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STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

Sposoby na wiatr i mróz

Niska temperatura i wiatr sprawiają, że warstwa wodno-tłuszczowa skó-
ry, odpowiedzialna za jej ochronę, staje się cieńsza 

i osłabiona. Lipidowy krem ochronny Linum Emo-
lient DERMEDIC (30 zł, 50 g) pomoże temu zapobiec 
poprzez tworzenie ochronnej bariery lipidowej.  Za-
warte w kremie Sensiline, Masło Shea 
oraz bogaty w kwasy Omega Olej lnia-
ny wzmacniają naturalną barierę lipi-
dową naskórka i blokują negatywne 
skutki działania wiatru i mrozu. Alan-

toina i D-Panthenol niwelują mikrourazy i spierzchnięcie naskórka. Gdy na całym ciele skóra jest 
aby   odzyskać zdrowy i piękny wygląd niezbędne będzie dogłębne nawilżenie i natłuszczenie. 
Preparat do ciała intensywnie natłuszczający Linum Emolient DERMEDIC (225 g, 46 zł) 
w zimie wzmocni warstwę lipidową skóry i sprawi, że będzie ona jędrna i elastyczna. Przeznaczo-
ny dla osób dorosłych jaki i dzieci powyżej 3 roku życia. Polecany w przypadku atopii, suchości 
skóry na całym ciele i profilaktycznie, dla skóry zdrowej, w celu zapobiegania suchości oraz na-
wrotów atopowego zapalenia skóry. Oprócz dermatologicznej skuteczności preparat jest przyjem-
ny w stosowaniu i pięknie pachnie. Regenerujący krem do rąk Linum Emolient DERMEDIC 
(100 g, 21 zł) błyskawicznie się wchłania bez uczucia lepkości. Zapewnia intensywne nawilżenie 
i przynosi ulgę suchej i podrażnionej skórze. Olej lniany bogaty w Nienasycone Kwasy tłuszczo-
we Omega 3, Omega 6, Omega 9 złagodzi suchość, szorstkość, napięcie, podrażnienia i mikro-
urazy naskórka. Również skóra głowy może być nadwrażliwa i reagować podrażnieniem i prze-
suszeniem.  W okresie gdy nosimy czapki, objawy te mogąsię nasilać. Szampon kojący do wło-
sów  i nadwrażliwej skóry głowy DERMEDIC CAPILARTE (300 ml, 32 zł) polecany jest do 
codziennego, całorocznego mycia włosów i nadwrażliwej, nadreaktywnej skóry głowy. Dzięki za-
wartości D-Panthenolu oraz Polidocanolu szampon koi podrażnienia, łagodzi świąd i zmniejsza 
uczucie pieczenia. Zapewnia skuteczne oczyszczanie włosów i skóry głowy. Regeneruje naskórek 
i pomagając w utrzymaniu jego prawidłowego pH, zachowując równowagę mikrobiologiczną.

Głębokie nawilżenie 
Dynamiczne nawilżanie komórkowe do skóry suchej, wrażliwej, dojrzałej za-

pewni Dermika Salon&SPA AQUA RELIPIDUM KREM LIPOAKTYWNY. Do-
stępny jest w salonach kosmetycznych do domowej pielęgnacji. Formuła kre-
mu bazuje na substancji o działaniu higroskopijnym - pobierając wilgoć z ze-
wnątrz wiąże wodę w naskórku aż do 6-tej warstwy. Intensywnie nawilża na-
wet do 30 godzin. Ponadto liposom imitujący naturalne lipidy naskórka wnika 
w skórę, uszczelnia barierę naskórkową i zapewnia jej wilgoć łagodząc też po-
drażnienia. Kolejny składnik tworzy na powierzchni skóry osłonę, aby w zmie-
niających się warunkach regulować utratę wody od wewnątrz. Kompleks an-
ty-pollution to natychmiastowa ochrona przeciw wszelkim zanieczyszczeniom 
jak cząsteczki metali ciężkich i węgla czy zanieczyszczenia domowe. Nawilże-
nie wzrasta nawet o 88 procent po 30 godzinach od aplikacji. Cena ok. 95 zł, 
50 ml.

Wygodna higiena

Żele do higieny intymnej SORAYA LACTISSIMA łagodnie myją i pielęgnują, zawierają wyjąt-
kowo delikatną i skuteczną formułę i fizjologiczne PH (zmniejsza ryzyko infekcji). Betaina 

działa nawilżająco, allantoina i pantenol nawilżają i koją, a kwas mlekowy wspomaga odbudo-
wę naturalnej flory bakteryj-
nej. Bezpieczeństwo potwier-
dzone w badaniach na kobie-
tach ze skórą wrażliwą i aler-
giczną, pod nadzorem lekarzy 
ginekologa położnika, derma-
tologa i alergologa. Do wybo-
ru jest: MAMA - żel dla kobiet 
w ciąży i po porodzie, MENO - 
dla kobiet dojrzałych, Odświe-
żający aloes, Kojący rumianek 
i SPORT - dla kobiet aktwnych. 
Cena 11,99 zł,  300 ml.

Pielęgnacyjne przysmaki
Ziaja proponuję na zimę wzmocnienie smakowitą  pielęgnacją. Pierwsza seria to CZEKOLADO-

WY MISZMASZ a w nim: Bąbelkowa pianka myjąca do ciała i dłoni o zapachu nadziewanych 
pralinek (250 ml, ok. 9,50 zł). Łagodnie oczyszcza skórę i pozostawia smakowicie pachnącą. 

 Czekoladowa galaretka myjąca do kąpieli zapew-
nia pielęgnacyjną kąpiel pełną słodkich bąbelków (260 
ml, ok.13 zł). Karmelizowany peeling cukrowy wygładza 
skórę (300 ml, ok. 19 zł), a  Wygładzający krem do rąk 
również o zapachu nadziewanych pralinek zapewnia dło-
niom niezbędne nawilżenie (50 ml, ok. 7,30 zł).

Modelowanie owalu
Nowe kremy dla kobiet 40+ DERMIKA V-MODELIST opracowane w laboratoriach Dermiki 

przeciwdziałają skutkom starzenia glikacyjnego, aby poprawić kondycję skóry i owal twa-
rzy.  Składniki aktywne z morwą białą i DC- karnozyną stymulują powstawanie nowych białek 
odpowiedzialnych za sprężystość skóry, aby zniwelować skutki starzenia glikacyjnego. Kremy 
poprawiają kondycję skóry, jej jędrność i elastyczność, aby wymodelować owal twarzy i za-
chować młody wygląd mi-
mo upływu lat. Krem po-
prawiający elastyczność 
40+ V-MODELIST na dzień 
ma zapewnić odmłodzenie 
owalu twarzy, poprawę 
jędrności i elastyczności, 
redukcję zmarszczek. Krem 
redukujący zmarszczki 40+ 
V-MODELIST na noc to  od-
młodzenie owalu twarzy, 
poprawa jędrności, reduk-
cja zmarszczek i regenera-
cja. Cena 159 zł, 50 ml. 

Ulga dla podrażnień

Oferta firmy Zia-
j a  rozsze r zy-

ła się o Lanolinę ko-
smetyczną. 100-pro-
centowa lanolina do-
skonale pielęgnuje 
spierzchnięte i prze-
suszone usta z ten-
dencją do pojawia-
nia się zajadów. Przy-
nosi ulgę suchej skó-
rze. Łagodzi podraż-
nienia i dodatkowo 
nabłyszcza usta. Wy-
twarzana i badana 
zgodnie z normami farmaceutycz-
nymi, wysokooczyszczona, posiada 
farmaceutyczną jakość.
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Galeria Sucholeska,
czyli… 7 lat minęło
Rozmowa z MARKIEM RAKOCY, prezesem Zarządu spółki Galeria Sucholeska

- W grudniu 2018 ro-
ku minęło 7 lat od dnia, 
w którym pierwszy klient 
zrobił zakupy w Galerii Su-
choleskiej. Pamięta pan ten 
pierwszy dzień pamiętnego 
grudnia roku 2011?

- Pamiętam, że robili-
śmy wszystko, by w grud-
niu, przed świętami Boże-
go Narodzenia, udostępnić 
Galerię najemcom i klien-
tom. Zależało nam na tym 
bo ten czas przedświątecz-
ny jest ważnym okresem dla 
placówek handlowych, ale 
i dla kupujących, którzy szu-
kają prezentów dla swoich 
najbliższych.

- Jednak udało się?
- Tak, ale nie było ła-

two bo Galerię budowali-
śmy w rekordowym tem-
pie – przez osiem miesięcy. 
Przygotowania do tej inwe-
stycji rzecz jasna były sporo 
dłuższe, bo trzeba było ku-
pić działki, zdobyć wszelkie 
potrzebne pozwolenia, zde-
cydować się na projekt. Pa-
miętam spotkanie lokalnych 
przedsiębiorców, którzy by-
li zainteresowani tą inwe-
stycją i popierali nasz po-
mysł. Razem zawsze łatwiej. 
Spółka oparta jest o kapitał 
wyłącznie polski, a do tego 
jeszcze… lokalny. To wartość 
sama w sobie.

- A ten pierwszy dzień…
- Był to 10 grudnia 2011 

roku. Dzień wcześniej było 
oficjalne otwarcie z udzia-
łem władz Poznania, Gmi-
ny Suchy Las i wielu innych 
zaproszonych gości. Następ-

nego dnia zostały otwarte 
sklepy i punkty usługowe.

- I jakie było zaintere-
sowanie?

- Powiem tak, od same-
go początku w sklepie „Piotr 
i Paweł” musiały pracować 
wszystkie kasy, tylu było 
klientów. Mieszkańcy dopi-
sali i mówili, że bardzo do-
brze się stało, że taka galeria 
w Suchym Lesie powstała.

- A skąd ten pomysł, by 
wybudować właśnie gale-
rię handlową i to właśnie 
w Suchym Lesie?

- W Suchym Lesie miesz-
kam od 25 lat. Gdy się tu-
taj przeprowadziłem nie by-
ło tutaj niczego. Po zaku-
py, by skorzystać z jakich-
kolwiek usług trzeba było 
jechać do Poznania. Wszyst-
ko albo prawie wszystko by-
ło daleko. No to pojawił się 
pomysł, by coś zrobić, bo 
warto to zmienić. Dwadzie-
ścia lat temu wybudowali-
śmy w Suchym Lesie Nowy 
Rynek, co było jak na tam-
te czasy odważnym przed-
sięwzięciem. Sporo ludzi się 
dziwiło, że zdecydowaliśmy 
się na to w Suchym Lesie, 
w którym te dwadzieścia lat 
temu mieszkało zdecydowa-
nie mniej osób nić obecnie. 
Postanowiliśmy jednak zary-
zykować i udało się. Od tam-
tego czasu Suchy Las ma zde-
cydowanie więcej mieszkań-
ców, powstały nowe domy, 
nowe osiedla mieszkanio-
we, doszliśmy więc do wnio-
sku, że czas na coś większe-
go, na nowoczesne centrum 
handlowe. W 2008-2009 ro-

ku kupiliśmy pierwszą dział-
kę, potem na przetargach 
zorganizowanych przez Gmi-
nę dwie kolejne. W grupie 
pięciu osób podjęliśmy de-
cyzję, że przystępujemy do 
tej inwestycji. Powstał pro-
jekt…

- Rozumiem, że to nie 
jest żadna „kalka”, tylko au-
torski projekt?

- Mamy doświadczone-
go architekta, który wcze-
śniej projektował też No-
wy Rynek. Tym razem tak-
że ze swojego zadania wy-
wiązał się bardzo dobrze, 
zaprojektował galerię, któ-
ra jest estetyczna, funkcjo-
nalna i co ważne wpisuje się 
w architektonicznie w  ciąg 
budynków po tej stronie uli-
cy Obornickiej.

- Wspominał pan, że 
od pierwszego dnia klien-
ci dopisali. A najemcy po-
wierzchni handlowej?

- Z ich strony zaintere-
sowanie też było duże, choć 
był to okres ogólnoświa-
towego kryzysu gospodar-
czego. Niektórzy są z nami 
do dzisiaj, inni odeszli, ale 
w tego typu galeriach ro-
tacja najemców - szczegól-
nie w tym pierwszym okre-
sie - jest normalna. Jak pan 
widzi nie mamy dzisiaj pu-
stych powierzchni handlo-
wych, usługowych itp.

- No właśnie, bo Galeria 
Sucholeska to przecież nie 
tylko centrum handlowe.

-  Galer ia składa s ię 
z czterech kondygnacji. Dwie 
pierwsze mają charakter 
handlowo-usługowy, a dwie 

pozostałe usługowo-biuro-
wy. Na tych górnych kon-
dygnacjach mamy placówki 
służby zdrowia – przychod-
nie lekarza rodzinnego i ga-
binety lekarzy-specjalistów, 
jest klub fitness i powierzch-
nie biurowe.

- Galeria ma właśnie 
siódme urodziny. Ale wi-
działem od strony ulicy 
Obornickiej rusztowania. To 
remont, czy rozbudowa?

- Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom naszych 
klientów i najemców posta-
nowiliśmy przebudować ta-
ras, tworząc ogród zimowy, 
który będzie można użytko-
wać cały rok.

- Patrząc z perspekty-
wy tych minionych siedmiu 
lat powie pan bez zastano-
wienia – „to był dobry po-
mysł”?

- Zdecydowanie. Bizne-
sowo to przedsięwzięcie 
sprawdza się, choć kredyt 
na budowę spłacać będzie-
my jeszcze wiele lat.

- Rozmawiamy w grud-
niu przed świętami, cze-
go można życzyć Galerii, 
mieszkańcom Gminy, na-
jemcom? 

- Zdrowych, spokojnych 
Świąt oraz szczęśliwego No-
wego Roku. Klientom – by 
byli zadowoleni z zakupów 
w naszej Galerii i usług, któ-
re oferujemy. Dziękujemy 
im za minione siedem lat 
i prosimy by nadal byli z na-
mi. A najemcom – by ich biz-
nes się rozwijał.

- A Galerii?

Tak było kiedyś...

Tak jest dzisiaj...
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Ołeh Sencow otrzymał nagrodę im. Sacharowa w 2018
Ukraiński reżyser filmowy Ołeh Sencow otrzymał na-

grodę im. Sacharowa, przyznawaną przez Parlament Euro-
pejski za wolność myśli.

Ołeh Sencow, nie uczestniczył w ceremonii wręczenia 
nagrody, w środę, w południe(tydzień temu), ponieważ  
jest obecnie uwięziony w Rosji, skazany na 20 lat,  pod za-
rzutem „planowania aktów terrorystycznych” przeciwko 
Rosji z powodu faktycznego przejęcia przez nią władzy na 
Krymie.

Ukraiński reżyser był reprezentowany w Strasburgu 
przez swoją kuzynkę Natalię Kaplan oraz swojego prawnika 
Dymitra Dinze. Nagrodę wręczył im przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego Antonio Tajani, podczas ceremonii, 
w sali planarnej w Strasburgu.

Wręczając nagrodę przewodniczący powiedział: „Strajk 
głodowy Sencowa i z odwagą publicznie głoszone poglądy 
uczyniły z niego symbol walki o uwolnienie więźniów poli-
tycznych przetrzymywanych w Rosji i na całym świecie”

Stwierdzając, że nagroda przyznana została w momen-
cie poważnych napięć pomiędzy a Ukrainą, Tajani wezwał 
do deeskalacji sytuacji i potwierdził swoje poparcie dla in-
tegralności terytorialnej Ukrainy.

Przewodniczący Tajani wezwał do natychmiastowego 
i bezwarunkowego uwolnienia Sencowa i wszystkich in-

nych nielegalnie przetrzymywanych obywateli Ukrainy w Rosji i na Półwyspie Krymskim, a także in-
nych uwięzionych laureatów:  „Nagroda im. Sacharowa to nie tylko nagroda. To zobowiązanie. A my 
wspieramy naszych laureatów”.

Przyjmując nagrodę Natalia Kaplan w bardzo żywy sposób opisała  wczesne życie oraz działania lau-
reata podczas aneksji Krymu, a następnie tortury oraz bicie, przez które przeszedł, kiedy został areszto-
wany i skazany za rzeczy, których nigdy nie popełnił. „Ołeh jest osobą, która nie może się poddać i po 
prostu spokojnie siedzieć. Z natury jest bojownikiem”.

Na zakończenie przeczytała wiadomość od samego Olega, która zaczęła się od słów: „Nie mogę 
być obecny w tym pokoju, ale słychać moje słowa. Nawet jeśli ktoś inny je wypowiada, słowa są głów-
nym narzędziem człowieka i często jego jedynym narzędziem, zwłaszcza gdy wszystko inne zostało mu 
zabrane.”
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ło się oblicze polskiej prasy, 
w tym również poznańskiej, 
która już bez żadnych zahamo-
wań wychwalała Józefa Stali-
na i Bolesława Bieruta, kryty-
kowała Zachód i w ogóle stała 
się nudną. 

Mimo szalejącej cenzury 
i represji spadających na nie-
pokornych dziennikarzy, znaj-
dowali się tacy, którzy próbo-
wali nieco ożywić gazetowe ła-
my opanowane przez sążni-
ste referaty i nudne artykuły 
wstępne. Taką próbę podjął 
„Głos Wielkopolski”, który 1 
kwietnia 1949 roku zamieścił 
notkę zatytułowaną „Oryginał 
Leonarda da Vinci znaleziono 
w Poznaniu”.

„W czasie przeprowa-
dzania robót porządkowych 
w piwnicach Muzeum Wielko-
polskiego natrafiono kilka dni 
temu na zręcznie zamaskowa-
ną skrytkę pancerną, umiesz-
czoną w jednej ze ścian. Po roz-
biciu skomplikowanego zam-
ka okazało się, że safes kryje 
w sobie bezcenne wprost dzie-
ła sztuki, pochodzące z najroz-
maitszych miast Europy. Naj-
większą jednak sensacją było 
znalezienie rulonu, zamknięte-
go w stalowej szkatułce, który 
po rozwinięciu okazał się orygi-
nałem arcydzieła mistrza wło-
skiego – Leonarda da Vinci – 
słynnej Monny Lisy”. 

Stop! Błędny zapis imie-
nia namalowanej przez da Vin-
ci dwudziestoczteroletniej da-
my florenckiej można jeszcze 
wybaczyć, ale rulonu już nie. 

Zamurowana Dziewica Orleańska 
Dowcip primaaprilisowy w 1949 roku jednej z poznańskich gazet po-
przedził autentyczne odkrycie w podziemiach Muzeum Wielkopolskiego 
(obecnie Narodowego) w Poznaniu. Przed Niemcami ukryto tam najwięk-
szy obraz Jana Matejki. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Na d  P o -
znaniem 

zapadła stali-
nowska noc. 
W ciągu zale-
dwie kilku ty-
godni zmieni-

Wszak Mona Lisa namalowa-
na została w latach 1503-1507 
na desce z drewna topoli, a de-
ski w rulon zwinąć nijak się nie 
da. 

Dalej „Głos Wielkopol-
ski” pisał, że obraz mistrza 
Leonarda wisiał w paryskim 
Luwrze, skąd w 1924 roku na-
gle zniknął. „Kilkuletnie poszu-
kiwania policji całego świa-
ta nie odniosły wówczas żad-
nego skutku. Dopiero w roku 
1931 Monnę Lisę odnaleziono 
u skromnego antykwariusza 
w Mediolanie. Wybitni znaw-
cy i historycy sztuki orzekli jed-
nak, że chodzi tu o doskonale 
wykonaną kopię. Nie bacząc 
na to, dyrekcja muzeum Luw-
ru zdecydowała się zawiesić 
Monnę Lisę na dawnym miej-
scu, by zaspokoić snobistycz-
ne ambicje Francuzów” – czy-
tamy w notatce. 

Najsławniejszy obraz Le-
onarda da Vinci rzeczywiście 
został skradziony z Luwru, ale 
stało się to już 22 sierpnia 1911 
roku. Obrazu nie znaleziono 
i śledztwo w sprawie kradzieży 
umorzono. I dopiero późną je-
sienią 1913 roku z florenckim 
antykwariuszem i marszandem 
Alfredo Geri skontaktował się 
listownie niejaki Vincenzo Le-
onardi. Podając się za włoskie-
go patriotę chciał przekazać 
obraz Leonarda za pół milio-
na ówczesnych lirów (ponad 
2 miliony obecnych dolarów). 
Leonardi okazał się byłym pra-
cownikiem technicznym Luw-
ru, przesłuchiwanym przez po-
licję krótko po zniknięciu Mo-
ny Lisy. Naprawdę nazywał się 
Vincenzio Perrugia i rzeczywi-
ście posiadał poszukiwany ob-
raz. Wkrótce policja włoska go 
odzyskała i po stwierdzeniu au-
tentyczności portretu florenc-
kiej damy odbył on podróż po 
Włoszech (Florencja, Rzym, 
Mediolan), by w końcu wrócić 
do Luwru. 

W 1927 roku po Paryżu ro-
zeszła się pogłoska, że odzyska-

„W 1939 roku – z chwilą 
wybuchu wojny – nieznane do-
tychczas osoby wyjęły obraz 
z ram, nawinęły na wałek, za-
pakowały w skrzynię i tak za-
bezpieczony obraz przewio-
zły do Poznania do Muzeum 
Wielkopolskiego” – pisała 25 
stycznia 1950 roku „Gazeta Po-
znańska”. Według innej wer-
sji, o której tego samego dnia 
doniósł „Express Poznański”, 
obraz skrycie przewieziono do 
Poznania już podczas okupa-
cji hitlerowskiej i w tajemnicy 
przed Niemcami zamurowano 
w piwnicy gmachu Kaiser-Frie-
drich Museum (czyli przedwo-
jennego Muzeum Wielkopol-
skiego) podczas budowy schro-
nu przeciwlotniczego. 

„Jedną ze ścian zabezpie-
czających [schronu] odgrodzo-
no od zewnątrz skrzynią z ob-
razem, mimo woli zabezpiecza-
jąc w ten sposób dzieło przed 
zagrabieniem przez Niemców” 
– 25 stycznia pisał natomiast 
„Głos Wielkopolski”. 

Jak było naprawdę, tego 
nie wiemy i pewnie nigdy się 
już nie dowiemy. Wydaje się 
jednak mało prawdopodob-
nym, by w pełnym Niemców 
muzeum, które wprawdzie na 
podrzędnych stanowiskach za-
trudniało Polaków, można by-
ło przeprowadzić taką opera-
cję – skrycie zamurować obraz 
w piwnicznym schronie. Schro-
nie – dodam – zbudowanym 
krótko przed wybuchem woj-
ny przez Polaków. Także ewa-
kuacja obrazu Matejki z Roga-
lina do Poznania podczas woj-
ny (zarówno w czasie działań 
wojennych we wrześniu 1939 
roku, jak i później w czasach 
Okręgu Rzeszy Kraju Warty) 
wydaje się być nierealna. To 
musiało odbyć krótko przed 
wybuchem wojny, w której 
zginęli inicjator i wykonawcy 
takiego właśnie polecenia na 
czele z dyrektorem Muzeum 
Wielkopolskiego Nikodemem 
Pajzderskim, zamordowanym 

dekadzie stycznia 1950 roku, 
o odkryciu tym poinformowa-
ły wszystkie poznańskie dzien-
niki. „Gazeta Poznańska” 25 
stycznia donosiła: 

„Oto w czasie technicznego 
przeglądu dwu podziemnych 
kondygnacji muzeum prze-
prowadzonego w celu ich dal-
szego przystosowania na ma-
gazyny dotarto do tych czę-
ści podziemi, które okupanci 
hitlerowscy przebudowali na 
schron przeciwlotniczy. Za jed-
nym z tych obmurowań natra-
fiono nieoczekiwanie na olbrzy-
mią podłużną skrzynię. Po jej 
wydobyciu na światło dzienne 
i otwarciu stwierdzono z nie-
małym zdziwieniem, iż zawiera 
ona dużych rozmiarów obraz 
nawinięty na wałek. Przy zasto-
sowaniu koniecznych ostrożno-
ści przystąpiono do rozwinięcia 
obrazu. Zdumienie zebranych 
przeszło w wielką radość, kie-
dy przekonali się, że odnalezio-
nym obrazem jest słynne dzie-
ło Jana Matejki Joanna d’Arc. 
Obraz był tak fachowo i do-
kładnie opakowany, iż zacho-
wał się w doskonałym stanie 
i wymaga stosunkowo niewiel-
kiej pracy specjalistów-konser-
watorów”. 

Nie tylko „Gazeta Poznań-
ska”, ale też inne gazety poin-
formowały, że Joanna d’Arc jest 
największym obrazem Matej-
ki, większym od słynnej Bitwy 
pod Grunwaldem. Gazety nie 
były już jednak w pełni zgodne 
co do tego, jak obraz znalazł się 
w piwnicznej skrytce, ale tylko 
„Gazeta Poznańska” napisała 
„należy przypuszczać”, gdy in-
ne gazety hipotezy przedstawi-
ły jako prawdę. 

Prawdą jest, że zakupiona 
przez Edwarda Aleksandra Ra-
czyńskiego w 1897 roku Joan-
na d’Arc, zwana też Dziewicą 
Orleańską, eksponowana by-
ła w podpoznańskim Rogali-
nie – w specjalnym pawilonie 
zbudowanym koło tamtejsze-
go pałacu. 

przez Niemców w obozie kon-
centracyjnym w poznańskim 
Forcie VII 6 stycznia 1940 ro-
ku. 

Polskie dzieła sztuki ze zbio-
rów przedwojennego Muzeum 
Wielkopolskiego oraz te zagra-
bione przez Niemców z innych 
muzeów, kościołów, pałaców, 
dworów i prywatnych miesz-
kań Polaków z Kraju Warty, 
przekazane poznańskiemu Ka-
iser-Friedrich Museum w wie-
czysty depozyt, w większo-
ści nie miały być przechowy-
wane w narażonym na bom-
bardowania Posen (Poznaniu). 
Najcenniejsze artefakty dyrek-
tor muzeum doktor Siegfried 
Rühle zamierzał ewakuować ze 
stolicy Kraju Warty. Z pomo-
cą urzędu namiestnika Rzeszy 
w tymże okręgu Rzeszy oraz 
wojska obrazy mistrzów świa-
towego malarstwa i inne cenne 
zbiory ukryto w podziemiach 
Ufortyfikowanego Frontu Łu-
ku Odry-Warty koło Meseritz 
(Międzyrzecza), czyli w fortyfi-
kacjach Międzyrzeckiego Rejo-
nu Umocnionego. 

Nie udało mi się ustalić, 
czy Niemcy z Kaiser-Friedrich 
Museum wykorzystywali zbu-
dowany pod gmachem tej pla-
cówki schron przeciwlotniczy. 
Ponoć na jakiś czas trafiły tam 
bezcenne i wyjątkowo kruche 
naczynia antyczne ze zrabowa-
nej kolekcji gołuchowskiej Iza-
belli z Czartoryskich Działyń-
skiej, zanim przewieziono je do 
fortyfikacji międzyrzeckich. 

Dla Joanny d’Arc miej-
sca w fortyfikacjach koło Me-
seritz zabrakłoby na pewno, 
bo Niemcy nie cenili twórczo-
ści Jana Matejki. Gdyby pra-
cownikom muzeum udało się 
odkryć zamurowaną w schro-
nie przeciwlotniczym Dziewi-
cę Orleańską, czekałaby ją po-
niewierka po jakichś lokalnych 
składnicach dzieł sztuki, a tak 
bezpiecznie przetrwała wojnę 
głęboko pod ziemią w samym 
centrum Poznania. 

Dziewica Orleańska czyli Joanna d’Arc jest największym obrazem Jana Matejki. 

FOT. �2X � ARCHIWUM AUTORA 
Kaiser-Friedrich Museum w okupowanym Poznaniu na kolorowej pocztówce niemieckiej. W tym czasie, gdy wy-
konano to zdjęcie, w podziemiach muzeum spoczywała zamurowana Dziewica Orleańska. 

ny po kradzieży sprzed kilkuna-
stu lat obraz Mony Lisy jest fal-
syfikatem, co nie było prawdą. 
Wątek kopii obrazu Leonarda 
da Vinci pojawił się w notat-
ce zamieszczonej przez „Głos 
Wielkopolski” 1 kwietnia 1949 
roku. Oryginał – według gaze-
ty – odkryto w piwnicach Mu-
zeum Wielkopolskiego i przed 
zwrotem Francuzom dzieło to 
zostanie tegoż dnia pokazane 
poznaniakom w godzinach od 
10:00 do 14:00. 

Zapewne niewielu pozna-
niaków dało się nabrać na ten 
dowcip primaaprilisowy. Po-
noć kilkunastu, może kilkudzie-
sięciu emerytów i studentów 
w wymienionych godzinach 
przyszło do muzeum, by obej-
rzeć Monę Lisę. Nieco więcej 
zainteresowanych nie mogło 
przyjść, bo przebywali w pracy. 
Jej opuszczenie bez usprawie-
dliwienia w tamtych czasach 
groziło surowymi karami z po-
bytem w więzieniu włącznie. 
A przede wszystkim zdecydo-
wana większość poznaniaków 
notatkę „Oryginał Leonarda da 
Vinci znaleziono w Poznaniu” 
przeczytała dopiero po połu-
dniu, a więc już po upływie 
terminu podanego przez „Głos 
Wielkopolski”. 

Lata drugiej wojny świa-
towej arcydzieło da Vinci spę-
dziło nie w piwnicy poznań-
skiego muzeum, a we Fran-
cji. Już w 1939 roku tysiące ar-
cydzieł dzieł sztuki z muzeów 
francuskich, w tym Monę Li-
sę, umieszczono w skrzyniach 
i wywieziono w bezpieczne 
miejsca, głównie do zamków 
i zameczków na francuskiej 
prowincji. W 1945 roku obraz 
wrócił do Luwru. 

Minęło kilka miesięcy od 
ukazania się primaaprilisowe-
go dowcipu „Głosu Wielkopol-
skiego”. W grudniu 1949 ro-
ku pracownicy Muzeum Wiel-
kopolskiego w Poznaniu do-
konali sensacyjnego odkry-
cia. Miesiąc później, w trzeciej 
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TAK  MYŚLĘ

Miał to 
b y ć 

felieton – 
jak na świą-
teczny nu-
mer przy-
stało – cie-
pły,  miły, 

Nienormalny kraj?

optymistyczny, o tym jak jest 
fajnie i jak będzie jeszcze faj-
niej w Nowym 2019 Roku. Mia-
ło tak być, ale nie będzie. Bo nie 
jest wcale miło, optymistycz-
nie i fajnie.

12 grudnia 2018 roku do-
tarła do mnie wiadomość - au-
tostrada A2 zablokowana. Po-
myślałem sobie, że znowu ja-
kiś niedouczony kierowca prze-
szarżował albo zasnął za kół-
kiem kierowca tira, ale gdy 
obejrzałem do końca tę telewi-
zyjną relację dotarło do mnie, 
że przyczyną tego incyden-
tu jest niezapowiedziany pro-
test rolników, który spowodo-
wał ogromny korek na odcin-
ku Łódź-Warszawa (na nitce 
do Warszawy), na wysokości 
Brwinowa. 

Słucham dalej: - Grupa oko-
ło stu osób blokuje drogę w kie-
runku Warszawy. Kierowcy są 
informowani o utrudnieniu już 
w Strykowie. Otwarto bram-
ki w Brwinowie, żeby rozłado-
wać zator - powiedziała We-
ronika Aleksandrowicz z Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad.

- Jest to niezarejestrowany 

protest rolników. Na miejscu 
są policjanci i legitymują oso-
by biorące udział w tym spon-
tanicznym zgromadzeniu oraz 
starają się udrożnić ruch - po-
informowała z kolei Edyta Ada-
mus z Komendy Stołecznej Poli-
cji w Warszawie.

GDDKiA podała również, że 
nie wiadomo, jak długo po-
trwają utrudnienia.

Siedzę sobie przed telewi-
zorem i przecieram oczy oraz 
uszy ze zdziwienia. Widzę gru-
pę ludzi ubranych w kamizel-
ki odblaskowe, która stoi sobie 
i blokuje jedną z najważniej-
szych europejskich autostrad 
wschód-zachód. Kilka metrów 
przed nimi widzę kilku policjan-
tów, którzy spacerują sobie 
spokojnie po A2. Piknik, cho-
lera – pomyślałem – sobie dra-
nie zrobili. 

A potem widzę, że przyje-
chał do protestujących jakiś fa-
cet (podobno któryś z wicemi-
nistrów rolnictwa)  z wymiętą 
kartką papieru w łapie, który 
najpierw nawarczał na dzien-
nikarzy, a potem „zalukrował” 
sobie gębę i mówi machając 
wymiętą kartką papieru „mam 
tutaj wasze postulaty i propo-
zycje rządu. Porozmawiajmy. 
Gdzie chcecie. Możemy tutaj 
na autostradzie (a korek robi 
się coraz większy) albo w po-
mieszczeniu przygotowanym 
w Brwinowie”. Co było dalej 
nie wiem – ciśnienie mi sko-
czyło i profilaktycznie wyłączy-
łem telewizor. A potem zaczą-
łem się zastanawiać.

FELIETON 
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Jak to możliwe, że kilka-
dziesiąt osób może stanąć so-
bie na autostradzie i zabloko-
wać cały ruch na tak ważnej 
drodze? Przecież tą drogą ja-
dą ludzie. Jadą turyści na war-
szawskie lotnisko, biznesmeni 
by podpisać niekiedy wielomi-
lionowe kontrakty, ciężarów-
ki z towarem, na który ktoś 
gdzieś tam czeka. Taka bloka-
da to ewidentne złamanie pra-
wa, a minister mówi „jak chce-
cie, to możemy tu, na autostra-
dzie rozmawiać”. Ręce opada-
ją, bo gość powinien wiedzieć, 
że na autostradzie się jeździ, 
a nie gada.

Potem zacząłem wyobra-
żać sobie taką sytuację w nor-
malnym kraju, na przykład 
w Niemczech. Próbowałem 
wyobrazić sobie blokadę prote-
stujących rolników na A9 z Ber-
lina do Monachium albo na 
A10 – obwodnicy Berlina. Ale… 
nie udało mi się.

Bo w normalnie funkcjonu-
jącym kraju taka sytuacja by-
łaby zlikwidowana w trzy mi-
nuty. Wozy policyjne z armat-
kami wodnymi, oddział poli-
cji z tarczami i długimi pała-
mi, a potem areszt dla prote-
stujących (po opatrzeniu), roz-
prawa sądowa, więzienie al-
bo grzywna spłacana do końca 
życia. I autostrady byłyby prze-
jezdne. U nas pozwala się rolni-
kom blokować autostradę, ale 
legitymuje się i zakłada spra-
wy sądowe osobom protestu-
jącym podczas miesięcznic czy 

wiecu wyborczego osób zwią-
zanych z partią rządzącą.

Odmawiam rolnikom pra-
wa do protestu, do strajku? 
Nigdy w życiu. Niech zablokują 
Ministerstwo Rolnictwa, niech 
zablokują Sejm albo punkt sku-
pu czegoś tam. Niech wymyślą 
protest, który skomplikuje ży-
cie tym, od których zależy roz-
wiązanie ich kłopotów i proble-
mów. Tak będzie mądrzej pod 
każdym względem.

I jeszcze jedno o normal-
nym kraju – niedawno byłem 
kilka dni w Niemczech i zauwa-
żyłem, że na tamtejszych sta-
cjach benzynowych olej napę-
dowy jest zdecydowanie tańszy 
od benzyny, na niektórych na-
wet 25 eurocentów, czyli oko-
ło 1 złotówki. Jak to możliwe? 
Być może tam rząd nie świru-
je z ukrytymi podatkami i cią-
gle podwyższanymi akcyzami 
(wyprodukowanie oleju napę-
dowego wszędzie na świecie 
jest tańsze od etyliny i dlate-
go w sprzedaży jest on tańszy), 
nie mówi że walczy ze smogiem 
podwyższając cenę za olej na-
pędowy, ale nadal opierając 
gospodarkę o węgiel jak za kró-
la Piasta, zamiast produkować 
energię odnawialną jak w nor-
malnym, cywilizowanym kraju.

To tyle, bo znowu mi ci-
śnienie skończyło. A czego mo-
gę wam życzyć na Święta i  No-
wy Rok drodzy Czytelnicy? Mo-
że zdrowia, bo trzeba mieć 
zdrowie jak koń, by to wszyst-
ko ogarnąć i przeżyć. I może… 
normalności. Wiem, wiem, to 
w naszym pięknym kraju raczej 
średnio możliwe…

TOMASZ MAŃKOWSKI  

ZAMIAST KOMENTARZA
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WADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
-  poręczenia wadialne już od 150 zł do 1 mln za 0,5%, lecz 

nie mniej niż 150 zł
-  poręczenia kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców do 

1,2 mln zł
-  poręczenia faktoringowe do 1 mln zł
-  poręczenia (Inicjatywa JEREMIE 2) do 1,2 mln zł za 0 zł
-  finansowanie i doradztwo dla firm

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Szczegóły na stronie www.fripww.pl

Kontakt z Funduszem 
www.fripww.pl, 
Poznań, ul. Szyperska 14, 
tel. 61 67-10-481, 
61 67-10-482, 
61 67-10-487, 
fax 61 67-10-610.

Państwo przychylne przedsiębiorcom? 
Polscy przedsiębiorcy już od 1 stycznia 2019 roku będą mo-

gli liczyć na znaczące zmiany w przepisach, które z założenia mają 
przyczynić się do uproszczenia i tym samym ułatwienia prowadze-
nia działalności gospodarczej. 

Jedne z najważniejszych nowelizacji, które obejmą również 
sektor małych i średnich przedsiębiorstw dotyczą między innymi:
*  Możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków 

wynikających z zatrudnienia małżonka i dzieci w prowadzonym 
przez podatnika przedsiębiorstwie.

*  Zwiększenia poziomu kosztów związanych z eksploatacją samo-
chodu do 75 procent względem zapowiadanych wcześniej 50 
procent oraz podwyższenia limitu amortyzacji dla aut osobo-
wych.

*  Podniesienia – z 1,2 mln euro do 2 mln euro – progu przychodów 
uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika”.

Niemal równolegle z publikacją projektu ustawy budżetowej, 
która z założenia ma wprowadzić dodatkowe przywileje dla przed-
siębiorców, ukazał się również rządowy projekt ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsię-
biorców w prawie podatkowym i gospodarczym oraz projekt no-
welizacji ustaw o PIT i CIT, wnioskowany przez Ministerstwo Fi-
nansów.

W ocenie ekspertów każdy ze wspomnianych projektów sta-
nowi bez wątpienia zapowiedź nie tylko wsparcia przedsiębior-
ców w zakresie podejmowania inicjatyw biznesowych, ale również 
ułatwienia w prowadzeniu firmy na poziomie podatkowym, księ-
gowym, finansowym i urzędowym. Planowane zmiany mogą bo-
wiem pozytywnie oddziaływać na rozwój małych i średnich przed-
siębiorstw w Polsce, którym najtrudniej jest – ze względu na oczy-
wiste ograniczenia kadrowe, finansowe i organizacyjne – funkcjo-
nować w gąszczu przepisów, które co do zasady bardziej zniechę-
cają niż aktywizują do zakładania i prowadzenia własnej firmy. 

Opóźnienia płatności!
Odsetek firm, których kontrahenci opóźniają płatności powy-

żej 60 dni osiągnął w IV kwartale niemal 54 procent. To rekordo-
wy poziom ostatnich dwóch lat. 

Firmy handlowe oraz działające na rynkach lokalnych uważa-
ją, że na początku 2019 roku będzie jeszcze gorzej. Z kolei produ-
cenci oraz firmy posiadające ponad 50 odbiorców liczą, że sytu-
acja się poprawi.

Jednocześnie z 67 do 90 procent zwiększył się też przez rok 
udział firm, które w ogóle doświadczyły problemów z opóźnio-
nymi płatnościami kontrahentów. Coraz częściej zaczyna się od 7, 
14 dni opóźnienia. (mat)

Spędzonych w miłej
rodzinnej atmosferze

Świat Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów 

biznesowych
w Nowym 2019 Roku

wszystkim Przedsiębiorcom 
wielkopolskim

życzy
Krzysztof Leń

Prezes FRiPWW
z Pracownikami
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Atlas odkrywców Piotr Wil-
kowiecki Michał Gaszyński, 
literatura faktu/podróżnicza, 
cena 69,99 zł, Wydawnictwo 
insignis.

Wielkoformatowy atlas 
świata to nowe podejście do 
tworzenia map. Każda stro-
na wypełniona mało znany-
mi, fascynującymi ciekawost-
kami o świecie, zabiera czy-
telnika w edukacyjną podróż 
po najciekawszych miejscach 
naszej planety. Starannie do-
brane fakty o przyrodzie, hi-
storii, ekonomii i kulturze 
wciągną każdego podróżni-
ka, miłośnika map i poszu-
kiwacza przygód w każdym 
wieku. Unikalny design, sta-
rannie skomponowany tekst 
oraz setki ikon oraz wykre-
sów. Wstępem do prac nad 
książką była udana kampania 
Michała Gaszyńskiego i Pio-
tra Wilkowieckiego, mająca 
na celu stworzenie wielkofor 
- matowych map ściennych, 
łączących design z funkcją 
edukacyjną. Na realizację te-
go projektu, autorzy zebra-
li fundusze od darczyńców 
z ponad 30 państw i z sukce-
sem wypuścili nowy produkt 
na rynek.

F**k plastik. 101 sposobów 
jak uwolnić się od plasti-
ku i uratować świat. Praca 
zbiorowa, tłumaczenie Mag-
da Witkowska, poradnik, ce-
na 29,90 zł, Prószynski i S-ka. 

51 bilionów fragmentów 
plastiku pływa w oceanach! 
Nie panikuj! Wojna z plasti-
kiem już się rozpoczęła. Ko-
lejne rządy, firmy i korpora-
cje na całym świecie przyglą-
dają się pandemii plastiku, 
zanim jednak ich działania 
przyniosą rezultaty i na ryn-
ku pojawią się dobre zamien-
niki, sami możemy przystą-
pić do działania. Jest tu 101 
wskazówek, co zrobić - jako 
pojedynczy człowiek - aby nie 
korzystać z jednorazowych 
wyrobów plastikowych i po-
móc uratować planetę. Ku-
pować świeże warzywa za-
miast mrożonych, a zamiast 
folii spożywczej używać owij-
ki z woskiem pszczelim. Uży-
wać mydła w kostce zamiast 
w płynie i zrezygnować z gą-
bek do mycia naczyń na rzecz 

naturalnych ścierek. Zorga-
nizować przyjęcie bez plasti-
ku, znaleźć dobre kosmetyki 
do makijażu w ekologicznych 
opakowaniach. Razem może-
my uratować oceany. 

Księga zwierząt niemalże 
niemożliwych. Bestiariusz 
XXI wieku Caspar Henderson, 
tłumaczenie Zofia Szachnow-
ska-Olesiejuk i Adam Olesie-
juk, cena 49,90 zł, Wydawnic-
two Marginesy.

Aksolotl, łodzik, ksenofio-
for, motyl morski, rekin cho-
chlik – na ziemi żyją tysiące 
zwierząt, które daleko wykra-
czają poza ludzką wyobraź-
nię. Dzisiaj mało kto boi się 
potworów morskich. Ale też 
mało kto poznał tajemnice 
pszczoło-jamników, kałamar-
nic olbrzymich czy krabów 
yeti. A niesporczaki potra-
fią przeżyć w przestrzeni ko-
smicznej. Henderson – pene-
trując głębie oceanów, i naj-
bardziej jałowe zakątki ziemi 
– w sposób dowcipny i pasjo-
nujący opisuje piękno i dzi-
waczność wielu stworzeń, 
z których część jest tak za-
dziwiająca, że chciałoby się 
dla nich założyć osobne Ar-
chiwum X. 

Początki (prawie) wszyst-
kiego Graham Lawton, cena 
69,99 zł, Wydawnictwo In-
signis.

Skąd się wzięliśmy? Jak to 
się wszystko zaczęło? To naj-
bardziej fundamentalne py-
tania we wszechświecie. Od-
powie na nie ta zachwycają-
ca wizualnie książka, wypeł-
niona po brzegi przemawia-
jącymi do wyobraźni i nie-
rzadko dowcipnymi infogra-
fikami, ciekawostkami i fak-
tami. Napisali ją i zilustrowali 
redaktorzy uznanego maga-
zynu „NewScientist”, a wpro-
wadzeniem opatrzył sam pro-
fesor Stephen Hawking. Po-
czątki (prawie) wszystkiego 
to wybór współczesnych hi-
storii o różnego rodzaju po-
czątkach ukazanych z punk-
tu widzenia nauki. Zawiera 
najważniejsze, najciekawsze 
i najbardziej zaskakujące fak-
ty. Niesamowicie szerokie, 
wręcz oszałamiające spek-
trum poruszanych zagadnień 
– jest tu (prawie) wszystko, 

znakomicie wyjaśnione! To 
wybór współczesnych histo-
rii o różnego rodzaju począt-
kach ukazanych z punktu wi-
dzenia naukowego. Zawiera 
najważniejsze, najciekawsze 
i najbardziej zaskakujące fak-
ty w 53 rozdziałach.

Rozwiń swoją wyobraźnię 
Myśl i twórz jak wynalazca 
Temple Grandin, cena 39,99 
zł, Wydawnictwo Insignis.

Co sprawia, że latawiec 
lata, a łódka pływa? Dlaczego 
płatki śniegu są symetrycz-
ne, a piłeczki do golfa ma-
ją malutkie wgłębienia? Kto 
i w jakich okolicznościach 
wynalazł zapięcie na rzepy? 
Skąd wynalazcy biorą pomy-
sły? Autorka opisuje podsta-
wy naukowe rozmaitych wy-
nalazków i opowiada, jak ich 
autorzy tworzyli i poprawia-
li swoje pomysły. Opowiada, 
jak sama w dzieciństwie maj-
sterkowała, konstruowała 
i wprowadzała innowacje. To 
zachęta dla młodych wyna-
lazców, by tworzyć i ekspery-
mentować. Temple Grandin 
pokazuje różne sposoby pa-
trzenia na świat i rozwijania 
wyobraźni. Pokazuje, że nie 
ma jednego sposobu podej-
ścia do problemu, a zawsze 
kluczem jest otwarty i docie-
kliwy umysł. 

Atlas Szczęścia Helen Rus-
sel, psychologia i motywacja 
cena 39,99 zł, Wydawnictwo 
Insignis.

Podróż dookoła świa-
ta po 33 sposoby na szczę-
ście. Strach przed rozmową 
o pracę? Islandczycy mają 
betta reddast – przeświad-
czenie, że wszystko jakoś się 
ułoży. Pogubiłeś się w życiu? 
Chińczycy mają xingfú  – cel, 
który nada działaniom głęb-
szy sens. Zbyt wiele spraw 
na głowie? Włosi opanowa-

li do perfekcji sztukę słodkie-
go nicnierobienia, czyli do-
lce far niente. Przytłoczony 
pracą i oderwany od natu-
ry? Szwedzi mają smultron-
ställe, dosłownie poletko po-
ziomek, czyli sielskie odlu-
dzie, aby uciec przed zgieł-
kiem współczesnego świata. 
Atlas szczęścia zabierze nas 
do Australii, Walii, Bhutanu, 
Irlandii, Finlandii, Turcji, Syrii, 
Japonii i innych krajów. Se-
krety szczęścia z różnych za-
kątków świata mogą zmienić 
naszą codzienność.

Szkoła szpiegów Denis Bukin, 
cena 39,99 zł, Wydawnictwo 
Insignis.

Czy jesteś wystarczają-
co bystry by zostać agentem 
KGB? Rosyjski bestseller te-
raz trafia do rąk polskiego 
czytelnika! Poznamy część 
technik umysłowych wyko-
rzystywanych przez szpiegów 
w stylizowanej na KGB este-
tyce i narracji. Większość lu-
dzi, słysząc słowo „szpieg”, 
wyobraża sobie gadżety – la-
serowe długopisy albo wybu-
chające zapalniczki. Tymcza-
sem najważniejsze narzędzie 
tajnego agenta to jego wła-
sny mózg  i przestrzeganie 
zasad ścisłej konspiracji. Po-
znaj sekret niezawodnej pa-
mięci. Agent często nie mo-
że niczego zapisać – musi po-
legać na zdolności do odtwa-
rzania z absolutną dokładno-
ścią ogromnych ilości infor-
macji. Dowiesz się, jak popra-
wić bystrość umysłu, wyko-
nując ćwiczenia, które od lat 
wykorzystywane są w szko-
leniu najlepszych szpiegów 
na świecie. Mnóstwo faktów, 
ciekawostek, zagadek, łami-
główek, testów i quizów. 

O zimie  Görel  Kr ist ina 
Näslund, ilustracje Kristina 
Digman, tłumaczenie Kata-
rzyna Ottosson, wiek 3+, ce-
na 24,90 zł, Wydawnictwo 
Zakamarki. 

Któregoś dnia świat się 
zmienia. Wszystko jest jak za-
czarowane – ziemia pokrywa 
się śniegiem, a jezioro lodem. 
Nadeszła zima! Przepiękne 
zimowe ilustracje i garść zi-
mowych faktów przyprawio-
nych szczyptą poezji na pew-
no spodobają się każdemu 
przedszkolakowi spragnione-
mu śniegu!

Patrz, Madika, pada śnieg! 
Astrid Lindgren, tłumaczenie 
Anna Węgleńska, ilustracje 
Ilon Wikland, wiek 3+, cena 
29,90 zł, Wydawnictwo Za-
kamarki.

Nareszcie spadł śnieg na 
Czerwcowym Wzgórzu! Ma-
dika i Lisabet jak oszalałe ba-
wią się w śniegu. Nawet tata 
daje się wciągnąć do bitwy na 
śnieżki. Następnego dnia Ma-
dika jest chora i musi zostać 
w domu, kiedy Lisabet z je-
dzie ze służącą Alvą do mia-
sta po prezenty pod choinkę. 
Przed sklepem stoją sanie. Li-
sabet staje ukradkiem na pło-
zach. Sanie ruszają i pędzą 
prosto do ciemnego, zimne-
go lasu. Jak uda jej się wrócić 
do domu? 

Piraci Oceanu Lodowego Fri-
da Nilsson tłumaczenie, Mar-
ta Wallin ilustracje Alexan-
der Jansson, wiek 9+, cena 
39,90 zł, Wydawnictwo Za-
kamarki. 

Kapitan Biała Głowa po-
rywa dzieci i zmusza je do 
niewolniczej pracy w kopalni. 
Jego piracka banda budzi ta-
ki postrach na Oceanie Lodo-
wym, że nikt nie śmie podjąć 
próby uwolnienia dzieci, choć 
wszyscy wiedzą, że w mrocz-
nych podziemiach kopalni ich 
życie szybko gaśnie. Gdy jed-
nak Biała Głowa porywa sied-
mioletnią Miki, jej starsza sio-
stra Siri wyrusza na ratunek, 
kierując się ku wyspie pira-
tów, której położenia nikt do-
kładnie nie zna. Czeka ją trud-
na i niebezpieczna podróż. Si-
ri potwornie się boi, jednak 
wie, że to nic w porównaniu 
z tym, co musi czuć Miki ha-
rująca pod ziemią w niewoli 
u piratów.

Inflacja 
prezentem 
na Święta? 
Ostateczne dane GUS do-

tyczące inflacji okazały 
się nieco gorsze, niż wskazy-
wano we wstępnym szacun-
ku. Wyniosła ona w listopa-
dzie 1,3 proc. Wiele wskazu-
je na to, że ceny nie wzrosną 
za bardzo także w grudniu, 
więc konsumenci skorzysta-
ją przed Świętami z inflacyj-
nego prezentu, tym bardziej 
że ta swego rodzaju promocja 
może niedługo się skończyć.

Wstępny szacunek li-
stopadowej inflacji poka-
zywał zaskakująco niewiel-
ki wzrost inflacji, sięgający 
1,2 proc. Według ostatecz-
nych wyliczeń wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyj-
nych poszedł  jednak w górę 
o 1,3 proc. Wyższa wartość 
wskaźnika to prawdopodob-
nie efekt utrzymujących się 
wciąż znacznej dynamiki cen 
paliw, które były w listopa-
dzie droższe niż przed rokiem 
o 10,6 proc., z czego benzyna 
podrożała o 7,3 proc. a olej 
napędowy aż o 15,3 proc. 

To, że inflacja nie wzrosła 
mocniej, to głównie zasługa 
dużej, sięgającej 5,9 proc. ob-
niżki cen związanych z łączno-
ścią, w tym usług telekomuni-
kacyjnych o 5,8 proc. i sprzę-
tu aż o 10,2 proc. Stosunkowo 
niewiele, bo o zaledwie 0,7 
proc. w górę poszły średnie 
ceny żywności. Tradycyjnie 
już potaniały odzież i obuwie, 
tym razem o 2,7 proc. Spo-
śród głównych kategorii nadal 
mocno rosły koszty związane 
z edukacją (o 3 proc.) i zdro-
wiem (o 2,9 proc.). Wysoki, 
choć mniej dokuczliwy w co-
dziennym życiu był sięgają-
cy 3,1 proc. wzrost cen w re-
stauracjach i hotelach. Śred-
nio o 3,9 proc. potaniały sa-
mochody osobowe.

Spośród artykułów spo-
żywczych nadal mocno dro-
żało pieczywo, za które trze-
ba było płacić aż o 8,8 proc. 
więcej niż rok wcześniej. 
O 9,4 proc. w górę poszły ce-
ny warzyw, za to owoce po-
taniały aż o 14,3 proc. O 24,6 
proc. mniej trzeba było pła-
cić za cukier, a o 10,7 proc. 
za jaja. O 3,5 proc. potaniało 
mięso wieprzowe, nieco tań-
sze było też masło (o 2 proc.) 
i mleko (o 0,8 proc.).

Tak niewielki wzrost li-
stopadowej inflacji w pewnej 
mierze zawdzięczamy bardzo 
wysokiemu poziomowi od-
niesienia z ubiegłego roku, 
gdy wskaźnik cen zwiększył 
się aż o 2,5 proc. W grud-
niu 2017 r. wyniósł 2,1 proc., 
a więc także był dość wyso-
ki, co pozwala przypuszczać, 
że w obecnym roku grudnio-
wa dynamika cen także bę-
dzie umiarkowana, choć ra-
czej trochę wyższa niż w li-
stopadzie. Gdyby silna prze-
cena notowań ropy nafto-
wej z ostatnich tygodni prze-
łożyła się mocniej na spadek 
cen paliw na stacjach, moż-
na by nawet liczyć na po-
wtórkę listopadowego wyni-
ku, czyli 1,3 proc. lub niewie-
le więcej.
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Przed nami rok ambitnych wyzwań 
Rozmowa z TADEUSZEM CZAJKĄ, Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne

- Mija rok 2018. Jaki to był rok dla 
mieszkańców Gminy Tarnowo Pod-
górne, jaki dla Pana? 

- To był dobry rok. Zrealizowaliśmy 
wiele ważnych dla mieszkańców in-
westycji – drogi, ścieżki rowerowe itp. 
Były to inwestycje podnoszące kom-
fort życia, ale i bezpieczeństwo. Na-
tomiast najciekawszą inwestycją by-
ły nasze działania związane z rewi-
talizacją Zespołu Pałacowo-Parkowe-
go w Jankowicach. To było ogromne 
przedsięwzięcie, na które wydaliśmy 
ponad 20 mln zł z własnego budże-
tu. W tym roku obiekt został oddany 
do użytku naszym mieszkańcom. Dzi-
siaj działa tam Samorządowa Szkoła 
Muzyczna, Tarnowskie Centrum Se-

nioralne oraz Uniwersytet III Wieku, 
organizowane są rozmaite wydarze-
nia: w tygodniu dedykowane przede 
wszystkim seniorom, a w weekendy 
– o charakterze otwartym.

- A dla Pana był to także dobry 
rok? 

- Zdecydowanie tak. Za nami rok 
wyborczy. Jak pokazały wyniki miesz-
kańcy bardzo dobrze oceniają pracę 
moją i moich współpracowników – 
prawie 3 / 4 wyborców poparło moją 
osobę w wyborach na wójta w pierw-
szej turze, a przecież miałem dwóch 
kontrkandydatów. Jestem niezwykle 
wdzięczny wyborcom za taką bardzo 
wysoką ocenę i obdarzenie po raz 
kolejny zaufaniem. To dla mnie wiel-

kie zobowiązanie. Chcę udowodnić, 
że mieszkańcy dokonali właściwego 
wyboru.

 - Jedną z pierwszych decyzji po-
wyborczych była decyzja o podnie-
sieniu stawek za zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. 

- Była to bardzo trudna decyzja, 
szczególnie dla Rady Gminy, w której 
w 2/3 zasiadają zupełnie nowe oso-
by. Niestety, nie było innego wyjścia. 
Stawka ta wynika z czystego rachun-
ku ekonomicznego. Ponadto – zgod-
nie z ustawą – nie możemy uruchomić 
dofinansowania systemu z innych źró-
deł, np. z budżetu Gminy. Nie mamy 
prawie żadnego pola manewru… 

- Prawie? 
- Z naszych wyliczeń wynikało, że 

stawka za odpady segregowane po-
winna wynosić 17 zł od osoby. My 
zaproponowaliśmy Radzie 15 zł de-
klarując, że różnicę pokryjemy szu-
kając oszczędności i uszczelniając sys-
tem gospodarki odpadami. Staramy 
się bowiem zminimalizować skutki 
zmiany stawek.

- Jak Pan spędza tegoroczne 
święta? 

- Tradycyjnie, od lat w domu. 
Mam liczną rodzinę, która się ciągle 
powiększa. Zasiadamy przy wigilijnym 
stole w kilkunastoosobowym gronie. 
To bardzo mnie cieszy, bo tego typu 
spotkania odbywają się raz, może dwa 
razy w roku. 

- A Panu na Święta i Nowy Rok 
można życzyć…? 

- …najlepiej zdrowia, to jest 
najważniejsze, oraz pomyślności. 
W 2019 roku chcę zrealizować wiele 
planów z myślą o naszych mieszkań-
cach. (mat) 

Szanowni PaSzanowni Pańństwo! stwo! 
Z okazji Z okazji ŚŚwiwiąąt Bot Bożżego Narodzenia ego Narodzenia 
Czytelnikom Twojego TCzytelnikom Twojego TYGODNIA YGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGOWIELKOPOLSKIEGO  żżyczyczę ę wiele wiele 

szczszczęśęścia, zdrowia i pomycia, zdrowia i pomyśślnolnośści. Niech ci. Niech 
ten ten śświwiąąteczny czas bteczny czas bęędzie wypedzie wypełłniony niony 
gwarem rozmgwarem rozmóów przy rodzinnym stole w przy rodzinnym stole 
i radosnym i radosnym śśmiechem najmmiechem najmłłodszych. odszych. 

W nadchodzW nadchodząącym 2019 roku niech cym 2019 roku niech 
nie opuszcza Panie opuszcza Pańństwa szczstwa szczęśęście cie 

i wytrwai wytrwałłoość – żść – życzyczęę wiary i energii  wiary i energii 
przy realizacji ambitnych planprzy realizacji ambitnych planóów w 

i zamierzei zamierzeńń. Wszystkiego Najlepszego!. Wszystkiego Najlepszego!

Tadeusz Czajka Tadeusz Czajka 
WWóójt Gminy Tarnowo Podgjt Gminy Tarnowo Podgóórnerne
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„Pełnych niezapomnianej magii Świąt”
Rozmowa z RADOSŁAWEM BANASZAKIEM, radnym z Biedruska, wiceprzewodniczącym 
rady Gminy Suchy Las

- 21 października został 
pan wybrany radnym w Bie-
drusku. To skutek spokojnej, 
wyważonej i merytorycznej 
kampanii wyborczej, czy ra-
czej interesującego progra-
mu wyborczego.

- Jednego i drugiego, ale 
nie tylko. Jestem mieszkań-
cem Biedruska od 2013 ro-
ku. W roku 2015 rozpoczą-
łem działalność samorządo-
wą, społeczną pracę na rzecz 
mieszkańców Biedruska, gdy 
zostałem członkiem Zarządu 
Osiedla Biedrusko. 5 lutego Dokończenie na stronie 12

Niezapomnianych Świąt
i pomyślnego 2019 Roku

Czytelnikom 
z Gminy Suchy Las

życzą
Monika i Tomasz Mańkowscy

Wydawcy „TTW”
z Zespołem Redakcyjnym

2018 roku odbyły się wybo-
ry przewodniczącego Zarzą-
du Osiedla Biedrusko i miesz-
kańcy w głosowaniu powie-
rzyli mi to stanowisko. Wy-
bór w październiku na radne-
go potwierdził, że moja pra-
ca w Zarządzie i jako prze-
wodniczącego Zarządu zo-
stała dobrze oceniona przez 
wyborców. To duża satysfak-
cja i spora zachęta do dalszej 
pracy. Powierzenie mi man-
datu radnego postrzegam ja-
ko dowód zaufania i nie mam 
zamiaru zawieść swoich wy-
borców. Wyborców, którym 
serdecznie dziękuję za ten 
wybór korzystając z faktu, 
że jestem gościem „Twoje-

go TYGODNIA WIELKOPOL-
SKIEGO”.

- W trakcie pierwszej se-
sji nowej Rady Gminy Suchy 
Las wybrano pana jedno-
głośnie na stanowisko wi-
ceprzewodniczącego Rady. 
Czym się zajmuje wiceprze-
wodniczący?

- Wspiera przewodniczą-
cą Annę Ankiewicz w pro-
wadzeniu sesji i pracy prezy-
dium Rady, zastępuje prze-
wodniczącą podczas Jej nie-
obecności.

- Jest pan radnym z Bie-
druska. Co jest dla pana 
priorytetem w obecnej ka-
dencji?  

- Jako radny z Biedru-

ska, mówiłem o tym czę-
sto w kampanii wyborczej, 
chciałbym zająć się kwestia-
mi bezpieczeństwa, oświa-
tą, ekologią i rozwojem Bie-
druska. Bezpieczeństwo to 
doprowadzenie do budowy 
ronda przy skrzyżowaniu ulic 
Poznańska i Jesionowa, sys-
tematyczne rozszerzanie mo-
nitoringu…

- Gdzie?
- W 2019 roku na pla-

cu przy ulicy Zjednoczenia, 
kolejne lokalizację będzie-
my konsultowali z mieszkań-
cami, Policją i Strażą Gmin-
ną. Chciałbym także zająć się 
przejściami dla pieszych na 
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Ferie zimowe w CKiBP
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 

oraz Fundacja Dzieci Tańca zapraszają do 
udziału w półkolonii ArtWyprawa! 

Program półkolonii jest skierowany do 
dzieci w wieku 7-12 lat, które pragną rozwi-
jać swoje zamiłowania artystyczne, w tym taneczne i plastyczne. Poprzez zabawę dajemy dzie-
ciom możliwość spróbowania swoich sił w wybranych technikach tanecznych. Program przede 
wszystkim promuje zdrowy i aktywny tryb życia, pobudzanie zainteresowań, rozwój kreatyw-
ności i sprawności fizycznej.

Turnus pierwszy (14-18.01) odbędzie się pod hasłem Tropiciele Faktów, a drugi (21-25.01) 
Tropiciele Gwiazd.

Szczegółowy opis na stronie www.osrodekkultury.pl.
Koszt: 420 zł. Zapisy i dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 612-500-400 oraz oso-

biście w sekretariacie i pokoju instruktorów.

Harmonogram wydarzeń  CKiBP
nazwa data miejsce

Pocket Concert – Fantazja Polska, 
czyli Paderewski all inclusive 27 grudnia, godz. 20.00 

CKiBP
Sala widowiskowa

Darmowe wejściówki do odbioru 
w sekretariacie.

Koncert
MIECZYSŁAW SZCZEŚNIAK 5 stycznia, godz. 19.00

CKiBP
Sala widowiskowa

Bilety: 60zł/50zł (N/U) do nabycia 
w sekretariacie CKiBP i na www.bilety24.pl.

Koncert
U STUDNI

na podsumowanie roku 
czytelniczego

11 stycznia, godz. 19.00

CKiBP
Sala widowiskowa

Darmowe wejściówki do odbioru 
w bibliotece.

FERIE ZIMOWE
Tropiciele Faktów

i Tropiciele Gwiazd

14-18 stycznia i 21-25 
stycznia

CKiBP
Koszt: 420 zł

Szczegóły na: www.osrodekkultury.pl.

Koncert
MIKROMUSIC 14 lutego, godz. 19.00

CKiBP
Sala widowiskowa

Bilety: 35zł do nabycia w sekretariacie CKiBP 
i na www.bilety24.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.osrodekkultury.pl
Zastrzegamy prawo zmian w programie www.facebook.pl/CKiBP

Mikromusic
Mikromusic to polski zespół łączący pięk-

ne melodie, kunszt warsztatowy oraz wspa-
niałą koncertową energię. Ich muzyka wy-
myka się wszelkim klasyfikacjom. Sam ze-
spół określa ją po prostu jako Mikromu-
sic. W Centrum Kultury wystąpią 14 lutego 
o godz. 19.00. Bilety są już w sprzedaży!

W twórczości Mikromusic słychać inspi-
racje słowiańskim folkiem, jazzem, rockiem 
i elektroniką. Niektórzy dziennikarze okre-
ślają ich muzykę jako avant pop lub art pop. 
Mikromusic ma na koncie sześć płyt studyj-
nych, ale prawdziwą moc pokazują na kon-
certach. 

W ciągu całej swojej działalności wydali 
trzy bardzo ciepło przyjęte albumy koncer-
towe. Grali na najważniejszych polskich fe-
stiwalach, między innymi na Open’er Festi-
val, Ladies Jazz Festival, Top Trendy, Festiwal 
Piosenki w Opolu. Koncertowali również za 
granicą, między innymi w Japonii (Blue Note 
Tokyo), Niemczech, Estonii, Czechach, Biało-
rusi, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech czy Ru-
munii. 

Zespół został dwukrotnie nominowany do najważniejszej polskiej nagrody muzycznej czyli 
Fryderyków w kategorii Alternatywna Płyta Roku.

Ważnym aspektem działalności Mikromusic jest wizualna strona ich twórczości. Teledyski 
zespołu były wielokrotnie nominowane i nagradzane na festiwalach.

Liderką zespołu jest Natalia Grosiak – wokalistka, tekściarka i kompozytorka, współpracu-
jąca z takimi osobistościami polskiej sceny muzycznej jak Smolik, Leszek Możdżer, Skubas, Kev 
Fox, Renata Przemyk, L.U.C, czy Mioush.

14 lutego 2019 r., godz. 19.00. Sala widowiskowa CKiBP Suchy Las, ul. Szkolna 16. Bilety: 
35 zł do nabycia w sekretariacie CKiBP (pon. 9.30-17.30, wt.-pt. 8.00-16.00) oraz na www.
bilety24.pl.

Fantazja polska, czyli Paderewski all inclusive
Ideą programu Fantazja polska, czyli Paderewski all 

inclusive jest przedstawienie najważniejszych – z punk-
tu widzenia odzyskania przez Polskę niepodległości – 
momentów z życia wybitnego męża stanu i artysty – 
Ignacego Jana Paderewskiego. Kanwą opowieści będą 
Pamiętniki Paderewskiego spisane przez Mary Lawton 
(PWM 1986).

Ważnym momentem widowiska będzie przedsta-
wienie np. fragmentu zainscenizowanego recitalu Paderewskiego przed prezydentem Thoma-
sem Woodrowem Wilsonem. To właśnie o tych koncertach napisał Norman Davies: „(…) dzięki 
koncertom, jakie dawał w Białym Domu Ignacy Jan Paderewski, wpisał na swoją listę niepod-
ległość” (lista 14 punktów, przedstawionych w Kongresie USA, dotyczących przyszłego pokoju 
w Europie po I wojnie światowej).

Historia zostanie ukazana dwutorowo: za pomocą rekonstrukcji (wykonanie utworów, ak-
torzy, narracja) oraz współczesny komentarz rapera, który w improwizowany sposób komento-
wać będzie dzisiejsze znaczenie wielkich dokonań Paderewskiego.

27 grudnia 2018 r., godz. 20.00 Sala widowiskowa CKiBP Suchy Las, ul. Szkolna 16. Bez-
płatne wejściówki do odbioru w sekretariacie CKiBP (pon. 9.30-17.30, wt.-pt. 8.00-16.00)

Obsada: I. J. Paderewski – kompozytor, pianista, premier Rzeczpospolitej – Jakub Czerski;  
Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa – Andrzej Lajborek / Artur Romański; Mary Lewis – dzien-
nikarka, pisarka – Agnieszka Mazur; Diva – Śpiewaczka – Lucyna Białas / Magdalena Stefaniak; 
Student / Raper – Oskar Lepczyński. Scenariusz: Mikołaj Rykowski.

Spotkajmy się U Studni…
Serdecznie zapraszamy do Centrum Kultury i Biblioteki Pu-

blicznej Gminy Suchy Las na koncert zespołu U Studni, który od-
będzie się 11 stycznia 2019 r. o godz. 19.00 z okazji podsumowa-
nia roku czytelniczego. 

U Studni to jeden z najlepszych zespołów w Polsce grających 
ballady. Tworzy ją grupa starych, dobrych przyjaciół, która wyko-
rzystując swój artystyczny potencjał i pasje, wyraża swe emocje na 
muzycznej scenie. Ich teksty są zawsze dobrane w sposób bardzo 
umiejętny, „okrasza” je niebanalne brzmienie i styl. Swe bogate do-
świadczenie muzyczne zawdzięczają wieloletniemu zaangażowaniu 
we współtworzenie zespołu Stare Dobre Małżeństwo. 

O wyjątkowości koncertów U Studni decyduje naturalność, 
ogromna swoboda jego wokalistów na scenie, a także sama oso-
bowość każdego z nich, która ma niesłychanie pozytywny wpływ 
na kontakt z publicznością. Ich najnowszy repertuar w dużej mie-

rze oparty jest na wierszach wybitnego, krakowskiego poety Adama Ziemianina. Charakte-
ryzuje je liryzm, harmonia, optymizm, jasność przekazu, różnorodność tematów i motywów. 
Dodatkowo brzmią nad wyraz świeżo oraz swojsko, głosząc afirmację życia we wszystkich je-
go przejawach. 

Zespół ten do tej pory wydał cztery płyty: U Studni (2013), Wąwóz naszych czasów (2014), 
Wspólne zdjęcie (2017) i Koncert Jubileusz Poety (2018). Zachęcamy zatem wszystkich do spę-
dzenia wieczoru w poetyckim duchu utworów grupy U Studni, bo naprawdę warto. 

Po odbiór darmowych wejściówek można zgłaszać się do Biblioteki Publicznej przy 
ul. Szkolnej 16 w Suchym Lesie oraz filii bibliotecznych w Chludowie i Złotnikach. Gorąco za-
praszamy. IM

Mietek Szcześniak rozpocznie Nowy Rok
Coroczny koncert Noworoczny w Su-

chym Lesie tym razem uświetni Mietek 
Szcześniak z zespołem. Oprócz najwięk-
szych przebojów tego wyjątkowego woka-
listy w programie usłyszymy również ko-
lędy z albumu Raduj się świecie. Na kon-
cert zapraszamy 5 stycznia 2019 r. o godz. 
19.00.

Mietek Szcześniak już jako sześciola-
tek śpiewał w zespole Ikary, a jako nasto-
latek rozpoczął współpracę z wrocław-
skim zespołem Funk Factory, z którym 
zarejestrował swe pierwsze nagrania dla 
Polskiego Radia w Szczecinie. W 1985 ro-
ku wystąpił w Konkursie Debiutów na Fe-
stiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie 
otrzymał główną nagrodę im. Anny Jan-
tar za piosenkę Przyszli o zmroku. Brał po-
tem udział w wielu festiwalach między-
narodowych, w których zdobywał pierw-
sze miejsca.

Od 1993 roku związał się z nurtem mu-
zyki chrześcijańskiej, rozpoczął współpra-
cę z grupą New Life M oraz chórem Deus 
Meus. Z towarzyszeniem obu składów wy-
dał łącznie sześć płyt. W 1997 roku podpi-
sał kontrakt z koncernem Pomaton EMI. 
Pierwszym jego owocem był album Czarno na białym.

W 1999 roku nagrał z Edytą Górniak utwór Dumka na dwa serca do filmu Ogniem i mie-
czem. W roku 2008 ukazały się kolejne płyty z udziałem Mietka: Czekanie, Wasowski na jazzo-
wo, Polish Love Songs Ever, The Best Film Ever. W roku 2010 odbyła się premiera płyty SIGNS/
ZNAKI. W 2016 roku ukazała się najnowszy album – Nierówni. Artysta wybrał 11 najważniej-
szych dla niego wierszy Księdza Twardowskiego i skomponował do nich muzykę. 

Obecnie Mietek Szcześniak bierze udział w projekcie „Royal Concert Muzyka Filmowa” oraz 
występuje na licznych koncertach promujących płytę „Nierówni”. Niebawem ukaże się jego ko-
lejna płyta we współpracy z amerykańskim chórem gospel.

5 stycznia 2019 r., godz. 19.00. Sala widowiskowa CKiBP Suchy Las, ul. Szkolna 16. Bile-
ty: 60/50 zł (N/U) do nabycia w sekretariacie CKiBP (pon.9.30-17.30, wt.-pt. w godz. 8.00-
-16.00) i na www.bilety24.pl.
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O SOBIE

JERZY ŚWIERKOWSKI, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego, prezes Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Suchy Las 

 1.  Urodziłem się... w szpi-
talu w Poznaniu, ale wy-
chowywałem się w Su-
chym Lesie. I z tego się 
cieszę.

 2.  Jestem spod znaku... 
Ryb. 

 3.  Moja pierwsza praca... 
W czasach studenckich 
w czasie wakacji praco-
wałem w Niemczech. 
Było to w latach sie-
demdziesiątych. Chcia-
łem zarobić na wakacje, 
na studia. Pracowałem 
w cukrowni jako kierow-
ca ciągnika, a od piątku 
po południu do niedzie-
li wieczorem w cukrow-
ni przy produkcji, pako-
waniu i załadunku cu-
kru. Pierwsza pracę za-
wodową rozpocząłem 
w 1979 roku w Gminie 

Suchy Las, to był taki epi-
zod, przez cztery miesią-
ce pełniłem obowiązki 
kierownika SKR-u w Je-
lonku.

 4.  Pierwsze zarobione pie-
niądze przeznaczyłem 
na… Trochę na odzież, 
trochę na książki, także 
na wakacje nad polskim 
morzem.

 5.  Gdybym miał zbędny 
milion złotych... Część 
przeznaczyłbym na re-
mont, modernizację do-
mu. Reszta poszłaby na 
potrzeby rodziny i orga-
nizacje pomagające lu-
dziom.

 6.  Moim ulubionym fil-
mem jest... Lubię filmy 
historyczne i przyrodni-
cze. Lubię także wester-
ny, filmy z Johnem Way-
nem, o przygodach Win-
netou, „Siedmiu wspa-
niałych”. A jeśli chodzi 
o filmy historyczne to 
chętnie oglądam „Kle-

opatrę” i ostatnio czę-
sto produkowane obra-
zy o historii chrześcijań-
stwa, na przykład „Pa-
sję” Mela Gibsona. Poza 
tym odpoczywam oglą-
dając filmy przyrodnicze, 
geograficzne.

 7.  Mój ulubiony aktor i ak-
torka to...  Mam kilku 
ulubionych aktorów. Na 
pewno Franciszek Piecz-
ka, Janusz Gajos, Krzysz-
tof Kolberger. Z pań wy-
mieniłbym Annę Dym-
ną.

 8.  Z prasy czytam regular-
nie... „Gazetę Wybor-
czą”, „Rzeczpospolitą”, 
„Twój TYDZIEŃ WIELKO-
POLSKI”, prasę samo-
rządową – „Wspólnotę”, 
„Przegląd Komunalny”. 

 9.  Najchętniej słucham...  
bardzo różną muzykę, 
najchętniej z lat mło-
dości, czyli lat siedem-
dziesiątych i osiemdzie-
siątych. Także „Czerwo-

ne Gitary”, „No TO CO”, 
Zbigniewa Wodeckiego 
oraz takich artystów jak 
Andrea Bocelli. Chętnie 
słucham utworów całej 
rodziny Straussów, kon-
certy noworoczne obo-
wiązkowo. I… Boney M. 
Mój gust muzyczny  jest 
szeroki.

10.  Jeżdżę samochodem... 
Toyotą od dwunastu lat.

11.  Jeżdżę... ostrożnie, na co 
wpływa zapewne czter-
dziestoletnie doświad-
czenie zdobyte za kie-
rownicą. Generalnie sta-
ram się jeździć zgodnie 
z przepisami, a jak wol-
no na autostradzie, to 
i 140 kilometrów na go-
dzinę pojadę.

12.  Marzę o... marzę, bo 
marzyć trzeba zawsze. 
O zdrowiu dla całej mo-
jej rodziny i pomyślno-
ści dla niej. A poza tym 
o wyjeździe do Stanów 
Zjednoczonych, do ro-
dzeństwa. Konkretnie do 
Nowego Jorku, ale przy 
okazji chciałbym także 
trochę zwiedzić i obej-
rzeć – wodospad Niaga-
rę, Wielki Kanion itp.

13.   Najmilej spędzam wol-
ny czas... we własnym 
ogrodzie wykonując pra-
cę fizyczną. Poza tym mi-
ło spędzam wolny czas 
u syna na gospodar-
stwie.

14.  Najdalej podróżowałem 
do...  Na razie ograni-
czam swoje podróże do 
Europy, Azja jakoś mnie 
nie ciągnie. Najdalej po-
dróżowałem do Hisz-
panii. Najchętniej z Żo-
ną wakacje spędzamy 
w Polsce, zawsze w in-
nym miejscu.

15.  Chciałbym pojechać... 
mówiłem już, do USA.

16.  Moim ulubionym kolo-
rem jest... trochę nie-
bieski, na pewno brą-
zy, w których podobno 
w miarę wyglądam. Nie 
preferuję ostrych, jaskra-
wych kolorów.

17.  Potrafię ugotować... no, 
nie bardzo, jeśli chodzi 
o gotowanie, to jestem 
„noga”. Ale… moja Żo-
na wspaniale gotuje. 
Kiedyś, gdy synowie byli 
mali Żona musiała gdzieś 
wyjechać, a ja miałem za 
zadanie ugotować rosół. 
I ugotowałem. Gdy Żo-
na wróciła pyta synów 
– „był rosół”?, w odpo-
wiedzi usłyszała – „był”. 
„A zjedliście?” – pyta da-
lej, „tak zjedliśmy”. „A ta-

ta?” – pyta Żona, „nie ta-
ta nie jadł”. I faktycznie, 
nie zjadłem, bo… był po-
twornie przesolony. Nie, 
do kuchni się nie nadaję. 
Ale wiele innych prac do-
mowych robię, i to chęt-
nie.

18.  Drink, który mi najbar-
dziej smakuje to… od 
wielu lat whisky, Johny 
Walker. Z colą i lodem.

19.  U ludzi denerwuje 
mnie... gdy są fałszywi, 
gdy co innego mówią mi 
prosto w oczy, a co in-
nego za moimi plecami. 
Sam jestem szczery i ta-
kich ludzi lubię.

20.  Przyjaciele mówią do 
mnie... najczęściej po 
imieniu, ale także „Pre-
zes”. A „Prezes” dlatego, 
że od wielu lat jestem 
prezesem OSP.

21.  Najbardziej cenię u part-
nerów w pracy... rze-
telność, zaangażowa-
nie, lojalność i kreatyw-
ność. Sam staram się ta-
ki być i tego oczekuję od 
innych.

22.  W kasynie lubię grać w... 
Nigdy nie byłem w ka-
synie, nigdy nie grałem. 
Hazard mnie nie podnie-
ca, ale w miarę systema-
tycznie skreślam toto-
-lotka.

23.  Smartfon to dla mnie... 
narzędzie pracy, telefon, 
podręczny komputer 
i aparat fotograficzny.

24.  Internet uważam za... 
bardzo pozytywną rzecz. 
Internet poszerza hory-
zonty, dostarcza szybko 
wiedzy.

25.  Zakupy to... Generalnie 
nie lubię. Czasami jed-
nak trzeba coś kupić. 
Wtedy wpadam do skle-
pu, kupuję tę potrzeb-
ną rzecz i wychodzę. Nie 
rozglądam się, nie oglą-
dam niczego innego, nie 
bawi mnie to. Niekiedy 
jadę na zakupy z moimi 
paniami. Wtedy siadam 
sobie na ławce w cen-
trum handlowym i cze-
kam aż panie coś kupią 
albo tylko oko nacieszą.

26.  Gdy myją szybę w mo-
im aucie na skrzyżowa-
niu... nie przeszkadza mi 
to. Jest to praca jak każ-
da inna. Za pracę trzeba 
płacić, więc i ja płacę kil-
ka złotych. Generalnie, 
szanuję ludzi, którzy pra-
cują i chcą uczciwie za-
robić.

27.  Chciałbym zjeść kolację 
z... całą rodziną, bo mam 
liczną i rzadko nam się 

to zdarza. Ale pochwa-
lę się – niedawno byłem 
w dobrej restauracji na 
kolacji z Żoną. A sponso-
rem tego wydarzenia by-
ły dzieci.

28.  Najdziwniejszą potrawą 
jaką jadłem była... Sta-
ram się nie jadać dziw-
nych potraw, których nie 
znam. Próbowałem mu-
le, ale nie powalił mnie 
ich smak. Próbowałem 
ostrygi – to samo. Wolę 
zdecydowanie tradycyj-
ne jedzenie, polskie.

29.  Nienawidzę... cham-
stwa, obłudy, nieszcze-
rości, kłamstwa. Nie cier-
pię ludzi, którzy prosto 
w oczy bezczelnie kła-
mią. Na to jestem bar-
dzo wyczulony.

30.  Moja pierwsza miłość... 
to moja Żona od siódme-
go roku życia.

31.  Mój najtrudniejszy mo-
ment w życiu to... Takich 
momentów było sporo. 
A ten najtrudniejszy, to 
śmierć mojego Ojca, któ-
ry zmarł w wieku 56 lat, 
gdy ja miałem lat 19. 
Najmłodsze siostry mia-
ły wtedy osiem lat…

32.  Najbardziej cenię u ko-
biet... mądrość, inteli-
gencję, szczerość, urodę 
– jak najbardziej, a tak-
że gdy stosują stonowa-
ny makijaż.

33.  Najbardziej nie lubię 
u kobiet... ostrego ma-
kijażu.

34.  Mój największy sukces 
to... moja rodzina, Żona, 
dwóch synów i córka. Po 
prostu – rodzina.

35.  Chciałbym jeszcze... dłu-
go być sprawny fizycznie 
i – oczywiście – psychicz-
nie. Jak żartuję, to mó-
wię, że do 120 lat chęt-
nie dociągnę. Mimo wie-
ku, mam konkretne pla-
ny życiowe. Moją pasją 
jest – trochę z racji wy-
kształcenia, ale także za-
miłowania – uprawia-
nie ogrodu. Mam spo-
ry kawałek ziemi, chciał-
bym kiedyś stworzyć 
tam swój prywatny park 
z prawdziwego zdarze-
nia. Chciałbym także by 
moja rodzina była zdro-
wa, by dzieciom dobrze 
się układało, by pomyśl-
ność ich nigdy nie opu-
ściła. Chciałbym również 
pojeździć jeszcze z Żoną 
po Polsce, pojechać tam, 
gdzie jeszcze nie byliśmy. 
(mat)

Jerzy Świerkowski jest pierwszym 
mieszkańcem Gminy Suchy Las, któremu 

powierzono stanowisko wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Poznańskiego.
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ulicy Poznańskiej, która „przecina” Biedrusko 
na pół. Często przejście, nawet po pasach, 
przez tę ulicę jest trudne, marzą mi się więc 
nowoczesne i bezpieczniejsze „zebry”.

- Trzeci priorytet to…
- …kwestie oświatowe. Na początek przy-

gotowanie dokumentacji związanej z budową 
nowej szkoły podstawowej, a następnie  za-
bezpieczenie środków finansowych na budo-
wę jakże potrzebnej inwestycji. Kolejny temat 
to ekologia, przede wszystkim monitorowa-
nie skażeń powietrza i podejmowanie dzia-
łań byśmy mogli spokojnie oddychać czystym 
powietrzem. Myślę także o wymianie starych 
lamp ulicznych na nowe, ledowe. Jeśli nato-

miast chodzi o sprawy związane z podnosze-
niem standardu życia i rozwojem Biedruska, 
to chciałbym zająć się kwestiami połączeń ko-
munikacyjnych Biedruska z Poznaniem i oko-
licznymi miejscowościami. 

- Jak pan spędzi tegoroczne święta? 
- Tradycyjnie, rodzinnie, w domu, w Bie-

drusku. Chciałbym w tym momencie z oka-
zji zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia życzyć wszystkim mieszkańcom Biedru-
ska i całej naszej Gminy, wszystkim Czytelni-
kom „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIE-
GO” spokojnych, pełnych niezapomnianej ma-
gii Świąt i wszelkiej pomyślności oraz spełnie-
nia wszystkich planów i marzeń w Nowym 
2019 Roku. (mat)

„Pełnych niezapomnianej 
magii Świąt”
Dokończenie ze strony 9

Szanujcie siebie i innych
FELIETON

„Świę-
ta, święta 
i po świę-
tach…”. To 
polskie po-
wiedzenie 
k o n k u r u -
je w stwo-

rzonej przeze mnie kategorii 
„znienawidzone” o pierwsze 
miejsce z powiedzeniem „Po-
lacy, nic się nie stało”. Dlacze-
go? Otóż dlatego, że wypo-
wiadane jest z reguły zaraz 
po Wigilii Bożego Narodze-
nia, ewentualnie tuż po obie-
dzie pierwszego dnia świąt 
i jest synonimem słów: na-
pracowaliśmy się przygoto-
wując wszystko, wykosztowa-
liśmy się na to, prezenty roz-
dane, brzuchy pełne - można 
zakończyć świętowanie. 

A ja mam w sercu dużo 
dziecięcej fantazji, uwielbiam 
magiczny czas Świąt Bożego 
Narodzenia i nie chcę ich tak 

spłycać! Może to co teraz na-
piszę wyda się śmieszne, ale 
ja przygotowuję się do świąt 
nie poprzez mycie okien i go-
nitwę za prezentami. To oczy-
wiście też robię, ale nie na 
zasadzie priorytetu. Jak nie 
umyję okien, to nic się nie 
stanie. Ale jak będę zestre-
sowana biegać pomiędzy ga-
lerią handlową, a myjką do 
okien i pokrzykiwać na resz-
tę domowników… to magia 
świąt ucieknie gdzie pieprz 
rośnie i nawet renifer Rudolf 
i najlepiej opłacany Święty 
Mikołaj nie pomogą. 

Moje przygotowania roz-
poczynają się 1 grudnia i bar-
dzo tego pilnuję! Listopado-
wy Black Friday nie wcho-
dzi w grę i jest poza katego-
rią, bo nie o zakupach mó-
wię, tak więc mogę sobie po-
zwolić na rygorystyczne prze-
strzeganie tej daty. Wówczas 
to postanawiam: po pierw-
sze ograniczyć spożycie sło-
dyczy, czasami przyjdzie mi 
do głowy nawet pomysł, żeby 

przetrwać adwent na 3 ma-
łych posiłkach dziennie…, ale 
szybko go porzucam z wiado-
mych przyczyn 

Po drugie - każdego dnia 
zrobić dobry uczynek. Tak! 
Poważnie! Bo dobry uczynek, 
to czasami uśmiech skiero-
wany do drugiej osoby, te-
lefon do cioci, która mieszka 
sama lub przepuszczenie ko-
goś w kolejce. 

Po trzecie - staram się 
być na porannej mszy rorat-
niej 1x w tygodniu, bo w koń-
cu to święto z religią związa-
ne, a nie święto choinki, czy 
gwiazdorka. 

Po czwarte - nie zwario-
wać i nie dać się wciągnąć 
w świąteczny wyścig: kto ma 
więcej, kto ma lepiej i bar-
dziej zdobnie. 

Taka oto jest metoda na 
udane Święta Bożego Naro-
dzenia, którą wypracowałam 
sobie wraz z mężem i dzieć-
mi. Sprawdza się jak na razie. 
Cieszy nas każda chwila, którą 
możemy poświęcić na wspól-

ne robienie kartek świątecz-
nych, ozdób na choinkę, pie-
czenie pierników, czy budo-
wę nowego karmnika dla pta-
ków. Te chwile, to prezenty 
pod choinkę, które pomimo 
tego, że nie są materialne, to 
mają większą wartość. 

Myślę, że moje dzieci, gdy 
będą w moim wieku z chę-
cią przywołają je w pamięci 
i również postarają się o to, 
aby poza prezentami mate-
rialnymi dać trochę siebie, 
swojego czasu najbliższym.

Życzę zatem Wszyst-
kim, którzy poświęcili chwil-
kę na przeczytanie moich 
przemyśleń, aby ten rado-
sny czas Świąt Bożego Na-
rodzenia przeżyli w zgodzie 
ze światem i z sobą samym. 
Znajdźcie proszę czas dla sie-
bie i swoich najbliższych, wy-
pijcie wspólnie aromatyczną 
herbatę, pośpiewajcie kolę-
dy, obdarzcie się prezentami 
i bądźcie szczęśliwymi ludźmi 
szanującymi siebie i innych…

WIESIA PRYCIŃSKA
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Galeria Sucholeska,
czyli… 7 lat minęło

- By zawsze była pełna 
klientów, którzy znajdą tu-
taj potrzebne im usługi i to-
wary. Przy okazji chciałbym 
podziękować za dotychcza-
sową współpracę radnym, 
urzędnikom Gminy, a w 
szczególności Wójtowi. Są 
to osoby, z którymi zawsze 
bardzo dobrze się współ-
pracuje, bo są to samorzą-
dowcy, którzy potrafią roz-
mawiać z przedsiębiorcami, 
którym zależy na rozwoju 
naszej Gminy. 

- Za kilka dni Święta 
i Nowy Rok więc i ja sko-
rzystam z okazji i złożę ży-
czenia. Mieszkańcom Gmi-
ny – klientom Galerii życzę 

Dokończenie na stronie 12

zawsze zasobnych portfe-
li, najemcom – jak najwię-
cej klientów właśnie z za-
sobnymi portfelami, a Ga-

lerii… zadowolonych klien-
tów i najemców…

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

MMłłodzi pokazali odzi pokazali 
jak trzeba grać!
IX TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

Emocji było zdecydowanie wię-
cej niż na meczu reprezentacji 
Polski. Więcej zaangażowania 
na boisku, więcej udanych akcji, 
więcej interesujących dryblin-
gów i parad bramkarskich, wię-
cej bramek. Młodzi piłkarze po-
kazali w Suchym Lesie na czym 
polega gra w piłkę nożną!

Stowarzyszenie Kultury Fizycz-
nej Red Box w weekend 8- 

9 grudnia było organizatorem 
IX edycji Turnieju Mikołajkowe-
go, który odbywał się tradycyj-
nie pod patronatem Wójta Gmi-
ny Suchy Las Grzegorza Wojtery 
w hali sportowej w Suchym Le-
sie. W sobotę 8 grudnia rywali-
zowali młodzi piłkarze oraz pił-
karki z rocznika 2010, natomiast 
w niedzielę 9 grudnia oglądali-
śmy piłkarski narybek z roczni-
ka 2011.

- Do sobotnich zmagań 
w roczniku 2010 – mówi Maciej 
Jankowiak, ze Stowarzyszenia 
Red Box, radny Gminy Suchy Las 
- przystąpiło 16 drużyn podzie-
lonych na 4 grupy. Rywalizowa-
ły zespoły z całej Polski, między 
innymi z Objezierza, Poznania, 
Suchego Lasu, Biedruska, Lubo-
nia, Stęszewa, Koziegłów, Witko-
wa, Kórnika, a nawet z Katowic, 
Kutna czy też z Poronina. Piłkar-
ska walka i emocje były niesa-
mowite. 

Po wielu godzinach zaciętej 
rywalizacji w meczu o III miejsce 

drużyna UKS Talent I pokonała 
2:1 Akademię Futbolu 92 Wit-
kowo, natomiast w wielkim fina-
le, nasi goście z Poronina, ekipa 
Perfect Skills Academy pokonała 
2:1 SP Luboń II. 

Tradycyjnie wręczone zosta-
ły również wyróżnienia indywi-
dualne: najlepszym bramkarzem 
wybrany został Patryk Pniewski 
(AF 92 Witkowo), królem strzel-
ców został Mateusz Krzemkow-
ski (SP Luboń II), natomiast naj-
bardziej wartościowym zawod-
nikiem, wybrany został Jędrzej 
Mika (PSA Poronin).

Natomiast w niedzielę 
w roczniku 2011, oglądaliśmy 
w akcji 12 drużyn podzielonych 
na 2 grupy. W tym roczniku ry-
walizowały również drużyny z ca-
łej Polski. Mecze były niezwykle 
zacięte, a piłkarska walka trwała 
do samego końca. 

W małym finale, w walce 
o miejsce III, Red Box Suchy Las 
pokonał 4:0 ekipę Red Box Kato-
wice. W walce o tytuł mistrzow-
ski, prezentująca przez cały tur-
niej równą wysoką formę, dru-
żyna UKS Talent I po dramatycz-
nym, pełnym zwrotów akcji poje-
dynku, pokonała 2:1 zespół Red 
Box Katowice II. 

Jeżeli chodzi o wyróżnienia 
indywidualne: najlepszym bram-
karzem wybrany został Bartosz 
Kopeć (Red Box Katowice II), kró-
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DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 

Specjalista pediatra, pulmunolog 
i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 
Diagnostyka nawracających 
infekcji dróg oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

Swarzędz os. Raczyńskiego 3/27 (domki) 
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tel. 61 818-60-57  
tel. kom. 602-693-199

„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii 

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26
tel. 61 817-41-10

Godziny przyjęć: 
Pn-Pt 8.00-21.00         So 9.00-14.00
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lem strzelców został Kacper Domagała (Red Box Ka-
towice II), natomiast najbardziej wartościowym za-
wodnikiem, wybrany został Adrian Korkus (UKS Ta-
lent I). Specjalne wyróżnienia otrzymały również 
dwie dziewczyny, których umiejętności piłkarskie 
zrobiły na wszystkich wielkie wrażenie. Były nimi: 
Alicja Bolewicz (SPWP Września I) oraz Alicja Ko-
wal (SP Luboń II).

Okolicznościowe puchary i dyplomy oraz me-
dale wszystkim uczestnikom turnieju wręczał 
w sobotę zastępca wójta Gminy Suchy Las – Mar-
cin Bulinski, a w niedzielę Anna Ankiewicz – prze-
wodnicząca Rady Gminy Suchy Las i Maciej Jan-
kowiak.

Kolejną imprezą piłkarską organizowaną przez 

Młodzi pokazali jak trzeba grać!
Dokończenie ze strony 12 Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Red Box, będzie 

wielki turniej piłkarski rocznika 2008, który odbę-
dzie się w niedzielę 13 stycznia 2019 roku, który 
ściśle powiązany będzie z kolejną edycją zbiórki 
przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. (na)

Serdecznie podziękowania dla sponsorów-
Mikołajów Turnieju Mikołajkowego: Wójt 
Gminy Suchy Las - Grzegorz Wojtera, Ehrle 
Suchy Las, Bartłomiej Bilski PAG, Duda Cars, 
Sylwia Kabacińska Ośrodek Pomocy Społecznej  
Suchy Las, Berpo Suchy Las, Kathay Haster, 
Eumedica, Marcin Sotoła,Violetta Pałącarz 
Referat Sportu w Suchym Lesie, OLX Polska, 
Stomatologia Płytnik, Cukiernia Koperski, 
Rowit, Cafe Szkolna Suchy Las. 



MOTORYZACJA
www.twojtydzien.pl

GALERIA MOTO

19 grudnia 201814 MOTORYZACJA

Nowy Hyundai i30 Fastback N
Hyundai poszerza gamę samochodów z gamy N o nowego i30 Fastback N, oferując drugi na euro-
pejskim rynku model o wysokich osiągach. 

i30 Fastback N to jedy-
ne w swoim rodzaju pięcio-
drzwiowe hot-coupé seg-
mentu C. i30 Fastback N łą-
czy wyrafinowany i eleganc-
ki styl modelu i30 Fastback 
ze sportowymi osiągami mo-
deli z gamy N. Nowy model 
podąża śladami sukcesu i30 
Hatchback N, który pojawił 
się na rynku latem 2017 ro-
ku. Sprzedaż i30 Hatchback 
N przekroczyła oczekiwania: 
w pierwszej połowie 2018 ro-
ku w Europie sprzedano pra-
wie 3.000 tych samochodów, 
a 100 egzemplarzy w wer-
sji First Edition wyprzedano 
w Niemczech w zaledwie 48 
godzin.

i30 Fastback N to pierw-
sze pięciodrzwiowe hot-co-
upé w segmencie samocho-
dów kompaktowych, gotowe 
do jazdy na torze wyścigo-
wym. 

Nowy i30 Fastback N ma 
wyjątkowe, wyczynowe wy-

posażenie, między innymi: 
przedni zderzak, znany z i30 
Hatchback N, tylny spoiler 
z błyszczącym czarnym ak-
centem, wyjątkowy tylny 
zderzak z trójkątną lampą 
przeciwmgielną oraz alumi-
niowe felgi i osłony progów 
ze znakiem N. Oprócz ele-
mentów cieszących oko, sa-
mochód został wyposażony 
w silnik przyspieszający bicie 
serca o mocy 250 KM w wer-
sji standardowej lub 275 KM 
w opcjonalnym pakiecie Per-
formance.

Sportowy i elegancki wy-
gląd zewnętrzny Nowego 
i30 Fastback N nie wpłynął 
na przestronność jego wnę-
trza. Dzięki dużej pojemno-
ści bagażnika - do 450 litrów, 
oraz maksymalnej pojemno-
ści 1.355 litrów, po złożeniu 
na płasko oparć tylnej ka-
napy, samochód znakomicie 
sprawdzi się w codziennym 
użytkowaniu.

We wnętrzu Nowego i30 
Fastback N dominuje eksklu-
zywna, wykończona czerwo-
nymi szwami sportowa kie-
rownica N, zapewniająca kie-
rowcy stuprocentową kon-
trolę nad wszystkimi parame-
trami jazdy, bez odrywania 

rąk. Dotknięcie umieszczone-
go po prawej stronie w obra-
mowaniu z lakierowanej na 
ciemny kolor stali, charakte-
rystycznego przycisku z ikoną 
flagi z szachownicą, umożli-
wia bezpośredni dostęp do 
trybu N. 

Nowy i30 Fastback N bę-
dzie dostępny w różnych ko-
lorach nadwozia: Shadow 
Grey, zastrzeżonym dla mo-
delu i30 Fastback N, Polar 
White, Phantom Black, En-
gine Red, Performance Blue 
i Micron Grey.

Z szerokością 1.795 mm 
i długością 4.455 mm, nowy 
i30 Fastback N ma takie same 

wymiary, jak i30 Fastback. Je-
go wysokość to 1.417 mm 
(w wersji o mocy 250 KM) 
i 1.419 mm (w wersji o mo-
cy 275 KM) - a zatem do 8 
mm mniej, niż i30 Fastback 
(całkowita wysokość 1.425 
mm), co dodatkowo wzmoc-
niło osadzenie samochodu 
na drodze i jego dynamicz-
ny wygląd.

M. Stuhr w Outlanderze
Maciej Stuhr – wybitny aktor i reżyser filmowy 
i teatralny odebrał kluczyki do nowego Mitsubi-
shi Outlandera 2019.

Maciej Stuhr pełni rolę ambasadora modelu Mitsubishi 
Outlander od niemal 3 lat. Kolejne wersje tego rodzin-

nego SUV-a towarzyszą mu w intensywnej pracy nad filmami, 
przedstawieniami w teatrze, zajęciami ze studentami i dub-
bingiem oraz pomagają w organizacji życia rodzinnego i wa-
kacji.

- Zdarzają mi się doby, które trwają znacznie dłużej, niż 24 
godziny – żartuje Maciej Stuhr. - Wtedy jedynym ratunkiem 
jest mój przyjaciel Outlander – dodaje aktor. - Przez ostatnie 
3 lata wielokrotnie mogłem wraz z rodziną docenić przestron-
ne, 7-osobowe wnętrze, wygodę i przyjemną ciszę w środku 
oraz bogate wyposażenie mego Mitsubishi. W modelu 2019 
podoba mi się piękny design i lepsza precyzja prowadzenia. 
Jako gadżeciarz doceniam bardzo funkcjonalny system komu-
nikacji SDA, który przenosi Informacje z mego telefonu na wy-
świetlacz. Dzięki niemu mogę głosowo odbierać i wykonywać 
telefony, wysyłać i sprawdzać wiadomości tekstowe, korzystać 
z nawigacji, czy słuchać muzyki – podsumowuje.

STRONY MOTORYZACYJNE OPRACOWAŁ: TOMASZ MAŃKOWSKI
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Audi na śnieżnym i lodowym torze 

Nigdy wcześniej wyści-
gowe samochody Au-

di biorące razem udział w 
jednej imprezie nie różniły 
się od siebie tak bardzo jak 

teraz, gdy ścigać się będą po 
śniegu i lodzie. 19 i 20 sty-
cznia 2019, podczas GP Ice 
Race w austriackim Zell am 
See, po raz pierwszy na tak 

śliską nawierzchnię wyjed-
zie Daniel Abt w jego w pełni 
elektrycznym bolidzie Audi 
e-tron FE04, a obok niego 
pojawi się mistrz DTM Re-

né Rast za kierownicą Audi 
RS 5 DTM. 

W latach 1937-1973 lodo-
we wyścigi w Zell am See by-
ły imprezą, na której spotyka-
ła się elita międzynarodowe-
go sportu motorowego. Te-
raz, po 45 latach przerwy, ze-
spół organizacyjny, któremu 
przewodzą Ferdinand Porsche 
i Vinzenz Greger nawiązuje do 
tej wspaniałej tradycji. Audi 
Tradition wykorzystuje okazję, 
by zademonstrować historię 
i przyszłość programu spor-
tów motorowych spod znaku 
czterech pierścieni. Elemen-
tem historycznej części impre-
zy będzie prezentacja modelu 
Auto Union Typ C. Za stera-
mi takiego właśnie samocho-
du, w roku 1938 Hans Stuck 
wygrał wyścig na drodze do 
niedalekiego od Zell am See 
szczytu Großglockner. Kilka 
okrążeń na lodowym torze GP 
Ice Race wykona również naj-
bardziej spektakularny samo-
chód rajdowy wszechczasów 
– Audi Sport quattro S1.

Gdy René Rast uruchomi 
swoje Audi RS 5 DTM w Zell 
am See, będzie to z pewnością 
chwila pełna hałasu i prędko-
ści. Mistrz DTM z roku 2017 
bardzo chętnie sprawdzi, jak 
na wąskich oponach z kolca-
mi sprawować się będzie jego 
500-konne, wyścigowe auto. 

- Na lodzie jeździłem do-
tychczas zaledwie dwa ra-
zy – raz w wyścigach kartin-
gowych, na oponach z kol-
cami, gdy moim przeciwni-
kiem był Nico Rosberg i raz 
podczas wyprawy z Audi dri-
ving experience do Szwecji – 
opowiada 32-letni zawodo-
wy kierowca Audi. - Lód, to 
bez wątpienia ogromne wy-
zwanie dla każdego kierow-
cy. Mimo, że wszystko wyglą-
da jakby działo się w zwolnio-
nym tempie, musimy być bar-
dzo skoncentrowani. Z jednej 
strony to świetna zabawa, 
z drugiej jednak, każdy z nas 
jak zawsze chce poczuć grani-
cę. Już teraz jestem tym bar-
dzo podekscytowany.

Daniel Abt, w otwartym 
kokpicie swojego bolidu bę-
dzie jeszcze bliżej sypiącego 
się spod kół lodowego pyłu. 
Kierowca rodem z bawarskie-
go Allgäu, zwycięzca wyścigu 
Formuły E w Berlinie w ro-
ku 2018, poprowadzi tu elek-
tryczny samochód znany do-
skonale z Mistrzostw Formu-
ły E – Audi e-tron FE04. Elek-
tryczny bolid również stanie 
na oponach z kolcami. 

- Po lodzie w jednomiej-
scowym aucie – to jest do-
piero połączenie! – śmieje 
się Abt. - Podobnie jak René, 
raz jeździłem po lodzie pod-
czas wyścigów kartingowych 
i raz jako pasażer w rallycros-
sowym Audi Mattiasa Eks-
tröma, ale jeszcze nigdy sa-
modzielnie nie prowadziłem 
na lodzie samochodu wyści-
gowego. Jestem pewien, że 
będzie z tego ogromna fraj-
da i mam nadzieję, że nie 
będę potrzebował skrobacz-
ki by czyścić wizjer mojego 
kasku…

Nowa elektryczna Kia Soul
Kia Motors zaprezentowała 28 listopada w Los Angeles nowego elektrycz-
nego Soula. Dzięki elektrycznemu układowi napędowemu nowej generacji 
użytkownicy nowej Kia Soul nie będą musieli zbyt często odwiedzać stacji 
ładowania.

Nowa elektryczna Kia So-
ul jest wyposażona w naj-

nowocześniejszy, chłodzony 
cieczą akumulator litowo-jo-
nowy o pojemności 64 kWh, 
który zapewnia autu znacznie 
większy zasięg w porównaniu 
z pierwszym elektrycznym So-
ulem. Większy zasięg przekła-
da się na mniejszą częstotli-
wość ładowania, a możliwość 
szybkiego ładowanie za po-
średnictwem seryjnego por-
tu ładowania prądem stałym 
(CCS) oznacza krótsze postoje 
na stacjach ładowania i moż-
liwość szybkiego ładowania 
akumulatora.

Soul EV przechodzi obec-
nie homologację w celu po-
twierdzenia zasięgu po jedno-
krotnym naładowaniu akumu-
latora na 100 procent. Zasięg 
auta zostanie podany na po-
czątku 2019 roku.

Teraz, z silnikiem o maksy-
malnej mocy wynoszącej 204 

KM i wytwarzającym mak-
symalny moment obrotowy 
o wartości 395 Nm (w porów-
naniu do 285 Nm w modelu 
poprzedniej generacji), samo-
chód zapewnia osiągi na jesz-
cze lepszym poziomie. Dzięki 
zastosowaniu nowego, całko-
wicie niezależnego tylnego za-
wieszenia znacznie lepsze są 
również dynamika jazdy i pre-
cyzja prowadzenia. 

Nowy elektryczny Soul 
oferuje także wiele systemów 
asystujących kierowcy, aby 
jednocześnie zmaksymalizo-
wać wrażenia z jazdy i zmini-
malizować zużycie baterii. Do 
wyboru są cztery tryby jazdy 
– Eco, Comfort, Sport i Eco+, 
które automatycznie dosto-
sowują pracę różnych podze-
społów auta. W zależności od 
wybranego trybu jazdy zmie-
nia się intensywność odzysku 
energii hamowania, sposób 
pracy układu klimatyzacji czy 

ogrzewania. Możliwe jest tak-
że ustawienie ograniczenia 
prędkości, aby kierowca mógł 
lepiej zarządzać wydajnością 
akumulatora w różnych try-
bach jazdy.

Kierowca, przy pomocy ło-
patek umieszczonych za kie-
rownicą, może zmienić siłę ha-
mowania elektrycznego Soula. 
Im wyższa jest siła hamownia 
rekuperacyjnego, tym wyższy 
jest odzysk energii kinetycz-
nej, który przekłada się na do-
datkowy zasięg. Kierowca mo-
że wybrać jeden z czterech po-
ziomów hamowania (od 0 do 
3), w zależności od preferowa-
nej płynności jazdy i wydajno-
ści akumulatora. Układ hamul-
cowy wyposażony w odzysk 
energii ma także system „Bra-
ke and Hold”, który umożliwia 
używanie łopatek przy kierow-
nicy w celu całkowitego zatrzy-
mania samochodu podczas od-
zysku energii kinetycznej.

Renault z nowymi silnikami

Grupa Renault opracowa-
ła unikatową ofertę sa-

mochodów klasy wyższej we 
wszystkich segmentach te-
go rynku wraz z crossove-
rem Espace, SUV-em Kole-
os oraz limuzyną Talisman 

i rodzinnym kombi Talisman 
Grandtour. 

Grupa Renault wprowa-
dziła w Talismanie w wersji 
sedan i kombi oraz w Espace 
nową generację silników ben-
zynowych i wysokoprężnych. 

Nowe silniki zapewniają wyż-
sze osiągi i większą przyjem-
ność prowadzenia. Są także 
wyposażone w technologie, 
które obniżają emisję szko-
dliwych substancji i są zgod-
ne z najnowszymi normami 
w tym zakresie (Euro 6): 
*  nowy silnik benzynowy 

TCe 225 EDC FAP jest wy-
posażony w filtr cząstek 
stałych (FAP), który oczysz-
cza spaliny,

*  w nowym silniku wyso-
koprężnym Blue dCi 160 
EDC i 200 EDC zastosowa-
no w tym celu technologię 
SCR (Selective Catalytic Re-
duction). 


