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CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

ZDROWIE

Normalizuje niedoskonałości
Marka Dermedic, rozszerzyła swoje portfolio o innowacyjne preparaty NORMACNE do profilak-

tyki trądziku oraz pielęgnacji skóry trądzikowej w trakcie antybiotykoterapii. Ich działanie obej-
muje wszystkie przyczyny powstawania trądziku. Dzięki zastosowaniu kompleksów VEPROLANUM  
oraz OXYNIACYDE (opatentowanym) nie dochodzi do grupowania się bakterii w kolonie i tworzenia 
chroniącego je biofilmu bakteryjnego. Preparaty NORMACNE normalizują produkcję sebum, działają 
antyoksydacyjnie oraz chronią skórę przed szkodliwym wpływem zanieczyszczonego powietrza. Zapo-
biegają również zmianom w mikrobiomie, łagodzą ogniska zapalne, likwidują niedoskonałości skórne 
i przywracają właściwy poziom nawilżenia skóry. Polecamy w serii: Matujący krem nawilżający (40 
ml, 68,50 zł), który oprócz  kompleksów Veprolanumi i Oxyniacyde zawiera Kwas hialuronowy, Olej 
Avocado, Witaminę E. Krem niwelujący doskonałości na noc (40 ml, 68,50 zł) - Papaina, Kwas hia-
luronowy, Masło kakaowe, Masło Shea, Oliwa z oliwek, Witaminy C+E - delikatnie złuszcza martwe 
komórki naskórka, regeneruje i łagodzi podrażnienia. Antybakteryjny żel do mycia (200 ml, 28 zł) 
ma właściwości antyseptyczne. Zawiera: Zincidone, Ekstrakt z zielonej herbaty, Hydrolite i Glicerynę. 
Normacne Preventi Preparat punktowy (15 g, 18 zł) działa bakteriobójczo i przyśpiesza ustępowanie 
zmian trądzikowych. Likwiduje potrądzikowe przebarwienia skóry i  im zapobiega (Kwas salicylowy, 
Nadtlenek wodoru, Kwas laktobionowy, D-Panthenol). Polecam też Płyn micelarny H2O (500 ml, 63 
zł) do codziennego oczyszczania skóry tłustej i mieszanej, ze skłonnością do zmian trądzikowych i Krem 
nawilżająco-regulujący do skóry trądzikowej dorosłych(40 ml, 73 zł) na wszystkie przyczyny powsta-
wania trądziku. Zapewnia pielęgnację anti-ageing dla dojrzałej skóry trądzikowe, zwalcza bakterie. 
Natomiast nowy Ultranawilżający krem wspierający farmakote-
rapię(40 ml, 73 zł) zalecany jest do codziennej pielęgnacji wraż-
liwej skóry mieszanej i tłustej. dla osób w trakcie terapii retino-
idami i podczas antybiotykoterapii. Zmniejsza 
ogniska trądzikowych zmian zapalnych, zwęża 
rozszerzone pory, minimalizuje przebarwienia 
potrądzikowe, łagodzi oraz intensywnie na-
wilża.

Jeju Młoda skóra na różowo 
Wśród nowości polecamy serię różową 

„jeju młoda skóra” firmy  ZIAJA. 
W jej skład wchodzi: mydło,  peeling i mus 
do ciała. Białe mydło do ciała jeju (ok. 8 
zł, 300 ml) z nutą mango, kokosa i papai 
pod prysznic i do kąpieli  delikatnie myje 
i pielęgnuje. Jest wegańskie, nie wysusza, 
pozostawia na skórze przyjemny zapach. 
Olej z kamelii japońskiej z wyspy Jeju koi, 
nawilża i regeneruje, wyciąg z czystka  jest 
skuteczny w pielęgnacji cery trądzikowej 
podobnie jak salicylany z kory topoli osikowej, a roślinna pochodna aminokwasu glicyny sku-
tecznie nawilża.  Czarny cukrowy peeling do ciała z nutą mango, kokosa i papai

 to także produkt wegański. Wygładza skórę, złuszcza naskórek, zapewnia efekt gładkiej 
i pachnącej skóry. Zawiera masło shea, wyciąg z czystka, olej z kamelii japońskiej i węgiel 
binchotan (ok. 14 zł, 200 ml). Natomiast wegański Biały mus do ciała aktywnie nawilżający 
z nutą mango, kokosa i papai zapewnia ekspresowe wchłanianie, a przy 
tym nawilża, wygładza, zmiękcza i perfumuje skórę. Podobnie jak my-
dło zawiera czystek, kamelię japońską, naturalne salicylany z kory topo-
li osikowej i roślinną pochodną aminokwasu glicyny (cena ok. 13,50 zł, 
200 ml). W serii różowej mamy również: Jeju białe mydło do twarzy 
przeciw sebum z nutą mango, kokosa i papai, Jeju szampon do włosów 
i skóry głowy (oczyszcza i nawilża, zawiera czystek i kamelię japoń-
ską), Jeju mgiełkę do twarzy i ciała 
oraz Jeju Młoda Skóra  dwufazową 
odżywkę do wło-
sów w sprayu.

Więcej światła

Folik dla mam
K o b i e t y 

w ciąży i kar-
miące piersią 
mają zwięk-
szone zapo-
trzebowanie 
na kwas folio-
wy, a uzupeł-
nienie go wy-
łącznie przy 
pomocy diety jest praktycznie niemożliwe. 
Niedobory kwasu foliowego w tym okresie 
mogą prowadzić do powstania wad wrodzo-
nych ośrodkowego układu nerwowego i twa-
rzy u noworodka. Folik polecany jest w celu 
uniknięcia niedoboru kwasu foliowego u ko-
biet przed poczęciem i we wczesnym okresie 
ciąży w celu zmniejszenia ryzyka powstania 
wad cewy nerwowej u potomstwa. Cena ok. 
9 zł /30 tabletek.

Dla dorosłych
Pastylki neo-

-angin działa-
ją zapobiegaw-
czo i leczniczo 
w schorzeniach 
j a m y  u s t n e j 
i krtani jak: za-
palenie gardła, 
zapalenie mig-
dałków, proble-
my z przełykaniem, chrypka. Uśmierzają ból, 
zwalczają infekcje oraz łagodzą stany zapal-
ne jamy ustnej i gardła. Wywołują uczucie 
chłodu na błonach śluzowych dzięki obecno-
ści lowementolu. Cena neo-angin - 24 pastyl-
ki / ok. 14 zł.

Aby nadać skórze blasku i zapewnić zdrowy wygląd sięgamy po kosmetyki pielęgnujące z efektem 
rozświetlenia. Nawilżająca żelowa mgiełka do ciała SILVER GLOW marki LIRENE sprawi, 

że ciało będzie zachwycać pięknym, efektownym blaskiem. Lekka konsystencja zapewnia błyska-
wiczne wchłanianie. Skóra natychmiast po użyciu jest aksamitna i delikatna, wygładzona, bardziej 
elastyczna i miękka. Woda kokosowa i gliceryna zapewniają długotrwałe nawilżenie. Nawilżająca 
żelowa mgiełka do ciała GOLD GLAM LIRENE ma odcień rozświetlenia złocisty. Woda z ne-
roli oraz woda morska gwarantują intensywne nawilżenie, zmniejszenie uczucia suchości i poprawę 
właściwości regeneracyjnych. Nawilżająca żelowa mgiełka do ciała PLATIN FLASH LIRENE 
skutecznie pielęgnuje skórę. Jest ona bardziej elastyczna, miękka i zregenerowana. Woda figowa 
oraz ekstrakty z malin, truskawek i jeżyn gwarantują długotrwałe nawilżenie i działanie łagodzą-
ce. Mgiełki kosztują 19.99 zł - 120 ml. LIRENE Shiny Touch Fluid rozświetlający dostępny jest 
w trzech odcieniach. Rozświetla cerę, sprawiając, że jest promienna i pełna blasku. HYDRABLOCK 
intensywnie nawilża, a zawarte filtry UVB chronią przed szkodliwym promieniowaniem ultrafiole-
towym. Cena ok. 28 zł, 30 ml. LIRENE Fluid rozświetlający z witaminą duo C wyrównuje ko-
loryt i rozświetla cerę, nadając jej efekt glow. Długotrwała formuła zapewnia trwałość podkładu 
do 12 godzin, a dzięki perłowym pigmentom cera jest pełna blasku. Dwie formy witaminy C rewita-
lizują skórę, a przy systematycznym stosowaniu rozjaśniają przebarwienia. Odmładzająca witamina 
E chroni i nawilża, gwarantując efekt świeżej i pełnej życia skóry. Cena ok.17 zł, 30 ml. 

Na katar
Preparat nasic to ae-

rozol, który jest pomocny 
na katar dla łatwiejsze-
go oddychania przez nos 
bez uszkodzenia śluzów-
ki. Krople nasic udroż-
niają nos już po 5-10 
minutach dzięki ksylo-
metazolinie, która działa 
przeciwobrzękowo. Na-
tomiast zawarty w nim 
dekspantenol o działaniu 
ochronnym i regenerują-
cym odbudowuje błonę 
śluzową nosa i zmniejsza jej suchość. (ok. 16 
zł/10 ml). 

Na wiele dolegliwości
Skład Melisany Klosterfrau to kompozycja 

kilkunstu ziół. Zażywanie preparatu roz-
cieńczonego wodą jest zalecane m. in. w przy-
padku: stanów napięcia, pro-
blemów z zasypianiem, 
bólu głowy, wrażliwo-
ści na zmiany pogo-
dy, dolegliwości żo-
łądkowo-jelitowych  
i przeziębieniu. Pre-
parat ułatwia oddy-
chanie, lepszy sen, 
poprawia samopo-
czucie. Melisana 
Klosterfrau - bez 
recepty 95 ml - ok. 
13 zł, 155 ml 
- ok. 19 zł, 
235 ml - 
ok. 26 zł.



26 lutego 2020 3

Dokończenie na stronie 5

Pokłady ludzkiej głupoty 
są niezmierzone i bezdenne
Rozmowa z JERZYM SKOCZYLASEM, satyrykiem, członkiem kabaretu ELITA

- Co ma wspólnego ukoń-
czenie automatyki na Wy-
dziale Elektrycznym Po-
l itechniki  Wrocławskiej 
z kabaretem?

- Niewiele. Równie dobrze 
mogłem ukończyć górnictwo 
odkrywkowe albo wydział 
architektury. W moim przy-
padku studia to było miej-
sce, nazwijmy to górnolotnie, 
intelektualnej przygody. Mój 

zawód wyuczony ma niewiele 
wspólnego z zawodem wyko-
nywanym, co w naszej branży 
jest czymś bardzo zwyczaj-
nym. Tadek Drozda ukończył 
ten sam wydział co ja na Po-
litechnice Wrocławskiej, nie 
żyjący już  Janek Kaczmarek 
też wyszedł z tej samej uczel-
ni. W moim przypadku kie-
runek nie był najważniejszy, 
tylko sam fakt studiowania, 

wejścia w studenckie życie. 
Wówczas było to życie bujne, 
twórcze i tak trafiłem do ka-
baretu, który powoli stawał 
się moim zawodem. Już pod 
koniec studiów wiedziałem, 
że dyplom ukończenia Poli-
techniki będzie bardziej pa-
miątką niż przepustką do za-
wodowego życia.

- Na estradę trafił pan 
jeszcze w czasie studiów?

- Na drugim roku stu-
diów już poważnie zaczyna-
łem swoją działalność kaba-
retową.

- Jak udawało się pogo-
dzić kabaret ze studiami? 
Wpłynęło to na wydłużenie 
pana nauki?

- Nie, ja byłem dosyć pil-
nym studentem i skończyłem 
studia w terminie bez żad-
nego urlopu dziekańskiego. 
Tadek Drozda zdecydowanie 
dłużej studiował ode mnie, 
bo o całe cztery lata, ale... 
może jest lepiej wykształco-
ny. Jak widać dokładniej stu-
diował niż ja. Janek Kaczma-
rek też był pilnym studentem, 
on był od nas trochę starszy – 
jak zaczynaliśmy to Janek był 
już na czwartym roku, był ta-
kim już dojrzałym studentem. 
Studiować jak się okazuje też 
trzeba umieć...

- Studio 202 czyli radiowy 
magazyn rozrywkowy, który 
pojawiał się regularnie od 
1956 roku na antenie radio-
wej to klasyka gatunku. Pan 
dołączył do Studia w 1978 
roku. Jaka jest recepta na 
to, by przez tyle lat śmieszyć 
i nie ośmieszać się równo-
cześnie?

- To jest kwestia chyba 
dobrej szkoły. My otrzyma-
liśmy bardzo dobrą szkołę, 
naszym mistrzem i mento-
rem był Andrzej Waligór-
ski, który – niestety – zmarł 
w 1992 roku. On nas na-
uczył satyry szlachetnej, to 
nie była satyra depcząca ko-
gokolwiek, nie kopiąca, jeśli 
już to delikatnie szczypią-
ca tego i owego, odkrywają-
ca pewne wady, ale zawsze 
z uśmiechem, i to uśmie-
chem sympatii. Jeśli już po-
jawiała się drwina, to lekka, 
nigdy niszcząca, wdeptują-
ca w glebę. Unikaliśmy dra-
styczności i dosadności. 
Tego nauczył nas Andrzej, 
który zawsze się sympatycz-
nie wypowiadał na przykład, 
nawet w owych czasach, 
o milicjantach. Wiadomo, 
milicjant był może i trochę 
głupkowaty, ale zawsze był 
to człowiek bardziej sympa-
tyczny niż zbrodniczy w wy-
daniu Andrzeja. Bardziej 
niedołęga niż bandzior. To 

był taki inny, delikatniejszy 
sposób na satyryczne po-
strzeganie rzeczywistości. 
Sposób dzisiaj rzadko spo-
tykany. W naszych tekstach 
nigdy nie pada prawdziwe 
nazwisko, co dzisiaj z ochotą 
stosują prawie wszystkie ka-
barety. Unikaliśmy mówie-
nia wprost, co jest zresztą 
łatwiejsze. Powie pan „pre-
mier” i już się wszyscy śmie-
ją.

- Polityka jest śmieszna?
- Nigdy obsesyjnie nie 

trzymaliśmy się polityki. Wia-
domo, w jakiś tam sposób 
ocieraliśmy się o nią, bo ko-
mentowaliśmy naszą rzeczy-
wistość, naszą codzienność, 
ale nigdy nie był to główny 
temat i walka z konkretnymi 
osobami czy partiami poli-
tycznymi.

-  Kabaret uznawany 
jest za jedną z najtrudniej-
szych profesji, w której czę-
sto trzeba improwizować, bo 
wszystkiego nie da się prze-
widzieć, bo różne są reak-
cje publiczności. Dla pana to 

bułka z masłem, czy ciągle, 
po tylu latach bycia na sce-
nie, stres?

- Bez kokieterii powiem, 
że w moim przypadku każ-
dy występ wiąże się ze stre-
sem. Mało, powiem, że ka-
baret właśnie na tym polega, 
no bo – nie ubliżając aktorom 
dramatycznym – tego Otella 
czy inną postać można zagrać 
w ten sam sposób kilkadzie-
siąt razy. Kabaret jest zawsze 
żywy. Kabaret bez interak-
cji, zaangażowania widzów 
nie istnieje. Dlatego w mo-
im przypadku każdy spektakl 
jest inny, niepowtarzalny. I, 
co warto dopowiedzieć, nie-
przewidywalny. Kiedyś był 
wyraźny podział na publicz-
ność z wielkich miast i mia-
steczek. Dzisiaj to się zmie-
niło. Teraz bez problemu 
znakomity wieczór może się 
odbyć w małym wiejskim do-
mu kultury, gdzie publiczność 
reaguje znakomicie i „kupu-
je” rozumnie wszystkie żarty, 
a w dużym mieście może być 
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Tarnowo Podgórne 
wśród najlepszych

2 1  s t y c z n i a 
w Warszawie, w Sali 
Kolumnowej Sejmu 
RP, odbyła się kon-
ferencja „Zrówno-
ważony rozwój spo-
łeczno-gospodarczy 
Jednostek Samorzą-
du Terytorialnego”, 
połączona z ogło-
szeniem wyników 
XVII edycji Rankingu 
Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek 
Samorządu Teryto-
rialnego. 

Jej organizato-
rami byli: Komisja 
Samorządu Teryto-
rialnego i Polityki 
Regionalnej Sejmu 
RP, Wydział Admi-
nistracji i Nauk Spo-
łecznych Politechni-
ki Warszawskiej oraz 
Fundacja Polskiego 
Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”.

Wyniki rankingu 
prezentował prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak – wykładowca na Wydziale 
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Gmina Tar-
nowo Podgórne zajęła III miejsce w kategorii gmina wiejska. W imieniu 
Wójta dyplom odebrał Pełnomocnik Wójta ds. nadzoru właścicielskiego 
Grzegorz Leonhard. 

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, przygotowywany pod kierun-
kiem prof. Eugeniusza Sobczaka powstaje w oparciu o 16 wskaźników, 
obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę 
środowiska. Opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie 
jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-
-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. (ARz) 

TARNOWO PODGÓRNETARNOWO PODGÓRNE

Ósmoklasisto 
– poznaj ZST! 

Linia autobusowa 889

Dyżur skarbówki w Tarnowie Podgórnym
Zapraszamy na bezpłatne dyżury 
Urzędu Skarbowego Poznań Jeżyce:

• 5 marca – Filia w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75C (pasaż),
• 19 marca – Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94 (bud. C), sala 10.

Eksperci będą pełnić dyżur w godzinach 9-14. W tym czasie pomogą w rozliczeniu się drogą elektroniczną przy 
wykorzystaniu usługi ePIT oraz w wysyłce deklaracji przez Internet. Pracownicy Urzędu odpowiedzą także na py-
tania nurtujące podatników. (ARz)

Zapraszamy na stoisko Zespołu Szkół Technicznych 
Tarnowo Podgórne na najbliższych Targach Edukacyj-
nych, które odbędą się w dniach 6-8 marca na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilo-
nie 7A (pt. i sob. w godz. 10.00-18.00, niedz. w godz. 
10.00-16.00, wstęp bezpłatny).

Na stoisku będzie można poznać ofertę edukacyj-
ną Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia, specyfikę 
kształcenia zawodowego oraz firmy współpracują-
ce przy tym przedsięwzięciu. Zapraszamy ósmokla-

Gmina Tarnowo Podgórne uruchomiła nową li-
nię autobusową – nr 889. To odpowiedź na inicjaty-
wę mieszkańców. Połączenie dedykowane jest przede 
wszystkim mieszkańcom Baranowa, Chyb i Wysogoto-
wa. Ułatwi komunikację z Przeźmierowem i dalej po-
przez przesiadki z miastem Poznań. 

Od 10 lutego kursy są wykonywane w dni robocze na 
trasie z przystanku Poznań/Wielkie do przystanku Prze-
źmierowo/Szkoła (wybrane kursy zostaną wydłużone do 
przystanku Wysogotowo/Długa) na trasie: Poznań/Wiel-

kie – Chyby – Baranowo – Przeźmierowo – Przeźmiero-
wo/Szkoła (Wysogotowo/Długa). 

Na przystanku Baranowo/Przemysława możliwa jest 
bezpośrednia przesiadka z linii nr 889 na linie, kursują-
ce w kierunku pętli Ogrody (linie nr 802, 803, 804, 811, 
812, 813 i 821). 

Kontynuację podróży linią nr 889 w stronę Barano-
wa, Chyb i Wielkiego umożliwia przesiadka również na 
przystanku Baranowo/Przemysława.

ARz (info ZTM)

sistów i ich rodziców – odpowiemy na każde pyta-
nie. (ARz) 

ANNA LASOTA - ESSENCE
Wydawnictwo RecArt przedstawia album wokalist-

ki, aktorki, Anny Lasoty. Musicalowe szlagiery, wielkie 
przeboje, ale i zaskakujące piosenki w subtelnych jazzo-
wych aranżacjach z towarzyszeniem kwartetu smyczko-
wego - to wszystko na płycie „Essence” (RecArt 0034).

ANNA LASOTA
Wokalistka, aktorka, jeden z najlepszych polskich głosów na scenie musicalowej i fil-

mowej w Polsce. Solistka Teatru Muzycznego w Poznaniu, gdzie pokazała się publiczno-
ści w znakomitych rolach pierwszoplanowych, m.in. w „Evicie”. Laureatka nagrody im. 
Jana Kiepury dla Najlepszej Wokalistki Musicalowej w 2016 roku oraz Medalu Młodej 
Sztuki w 2019. 

Anna Lasota ukończyła Akademię Muzyczną w Bydgoszczy, od początku kariery z po-
wodzeniem prezentując się zarówno w klasycznym jak i bardzo oryginalnym repertuarze 
muzycznym. Jest finalistką i laureatką licznych konkursów wokalnych, m.in. Ogólnopol-
skiego Konkursu Interpretacji Piosenki Aktorskiej w Bydgoszczy. Artystka od 2008 roku 
związana jest z Teatrem Muzycznym w Poznaniu. Realizuje na tej scenie pierwszoplano-
we partie repertuaru musicalowego i operetkowego. Stworzyła uwielbiane przez widzów 
kreacje: Adeli w „Zemście nietoperza”, Eurydyki w „Orfeuszu i Eurydyce”, Elizy w „My Fa-
ir Lady”, Evy Peron w „Evicie”, Marii Magdaleny w „Jesus Christ Superstar” czy ostatnio 
Morticii w „Rodzinie Adamsów”. 

Od 2011 roku bierze udział w największych wydarzeniach muzyki filmowej w Polsce 
i Niemczech, które za każdym razem oklaskuje kilkunastotysięczna publiczność. Mono-
graficzne koncerty z muzyką Hansa Zimmera czy Johna Williamsa przygotowywała m.in. 
z Orkiestrą Polskiego Radia i znakomitymi zespołami chóralnymi. Artystka wielokrotnie 
występowała w realizacjach telewizyjnych prestiżowych wydarzeń muzycznych, np. pod-
czas koncertu galowego z okazji 100-lecia ZAiKS w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej 
w Warszawie.

W musicalu i kinie, które Anna Lasota pokochała z wzajemnością, głos ludzki zawsze 
musi opowiadać nam, widzom, jakąś historię. Musi być wiarygodny, ale jednocześnie ba-
jecznie elastyczny. Jej głos jest nie tylko przygotowany znakomicie pod względem warsz-
tatowym. Za każdym razem Artystka pracuje nad nim łącząc warsztat, wyobraźnię i wraż-
liwość. To dlatego, kiedy o czymś śpiewa, ja jej wierzę.

Magda Miśka-Jackowska (RMF Classic)

Płytę można kupić: RECART, AMAZON, SPOTIFY, HDTRAKS, EMPIK
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Dokończenie ze strony 3
sztywno i ponuro. Wszyst-
ko to się bardzo wyrównało 
i dzięki temu dla nas każdy 
występ może być, i prawie za-
wsze jest,  ogromnym zasko-
czeniem. Każdego dnia jest 
to zmierzenie się z widownią, 
zmierzenie w dobrym tego 
słowa znaczeniu, bo polega 
ono na współpracy. Samemu 
śmiać się w obecności innych 
z własnych dowcipów to tro-
chę głupie.

- W ostatnich latach ma-
my do czynienia z wysypem 
kabaretów. To dobrze? Py-
tam, bo mam wrażenie, że 
poziom się obniża? Ktoś tam 
biega z ADHD po scenie, 
krzyczy, a jak już wypowie 
wyraz uważany powszechnie 
za wulgarny, to publiczność 
szaleje, zwija się ze śmiechu, 
rechocze jak opętana. Mnie 
to smuci. A pana?

- Dobrze, że pan to powie-
dział, a nie ja. Niestety, muszę 
się z panem zgodzić. Jestem 
pełen szacunku i uznania dla 
tych młodych ludzi, którzy 
garną się do kabaretu – i zro-
zumiałe, że maja oni inny spo-
sób bycia, także na scenie, 
inny sposób artykułowania 
żartów, skeczy, monologów 
– ale w wielu przypadkach 
ta przewaga formy nad tre-
ścią trochę mnie martwi. By-
wa, że na scenie więcej jest 
rekwizytów niż dobrych żar-
tów. Bywa, że poza samą kre-
acją, nawet prostym wygłu-
pem niczego nie ma. Brakuje 
słowa, myśli, treści. Potem 
jest tak, że mamy kłopot, by 

streścić taki występ, powie-
dzieć o czym to było. Scen-
ki sprowadzają się często do 
samego przebierania się, pró-
by rozśmieszania za krótkimi 
spodniami lub jakąś dziwacz-
ną pozą. Niestety, najczęściej 
brakuje w tym wszystkim po 
prostu dobrego smaku.

- Jaki powinien być pana 
zdaniem kabaret, a jaki nie 
powinien?

- Sporą winą za istniejący 
stan rzeczy, czyli marny ka-
baret obarczam telewizję. Bo 
telewizja taką „sztukę” lan-
suje. Przez to młodzi ludzie 
są święcie przekonani o tym, 

że nie istnieje inny kabaret. 
Oni myślą, że kabaret to mu-
si być wrzeszczący, poprze-
bierany, krzyczący, sepleniący 
podobno śmiesznie, małpują-
cy, wygłupiający się. Ale nikt 
nie wie, dlaczego człowiek na 
scenie na przykład nie wiado-
mo dlaczego mówi niewyraź-
nie, nie wiadomo dlaczego 
nosi czapkę na bakier albo 
garnek na głowie. A cały nurt 
tak zwanego kabaretu lite-
rackiego – on cały czas ist-
nieje, proszę mi wierzyć – jest 
pomijany w telewizji. Gdzie 
jest piosenka poetycka, któ-
ra zawsze w przyzwoitym ka-
barecie była bardzo ważna? 
Tego typu kabaret w telewi-
zji został kompletnie wycięty 
i lansuje się z uporem god-
nym lepszej sprawy...

- A może chodzi o to, że 
piosenka poetycka jest trud-
na?

- Hm, fakt, piosenka w ka-
barecie to trudna rzecz. O, 
właśnie. Z rozrzewnieniem 
wspominam czasy, gdy tekst 
piosenki pisał poeta, a muzy-
kę – kompozytor. Teraz, nie-
stety, bywa różnie.

- Dlaczego więc królu-
je rozrywka niskiego lotu, 
dlaczego z zapartym tchem 
oglądane są w rozmaitych 
stacjach telewizyjnych takie 
knoty jak np. „Gwiazdy na 
lodzie” itp.? Dzisiaj Starsi Pa-
nowie chyba nie zarobiliby 
na życie. 

- Myślę, że ma pan ra-
cję, że Starsi Panowie mo-
gliby dzisiaj umrzeć z głodu. 
Bogiem jest tak zwana oglą-
dalność...

- OK, ale to wina arty-
stów, czy może publiczność 
spsiała?

- To jest kwestia wszech-
obecnego w naszym współ-
czesnym życiu fast foodu. Jak 
się pojawiło to byle jakie tak 
zwane jedzenie dostępne za 
kilka złotych na każdym kro-
ku, szybkie, łatwe i nijakie...

- ...sprawiające wrażenie 
sytości...

- ...w dodatku jeszcze 
kolorowe, połączone z ba-
lonikami, gadżetami różny-
mi innymi chorągiewkami, 
to podobnie się stało chy-
ba z kabaretem i z innego 
tego typu rozrywką. Dzisiaj 
wszystko musi być ładne, 
musi być kolorowe, efekt 
musi być natychmiast. Starsi 
Panowie latami pracowali na 
to, by w końcu stać się kla-
sykami gatunku, by „wycho-
wać” sobie swoją publicz-
ność. Dzisiaj jest inaczej. 

- Jak się przed tym bro-
nić?

- Nie dać się zwariować 
i robić swoje, jak podpowia-
dał Wojtek Młynarski. Róbmy 
swoje, nie poddawajmy się. 
Ja w sumie jestem optymi-
stą jeśli chodzi o kabaret. To 
co jest prawdziwe i poparte 
ciężką pracą obroni się. Wcze-
śniej lub później. Na pewno.

- Tak jak książka, film 
w kinie...

- Prawda? Mówili, że 
książek nie będzie, a są. Mó-
wili, że kina będą puste, a są 
pełne jak jest dobry film. 
Teatru miało nie być, a ist-
nieje. Dlatego... damy radę. 
Chyba.

- Jest pan autorem mię-
dzy innymi sztuki „Ta nasza 
klasa”. To opowieść o przy-
gotowaniach do klasowego 
zjazdu. Warto spotykać się 
po latach?

- Warto. Ta zjazdowość 
ma już swoją tradycję. Przy-
znam, że ja mało uczestni-
czę w takich zjazdach, ale na 
przykład moja siostra rodzo-
na jest rasową zjazdomanką 
i sporo mi o tych spotkaniach 
opowiada. Te zjazdy w ży-
ciorysach wielu osób mają 
ogromne znaczenie... Ludzie 
się do nich nawet specjal-
nie przygotowują. Wiadomo, 
najgorszy jest ten pierwszy 
po trzydziestu latach, ale na 
szczęście dzisiaj modne są 
wszelkiego rodzaju identyfi-
katory i nie jest tak trudno 
przeżyć to zgromadzenie.

- Zmieńmy trochę temat 
naszej rozmowy - od 1998 ro-
ku sprawował pan przez wie-
le kadencji (do roku 2018) 
mandat radnego we Wrocła-
wiu. Bywało, że koledzy rad-
ni mówili „daj pan spokój, to 
nie kabaret”?

- (śmiech) Zawsze mnie 
różni ludzie pytają, czy więcej 
kabaretu jest w Radzie Miej-
skiej, czy na scenie?

- Oj, to chyba trudne py-
tanie, a odpowiedź jeszcze 
trudniejsza?

- Łatwo nie jest, ale ja 
w tym fachu radnego jestem 
już jakby recydywistą bo sie-
działem tam kilka kadencji 
i niewiele mnie już dziwiło. 
Powiem szczerze, na począt-

ku myślałem, że radnym tro-
chę pobędę, byłem nawet 
trochę wystraszony faktem, 
że mnie wybrano, ale potem 
tak mnie to wciągnęło i na-
prawdę dawało mi to spo-
ro satysfakcji. Byłem smut-
ny, gdy mnie nie wybrano 
w 2018 roku. 

- Czy dzisiejsza rzeczywi-
stość nie przerosła kabare-
tu?

- Chapeau bas (wymo-
wa: szaPo Ba; czapki z głów 
– dop. TM). To co pan mi tu-
taj podrzuca, to dla mnie jak 
woda na młyn. Jestem szcze-
rze wdzięczny i chwalę pod 
niebiosa, codziennie dziękuję 
bogu, że dał nam takich po-
lityków, a nie innych. To jest 
pożywka dla nas wszystkich 
znakomita. Mówię to jako sa-
tyryk. Ale..., wydaje mi się, że 
zbyt wielką wagę przywiązu-
jemy do tego kto co powie-
dział i rzadko zastanawiamy 
się dlaczego. Bądźmy dobrej 
myśli…

- Mimo wszystko?
- Z pewnością. W tym 

momencie zacytuję nasze-
go klasyka Andrzeja Wali-
górskiego, który powiedział, 
że satyra będzie istniała za-
wsze. Wyczerpie się węgiel, 
ropa naftowa i inne bogac-
twa, ale pokłady ludzkiej głu-
poty są niezmierzone i bez-
denne. (śmiech) Śmieję się, 
choć czasami... Strach się 
bać, co przyniesie kolejny 
dzień.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

Jerzy Władysław Skoczylas (ur. 9 lipca 1948 
w Olkuszu) – polski satyryk, członek Kabaretu 
Elita. 

Ukończył automatykę na Wydziale Elektrycz-
nym Politechniki Wrocławskiej. W trakcie stu-
diów poznał Tadeusza Drozdę i Jana Kaczmar-
ka, wspólnie z którymi w 1969 założył Kabaret 
Elita.

Od lat 60. mieszka we Wrocławiu. Od lat 70. 
jest redaktorem Polskiego Radia w tym mieście.

Od 1998 sprawował mandat radnego wrocław-
skiej rady miasta, początkowo z ramienia sku-
pionego wokół Bogdana Zdrojewskiego komitetu 
Wrocław 2000 Plus. W kadencji 2002–2006 był 
przewodniczącym Komisji Kultury i Nauki oraz 
wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji i Mło-
dzieży. W wyborach samorządowych w 2006 po 
raz trzeci został wybrany na stanowisko radne-
go, tym razem z listy Platformy Obywatelskiej. 
Ponownie objął funkcję przewodniczącego Komi-
sji Kultury i Nauki, zasiadł też w Komisji Edu-
kacji i Młodzieży. Mandat radnego uzyskał rów-
nież w wyborach w 2010. Po kolejnej reelekcji 
w 2014 objął funkcję wiceprzewodniczącego rady 
miejskiej VII kadencji. 20 marca 2015 wystąpił 
z PO. W 2018 bez powodzenia ubiegał się o re-
elekcję z listy KWW Rafała Dutkiewicza – Sojusz 
dla Wrocławia. 

Jako satyryk zostałem wychowany na wspa-
niałej socjalistycznej, lewicowej paranoi, a że 
obecnie prym zaczynają wieść kolesie z dobrze 
mi znanej minionej opcji pod lekko zmienionym 
szyldem, tuszę, że tematów do żartów mi nie za-
braknie, a więc będę miał robotę. I tym optymi-
stycznym akcentem kończę.

Jerzy Skoczylas

Pokłady ludzkiej głupoty 
są niezmierzone i bezdenne
Rozmowa z JERZYM SKOCZYLASEM, satyrykiem, członkiem kabaretu ELITA

FOT. 
 MONIKA MAŃKOWSKA
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GALERIA TWOJEGO TYGODNIASzukamy wozu Drzymały
Polska Fundacja Nauki, Kultury i Sztuki 
otwiera „Izbę Pamięci Michała Drzymały” 

Michał Drzymała był polskim rol-
nikiem i żył na obszarze zaboru pru-
skiego i po odzyskaniu niepodległo-
ści, w latach 1857-1937. Jego grób 
w Miasteczku Krajeńskim z napisem 
„bohater narodowy” zniszczyli Niem-
cy w czasie II wojny światowej. Od-
tworzono go dopiero wiele lat po 
wojnie.

Fundacja szuka naturalnie nie tyl-
ko wozu Drzymały, ale także wszelkich 
pamiątek po Michale Drzymale i jego 
żonie Józefie. 

- Interesuje nas – mówią jej przed-
stawiciele - dosłownie wszystko, na-
wet najdrobniejsze przedmioty: jak 
znaczki, medale, karty, wycinki z gazet 
czy zapiski. Poszukujemy zdjęć, doku-
mentów, wydawnictw i relacji potom-
ków osób, które go znały. Dokumen-
tów i rozkazu zniszczenia jego grobu, 
oraz wszelkich informacji związanych 
z miejscami gdzie mieszkał i przeby-
wał. Wartość stanowią dla nas także 

przedmioty z lat 1937-1990, a więc 
po śmierci Michała Drzymały. Może 
posiadacie Państwo faksymile arte-
faktów.

Oprócz artefaktów dotyczących 
Drzymały, Fundacja poszukuje pamią-
tek dotyczących patriotyzmu i oporu 
społeczeństwa polskiego na obszarze  
zaboru pruskiego.

Eksponaty można przekazać 
w formie darowizny (każdy z darczyń-
ców otrzyma podziękowanie i zosta-
nie uhonorowany wpisem w izbie pa-
mięci). 

- Możemy je odkupić – dodają 
przedstawiciele Fundacji - jeżeli po-
twierdzona zostanie autentyczność ar-
tefaktu, lub też możemy je wypożyczyć 
na okres podany przez wypożyczające-
go. Kolejną możliwością jest pozyska-
nie zdjęć lub skanów z artefaktów, któ-
re są w Państwa posiadaniu.

Kontakt do fundacji: pfnkis.org 
(red)

Polska anno domini 2020 FOT. � INTERNET
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Z Suchego Lasu do Brukseli

Podczas odbywającej się 11-13 
lutego w Brukseli sesji plenarnej, 
marszałek województwa wielkopol-
skiego Marek Woźniak (mieszkaniec 
Gminy Suchy Las) został ponow-
nie wybrany wiceprzewodniczącym 
Prezydium Europejskiego Komitetu 
Regionów (KR). Głosami polskich 
członków KR, marszałkowi powie-
rzono  także po raz kolejny funkcję 
przewodniczącego polskiej delega-
cji narodowej. W nowej kadencji M. 
Woźniak zasiądzie również w Prezy-

dium Grupy Europejskiej Partii Lu-
dowej.

W trakcie inauguracyjnego po-
siedzenia członkowie Europejskiego 
Komitetu Regionów wybrali nowe-
go przewodniczącego KR i jego za-
stępcę. Nowym szefem został Apo-
stolos Tzitzikostas z Grecji, a jego 
pierwszym zastępcą - Vasco Corde-
iro z Portugalii.

Marszałek Marek Woźniak, któ-
ry zasiada w KR nieprzerwanie od 
2006 r., po raz kolejny – w nowej 

kadencji 2020-2025 - pełnił będzie 
funkcję wiceprzewodniczącego Pre-
zydium KR. To ważna funkcja, bo 
Prezydium odpowiada za koordyna-
cję prac Komitetu oraz poszczegól-
nych komisji, określa program poli-
tyczny tej instytucji oraz  czuwa nad 
jego wdrażaniem. 

Ponadto, Marszałek Marek Woź-
niak podczas posiedzenia polskiej 
delegacji wybrany został ponow-
nie, poprzez aklamację, na jej prze-
wodniczącego. Warto przy okazji 

podkreślić, że właśnie z inicjatywy 
mieszkańca Gminy Suchy Las, od 
2008 roku delegacja aktywnie działa 
na forum KR, spotykając się i zajmu-
jąc stanowisko w kwestiach istot-
nych z punktu widzenia polskich sa-
morządów. 

W zakończonej kadencji człon-
kowie delegacji spotkali się mię-
dzy innymi z przewodniczącym Ra-
dy Europejskiej Donaldem Tuskiem, 
komisarzami europejskimi odpo-
wiedzialnymi za politykę spójności 
oraz kwestie związane z przemysłem 
i przedsiębiorczością, a także z  po-
słami do Parlamentu Europejskiego. 

Polska delegacja składa się z 21 
członków reprezentujących wszyst-
kie szczeble administracji samorzą-
dowej w Polsce i stanowi czwartą 
najliczniejszą delegację narodową 
w KR. Jej członkowie pełnią w no-
wej kadencji istotne funkcje w Euro-
pejskim Komitecie Regionów: prze-
wodniczącym Grupy Europejskiej 
Partii Ludowej (EPL) wybrany został 
marszałek województwa zachod-
niopomorskiego Olgierd Geblewicz, 
a szefem Grupy Europejskich Kon-
serwatystów i Reformatorów (EKR) 
został marszałek województwa pod-
karpackiego Władysław Ortyl.

W trakcie sesji plenarnej rozpo-
czynającej nową kadencję Europej-
skiego Komitetu Regionów, człon-
kowie wybrali jej przewodniczącego 
oraz pierwszego wiceprzewodniczą-
cego.  Przewodniczącym, z ramienia 
grupy EPL, został Apostolos Tzitzi-
kostas, aktywny na szczeblu regio-
nalnym samorządowiec, były grecki 
parlamentarzysta i czynny członek 
KR od 2015 roku. 

- Pochodzę z Salonik, z Macedo-
nii Środkowej, z Grecji, ale w każ-
dym zakątku Europy czuję się jak 
u siebie w domu – mówił Tzitziko-
stas. 

Podkreślił także, że podczas 
swojej 2,5-letniej kadencji chce się 
skupić na realizacji trzech prioryte-
tów. Po pierwsze, Unia Europejska 
powinna zbliżyć się do obywateli 
i małych ojczyzn, w których miesz-
kają. Europejski Komitet Regionów 
powinien być gwarantem popraw-
nego, odpowiadającego na ocze-
kiwania, wdrażania takich polityk 
jak: polityka spójności, zatrudnie-
nia, czy skutecznego zaangażowa-
nia młodzieży. Po drugie, należy 
skoncentrować się na zrozumieniu 
i znalezieniu odpowiedzi na zmia-

ny związane z ekologią, cyfryzacją 
i wyzwaniami demograficznymi. 
Po trzecie, przewodniczący uważa, 
że samorządowcy muszą wzmoc-
nić demokrację europejską tak, aby 
decyzje podejmowane były jak naj-
bliżej obywateli. 

Na stanowisko pierwszego wice-
przewodniczącego, z ramienia Gru-
py Europejskich Socjalistów (PES), 
wybrany został Vasco Cordeiro 
z Portugalii – szef rządu regional-
nego Azorów. Cordeiro za 2,5 roku 
obejmie funkcję przewodniczącego 
Europejskiego Komitetu Regionów. 

Drugiego dnia sesji plenarnej 
członkowie KR wzięli udział w deba-
cie na temat Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy z wiceprzewod-
niczącą Komisji Europejskiej Dubra-
vką Šuicą, odpowiedzialną za de-
mokrację i demografię. Spotkali się 
również z ministrem administracji 
publicznej Chorwacji Ivanem Male-
nicą, który zaprezentował prioryte-
ty chorwackiej prezydencji w Radzie 
UE. Istotna z punktu widzenia pol-
skiej delegacji była przyjęta opinia 
i poprzedzająca ją debata na temat 
praworządności w krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej. W dys-
kusji tej głos zabrał marszałek Ma-
rek Woźniak. 

Samorządowcy przyjęli także 
opinie dotyczące między innymi po-
lityki ochrony środowiska na pozio-
mie lokalnym oraz zjawiska drenażu 
intelektualnego w Unii Europejskiej. 
Pod głosowanie poddane zostały: 
rezolucja KR w sprawie rocznej stra-
tegii zrównoważonego wzrostu na 
2020 roku i stanowisko wobec pro-
gramu prac Komisji Europejskiej na 
2020 rok. Zadecydowano także, że 
w nowej kadencji KR powołane do 
życia zostaną dwie nowe grupy - ro-
bocza ds. Zielonego Ładu oraz ds. 
kontaktów z Wielką Brytanią.

13 lutego odbyły się posiedze-
nia inauguracyjne sześciu komisji 
KR. Marszałek Marek Woźniak – 
mieszkaniec Gminy Suchy Las -  po-
dobnie jak w poprzedniej kadencji, 
przez najbliższe 5 lat pracował bę-
dzie w Komisji COTER, zajmującej 
się polityką spójności i budżetem 
UE oraz w Komisji CIVEX, która sku-
pia się na  kwestiach związanych 
między innymi z bezpieczeństwem, 
sprawiedliwością, zarządzaniem 
i polityką sąsiedztwa.

(Źródło - Biuro Wielkopolski 
w Brukseli)

FOT. � ARCHIWUM
Na zdjęciu od prawej: Adam Struzik (marszałek mazowiecki), Aleksandra Dulkiewicz (prezydent Gdańska), Mieczysław 
Struk (marszałek pomorski) i Marek Woźniak (marszałek wielkopolski)
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Harmonogram wydarzeń  CKiBP
nazwa data miejsce

JERZ IGOR
Zimowy koncert dla dzieci i nie tylko

29 lutego, 
godz. 12.30

CKiBP sala widowiskowa
bilety: 15 zł

KTOŚ ZAPUKAŁ MI DO BUTA – SPEKTAKL 
JUBILEUSZOWY

MUMIO

7 marca,
godz. 17.00 i 

20.30

CKiBP sala widowiskowa
bilety: 70/50 zł

Żubr Pompik
Głośne Czytanie Bajek

8 marca, 
godz. 11.00

CKiBP biblioteka
wejściówki do odbioru 

w bibliotece
Serce od serca

akcja charytatywna szycia poduszek
8 marca, 

godz. 12.00-15.00
CKiBP hol

wstęp wolny

Kino Objazdowe Ferment 8 marca CKiBP szczegóły wkrótce na 
www.osrodekkultury.pl

Magdalena Grzebałkowska
spotkanie autorskie

20 marca,
godz. 19.00

CKiBP sala widowiskowa
wejściówki do odbioru 

w bibliotece

LAS W SŁOIKU
warsztaty

21 marca, 
godz. 11.00-12.30

CKiBP koszt: 170 zł
zapisy do 28.02 pod numerem 

612 500 400 / 402
Wiosenny Festyn Przyrodniczy

m.in. spotkania, stoiska, kiermasz, warsztaty 21 marca CKiBP szczegóły wkrótce na 
www.osrodekkultury.pl

Wiosenne przebudzenie
Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży

23 marca, 
godz. 17.00 CKiBP sala widowiskowa

KRÓL
koncert

27 marca, 
godz. 19.00

CKiBP sala widowiskowa
bilety: 35 zł

Teatr Atofri
spektakl Ślady

28 marca, 
godz. 11.00

CKiBP sala widowiskowa
bilety: 15 zł

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

Zimowy koncert Jerza Igora
29 lutego o godz. 12:30 zapraszamy na koncert niezwykłego 

muzycznego duetu do sali widowiskowej Centrum Kultury i Bi-
blioteki Publicznej. Jerz Igor to Igor Nikiforow i Jerzy Rogiewicz 
– muzycy znani z niezliczonej liczby zespołów.

O swoim projekcie mówią tak: „Naszym marzeniem było 
nagranie płyty dla dzieci, która traktowałaby małych odbiorców 
poważnie, brzmiącej bogato, nagranej wyłącznie na prawdzi-
wych instrumentach. Takiej, której z radością słuchalibyśmy ra-
zem z dziećmi.”

Najnowszy album Jerza Igora ukaże się niebawem, z wiel-
ką nadzieją, że ucieszy nie jedno małe i duże dziecko. Będą pio-
senki o smutku, nudzie, tramwaju, ucieczce na bezludną wyspę

i o niczym, co też potrafi się w życiu przydać. Pierwszym utworem promującym nową płytę 
jest Nuda.

Podczas koncertu usłyszymy autorskie utwory nagrane na dwóch albumach: Mała Płyta 
i Jerz Igor Zimą.

Zimowy koncert Jerza Igora
29 lutego 2020r., godz. 12.30

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
Suchy Las, ul. Szkolna 16

bilety: 15 zł do nabycia w sekretariacie CKiBP 
w pon w godz. 9.30-17.30 oraz wt-pt w godz. 8.00-16.00 i na www.bilety24.pl

Serce od serca
Zapraszamy na wspólne szycie poduszek! 

Już 8 marca w Centrum Kultury i Bibliote-
ce Publicznej Gminy Suchy Las od godz. 12:00 
razem stworzymy wyjątkowe serca, które zo-
staną przekazane kobietom po mastektomii. 
W miłej atmosferze i przy dobrej zabawie 
możemy pomóc innym. W trakcie zajęć od-
będzie się spotkanie dotyczące profilaktyki, 
które poprowadzi Marika Kaczmarek.

„Serce od serca” to charytatywny projekt 
polegający na szyciu poduszek w kształcie 
serca, które wspierają rehabilitację pacjen-
tów po mastektomii zaraz po operacji, jak 
i w późniejszym okresie. Wycięcie węzłów 

chłonnych zaburza krążenie limfy. Noszenie poduszki pod pachą powoduje, że opuchlizna ma-
leje albo znika. Poduszka może łagodzić ból nacięcia chirurgicznego, chronić przed przypadko-
wymi uderzeniami, pomaga w łagodzeniu obrzęku i zmniejsza napięcie barku. 

Do projektu włączają się kolejne instytucje, szkoły, lokalne grupy, pracownie krawieckie 
i osoby indywidualne.

Organizatorzy: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, Centrum Wolonta-
riatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie

Akcja odbywa się pod patronatem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego oraz Wójta 
Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery.

Serce od serca – szycie poduszek serc
8 marca 2020 r., godz. 12.00-15.00

CKiBP, Suchy Las, ul. Szkolna 16
wstęp wolny – zapraszamy!

Ogłaszamy KONKURS Sleeveface 2020, 
czyli ubierz się w książkę!

Około 2006 roku za sprawą mediów społecznościowych Carla Morrisa i Joh-
na Rostrona po raz pierwszy usłyszeliśmy o „sleeveface”. Od tego czasu moda 
na ubieranie się w książki opanowała tysiące czytelników na całym świecie.

Co to jest sleeveface? To zdjęcie osoby zasłoniętej przez okładkę książki, 
płyty winylowej lub czasopisma, które tworzy iluzję połączenia bohatera tej 
okładki z pozującym do zdjęcia czytelnikiem.

W zeszłym roku mieliśmy okazję zobaczyć wystawę zaaranżowaną przez Bibliotekę - teraz za-
praszamy do zabawy naszych Czytelników! Wybierzcie okładkę, która Was zainspiruje: ulubioną 
powieść, czasopismo lub bajkę i twórczo ją zinterpretujcie. Można dopełnić okładkę odpowied-
nio dobranym strojem, rekwizytem lub aranżacją przestrzeni - stwórzcie własną książkową „dru-
gą skórę”.

Prace w formie cyfrowej przyjmujemy od 01.03.  do 03.04. Należy wysłać je na adres 
biblioteka@osrodekkultury.pl 

Więcej informacji o konkursie, a także regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dostęp-
ne są na naszej stronie internetowej: www.osrodekkultury.pl

Wiosenny Festyn Przyrodniczy
Trudno znaleźć lepszy termin niż pierwszy dzień wiosny na Wiosenny Festyn Przyrodniczy, 

który w tym roku odbędzie się w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej po raz drugi.
21 marca zapraszamy wszystkich (dużych i małych) kochających przyrodę i chcących dbać 

o środowisko, do udziału w atrakcjach, jakie dla Was przygotowaliśmy tego dnia.
Salę widowiskową wypełnią opowieści o roślinach zwykłych i niezwykłych, cudownych i ma-

gicznych, zaczerpnięte z baśni, legend i tradycji ludowych. W związku z datą, nie zabraknie też 
nawiązań do zwyczajów wiosennych.

Hol zaskoczy Was ciekawymi stoiskami Nadleśnictwa Łopuchówko i Kasztelanii Ostrowskiej. 
Leśnicy zaproszą Was, nie tylko do odgadywania głosów ptaków i tropów zwierząt, ale również 
zaangażują do własnoręcznego wykonywania zwierzątek, czy malowania figurek, a to jeszcze 
nie wszystkie atrakcje.  Na stoisku Kasztelanii Ostrowskiej zgłębimy tajniki jadalnych ziół i ro-
ślin, będziemy mieli okazję  do zdegustowania naparów ziołowych, rozmów z biologiem i kon-
sultacji z fitoterapeutą.  

Kasztelania zaprosi Was również na warsztaty robienia mydełek kocankowo-tymiankowych. 
Dzięki Roślinom Pokojowo Nastawionym będzie można zrobić swój własny las w słoiku.

W ramach szerszego dbania o środowisko warto dbać o to, co już mamy, dlatego wspólnie 
z Podzielnią zajmiemy się naprawą drobnego sprzętu AGD oraz rowerów. 

Wykorzystamy stare gazety, papiery do pakowania, makulaturę, żeby stworzyć własne, szy-
te techniką japońską notesy z okładką. 

Pod okiem specjalisty wykonamy naturalne myjki ze sznurka konopnego oraz domowe środ-
ki czystości bezpieczne dla nas i dla środowiska. 

Partnerami Wiosennego Festynu Przyrodniczego są: Nadleśnictwo Łopuchówko i Podzielnia.
Szczegółowy harmonogram na: www.osrodekkultury.pl. Na niektóre warsztaty obowiązu-

ją zapisy.
Wiosenny Festyn Przyrodniczy 21 marca 2020r., godz. 10.00-15.00, CKiBP, Suchy Las, 

ul. Szkolna 16



26 lutego 2020 9INFORMACJE URZĘDU GMINY SUCHY LASINFORMACJE URZĘDU GMINY SUCHY LAS

Urząd Gminy Suchy Las informuje, 
że w dniach 16 marca i 20 kwietnia 

odbędą się kolejne dyżury 
pracowników Urzędu Skarbowego.

Pracownicy Urzędu Skarbowego będą dyżurować 
w godz. od 16.00 do 18.00 

w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Gminy – Suchy Las, ul. Szkolna 13.
Pracownicy Urzędu Skarbowego będą udzielać wsparcia

przy wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych.

Do sporządzenia zeznania podatkowego za 2019 rok 
niezbędne są następujące dokumenty:

• zeznanie podatkowe za 2018 r.,
• PIT-11 za 2019 r.,

• informacja z ZUS za 2019 r.

Nie PITol. Liczy się Twoje 
miejsce ZAMIESZKANIA

Od 15 lutego można już skła-
dać wszystkie zeznania PIT za 2019 
rok. Przy tej okazji warto pamiętać, 
że to, jak rozliczysz roczne zeznanie 
podatkowe ma również istotne zna-
czenie dla Twojej gminy!

Twój PIT jest w cenie!
Dochody budżetu jednostki sa-

morządu terytorialnego obejmują 
dochody bieżące i dochody mająt-
kowe. Wśród tych dwóch kategorii 
ważniejszą rolę odgrywają dochody 
bieżące, na które składają się m.in. 
wpływy z podatków i opłat lokal-
nych, czy udział we wpływach z po-
datku dochodowego od osób praw-
nych i osób fizycznych. 

W 2020 roku wielkość udziału 
gmin we wpływach 

z podatku dochodowego od 
osób fizycznych będzie wynosiła 

38,16%!

Jeżeli chcesz, by ponad 38% Two-
jego podatku dochodowego zasiliło 
budżet gminy, w której mieszkasz 
i z której dóbr korzystasz, wystar-
czy że w rocznym zeznaniu podat-
kowym PIT wpiszesz miejsce swoje-
go ZAMIESZKANIA i wskażesz urząd 
skarbowy właściwy miejscowo dla 
Twojej gminy.

Pamiętaj! Urzędy skarbowe 
„pracują” tylko i wyłącznie 

na adresach ZAMIESZKANIA 
a nie zameldowania.

Co na ten temat mówią prze-
pisy?

Zgodnie z ustawą o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, po-
datnik zobowiązany jest złożyć rocz-
ne zeznanie podatkowe (tradycyjnie 
lub drogą elektroniczną),  w urzę-
dzie skarbowym właściwym dla jego 
miejsca ZAMIESZKANIA, a dokład-
nie miejsca zamieszkania na ostatni 
dzień roku podatkowego, którego 
zeznanie to dotyczy.

Dla osób zamieszkałych w gmi-
nie Suchy Las właściwym urzędem 

jest Urząd Skarbowy Poznań-
-Winogrady.

Co należy rozumieć przez „miej-
sce zamieszkania”? 

Przepisy kodeksu cywilnego wy-
jaśniają, że miejscem zamieszkania 
osoby fizycznej jest miejscowość, 
w której osoba ta przebywa z za-
miarem stałego pobytu.

Konsultacje w ramach programu 

„Czyste powietrze”
Stowarzyszenie Metropolia Po-
znań w ramach walki z zanie-
czyszczeniem powietrza anga-
żuje się w realizację programu 
„Czyste powietrze”, m.in. po-
przez pomoc doradczą dla miesz-
kańców Metropolii Poznań.

Program przewiduje 
dofinansowania m.in. na:
*  wymianę starych źródeł ciepła 

(pieców i kotłów na paliwa sta-
łe) oraz zakup i montaż nowych 
źródeł ciepła, spełniających wy-
magania programu,

*  docieplenie przegród budynku,
*  wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej,

*  instalację odnawialnych źródeł 
energii (kolektorów słonecznych 
i instalacji fotowoltaicznej),

*  montaż wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła.

W dniu 12 marca planowany jest ko-
lejny dyżur konsultanta na terenie gmi-
ny Suchy Las. W godzinach 14.00 – 18.00, 
w Świetlicy Wiejskiej w Chludowie (znaj-
dującej się przy ul. Tysiąclecia 6) mieszkań-
cy będą mogli skorzystać z jego pomocy.

Z uwagi na indywidualny charakter spo-
tkań, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie 
terminu spotkania z konsultantem p. Kry-
stianem Marganem pod nr telefonu 786-
-102-022.

W przypadku dużego zainteresowania 
tą formą pomocy, zakładamy możliwość 
ustalenia kolejnego dyżuru.

Wójt Gminy Suchy Las 

ogłasza 
nabór 

kandydatów
na stanowisko ds. kadr i płac 
w Biurze Kadr i Płac Urzędu 

Gminy Suchy Las.

Oferty należy składać 
do 10 marca 2020 r. 

Szczegółowe informacje 
na stronie BIP w zakładce 

„Oferty pracy”.
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„Nie jest bowiem
 głupi ten…”

FELIETON
Po ostatnich 

wydarzeniach na 
wielkiej scenie po-
litycznej nasze-
go kraju czuje się 
„wstrząśnięta, nie-
zmieszana”. Tak. 
Nawiązuję tu do 

karygodnego gestu posłanki Joan-
ny Lichockiej, która po głosowaniu 
w sprawie dwóch miliardów złotych 
przyznanych na TVP przez Sejm RP, 
pokazała nam wszystkim środkowy 
palec. I właśnie wstrząśnięta jestem 
faktem, że te dwa miliardy złotych 
nie zostaną przeznaczone na rato-
wanie zdrowia i życia Polaków. 

Jednak nie jestem zmieszana. 
Nie czuję się zaskoczona postawą 
posłanki. Mierzi mnie to oczywi-
ście. Najbardziej brak skruchy z jej 
strony i bezczelne tłumaczenie, że 
to niby ocieranie łzy było!? Nie mo-
gę tego natomiast nazwać zmiesza-
niem, zdziwieniem, czy skonsterno-
waniem. Nie pierwszy raz „dobra 
zmiana” pozdrawia nas środkowym 
palcem, choć tym razem gestem jed-
noznacznym. 

Mogłabym teraz napisać elabo-
rat o tym, jak trwonione są pienią-
dze nas podatników na kampanie 
polityczne i o niesprawiedliwości, 
która nas dotyka. Tylko po co? Prze-
cież wszyscy wiemy jak jest. Musimy 
tylko wyciągnąć z tego wnioski dla 
siebie i następnym razem, gdy bę-
dzie nam dane zagłosować, uczynić 
to z właściwym skutkiem. 

Natomiast teraz szczerze pole-
cam wdrożenie zasady polegającej 
na ochronie własnej osoby. Myślę 
tu o zdrowiu psychicznym i dobrym 
samopoczuciu. Nie oczekujmy, że 
ludzie będą się zachowywać tak 
jak my sobie tego życzymy. Stosu-

ję tą zasadę od niedawna (a szko-
da!) i żyje mi się łatwiej. Kiedy czuję 
rozczarowanie tym, że ktoś zawiódł 
moje oczekiwania, przypominam 
sobie, że wybrałam inną drogę. 
Moim zadaniem jest być uczciwym, 
dobrym człowiekiem, bez względu 
na to co robią inni. Uwalniając się 
od żądań wobec ludzi, zyskuję du-
chową i mentalną przestrzeń. Pozy-
tywne myśli przyciągają pozytywne 
zdarzenia. 

Wiem, brzmi to niestosownie do 
czasów, w których żyjemy. Jednak 
działa i to jest najważniejsze. Gdy 
wyzbywam się złości i wybaczam, 
czuję się lepiej. Niestety, nie może-
my oczekiwać, że ludzie będą zacho-
wywać się tak jak my. Kiedy dajemy 
drugiej osobie szczerość, zaufanie, 
czy miłość, nie wolno nam wyma-
gać, żeby odpłaciła się tym samym. 
Im wcześniej się z tym pogodzimy, 
tym łatwiej nam będzie odnaleźć 
spokój ducha. 

Oczywiście i ja niejednokrotnie 
denerwuję się na ludzkie zachowa-
nia. Całkiem niedawno pożyczyłam 
znajomemu w potrzebie pieniądze. 
Czekam nadal na ich oddanie. Cza-
sami złoszczę się i przeklinam tę sy-
tuację. Ale niestety nie mam wpły-
wu na to, jaką on jest osobą. Ja 
swą pomoc okazałam w dobrej wie-
rze. W zamian otrzymuję krętactwo 
i niegodziwość. Ale to nie znaczy, że 
nie mam dbać o siebie i swoje do-
bre samopoczucie i teraz pogrążyć 
się w nienawiści, raniąc tym samym 
bliskie mi osoby. Trzeba tylko wycią-
gać wnioski na przyszłość. 

Nie jest bowiem głupi ten, kto 
popełnił błąd, lecz ten, który cią-
gle robi to samo i oczekuje innych 
efektów. 

Życząc Wam Wszystkim pozy-
tywnego ustawienia do życia po-
zdrawiam serdecznie 

WIESIA PRYCIŃSKA  

United 1998 mistrzem jest
XIX Ogólnopolski Turniej Firm
W sobotę 1 lutego na Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie, z udziałem 20 ze-
społów rozegrany został ,,XIX Ogólnopolski Turniej Firm” pod patronatem Wójta Gminy 
Suchy Las Grzegorza Wojtery. Organizatorem Turnieju, jednej z największych w Polsce 
halowych imprez piłkarskich, było Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box. Wystar-
towały w nim drużyny piłkarskie z całej Polski.

Zespoły zostały podzielone na 4 gru-
py po 5 drużyn. Najlepszymi eki-

pami w swoich grupach okazały się 
drużyny: Trans - Żak Cegielnia, Instal – 
Kościan, Pomax Wózki Widłowe Obor-
niki oraz Trans Auto Serwis.

- Po zakończeniu pojedynków gru-
powych – mówi Maciej Jankowiak ze 
Stowarzyszenia Red Box - najlepsze 
16 drużyn oczekiwała I runda meczów 
granych systemem pucharowym. 
W tej fazie nie było już miejsca na mar-
gines błędu. Każdy pojedynek musiał 
wyłonić zwycięzcę. Gdy mecz kończył 
się wynikiem remisowym, o awansie 
do kolejnej rundy, decydowała seria 
trzech rzutów karnych. Przed nami by-
ło 8 meczy, a ich stawką był bezpośred-
ni awans do ćwierćfinałów.

Pojedynki te były niezwykle wy-
równane i zacięte. O końcowym suk-
cesie i awansie, często decydowała 
jedna akcja i ,,złota” bramka lub też 
loteryjna seria rzutów karnych. Su-
per sensację sprawiła drużyna Red 
Box, która w rzutach karnych poko-
nała zdecydowanego faworyta do 
wywalczenia tytułu mistrzowskiego, 
zespół Trans Auto Serwis. O kolejną 
niespodziankę postarał się doświad-
czony United 1998, który również 
w rzutach karnych wyeliminował in-
nego faworyta, drużynę Rebis – Dom 
Wydawniczy. Stawkę ćwierćfinalistów 
uzupełniły ekipy: Trans Żak Cegielnia, 
Instal-Koscian, Pomax Wózki Widło-
we Oborniki, KO-Optima, Cybina oraz 
Dom Weselny Silvano.

Cztery mecze ćwierćfinałowe 
przyniosły licznie przybyłym kibicom 
do hali sportowej w Suchym Lesie, ko-
lejną niesamowitą dawkę fantastycz-
nych, piłkarskich wrażeń. W pierw-
szym z nich zagrały, debiutujące 
zespoły Domu Weselnego Silvano oraz 
Trans Żak Cegielnia. Po dramatycznym 
pojedynku zanotowaliśmy wynik re-
misowy 2:2. W niesamowitej serii rzu-
tów karnych, piłkarskie szczęście było 
tym razem po stronie Silvano, które 
wygrało je 5:4. W drugim ćwierćfinale 
United 1998 zremisował z zespołem 
Instal-Kościan 1-1. Karne wygrał Uni-
ted 3:2. Ślepy los tak sprawił, że w trze-
cim spotkaniu tej fazy turnieju, zagrali 

zeszłoroczni finaliści, drużyny KO-Opti-
ma oraz Pomax Wózki Widłowe Obor-
niki. Był to pojedynek godnych siebie 
rywali. W samej końcówce, zdobywa-
jąc dwie bramki, awans wywalczył Po-
max, a broniący tytułu mistrzowskie-
go zespół KO-Optima odpadł z dalszej 
rywalizacji. W ostatnim ćwierćfinale 
Red Box pokonał naszych gości z Ukra-
iny, zespół Cybina 3:1.

Po tej fazie w turnieju pozostała 
już tylko najlepsza czwórka. Jej skład, 
oprócz doskonale spisującego się, bę-
dącego w gronie ścisłych faworytów 
Pomaxu, był wręcz sensacyjny. 

W pierwszym meczu półfinało-
wym, w którym zagrały Pomax Wózki 
Widłowe Oborniki oraz Dom Weselny 
Silvano wydawało się, że o awansie 
do wielkiego finału zadecydują rzuty 
karne, jednak na 8 sekund przed je-
go zakończeniem, fantastycznym ude-
rzeniem popisał się najlepszy piłkarz 
całych zawodów, gracz Pomaxu – Łu-
kasz Zenger, dając graczom z Obornik 
awans do wielkiego finału. 

Drugi półfinał to wielki poznań-
ski klasyk. Zagrały w nim United 1998 
oraz Red Box. Po pięknej, pełnej wza-
jemnego szacunku walce minimal-
nie lepszy, wygrywając 1:0, okazał się 
United. Ponownie rewelacyjnie w ich 
bramce spisywał się Maciej Lubczyń-
ski, który wychodził zwycięską ręką 
z niezliczonych sytuacji, które stwarza-
li sobie zawodnicy Red Box.

W spotkaniu o trzecie miejsce Red 
Box uzyskał prowadzenie 1:0 w poje-
dynku z Domem Weselnym Silvano. 
Wydawało się, że gospodarze kontro-
lują przebieg wydarzeń na boisku. Jed-
nak na 30 sekund przed końcową syre-
ną, walczący z niezwykłą determinacją 
i ambicją, zespół Silvano doprowadził 
do remisu 1:1. Zespół ten okazał się 
bardziej skuteczny w egzekwowaniu 
karnych, wygrywając je 3:1. Dzięki te-

mu uplasował się on na najniższym 
miejscu na podium.

W wielkim finale drużyna United 
zagrała bardzo defensywnie, myśląc 
przede wszystkim o tym, żeby nie stra-
cić bramki. Grający piękny, ofensywny 
futbol Pomax, pomimo dużej przewagi 
nie potrafił zdobyć zwycięskiej bramki. 
Tak więc finałowa rozgrywka zakoń-
czyła się bezbramkowo. Czyli ponow-
nie o wszystkim musiały zadecydować 
rzuty karne. Okazały się one show 
jednego aktora, a był nim oczywiście 
bramkarz United – Maciej Lubczyński, 
który dwukrotnie wybronił strzały ry-
wali, a jego koledzy z drużyny pewnie 
je wykorzystali, wygrywając dodatko-
wą rozgrywkę 2:0. 

Tak więc wielki sukces drużyny 
United 1998, prowadzonej przez gra-
jącego kapitana – Marcina Chmielew-
skiego, stał się faktem

 - Mecze w większości były niezwy-
kle zacięte i dramatyczne – podsumo-
wuje Maciej Jankowiak. - Stały one 
na bardzo wysokim poziomie sporto-
wym. Drużyny nastawione były bardzo 
ofensywnie. Oglądaliśmy niezliczoną 
liczbę fantastycznych akcji, dużo pięk-
nych, soczystych strzałów oraz koron-
kowych, granych ,,z pierwszej piłki” 
akcji. Jednak ,,wisienką na torcie” by-
ły cudowne bramki oraz efektowne in-
terwencje bramkarzy. 

Warto także podkreślić, że wszy-
scy uczestnicy i obserwatorzy turnieju 
chwalili poziom organizacyjny i spor-
towy imprezy.

- Dziękujemy – powiedział Maciej 
Jankowiak w imieniu organizatorów -  
wszystkim zespołom za udział i piękną 
sportową walkę. Do zobaczenia za rok 
na jubileuszowym ,,XX Ogólnopolskim 
Turnieju Firm”.

WALDEMAR PALACZ
Koordynator Turnieju

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Red Box

WYRÓŻNIENIA:
Puchar Fair-Play:  TPV DISPLAYS GORZÓW
Król Strzelców:   ŁUKASZ ZENGER (Pomax Wózki Widłowe Oborniki) 

– 8 bramek
Najlepszy Bramkarz:  MACIEJ LUBCZYŃSKI (United 1998)
Najlepszy Zawodnik:  ŁUKASZ ZENGER (Pomax Wózki Widłowe Oborniki)

Będzie karetka 
w Suchym Lesie

To już jest pewne – po długich staraniach i wielu rozmowach na rozma-
itych szczeblach wójta Grzegorza Wojtery będzie wreszcie karetka w Suchym 
Lesie. W gminie przygotowywane jest tak zwane miejsce wyczekiwania ka-
retki, a to oznacza, że niebawem ta obietnica stanie się rzeczywistością.

Mieszkańców gminy Suchy Las i północnej części Poznania ta informacja 
z pewnością ucieszy, bowiem teraz znacznie się skróci czas dojazdu karetki 
do chorych z tych regionów. (red)

Stawki za odpady
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wysokości opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi, Urząd Gminy Suchy Las poinformował, 
że w okresie od stycznia do końca kwietnia 2020 roku stawki za odbiór od-
padów pozostają na dotychczasowym poziomie. 

To zaskakująco dobra dla mieszkańców gminy informacja, bo wiele gmin 
i miast już dzisiaj podjęło decyzję o wzroście – i to znacznym – opłat za za-
gospodarowanie odpadów komunalnych. 

Warto także przypomnieć, że w gminie Suchy Las bez zmian pozostają 
numery rachunków i terminy płatności za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. (red)

Strzelają, oj strzelają
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych informuje, że od 1 lutego 2020 r. 

do 29 lutego 2020 r. na terenie poligonu Biedrusko odbywać się będą strze-
lania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz po-
zoracji pola walki. 

Strzelania i ćwiczenia realizowane będą od poniedziałku do soboty 
w godz. 8:30-15:00 i 18:00-24:00. (red)

Do przedszkola warto iść
W lutym rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli i szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchy Las. Re-
krutacja ta będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem, 
określonymi w zarządzeniach Wójta Gminy Suchy Las Grze-
gorza Wojtery z 20 stycznia br. 

Jeżeli chodzi o przedszkola, w gminie Suchy Las funkcjo-
nują cztery placówki publiczne, w tym jedna filia, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Suchy Las:

• Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie,
• Przedszkole przy Zespole Szkół w Biedrusku,
•  Przedszkole przy Zespole Szkół im o. Mariana Żelaz-

ka w Chludowie
•  Filia Przedszkola przy Zespole Szkół im o. Mariana 

Żelazka w Golęczewie.
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym 
do 20 marca 2020 r.  - składanie wniosków o przyjęcie 

dziecka do przedszkola

do 27 marca 2020 r. - weryfikacja wniosków przez Ko-
misję Rekrutacyjną

do 30 marca 2020 r.  - wywieszenie list kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej re-
krutacji

do 3 kwietnia 2020 r. - potwierdzenie przez rodziców 
woli uczęszczania dziecka do przedszkola

9 kwietnia 2020 r. - wywieszenie list kandydatów przy-
jętych i nieprzyjętych do przedszkola

do 10 kwietnia 2020 r. - wniosek rodziców do Komisji 
Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka 
do przedszkola

do 15 kwietnia 2020 r.  - odpowiedź komisji Rekruta-
cyjnej – uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola.

do 21 kwietnia 2020 r.  Odwołanie rodziców od de-
cyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola

do 27 kwietnia 2020 r.  Odpowiedź dyrektora na od-
wołanie
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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

ZZDROWIEDROWIE

Oczy warto szanować
Aż 63% mieszkańców tego 
regionu ma zaleconą korek-
cję przez specjalistę, ponad 
połowa deklaruje stwierdzo-
ną wadę wzroku lub chorobę 
oczu, a co czwarty niewy-
raźne widzenie – tak wyni-
ka z najnowszego badania 
opinii przeprowadzonego 
w ramach akcji „Wielkie 
Badanie Wzroku”. 

MARTA JACKOWSKA
Tegoroczne badanie opinii zre-

alizowane przez ośrodek IQS poka-

zuje, że mieszkańcy województwa 
wielkopolskiego zdecydowanie le-
piej oceniają stan zdrowia swojego 
wzroku niż jest to w rzeczywisto-
ści. 20% ocenia go bardzo dobrze, 
57% raczej dobrze, tylko 23% raczej 
lub bardzo źle. Ci sami responden-
ci deklarują też, że 47% z nich nosi 
okulary lub soczewki kontaktowe. 

Natomiast spośród osób, które kie-
dykolwiek były na wizycie u spe-
cjalisty 63% ma zaleconą korekcję 
wzroku. 

Z badania wynika też, że miesz-
kańcy Wielkopolski zdecydowanie 
za rzadko odwiedzają okulistów 
i optometrystów – 27% z nich robi 
to rzadziej niż co 2 lata, a 13% nigdy 

nie było na takiej wizycie. A zdaniem 
specjalistów badania takie powinny 
być wykonywane regularnie, przy-
najmniej raz w roku: 

Odnosząc się do powyższych da-
nych niezmiernie ważne wydaje się 
podkreślenie konieczności wykony-
wania badań specjalistycznych i do-
boru odpowiedniej korekcji. Prawie 
co drugi ma już stwierdzoną wadę 
wzroku lub chorobę oczu, dlate-
go też powinniśmy badać je zde-
cydowanie częściej. Im większa re-
gularność wizyt u specjalistów, tym 
większa szansa, że nasze oczy będą 
w lepszej kondycji. 

Jeśli chodzi o stwierdzone wa-
dy wzroku i choroby oczu to spo-
śród osób, które się do nich przyzna-
ły, 53% cierpi na krótkowzroczność, 
27% na astygmatyzm, a 16% na da-
lekowzroczność. Zawsze lub często 
wymienianą dolegliwością jest nie-
wyraźne widzenie – przez 25% ba-
danych. Osoby, które już noszą oku-
lary wskazują, że przy ich wyborze 
kierują się przede wszystkim wa-
lorami estetycznymi. 63% uważa, 
że najważniejszy jest kształt i kolor 
oprawek, a tylko 9% wskazuje na 
jakość szkieł. 

Wzrok to najważniejszy dla czło-
wieka zmysł, dzięki któremu przy-
swajamy aż 80% informacji o ota-
czającym nas świecie. Dlatego, by 
cieszyć się dobrym zdrowiem oczu 
jak najdłużej nie należy lekcewa-
żyć takich objawów jak: niewyraźne 
widzenie, ból, dyskomfort, uczucie 

suchości czy zaczerwienienie oczu. 
Jeżeli są one odczuwalne przez dłuż-
szy czas powinny być sygnałem do 
odwiedzenia specjalisty i większej 
dbałości o wzrok, której z pewno-
ścią nie sprzyja obecny tryb życia 
Polaków. 

Jak pokazują wyniki tegorocz-
nego badania, aż 91% mieszkańców 
Wielkopolski deklaruje, że każdego 
dnia korzysta z takich urządzeń jak: 
laptop, smartfon czy tablet, z czego 
60% robi to przez ponad 4 godzi-
ny. Codziennie 53% z nich pracuje 
przy komputerze, a 57% ogląda te-
lewizję, z czego co czwarty powyżej 
4 godzin. Z pewnością nie pomaga 
też fakt, że większość tych czynności 
jest wykonywanych w pomieszcze-
niach ze sztucznym oświetleniem 
– ponad połowa osób przebywa-
jących w nich każdego dnia robi to 
powyżej 8 godzin. 

Obecny tryb życia Polaków 
z pewnością nie sprzyja zdrowiu ich 
oczu. Nie jesteśmy w stanie wyeli-
minować całkowicie z naszego życia 
takich czynności jak praca przy kom-
puterze czy korzystanie ze smartfo-
nów. Wpływ tych szkodliwych dla 
wzroku urządzeń i nawyków może-
my mieć jednak pod kontrolą. Wy-
starczy tylko raz w roku udać się do 
specjalisty, wykonać odpowiednie 
badania i uzyskać tam profesjonal-
ne wsparcie. 

Wielkie Badanie Wzroku trwa 
od 17 lutego do 31 marca  w ponad 
220 salonach w całej Polsce. Wię-
cej informacji o akcji dostępnych 
jest na www.WielkieBadanieWzro-
ku.pl, natomiast listę salonów bio-
rących w niej udział można znaleźć 
na www.visionexpress.pl. 
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Ambasada śledzia Marta Sa-
wicka-Danielak  Filip Danie-
lak, cena 49,90 zł, Wydawnic-
two Zwierciadło. 

Ambasada śledzia pięk-
nie wydana jest wypełnio-
na anegdotami, historiami 
na temat śledzi, a przede 
wszystkim przepisami na ca-
ły rok... Od najbardziej tra-
dycyjnych, po spektakularne 
dania. Śledź w polskiej obrzę-
dowości jest rybą magiczną. 
Dawniej  uznawany za potra-
wę najbiedniejszych, potem 
klasyczny w oleju lub śmieta-
nie stał się nieodłącznym ele-
mentem PRL-owskiego życia 
towarzyskiego. Dziś, w świe-
cie eksperymentów kulinar-
nych, podbija salony i staje 
się rarytasem. W książce są 
informacje praktyczne  jak 
kupić dobrego śledzia oraz 
około 50 przepisów podzie-
lonych wg pór roku i sezo-
nowych produktów spo-
żywczych. ZIMA – klasyki na 
wigilijny stół i smaki świą-
teczne jak śledź piernikowy 
z salsą malinową, czy śledź zi-
mowy we włoskich orzechach 
z miodem i cynamonem. JE-
SIEŃ – śledź z chutneyem dy-
niowym, śledź w grzybach, 
śledź halloweenowy w czar-
nym sosie, czy śledź w ka-
wie przy jesiennym spadku 
nastroju. WIOSNA – śledź 
z pesto pietruszki, śledź zie-
lony w cieście naleśnikowym, 
orzeźwiający śledź w occie  
jabłkowym, słoneczny śledź 
żółty w curry z rodzynkami. 
LATO – owoce lokalne, ale 
też egzotyczne– śledź w tru-
skawkach, z bananem, z ja-
godą, w  mango... VEGE ŚLE-
DZIE – wegetariańskie dania 
„śledziowe” bez ryb. Wśród 
nich śledź z cukinii lub bocz-
niaków z informacjami jakie 
przyprawy „oddadzą” smak 
śledzia.  

Poznaj swoje bakterie Nicola 
Temple Catherine Whitlock, 
cena 39,99 zł, Wydawnictwo 
Insignis.

Poznaj bliżej biliony drob-
noustrojów, które goszczą 
w twoim ciele! Przy okazji do-
wiesz się, jaką rolę w nim od-
grywają. Zwykle nieodzowne 
do prawidłowego funkcjono-
wania naszego ciała, czasem 
niestety szkodliwe, mikroor-
ganizmy są zawsze intrygu-
jące. Ten stworzony z rozma-
chem przewodnik zawiera 

przystępne opisy najważniej-
szych bakterii zamieszkują-
cych człowieka, informacje 
na temat ostatnich odkryć 
dotyczących antybiotyków 
i superbakterii oraz opowia-
da, jak nanotechnologia po-
maga w walce z zarazkami. 
A dzięki nowo nabytej wiedzy 
o bakteriach jeszcze lepiej za-
dbasz o swoje zdrowie!

Dołek Emma Adbage, ilustra-
cje Emma Adbage, tłumacze-
nie Katarzyna Skalska, wiek 
3+, cena 34,90 zł, Wydawnic-
two Zakamarki. 

Dołek leży za salą gim-
nastyczną. Ktoś kiedyś wy-
brał stamtąd ziemię i teraz 
w Dołku rosną krzaki, i ster-
czą pieńki, i można się w nim 
bawić bez końca w najlep-
sze zabawy. Wszyscy uwiel-
biamy Dołek, wszyscy z wy-
jątkiem dorosłych. Oni go 
nienawidzą! Autorska książ-
ka obrazkowa była uhonoro-
wana w 2018 roku Nagrodą 
Augusta – najważniejszym 
szwedzkim wyróżnieniem 
dla książki dziecięcej. Pean 
na cześć dziecięcej zabawy 
jako przestrzeni wolności 
i wyobraźni.

Jak wynaleźć wszystko. Ca-
ła wiedza ludzkości w jednej 
książce Ryan North, tłuma-
czenie Jarosław Skowroński, 
kategoria Popularnonauko-
we, cena 42 zł, Prószyński 
i S-ka. 

Jak można zmieścić ca-
łą wiedzę ludzkości w jed-
nej książce? Z pozoru wydaje 
się to niemożliwe, a jednak. 
Książka zawiera wiedzę o na-
uce, inżynierii, sztuce, wszyst-
kie fakty i liczby, które pozwa-
lają człowiekowi bez żadnego 
wcześniejszego przygotowa-
nia zbudować od podstaw całą 
cywilizację. Stworzenie cywili-
zacji zajęło ludzkości mnóstwo 
czasu, jednak z tym poradni-
kiem, można to zrobić napraw-
dę szybko. Nie trzeba przez 
setki tysięcy lat tkwić w ciem-
nościach, by stworzyć język, 
zacząć hodować kozy, ani cier-
pliwie czekać, aż rozwój tech-
niki pozwoli na wytwarzanie 
układów scalonych do kompu-
tera. Również sposoby wyko-
rzystania roślin, aby stworzyć 
przydatne substancje. Można 
wynaleźć to wszystko w jeden 
wieczór. A przy okazji dosko-
nale się bawić!

Liczby. Ich dzieje, rodzaje, 
własności Alfred S. Posamen-
tier, Bernd Thaller, tłumacze-
nie Bogumił Bieniok i Ewa 
Łokas, kategoria popularno-
naukowe, cena 44 zł, Prószyń-
ski i S-ka.

Liczby otaczają nas, są 
wszędzie, stanowią ważny 
element naszej rzeczywisto-
ści. Każdego dnia posługuje-
my się nimi, nie możemy się 
bez nich obejść. Dla wielu 
ludzi są również przedmio-
tem fascynacji, tajemniczym 
światem pełnym pięknych 
idei. W tej książce jest niemal 
wszystko o liczbach. Wędru-
jąc z autorami po rozległych 
obszarach ludzkiej wiedzy, 
poznajemy je z różnych stron, 
a dwaj doświadczeni mate-
matycy udzielą odpowiedzi 
na każde pytanie w sposób 
zrozumiały nawet dla tych, 
którzy nie darzą królowej na-
uk gorącym uczuciem. Nieza-
leżnie od tego, czy matematy-
ka jest dla ciebie fascynująca 
czy trudna,  już nigdy nie bę-
dziesz patrzeć na liczby tak 
jak przedtem.

Historia kolorów Clive Gif-
ford, tłumacz Hanna Pasier-
ska, ilustrator Marc-Etienne 
Peintre, przedział wieku 6-
-14, cena 34.90 zł, Nasza Księ-
garnia.

Dlaczego cesarze rzymscy 
nosili purpurę? Który barw-
nik robi się z rozgniecionych 
chrząszczy? Dlaczego rzekę 
Chicago zabarwia się na zie-
lono? Każdy odcień, od cyno-
bru po grynszpan, opowiada 
własną historię. Weź udział 
w barwnej podróży i odkryj, 
jaką rolę kolory odegrały 
w dziejach. Motywem prze-
wodnim tej książki jest kolor 
na przestrzeni dziejów. Pod-
czas tej wędrówki odkrywa-
my barwne zagadki przyrody 
i odcienie, które kiedyś za-
chwycały tłumy. Polecam tę 
lekturę wszystkim!

Orkan. Depresja Ewa No-

wak, powieść, wiek 16+, cena 
34,99 zł, Wydawnictwo Eg-
mont. 

Przedstawia ona por-
tret choroby podstępnej, 
atakującej dziś coraz czę-
ściej, coraz młodsze osoby 
i prowadzącej w skrajnych 
przypadkach do samobój-
stwa. Powieść pojawia się 
na rynku w szczególnym 
momencie: gdy przez me-
dia przetacza się gwałtowna 
dyskusja o zapaści systemu 
lecznictwa psychiatrycznego 
i wstrząsających samobój-
stwach nastolatków. Książka 
adresowana jest do czytelni-
ków, którzy ukończyli 16 lat. 
Na ostatnich stronach pu-
blikacji zostały wymienione 
instytucje (z adresami inter-
netowymi), w których mło-
dy człowiek natychmiast 
może szukać pomocy, gdy 
zwątpi w sens swojego ist-
nienia.  Patronat nad wy-
daniem książki objęły dwie 
fundacje zajmujące się po-
mocą dzieciom: Fundacja 
Dajemy Dzieciom Siłę oraz 
Fundacja Zobacz… jestem!

Przygody Pippi Astrid Lind-
gren, ilustrator Ingrid Vang-
-Nyman, tłumacze Teresa 
Chłapowska, Irena Szuch-Wy-
szomirska, przedział wieku 0-
-10, cena 69.90 zł, Nasza Księ-
garnia.

Pippi nie chodzi do szkoły, 
jest wielką kłamczuchą i sta-
nowczo lepiej sobie radzi ze 
złodziejami niż na proszonym 
podwieczorku – ale za to ma 
bardzo dobre serce! Przygo-
dy Pippi to znane i lubiane 
opowieści Astrid Lindgren 
o najsilniejszej i najbardziej 
niesfornej dziewczynce świa-
ta z oryginalnymi ilustracja-
mi Ingrid Vang-Nyman po raz 
pierwszy w kolorze! Zawar-
te w zbiorze wszystkie tomy 
przygód rudowłosej siłaczki, 
czyli Pippi Pończoszarka, Pip-
pi wchodzi na pokład oraz 
Pippi na Południowym Pacy-
fiku, to klasyka w najlepszym 
wydaniu. 

Pamiętniki Wisienki Tom 1 
Skamieniałe zoo scenarzy-
sta Joris Chamblain,  ilustra-
tor Aurélie Neyret,  tłumacz 
Marek Puszczewicz,  cena 

39,99 zł, Wydawnictwo Eg-
mont.

Wisienka ma jedenaście 
lat i pragnie zostać pisarką, 
zaczęła nawet pisać pamięt-
nik! Jej ulubiony temat to lu-
dzie, zwłaszcza dorośli. Są tak 
skomplikowani, że chciałaby 
ich lepiej zrozumieć. Uwiel-
bia ich obserwować, próbu-
jąc odgadnąć, jakie tajemnice 
w sobie kryją. Taki na przy-
kład Michał... W każdą nie-
dzielę ten starszy człowiek 
znika w lesie z dużymi wia-
drami farby w rękach. Co on 
tam robi przez cały dzień? 
Przemalowuje stary dom czy 
może ozdabia drzewa? I dla-
czego wygląda tak smut-
no, kiedy wraca wieczorem? 
Dziewczynka koniecznie musi 
rozwiązać tę zagadkę, posta-
nawia więc go śledzić, a efek-
ty tego śledztwa są dopraw-
dy zaskakujące! Pamiętniki 
Wisienki to 5-tomowa seria 
stworzona w 2012 roku przez 
francuskich twórców. 

Księżniczka incognito Connie 
Glynn, beletrystyka dla mło-
dzieży, cena 34,99 zł, Wydaw-
nitwo Insignis. 

Powieść, którą pokochają 
czytelniczki Girl online i Pa-
miętnika księżniczki. Lottie 
Pumpkin to zwyczajna dziew-
czyna, która marzy o tym, że-
by być księżniczką. Dostaje 
się do prestiżowej szkoły Ro-
sewood Hall w ramach pro-
gramu stypendialnego. Ellie 
Wolf to księżniczka, która ma-
rzy o zwyczajności i wybiera 
Rosewood Hall, żeby uniknąć 
pełnienia swoich obowiąz-
ków w królestwie Maradawii. 
Kiedy los rzuca obie czterna-
stolatki do tego samego aka-
demika, zamiana tożsamości 
wydaje się najlepszym roz-
wiązaniem: w końcu wszyscy 
przez pomyłkę i tak biorą Lot-
tie za księżniczkę. Ale ktoś 
poznał ich sekret, a w Rose-
wood nic nigdy nie jest ta-
kie, jakie się wydaje… Connie 
Glynn od zawsze uwielbiała 
pisać i występować. Podczas 
studiów założyła na YouTubie 
kanał Noodlerella (ma już po-
nad 89 milionów odsłon), któ-
rego tytuł jest połączeniem 
słów noodle, czyli jej ulubio-
nej potrawy (kluski), i Cin-
derella (Kopciuszek), ulubio-
nej disnejowskiej księżniczki. 
Connie vloguje o swoich pa-
sjach: komiksach, filmach ry-
sunkowych, parodiach, grach 
komputerowych, cosplayu i o 
wszystkim, co uzna za słod-
kie i urocze. Liczba jej sub-
skrybentów przekroczyła 900 
tysięcy. 

Halo! Historia komunikowa-
nia się Liliana Fabisińska, ilu-
strator Anita Graboś, prze-
dział wieku 6-14, cena 59.90 
zł, Nasza Księgarnia.

Znaki dymne, tam-tamy, 
tajemnicze symbole wyryte 
w kamieniach, supełki wią-
zane na sznurku, a wresz-
cie zalakowane koperty wy-
strzeliwane z armaty czy 
wysyłane gołębiem lub… 
wielbłądem pocztowym. 
Ludzie próbują komuniko-
wać się z innymi – będący-
mi w sąsiednim pomieszcze-
niu, na drugiej półkuli albo 
na innej planecie – od ty-
sięcy lat. A historia komu-
nikacji jest fascynująca, za-
bawna i pełna przypadków, 
dzięki którym powstały róż-
ne wzory pisma i alfabety 
(również Morse’a i Braiile’a) 
oraz przełomowe wynalazki 
jak telefon, telewizja i wiele 
innych. Interesująca książka 
również dla dorosłych.

Nie bój się! Wielka księga 
strachu (nie tylko) dla cy-
korków Milada Rezková, ilu-
stratorzy Jakub Kaše, Lukáš 
Urbánek, tłumacz Anna No-
wak, przedział wieku 6-14, 
cena 49.90 zł, Nasza Księgar-
nia.

Czy wiesz, co się dzieje 
w twoim mózgu, kiedy czu-
jesz lęk? Czy są ludzie, któ-
rzy nigdy się nie boją? Czy 
można wykorzystać czyjś 
strach? Czy wiedziałeś, że 
słonie boją się myszy, a re-
kiny – delfinów? Nie bój się! 
to książka o strachu zarów-
no dla cykorków, jak i dla 
wielkich twardzieli. Mo-
żesz ją czytać od początku, 
od środka albo od końca. 
Spójrz na strach z różnych 
perspektyw. Jest częścią ży-
cia! Wyobraź go sobie ja-
ko niepokój, panikę, fobię 
– lecz również jako odwa-
gę. Towarzystwa dotrzyma 
ci chłopiec o imieniu Jurek, 
który wśród przygód ze stra-
chem cię rozbawi! Ktoś, kto 
boi się krzaków, jak najbar-
dziej może pójść do lasu. 
A ci, którzy przyznają się do 
swoich lęków, potrafią je na-
zwać i zrozumieć, lepiej ra-
dzą sobie w życiu.
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Europejscy nauczyciele odwiedzili Poznań
XX Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego 
w Poznaniu realizuje projekt Erasmus+ „ARE WE REALLY 
SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?”   Głównym celem pro-
jektu jest uświadomienie młodzieży zagrożeń płynących 
z nadmiernego użycia mediów społecznościowych i smart-
fonów. 

Sylwia Baryłecka

Ży j e m y  o b e c -
nie w społeczeń-

stwie informatycznym 
z dziećmi i dorosłymi 
przyklejonymi do ekra-
nów telefonów. Pra-
gniemy, aby projekt 
ten zwrócił uwagę na 
ten problem i pokazał 

uczniom alternatyw-
ne sposoby spędzania 
wolnego czasu. Każdy 
z krajów partnerskich 
ma coś  c iekawego 
do zaprezentowania. 
Wspólnie ze szkoła-
mi z Chorwacji, Turcji, 
Łotwy, Estonii i Polski 

pragniemy wymieniać się doświad-
czeniem, zawierać przyjaźnie i bu-
dować wspólną europejską przy-
szłość. 

Projekt zakłada regularne spo-
tkania młodzieży, w trakcie których 
będą mogli poznawać nowe kultu-
ry, tradycje i zwyczaje danego pań-
stwa, pozbywać się stereotypów 
i budować poczucie wspólnoty Unii 
Europejskiej. Od 21 do 23 stycznia 
2020 roku odbyła się pierwsza wizy-
ta koordynatorów w Polsce. Gości-
liśmy w naszej szkole 15-osobową 
grupę nauczycieli z programu Era-
smus+. Podczas 3-dniowej  wizyty, 

w spotkaniu inaugurującym działa-
nia grupy projektowej, wzięli udział 
nauczyciele z Turcji, Chorwacji, Ło-
twy, Estonii i Polski, aby omówić 
dotychczasowe działania i wypraco-
wać kolejne sposoby realizacji zadań 
przewidzianych w projekcie.

Wszyscy partnerzy przygotowa-
li prezentacje o swojej szkole, profi-
lach klas, obowiązującym systemie 
edukacji, ciekawostkach i atrak-
cjach turystycznych swojego mia-
sta lub regionu. Omówione zostały 
także: Ramy Kompetencji Cyfro-
wych dla Obywateli DigComp2.1 
(przygotowane przez nauczycieli XX 
LO w Poznaniu) oraz Ramy Kom-
petencji Cyfrowych dla Nauczycie-
li DigCompEdu wraz z zajęciami 
warsztatowymi przygotowanymi 
przez nauczycieli z Estonii. Głów-
nym celem warsztatów było okre-
ślenie poziomu kompetencji cyfro-
wych wśród nauczycieli w każdej 
szkole partnerskiej.

Podczas zwiedzania Poznania, 
uczestnicy projektu poznali historię 
i dziedzictwo kulturowe naszego re-
gionu i kraju, zwiedzili Bramę Pozna-
nia, Katedrę, Ostrów Tumski, Stary 
Rynek, Kościół Farny, Zamek Cesar-
ski, wystawę Enigmy, Plac Mickiewi-
cza, Plac Wolności. Był to także czas 
na degustację dań kuchni polskiej. 
Goście opuścili nasz kraj zadowole-
ni, a nawiązane relacje i przyjaźnie 
pozwolą nam na jeszcze lepsze za-
cieśnienie współpracy z wszystkimi 
partnerami. 

- Podczas spotkania  nauczycie-
li koordynatorów z programu Era-
smus+ w osiedlowym Domu Kultu-
ry BAJKA uczniowie naszej szkoły 

przygotowali atrakcyjny program 
artystyczny. Dwa zespoły działają-
ce w naszej szkole zaprezentowały 
swoje możliwości muzyczno-wokal-
ne - mówi Aleksandra Kaczmarek, 
autorka programu dla klasy ogól-
nej ze sztukami wizualnymi w XX 
Liceum Ogólnokształcącym w Po-
znaniu, prowadząca też zespół wo-
kalny w szkole. -  Wystąpił zespół 
wokalny przygotowany pod moim 
przewodnictwem i zespół muzyczny 
pod przewodnictwem pana Rafała 
Bartnika. W składzie obu zespołów 
uczestniczyli uczniowie z klasy ogól-
nej ze sztukami wizualnymi oraz in-
ni uczniowie z XX liceum. Uczniowie 
z klasy artystycznej przygotowali 
również prezenty dla naszych go-
ści w postaci materiałowych toreb 
z niepowtarzalnymi obrazami z na-
szego miasta. 

   
Klasa artystyczna w XX 

LO to klasa ogólna ze sztuka-
mi wizualnymi z programem 
autorskim pod patronatem 
Uniwersytetu Artystyczne-
go w Poznaniu i pod patro-
natem Twojego Tygodnia 
Wielkopolskiego. Klasa po-
szukuje wiedzy i umiejętno-
ści kluczowych w różnych 
nietypowych działaniach. 
Kierunki artystyczne do 
przygotowania progra-
mu rozwijającego kreatyw-
ność i wyobraźnię twórczą 
zostały wytyczone wspól-
nie z Wydziałem Edukacji 
Artystycznej Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu.

NUMERY ARCHIWALNE CZYTAJ NA STRONIE www.twojtydzien.pl

Tylko 
1,50 zł
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ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu
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ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód
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Tajemnice „obozu 
specjalnego” str. 5
Rozmowa 
z Jerzym Krotoskim
Odszkodowania 
za hałas  str. 7
Gwiazdy 
w Citroënach str. 9
„Świadek koronny”
 str. 12
Nowy Fiat Scudo
 str. 16

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

Nie czujNie czuję ę sisię ę 
politycznym politycznym 
zbrodniarzemzbrodniarzem strony 3 i 6

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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w środę 
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strona 5

Ostatni rejs 
U-boota 234 
Jakie tajemnice 
wiózł hitlerowski 
okręt podwodny
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Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Dziennikarze 
wpuszczeni 
w maliny

TAK
MYŚLĘ

AUTO CENTRUM, 
czyli…
nowy salon 
Lancii 
w Poznaniu

strona 14 
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Centre Club
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TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Jak SZJak SZŁŁEM, EM, 
proszproszę ę PANIPANIĄĄ

„„Wielka Wielka 
ucieczkaucieczka” ” 
aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas Cage
NASZ SUPER GOŚĆNASZ SUPER GOŚĆ

Rozmowa z wybitnym aktorem Rozmowa z wybitnym aktorem 
strony 3 i 9strony 3 i 9

PO nie musi PO nie musi 
wygrywawygrywać ć 
za wszelkza wszelką ą cencenęę
Rozmowa z FILIPEM 
KACZMARKIEM 

strony 4 i 8
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Następny numer 
ukaże się w środę 

6 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

BraBrałłem czasami z bratemem czasami z bratem
pienipieniąądze dze 
od babciod babci

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską

Nicolas Cage
aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

tel. 868-44-61, fax 894-60-06

Tylko 

1,50 zł

Rok V      Numer 6/103     29 marca 2006      ISSN 1734-5294      www.twoj-tydzien.prv.pl      e-mail: twoj-tydzien@wp.pl      Nr indeksu 373001          CENA 1,50 zł  (w tym 7% VAT)

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ �
CZERWONAK � DUSZNIKI � KAŹMIERZ � OBRZYCKO � OSTRORÓG � PNIEWY� ROKIETNICA 

� SUCHY LAS � SWARZĘDZ � SZAMOTUŁY � TARNOWO PODGÓRNE � WRONKI

ISO 9001
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CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE
 str. 2
Anna Siekierska 
(dziennikarka)
wspomnienie str. 3
ZNANI O SOBIE
Andrzej Jungermann 
prezes Car Javi (Seat)
  str. 4
TAJEMNICE 
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
Co ukryto 
w podziemiach zamku 
w Bolkowie?  str. 5
TAK MYŚLĘ
„A drogi łaszą się...” 
– felieton o Kongresie 
PiS  str. 6
„Władzą trzeba umieć 
się dzielić” – rozmowa 
z W. Witkowskim, 
przewodniczącym 
Unii Pracy  str. 7
KRYMINALNY 
POZNAŃ  str. 7
„Dzieci wszędzie są 
takie same” 
– rozmowa z 
M. Łańską, dyrektorem 
Przedszkola nr 189 
w Poznaniu  str. 8-9
Dziennikarze na 
wybiegu  str. 9
KULTURA  str. 12
ROZRYWKA
M.in politycy widziani 
inaczej
(TYLKO U NAS!!!)
 str. 13
Chrysler i Oskary
 str. 14
Genewa 2006 str. 14
Szczęśliwy salon 
Pol-Caru  str. 16

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz
ekonomista
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

„„WisWisłła” a” 
nadaje nadaje 
do centrali do centrali 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

„„My w Polsce gMy w Polsce głęłęboko boko 
wierzymy wierzymy 
w Europw Europę”ę”

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorow-
ski prezydent RP

Lech Kaczyński
prezydent RP

Tylko 

1,50 zł
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60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 
tel. 868-44-61, 
fax 894-60-06

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

ISO 9001:2000
Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

Krajobraz po... 
bitwie
czyli dlaczego 
PO przegrała
 str. 3

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

nr 22-93 16 stron krotsza.indd 1 2009-08-21 17:11:39

Jan Machulski
aktor

Zbigniew Hołdys
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
www.twoj-tydzien.prv.pl
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Następny numer 

ukaże się w środę 

11 lutego 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007 Leszek Adamczewski 

Na tropie 
złotego 
konwoju SS (2)

1)(2(2)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ
Tomasz Mańkowski

Durczok 
i Cichopek 
czyli… 
snopowiązałka 
i samolot

strona 6

TAK MYŚLĘ

Dziś 
specjalny 
dodatek 
o Szkole 

Podstawowej 
nr 34 

w Poznaniu

Jeśli powiesz, że osiągnąłeś Jeśli powiesz, że osiągnąłeś 
wszystko, to nie żyjeszwszystko, to nie żyjesz  

Rozmowa Rozmowa 
z z JANUSZEM JANUSZEM 
GAJOSEMGAJOSEM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 
i filmowym, i filmowym, 
profesorem sztuki profesorem sztuki 
teatralnejteatralnej

strony 3 i 4

strona 5

Janusz Gajos
aktor, profesor sztuki 
teatralnej

strona 6

Związkowcy 
– aspołeczne 
darmozjady

BABSKIE 
GADANIE
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Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

Koncert Koncert 
to miato miał ł PaderewskiPaderewski……
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM WODECKIM, Rozmowa ze ZBIGNIEWEM WODECKIM,   muzykiem muzykiem 
instrumentalisinstrumentalisttą ą ((skrzypcskrzypcee, , trąbktrąbkaa), piosenkarzem, ), piosenkarzem, kompozytokompozytorrem, em, 
jurorem w telewizyjnym programie jurorem w telewizyjnym programie „„Taniec z gwiazdamiTaniec z gwiazdami”” strona 3 i 9 

Zbigniew Wodecki
muzyk
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Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

ATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

I POGWARANCYJNY
TEL. 61 868-44-61
POZNAŃ-ŁAWICA, 

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Twój TYDZIEŃ na...

Nagroda 
Business 

Centre Club
Ostre Pióro 

2006
dla Redaktora 
Naczelnego

Nagroda 
StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy Dziennikarzy 

RPRP
DziennikarskieDziennikarskie
Koziołki 2007Koziołki 2007

dla Zespołu 
Redakcyjnego

Czytaj strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Wybór Tuska 
sfałszowany,
a San Escobar 
prawdziwy

Nagroda 
StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy Dziennikarzy 

RPRP
DziennikarskieDziennikarskie
Koziołki 2016Koziołki 2016

dla Redaktora 
Naczelnego

Każdy chciałby być piękny, mło-
dy i bogaty, ale tylko nieliczni 

dodają jeszcze – rozumny. Rozum 
jakby nie jest ostatnio w cenie, 
a szkoda, bo niektórym go wyraź-
nie brakuje.

Nie menel zbierający w śmiet-
nikach puste puszki po piwnie, nie 
stały lokator izby wytrzeźwień, nie 
pięciolatek z przedszkola, ale ...

stronstronaa  3 i 3 i 1111

Korespondencja Korespondencja 
własna własna 
z Parlamentu z Parlamentu 
EuropejskiegoEuropejskiego
ww Strasburg Strasburguu

Zawsze Zawsze 
momożżemy emy 
liczyliczyć ć na na 
rodakrodakóóww

Donald Donald 
TuskTusk

Donald Tusk
polityk

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409

Rok VIII       Numer 15-16/209-2010       18 sierpnia 2010        ISSN 1734-5294       www.twoj-tydzien.prv.pl        e-mail: twoj-tydzien@wp.pl          Nr indeksu 373001        CENA 2,00 zł (w tym 7% VAT)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
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i likwidacja szkód
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Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

Rozmowa Rozmowa 
z ROBERTEM z ROBERTEM 
KUBICKUBICĄĄ,,  
kierowckierowcą ą 
wywyśścigowym cigowym 
Renault Renault 
FormuFormułły 1y 1

Mogę przez 
jakiś czas 
nie 
pracować
Rozmowa 
z KATARZYNĄ 
BUJAKIEWICZ, 
aktorką

Robert Kubica
kierowca Formuły 1

Stanisław Mikulski
aktor
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i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

Jestem Jestem 
szczery, szczery, 
bo nie bo nie 
walczwalczę ę 
o wo włładzadzęę

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn
wybitny aktor i peda-
gog



26 lutego 202014
GALERIA MOTO

MOTORYZACJA
www.twojtydzien.pl

STRONY MOTORYZACYJNE: TOMASZ MAŃKOWSKI

Zakończenie wyścigów 
KIA PLATINUM CUP
„Po 14 latach organizowania serii wyścigowych 
jesteśmy zmuszeni zakończyć projekt KIA PLA-
TINUM CUP” – powiedział Wojciech Szyszko, 
dyrektor zarządzający Kia Motors Polska i po-
mysłodawca najdłużej trwającej serii wyścigowej 
samochodów jednego producenta w historii pol-
skiego motorsportu.

- Kończy się pewien roz-
dział w historii nie tylko pol-
skiego motorsportu, ale rów-
nież Kia Motors Polska. Po tylu 
latach organizowania najbar-
dziej dostępnej, a często jedy-
nej dostępnej dla zawodników 
serii wyścigowej, nigdy nie za-
stanawialiśmy się czy chcemy 
kontynuować to przedsięwzię-
cie, ale jak – z roku na rok 
– uczynić wyścigi Kia Picanto 
jeszcze bardziej atrakcyjnymi 
dla zawodników. I nie mam 
w tym momencie na myśli je-
dynie nagród finansowych, 
które najlepszym zawodnikom 
pozwalały niemal zrefinanso-
wać koszty udziału w tej serii 
wyścigowej. Również pod tym 
względem wyścigi organizo-
wane przez Kia Motors Polska 
wyróżniały się na tle innych se-
rii. Fakt, że od 2015 roku odby-
wały się one pod szyldem „In-
ternational Series sanctioned 
by the FIA”, czyli Światowej 
Federacji Sportu Samochodo-
wego, najlepiej świadczy o po-
ziomie organizacji wyścigów 
Kia Picanto – powiedział Woj-
ciech Szyszko.

Kia Motors Polska – jako 
organizator wyścigów Kia Pi-
canto – dziękuje za wielolet-
nie zaufanie i pasję wszyst-
kim partnerom biznesowym 
(Orlen Oil, BNP Paribas, Lo-
tos Oil), sponsorom, patro-
nom medialnym i osobom 
odpowiedzialnym za organi-
zację całego projektu. Wyra-
zy uznania KIA kieruje także 
do zawodników, którzy brali 
udział w tych wyścigach. 

- Motoryzacyjny świat sta-
wia przed producentami aut 
nowe wyzwania. Elektromo-
bilność będzie w najbliższych 
latach słowem odmienianym 
przez wszystkie przypadki. 
Już wiadomo, że samochody 
elektryczne zawojują w przy-
szłości ulice i wiele wska-
zuje na to, że również tory 
wyścigowe i odcinki specjal-
ne. Jestem pewien, że świat 
motorsportu usłyszy jeszcze 
o serii wyścigowej organizo-
wanej przez Kia Motors Polska. 
Serii, w której będą bra-
ły udział samochody zgodne 
z duchem czasu – powiedział 
Wojciech Szyszko.

Ford… elektryczny
Ford przyspiesza realizację zapowiedzianej elektryfikacji wraz z poja-
wieniem się Mustanga Mach-E i unikalnym pokazem drogowym „Go 
Electric”.

Ford zaprezentował 13 lu-
tego po raz pierwszy cał-

kowicie nowego Mustanga 
Mach-E europejskiej opi-
nii publicznej, inauguru-
jąc w ten sposób nowe wy-
darzenie pod nazwą „Go 
Electric”. 

W pełni elektryczny Mu-
stang Mach-E o przewidy-
wanym, czysto elektrycznym 
zasięgu jazdy do 600 km (po-
nad 370 mil) zgodnie z wy-
mogami testu WLTP1 ma za 
zadanie odesłać obawy doty-
czące zasięgu jazdy do pod-
ręczników historii i zapocząt-
kować erę szybko rosnącej 
oferty zelektryfikowanych 
pojazdów Forda. 

Do końca 2021 roku klien-
ci Forda w Europie będą mo-
gli wybierać spośród 18 po-
jazdów zelektryfikowanych, 
a już do końca tego roku - 
spośród 14. Firma obiecuje 
dostarczenie zelektryfikowa-
nych wariantów wszystkich 
pojazdów osobowych wpro-
wadzanych na rynek. Global-
nie Ford właśnie inwestuje 
ponad 11 miliardów dola-
rów w elektryfikację swoich 
pojazdów.

Pojazdy zelektryfikowa-

ne firmy Ford wykorzystują 
kilka koncepcji układów na-
pędowych, w tym 48-wolto-
wej miękkiej hybrydy, w peł-
ni  hybrydowego układu 
napędowego. Ford szacuje, 
że oszczędności wydatków 
na paliwo poczynione przez 
klientów korzystających ze 
zelektryfikowanych warian-
tów popularnych modeli For-
da, jak Fiesta, Focus i Kuga 
mogą przekroczyć 30 milio-
nów euro rocznie.2

W pełni elektryczne i ła-
dowane z sieci hybrydo-
we pojazdy marki Ford bę-
dą wspierane przez wiodący 
w branży system ładowania 
Ford Charging Solutions, któ-
ry zapewni łatwy, zintegro-
wany dostęp do ładowania 
zarówno w domu, jak i w ca-
łej Europie. Nabywcy Mu-
stanga Mach-E dokonują-
cy rezerwacji w 2020 roku 
otrzymają bezpłatną roczną 
subskrypcję na usługi aplika-
cji FordPass, która umożliwia 
użytkownikom zlokalizowa-
nie punktów sieci FordPass 
Charging Network i płacenie 
za usługi ładowania z jedne-
go konta.

Ford ogłosił też plany 

uruchomienia 1000 stacji ła-
dowania w placówkach For-
da w całej Europie w ciągu 
najbliższych trzech lat, aby 
ułatwić pracownikom łado-
wanie ich samochodów. Stu-
art Rowley, prezydent Ford of 
Europe, wezwał rządy, prze-
mysł i instytucje do wspar-
cia dążeń do elektryfikacji 
poprzez szybszą rozbudowę 
publicznej infrastruktury ła-
dowania.

Ford  stworzy ł  także 
w pełni elektrycznego SUV-a 
Mustanga Mach-E. Specyfi-
kacje sprężyn zawieszenia 
i amortyzatorów Mustanga 
Mach-E, elektryczne wspo-

maganie układu kierowni-
czego, elektroniczna kontro-
la stabilności i ustawienia 
napędu na wszystkie koła 
są precyzyjnie dostosowane 
do europejskich dróg i sty-
lów jazdy.

Wyposażony w powięk-
szony akumulator, zapew-
niający większy zasięg i na-
pęd na tylne koła, Mustang 
Mach-E będzie dysponował 
bezemisyjnym zasięgiem jaz-
dy nawet do 600 km (ponad 
370 mil), co pozwoli klien-
tom podejmować bez stre-
su naprawdę długie podróże. 
Osiemdziesiąt pięć procent 
klientów, którzy dotychczas 
zamówili Mustanga Mach-E 
zdecydowało się na akumu-
lator zapewniający zwiększo-
ny zasięg jazdy.

Dzięki szczytowej mocy 
ładowania 150 kW Mustang 
Mach-E z osiągnie zasięg jaz-
dy do 93 km (57 mil) po 10 
minutach ładowania na sta-
cji szybkiego ładowania. Sza-
cuje się, że Mustang Mach-E 
ze standardowym zasięgiem 
będzie potrzebował 38 mi-
nut na doładowanie akumu-
latora od 10% do 80% po-
jemności przy korzystaniu ze 
stacji szybkiego ładowania 
prądem stałym.

W domu, najbardziej 
ekonomicznym rozwiąza-
niem jest Ford Connected 
Wallbox, który zapewnia pię-
ciokrotnie większą moc ła-
dowania, niż typowe domo-
we gniazdko, co oznacza, że 
klienci mogą dodać szacun-
kowy średni zasięg 62 km 
(38 mil) na każdą godzinę ła-
dowania w wersji samocho-
du z rozszerzonym zasięgiem 
i napędem na tylne koła.
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Nowy Hyundai i20
To już trzecia generacja Hyundaia i20, który po raz pierwszy został po-
kazany w roku 2008. Miejski Hyundai wyróżnia się jakością, niezawod-
nością oraz praktycznością. Dynamiczny nowy i20 będzie produkowany 
w Europie, w fabryce Hyundaia zlokalizowanej w Izmir w Turcji i zostanie 
pokazany po raz pierwszy podczas Międzynarodowego Salonu Samocho-
dowego w Genewie, w marcu 2020 roku. 

Nowy Hyundai i20 , poza nowym wyglą-
dem zewnętrznym, został wyposażony także 
w wiele innowacyjnych technologii. We wnę-
trzu znajdziemy dwa kolorowe ekrany o prze-
kątnej10,25-cala. Pierwszy z nich zastępuje 
tradycyjne zegary, natomiast drugi obsługu-
je nawigację oraz system multimedialny. Oba 
ekrany zostały wizualnie połączone i tworzą 
całość wkomponowaną w deskę rozdzielczą. 
Spotykany w tym segmencie pakiet systemów 
bezpieczeństwa obejmuje teraz także nowej 
generacji asystenta unikania kolizji czołowych 
(FCA) z wykrywaniem pieszych oraz rowerzy-
stów, a także oparty na nawigacji tak zwany 
inteligentny tempomat (NSCC).  

W porównaniu do swojego poprzednika 
proporcje i20 stały się bardziej dynamiczne, 
a jednocześnie samochód z łatwością będzie 
poruszać się po obszarach miejskich. Wygląd 
poprawia obniżony dach (-24 mm), szersze 
(+30 mm) i dłuższe nadwozie (+5 mm), a także 
zwiększony rozstaw osi (+10 mm). Dodatkowo 
efekt wizualny wzmacniają nowo zaprojekto-
wane 17-calowe felgi aluminiowe. 

Stylowy charakter tego samochodu pod-
kreślają sportowo wyglądające przednie i tyl-
ne zderzaki, a także nowa osłona chłodnicy. 
Klienci i20 mogą teraz wybierać spośród 10 
kolorów nadwozia, w tym czterech nowych: 
Intense Blue, Aurora Gray, Aqua Turquoise 
i Brass. Dach w kolorze Phantom Black oferuje 
jeszcze więcej możliwości personalizacji dzięki 
opcji dwukolorowego nadwozia.

Dynamiczne proporcje tego auta uzyskano 
zwiększając szerokość nadwozia i zwiększając 
rozstaw osi. Ponadto wygospodarowano jesz-
cze większą przestrzeń do siedzenia dla pa-
sażerów z tyłu. Przestrzeń bagażnika została 
zwiększona o 25 litrów, oferując łącznie 351 li-
trów na bagaż. Natomiast niżej poprowadzona 

linia okien oraz okienko za tylnymi bocznymi 
drzwiami poprawiają widoczność.

Oferując dwa silniki z trzema skrzyniami 
biegów, nowy i20 odpowiada na potrzeby 
różnych kierowców i oferuje jeszcze wydaj-
niejszą jazdę.

Jednostka 1.0 T-GDi dostępna jest w dwóch 
wersjach o mocy 100 KM lub 120 KM. Po raz 
pierwszy dostępny jest 48-woltowy, hybry-
dowy układ napędowy, opcjonalnie w wer-
sji 100 KM lub standardowo w wersji 120 
KM. 48-woltowy napędowy układ hybrydowy 
przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa 
i emisji CO2 o 3-4%. Do wyboru z 48-wolto-
wym układem hybrydowym jest siedmiobie-
gowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów (7DCT) 
lub nowo opracowana sześciobiegowa inteli-
gentna manualna skrzynia biegów (iMT). iMT 
oddziela silnik od skrzyni biegów po zwolnie-
niu przez kierowcę pedału przyspieszenia, 
umożliwiając przejście samochodu w tryb wy-
biegu i oszczędzanie paliwa.

Silnik 1.0 T-GDi 100 KM bez 48-woltowe-
go układu hybrydowego dostępny jest z 7DCT 
lub manualną 6-biegową skrzynią biegów. Ba-
zowy silnik 4-cylindrowy 1.2 MPi oferuje moc 
84 KM i łączony jest pięciobiegową manualną 
skrzynią biegów. 

Norweska Policja w Volvo
Volvo Car Norway podpisało umowę, w ramach której samochody tej marki zasilą flotę nor-

weskiej Policji. Wśród radiowozów, będą także modele V90 Cross Country przystosowane 
do potrzeb specjalnych jednostek dokonujących patroli z pomocą psów. 

Pierwsze samochody policyjne na świecie pojawiły się w USA. 120 lat temu pierwsze ra-
diowozy wyjechały na drogi stanu Ohio. Było to 27 lat przed założeniem marki Volvo. Pierwsze 
Volvo wyjechało z hali w Goeteborgu w 1927 roku. I już dwa lata później samochody tej marki 
zasiliły park maszyn szwedzkiej policji. W firmowym muzeum można podziwiać policyjne Volvo 
Amazon, czy 144. Takich modeli było znacznie więcej. Norwescy mundurowi korzystają z Volvo 
od lat 60-tych. Ostatnio zaopatrywali się głównie w modele XC70 oraz V90. Teraz do tych aut 
dołączy model V90 Cross Country.

Szwedzkie, pojemne kombi są szczególnie cenione jako pojazdy dla specjalnych grup policji 
dokonujących patroli za pomocą psów. Samochody są specjalnie przystosowywane do tych ce-
lów. W bagażniku takiego radiowozu znajdują się klatki do przewozu zwierząt, dodatkowa wen-
tylacja i wyjście awaryjne. Wszystkie radiowozy będą też miały zapewniony ekspresowy serwis, 
by jak najkrócej trwały przerwy w ich służbie.

Proces dostarczania aut Volvo norweskiej Policji rozpoczął się na początku lata 2019 roku. 
Kontrakt obejmuje trzyletni okres z możliwością przedłużenia go o kolejne trzy lata. Oprócz 
Norwegii, pojazdy Volvo służą także Policji w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Holan-
dii, Islandii i Szwajcarii.


