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STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

Trendy odkodowane! 
Relacja z Sephora Trend Report wiosna 2019

W ostatni weekend 
marca Arkadia w War-
szawie zgromadziła 
mnóstwo fanek piękna. 
Wszystko to za sprawą 
wiosennego Sephora 
Trend Report. Podczas 
cyklicznej imprezy, Se-
phora wraz partnerami 
oraz gwiazdami zdeko-
dowała trendy sezonu 
wiosna-lato 2019. 

Co jest najgorętszym 
trendem tej wiosny? Mocna 
czerwień na ustach, graficz-
ne oko oraz rozmyte smo-
ky-eye to 3 wiodące trendy 
w makijażu zaprezentowane 
przez Sephora w kultowym 
Sephora Trend Book, które 
krok po kroku odkryć można 
było i przetestować na sobie 
w trakcie tej imprezy.

BEZPŁATNE KONSULTACJE 
Z EKSPERTAMI

Atrakcji było znacznie 
więcej! Setki pań odwiedza-
jących Arkadię skorzysta-
ło z bezpłatnych konsultacji 
makijażowych w trendach 
sezonu, ze stylizacji włosów, 
stylizacji brwi z marką Ana-
stasia Beverly Hills, malowa-
nia paznokci oraz minizabie-
gów pielęgnacyjnych z mar-
kami Fresh, My Clarins oraz 
Belif. Podczas spotkania pra-
sowego eksperci partner-
skich marek zaprezentowa-
li wykreowane przez siebie 
looki makijażowe sezonu 
i opowiedzieli o nowościach 
kosmetycznych: Jacek Wło-
darski (Lancôme), Jędrzej 
Urbański (Yves Saint Lau-
rent), Jovanka Hyziak (Guer-

ne formy, kontynuacja ubie-
głorocznego trendu oversize 
i mocne dodatki np. dwie to-
rebki – mini i midi. W kolory-
styce zobaczyliśmy prawdzi-
wy rozkwit trendu fluo – fe-
rię barw od limonki, przez 
pomarańcz i koral, ale na dru-
gim biegunie zbalansowane 

minimalizmem i takimi kolo-
rami jak beż i biel.

Podczas Trend Report od-
kryć można było również no-
wości ze świata zapachów. 
Grupa Volt z Egurrola Dan-
ce Studio przedstawiła eks-
presyjne etiudy taneczne za-
inspirowane nowymi zapa-
chami  Salvatore Ferragamo 

lain) Anna Kucharzyk (Dior), 
Sebastian Gradzik (Smash-
box), Fanny Maurer (Kat von 
D), Gilbert Soliz (Marc Jacobs 
Beauty) oraz Sarbast (Huda 
Beauty).

FINAŁOWE SHOW 
Z GWIAZDAMI

Nie zabrakło sobotnie-
go kulminacyjnego show Se-
phora Trend Report z udzia-
łem zaprzyjaźnionych z Se-
phora gości specjalnych. 
Imprezę poprowadzili: Ga-
bi Drzewiecka z Tomaszem 
Kammelem.  Makijaże Se-
phora w trendach sezonu 
wiosna-lato 2019 zaprezen-
towały zebranym makijażyst-
ki Sephora PRO Team: Nata-
lia Gustaw oraz Julia Więckie-
wicz-Wolak. O nowościach 
makijażowych i wiodących 
trendach partnerskich marek 
Sephora, opowiedziały pu-
bliczności: Maja Sablewska 
(Kat Von D), Omena Mensach 
(HUDA Beauty), Anna Jago-
dzińska (Dior), Anna Wendzi-
kowska (Marc Jacobs Beau-
ty), Anna Dereszowska (Gu-
erlain), Katarzyna Warnke 
(Yves Saint Laurent), Edyta 
Herbuś (Lancôme) oraz Julia 
Wieniawa (Smashbox).  

Wiosna 2019 w modzie 
to prawdziwa eksplozja ko-
lorów, którą zaprezentowała 
podczas autorskiego pokazu 
mody, stylistka – Agnieszka 
Ścibior. Dominowały odważ-

Aktorka Katarzyna Warnke  przy stoisku makijażowym Yves Saint Laurent

Grupa Volt z Egurrola Dance Studio i taniec zainspirowany zapachem Ferragamo – Amo Flowerful.

Omena Mensach gwiazda TVN prezentuje Matte&Metal Melted Shadows 
czyli nowe podwójne cienie do powiek marki HUDA Beauty 

Julia Wieniawa

– Amo Flowerful i Thierry 
Mugler – Alien Man.

Najgorętsze nowości ko-
smetyczne sezonu, a tak-
że modowe inspiracje pro-
sto z wybiegów znajdziesz 
w kultowym Sephora Trend 
Book. Przewodnik po tren-
dach wiosna-lato 2019 znaj-
dziesz na www.sephorapol-
ska.pl oraz na www.blog-
makijaż.pl – videoblogu Se-
phora, gdzie najlepsze ma-
kijażystki Sephora w krót-
kich filmikach instruktażo-
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Nie cenzura, lecz prawo autorskie

O PRAWIE AUTORSKIM
Eurodeputowani PiS mó-

wią, że to wprowadzenie cen-
zury w Internecie, że to AC-
TA2. Chyba nikt nigdy jeszcze 

Tegoroczna praca Parlamentu Europejskiego jest trochę inna niż 
w poprzednich latach – harmonogram sesji plenarnych w Strasburgu 
przewiduje sierpień bez obrad (w tym miesiącu eurodeputowani zawsze 
mają przerwę wakacyjną) i wyjątkowo maj bez sesji plenarnych, bo trwa 
przecież kampania wyborcza do PE. Dlatego w marcu zorganizowano dwie 
czterodniowe sesje plenarne, a my przysłuchiwaliśmy się w Strasburgu tej 
drugiej. Poniżej zamieszczamy relację z tej, bardzo ważnej dla wszystkich 
Europejczyków, sesji, lecz bez wypowiedzi eurodeputowanych – kampania 
wyborcza skłania do zachowania bezstronności.

Korespondencja własna ze Strasburga 

plastikowych butelek jeszcze 
przed 2029 r.

Wstępne porozumienie 
zawarte w sprawie projektu 
dyrektywy między Parlamen-
tem i Radą UE poparło 560 
posłów, 35 było przeciw, a 28 
wstrzymało się od głosu.

Następujące produkty 
jednorazowego użytku wyko-
nane z tworzywa sztucznego 
zostaną do 2021 roku obję-
te zakazem sprzedaży w UE: 
sztućce (widelce, noże, łyż-
ki i pałeczki); talerzyki i inne 
naczynia; słomki do napojów; 
patyczki do uszu; uchwyty do 
balonów; tworzywa sztucz-
ne ulegające oksydegradacji 
i pojemniki do żywności oraz 
styropianowe kubeczki.

Porozumienie rozsze-
rza również stosowanie za-
sady „zanieczyszczający pła-
ci”. Dotyczy ona w szczegól-
ności producentów wyrobów 
tytoniowych (filtry stosowa-
ne w papierosach zawierają 
octan celulozy, który nie ule-
ga biodegradacji). Będzie też 
miała zastosowanie do sie-
ci rybackich wykonywanych 
z tworzyw sztucznych, aby 
producenci, a nie rybacy, po-
nosili koszty zbierania sieci 
utraconych na morzu.

KONIEC ZMIANY CZASU?
Rok 2021 mógłby być 

ostatnim rokiem, w którym 
w UE nastąpi sezonowa zmia-
na czasu. Ważne jednak jest 
to, że państwa członkowskie 
zachowają prawo do decydo-
wania o swojej strefie czaso-
wej.

Państwa UE, które zde-
cydują się na zachowanie 
czasu letniego, powinny do-
konać ostatniej zmiany cza-

su w ostatnią niedzielę mar-
ca 2021 roku, te, które wo-
lą utrzymać swój standardo-
wy (zimowy) czas, mogą prze-
stawić zegary w ostatnią nie-
dzielę października 2021 roku, 
mówi projekt przepisów przy-
jęty przez posłów 410 głosa-
mi do192, przy 51 wstrzymu-
jących się od głosu.

Posłowie poparli propo-
zycję Komisji Europejskiej, 
aby zakończyć sezonowe 

zmiany czasu, ale głosowali 
za przesunięciem daty z 2019 
na 2021 rok.

PROEKOLOGICZNY 
I PROKONSUMENCKI 

RYNEK ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ W UE
We wtorek, 26 marca, 

Parlament zatwierdził no-
we zasady tworzenia ogól-
noeuropejskiego rynku ener-
gii elektrycznej, który ma być 

Dokończenie na stronie 6

nie powiedział większej bzdu-
ry. Eurodeputowani z PiS al-
bo nie doczytali przed gło-
sowaniem (zagłosowali prze-
ciw) projektu dyrektywy al-
bo… czytając niewiele zro-
zumieli. A dyrektywa ta bro-
ni tylko m.in. takich wydaw-
ców jak my.

Spróbujmy wyjaśnić o co 
tak naprawdę chodzi. Parla-
ment Europejski przyjął 26 
marca dyrektywę o prawach 
autorskich. W głosowaniu 

348 europosłów było za, 274 
przeciw, a 36 wstrzymało się. 
Wydarzenie to odbyło się po 
dwóch i pół roku trudnych 
negocjacji oraz bezpreceden-

sowej kampanii lobbingowej 
wszystkich zainteresowanych 
stron. 

Komisja przedstawiła 
pierwszy projekt reformy we 
wrześniu 2016 r. Najbardziej 
sporne elementy tego doku-
mentu były skierowane głów-
nie przeciwko Google: wła-
ściciele praw oskarżali firmę 
o czerpanie korzyści z treści 
stworzonych przez innych – 
np. muzyki udostępnianej na 
YouTube albo artykułów pra-

sowych wyświetlanych przez 
serwis Google News.

Uzgodnione obecnie 
przepisy dają wszystkim unij-
nym wydawcom prasowym 
uprawnienie, by domagać się 
od Google wynagrodzenia za 
to, że ich treści pojawiają się 
w Google News. Zobowiązują 
też platformy takie jak YouTu-
be (własność Google) do za-
warcia umów licencyjnych 
z branżą rozrywkową, produ-
centami filmowymi, wytwór-
niami muzycznymi, organiza-
cjami zbiorowego zarządza-
nia prawami i innymi posia-
daczami praw autorskich, je-
śli chcą one, by treści obję-
te tymi prawami mogły być 
u nich udostępniane. Platfor-
my będą prawnie odpowia-
dać za przypadki, kiedy ktoś 
nielegalnie umieści chronio-
ne prawami autorskimi i li-
cencjami treści.

WOJNA Z PLASTIKIEM
Parlament Europejski po-

parł wprowadzenie do 2021 
r. zakazu sprzedaży plasti-
kowych sztućców, słomek 
i mieszadełek. Oznacza to, 
że: sprzedaż jednorazowych 
sztućców, patyczków do uszu, 
słomek i mieszadełek z pla-
stiku zostanie zakazana do 
2021 r.; należy osiągnąć 90% 
zebranych i przetworzonych 
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przed nim i jego aparatem na 
specjalnym rusztowaniu. Asy-
stujący mu policjant wyszep-
tał: – Proszę go jeszcze zosta-
wić tak przez chwilę. Takie to 
piękne... 

Była jesień 1953 roku. Qu-
ebec w Kanadzie. Przez czte-
ry dni Karsh na zlecenie miej-
scowego rządu prowincjonal-
nego wykonywał kolorowe 
zdjęcia polskich skarbów na-
rodowych, od lat przetrzymy-
wanych w piwnicach lokalne-
go muzeum. 

Piwnice muzealne były za-
wilgocone. „Stwierdziłem, że 
papiery przykrywające arrasy 
złożone na kufrach są nieco 
zawilgocone, a również arra-
sy pod nimi” – pisał w raporcie 
z 4 maja 1954 roku inżynier Jó-
zef Krzywda-Polkowski, jeden 
z opiekunów skarbów wawel-
skich z ramienia polskiego rzą-
du na wychodźstwie, a przed 
wojną pracownik zamku na 
Wawelu. 

Wojenna zawierucha rzu-
ciła do Kanady wiele polskich 
skarbów narodowych, w tym 
Szczerbiec – miecz koronacyjny 
królów polskich, Kazania Świę-
tokrzyskie, Psałterz Floriański, 

Arrasy wracają na Wawel 
Niewiele brakowało, by bezcenne arrasy i inne skarby narodowe nie wró-
ciły do Polski, a przynajmniej do Polski Ludowej. Na przeszkodzie stanął 
premier Quebecku, zażarty antykomunista. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Kanadyjski 
fotograf 

Y. Karsh nie 
mógł wyjść 
z zachwytu, 
oglądając wa-
welskie arra-
sy rozpinane 

Biblię Gutenberga, Kronikę mi-
strza Wincentego Kadłubka 
i Roczniki Świętokrzyskie, zbiór 
autografów Fryderyka Chopi-
na, modlitewnik Anastazji – żo-
ny Bolesława Kędzierzawego, 
łańcuch Orderu Orła Białego, 
a także starą polską broń, buła-
wy, zbroje, rzędy końskie boga-
to zdobione drogimi kamienia-
mi oraz…  arrasy wawelskie. 

Te kolorowe tkaniny, prze-
znaczone do dekoracji wnętrz 
zamku królewskiego na Wa-
welu w Krakowie, zaczęli spro-
wadzać do Polski już Zygmunt 
I Stary i królowa Bona. Trzon 
kolekcji stanowią jednak ta-
piserie, które w latach 1550–
–1565 zamówił w brukselskich 
warsztatach ich syn Zygmunt 
August. W testamencie zapi-
sał je skarbowi Rzeczypospo-
litej. Po jego śmierci w 1572 
roku spisano wszystkie arrasy. 
Było ich 350, w tym słynne cy-
kle: Dzieje Rajskie, Dzieje Wie-
ży Babel, Dzieje Potopu, ale 
część arrasów wcześniej wy-
wiozła z Polski królowa Bona. 
Kolekcję wzbogacił jeszcze Zyg-
munt III Waza, który ze Szwecji 
przywiózł 21 tkanin. 

Po trudnym dla Polski, 
a zwłaszcza dla arrasów wie-
ku XVII, gdy mieliśmy i potop 
szwedzki, i abdykację króla Ja-
na Kazimierza, który zagarnął 
wszystkie drogocenne tkani-
ny w celu wymuszenia na wła-
dzach Rzeczypospolitej godzi-
wej odprawy, pozostało tylko 
157 gobelinów. W XVIII wieku 
mieliśmy rozbiory. Arrasy wpa-
dły w ręce Rosjan. Po pierw-
szej wojnie światowej i rewolu-
cji komunistycznej w Rosji oca-
lało 136 arrasów,  które władze 

Stanowiska premiera pro-
wincji Quebec nie zmienił list, 
który – na prośbę władz Pol-
ski Ludowej – w lipcu 1958 
roku do arcybiskupa Mont-
realu wysłał ówczesny me-
tropolita gnieźnieński i war-
szawski, prymas Polski, kardy-
nał Stefan Wyszyński. Zapew-
nił w nim adresata, że „cały 
Naród z niecierpliwością wy-
czekuje odzyskania skarbów 
i nie ma żadnych obaw, by nie 
miały wrócić na swoje miej-
sce do swoich właścicieli tak, 
jak do kościoła Mariackiego 
[w Krakowie] wrócił słynny oł-
tarz Wita Stwosza, starannie 
na koszt Państwa odnowiony 
i poddany drobiazgowej kon-
serwacji”. 

List kardynała Wyszyńskie-
go, starania wybitnego piani-
sty Witolda Małcużynskiego 
i niektórych środowisk polonij-
nych zaczęły przynosić pierw-
sze rezultaty. Nie bez kolej-
nych trudności, po żmudnych 
pertraktacjach władze kana-
dyjskie 23 grudnia 1958 ro-
ku wpuściły polskich eksper-
tów do podziemi ottawskie-
go oddziału Banku of Montre-
al, gdzie w ogromnym kufrze 
przechowywano między inny-
mi stare kroniki Galla i Kadłub-
ka, Biblię Gutenberga z Pelpli-
na i autografy Fryderyka Cho-
pina. Przeglądali je oceniając 
ich stan między innymi profe-
sor Jerzy Szablowski – dyrektor 
Państwowych Zbiorów Sztuki 
na Wawelu i Józef-Krzywda 
Polkowski, który z biegiem lat 
stał się zwolennikiem powrotu 
skarbów do Polski oraz Witold 
Małcużyński. 

5 stycznia 1959 roku zapa-
dła decyzja władz kanadyjskich 
o przekazaniu zbiorów prze-
chowywanych w banku wła-
dzom polskim. Wróciły one do 
Europy na pokładzie szwedz-
kiego statku, a z Kopenhagi do 
Warszawy specjalną salonką 
kolejową. 

Ale w muzeum w Quebe-
cu pozostały jeszcze między in-
nymi arrasy. Maurice Douples-
sis był nieugięty, ale jego czas 
zbliżał się do końca. Po śmier-
ci tego zażartego antykomu-

i wśród innych także Kanady 
– cofnęły uznanie rządowi RP 
na wychodźstwie w Londynie 
i uznały nowy rząd w Warsza-
wie. 

Na taki rozwój wydarzeń 
politycy polscy związani z rzą-
dem londyńskim przygotowy-
wali się już od początku 1945 
roku. Polskie skarby narodowe 
nie mogą wpaść w łapy Sowie-
tów – uznano i ukryto je w róż-
nych miejscach: w banku w Ot-
tawie i dwóch klasztorach. 

Wiosną 1946 roku do Ka-
nady przyjechał doktor Alfred 
Fiderkiewicz, stary działacz ko-
munistyczny mianowany po-
słem RP w tym państwie. I nie-
mal od razu zainteresował się 
on losem polskich skarbów na-
rodowych. Tymczasem władze 
Kanady oświadczyły mu, że 
skarby w tajemniczych okolicz-
nościach zniknęły. Na farmie, 
na której przez znaczną część 
wojny je przechowywano, zna-
leziono tylko i zabezpieczono 
turecką chorągiew, dwanaście 
dywanów polskich i perskich, 
cztery gobeliny flamandzkie 
i trzy obrazy. 

Z tymi artefaktami wró-
cił do powojennej Polski Sta-
nisław Świerz-Zalewski, które-
go Fiderkiewicz przekonał, że 
miejsce jego i skarbów narodo-
wych jest nad Wisłą. Przed wy-
jazdem z Kanady Zalewski zdra-
dził mu, że przedstawiciele rzą-
du londyńskiego ukrywali do-
bra narodowe nie tylko przed 
Fiderkiewiczem, ale również 
przed nim – kustoszem zbio-
rów wawelskich. 

Alfred Fiderkiewicz był bez-
radny, ale w odruchu rozpa-
czy odwołał się jeszcze do opi-
nii publicznej. Zwołał bowiem 
konferencję prasową, której 
echa pojawiły się na czołów-
kach najważniejszych gazet. 
Rząd kanadyjski próbował rato-
wać sytuację, informując posel-
stwo polskie, że wydał Królew-
skiej Kanadyjskiej Policji Kon-
nej rozkaz poszukiwania zde-
ponowanych w tym państwie 
skarbów. Policja szybko je zna-
lazła, informując przełożonych, 
że znajdują się one w podzie-
miach klasztoru w Quebecu. 
Gdy przed klasztorem wysta-
wiono policyjne posterunki, 
a o znalezisku poinformowa-
no poselstwo RP, skarby tylnym 
wyjściem wyniesiono z klaszto-
ru i złożono w magazynach po-
bliskiego muzeum prowincjo-
nalnego. 

I wtedy na scenę wkroczył 
zażarty antykomunista, pre-
mier prowincji Quebec Mauri-
ce Douplessis. Na polskie zbio-
ry narodowe nałożył on swoisty 
areszt. Polakom oświadczono, 
że o dalszych losach skarbów 
polskich zadecyduje kanadyj-
ski sąd, a Douplessis dodał, iż 
do komunistycznej Warszawy 
wrócą one po jego trupie. I nie 
pomylił się. 

nisty rokowania polsko-kana-
dyjskie zaczęły powoli zbliżać 
się do finału. 31 grudnia 1960 
roku delegacja polska na cze-
le z profesorem Jerzym Sa-
blowskim podpisała w Quebe-
cu dokument odbioru arrasów 
i innych skarbów narodowych 
nadal przetrzymywanych w Ka-
nadzie. 

„Po długich zabiegach 
i pertraktacjach rządu pol-
skiego wracają nareszcie 
z wieloletniej tułaczki do kra-
ju bezcenne zabytki naszej 
kultury narodowej. Wiezie 
je na swym pokładzie statek 
Krynica” – relacjonował re-
porter Polskiego Radia. A ka-
pitan statku Jan Drączkow-
ski dodał: „Chciałbym powia-
domić, że skarby wawelskie 
znajdują się na naszym stat-
ku i że zostały szczęśliwie za-
ładowane bez jakichkolwiek 
trudności i kłopotów. Bez 
przerwy ktoś tam przebywa, 
zagląda do tych skarbów tak, 
że nie ma najmniejszej oba-
wy, żeby coś im się stało z ra-
cji sztormowej pogody”. 

M/s „Krynica” zawinął do 
portu w Gdyni 16 stycznia 
1961 roku. Na nabrzeżu sta-
ły już specjalne wagony kole-
jowe, którymi zrolowane arra-
sy przewieziono do Warszawy, 
gdzie po wstępnej konserwa-
cji zostały zaprezentowane na 
krótkiej wystawie. W połowie 
marca były już w Krakowie. 

Wkrótce w polskich kinach 
można było obejrzeć wydanie 
13A/61 „Polskiej Kroniki Filmo-
wej”. Zdjęciom do tematu „Na 
starym miejscu” towarzyszył 
następujący komentarz: „Na 
dziedzińcu wawelskim kilome-
trowa kolejka: mieszkańcy mia-
sta i wycieczki z całej ziemi kra-
kowskiej. Do renesansowych 
komnat wróciły wreszcie arra-
sy. Nie krzyczą już opustoszałe 
ściany. Wnętrza zamkowe od-
zyskały swój prawdziwy kształt, 
ten sam, co przed 400 laty. 
Pośród zabytkowych sprzętów 
odzyskane skarby i pamiątki 
po ostatnim z wielkich Jagiel-
lonów zabłysnęły pełnym bla-
skiem. Tutaj i tylko tutaj będzie 
teraz ich miejsce”. 

FOT. 
 ARCHIWUM AUTORA  
Bezcenne arrasy zdobią ściany najważniejszych sal zamku na Wawelu w Krakowie. 

radzieckie w Traktacie Ryskim 
zwróciły Polsce. 

Gdy 1 września 1939 roku 
hitlerowski Wehrmacht i nie-
wielka armia słowackiego so-
jusznika Hitlera runęły na Pol-
skę, a Kraków został zagrożo-
ny przez nacierające ze Śląska 
i Słowacji oddziały niemieckie, 
rozpoczęła się przeprowadzana 
w dramatycznych okoliczno-
ściach ewakuacja najcenniej-
szych zbiorów wawelskich. Po 
licznych, często dramatycznych 
przygodach skarby wawelskie, 
wśród których były także ar-
rasy, którym towarzyszyli ku-
stosze Józef Krzywda-Polkow-
ski i Stanisław Świerz-Zalewski, 
przez Kazimierz nad Wisłą do-
tarły do Kut, gdzie przekroczyły 
granicę polsko-rumuńska. Da-
lej przez Francję skarby dotar-
ły do Wielkiej Brytanii, skąd 
na pokładzie statku m/s „Bato-
ry” popłynęły do Kanady. Tam, 
z dala od wojny, były bezpiecz-
ne. Jak się miało za kilka lat oka-
zać, do czasu. Właśnie w Kana-
dzie groziło im największe nie-
bezpieczeństwo, ale o tym Po-
lacy mieli się dowiedzieć dopie-
ro w 1946 roku. 

W połowie poprzedniego 
roku ukonstytuował się Tym-
czasowy Rząd Jedności Naro-
dowej Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w którym wprawdzie 
przewagę miały partie lewico-
we – komuniści i socjaliści, ale 
w jego skład weszli też poli-
tycy z Zachodu na czele z by-
łym premierem rządu na wy-
chodźstwie Stanisławem Miko-
łajczykiem. Tym samym rządy 
głównych państw zachodnich 
– Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki, Wielkiej Brytanii, Francji 

FOT. 
 LESZEK ADAMCZEWSKI 
W 1961 roku arrasy wawelskie wróciły na Wawel do Krakowa.
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czystszy, bardziej konkuren-
cyjny i odporny na ryzyko.

Parlament przyjął cztery 
nowe akty prawne dotyczą-
ce rynku energii elektrycznej 
w UE, które dopełniają pakiet 
legislacyjny „Czysta energia dla 
wszystkich Europejczyków”.

Projekt przepisów został 
wstępnie uzgodniony mię-
dzy przedstawicielami Parla-
mentu i Rady UE pod koniec 
2018 r. Porozumienie w spra-
wie rozporządzenia w spra-
wie rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej zosta-
ło zatwierdzone 544 głosa-
mi za (76 przeciw, 40 wstrzy-
mujących się). Porozumienie 
w sprawie dyrektywy doty-

czącej wspólnych zasad dla 
wewnętrznego rynku ener-
gii elektrycznej poparło 551 
posłów, 72 było przeciw, 37 
wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy będą ko-
rzystne dla konsumentów 
ponieważ przyniosą między 
innymi inteligentne liczniki, 
dostosowywanie cen do dy-
namiki popytu i możliwość 
bezpłatnej zmiany dostawcy 
w ciągu maksymalnie trzech 
tygodni (a nawet w 24 godzi-
ny, ale na dostosowanie się 
do tego wymogu dostawcy 
mają czas do 2026 r.).

OPONA PRAWDĘ CI 
POWIE

Parlament Europejski 
przyjął raport dotyczący no-

wych zasad etykietowania 
opon, które umożliwią kon-
sumentom dostęp do infor-
macji w zakresie efektywno-
ści paliwowej, bezpieczeń-
stwa i hałasu.

- Wymogliśmy obowią-
zek przeglądu rozporządze-
nia: tak, by przyspieszyć pra-
ce i wymusić testy pozwala-
jące oceniać efekt ścierania 
się opony w przebiegu i wy-
dzielanie mikroplastiku. To 
ważne dla ochrony nie tylko 
środowiska, ale i dla zdrowia 
każdego z nas -  powiedział 
sprawozdawca dokumentu 
w Komisji Przemysłu, Badań 
i Energii.

Ponadto, nowe zasa-
dy włączają bieżnikowanie 

opon, które jest szczególnie 
istotne w przypadku opon dla 
samochodów ciężarowych, 
których udział w rynku opon 
bieżnikowanych w Europie 
wynosi około 30 %, co od-
powiada około 5 mln opon. 
Uwzględnienie bieżnikowa-
nia opon ma znaczący wpływ 
na oszczędności energii i wpi-
suje się w założenia gospo-
darki o obiegu zamkniętym  
np. w aspekcie zmniejszenia 
ilości odpadów.

Opony – o czym często 
zapominamy - głównie ze 
względu na ich opór toczenia, 
odpowiadają za 5–10 % zuży-
cia paliwa przez pojazdy.

MONIKA i TOMASZ 
MAŃKOWSCY

TAK  MYŚLĘ

Ten felie-
ton miał 

być o pale-
niu książek 
przez księży 
w towarzy-
stwie mi-
nistrantów, 

Nauczyciele – trzymajcie się!

bo trudno uwierzyć, że coś 
takiego wydarzyło się w Pol-
sce i to w roku 2019. Ale fak-
ty, zdjęcia i filmy nie kłamią. 
Kościół jednak i tym razem 
miał szczęście – o incydencie 
tym mówiono zaledwie kil-
ka dni, bo rozpoczął się ogól-
nopolski strajk pracowników 
oświaty. A szkoda, bo jestem 
ciekaw, czy ksiądz podpalacz 
dostał od swojego biskupa ja-
kąś pokutę. Na przykład „od-
mów 10 razy Zdrowaś Ma-
rio, a grzechy będą ci odpusz-
czone”. Wychowany zosta-
łem w kulcie książki, dlatego 
ciągle nie mogę zapomnieć 
o tym ognisku…

Ale teraz mamy strajk. Na-
uczyciele od przedstawicieli 
tak zwanych elit partii rzą-
dzącej (bo podobno naród 
tak chciał, a tego narodu na 
tamtych wyborach było ra-
czej niewiele) usłyszeli, że ich 
postulaty (1000 zł brutto do 
pensji podstawowej) to bred-
nie. Jak chcą mieć więcej kasy, 
to powinni – zdaniem przed-
stawicieli PiS - partnera za-
ciągnąć do łóżka (załapią się 
na dodatkowe 500+), powin-
ni pracować dla idei (tak jak 
pracuje dla idei szef Senatu 
Karczewski, który miesięcznie 
dostaje na łapę prawie 20.000 
zł), dowiedzieli się że za mało 
pracują, że się lenią. Czekam 
jeszcze na newsa, że jakiś tam 
nauczyciel, gdzieś tam i kie-
dyś tam ukradł w supermar-
kecie w Honolulu coś tam od 
wiertarki albo może nawet 
i cały… młotek.

Ludzie z PiS wygadują jak 
cyborgi takie bzdury, że mózg 
boli. Wicepremier Szydło mru-
czy pod nosem ciągle to samo 
(zrobiliŹmy, obiecaliŹmy, przy-
szliŹmy), a nauczyciele – trud-

no im się dziwić – nic z tego 
nie rozumieją. Ich uczniowie 
często lepiej mówią po pol-
sku, logiczniej i z większym 
sensem. Mając takiego part-
nera w negocjacjach jak dzia-
łaczy PiS można doznać in-
telektualnej apopleksji i wie-
lu nauczycieli patrzy oraz słu-
cha z niedowierzaniem tego, 
co się dzieje dookoła, ogląda-
jąc relacje w TV.

Nauczyciele strajkują, 
ale egzaminy gimnazjalistów 
i ośmioklasistów się odby-
ły. I bardzo dobrze. Mam na-
dzieję, że matury też się od-
będą, co nie oznacza wcale, 
że namawiam nauczycieli do 
przerwania strajku. Po prostu 
bądźmy pragmatyczni – brak 
matur prezesowi Kaczyńskie-
mu nie przeszkodzi w głaska-
niu kota, nie zakłóci Szydło 
pakowania walizki do Brukse-
li (była pani premier, nieste-
ty, dostanie się do Parlamen-
tu Europejskiego, bo ma tzw. 
miejsce biorące i będzie zara-
biać przez kolejne pięć lat lek-
ko licząc około 50.000 złotych 
miesięcznie), nie przeszkodzi 
Gowinowi w wymyślaniu ko-
lejnych sposobów podliza-
nia się prezesowi. Brak ma-
tur wkurzy maturzystów, ich 
rodziców, znajomych i przyja-
ciół, a to może oznaczać spa-
dek społecznego poparcia dla 
strajkujących.

Zresztą… nie ma dobrego 
wyjścia z tej sytuacji. Jak ma-
tury będą, to rząd ogłosi, że 
strajku nie ma, że wygrał. Jak 
matur nie będzie – to… (napi-

FELIETON 

sałem powyżej). Trudna decy-
zja przed pedagogami.

Ze smutkiem przyglądam 
się jak nauczyciele przez pi-
sowców są źle traktowani, jak 
są poniżani i szyderczo wy-
śmiewani. Niestety, wtedy 
przypominają mi się twarze 
lekarzy-rezydentów i opieku-
nów dzieci niepełnospraw-
nych. Twarze smutne, bardzo 
smutne…

Jak ten społeczny pro-
test się zakończy? Powinie-
nem nauczycieli podtrzymy-
wać na duchu, powtarzać im, 
że dadzą radę, że razem two-
rzą siłę… Obserwuję polity-
ków nie od dzisiaj, trochę się 
znam na komunikacji spo-
łecznej i dlatego jestem pe-
łen obaw. Obym się mylił, ale 
bardzo możliwe jest to, że ten 
strajk w roku wyborczym pa-
radoksalnie jest na rękę par-
tii rządzącej. Inne tematy zo-
stały przykryte (afera z wie-
żowcami Kaczyńskiego, fleko-
wanie niepokornych sędziów 
itp.), a dodatkowo jeszcze za-
wsze można przecież powie-
dzieć drogi Rodzicu, że twoje 
dziecko się nie uczy lub  jest 
zostawione bez opieki, bo ko-
muchy z ZNP i pachołki opo-
zycji strajkują. A jak strajk jest 
na rękę rządzącym, to niech 
sobie trwa.

Za chwilę święta, potem 
długi weekend majowy i po-
tem jeszcze tylko cztery ty-
godnie nauki, bo od drugiego 
tygodnia czerwca w szkołach 
już się podsumowuje mijają-
cy rok szkolny. Szydło i pół rzą-

RYS. � SZCZEPAN SADURSKI

Dokończenie ze strony 3

Mali podatnicy CIT mają więcej czasu 
na zeznanie podatkowe

Minister finansów wydłużył termin złożenia zeznania po-
datkowego CIT-8 za 2018 r. do 31 października 2019 r. To jedno 
z rozwiązań, które ma ułatwić m.in. najmniejszym podatnikom 
CIT składanie zeznań podatkowych.

Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 23 marca 2019 
r. Zgodnie z nowymi przepisami termin na złożenie zeznania CIT-8 
przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od po-
datku dochodowego od osób prawnych został przesunięty na 31 
października.

Rozporządzenie obejmuje podatników, których rok podat-
kowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 
lipca 2019 r. Dotyczy osób osiągających wyłącznie dochody wol-
ne od podatku, które nie mają obowiązku w roku podatkowym 
– za który ma być złożone zeznanie – do sporządzenia określo-
nych deklaracji lub informacji wskazanych w ustawie o PIT. Nowe 
przepisy obejmują również podatników uprawnionych podmio-
towo do zwolnień (np. stowarzyszenia), którzy nie pełnili funkcji 
płatnika i nie osiągnęli za dany rok dochodu (sporządzają zezna-
nia „zerowe”).

Rozporządzenie zostało opublikowane 22 marca 2019 r. 
w Dzienniku Ustaw pod poz. 549 http://www.dziennikustaw.gov.
pl/DU/2019/549 i weszło w życie 23 marca br.

Bank Pekao SA chce finansować 
inwestycje MŚP 

Bank Pekao SA ma apetyt na finansowanie inwestycji małych 
i średnich przedsiębiorstw; jest otwarty na współpracę i chce 
wspierać MŚP – podkreśliła wiceprezes Banku Pekao Magdale-
na Zmitrowicz.

Bank Pekao opracował „Raport o sytuacji mikro, małych i śred-
nich firm w roku 2018”. Tematem specjalnym tegorocznej, dzie-
wiątej już edycji publikacji jest ekspansja zagraniczna polskich 
przedsiębiorstw. Z rozmów, które eksperci banku przeprowadzili 
z ponad 7500 przedsiębiorców działających w całej Polsce, wyni-
ka, że na eksport swoich produktów lub usług decydują się więk-
sze firmy.  

- Jest to domena większych przedsiębiorstw, które mają już 
ugruntowaną pozycję. Małe firmy nie chcą podejmować ryzyka, 
tym bardziej, że mamy obecnie znakomitą sytuację gospodarczą 
i popyt na rynku krajowym na produkty i usługi jest bardzo duży. 
To zadowala przedsiębiorców – powiedział Jakub Fulara, dyrektor 
Biura Funduszy UE i Programów Publicznych Banku Pekao S.A.

Jak mówił Fulara, eksporterzy podejmują ryzyko i mają efekty: 
są bardziej zadowoleni ze swoich przychodów; za granicą są bo-
wiem wyższe marże i jest więcej kontrahentów. Domeną tych wła-
śnie firm są również nakłady na innowacje. Według autorów ra-
portu, przewagami rodzimych firm są cena i jakość.

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.

Zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy
wygranych przetargów
i atrakcyjnych kredytów
wielkopolskim Przedsiębiorcom
życzy

Krzysztof Leń
Prezes Funduszu i Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego
z Pracownikami

Nie cenzura, lecz prawo autorskie

du popędzi po „znienawidzo-
ne” euro do Parlamentu Eu-
ropejskiego (a pamiętam jak 
ta pani została premierem, to 
wyrzuciła z gabinetów rządo-
wych flagę unijną) i po wybo-
rach – 26 maja – będzie no-
wy negocjator i nowy mini-
ster edukacji. I zawsze będzie 
można powiedzieć – to nie ja, 
to koleżanka. A  potem po-
wtórzyć „nie mamy pieniędzy 
dla nauczycieli, są na… świ-
nie i krowy. Dlatego dla was 
nie ma”. I strajk może potrwać 
nawet do końca roku szkol-
nego – w końcu rodzice wy-
miękną i… nauczyciele zosta-
ną sami. 

Politycy PiS znają się – 
niestety – na swojej robocie. 
I dobrze wiedzą, że nauczy-
ciele nawet wtedy, gdy dosta-
ną ten tysiąc złotych miesięcz-
nie na rękę, to i tak na PiS nie 
zagłosują. Bo są mądrzy, bo 
trudniej nimi manipulować, 
bo nigdy nie uwierzą, że białe 
jest czarne i odwrotnie. To po 
co dawać im podwyżki?    

Obym się tym razem po-
mylił. Kibicuję nauczycie-
lom, trzymam za nich kciuki. 
Mam dzieci w wieku szkolnym 
i wiem, jak PiS popsuł polską 
szkołę, bo dzieci pracują 16 
godzin na dobę. W tym cza-
sie gdy się uczą często idioty-
zmów - bo takie są dzisiaj pro-
gramy nauczania - prezes par-
tii rządzącej śni o szklanych 
wieżowcach w centrum War-
szawy, premier liczy swoje mi-
liony na koncie i nie ma czasu, 
by porozmawiać ze strajku-
jącymi, a ci najwierniejsi pa-
kują walizki z biletem w rę-
ku do Brukseli lub Strasburga 
i stojąc przed lustrem trenu-
ją „Guten morgen” albo „I’m 
Szydło. Beata Szydło”… Strach 
się bać.

Dlatego popieram nauczy-
cieli. Bo oni wbrew brudnej 
kampanii nie strajkują tylko 
o kasę, ale walczą o lepszą 
polska szkołę. A jak przegrają, 
przegramy my wszyscy. I Pola-
cy za kilka lat będą mogli jedy-
nie czyścić toalety Czechom, 
Niemcom, Francuzom…

TOMASZ MAŃKOWSKI
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Strajk – najpoważniejsza lekcja w życiu
Rozmowa z VIOLETTĄ PAŁĄCARZ, kierownikiem Referatu Oświaty, 
Sportu i Współpracy z Organizacjami

- Rozmawiamy w pią-
tek, 12 kwietnia, w piątym 
dniu ogólnopolskiego straj-
ku pracowników oświato-
wych, i trzecim dniu egzami-
nów gimnazjalnych. Jak ten 
protest przebiega w gminie 
Suchy Las?

- Przed rozpoczęciem ak-
cji protestacyjnej odbyły się 
w naszych szkołach i przed-
szkolach referenda. Podam 
dla przykładu, że 95 procent 
nauczycieli z Chludowa po-
parło strajk, w Szkole Pod-
stawowej numer 1 w Su-
chym Lesie 92 procent na-
uczycieli było tego samego 
zdania,  w Szkole Podstawo-
wej numer 2 – 75 procent, 
podobnie w Biedrusku. War-
to w tym miejscu podkreślić, 
że w takim referendum nig-
dy nie będzie sto procent, 
bo kadra kierownicza placó-
wek oświatowych nie bie-
rze w nich udziału. Te wyniki 
oznaczają, że w naszych pla-
cówkach oświatowych w po-
niedziałek rozpoczął się legal-
ny strajk i nadal trwa. Jestem 
w stałym kontakcie z dyrek-
torami i nauczycielami, a tak-
że z rodzicami uczniów.  

- W jaki sposób przebie-
ga ten strajk?

- Nauczyciele przycho-
dzą codziennie do szkół, lecz 
nie podejmują pracy. Przeby-
wają w placówkach w swo-
ich godzinach pracy. Każde-
go dnia nauczyciele po przyj-

ściu do placówki podpisują 
się na liście, co jest równo-
znaczne z deklaracją, że tego 
dnia strajkują. 

- W gminie jest poparcie 
dla tego strajku, czy też spo-
tyka się pani z głosami obu-
rzenia i krytyki?

- Nasi nauczyciele ma-
ją wsparcie od rodziców 
i uczniów, które to wsparcie 
przejawia się w różny spo-
sób.

- A nauczyciele dlaczego 
strajkują? Chodzi im tylko 
o pieniądze?

- Od poniedziałku, pierw-
szego dnia akcji protesta-
cyjnej, kilka już razy byłam 
w szkołach, rozmawiałam ze 
strajkującymi. Nauczycielom 
nie chodzi tylko o wywalcze-
nie podwyżki. Podjęli ten trud, 
zdecydowali się na strajk, bo 
uznali, że tylko w ten sposób 
mogą powalczyć o godność 
swojego zawodu, że tylko de-
cydując się na tak drastyczny 
krok mogą doprowadzić do 
prawdziwej – jak mówią – re-
formy oświaty, do tego, by 
polska szkoła była lepsza, by 
były lepsze programy naucza-
nia, by absolwent polskiego li-
ceum miał taką samą wiedzę 
i umiejętności jak absolwent 
podobnej szkoły we Francji 
czy w Niemczech. To rządowa 
propaganda przedstawia ten 
strajk, jako strajk tylko o pie-
niądze. To nie jest tak. Godzi-
wa płaca za dobrze wykony-

waną i odpowiedzialną pracę, 
a taką jest praca nauczyciela,  
to postulat, który nikogo nie 
powinien dziwić. Tym bardziej 
że nauczyciele w Polsce zara-
biają za mało i to od wielu lat. 
Samorządy próbują to zmie-
nić, ale wysokość pensji pod-
stawowej leży w gestii rządu. 
W naszej gminie funkcjonu-
je chwalony przez nauczycie-
li regulamin wynagradzania, 
ale dodatki motywacyjne li-
czone są przecież procento-
wo od pensji podstawowej. 
Oznacza to, że samorządy już 
dawno zauważyły, że w oświa-
cie źle się dzieje i próbowa-
ły to zmienić na miarę swoich 
skromnych możliwości.

- Wspomniała pani, że 
na przykład w Chludowie 95 
procent nauczycieli w refe-
rendum opowiedziało się za 
strajkiem. Jest tam aż tylu 
członków Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego?

- Proszę nie żartować. To 
nie jest strajk ZNP, czy jakie-
gokolwiek innego związku. 
To jest strajk sfrustrowanych 
pracowników oświaty, któ-
rych cierpliwość się wyczer-
pała. W naszej gminie, tak jak 
we wszystkich innych szkołach 
w kraju, strajkują członkowie 
związków zawodowych, ale 
najwięcej jest tych, którzy do 
żadnego związku nie należą. 
Ciekawe może być to, że wła-
śnie wśród nauczycieli w Chlu-
dowie więcej jest członków 
„Solidarności”…, a w referen-
dum akcję strajkową poparli 
prawie wszyscy.

- Udało się przeprowa-
dzić w gminie egzaminy gim-
nazjalne?

- Tak, choć nie obyło się 
bez problemów. Nauczycie-
le solidarnie odmówili współ-
pracy dyrektorom, ale mimo 
to udało się stworzyć komi-
sje egzaminacyjne. Pracowni-
cy Urzędu Gminy, którzy ma-
ją uprawnienia pedagogicz-
ne, także zadeklarowali swoją 
pomoc, by gimnazjaliści mo-
gli przystąpić do egzaminu. Ja 
również byłam gotowa pod-
jąć pracę w komisji egzami-
nacyjnej. Dyrektorzy jednak 
jakoś sobie poradzili, nie sko-
rzystali z naszej pomocy i… eg-
zaminy gimnazjalne się odby-
ły. A uczniowie mówią, że były 
łatwe i że dobrze im poszły.

- Strajk trwa i zapewne 
potrwa, bo ze strony rzą-
du nie widać chęci porozu-
mienia, bo rząd traktuje na-
uczycieli niegodnie, wykazu-
jąc na każdym kroku pychę 
i arogancję. Za dwa dni, 15 
kwietnia, powinny się rozpo-
cząć kolejne egzaminy, tym 
razem kończące szkołę pod-
stawową. Te też uda się prze-
prowadzić bez zakłóceń?

- Proszę się nie mar-
twić, jestem pewna, że na 
pewno tak. Dyrektorzy nie 
zgłaszają żadnych proble-
mów.

- Jest pani związana 
z oświatą od lat. Dlatego py-
tam – jak to się wszystko za-
kończy?

- W Urzędzie Gminy Su-
chy Las zajmuję się oświatą 
od prawie 15 lat, ale wcze-
śniej byłam nauczycielem, 
potem dyrektorem szkoły. 
Przeżyłam wiele reform i tak 
zwanych reform, wielu mini-
strów edukacji, wielu kura-
torów oświaty. Znam oświa-
tę, znam pracę nauczycieli, 
wiem jaka jest trudna i jak 
przez rządzących jest żenu-
jąco nisko wyceniana. Od-
powiem na pana pytanie nie 
jako urzędnik, ale jako na-
uczyciel – solidaryzuję się ze 
strajkującymi, wiem że ma-
ją rację, wiem że zdecydo-
wali się na odejście od tablic 
w geście rozpaczy. Wiem, ile 
ta decyzja ich kosztowała, bo 

przecież przyszli do tego za-
wodu, by uczyć, opiekować 
się, tłumaczyć uczniom ota-
czający nas świat. Ten strajk 
jest najpoważniejszą lek-
cją w ich życiu i w życiu ich 
uczniów. Lekcją o koniecz-
ności podjęcia walki o god-
ność, o potrzebie wspiera-
nia się, lekcją o prawdziwej 
solidarności.

- Czyli… trzymamy kciu-
ki i wierzymy w powodzenie 
akcji strajkowej?

- Zdecydowanie tak. Li-
czymy na to, że strajk zakoń-
czy się szybko i że rząd ze-
chce wreszcie poważnie roz-
mawiać z nauczycielami.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI 

FOT. � �3X� TOMASZ MAŃKOWSKI

GRZEGORZ WOJTERA, wójt 
Gminy Suchy Las: - Obserwu-
ję uważnie ogólnopolski strajk 
pracowników oświaty i – nie-
stety – widzę bardzo małą 
szansę na porozumienie. Obie 
strony tych negocjacji od sa-
mego początku twardo sto-
ją przy swoich stanowiskach, 
a w takiej sytuacji trudno zna-
leźć rozwiązanie, które mogło-
by być zaakceptowane przez 
wszystkich. Pamiętajmy jed-
nak, że bez dobrze wynagra-
dzanego nauczyciela nie bę-

dziemy mieć w polskiej szkole dobrych nauczycieli, czyli… 
dobrej szkoły, która zapewni wysoki poziom kształcenia na-
szym dzieciom. A one przecież na to zasługują. 
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więcej informacji na stronie: www.osrodekkultury.pl oraz facebook.com/CKiBP

12.05.2019 // godz. 11.00
     filia biblioteczna
w Chludowie,
ul. Szkolna 2,
tel. 61 81 16 503

     filia biblioteczna
w Złotnikach,
ul. Żukowa 14,
tel. 61 81 25 659

     Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy Las,
ul. Szkolna 16,
tel. 61 25 00 401

GŁOŚNE CZYTANIE BAJEK
Czyta Piotr Witoń

„O WILKU KTÓRY
��������	�
�����
Lallemand Orianne

Spotkanie z „Panem od Pszczół” 
czyli wystawa ilustracji Piotra Sochy

Piotr Socha – polski gra-
fik, projektant, ilustrator. Sam 
o swej pracy twórczej mówi, 
że stara się tworzyć książki, 
które będą ciekawe dla niego 
samego. Dziś, dzięki tej zło-
tej zasadzie osiągnął swój ilu-
stratorski sukces. Jest auto-
rem ilustracji takich książek 
jak: Pszczoły, Drzewa, Potwór 
z tekstem Grzegorza Kasdep-
ke, Jak Szewczyk smoka poko-
nał z tekstem Anny Chachul-
skiej. 

Piotr Socha skończył stu-
dia na Wydziale Grafiki war-
szawskiej ASP. Uzyskał dyplom 

z wyróżnieniem w dziedzinie ilustracji książkowej właśnie. 
Trudno się temu dziwić. Grafiki Piotra Sochy emanują peł-
nią barw, są niezwykle staranne i drobiazgowe. Na szczególną 
uwagę zasługuje jego zawadiacka kreska i emanujący z nich 
pogodny humor.

Cechą charakterystyczną stylu artysty jest wprost wyjąt-
kowe, nad wyraz umiejętne „wkłuwanie przysłowiowych szpi-
lek” do swoich prac. Socha zwraca tym samym uwagę na istot-
ne sprawy, dotyczące chociażby ochrony środowiska. Pszczoły 
i Drzewa jego autorstwa to prace, którym poświęcił mnóstwo 
czasu. Te dwa duże objętościowo przedsięwzięcia w chwi-
li obecnej bawią nie tylko dzieci, ale także zachwycają doro-
słych czytelników. 

Będziemy mieli okazję cieszyć oko autentycznymi ilustra-
cjami Piotra Sochy od 8 maja 2019 w Centrum Kultury i Bi-
bliotece Publicznej przy ulicy Szkolnej 16 w Suchym Lesie. 

Wszystkich zainteresowanych pracami artysty serdecznie 
zachęcamy do skorzystania z tej okazji. Przyjdźcie, bo napraw-
dę będzie na co popatrzeć. (IM)

Książka z wielkanocnym jajem
Czy akcję na rzecz propa-

gowania czytelnictwa można 
połączyć ze zwykłym wielka-
nocnym jajkiem? Jeżeli ktoś 
z Was w pierwszej chwili po-
myśli, że jest to całkowicie 
niemożliwe, to z całą pew-
nością nie ma racji. 

18 kwietnia 2019 roku 
sucholeska biblioteka po-
nownie rusza z akcją Książka 
z wielkanocnym jajem, któ-
ra zyskała całkiem spore za-
interesowanie. Działanie to 
ma zachęcić do aktywnego 
czytania książek, a co za tym 
idzie do częstszego korzysta-

nia z usług oferowanych przez bibliotekę. Okres przedświą-
teczny jest ku temu najlepszym czasem. 

W związku z tym każdy kto odwiedzi bibliotekę tego dnia 
i odnajdzie na jednej z bibliotecznych półek książkę oznaczoną 
specjalnym wielkanocnym emblematem – będzie miał okazję 
otrzymać ją w ramach świątecznego upominku, udzielając bi-
bliotekarzowi odpowiedzi na jedno proste pytanie. 

Czy każdy z Was będzie znał na nie prawidłową odpo-
wiedź? Wpadnijcie do biblioteki i przekonajcie się sami. Za-
chęcamy do zabawy!

Supermenka
25 maja o godz. 18.00 zapraszamy do Centrum Kultury i Biblioteki Publicz-

nej w Suchym Lesie na spektakl Supermenka w wykonaniu Jowity Budnik.
Supermenka, to opowieść o kilku latach życia współczesnej Po-

lki. Kobiety wykształconej, inteligentnej, błyskotliwej i pracowi-
tej. Matki, żony, córki, pracownika, pracodawcy, kobiety szczęśli-
wej i nieszczęśliwej, zakochanej i samotnej, spełnionej i zdesperowanej.
90 minut na pokazanie takiego bogactwa doświadczeń, to bardzo mało. Chyba, 
że na scenie widzimy znakomitą aktorkę Jowitę Budnik, znaną z Placu Zbawicie-
la, Nikifora, Jezioraka, Papuszy, Na dobre i na złe oraz M jak miłość, nagradzaną 
za główne role Złotymi Lwami i Orłem – Polską Nagrodą Filmową.

W Supermence jak w życiu, dramat miesza się z komedią, ironia z życzliwo-
ścią, filozofia z banałem, a śmiech następuje po łzach i wściekłości. Supermen-
ka, to opowieść  inteligentna więc podobnie jak w życiu inteligentnego człowie-
ka, nie ma w niej czasu na nudę. W opowiadanej przez Jowitę Budnik historii 
pojawia się galeria groteskowych, choć z życia wziętych postaci. Desperackie 
próby bohaterki, aby poradzić sobie na niebezpiecznych zakrętach życia, wzbu-
dzają z jednej strony wielki podziw, a z drugiej wywołuje salwy śmiechu.

Jowitę Budnik możemy obserwować w przejmujących monologach, fine-
zyjnych, zabawnych dialogach, próbie tańca erotycznego, w czasie przetykania 
kolanka pod zlewem i w niezwykle bogatym repertuarze wokalnym. Tytułowa 
Supermenka, bierze na swoje barki ciężary, którym nie sposób podołać. Potra-
fi jednak krytycznie podejść do swoich relacji z dziećmi, matką, ukochaną pra-
cą oraz mężczyznami. Uczy się na swoich własnych, często bolesnych, błędach. 
I znajduje rozwiązanie!

BEZ PRZEMOCY KU WOLNOŚCI 
Konkurs na transparent dotyczący zwalczania agresji wobec dzieci

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie zaprasza młodzież do udziału w konkursie 
na wykonanie transparentu, dotyczącego zwalczania agresji wobec dzieci, który odbędzie się pod ha-
słem BEZ PRZEMOCY KU WOLNOŚCI z okazji obchodzonego 4 czerwca Dnia Wolności i Praw Oby-
watelskich. 

Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży ich przynależności do konkretnej ro-
dziny i społeczności. Zwrócenie uwagi na znaczenie rodziny w ich życiu oraz w środowisku lokalnym. 
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za relacje rodzinne i społeczne, a także na budowanie więzi 
wewnątrzrodzinnych i tworzenie pozytywnego wizerunku otoczenia otwartego na rodzinę. 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w wieku od 12 do 19 lat. Podstawowym warunkiem 
uczestnictwa w nim jest wykonanie transparentu, którego tematyka związana będzie ze zwalczaniem 
agresji wobec nieletnich. 

Prace konkursowe powinny być pracami własnymi. Jeden transparent mogą wykonać maksymal-
nie 3 osoby. Jego minimalny wymiar to 60 cm x 80 cm. Technika wykonania prac jest dowolna. Termin 
ich nadsyłania wraz z kartą zgłoszeniowa upływa z dniem 24 maja br. (kartę można pobrać ze strony 
internetowej www.osrodekkultury.pl

Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych. Przy ich ocenie komisja konkursowa 
weźmie pod uwagę przede wszystkim zgodność pracy z tematyką i celem konkursu, a także walory 
estetyczne – jej wartość artystyczną i techniczną. 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 4 czerwca 2019 r. w Centrum Kultury 
i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las, przy ulicy Szkolnej 16. Więcej informacji na ten temat moż-
na znaleźć na naszej stronie internetowej www.osrodekkultury.pl. Serdecznie zachęcamy do uczest-
nictwa.

Harmonogram wydarzeń  CKiBP
nazwa data miejsce

RECITAL KABARETOWY 
ARTURA ANDRUSA

26 kwietnia,
 godz. 19.00

CKiBP
sala widowiskowa
bilety wyprzedane

SZYDEŁKUJEMY PLECAK
warsztaty

27 kwietnia,
 godz. 10.00-

13.00

CKiBP, sala plastyczna
koszt: 100/50 zł 

z własnymi materiałami
PIOTR SOCHA

wystawa z cyklu 
Mistrzowie Ilustracji

8 -31 maja 
CKiBP

hol
wstęp wolny

PÓŁ NA PÓŁ
spektakl z Piotrem 

Szwedesem i Piotrem 
Polkiem

11 maja, 
godz. 17.00 

i 20.30

CKiBP
sala widowiskowa
bilety wyprzedane

Głośne czytanie bajek
O WILKU, KTÓRY NIE LUBIŁ 

CZYTAĆ
czyta Piotr Witoń

12 maja, 
godz. 11.00

CKiBP
biblioteka

darmowe wejściówki do 
odbioru w bibliotece

WOJCIECH TOCHMAN
spotkanie autorskie

20 maja, 
godz. 19.00

CKiBP
biblioteka

darmowe wejściówki do 
odbioru w bibliotece

SZYDEŁKUJEMY SIATKĘ
warsztaty

25 maja, 
godz. 10-13

CKiBP
sala plastyczna koszt: 

100/50 zł 

SUPERMENKA
spektakl z Jowitą Budnik

25 maja, 
godz. 18.00

CKiBP
sala widowiskowa
bilety: 50/40 zł do 

nabycia w sekretariacie 
CKiBP 

i na www.bilety24.pl

BREAKING SCHOOL BATTLE 
vol. VI

26 maja, 
godz. 12-19

CKiBP
sala widowiskowa
szczegóły na www.
osrodekkultury.pl

DZIEŃ DZIECKA 1 czerwca Szczegóły wkrótce!

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.osrodekkultury.pl                                 www.facebook.pl/CKiBP

Zastrzegamy prawo zmian w programie

25 maja 2019 r., godz. 18.00
sala widowiskowa CKiBP
Suchy Las, ul. Szkolna 16

bilety: 50/40 zł do nabycia 
w sekretariacie CKiBP (pon. 9.30-17.30, wt.-pt. 8.00-16.00)

 oraz na www.bilety24.pl
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Radiowóz oficjalnie przekazany
Dwadzieścia dziewięć nowych ra-
diowozów zasiliło Komisariaty Po-
licji w Poznaniu i na terenie po-
wiatu poznańskiego. Jeden z nich 
wzmocnił także flotę sucholeskiej 
Policji.

 Uroczyste przekazanie oznakowanych 
i nieoznakowanych radiowozów odbyło się 
pod koniec marca na placu Komendy Miej-
skiej Policji w Poznaniu. Auta zostały poświę-
cone przez księdza prałata Stefana Komorow-
skiego. Natomiast kluczyki funkcjonariuszom 

przekazali przedstawiciele władz samorządo-
wych, wśród których był wójt Grzegorz Woj-
tera, a także Komendant Wojewódzki Poli-
cji Piotr Mąka, Komendant Miejski Policji Ro-
bert Kasprzyk. 

 Komisariat Policji w Suchym Lesie wzbo-
gacił się o samochód marki Hyundai i20. Zo-
stał on zakupiony w systemie 50 na 50, czyli 
środki na ten cel w połowie pochodziły z bu-
dżetu Policji i w połowie z budżetu Gminy. 

  – Patrząc historycznie, to chyba czwarty 
albo piąty radiowóz współfinansowany przez 

Gminę – wyjaśnia wójt Grzegorz Wojtera. – To 
jedna z form naszej współpracy z Policją. Inne, 
to na przykład finansowanie dodatkowych pa-
troli Policji. Nasz komisariat wspieramy tak-
że rzeczowo, bo wiemy, że to, co przekazuje-
my będzie wykorzystywane w codziennej pra-
cy policjanta na rzecz naszych mieszkańców. 
Są to na przykład specjalne walizki edukacyj-
ne czy czujniki alkoholu. W ramach tej współ-
pracy Policja wywiązuje się z nawiązką z tego, 
czego oczekują mieszkańcy. Chodzi o codzien-
ną aktywność, otwartość  na różnego rodzaju 

inicjatywy. Dziś nikt nie zaprzeczy, że Policja 
jest obecna w życiu środowiskowym w każdej 
z miejscowości.  

 Podczas marcowej uroczystości w Pozna-
niu przedstawicielom samorządów za wspar-
cie działalności Policji oficjalnie podziękował 
Komendant Wojewódzki Piotr Mąka. 

 Nowy Hyundai i20 jest czwartym samo-
chodem, którym dysponuje sucholeska Poli-
cja. Oprócz niego są jeszcze dwa oznakowane 
radiowozy  – Kia Ceed i Opel Mokka oraz je-
den radiowóz nieoznakowany.

Kwiecień  miesiącem 
Wojciecha Bogusławskiego

W ubiegłym roku Rada 
Gminy Suchy Las przy-
jęła oświadczenie, tym 
samym ustanawiając 
corocznie „Kwiecień 
miesiącem Wojciecha 
Bogusławskiego”.

Wojciech Bogusławski za-
licza się do Panteonu Wiel-
kich Sucholesian. Urodził się 
9 kwietnia 1757 roku w Glin-
nie, nieistniejącej już wsi 
w gminie Suchy Las, gdzie 
spędził swoje dzieciństwo.

Wojciech Bogusławski 
odegrał bardzo ważną ro-
lę w polskiej kulturze na-
rodowej. Był nie tylko ak-
torem, śpiewakiem opero-
wym, reżyserem, pisarzem, 
założycielem i dyrektorem 
teatrów, ale przede wszyst-
kim wielkim patriotą, który 
wprowadził na sceny teatru 
osiemnastowiecznego pol-
skie grupy teatralne i pol-
ski język. 

Ponadto na język pol-

ski przełożył wiele sztuk te-
atralnych, m.in. „Hamleta” 
Wiliama Szekspira. Za swo-
je zasługi został nazwany Oj-
cem Polskiego Teatru Naro-
dowego. 

Wojciech Bogusławski 
cieszył się ogromnym auto-
rytetem wśród mu współ-
czesnych. Sława o Wojcie-
chu Bogusławskim nie prze-
minęła jednak wraz z jego 
śmiercią. Mieszkańcy gminy 
Suchy Las pamiętają…
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KATARZYNA KUSTOŃ, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie 

O SOBIE
 1.  Urodziłam się… ponad 100 lat 

po Józefie Piłsudzkim ale kilka-
naście lat przed Justinem Bie-
ber-em. 

 2.  Jestem spod znaku… Zależnie 
od układu planet w danym roku, 
jestem z ostatniego dnia Barana 
lub pierwszego dnia Byka. Mnie 
osobiście bliżej do Barana. 

 3.  Moja pierwsza praca… W czasie 
studiów pracowałam w małym 
osiedlowym sklepie spożywczo-
-warzywniczym, a już po stu-
diach pierwszą pracą była praca 
instruktora nauki pływania i ra-
townika w krytej pływalni w Sza-
motułach.

 4.  Pierwsze zarobione pieniądze 
przeznaczyłam na… Pamiętam, 
że część wydałam na jakieś ubra-
nia, a pozostałą kwotę odkłada-
łam na wymarzone wakacje za-
graniczne.

 5.  Gdybym miała zbędny milion 
złotych… Milion to bardzo du-
żo, ale myślę, że większość 
tej kwoty zainwestowałabym 
tak, by kapitał ten się pomna-
żał.  I dopiero za te zarobione 
pieniądze kupowałabym sobie 
coś, o czym zawsze marzyłam! 
A kapitał dalej bym miała i da-
lej by pracował! Podzieliłabym 
się też z najbliższymi i jakąś 
część przekazałabym na cele 
charytatywne.

 6.  Moim ulubionym filmem jest… 
Mam kilka filmów, do których 
chętnie wracam, są to: Pod słoń-
cem Toskanii, Mamma Mia, For-
rest Gump, Zielona mila, ale 
lubię też serię filmów; Piraci 
z Karaibów, Władca pierścieni, 
Gwiezdne Wojny czy Harry Po-
ter.

 7.  Mój ulubiony aktor i aktorka 
to… Tom Hanks, Jonny Deep, 
Meryl Streep, Meg Ryan. Akto-
rzy ci potrafią stworzyć takie ro-
le, które długo się pamięta.

 8.  Z prasy czytam regularnie… 
„Twój TYDZIEŃ WIELKOPOL-
SKI”, „Gazetę Sucholeską”, pra-
sę branżową i gazety codzien-
ne „Głos Wielkopolski” i „Gaze-
tę Wyborczą”.

 9.  Najchętniej słucham… radia 
w drodze do i z pracy. W zależ-

ności od mojego nastroju lub 
pogody – rmf fm lub rmf clas-
sic. Nie mam ulubionego zespo-
łu i wykonawcy. No, może nie 
lubię ciężkiego metalu i muzyki 
techno. Słucham muzyki różnej, 
w zależności od nastroju – wyci-
szam się przy muzyce klasycznej, 
a jak potrzebuję dodatkowego 
kopa to włączam rocka.

10.  Jeżdżę samochodem…  Skoda 
Superb.

11.  Jeżdżę… dużo, „sprawnie”, ale 
rozsądnie i bezpiecznie, bo na 
drodze jak we wszystkim nale-
ży zachować umiar.  Nie lubię 
niezdecydowanych, flegmatycz-
nych kierowców, takich, którzy 
czekają, aż zielone światło bę-
dzie jeszcze bardziej zielone, al-
bo takich, po których nie wia-
domo czego się spodziewać, bo 
na ostatnią chwilę przypominają 
sobie, że należy używać kierun-
kowskazów.

12.  Marzę o… nie mam jakichś szcze-
gólnych marzeń. Chciałabym do-
żyć do emerytury i cieszyć się 
nią razem z Mężem gdzieś tak 
na spokojnie: we Włoszech albo 
w Hiszpanii 

13.  Najmilej spędzam wolny czas… 
Lubię gotować, więc najmi-
lej spędzam wolny czas na go-
towaniu. Lubię eksperymento-
wać w kuchni, odkrywać nowe 
smaki. Równie chętnie spędzam 
wolny czas na rowerze, podczas 
wspólnych wycieczek z Mężem 
– to nasz wspólny ulubiony spo-
sób relaksu.

14.  Najdalej podróżowałam do… 
Chyba do Turcji, to były wła-
śnie te pierwsze wymarzone, 
zagraniczne wakacje za własne, 
zarobione pieniądze. Po latach 
jednak preferencje co do spę-
dzania urlopu zmieniły mi się 
z biernego na aktywny, a miej-
sca do których najchętniej wra-
cam to jednak południe Euro-
py. Nie potrafię wytłumaczyć 
dlaczego, ale tam czuję się naj-
lepiej. 

15.  Chciałabym pojechać… Jest 
wiele miejsc, które jeszcze 
chciałabym zobaczyć. Żeby 
spełnić rowerowe ambicje to 
do Sierra Nevada w Andaluzji. 
Tam znajduje się najwyżej po-
łożona w Europie trasa dostęp-

na dla rowerzystów - Pico de 
Veleta, gdzie na długości po-
nad 40 km przewyższenie wy-
nosi ponad 3300 metrów nad 
poziomem morza. Chciałabym 
też pojechać na wulkan Teide 
na Teneryfie. 

16.  Moim ulubionym kolorem jest.. 
kwaśny anyż - żartuję. Nie mam 
ulubionego koloru.

17.  Potrafię ugotować… Jak już 
wspomniałam wcześniej - bar-
dzo lubię gotować i uwielbiam 
dogadzać różnymi pysznościa-
mi moim bliskim. Potrafię ugo-
tować chyba wszystko, chociaż 
wolę kuchnię „lekką”, a jeżeli 
tradycyjna to w nowoczesnej 
odsłonie. Mój Mąż, rodzina 
i znajomi twierdzą, że gotuję 
znakomicie i mam wyjątkowe 
wyczucie smaku.

18.  Drink, który mi najbardziej sma-
kuje to…  Z drinków to zdecydo-
wanie mojito, chociaż wolę wino 
albo piwo pszeniczne.

19.  U ludzi denerwuje mnie… brak 
kultury, chamstwo, arogancja, 
kłamliwość, spóźnialstwo.

20.  Przyjaciele mówią do mnie… 
Kasia, Kaśka – po prostu. 

21.  Najbardziej cenię u partnerów 
w pracy… szczerość, otwarty 
umysł, samodzielność.

22.   W kasynie lubię grać w… Nig-
dy nie byłam i nie grałam, nie 
mam ciągotek do tego typu roz-
rywek.

23.  Smartfon to dla mnie… telefon, 
komunikator. Mała, a zarazem 
potężna rzecz. Trzeba umiejęt-
nie z niego korzystać i wyzna-
czyć granice.

24.  Internet uważam za…  kopalnię 
wiedzy, ale też złodzieja czasu.

25.  Zakupy to… Głównie kojarzą mi 
się produktami spożywczymi.  
Unikam galerii handlowych, bo 
wolę ten czas poświęcić na inne 
przyjemności.

26.  Gdy myją szybę w moim aucie 
na skrzyżowaniu… Lubię mieć 
czyste auto, więc nie wiem, czy 
mieliby co myć, bo jeszcze mi 
się to nie zdarzyło, ale gdybym 
się znalazła w takiej sytuacji to 
pewnie dałabym jakieś drobne 
za usługę

27.  Chciałabym zjeść kolację z… 
Szymonem Hołownią. Cenię Go 
za ogólnie pojęty światopogląd 

i wartości jakie sobą reprezen-
tuje.

28.  Najdziwniejszą potrawę jaką 
jadłam była… Nie jadłam albo 
raczej nie trafiłam jeszcze na 
dziwne potrawy. W restaura-
cjach wybieram znane, spraw-
dzone, przede wszystkim re-
gionalne dania. To co utkwiło 
w mojej pamięci jako dziwne 
danie to pamiętam z dzieciń-
stwa – zupa owocowa a do-
kładnie jagodowa z makaro-
nem, którą jadłam u Cioci we 
Wrocławiu. Słodkie zupy do 
dziś nie są w moim guście.

29.  Nienawidzę… jak ktoś krzywdzi 
zwierzęta. 

30.  Moja pierwsza miłość… Ta-
ka prawdziwa? Nie licząc tych 
przedszkolnych i chwilowych za-
uroczeń to zdecydowanie mój 
Mąż. Miłość od pierwszego wej-
rzenia, wzięliśmy ślub po trzech 
latach znajomości i w tym roku 
będziemy obchodzić 17-stą rocz-
nicę ślubu.

31.  Mój najtrudniejszy moment 
w życiu… Było ich kilka. Każ-
da śmierć bliskiej osoby i żało-
ba z nią związana jest dla mnie 
doświadczeniem trudnym i bo-
lesnym.

32.  Najbardziej cenię u mężczyzn… 
naturalność i pewność siebie.

33.  Najbardziej nie lubię u męż-
czyzn… sztuczności i nadmiaru 
pewności siebie

34.  Mój największy sukces to… Nie 
mam takich NAJ… Moje sukcesy 
to cała moja kochana rodzina, 
to, że mamy siebie, wspieramy 
się, szanujemy. Za sukces uwa-
żam też każdą trudność, z któ-
rą sobie do tej pory poradziłam, 
każde wyzwanie, które przynio-
sło mi satysfakcję.

35.  Chciałabym jeszcze…  Chcieć to 
móc. Chciałabym jeszcze i mogę 
bardzo dużo, ale nie na wszyst-
ko mam czas, bo zawsze „coś 
wyskoczy”, albo znajdzie się coś 
ważniejszego do zrobienia. Gdy-
bym jednak miała dostatecznie 
dużo czasu to chciałabym jeszcze 
opanować w stopniu zaawanso-
wanym język hiszpański bo za-
częłam naukę w zeszłym roku, 
ale póki co odłożyłam tę naukę 
na później bo pojawiły się inne 
obowiązki… (red)

Cała prawda 
o łatwiejszym życiu

FELIETON

Czesław Miłosz po-
wiedział kiedyś: 

„Niezgodność słów 
z rzeczywistością mści 
się, nawet jeżeli autor 
działa w dobrej wie-
rze”. Ja nazywam to 
po imieniu: kłamstwo 
nie popłaca! 

A co to za twór, to kłamstwo? Otóż 
kłamstwo, fikcja, bujanie, fałsz, kit, ko-
loryzowanie, nieprawda… to wypo-
wiedź zawierająca informacje niezgod-
ne z przekonaniem o stanie faktycznym. 
Natomiast osobę wypowiadającą je na-
zywamy: kłamcą, bajarzem, krętaczem, 
obłudnikiem, czy po prostu oszustem. 
Zdruzgotały mnie informacje, że ludzie 
wypowiadają kłamstwa od 1 do 3 razy 
dziennie (!!!) co wynika z przeprowadzo-
nych badań. 

Zastanawiam się? Po co? I znajduję 
odpowiedź następującą: aby osiągnąć 
zamierzony cel, aby podnieść swoją war-
tość w oczach innych z powodu zbyt ni-
skiej samooceny, aby uchronić kogoś od 
cierpienia, jednak najczęściej to altru-
izm, a jedną z jego motywacji jest unik-
nięcie konfliktu. Pomijając z jakich po-
wodów mówienia nieprawdy ma miej-
sce, zastanawiam się czy takie coś to 
łatwa sprawa? Nie sądzę! Taki osobnik 
musi mieć się na baczności cały czas, 
pamiętać co komu powiedział. Prawdę 
powtarza się łatwo, ale zmyślonych hi-
storii trzeba już pilnować. Ja jestem zbyt 
leniwa w tym względzie, nie chce mi się 
kombinować. 

Pamiętam odwiedziny u mojej ser-
decznej koleżanki Janeczki z nad mo-
rza, która bliższa jest wiekiem moim ro-
dzicom, niż mi i chociażby z tego powo-
du jej doświadczenie życiowe jest dla 
mnie wyznacznikiem. Zapytałam ją na 
wstępie naszego spotkania z lekkim wy-
rzutem dlaczego nie odwiedziła mnie 
w trakcie swojej ostatniej wizyty w mo-
im mieście. Urzekła mnie szczerość jej 
odpowiedzi: „Wiesz co? nie pamiętam 
i nie chce mi się kłamać. Nie gniewaj się 
na mnie.” Nie śmiałam drążyć tematu. 

To proste zdanie było dla mnie całym 
wyjaśnieniem. Szczere i na temat. Dzięki 
tej chwili prawdy nie musiałyśmy brnąć 
dalej w kłamstwo, a powiem szczerze, 
że jakiejś bajeczki się spodziewałam. Ku-
piłam sobie ten sposób. Jest dobry. Nie 
musisz nic wymyślać, powiedz praw-
dę i w ten sposób rozbroisz rozmów-
cę. Zresztą zgodne jest to z tym, czego 
uczyła mnie mama i z tym co ja staram 
się przekazać moim dzieciom: „Powiedz 
prawdę. Nawet najgorszą, ale prawdę. 
Wolę usłyszeć ją od Ciebie i razem zna-
leźć rozwiązanie ewentualnego proble-
mu, niż zawstydzić się przy obcych.” 

Zrań mnie mówiąc prawdę, ale nig-
dy nie pocieszaj kłamiąc.

Mamy teraz modę na wszelkiego ro-
dzaju challange (sama powiem szczerze 
lubię stawiać sobie wyzwania). Wszy-
scy sobie coś udowadniają. Może war-
to zrobić sobie próbę charakteru i zade-
klarować, że nie skłamię w żadnej spra-
wie dużej, ani małej, dla żartu, tym bar-
dziej serio przez tydzień? Może po ta-
kim tygodniu okaże się, że nie trzeba la-
wirować między znajomymi, którzy zna-
ją dwie różne wersje tego samego zda-
rzenia? Rzeczy zakupione na super wy-
przedaży już nie będą za złotówkę w ra-
mach promocji, a koleżanka, która ubie-
ra się śmiesznie, wreszcie usłyszy, że to 
nie twój styl, ale jeżeli jej się podoba, to 
okay. Według mnie życie wówczas staje 
się łatwiejsze, a my sami lepsi. Ale to tyl-
ko moje zdanie. Sami zadecydujcie.

WIESIA PRYCIŃSKA
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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) 
Przyjęcia po rejestracji telefonicznej 

tel. 61 818-60-57  
tel. kom. 602-693-199

„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii

Pełen zakres usług stomatologicznych
Ozonoterapia. Piaskowanie zębów.

Sedacja. Licówki. Kamera wewnątrzustna. 
RTG. Znieczulenie komputerowe.

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

Godziny przyjęć: 
Pn-Pt 8.00-21.00         So 9.00-14.00

Reklama Reklama ♦♦ Reklam Reklama a ♦♦ Reklama  Reklama ♦♦ Reklama Reklama
TTel. +48 602 638 409, e-el. +48 602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl mail: twoj-tydzien@wp.pl 

Pogodnych i rodzinnych
Świąt Wielkanocnych
oraz wielu sukcesów 
i spełnionych marzeń
życzy Mieszkańcom
Gminy Suchy Las

Jerzy Świerkowski
Prezes Zarządu

Zakładu Gospodarki Komunalnej
Suchy Las Sp. z o.o.

z Pracownikami
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God’s Trigger na rynku 18 kwietnia

Pisklak Zuzanna Orlińska, ilu-
strator Wanda Orlińska, wiek 
10-14 lat, cena 31.90 zł, Nasza 
Księgarnia.

To najtrudniejsze lato 
w niedługim jeszcze życiu Kla-
ry. Na świat przychodzi jej cięż-
ko chory brat, bezbronny jak 
pisklę, które wypadło z gniaz-
da, ojciec i matka są pogrąże-
ni w rozpaczy, a do ruin po-
bliskiego domu wprowadza-
ją się dwaj tajemniczy chłopcy 
opuszczeni przez rodziców. Ta 
poruszająca powieść o dojrze-
waniu – do miłości, lecz także 
do odpowiedzialności i odwagi 
– została wyróżniona w XX edy-
cji Ogólnopolskiej Nagrody im. 
Kornela Makuszyńskiego.

World of Warcraft: Przez 
Mroczny Portal Aaron Rosen-
berg & Christie Golden, cena 
39,99 zł, Wydawnictwo Insi-
gnis.

Pod koniec Drugiej Wojny 
Przymierze zmusiło do odwro-
tu Hordę i zniszczyło Mrocz-
ny Portal, zrywając tym sa-
mym połączenie między Aze-
roth a rodzinnym światem or-
ków Draenorem. Lecz dwa lata 
później Horda powraca…Sta-
rzejący się szaman Ner’zhul 
przejmuje kontrolę nad Hordą 
i ponownie otwiera Mroczny 
Portal. Jego okrutni wojownicy 
rozpoczynają oblężenie nowej 
Twierdzy Otchłani. Arcymag 
Khadgar i przywódca sił Przy-
mierza Turalyon poprowadzą 
ludzkość wraz z elfimi i krasno-
ludzkimi sojusznikami do walki 
z kolejną inwazją.

Tańcz, Córko Księżyca! Kouam 
Tawa, ilustracje Fred Sochard 
tłumaczenie Katarzyna Skalska, 
wiek 3+, cena 34,90 zł, Wydaw-
nictwo Zakamarki.

Córka Księżyca nie zawsze 
chodziła zgarbiona, podpiera-
jąc się laską. Kiedyś była naj-
wspanialszą tancerką w wio-
sce, w której wiele lat temu 
przyszła na świat…Poetycka 
opowieść kameruńskiego po-
ety, dramaturga i autora ksią-
żek dla dzieci zilustrowana 

przez francuskiego ilustratora. 
O życiu i ludzkim losie, o mło-
dości i starości, o tym, co prze-
mija i pozostaje, o pasji i o tań-
cu. W scenerii afrykańskiej 
wioski tętniącej kolorami.

Teraz będziesz kurą  Barbro 
Lindgren, ilustracje Charlotte 
Ramel, tłumaczenie Katarzyna 
Skalska, wiek 3+, cena 22,90 zł, 
Wydawnictwo Zakamarki.

- Teraz będziesz kurą. - Do-
bra, a ty kogutem. - Nie, ja je-
stem wilkiem. - To musisz mnie 
zjeść? Książka obrazkowa w hu-
morystyczny, a zarazem przej-
mujący sposób ukazująca nie-
równą relację pomiędzy dzieć-
mi. Zabawa w wilka i kurę, po-
zornie niewinna, okazuje się 
swoistym narzędziem opresji 
starszego dziecka wobec młod-
szego. Sytuacja z życia wzięta 
–punkt wyjścia do rozmowy 
o relacjach w rodzeństwie. 

Krew świętego Sebastien de 
Castell, Wielkie Płaszcze tom 3, 
seria fantasy cena 39,99 zł, Wy-
dawnictwo Insignis.

Dalsze losy Falcia, Kesta 
i Brastiego. Trzej przyjaciele 
poświecili życie powołaniu: ja-
ko wędrowni trybuni w służ-
bie króla przemierzali Tristię, 
by wysłuchiwać skarg, zapro-
wadzać porządek i chronić kró-
lewskie prawa, orzekając spra-
wiedliwe wyroki. Jednak śmierć 
władcy królestwo pogrążyła 
w chaosie. Niegdyś tytułowa-
ni Wielkimi Płaszczami – dziś 
nazywani „obdartymi pelery-
nami”. I tylko czasem, w przy-
drożnej karczmie, ktoś jeszcze 
cicho wspomni o chwalebnych 
czynach królewskich wysłanni-
ków. Wartka akcja, pełne hu-
moru dialogi, emocjonujące 
potyczki –wciąga na długie go-
dziny. 

Far Cry. Odkupienie Urbana 
Waite, cena 39,99 zł, Wydaw-
nictwo Insignis.

W sidłach niebezpiecz-
nej sekty. Dlaczego doszło do 
otwartej wojny między człon-
kami kościoła Bram Edenu a ru-

chem oporu? Jakie są podwali-
ny sekty, która wyniszcza spo-
łeczność hrabstwa Hope? Dla-
czego tak wielu ludzi wpadło 
w sidła tego kultu? A może ów 
kult ich ratuje, a nie dominuje? 
Kim naprawdę są bracia Seed? 
To wszystko wyjaśnia  oficjalny 
prequel „piątki” – tym razem 
nie gra, lecz powieść. To pogłę-
biający wiedzę i tworzący sze-
roki kontekst przewodnik po 
peryferiach gry Ubisoftu – coś 
dla fanów serii. 

Świat obok świata. Mrocz-
na baśń Liz Braswell, tłumacz 
Małgorzata Fabianowska, ce-
na 39,99 zł, Wydawnictwo Eg-
mont.

Powieści z serii Mrocz-
na baśń zapraszają do świa-
ta na opak. Minęło 5 lat od-
kąd wiedźma morska pokona-
ła małą syrenkę i zabiła króla 
Trytona. Ariel jako niema kró-
lowa zasiada na tronie Atlan-
tyki, a Urszula włada króle-
stwem księcia Eryka. Pewne-
go dnia Ariel dowiaduje się, że 
może jej ojciec wciąż jeszcze 
żyje. Powraca więc do świata – 
i do księcia – którego miała już 
nie zobaczyć. Czy będzie w sta-
nie powstrzymać czarownicę 
przed zniszczeniem obu kró-
lestw – na lądzie i pod wodą? 

Dawno, dawno temu... we 
śnie. Mroczna baśń Liz Bra-
swell, tłumacz Dorota Radzi-
mińska, cena 39,99 zł, Wydaw-
nictwo Egmont.

A jeśli Śpiąca Królewna 
nigdy się nie obudzi? Smok 
został pokonany. Książę jest 
w zamku – gotowy obudzić 
królewnę pocałunkiem. Jed-
nak gdy jego usta dotykają 
warg dziewczyny, książę za-
sypia. Ma jeszcze szansę ura-
tować królewnę i jej podda-
nych… we śnie. Musi się śpie-
szyć bo szpiedzy Maleficent 
czyhają na Aurorę na każ-
dym kroku. Czasu jest ma-
ło, ale bajka jeszcze się nie 
skończyła.

T a b l i c z k a 
m n o ż e n i a . 
Która godzi-
na? Zeszyty 
z naklejkami, 
seria Akade-
mia Mądrego 
Dziecka. Już 

to potrafię, cena 14,99 zł, Wy-
dawnictwo Egmont.

Która godzi-
na?  Odczy-
tywanie go-
dziny często 
sprawia dzie-
ciom trud-
ność. Dzię-
k i  ks iążce 

dziecko nauczy się odczytywać 
godzinę z zegara analogowe-
go i cyfrowego. Będzie mogło 
również przećwiczyć i utrwa-
lić tę umiejętność. Tabliczka 
mnożenia. To bardzo ważna 
umiejętność. Dzięki tej książ-
ce dziecko nauczy się jej, a na-
stępnie przećwiczy ją i utrwali. 
Zeszyty stworzone przez eks-
pertów edukacyjnych idealne 
do pracy w domu. Pytania po-
wtórkowe sprawdzają i utrwa-
lają wiedzę. Odnajdywanie 
i przyklejanie odpowiednich 
naklejek rozwija zdolności mo-
toryczne i motywuje oraz po-
kazuje postęp w nauce.

Zula i rozgniewany las Natasza 
Socha, ilustrator Agnieszka An-
toniewicz, wiek 6-10 lat,  cena 
26.90 zł, Nasza Księgarnia.

Wszystko zacznie się od te-
go, że do Poziomkowa nie bę-
dzie chciała zawitać wiosna. 
Zula razem z Maksem, Kajt-
kiem, Leandrem i chochli-
kiem Bartoszem Muszką bę-
dzie sprawdzać, dlaczego tak 
się dzieje. Tropy poprowadzą 
ich lasu, w którym rządy spra-
wuje goblin Eszmegel, wyjąt-
kowo złośliwy stwór. Okaże się, 
że drzewa i krzewy nie bez po-
wodu gniewają się na ludzi. Zu-
la to seria o rezolutnej dziewię-
ciolatce, która odkrywa w so-
bie pokłady magii. Początko-
wo nie wie, jak tę moc mądrze 
wykorzystać, aleczasem się te-
go uczy. To również historia 
o przyjaźni, tolerancji i poma-
ganiu innym. 

Przyprawy, które leczą Ka-
rolina i Maciej Szaciłło, cena 
49,99 zł, Wydawnictwo Zwier-
ciadło.

Czy wiesz jak wielka siła 
tkwi w przyprawach i ziołach? 
Nawet najmniejsza ilość kminu 
rzymskiego, cynamonu cejloń-
skiego lub mniej znanej asafe-
tydy może zmienić smak i wła-
ściwości zdrowotne jedzenia. 
Proste przepisy na pyszne da-
nia i naturalne lekarstwa. Od-
kryj które zioła i przyprawy wy-
chładzają, a które rozgrzewa-

ją i w jaki sposób  oddziałują 
na emocje. Równowaga mię-
dzy smakami, którą kryją w so-
bie przyprawy, pomaga w osią-
gnięciu harmonii i spokoju. 

Zagadka królowej myszy. De-
tektywi z Tajemniczej 5 Mar-
ta Guzowska, ilustrator Agata 
Raczyńska, wiek 6-10 lat, cena 
22.90 zł, Nasza Księgarnia.

Trzeci tom o młodych śled-
czych! Anka, Piotrek i Jaga 
(razem ze szczurem Sherloc-
kiem) trafiają do domu Olgi 
Boznańskiej w Krakowie. Oka-
zuje się, że słynny obraz malar-
ki  „Dziewczynka z chryzante-
mami”  został skradziony i za-
stąpiony kopią. Anka i Piotrek 
szybko ustalają, że podejrza-
nych jest czworo: dyrektor mu-
zeum, woźna, sekretarz i stu-
dentka Akademii Sztuk Pięk-
nych. Seria łączy przygodową 
fabułę, elementy wiedzy o hi-
storii sztuki oraz wymaga od 

czytelnika logicznego myślenia 
i rozwiązywania zagadek. 

Droga Szamana Etap 2: Gam-
bit Kartosa Wasilij Machanien-
ko, cena 39,99 zł, Wydawnic-
two Insignis.

Dalsze losy Dmitrija Ma-
chana – informatyka niespra-
wiedliwie skazanego na lata ka-
torżniczych prac w wirtualnym 
świecie Barliony, gry, w której 
wydobywcami surowców i wy-
twórcami dóbr są niewolniczo 
pracujący więźniowie, odsia-
dujący wyroki w świecie rze-
czywistym. Powieści LitRPG 
rozgrywają się w świecie wy-
imaginowanej gry. Czytelnik 
odkrywa ją wraz z głównym 
bohaterem, naraża się na licz-
ne niebezpieczeństwa, prze-
żywa przygody, walczy z wro-
gami, zawiera sojusze i zalicza 
kolejne wyzwania. W narrację 
wplecione są statystyki gracza, 
opisy przedmiotów i zadań. Po-
znamy w niej  (mon)

OPRACOWANIE: MONIKA MAŃKOWSKA

Prezentujemy grę God’s Trigger, brutalną i dy-
namiczną strzelankę. Gracz korzystając z nad-
przyrodzonych mocy powstrzyma nadejście 
Apokalipsy i dokona spektakularnej rozwałki 
dzięki niszczycielskim umiejętnościom. God’s 
Trigger pojawia się na rynku już 18 kwietnia 
z ramienia Wydawnictwa Techland.

God’s Trigger to połączenie stylizowanej oprawy, ultra-
-brutalnej jatki i rozgrywki wymagającej wyrafinowanej precy-
zji. W God’s Trigger możesz siać zniszczenie jako upadły anioł 
Harry lub demonica Judy. Każde z nich ma 7 unikalnych umie-
jętności, które możesz ulepszać, modyfikować i łączyć z innymi 
zdolnościami, tworząc swój własny styl. W grze, w której po-
jedynczy cios może skończyć się zgonem, możliwość spowol-
nienia czasu i unikania pocisków lub chwilowa niewidzialność 
mogą być kluczem do zwycięstwa.

W grze solo możesz natychmiast przełączyć się pomiędzy 
bohaterami w dowolnym momencie. Będziesz miał też do-
stęp do wszystkich ich umiejętności i mocy. Możesz jednak 
stworzyć morderczy duet współpracy pomiędzy Harrym i Judy 
z drugim graczem w kooperacji. Zapewnią to kreatywne com-
bosy z wykorzystaniem 14 unikalnych umiejętności i 36 śmier-
cionośnych broni. Przykładowo, mogą postawić ścianę ognia, 
która naładuje przelatujące przez nie kule piekielną mocą, co 
sprawi, że wybuchną przy kontakcie z przeciwnikiem. Lub wy-
słać mroczny wir, który wessie wrogów. W God’s Trigger szan-
se na przeżycie zależą od podejmowanych w ułamku sekundy 
decyzji. Od gotowości do masakrowania przeciwników za po-
mocą różnorakiej broni, specjalnych umiejętności i śmiertel-
nych pułapek ukrytych w otoczeniu. God’s Trigger jest dostęp-
ne na PC, rodzinę urządzeń Xbox One, w tym Xbox One X, oraz 
PlayStation 4 już 18 kwietnia 2019 r. 

JERZY MAŃKOWSKI
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– szkoła dla nowoczesnych zawodowców  

25 marca 2019 r. na bu-
dowie Zespołu Szkół Tech-
nicznych wmurowano ka-
mień węgielny. Na akcie erek-
cyjnym swoje podpisy złoży-
li Wójt Tarnowa Podgórne-
go Tadeusz Czajka, Przewod-
nicząca Rady Gminy Krysty-
na Semba, Wicestarosta Po-
znański Tomasz Łubiński, Pre-
zes Tarnowskiego Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców Bar-
tosz Majda, Sołtys Tarnowa 
Podgórnego Piotr Owczarz, 
a także Artur Pluta i Jacek 
Goroński reprezentujący 
Wykonawcę – Democo Po-
land oraz Bogdan Mrozowski 

z ABK-Projekt. Dokument zo-
stał zamurowany w specjal-
nej tubie razem z aktualny-
mi wydaniami gazet i kilkoma 
monetami. 

Inwestycję wg. projektu 
ABK-Projekt realizuje firma 
Democo Poland. Plac budo-
wy przekazano 18 paździer-
nika 2018 r., a zakończenie 
prac zaplanowano na ko-
niec kwietnia 2020 r. Pierw-
szy dzwonek rozlegnie się 
1 września 2020 r. Koszt bu-
dowy wyniesie ponad 41 mln 
zł i zostanie w całości sfinan-
sowany ze środków budżetu 
Gminy Tarnowo Podgórne. 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
składamy Państwu życzenia zdrowia, szczęścia
i wielu chwil spędzonych w rodzinnej atmosferze. 
Życzymy, by był to czas spokoju, radości i miłości. 
Niech wiosenne dni przynoszą energię 
i motywację do realizowania 
prywatnych marzeń i zawodowych zamierzeń.

   Tadeusz Czajka  Krystyna Semba
     Wójt Gminy  Przewodnicząca
Tarnowo Podgórne   Rady Gminy 

Podczas tej uroczystości 
podpisane zostały trzy pierw-
sze listy intencyjne w spra-
wie nawiązania współpracy 
pomiędzy przedsiębiorcami 
a Gminą Tarnowo Podgór-
ne, a w przyszłości Zespołem 
Szkół Technicznych: Prezes 
Ryszard Balcerkiewicz podpi-
sał list w imieniu firm BALMA 
i NOTI, Prezes Mirosław Wol-
ski – Schattdecor, a Dyrektor 
Ewa Moctezuma-Sanchez – 
Kimball Electronics Poland. 

Przedsiębiorcy odgrywa-
ją kluczową rolę w proce-
sie tworzenia Zespołu Szkół 
Technicznych. To właśnie 
oni, reprezentując Tarnow-
skie Stowarzyszenie Przedsię-
biorców, wyszli kilka lat temu 
z propozycją powstania pla-
cówki, kształcącej uczniów 
w nowoczesnych zawodach, 
na które jest zapotrzebowa-
nie na współczesnym rynku 
pracy. Gmina przeprowadzi-
ła szerokie badania opinii pu-
blicznej, pytając o zaintere-
sowanie taką ofertą – przepy-
tano młodzież i rodziców, jak 
również tarnowskich przed-
siębiorców.  

–  Dzięki  współpracy 
z przedsiębiorcami mamy 
gwarancję, iż uczniowie Ze-
społu Szkół Technicznych bę-

wpółprowadzenie klas pa-
tronackich czy organizowa-
nie staży i praktyk. Przedsię-
biorcy wskazali również naj-
bardziej pożądane przez ry-
nek pracy zawody – to na 
dziś elektronik, informatyk, 
mechatronik, logistyk, ale też 
stolarz, tapicer czy krawiec.

Lista firm gotowych do na-
wiązania współpracy z Zespo-
łem Szkół Technicznych Tar-
nowo Podgórne nie jest za-
mknięta. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt z p. Prze-
mysławem Sworackim, Ko-
ordynatorem ds. utworzenia 
ZST, tel. 61 8959 256. (ARz)

dą mieć dostęp do najnow-
szych, innowacyjnych tech-
nologii, a w przyszłości du-
że szanse na znalezienie pra-
cy na terenie naszej Gminy 
– podkreśla Wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka. 
– Dziękuję przedsiębiorcom 
za wspieranie na każdym eta-
pie naszych działań na rzecz 
powstania nowoczesnej pla-
cówki, odpowiadającej po-
trzebom współczesnego ryn-
ku pracy. 

Ok. 40 firm już zadekla-
rowało konkretną pomoc: 

Atuty Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Pod-
górne: 
·  oferta kształcenia w zawodach poszukiwanych 

na rynku pracy, 
·  klasy patronackie – dzięki współpracy z wio-

dącymi przedsiębiorstwami z Gminy Tarnowo 
Podgórne, 

·  nowocześnie wyposażone sale kształcenia za-
wodowego, 

·  staże w firmach, 
·  wysoki komfort nauczania: nowy, przestronny  

budynek, sala gimnastyczna, siłownia, bliskość 
Tarnowskich Term, 

·  dobry dojazd: komunikacja autobusowa (karta 
PEKA), przy obwodnicy Tarnowa Podgórnego. 

Pierwsze listy intencyjne podpisali Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz 
Czajka i – w imieniu BALMY i NOTI – Ryszard Balcerkiewicz. 

Wielkanoc 2019Wielkanoc 2019

Z okazji zbliZ okazji zbliżżajająących sicych się ę 
ŚŚwiwiąąt Wielkiej Nocyt Wielkiej Nocy

skskłładamy najserdeczniejsze adamy najserdeczniejsze 
żżyczenia zdrowia,yczenia zdrowia,

pomypomyśślnolnośści i nieograniczonych ci i nieograniczonych 
pokpokłładadóów wiosennego optymizmu.w wiosennego optymizmu.
Niech te Niech te śświwiąąteczne dni stanteczne dni staną ą sisię ę 

taktakżże chwile chwilą ą wytchnienia,wytchnienia,
refleksji oraz odpoczynku refleksji oraz odpoczynku 
od codziennego zgieod codziennego zgiełłkuku..

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu 
w Suchym Lesie

Katarzyna Kustoń wraz 
z Pracownikami  

Wielkanoc 2019

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkiej Nocy

składamy najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia,

pomyślności i nieograniczonych 
pokładów wiosennego optymizmu.
Niech te świąteczne dni staną się 

także chwilą wytchnienia,
refleksji oraz odpoczynku 
od codziennego zgiełku.
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Jak się dopisać do spisu 
wyborców, o e-dowodzie i…
Rozmowa z BARTOSZEM PELCZARSKIM, dyrektorem Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania

- 26 maja odbędą się wy-
bory do Parlamentu Euro-
pejskiego. Jak i gdzie moż-
na dopisać się do list wybor-
czych?

- Znamy termin wybo-
rów, możemy więc już do-
pisywać chętnych do spisu 
wyborców. Zainteresowanie 
tą możliwością na razie jest 
niewielkie, ale wiemy, że naj-
większy ruch zacznie się tuż 
przed wyborami, bo ciągle 
jeszcze wielu z nas lubi – nie-
stety - ważne sprawy zosta-
wiać na ostatnią chwilę. Tro-
chę się tym niepokoimy, bo 
przypuszczamy, że dopisze-
my w Poznaniu do spisu wy-
borców nawet kilkadziesiąt 
tysięcy osób.

- Można już się dopisy-
wać, ale do kiedy?

- Ostatnim dniem na do-
konanie takiego wpisu bę-
dzie 21 maja. Po tym termi-

nie spisy wyborców są już za-
mknięte.

- Jak to można załatwić?
- Procedura jest bardzo ła-

twa – trzeba przyjść do urzę-
du, wypełnić krótki wniosek 
i… to wszystko. Nie spraw-
dzamy, czy ktoś mieszka lub 
pracuje w Poznaniu, tak jak 
to jest przed wyborami sa-
morządowymi. Jeśli ktoś nie 
wie, gdzie będzie przebywał 
w dniu wyborów, może wnio-
skować w miejscu zamiesz-
kania o wydanie zaświadcze-
nia o prawie do głosowania 
i okazując 26 maja ten doku-
ment zagłosować w dowol-
nie wybranym lokalu wybor-
czym. Jak ktoś poprosił o wy-
danie takiego zaświadczenia 
to automatycznie został wy-
kreślony ze spisu wyborców 
w swoim miejscu zamieszka-
nia. To oznacza, że gdyby jed-
nak chciał głosować u siebie, 

to także musi okazać to za-
świadczenie komisji wybor-
czej. Ministerstwo Cyfryzacji 
planuje uruchomić  w okoli-
cach świąt możliwość elektro-
nicznego dopisania się do spi-
su wyborców. Będzie to ba-
nalnie łatwe. Obecnie wnio-
ski o dopisanie do list wybor-
ców przyjmujemy w urzędzie 
przy ul. Libelta w Poznaniu,  
od 23 kwietnia także w urzę-
dzie przy ulicy Gronowej i 28 
czerwca 1956r. Tam obsługi-
wane będą osoby umówio-
ne elektronicznie lub telefo-
nicznie 

- Od 4 marca wydawa-
ne są nowe dowody osobi-
ste. Co w nich jest takiego 
nowego oprócz dumnej na-
zwy „e-dowód”? Wiem, że 
są w tych dowodach czipy 
elektroniczne, czyli coś, co 
znamy w kartach płatniczych 
od dobrych 10 lat.

- Faktycznie, od 4 mar-
ca przyjmujemy wnioski na 
e-dowód i wszystko spraw-
nie działa. Warto to pod-
kreślić, bo pamiętamy prze-
cież sytuację, gdy w 2017 ro-
ku uruchomiono nową Cen-
tralną Ewidencję Pojazdów 
i Kierowców, która nie dzia-
łała i spowodowało to kilku-
tygodniowy paraliż wydzia-
łów komunikacji w całym 
kraju. Tym razem odpowied-
nio wcześniej wszystko zo-
stało przetestowane i mo-
żemy pracować bez proble-
mów. Nowy dowód osobi-
sty graficznie przypomina ten 
wcześniejszy. Zmiana dotyczy 
warstwy elektronicznej, któ-
rej dotychczas nie było. W e-
-dowodzie mamy nadruko-
wany czip, w którym zawar-
te są certyfikaty. Służą one 
do identyfikacji osób, i do-
datkowe do kontaktu elek-
tronicznego z administracją, 
elektronicznego podpisywa-
nia dokumentów, korzysta-
nia z automatycznych bra-
mek granicznych, np. na lot-
niskach.   Składając wniosek 
musimy zaznaczyć, czy jeste-
śmy zainteresowani tymi do-
datkowymi certyfikatami. E-
-dowód jest bezpłatny, chyba 
że zdecydujemy się na podpis 
elektroniczny. Ważne jest to, 
że jeśli „stary” dowód osobi-
sty jest nadal ważny, to nie 
musimy go wymieniać.

- Jak długo trzeba czekać 
na e-dowód?

-  Na początku, gdy zain-
teresowanie było duże, zbli-
żyliśmy się do 30 dni i istnia-
ło ryzyko przekroczenia te-
go terminu, ale dzisiaj już 
ten 30-dniowy termin zupeł-
nie  wystarcza na zamówie-
nie, wyprodukowanie i do-

starczenie gotowego doku-
mentu do urzędu .

- Kto wymienia dowód? 
Ci co muszą, bo dotychcza-
sowy stracił ważność, czy  ci 
co chcą, bo lubią nowe ga-
dżety?

- W pierwszych dniach 40 
procent wniosków złożyli ci, 
którzy nie musieli, ale chcie-
li mieć coś nowego w port-
felu. Warto także podkreślić, 
co nas cieszy, że coraz wię-
cej wniosków składanych jest 
przez Internet.

- Nasz Czytelnik pyta: 
mam dowód rejestracyjny, 
w którym nie ma już miejsca 
na pieczątkę potwierdzającą 
dokonanie przeglądu tech-
nicznego, ale informacja, że 
taki przegląd mam ważny 
widnieje w Centralnej Ewi-
dencji Pojazdów i Kierow-
ców. Obecnie nie muszę mieć 
przy sobie dowodu rejestra-
cyjnego, bo policjant może 
wszystko sprawdzić w CEPiK. 
To po jakiego grzyba muszę 
dowód rejestracyjny wymie-
nić na nowy, by wbić do nie-
go kolejną pieczątkę? Co pan 
na to?

- Sam zadaję sobie takie 
pytanie? Projekt, by nie trze-
ba było tego robić był, ale… 
nowego prawa nie uchwa-
lono i dzisiaj w takiej sytu-
acji kierowca jest zobowiąza-
ny wymienić taki dokument 
na nowy…

- Tylko, pytam się po co? 
Po co płacić ponad 50 złotych 
za coś czego nie potrzebuję, 
po co zawracać dwa razy gło-
wę urzędników, bo najpierw 
muszę złożyć wniosek o wy-
mianę, a za dwa tygodnie 
przyjść drugi raz, by odebrać 
nowy dowód rejestracyjny. 
To przecież absurd, a może 

chodzi o to, by trochę podoić 
kierowców i zapewnić wpły-
wy do budżetu państwa.

- To pan powiedział. Ja 
wiem, że są takie przepisy 
i wiem, że trzeba ich prze-
strzegać.

- Na koniec naszej rozmo-
wy porozmawiajmy o kolej-
nych zmianach ważnych dla 
kierowców.

- Najprawdopodobniej 
już niebawem zostanie zli-
kwidowana „karta pojazdu”, 
która właściwie nie wiadomo 
po co jest. Dzięki temu w kie-
szeni kierowcy zostanie 75 
złotych.  Będzie zlikwidowa-
na nalepka na szybę, tak zwa-
na „trzecia tablica rejestra-
cyjna”, co oznacza dodatko-
we oszczędności. Będzie je-
den numer rejestracyjny na 
cały czas poruszania się auta 
do drogach, czyli nie trzeba 
będzie samochodów przere-
jestrowywać. Jest szansa, że 
zmiany te zaczną obowiązy-
wać jeszcze w tym roku.

- Coś tam też się dzieje 
z prawem jazdy?

- 4 marca zmienił się wzór 
prawa jazdy. Na tym wyda-
wanym teraz nie znajdziemy 
już miejsca zamieszkania kie-
rowcy, co także jest sporym 
ułatwieniem, bo dotychczas 
zmiana adresu zmuszała nas 
w terminie 30 dni do złoże-
nia wniosku o wydanie no-
wego prawa jady, nawet wte-
dy gdy przeprowadziliśmy się 
dwa domy dalej. To oznacza 
oszczędność kolejnych stu 
złotych. Od 4 marca możemy 
też legitymować się prawem 
jazdy z nieaktualnym adre-
sem zameldowania.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

Zdrowych i pełnych radości
Świąt Wielkanocnych
oraz wielu miłych dni po Świętach
wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Suchy Las
i wszystkim 
naszym pasażerom 
życzy

Edward Miśko 
Prezes ZKP Suchy Las

z Pracownikami
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Nowe Audi TT RS Coupé

RANGE ROVER Sport HST 
Zupełnie nowy 3.0-litrowy silnik benzynowy 
o mocy 400 KM z serii Ingenium debiutuje 
w specjalnej wersji Range Rovera Sport HST.

Range Rover Sport łączy 
dynamiczne prowadze-

nie na drodze, luksusowe do-
datki i charakterystyczne dla 
marki Land Rover zdolności 
terenowe. Wprowadzenie 
zupełnie nowego, rzędowe-
go sześciocylindrowego sil-
nika benzynowego o pojem-
ności 3 litrów i mocy 400 KM 
poprawia osiągi, kulturę pra-
cy i reakcję na gaz, a także 
obniża zużycie paliwa. 

Początkowo dostępny 
w wersji specjalnej HST, zu-
pełnie nowy 400-konny sil-
nik Ingenium charakteryzu-
je się lepszą reakcją na gaz 
oraz lepszym wyważeniem 
od poprzedniej widlastej jed-
nostki benzynowej V6. Dzię-
ki 550 Nm momentu obro-
towego rozpędza on Range 
Rovera Sport do 100 km/h w 
6,2 sekundy i pozwala uzy-
skać prędkość maksymalną 
225 km/h (ograniczoną elek-
tronicznie).

Nowa sześciocylindrowa 
jednostka o wysokiej kultu-
rze pracy, o szybkiej reakcji 
na gaz wyposażona została 
m.in. w elektryczną sprężar-
kę doładowującą, która za-
pewnia błyskawiczną reakcję 
na pedał przyspieszenia. Po-
trafi ona uzyskać pełną pręd-
kość 120 000 obr./min w za-
ledwie 0,5 sekundy, eliminu-
jąc praktycznie zjawisko tur-
bodziury.

W połączeniu z turbo-
sprężarką typu twin-scroll 
i system sterowania zmien-
nym skokiem zaworów, co 
pozwala zwiększać moc i po-
magać silnikowi oddychać 
z maksymalną wydajnością, 
konstrukcja zupełnie nowej 
sześciocylindrowej jednost-
ki optymalizuje osiągi i zuży-
cie paliwa, a także redukuje 
emisję szkodliwych substan-
cji, a wszystko to przy trady-
cyjnych dla marki Range Ro-
ver zrównoważeniu i kultu-
rze pracy.

Poprawiające osiągi tech-
nologie współgrają z no-
wym zespołem napędowym 
MHEV (ang. Mild Hybrid Elec-
tric Vehicle) wspomaganym 
przez nowy silnik, zapewnia-
jąc modelowi niższe spala-
nie (9,3 l/100 km) i emisję 
CO2 na poziomie 213 g/km. 
To ostatni krok firmy Land 
Rover w kierunku spełnienia 
swojego zobowiązania doty-
czącego oferowania każdego 
nowego modelu od 2020 ro-

ku w wersji elektrycznej bądź 
zelektryfikowanej.

Przemyślany układ bazu-
je na całkowicie nowym sys-
temie Start-Stop, który wyłą-
cza się po zatrzymaniu pojaz-
du oraz łączy najnowszy 3-li-
trowy silnik z jednostką elek-
tryczną. Pozwala to układowi 
gromadzić energię poprzez ha-
mowanie rekuperacyjne i ma-
gazynować ją w akumulatorze 
48V do późniejszego wykorzy-
stania, np. podczas ruszania.

Zaprojektowany i opraco-
wany przez firmę Jaguar Land 
Rover najnowszy, sześciocy-
lindrowy silnik Ingenium bę-
dzie wytwarzany obok obec-
nych benzynowych i wyso-
koprężnych jednostek czte-
rocylindrowych w wartym 1 
miliard funtów brytyjskich 
ośrodku produkcji silników 
w Wolverhampton w West 
Midlands.

Nowy silnik benzynowy 
Range Rovera Sport o mo-
cy 400 KM będzie dostępny 
w specjalnej wersji HST, która 
oferuje wyjątkowe połącze-
nie nowych elementów wnę-
trza i nadwozia, w tym in-
dywidualne oznaczenia oraz 
wykończenie włóknem wę-
glowym na masce, przednim 
grillu, bocznych wlotach po-
wietrza i tylnej klapie.

Klienci będą mogli wy-
bierać spośród dwóch wzo-
rów obręczy z lekkich stopów 
oraz pięciu kolorów nadwo-
zia — Santorini Black, Fuji 
White, Indus Silver, Firenze 
Red i Carpathian Grey. Wer-
sja HST będzie charakteryzo-
wać się czerwonymi zaciska-
mi hamulców, przy czym do-
stępne będą też zaciski ano-
dowane na szaro.

We wnętrzu znajdą się 
ustawiane w 8 płaszczy-
znach fotele przednie Dyna-
mic o zmienionym wzorze 
kolorystycznym oraz zamszo-
we wstawki na kierownicy 
i dźwigni zmiany biegów, ło-
patki zmiany biegów Satin 
Chrome i oznaczenie HST na 
desce rozdzielczej. 

Ponadto zestaw zmian 
podnoszących poziom bez-
pieczeństwa obejmuje za-
awansowany tempomat 
z funkcjami Stop & Go i Ste-
er Assist, a także system awa-
ryjnego hamowania z dużej 
prędkości. Właściciele sko-
rzystają również z tradycyj-
nych funkcji terenowych, np. 
układu Terrain Response 2.

Audi Sport wyostrza wygląd topowej wersji serii modelowej TT. Nowe Audi 
TT RS (*zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 8,1 – 7,9, łączna 
emisja CO2 w g/km: 183 – 181), swym jeszcze bardziej dynamicznym 
wyglądem podkreśla to, co ma do zaoferowania. Jego pięciocylindrowa 
jednostka napędowa wytwarza 400 KM, a jej dźwięk jest niepowtarzalny. 
Nowy model trafi do sprzedaży wiosną 2019 roku.

- Nowe Audi TT RS jest 
w absolutnie szczytowej formie 
– mówi Michael-Julius Renz, 
szef Audi Sport GmbH. - Moż-
na go porównać do dobrze wy-
trenowanego sportowca – te-
raz pokazuje ile naprawdę mo-
cy skrywa się pod jego musku-
larną powłoką. 

Oliver Hoffmann, dyrektor 
techniczny Audi Sport GmbH 
dodaje: - Najwyższe osiągi te-
go samochodu to zasługa ni-
skiej masy, maksymalnie spor-
towo zestrojonego zawiesze-
nia i wielokrotnie nagradzanej, 
pięciocylindrowej jednostki na-
pędowej. To właśnie nasze 2,5 
TFSI przez dziewięć lat z rzędu 
otrzymywało prestiżowy tytuł 
i nagrodę „International Engi-
ne of the Year.

Audi TT RS nigdy wcze-
śniej nie było tak… spektaku-
larne. Dynamicznego wyglądu 
nadają mu zupełnie przepro-
jektowany przód oraz rzucają-
cy się w oczy tył. Logotyp quat-
tro w kolorze matowego tyta-
nu umieszczono w dolnej czę-
ści błyszczącego czernią gril-
la osłony chłodnicy Singlefra-
me, której rama jest z kolei 
matowo czarna. Boczne wlo-
ty powietrza, które zostały po 
raz kolejny powiększone, po-
dzielono pionowymi listwami. 
Tuż za grillem osłony chłod-
nicy utrzymanym w typowym 
dla modeli typu RS wzornic-
twie plastra miodu, dla celów 
sprawnego chłodzenia umiesz-
czono dodatkowe chłodnice. 
Boczne wloty powietrza roz-
ciągają się prawie do wnęk kół 
przednich, co sprawia, że no-

we Audi TT RS sprawia wraże-
nie jeszcze szerszego. 

W tyle pojazdu wzrok 
przykuwa zaprojektowany na 
nowo, ruchomy spojler tyl-
ny z bocznymi skrzydełkami. 
Jest on częścią szerszej kon-
cepcji aerodynamiki Audi i po-
maga w utrzymaniu typowych 
dla modeli RS osiągów i wy-
dajności. Po obu stronach ty-
łu, tuż nad charakterystycznym 
dla RS-ów dyfuzorem, znaleźć 
można pionowe dodatki sty-
listyczne. Typowy wygląd sa-
mochodu RS podkreślają dwie 
owalne końcówki rur wyde-
chowych.

W nowym Audi TT RS 
w standardzie znajdziemy 
diodowe reflektory przednie. 
Opcjonalne reflektory diodo-
we Matrix inteligentnie i płyn-
nie regulują zakres świateł dro-
gowych. Również opcjonalne 
światła cofania w technice Ma-
trix OLED (OLED, ang. orga-
nic light emitting diode) o trój-
wymiarowej stylistyce świecą 
precyzyjnie, mocno 

i mają duży zasięg. Po uru-
chomieniu silnika, światła co-
fania OLED dają spektakularny 
pokaz. Ciekawostka z wnętrza: 
na kole kierownicy, na tzw. go-
dzinie dwunastej, umieszczo-
no czerwoną wstawkę.  

Nowe Audi TT RS dostępne 
będzie w ośmiu różnych kolo-
rach nadwozia, w tym w zare-
zerwowanym dla RS-ów zielo-
nym kolorze Kyalami oraz no-
wych: pomarańczowym Pulse 
i niebieskim Turbo. Dostępne 
na życzenie pakiety stylistycz-
ne podkreślają wygląd przed-

niego i tylnego spojlera, nada-
jąc mu barwę matowego alu-
minium lub błyszczącej czerni. 
W skład pakietu stylistyczne-
go „błyszcząca czerń” wcho-
dzą wykończone w tym kolo-
rze: cztery pierścienie - logo 
Audi oraz logo modelu TT RS 
w przodzie oraz opcjonalnie 
w tyle pojazdu. Program Au-
di exclusive oferuje całą ga-
mę możliwości indywidualiza-
cji nowego Audi TT RS.

Pięć cylindrów, 294 kW 
(400 KM) mocy, 480 Nm mo-
mentu obrotowego i napęd na 
cztery koła quattro – nowe Au-
di TT RS zachwyca tymi warto-
ściami i oferuje niesamowite 
wrażenia z jazdy. Coupé od 0 
do 100 km/h przyspiesza w za-
ledwie 3,7 sekundy. Towarzy-
szy temu wspaniała muzyka 
silnika, dobywająca się z pię-
ciu cylindrów w kolejności:1-
-2-4-5-3. Dzięki takiej kolejno-
ści, zapłon następuje zarówno 
w cylindrach sąsiadujących ze 
sobą, jak i w tych, które są od 
siebie maksymalnie oddalone. 
Ten unikalny rytm, to muzyka 
dla uszu miłośników koni me-
chanicznych.

Moc pięciocylindrowej 
jednostki napędowej płynie do 
stałego napędu na cztery ko-
ła quattro za pośrednictwem 
siedmiostopniowej, automa-
tycznej skrzyni biegów S tro-
nic. Napęd quattro przy pomo-
cy wielopłytkowego sprzęgła 
przekazuje moc na koła w za-
leżności od bieżącego zapo-
trzebowania. Selektywny roz-
kład momentów napędowych 
między kołami sprawia, że pro-

wadzenie nowego Audi TT RS 
jest bardziej pewne i bezpiecz-
ne. By wpływać na działanie 
napędu na cztery koła quattro 
i innych podzespołów, takich 
jak układ kierowniczy, skrzy-
nia S tronic, charakterystyka 
silnika, czy klapy w układzie 
wydechowym, kierowca uży-
wa systemu Audi drive select. 
W systemie ustawić można je-
den z czterech trybów jazdy: 
comfort, auto, dynamic i in-
dividual.

Niska masa TT RS Coupé – 
1450 kg bez kierowcy, i zdecy-
dowanie sportowo zestrojone 
zawieszenie, to podstawowe 
warunki doskonałego prowa-
dzenia tego auta. Progresyw-
ny układ kierowniczy skonstru-
owany specjalnie na potrzeby 
modeli typu RS, zapewnia do-
skonały kontakt pojazdu z na-
wierzchnią drogi. Na przedniej 
osi, tuż za 19 lub 20-calowymi 
kołami, kryją się wentylowane 
i perforowane tarcze mocnych 
hamulców. Zaciski hamulcowe 
standardowo są czarne, ale na 
życzenie mogą być czerwone. 
Na życzenie również dostęp-
ne jest zawieszenie RS sport 
plus z adaptacyjnymi amor-
tyzatorami i systemem Au-
di magnetic ride. Ustawienia 
tych dwóch ostatnich układów 
kontrolować można z poziomu 
systemu Audi drive select. 

Wskaźniki i wyświetlacze 
nowego Audi TT RS skoncen-
trowane są na kierowcy. Spor-
towe fotele RS pokryte Alcan-
tarą i romboidalnymi przeszy-
ciami, opcjonalnie mogą być 
pokryte skórą Fine Nappa, 
a przeszycia mogą mieć wzór 
plastra miodu. Dodatkowo lo-
gotypy RS na oparciach fote-
li, na kierownicy, na tapicerce 
drzwi i na gałce zmiany bie-
gów, podkreślają sportowy 
charakter czteromiejscowego 
coupé. Specjalny, dodatkowy 
ekran RS standardowego, wir-
tualnego kokpitu – Audi virtu-
al cockpit o przekątnej ekranu 
12,3 cala, wyświetla informa-
cje dotyczące ciśnienia w opo-
nach, momentu obrotowego 
i sił przeciążenia. Gdy skrzynia 
biegów ustawiona jest w tryb 
manualny, specjalny sygnał na 
ekranie zmusza kierowcę do 
zmiany biegu na wyższy, gdy 
silnik osiąga maksymalne ob-
roty. 

MOTORYZACJA
www.twojtydzien.pl

STRONY MOTORYZACYJNE 
OPRACOWAŁ: TOMASZ MAŃKOWSKI
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