podziękował samorządowi województwa za 
przekazanie dotacji na budowę kładki nad Je-
ziorem Kórnickim, będącej elementem tamtej-
szej promenady, którą to inwestycję niedawno 
uroczyście zakończono.

Mirosława Rutkowska-Krupka (KO) interpelowała, by 
rozważyć wymalowanie przejścia dla pieszych 
na ulicy Powstańców w Złotowie, w ramach dro-
gi wojewódzkiej nr 189. Sformułowała też zapy-
tanie dotyczące rozmów o przekazaniu dworca 
w Złotowie na siedzibę tamtejszego centrum 
kształcenia zawodowego i ustawicznego. Prze-
kazała ponadto podziękowania mieszkańców 
miejscowości Skórka w gminie Krajenka za za-
montowanie oświetlenia przy przejściach dla 
pieszych na drodze wojewódzkiej nr 188.

Jan Grzesiek (PSL), składając podziękowania za po-
moc przekazywaną w ostatnich latach wielko-
polskim pszczelarzom przez samorząd woje-
wództwa, wystosował zapytanie dotyczące pla-
nów udzielania tego rodzaju wsparcia również 
w kolejnym roku.

Krystyna Kubicka-Sztul (SLD-LR) w nawiązaniu do 
wykonanego remontu drogi wojewódzkiej nr 
432 z Wrześni do Tadeuszewa, wskazała na po-
trzebę dalszych prac na odcinku od Tadeuszewa 
do Środy Wielkopolskiej. 

Ponadto radni złożyli następujące pisemne interpelacje i za-
pytania: Zofia Itman (PiS) – na temat zmniejszonej liczby połą-
czeń kolejowych między Gnieznem a Jarocinem oraz wyklu-
czenia komunikacyjnego we wschodniej Wielkopolsce;  
Ewa Panowicz (KO) w sprawach kilku potrzeb inwestycyjnych 
związanych z drogą wojewódzką nr 432 na terenie i w oko-
licach Osiecznej; Łukasz Grabowski (PiS) – w kwestiach: treści 
zamieszczonych na stronie internetowej samorządu woje-
wództwa przy biogramach radnych, dofinansowania prze-
kazanego w latach 2018-2021 stowarzyszeniu „Czas Kultury”, 
podstaw prawnych do określenia przez zarząd województwa 
zasad dofinansowania prac przy gruntach rolnych.              ABO

Sejmik Województwa Wielkopol-
skiego (na ręce przewodniczącej 
Małgorzaty Waszak-Klepki), marsza-
łek Marek Woźniak, wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski oraz radne Zofia 
Szalczyk i Marzena Wodzińska otrzy-
mali medale „Bene meritus”. Podczas 
październikowej sesji przedstawicie-
le obchodzącego 40-lecie Polskiego 
Związku Działkowców dziękowali sa-
morządowi województwa za prze-
kazywane w Wielkopolsce wspar-
cie (wspominając nadzwyczajną se-
sję sejmiku z 2018 roku i przyznane 
w latach 2020-2021 4 mln zł).        ABO

MEDALE DLA SAMORZĄDOWCÓW OD DZIAŁKOWCÓW
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Radni z pomocą dla samorządów
Województwo kolejny raz 
wspiera wielkopolskie gmi-
ny i powiaty. Radni, którzy 
obradowali 25 październi-
ka, podjęli kilka uchwał do-
tyczących przekazania z bu-
dżetu województwa pomo-
cy finansowej jednostkom 
samorządu terytorialnego 
z naszego regionu.

Najwięcej funduszy (łącz-
nie 400 tys. zł) trafiło tym 
razem do 71 gmin zgła-
szających projekty sołectw 
w ramach IX edycji konkur-
su „Odnowa wsi szansą dla 
aktywnych sołectw”.

Niemal 113 tys. zł woje-
wództwo przeznaczyło dla 
samorządów lokalnych na 
utworzenie tzw. jadłodzielni, 
w których będzie można zo-
stawić żywność, jeśli mamy ją 
w nadmiarze. Po rozstrzyg-
nięciu pierwszej edycji sa-
morządowego konkursu pie-

niądze trafią do: Budzynia, 
Koła, Lubonia, Rawicza, Sul-
mierzyc, Swarzędza, Szamo-
tuł i Trzcianki.

27 tys. zł otrzyma gmina 
Wapno, co pozwoli sfinan-
sować wkład własny samo-
rządu do wartego 135 tys. zł 
projektu technicznego, precy-
zującego konieczne do wyko-
nania prace na terenie poko-
palnianym. Gmina Jaraczewo  
– w ramach programu „Kuli-
sy kultury” – pozyskała 75 tys. 
zł na przebudowę pomiesz-
czeń ośrodka kultury. Z ko-
lei 25 tys. zł z budżetu woje-
wództwa trafi do powiatu po-
znańskiego z przeznaczeniem 
na dofinansowanie wykona-
nia opracowania studium ko-
rytarzowego dla budowy pół-
nocno-wschodniej obwodni-
cy aglomeracji poznańskiej.

Najgorętszą dyskusję rad-
nych wywołała jednak dota-

cja w wysokości 200 tys. zł 
dla miasta Poznania na or-
ganizację debaty i koncertu 
z okazji rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodle-
głości. Przedstawicielom PiS 
nie spodobała się zwłaszcza 
lista gości biorących udział 
w debacie, na której znaleź-
li się: prof. Marcin Matczak, 
Agnieszka Holland, domini-
kanie Tomasz Dostatni i Lu-
dwik Wiśniewski, Aleksan-
der Kwaśniewski i prof. Anna 
Wolf-Powęska.

 – Dobór gości jest jedno-
stronny, a obecność Aleksan-
dra Kwaśniewskiego w deba-
cie o kondycji polskiej demo-
kracji i niepodległości może 
być dla wielu Wielkopolan 
bardzo bolesna – stwierdził 
radny Adam Bogrycewicz 
z PiS.

Podobnie argumento-
wał szef klubu PiS Zbigniew 

Czerwiński, dodając: – Lepiej 
byłoby zaprosić naszego kole-
gę, byłego przewodniczącego 
sejmiku, Lecha Dymarskiego, 
działacza antykomunistycz-
nej opozycji.

– Samorząd nie może in-
gerować w listę zapraszanych 
gości, a debata ma być prze-
ciwwagą dla mediów pub-
licznych. Ten festiwal propa-
gandy, który nie liczy się ani 
z faktami, ani z logiczną oce-
ną sytuacji, tylko ma na celu 
mącenie w głowach, czasami 
musi być nieco zbalansowa-
ny przez wypowiedzi, które 
są w stanie wnieść nieco inny 
obraz – odpowiedział mar-
szałek Marek Woźniak.

Ostatecznie większość 
radnych opowiedziała się za 
wsparciem dwudniowego 
przedsięwzięcia zatytułowa-
nego „Wolność Kocham i Ro-
zumiem”.                                RAK

Ksiądz, który „stworzył” Lisków
Na sesji sejmiku przypomniano o bohaterze pracy u podstaw w południowej  
Wielkopolsce.

Od nietypowego wy-
darzenia rozpoczęły 
się październikowe 

obrady radnych wojewódz-
twa. Przewodnicząca sejmi-
ku Małgorzata Waszak-Klep-
ka udzieliła głosu przewod-
niczącemu Rady Powiatu 
Kaliskiego Janowi Adamowi 
Kłyszowi oraz wójt gminy Li-
sków Marii Krawiec. Goście, 
którzy przyjechali do siedzi-
by samorządu województwa 
na zaproszenie wicemarszał-
ka Krzysztofa Grabowskie-
go, przybliżyli radnym i ob-
serwatorom sesji sylwetkę ks. 
Wacława Blizińskiego.

Okazją były przypadające 
niedawno rocznice: 150. uro-
dzin księdza, 120. jego przy-
bycia do Liskowa i utworze-
nia miejscowej orkiestry dętej 
oraz 100. założenia przez nie-
go domu dziecka w Liskowie. 

Samorządowcy przypo-
mnieli działalność społecz-
ną, oświatową, spółdziel-

czą i patriotyczną ks. Bliziń-
skiego, krzewienie idei pra-
cy u podstaw, zaangażowanie 
w rozwój lokalnej społeczno-
ści, które pozwoliły w okresie 
międzywojennym stworzyć 
z Liskowa „wzorcową” pol-
ską wieś, odwiedzaną przez 
przedstawicieli najwyższych 

władz państwowych i powo-
łać do życia instytucje, z któ-
rych wiele kontynuuje dzia-
łalność do dzisiaj.

Nic więc dziwnego, że za-
służony duchowny to – jak 
podkreśla Krzysztof Grabow-
ski – postać niezwykle ważna 
dla społeczności Liskowa i po-

wiatu kaliskiego. Dzięki obec-
ności samorządowców z tego 
terenu na październikowej se-
sji oraz wystawie, zaprezento-
wanej w sejmikowych kulua-
rach, o doniosłości dokonań 
ks. Wacława Blizińskiego mo-
gło dowiedzieć się także szer-
sze grono Wielkopolan.     ABO
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Podczas sesji samorządowcy z Liskowa i powiatu kaliskiego przybliżyli radnym dokonania  
ks. Wacława Blizińskiego.
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Wicemarszałek Wojciech Jankowiak
– w sprawie przystanku Konin Osiedle V odpi-
sał Zofii Itman, że program rozbudowy przy-
stanków kolejowych na lata 2021-2025 po-
wstał w oparciu o rządową diagnozę społecz-
no-gospodarczą. Listy inwestycji, w tym lokali-

zacje nowych przystanków, określono na podstawie analiz 
wykonywanych przez zarządcę infrastruktury PKP PLK we 
współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, które też prze-
prowadziło konsultacje społeczne programu. Właściwym 
adresatem postawionych w interpelacji pytań jest zarząd-
ca infrastruktury kolejowej, tj. PKP PLK. Dotyczy to budowy 
nowego przystanku, odtworzenia przejazdów kolejowych, 
prognoz ruchu pasażerskiego w związku z modernizacją li-
nii na odcinku Sochaczew – Swarzędz.
– przekazał Łukaszowi Grabowskiemu, że na podstawie 
uzgodnień z województwem kujawsko-pomorskim POLRE-
GIO obsługuje 8 par pociągów Poznań Główny – Gniezno 
– Trzemeszno – Mogilno – Inowrocław – Toruń/Bydgoszcz. 
Koleje Wielkopolskie obsługują 2 pary pociągów: Poznań 
Główny – Gniezno – Trzemeszno – Mogilno. Ta liczba zosta-
ła ustalona na podstawie badań popytowych. Od 12 grud-
nia oferta Kolei Wielkopolskich zostanie poszerzona o do-
datkowe dwie pary pociągów do Mogilna. Jeżeli zaintere-
sowanie mieszkańców przewozami będzie wzrastało oraz 
pozwolą na to możliwości finansowe, to liczba pociągów na 
odcinku Gniezno – Trzemeszno będzie zwiększana.
– odpowiedział na interpelację Adama Bogrycewicza w spra-
wie poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DW 
196 w Skokach. Poinformował, że samorząd województwa 
nie doświetla przejść dla pieszych czy przejazdów rowero-
wych, gdyż zgodnie z ustawą Prawo energetyczne do zadań 
własnych gminy należy planowanie i finansowanie oświetle-
nia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na jej terenie. 
Nawiązując do oświetlenia nowego przejścia dla pieszych 
przy markecie Biedronka, poinformował, że należy to do in-
westora obiektu i ma zostać wykonane w ramach przebudo-
wy skrzyżowania z ul. Turystyczną i ul. Wągrowiecką.
– odpisał Markowi Sowie w sprawie zapraszania radnych 
na podpisywanie umów i na otwarcia inwestycji, współfi-
nansowanych z WRPO lub budżetu województwa. Wskazał, 
że szczegóły każdego wydarzenia ustalane są z zarządem 
województwa oraz z władzami lokalnego samorządu, jeśli 
ten włącza się w organizację. Gospodarzom terenu pozo-
stawia się kwestię zaproszeń przedstawicieli samorządów 
lokalnych, a ze strony samorządu województwa zapraszani 
są przedstawiciele tegoż samorządu czy parlamentu. Co do 
zasady w spotkaniach biorą udział osoby aktualnie piastu-
jące stanowiska czy wykonujące mandat, bezpośrednio lub 
pośrednio zaangażowane w przygotowanie czy przebieg 
inwestycji lub wydarzenia.

Członek zarządu województwa Paulina Stochniałek
– odniosła się do zapytania Zbigniewa Czer-
wińskiego  w sprawie odpowiedzi na wnioski 
pokontrolne przedłożone zarządowi wojewódz-
twa w związku z kontrolą problemową prze-
prowadzoną przez Komisję Rewizyjną w Woje-

wódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu. Poinformowała, że 
zarząd zapoznał się z wnioskami i uwagami pokontrolnymi 
komisji. Przedstawiła także informację w zakresie prowadzo-
nego nadzoru i podejmowanych działań związanych z przy-
gotowywaniem programów naprawczych SPZOZ-ów oraz 
ustosunkowała się do kwestii doboru firm zewnętrznych rea-
lizujących usługi na rzecz podmiotów leczniczych.

Dyrektor Departamentu Kultury UMWW  
Włodzimierz Mazurkiewicz
– odpowiedział w imieniu marszałka na zapy-
tanie Łukasza Grabowskiego. Przedstawił wy-
jaśnienia przekazane przez redaktora prowa-
dzącego – kierownika Działu Wydawniczego 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kul-
tury w Poznaniu, obejmujące informacje na temat kosztów 
związanych z wydaniem i promocją publikacji pt. „Bogini 
Jezus” autorstwa Rafała Grupińskiego, a także na temat wy-
boru książek do serii Biblioteka Poezji Współczesnej. Prze-
kazał również kopie dowodów księgowych oraz zestawie-
nie pn. „Nagrody i nominacje w latach 2007-2021  
(seria poetycka)”.                                                                            ABO

ZARZĄD ODPOWIADA
t

Przedstawiamy wyciąg z odpowiedzi 
udzielonych na wcześniejsze interpelacje 

i zapytania radnych.

Więcej na PROW
Sejmik zaapelował do mi-
nistra rolnictwa o zwięk-
szenie pieniędzy dla woje-
wództwa wielkopolskiego 
na pomoc techniczną w ra-
mach PROW 2014-2020 
„do wysokości zapewnia-
jącej obsługę programu 
w okresie przejściowym”.

Wspomniany program bę-
dzie realizowany o dwa lata 
dłużej, więc na odpowied-
nie rozdysponowanie dodat-
kowych pieniędzy unijnych 
dla wsi potrzebne są też od-
powiednie fundusze. Jak tłu-
maczył radnym wicemar-
szałek Krzysztof Grabowski, 
z wstępnych propozycji mi-
nisterstwa wynika, że w puli 
zaproponowanej Wielkopol-
sce na obsługę programu za-
braknie niemal pół miliona 
euro, a już wcześniej z budże-
tu województwa na ten cel sa-
morząd musiał dołożyć około 
5,5 mln zł.

Sejmik wskazał, że kwota 
dla Wielkopolski jest niewy-
starczająca i została ustalona 
na podstawie niemiarodaj-
nych i nieprecyzyjnych wyli-
czeń. Radni apelują, aby „po-
dział środków nastąpił zgod-
nie ze sprawiedliwą i ade-
kwatną do prognozowanego 
obciążenia zadaniami meto-
dologią”. Radni PiS (którzy 
wstrzymali się od głosu) prze-
konywali, że lepiej o brakują-
ce pieniądze starać się „meto-
dami dyplomatycznymi”, jed-
nak zdecydowana większość 
uznała, że przyjęcie apelu bę-
dzie stanowiło wzmocnienie 
dla tego typu działań.       ABO

Ze względu na pandemię więk-
szość obrad sejmikowych ko-
misji odbywała się w tym roku 
w sposób zdalny, ograniczono 
też wyjazdy. Ostatnio jednak 
radnym udało się to zmienić. 
11 października Komisja Pla-
nowania Przestrzennego i In-
frastruktury Technicznej spot-
kała się we Wronkach, by obej-
rzeć zaawansowane w 75 proc. 
prace przy budowie obwodni-
cy miasta (w tym przy powsta-
jącym wiadukcie nad linią ko-
lejową i przy budowie nowego 
mostu na Warcie). Komisja Kul-
tury obradowała 12 paździer-
nika w muzeum w Lewkowie, 
przyglądając się realizacji pro-
jektu unijnego pn. „Konserwa-
cja, rewitalizacja i moderniza-
cja Zespołu Pałacowo-Parkowe-
go w Lewkowie”. Dzięki blisko 
15-milionowej dotacji z WRPO 
2014+ przeprowadzono tam 
m.in. żmudne prace konserwa-
torskie, odnowiono też zabyt-
kowy park. Komisja Gospodar-
ki debatowała 15 października 
w nietypowym miejscu: w goś-
cinnych progach firmy HiProMi-
ne w podpoznańskim Robako-
wie. Radni poznali np. innowa-
cyjne rozwiązania (gospodarkę 
o obiegu zamkniętym) i tech-
nologię wdrożoną przy prze-
mysłowej hodowli owadów. 
Wreszcie 22 października kil-
koro przedstawicieli sejmiko-
wej Komisji Zdrowia i Bezpie-
czeństwa Publicznego postano-
wiło odwiedzić nowo powstałe 
Wielkopolskie Centrum Zdro-
wia Dziecka w Poznaniu.       RAK

SEJMIKOWE KOMISJE PRACUJĄ W TERENIE
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Dlaczego energia jest droga?
Sejmik w apelu wyraził sprzeciw wobec podwyżek cen prądu i gazu.

Podczas sesji 25 paź-
dziernika, po gorącej 
dyskusji, dotyczącej za-

równo źródeł wzrostu kosz-
tów prądu i gazu, jak i obsza-
rów pozyskiwania energii, na 
które należy postawić w przy-
szłości, sejmik przyjął apel do 
premiera w tej sprawie.

„My, Radni Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskie-
go, wyrażamy zdecydowany 
sprzeciw wobec rosnących 
cen energii w Polsce i polity-
ki Rządu RP w tym zakresie. 
Energia elektryczna napędza 
gospodarkę. Niestety w Pol-
sce jej cena nieustannie roś-
nie, co związane jest z nieko-
rzystnym polskim miksem 
energetycznym, w znacznej 
mierze opartym na węglu 
kamiennym i brunatnym” – 
zauważyli radni, którzy do-
dali też: „Szczególnie niepo-
kojące są drastyczne wzrosty 
cen gazu, w ostatnim czasie 
w niektórych gminach wo-
jewództwa wielkopolskie-
go wynoszące ponad 100%, 
wprowadzone tuż przed po-

czątkiem sezonu grzewczego. 
Skala wprowadzanych pod-
wyżek jest bezprecedensowa 
i pośrednio wynika z prowa-
dzonej przez Rząd RP polity-
ki energetycznej”.

– Sytuację pogarsza przy-
wiązanie polskiego rządu do 
węgla, podczas gdy inne pań-
stwa Unii od niego odchodzą 
– komentował radny Przemy-
sław Ajchler (PO).

– Splot podwyżek w sekto-
rze gazowo-energetyczno-pa-

liwowym utrudni nam zrów-
noważony rozwój, a w przy-
padku drastycznych różnic 
cen gazu zabrakło działań 
państwowych instytucji, nad-
zorujących rynek – zauwa-
żył Jan Grzesiek, a Czesław 
Cieślak (obaj z PSL) dodał: 
– Za podwyżkami cen ener-
gii, gazu i paliw idą kolejne: 
węgla, nawozów azotowych, 
produktów w sklepach.

Radni PiS byli innego zda-
nia.

– Ceny energii rosną w ca-
łej Europie, ale to nie rząd de-
cyduje o tych podwyżkach – 
mówił radny Robert Popkow-
ski z PiS.

– Wzrost cen energii jest 
podyktowany błędnymi de-
cyzjami UE – stwierdziła Zo-
fia Itman, a Zbigniew Czer-
wiński dodał, że ceny hurto-
we prądu są w większości kra-
jów Unii jeszcze wyższe niż 
w Polsce.

Inną osią sporu było to, 
że sejmik w przyjętym apelu 
zwrócił też uwagę na kwestię 
wodoru (co krytykowało PiS, 
a popierała głównie PO): „Po-
nadto, władze polskie winny 
jasno komunikować potrze-
bę wzrostu znaczenia wodo-
ru w dekarbonizacji Europy. 
Polska Strategia Wodorowa, 
a także prawo powinny za-
wierać jasny przekaz o zapo-
trzebowaniu na wodór w róż-
nych sektorach gospodarki”.

Za uchwałą głosowali 
wszyscy obecni podczas ob-
rad radni, poza członkami 
klubu PiS.                             RAK
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Duże podwyżki cen dotyczą prądu i gazu.
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Radni  
Województwa  
Wielkopolskiego  
VI kadencji Przemysław Ajchler, lat 39, 

Międzychód, 9754 głosy 
w okręgu nr 2.  
Wybrany z listy KO. 

Adam Cukier, lat 67,  
Stara Tuchorza, 4426 
głosów w okręgu nr 6. 
Wybrany z listy SLD.

Leszek Bierła, lat 60, 
Pleszew, 12.084 głosy 
w okręgu nr 5.  
Wybrany z listy PiS.

Krzysztof Błaszczyk,  
lat 59, Obra, 9001 głosów 
w okręgu nr 6.  
Wybrany z listy PiS.

Adam Bogrycewicz,  
lat 26, Piła, 25.510 głosów  
w okręgu nr 2.  
Wybrany z listy PiS.

Czesław Cieślak, lat 72, 
Koło, 11.379 głosów 
w okręgu nr 4.  
Wybrany z listy PSL.

Zbigniew Czerwiński,  
lat 57, Poznań, 29.451 
głosów w okręgu nr 1.  
Wybrany z listy PiS.

Łukasz Grabowski, lat 32, 
Małachowo Złych Miejsc, 
7557 głosów w okręgu nr 3. 
Wybrany z listy PiS.

Marta Dzikowska, lat 36, 
Tarnowo Podgórne,  
17.832 głosy w okręgu nr 3. 
Wybrana z listy KO.

Marek Gola, lat 48, 
Zaniemyśl, 31.449 głosów 
w okręgu nr 3.  
Wybrany z listy KO.

Krzysztof Grabowski,  
lat 45, Kuźnica, 21.429 
głosów w okręgu nr 5. 
Wybrany z listy PSL.

Jan Grzesiek, lat 60,  
Golina, 10.673 głosy 
w okręgu nr 5.  
Wybrany z listy PSL.

Zofia Itman, lat 64,  
Konin, 20.923 głosy  
w okręgu nr 4.  
Wybrana z listy PiS.

Wojciech Jankowiak,  
lat 62, Skórzewo, 13.463 
głosy w okręgu nr 3.  
Wybrany z listy PSL.

Witosław Gibasiewicz,  
lat 52, Ostrów Wielkopolski, 
3614 głosów w okręgu nr 5. 
Wybrany z listy PiS.

Joanna Król-Trąbka, lat 39, 
Krotoszyn, 8577 głosów 
w okręgu nr 6.  
Wybrana z listy PSL.

Jerzy Lechnerowski,  
lat 67, Kórnik, 10.452 głosy 
w okręgu nr 3.  
Wybrany z listy BS.

Jarosław Maciejewski, 
lat 51, Rudna, 6634 głosy 
w okręgu nr 2.  
Wybrany z listy PSL.

Agnieszka Grzechowiak, 
lat 47, Wągrowiec, 1788 
głosów w okręgu nr 2. 
Wybrana z listy SLD.

Ewa Panowicz, lat 45, 
Gronówko, 15.624 głosy 
w okręgu nr 6.  
Wybrana z listy KO.

Andrzej Pichet, lat 45, 
Przygodzice, 3640 głosów 
w okręgu nr 5.  
Wybrany z listy KO.

Andrzej Plichta, lat 60, 
Kalisz, 7812 głosów  
w okręgu nr 5.  
Wybrany z listy PiS.

Robert Popkowski,  
lat 52, Konin, 11.302 głosy 
w okręgu nr 4.  
Wybrany z listy PiS.

Patrycja Przybylska,  
lat 26, Skórzewo, 8479 
głosów w okręgu nr 3. 
Wybrana z listy KO.

Mirosława Rutkowska- 
-Krupka, lat 73, Piła,  
21.061 głosów w okręgu  
nr 2. Wybrana z listy KO.

Krzysztof Sobczak,  
lat 55, Turek, 10.034 głosy 
w okręgu nr 4.  
Wybrany z listy PiS.

Tatiana Sokołowska,  
lat 52, Poznań, 12.845 
głosów w okręgu nr 1. 
Wybrana z listy KO.

Marek Sowa, lat 66,  
Leszno, 21.425 głosów 
w okręgu nr 6.  
Wybrany z listy PiS.

Paulina Stochniałek,  
lat 42, Swarzędz, 4811 
głosów w okręgu nr 1. 
Wybrana z listy KO.

Małgorzata Stryjska,  
lat 65, Poznań, 24.080 
głosów w okręgu nr 3. 
Wybrana z listy PiS.

Zofia Szalczyk, lat 69, 
Poznań, 11.027 głosów 
w okręgu nr 6.  
Wybrana z listy PSL.

Filip Kaczmarek,  
lat 51, Poznań,  
4666 głosów w okręgu nr 1. 
Wybrany z listy KO.

Henryk Szopiński,  
lat 56, Zakrzewo,  
9624 głosy w okręgu nr 2. 
Wybrany z listy KO.

Henryk Szymański,  
lat 70, Grodzisk Wielkopol-
ski, 12.772 głosy w okręgu 
nr 6. Wybrany z listy KO.

Krystyna Kubicka-Sztul,  
lat 65, Środa Wielkopolska, 
1953 głosy w okręgu nr 3. 
Wybrana z listy SLD.

Małgorzata Waszak-Klepka,  
lat 61, Poznań, 7382 głosy 
w okręgu nr 4.  
Wybrana z listy KO.

Marzena Wodzińska,  
lat 47, Kalisz, 29.880 
głosów w okręgu nr 5. 
Wybrana z listy KO.

Marek Woźniak, lat 58, 
Suchy Las, 58.004 głosy 
w okręgu nr 1.  
Wybrany z listy KO.

Łucja Zielińska, lat 61,  
Piła, 8606 głosów  
w okręgu nr 2.  
Wybrana z listy PiS.

Dane przy nazwiskach radnych dotyczą wyborów z października 2018 roku.
BS – KWW Bezpartyjni Samorządowcy, KO – KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, PiS – KW Prawo i Sprawiedliwość, PSL – KW Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD – KKW SLD-Lewica Razem
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Samorządowe dyskusje na MTP
Stan demokracji lokalnej, kwestie środowiskowe, globalne wyzwania – były wśród tematów  
październikowych debat z udziałem władz województwa.

Europejskie Forum Sa-
morządowe „Local 
Trends” ma być nową 

platformą, która łączy samo-
rządowców, przedstawicieli 
biznesu i administracji pań-
stwowej oraz środowiska na-
ukowe. Jednym z partnerów 
strategicznych przedsięwzię-
cia, zainicjowanego przez 
prezydentów Poznania i So-
potu, jest Urząd Marszałkow-
ski Województwa Wielkopol-
skiego.

11 i 12 października, na 
terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, pod-
czas licznych sesji, debat 
i dyskusji okrągłostołowych, 
rozmawiano o walce ze skut-
kami pandemii i z konse-
kwencjami kryzysu klima-
tycznego, zielonej i cyfrowej 
transformacji, o wspólnych 
celach związanych z nową 
perspektywą finansową UE.

Marszałek Marek Woźniak 
wziął udział w debacie „Czy 
zielona i cyfrowa transforma-
cja zapewni spójność i rozwój 
regionów?”. Głos zabierali też 
członkowie zarządu woje-
wództwa: Paulina Stochnia-
łek („Kształtowanie wspólno-
ty lokalnej i regionalnej przez 
edukację obywatelską”) i Ja-
cek Bogusławski („Era wodo-
rowa – zielona transformacja 
miast i regionów” oraz „Ra-
zem czy osobno – jak sku-
tecznie i efektywnie dostar-
czać usługi publiczne?”).

– Samorząd to odpowie-
dzialność – za mieszkańców, 
za swoją wspólnotę lokalną 
i miejsce, w którym gospoda-
rujemy, podejmujemy trudne 
decyzje – podsumowywał fo-
rum Marek Woźniak. I zazna-
czył: –Buntuję się przeciwko 
koncepcji, która wydaje się 
być obowiązującą strategią 
obecnie rządzących, która 
uprzedmiotawia samorząd. 
To wizja jego finansowania, 
oparta na zasadzie „bądź 
grzeczny i ładnie poproś”.

***
Z kolei 27 i 28 października 

na MTP odbywał się kongres 
„Impact’21”, z udziałem po-
nad 400 przedstawicieli naj-
większych światowych firm, 
polityków, samorządowców, 
naukowców oraz ekspertów. 

Dyskutowano o globalnych 
trendach w kilkunastu obsza-
rach, m.in. o cyfrowych tech-
nologiach przyszłości, trans-
formacji sektora energetycz-
nego, otwartej bankowości, 
systemie ochrony zdrowia. 
Gościem specjalnym wyda-
rzenia była (online) Hillary 
Clinton.

W wydarzeniu wzięli udział 
sejmikowi radni na czele 
z przewodniczącą sejmiku 
Małgorzatą Waszak-Klep-
ką, a prelegentem w dysku-
sji „Jak finansować politykę 
klimatyczną? Zielona energia 
w miastach” był Jacek Bogu-
sławski z zarządu wojewódz-
twa. Mówił on o funduszach 
w obecnym i kolejnym re-
gionalnym programie ope-
racyjnym, przeznaczanych 
w Wielkopolsce na inicjaty-

wy związane z ochroną kli-
matu i Zielonym Ładem.

Z kolei podczas debaty 
o znaczeniu wodoru w osiąg-
nięciu neutralności węglowej 
Jacek Bogusławski podkre-
ślił: – Wielkopolska przygo-
towuje się do strategii wo-
dorowej dla naszego regio-
nu. Gdy pojawi się strategia 
dla całego kraju, będziemy 
się w nią nie tylko wpisywać, 
ale także wyznaczać kierunki 
działań dla Polski. 

***
Wcześniej, bo 6 paździer-

nika, również na MTP deba-
tą „Ku przyszłości” rozpo-
czął się cykl organizowanych 
przez samorząd wojewódz-
twa konferencji „Wielkopol-
skie rozmowy  o klimacie”. 
Do dyskusji o zapobieganiu 

zmianom klimatycznym za-
siedli politycy, samorządow-
cy, urzędnicy, społecznicy, 
przedstawiciele młodzieży 
i Kościoła.

– Cieszy, że choć na co 
dzień różnimy się od siebie, 
to w sprawie tak ważnej jak 
klimat potrafimy się porozu-
mieć, przynajmniej na pozio-
mie regionalnym – mówił po 
spotkaniu Jacek Bogusławski 
z zarządu województwa.

Konferencja była okazją do 
przekazania odznak honoro-
wych „Za zasługi dla woje-
wództwa wielkopolskiego” 
osobom zasłużonym w dzia-
łalności na rzecz środowi-
ska. Jacek Bogusławski i wi-
ceprzewodniczący sejmiku 
Marek Gola wręczyli je Han-
nie Grunt i prof. Andrzejowi 
Mizgajskiemu.                   ABO

DEBATY

Wodór to przyszłość
4 listopada w Poznaniu 
odbyła się konferencja pn. 
„Wielkopolska Dolina Wo-
dorowa – Edukacja dla wo-
doru”.

W debacie zorganizowanej 
w UMWW w ramach cyklu 
spotkań „Wielkopolska – kie-
runek wodór” wzięli udział 
samorządowcy, przedsię-
biorcy, naukowcy i uczniowie 
z całego regionu, dla których 
przygotowano trzy równole-
głe panele eksperckie.

– Dla nas kluczowym nur-
tem wykorzystania wodoru 
będzie transport zbiorowy. 
Autobusy na wodór planują 
już kupić Poznań i Konin, ale 
jako samorząd województwa 
chcielibyśmy też wykorzystać 
wodór do napędu pociągów 
na liniach niezeletryfikowa-
nych – podkreślił marszałek 
Marek Woźniak.

Wielkopolska jako jeden 
z pierwszych regionów w kra-
ju podjęła działania w obsza-
rze budowy regionalnego 
ekosystemu wodorowego.

– Mamy przygotowany 
plan strategicznej transfor-

macji dla wschodniej Wielko-
polski, obejmujący m.in. roz-
wój technologii wodorowych. 
Tu potrzebny jest jednak sta-
bilny producent wodoru, 
którym może być koniński 
ZE PAK. Jeśli będzie pozy-
skiwał pierwiastek ze spala-
nia biomasy i odnawialnych 
źródeł energii, spełni nasze 
oczekiwania w zakresie zie-
lonej energii – dodał Marek 
Woźniak.

– Dlaczego stawiamy na 
wodór? Bo to szansa na de-

karbonizację całej gospodar-
ki, na zrównoważony roz-
wój, na zielone miejsca pracy 
i nowe możliwości biznesowe 
dla firm – wymieniał z kolei 
Jacek Bogusławski z zarządu 
województwa.

Podczas konferencji dys-
kutowano m.in. o możliwoś-
ciach pozyskania dofinanso-
wania na rozwój projektów 
wodorowych oraz o neutral-
nych klimatycznie miastach 
przyszłości na przykładach 
Wiednia i Sztokholmu.    RAK

Regiony o Europie
Ponad 17 tysięcy osób 
wzięło udział w 19. edycji 
Europejskiego Tygodnia 
Regionów i Miast (EWRC) 
– największego w UE co-
rocznego spotkania samo-
rządowców i osób zajmu-
jących się działaniami na 
szczeblu lokalnym.

Na tę rekordową liczbę 
w zdecydowanej większości 
złożyli się uczestnicy online, 
bo tym razem na miejscu, 
w Brukseli, mogła spotkać 
się jedynie niewielka grupa 
najważniejszych polityków 
(w tym komisarz ds. spój-
ności i reform Elisa Ferrei- 
ra i przewodniczący Euro-
pejskiego Komitetu Regio-
nów Apostolos Tzitzikostas), 
część ekspertów i dziennika-
rzy. Tym razem EWRC, zor-
ganizowany w dniach 11- 
-14 października, odbywał 
się pod hasłem „Razem dla 
uzdrowienia”, nawiązując tym 
samym do sytuacji i działań 
związanych z pandemią.

EWRC tradycyjnie towa-
rzyszyły sesja plenarna EKR 
(ze zdalnym udziałem mar-

szałka Marka Woźniaka), 
spotkanie komisji COTER 
i REGI, publikacja raportu 
o stanie regionów, wręczenie 
nagród dla młodych dzien-
nikarzy, a przede wszystkim 
dziesiątki warsztatów, konfe-
rencji i seminariów dla samo-
rządowców, naukowców, lu-
dzi biznesu i mediów.

Jeden z warsztatów, jak 
co roku, współorganizowało 
(z regionami z sześciu kra-
jów) Biuro Informacyjne Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 

w Brukseli. Dyskusję pro-
wadzono wokół hasła: „In-
teroperacyjność rozwiązań 
cyfrowych”. Reprezentujący 
nasz region Adam Olszew-
ski z Poznańskiego Centrum 
Superkomputerowo-Siecio-
wego przedstawił wyzwania 
i możliwości dla transforma-
cji cyfrowej w wielkopolskim 
przemyśle, administracji pub-
licznej oraz w organizacjach 
pozarządowych w kontekście 
kryzysu wywołanego korona-
wirusem.                                     ABO
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Przed UMWW zaprezentowano auta z napędem wodorowym. 
Jedno z nich, toyotę mirai, testował marszałek Marek Woźniak.
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Z powodu pandemii wydarzenia odbywały się w formule hybry-
dowej – niewielka część uczestników spotkała się w Brukseli, 
większość brała w nich udział online.
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Marszałek Marek Woźniak wystąpił podczas forum „Local 
Trends”…

…a Jacek Bogusławski z zarządu województwa na konferencji 
„Impact’21”.

30 lat  
po wyborach

O przebiegu i konsekwen-
cjach pierwszych powo-
jennych w pełni wolnych 
wyborów parlamentar-
nych w Polsce rozmawia-
no na Wydziale Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa 
UAM.

Konferencja naukowa na 
ten temat odbyła się 27 paź-
dziernika, a więc dokładnie 
w trzydziestą rocznicę głoso-
wania z 1991 roku. Spotka-
nie, które odbyło się pod pa-
tronatem marszałka Marka 
Woźniaka, było współfinan-
sowane przez samorząd wo-
jewództwa.

Jaka droga prowadziła do 
tych wyborów, jak przebie-
gało głosowanie, co z niego 
– w krótszej i dłuższej per-
spektywie – wynikało: o tym 
wszystkim rozmawiali przez 
kilka godzin politolodzy, hi-
storycy, socjologowie, praw-
nicy, europeiści.

Najciekawsze były anali-
zy i osobiste wspomnienia 
bezpośrednich politycznych 
uczestników tamtych wyda-
rzeń. O problemach z two-
rzeniem i funkcjonowaniem 
rządu i o stosunkach władzy 
wykonawczej z ustawodaw-
czą opowiadała prof. Hanna 
Suchocka, która jako pierw-
sza kobieta w Polsce zasiad-
ła w 1992 roku w fotelu pre-
miera. Z kolei ciekawą analizę 
tamtego, mocno rozdrobnio-
nego, Sejmu przedstawił prof. 
Filip Kaczmarek, 30 lat temu 
poseł, a dziś prezes Poznań-
skiego Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk i szef sejmikowej 
Komisji Edukacji i Nauki.  ABO
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100 lat „Medyka” 
Medyczne Studium Zawodowe im. PCK świętuje jubileusz stulecia działalności.

7 października marszałek 
Marek Woźniak oraz 
Paulina Stochniałek z za-

rządu województwa spotka-
li się w UMWW w Poznaniu 
z pedagogami z okazji jubi-
leuszu 100-lecia Medyczne-
go Studium Zawodowego im. 
PCK oraz wielkopolskich ob-
chodów Dnia Edukacji Na-
rodowej.

MSZ im. PCK funkcjonu-
je w ramach Wielkopolskie-
go Samorządowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 2 w Po-
znaniu i jest placówką edu-
kacyjną podległą samorzą-
dowi województwa. Powsta-
ła 21 czerwca 1921 roku, kie-
dy to z inicjatywy Polskiego 
Czerwonego Krzyża (okręgu 
wielkopolskiego PCK, przy 
współudziale Amerykań-
skiego Czerwonego Krzyża 
i Fundacji Rockefellera) po-
wołano do życia Poznańską 
Wyższą Szkołę Pielęgniarek 
i Higienistek, pierwszą w kra-
ju szkołę kształcącą świeckie 
pielęgniarki.

Kuźnia kadr
– Szkoła powstała w czasach 
bardzo trudnych, tworzenia 
się nowoczesnego państwa 
polskiego, po latach zabo-
rów. I można z dumą powie-
dzieć, że to właśnie w Wielko-
polsce, w Poznaniu, stworzo-
no szkołę, której renoma była 
dostrzegana na obszarze całej 
Polski. Powołana przez Pol-
ski Czerwony Krzyż, nowo-
czesna, opierająca się na naj-
lepszych wzorach zachodnio-
europejskich, które poniekąd 
wynikały z opieki nad ranny-
mi podczas I wojny świato-
wej. Ale też szkoła, która po-
stawiła sobie bardzo ważne 
zadanie, że będzie kształcić 
zawsze potrzebne pielęgniar-
skie kadry medyczne – pod-
kreślił podczas spotkania Ma-
rek Woźniak. 

Na przestrzeni lat w pla-
cówce zwanej potocznie „Me-

dykiem” następowało wiele 
zmian (nazwa, profil kształce-
nia oraz jej lokalizacja), także 
tych związanych z fluktuują-
cymi potrzebami rynku pra-
cy. Dziś jej słuchacze kształ-
cą się w wielu bardzo poszu-
kiwanych specjalnościach, 
w tym ratowników medycz-
nych czy techników stomato-
logicznych. 

– Ta szkoła zawsze była 
widziana i dostrzegana tu, 
w Poznaniu przez specjali-
stów branżowych, ale również 
całą społeczność. Szczególnie 
chciałbym podkreślić świet-
ną pracę zespołu nauczyciel-
skiego, który w sposób pro-
fesjonalny przygotowuje do 
zawodu, ale też uczy młodych 
ludzi empatii i odpowiednie-
go podejścia do tych, który-
mi się opiekują. Za to wiel-
kie podziękowania kieruję 
do wszystkich dydaktyków 
i nauczycieli – podsumował 
marszałek.

Z kolei Paulina Stochnia-
łek, odpowiedzialna w za-

rządzie województwa m.in. 
za edukację, podkreśliła, że 
mamy dziś bardzo trudny 
czas w szkolnictwie na każ-
dym szczeblu. Dlatego istotny 
jest m.in. ogrom oddolnych 
inicjatyw: – Jesteście państwo 
organicznikami, którzy tu, na 
szczeblu lokalnym, wykonu-
ją wzorowo swoją pracę. Za 
to wam bardzo dziękuję i de-
klaruję, że możecie zawsze na 
mnie liczyć.

5504 absolwentów
MSZ im. PCK było kilkukrot-
nie przekształcane, aby osta-
tecznie 1 stycznia 2013 roku 

wejść w skład WSCKZiU nr 
2 w Poznaniu. Do 25 czerw-
ca 2021 r. ukończyły je 5504 
osoby, w tym 3882 pielęg-
niarki, 714 ratowników me-
dycznych, 199 opiekunów 
medycznych, 185 techników 
dentystycznych, 176 higieni-
stek stomatologicznych, 118 
asystentek stomatologicznych 
oraz 230 osób na kierunkach: 
opiekunka dziecięca, opiekun 
w domu pomocy społecznej, 
opiekun osoby starszej i opie-
kunka środowiskowa.

– Te zawody medyczne, 
które można zdobyć w pla-
cówkach samorządu woje-
wództwa, mają przecież stra-
tegiczne znaczenie – zauwa-
żył podczas uroczystości 
wielkopolski wicekurator 
oświaty Zbigniew Talaga, 
który złożył także życzenia 
nauczycielom z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

W skład WSCKZiU, oprócz 
Medycznego Studium Zawo-
dowego im. PCK w Poznaniu, 
wchodzi obecnie też Kole-

gium Pracowników Służb 
Społecznych oraz Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
Nr 2 w Poznaniu.

Warto zaznaczyć, że ze 
środków unijnych pozosta-
jących w gestii samorządu 
województwa szkoła została 
w ostatnim czasie zmoderni-
zowana. W budynku przy uli-
cy Mostowej 6 w Poznaniu, 
gdzie funkcjonuje od 1967 
roku, powstały przestrze-
nie o wysokim standardzie 
technologicznym, które dają 
nową jakość kształcenia tej 
placówce, służąc zarówno na-
uczycielem, jak i jej uczniom.

– Miałem okazję obejrzeć 
po remoncie szkołę od piw-
nic aż po poddasze i muszę 
przyznać, że jest to przykład 
udanej modernizacji – opo-
wiadał Marek Woźniak.

– A jak ja oceniam stulatkę? 
– zastanawiał się jej dyrektor 
Zbigniew Andrzejewski, któ-
ry w odpowiedzi podsumo-
wał krótko: – To szkoła speł-
nionych marzeń.

Laury dla pedagogów
Przypomnijmy, że samo-
rząd województwa nadzoru-
je i prowadzi różnego rodzaju 
placówki edukacyjne. Oprócz 
wielkopolskich samorządo-
wych centrów kształcenia za-
wodowego i ustawicznego są 
to również: centra doskona-
lenia nauczycieli; ośrodki do-
skonalenia nauczycieli; centra 
wsparcia rzemiosła, kształce-
nia dualnego i zawodowego, 
które działają w kilku mia-
stach całego regionu.

Dyrektorów i nauczycieli 
z tych placówek oświatowych 
nagrodzono w drugiej części 
uroczystej gali 7 paździer-
nika. Zarząd województwa 
przyznał 2 nagrody pierw-
szego stopnia w wysokości 
9 tys. zł oraz 38 nagród dru-
giego stopnia w wysokości 
5 tys. zł, które wyróżnionym 
pedagogom wręczyli Marek 
Woźniak oraz Paulina Stoch-
niałek.

Tego dnia przyznano też 
odznaki honorowe „Za za-
sługi dla województwa wiel-
kopolskiego”. Na wniosek 
fundacji „Medycyna i Sztu-
ka” otrzymały je Małgorza-
ta Roszkiewicz oraz Anna 
Różalska, które doceniono 
„za znaczący wkład w budo-
wę fundamentu dla wszech-
stronnego kształcenia kadr 
medycznych w wojewódz-
twie wielkopolskim i zaanga-
żowanie na rzecz wzmacnia-
nia etosu służby społecznej, 
wrażliwej na potrzeby drugie-
go człowieka”.                     RAK

Szkoła postawiła sobie bardzo ważne 
zadanie, że będzie kształcić potrzebne 
pielęgniarskie kadry medyczne

t

Specjaliści i pedagodzy podkreślają, 
że w edukacji warto stawiać na naukę 
metodą projektu, na pracę w zespole
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Nagrody i wyróżnienia dla dyrektorów i nauczycieli ze szkół oraz placówek oświatowych podległych samorządowi województwa 
wręczono uroczyście 7 października w UMWW.

22 października w Pozna-
niu odbyła się gala finało-
wa podsumowująca trze-
cią edycję samorządowego 
projektu „Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@ 2020”.

Warty około 100 mln zł 
projekt „Cyfrowej Szkoły”, 
realizowany przy wsparciu 
funduszy unijnych w ramach 
WRPO 2014+, koordynuje 
w naszym regionie Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu. W ramach zajęć 
pozalekcyjnych wzięło w nim 
udział dotąd ponad 13 tysię-
cy uczniów oraz 5 tysięcy na-
uczycieli z ponad 700 szkół 
z terenu całego województwa.

Przedsięwzięcie ma zmie-
nić podejście do technologii 
informatycznej w nauczaniu 
dzieci. Nowoczesne opro-
gramowanie i sprzęt w połą-
czeniu z szerokopasmowym 
internetem pozwalają ucz-
niom i nauczycielom na roz-

wój kompetencji cyfrowych 
oraz na wykorzystywanie in-
formatyki w szkołach w inny 
niż dotychczas sposób.

Dlatego ważna jest m.in. 
kwestia odpowiedniego prze-
szkolenia nauczycieli. Łącznie 
w roku szkolnym 2020/2021 
w zajęciach uczestniczyło 
prawie 2300 pedagogów, a ze 
względu na pandemię wykła-
dy i seminaria prowadzono 
w trybie zdalnym.

Tyle teorii, a jak cyfrowa 
edukacja wygląda w praktyce?

Nauka z nowinkami
Dzieci i młodzież na zajęciach 
uczą się przy wykorzystaniu 
tabletów, laptopów, aparatów 
fotograficznych, kamer, robo-

tów, stacji meteorologicznych 
i innych specjalistycznych 
sprzętów IT (w zależności 
od wybranego podprojektu). 
Korzystają przy tym z pro-
gramów i aplikacji interne-
towych, służących rozwijaniu 
kompetencji w tym zakresie.

Wszak nie od dziś wiado-
mo, że w XXI wieku dużo ła-
twiej jest funkcjonować i pra-
cować, znając tajniki i moż-
liwości nowych technologii. 
W samorządowym projek-
cie chodzi właśnie o to, by 
młodzież nie bała się nowi-
nek, by korzystała ze sprzętu 
IT nie tylko w trakcie zabaw 
i gier, ale także podczas nauki 
w szkole.

– W trzeciej edycji przed-
sięwzięcia do szkół przeka-
zano łącznie 3750 tabletów 
i 150 laptopów oraz dodat-
kowo 768 laptopów do każ-
dej placówki biorącej udział 
w „Ligach Przedmiotowych” 

– wylicza Piotr Waśko, wice-
dyrektor ODN w Poznaniu 
i zarazem szef projektu.

Sprzęt kupiony w ramach 
„Cyfrowej Szkoły” sprawdził 
się zwłaszcza podczas pande-
mii, gdy rząd zamknął szko-
ły i w domach rozpoczęła 
się nauka online. Specjalne 
oprogramowanie pozwoliło 
na prowadzenie zajęć, a sko-
rzystali na tym również na-
uczyciele i uczniowie, którzy 
nie brali udziału w projekcie.

– Pandemia pokazała, że 
zdalna komunikacja i zdalne 
nauczanie stały się koniecz-
nością, a my jako Wielkopo-
lanie byliśmy do tego dobrze 
przygotowani – zaznaczyła 22 
października, podczas fina- 

Nowoczesna            edukacja
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Młodzież uczy się, wykorzystując m.in. nowoczesny sprzęt.
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Laury dla najlepszych
11 placówek edukacyjnych i 11 nauczycieli z regionu nagrodzono podczas gali  
podsumowującej konkursy o tytuł wielkopolskiej szkoły i nauczyciela roku.

W trakcie uroczystej 
gali, zorganizowa-
nej 20 paździer-

nika w Sali Ziemi na terenie 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, w której udział 
wzięli m.in. nauczyciele, dy-
rektorzy szkół i placówek 
związanych z oświatą, samo-
rządowcy, przedstawiciele 
związków zawodowych, sa-
morząd województwa roz-
strzygnął piątą edycję kon-
kursów Wielkopolski Na-
uczyciel Roku oraz Wielko-
polska Szkoła Roku. 

Oceniając pedagogów i pla-
cówki, jury bierze pod uwa-
gę m.in. wysoką jakość na-
uczania, innowacyjne meto-
dy kształcenia, współpracę ze 
środowiskiem lokalnym oraz 
kształtowanie wśród uczniów 
postaw patriotycznych i oby-
watelskich. W dotychczaso-
wych edycjach w latach 2016-
-2019 nagrodzono łącznie 86 
szkół oraz 77 nauczycieli.

Kto zwyciężył w 2021 roku?

Jak sprostać  
wyzwaniom edukacji
Zespół Szkół Rolniczych im. 
H. Dąbrowskiego w Śro-
dzie Wielkopolskiej i Zespół 
Szkół Zawodowych nr 2 im. 
Janusza Korczaka w Pozna-
niu – to placówki edukacyj-
ne, które zwyciężyły w kon-
kursie o tytuł Wielkopolska 
Szkoła Roku. Wśród nauczy-
cieli najlepsze okazały się Jo-
anna Gadomska z Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych im. Fryderyka Cho-
pina w Żychlinie i Agnieszka 
Jankowiak-Maik z III Liceum 
Ogólnokształcącego im. św. 
Jana Kantego w Poznaniu.

W obu konkursach przy-
znano łącznie 22 nagrody 
i wyróżnienia. Podczas uro-
czystej gali z okazji obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej 
laureatom wręczyli je mar-
szałek Marek Woźniak oraz 
Paulina Stochniałek z zarzą-
du województwa.

Zwycięscy nauczyciele 
otrzymali nagrody w wysoko-
ści 10 tys. zł, laureaci – 7,5 tys. 
zł, a wyróżnieni – 5 tys. zł. 
Z kolei zwycięskim szkołom 
przyznano nagrody w wyso-
kości 20 tys. zł, laureaci do-
stali po 10 tys. zł, a wyróżnio-
ne placówki po 7,5 tys. zł.

Przypomnijmy,  że 
w ramach tegorocznej edy-
cji przedsięwzięcia (podwój-
nej, bo w 2020 r. odwołano 
je z powodu pandemii) wpły-
nęło łącznie 171 wniosków, 
z czego 92 aplikacje w kon-
kursie Wielkopolska Szkoła 
Roku i 79 wniosków w kon-
kursie Wielkopolski Nauczy-
ciel Roku.

– Z perspektywy moje-
go trzydziestoletniego do-

świadczenia w samorządzie 
odnoszę wrażenie, że mamy 
w Polsce problem z eduka-
cją przez te wszystkie lata. 
Nie potrafimy jako klasa po-
lityczna sprostać wszystkim 
oczekiwaniom i wyzwaniom: 
taka jest najkrótsza diagnoza 
– stwierdził Marek Woźniak. 
– Mieliśmy oczywiście w tym 
czasie reformy, a nawet defor-
my. Niektóre decyzje weryfi-
kowały się przez lata nega-
tywnie, niektóre pewnie po-
zytywnie. Z minionych lat 
pamiętam dość ryzykowną 
decyzję o marginalizowa-
niu szkół zawodowych, któ-
ra nas, jako społeczeństwo, 
dużo kosztowała. Teraz mu-
simy to nadrabiać, bo zdali-
śmy sobie wszyscy sprawę, 
że szkolnictwo zawodowe ma 
swoje niewątpliwie ważne za-
dania do wykonania, biorąc 
pod uwagę wymagania ryn-
ku pracy.

Marszałek dodał też, że nie 
usłyszał z ministerstwa żad-
nego argumentu, poza do-
trzymaniem obietnic wybor-
czych, dlaczego zlikwidowa-
no gimnazja.

Kto jest wzorem  
polskiego patrioty?
Ponadto marszałek dość kry-
tycznie odniósł się również 
do wzorców pokazywanych 
w mediach, w przestrzeni 
publicznej.

– Zależy nam na tym, by ci, 
którzy są najzdolniejsi, naj-
bardziej wykształceni, naj-
bardziej zaangażowani, chcie-
li pracować dla Polski, najle-
piej w kraju, a nie w Dolinie 
Krzemowej, bo wielu z nich 
może tam dostać angaż, tylko, 
że nie pracują wtedy dla nas. 
Pytanie, jak to zrobić? – za-
stanawiał się Marek Woźniak. 
– W kraju, w którym, mam 
wrażenie, biorąc pod uwagę 
chociażby ofertę proponowa-
ną większości społeczeństwa 
przez media publiczne, że 
cnotą jest brak wiedzy, cnotą 
jest brak kultury i cnotą jest 
brak gustu. Jak to uczynić, je-

śli patriotą nie są twórcy bo-
lidu, wygrywającego między-
narodowe konkursy studen-
tów, a takich mamy chociażby 
na Politechnice Poznańskiej. 
Dzisiaj wzorem patrioty jest 
osiłek mający na piersiach 
orła, który broni drzwi koś-
cioła przed kobietami, ma-
jąc w jednej ręce różaniec, 
a w drugiej kij bejsbolowy. 
To są wzorce, które widzi-

my w przestrzeni publicznej 
i pytanie, jak potrafimy temu 
przeciwdziałać. Jak szkoła po-
trafi temu przeciwdziałać?

Zdaniem marszałka polska 
edukacja powinna dziś odpo-
wiadać na wyzwania stojące 
przed społeczeństwem. To 
np. rozwój gospodarki 4.0, 
ucyfrowienie, robotyzacja, 
rosnący udział sztucznej in-
teligencji w naszym życiu.

Praca z drugim  
człowiekiem
Na nieco inny aspekt położyła 
w swoim wystąpieniu nacisk 
Paulina Stochniałek z zarządu 
województwa.

– Zawód nauczyciela to 
nie jest przyjście do fabryki 
i wykonanie jakiegoś proce-
su – mniej lub bardziej skom-
plikowanego. To praca z dru-
gim człowiekiem, w miejscu, 
w którym sztuczna inteligen-
cja nigdy nie zastąpi waszego 
oddania, entuzjazmu i tego, 
z czym codziennie rano przy-
chodzicie do pracy: uśmie-
chu do drugiego człowieka, 

do ucznia – przyznała Paulina 
Stochniałek. 

– Na naszych barkach spo-
czywa wielka odpowiedzial-
ność. Laureatka Pokojowej 
Nagrody Nobla, mądra i od-
ważna Malala powiedziała, że 
jedna książka, jeden długopis, 
jeden nauczyciel, mogą zmie-
nić świat. I państwo każdego 
dnia to robicie. W gruncie 
rzeczy jesteśmy do siebie po-

dobni: wykonujemy każdego 
dnia ciężką, trudną i piękną 
pracę dla naszych dzieciaków. 
Dedykuję tę nagrodę naszym 
uczniom i uczennicom – mó-
wiła Agnieszka Jankowiak-
-Maik, nagrodzona nauczy-
cielka, znana jako „Babka od 
histy”. 

Podczas uroczystości wrę-
czono również 5 odznak ho-
norowych „Za zasługi dla wo-
jewództwa wielkopolskiego”. 
Marszałek Marek Woźniak 
wręczył je Andrzejowi Ka-
bacińskiemu, Grzegorzowi 
Owczarzakowi, Maciejowi 
Szafrańskiemu, Marii Szo-
stak oraz przedstawicielowi 
II Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Mikołaja Koperni-
ka z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi i Międzynarodowymi 
w Lesznie. 

Pełną listę nagrodzonych 
nauczycieli i szkół oraz bio-
gramy osób uhonorowanych 
odznakami „Za zasługi dla 
województwa wielkopolskie-
go” można znaleźć na stronie: 
www.umww.pl.                   RAK 

Oceniając pedagogów i placówki, 
jury bierze pod uwagę m.in. wysoką 
jakość nauczania, innowacyjne 
metody kształcenia, współpracę 
ze środowiskiem lokalnym oraz 
kształtowanie wśród uczniów postaw 
patriotycznych i obywatelskich

t
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łowej gali w ODN w Pozna-
niu, Paulina Stochniałek z za-
rządu województwa.

Na co jeszcze warto zwró-
cić uwagę?

Praca w zespole
Od wielu lat specjaliści i peda-
godzy podkreślają, że w edu-
kacji warto stawiać na naukę 
metodą projektu, na pracę 
w zespole, na tzw. kształce-
nie wyprzedzające. Szukanie 
optymalnych rozwiązań, ne-
gocjacje w grupie, przekona-
nie pozostałych członków ze-
społu do swoich racji, wypra-
cowywanie kompromisu – to 
tylko niektóre z umiejętności 
i kompetencji, które przyda-
dzą się uczniom także w do-
rosłym życiu.

– Jestem pasjonatką po-
stawy obywatelskiej, a wasz 
udział w tych projektach do-
skonale wpisuje się w taką 
postawę i myśl obywatelską. 
Poznaliście wiedzę o najbliż-
szym otoczeniu, pozostawili-
ście po sobie ślad i stajecie cię 
coraz bardziej świadomi tego, 
jaka przestrzeń was otacza 
i jak na nią wpływać – pod-
kreślała Paulina Stochniałek.

– Można opanować lepiej 
lub gorzej kilka języków, ale 
niekoniecznie mieć coś cie-
kawego do powiedzenia. Je-
śli mało ze sobą rozmawiamy, 
nie ćwiczymy niektórych rze-
czy, brakuje nam dyscypliny, 
to mamy kłopot – przestrze-
gał uczniów prof. Waldemar 
Łazuga, ekspert ds. rozwo-
ju kompetencji kluczowych 
w projekcie, dodając jednak: 
– Nauka może być przyjem-
na, sympatyczna, ciekawa, nie 
bójmy się tego słowa: fajna.

Projekt dla każdego
Szkoły uczestniczące w przed-
sięwzięciu wybierają do reali-
zacji jeden z sześciu podpro-
jektów edukacyjnych, które są 
dopasowane do poziomu na-
uczania. „Cyfrowa Mapa Do-
rzecza Warty” to komponent 

zorientowany na nauki przy-
rodnicze i matematykę, ćwi-
czenia badawcze w terenie. 
„Cyfrowa Dziecięca Encyklo-
pedia Wielkopolski” polega 
na wyborze i opisie (z poszu-
kiwaniem historycznych źró-
deł) wydarzenia, obiektu lub 
miejsca mającego znaczenie 
dla danego regionu. Z kolei 
tematyka „Uczniowskich La-
boratoriów Informatycznych” 
obejmuje m.in.: bezpieczeń-
stwo w sieci, prawo autor-
skie, programowanie, narzę-
dzia komunikacji i pracy ze-
społowej, multimedia.

„Akademia Kształcenia 
Wyprzedzającego” łączy dwa 
zadania: metodyczne (ana-
liza danych, tworzenie stra-
tegii, twórcze przetwarzanie 
informacji) oraz praktyczne, 
polegające na poszukiwaniu 
i opisie bogactwa kulturo-
wego Wielkopolski. W „Kla-
sach Akademickich” zespo-
ły uczniowskie mają bezpo-
średni kontakt z najlepszymi 
wykładowcami z uczelni. Raz 
w miesiącu transmitowane są 
wykłady internetowe, pod-
czas których uczniowie mogą 
zadawać pytania i prowadzić 
dyskusję. 

Szósty podprojekt, „Ligi 
Przedmiotowe”, co roku cie-
szy się ogromnym zaintere-
sowaniem uczniów i wzbu-
dza wiele emocji. Dlaczego? 
Podczas rozgrywek młodzież 
odpowiada na pytania przy-
gotowane przez pracowników 
naukowych UAM. Mecze roz-
grywane są na żywo w syste-
mie teletransmisji w trak-
cie roku szkolnego. Zwycię-
ża drużyna, która zdobędzie 
najwięcej punktów.

Łącznie, w ramach trzeciej 
edycji projektu „Cyfrowej 
Szkoły”, w zajęciach pozalek-
cyjnych wzięło udział nie-
mal 3000 uczniów, a najlepsi 
z nich (a także ich opiekuno-
wie) otrzymali po uroczystej 
październikowej gali 235 no-
woczesnych tabletów.        RAK

W tej edycji projektu wzięło udział niemal 3 tys. uczniów.
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Nauczycielkami roku zostały Joanna Gadomska i Agnieszka Jankowiak-Maik, które odebrały na-
grody z rąk marszałka Marka Woźniaka i Pauliny Stochniałek z zarządu województwa.
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Poznańska Unter den Linden
Aleje Marcinkowskiego – jak przez lata zmieniała się ich nazwa i przeznaczenie stojących tu gmachów?

Aleje Karola Marcin-
kowskiego zna każdy 
mieszkaniec Poznania. 
To charakterystyczna 
aleja na osi północ – 

południe, łącząca ulicę Solną z ul. 
Święty Marcin, dwukrotnie trochę 
załamana na wysokości ulic Pade-
rewskiego i 23 Lutego, lekko pochy-
lona ku północy. Powstała w końcu 
XVIII wieku i często w literaturze 
kojarzona jest ze słynną aleją Unter 
den Linden (Pod Lipami) w Berli-
nie. Trochę na wyrost, gdyż pierwo-
wzór liczy sobie 1,5 kilometra dłu-
gości, a jej odpowiednik w Poznaniu 
zaledwie 650 metrów. Ale robi wra-
żenie, choć w okresie powstawania 
było ono znacznie większe, niż dziś, 
co jest w pełni zrozumiałe. Zwłasz-
cza na odcinku od ulicy Paderew-
skiego do Solnej, gdzie są dwie jezd-
nie oraz aleja spacerowa pośrod-
ku, wysadzona dwoma szpalerami 
drzew. Tu jest po prostu ładnie.

Król czy cesarz?
Autorem koncepcji zarówno alei, 
jak i przylegającego do nich pla-
cu był David Gilly, autor podob-
nych planów m.in. w Brunszwiku 
i Poczdamie. Sam pomysł realizo-
wano w latach 1794-1798 (korzy-
stając z już wcześniej tu istniejące-
go traktu komunikacyjnego), licząc 
się z rozbudową miasta w kierunku 
zachodnim, początkowo bez więk-
szych planów urbanistycznych, któ-
rych wdrażanie rozpoczęto dopie-
ro po wielkim pożarze Poznania 15 
kwietnia 1803 roku. Ogromne znisz-
czenia umożliwiły realizację nowych 
koncepcji rozwoju miasta, których 
szczyt przypadł na lata dwudzieste 
XIX wieku. Początkowo zakładano 
utworzenie z Poznania miasta-ogro-
du. Niestety, z chwilą rozpoczęcia 
budowy twierdzy poznańskiej po 
1829 roku wiele z tych planów zo-
stało jednak wstrzymanych – ale to, 
co już wykonano, stanowiło trwały 
ślad w wyglądzie miasta.

Zacznijmy od nazwy. Aleja Wil-
hemowska (Wilhelmstrasse – po-
dobnie, jak pobliski plac Wilhel-
mowski) od 1804 roku miała upa-
miętniać osobę króla Fryderyka 
Wilhelma III. W latach 1807-1815 
jej patronem był cesarz Napoleon – 
potem była to znów Wilhelmstrasse. 
Już w 1919 roku, po odzyskaniu nie-
podległości, alei nadano imię Karola 
Marcinkowskiego. Z chwilą zajęcia 
Poznania przez wojska niemieckie 
w 1939 roku przywrócono, na kolej-
nych pięć lat, pierwotną nazwę ulicy.

20 plag za karę
Najbardziej charakterystycznym ak-
centem tej ulicy jest układ podwój-
nego ciągu komunikacyjnego, prze-
dzielonego aleją spacerową ze szpa-
lerami drzew po obydwu stronach. 
Były to rzędy topoli piramidalnych 
i kasztanowców – przez jakiś czas 
odgrodzonych od części spacero-

wej drewnianym płotkiem. Ale i tak 
zdarzały się przypadki wandalizmu, 
z którymi walczono w rozmaity spo-
sób. Przykładowo, już w 1797 roku 
zaszła potrzeba interwencji, gdy 30 
czerwca osiemnastoletni pomocnik 
introligatora, niejaki Bączek, uszko-
dził 16 nowo posadzonych drzewek. 
Został osadzony w areszcie, przez 
dwa dni z rzędu w miejscu przestęp-
stwa musiał odebrać 20 plag, a na-
stępnie przez godzinę stał z tabli-
cą informującą o dokonanym czy-
nie. Gatunki drzew i kolejność ich 
nasadzenia zmieniały się w miarę 
upływu lat.

Niektórych budynków, które stały 
przy alei sto pięćdziesiąt czy dwie-
ście lat temu, już nie ma. Wiadomo 
jednak, co tam było kiedyś. A były 
miejsca, które wiele znaczyły w dzie-
jach Poznania. Nie zobaczymy na 
przykład budki meteorologicznej 
ufundowanej przez kupca Gustawa 
Kronthala i pijalni wód mineral-
nych. Atrakcyjność miejsca wabiła 
też innych „inwestorów”, ale też wła-
dze miasta uważały na rodzaj inicja-
tyw tam podejmowanych.

Od salonu do poczty
Od strony „merytorycznej” aleje 
można podzielić na trzy odcinki, 
zaznaczone lekkimi skrętami uli-
cy. Zaczynając od północy, mię-
dzy ulicami Solną i 23 Lutego, był 
Dom Królowej Jadwigi – najpierw 
hotel, a potem teatr, w którym wy-
stępowali m.in. Kajetan Kopczyński, 
Władysław Bracki, Maria Kucnero-
wa i Antonina Podgórska. W kolej-
nym domu-kamienicy znajdowa-
ło się mieszkanie Marii Paruszew-
skiej, poetki i publicystki, której 
salon artystyczny był jedną z wizy-
tówek Poznania sprzed ponad stu 
lat. Ze szczególną estymą gospodyni 
traktowała muzyków – stąd wizyty 
w salonie m.in. Feliksa Nowowiej-
skiego, Ireny Dubiskiej, Ignacego 

Friedmana, Ludomira Różyckiego, 
Bronisława Hubermana, Bolesła-
wa Wallek-Walewskiego, Henryka 
Opieńskiego, Ady Sari i Raula Ko-
czalskiego. Brama tego domu opa-
trzona jest stosowną tablicą. Do-
dajmy, że tablica po drugiej stronie 
bramy informuje, że w latach 1920-
-1922 w tym samym domu mieszkał 
Roman Dmowski.

Po drugiej stronie ulicy, w budyn-
ku, gdzie dziś mamy posterunek po-
licji, była siedziba Pruskiego Urzędu 
Celnego, potem Głównego Urzędu 
Celnego oraz Urzędu Akcyz i Mo-
nopoli, co przypomina charaktery-
styczny orzeł u szczytu fasady.

Potem mamy mocny akcent: 
pomnik Karola Marcinkowskie-
go (z błędnym opisem, jakoby był 
twórcą pracy organicznej) i począ-
tek następnego odcinka: od dzisiej-
szej ulicy 23 Lutego do placu Wol-
ności. Najpierw budynek pocztowy 
– początkowo neorenesansowy z lat 
1873-1881, przebudowany w latach 
1935-1936 przez Adam Ballenstae-
dta, a zmieniony formą po II wojnie 
światowej. Warto wiedzieć, że była 
to poczta centralna w mieście, czę-
sto korzystał z niej Zygmunt Kra-
siński, odbierając pocztę od Delfiny 
Potockiej, i jadąc do podpoznańskiej 
Wierzenicy.

Biblioteka i muzeum
Ulokowany po drugiej stronie alei 
charakterystyczny budynek Uniwer-
sytetu Artystycznego to wcześniej 
siedziba Ziemstwa Kredytowego 
(starej landszafty). Obiekt postawio-
ny był w stylu rundbogenstil, z lat 
1837-1838. Dalej jest ciąg kamie-
nic, wśród nich charakterystyczna 
z rzeźbami symbolizującymi prze-
mysł, handel, rzemiosło i rybołów-
stwo – niegdyś siedziba m.in. loży 
masońskiej Kosmos Loge, zrzeszają-
cej głównie zamożnych Żydów. Da-
lej był budynek będący niewykorzy-

stanym przez Edwarda Raczyńskie-
go skrzydłem biblioteki, w którym 
początkowo zamierzano umieś-
cić zbiory Atanazego Raczyńskie-
go. Była tam niegdyś siedziba m.in. 
redakcji „Gońca Wielkopolskiego” 
i Narodowego Uniwersytetu Robot-
niczego, Dziś stoi tam nowe skrzyd-
ło Biblioteki Raczyńskich.

Po przeciwnej stronie, kiedyś ra-
czej mało reprezentacyjnej, mamy 
Wojewódzkie Centrum Telekomu-
nikacyjne. Ale niegdyś najważniej-
szy był tu niepozorny, ale solidnie 
postawiony budynek Dowództwa 
V Korpusu Armijnego w Poznaniu. 
W końcu XIX wieku wojsko prze-
niosło się do nowej siedziby przy 
ulicy Solnej, a w 1903 roku w daw-
nym miejscu stanął potężny gmach 

Muzeum Fryderykowskiego (na 
cześć cesarza Fryderyka III) – czy-
li „stary” gmach Muzeum Narodo-
wego, według projektu Karla Hin-
ckeldeyna. Od 2001 roku towarzy-
szy mu zupełnie inny stylem nowy 
gmach muzeum.

Po drugiej stronie ulicy I.J. Pade-
rewskiego wyróżnia się wybudowa-
ne przy Alei Marcinkowskiego nowe 
skrzydło hotelu Bazar, zaprojekto-
wane w końcu XIX wieku przez Ro-
gera Sławskiego, na miejscu zburzo-
nej kamienicy Łąckich. Tak silnie 

zrośnięte z tradycją i w świadomo-
ści poznaniaków, że nawet dziś nie 
wszyscy mieszkańcy Poznania wie-
dzą, że właściwy Bazar jest od stro-
ny ulicy Paderewskiego. Zaraz obok 
jest budynek Narodowego Banku 
Polskiego – dawniej Banku Króle-
stwa Pruskiego z 1912 r., następnie 
Banku Rzeszy Niemieckiej, po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości – 
Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej 
i wreszcie od 1924 roku Banku Pol-
skiego Spółka Akcyjna. Na narożni-
ku alei i ul. Podgórnej stał niegdyś 
gmach hotelu Francuskiego, zapro-
jektowany przez Rogera Sławskiego. 
Cieszył się dość ponurą sławą, jako 
że wielu gości zakończyło tam swój 
żywot samobójstwem.

Aleja pomników
Narożnik alei i placu Wolności zaj-
muje wielka kamienica Drukarni 
i Księgarni św. Wojciecha, kolejna to 
hotel Rzymski i wreszcie szczególnie 
bliska molom książkowym kamieni-
ca z położoną na parterze księgarnią 
Jedynka – otwartą 12 kwietnia 1945 
r., pierwszą po zakończeniu wojny, 
prowadzoną przez Juliana Stefań-
skiego.

Bardzo efektowny jest sąsiedni 
Pałac Anderschów z 1856 roku – 
dawna redakcja „Nowego Kuriera”, 
organu chrześcijańskiej demokracji. 
Oprócz tego w budynku księgarnię 
prowadził Jarosław Leitgeber, czło-
nek honorowy Związku Księgarzy 
Polskich, nestor poznańskiego księ-
garstwa. 

Dawniej Aleje Marcinkowskiego 
były zamknięte kamienicą, która 
została rozebrana u schyłku okre-
su PRL. Zamierzano poprowadzić 
tędy Trasę Piekary – nigdy niezre-
alizowaną. Zrujnowano tę część 
miasta, zburzono szereg kamienic, 
postawiono tu najpierw nie naju-
rodziwszą szklaną galerię handlo-
wą, a obecnie jest tam Galeria MM. 
Na jej miejscu dawniej stała zasłu-
żona niemiecka drukarnia Decke-
ra, w której zatrzymywał się Er-
nest Teodor Amadeusz Hoffmann, 
pisarz, a także przez pewien czas 
urzędnik miejski. 

Tak reprezentacyjna aleja, naj-
pierw Wilhelmowska, a później 
Marcinkowskiego, musiała być 
ozdobiona pomnikami. Był tam 
monument Wilhelma I, naprze-
ciwko Muzeum Fryderykowskiego 
– pomnik cesarza Fryderyka III, 
a u wylotu ulicy Podgórnej do alei 
– pomnik Higiei (czyli Konstan-
cji Raczyńskiej), po wojnie prze-
niesiony przed gmach biblioteki 
hrabiego Edwarda. Wcześniej była 
tam (i jest nadal) również studzien-
ka Kronthala (de facto Hugona Le-
derera), z delfinami. Do podjęcia 
refleksji zaś zachęcają stosunkowo 
niedawne, zupełnie inne stylistycz-
nie od wcześniejszych dzieł, pomni-
ki: Golema, zaprojektowany przez 
kontrowersyjnego rzeźbiarza cze-
skiego Davida Černego i ruchoma 
stela Heinza Macka, przez niektó-
rych nazywana… pomnikiem zło-
miarzy. z

Marek Rezler

Dziś nie zobaczymy 
już stojących 
kiedyś tutaj budki 
meteorologicznej 
i pijalni wód 
mineralnych
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Dawny urząd celny z widocznym po prawej pomnikiem 
Karola Marcinkowskiego.

Z lewej budynek poczty, za studzienką Kronthala z delfi-
nami – rzeźba Golema.

Gmach Muzeum Fryderykowskiego, czyli „stary” budy-
nek Muzeum Narodowego.

Nowe skrzydło hotelu Bazar, zaprojektowane przez Ro-
gera Sławskiego.
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Rondo ku pamięci 
samorządowca

Rondo w Więckowicach 
nosi od niedawna imię 
zmarłego w grudniu ubie-
głego roku wójta gminy Do-
piewo Adriana Napierały.

Symbolicznego nadania 
imienia rondu na drodze wo-
jewódzkiej nr 307 dokonano 
22 października, w ramach 
uroczystości upamiętniają-
cych przedwcześnie zmarłe-
go włodarza tej podpoznań-
skiej gminy. W wydarzeniu 
wzięli udział członkowie ro-
dziny Adriana Napierały, sa-
morządowcy, przedstawiciele 
lokalnej społeczności.

– Był przykładem, jak moż-
na sprawy społeczne, sprawy 
zawodowe przedkładać nad 
– być może krótkowzrocz-
ne – interesy własne – mówił 
podczas uroczystości wice-
marszałek Wojciech Janko-
wiak. I wspominał samorzą-
dowca: – To wszystko spowo-
dowało, że talenty Adriana są 
doceniane przez społeczność 
gminy Dopiewo, co mogę 
osobiście potwierdzić jako 
jej mieszkaniec.                 ABO

Dla sportu

Kolejne nowe lub odno-
wione obiekty sportowe 
powstają w Wielkopolsce 
dzięki pieniądzom od sa-
morządu województwa.

W październiku w kilku 
uroczystościach związanych 
z zakończeniem tego typu 
inwestycji uczestniczył Jacek 
Bogusławski z zarządu woje-
wództwa. Na początku mie-
siąca otwarto stadion piłkar-
sko-lekkoatletyczny w Bu-
dzyniu. Było to możliwe m.in. 
dzięki 300 tys. zł od samorzą-
du województwa.

Podobną kwotę dostała 
gmina Zagórów, dzięki cze-
mu 18 października oddano 
tam do użytku nową bieżnię 
lekkoatletyczną. Tego samego 
dnia Jacek Bogusławski pod-
pisał umowy z włodarzami 
Goliny i Słupcy na dofinan-
sowanie z programu „Szat-
nia na medal” inwestycji do-
tyczących zaplecza socjalnego 
tamtejszych obiektów sporto-
wych.                                   ABO
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Rondo znajduje się na DW 307.
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Wyremontowane obiekty słu-
żą najczęściej najmłodszym 
mieszkańcom.

Samorządy rozwijają się dzięki WRPO
W Grodzisku Wlkp. już za-
kończono, a Kępno czeka 
na dofinansowaną z fundu-
szy unijnych rewitalizację 
zabytkowego obiektu.

19 października marszałek 
Marek Woźniak wziął udział 
w otwarciu Centrum Eko-
nomii Społecznej w Grodzi-
sku Wlkp., które mieści się 
w budynku byłego dwor-
ca kolejowego. Na realizację 
tego przedsięwzięcia gmina 
pozyskała blisko 3,75 mln zł 
z WRPO 2014+.

W piwnicy zorganizowano 
serwerownię, magazyny i po-
mieszczenia gospodarcze słu-
żące funkcjonowaniu obiek-
tu. Na parterze mieści się hol, 
pełniący funkcję przestrzeni 
wystawienniczej. Tam także 

zlokalizowano część szkole-
niową, administracyjno-so-
cjalną oraz gastronomiczną, 
na którą składa się bar szyb-
kiej obsługi i zaplecze ku-
chenne.

Na pierwszym piętrze są 
sale: dydaktyczna, kompute-
rowa, rehabilitacyjna i prze-
strzeń do animacji. Na pod-
daszu znalazło się miejsce 
na strefę sztuki, z kolei na 
zewnątrz jest otwarta stre-
fa aktywności dla dorosłych 
i dzieci.

***
20 października wicemar-

szałek Wojciech Jankowiak 
przyglądał się natomiast in-
westycjom unijnym w Kęp-
nie. Wśród nich jest m.in. re-
witalizacja historycznej syna-

gogi z początku XIX wieku. 
Na gruntowną renowację 
zniszczonego budynku gmi-
na otrzyma ponad 14 mln zł 
z WRPO 2014+.

Projekt zakłada przekształ-
cenie synagogi w świetlicę 
środowiskowo-socjoterapeu-
tyczną oraz miejsce do rea-
lizacji zajęć warsztatowych, 
szkoleń czy występów (mu-
zycznych, teatralnych) i wy-
staw. Zaplanowano też odno-
wę parków (miejskiego i sta-
rościńskiego) w Kępnie. 

Wojciech Jankowiak od-
wiedził również nowy Żło-
bek Miejski „Łabądek”, któ-
rego budowę samorząd woje-
wództwa dofinansował kwotą 
1 mln zł z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.           RAK

Rośnie oddział w Wolicy
Przy podkaliskim szpi-
talu powstaje modułowy 
Oddział Rehabilitacji Pul-
monologicznej. Inwestycja 
samorządu województwa 
kosztuje ponad 6 mln zł.

Powierzchnia nowego od-
działu w Wolicy to 750 m2. 
W 12 modułach znajdą się 
54 pomieszczenia, w tym 23 
dwuosobowe pokoje z łazien-
kami dla pacjentów, pomiesz-
czenia socjalne i poradnia 
pulmonologiczna dla osób 
z problemami oddechowymi.

– Zdążymy w tym roku do-
kończyć tę inwestycję. Myślę, 
że od stycznia oddział przyj-
mie pacjentów. Rehabilitacja 
oddechowa to nie tylko le-
czenie pocovidowe – mówiła 
Paulina Stochniałek z zarządu 

województwa, która w poło-
wie października przyglądała 
się realizacji przedsięwzięcia.

Szybki i nowoczesny spo-
sób budowy (z modułów) 
chroni środowisko, bo umoż-
liwia wykorzystanie mate-
riałów z recyklingu. Podczas 
inwestycji zużyto np. dużo 
mniej betonu, który niesie ze 
sobą ślad węglowy.

– To pierwszy krok do 
utworzenia w Wolicy Green 
Hospital według wytycznych 
WHO. Zielony szpital to nie 
tylko odpowiednia utyliza-
cja odpadów czy ekologiczne 
budownictwo, ale też zmia-
ny w korzystaniu z placówki 
i w jej zarządzaniu – podsu-
mował dyrektor szpitala Sła-
womir Wysocki.               RAK

WORD-y w Pile
Przedstawiciele Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Pile zaprezen-
towali ostatnie inwestycje 
zrealizowane na terenie 
placówki.

To m.in. przebudowa pla-
cu manewrowego oraz mon-
taż na dachu budynku admi-
nistracyjno-szkoleniowego 
elektrowni słonecznej o mocy 
40 kWp, która pozwoli obni-
żyć rachunki za energię elek-
tryczną.

Okazją do rozmów na ten 
temat było zorganizowane 13 
października w Pile cykliczne 
spotkanie dyrektorów pięciu 
wielkopolskich wojewódz-
kich ośrodków ruchu drogo-
wego, w którym uczestniczył 
wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak.                                RAK

Wóz strażacki pojechał do Mołdawii
Jelcz, który przez 21 lat słu-
żył OSP w Stawiszynie, te-
raz przyda się jeszcze stra-
żakom ochotnikom w moł-
dawskiej gminie Sireti.

Położona niedaleko Kiszy-
niowa gmina powołała swoją 
ochotniczą jednostkę straża-
cką niemal rok temu. Brako-
wało jej jednak dotąd specja-
listycznego sprzętu. O pomoc 
w jego zdobyciu zaapelowała 
kilka miesięcy temu polska 
Fundacja Solidarności Mię-
dzynarodowej.

– Od razu poczułem, że to 
temat ważny. Sam pamiętam 
czasy, kiedy jako Polska ko-
rzystaliśmy ze współpracy 
z krajami Europy Zachod-
niej. Cieszyły nas wszelkie 

gesty wsparcia i możliwości 
zdobywania doświadczeń – 
mówi wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski, wiceprezes 
wielkopolskich struktur OSP, 
który zaangażował się w zna-
lezienie odpowiedniego po-

jazdu. – Głęboko wierzę,  
że na tym właśnie powinna 
polegać solidarność europej-
ska, zwłaszcza w tak trudnym 
dla naszego globu momen-
cie; w czasach, gdy współpra-
ca ponad granicami wysta-

wiona jest na wielką próbę.
Okazało się, że mołdaw-

skim strażakom może po-
służyć wycofywany z użytku, 
ale wciąż sprawny, wóz OSP 
w Stawiszynie. 8 październi-
ka w tej gminie na południu 
naszego województwa odby-
ła się uroczystość przekazania 
pojazdu. Wzięli w niej udział 
samorządowcy z Wielkopol-
ski i Mołdawii, strażacy, dy-
plomaci, przedstawiciele 
wspomnianej fundacji.

Dzielące Stawiszyn i Sire-
ti 1700 km jelcz pokonał na 
własnych kołach i już służy 
18 miejscowym strażakom 
ochotnikom, podobnie jak 
przekazane wraz z pojazdem 
hełmy i ubrania bojowe.   ABO
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Poczciwy jelcz ze Stawiszyna posłuży jeszcze strażakom w Mołdawii.

25 lat z wierszami  
w lednickim gaju poezji
W Gnieźnie i na Lednicy 
świętowano 23 paździer-
nika jubileusz XXV-lecia 
Lednickiej Wiosny Poety-
ckiej.

Z okazji ćwierćwiecza 
tego konkursu dla młodych 
poetów w Starym Ratuszu 
w Gnieźnie spotkali się jego 
uczestnicy, jurorzy, organi-
zatorzy i przyjaciele zgroma-
dzeni wokół przedsięwzięcia. 
W gnieźnieńskiej katedrze 
odprawiono okolicznościową 
mszę św., a następnie uroczy-
stości przeniosły się na Led-
nicę. Tam m.in. nagrodzono 
tegorocznych laureatów kon-
kursu. Ich wiersze znalazły się 
w wydanym tradycyjnie to-
miku poezji. Również zgod-
nie z tradycją finałem spotka-
nia było wspólne zasadzenie 
kolejnej symbolicznej wierz-
by w gaju poezji.

Projekt od lat jest finanso-
wo wspierany przez samorząd 

województwa (w uroczystoś-
ciach jubileuszowych uczest-
niczyli jego przedstawiciele, 
m.in. przewodniczący sejmi-
kowej Komisji Edukacji i Na-
uki Filip Kaczmarek), a kon-
kurs odbywa się pod patrona-
tem marszałka Marka Woź-
niaka.

– Dziękujemy wspomo-
życielom, szczególnie panu 
marszałkowi, że przez 25 lat 
umożliwili młodym twór-
com zakorzeniać swoje wier-
sze na Lednicy, w gaju poezji 
– podkreśla pomysłodawczy-
ni i organizatorka Lednickiej 
Wiosny Poetyckiej Stanisława 
Łowińska. I, w swoim stylu, 
dodaje: – Gałązki wierzb sple-
cione z wyobraźnią młodych 
poetów zachowują pamięć   
o miejscu naszych począt-
ków. Wyspa Lednica wpisa-
na w Słowo pozostaje przysta-
nią duchowego piękna i wol-
ności.                                    ABO

Pyry są nasze
Szukamy największego warzywa i najsmaczniejszej  
potrawy z ziemniaków.

Już 20 listopada pozna-
my zwycięzców konkur-
su „Na największą wiel-

kopolską pyrę oraz najsmacz-
niejsze jadło z pyry”. Dlacze-
go samorząd województwa 
postanowił zorganizować to 
przedsięwzięcie?

– Pyra to jedno z najbar-
dziej rozpoznawalnych wa-
rzyw uprawianych w naszym 
regionie. Organizując kon-
kurs, samorząd województwa 
chce promować regionalne 
dziedzictwo kulinarne – tłu-
maczy wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski. – Dla uczest-
ników to wspaniała okazja, by 
zaprezentować lokalne spe-
cjały, często oparte na wielo-
pokoleniowych recepturach, 
szerokiej publiczności.

Finał konkursu, podczas 
którego uczestnicy zapre-

zentują swoje największe 
warzywa oraz przygotowa-
ne z nich potrawy, walcząc 
przy tym o nagrody finanso-
we, zaplanowano na 20 listo-
pada w hali sportowej przy 

Zespole Szkół nr 1 w Ostrze-
szowie. Regulamin i szczegó-
ły dotyczące „ziemniaczane-
go przedsięwzięcia” można 
znaleźć na stronie interneto-
wej www.umww.pl.            ABO
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Jesień to czas intensywnych zbiorów ziemniaków.
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WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU
www.brd.poznan.pl

Pięć wojewódzkich ośrodków ru-
chu drogowego cyklicznie do-
posaża w niezbędny sprzęt jed-
nostki ochotniczej straży po-
żarnej, policji oraz służb ratun-
kowych. 

Poznański WORD w ramach
swojej działalności wypraco-
wuje środki finansowe, które 
w części przeznaczone są na
poprawę bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. Wydatki te są
zatwierdzane przez Woje-
wódzką Radę Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w Pozna-
niu, której przewodniczy mar-
szałek województwa wielko-
polskiego.

Jednostki ochotniczej straży
pożarnej są niejednokrotnie
pierwszymi drużynami na miej-
scu wydarzenia, przyjmując cię-
żar niesienia pierwszej pomocy
ofiarom wypadków, zanim przej-
mą je odpowiednie służby ra-
townicze. Jednocześnie stra-
żacy z OSP borykają się często
z problemami finansowymi, a co
za tym idzie, z brakiem odpo-
wiedniego wyposażenia ratow-
niczego.

Mając na uwadze potrzeby
OSP, 18 września w Dolsku
Wojciech Jankowiak, wicemar-
szałek województwa, przeka-
zał miejscowej jednostce ochot-

niczej straży pożarnej nowo-
czesny sprzęt do działań na
rzecz zapewnienia bezpieczeń-
stwa na drogach i udzielania
pierwszej pomocy. Dolscy stra-
żacy otrzymali, kupiony z fun-
duszy poznańskiego WORD, ze-
staw ratownictwa drogowego
PSP R1 z deską ortopedyczną
i szynami Kramera.

Podobnie było w Kruchowie
26 września, gdzie miejscowa
OSP otrzymała taki sam zestaw
ratownictwa PSP R1, który wrę-
czył strażakom Piotr Grusz-
czyński, dyrektor Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Poznaniu.

Jesteśmy pewni, że przeka-
zany sprzęt usprawni niesienie
pomocy osobom poszkodowa-
nym w wyniku różnego typu
zdarzeń oraz pomoże ratowni-
kom szybko i efektywnie działać
na miejscu kolizji i wypadków na
wielkopolskich drogach. 

Warto też podkreślić, że dru-
howie z jednostek OSP często
prowadzą działania edukacyjne
w miejscowych placówkach
oświatowych i szkołach, propa-
gując zasady i umiejętności
udzielania pierwszej pomocy,
szczególnie wśród najmłodszych
uczestników ruchu drogowego.

Marek Szykor WORD Poznań

Wielkopolskie jednostki OSP z nowym sprzętem

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak w otoczeniu strażaków
ochotników.
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Żeby senior był widoczny!
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu dba o bezpieczeństwo nie tylko najmłodszych.
We Wrześni i w Gnieźnie rozpoczął się pilotażowy projekt skierowany do seniorów.

Edukacja dzieci i młodzie-
ży w zakresie bezpie-
czeństwa ruchu drogo-

wego jest stałym punktem na li-
ście działań wielu instytucji.
Obecność w szkołach funkcjo-
nariuszy policji, straży miej-
skiej, pracowników WORD-ów
nikogo już nie dziwi. Statystyki
wypadków w naszym regionie
nie są jednak zbyt optymi-
styczne i skłaniają do podej-
mowania bardziej intensywnych
działań, skierowanych nie tylko
do najmłodszych uczestników
ruchu drogowego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Poznaniu we
współpracy z policją i strażą
miejską dostrzegł także ko-
nieczność objęcia edukacją in-
nej, równie ważnej grupy
uczestników ruchu drogowe-
go, jaką są osoby starsze. Jest
to szczególnie ważne z punktu
widzenia bezpieczeństwa na
drodze. Częstokroć seniorom
powierzamy swoje pociechy,
by zostały bezpiecznie odpro-
wadzone lub odwiezione do
przedszkoli, szkół, na zajęcia
dodatkowe itd. Na osobach
tych ciąży więc podwójna od-
powiedzialność za zdrowie i ży-
cie swoje i najbliższych.

Dlatego też wraz z władzami
powiatów gnieźnieńskiego 
i wrzesińskiego Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Poznaniu zorganizował pilo-
tażowy program edukacyjny dla

seniorów, pod nazwą „Senior
widoczny = senior bezpieczny”. 

Spotkania miały miejsce 26
września we Wrzesińskim
Ośrodku Kultury oraz 28 wrze-
śnia w Gnieźnie, w Szkole Pod-
stawowej nr 9. Przy udziale
policjantów z wydziału ruchu
drogowego i prewencji komend
powiatowych policji, straży miej-
skiej, przedstawicieli PCK oraz
uczniów III Liceum Ogólno-
kształcącego w Gnieźnie przed-
stawiono problematykę zagro-
żeń, jakie mogą spotkać se-
niorów na drodze. 

Omówiono też sposoby ich
uniknięcia, między innymi po-
przez zwiększenie widoczności
niechronionych uczestników
ruchu, zwłaszcza pieszych i ro-
werzystów. A za teorią poszła
praktyka: przedstawiciele po-
znańskiego Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego wy-
posażyli wszystkich uczestników
spotkania w elementy odbla-
skowe, tj. kamizelki i kolorowe
zawieszki.

Uczestnicy spotkań mieli
okazję do odświeżenia wiedzy 
o obowiązkowym wyposażeniu

jednośladów. Tematykę tę przy-
bliżyli funkcjonariusze policji 
z wydziału ruchu drogowego,
którzy szczegółowo przedstawili
wpływ poszczególnych ele-
mentów wyposażenia roweru

na poziom bezpieczeństwa ro-
werzystów. Ponadto prowa-
dzący omówili również proble-
matykę ścieżek rowerowych 
i zasady prawidłowego poru-
szania się po nich (m.in. kon-
trapasy i śluzy rowerowe).

Ogromnym powodzeniem cie-
szyły się pokazy wolontariuszy
współpracujących z Polskim
Czerwonym Krzyżem, którzy
przeprowadzili dla uczestników
krótką symulację zdarzeń w za-
kresie udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Zdoby-
tą wiedzę można było sprawdzić
w praktyce, ćwicząc na fanto-
mie. 

W miarę upływu lat refleks
każdego człowieka ulega osła-
bieniu, a czas reakcji na bodź-
ce wydłuża się. Ponadto spraw-
ność fizyczna jest mniejsza,
co wynika z wieku, nabytych
chorób i innych czynników.

Zmiana sprawności psycho-
ruchowej ma kapitalne zna-
czenie dla bezpieczeństwa se-
niorów oraz innych uczestników
ruchu drogowego. Dzięki pro-
stym testom każdy senior mógł

sprawdzić swoje możliwości 
w tym zakresie. Swój czas re-
akcji oraz koordynację wzroko-
wo-ruchową można było prze-
testować za pomocą urządze-
nia zwanego aparatem Piór-
kowskiego, które cieszyło się
ogromnym powodzeniem.

Można też było zmierzyć się
z minitorem przeszkód, który
należało przebyć z założonymi
na oczy alkogoglami imitujący-
mi nasze postrzeganie po spo-
życiu alkoholu. Dodatkowo se-
niorzy, który przybyli na spo-
tkanie swoim rowerem, mogli
go oznakować i zarejestrować
w bazie danych policji lub stra-
ży miejskiej.

WORD w Poznaniu zadbał
też o to, by każdy gość spo-
tkania otrzymał na koniec upo-
minki zwiększające widoczność
w ruchu drogowym podczas
złej pogody lub po zmroku: ka-
mizelki i elementy odblaskowe.
Organizatorów akcji zaskoczy-
ła bardzo wysoka frekwencja,
na każdym spotkaniu, co świad-
czy o ogromnym zaintereso-
waniu seniorów zagadnieniami
bezpieczeństwa na drodze.

Bazując na doświadczeniach
programu pilotażowego, Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Drogo-
wego w Poznaniu planuje ko-
lejne edycje spotkań dla grup
starszych uczestników ruchu
drogowego na terenie naszego
województwa.

Marek Szykor WORD Poznań

Spotkanie z seniorami w gnieźnieńskiej szkole.
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W miarę upływu lat refleks każdego
człowieka ulega osłabieniu, 
a czas reakcji na bodźce wydłuża

się. Ponadto sprawność fizyczna jest
mniejsza, co wynika z wieku, nabytych
chorób i innych czynników.
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W miarę upływu lat refleks każdego
człowieka ulega osłabieniu, 
a czas reakcji na bodźce wydłuża

się. Ponadto sprawność fizyczna jest
mniejsza, co wynika z wieku, nabytych
chorób i innych czynników.

Nawet najlepiej wyszko-
lone służby nie mogły-
by nic zdziałać bez pro-

fesjonalnego sprzętu. Powi-
nien on znajdować się w każ-
dym ambulansie, radiowozie 
czy wozie bojowym straży po-
żarnej. Często jednak rzeczy-
wistość odbiega od założeń. 
Problemy sprzętowe, np. jed-
nostek ochotniczej straży po-
żarnej, to temat, który obrósł 
już legendą. Kilkudziesięcio-
letnie pojazdy w remizach OSP 
są nadal, niestety, częstym wi-
dokiem. Nie najlepsze jest też 
ich wyposażenie gaśniczo-ra-
townicze.

W ramach budżetu prze-
znaczonego na wspomaganie 
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego poznański WORD prze-
kazał w bieżącym roku ponad 
100 tys. zł na zakup niezbęd-
nego wyposażenia dla wielko-
polskich jednostek OSP, któ-
re często jako pierwsze przy-
bywają na miejsce zdarzenia 
drogowego. Jest to głównie 
sprzęt do prowadzenia akcji 
ratowniczych, będących wy-
nikiem zdarzeń drogowych.

Zakupiono i przekazano 
m.in. zestawy podpór stabili-
zujących pojazdy po wypad-
kach, rozpieracze, podnośni-

ki, zestaw nożyc do rozcinania 
karoserii. Oprócz tego straża-
cy zostali wyposażeni w środ-
ki łączności, zestawy ratowni-
cze wraz z noszami i szynami 
stabilizującymi, defibrylatory 
oraz niezbędny sprzęt służący 
do ratowania i pomocy oso-
bom poszkodowanym w wy-
padkach drogowych.

W tym roku obdarowaliśmy 
jednostki z Karniszewa, Chrzą-
stowa, ze Strzyżewa Smyko-
wego, z Nowołoskońca, Ło-
pienna, Bąblina, Kłecka, Targo-
wej Górki, Zielątkowa, Kuśli-
na, Rybna Wielkiego, Parkowa 
oraz z Kołaczkowa. 

W ramach systemu pre-
wencji na drogach przeka-
zaliśmy komisariatowi policji 
w Trzemesznie profesjonal-
ny alkometr dowodowy, któ-
ry pozwala na bardzo szybkie 
zweryfikowanie, czy osoba 
badana znajduje się w stanie 
po spożyciu alkoholu. Elimi-
nowanie z ruchu kierowców 
„na podwójnym gazie” przy-
czyni się na pewno do po-
prawy bezpieczeństwa na 
drogach powiatu gnieźnień-
skiego.

Nie zapominamy też o bez-
pieczeństwie najmłodszych. 
Dla przedszkola nr 1 w Obor-

nikach przygotowaliśmy ze-
staw apteczek, dzięki którym 
już małe dzieci będą mogły 
uczyć się udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycz-
nej. Natomiast starsi ucznio-
wie obornickiej Szkoły Podsta-
wowej nr 4 będą mogli szko-
lić się w udzielaniu pomocy 
z użyciem defibrylatora, po-
darowanego przez poznański 
ośrodek. 

Uczniowie klas 3 i 4 wiel-
kopolskich szkół podstawo-
wych będą też mogli przy-
gotowywać się do praktycz-
nej części egzaminu na kartę 
rowerową dzięki 16 rowerom 

zakupionym przez WORD Po-
znań, które trafiły do wybra-
nych szkół.

Zdajemy sobie sprawę, że 
zakupiony przez nas sprzęt 
i wyposażenie to kropla 
w morzu potrzeb służb ra-
towniczych, prewencji i edu-
kacji. Dlatego kierujemy apel 
do wszystkich, którym leży na 
sercu nasze wspólne bezpie-
czeństwo, by wspierali swoją 
hojnością tych, którzy niosą 
nam pomoc w najtrudniej-
szych chwilach i dbają o edu-
kację i kształtowanie właści-
wych postaw społecznych.

Marek Szykor WORD Poznań

Uczyć, zapobiegać i ratować
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu od wielu lat wspiera podmioty działające na rzecz  
poprawy bezpieczeństwa na wielkopolskich drogach.
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Do komisariatu policji w Trzemesznie trafił profesjonalny alkometr. Nowoczesny sprzęt przekazano m.in. do jednostki OSP w Zielątkowie.

WORD w Poznaniu wspiera nie tylko strażaków (na środkowym zdjęciu sprzęt dla OSP Kołaczkowo), ale dba też o edukację najmłodszych. Apteczki i defibrylator podarowano placówkom z Obornik.
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Adrian Kapuściński

Aktywne koła gospodyń wiejskich w Wielkopolsce
Od blisko 150 lat kobiety za-
mieszkujące obszary wiej-
skie integrują się w ramach 
dobrowolnych, samorząd-
nych i niezależnych orga-
nizacji, zwanych kołami go-
spodyń wiejskich. 

KGW dbają o to, aby tra-
dycje, obrzędy, sztuka ludo-
wa i inne elementy folkloru, 
a także dawne przepisy kuli-
narne, przekazywane z poko-
lenia na pokolenie, nie zostały 
zapomniane. Trudno wyobra-
zić sobie uroczystości dożyn-
kowe, obchody dni gmin, jar-
marki i festiwale wiejskie bez 
obecności kół, które przygo-
towują na te okazje lokalne 
przysmaki i tradycyjne wyro-
by rękodzielnicze. 

– Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, organizu-
jąc wydarzenia plenerowe, 

a także uczestnicząc w tar-
gach i wystawach krajowych 
oraz zagranicznych, regular-
nie zaprasza do współpracy 
przedstawicielki KGW. Koła 
biorą również udział w kon-
kursach, przede wszystkim 
tych o tematyce kulinarnej, jak 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów”, którego fi-
nał krajowy organizowany jest 
rokrocznie w hali Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich 
– zauważa wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski.

W tym roku Urząd Marszał-
kowski w Poznaniu wyszedł 
z inicjatywą zorganizowania 
konkursu pt. „Aktywne koła 
gospodyń wiejskich w Wiel-
kopolsce”. Jego celem jest 
przede wszystkim wyróżnie-
nie i wspieranie działań podej-
mowanych przez KGW w re-

gionie, ale również promocja 
dziedzictwa kulturowego i ku-
linarnego. Konkurs ma przy-
czynić się też do zwiększenia 
rozpoznawalności Sieci Dzie-

dzictwa Kulinarnego Wiel-
kopolska oraz podnoszenia 
świadomości mieszkańców 
województwa na temat żyw-
ności regionalnej. Nagrody fi-

nansowe dla laureatów i wy-
różnionych zostaną ufundo-
wane ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich. 

Do pierwszego etapu tego 
konkursu, polegającego 
na zaprezentowaniu w for-
mie opisowej między inny-
mi działalności, aktywności, 
dostępności w mediach spo-
łecznościowych, szczegól-
nych osiągnięć oraz sukce-
sów w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych, zgłosiło się aż 
60 kół. Jury konkursu, powo-
łane przez Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, wyłoni  
20 kół z największą liczbą 
punktów, które w ramach 
drugiego etapu będą miały 
za zadanie przygotować wy-
piek – słodki lub słony – na-
wiązujący swoim wyglądem 
do logo Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego Wielkopolska. 
Laureatów i wyróżnionych 
poznamy do końca listopa-
da 2021 r. 

Chętnie dzielimy się doświadczeniem
Samorządowcy z województwa warmińsko-mazurskiego poznali dobre praktyki realizacji PROW 2014-2020 w Wielkopolsce.

Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich ułatwia wy-
mianę wiedzy i doświad-

czeń związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich w Polsce. 
Dowodem na to jest współ-
praca między regionami, 
która przybiera formę m.in. 
wzajemnych wizyt studyj-
nych. Cel tych wizyt to przede 
wszystkim poznanie przykła-
dów dobrze zrealizowanych 
zadań w poszczególnych 
województwach przy wspar-
ciu ze środków unijnych 
w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

– Jesienią 2019 r. grupa sa-
morządowców z Wielkopolski 
miała okazję poznać dobre 
praktyki PROW w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. 
Zaprosiłem wówczas gospo-
darzy, aby w ramach rewizy-
ty odwiedzili nasz region i po-
równali efekty wdrażanych 
działań w gminach wiejskich 
województwa wielkopolskie-
go z efektami, które mogą 
zaobserwować na swoim te-
renie – mówi wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski.

 Okres pandemii uniemoż-
liwił zorganizowanie takiego 
wyjazdu w 2020 r., ale okazja 
do tego zrodziła się na prze-

łomie września i październi-
ka 2021 r. Termin był nieprzy-
padkowy, bo w programie, 
poza tematyką związaną z re-
alizacją PROW, uwzględnio-
no obecność delegacji 2 paź-
dziernika na targach Smaki 
Regionów oraz jubileuszowej 
gali konkursu Wielkopolski 
Rolnik Roku.

Dwa dni wcześniej 20-oso-
bowa grupa samorządowców 
z Warmii i Mazur, z członkiem 
zarządu województwa Sylwią 
Jaskulską na czele, odwiedzi-
ła południową część nasze-
go regionu. We współpracy 
z samorządami gminnymi, 

LGD oraz producentami zrze-
szonymi w Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego Wielkopolska, 
Urząd Marszałkowski w Po-
znaniu przygotował atrakcyj-
ny program wizyty studyjnej. 
Goście poznali historię tłocz-
ni soków TeSO Izabela Płonka 
w miejscowości Kolonia Koka-
nin w gminie Żelazków, gdzie 
mogli też skosztować świeżo 
wytłoczonych soków. 

Zapoznali się z efektami 
realizacji PROW 2014-2020 
w gminach Lisków, Dobra, 
Przygodzice oraz Mikstat. 
W Parzynowie w gminie Ko-
byla Góra uczestnicy wyjazdu 

obejrzeli obserwatorium as-
tronomiczne będące jednym 
z miejsc objętych dofinanso-
waniem w ramach inicjatywy 
LEADER, realizowanej przy 
udziale Ostrzeszowskiej LGD. 
W programie wizyty uwzględ-
niono też miejsca, którymi 
Wielkopolska może poszczy-
cić się w kontekście dbałości 
o dziedzictwo historyczne. 

Delegacja z Warmii i Mazur 
zwiedziła zamek w Gołucho-
wie należący do Muzeum Na-
rodowego w Poznaniu. W jed-
nej z sal odbyła się prezenta-
cja przygotowana przez Sto-
warzyszenie „Wspólnie dla 

Przyszłości”, LGD funkcjonu-
jącą na terenie powiatu ple-
szewskiego. Goście mogli 
również podziwiać pięknie 
odrestaurowany Pałac Ksią-
żąt Radziwiłłów w Antoninie 
w gminie Przygodzice. 

Obiekt słynie m.in. z tego, 
że na zaproszenie księcia An-
toniego Radziwiłła przeby-
wał w nim Fryderyk Chopin. 
Na pamiątkę tego wydarzenia 
przed pałacem znajduje się 
pomnik kompozytora. Po la-
tach świetności budynek po-
padł w niemal kompletną ru-
inę, ale w drugiej połowie lat 
70. XX wieku, dzięki staraniom 

Jerzego Waldorffa, został wy-
remontowany. Obecnie pałac 
stanowi własność Centrum 
Kultury i Sztuki w Kaliszu, in-
stytucji należącej do samorzą-
du województwa.

W spotkaniach z przedsta-
wicielami województwa war-
mińsko-mazurskiego uczest-
niczyli m.in. wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski, radna 
województwa Joanna Król-
-Trąbka, dyrektor Departa-
mentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich UMWW 
Izabela Mroczek i samorzą-
dowcy z południowej Wiel-
kopolski.
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Gala finału krajowego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. W gronie na-
grodzonych „Perłami” z Wielkopolski znalazły się dwa koła: Grupa dla Rybna Wielkiego (gmina 
Kiszkowo) i KGW Kurnatowice (gmina Kwilcz).

FO
T.

 2
X 

A
D

RI
A

N
 K

A
PU

ŚC
IŃ

SK
I 

Delegacja z Warmii i Mazur, z Sylwią Jaskulską z zarządu województwa na czele, stanęła w towa-
rzystwie samorządowców z Wielkopolski do pamiątkowego zdjęcia przed pomnikiem Fryderyka 
Chopina w Antoninie.

Wizyta w obserwatorium astronomicznym w Parzynowie  
w gminie Kobyla Góra (powiat ostrzeszowski) wzbudziła duże 
zainteresowanie gości.
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Czas wielkich zmian
Ukazał się nowy numer unij-
nego e-magazynu „Nasz Re-
gion”.

Tętniące życiem zrewitali-
zowane miejskie przestrzenie, 
nowoczesne węzły przesiad-
kowe i kosmiczne projekty Po-
litechniki Poznańskiej. O tych 
i wielu innych unijnych przed-
sięwzięciach, realizowanych 
w województwie z udziałem 
funduszy z Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014+, można 
poczytać na łamach najnow-
szego wydania e-magazynu 
„Nasz Region”.

Wydawnictwo jest dostęp-
ne na stronie internetowej 
wrpo.wielkopolskie.pl oraz 
na portalach lokalnych.   MARK

Franciszkanie też sięgają po fundusze
Poznańska perła baroku i najstarsza świątynia zakonna w Kaliszu otrzymały około 20-milionowe wsparcie unijne.

Zakończył się trwający 
blisko trzy lata remont 
kościoła oo. Franciszka-

nów Konwentualnych na Gó-
rze Przemysła w Poznaniu. Był 
on możliwy przede wszyst-
kim dzięki środkom unijnym 
z WRPO 2014+. Z tego źródła 
na renowację świątyni prze-
kazano prawie 12,3 mln zł 
(wartość projektu to blisko 
14,4 mln zł). Przypomnijmy, 
że wcześniej zakończyły się 
prace remontowe u francisz-
kanów w Kaliszu (8,8 mln zł 
z WRPO 2014+). 

Perła baroku
Zabytkowemu zespołowi 
klasztornemu franciszkanów 
na Górze Przemysła groziła 
w 2019 roku katastrofa bu-
dowlana. Jej powodem było 
ogólne pogorszenie stanu 
konstrukcji obiektu.

Franciszkanie zamówili na-
wet ekspertyzę, z której wy-
nikało, że kościół „skręca się 
wokół własnej osi i zjeżdża 
ze wzgórza w stronę Starego 
Rynku”, co groziło wspomnia-
ną katastrofą. Prawdopodob-
nie jedną z przyczyn takiego 
stanu było obniżenie pozio-
mu Wzgórza Przemysła jesz-
cze w czasach pruskich, co 
doprowadziło do odsłonięcia 
części fundamentów świątyni.

Ojcowie franciszkanie na 
przeprowadzenie niezbęd-
nych prac remontowo-kon-

serwatorskich, związanych 
z ratowaniem cennego za-
bytku, pozyskali środki unij-
ne, będące w dyspozycji za-
rządu województwa wielko-
polskiego. 

Ratowanie zabytkowego 
zespołu zaczęło się od wy-
lania nowych fundamentów 
pod filarami podtrzymują-
cymi nawę główną na wy-
sokości chóru. Dodatkowo 
wzmocniono je pionowymi, 
żelbetowymi konstrukcjami 
i spięto długimi prętami. Wo-
kół całego zespołu klasztor-
nego, po jego zewnętrznym 
i wewnętrznym obrysie, łącz-

nie z częścią podpiwniczoną, 
pod ciśnieniem 400 atmosfer 
wykonano tzw. iniekcję stru-
mieniową 500 kolumn o bo-
kach 1,5 m na 1,5 m. Niektóre 
z nich wbito w ziemię na głę-
bokość 8 m. 

Gruntowny remont przeszły 
kaplica adoracji Najświętsze-
go Sakramentu i zakrystia. 
Wykonano też czasochłonne 
prace konserwatorskie malo-
wideł ściennych, polegające 
na przyklejaniu tynku z poli-
chromiami do murów. Trzeba 
było również wymienić znisz-
czone instalacje oraz naprawić 
kamienne posadzki i ławki.

2 października marszałek 
Marek Woźniak i wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak 
uczestniczyli w uroczystości 
poświęcenia poznańskiej per-
ły baroku. Mszy św. przewod-
niczył abp Stanisław Gądecki, 

metropolita poznański. Po 
mszy św. ojcowie franciszka-
nie zaprosili uczestników wy-
darzenia na widowisko pre-
zentowane na fasadzie koś-
cioła, ukazujące 400 lat histo-
rii klasztoru w Poznaniu. 

Kilka dni później Ma-
rek Woźniak odebrał medal 
„Amore pro amore” („Miłoś-
cią za miłość”), jako wyraz 
wdzięczności ojców francisz-
kanów z Prowincji św. Maksy-
miliana Marii Kolbego Zakonu 
Braci Mniejszych Konwentual-
nych w Polsce za otrzymaną 
pomoc unijną.

Odkrycia w Kaliszu
Dwa lata wcześniej z zakoń-
czonych prac remontowych 
cieszyli się ojcowie francisz-
kanie z Kalisza. 8,8 mln zł dofi-
nansowania unijnego z WRPO 
2014+ przeznaczyli na reno-
wację i konserwację zarówno 
swojej świątyni, jak i samych 
budynków klasztornych. A nie 
były one gruntowanie re-
montowane od ponad 50 lat. 
W odnowionej świątyni wzrok 
przyciągają barokowa kolory-
styka głównego ołtarza, zdo-
bione organy i konfesjonały, 
a także pełne blasku sklepie-
nia i ściany naw.

Remont świątyni przy-
niósł również niespodzianki, 
o których pisaliśmy na łamach 
„Monitora”. Są to m.in. odkry-
te krypty pod obecnym prez-
biterium kościoła i w kaplicy 
Męki Pańskiej oraz wysokie na 
16 metrów malowidło z prze-
łomu XIII i XIV w., przedsta-
wiające św. Krzysztofa z Dzie-
ciątkiem na ręku i z kwitnącą 
lilią.                                       MARK
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Po pracach konserwatorskich malowidła ścienne w kościele na Górze Przemysła w Poznaniu prezentują się imponująco.

Franciszkanie zamówili ekspertyzę, 
z której wynikało, że kościół „skręca 

się wokół własnej osi i zjeżdża ze 
wzgórza w stronę Starego Rynku”

t

„Impulsy” już za rok
Charakterystyczna biało-
-czerwona flota Kolei Wiel-
kopolskich wzbogaci się 
o dwa nowe pociągi. 

Co może być alternatywą 
dla jazdy autem i rosnących 
cen paliw? Na pewno podróż 
pociągiem. Widać to na przy-
kładzie samorządowej spół-
ki Koleje Wielkopolskie, któ-
ra w ostatnich 10 latach prze-
wiozła ponad 70 mln pasaże-
rów. Ten sukces był możliwy 
m.in. dzięki wymianie taboru 
na bardziej nowoczesny. 

– Do tej pory wydaliśmy 
już ponad miliard złotych na 
wszystkie przedsięwzięcia ko-
lejowe – mówi marszałek Ma-
rek Woźniak. – Większość po-
chodzi z budżetu UE.

Już wkrótce nasz rodzimy 
przewoźnik powiększy swój 
tabor o dwa pociągi „impuls” 
z Newagu. Pojazdy będą 
miały niemal po 60 metrów 
długości, 160 miejsc siedzą-
cych, tyle samo stojących. 

Będą rozpędzać się do 120 
km/h i kosztować ponad 47 
mln zł, z czego blisko 33 mln zł 
dołoży UE. 

„Impulsy” dotrą do Wiel-
kopolski w ciągu kilkunastu 
miesięcy.                                         MARK
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Marszałek Marek Woźniak i wicemarszałek Wojciech Jankowiak 
wręczyli przedstawicielom spółki symboliczny czek unijny.
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Są jeszcze konkursy
Beneficjenci mają jedną z ostatnich szans na pozyskanie 
dotacji unijnej.

PROMOCJA WRPO

u Kostrzyn: to kolejna miejscowość w regionie, w której otwarto „Kino za rogiem”. Projekt 
budowy sieci małych kin społecznościowych na terenie 26 wielkopolskich gmin realizowa-
ny jest przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (dotacja unijna z WRPO 2014+ 
to blisko 4 mln zł). Przypomnijmy, że kina powstają w ramach istniejącej już infrastruktury 
publicznej. Wyposażone są w profesjonalne urządzenia do emisji obrazu i dźwięku, w jako-
ści cyfrowej. Podobnie jest w Kostrzynie. Warto podkreślić, że „Kino za rogiem” to bardzo 
dobre miejsce do spędzania wolnego czasu wspólnie z bliskimi, ze znajomymi, a bilety są 
w przystępnej cenie.

u Lewków: dobiega koń-
ca remont Zespołu Pałaco-
wo-Parkowego w  Lewko-
wie. Ta zielona przestrzeń 
została właśnie otwarta 
dla zwiedzających, którzy 
w  malowniczym miejscu 
– niedostępnym w  ostat-
nim czasie – znowu mogą 
spędzić wolne chwile. Od-
tworzono np. nasadzenia 
drzew na wzór tych, któ-
re znajdowały się w parku 
wiele lat temu, zamontowano też nowe ławki oraz kwietniki. Ostatni remont generalny obiekt 
przeszedł ponad 30 lat temu. Przy wsparciu funduszy europejskich (blisko 15 mln zł z WRPO 
2014+) pałac przeszedł prawdziwą metamorfozę i odzyskał dawny blask. Odnowiono wnę-
trza oraz teren wokół obiektu.

u Wronki: zgodnie z planem przebiega 
budowa obwodnicy miasta i jej obiek-
tów: mostu nad Wartą (na zdjęciu) i wia-
duktu nad linią kolejową. Prace są za-
awansowane w 75 procentach i wszyst-
ko wskazuje na to, że powinny zakończyć 
się w połowie przyszłego roku. Inwesty-
cja Samorządu Województwa Wielkopol-
skiego kosztuje 82 mln zł, z czego dota-
cja unijna z WRPO 2014+ wynosi 66,5 
mln zł.

u Piła: wkrótce rozpocznie się w mieście budowa Powiatowego Centrum Innowacji Techno-
logicznych. W tej sprawie podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Za dwa lata uczniowie 
z północnej Wielkopolski będą mieli jedne z najlepszych warunków do zdobywania wiedzy 
na kierunkach technicznych. Inwestycja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszy 
obejmie przebudowę pomieszczeń w istniejącym budynku Powiatowego Centrum Edukacji 
przy ulicy Ceglanej oraz rozbiórkę dwóch budynków mu towarzyszących. Łączna powierzchnia 
użytkowa obiektu wyniesie 2,6 tys. m2. W drugim etapie powstanie nowy obiekt o powierzch-
ni ok. 1,6 tys. m2. Wartość całego projektu to blisko 28 mln zł, z czego 24 mln zł stanowi dofi-
nansowanie unijne ze środków WRPO 2014+.

u  Leszno: miejscowy samo-
rząd wychodzi naprzeciw oso-
bom starszym, schorowanym, 
samotnym. To dla nich właśnie 
powstało Leszczyńskie Centrum 
Usług Senioralnych. Placówka 
przy ul. Grzybowej 4 rozpoczy-
na swoją działalność i zaprasza 
do kontaktu osoby zaintereso-
wane skorzystaniem z jej usług. 
Leszczyńskie Centrum Usług Se-
nioralnych mieści się w nowym, 
przestronnym budynku, dosto-
sowanym do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zarówno na powstanie obiektu, jak 
i na jego funkcjonowanie miasto oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pozyskały dofinan-
sowanie z WRPO 2014+. Dzięki niemu mieszkańcy Leszna mogą skorzystać z pomocy: hospi-
cjum domowego, dziennego domu opieki medycznej. Dostępne są: mieszkania wspomagane, 
usługi opiekuńcze oraz pielęgniarska długoterminowa opieka domowa.

u Czempiń: miejscowy samorząd promował swoje tereny inwestycyjne na jednych z najwięk-
szych targów inwestycyjnych w Europie – „Targach Nieruchomości EXPO Real” w Monachium. 
Wydarzenie zgromadziło setki wystawców, inwestorów oraz ekspertów od nieruchomości, pla-
nowania inwestycji czy obsługi finansowej. W taki sposób gmina Czempiń planuje zachęcić in-
westorów do nowo powstającej strefy gospodarczej w pobliżu węzła drogi krajowej S5. Udział 
w targach jest kluczowym elementem prowadzonej kampanii promocyjnej projektu pn.: „Uzbro-
jenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5”, 
dofinansowanego ze środków unijnych w kwocie ponad 2,7 mln zł.                                                MARK

Fundusze Europejskie na skróty 
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Dobry sprzęt informatyczny jest podstawą do organizacji zajęć w szkołach zawodowych. 

Do końca roku zostanie ogłoszonych 
sześć konkursów WRPO 2014+,  
w których do podziału będzie  

ponad 106 mln zł

t

W najbliższym czasie warto odwiedzić stronę wrpo.wielko-
polskie.pl, a konkretnie zakładkę „konkursy i nabory”. W tym 
miejscu pojawią się szczegóły aż czterech naborów dofinan-
sowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020. Około 50 mln zł zostanie prze-
znaczone na kompleksową termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej. Do końca roku zostanie ogłoszony 
również konkurs na powstanie kolejnych środowiskowych 
centrów zdrowia psychicznego dla dzieci. Placówki niezwykle 
ważne i potrzebne, stąd też łączny budżet unijny na ten cel 
to 40 mln zł. 7 mln zł wyniesie ogólne wsparcie na infrastruk-
turę B+R, a 3,5 mln zł na pomoc osobom, które straciły pracę.

CZTERY SZANSE 

Kończą się pieniądze unij-
ne na konkursy z Wielko-
polskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. Do końca roku 
zostanie ogłoszonych sześć 
konkursów, w których będzie 
można pozyskać ponad 106 
mln zł. Dotacje będzie można 
przeznaczyć m.in. na wspar-
cie infrastruktury B+R, środo-
wiskowe centra zdrowia psy-
chicznego dla dzieci, a nawet 
termomodernizację budyn-
ków. 

Już teraz można aplikować 
w dwóch konkursach. Z otrzy-
manych dotacji skorzystają 
głównie uczniowie szkół za-
wodowych. 

Lekcje zdalne
W czasie lockdownu spowo-
dowanego koronawirusem 
szkoły w błyskawicznym tem-
pie musiały przejść na naucza-
nie zdalne. Dla wielu rodzin, 
szczególnie tych z kilkorgiem 
dzieci w wieku szkolnym, kło-
potem był jednak brak odpo-
wiedniego sprzętu. W konse-
kwencji nie każdy miał do-
stęp do laptopów, tabletów 
czy słuchawek. To utrudnia-
ło prowadzenie zajęć. Oczy-
wiście, uczniowie jakoś sobie 
radzili. Tylko że korzystanie 

np. ze smartfonów nie było 
najlepszym rozwiązaniem, 
zwłaszcza dla uczniów szkół 
zawodowych, którzy wykorzy-
stują oprogramowanie znacz-
nie bardziej zaawansowane. 

Pomocne dla tego typu 
szkół z regionu było wsparcie 
UE na zakup sprzętu do or-

ganizacji zajęć. W konkursie 
w ramach WRPO 2014+ z mar-
szałkowskiej puli przeznaczo-
no na ten cel około 30 mln 
zł. Pieniądze były wypłaca-
ne w trybie nadzwyczajnym. 
Wszystko po to, aby kompu-
tery trafiły do uczniów jak naj-
szybciej.

Jednym z beneficjentów, 
który w bardzo dużym stop-
niu skorzystał ze wsparcia dla 
szkół zawodowych, był powiat 
gostyński. Do kilku placówek 
trafiło tu ponad 100 laptopów, 
kilkanaście tabletów oraz tab-

letów graficznych. Sprzęt jest 
do dyspozycji uczniów – za-
równo w trakcie lockdownu, 
jak i podczas roku szkolnego. 
W trakcie nauki zdalnej sprzęt 
jest wypożyczany uczniom do 
domów, natomiast w trakcie 
nauki stacjonarnej laptopy 
pozwalają na utworzenie no-

wych pracowni komputero-
wych w szkołach.

Nowe konkursy
Trzeba być przygotowanym 
na powrót nauki zdalnej. 
Z tego powodu placówki zaj-
mujące się kształceniem za-
wodowym uczniów powin-
ny zainteresować się nowym 
konkursem z WRPO 2014+ 
w ramach działania „Kształ-
cenie zawodowe młodzieży 
– tryb konkursowy oraz tryb 
nadzwyczajny w zakresie epi-
demii COVID-19”.

Celem jest wsparcie ucz-
niów i nauczycieli poprzez 
różnego rodzaju projekty. 
Nie tylko dotyczące sprzętu, 
ale również poprzez dofinan-
sowanie staży czy szkoleń. 
Na ten cel z unijnej kasy prze-
znaczono 4,3 mln zł. Więcej 
szczegółów na stronie wrpo.
wielkopolskie.pl – w zakładce 
„konkursy i nabory”. W tym sa-
mym miejscu można też zna-
leźć informacje o podobnym 
konkursie, ale adresowanym 
do mieszkańców aglomeracji 
poznańskiej.                          MARK
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uBliscy mówią na mnie… po prostu Zosia.
uW samorządzie najbardziej lubię… pracę w komisjach 

sejmiku; wtedy mam też okazję do bliższego poznania innych 
radnych.

uBycie Wielkopolaninem oznacza… dumę z faktu przyna-
leżności do tej wyjątkowej społeczności, zwłaszcza że jestem 
Wielkopolanką z wyboru.

uPolityka to dla mnie… trudna sztuka rządzenia, bo np. jak 
kierować regionem, aby wszyscy byli zadowoleni?

uGdybym musiała zmienić zawód… to może wybrałabym 
prawo.

uGdy skończyłam 18 lat… już byłam po żakowskich otrzęsi-
nach i poznawałam uroki życia studenckiego, chodziłam na 
„fajfy” do legendarnego Nurtu. Pilnie uczyłam się zwłaszcza 
� zyki, z którą było mi się trudno zaprzyjaźnić. 

uNa starość… patrzę jako na dar od Boga, cenny etap życia 
człowieka, który miał wielkie szczęcie.

u Żałuję… że czas zbyt szybko biegnie. 
uMoim największym atutem jest… zapewne pracowitość 

i konsekwencja oraz to, że nie mam uprzedzeń do innych 
ludzi.

uMoja największa słabość to… domowy rosół i serniczek.
uNikomu dotąd nie mówiłam, że… ktoś jest cymbałem, 

półgłówkiem, matołem itp.
uWierzę, że… Polska pozostanie w UE.
uMam nadzieję… nadal na spokojne wypicie kenijskiej her-

batki i podziwianie przy tym śniegów na Kilimandżaro.
uKocham… męża Tadeusza i bliskich, wspólne z nimi święto-

wanie, domowe pielesze. To daje mi siłę do działania.

Zofi a Szalczyk
u ur. 29 listopada 1948 r., Złoty Potok
u emeryt
u wybrana z listy PSL, w okręgu nr 6
u 11.027 głosów

Zo� a Szalczyk:

Nikomu nie mówiłam, 
że jest matołem
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– Mamy problemy z ze-
wnętrznymi systemami da-
nych: czasami coś się zawiesi 
i np. przez 2 godziny pracow-
nik próbuje odświeżyć dome-
nę, bezskutecznie zresztą – 
zdradziła podczas paździer-
nikowych obrad sejmikowej 
Komisji Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Mał-
gorzata Knapczyk, dyrektor 
Departamentu Korzystania 
i Informacji o Środowisku 
UMWW.

– Potwierdzam, to dość 
irytujące zjawisko, też mam 
z tym kłopoty jako przedsię-
biorca – dodał radny Andrzej 
Pichet.

– A może taki system działa 
jak… maszyna losująca i trze-
ba cierpliwie czekać na wy-
graną? – zastanawiał się roz-
bawiony radny Henryk Szo-
piński.

– Nie sądzę, potrzebujemy 
przez to więcej pracowników, 
by wprowadzić zwykłe dane – 
prostowała Małgorzata Knap-
czyk.

– Jeśli zatrudnicie też eme-
ryta, to chętnie się zgłoszę 
i pomogę – podsumował 
z uśmiechem dyskusję prze-
wodniczący komisji Henryk 
Szymański.

Radny to fachowiec z wie-
loletnim stażem w samorzą-
dzie i zapewne poradziłby 
sobie z takim zadaniem, nie-
mniej chcielibyśmy nieśmiało 
przypomnieć i ostrzec zara-
zem, że takie dorobienie paru 
złotych do emerytury na eta-
cie w urzędzie wiązałoby się 
z utratą przez niego sejmiko-
wego mandatu.

– Zjeść zupę czy lepiej jej nie 
próbować? – to pytanie nur-
towało przez chwilę samorzą-
dowców i dziennikarzy, którzy 
pod koniec września spotka-
li się w poznańskiej restaura-
cji Concordia Taste w ramach 
przygotowań do obchodów 
„Międzynarodowego dnia 
świadomości na temat strat 
i marnowania żywności”.

Gdy gościom podano zupę 
przygotowaną z warzyw „ura-
towanych” przed zmarnowa-
niem, operator poznańskiej 
TVP rzekł: – No to teraz na-
gramy, czy i jak gościom sma-
kuje to danie.

– Sekundę, i my to teraz 
mamy sami jeść przed kame-
rami? – zaniepokoił się, choć 
z uśmiechem, wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski.

– To może najpierw niech 
pan Tomasz, jako szef restau-

racji, spróbuje dania, któ-
re kucharz przygotował. My 
chwilę zaczekamy – zażarto-
wał prezes zarządu Wielko-
polskiego Banku Żywności 

Mieczysław Augustyn. Osta-
tecznie wszyscy ze smakiem 
zjedli swoją porcję, a chętni 
mogli nawet dostać… do-
lewkę.

Nie wiemy, czy to zbieg oko-
liczności, czy może jakaś 
nowa moda, ale w ostat-
nich tygodniach często ktoś 
honoruje marszałka Mar-
ka Woźniaka a to medalem, 
a to statuetką, a to odznaką. 
Działkowcy, franciszkanie, 
kawalerowie maltańscy, na-
ukowcy… To grupy, które za-
ledwie w ostatnim miesiącu 
pospieszyły z honorami dla 
włodarza województwa (dla 
uczciwości dodajmy, że czę-
sto też dla innych VIP-ów).

Wiemy natomiast z pew-
nością, że gdyby w kolejce 
ustawiali się kolejni pragną-
cy docenić marszałka, trud-
no będzie im w wyrazach 

uznania przebić przedsta-
wiciela Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Mar-

cinkowskiego w Poznaniu… 
Podczas październikowej in-
auguracji roku akademickie-

go uczelnia ta uhonorowała 
kilka osób Nagrodą Kome-
dy. Wygłaszający laudację na 
cześć Marka Woźniaka pro-
rektor szkoły prof. Zbigniew 
Krasiński barwnie opisywał 
wkład laureata w rozwój re-
gionu i uczelni. Wystąpienie 
spuentował żartem, że po-
winno się wystosować pety-
cję do polskich bardów An-
drzeja Sikorowskiego i Grze-
gorza Turnaua, aby artyści 
napisali kolejną część utwo-
ru o nieprzenoszeniu stolicy 
do Krakowa, ale dotyczącą… 
Poznania. – Mogłaby ona 
mieć tytuł „Nie przenoście 
nam marszałka do Brukseli” 
– stwierdził profesor.
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Gościom podano zupę przygotowaną z warzyw „uratowanych” 
przed zmarnowaniem.
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Marszałek Marek Woźniak z nagrodą przekazaną przez rektora 
Uniwersytetu Medycznego prof. Andrzeja Tykarskiego.

Gdy 5 października Paulina Stoch-
niałek z zarządu województwa 
dziękowała w UMWW za pracę 
dyspozytorom ratunkowym, któ-
rzy spod kurateli samorządu prze-
szli pod nadzór wojewody, oprócz 
dyplomów wręczyła im statuetki 
pelikana. Dlaczego wybrano aku-
rat to zwierzę? Zdradzili to sami 
ratownicy medyczni, opowiada-
jący podczas uroczystości o histo-
rii i kulisach działania pogotowia. 

– Dobrze wiecie, że tak na was mó-
wiliśmy – zwrócili się do odcho-
dzących kolegów. – Bo, odbierając 
telefony, jak pelikan, wszystko „ły-
kaliście”…
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