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Rogale
po brukselsku
Około pół tysiąca gości wzięło 
udział 4 grudnia w siedzibie 
BIWW w Brukseli w kolejnej 
odsłonie Dnia Świętego Mar-
cina – największej impre-
zie promującej nasz region 
w sercu UE.     >> strona 2

Ratunek z bazy
16 listopada uroczyście ot-
warto nową stałą bazę Śmi-
głowcowej Służby Ratowni-
ctwa Medycznego na lotnisku 
w podostrowskim Michałko-
wie. Na budowę złożyło się 
niemal sto wielkopolskich sa-
morządów!       >> strona 3

Na tropie
protonoterapii
O potrzebie budowy w Po-
znaniu ośrodka protonote-
rapii mówi się od dłuższego 
czasu. Dlaczego to tak po-
trzebna placówka? Ile może 
kosztować? Jak może funk-
cjonować? Wielkopolanie szu-
kali odpowiedzi w tego typu 
ośrodku we Włoszech. 

>> strona 7

Nagrodzeni
za fotografie
Jakie obrazy oraz histo-
rie uchwycili fotoreporterzy 
z naszego regionu w 2018 
roku? Odpowiedź przynoszą 
wyniki kolejnej edycji kon-
kursu „Wielkopolska Press 
Photo”.             >> strona 8

Inna strona
samorządu
Kto odgrywał scenę z „Dzia-
dów”? Kto się nadaje na lek-
tora w kościele? Kogo zjadła 
trema (albo grypa)? Kto spę-
dził na Wiejskiej piętnaście 
kadencji? Fotograficzne kuli-
sy I sesji sejmiku wojewódz-
twa.               >> strona 12

 Powstali  
i zwyciężyli

8 stron specjalnego dodatku na setną rocznicę 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego!

Tak się zaczęła kadencja
Radni wybrali zarząd województwa i sejmikowe prezydium.

Wiemy już nie tylko, 
kim są radni woje-
wództwa w kaden-

cji 2018-2023 (ich sylwetki 
przedstawiamy w tym wyda-
niu), ale również, kto będzie 
w tych latach zasiadał w za-
rządzie województwa, a kto 
w prezydium sejmiku.

Koalicję rządzącą woje-
wództwem zawarły KO, 
PSL i SLD. Razem mają 25 
miejsc w 39-osobowym sej-
miku. Poparcie dla zarządu 
wyraził też jedyny radny nie-
zrzeszony. Klubem opozycyj-
nym w tej sytuacji będzie wy-
łącznie PiS, dysponujący 13 
mandatami. 

O obsadzie najważniej-
szych miejsc w samorządo-
wej administracji wojewódz-
twa VI kadencji zadecydo-
wano podczas I sesji, która 
odbyła się „na raty”: 23 i 26 
listopada.

Sejmik wybrał swojego 
przewodniczącego, którym 
został zgłoszony przez koa-
licję Wiesław Szczepański 
(SLD-Lewica Razem).

Sporo emocji towarzyszy-
ło wyborowi trzech wiceprze-
wodniczących. W głosowaniu 
przepadła zgłoszona przez 
PiS Marlena Maląg. W tej 
sytuacji wszystkie miejsca 

w sejmikowym prezydium 
zajęli przedstawiciele rzą-
dzącej koalicji – wiceprze-
wodniczącymi zostali: Małgo-
rzata Waszak i Marek Gola 
z KO oraz Jarosław Macie-
jewski z PSL.

Marszałkiem wojewódz-
twa kolejną kadencję bę-
dzie Marek Woźniak (KO), 
a wicemarszałkami – tak 

jak w ostatnich czterech la-
tach – Wojciech Jankowiak 
i Krzysztof Grabowski z PSL. 
Stanowisko członka zarządu 
zachowała Marzena Wodziń-
ska, a skład tego gremium 
uzupełnił Jacek Bogusław-
ski (oboje z KO).

Podczas kolejnego dnia 
obrad sejmik ustalił skła-
dy czternastu swoich komi-

sji (liczą od 5 do 14 radnych) 
i wyłonił ich przewodniczą-
cych oraz wiceprzewodniczą-
cych (w tych rolach obsadzo-
no przedstawicieli wszyst-
kich klubów). 

Później przyszedł już czas 
merytorycznej pracy… Pod 
koniec sesji radni złożyli 
pierwsze interpelacje i za-
pytania. 

A w terminie 10-14 grud-
nia zaplanowano pierwsze 
posiedzenia komisji, podczas 
których radnym przyszło się 
zmierzyć z projektami naj-
ważniejszych dokumentów 
uchwalanych przez sejmik: 
budżetu województwa na 
kolejny rok oraz wieloletniej 
prognozy finansowej regionu. 

>> strony 4-6

Zarządem województwa po raz kolejny pokieruje marszałek Marek Woźniak. Całkowicie nowe jest natomiast prezydium 
sejmiku, które tworzą: przewodniczący Wiesław Szczepański oraz wiceprzewodniczący: Małgorzata Waszak, Marek Gola 
i Jarosław Maciejewski.
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aktualności

na wstępie

Pokaż dumę
po swojemu

Artur Boiński

Pewnie ile osób, tyle poglądów na to, jak najwłaściwiej 
obchodzić rocznice takich wydarzeń, jak wybuch Powstania 
Wielkopolskiego. Przy pomnikach i w kościołach?  
Na oficjalnych akademiach i poważnych koncertach? 
Bardziej na luzie, w formie dobrej zabawy z elementami 
historycznymi? Organizując wielkie widowiska?  
Lub jednak koncerty z bardziej popularnym repertuarem?
Niezależnie od tego, co wolimy, ważne, byśmy 27 
grudnia… wybrali cokolwiek. Zwłaszcza w tym roku, gdy 
mija wiek od wybuchu naszego powstania – „jakże inaczej 
przygotowanego i przeprowadzonego” od innych, bardziej 
w kraju znanych, lepiej w podręcznikach promowanych, 
choć przegranych. Pokażmy, że jesteśmy dumni. Wybierając 
wydarzenie z szerokiej oferty obchodów (przygotowanej przez 
ich głównego organizatora, czyli samorząd województwa, 
ale i przez mnóstwo innych podmiotów) bądź świętując tę 
rocznicę po swojemu (wywieszając flagę? grając z dzieckiem 
w grę nawiązującą do historii? wysyłając okolicznościowego 
maila do znajomych z innej części kraju?). Pokażmy, że dla 
nas „wolność liczy się w każdym wieku”. l

Utwory Ignacego Jana Paderewskiego i Witolda Lutosław-
skiego wybrzmiały podczas Koncertu Marszałkowskiego, 
zorganizowanego 11 listopada z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Przedsta-
wiciele samorządu województwa, na czele z marszałkiem 
Markiem Woźniakiem, uczestniczyli tego dnia także w in-
nych wielkopolskich uroczystościach z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości.                    ABO
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Muzyka na stulecie

Jest forma
Agencja Fitch potwier-
dziła w listopadzie dobre 
ratingi dla województwa. 
Nasze finanse są stabil-
ne.

– Wielkopolska niezmien-
nie trzyma formę, dobrą for-
mę! Jak przystało na dobry 
europejski region. Naszą 
domeną są dobre zarządza-
nie strategiczne i finansowe. 
Ogranicza nas tylko rating 
Polski – stwierdził marszałek 
Marek Woźniak, gdy presti-
żowa agencja Fitch potwier-
dziła ratingi Wielkopolski na 
poziomie „A-”. 

Podtrzymanie ratingów 
odzwierciedla niezmienioną 
opinię Fitch, że Wielkopol-
ska utrzyma dobre wyniki 
operacyjne i mocne wskaźni-
ki obsługi oraz spłaty zadłu-
żenia, pomimo zbliżających 
się większych wydatków na 
inwestycje współfinansowa-
ne ze środków Unii Europej-
skiej.                             RAK

Niosą pomoc innym
14 listopada w Concordia 
Design w Poznaniu świę-
towano wielkopolskie ob-
chody Dnia Pracownika 
Socjalnego.

W Wielkopolsce w ośrod-
kach pomocy społecznej, po-
wiatowych centrach pomo-
cy rodzinie oraz w innych 
podmiotach zajmujących się 
pracą socjalną pracuje blisko 
dwa tysiące osób. To o ich za-
angażowaniu i poświęceniu, 
choć często nie docenianym 
przez podopiecznych placó-
wek opiekuńczych, pamięta-
no 14 listopada, podczas wy-
darzenia zorganizowanego 
przez samorząd województwa 
i Regionalny Ośrodek Polity-
ki Społecznej w Poznaniu.

– Dzień Pracownika So-
cjalnego to okazja do podzię-
kowań dla tych, którzy swo-
je życie zawodowe związali 
z niesieniem pomocy innym. 
Służyć ludziom to znaczy 

przede wszystkim widzieć, 
słyszeć, współodczuwać. To 
bardzo odpowiedzialne zada-
nie – powiedziała, witając go-
ści, Marzena Wodzińska z za-
rządu województwa.

– „Miej serce i patrzaj 
w serce” – słowa Adama Mic-
-kiewicza to najstarsza defi-
nicja pracownika socjalnego. 
To państwo jesteście bohate-
rami codziennych zmagań, za 
ten dar serca i heroizm pracy 

na rzecz drugiego człowieka 
warto się wam pokłonić – do-
dała Jolanta Kucharzak, dy-
rektor ROPS.

Podczas spotkania, w któ-
rym udział wzięli przedsta-
wiciele wielkopolskich in-
stytucji pomocy i integra-
cji społecznej, wyróżnienia 
otrzymały podmioty realizu-
jące najciekawsze projekty 
współfinansowane ze środ-
ków UE.                          RAK

Uroczysta gala odbyła się 14 listopada w Poznaniu.
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ODN świętuje i nagradza
Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu 
świętował w listopadzie 
70. urodziny i podsumo-
wał trwający od 10 lat 
projekt edukacyjno-hi-
storyczny.

Ośrodek, instytucja samo-
rządu województwa, przecho-
dził na przestrzeni 70 lat kil-
ka przekształceń i zmieniał 
nazwy, ale cały czas służył 
pomocą wielkopolskim na-
uczycielom i uczniom. Swoją 
ofertę kieruje do pedagogów 
pracujących w Poznaniu oraz 
w 11 powiatach, czyli łącznie 
do ponad 35 tys. nauczycieli, 
którzy kształcą 292 tys. ucz-
niów.

Głównym zadaniem ODN 
jest tworzenie warunków do 
podnoszenia kompetencji za-
wodowych nauczycieli i dy-
rektorów szkół oraz placó-
wek oświatowych w Wielko-
polsce. Rocznie z jego oferty 

korzysta około 20 tysięcy na-
uczycieli. 

W jubileuszowej gali, która 
odbyła się 5 listopada na tere-
nie MTP, udział wzięli m.in. 
kuratorzy oświaty, rektorzy 
i dziekani poznańskich uczel-
ni, dyrektorzy muzeów i tea-
trów, szkół oraz placówek do-
skonalenia nauczycieli z całej 
Polski. Samorząd wojewódz-
twa reprezentowali marsza-
łek Marek Woźniak i Marze-
na Wodzińska z zarządu wo-
jewództwa.

Z kolei 21 listopada w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Po-
znaniu odbyła się konferencja 
podsumowująca realizowany 
przez ODN od 10 lat projekt 
„Pamiętamy! Powstanie Wiel-
kopolskie 1918-1919”, w któ-
rym wzięło już udział 3500 
szkół i ponad 100 tys. ucz-
niów. Laureaci specjalnych 
konkursów otrzymali nagro-
dy i certyfikaty.                RAK

Samorządy
o spójności

Co przedstawiciele eu-
ropejskich władz lokal-
nych i regionalnych są-
dzą o przyszłości unijnej 
polityki spójności po 2020 
roku?

Swoje stanowisko samo-
rządowcy wyrazili podczas 
grudniowej sesji plenar-
nej Europejskiego Komite-
tu Regionów, która odby-
ła się w Brukseli. W trak-
cie posiedzenia, w którym 
wziął udział marszałek Ma-
rek Woźniak, przyjęto opinie 
KR dotyczące tej tematyki.

Z samorządowcami z UE 
spotkała się unijna komisarz 
ds. polityki spójności Corina 
Creţu. Komisja Europejska 
przekazała już swoje propo-
zycje dotyczące przyszłego 
kształtu i finansowania po-
lityki spójności (najistotniej-
szej z punktu widzenia roz-
woju takich regionów jak 
Wielkopolska) do unijnych 
organów, które będą podej-
mować ostateczne decyzje  
– parlamentu i rady.

KR ma w tej procedurze je-
dynie głos doradczo-opiniu-
jący. Co postuluje? M.in. by 
polityka spójności nadal obej-
mowała wszystkie regiony 
UE, by w jej ramach pozostał 
Europejski Fundusz Społecz-
ny, by poziom unijnego do-
finansowania projektów dla 
najsłabiej rozwiniętych regio-
nów był na poziomie 85 proc., 
by zachować zasadę rozlicza-
nia pomocy n+3.

Podczas sesji z członka-
mi KR spotkał się też głów-
ny negocjator UE ds. bre-
xitu Michel Barnier, który 
przekazał informacje o naj-
ważniejszych ustaleniach 
dotyczących przyszłoroczne-
go wyjścia Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej.       ABO

Święty i rogale
Jak co roku świętomarcińskie zwyczaje  
promowały Wielkopolskę w Brukseli.

Około pół tysiąca go-
ści odwiedziło 4 grud-
nia siedzibę Biura In-

formacyjnego Województwa 
Wielkopolskiego w Brukseli. 
Byli wśród nich ambasadorzy, 
europosłowie, przedstawiciele 
Europejskiego Komitetu Re-
gionów oraz Polacy mieszka-
jący na co dzień w stolicy Bel-
gii. Okazją do spotkania była 
dziewiąta odsłona Dnia Świę-
tego Marcina – największej 
imprezy promującej co roku 
nasz region w Brukseli.

– Dzień Świętego Marci-
na to flagowe wydarzenie, 

które od dziewięciu lat bu-
dzi w stolicy Europy ogromne 
zainteresowanie. Tegoroczna 
edycja jest dla Wielkopolski 
szczególna, ponieważ wiąże 
się z dwiema bardzo ważny-
mi rocznicami – 100-leciem 
wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego oraz 100-leciem 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości – zwrócił uwagę, 
witając gości w naszym regio-
nalnym przedstawicielstwie, 
marszałek Marek Woźniak. 
W spotkaniu uczestniczył też 
wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak.

Postać i legendę Święte-
go Marcina zaprezentowali 
przybyłym członkowie gru-
py parateatralnej Asocja-
cja. Nie mogło oczywiście 
zabraknąć – co jest trady-
cją tych brukselskich spot-
kań – wypiekanych na miej-
scu przez wielkopolskich cu-
kierników rogali świętomar-
cińskich. Z kolei Lokalna 
Grupa Działania „Solidarni 
w Partnerstwie” z powiatu 
konińskiego zadbała o to, by 
goście mogli skosztować wy-
jątkowych specjałów wielko-
polskiej kuchni.              ABO

Jeżeli w późnojesienny wieczór do siedziby wielkopolskiego biura w Brukseli ciągną tłumy 
gości, powód może być tylko jeden – obchody Dnia Świętego Marcina.
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Inkubator 
na wsi
W Godzieszach Wielkich 
powstanie Wiejski Inku-
bator Przedsiębiorczości, 
Aktywności i Edukacji.

Umowę w tej sprawie pod-
pisali 16 listopada Marzena 
Wodzińska z zarządu woje-
wództwa i wójt gminy Godzie-
sze Wielkie Józef Podłużny.

W budynku dawnej szkoły 
w Kakawie Kolonii oprócz in-
kubatora przedsiębiorczości 
znajdą się też punkt konsul-
tacyjny lekarza rodzinnego 
i terapeuty oraz tzw. miesz-
kania kryzysowe. Wyodręb-
niona zostanie przestrzeń 
wystawowa i sala edukacyj-
no-wykładowa, a także po-
mieszczenia dla koła gospo-
dyń wiejskich, klubu seniora, 
klubu malucha oraz siłownia. 
Obiekt zyska nowe wyposa-
żenie, a teren wokół niego zo-
stanie zagospodarowany na 
cele rekreacyjne.

Gmina Godziesze Wiel-
kie zdobyła dofinansowa-
nie z WRPO 2014+. Wartość 
projektu to ponad 3,8 mln zł, 
z czego ponad 2,1 mln zł sta-
nowi wsparcie UE. Prace nad 
realizacją projektu mają ru-
szyć w kwietniu 2019 r. i po-
trwają do końca 2020 r. RAK

Na nowej ścieżce

14 listopada oddano do 
użytku ścieżkę rowerową 
w gminie Odolanów.

Symboliczne otwarcie i in-
auguracyjny przejazd nowo 
wybudowaną ścieżką rowe-
rową (nadano jej imię Sta-
nisława Mikołajczyka) przy 
drodze wojewódzkiej nr 445 
zorganizowano w Tarcha-
łach Wielkich (powiat ostro-
wski). W uroczystości, wraz 
z mieszkańcami i przedsta-
wicielami samorządów lokal-
nych, uczestniczył wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak.

Ścieżka rowerowa, prze-
biegająca przez trzy miejsco-
wości: Odolanów, Tarchały 
Wielkie i Gorzyce Małe, po-
wstała dzięki współpracy 

samorządów. Dwa odcinki 
wybudowała gmina Odo-
-lanów, natomiast odcinek 
o długości 1,5 km w miej-
scowości Tarchały Wielkie 
zrealizował Wielkopolski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu.

Poza budową chodnika 
(z dopuszczeniem ruchu ro-
werowego) zakres robót obej-
mował m.in.: poszerzenie 
pasa ruchu, przebudowę ist-
niejących pod drogą przepu-
stów, budowę odcinków ka-
nalizacji deszczowej, peronu 
zatoki autobusowej, utwar-
dzenie zjazdów do posesji. 

Wartość zadania realizowa-
nego przez WZDW w Pozna-
niu wyniosła 3,2 mln zł.   RAK

Nową ścieżkę wypróbowali m.in. samorządowcy.
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W stronę wodoru
Czy Konin zainwestuje 
w technologią wodorową, 
a wokół miasta powstanie 
nowoczesna „dolina ener-
getyczna”?

Konin i okolice to region 
górniczy, w którym do historii 
przechodzi lokalna gospodar-
ka oparta na węglu brunat-
nym i tradycyjnej energetyce. 
Region koniński czeka trudny 
etap transformacji i znalezie-
nie takich rozwiązań, które 
pozwolą wykorzystać tutej-
szy potencjał (np. wykształ-
cone kadry, istniejącą infra-
strukturę) i zapewnić trwały 
wzrost gospodarczy.

Lokalny biznes i samo-
rządowcy poszukują nowych 
przedsięwzięć i perspekty-
wicznych branż przemysłu. 
Jednym z takich pomysłów 
jest wykorzystanie potencja-
łu wodoru i utworzenie we 
wschodniej Wielkopolsce ko-
nińskiej „doliny energetycz-
nej”. Na świecie wodór jest 
wykorzystywany w przemy-
śle i transporcie publicznym, 
m.in. w autobusach miej-
skich, pociągach, a nawet sa-
molotach. Energia produko-
wana z wodoru należy do jed-
nej z najczystszych, podobnie 
jak ta ze źródeł odnawialnych 
czy energia jądrowa.

Wielkopolska dostrzega 
potencjał ekonomiczny tego 
pierwiastka, dlatego inicju-
je związane z tą tematyką 
przedsięwzięcia. 12 grudnia 
w Centrum Naukowo-Dydak-
tycznym Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie 
odbyła się konferencja pod 
hasłem „Kierunek wodór”, 
w której udział wzięli m.in. 
Jacek Bogusławski z zarządu 
województwa i prezydent Ko-
nina Piotr Korytkowski.

Eksperci przekonywali go-
ści (przedstawicieli nauki, bi-
znesu, samorządu, ale także 
mieszkańców), że w przyszło-
ści wodór będzie wykorzysty-
wany nawet w naszych gospo-
darstwach domowych, a jego 
obecność stanie się powszech-
na. Omawiano przykłady wy-
korzystania wodoru w gospo-
darce, zachęcano lokalne 
środowiska do debaty o od-
nawialnych źródłach ener-
gii oraz do współpracy nauki 
i biznesu przy podejmowaniu 
innowacyjnych projektów.

Konińskie spotkanie jest 
częścią europejskiego pro-
jektu Science Meets Regions, 
którego głównym celem jest 
łączenie nauki z biznesem 
i polityką na szczeblu regio-
nalnym.                         RAK

Otworzyli most
9 listopada dopuszczono 
do ruchu zamknięty przez 
ponad dwa miesiące most 
nad Wartą we Wronkach.

Przypomnijmy, że 29 sierp-
nia Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowalnego wy-
dał zakaz użytkowania mostu 
we Wronkach na drodze wo-
jewódzkiej nr 182, wskazując 
na groźne dla obiektu osuwi-
ska w rejonie mającym wpływ 
na stateczność podpór prze-
prawy. Ta decyzja sparaliżo-
wała komunikację w mieście.

W odpowiedzi zarząd-
ca obiektu i biegnącej tędy 
drogi, Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Pozna-
niu, przygotował dokumen-
tację oraz ekspertyzy (stanu 
technicznego obiektu i geo-
techniczną), które mogłyby 
skłonić nadzór budowlany 
do uchylenia zakazu użytko-
wania obiektu i dopuszczenia 
przejazdu samochodów o ma-
sie do 3,5 t oraz ruchu piesze-
go i rowerowego. 

Specjaliści z Politechniki 
Poznańskiej stwierdzili, że 

stateczność podpór mostu nie 
jest zagrożona i możliwe jest 
dopuszczenie na nim ograni-
czonego ruchu. 

Po zapoznaniu się z tymi 
argumentami nadzór bu-
dowlany uchylił wcześniej-
szą decyzję o zamknięciu 
mostu i orzekł o dopuszcze-
niu ruchu pieszego, rowero-
wego oraz pojazdów o masie 
do 3,5 tony z ograniczeniem 
prędkości do 40 km/h.

Auta wjechały na most po-
nownie 9 listopada. Jedno-
cześnie drogowcy będą pro-
wadzili kompleksowy mo-
nitoring konstrukcji mostu 
i skarp przyczółka, a tak-
że – przy współpracy m.in. 
z właścicielami sąsiednich 
nieruchomości – osuwiska 
występującego na znacznie 
szerszym terenie niż rejon 
przeprawy. W przypadku za-
istnienia wątpliwości lub oko-
liczności mogących świadczyć 
o zagrożeniu bezpieczeństwa 
nie można wykluczyć po-
nownego wstrzymania ru-
chu.                               RAK

Będą ratować z bazy
Śmigłowiec pogotowia w Michałkowie już pod stałym dachem.

Śmigłowiec Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowe-
go stacjonował na lotni-

sku w Michałkowie koło Os-
trowa Wielkopolskiego już od 
pewnego czasu, a jego zało-
ga (pilot, lekarz i ratownik 
medyczny) już wielokrotnie 
niosła pomoc potrzebującym 
w południowo-wschodniej 
Wielkopolsce. Teraz jednak 
zarówno maszyna, jak i ko-

rzystający z niej ludzie zyska-
li docelowe, odpowiednie wa-
runki lokalowe.

16 listopada uroczyście ot-
warto nowo wybudowaną sta-
łą bazę Śmigłowcowej Służ-
by Ratownictwa Medyczne-
go. Sam budynek składa się 
z hangaru dla śmigłowca, po-
mieszczeń operacyjno-socjal-
nych, magazynów medycz-
nych i technicznych. Powsta-

ły też odpowiednie przyłącza, 
stacja paliw oraz przesuwni-
ca, na której maszyna może 
szybko wyjechać z hangaru 
i się do niego „schować”.

Trwająca dwa lata inwesty-
cja kosztowała prawie 8 mln 
zł, z czego 2/3 wyłożył samo-
rząd województwa, a na pozo-
stałą 1/3 złożyły się solidarnie 
94 gminne i powiatowe samo-
rządy z południowej i wschod-

niej części naszego regionu.
– Nie znam drugiego pro-

jektu z tak licznym solidar-
nym współfinansowaniem  
– przyznaje marszałek Marek 
Woźniak, który wziął udział 
w listopadowej uroczystości 
w Michałkowie. – Wielkopol-
ska potrafi! To prawdziwa ra-
dość i satysfakcja w ostatnim 
dniu mijającej kadencji samo-
rządu.                               ABO

Marszałek Marek Woźniak nie ukrywa dumy ze sposobu, w jaki tak wielu wielkopolskim samorządom udało się wspólnie 
sfinansować bazę w Michałkowie.
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Świątecznie

Muzeum Narodowe Rol-
nictwa i Przemysłu Rolno-
-Spożywczego w Szreniawie 
organizuje 16 grudnia Jar-
mark Bożonarodzeniowy. Za-
planowano m.in.: pieczenie 
pierników, koncert kolęd, 
żywą szopkę, warsztaty dla 
dzieci i rodziców. 

Widok miasta

Do 3 lutego 2019 r. w Mu-
zeum Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie moż-
na obejrzeć wystawę pt. 
„Gniezno w malarstwie, 
rysunku i grafice”. Wśród 
prac są dzieła m.in.: Leona 
Wyczółkowskiego, Wojcie-
cha Podlaszewskiego, Jana 
Łukasika.                    RAK

Polecamy

Most we Wronkach otwarto ponownie 9 listopada.
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sejmik

Sejmikowe  
pytania

Przedstawiamy 
tematy, które 
radni poruszali 26 
listopada, podczas 
I sesji sejmiku, 
w ramach punktu 
„interpelacje 
i zapytania”.

Marek Sowa 
(PiS) w swojej 
interpelacji po-
ruszył kwestię 
tempa prac przy 
budowie łączni-

ka drogi wojewódzkiej nr 308 
z drogą ekspresową S5 przy 
węźle Kościan.

Romuald Aj-
chler (SLD-LR) 
pytał o: nakłady 
na infrastruktu-
rę w poszczegól-
nych powiatach, 

mosty we Wronkach i w Mię-
dzychodzie, budowę obwodni-
cy Wronek, reaktywację linii 
kolejowych do Międzychodu, 
remont drogi wojewódzkiej nr 
182, lobbing na rzecz budowy 
trasy S11.

Zbigniew Czer-
wiński (PiS) 
i n t e rpe l owa ł 
w sprawie liczby 
osób zatrudnio-
nych w 2018 r. 

w UMWW, podległych spół-
kach i WORD-ach. Pytał, czy 
w UMWW, podległych spół-
kach ROPS, WZDW są za-
trudnieni krewni radnych, 
członków zarządu wojewódz-
twa, skarbnika, sekretarza, 
dyrektorów departamentów 
UMWW. Pytał też o skut-
ki wyroku NSA związanego 
z procedurą powołania dyrek-
tora szpitala „Dziekanka”.  

Adam Bogry-
cewicz (PiS) 
w zgłoszonej in-
terpelacji za-
dał szereg py-
tań związanych 

z przebudową drogi woje-
wódzkiej nr 190 z Krajenki, 
przez Wysoką do skrzyżowa-
nia z drogą krajową nr 10.

Krzysztof Dem-
biński (PiS) py-
tał o procedury 
dotyczące powo-
łania w UMWW 

specjalisty do spraw równości 
i różnorodności, o zakres obo-
wiązków tej osoby oraz o pla-
ny dotyczące jej merytorycz-
nej działalności.

Zofia Szalczyk 
(PSL) wniosła 
o przekazanie 
informacji, na 
jaki dzień powin-

ni wykazywać stan swojego 
majątku radni województwa 
składający pierwsze oświad-
czenia majątkowe.          ABO

Tak się zaczęła VI kadencja
Szeroka koalicja czterech partii zadecydowała o obsadzie miejsc w zarządzie  
województwa i prezydium sejmiku.

W dwóch odsłonach 
– 23 i 26 listopada 
– odbyła się I sesja 

Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego VI kadencji.

Ostatecznie koalicję rzą-
dzącą województwem za-
wiązali radni z czterech par-
tii, wybrani w październi-
kowych wyborach z trzech 
komitetów: Koalicji Obywa-
telskiej (PO i Nowoczesna), 
Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego oraz SLD-Lewica 
Razem. W sumie te ugrupo-
wania mają w 39-osobowym 
sejmiku 25 miejsc. Skład uzu-
pełnia 13 radnych PiS oraz 
1 przedstawiciel Bezpartyj-
nych Samorządowców (syl-
wetki wszystkich radnych  
– patrz strona 6). 

– Łączy nas demokratycz-
na wizja państwa i europej-
skie wartości – mówił dzien-
nikarzom marszałek Marek 
Woźniak (KO), ogłaszając po-
szerzenie (w myśl ogólnokra-
jowych ustaleń) koalicji KO-
-PSL o SLD.

Zgodnie z zasadami in-
auguracyjną sesję prowadzi 
najstarszy radny. Tym razem 
była to Mirosława Rutkow-
ska-Krupka (KO), która za-
uważyła: – Jesteśmy repre-
zentantami rzeszy ponad 3,5 
miliona Wielkopolan. To od-
powiedzialne zadanie, które 
powinniśmy godnie wykony-
wać.

23 listopada radni odebra-
li zaświadczenia o wyborze 
i złożyli ślubowanie.

Na czele sejmiku

Jedynym zgłoszonym kan-
dydatem na przewodniczą-
cego sejmiku był Wiesław 
Szczepański z SLD-LR. Re-
komendował go szef tego 
klubu Tadeusz Tomaszew-
ski. Przedstawiając sylwet-
kę kandydata, przypomniał, 
że w przeszłości był on m.in. 
posłem przez cztery kadencje, 
wiceministrem infrastruktu-
ry i transportu, a w ostatniej 
kadencji sejmiku – przewod-
niczącym jego Komisji Rewi-
zyjnej. Ma 58 lat, jest sze-
fem wielkopolskich struktur 
SLD. – Na co dzień interesuje 
się historią i sportem. A jak 
z Leszna, to na pewno cho-
dzi na żużel – zakończył pre-
zentację radny Tomaszewski.

Pytany przez Zbigniewa 
Czerwińskiego (PiS) o wizję 
współpracy z radnymi opozy-
cji, kandydat na przewodni-
czącego zadeklarował: – Dla 
mnie najważniejsze jest do-
bro Wielkopolski, politykę 
powinniśmy odłożyć na bok.

W tajnym głosowaniu Wie-
sław Szczepański otrzymał 
38 głosów za i 1 przeciw. 

Po przejęciu prowadzenia 
obrad nowy przewodniczący 
sejmiku podziękował swojej 
poprzedniczce Zofii Szalczyk 
(PSL) i odchodzącemu zarzą-
dowi województwa. I stwier-
dził: – Chciałbym zapewnić 
wszystkich, także tę jedną 
osobę głosującą przeciw, że 
będę się starał, byśmy pra-
cowali w konsensusie. 

Prezydium bez PiS

Kolejnym punktem obrad 
był wybór trzech wiceprze-
wodniczących sejmiku. Zgło-
szono cztery kandydatury. 
Szef klubu KO Henryk Szo-
piński rekomendował swo-
ich radnych Małgorzatę Wa-
szak i Marka Golę; Krzysztof 
Grabowski (PSL) – przewod-
niczącego klubu ludowców 
w sejmiku Jarosława Macie-
jewskiego, a Zbigniew Czer-
wiński – nowo wybraną rad-
ną PiS i wciąż jeszcze wice-
wojewodę wielkopolską Mar-
lenę Maląg.

Po serii pytań radnych PiS 
do kandydatów koalicji za-
rządzono tajne głosowanie. 
Jego wyniki to: Marek Gola 

– 24 za, 10 przeciw, 1 wstrzy-
mujący, Marlena Maląg – 16 
za, 7 przeciw, Jarosław Ma-
ciejewski – 25 za, 11 przeciw, 
Małgorzata Waszak – 25 za, 
7 przeciw, 2 wstrzymujące.

To oznacza, że wszystkie 
miejsca w prezydium sejmi-
ku zajęli przedstawiciele par-
tii koalicyjnych. Nie pozosta-
wili tego bez komentarza rad-
ni PiS.

– 13 radnych nie ma swo-
jego przedstawiciela w pre-
zydium. To pierwszy raz 
od 1998 roku, gdy opozy-
cja została tak potraktowa-
na w sejmiku. Wyznaczacie 
nowe standardy, to taka op-
cja bardziej kazachstańska 
– grzmiał Zbigniew Czer-
wiński.

– Stajecie ze świeczka-
mi w kilka osób pod sądem, 
a tu nie szanujecie zasad de-
mokracji – ironizował Adam 
Bogrycewicz.

– Tak jak w Sejmie jeste-
ście totalną opozycją, tak ge-
neralnie jesteście totalni – 
dodał Marek Sowa.

Do tych komentarzy od-
niósł się w późniejszym wy-
stąpieniu marszałek.

– Według nas stanowisko 
wiceprzewodniczącego sejmi-
ku jest prestiżowe i byłoby 
nielogiczne i niespójne, gdyby 
osoba o skrajnie odmiennych 
poglądach reprezentowała 
na zewnątrz samorządowe 
władze województwa – mó-
wił Marek Woźniak. – Mieli-
śmy tu do czynienia z odegra-
nym przez PiS politycznym 
teatrem, który od początku 
do końca można było prze-
widzieć. Możemy zakładać 
maski i udawać, że żyjemy 
w innej rzeczywistości, ale 
to nieprawda – reprezentu-
jemy dwa skrajne fronty: je-
den opowiada się za Polską 
demokratyczną, europejską, 
zdecentralizowaną, a drugi 
za centralizacją, autokracją 
i sprawowaniem władzy we-
dług woli jednej osoby…

Stary nowy marszałek

Po dłuższej wymianie zdań 
przyszedł czas na wybór 
marszałka województwa. Je-
dynym zgłoszonym kandy-
datem – zaprezentowanym 
przez Henryka Szopińskiego 
(sylwetki wszystkich człon-

ków zarządu przedstawia-
my na stronie 5) – był Ma-
rek Woźniak.

– Jestem otwarty na każ-
dą współpracę, która ma cha-
rakter pozytywnego wpływu 
na rzeczywistość – deklaro-
wał ubiegający się o reelek-
cję marszałek. – Nie traktuję 
tej funkcji jako zwykłej pracy, 
bo są lepsze miejsca do zara-
biania. To, co tu robimy, ro-
bimy dla dobra wspólnego, bo 
to daje satysfakcję.

Marek Woźniak przedsta-
wił priorytety i wyzwania 
rozpoczętej kadencji. Jakie? 
Przygotowanie strategii roz-
woju województwa do roku 
2030. Sprawne zakończenie 
wdrażania obecnego oraz wy-
negocjowanie z UE i przygo-
towanie do wdrażania nowe-
go regionalnego programu 
operacyjnego. Najważniej-
sze inwestycje to: dokończe-
nie budowy szpitala dziecię-
cego, realizacja planu budo-
wy dróg, zakup taboru dla 
kolei (PKM), przygotowanie 
takich zadań jak protonote-
rapia przy WCO, nowe siedzi-
by dla filharmonii, ODN, bi-
blioteki pedagogicznej. Wśród 
największych wyzwań są: 
problemy finansowe szpitali, 
nowy plan gospodarki odpa-
dami, walka ze smogiem, po-
lityka senioralna, cyfryzacja 
szkół, dostosowanie edukacji 
do rynku pracy, wspieranie 
szkolenia i bazy sportowej, 
rozwój obszarów wiejskich.

Po odpowiedzi marszałka 
na pytania radnych (m.in. 
o zarządzanie placówkami 
kultury i służby zdrowia, ob-
chody powstańcze, restruktu-
ryzację Wielkopolski wschod-
niej, mosty w Międzychodzie, 
Sierakowie i Wronkach), 
przystąpiono do tajnego gło-
sowania.  Za ponownym wy-
borem Marka Woźniaka na 
marszałka opowiedziało się 
26 radnych, 11 było przeciw, 
1 wstrzymał się od głosu.

Następnie marszałek 
przedstawił kandydatów, 
na wicemarszałków i człon-
ków zarządu, a radni zadali 
im kilka pytań. Wyniki gło-
sowania wyglądały nastę-
pująco: Wojciech Jankowiak  
– 25 za, 13 przeciw, Krzysztof 
Grabowski – 26 za, 12 prze-
ciw, Marzena Wodzińska – 24 
za, 14 przeciw, Jacek Bogu-
sławski – 25 za, 12 przeciw, 
1 wstrzymujący.

Pierwszy dzień długich ob-
rad zakończyły obowiązkowe 
oświadczenia klubów radnych 
o udzieleniu lub nie popar-
cia nowemu zarządowi woje-
wództwa. Zgodnie z oczekiwa-
niami jedynym klubem opozy-
cyjnym został ten grupujący 
13 radnych PiS.              ABO

Wyboru zarządu i prezydium sejmiku radni dokonali podczas kilku tajnych głosowań.
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Skład prezydium sejmiku tworzą: przewodniczący Wiesław Szczepański (SLD-LR, przy 
mikrofonie) oraz wiceprzewodniczący, od lewej: Marek Gola (KO), Małgorzata Waszak (KO) 
i Jarosław Maciejewski (PSL).
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Przedstawiamy wyciąg z odpowiedzi udzielonych na 
wcześniejsze interpelacje i zapytania radnych.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak
– odpowiedział na interpelacje Zofii Szalczyk. 
W sprawie dofinansowania budowy ścieżki rowe-
rowej wzdłuż DW nr 307 z Opalenicy do Bukowca 
poinformował, że gmina Opalenica złożyła wnioski 

o dofinansowanie realizacji odcinków Opalenica-Porażyn oraz 
Porażyn-Porażyn Dworzec w ramach programu budowy ścieżek 
rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich. Wnioski są poddawane 
szczegółowej analizie i ocenie przez WZDW w Poznaniu zgodnie 
z ustalonymi zasadami ich weryfikacji. W sprawie budowy ob-
wodnic miejscowości Kamieniec i Wolkowo w ciągu DW nr 308 
wskazał, że takie inwestycje nie znajdują się w planie transpor-
towym i planie zagospodarowania przestrzennego województwa, 
jednak mając na względzie potrzeby i oczekiwania lokalnej spo-
łeczności, mogą być wykonane jako drogi niższych kategorii, tj. 
drogi gminne lub powiatowe.

Członek zarządu województwa Maciej Sytek
– przekazał Waldemarowi Witkowskiemu, że 
w opracowanie dokumentacji przetargowej na 
wybór generalnego wykonawcy Wielkopolskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka zaangażowani byli pra-

cownicy spółki Szpitale Wielkopolski i zatrudnieni eksperci. 
Podkreślił, że wzrost po przetargu wartości kontraktu w odnie-
sieniu do wartości kosztorysowej inwestycji nastąpił na poziomie 
15,94 proc., co analizując rynek zamówień publicznych, zarówno 
rządowych, jak i samorządowych, nie jest niczym odbiegającym 
od ogólnokrajowych trendów.

Dyrektor Departamentu Kultury UMWW  
Włodzimierz Mazurkiewicz
– odpowiedział w imieniu marszałka na interpelacje 
Waldemara Witkowskiego. Wyjaśnił, że zgodnie 
z ustawą instytucją kultury zarządza i reprezentuje 

ją na zewnątrz dyrektor. Zatem to dyrektorzy instytucji pono-
szą pełną odpowiedzialność za przebieg realizowanych przed-
sięwzięć. Zadania związane z nadzorem nad inwestycją mogą 
powierzać swoim zastępcom lub innym pracownikom instytucji, 
mogą także dokonać wyboru inżyniera kontraktu albo inwestora 
zastępczego. Poinformował również, że podłożem sporu, do któ-
rego doszło pomiędzy Polskim Teatrem Tańca a byłym głównym 
wykonawcą adaptacji budynku przy ul. Taczaka w Poznaniu na 
siedzibę teatru, były uchybienia po stronie tego wykonawcy. Sta-
nowczość w dochodzeniu przez teatr wypełnienia postanowień 
umowy w zakresie kar spowodowała zaostrzenie konfliktu, czego 
efektem było podjęcie przez wykonawcę działań nielegalnych – 
wywieszenie na fasadzie budynku szkalujących teatr banerów. 
Teatr zgłosił tę sprawę policji, która prowadzi postępowanie 
wyjaśniające. W sprawie wsparcia przez województwo budowy 
nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego poinformo-
wał, że można go dokonać poprzez udzielenie miastu Poznań 
pomocy finansowej, co wymaga podjęcia przez sejmik stosownej 
uchwały, a następnie zawarcia umowy pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego. Procedurę taką można rozpocząć 
po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez prezydenta 
Poznania, jednak do Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie nie 
wpłynęła dotychczas żadna korespondencja. Nie ma natomiast 
formalnej możliwości dofinansowania tej inwestycji środkami 
w ramach WRPO 2014+, gdyż zgodnie z wynegocjowanymi z Ko-
misją Europejską zasadami wsparcie nie może być kierowane na 
budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. W sprawie 
okoliczności zakupu skrzypiec dla Orkiestry Kameralnej Polskie-
go Radia „Amadeus” przedstawił wyjaśnienia przekazane przez 
zastępcę dyrektora tej instytucji Piotra Łużnego. Poinformował 
on, że przed dokonaniem wyboru przesłuchano kilkanaście in-
strumentów, przedstawionych przez różnych oferentów z Polski 
i zagranicy. Zauważył również, że koncertmistrz orkiestry, który 
gra na zakupionym instrumencie, bardzo często występuje z or-
kiestrą jako solista, co dodatkowo uzasadnia wybór skrzypiec 
wysokiej jakości.
– odniósł się do interpelacji Sławomira Hinca w sprawie za-
kupu pałacu w Winnej Górze. Poinformował, że w momencie 
nabycia go przez województwo nie był on obciążony żadnymi 
wierzytelnościami. Wyjaśnił również, że decyzji o zakupie tej 
nieruchomości, w celu utworzenia tam instytucji kultury, towa-
rzyszył fakt funkcjonowania w tym miejscu prywatnego muzeum  
J.H. Dąbrowskiego – miejsca już rozpoznawalnego wśród odbior-
ców oferty muzealnej, któremu groziła likwidacja. Dodatkową, 
symboliczną okolicznością, uzasadniającą przejęcie tego mająt-
ku z intencją udostępnienia go szerokiej publiczności, są tego-
roczne obchody 100-lecia niepodległości Polski, w walkę o którą 
bezpośrednio zaangażowany był generał Dąbrowski. Zakup ze-
społu pałacowo-parkowego w Winnej Górze należy zatem uznać 
za element ochrony dziedzictwa kulturowego w Wielkopolsce, 
do czego samorząd województwa jest zobowiązany.          ABO

Zarząd odpowiada

Podzielili się pracą w sejmikowych komisjach
Sejmik ustalił składy 
czternastu swoich komi-
sji i wyłonił ich przewod-
niczących oraz wiceprze-
wodniczących.

Decyzje w tej sprawie za-
padły 26 listopada, kiedy do-
kończono obrady pierwszej 
sesji sejmiku VI kadencji. 
Podczas samego głosowania 
emocji nie było – radni jedno-
głośnie zaakceptowali wcześ-
niejsze propozycje ustalone 
między przedstawicielami 
czterech sejmikowych klu-
bów. Tę jednomyślność osiąg-
nięto jednak dopiero po kil-
kudziesięciu minutach kulu-
arowych negocjacji.

Ostatecznie radni woje-
wództwa z Koalicji Obywa-
telskiej będą kierować pra-
cami 7 komisji: planowania 
przestrzennego i infrastruk-
tury technicznej – Mirosława 
Rutkowska-Krupka; gospo-
darki – Marta Dzikowska; 
edukacji i nauki – Paulina 
Stochniałek; kultury – Hen-
ryk Szopiński; zdrowia i bez-
pieczeństwa publicznego – 

Tatiana Sokołowska; skarg, 
wniosków i petycji – Ewa Pa-
nowicz; ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej – Hen-
ryk Szymański. 

Przedstawiciele Polskie-
go Stronnictwa Ludowego 
w sejmiku obejmą przewod-
nictwo w trzech komisjach: 
strategii rozwoju regional-
nego i współpracy między-
narodowej – Joanna Król-

-Trąbka; budżetowej – Jan 
Grzesiek; rolnictwa i roz-
woju wsi – Czesław Cieślak. 
Radni z sejmikowego klubu 
Prawa i Sprawiedliwości tak-
że poprowadzą pracę trzech 
komisji: rewizyjnej (tu prze-
wodniczenie z mocy ustawy 
należało się radnemu opozy-
cji) – Zbigniew Czerwiński; 
rodziny i polityki społecznej 
– Andrzej Plichta; statutowej 

– Krzysztof Sobczak. Z kolei 
przewodniczący klubu Soju-
szu Lewicy Demokratycznej 
– Lewica Razem w sejmiku 
Tadeusz Tomaszewski pokie-
ruje Komisją Kultury Fizycz-
nej i Turystyki. 

– Klub SLD nie zgłosił 
swojego kandydata do prac 
w Komisji Rewizyjnej. Prze-
pisy mówią, że każdy klub 
ma prawo, a nie obowiązek, 
mieć swojego przedstawicie-
la w tym gremium – wyjaś-
niał przed głosowaniem prze-
wodniczący sejmiku Wiesław 
Szczepański.

W których komisjach za-
siada najmniej radnych, 
a gdzie zapisało się najwię-
cej chętnych do pracy? Naj-
liczniejsza, zrzeszająca aż 
14 członków, jest Komisja 
Budżetowa, opiniująca pro-
pozycje wszystkich zmian 
finansowych w regional-
nym planie dochodów i wy-
datków. Z kolei tylko po  
5 radnych liczą najmniej-
sze komisje: statutowa oraz 
skarg i wniosków.               RAK

Sejmikowymi komisjami pokierują m.in. debiutujące radne: 
Ewa Panowicz i Marta Dzikowska.
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Kto w „regionalnym rządzie”?
Prezentujemy skład wybranego przez sejmik pięcioosobowego  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Kim są członkowie wiel-
kopolskiego „regional-
nego rządu”?

Marek Woźniak (KO) – 
lat 58, absolwent UAM w Po-
znaniu, w administracji pub-
licznej od 1990 r. Był sekre-
tarzem gminy Suchy Las, 
pracował w Urzędzie Woje-
wódzkim w Poznaniu. Był 
radnym gminy Suchy Las, 
później także powiatu po-
znańskiego, członkiem jego 
zarządu, a od 2002 r. wice-
starostą powiatu. W 2005 r. 
objął funkcję marszałka wo-
jewództwa, którą pełnił także 
przez trzy kolejne kadencje, 
będąc jednocześnie radnym 
sejmiku. Od 2006 r. uczestni-
czy w pracach Europejskiego 
Komitetu Regionów w Bruk-
seli. Jest wiceprzewodniczą-
cym i członkiem prezydium 
KR, przewodniczy delega-
cji polskiej. Od 2011 r. pełni 
funkcję wiceprezesa Związku 
Województw RP.

Wojciech Jankowiak 
(PSL) – lat 62, absolwent 
UAM w Poznaniu, od 1989 r. 
pełnił wiele funkcji w admi-
nistracji publicznej, m.in. był 
wiceprezydentem Poznania, 
dyrektorem departamentu 
w Urzędzie Rady Ministrów, 
wicewojewodą poznańskim. 
W 1998 r. został radnym 
sejmiku i członkiem zarzą-
du województwa. W latach 
2001-2003 był wicewojewo-
dą wielkopolskim. W 2006, 
2010 i 2014 r. ponownie zo-

stał radnym sejmiku. Przez 
ostatnie trzy kadencje był 
wicemarszałkiem, angażo-
wał się m.in. w sprawy trans-
portu kolejowego i drogowe-
go oraz wdrażanie funduszy 
unijnych z EFS.

Krzysztof Grabowski 
(PSL) – lat 45, absolwent 
UAM w Poznaniu, dzien-
nikarz z kilkunastoletnim 
stażem, współpracował z re-
gionalnymi i krajowymi re-
dakcjami radia, telewizji 
i prasy. Pełnił też funkcję 
rzecznika prasowego Pań-
stwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Kaliszu. Od 
1994 r. był radnym, a póź-
niej przez trzy kadencje 
przewodniczącym rady gmi-
ny Ceków-Kolonia w powie-
cie kaliskim. W 2010 r. zdo-

był mandat radnego sejmiku 
i został członkiem zarządu 
województwa, nadzorującym 
m.in. kwestie rolnictwa, me-
lioracji, geodezji i gospodar-
ki mieniem. W 2014 r. po-
nownie został radnym i objął 
funkcję wicemarszałka.

Marzena Wodzińska 
(KO) – lat 47, absolwent-
ka Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu. Przez większość 
kariery zawodowej pracowa-
ła w bankowości: najpierw 
w NBP w Kaliszu, następ-
nie w placówkach komer-
cyjnych, by w 2004 r. objąć 
w Ostrowie Wlkp. stanowi-
sko dyrektora oddziału jed-
nego z największych banków 
w Polsce. Jest ekspertem 
w dziedzinie rachunkowo-
ści i finansów, chętnie an-

gażuje się w akcje społecz-
ne. W 2014 r. została radną 
sejmiku i członkiem zarządu 
województwa, nadzorowała 
m.in. ochronę środowiska 
i politykę społeczną.

Jacek Bogusławski 
(KO) – lat 46, pilanin, ab-
solwent Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, przedsiębiorca 
z 20-letnim doświadczeniem. 
Właściciel firmy zajmującej 
się wydawaniem materiałów 
szkoleniowych z zakresu na-
uki jazdy i bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Współ-
twórca m.in. portalu i gaze-
ty „FaktyPilskie.pl” oraz ma-
gazynu „Strefa Jazdy”. Przez 
dwie ostatnie kadencje był 
radnym miasta Piły, gdzie 
przewodniczył Komisji Go-
spodarki Miejskiej.         RAK

Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Od lewej: Jacek Bogusławski, Krzysztof Grabowski, 
Marek Woźniak, Wojciech Jankowiak, Marzena Wodzińska.
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sejmik

Radni  
Województwa  
Wielkopolskiego  
VI kadencji

Przemysław Ajchler, lat 39, 
Międzychód, 9754 głosy 
w okręgu nr 2.  
Wybrany z listy KO. 

Romuald Ajchler, lat 69, 
Sieraków, 14.743 głosy 
w okręgu nr 2.  
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.

Krzysztof Dembiński,  
lat 50, Niepruszewo, 7814 
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.

Joanna Jaśkowiak,  
lat 52, Poznań,  
30.892 głosy w okręgu nr 1.  
Wybrana z listy KO.

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.

Marlena Maląg, lat 53, 
Ostrów Wielkopolski, 
46.763 głosy w okręgu nr 5. 
Wybrana z listy PiS.

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.

Wiesław Szczepański,  
lat 58, Leszno, 11.107 
głosów w okręgu nr 6. 
Wybrany z listy SLD.

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

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

Tadeusz Tomaszewski,  
lat 59, Niechanowo,  
21.983 głosy w okręgu nr 3. 
Wybrany z listy SLD.

Małgorzata Waszak,  
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.

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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Plac i stadion
Plac Wolności (oferujący atrakcje obozu po-
wstańczego), Stadion Miejski (z wieczornym 
koncertem gwiazd polskiej sceny muzycznej), 
pomnik Powstańców Wielkopolskich (przy któ-
rym zaplanowano główne obchody), kościół 
farny (gdzie odprawiona zostanie msza św. za 
powstańców) – to najważniejsze miejsca zwią-
zane z centralnymi obchodami 100. rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, organi-
zowanymi 27 grudnia w Poznaniu przez samo-
rząd województwa. Dzień później rocznicowe 
uroczystości odbędą się w Warszawie. Złożą 
się na nie msza św. w archikatedrze oraz zło-
żenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żoł-
nierza i na Powązkach. Jak przedstawia się 
szczegółowy program obchodów?  >> strona II

Cztery spojrzenia
„Było to pierwsze w dziejach Polski powsta-
nie, które znalazło tak powszechny odzew 
u wszystkich Polaków bez względu na po-
chodzenie społeczne”. „Walka Wielkopolan 
o uwolnienie się spod władzy Niemiec była 
aktem patriotyzmu czynu, powstaniem ra-
cjonalnym”. „Klęski przywykliśmy obracać na 
moralne zwycięstwa. Z przegranych wodzów 
czynić bohaterów. Wobec zwycięstwa i zwy-
cięzców stajemy cokolwiek bezradni”. „Zwy-
cięstwo powstania w pamięci wielu osób jest 
jednocześnie zwycięstwem rodzinnym, lokal-
nym, wielkopolskim i ogólnopolskim”. 

Przypominamy fragmenty tekstów czworga 
wybitnych poznańskich profesorów, napisa-
nych dla „Monitora” 10 lat temu. >> strona III

Inaczej zrobione
– To było wykorzystanie odpowiedniego mo-
mentu, coś wręcz nieprawdopodobnego. Zbiegło 
się pojawienie w tym samym miejscu i czasie 
czterech czynników i myśmy tego nie zmarno-
wali! Gdyby któregoś z tych czynników zabra-
kło, nic by się wówczas nie udało. To było po-
wstanie, ale jakże inaczej przygotowane i prze-
prowadzone w porównaniu do wcześniejszych 
wielkich powstań narodowych! I diabli mnie 
biorą, gdy widzę, jak wy, Wielkopolanie, nie 
umiecie się tym chwalić, odpowiednio rekla-
mować – zwraca uwagę historyk i publicysta 
dr Marek Rezler. Ze współredaktorem i jednym 
z autorów „Encyklopedii Powstania Wielkopol-
skiego 1918-1919” rozmawiamy o faktach i mi-
tach zrywu z tamtych lat.   >> strony VI-VII

Album o zrywie
– Zdajemy sobie sprawę z tego, że o zwycię-
skim Powstaniu Wielkopolskim wciąż wie 
zbyt wąskie grono osób. Chcemy, aby tych, 
którzy znają historię powstania, było jak naj-
więcej, nie tylko w Wielkopolsce, ale i w kra-
ju. Dlatego tak ważne było, aby zebrać wiedzę 
o nim w formie wydawnictwa, które przed-
stawi najważniejsze fakty, uporządkuje je 
i uczyni dostępnymi dla odbiorców – mówił 
13 listopada marszałek Marek Woźniak, pre-
zentując świeżo wydrukowaną „Encyklopedię 
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. Dzię-
ki wsparciu finansowemu regionalnego samo-
rządu tę długo oczekiwaną pozycję wydała 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum 
Animacji Kultury.                 >> strona VIII 

Powstali i zwyciężyli
Mija sto lat od wybuchu wielkopolskiej insurekcji z lat 1918-1919.

Organizowane przez samorząd województwa obchody rocznicowe i towarzysząca im kampania promocyjna odbywają się pod hasłem „Wolność liczy się w każdym wieku”.
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Szanowni Państwo,

Wielkopolanie wolność kochają i szanują! 

Dla nas patriotyzm to praca organiczna.  
Jej etosowi wciąż pozostajemy wierni.  

Zwycięstwo w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 najpierw żmudnie 
wypracowywaliśmy, by potem skutecznie je wywalczyć. 

To nasza duma. I zobowiązanie. 

Chcemy się z tą historią utożsamiać, bo dodaje nam sił  
w codziennym zabieganiu o dobro Wielkopolski.  

27 grudnia zadbajmy wspólnie o zachowanie – w historii regionu  
i naszej osobistej – wdzięcznej pamięci o ludziach i wydarzeniu,  
od którego 100 lat temu rozpoczął się marsz Wielkopolski ku wolności. 

Zwycięski!

   

Marek Woźniak,  
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

PROGRAM OBCHODÓW 
27 GRUDNIA 2018, POZNAŃ 

11.15 Złożenie wiązanek od władz województwa na mogile  
 generała Stanisława Taczaka  
 Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan 

12.30 Msza święta w intencji Powstańców Wielkopolskich 
 Fara Poznańska, ul. Gołębia 1

14.00 Obóz powstańczy  
 plac Wolności

16.40 Uroczystości i złożenie wiązanek  
 przy pomniku Powstańców Wielkopolskich

19.30 Koncert MUZYKA WOLNOŚCI Poznań 2018 
 Stadion Miejski w Poznaniu, ul. Bułgarska 17 

28 GRUDNIA 2018, WARSZAWA

12.00 Msza święta w intencji Powstańców Wielkopolskich 
 Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa  
 św. Jana Chrzciciela,  
 ul. Świętojańska 8

13.30 Uroczystości i złożenie wiązanek przy Grobie   
 Nieznanego Żołnierza  
 plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 Bezpośrednio po uroczystościach złożenie wiązanek  
 na Cmentarzu Wojskowym 
 ul. Powązkowska 43/45

Organizator:  Partner koncertu:   Współorganizator:

27GRUDNIA.PL

Plac, pomnik i stadion
Jak będziemy świętować 100. rocznicę wybuchu powstania?

Samorząd województwa, 
jak co roku, jest organi-
zatorem głównych uro-

czystości upamiętniających 
wybuch Powstania Wielko-
polskiego. 100. rocznica tego 
wydarzenia jest szczególna, 
stad za nami już wiele wyda-
rzeń związanych z tymi ob-
chodami, jednak ich kulmi-
nacja nastąpi 27 i 28 grudnia.

Dokładnie sto lat od wybu-
chu powstania świętować bę-
dziemy w Poznaniu. 27 grud-
nia o godz. 11.15 władze wo-
jewództwa złożą kwiaty na 
mogile gen. Stanisława Ta-
czaka (Cmentarz Zasłużo-
nych Wielkopolan). O godz. 
12.30 w kościele farnym roz-
pocznie się msza św. w in-
tencji powstańców wielko-
polskich. 

Od godz. 14 do 19 na pla-
cu Wolności wszyscy chęt-
ni będą mogli skorzystać 
z atrakcji przygotowanych 
w ramach obozu powstań-
czego. Tradycyjnie już bę-
dzie możliwość zrobienia so-

bie retrofotografii, wysłania 
okolicznościowej pocztówki 
czy wyrobienia powstańczej 
legitymacji. Nie zabraknie 
rekonstruktorów, specjalne 
dioramy pokażą nam różne 
aspekty powstańczego życia. 
Dla pokrzepienia organizato-
rzy proponują wojskową gro-
chówkę i gorącą herbatę.

Jeżeli tylko pogoda po-
zwoli, o godz. 14 nad Sta-
rym Rynkiem i placem Wol-
ności przelecą dwa fokkery 
z „Wielkopolskiej Eskadry 
Niepodległości” – samoloty 
zrekonstruowane na wzór 
tych, które sto lat wcześniej 
zdobyli powstańcy.

Główne uroczystości, na 
które zaproszono także naj-
wyższe władze państwowe, 
zaplanowano na godz. 16.40 
przy pomniku Powstańców 
Wielkopolskich.

Wieczorem (od 19.30, 
transmisja w TVN od 20) kil-
kadziesiąt tysięcy widzów na 
Stadionie Miejskim i o wiele 
więcej w całej Polsce przed 

telewizorami będzie świad-
kami koncertu „MUZYKA 
WOLNOŚCI Poznań 2018”. 
Na scenie, nawiązującej do 
kokardy narodowej, wystą-
pią we współczesnym reper-
tuarze: Perfect, Kayah, Edy-
ta Górniak, Lady Pank, An-
drzej Piaseczny, Maryla Ro-
dowicz, Natalia Kukulska, 
Margaret, Kamil Bednarek, 
Natalia Szroeder, Kasia Ko-
walska, Michał Szpak, Va-
rius Manx & Kasia Stankie-
wicz, Anna Wyszkoni, Lom-
bard, Cleo, Stanisław Soy-
ka, Sebastian Riedel, Kasia 
Wilk & Mezo, Sztywny Pal 
Azji, Ola Gintrowska.  Arty-
stom towarzyszyć będzie or-
kiestra symfoniczna pod kie-
rownictwem: Adama Sztaby, 
Daniela Nosewicza i Nikoli 
Kołodziejczyka. 

Producentem koncertu, 
na zlecenie Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, 
jest TVN. Gospodarzami wie-
czoru będą Grażyna Torbicka 
i Olivier Janiak. 

Koncert składa się z trzech 
części, zatytułowanych ko-
lejno Wiara, Nadzieja i Wol-
ność. Tłem będą filmowe na-
wiązania do wydarzeń hi-
storycznych sprzed wieku, 
ukazujących bohaterów Po-
wstania Wielkopolskiego.

28 grudnia Wielkopola-
nie przypomną o swoim zry-
wie sprzed wieku w stolicy. 
W samo południe w war-
szawskiej archikatedrze 
odprawiona zostanie msza 
św. w intencji powstańców. 
O godz. 13.30 odbędą się uro-
czystości przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza. Po ich za-
kończeniu uczestnicy prze-
niosą się na warszawskie Po-
wązki, gdzie na Cmentarzu 
Wojskowym złożą kwiaty. 

Współorganizatorem ob-
chodów jest Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielko-
polskiego 1918-1919. Więcej 
o centralnych obchodach i in-
nych rocznicowych wydarze-
niach – na stronie interne-
towej 27grudnia.pl.      ABO

W holu Urzędu Marszałkowskiego stoi specjalny kalendarz 
odliczający dni do 100. rocznicy wybuchu powstania. Wyłożono 
też okolicznościową księgę pamiątkową, w której (w godzinach 
pracy UMWW) można dokonywać rocznicowych wpisów. 
„Powstanie Wielkopolskie mówi wiele o nas, Wielkopolanach 
i Polakach w jednym” – to fragment pierwszego wpisu, 
dokonanego przez marszałka Marka Woźniaka.
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Cztery spojrzenia…
Czworo wybitnych poznańskich profesorów napisało 10 lat temu – do specjalnego 

wydania „Monitora” na 90. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego – refleksje 
na jego temat z różnych perspektyw. Przypominamy fragmenty tych tekstów.

Polacy na wiek XIX jak-
że często spoglądają 
przez pryzmat powstań 

narodowych kończących się 
klęskami. W owych latach 
zadawano sobie dramatyczne 
pytanie „bić się czy nie bić?”.  
Książę Adam Czartoryski, je-
den z najwybitniejszych pol-
skich mężów stanu, rozwa-
żając po klęsce powstania li-
stopadowego szanse kolejne-
go, podnosił, że powinno być 
silne, powszechne i „w porę 
zrobione”. Przez to ostatnie 
określenie rozumiał sprzyja-
jącą sytuację międzynarodo-
wą. Ku tej koncepcji skłaniał 
się Adam Mickiewicz, wzno-
sząc błaganie do Boga:

„O wojnę powszechną za 
wolność ludów

Prosimy Cię Panie”. (…)
Wielkopolanie w ciągu wie-

ku przekształcili się w społe-
czeństwo nowoczesne, o wy-
sokim poziomie świadomości 
narodowej, wewnętrznie soli-
darne, identyfikujące sprawy 
narodowe ze sprawami Koś-
cioła. Celem była wolna Pol-
ska. „Bo tą nadzieją jako na-
ród istniejemy” – pisał „Ku-
rier Poznański”.

Spełniony był pierwszy wa-
runek nakreślony przez księ-
cia Czartoryskiego. Ukształ-

towało się społeczeństwo 
obywatelskie, mogące pod-
jąć walkę o wolność. Ale wa-
runkiem sukcesu była sprzy-
jająca sytuacja międzynaro-
dowa. (…)

Stał się cud, bo tak to tylko 
można określić. 

W 1918 Rosja, teraz już 
sowiecka, przymuszona zo-
stała do wystąpienia z woj-
ny, a Niemcy i Austro-Węgry 
poniosły klęskę. Ciałem sta-
ły się słowa Adama Mickie-
wicza:

„Od niewoli moskiewskiej, 
austriackiej i pruskiej

Wybaw nas Panie”.

Teraz wydarzenia potoczy-
ły się lawinowo. (…)

W sumie około 20 procent 
Polaków zamieszkałych 
w Wielkopolsce było zaan-
gażowanych w działania po-
wstańcze. Było to pierwsze 
w dziejach Polski powstanie, 
które znalazło tak powszech-
ny odzew u wszystkich Pola-
ków bez względu na pocho-
dzenie społeczne. Na zaple-
czu materialna ofiarność na 
rzecz powstania była nie-
zwykła. Jak wspominano, 
„za honor i zaszczyt sobie 
mając te ofiary”.

Prof. Lech Trzeciakowski

Zastanawiałem się wie-
lokrotnie, na ile „sze-
rokie i głębokie” jest 

nasze wyobrażenie o insu-
rekcji? Czy potrafimy wyjść 
poza aury i scenariusze ro-
mantyczne. Poza to, czego 
na lekcjach historii i języka 
polskiego uczono nas w szko-
le. W naszej świadomości po-
wstanie tak silnie łączy się 
z cierpieniem, ofiarą i osobi-
stym poświęceniem, że każdy 
inny scenariusz jawi się jako 
„niepełny”, „mniej wartościo-
wy” i nie do końca wiadomo 
właściwie, jaki? Klęski przy-
wykliśmy obracać na mo-
ralne zwycięstwa. Z prze-
granych wodzów czynić bo-
haterów. Wobec zwycięstwa 
i zwycięzców stajemy cokol-
wiek bezradni. I przywykli 
do liczenia ofiar nie umie-
my właściwie „oszacować” 
tryumfu (chwała zwyciężo-
nym, to jasne, ale czy także 
zwycięzcom?!). (…)

W Wielkopolsce – od cza-
sów organiczników – boha-
ter jest przeważnie zbiorowy 
i w warunkach zaboru pru-
skiego wszelki indywidu-
alny wysiłek nie znajdował 
tu uznania. Mieli „stańczy-

cy” swoją Realpolitik, mie-
li i „organicznicy” (bardziej 
w tym do siebie podobni niż 
się komu wydaje!). „Indywi-
duum – pisał Motty – musi 
samo się znieść, samo wyrzec 
się siebie i przelać się w ogól-
ność”. Cieszkowski radził zre-
zygnować z indywidualnej 
„abstrakcyjności”, by stać 
się „osobnikiem społecznym”. 
No i staliśmy się „osobnikami 
społecznymi”! Pierwsi zbudo-
waliśmy społeczeństwo oby-
watelskie. I tacy mało „abs-
trakcyjni” dziś jesteśmy! 

To nie przypadek więc, że 
na pierwszym miejscu wśród 
patronów wielkopolskich 
ulic, placów, parków i osied-
li mamy bohatera zbiorowe-
go: „powstańców wielko-
polskich” (występujących 
– bagatela – 166 razy!!!). To 
nasi Trauguttowie przelani 
„w ogólność” – wszyscy po-
wstańcy bez wyjątku, do-
wódcy i szeregowi, a w ich 
liczbie także mój ukochany 
dziadek, „niejaki” (ale nie 
dla mnie) Franciszek.

Prof. Waldemar Łazuga

Od Powstania Wielko-
polskiego minęło tyle 
lat, że nie należy ono 

już w zasadzie do niczyjej 
indywidualnej pamięci bio-
graficznej, nie jest wspo-
mnieniem opartym na włas-
nym przeżyciu; staje się więc 
przedmiotem historycznej 
pamięci zbiorowej. (…)

Pamięć o powstaniu – jak 
rzadko którym wydarze-
niu z naszej historii – łączy 
w sobie kilka warstw trady-
cji. (…) Zwycięstwo powsta-
nia w pamięci wielu osób jest 

jednocześnie zwycięstwem 
rodzinnym, lokalnym, wiel-
kopolskim i ogólnopolskim. 
Najważniejsza jest tu jednak 
zdecydowanie tradycja regio-
nalna – powstanie jest prze-
de wszystkim Powstaniem 
Wielkopolskim. (…)

Powstanie Wielkopolskie 
stało się najważniejszym 
w regionie elementem patrio-
tycznej, pozytywnej, łączącej, 
a nie dzielącej, nie jątrzącej 
i nie wzbudzającej kontro-
wersji tradycji, nie skierowa-
nej przeciwko żadnym współ-

rodakom ani też sąsiadom. 
Kształt miejsc pamięci odbi-
ja bardzo dobrze charakter 
powstania, które znakomicie 
łączyło spontaniczny, maso-
wy ruch oddolny z odgórną 
koordynacją i dowodzeniem 
oraz właściwą mieszkańcom 
regionu organizacją. Wyda-
rzenia z lat 1918-1919 nie 
budzą właściwie żadnych 
kontrowersji, sporów o tak-
tykę, sprawców ostatecznego 
sukcesu czy winnych niektó-
rych lokalnych niepowodzeń. 
Być może jedną z przyczyn 
tego jest fakt, że powstanie 
działo się „wszędzie” i „jed-
nocześnie”. 

Wielkość powstania pole-
gała przy tym nie tylko na 
bohaterstwie na polu wal-
ki, na ofierze z życia ponad 
dwóch tysięcy młodych pa-
triotów, lecz także na mą-
drej organizacji i zapobiegli-
wości, która pozwoliła funk-
cjonować regionowi jako od-
dzielne, niezależne, w pełni 
samowystarczalne państwo, 
aż do chwili podpisania trak-
tatu wersalskiego i włącze-
nia Wielkopolski w granice 
niepodległej Ojczyzny.

Prof. Marek Ziółkowski

Walka Wielkopolan 
o uwolnienie się 
spod władzy Nie-

miec była aktem „patrioty-
zmu czynu”, powstaniem 
racjonalnym. Na obszarze 
Wielkopolski przenikały się 
od najdawniejszych czasów 
osadnictwo polskie z napły-
wowym osadnictwem niemie-
ckim. Pruska zwierzchność 
przerwała na ponad sto lat 
tę pokojową koegzystencję. 
Skutki zaboru i podporząd-
kowania najbardziej ekspan-
sywnemu, ale i najbardziej 
dynamicznie rozwijającemu 
się krajowi niemieckiemu 

miały dla ziem zachodnich 
ambiwalentny charakter. 
Najbardziej na zachód wysu-
nięty bastion ziem polskich 
zmuszony został do rywaliza-
cji. Jednocześnie miało miej-
sce przenikanie różnych wzo-
rów zachowań, treści kultu-
rowych oraz społecznych na-
wyków. Przerwana ciągłość 
kulturowa i utrata niepod-
ległości była katastrofą dla 
wszystkim ziem polskich. 
Wielkopolska w porównaniu 
z innymi zaborami wyszła 
jednak z zaborów najmniej 
okaleczona. Poprzez pracę 
organiczną, stwarzanie fak-

tów dokonanych w zakresie 
instytucjonalizacji kultury 
i gospodarki oraz samorząd-
ność Wielkopolanie przygo-
towali się na niepodległość. 
Powstanie stanowiło ostatnie 
ogniwo w trwających dziesię-
ciolecia zmaganiach. Miesz-
kańcy tego regionu wyko-
rzystali szansę, chwytając 
za broń w decydującym mo-
mencie historycznym. (…)

Dzisiaj stolica Wielkopol-
ski, która przyczyniła się 
w istotny sposób do odzyska-
nia niepodległości Polski, jest 
ważnym inicjatorem i koor-
dynatorem współpracy mię-
dzy regionami, najważniej-
szymi wspornikami global-
nej ojczyzny.  Region, który 
poradził sobie z polityką ger-
manizacji, dowiódł odwagi 
w walce „patriotyzmu czynu”, 
dziś jest kreatorem porozu-
mienia polsko-niemieckiego 
przez współpracę. Dla Niem-
ców, ceniących sobie zasadę 
federalizmu, Wielkopolska 
jest najbliższym sąsiadem 
i partnerem, z którym moż-
na porozumiewać się bez po-
średnictwa centrali. Ta bli-
skość i bezpośredniość kon-
taktów ułatwia dialog i zbli-
żenie ludzi.

Prof. Anna Wolff-Powęska
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– „W świadomości narodu utrwalił 
się schemat wielkich powstań na-
rodowych w Królestwie Polskim 
jako wzoru i przykładu najwłaś-
ciwszej postawy, modelu do kon-
tynuowania przez kolejne pokole-
nia” – czytamy we wstępie  pana 
i prof. Janusza Karwata do „En-
cyklopedii Powstania Wielkopol-
skiego 1918-1919”. Z czego wyni-
ka to, że Polacy czczą powstania 
przegrane i o nich uczą się w szko-
łach, a o tym zwycięskim, porząd-
nie przeprowadzonym jest ciszej?
– Wydaje mi się, że praprzyczyną są 
różnice w mentalności regionalnej. 
Inaczej rozumują mieszkańcy Ma-
zowsza, inaczej Małopolski, a ina-
czej Wielkopolanie. Tych pierwszych 
cechuje dynamizm, pomysłowość, 
umiejętność dostosowania się do sy-
tuacji, a jednocześnie narzucanie in-
nym określonego modelu działania. 
W ciągu ponad stu lat braku nie-
podległości upowszechnił się pewien 
model patriotyzmu ukształtowany 
właśnie w zaborze rosyjskim: Polak 
obowiązkowo w każdym pokoleniu 
musi mieć powstanie, musi cierpieć, 
musi ginąć, najlepiej jak się przeje-
dzie na długoletnią „wycieczkę” na 
Syberię albo wyemigruje, musi się 
poświęcać, musi dawać świadectwo, 
musi płacić krwią za wolność naszą 
i waszą – nie ma innej formy walki 
o niepodległość jak tylko ta zbrojna. 
Ten ukształtowany w dawnym Kró-
lestwie Polskim pogląd został narzu-
cony innym polskim obszarom. I na-
wet można się było spotkać z jakimś 
rodzajem kompleksu, że oni walczyli 
i ginęli, a u nas „nic się nie działo”. 
Tymczasem trzeba jasno powiedzieć, 
że w każdym z pozostałych zaborów 
Polacy (którzy notabene uczestni-
czyli też w wielkich powstaniach na 
terenie Królestwa Polskiego) dzia-
łali u siebie w taki sposób, jaki był 
najlepszy pod panowaniem danego 
zaborcy i w tych konkretnych wa-
runkach. Czas najwyższy skończyć 
z mówieniem, że mieszkający w za-
borze pruskim i austriackim byli 
bierni czy obojętni! Uważam zresz-
tą, że tak zwane romantyczne my-
ślenie jest przekleństwem polskich 
dziejów. Wielkie powstania narodo-
we wybuchały w najmniej odpowied-
nim momencie, były nieskuteczne 
i doprowadzały do ogromnych strat.
– Brutalnie jednak można po-
wiedzieć, że w ostatecznym roz-
rachunku liczy się skuteczność. 
A przecież, niezależnie od przy-
jętych metod walki, we wszyst-
kich trzech zaborach odzyskali-
śmy niepodległość mniej więcej 
w tym samym czasie…
– Tak, ale wielkie powstania naro-
dowe nie miały na ten fakt tak na-
prawdę większego wpływu… Jestem 
przekonany, że w czasie konferencji 
pokojowej w Paryżu, między stycz-
niem a czerwcem 1919 roku, kie-
dy zastanawiano się nad nowym 
kształtem granic w Europie, nasze 
poświęcenie i męczeństwo nie mia-
ły znaczenia. Tam decydowały czyn-

niki wynikające z ukła-
du sił i interesów poli-
tyki europejskich mo-
carstw. 
– Ale nie zaprzeczy 
pan, że na te pary-
skie rozstrzygnięcia 
w kwestii przyna-
leżności państwowej 
Wielkopolski ostatecz-
nie istotny wpływ mia-
ło nic innego, jak właśnie 
powstanie!
– Tak, ale jakże inaczej przygoto-
wane i przeprowadzone! W swojej 
publicystyce wielokrotnie zastana-
wiałem się nad tym, dlaczego Wiel-
kopolanom zazwyczaj wystąpie-
nia powstańcze się udawały (poza 
tym z okresu Wiosny Ludów, któ-
re, moim zdaniem, było pewnego ro-
dzaju błędem w sztuce). Doszedłem 
do wniosku, że ludzie mieszkający 
między Notecią a Kępnem i między 
Międzyrzeczem a Koninem myślą 
inaczej. Ich nie trzeba agitować, oni 
muszą sami być wewnętrznie prze-
konani, że dana metoda działania 
jest prawidłowa. I jak są, to raczej 
powszechnie, a wtedy nie potrzeba 
związku, stowarzyszenia, organiza-
cji, statutów, agitatorów. Oni będą 
to robić, bo tak trzeba, bo tak jest 
słusznie. I jak nie trzeba było Wiel-
kopolan przekonywać do sensu pra-
cy organicznej, tak w odpowiednim 
momencie wytworzyło się powszech-
ne poparcie dla czynu zbrojnego.
– W kraju wiedza o Powstaniu 
Wielkopolskim jest niewielka. Ale 
czy u nas, w regionie jest rzetelna? 
Czy to nie takie powierzchowne 
uniesienia i powtarzanie legend? 

– Różnie z tym bywa… Powiedz-
my sobie szczerze – „z tego chleba 
nie ma”, na co dzień się tymi spra-
wami nie żyje, większe wzmożenie 
informacyjne następuje zazwyczaj 
w okolicach ważnych rocznic. Może 
to i zdrowe podejście? Nie wyma-
gajmy, żeby w czerwcu czy lipcu 
ludzie masowo podniecali się Po-
wstaniem Wielkopolskim. Trzeba 
patrzeć życiowo i trzeźwo. Ale jeże-
li już się tym zajmujemy, to powin-
niśmy być świadomi, co i jak wtedy 
się wydarzyło.
– Ustalmy zatem, co jest prawdą, 
a co legendą; co faktem, a co mi-
tem. Zgoda?

– Proszę bardzo.

Słońce na wiosnę

– Powstanie Wielkopolskie roz-
poczęło się 27 grudnia 1918 roku, 
a zakończył je rozejm zawarty 
w Trewirze 16 lutego 1919 roku 
między Niemcami a Ententą.

– W historii nie ma wydarzeń wy-
skakujących na zasadzie deus ex 
machina, że coś pojawiło się, zniknę-
ło i koniec. Każde zdarzenie ma swo-
ją genezę, ciąg okoliczności prowa-
dzących do jego zaistnienia, a potem 
szereg rezultatów. Oczywiście, ściśle 
trzymając się chronologii, mówimy, 
że Powstanie Wielkopolskie to okres 

od 27 grud-
nia 1918 roku do 

16 lutego roku następnego. Ale na 
to nakłada się czas funkcjonowania, 
jak ja to nazywam, „wielkopolskiego 
państwa powstańczego” – do czasu 
podpisania traktatu wersalskiego, 
a nawet do jego uprawomocnienia, 
czyli do stycznia 1920 roku. 

– Już po zakończeniu powstania, 
a jeszcze przed podpisaniem 28 
czerwca 1919 r. traktatu wersal-
skiego, Niemcy planowali, mimo 
ustaleń rozejmu w Trewirze, 
ofensywę przeciwko Wielkopol-
sce, którą miał dowodzić pocho-
dzący z Poznania marszałek Paul 
von Hindenburg.
– Oczywiście. W pierwszym okresie 
Powstania Wielkopolskiego Niemcy 
mieli zrewoltowaną armię na fron-
cie zachodnim i, nieco mniej zrewol-
towaną, sześciusettysięczną armię 
Ober-Ostu, operującą w okolicach 
Litwy, Łotwy i Estonii. Dopóki te 
oddziały nie wróciły do centrum 
państwa, Niemcy nie mieli dość sił, 
by wyegzekwować posłuszeństwo 
Wielkopolan. Jednocześnie zdawa-
li sobie sprawę, że Ententa wymusi 
na nich bardzo trudne warunki po-
koju, więc dobrze byłoby wykonać 
jakiś ruch wyprzedzający, zastoso-
wać metodę faktów dokonanych. Sy-
tuacja zaczęła się zmieniać: wraca-
ły oddziały Ober-Ostu; rewolucyjne 
wrzenie w Niemczech nieco opadło; 
żołnierze, którzy po latach wojny 
rwali się do domów, zobaczyli, że sy-
tuacja w kraju jest fatalna, a w ar-
mii przynajmniej mieli zapewnio-
ny wikt i opierunek. Gdy niemiecka 
armia zaczęła się odradzać, wiosną 
1919 roku planowano wielką ofen-
sywę przeciwko Polsce; Wielkopol-
ska w tej koncepcji miała być wzię-
ta niejako „z marszu”. Gdyby do 

tego doszło, młode państwo polskie 
nie miałoby wystarczającej siły, by 
się przeciwstawić takiemu uderze-
niu, o samej Wielkopolsce już nie 
mówiąc. Na szczęście nasz wywiad 
poznał niemieckie zamiary i zawia-
domił państwa koalicji. Marszałek 
Ferdinand Foch przestrzegł władze 
niemieckie, że w razie ataku na Pol-
skę otworzy front zachodni i zatrzy-
ma się dopiero w Berlinie. Niem-
cy zrezygnowali ze swoich planów. 
Na marginesie dodajmy, że operacja 
„Frühlingssonne” zakładała uderze-
nie na Polskę z Pomorza Zachodnie-
go, Prus Wschodnich i Dolnego Ślą-
ska. Wtedy nie została przeprowa-
dzona, ale 20 lat później…
– Godzina rozpoczęcia walk w Po-
znaniu, a więc i wybuchu powsta-
nia, to 16.40.
– To legenda,  miała być czymś 
na wzór „godziny W” z Warszawy 
w 1944 roku. Parę lat temu udało 
się dotrzeć do dokumentów zacho-
wanych w jednym z kościołów po-
znańskich, gdzie znajdował się za-
pis, że w roku 1919 arcybiskup ka-
zał bić w dzwony o godz. 16.40 dla 
uczczenia rocznicy wybuchu powsta-
nia. Tymczasem fakty nie pozwalają 
na przyjęcie tej godziny. 27 grudnia 
1918 roku Niemcy (porządni, więc 
protestujący dopiero po pracy) zwo-
łali swój wiec przy ul. Zwierzynie-
ckiej na godzinę 16. Zanim się zorga-
nizowali, zanim przyjęli powrót dele-
gacji wysłanej do dowódcy 6. pułku 
grenadierów, majora Grusdorfa, za-
nim pewnie ktoś przemówił, zanim 
ruszyli i przeszli (po drodze się za-
trzymując) przez Kaponierę, Świę-
ty Marcin, Gwarną, plac Wolności 
w stronę „Bazaru”… Nie byli w sta-
nie tego zrobić przez czterdzieści mi-
nut! Żeby było jasne – powstańcy 
wielkopolscy zasłużyli, żeby im bić 
w kościelne dzwony i co godzinę, ale 
nie fetyszyzujmy tej godziny 16.40.

Nasz Chińczyk

 – Pierwszym poległym powstań-
cem był Franciszek Ratajczak.
– Czy jest sens debatowania, kto zgi-
nął pierwszy, a kto ostatni? Ale je-
żeli już tak się upieramy… W po-
łudniowej Wielkopolsce jako pierw-
szego poległego uznaje się Jana 
Mertkę. Zginął około południa pod 
Boczkowem, kiedy polscy żołnierze, 
skracając sobie drogę przez teryto-
rium niemieckie, zostali ostrzelani. 
Zrobiono z niego pierwszego pole-
głego powstańca, choć on sam, idąc 
tam, nawet nie wiedział, że jest po-
wstańcem. Po wybuchu strzelaniny 
w samym Poznaniu pierwszy zginął 
Franciszek Ratajczak. Choć, dodaj-
my, na międzywojennej tablicy pa-
miątkowej umieszczony był też An-
toni Andrzejewski. Przyjęło się jed-
nak, że to Ratajczak jest pierwszą 
ofiarą – OK, niech będzie.
– W sumie zginęło około 2200 po-
wstańców.
– Dokładna liczba jest trudna do 
ustalenia, ale szacuje się, że licz-

ba ofiar po stronie polskiej wynio-
sła właśnie nieco ponad 2200 osób. 
– Wśród powstańców wielkopol-
skich byli Chińczyk i Kameruń-
czyk.
– Ha, cudzoziemców było dużo wię-
cej, wśród nich nawet Niemcy! Ale 
– rzeczywiście. Czen De Fu był 
Chińczykiem z pochodzenia. Trafił 
na ziemie polskie, bo w 1905 roku  
podczas wojny rosyjsko-japońskiej 
pozostał w Warszawie. Potem za-
mieszkał w Barcinie, pracował jako 
stolarz, ożenił się z Polką. Stanął 
na czele miejscowego koła „Sokoła” 
i po wybuchu powstania wziął udział 
w walkach. Z kolei Sam Sandi, jeden 
z kilku czarnoskórych powstańców, 
był Kameruńczykiem, uwolnionym 
jeńcem. W okresie międzywojen-
nym zarabiał jako zapaśnik w cyr-
ku i cieszył się dużą sympatią po-
znaniaków.

Kto słyszał 
Paderewskiego?

– Ignacy Jan Paderewski był 
w grudniu 1918 r. zaskoczony 
tym, co wywołał jego przyjazd 
do Poznania i dlatego postano-
wił symulować chorobę, a następ-
nie „po cichu” wyjechać z miasta.
– W powszechnej opinii Paderew-
ski, namówiony do tego w Gdańsku 
przez Wojciecha Korfantego, przyje-
chał do Poznania, wygłosił z balkonu 
„Bazaru” płomienne przemówienie, 
w którym nawoływał do walki i tak 
wybuchło powstanie. Niewiele się 
w tym zgadza… W rzeczywistości 
Paderewski już gdy wsiadał w Anglii 
na pokład krążownika „Concord”, 
wiedział, że pojedzie do Warsza-
wy przez Poznań (prawdopodobnie 
namówiony przez ministra spraw 
zagranicznych Wielkiej Brytanii 
Arthura Balfoura). Już 21 grudnia 
w Poznaniu wiedziano, że Paderew-
ski tu przyjedzie. Wtedy działacze 
zakonspirowanej, Polskiej Organi-
zacji Wojskowej Zaboru Pruskiego 
zaczęli podgrzewać atmosferę, mo-
bilizować się pod hasłem koniecz-
ności obrony Paderewskiego przed 
Niemcami. On sam nie wiedział, co 
się dzieje w Poznaniu, ale wiedzie-
li Niemcy. Stąd próba powstrzyma-
nia artysty podczas postoju pocią-
gu w Rogoźnie, gdzie wręczono mu 
notę rządu niemieckiego zakazującą 
wysiadania w Poznaniu. Wobec zig-
norowania tego zakazu Niemcy zde-
cydowali się na słynne wyłączenie 
świateł w mieście (ale, wyjaśnijmy, 
chodziło o oświetlenie uliczne; świat-
ła z witryn sklepowych czy okien 
domów dochodziły). Po dotarciu do 
„Bazaru” 26 grudnia mistrz wygło-
sił jedno przemówienie do ogółu lu-
dzi – ale nie z balkonu, tylko z okna 
nad wejściem. Relacje tych, którzy 
rzekomo to przemówienie słyszeli, to 
fikcja. Paderewski był rzeczywiście 
przeziębiony, było ciemno, na uli-
cach falował niespokojnie wieloty-
sięczny tłum, więc słyszeć go mogło 
tylko najbliższe otoczenie. Skąd więc 

To było powstanie, ale     jakże inaczej zrobione
              Z dr. Markiem Rezlerem,                                 współredaktorem „Encyklopedii Powstania                   Wielkopolskiego”, o faktach i mitach zrywu z lat 1918-1919, rozmawia Artur Boiński

Diabli mnie 
biorą, gdy 

widzę, jak wy, 
Wielkopolanie, 
nie umiecie się 
reklamować.
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więc wiadomo, że nie nawoływał do 
walki, lecz wygłosił spokojne, choć 
radosne i patriotyczne przemówie-
nie? Po wyjściu z okna Paderew-
ski wrócił do hotelowego holu i tam 
przemówił do oficjeli i dziennikarzy 
– i to treść tego przemówienia po-
jawiła się potem w prasie poznań-
skiej. Gdy Paderewski zorientował 
się, co się dzieje w Poznaniu, zdał 
sobie sprawę, że tego wrzenia nie 
powinno się kojarzyć z jego osobą, bo 
zacznie się niepotrzebny krzyk, że 
Warszawa wtrąca się w wewnętrz-
ne sprawy niemieckie, co zaszkodzi 
polskiej sprawie przed podjęciem de-
cyzji politycznych w sprawie przy-
szłych granic. Stąd to jego chyba dy-
plomatyczne wzmożenie przeziębie-
nia, wycofanie do hotelowego pokoju 
i spokojny, „po cichu” wyjazd w syl-
westra. Co ciekawe, nawet gdy Pa-
derewski po latach dyktował swoje 
pamiętniki, konsekwentnie trzymał 
się narracji odsuwającej jego osobę 
od zarzewia tego, co wydarzyło się 
w 1918 roku w Poznaniu.
– Opanowanie Poznania i najbliż-
szej okolicy oraz usunięcie stąd 
niemieckiego wojska zajęło po-
wstańcom tylko 10 dni, przy za-
ledwie 8 ofiarach śmiertelnych.
– Zadziałał element zaskoczenia 
Niemców oraz fakt, że polskie spo-
łeczeństwo było odpowiednio przygo-
towane psychicznie do takiego wy-
stąpienia. Dodatkowo, jak to często 
określam, Powstanie Wielkopolskie 
było „powstaniem na telefon”. Gdy 
27 grudnia zaczęły się walki w Po-
znaniu, delegaci, którzy przyjecha-
li tu na powitanie Paderewskie-
go, chwycili za telefony, dzwoniąc 
do swoich miejscowości z przeka-
zem „nie można już dłużej czekać”. 
I w terenie natychmiast ruszono do 
działania, niejednokrotnie przejmu-
jąc władzę nawet bez strzelaniny. 
Przez pierwsze dwa tygodnie byli-
śmy w ofensywie. To się skończyło 
w połowie stycznia, gdy powstanie 
dotarło do terenów bardziej zniem-
czonych, a siły zaborcy zaczęły się 
umacniać.

Frankfurt to legenda

– Zdobycie lotniska Ławica 
6 stycznia 1919 r. to najbardziej 
spektakularny militarny epizod 
powstania.
– Biorąc pod uwagę generalny chaos 
pierwszych dni walk powstańczych, 
to było pierwsze w pełni zaplanowa-
ne i dobrze zorganizowane działanie 
militarne tej insurekcji. Akcja zosta-
ła zaplanowana przez podporuczni-
ka Mieczysława Palucha, ale opraco-
wanie szczegółów i wydanie rozkazu 
należało do majora Stanisława Ta-
czaka. To prawda, że zdobycie lotni-
ska, samolotów niemieckich i sprzę-
tu stało się bazą dla rozwoju polskie-
go lotnictwa wojskowego.
– Biało-czerwona szachownica 
po raz pierwszy pojawiła się na 
polskich samolotach podczas po-
wstania w Poznaniu.

– To rzecz nie do końca pewna. Nie-
miecki krzyż na samolotach idealnie 
nadawał się do przemalowania na 
biało-czerwoną szachownicę. I tak 
zrobiono ze zdobytymi na Ławicy 
samolotami. Wiadomo też jednak, 
że podobną szachownicę miał na 
kadłubie nieco wcześniej polski pi-
lot lecący do walczącego z Ukraiń-
cami Lwowa.

– Powstańcy, wykorzystując 
zdobyte na Niemcach samolo-
ty, zbombardowali lotnisko we 
Frankfurcie nad Odrą.
– Choć jeszcze niedawno sądziłem, 
że to prawda, dziś jestem przeko-
nany, że nalotu na Frankfurt… nie 
było. Rozmawiałem na ten temat 
z wybitnymi fachowcami od histo-
rii polskiego lotnictwa. Poprosiłem 
o sprawdzenie we Frankfurcie pra-
sy niemieckiej z tamtego okresu. 
Nie ma żadnej wzmianki o polskim 
nalocie, a przecież w tamtej atmo-
sferze taka informacja byłaby wodą 
na młyn niemieckiej propagandy! 
W żadnym pamiętniku, w żadnych 
wspomnieniach z tamtego czasu taki 
fakt się nie pojawia. Rzekomy atak 
na Frankfurt miał być odwetem za 
niemiecki nalot na ławicę 8 stycz-
nia 1919 roku. Tymczasem w swoich 
pamiętnikach późniejszy pułkownik 
Wiktor Pniewski, który miał być po-
mysłodawcą i jednym z uczestników 
frankfurckiego „wypadu”, pisał, że 
po niemieckim nalocie zatelegra-
fował do Frankfurtu i zagroził, że 
gdyby Niemcy się nie „uspokoili”, 
Polacy zastosują odwet. I od tego 
momentu niemieckie naloty usta-
ły. A skąd wzięła się ta legenda? 
W 1975 roku ukazała się książka 
Kazimierza Sławińskiego „Ławica 
– poznańskie lotnisko”. Tam pojawił 
się rzekomy nalot na Frankfurt. Nie 
wiem, skąd autor to wziął, ale dość 
skutecznie uruchomił legendę. Ale 
takie mity mają swoją siłę. Jak ten 
o wielkim szturmie powstańców na 

gmach Prezydium Policji w Pozna-
niu w pierwszych godzinach walk. 
Podobno w latach 30. generał Sta-
nisław Taczak dostał na swoje biur-
ko wnioski weryfikacyjne od wete-
ranów powstania, opisujących swój 
udział w tym rzekomym szturmie. 
Było ich… kilka tysięcy! Przecież oni 
wszyscy nawet by się nie zmieści-
li na okolicznych ulicach. Z miejsca 
kazał odrzucić te wnioski.

 Dowbor na pożarcie

– Stanisław Taczak został pierw-
szym powstańczym dowódcą, bo 
akurat wracał przez Poznań z ur-
lopu z Berlina do Warszawy.
– To był trochę przypadek, jak zresz-
tą wiele rzeczy w jego życiu. Naj-
pierw był oficerem w armii niemie-
ckiej. W 1917 roku trafił do służby 
w Legionach Polskich. W 1918 roku 
był już w Sztabie Generalnym two-
rzącego się Wojska Polskiego. Pod 
koniec grudnia 1918 roku, podczas 
wrzenia rewolucyjnego w Niem-
czech, postanowił sprawdzić, co 
dzieje się z jego rodziną mieszkającą 
w Berlinie (jego żona była Niemką). 
Wracając do Warszawy, po drodze 
odwiedził mieszkającego w Poznaniu 
brata, ks. prałata Teodora Taczaka. 
Ten go przywitał słowami: „No, Sta-
chu, spadłeś nam z nieba. Znasz się 
na tym, opanuj trochę ten bałagan”. 
Taczaka, który się wahał, przekony-
wał też do przejęcia powstańczych 
sterów Wojciech Korfanty. Ostatecz-
nie zgodził się objąć dowództwo na 
okres przejściowy. Poprzedziła to 
dość groteskowa (biorąc pod uwagę, 
że jesteśmy w środku ogarniętego 
powstańczym wrzeniem Poznania) 
scena: Taczak zwyczajnie podszedł 
do biurka, chwycił za telefon, wy-
kręcił numer do Belwederu i zapy-
tał o zgodę na objęcie dowództwa…
– Józef Piłsudski przysłał po-
wstańcom generała Józefa Dow-
bora-Muśnickiego, bo liczył, że 
ten się tu skompromituje.
– Są przesłanki, które pozwala-
ją twierdzić, że Piłsudski przysłał 
Wielkopolanom Dowbora „na po-
żarcie”. Przyszły marszałek musiał 
kalkulować: carski oficer na pewno 
nie zrozumie Wielkopolan, nie po-
radzi sobie i na tyle się skompro-
mituje, że wypadnie z gry o władzę 
nad wojskiem. Dowbor-Muśnicki 
pod względem wojskowym był re-
alnym zagrożeniem dla pozycji Pił-
sudskiego w armii, a dowborczycy 
stanowili niemałą siłę w rodzącym 
się Wojsku Polskim. Istniała więc 
realna korzyść z pozbycia się gene-
rała z Warszawy.
– W pierwszym okresie funkcjo-
nowania sztabu dowództwa głów-
nego powstania, dowodzonego 
przez Stanisława Taczaka, pracu-
jący tam oficerowie przychodzili 
do jego siedziby w hotelu Royal 
jedynie w godzinach urzędowa-
nia, jak do pracy w biurze.
– Rzeczywiście. Pamiętajmy, że to 
były pierwsze dni powstania. Przed 

Berlinem tuszowano zasięg dzia-
łań w Wielkopolsce, głosząc, że są 
tu jakieś zamieszki, jakiś harmider. 
W tamtym czasie sprawa polska nie 
wyglądała najlepiej, więc trzeba było 
działać tak, żeby robić swoje, ale da-
wać temu odpowiednią propagando-
wą oprawę. Stąd tak oficerowie Ta-
czaka, jak i on sam, przychodzili na 
Święty Marcin jak do pracy, przebie-
rając się dopiero na miejscu w mun-
dury. To była gra pozorów.

Polski slalom

– Wielkopolanie, stawiając przez 
lata na najskuteczniejszą wów-
czas pracę organiczną, wycze-
kali i wybrali najlepszy możliwy 
moment na zorganizowanie po-
wstania.
– W ogóle odrodzenie Polski zwią-
zane było z wykorzystaniem odpo-
wiedniego momentu, czymś wręcz 
nieprawdopodobnym. Zbiegło się 
pojawienie w tym samym miejscu 
i czasie czterech czynników i myśmy 
tego nie zmarnowali! To: wola naro-
du, równoczesna czasowa eliminacja 
zaborców ze spraw polskich, bycie 
potrzebnym Francji dla równowagi 
sił przeciwko Niemcom dążącym do 
ewentualnego rewanżu oraz ludzie, 
którzy mogli to wszystko uruchomić. 
Gdyby któregoś z tych czynników 
zabrakło, nic by się nie udało. W hi-
storii takie zbiegi okoliczności czasa-
mi się zdarzały, ale nie zawsze były 
umiejętnie wykorzystywane.
– Niemcy sami wyszkolili sobie 
przeciwników – przez armię nie-
miecką przewinęły się przez lata 
setki tysięcy Wielkopolan.
– Co prawda Niemcy nie dopusz-
czali Polaków do wyższych stano-
wisk dowódczych w swoim wojsku, 
ale kto zrobił Powstanie Wielko-

polskie? Sierżanci i podporucznicy 
– a tych podczas I wojny światowej 
Niemcy mieli chyba najlepszych na 
świecie. Generalnie można powie-
dzieć, że Niemcy sobie tu sami wy-
chowali przeciwnika. Myśmy, mó-
wiąc kolokwialnie, trochę Niemców 
robili w konia. Bo występuje  różnica 
charakterów: Niemiec jest przyzwy-
czajony do praworządności, wszyst-

ko musi być zgodne z przepisami, 
nawet bezprawie musi być zadekre-
towane; Polak jest elastyczny, jest 
artystą w slalomie między paragra-
fami (cecha, która w warunkach po-
koju niszczy państwo, w czasach nie-
woli pozwala przetrwać). Wykorzy-
stywaliśmy istniejące prawo na na-
szą korzyść. Choćby Związek Spółek 
Zarobkowych i Gospodarczych ks. 
Piotra Wawrzyniaka (który zresztą 
stał się dla jego następcy, ks. Stani-
sława Adamskiego, wzorem do stwo-
rzenia struktury zarządczej „wielko-
polskiego państwa powstańczego”). 
Młodzież polska, która wyjeżdżała, 
by studiować w niemieckich szko-
łach wyższych, miała wracać zger-
manizowana, a działo się wręcz 
przeciwnie – jeszcze się umacnia-
ła w swojej polskości, zaś zdobyte 
wykształcenie pozwoliło płynnie 
przejąć administrację w Wielko-
polsce po wyparciu Niemców. A co 
było efektem Kulturkampfu? Dzie-
ci wrzesińskie. A dzieci wrzesińskie 
to przyszli powstańcy wielkopolscy. 
W 1918 roku mieliśmy odpowied-
nie elity, które mogły wziąć odpo-
wiedzialność za państwo. To dlate-
go później, w 1939 roku, Niemcy nie 
„bawili się” w germanizację, a Rosja-
nie w rusyfikację, wiedząc, że to nic 
nie da. Jedni i drudzy zabrali się za 
fizyczną eliminację polskich elit, co 
z czasem okazało się metodą zabój-
czą i skuteczną.
– Powstanie Wielkopolskie nie 
miało szczęścia do spektakular-
nego utrwalenia w sztuce (lite-
raturze, muzyce, filmie).
– Niestety, według moich obserwacji 
w Wielkopolsce można owocnie pra-
cować, ale tworzyć tu się nie da… 
Taka mentalność. Wielkopolanie są 
za bardzo rzeczowi i konkretni, nie 
będą się zajmować „pierdołami”. Dla 
nich sprawy nieproduktywne nie za-
sługują na uwagę. I w dużej mierze 
Wielkopolanie sami są sobie winni, 
że nie było odpowiedniej „reklamy” 
powstania. Przesadna skromność to 
jedna z cech Wielkopolan: wygrali-
śmy powstanie, załatwiliśmy spra-
wę i tyle, nie ma powodu do gadania 
o tym. Gdy warszawiak czy krakus 
przestawi krzesło w pokoju, to jest 
krzyk na pół Europy; jak poznaniak 
sobie postawi dom, to po prostu po-
stawi, bo był potrzebny, i tyle, ko-
niec, kropka. Ponieważ Wielkopo-
lanie nie potrafią się reklamować, 
tę robotę za nich muszą odwalać ta-
kie „przybłędy” jak ja, który, jeżeli 
chodzi o pochodzenie, z Wielkopol-
ską nie mam nic wspólnego. I choć 
mieszkam tu już od 1966 roku, pa-
trzę na ten region jak na wielkie 
teatrum, z dystansem. Jest mi tu 
dobrze, nie narzekam, ale – prze-
praszam – diabli mnie biorą, gdy 
widzę, jak wy się nie umiecie re-
klamować i w miejsce poszerzania 
wiedzy o swych wielkich zasługach, 
tworzycie nonsensowne mity!

To było powstanie, ale     jakże inaczej zrobione
              Z dr. Markiem Rezlerem,                                 współredaktorem „Encyklopedii Powstania                   Wielkopolskiego 1918-1919”, o faktach i mitach zrywu z tamtych lat, rozmawia Artur Boiński

FOT. A. BOIŃSKI
ZDJĘCIA ARCHIWALNE ZE ZBIORÓW MUZEUM 
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

U Niemca nawet 
bezprawie 
musi być 

zadekretowane; 
Polak jest artystą 
w slalomie między 

paragrafami.

Jak nie trzeba 
było Wielkopolan 

przekonywać 
do sensu pracy 

organicznej, tak 
w odpowiednim 

momencie 
wytworzyło się 

powszechne 
poparcie dla 

czynu zbrojnego.
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Jak Wielkopolanie świętowali powstańcze rocznice w poprzednich latach?

FO
T.

 6
x 

A.
 B

O
IŃ

SK
I, 

3x
 A

RC
H

IW
U

M
 U

M
W

W

63 filmy

Obraz „Tutaj” wygrał kon-
kurs filmowy „Nie zmar-
nujmy szansy, tej”.

100 sekund z okazji setnej 
rocznicy Powstania Wielko-
polskiego. W krótkiej pro-
dukcji uczestnicy konkursu 
przedstawiali rolę zwycię-
skiego zrywu z lat 1918-1919 
w historii Polski. Co wyrosło 
z ideałów powstania? Z cze-
go możemy być dumni? Co 
zyskali Polacy i Wielkopola-
nie? – zastanawiali się mło-
dzi filmowcy. 

– Powinniśmy pracować 
nad tym, aby Powstanie Wiel-
kopolskie sławić w całym kra-
ju dzień po dniu, a nie tylko 
raz na sto lat, raz do roku czy 
raz w miesiącu – powiedział 
marszałek Marek Woźniak, 
który wraz z Markiem Rod-
waldem, prezesem oddzia-
łu Polska Press w Poznaniu 
(organizatorem konkursu był 
„Głos Wielkopolski”, a part-
nerem strategicznym – samo-
rząd województwa), wręczał 
30 listopada nagrody w po-
znańskim Multikinie.

Na konkurs wpłynęły 63 
filmy, do finału dostało się  
8 obrazów: 5 z nich wyróżnio-
no, a 3 otrzymały nagrody fi-
nansowe. Zwyciężył Tymote-
usz Górski, który za film „Tu-
taj” otrzymał dyplom i czek 
na 20 tys. zł.                  RAK

Album o zrywie
Mamy powstańczą encyklopedię!

Z niecierpliwością cze-
kaliśmy na finał prac, 
wierząc, że zdążymy 

z publikacją na setną rocz-
nicę – przyznał 13 listo-
pada w UMWW w Pozna-
niu marszałek Marek Woź-
niak. – Zdajemy sobie spra-
wę z tego, że o zwycięskim 
Powstaniu Wielkopolskim 
wciąż wie zbyt wąskie grono 
osób. Chcemy, aby tych, któ-
rzy znają historię powstania, 
było jak najwięcej, nie tylko 
w Wielkopolsce, ale i w kra-
ju. Dlatego tak ważne było, 
aby zebrać wiedzę o nim 
w formie wydawnictwa, któ-

re przedstawi najważniejsze 
fakty, uporządkuje je i uczy-
ni dostępnymi dla odbiorców.

– Mimo iż przygotowywa-
liśmy wiele publikacji, albu-
mów, to jednak to wydawni-
ctwo było dla nas ogromnym 
wyzwaniem – nie ukrywała 
Lena Bednarska, za której 
kierownictwa w Wojewódz-
kiej Bibliotece Publicznej 
i Centrum Animacji Kultu-
ry w Poznaniu trwały prace 
nad wydaniem encyklopedii. 

– Głównym problemem 
były hasła, które w zaledwie 
jednotomowym opracowa-
niu trzeba było wyselekcjo-

nować według rangi wyda-
rzeń i osób – podkreślił prof. 
Janusz Karwat, redaktor me-
rytoryczny i współautor en-
cyklopedii.

– Satysfakcję mamy 
ogromną, bo jesteśmy prze-
konani, że książka przed-
stawia najbardziej aktualny 
stan wiedzy o powstaniu. Ale 
choć jest to materiał obszer-
ny, to jednak ujęty wybiór-
czo, nie całościowo, bo w tego 
typu wydawnictwie jest to 
niemożliwe – zaznaczył dr 
Marek Rezler, pomysłodaw-
ca i współautor wyjątkowego 
dzieła.                            RAK

„Encyklopedię Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” zaprezentowali: (od lewej) dr Marek 
Rezler, prof. Janusz Karwat, marszałek Marek Woźniak i dyrektor Lena Bednarska.
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Paderewski o miłości
15 grudnia w Teatrze 
Wielkim w Poznaniu od-
będzie się premiera „Man-
ru”, jedynej opery stwo-
rzonej przez Ignacego 
Jana Paderewskiego.

Ignacy Jan Paderewski 
(1860-1941) był nie tylko pia-
nistą i kompozytorem, ale też 
politykiem. Dzięki jego stara-
niom Polska odzyskała przed 
stu laty niepodległość. Wyda-
lony z Instytutu Muzycznego 
w Warszawie za… brak umie-
jętności, wrócił po miesiącach, 
by dostać się z najlepszym 
wynikiem. To ogromny upór 
i praca doprowadziły artystę 
na szczyt: znalazł się w pan-
teonie najlepszych muzyków 
XX wieku. Dzięki charyzmie 
osiągnął sławę. Utalentowa-
ny, uwodzicielski i szykow-
ny, przyciągał tłumy nie tyl-
ko swoimi zdolnościami, ale 
też wizerunkiem.

„Manru” to jedyna opera 
kompozytora i jedyne pol-
skie dzieło, które wystawiono 
na scenie Metropolitan Ope-
ra w Nowym Jorku (w 1902 
roku). Utwór opowiada histo-
rię trudnej miłości, przedsta-
wiając jednocześnie relacje 
polsko-romskie. 

„Ksenofobia, ostracyzm, 
wrogość – oglądamy te za-
chowania w telewizji, sły-
szymy w radiu, widzimy na 

ulicy (…). Ta zdumiewająco 
aktualna dzisiaj historia to 
miłość w świecie nietoleran-
cji, podziałów klasowych i et-
nicznych. To także problemy 
dwóch społeczności, z których 
żadna nie jest jednoznacznie 
pozytywna” – czytamy w za-
proszeniu na premierę. 

„Manru” jest koproduk-
cją Teatru Wielkiego – Ope-
ry Narodowej w Warszawie 
i Teatru Wielkiego im. Sta-
nisława Moniuszki w Pozna-
niu. Spektakl wpisuje się 
w obchody setnej rocznicy Po-
wstania Wielkopolskiego, do 
którego wybuchu Paderewski 
bezpośrednio się przyczynił. 
Kolejne przedstawienia za-
planowano na 16 i 18 grud-
nia.                              RAK
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Pomagają podbić
zagraniczne rynki
Samorząd województwa 
konsekwentnie wspiera 
wielkopolski biznes i sa-
morządy w kontaktach 
z zagranicznymi partne-
rami.

Od kilkunastu lat władze 
samorządu województwa sta-
rają się przekonywać wielko-
polskie firmy do ekspansji za-
granicznej, inicjują kontakty 
uczelni z przedstawicielami 
renomowanych ośrodków ba-
dawczo-rozwojowych na świe-
cie, wspierają wreszcie lokal-
ne samorządy w promocji ich 
oferty inwestycyjnej i poszu-
kiwaniu inwestorów. 

Przykłady? To m.in. orga-
nizowane przy współfinan-
sowaniu z pieniędzy UE wy-
jazdy na targi zagraniczne, 
wizyty studyjne, szkolenia, 
konferencje. Trzy tego typu 
wydarzenia zorganizowano 
w listopadzie i grudniu.

Od 14 do 17 listopada wiel-
kopolskie firmy zaprezento-
wały swoją ofertę na stoisku 

regionalnym Wielkopolski 
podczas targów Foodexpo 
2018 w Wietnamie. To jed-
na z największych imprez 
w branży spożywczej, poka-
zująca tysiące produktów 
żywnościowych i rolnych, 
począwszy od surowców po 
produkty wysokoprzetwo-
rzone i nowości wprowadza-
ne na rynek, aż po maszyny 
i urządzenia rolnicze.

6 grudnia w UMWW odby-
ło się seminarium nt. poten-
cjału i szans rozwoju na ryn-
ku w Hongkongu. Wśród pre-
legentów znaleźli się m.in. 
eksperci od chińskiego ryn-
ku rolno-spożywczego, a tak-
że przedsiębiorcy działający 
na tym obszarze od lat.

Z kolei 11 grudnia tak-
że w UMWW zorganizowa-
no „IX Forum Atrakcyjności 
Inwestycyjnej. Pozyskiwa-
nie inwestorów na Bliskim 
Wschodzie”, na które zapro-
szono zwłaszcza samorzą-
dowców.                        RAK

Brazylijczycy w Wielkopolsce
Od 11 do 13 listopada 
Wielkopolska gościła dele-
gację brazylijskiego rządu 
oraz trzech regionów: Pa-
rana, Para i Pernambuco.

Wizyta była częścią unij-
nego projektu wspierającego 
wymianę doświadczeń mię-
dzy regionami europejski-
mi a brazylijskimi w zakre-
sie wdrażania zdecentralizo-
wanej polityki innowacyjnej. 
Na czele brazylijskiej dele-
gacji stał Marlon Carvalho 
Cambraia, sekretarz federal-
ny, kierujący Sekretariatem 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Ministerstwa Integra-
cji Brazylii.

11 listopada delega-
cja wzięła udział w wyda-
rzeniach organizowanych 
z okazji 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepod-
ległości. Jednym z nich był 
udział w Koncercie Marszał-
kowskim w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu, gdzie przy oka-
zji doszło do spotkania z mar-
szałkiem Markiem Woźnia-
kiem. 

12 listopada podczas wspól-
nej konferencji z przedsta-
wicielami UMWW goście za-
poznali się z wielkopolskim 
systemem inteligentnych 
specjalizacji, a 13 listopada 
odwiedzili Politechnikę Po-
znańską oraz instytuty zwią-
zane z rozwojem sektora ICT 
w Wielkopolsce. 

Tego samego dnia brazylij-
ska delegacja podjęła też roz-
mowy z Maciejem Sytkiem 

z zarządu województwa. Ich 
efektem były konkretne pro-
pozycje obszarów współpra-
cy wielkopolsko-brazylijskiej, 
szczególnie ze stanem Parana, 
który od 2010 r. jest regionem 
partnerskim Wielkopolski. 

Wśród przedstawionych do 
współpracy dziedzin w zakre-
sie inteligentnych specjaliza-
cji jako priorytety wskazano: 
agrobiznes, ochronę zdrowia 
i energetykę.                  RAK

11 listopada Brazylijczycy spotkali się z marszałkiem 
Markiem Woźniakiem.
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O współpracy

8 listopada ambasador 
Kazachstanu w RP Mar-
gulan Baimuchan spotkał 
się w UMWW w Poznaniu 
z wicemarszałkiem Woj-
ciechem Jankowiakiem.

Ambasador podkreślał 
sukcesy gospodarcze i roz-
wojowe Republiki Kazach-
stanu i zachęcał przedstawi-
cieli Wielkopolski do zainte-
resowania się tym krajem. 
Wskazał, że jednym w prio-
rytetów jego służby jest roz-
wój relacji partnerskich na 
poziomie regionalnym. Jako 
główne sfery współdziałania 
wymienił: współpracę pod-
miotów gospodarczych, wy-
mianę uniwersytecką oraz 
sferę kulturalną.

Wicemarszałek Wojciech 
Jankowiak przypomniał z ko-
lei, że Wielkopolskę łączy po-
rozumienie partnerskie z Ob-
wodem Południowo-Kazach-
stańskim (umowa podpisana 
4 kwietnia 2003 r.), niemniej 
w ostatnich latach kontakty 
nie były intensywne i nale-
żałoby zacieśnić współpracę, 
np. między firmami i uczel-
niami.                           RAK

Wojciech Jankowiak i Margu-
lan Baimuchan.
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Wspólny temat

W Irlandii i Wielkopol-
sce brakuje wykwalifi-
kowanych pracowników 
– to wniosek płynący z li-
stopadowego spotkania 
w UMWW.

28 listopada w Poznaniu 
wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak spotkał się z ambasa-
dor Republiki Irlandii w RP 
Emer O’Connell. Po przy-
bliżeniu sytuacji politycznej 
w sejmiku po wyborach wice-
marszałek nakreślił wyzwa-
nia, przed którymi stoi sa-
morząd województwa u pro-
gu nowej kadencji. 

Jednym z zagrożeń dla 
gospodarki w regionie staje 
się odczuwalny brak wykwa-
lifikowanych pracowników, 
zwłaszcza w branży budow-
lanej. Pani ambasador przy-
znała, że Irlandia też zmaga 
się z podobnym problemem 
i poszukuje dobrych, skutecz-
nych rozwiązań w tym zakre-
sie.                                 RAK

Ambasador Emer O’Connell.
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Na tropie protonoterapii
Wielkopolska zabiega o nowoczesny ośrodek naświetlania nowotworów.  
Wzorców szuka m.in. we Włoszech.

O potrzebie budowy 
w Poznaniu ośrodka 
protonoterapii mówi 

się od dłuższego czasu. O tę 
inwestycję zabiega INPRON-
KO – konsorcjum zawiąza-
ne kilka lat temu przez pla-
cówki onkologiczne, uczel-
nie i samorządy z pięciu wo-
jewództw Polski zachodniej.

Jak działają tego typu 
ośrodki? Na czym polega 
skuteczność tej metody le-
czenia chorób nowotworo-
wych? Można się było o tym 
przekonać podczas wizyty 
w ośrodku protonoterapii 
we włoskiej Pawii niedaleko 
Mediolanu, zorganizowanej 
na początku listopada przez 
Wielkopolskie Centrum On-
kologii (WCO) oraz Narodo-
we Centrum Badań Jądro-
wych (NCBJ). Wzięli w niej 
udział fachowcy z obu tych 
placówek oraz przedstawi-
ciele mediów z całej Polski 
i UMWW.

The National Centre of 
Oncological Hadronthera-
py (CNAO) w Pawii jest jed-
nym z sześciu ośrodków te-
rapii hadronowej na świecie, 
wykorzystujących leczenie 
protonami oraz jonami wę-
gla. Na świecie funkcjonuje 
ponad 60 ośrodków protono-
terapii, z czego 20 w Euro-
pie (kolejnych kilkadziesiąt 
jest w budowie lub planowa-
niu). W Polsce mamy jeden 
– w Krakowie.

– W gronie ekspertów 
opracowaliśmy raport „Stra-
tegia rozwoju protonoterapii 
w Polsce”, który wskazuje 
na konieczność utworzenia 
co najmniej jeszcze jednego 
ośrodka. Za dziesięć lat, gdy 
technologia potanieje, takie 
urządzenia będą przy prawie 
każdym zakładzie radiotera-
pii. Tylko po co tracić czas? 
– pyta retorycznie prof. Ju-
lian Malicki, dyrektor WCO, 
promotor powstania ośrod-
ka w Poznaniu. – Mając za-
pewnienie ze strony samo-

rządu województwa o możli-
wości dofinansowania tej in-
westycji, zabiegamy obecnie 
o komponent krajowy. Dopeł-
niamy też formalności doty-
czących przekazania terenu 
pod inwestycję przy ul. Gar-
bary w Poznaniu.

– Jeżeli nie wybudujemy 
tego w Poznaniu, ktoś za mo-
ment zrobi to prywatnie, wi-
dząc w tym interes – uważa 
prof. Krzysztof Kurek, szef 
NCBJ w Świerku.

Jakie zalety ma radiotera-
pia protonowa? 

– Protonoterapia to więk-
sza dawka promieniowania 
na sam guz, a mniejsza na 
jego zdrowe otoczenie – tłu-
maczy prof. Piotr Milecki, or-
dynator Oddziału Radiote-
rapii Onkologicznej w WCO.  
– To jest istotne zwłaszcza 
przy zmianach zlokalizowa-
nych obok tzw. narządów 
krytycznych.

Z tych względów taka tera-
pia zalecana jest zwłaszcza 
u najmłodszych pacjentów, 
dotkniętych nowotworem, 
a u dorosłych – w przypad-

kach guzów podstawy czasz-
ki, mózgowia, raka płuca, 
trzustki, przełyku, pęcherza 
moczowego, a także gruczołu 
krokowego.

Szacuje się, że protonote-
rapia jest około 2,5 raza droż-
sza od tradycyjnego naświet-
lania, ale…

– Trzeba patrzeć całościo-
wo. Protonoterapia to niższe 
koszty późniejszego lecze-
nia ewentualnych powikłań 
związanych z naświetlaniem 
– zwraca uwagę prof. Piotr 
Milecki.

A ile pieniędzy potrzeba 
na samo stworzenie ośrodka 
w Poznaniu?

– Ten koszt staje się coraz 
niższy dzięki upowszechnie-
niu technologii. Gdy zaczy-
naliśmy o tym mówić, w grę 
wchodziło około pół miliarda 
złotych. Dziś wystarczyłoby 
około 200 milionów – szacu-
je prof. Julian Malicki. I za-
pewnia, że tak czy inaczej do 
budowy ośrodka w Poznaniu 
doprowadzi.

Przygotowanie budowy 
nowoczesnego ośrodka pro-
tonoterapii marszałek Ma-
rek Woźniak wymienił jako 
jeden z priorytetów zaczyna-
jącej się kadencji samorzą-
du województwa, prezentu-
jąc swój program podczas 
I sesji sejmiku 23 listopada. 
Poparcie dla tego postulatu 
wyrazili także radni opozy-
cji.                                 ABO

W Pawii oglądano m.in. urządzenie do naświetlania chorych protonami.
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Zdjęcia, które wkręcają w życie 
Jakie obrazy i historie uchwycili fotoreporterzy w 2018 roku?

Po raz drugi z rzędu Da-
riusz Madziński, foto-
graf z Piły, otrzymał 

nagrodę Grand Prix kon-
kursu fotograficznego „Wiel-
kopolska Press Photo”, or-
ganizowanego przez Woje-
wódzką Bibliotekę Publiczną 
i Centrum Animacji Kultu-
ry w Poznaniu. W tym roku 
uznanie jury zdobył zestaw 

zdjęć pt. „Człowiek”, przed-
stawiający codzienność bez-
domnego od 10 lat pana Pio-
tra, który radzi sobie z ży-
ciem, jak może.

– Pomyślałem, że nie 
mamy pojęcia, co takie oso-
by robią, jak sobie radzą, jak 
żyją. Kontakt z panem Pio-
trem pokazał mi, jak kruche 
są lub mogą być podstawy 

naszej codzienności – pod-
kreśla Dariusz Madziński.

Do tegorocznej edycji 
w pięciu kategoriach (czło-
wiek i jego pasje, życie co-
dzienne, wydarzenia, sport, 
przyroda i ekologia) zgłoszo-
no 1236 zdjęć wykonanych 
przez 87 autorów.

Na łamach „Monitora”, 
sprawującego patronat me-

dialny nad wydarzeniem, 
prezentujemy kilka z nich, 
a pozostałe wyróżnione fo-
tografie można obejrzeć 
do 20 stycznia na specjal-
nej wystawie w gmachu 
WBPiCAK przy ul. Prusa 
w Poznaniu oraz na stro-
nie internetowej www.wbp.
poznan.pl w zakładce „foto-
grafia”.                        RAK

Tomasz Jastrzębowski „Lech traci szansę na mistrzostwo”.

Łukasz Gdak „Wybornie”.

Dariusz Madziński „Człowiek”.

PROMOCJA

Wielkopolski barometr zawodów – dla kogo nie zabraknie pracy?
Wojewódzki Urząd Pracy 
w Poznaniu po raz czwar-
ty zrealizował w Wielkopol-
sce badanie „barometr za-
wodów”. 

Szacunki na 2019 rok iden-
tyfikują na poziomie regionu 
54 zawody deficytowe i jest 
to wynik przewyższający ubie-
głoroczną liczbę. Większość 
z tych zawodów jest poszuki-
wana w Wielkopolsce od dłuż-
szego czasu, a wśród nich są 
takie, które zasilają kluczo-
we branże, m.in. transporto-
wo-logistyczną, budowlaną, 
usługową i meblarską.

Do listy zawodów deficy-
towych dołączyli (będące 
w poprzedniej edycji badania 
w kategorii zawodów zrówno-
ważonych): pracownicy służb 
mundurowych, blacharze i la-
kiernicy samochodowi, me-
chanicy maszyn i urządzeń, 
operatorzy urządzeń dźwigo-
wo-transportowych, rolnicy 
i hodowcy, diagności samo-
chodowi, ogrodnicy i sadow-
nicy, operatorzy maszyn do 
produkcji wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych, a tak-
że: pracownicy ds. finanso-
wo-księgowych ze znajomoś-
cią języków obcych oraz sze-
roko pojęta grupa analityków, 
testerów i operatorów syste-

mów teleinformatycznych. 
Szacuje się, że w 2019 r. 

deficyt będzie dotyczył zarów-
no specjalistów z wielu dzie-
dzin, jak i robotników wyko-
nujących proste prace fizycz-
ne. Będzie brakować dobrze 
wykwalifikowanych pracow-
ników usług z przygotowa-
niem zawodowym (kucharzy, 
piekarzy, cukierników, masa-
rzy, krawców, tapicerów, fry-
zjerów i kosmetyczek). Oso-
by wykształcone w tych za-
wodach często nie posiada-
ją odpowiednich kwalifikacji, 
umiejętności, doświadczenia 

zawodowego czy znajomo-
ści nowoczesnych technolo-
gii, wymaganych dziś na ryn-
ku pracy.

Niedobory pracowników 
w branży budowlanej wystą-
pią w przypadku: murarzy 
i tynkarzy, cieśli i stolarzy bu-
dowlanych, dekarzy i blacha-
rzy budowlanych, monterów 
instalacji budowlanych oraz 
monterów konstrukcji meta-
lowych. Będzie brakować pra-
cowników robót wykończenio-
wych, brukarzy i robotników 
budowlanych. Jest to sektor 
mocno obciążony szarą strefą 

oraz brakiem kształcenia no-
wych kadr z uwagi na trudne 
warunki pracy. Braki kadrowe 
bardzo często uzupełniane są 
poprzez zatrudnianie cudzo-
ziemców. 

W sektorze medycznym 
utrzymają się problemy z po-
zyskaniem lekarzy (głównie 
specjalistów), wykwalifiko-
wanych pielęgniarek i położ-
nych z aktualnymi uprawnie-
niami oraz opiekunów osoby 
starszej lub niepełnospraw-
nej. W przypadku kadry śred-
niego szczebla praca wyma-
ga predyspozycji osobowoś-

ciowych i odpowiednich cech 
charakteru, co często jest 
barierą w wyborze tych zawo-
dów. W Wielkopolsce pielęg-
niarka znalazła się na czele li-
sty zawodów starzejących się 
z uwagi na występujący prob-
lem z zastępowalnością kadr.

W 2019 r. nadal poszuki-
wani będą samodzielni księ-
gowi oraz pracownicy ds. ra-
chunkowości i księgowości. 
Oferty pracy są kierowane do 
osób z długoletnim doświad-
czeniem zawodowym i biegłą 
znajomością przepisów. Co-
raz wyraźniejszy staje się brak 
pracowników ds. finansowo-
-księgowych ze znajomością 
języków obcych. Ich poja-
wienie się w grupie zawodów 
deficytowych wskazuje na po-
głębiający się problem ze zna-
lezieniem personelu do obsłu-
gi tej działalności.

Kolejny rok z rzędu we 
wszystkich powiatach praco-
dawcy odczują brak kierow-
ców samochodów ciężarowych 
i ciągników siodłowych oraz 
spawaczy. Wykwalifikowanych 
pracowników będzie poszuki-
wać również branża handlowa. 
Z uwagi na stosunkowo niskie 
wynagrodzenia, mało atrakcyj-
ne godziny pracy (zmianowość, 
praca w weekendy) czy moż-

liwość otrzymywania świad-
czeń z programów socjalnych 
nadal należy spodziewać się 
dużej rotacji wśród sprzedaw-
ców i kasjerów.

Eksperci instytucji rynku 
pracy podkreślili potrzebę 
prowadzenia doradztwa zawo-
dowego dla młodzieży w od-
niesieniu do trafności wybo-
ru szkoły średniej i wpływu tej 
decyzji na karierę zawodową. 
Biorąc pod uwagę opinię pra-
codawców, wskazującą na ni-
ski poziom przygotowania ab-
solwentów szkół zawodowych, 
artykułowali również koniecz-
ność finansowania szko-
leń zawodowych, zwłaszcza 
w przypadku takich profesji, 
dla których podjęcie zatrud-
nienia wiąże się z koniecz-
nością posiadania uprawnień 
bądź ich aktualizacji. 

Ze szczegółowymi wynika-
mi badania można zapoznać 
się w serwisie internetowym 
www.barometrzawodow.pl, 
gdzie znajdą państwo m.in. 
prognozy, plakaty oraz wer-
sję elektroniczną publikacji.
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66,7 miliona złotych to kwota
pomocy, którą samorząd wo-
jewództwa przyznał wielkopol-
skim gminom i zakładom ko-
munalnym na zadania z zakre-
su gospodarki wodno-ściekowej
w ramach PROW 2014-2020. 

Na terenie województwa re-
alizowanych jest 55 inwestycji
tego typu. Beneficjenci złożyli
do tej pory 43 wnioski o płat-
ność, część z nich dotyczy roz-
liczenia całości operacji. Ozna-
cza to, że wiele obiektów od-
dano już do użytku i służą one
mieszkańcom.

Fundusze zakontraktowane 
w ramach poddziałania pn. „In-
westycje związane z tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbu-

dową wszystkich rodzajów ma-
łej infrastruktury, w tym inwe-
stycje w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” prze-
znaczone są na realizację za-
równo operacji liniowych, czyli
budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz sieci wodociągo-
wych, jak i na zadania o cha-
rakterze punktowym. Do tych
drugich zaliczyć można wszel-
kiego rodzaju prace związane 
z budową, przebudową lub roz-
budową stacji uzdatniania wody,
ujęć wody oraz budowę oczysz-
czalni ścieków, w tym przydo-
mowych. Refundacji podlegają
również koszty ogólne, bezpo-
średnio związane z przygoto-
waniem i realizacją inwestycji.

– Dzięki Programowi Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w Wielkopolsce
budowanych lub przebudowy-
wanych jest 113,5 km sieci wo-
dociągowej, 77 km sieci kana-
lizacji sanitarnej, 806 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków,
23 stacje uzdatniania wody, 
9 ujęć wody oraz 9 oczyszczal-
ni ścieków – mówi wicemar-
szałek województwa Krzysztof
Grabowski.

Blisko dwie trzecie kosztów
kwalifikowalnych zadań reali-
zowanych przez beneficjentów
programu finansowane jest ze
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich. Wyso-
kość pomocy wynosi do 2 mi-
lionów złotych na beneficjen-
ta w okresie realizacji progra-
mu, przy czym koszty kwalifi-
kowalne pojedynczej operacji
nie mogą przekroczyć 1 milio-
na euro. 

Zgodnie ze znowelizowanymi
przepisami realizacja zadań
dwuetapowych powinna za-
kończyć się w terminie 36 mie-
sięcy od momentu podpisania
przez beneficjenta umowy 
z Samorządem Województwa
Wielkopolskiego. 

Zakończenie ostatniej z 55
dofinansowanych inwestycji
możliwe jest zatem do połowy
2020 roku.

Samorządowcy inwestują w gospodarkę komunalną

Wójt gminy Tarnówka Jacek Mościcki dogląda budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu.
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Miliony na odnowę wielkopolskiej wsi
Beneficjenci PROW 2014-2020 uzyskali kolejne 12 mln zł na swoje zadania.

Wdrugiej połowie wrze-
śnia Zarząd Woje-
wództwa Wielkopol-

skiego podjął uchwały w spra-
wie ogłoszenia list informują-
cych o kolejności przysługiwa-
nia pomocy na operacje typu
„Kształtowanie przestrzeni pu-
blicznej” oraz „Ochrona zabyt-
ków i budownictwa tradycyjne-
go” w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Zatwierdzone
rozstrzygnięcia pozwoliły na
podpisanie umów z benefi-
cjentami. Ze środków europej-
skich skorzystają co najmniej
24 gminy.

– Jako wicemarszałek od-
powiedzialny za wdrażanie
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w województwie wielkopol-
skim podpisałem umowy 
z beneficjentami na łączną
kwotę blisko 12 milionów zło-
tych. Przyznane dofinanso-
wanie zostanie wykorzysta-
ne na zagospodarowanie
przestrzeni publicznej, budo-
wę chodników i oświetlenia
oraz rewitalizację obiektów
zabytkowych w wielu miej-
scowościach naszego regionu
– mówi wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski. – W paździer-
niku podpiszę też umowy do-
tyczące budowy i rozbudowy
świetlic wiejskich oraz do-
mów kultury. Na ten cel prze-

znaczamy około 18 milionów
złotych.

W zakresie „Kształtowania
przestrzeni publicznej” pozy-
tywnie oceniono 15 wniosków,
ale limit środków dla woje-
wództwa pozwolił aktualnie na
wsparcie 9 zadań. Umowy na
łączną kwotę 5,2 miliona zło-
tych podpisały: gmina Jarocin,
która zagospodaruje przestrzeń
publiczną w Łuszczanowie;
gmina Czerwonak realizująca
projekt pn. „Kupuj i wypoczy-
waj w Koziegłowach”; gmina
Chrzypsko Wielkie, która zbu-
duje ścieżki piesze wzdłuż linii
brzegowej Jeziora Chrzypskie-
go w Chrzypsku Wielkim; gmi-
na Łobżenica inwestująca 
w przestrzeń wzdłuż rzeki Łob-
żonka. 

Ponadto dotację z PROW
otrzymają: gmina Ceków-Kolo-
nia na zagospodarowanie prze-
strzeni w miejscowościach Mo-
rawin i Nowa Plewnia; gmina
Czempiń na budowę chodni-
ków, ścieżek rowerowych wraz
z oświetleniem w postaci lamp

solarnych i inteligentną ławką
solarną; gmina Kobyla Góra
na rewitalizację placu w cen-
trum Kobylej Góry i utworzenie

ciągu pieszo-rowerowego pro-
wadzącego do zapory zbiornika
„Blewązka”; gmina Wągrowiec

na zagospodarowanie centrum
wsi w Werkowie, Kopaszynie,
Wiśniewie, Mikołajewie i Przy-
siece oraz gmina Jaraczewo na

zagospodarowanie przestrzeni
we wsi Rusko. 

6,5 miliona złotych przyzna-
no z kolei gminom, które wnio-
skowały o przyznanie pomocy 
w zakresie „Ochrony zabytków
i budownictwa tradycyjnego”.
Na te zadania podpisano 15
umów. Pieniądze unijne trafią
do gminy Nekla, która m.in.
przebuduje część pomieszczeń
byłego pałacu, udostępniając 
w budynku izbę pamięci i za-

gospodarowując okoliczny te-
ren. Gmina Pyzdry otrzymała
dofinansowanie na zakup i re-
nowację dwóch zabytkowych
obiektów w Pyzdrach: Domu
Podcieniowego i wiatraka ho-
lendra. Gmina Pępowo zain-
westuje w renowację zabytko-
wego wiatraka wraz z urządze-
niem terenu na stanicę rowe-
rową, gmina Kleszczewo wy-
brała rewaloryzację zabytko-
wego parku dworskiego w Go-

warzewie,  a gmina Przemęt 
– remont elewacji budynku 
w Buczu wraz z zagospodaro-
waniem przestrzeni. 

Gmina Buk dotację z UE za-
inwestuje w przebudowę wiej-
skiego domu kultury w Dobie-
żynie, a gmina Suchy Las 
w przebudowę budynku dworca
kolejowego w Golęczewie. Gmi-
na Dąbie wykona renowację bu-
dynku ratusza miejskiego, gmi-
na Miejska Górka przebuduje
zabytkowy budynek szkolny 
w Konarach, gmina Bralin wy-
remontuje elewację budynku,
zrekonstruuje pierwotny ganek
i zbuduje podjazd dla osób po-
ruszających się na wózkach,
natomiast gmina Kazimierz wy-
kona remont i przebudowę pa-
łacu w Kaźmierzu. 

Pomoc finansowa w ramach
PROW 2014-2020 umożliwi
gminie Koźminek remont ka-
plicy ewangelickiej ze szkołą
parafialną i mieszkaniem kan-
tora oraz poprawę infrastruktury
zabytkowego parku w Koźmin-
ku, z kolei gmina Murowana
Goślina stawia na remont za-
bytkowego budynku szkoły 
w Uchorowie. Gmina Olszówka
przeprowadzi renowację zabyt-
kowego budynku szkoły pod-
stawowej w Głębokiem, nato-
miast gmina Zduny wybrała
prace remontowo-konserwa-
torskie zabytkowego kościoła
poewangelickiego w Zdunach.

Podpisywanie umowy na wsparcie z PROW w Kobylej Górze. Od prawej radny województwa
Mikołaj Grzyb, wicemarszałek Krzysztof Grabowski, burmistrz Wiesław Berski oraz skarbnik
gminy Ilona Bochyńska.
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6,5 miliona złotych przyznano
gminom na ochronę zabytków.

Konkurs dla 
partnerów KSOW
Na styczeń 2019 roku zapla-
nowano rozpoczęcie nabo-
ru wniosków w ramach kon-
kursu nr 3/2019 dla partne-
rów Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich. 

W  grudniu  2018  r.  Mini-
sterstwo Rolnictwa  i Rozwo-
ju Wsi ogłosi regulamin kon-
kursu, ustalając dokładny ter-
min, w którym będzie można 
aplikować o środki finansowe 
na realizację zadań na obsza-
rach wiejskich w 2019 roku. 
Województwo  wielkopolskie 
przeznaczy na ten cel kwotę 
663 tysiący złotych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Pieniądze zostaną przezna-
czone na szkolenia, konferen-
cje, konkursy, wyjazdy studyj-
ne, imprezy plenerowe, udział 
w targach czy też publikacje 
poświęcone sprzedaży bezpo-
średniej  produktów  rolnych, 
dobrych praktyk PROW 2014-
-2020 lub promocji wielkopol-
skiej wsi. 

Tematyka zgłoszonych pro-
jektów musi być ściśle zwią-
zana z zakresem działalności 
KSOW, czyli m.in.: aktywiza-
cją mieszkańców wsi, zwięk-
szaniem udziału zaintereso-
wanych stron we wdrażaniu 
inicjatyw  na  rzecz  rozwoju 
obszarów wiejskich,  podno-
szeniem  jakości  wdrażania 
PROW, promowaniem współ-
pracy w sektorze rolnym czy 
też  informowaniem  społe-
czeństwa i potencjalnych be-
neficjentów o możliwościach 
finansowania zadań na obsza-
rach wiejskich.

Krajowa  Sieć  Obszarów 
Wiejskich ma charakter otwar-
ty. Uczestnikami sieci mogą 
być wszystkie podmioty zaan-
gażowane w rozwój obszarów 
wiejskich, w tym również osoby 
fizyczne oraz przedsiębiorstwa. 
Aby zostać partnerem Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich, na-
leży zarejestrować się w inter-
netowej bazie dostępnej pod 
adresem www.ksow.pl.

– Nabór wniosków poprze-
dzi szkolenie zorganizowane 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa  Wielkopol-
skiego w Poznaniu.  Partne-
rzy KSOW, którzy są zainte-
resowani  realizacją  projek-
tów w 2019  roku,  uzyskają 
wszelkie informacje na temat 
zmian w zasadach ubiegania 
się o pomoc – mówi  Izabela 
Mroczek,  dyrektor Departa-
mentu PROW UMWW.

Jak ożywić naszą wieś?
Wioski tematyczne powstające w regionie integrują społeczności lokalne.

W  Polsce  zauważamy 
spadek  zatrudnienia 
w rolnictwie. Nie za-

wsze jest on kompensowany 
poprzez wzrost  liczby miejsc 
pracy w innych gałęziach go-
spodarki, dlatego warto pro-
mować inicjatywy, dzięki któ-
rym wzrasta aktywność w sek-
torze działalności pozarolniczej 
na obszarach wiejskich. 

– Powstawanie wiosek te-
matycznych  stwarza  możli-
wości znalezienia pracy tam, 
gdzie  często  łączy  się  ona 
z pasją. Wioski tematyczne to 
miejsca, w których wokół wy-
branego motywu przewodnie-
go buduje się potencjał miej-
scowości. Tym motywem może 
być produkt, zwyczaj, legenda 
czy specyficzne umiejętności 
grupy  mieszkańców.  Często 
pomysł na stworzenie wioski 
tematycznej wywodzi  się od 
nazwy  samej  miejscowości 
– mówi wicemarszałek woje-
wództwa Krzysztof Grabowski. 

Idea  powstawania  wio-
sek  tematycznych  jest  zna-
na na całym świecie. Jej ge-
neza sięga początku  lat 90. 
XX wieku. Pierwsze z nich po-
wstały na terenie Dolnej Au-
strii, a za wzorcowe przykła-
dy takich rozwiązań uchodzą 
m.in. wioska orzecha włoskie-
go Krummnussbaum, wioska 
kowalska Ybbsitz oraz wioska 
maku Armschlag. Poza Austrią 
wioski tematyczne cieszą się 
dużą  popularnością  również 
w Niemczech, Belgii,  Portu-
galii, USA, Kanadzie, Chinach, 
Japonii i Korei Południowej. 

Na większą skalę pomysł ten 
zaczęto praktykować w Polsce 
na początku XXI wieku, przyj-
mując za wzór doświadczenia 
państw zachodnich. Warto jed-
nak wspomnieć, że pionierem 
w tym względzie była wielko-
polska gmina Wierzbinek, któ-
ra postanowiła uczynić z wierz-
by motyw do rozwoju działal-
ności gospodarczej i zorgani-
zować Targi Wierzby i Wikliny 
„Salix”. 

Wioski  tematyczne stano-
wią  innowacyjny  sposób na 
ożywienie  gospodarki  wiej-
skiej.  Ich  powstawanie  nie 
musi wiązać się z ponosze-
niem  wysokich  kosztów, 
a wspólna praca wpływa na 
integrację społeczności, an-
gażując całe rodziny. Nie bez 
znaczenia  jest  też wpływ na 
estetykę miejscowości. Ko-
rzyści jest oczywiście więcej. 
Warto zwrócić uwagę choć-
by na wzmocnienie poczucia 
wartości wśród mieszkańców, 
którzy obierają konkretny cel 
i  za pomocą dostępnych  lo-
kalnie zasobów starają się go 
zrealizować.

Oferta  wsi  tematycznych 
opiera się na wykorzystaniu 
istniejących zasobów przyrod-
niczych, kulturowych i histo-
rycznych. Jest swego rodza-
ju magnesem przyciągającym 
turystów, znudzonych standar-
dową propozycją wypoczynku 
i poszukujących atrakcji na ło-
nie natury. Działające dotych-
czas w pojedynkę gospodar-
stwa  agroturystyczne  łączą 
siły i pracują nad stworzeniem 

wspólnej marki miejscowości 
oraz  lokalnych  produktów. 
Pomocą  służą  współczesne 
techniki marketingowe, które 
w coraz większej mierze kła-
dą nacisk na promocję w in-
ternecie. Dysponując wiedzą 
w tym zakresie, można niedu-
żym kosztem zadbać o rozpo-
znawalność miejscowości i po-
wstającej w niej wioski tema-
tycznej.

Miejscowości z Wielkopolski 
mają już swoje doświadczenia 
w  zakresie  inicjowania  tych 
przedsięwzięć. W ramach pro-
jektu współpracy, zrealizowa-
nego ze środków PROW 2007- 
-2013,  dwie  lokalne  gru-
py działania: Stowarzyszenie 
Puszcza Notecka oraz Stowa-
rzyszenie Dolina Samy poło-
żyły podwaliny pod powstanie 
wiosek tematycznych w kilku 
miejscowościach. W Chrzyp-
sku Wielkim powstała wioska 
rybacka, w Rzecinie w gminie 
Wronki wioska grzybów, w Le-
wicach  (gmina  Międzychód) 
wioska  mikołajów,  w  Koź-
lu  (gmina  Szamotuły)  wio-
ska koźlaków, w Wartosławiu 
(gmina Wronki) wioska czte-
rech kultur, natomiast w Ra-
dzynach (gmina Kaźmierz) wio-
ska pn. „Radzyńskie zagajni-
ki”. Ofertę tych sześciu wiosek 
tematycznych Stowarzyszenie 
Puszcza Notecka zaprezento-
wało podczas Targów Agrotury-
styki i Turystyki Wiejskiej Agro-
travel w Kielcach w 2015 r.

Dwie miejscowości w powie-
cie gostyńskim również mogą 
poszczycić się wioskami tema-

tycznymi. Pępowo od kilku lat 
kojarzone jest z określeniem 
„Ziołowieś”. To za sprawą sto-
warzyszenia o tej samej na-
zwie, które popularyzuje wie-
dzę na  temat wykorzystania 
ziół w lecznictwie, kosmetyce 
oraz gastronomii. Aktywność 
stowarzyszenia skupia się rów-
nież na upowszechnianiu  lo-
kalnych  tradycji  rękodzielni-
czych. Poza możliwością za-
kupu produktów zielarskich, 
odwiedzający Pępowo mogą 
skorzystać z oferty wykładów 
oraz warsztatów poświęconych 
tej tematyce.

„Łaciata  wieś”  to  wioska 
tematyczna  założona  przez 
mieszkańców  Głuchowa 
w gminie Pogorzela. To zna-
komity przykład oddolnej  ini-
cjatywy,  wspólnego  działa-
nia mieszkańców. W ramach 
wioski tematycznej w jednym 
ze starych domów urządzono 
muzeum  pełne  eksponatów 
związanych z przetwórstwem 
mleka  i serowarstwem. Uży-
wane  niegdyś  w  wielu  do-
mach urządzenia odnaleziono 
na kilku strychach. O kolejne 
poproszono znajomych i rodzi-
nę. Udało się zebrać dość po-
kaźną liczbę staroci, które sta-
nowią atrakcję turystyczną dla 
przyjezdnych. Mieszkańcy „Ła-
ciatej wsi” stworzyli miejsce, 
w którym można dowiedzieć 
się ciekawych rzeczy na temat 
tradycyjnego wyrobu przemy-
słu serowarskiego oraz cho-
wu bydła mlecznego. Pomysł 
wioski tematycznej w Głucho-
wie sięga jednak dalej, bo za-

kłada również integrację ofer-
ty z trzema gospodarstwami 
rolnymi, co pozwala na prze-
prowadzanie wizyt studyjnych 
i warsztatów.

W Rozdrażewie w powiecie 
krotoszyńskim powstała z ko-
lei wioska tematyczna, w któ-
rej motywem przewodnim jest 
jajko. Inicjatorem tego przed-
sięwzięcia było Stowarzysze-
nie Kobiet Wiejskich Rozdra-
żew. Wszystko zaczęło się od 
budowy gigantycznej pisanki, 
która w okresie świąt Wiel-
kiejnocy  zdobiła  rozdrażew-
ski  rynek. Następnie człon-
kinie stowarzyszenia zaadap-
towały budynek masztalarni, 
który stał się główną siedzibą 
wioski tematycznej. Utworzo-
no przy niej zagrodę z różnymi 
odmianami kur. W boksach, 
w  których  dotychczas  były 
konie, zorganizowano „mini-
skansen” z wystawą starych 
sprzętów gospodarstwa do-
mowego. Dla gości wyświetla-
ny jest również wykład multi-
medialny „Wszystko o jajku”. 
Na wzór wrocławskich krasna-
li w różnych miejscach w Roz-
drażewie mają pojawiać się 
wielobarwne jajka.

Jak dzisiaj wyglądają miej-
scowości, w których podjęto 
próby stworzenia wiosek te-
matycznych? Czy oferta na-
wiązująca  do  motywu  prze-
wodniego  tych  wiosek  po-
większa się? Zachęcamy do 
samodzielnego  odwiedzania 
tych  miejsc,  aby  przekonać 
się, czy odniosły one spodzie-
wany sukces.

„Łaciata wieś” w Głuchowie to jedna z pierwszych wiosek tematycznych w Wielkopolsce. Po lewej – wnętrze tamtejszego muzeum, po prawej – grupa dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Starej Obrze w gminie Koźmin Wielkopolski, odwiedzająca obiekt. 
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promocja WRPO

Jak korzystaliśmy z Unii w 2018 r.?
Efekty WRPO 2014+ są już widoczne w małych i dużych miejscowościach.

Wielkopolska należy 
do grona prymusów 
w wydawaniu pie-

niędzy unijnych. Z ponad 10 
mld zł budżetu WRPO 2014+ 
podpisaliśmy już około 2,3 tys. 
umów o wartości 7,3 mld zł 
dotacji UE. Tyle o liczbach. Py-
tanie, co z tego mają Wielko-
polanie. Czy unijne pieniądze, 
które już popłynęły z Brukse-
li do wielkopolskich samorzą-
dów, przedsiębiorstw czy orga-
nizacji społecznych, zmieniają 
Wielkopolskę? A jeśli tak, to 
w jakich sferach życia? 2018 
rok był przełomowy w tym za-
kresie. Przedstawiamy kalen-
darium najważniejszych wy-
darzeń. 

Po pierwsze – zdrowie

Na początku roku ogromny za-
strzyk unijnej gotówki otrzy-
mały wielkopolskie szpitale. 
W ramach konkursu na inwe-
stycje w ochronę zdrowia wy-
dano 120 mln zł. Ważne pro-
jekty są realizowane w róż-
nych częściach Wielkopolski, 
m.in. w Pile, Rawiczu, Wolszty-
nie, Kaliszu, Koninie. Placów-
ki kupują nowoczesny sprzęt, 
remontują oddziały. Przykła-
dem jest szpital w Puszczyko-
wie, który w listopadzie prze-
budował swój oddział rehabi-
litacyjny.

Trwa jedna z najbardziej wy-
czekiwanych inwestycji w Wiel-
kopolsce – budowa szpitala 
dziecięcego w Poznaniu. Plac 
budowy przekazano wykonaw-
cy, zaczęły się pierwsze prace. 
Jest spora szansa na to, że na 
początku 2021 r. mali pacjen-
ci będą się leczyć w komfor-
towych warunkach. Ale rodzi-
ce i chore dzieci najbardziej 
czekają na jednoosobowe 
sale. Będzie mogło przybywać 
w nich 354 małych pacjentów 
wraz ze swoimi opiekunami. 
Wielkopolskie Centrum Zdro-
wia Dziecka otrzyma wsparcie 
z WRPO 2014+ w wysokości 
237 mln zł. 

Na jego powstanie trze-
ba będzie jeszcze poczekać. 
Tymczasem w połowie listopa-
da do Wielkopolskiego Cen-
trum Onkologii trafił robot Da 
Vinci. To jeden z najbardziej 
zaawansowanych technolo-
gicznie medycznych syste-
mów robotowych na świecie, 
wspomagający operacje chi-
rurgiczne. Będzie on wykorzy-
stywany do najtrudniejszych 

zabiegów m.in. z zakresu gi-
nekologii i laryngologii czy też 
operacji jamy brzusznej. 

Niezwykle ważnym obsza-
rem interwencji w ramach 
WRPO 2014+ jest profilakty-
ka zdrowotna, szczególnie ta 
dotycząca dzieci z chorobami 
onkologicznymi. 300 dzieci 
i młodzieży z chorobą nowo-
tworową oraz 900 osób z ich 
otoczenia (rodzice i najbliższa 
rodzina) otrzyma wsparcie psy-
chologiczne, edukacyjne oraz 
możliwość konsultacji ze spe-
cjalistami. Taki pakiet pomocy 
zakłada projekt unijny z zakre-
su onkologii dziecięcej, któ-
ry od maja realizuje Fundacja 
Pomocy Dzieciom z Choroba-
mi Nowotworowymi. 6 mln zł 
dotacji z UE pozwoliło już m.in. 
na przeprowadzenie kilkuset 
porad i ponad tysiąc godzin 
konsultacji.

Pomoc „na miejscu”

W sierpniu dowiedzieliśmy się, 
gdzie w Wielkopolsce powsta-
ną środowiskowe centra osób 
starszych i dzienne domy opie-
ki medycznej. W takich miej-
scach osoby niesamodzielne 
będą miały dostęp do kom-
pleksowego systemu wspar-
cia społecznego, dzięki które-
mu będą zdolne do samodziel-
nego funkcjonowania. A jeśli 
ze względów zdrowotnych nie 
będzie to możliwe, to seniorzy 
będą mogli liczyć na fachową 
pomoc opiekunów. Takich pro-
jektów na terenie Wielkopol-

ski jest realizowanych ponad 
40. Łącznie na ten cel uzyska-
ły pomoc unijną w wysokości 
67 mln zł.

Testujemy też pionierskie 
rozwiązania mające skutecz-
nie pomagać osobom z zabu-
rzeniami psychicznymi, czego 
efektem będą środowiskowe 
centra zdrowia psychicznego. 
Jedno z nich powstaje w po-
znańskim szpitalu HCP. Cho-
dzi o stworzenie usług me-
dycznych dopasowanych do 
potrzeb pacjentów, wykony-
wanych często w środowisku 
ich życia.  

Nie tylko cyfrowa

W październiku ruszył nowa-
torski projekt „Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@ 2020”. Ułatwi 
on placówkom szybki dostęp 
do sieci internetowej, ale po-
zwoli też zorganizować inter-
aktywne zajęcia pozalekcyjne. 
Do 2022 r. wsparcie obejmie 
około 5 tys. nauczycieli i oko-
ło 12 tys. uczniów z sześciuset 
szkół podstawowych, ponad-
podstawowych i specjalnych. 
Aby projekt mógł ruszyć, pla-
cówkom zapewniono dostęp 
do sieci internetowej. Szkoły 
otrzymały też sprzęt kompu-
terowy, m.in. tablety i laptopy. 
Stworzono też wielofunkcyjną 
platformę edukacyjną wspie-
rającą proces kształcenia.

Za pieniądze unijne w Wiel-
kopolsce zmienia się infra-
struktura szkół. Efekty prac już 
widać, np. w Rokietnicy. Z ko-

lei w SP nr 2 w Turku powsta-
ło Eksperymentarium Nauk 
Przyrodniczych Mały Koper-
nik (z imponującym obser-
watorium astronomicznym), 
a od września uczniowie cho-
dzą do rozbudowanej szkoły 
w Pamiątkowie. Około 30 po-
dobnych projektów poprawia-
jących infrastrukturę szkolną 
jest już realizowanych. Nowy 
wygląd zyskały placówki za-
równo w małych, jak i dużych 
miejscowościach. WRPO sta-
wia też na szkolnictwo zawo-
dowe. We wrześniu w Ostro-
wie Wielkopolskim, a w paź-
dzierniku w Swarzędzu otwarto 
nowoczesne centra kształce-
nia praktycznego. Główny cel 
to przygotowanie uczniów do 
pracy w zawodach technicz-
nych.

„Pekaemką” czy autem?

Gostyń i Oborniki – te miasta 
już wkrótce odetchną z ulgą. 
Umowy na budowę wyczeki-
wanych drogowych obwodnic 
podpisano pod koniec lata. 
W tym roku zakończyła się 
rozbudowa drogi wojewódz-
kiej nr 185 między Obrzyckiem 
a Szamotułami. W latach 
2014-2016 zmodernizowa-
no tę samą drogę na odcinku 
od Piotrowa do Zielonejgóry. 
Wszystkie projekty otrzyma-
ły dofinansowanie ze środ-
ków unijnych na łączną kwotę 
35 mln zł. Rozpocznie się też 
rozbudowa 17,5 km drogi wo-
jewódzkiej nr 123 w północ-

no-zachodniej Wielkopolsce, 
na odcinku od miejscowości 
Huta Szklana do skrzyżowa-
nia z drogą krajową nr 22. 
Realizowany w latach 2018-
-2020 projekt wart jest 75,6 
mln zł, w tym 65 mln zł to do-
tacja z UE.

10 czerwca ruszyła Poznań-
ska Kolej Metropolitalna (na-
zwana przez pasażerów „Pe-
kaemką”). Żeby zachęcić do 
korzystania z niej, samorzą-
dy z aglomeracji poznańskiej 
zdecydowały się na budowę 
węzłów przesiadkowych, na 
które można było zdobyć do-
finansowanie z WRPO 2014+. 
Zlokalizowana w pobliżu dwor-
ców lub przystanków kolejo-
wych infrastruktura umożliwi 
łatwą i komfortową przesiad-
kę z samochodu lub roweru 
na transport publiczny, głów-
nie pociąg, ale w samym Po-
znaniu też tramwaj. 

Węzły powstały już m.in. 
w Szamotułach, Swarzędzu, 
Pobiedziskach, Czempiniu, 
Skokach, Murowanej Goślinie, 
ale nie tylko. Podobne inwe-
stycje prowadzone są również 
w innych częściach Wielkopol-
ski. W ślad za tym samorzą-
dy kupują także autobusy ni-
skoemisyjne, rowery miejskie, 
nie brakuje też ścieżek rowe-
rowych. Nie można zapominać 
też o trwającej modernizacji 
linii kolejowej z Poznania do 
Piły. W 2018 roku wykonano 
główne prace. 

Duże możliwości

2018 rok był ważny dla mi-
łośników kina. Ich magia po-
wróciła do małych miejsco-
wości. Dzięki WRPO 2014+ 
w Wielkopolsce do końca 
czerwca powstały cztery kina 
społecznościowe: w Rychwa-
le, Mieścisku, Starym Mie-
ście i Strzałkowie. Wkrótce 
będzie ich znacznie więcej. 
Sieć kameralnych kin (maks. 
40 miejsc na widowni) w ma-
łych miejscowościach, umoż-
liwiających lokalnej społecz-
ności kontakt z kulturą, po-
wstanie w kilkudziesięciu lo-
kalizacjach. Wyniki konkursu 
unijnego poznamy na począt-
ku 2019 roku. 

Dzięki unijnym dotacjom po-
wstały nowe miejsca w przed-
szkolach czy żłobkach, które 
pozwalają rodzicom wrócić do 
pracy. O jednym z nich pisze-
my na str. 11.               MARK

Śmigiel: zbliżającej się 
zimy z pewnością nie mu-
szą obawiać się nauczy-
ciele i uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Śmiglu czy 
odwiedzający miejscowe 
Centrum Kultury. Korzysta-
jąc z dofinasowania WRPO 
2014 +, w obu placówkach 
przeprowadzono termomo-
dernizację. Będzie ciepło 
i oszczędnie. Zyskają rów-
nież lokalni mieszkańcy, bo 
energetyczna modernizacja 
budynków przyczyni się do 
poprawy czystości powietrza. 
Przedsięwzięcie kosztowało 
ponad 5,7 mln zł, z czego  
4 mln zł miejscowy samo-
rząd otrzymał z UE.
Poznań: hiszpańskie kon-
sorcjum Aldesa zaprojektuje 
i wybuduje układ komunika-
cyjny w rejonie ronda Rata-
je. Inwestycja ma potrwać 
30 miesięcy, a rondo ma 
być gotowe do 2021 roku. 
W tym czasie zostanie m.in. 
wymienione torowisko i kon-
strukcja jezdni, dobudowa-
ne dodatkowe pasy ruchu, 
przebudowane istniejące 
perony przystanków, a po-
wstaną kolejne. Inwestycja 
otrzymała 106 mln zł dofi-
nansowania z WRPO 2014+.

WRPO 2014 + 
na skróty

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wlkp. młodzi ludzie uczą się konkretnego 
fachu.
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Dwa numery!

Prezentujemy kolejne wyda-
nia e-magazynu „Nasz Re-
gion”.

Co czwartemu mieszkańco-
wi Europy zagraża wykluczenie 
społeczne. To jeden z kluczo-
wych obszarów wsparcia WRPO 
2014+. Jak fundusze UE prze-
ciwstawiają się temu zjawisku? 
O tym piszemy w siódmym wy-
daniu bezpłatnego e-magazynu 
„Nasz Region”. 

W sieci dostępny jest rów-
nież ósmy numer. Czego do-
tyczy? Z końcem listopada 
poznaliśmy samorządy, które 
będą realizować przedsięwzię-
cia rewitalizacyjne w ramach 
puli ogólnej WRPO 2014+. 
Tymczasem pierwsze inwesty-
cje z tego zakresu już są rea-
lizowane. Piszemy, gdzie oraz 
jak przebiegają.

 Wydawnictwa są dostęp-
ne na stronie wrpo.wielkopol-
skie.pl oraz na portalach lo-
kalnych.                     MARK
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Nowe konkursy
Warto już dziś szykować do-
bre projekty, bo w przyszłym 
roku naprawdę sporo będzie 
się działo. 

W  połowie  listopada  za-
rząd województwa przyjął har-
monogram naborów z WPRO 
2014+ na 2019 r. W planie 
są 24 konkursy z łącznym bu-
dżetem unijnym przekraczają-
cym 700 mln zł.  Ich tematy-
ka jest bardzo różnorodna. Po 
raz kolejny na wsparcie mogą 
liczyć projekty związane z sze-
roko pojętą infrastrukturą oraz 
sferą społeczną.

Nie zabraknie pieniędzy dla 
wielkopolskich firm. I tak np. 
we wrześniowym konkursie na 
wzmocnienie konkurencyjno-
ści kluczowych obszarów go-
spodarki  w  regionie  będzie 
można zdobyć dofinansowa-
nie na wsparcie projektów in-
nowacyjnych. Tu do podziału 
będzie aż 100 mln zł. 

Z kolei już w lutym zaplano-
wano konkurs, w którym unijne 
pieniądze będzie można prze-
znaczyć m.in. na działalność 
badawczo-rozwojową, a  tak-
że na wdrożenie własnych lub 
zakupionych wyników badań 
naukowych  lub  technologii. 
To także szansa na rozwój in-
frastruktury badawczo-rozwo-
jowej w firmach. Na ten cel za-
rezerwowano 50 mln zł. 

Niebagatelną  kwotę  po-
nad 100 mln zł przeznaczono 
na doskonalenie kompeten-
cji osób pracujących i wspar-
cie procesów adaptacyjnych 
w ramach działania 6.5. Na-
bory  odbędą  się  w  styczniu 
i październiku. Sporo, bo aż 
26 mln zł z regionalnego pro-
gramu,  pójdzie  również  na 
wsparcie aktywności zawodo-
wej osób wyłączonych z ryn-
ku pracy z powodu opieki nad 
małymi  dziećmi  (poddziała-
nie 6.4.1). Pieniądze zostaną 
wydane głównie na tworzenie 
miejsc opieki nad dzieckiem 
do 3. roku życia w żłobkach lub 
klubach dziecięcych, a także 
wspieranie  przedsiębiorców 
i pracodawców we wdrażaniu 
rozwiązań na rzecz godzenia 
życia zawodowego z prywat-
nym. Konkurs ruszy w maju.

WRPO 2014+ od początku 
mocno wspiera też najbardziej 
potrzebujących mieszkańców 
regionu.  Nie  inaczej  będzie 
w przyszłym  roku. Wniosko-
dawcy  będą  mogli  ubiegać 
się m.in. o środki na projek-
ty  poprawiające  dostęp  do 
usług wsparcia  rodziny  i sy-
stemu  pieczy  zastępczej, 
a  także usług opiekuńczych 
i asystenckich (poddziałanie 
7.2.2). Na ten cel zarezerwo-
wano 90 mln zł.

Szczegółowy harmonogram 
jest dostępny na stronie wrpo.
wielkopolskie.pl  w  zakładce 
ogłoszenia i wyniki naborów. 

MARK

Jest szansa, że zrobią pierwszy krok w życiu
Szpital im. W. Degi otrzymał 
pomoc unijną dla dzieci z po-
rażeniem mózgowym. Ma-
łym pacjentom zapewni ona 
wczesną, kompleksową i cią-
głą rehabilitację.

W  Wielkopolsce  według 
szacunków  żyje  około  1,1 
tys. dzieci i młodzieży z pora-
żeniem mózgowym. Tacy pa-
cjenci cierpią na ruchy mimo-
wolne, mają problemy z mó-
wieniem, jedzeniem. Niektórzy 
chorzy w ogóle nie są w sta-
nie  się  poruszać. Ci  ostatni 
będą  mogli  niebawem  sta-
nąć na nogi i zrobić pierwszy 
krok w pracowni rehabilitacyj-
nej 3D.

Takie  możliwości  stwarza 
nowy projekt unijny. 26 listo-
pada marszałek Marek Woź-
niak podpisał umowę z Orto-
pedyczno-Rehabilitacyjnym 

Szpitalem Klinicznym im. Wik-
tora Degi Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu na dofi-
nansowanie realizacji projektu 
pn. „Upowszechnienie techno-
logicznie wspomaganej diag-
nostyki funkcjonalnej  i  reha-
bilitacji dzieci i młodych doro-
słych z mózgowym porażeniem 
dziecięcym  (MPD)  w  woje-
wództwie wielkopolskim”. Jego 
wartość to 19 mln zł, z czego 
dotacja z WRPO 2014+ wy-
niosła ponad 18 mln zł. 

– Zależy nam, aby takie oso-
by mogły funkcjonować w spo-
sób samodzielny w przestrze-
ni społecznej. Co ważne, kom-
pleksowa terapia pozwala na 
odciążenie rodziców i opieku-
nów – mówi marszałek Marek 
Woźniak.

Do  tego  celu  poznański 
szpital wykorzysta nowoczes-

ne technologie, umożliwiające 
naukę chodu osobom, u któ-
rych umiejętności w zakresie 

poruszania się nie występują 
lub są zaburzone. Nowoczesny 
sprzęt trafi do placówki w przy-

szłym roku, a już w marcu roz-
pocznie się nabór pacjentów 
do projektu.

W ramach wsparcia stwo-
rzone zostaną również warun-
ki do kontynuacji rehabilitacji 
w miejscu zamieszkania. Cho-
rzy będą mogli ćwiczyć w szpi-
talu, ale także kontynuować 
leczenie w domu dzięki wspar-
ciu fizjoterapeutów i rodziców, 
którzy  zostaną  odpowiednio 
przeszkoleni. 

Specjaliści podkreślają, że 
tylko wczesna, kompleksowa 
i ciągła rehabilitacja jest sku-
teczna w leczeniu pacjentów 
z porażeniem mózgowym. Klu-
czowa jest rehabilitacja zabu-
rzeń chodu, w której stosuje się 
obecnie na świecie zrobotyzo-
wane systemy wykorzystujące 
m.in. wirtualną rzeczywistość 
i sprzężenie zwrotne.     MARK

Umowę z marszałkiem Markiem Woźniakiem podpisał 
dyrektor szpitala Przemysław Daroszewski. Z prawej strony 
prof. Marek Jóźwiak, współautor i opiekun merytoryczny 
przedsięwzięcia.
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Gdy mama i tata długo pracują
Konieczność opieki nad małym dzieckiem sprawia, że młodzi rodzice mają często 
trudności z kontynuowaniem kariery zawodowej.

Najlepszą drogą do samo-
realizacji  jest zachowa-
nie równowagi pomiędzy 

życiem zawodowym, rodzinnym 
a zainteresowaniami. Dlatego 
wielu rodziców pragnie wrócić 
do  pracy  po  urlopie  wycho-
wawczym. Natrafiają jednak na 
przeszkody, które utrudniają im 
realizację planów. 

Jak z nieba

Alicja  Busse,  odkąd  pamię-
ta,  pasjonowała  się  sztuką 
i rękodziełem. Swoich sił pró-
bowała w kilku dziedzinach. 
Szybko  się  jednak  okazało, 
że najbardziej cieszy  ją two-
rzenie biżuterii. Najpierw wy-
twarzała proste wyroby, któ-
re z czasem stawały się coraz 
bardziej wyszukane i eksklu-
zywne. Wreszcie zdecydowa-
ła, że to jest właśnie droga za-
wodowa, którą chce podążać. 
Założyła firmę i zaczęła pro-
dukcję na większą skalę. Jej 
wyroby cieszyły się dużą po-
pularnością. Planowała nawet 
ekspansję na rynki zagranicz-
ne. Półtora roku temu spotka-
ła ją ogromna radość: na świat 
przyszedł jej syn Eryk. Pani Ali-
cja poświęciła się w pełni opie-
ce nad swoim maluchem, za-
wieszając działalność.

–  Synek  to  największe 
szczęście, jakie przydarzyło się 
w moim życiu  i nic  tego nie 
zmieni. Nigdy jednak nie pla-
nowałam porzucenia kariery 
zawodowej  i poświęcenia się 
opiece nad domem. Chciałam 

nadal  robić  to,  co  kocham. 
Pragnęłam, kiedy tylko będzie 
to możliwe, wznowić działal-
ność – mówi Alicja Busse.

Znalezienie dla półtorarocz-
nego dziecka opieki na czas, 
kiedy pani Alicja będzie zajmo-
wała się firmą, nie było pro-
ste. Pytała znajomych, prze-
glądała ogłoszenia, ale żadne 
jej nie przekonało. Wreszcie 
trafiła na stronę internetową 
klubu „TAAki Maluch”, w któ-
rym właśnie rozpoczynała się 
realizacja projektu „TAAki Ma-
luch 2.0 – wsparcie rodziców 

w powrocie na rynek pracy”.
– Właśnie  tego szukałam. 

Zadzwoniłam i zapisałam Ery-
ka do klubu. W tej chwili mogę 
spokojnie poświęcić się przy-
gotowaniom  do  powrotu  do 
pracy, wiedząc, że mój synek 
ma zapewnioną profesjonal-
ną  opiekę,  jest  bezpieczny 
i szczęśliwy – przyznaje Alicja 
Busse.

Dla dzieci i rodziców

Klub „TAAki Maluch” powstał 
w  Poznaniu  w  2013  roku 

w odpowiedzi na zapotrzebo-
wanie zgłaszane przez rodzi-
ców małych dzieci. Budowa 
sfinansowana była w dużym 
stopniu  ze  środków  WRPO 
2014+. Poza profesjonalną 
kadrą opiekunek klub zatrud-
nia psychologa dziecięcego, 
którego zadaniem jest troska 
o odpowiedni  rozwój każde-
go malucha oraz wspieranie 
rodziców. 

– Nasz psycholog uczestni-
czy w zajęciach z dziećmi, ob-
serwując je. Dzięki temu każda 
mama otrzymuje istotne infor-

macje dotyczące rozwoju swo-
jej pociechy – mówi Liliana Tu-
backa, dyrektor klubu dziecię-
cego „TAAki Maluch”.

W lutym 2018 roku rozpo-
częła się  realizacja projektu 
„TAAki Maluch 2.0 – wspar-
cie  rodziców w powrocie na 
rynek pracy”. W pierwszej ko-
lejności zaadaptowano  i wy-
posażono  pomieszczenia, 
a w czerwcu 2018 r. zainau-
gurowano działalność nowej 
placówki.  Klub  „TAAki  Ma-
luch”  działa  dwuzmianowo 
i  z  jego usług może skorzy-
stać nawet 30 dzieci. Dzię-
ki dofinansowaniu unijnemu 
opłata za pobyt dziecka wraz 
z wyżywieniem ogranicza się 
do kwoty nieco ponad 200 zł 
na miesiąc. Wsparcie potrwa 
do 31 maja 2019 r.

W  ramach projektu wypo-
sażono nowe pomieszczenia. 
W bezpiecznych i nowoczes-
nych salach odbywają się cie-
kawe zajęcia. Rodzice mogą 
skorzystać ze spotkań z do-
radcą  zawodowym,  a  także 
bezpłatnych szkoleń, kursów 
i staży dostosowanych do in-
dywidualnych potrzeb.

Ze wsparcia korzysta także 
Alicja Busse, która wybrała dla 
siebie praktyczny kurs języka 
angielskiego, dodając: – Po-
prawiam  komunikatywność, 
co pomaga mi w kontaktach 
z klientami z zagranicy. Ma-
rzenia o sprzedaży na rynkach 
poza Polską mogą się wresz-
cie spełnić.

Dominik Wójcik (opr. MARK)

Klub „TAAki Maluch” dzięki dotacji unijnej wspiera rodziców w powrocie na rynek pracy.
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podpatrzone, podsłuchane, wyśledzone – czyli fotograficzne kulisy pierwszej sesji nowego sejmiku

Zasadą jest, że podczas pierwszej sesji sejmiku, do 
momentu wybrania przewodniczącego, obrady prowadzi 
najstarszy radny. Tym razem padło na Mirosławę 
Rutkowską-Krupkę, czyli osobę z ogromnym samorządowym 
doświadczeniem. Powiedzmy sobie jednak szczerze: nic tu 
rutyna, nic doświadczenie, nic otrzaskanie w publicznych 
wystąpieniach! Tak szczególna chwila sprawia, że 
każdego dopada trema, a mówimy to z doświadczenia już 
kilku takich uroczystych inauguracji… Przewodnicząca 
seniorka rozpoczęła od pozdrowienia przybyłych gości. 
– Witam też członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, 
która… akurat dobrze dla nas policzyła głosy – wypaliła 
przedstawicielka zwycięskiej Koalicji Obywatelskiej. Potem 
też było ciekawie. – Pragnę też powitać przybyłych gości, 
samorządowców spoza Poznania, z terenu województwa 
pilskiego…, eee, to znaczy… poznańskiego – zaplątała 
się była prezydent Piły. Później było już całkiem sprawnie, 
a swoje lapsusy Mirosława Rutkowska-Krupka tłumaczyła 
tym, że dopadła ją (nie, nie trema, oczywiście) grypa.

Podczas pierwszej sesji pracownicy Kancelarii Sejmiku 
rozdawali wszystkim radnym projekt przyszłorocznego 
budżetu województwa. Kto wyciągnął rękę po ten dokument 
jako jeden z pierwszych? Oczywiście przewodniczący 
Komisji Budżetowej Jan Grzesiek.

Obradami Komisji Skrutacyjnej sprawnie kierowała Joanna 
Jaśkowiak. Najwięcej frajdy z bycia w tym gremium miał 
jednak Marek Sowa, który wielokrotnie wyczytywał 
nazwiska wszystkich radnych podczas kolejnych głosowań, 
by w końcu skomentować: – Muszę chyba wystąpić do 
swojego proboszcza, że jestem naprawdę dobrym lektorem!

W pierwszym dniu obrad sejmikowych radnych przysłuchiwało się im wielu gości. Wśród nich byli m.in. wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann oraz prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ze swoją nową zastępczynią Katarzyną Kierzek-Koperską. 
Jak widać, humory zdecydowanie bardziej dopisywały przybyszom z magistratu…

Po ogłoszeniu wyników kolejnych głosowań do nowo wybranych 
osób ustawiały się długie kolejki gratulujących. Nie inaczej 
było w przypadku namaszczonego na przewodniczącego 
sejmiku Wiesława Szczepańskiego. Zdecydowanie 
najgorętsze gratulacje nowy „szef” wszystkich radnych 
odebrał od „szefowej” odchodzącej, czyli Zofii Szalczyk.

Sejmikowy klub SLD-LR jest najmniejszy, ale bije innych na 
głowę doświadczeniem parlamentarnym. Dość powiedzieć, 
że trzej obecni panowie radni (Romuald Ajchler, Wiesław 
Szczepański, Tadeusz Tomaszewski) w przeszłości 
w poselskich ławach na Wiejskiej spędzili łącznie… 
piętnaście kadencji! A wszyscy zaczynali w Sejmie II 
kadencji. Nieco młodszym czytelnikom przypomnijmy, że to 
było wtedy, kiedy na czele polskiego rządu stał Waldemar 
Pawlak, posłami z Poznania byli m.in. Tadeusz Mazowiecki 
i Hanna Suchocka z Unii Demokratycznej czy Marian Król 
z PSL, z Piły np. Bronisław Komorowski (UD), a w klubowych 
ławach z naszymi radnymi zasiadali choćby wybrany 
w Kaliszu Marek Siwiec czy w Pile – Marek Borowski.

Podczas pierwszej sesji 
Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego VI kadencji, 
która odbyła się 23 listopa-
da (a dokończona została 
26 listopada), nie brako-
wało gorących sporów, po-
litycznych polemik i emocji 
w dyskusjach między koa-
licją a opozycją. Ciekawe, 
czy tylko nam ten obrazek 
(z marszałkiem Markiem 
Woźniakiem i radnym Zbi-
gniewem Czerwińskim) sko-
jarzył się natychmiast z tym, 
jak to szło u Wieszcza:
„Gdy nic tobie nie pomoże,
Idźże sobie precz, nieboże.
A kto prośby nie posłucha,
W imię Ojca, Syna, Ducha.
Czy widzisz Pański krzyż?
Nie bierzesz jadła, napoju?
Zostawże nas w pokoju!
A kysz, a kysz!”.FO
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