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Odmładzanie z winorośli
WINOROŚL to jedna z najstarszych uprawianych roślin, której cenne właściwości są wykorzystywane także w 

pielęgnacji. Winogrona są skarbnicą witamin i składników mineralnych o szerokim zastosowaniu i spektaku-
larnych efektach działania. RESWERATROL, który występuje w skórce winogron, jest silnym antyoksydantem o 
udowodnionej naukowo skuteczności. Działa odmładzająco, wpływając na 3 mechanizmy starzenia się skóry. 1. Ak-
tywuje sirtuiny „enzymy długowieczności”, które poprawiają procesy naprawcze skóry, zwiększając ich odporność na 
działanie czynników środowiska. 2. Zapobiega glikacji, czyli niszczeniu włókien podporowych skóry, odpowiedzial-
nych za jej młody wygląd. 3. Niweluje działanie wolnych rodników, walczy ze stresem oksydacyjnym, poprawiając 
kondycję i jędrność skóry. Innowacyne połączenie składników z winorośli oraz kompleksu witaminowego dla piękna 
skóry zapewnia Krem liftingujący 50+  Odmładzajacy resweratrol LIRENE. Krem liftingujący skutecznie zmniejsza 

widoczność zmarszczek zapewniając efekt delikatnego napięcia skóry. Poprawia kondycję 
skóry, jędrność i elastyczność. Spektakularne efekty działania potwierdzone są w badaniach 
przez kobiety 50+.  Z serii Odmładzajacy resweratrol LIRENE warto sięgnąc  po Krem 

regenerujący 60+ albo Krem odbudowują-
cy 70+ , a także Wy-
gładzający krem-żel 
pod oczy i na powieki  

i Ultra-naprawcze se-
rum do twarzy, szyi i 
dekoltu. Ceny około 
27 zł, 30- 50 ml.

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

ZDROWIE

Zapomnij o włosach bez objętości! 
Chcesz dodać włosom objętości i odbić je u nasady wypróbuj 

szampon od Anwen – HAIR ME MORE! Zawiera składniki 
delikatnie myjące i oczyszczające skórę głowy, usuwa zanieczyszcze-
nia, pozostałości kosmetyków i nadmiar sebum z włosów. W recep-
turze połączono sok z liści aloesu, proteiny ryżu, składniki aktywne 
amarantusa, glicerynę, ekstrakt z nasion szarłatu zwisłego. Hydrolizo-
wane proteiny ryżowe zwiększają objętość włosów od nasady, dzię-
ki oddziaływaniom elektrostatycznym pomiędzy ujemnie naładowa-
nymi aminokwasami, a ładunkami ujemnymi na powierzchni włosa. 
Biomimetyczne składniki aktywne z Amarantusa zamknięte są w ma-
trycy pochodzenia naturalnego, która tworzy ochronny film na łody-
gach włosów i dodaje im objętości. Matryca pozostaje na powierzchni 

włosa i uwalnia peptydy oraz polisacharydy, które poprawiają kondycję włosów. 
Sok z aloesu i gliceryny zapewnia nawilżenie. Pochodna lukrecji, zapobiega 
nadmiernemu wydzielaniu sebum i działa łagodząco, zmniejszając swędzenie. 
Składniki roślinne zwiększają objętość włosów od nasady, pozostawiają nawil-
żone włosy oraz zapobiegają wydzielaniu sebum. Cena 34,99 zł/200 ml. Piękno nie ma wieku! 

Sprawdź, który składnik jest dobry dla Twojej skóry. W zależności od po-
ry roku, warunków, w których mieszkasz, ale też wieku, potrzeby skóry mogą 
być różne. Warto wraz z ekspertem odkryć je i dopasować produkty zawiera-
jące odpowiednie składniki. W każdej perfumerii Sephora, a także on-line, sko-

rzystać można bezpłatnie z bezpiecznych usług eksperckich 
i prawidłowo dobrać rytuał pielęgnacyjny. 

Podczas indywidulanego spotkania z konsultantem, możesz 
bezpłatnie skorzystać z usługi „Skincare Express”, dzięki której 
w bezpieczny sposób poznasz rodzaj, kondycję i potrzeby swo-
jej skóry. W wybranych perfumeriach Sephora umówisz się też 
na indywidualną konsultację Skincare Express Brand oraz Skin 
Diagnosis z cyfrowym analizatorem skóry ASL. Zapisy i infor-
macje na stronie sephora.pl.

Poznaj 5 głównych potrzeb skóry i składniki, które pobudzą ją do regeneracji: Wypełnienie zmarszczek - KWAS 
HIALURONOWY. Podstawowym zadaniem kwasu hialuronowego jest wiązanie wody. Ujędrnienie skóry - PEP-
TYDY. Odpowiadają za tworzenie płaszcza hydrolipidowego, stymulację produkcji kolagenu i elastyny oraz prze-
noszenie cennych substancji aktywnych do głębszych warstw skóry. Odnowa skóry - RETINOL lub BAKUCHIOL. 
Oba są sprzymierzeńcami gładkiej, jędrnej skóry bez przebarwień i zmarszczek. Retinol to pochodna witaminy A. 
Dobrze dobrany pobudzi skórę do syntezy kolagenu i elastyny oraz znormalizuje stan cery. Bakuchiol to botanicz-
ny odpowiednik retinolu pozyskiwany z rośliny   chińskiej jako środek przeciwzapalny i wspomagający leczenie 
chorób skóry. Bakuchiol nie wywołuje podrażnień i jest dobrze tolerowany przez skórę wrażliwą. Rozświetlenie 
cery - WITAMINA C. To jeden z najskuteczniejszych składników w kosmetykach. Jej obecność w codziennej pie-
lęgnacji sprawia, że skóra odzyskuje jednolity koloryt i blask. Naprawa skóry - OLEJE ROŚLINNE. W olejach są 
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNTK) i witaminy rozpuszczane w tłuszczach (A,D,E,K). Uzupełniają 
niedobór naturalnego tłuszczu i wpływają na poprawę naturalnych procesów naprawczych skóry. 

Owocowe maski do włosów 
Kłopot z rozczesywaniem 

włosów po myciu? Straciły 
gładkość, blask, stały się szorst-
kie i matowe? Polecamy kurację 
naturalnymi maskami z sokiem 
z aloesu marki Yumi. Ratun-
kiem dla włosów wysokoporo-
watych będzie Morelowa Maska 3 w 1 z trzema olejami: lnianym, z kiełków 
pszenicy wiesiołka oraz wyciągiem moreli. No i oczywiście z sokiem z aloe-
su! Najczęstszy przypadek to włosy średnioporowate z tendencją do puszenia 
się przesuszania. Mogą być farbowane i stylizowane. Nie są idealnie gładkie, a 
stosowane kosmetyki błyskawicznie przywracają im blask. Dla ich odżywienia 
przyda się Arbuzowa Maska 3 w 1 Yumi. Jej bazą jest olej rycynowy oraz sok 
z aloesu oraz: olej ze słodkich migdałów, olej z awokado i ekstrakt z arbuza. 
Włosy niskoporowate sprawiają problem poprzez szybkie przetłuszczanie się i 
brak objętości. Są z reguły proste, ciężkie, nie poddają się modelowaniu. Żeby 
ich dodatkowo nie obciążać, warto zapewnić im świeżość i nawilżenie. Ideal-
na będzie Maska Borówkowa 3 w 1 Yumi, a w niej masło shea, olej kokoso-
wy, masło kakaowe, sok z aloesu oraz ekstrakt z borówek. Wszystkie receptury 
masek do włosów Yumi zawierają 96% składników naturalnych i są w 100% 
wegańskie. Produkty uzupełniają gamę szamponów i odżywek. Dostępne są w 
sieci drogerii Hebe. Są to maski 3w1, bo można je stosować jako odżywkę, jako 
maskę regenerującą lub jako krem na końcówki – bez spłukiwania. 

Żel i krem YEGO dla niego
Polecamy nową wegańską serię dla mężczyzn Yego firmy ZIAJA! 

Wygodny żel pod prysznic to również szampon, a balsam po goleniu to 
również krem do twarzy i krem do rąk w każdym z zapachów. Minimum 
kosmetyków, a maksimum działania. Seria zawiera cztery wyjątkowe kody 
zapachu: czerwony cedr, górski pieprz, wetiwer oraz cytrynowa werbena. 
Są to specjalnie dobrane zapachy, aby zminimalizować 
potencjał alergizujący, istotny dla wszystkich z wraż-
liwą skórą. Celem laboratorium ZIAJA było opraco-
wanie skutecznych receptur zawierających 
niezbędne, jak najbardziej zrównoważone 
składniki, aby lista składników była jak 
najkrótsza, a ilość 
składników pocho-
dzenia naturalnego 
jak największa. Fir-
mie zależało rów-
nież na stosowaniu 
ekologicznych opa-
kowań, wygodnych 
w użyciu, dlatego 
tuby i butelki w peł-
ni nadają się do re-
cyklingu. 

Zdrowe płatki śniadaniowe 
Płatki śniadaniowe to szybkie śniadanie dla całej rodziny. Ale czy zdrowe? 

Nie zawsze. W składzie płatków ze sklepowych półek można znaleźć 
m.in. cukier (również syrop glukozowy czy słód jęczmienny), aro-
maty,  emulgatory, tłuszcze nasycone czy sztuczne barwniki. Płatki 
śniadaniowe firmy HELPA to pierwsze ekologiczne płatki, których 
skład stanowi 100% zbóż, nic więcej! Nie zawierają cukru, aromatów 
czy barwników, a także kukurydzy, tak powszechnej w płatkach śniada-
niowych. Mimo to są pyszne i chrupiące! Płatki HELPA to wybór dla tych, 
którzy cenią najwyższą jakość produktu. Nie zawierają szkodliwych pozosta-
łości z pestycydów i środków ochrony roślin. 

- Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy żywnością ekologiczną a kon-
wencjonalną jest brak glifosatu w tej pierwszej. Jest to składnik najpopularniej-
szego aktywnego herbicydu nieselektywnego na świecie. Spożywanie glifosatu 
wraz z żywnością może skutkować nietolerancjami pokarmowymi, alergiami, rozwojem celiakii, cukrzycy, upośledzeniem 
płodności i rozwojem nowotworów - mówi Anna Różyk, dietetyczka i współzałożycielka firmy HELPA

Warto wspomnieć o tym, że firma HELPA to owoc pracy dwóch mam - lekarza i dietetyka, których marzeniem było 
stworzenie naturalnej żywności. W ofercie są  cztery rodzaje płatków: Bio Kulki Jaglano-Orkiszowe, Bio Kulki Orkiszo-
wo-Gryczane z naturalnym kakao, Bio Kuleczki Gryczano-Jaglano-Owsiane i Bio Kółeczka Gryczano-Jaglano-Amarantu-
sowe. Można jeść je z mlekiem, napojem roślinnym, na ciepło lub na zimno, z jogurtem lub po prostu pochrupać same!

ZDROWIE
Od początku w ciąży

Rutynowe stosowanie preparatów wielowitamino-
wych u wszystkich ciężarnych nie jest zalecane, jeśli 
nie ma do tego określonych wskazań medycznych. Nie 
dotyczy to jednak kwasu foliowego, niezwykle ważne-
go składnika, którego odpowiednią ilość trudno zapew-
nić, jeśli jedynym jego źródłem jest dieta. Kwas folio-
wy to jedna z witamin z grupy B ważna zwłaszcza dla 
zdrowia nienarodzonego dziecka i prawidłowego prze-
biegu ciąży. Badania wykazały, że kwas foliowy pomaga we właściwym rozwoju kręgosłupa 
i znacznie obniża możliwość urodzenia dziecka z wadą cewy nerwowej.  Przyjmowanie kwasu 
foliowego w ciąży chroni też przed odklejeniem łożyska, przedwczesnym porodem i małą ma-
są urodzeniową dziecka, a przyszłą mamę przed niedokrwistością. FOLIK (Acidum folicum) 
- 1 tabletka zawiera 0,4 mg kwasu foliowego. Cena 90 tabletek ok. 13 zł.

Skraca chorowanie
Sezon zachorowań trwa, dlatego potrzebne jest 

mocne uderzenie – w wirusy i bakterie. Kiedy do-
mowe sposoby nie wystarczą sposobem na skrócenie 
czasu trwania choroby może być  zastosowanie już 
przy pierwszych objawach infekcji preparatu Gro-
prinosin®. To lek pobudzający układ odpornoscio-
wy do walki z wirusami. Pomocny jest też w leczeniu 
opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wi-
rusa (Herpes simplex). Dostępny jest też Groprinosin 
Forte® (1000 mg) w postaci tabletek (40 tabl. – około 
40 zł). Jego stosowanie jest dużo łatwiejsze. STRONĘ  PRZYGOTOWAŁA  MONIKA  MAŃKOWSKA
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O Ukrainie bez słów
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GDZIE KOŃCZY SIĘ PLAN PUTINA?
Mer Kijowa mówił, jak obecnie wygląda sytuacja w Kijowie. „W tym 

momencie Rosjanie próbują okrążyć Kijów, ale nasi żołnierze dzielnie im 
na to nie pozwalają. W stolicy wszystko jest pod kontrolą. Podstawowe za-
pasy są zapewnione. Pilnowane przez ze mnie miejskie usługi takie jak prąd 
i ciepło też są dostarczane” - dodał Kliczko.

Znacznie gorzej sytuacja wygląda w podkijowskich miejscowościach. 
„Tam dochodzi do humanitarnej katastrofy. Nie ma tam jedzenia, ogrzewa-
nia, prądu, wody. Staramy się pomóc tym ludziom i ich ewakuować” - mó-
wi Kliczko. „Nie wiemy, gdzie kończy się plan Putina. Donieck, Ługańsk? 
Nie! Granica z Polską? Nie! Może granica Niemiec? Może to szalony po-
mysł odbudowy imperium rosyjskiego? Normalny człowiek nie wysyła ty-
le armii i nie zadaje takiego cierpienia drugiemu krajowi” - przestrzegał 
mer Kijowa.

POLACY ZA REZYGNACJĄ
67,8 procent Polaków opowiada się za rezygnacją z rosyjskiego gazu, 

ropy i węgla nawet za cenę wyższych rachunków – wynika z najnowsze-
go sondażu United Surveys. Mniej, bo 52,7 proc. uczestników badania jest 
gotowych zapłacić wyższe podatki po to, żeby sfinansować lepsze uzbro-
jenie polskiej armii. 

OSOBNY TRYBUNAŁ
„To międzynarodowy trybunał oceni, czy Władimir Putin jest zbrodnia-

rzem wojennym – powiedział prof. Marcin Wiącek. Rzecznik Praw Oby-
watelskich podkreślał, że na podstawie tego, co obserwujemy w przeka-
zach medialnych, „możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, 
że przez Międzynarodowy Trybunał Karny lub inny trybunał, który zostanie 
powołany do tej sprawy, ta sytuacja będzie oceniona jako zbrodnie wojenne, 
zbrodnie przeciwko ludzkości”.

O ATAKU W JAWOROWIE
„Powinniśmy jako społeczeństwo zachować spokój. Natomiast nie ba-

gatelizowałbym tej sytuacji jeżeli chodzi o kwestię osób odpowiedzialnych 
za nasze bezpieczeństwo” – tak o rosyjskim ataku na Międzynarodowe Cen-
trum Sił Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie, zaledwie 29 km od 
granicy z Polską, mówił gen. Mirosław Różański. W ataku zginęło 35 osób, 
a 134 zostały ranne.

„Odczytuję to (atak na poligon w Jaworowie – przyp. red.) jako sygnał 
Rosji, że możemy oddziaływać na Ukrainę na całym obszarze” – ocenił gen. 
Mirosław Różański, były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i pre-
zes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINTS.

Generał Różański podkreślił, że Jaworowo to potężny poligon, jeden z 
największych w Europie, z bardzo dobrą infrastrukturą. „Od 2014 r. szkolili-
śmy tam naszych przyjaciół z Ukrainy. Jest on bardzo dobrze przygotowaną 
bazą. To może być miejsce, gdzie może być składowy sprzęt potrzebny dla 
walczących oddziałów Ukrainy” – opowiadał gen. Różański. 

O PRZECIEKU W „FINANCIAL TIMES”
„Adresatem tego przecieku nie jest strona ukraińska tylko opinia świa-

towa. Chodzi o wywarcie presji na opinię światową, stworzenie wrażenia, 
że Rosja jest gotowa do jakichś ustępstw, że w związku z tym Zachód nie 
powinien za bardzo Rosji dociskać, bo wówczas ona nie będzie miała wyj-
ścia i będzie musiała kontynuować wojnę” – tak opublikowany przez „Fi-
nancial Times” rzekomy projekt układu pokojowego pomiędzy Rosją a 
Ukrainą skomentował Sławomir Dębski, szef Polskiego Instytutu Spraw 
Międzynarodowych. 

„Financial Times” to dziennik adresowany do elity politycznej i finanso-
wej, do tej części opinii publicznej światowej, która ponosi koszty nałożenia 
sankcji na Rosję. To jest w moim przekonaniu celowe działanie zmierzające 
do tego, by pokazać, że winną kontynuowania wojny jest strona ukraińska” 
– zauważył Dębski.

BROŃ ZA 1 MLD EURO
1 mld euro z UE przeznaczone zostanie na broń dla Ukrainy. Polska 

przesłała już pierwsze faktury. O taki zwrot kosztów zwróciło się już kilka 
innych państw UE.

Zapadła także decyzja Rady UE o dodatkowych 500 milionach euro na 
dostawy broni dla Ukrainy.

SPRAWA MIG-ÓW 29
„Ta wojna przyspieszy pewne procesy – np. transformację energetyczną” 

– powiedział Radosław Sikorski. Jak zwrócił uwagę eurodeputowany, Ko-
misja już ogłosiła, że będzie zmierzać do całkowitego odcięcia się od rosyj-
skiego gazu, ale stopniowo. Były minister obrony pytany był także o sprawę 
przekazania Ukrainie polskich MiG-ów 29. „Uważam, że przez ujawnienie 
tej sprawy bombardowane są lotniska w zachodniej Ukrainie” – mówił Si-
korski i dodał, że ma nadzieję, że ta sprawa wciąż jest otwarta i że rozmo-
wy na ten temat toczą się poza wiedzą opinii publicznej.

NORD STREAM 2 NIEPOTRZEBNY
„Nord Stream 2 jest niepotrzebny. To nigdy nie był projekt biznesowy. 

Nord Stream 2 to ewidentnie projekt polityczny, który miał utrzymać zależ-
ność Europy od gazu importowanego z Rosji. To stracona inwestycja” – sko-
mentował Anders Fogh Rasmussen, były sekretarz generalny NATO.

„Przekonaliśmy się boleśnie, że Rosji nie można ufać. Powinniśmy byli 
uważniej słuchać Polski, krajów bałtyckich czy innych naszych wschodnich 
sojuszników, którzy mieli z Rosją bardzo złe doświadczenia. Ostrzegaliście 
nas wtedy przed Rosją, ale Europa zachodnia okazała się być zbyt naiwna. 
Odrobiliśmy lekcję i nie sądzę, żebyśmy wrócili do relacji z Rosją tak, jak-
by nic się nie zmieniło” – podsumował Rasmussen.

Według byłego sekretarza generalnego NATO, duże firmy powinny 
wziąć teraz pod uwagę, że „jeśli zadają się z autokratycznymi reżimami w 
czasie koniunktury, ryzykują utratę masy pieniędzy, kiedy nadejdzie konflikt 
z tymi autokratami”. „Więc teraz mają dylemat – muszą wybierać między 
autokracja i demokracją. Muszą stanąć po stronie demokracji. Bo żyją w de-
mokratycznych społeczeństwach i nie powinni się zadawać z autokratami 
czy z dyktatorami” – podkreślił. (red)

TAK  MYŚLĘ

1 września 1982 
roku wszed-

łem po raz pierw-
szy – jako dzien-
n i ka r z - s ta ży sta 
– do ówczesnej re-
dakcji Tygodnika 
„Wprost” przy uli-
cy Śniadeckich w 

Cień barbarzyńskiej 
wojny w Ukrainie…

Poznaniu. Od tamtego czasu napi-
sałem sporo – nie liczyłem, ale bar-
dzo prawdopodobne, że kilka tysię-
cy rozmaitych tekstów. W tym sporo 
felietonów. Mam wprawę, mam do-

domów, bloków mieszkalnych. Ko-
biety, dzieci, schorowani seniorzy. 
Ci najsłabsi najbardziej cierpią, są 
masowo mordowani. Świat zwario-
wał, bo coś co jeszcze tak niedawno 
wydawało się niemożliwe jest dzi-
siaj jak najbardziej realne. Widać 
ból, ból, ból… Widać strach, strach, 
strach… Widać potworne cierpienie 
niewinnych ludzi. Dlaczego? Po co? 
Z Jakiego powodu?

Nie tak dawno temu w jednej z 
rozmów powiedziałem „Wiesz, pie-
niądze nie są w życiu najważniejsze.” 
Wiem, wiem, wtedy zabrzmiało to 
niezbyt szczerze, niezbyt prawdzi-
wie. Ale dzisiaj jest już zupełnie ina-

To co się dzisiaj dzieje na Ukra-
inie rodzi łzy. Ci ludzie wygnani 
ze swoich domów uciekają, a nie-
którzy nie wiedzą nawet dokąd. 
A jeszcze wczoraj, a jeszcze przed 
24 lutego, było tak pięknie, tak 
normalnie. Dzisiaj jest wszech-
obecny zwierzęcy strach, obawa 
przed śmiercią i cierpieniem albo 
– co bywa jeszcze gorsze – obawa o 
los swoich najbliższych. Dzisiaj jest 
nie tylko obawa – jest śmierć i jest 
cierpienie. Wszędzie, wszechogar-
niające. Czuje się to każdą cząst-
ką zmaltretowanego ciała, każdym 
płytkim oddechem, każdym ude-
rzeniem serca.

FELIETONFELIETON

FOT.  INTERNET

świadczenie, wiem jak się to robi. A 
dzisiaj… nie potrafię napisać felieto-
nu o bestialskiej wojnie w Ukrainie. 
Nie znam słów, którymi można by 
opisać to, co się tam dzisiaj dzieje. 
Nie ma chyba takich słów…

To po co pisać? Bo zobowiąza-
łem się tworząc rubrykę „Tak myślę”, 
bo Czytelnicy tego się domagają. 
Jak kiedyś zrezygnowałem na jakiś 
czas z pisania felietonów na łamach 
„Twojego TYGODNIA WIELKOPOL-
SKIEGO”, to rozdzwonił się telefon. 
Dzwonił między innymi Stanisław 
Wróbel, były radny Rady Gminy Su-
chy Las (2006-2014). Dzwonił i na-
mówił mnie do powrotu z felieto-
nami na łamy „TTW”. Ale 24 marca 
2022 roku, gdy wojska Federacji Ro-
syjskiej napadły na Ukrainę, świat 
się zmienił i nigdy już nie będzie taki 
jak przedtem. Ja się zmieniłem.

Mordowanie na oczach świata 
kobiet i dzieci rakietami, bombami 
i pociskami artyleryjskimi dzieje się 
dzisiaj, w XXI wieku, zaledwie kilka-
set kilometrów od Poznania. Dzisiaj 
już wiadomo, że co czwarty Ukrai-
niec stracił swój dom, nie ma dokąd, 
do czego wracać. Ciężarne kobie-
ty rodzą na gruzowiskach,  bandy-
ci w rosyjskich mundurach strzela-
ją do ludzi stojących w kolejce po 
chleb, w oblężonych miastach (tak 
– miastach, a nie obiektach wojsko-
wych) ludzie nie mają ogrzewania, 
nie mają wody do picia, brakuje im 
lekarstw, chowają się w schronach, 
giną pod gruzami swoich własnych 

czej. Gonitwa za nowym samocho-
dem, choć ten używany dzisiaj jest 
jeszcze całkiem OK, dążenie do wy-
budowania nowego domu koniecz-
nie większego od domu sąsiada wy-
gląda dzisiaj trochę inaczej niż przed 
24 lutego. Szczególnie w kontekście 
obrazów z Kijowa, Charkowa czy 
Mariupola. Szczególnie w kontek-
ście zdjęć zrujnowanej ulicy niegdyś 
pięknego miasta, ulicy zawalonej 
gruzem z pobliskich budynków, na 
której stoją zaparkowane wraki wy-
palonych do cna samochodów. W 
kontekście leja po rakiecie w miej-
scu, w którym stał kiedyś piękny 
dom. W kontekście zrównanych z 
ziemią osiedli mieszkaniowych po-
goń za kupnem kolejnego mieszka-
nia pod wynajem wydaje się teraz 
jakimś niestosownym żartem. Dzi-
siaj dla wielu Ukraińców ma większy 
sens od kupna nowego samocho-
du łyk czystej wody, nawet prowi-
zoryczny opatrunek, miska ciepłej 
zupy.

Może więc warto się zatrzymać 
w tej naszej codziennej gonitwie…

Okazuje się, że nic nie jest dane 
raz na zawsze. Że wszystko może być 
ulotne, chwilowe, przemijające. Dla-
tego o wszystko zawsze trzeba i war-
to walczyć. O zdrowie, o miłość,  o 
przyjaźń, o miłe chwile, o dobre sło-
wo, o człowieczeństwo, o ludzką so-
lidarność… Trzeba walczyć i trzeba 
to wszystko co jest naprawdę ważne 
pielęgnować. Bo może został tylko 
jeszcze jeden normalny dzień…

Kiedyś, przed wojną było normal-
nie. I nikt wtedy nie myślał, że czas 
jest nieodwracalny. Że każda godzi-
na, minuta czy sekunda jest jedyna, 
niepowtarzalna, skończona. Że nie 
powinniśmy tych drogocennych se-
kund, minut i godzin marnować na 
jakieś bzdury, na bezsensowne spo-
ry, na idiotyczne przepychanki. I nag-
le spada nie wiadomo skąd rakieta, 
nagle, nadlatuje w bombą odrzu-
towiec szturmowy, nagle spada na 
blok mieszkalny, teatr albo ludzi sto-
jących w kolejne pocisk wystrzelony 
przez jakiegoś psychopatę z czołgu, 
którego nawet nie widać, nagle wy-
bucha rakieta wystrzelona z okrętu 
podwodnego, który jest gdzieś tam, 
kilkaset kilometrów stąd. I wtedy 
tych straconych na głupoty sekund, 
minut i godzin już się nie odzyska. 
Zostanie tylko żal, że były… tak bar-
dzo stracone.

Wiem, przepraszam, to nie jest 
felieton o wojnie. Nie umiem, nie 
potrafię, nie chcę pisać o tym, co 
widzę na zdjęciach w oczach ukra-
ińskich kobiet i dzieci ukrywających 
się w schronach, ukraińskich star-
ców, którzy nie mogą zejść do schro-
nu, bo mają kłopoty z poruszaniem 
się. Wiem, ale starałem się napisać 
o cieniu tej barbarzyńskiej wojny. O 
tym, co mi uzmysłowiła, o tym, co 
przez nią zrozumiałem, o tym, co 
wszyscy powinniśmy zrozumieć.

Bo…, naprawdę…, nic nie jest da-
ne raz i na zawsze. Nic…

TOMASZ MAŃKOWSKI   
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Schrony dla wybranych
Uratuje się co dziesiąty poznaniak
Gdyby nad Europą przetoczyła się atomowa nawałnica, to 
tylko mieszkańcy Szwajcarii mieliby szansę na zbiorowe 
chronienie się przed jej skutkami i – co za tym idzie – na 
uratowanie zdrowia i życia. Budowa schronów jest tam 
obowiązkowa i uregulowana prawnie. Jest w nich ponad 
sześć milionów miejsc, co oznacza, że mogą pomieścić 
ponad dziewięćdziesiąt procent Helwetów. W Polsce jest 
dużo gorzej. W schronach jest miejsc dla nieco tylko 
ponad dwóch procent ludności. Szacunki, którym nie do 
końca można wierzyć wskazują, że w miarę bezpiecznie 
– w razie zagrożenia atakiem współczesnymi środkami 
bojowymi lub w sytuacji skażenia środowiska substancjami 
promieniotwórczymi czy chemicznymi – czuć się może 
nieco ponad trzynaście procent mieszkańców aglomeracji 
poznańskiej. 

JACEK KORNASZEWSKI   

Z danych Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

Urzędu Miasta Poznania (do lutego 
2005 roku był to Miejski Inspektorat 
Obrony Cywilnej) wynika, że ma-
my w Poznaniu 121 w pełni wypo-
sażonych budowli ochronnych zlo-
kalizowanych na terenie zakładów 
pracy i przeznaczonych dla ich za-
łóg oraz 157 schronów utrzymywa-
nych w gotowości na przyjęcie „zwy-
kłej” ludności. Przyjmując, że jedno 
schronienie może pomieścić około 
osiemdziesięciu do stu osób, uzy-
skamy maksymalną liczbę 27.800 
miejsc, a od niej daleka jeszcze dro-

ga do owych trzynastu procent i stąd 
moje ograniczone zaufanie do tych 
danych. 

Typowe poznańskie schrony 
mają około sześćdziesięciu me-
trów kwadratowych powierzchni 
użytkowej, ściany grubości około 
sześćdziesięciu centymetrów, wyj-
ście zapasowe zlokalizowane poza 
ewentualnym rumowiskiem powsta-
łym po zburzeniu budynku, stropy 
wytrzymujące nacisk sporo ponad 
trzech ton na metr kwadratowy, gra-
witacyjny lub mechaniczny system 
wentylacyjny, zbiorniki na wodę pit-
ną, ubikację, umywalkę. Większość 

pobudowana została w latach pięć-
dziesiątych minionego stulecia.

Bardzo różny jest stan techniczny 
naszych budowli ochronnych. Byłem 
w takiej „wzorcowej” przy ulicy Ży-
dowskiej, ale widziałem też mocno 
zdewastowane przy ulicach Mała-

chowskiego czy świętego Michała. 
Ta pierwsza służy celom dydaktycz-
nym więc – choć skromnie wyposa-
żona – utrzymywana jest wzorowo, 
zbiorniki na wodę lśnią nowością, 
drożne jest wyjście awaryjne z tak 
zwanym szybem wyłazowym, dzia-

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 
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łają urządzenia do filtrowania po-
wietrza, sprawne jest oświetlenie i 
awaryjne zasilanie akumulatorowe. 
W tych drugich jest znacznie gorzej 
– brudne, zagracone, wyjścia awa-
ryjne (zabezpieczone prowizorycz-
nie ażurowymi ściankami z cegieł) 
mocno zdewastowane.

Za utrzymanie schronów we 
właściwym stanie odpowiadają za-
rządcy i właściciele budynków. Ja-
ko tako jest więc w obiektach ad-
ministrowanych przez instytucje i 
zakłady pracy, dużo gorzej w tych 
znajdujących się w zasobach komu-
nalnych, w rękach wspólnot miesz-
kaniowych czy prywatnych właś-
cicieli. Tych ostatnich trudno jest 
nawet namówić, by w tak zwanych 
„ciągach piwnicznych” nie zama-
lowywali strzałek i napisów „Do 
schronu”. Cóż więc mówić o dbało-
ści o resztę i jak ją egzekwować? Te-
oretycznie, w razie potrzeby, użyt-
kującym schrony w innym celu niż 
wskazuje ich przeznaczenie, można 
narzucić nawet kilkugodzinny ter-
min przywrócenia założonych funk-
cji. Ale nikt tego nie ćwiczy, nikt 
więc nie wie, jak takie zobligowanie 
mogłoby wyglądać w praktyce.

Na szczęście zagrożenie wojną 
atomową jest w tej chwili w Europie 
czysto teoretyczne. W zupełnie in-
nych kategoriach rozpatrywać trze-
ba natomiast groźbę skażenia wsku-
tek – na  przykład – jakiejś potężnej 
awarii chemicznej czy ataku bioter-
rorystycznego. Gdyby takowe się 

Zamurowane wejście do schronu przy ulicy Zamkowej.  FOT. 2X   JACEK KORNASZEWSKI

Zbiorniki z wodą pitną (o dziwo pełne).
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- Jak pan zareagował 
na wiadomość, że wojska 
rosyjskie weszły na teryto-
rium niepodległego, suwe-
rennego państwa, na Ukra-
inę?

- Agresję Federacji Ro-
syjskiej na Ukrainę, wojnę 
która rozpoczęła się 24 lute-
go,  przyjąłem z niedowie-
rzaniem. Byłem w szoku, że 
coś takiego może się zdarzyć 
w XXI wieku tak blisko pol-
skich granic.

- Pierwsza myśl?
- Co to oznacza dla na-

szych przyjaciół z ukraińskie-
go miasta Hniwań, z którym 
w 2017 roku, po kilkunastu 
miesiącach przygotowań, 
podpisaliśmy umowę o part-
nerstwie. Hniwań leży na Po-
dolu, w obwodzie winnickim, 
w centralnej części Ukrainy, 
na południe od Kijowa. To 
partnerstwo sprawiło, że ma-
my tam wielu przyjaciół, zna-
my się, lubimy, odwiedzamy. 
Po 24 lutego martwiliśmy się 
jednak o ich bezpieczeństwo 
i – niestety – okazało się, że 
słusznie. W szóstym lub siód-
mym dniu tej niepotrzebnej, 
tak bardzo brutalnej wojny, 
wojska rosyjskie zbombardo-
wały lotnisko w tej miejsco-
wości.

- Jak długo trwało to nie-
dowierzanie, że to wszystko 
jednak dzieje się napraw-
dę?

- Krótko, bo nadszedł czas 
konkretnego działania w tej 
niezwykłej sytuacji. Musieli-
śmy szybko włączyć się jako 
samorząd w system pomocy 
dla Ukraińców, którzy z po-
wodu tej inwazji zdecydowa-
li się opuścić swój kraj. Prze-
de wszystkim uciekają oni do 
Polski i ten kierunek jest jak 
najbardziej racjonalny. To na-
si sąsiedzi i trudno się dziwić, 
że naszą granicę przekroczy-
ło już tak wielu uchodźców 
– dane są różne, ale mówi się 
już o dwóch milionach ko-
biet i dzieci z Ukrainy, które 
u nas szukają bezpiecznego 
schronienia.

- Najpierw rzucili się po-
magać zwykli, prywatni lu-
dzie…

- To zupełnie naturalne, 
ta spontaniczność, te bły-
skawicznie organizowane 
zbiórki, ta chęć przyjmowa-
nia uchodźców w swoich do-
mach jest kolejnym potwier-
dzeniem, że solidarność nie 
jest dla nas pustym słowem. 
Dotyczy to także mieszkań-
ców naszej gminy, którzy w 
tych dniach udowodnili, że 

mają wielkie serca, że stać 
ich na poświęcenia, by pomóc 
potrzebującym.

- Rozumiem, ale tak 
wiecznie nie będzie. Wo-
lontariusze wrócą do pracy, 
na uczelnie, organizacjom 
pozarządowym skończą się 
fundusze. Co wtedy?

- Teraz przyszedł czas na 
podjęcie zorganizowanych 
form pomocy, także przez nas, 
przez samorząd. Niestety, do-
piero po dwudziestu dniach 
tej wyniszczającej wojny do-
czekaliśmy się specustawy, 
która dotyczy pomocy dla 
Ukraińców.  Brakuje jednak 
ciągle aktów wykonawczych 
do tej ustawy, które pozwo-
lą na precyzyjne określenie 
form pomocy i zabezpiecze-
nie funduszy przez państwo 
na ten cel. My jako gmina 
Suchy Las uruchomiliśmy 
w naszym budżecie rezerwę 
kryzysową. Mamy sytuację 
kryzysową jest to więc jak 
najbardziej zrozumiałe.

- Ta rezerwa kryzysowa 
wystarczy na długo?

- Wystarczy na pomoc 
dla uchodźców jeśli chodzi 
o żywność, środki czystości 
itp. Kilka dni temu przyję-
liśmy dużą grupę uchodź-
ców z miejscowości Hniwań 
i musieliśmy zabezpieczyć 
dla nich schronienie i sze-
roko rozumianą aprowizację. 
Jak długo będą przebywać w 
Polsce? Nikt tego nie wie, 
bo nikt nie wie co będzie ju-
tro, za tydzień, za miesiąc w 
Ukrainie.

- Czego jako samorządo-
wiec oczekuje pan od władz 
państwowych?

- Konkretnych informa-
cji ile otrzymamy wsparcia 
finansowego w przeliczeniu 
na jednego uchodźcę. To ko-
nieczna informacja, by spraw-
nie i szybko stworzyć tym lu-
dziom godne warunki pobytu 
w naszym kraju, nie rezygnu-
jąc równocześnie z realizacji 
zaplanowanych wcześniej in-
nych zadań. Chodzi o opiekę 
zdrowotną, oświatową, wy-
płatę świadczeń socjalnych 
itp. dla uchodźców i zadania 

Z SUCHEGO LASU
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Pomagamy Ukrainie…
24 lutego, rano, rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. To wojna totalna, 
w której Rosjanie atakują nie tylko obiekty wojskowe, ale każdego dnia 
mordują osoby cywilne. Bomby spadają na bloki mieszkalne, szpitale, 
klasztory, kamienice w centrach zabytkowych miast. Tam ludzie umierają 
od bomb, braku wody do picia, wyziębienia, braku lekarstw i wyżywienia. 
Dlatego wielu mieszkańców dużych miast, miasteczek i wsi ukraińskich 
ucieka przed okropieństwem wojny, przed śmiercią i zniszczeniem. Są 
to najczęściej kobiety z dziećmi, bo mężczyźni zostają, by walczyć. Nasi 
goście z Ukrainy są przerażeni, często zagubieni, bez dobytku, z jedną 
parą butów, w jednej kurtce, z dobytkiem w niewielkiej torbie. Szukają 
ratunku, spokoju, wytchnienia. Przede wszystkim w Polsce, także w Su-
chym Lesie. Czy zdamy ten trudny egzamin z człowieczeństwa?

Już zdajemy. Wielu Polaków spontanicznie, 
z odruchu serca, z wewnętrznej potrze-

by pomaga, zabiera zrozpaczone, przerażone 
wojną i cierpieniem kobiety i dzieci pod swój 
dach, nie bacząc na koszty, poświęcając tym 
ludziom swój wolny czas. To niesamowite, 
ale w dłuższej perspektywie prywatni ludzie 
nie poradzą sobie ze wszystkimi problemami 
związanymi z Ukraińcami szukającymi u nas 
schronienia, nieba bez bombowców i samolo-
tów szturmowych, nocy bez wybuchających w 
pobliżu rakiet, dni bez pogrzebów poległych 
żołnierzy… Potrzebne jest wsparcie państwa, 
samorządu.

- W celu skoordynowania działań pomoco-
wych – mówi Sylwia Malendowska, dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie 
- uruchomione zostały adresy mailowe, pod 
które osoby potrzebujące pomocy mogą zgła-
szać swoje potrzeby (ukraina@ops.suchylas.
pl) oraz osoby chcące taką pomoc oferować 
(bankofert@ops.suchylas.pl). Informacja taka 
została upubliczniona, jest rozpowszechnia-
na z zaakcentowaniem, że w sprawie potrzeb  
można pisać także w języku ukraińskim lub 
rosyjskim. Utworzone zostały również formu-
larze ułatwiające zgłaszanie ofert, trwają prace 
nad utworzeniem formularza do zgłaszania po-
trzeb w języku ukraińskim i rosyjskim.

To jednak jeszcze nie wszystko, bowiem 
pozyskiwanie tego typu informacji (o potrze-
bach i ofertach) odbywa się również drogą 

telefoniczną (61 250-03-60) i bezpośrednio 
przez osoby zgłaszające się do Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Suchym Lesie przy ulicy 
Bogusławskiego 17. 

- Na stronach internetowych i facebooko-
wych Ośrodka – dodaje Sylwia Malendowska,  
dyrektor OPS w Suchym Lesie - umieszczane 
są informacje przydatne dla osób z Ukrainy 
dotyczące legalności pobytu, zgłaszania dzie-
ci do placówek oświatowych oraz możliwości 
podejmowania zatrudniania, oferowanej po-
mocy psychologicznej oraz prawnej. Osoby 
zgłaszające się do Ośrodka są rejestrowane w 
celu zidentyfikowania liczby osób przebywa-
jących na terenie naszej gminy. By to ułatwić 
zostały utworzone formularze do rejestracji w 
języku ukraińskim i rosyjskim.

W sucholeskim Ośrodku powstało także 
stanowisko do spraw obsługi obywateli Ukra-
iny, które obsługiwane jest – co bardzo ważne 
- przez osobę z Ukrainy na podstawie oświad-
czenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 
- zgłaszanego do Powiatowego Urzędu Pra-
cy, a po uzyskaniu wpisu na podstawie umo-
wy zlecenia.

Pracownicy OPS współpracują także z 
osobami koordynującymi zbiórkę darów dla 
Ukraińców w Centrum Kultury w Suchym 
Lesie, zajmują się kierowaniem i przekazy-
waniem informacji o możliwości skorzysta-
nia z pomocy rzeczowej. Placówka ma stały 

Dokończenie na stronie 8

Potrzebny jest system
Rozmowa z GRZEGORZEM WOJTERĄ, 
wójtem gminy Suchy Las

Dokończenie na stronie 8
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Pomoc dla Ukrainy / Допомога Україні
W związku z koordynacją działań skierowanych do obywateli Ukrainy 

przybywających na teren naszej gminy, zostały uruchomione adresy mailowe 
dla osób potrzebujących: ukraina@ops.suchylas.pl oraz tych, którzy oferują 
swoją pomoc: bankofert@ops.suchylas.pl.

Люди, які приїжджають з України і потребують допомоги, просимо 
писати на електронну адресу ukraina@ops.suchylas.pl.

Punkt Rejestracyjny dla uchodźców z Ukrainy / 
Пункт реєстрації біженців з України

Od poniedziałku 07 marca 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Su-
chym Lesie przy ul. Bogusławskiego 17 ruszył punkt rejestracyjny dla uchodź-
ców z Ukrainy, czynny od poniedziałku do piątku, w  godz. od 7.30 do 15.30, 
z obsługą w języku ukraińskim i rosyjskim. Zachęcamy do zgłaszania się do 
OPS bezpośrednio lub telefonicznie: 61 25 00 360, 61 25 00 368.

Jest to niezwykle ważne, by móc oszacować skalę potrzeb i zaplanować 
kolejne działania. Prosimy również o pomoc mieszkańców gminy – w sytuacji, 
gdy osoby przebywające pod Waszym dachem nie czują się na siłach, żeby się 
zgłosić do OPS, zróbcie to w ich imieniu, za ich zgodą.

З понеділка 07 березня 2022 року в Центрі Соціального Захисту в Сухому 
Лісі, вул. Bogusławskiego 17, відкрився пункт реєстрації біженців з України, 
працюватиме він  з понеділка до п’ятниці з 7.30 до 15.30 обслуговування 
українською та російською мовами.

Рекомендуємо зв’язатися з нами безпосередньо або по телефону: 
61 25 00 360, 61 25 00 368.

Нам надзвичайно важливо оцінити масштаб потреб і спланувати 
наступні заходи. Також просимо допомоги у тих жителів ґміни, які 
прихистили у себе прибуваючих, щоб у ситуації, коли такі особи не мають 
змоги зголоситись до нас особисто, робили це від їхнього імені, за їхньою 
згодою.

PESEL dla uchodźców z Ukrainy, którzy chcą 
pozostać w Polsce / PESEL для біженців з України, 
які хочуть залишитися в Польщі

W dniu 16 marca 2022 r. rozpoczęło się umawianie wizyt na nadanie 
numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy. Należy pamiętać, że numer PESEL 
nadaje się osobom, które nie zamierzają przemieszczać się już do innych 
państw.

Umawianie wizyty: telefonicznie 61 8926 250 lub 61 8926 278, w ponie-
działki 8-17, od wtorku do piątku 7-15; osobiście w Biurze Obsługi Interesan-
tów (parter budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 13 w Suchym Lesie).

16 березня 2022 року ми розпочнемо запис для присвоєння 
номера PESEL біженцям з України. Слід пам’ятати, що номер 
PESEL присвоюється людям, які не мають наміру переїжджати 
в інші країни.
Записатися на прийом можна:
•  за телефонами 61 8926 250 або 61 8926 278, по понеділках з 8-17, з вівторка 
по п’ятницю  з 7-15;

•  особисто в Офісі обслуговування клієнтів (перший поверх офісної будівлі 
за адресою вул. Szkolna 13 в Suchy Las).
Хто може подати заявку:
•  громадянин України;
•  дружина/чоловік громадянина України, яка/який не має українського 
громадянства;

•  громадянин України, який має Картку поляка та його сім’я;
які прибули на територію Польщі у зв’язку з бойовими діями в Україні 
в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо з території України (перетнули 
польсько-український кордон).
Необхідні документи:
•  заява на присвоєння номера PESEL, заповнена латинським алфавітом 

(згідно паспортних даних);
•  документ, який підтверджує дані, які ви надаєте в заяві, включаючи вашу 
особу (наприклад, закордонний паспорт або інший проїзний документ, 
карту поляка, інший документ з фотографією (український паспорт 
старого зразка, id карта, свідоцтво про народження). Якщо у вас немає 
такого документа , необхідно буде подати заяву (під страхом кримінальної 
відповідальності);

•  кольорова фотографія з розмірами 35x45 (ширина x висота), яка відповідає 
іншим вимогам Закону про посвідчення особи (Гміна підписує договір 
з фотографами про безкоштовне вироблення фотографій. Для цього вам 
потрібно в Уженді отримати карту виконання такої фотографії і з цим 
документом звернутися до фотографа.).
Місце і спосіб подачі заявки:
•  особисто в будь-якому муніципальному офісі (уряд гміни).
Процедура:
•  записатися на прийом і з’явитися особисто в обумовлений день і час 
в муніципальній офісі (уряді гміни);

•  принести заповнену заяву, фото та необхідні документи;
•  зняти відбитки пальців у осіб старше 12 років;
•  підписати заяву в присутності посадової особи (в конкретному місці). За 
неповнолітніх заяву подає однин з батьків, опікун, куратор, тимчасовий 
опікун призначений судом або особа, яка фактично веде опіку над дитиною;

•  видача документа про присвоєння номера PESEL;
•  поредбачуваний час відвідування уряду 30-60 хвилин / особа.
Оплати:
Відсутня оплата за видачу документа для присвоєння номера PESEL.
Додаткові / необов’язкові послуги в заяві для присвоєння 
номера PESEL:
•  налаштування довіреного профілю (це цифровий інструмент, який 
дозволяє займатися офіційними справами онлайн, не виходячи з дому). 
В інтернеті він виконує ту ж функцію, що і документ, що посвідчує особу, 
і дозволяє підписати електронний документ, адресований державному 
управлінню, з підписом, який юридично еквівалентний власноручному 
підпису.  Для створення профілю Вам потрібна адреса електронної пошти 
і мобільний телефон.

Magazyn / Склад
Magazyn dla potrzebujących uchodźców z Ukrainy w garażach Centrum 

Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las czynny jest w każdy ponie-
działek, środę, piątek w godz. 17– 19. Adres ul. Szkolna 16; 62-002 Suchy Las 
(wejście z tyłu budynku).

Склад для потребуючих українських біженців у гаражах Культурного 
центру та Публічній бібліотеці Гміни Сухий Лас працює щопонеділка, 
середи та п’ятниці з 17 до 19. Адреса вул. Школьна 16; 62-002 Сухий лас 
(вхід з задньої частини будівлі).

Bezpłatna komunikacja dla uchodźców / 
Безкоштовне спілкування для біженців

Uchodźcy ukraińscy mogą otrzymać specjalne zaświadczenie, na podstawie 
którego przez 30 dni mogą bezpłatnie jeździć komunikacją miejską i gminną.
Українські біженці можуть отримати спеціальне посвідчення, 
на підставі якого вони можуть безкоштовно їздити в міському 
та комунальному транспорті протягом 30 днів.

Особи, які хочуть скористатися безкоштовним проїздом повинні 
звернутися до рецепційного пункту, який знаходиться у Міжнародному 
виставковому центрі у Познані (MTP, Międzynarodowe Targi Poznańskie) 
або потрібно відвідати один з Пунктів обслуговування клієнта Управління 
міським транспортом (ZTM, Zarządu Transportu Miejskiego) у Познані, від 
сьогодні (1 березня) зможуть отримати спеціальну довідку. На підставі 
цієї довідки протягом 30 днів українці матимуть можливість безкоштовно 
користуватися міським транспортом.

Довідку з голограмою видаватимуть на підставі пред’явленого 
українського паспорта або іншого документу, який підтверджує перетин 
польсько-українського кордону 24 лютого або пізніше.

На підставі цієї довідки буде можливість безкоштовно користуватися 
міським транспортом на всіх лініях Управління міського транспорту (ZTM, 
Zarządu Transportu Miejskiego) і в межах познанської агломерації у всіх 
тарифних зонах. Довідка буде мати такий самий статус, як повноцінний 
квиток, і буде дійсною протягом 30 днів.

Довідку можна отримати у рецепційному пункті у Міжнародному 
виставковому центрі у Познані (MTP, Międzynarodowe Targi Poznańskie), 
у Бюро Обслуговування Клієнта Управління міського транспорту (ZTM, 
Zarządu Transportu Miejskiego) під кругове перехрестям Капоньєра (Rondo 
Kaponiera) (робочі години: від понеділка до п’ятниці від 09 до 17), а також в 
одному з Пунктів Обслуговування Клієнта Управління міського транспорту 
(ZTM, Zarządu Transportu Miejskiego), що працюють від понеділка до 
п’ятниці від 06 до 20.
•  Оґроди (Ogrody), кінцева трамвайна зупинка;
•  Кругове перехрестя Капоньєра (Rondo Kaponiera), рівень-1;
•  Вокзал Собеського (Dworzec Sobieskiego) біля кінцевої зупинки 
познанського швидкісного трамваю на осєдлі Яна ІІІ Собеського;

•  Ґурчин (Górczyn), кінцева трамвайна та автобусна зупинка;
•  Юніково (Junikowo), кінцева трамвайна та автобусна зупинка;
•  площа Весни Народів (plac Wiosny Ludów) – будинок торгівельного 
центру Купєц Познанські (Kupiec Poznański) (вхід від вулиці 
Стшелецька/ ul. Strzelecka);

•  Дембєц (Dębiec), кінцева трамвайна та автобусна зупинка;
•  Кругове перехрестя Сьрудка (Rondo Śródka) – автобусна 
станція;

•  Західний Вокзал (Dworzec Zachodni PKP).

INFORMATOR –  ИНФОРМАТОР
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kontakt i współpracuje  ze  Swietłaną Brudz, 
by między innymi rozpowszechnić informację 
o planowanym spotkaniu dla obywateli Ukra-
iny i wszystkich innych ważnych dla nich ini-
cjatywach. 

- Każda pomoc jest potrzebna – tłuma-
czy Sylwia Malendowska, dyrektor OPS w 
Suchym Lesie – doceniamy zaangażowanie i 
poświecenie naszych mieszkańców, jesteśmy 
dumni, że razem tak wiele udało nam się już 
zrobić, że wiele kobiet i dzieci z Ukrainy zna-
lazło w naszej gminie bezpieczne schronienie. 
Ale… Wystosowaliśmy apel do mieszkańców 
naszej gminy prosząc o świadome podejmowa-
nie decyzji dotyczących przyjmowania osób z 
Ukrainy. Chodzi o to,  że najprawdopodobniej 
ta pomoc będzie musiała być udzielona przez 
wiele tygodni, a nawet miesięcy. Wystosowa-
liśmy ten apel w związku z pojawiającymi się 
niepokojącymi informacjami o wycofywaniu 
się niektórych osób z podjętych wcześniej zo-
bowiązań.

Interesującą inicjatywą jest pomysł powo-
łania lokalnych liderów na terenie jednostek 
pomocniczych w gminie w celu skoordyno-
wania działań i pozyskiwania niezbędnych 
danych do pełnej diagnozy dotyczącej liczby 

osób przebywających na terenie gminy. Ko-
lejnym dobrym pomysłem jest pozyskiwanie 
ze społeczności ukraińskiej przebywającej już 
wcześniej na terenie gminy wolontariuszy uła-
twiających kontakt ze osobami przebywający-
mi z Ukrainy oraz utworzenie bazy dostępnej 
pomocy psychologicznej dla osób przybywa-
jących z Ukrainy.

- Z danych na dzień 15 marca – mówi Syl-
wia Malendowska, dyrektor OPS w Suchym 
Lesie – wynika, że w naszej gminie mamy 314 
osób, które musiały uciekać z Ukrainy z powo-
du brutalnej napaści Rosji na ten kraj. Nieste-
ty, inna informacja jest taka, że praktycznie nie 
mamy już ofert od mieszkańców, którzy mogą 
i chcieliby przyjąć gości z Ukrainy pod swój 
dach… Co będzie dalej? Praca, praca, pra-
ca… Zorganizujemy pomoc prawną i psycho-
logiczną dla Ukraińców, będziemy wypłacać 
zasiłki jednorazowe i świadczenia rodzinne, 
utworzymy niewielki bank żywności w OPS. 
Czekaliśmy na specustawę o pomocy uchodź-
com, teraz czekamy na szczegółowe rozporzą-
dzenia do tej ustawy. Jedno wiem na pewno 
– z wsparciem naszych mieszkańców nikogo 
z przyjaciół z walczącej także za nas Ukrainy 
nie zostawimy bez pomocy… (mat)  

Pomagamy Ukrainie…

które realizowaliśmy i realizujemy dla na-
szych mieszkańców. Trzeba to wszystko do-
brze zorganizować, trzeba to wszystko pogo-
dzić, by nie antagonizować tych dwóch grup 
społecznych, by nie zniszczyć tej empatii Po-
laków w stosunku do cierpiących Ukraińców. 
Z czasem spontaniczne, płynące z odruchu 
serca pomaganie trzeba zastąpić pomaganiem 
systemowym. To ogromna rola państwa i sa-
morządu, ale my musimy dostać od państwa 
instrumenty, by ten system zorganizować i 
prowadzić na szczeblu gminnym.

- Co z nadaniem uchodźcom numerów 
PESEL?

- Chcemy to dobrze przygotować, by 
czas oczekiwania naszych gości był jak naj-
krótszy.

- A co potem?
- Wierzę, że nasi mieszkańcy, którzy pod-

jęli się pomocy, którzy zaprosili gości z Ukrai-
ny do swoich domów, wytrwają w tym trudzie 
tak długo jak będzie trzeba. Jestem przeko-
nany, że tak właśnie będzie. Wiem także, że 
dłuższy pobyt w naszym kraju Ukraińców 
uciekających przed wojną będzie związany z 
różnego typu trudnościami i my jesteśmy na 
to przygotowani. Będziemy się starali naszych 
mieszkańców wspierać w takich sytuacjach. 
Na szczęście możemy także liczyć na wsparcie 
wielu firm sucholeskich. Jest tak wiele takich 
przykładów, że nie sposób nikogo wymienić. 
Jedno jest pewne – nasi goście z Ukrainy li-
czą na nas. Nie możemy ich zawieść i jestem 
pewny, że razem zdamy ten trudny egzamin. 
(mat)

Naszej koleżance Justynie Radomskiej
składamy najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci MAMY
ŚP. DANUTY OWCZARCZAK

W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu, 
przesyłając słowa otuchy i wsparcia.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy Suchy Las 

Panu Radosławowi Banaszakowi
Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Suchy Las

wyrazy głębokiego współczucia

oraz słowa wsparcia

z powodu śmierci Mamy 
składają

Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera, 
Radni Gminy Suchy Las

Pracownicy Urzędu Gminy Suchy Las

Potrzebny jest system
Rozmowa z GRZEGORZEM WOJTERĄ, 
wójtem gminy Suchy Las
Dokończenie ze strony 6
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Harmonogram wydarzeń CKiBP
nazwa data miejsce

Maria Urszula Napierała 
Nie liczę godzin… 

Wystawa malartswa

wystawa trwa 
do 

31 marca

CKiBP hol 
wstęp wolny

Bajanie na dywanie 
warsztaty dla dzieci 2-4 

lat z rodzicami

26.03.2022,
godz. 11:00

CKiBP biblioteka
zapisy: 612 500 401

Nutkosfera Cezik 
Dzieciom

26.03.2022, 
godz.12:00 CKiBP, bilety wyprzedane

Wieczór tolkienowski 1.04.2022, 
godz. 19:00

CKiBP
wejściówki do odbioru w bibliotece

Szydełkujemy maskotkę 
– owieczkę warsztaty dla 

zaawansowanych

02.04.2022,
godz. 

10:00-13:00

CKiBP zapisy do 25.03 pod numerem: 
612 500 400/ 402 koszt 50 zł bez 
materiałów/120 zł z materiałami

Good Staff
koncert Natchnienie

2.04.2022,
godz. 19:00

Stary Bar w Chludowie, wejściówki do 
odbioru w CKiBP, Złotnikach i Chludowie

Akademia Gier 
Planszowych dla dorosłych

8.04.2022,
godz. 18:00

CKiBP - biblioteka zapisy: 612 500 401 
dla 2-12 dorosłych graczy

Akademia Gier 
Planszowych

Dla dzieci

11.04.2022,
godz. 16:00

CKiBP -  biblioteka 
zapisy: 612 500 401 dla 2-12 graczy 

w wieku 6-10 lat
Wiosenne Przebudzenie 

Gminny Konkurs 
Recytatorski

11.04.2022,
godz. 17:00

CKiBP
sala widowiskowa wstęp wolny

Piotr Milewski
spotkanie autorskie

22.04.2022,
godz. 19:00

CKiBP, sala widowiskowa, wejściówki do 
odbioru w bibliotece w Suchym Lesie 
oraz filiach w Chludowie i Złotnikach

Oraganek
koncert

23.04.2022,
godz.19:00

CKiBP, sala widowiskowa, bilety: 70/50 
zł (N/U) dostępne w sekretariacie i na 

www.bilety24.pl
Barbara Wrońska

koncert
27.05.2022,
godz. 19:00

CKiBP
szczegóły wkrótce

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

Zastrzegamy prawo zmian w programie

Akcja Żonkile 2022. Łączy nas pamięć!
19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - naj-

większego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Z tej okazji Mu-
zeum Historii Żydów Polskich POLIN od 10 lat organizuje akcję społeczno-edu-
kacyjną „Żonkile”. 

W tym roku ponownie przyłącza się do niej Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 
Gminy Suchy Las. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów jest miłość. 

Organizatorzy chcą podkreślić znaczenie – niezwykle ponadczasowych i uniwersal-
nych – stanów emocjonalnych czy postaw mających z miłością wiele wspólnego: empa-
tii, wrażliwości na krzywdę innych, poświęcenia na rzecz potrzebujących. Jak bowiem 

powiedział Marek Edelman (ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej): „Nienawiść jest łatwa. Miłość 
wymaga wysiłku i poświęcenia”. 

Czytelniczki i Czytelnicy odwiedzający 19 kwietnia bibliotekę w Suchym Lesie otrzymają symbolicz-
ne papierowe żonkile. Dlaczego właśnie żonkile? To kwiaty, które w każdą rocznicę powstania są składane pod 
Pomnikiem Bohaterów Getta (tradycję tę zapoczątkował Marek Edelman). 

Tego dnia będziemy na profilu facebookowym CKiBP udostępniać premiery organizowanych przez POLIN 
wydarzeń dla dzieci i dorosłych – ich szczegółowy program opublikujemy na naszej stronie na początku kwietnia. 
Zachęcamy do dołączania, oglądania i słuchania!

#ŁączyNasPamięć  #AkcjaŻonkile

DAGADANA w Suchym Lesie 
W niedzielę 

13 marca gościli-
śmy w Centrum 
Kultury i Biblio-
tece Publicznej 
Gminy Suchy 
Las polsko-ukra-
iński zespół DA-
GADANA. 

Był to nieza-
pomniany kon-
cert, nie tylko ze względu na niesamowite połącznie energetycznej muzyki 
i poruszających głosów wokalistek, ale głównie dlatego, że koncert został 
zorganizowany w intencji pomocy Ukrainie. Zamiast płacić za bilet można 
było wpłacić pieniądze na zbiórkę Polskiej Akcji Humanitarnej. 

Dziękujemy za wszystkie wpłaty. Udało nam się uzbierać 4650 zł. Dzię-
kujemy za atmosferę wspólnoty, solidarności z Ukrainą, która przenikała 
przez wykonawców i odbiorców. 

Koncert Good Staff w Starym Barze
Zespół Good Staff powstał w 2009 roku z inspi-

racji folkiem, pieśniami epoki renesansu i polskiej 
poezji nawiązując do wierszy Leopolda Staffa, Ada-
ma Asnyka, Jana Lechonia... 

Z tej mieszanki wyłonił się niepowtarzalny cha-
rakter brzmienia. W nowoczesnej oprawie poetycka 
liryka przeplata się z folkowym żywiołem. Zespół 
wydał trzy płyty Marzenie, Preludium i Bez kochania 
trudno. Ta ostatnia inspirowana polskimi, ludowymi 
pieśniami zaczerpniętymi z dzieł Oskara Kolberga. 

Podczas koncertów zespół tworzy wyjątkową at-
mosferę pełną ciepła, radości i energii, z którą bę-
dziemy mieli okazję spotkać się w Starym Barze 
w Chludowie. Koncert odbędzie się 2 kwietnia 
o godz. 19:00. 

Darmowe wejściówki na koncert można odebrać w Starym Barze w Chludowie, w Centrum Kultury w Suchym 
Lesie oraz filii bibliotecznej w Złotnikach.

Zespół Good Satff tworzą: Anna Winiarska – śpiew; Marek Manowaski – instrumenty klawiszowe; Paweł 
Głowacki – bas; Robert Rekiel – instrumenty perkusyjne; Wojciech Winiarski – gitary, lutnia, śpiew.

Koncert Good Staff – 2 kwietnia 2022 r., godz. 19:00 - Stary Bar w Chludowie
ul. Poznańska 11 w Chludowie

Książka z wielkanocnym jajem
13 kwietnia 2021 roku sucholeska biblioteka ponownie rusza z akcją Książka z wiel-

kanocnym jajem, która zyskała całkiem spore zainteresowanie. 
Działanie to ma zachęcić do aktywnego czytania książek, a co za tym idzie do częstsze-

go korzystania z usług oferowanych przez bibliotekę. Okres przedświąteczny jest ku temu 
najlepszym czasem. Okazuje się, że akcja na rzecz propagowania czytelnictwa doskonale 
może współgrać nawet ze Świętami Wielkanocnymi. 

W związku z tym każdy kto odwiedzi bibliotekę wyznaczonego dnia i odnajdzie na jed-
nej z bibliotecznych półek książkę ze specjalnym wielkanocnym emblematem – będzie miał 
okazję otrzymać ją w ramach świątecznego upominku, udzielając bibliotekarzowi odpowie-
dzi na jedno proste pytanie. 

Czy każdy z Was będzie znał na nie prawidłową odpowiedź? Wpadnijcie do biblioteki i przekonajcie się sa-
mi. 

Serdecznie zachęcamy wszystkich do zabawy!

Spotkanie autorskie z Piotrem Milewskim
Podróżował po Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz 

Afryce. Jako Mirefusuki Piotoru przez 5 lat pracował w ja-
pońskiej korporacji. Był pomocnikiem kucharza na obozie 
dla niepełnosprawnych umysłowo w USA i Świętym Miko-
łajem podczas targu bożonarodzeniowego w Sapporo. Wrócił 
do Polski, ale przyznaje w jednym z wywiadów: „do dziś nie 
jestem u siebie nigdzie. Ani tam, ani tu”. Nie przestaje jednak 
tworzyć – po polsku, angielsku i japońsku – intrygując czy-

telnika opowieściami z odmiennych kulturowo miejsc.
Jego publikacje to: Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej, Dzienniki japońskie. Zapiski z Ro-

ku Królika i Roku Konia (2015), Islandia albo najzimniejsze lato od  pięćdziesięciu lat (2018), Planeta K. Pięć 
lat w japońskiej korporacji (2020). Jakie uczucia towarzyszą mu podczas spotkania z obcym i niezrozumiałym? 
Co robi, by zachować umiejętność spoglądania na to, co nas otacza w sposób otwarty – jak dziecko?

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Pio-
trem Milewskim, które odbędzie się 22 kwietnia 2022 o godzinie 19.00. 

Wstęp na spotkanie jest wolny. Darmowe wejściówki można odebrać z Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie 
oraz filii bibliotecznej w Złotnikach lub Chludowie.

Świetlica dla dzieci z Ukrainy
Запрошуємо дітей з України різного віку на цікаві заходи, 

майстер-класи та обіди. 
Ви можете залишити свою дитину з понеділка по п’ятницю 

з 9:00.m до 14:00.m. 
Участь у заняттях та обіди абсолютно безкоштовні!

Zapraszamy dzieciaki z Ukrainy w każdym wieku na ciekawe 
zajęcia oraz obiady. 

Można zostawić swoje dziecko od poniedziałku do piątku
od godz. 9:00- 14:00.
Udział w zajęciach i obiady są bezpłatne!
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Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby zająć się sprzedażą powierzchni reklamowych Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby zająć się sprzedażą powierzchni reklamowych 
„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”

CIEKAWA PRACA - ATRAKCYJNE ZAROBKICIEKAWA PRACA - ATRAKCYJNE ZAROBKI
Zgłoszenia: tel. 0602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl z dopiskiem „praca”Zgłoszenia: tel. 0602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl z dopiskiem „praca”

chronić w doraźnie zaadaptowanych 
piwnicach (nie są przystosowane do 
ochrony ludności liczne poznańskie 
fortyfikacje), mądre instrukcje mó-
wią też o tunelach metra, o pod-
ziemnych parkingach. Zwłaszcza w 
naszym mieście zaiste przydatne to 
porady! Inne przewidują ewakua-
cję mieszkańców daleko poza te-
ren miasta. Środkami komunikacji 
miejskiej, taborem zakładów pracy, 
koleją. Oczy wyobraźni podsuwają 
widok naszych „europejskich”, wy-
lotowych ulic Dąbrowskiego, War-
szawskiej, Głogowskiej czy Obor-
nickiej zapchanych autokarami. W 
ich wnętrzach zapewne dopadłaby 
nas śmierć. 

Mało kto o tym wie, ale w sytu-
acji krytycznej istnieje jeszcze moż-
liwość szturmowania wrót siedziby 
Telekomunikacji Polskiej przy pla-
cu Wielkopolskim. Z jej to bowiem 
pomieszczeń jedyne czynne w tej 
chwili wejście prowadzi do potężnej 
sieci podziemnych korytarzy zdol-
nych pomieścić i uchronić kilkaset 
ludzkich istnień. 

Ponad sto pięćdziesiąt metrów 
dostępnych teraz ganków(*), co rusz 
zamurowania, „ślepe” ściany, piono-
we szyby. To jedynie fragment pod-
ziemnej budowli w samym centrum 
Poznania. Na początku 1939 ro-
ku Generalny Inspektorat Sił Zbroj-
nych planował pobudowanie w tym 
miejscu sieci korytarzy i  dwóch ko-
mór z wejściami od ulic Francisz-
kańskiej i Zamkowej. Zamierzenia 
zniweczył wybuch wojny, ale tunel 
zwany schronem przeciwlotniczym 
jednak powstał. Rękami głównie 
Polaków, ale według planów nie-
mieckich. Budowę rozpoczęto je-
sienią 1943, a zakończono wiosną 
1944 roku.

Swym kształtem zbliżony jest 
do litery „Y”. Jedno widoczne jesz-
cze teraz, zamurowane wejście, pro-
wadziło od ulicy Zamkowej, drugie 
– od Alei Marcinkowskiego, trzecie 

od obecnej ulicy 23 Lutego. Budowa 
polegała na drążeniu tunelu metoda-
mi górniczymi, wciskaniu weń pół-
okrągłych, betonowych segmentów 
w kształcie zazębiających się łupin 
tworzących ożebrowane przejścia. 

Po wojnie korytarze systema-
tycznie dewastowano, a wypadek, 
który wydarzył się w latach sześć-
dziesiątych minionego stulecia (do 
pionowego szybu na Górze Przemy-
sława wpadł kilkunastoletni chłopak 
i zginął na miejscu) skłonił admi-
nistratora obiektu do zamurowania 
wszystkich (poza tym wspomnia-
nym w siedzibie TP i dobrze teraz 
chronionym) wejść do podziemi. Po 
tym szkody systematycznie napra-
wiano, zaczęło działać oświetlenie 
elektryczne, odnowiono ławki roz-
mieszczone wzdłuż korytarzy. Te-
raz (po kilkudziesięciu już latach od 
zakończenia robót konserwujących) 
widać jednak niszczycielskie dzia-
łanie wody coraz obficiej wypływa-
jącej ze szczelin między żelbetono-
wymi elementami.

Co dalej z obiektem popadają-

cym w coraz większą ruinę? Nie 
brak głosów radykalnych mówią-
cych „zasypać i mieć spokój”. To 
byłoby jednak gigantycznie drogie 
przedsięwzięcie. Pozwolić dzia-
łać siłom natury? To z kolei przy-
nieść może trudne do przewidze-
nia niebezpieczeństwa osuwania się 
gruntów, niszczenia fundamentów 
okolicznych budynków – w tym naj-
potężniejszego, właśnie Telekomu-
nikacji Polskiej. A może wyremon-
tować i udostępnić zwiedzającym? 
To byłoby chyba najrozsądniejsze 
rozwiązanie. Bo odnowione koryta-
rze byłyby atrakcją dla turystów, a 
jednocześnie zawsze mogłyby słu-
żyć jako schronienie dla poznania-
ków. O kilkuset więcej spośród nas 
mogłoby się uratować i zapomnieć o 
najbardziej radykalnym z rozwiązań 
proponowanych na wypadek atomo-
wego zagrożenia: „przykryć się ga-
zetą i pełzać w kierunku najbliższe-
go cmentarza!”.

JACEK KORNASZEWSKI   
(*) W tym miejscu korzystałem z tekstu 
„Co kryje Góra Przemysława?” napisa-
nego wspólnie z red. Grzegorzem Spora-
kowskim i opublikowanego w „Kronice 
Miasta Poznania” nr 2/1996)        

Schrony dla wybranych
Uratuje się co dziesiąty poznaniak

Wyjście awaryjne ze schronu przy ulicy Żydowskiej.

Urządzenie do filtrowania powietrza.

Tu mogą spać cztery osoby.

JUBILEUSZ TTWJUBILEUSZ TTW

Schron od strony Placy Wielkopolskiego.

Wnętrze schronu przy ulicy Żydow-
skiej.

wydarzyły, to (nie oszukujmy się) 
wyginiemy jak muchy! Większość z 
nas nie wiedziałaby nawet gdzie szu-
kać najbliższego schronienia, mało 
kto rozpoznałby znaczenie trwają-

cych po dziesięć sekund, z przerwa-
mi około trzydziestosekundowymi, 
przez trzy minuty, dźwięków syren 
alarmowych. 

W razie realnego zagrożenia po-
znaniacy mogą jeszcze próbować się 

Dokończenie ze strony 5
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Punkt 
Informacyjno-Konsultacyjny

dla Osób Uzależnionych
 i Ich Rodzin w Chludowie

Agata Pakuza
Terapeuta uzależnień, 

psychoterapeuta
Zapisy drogą mailową: 

agatapakuza@gmail.com
lub sms-owo 606 259 333

lub przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Suchym Lesie

NIE UZALEŻNIAJ SIĘ OD UZALEŻNIEŃNIE UZALEŻNIAJ SIĘ OD UZALEŻNIEŃ

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

116-111
Czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Połączenie jest bezpłatne. 

Połączenie nie jest widoczne na rachunkach ani na billingach większości sieci.

Groźne jest… prawie wszystko!
Trudno w to uwierzyć, nie każdy 

zdaje sobie z tego sprawę, lecz 
uzależnienia to dzisiaj ogromny prob-
lem medyczny, psychologiczny, ale i 
także społeczny. Zabiegani, wiecznie 
za czymś goniący – dotyczy to tak-
że przeciążonych codziennymi obo-
wiązkami dzieci i nastolatków – czę-
sto nawet nie zauważamy, że coś się 
z nami dzieje złego, że przestajemy 
panować nad swoimi odruchami i za-
chowaniami, że… być może jesteśmy 
uzależnieni.

Zdaniem specjalistów zajmują-
cych się tym problemem w dzisiej-
szych trudnych i skomplikowanych 
czasach uzależnieniem oraz zacho-
waniem nałogowym może być prawie 
wszystko. Do najczęściej spotyka-
nych uzależnień można z pewnością 
zaliczyć: alkoholizm, palenie tytoniu, 
pracoholizm, narkomanię, lekomanię, 
seksoholizm, hazard czy zaburzenia 
odżywiania. Mówiąc wprost w XXI 
wieku można uzależnić się od jedze-
nia i niejedzenia, oglądania telewizji, 
kosmetyków, operacji plastycznych, 
środków przeciwbólowych – prak-
tycznie od wszystkiego. Dlaczego jed-
na osoba uzależnia się od pornografii, 
a inna od gier komputerowych? Bar-
dzo trudno odpowiedzieć na to py-
tanie. Wiele zależy od osobniczych 
skłonności, kontekstu kulturowego, 
czy społecznego.

Jedno jednak nie ulega wątpliwo-
ści - uzależnienia mają destrukcyjny, 
niszczący wpływ na życie człowie-
ka uzależnionego i jego bliskich. A 

wyzwolić się od nałogu jest bardzo 
trudno, choć zdaniem terapeutów ist-
nieje wiele sposobów na wyleczenie 
się z nich. 

Zgodnie z definicją Komitetu Eks-
pertów  Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) uzależnienie jest to stan 
psychiczny, a niekiedy także fizyczny, 
wynikający z wzajemnego oddziały-
wania pomiędzy organizmem a środ-
kiem uzależniającym lub określonym 
zachowaniem. Takie oddziaływanie 
można zaobserwować - charaktery-
zuje się zmianą dotychczasowego za-
chowania osoby uzależnionej, nie-
odpartą potrzebą stosowania danego 
środka czy wykonywania pewnych 
czynności (np. uzależnienie od In-
ternetu czy mediów społecznościo-
wych). Często także chodzi o to, by 
uniknąć negatywnych objawów wy-
nikających z braku takich bodźców. 
Bardzo często jest to wręcz ból fi-
zyczny. Niekiedy ten najważniejszy 
powód, to chęć uniknięcia przykrych 
objawów wynikających z jego braku 
np. narkotyku.

Jak powinni się zachowywać bli-
scy osoby uzależnionej, by pomóc jej 
wyjść z uzależnienia? Co warto, co 
trzeba zrobić, by uzależniony nie zo-
stał sam ze swoim problemem?

- Przede wszystkim - mówi Agata 
Pakuza, terapeuta uzależnień i psy-

choterapeuta z Punktu Informacyjno-
Konsultacyjnego dla Osób Uzależ-
nionych i Ich Rodzin w Chludowie 
- bliscy osoby uzależnionej powin-
ni zdobyć wiedzę o chorobie, jej ob-
jawach i mechanizmach funkcjono-
wania osoby uzależnionej. Ponieważ 
pomoc oznacza także nie uleganie 
manipulacji. Bliscy mogą zgłosić się 
do Poradni Leczenia Uzależnień bądź 
terapeuty uzależnień przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej. Terapeuta uza-
leżnień (ważne by nie był to tylko 
psycholog) pokieruje bliskie osoby w 
dalszym postępowaniu, powie jakie są 
możliwości pomocy i co oni sami mo-
gą zrobić. Często zmiana zaczyna się 
właśnie od członków rodziny, a nie od 
samej osoby uzależnionej.

Kiedy możemy mówić o uzależ-
nieniu? Co powinno nas zaniepokoić? 
Na co powinniśmy zwrócić uwagę? 

Specjaliści do najbardziej typo-
wych objawów i zachowań osób uza-
leżnionych zaliczają:
-  silne, nieodparte, pragnienie przyj-

mowania substancji albo poczucie 
przymusu jej przyjmowania,

-  trudności z kontrolowaniem zacho-
wania związanego z przyjmowa-

niem określonych substancji (mogą 
to być też na przykład krople do no-
sa) – rozpoczęcia jej przyjmowania, 
zakończenia lub ilości,

-  fizjologiczne objawy odstawienia, 
występujące po przerwaniu lub 
zmniejszeniu ilości przyjmowanej 
danej substancji, 

-  stwierdzenie „na mnie to nie dzia-
ła”,

-  narastające zaniedbywanie innych 
źródeł przyjemności lub zaintere-
sowań,

-  zwiększona ilość czasu, nieliczenie 
się także z kosztami, poświęconego 
na zdobywanie lub przyjmowanie 
substancji,

-  przyjmowanie danej substancji mi-
mo dowodów i wiedzy o jej szkod-
liwych następstwach.

Pamiętajmy też, ostrzegają spe-
cjaliści, że jedna osoba może cierpieć 
na więcej niż jedno uzależnienie rów-
nocześnie.

Do najczęstszych objawów uzależ-
nienia od alkoholu zalicza się: głód 
alkoholowy – u chorego pojawia się 
wewnętrzny przymus wypicia alko-
holu, poczucie, że organizm fizycznie 
nie będzie funkcjonował bez kolejnej 
dawki używki.

Znamy tarnowskich Aktywnych Lokalnie

Co prawda za oknami pogoda była już bardzo wiosenna, to jednak tradycja w Gminie 
Tarnowo Podgórne została podtrzymana - 19 marca w hali sportowej OSiR przy Zespole 
Szkół Technicznych odbył się XVIII Koncert Noworoczny. 

W pierwszej części wydarzenia 
poznaliśmy laureatów tytułu Aktyw-
ni Lokalnie, przyznawanego przez 
Wójta Tadeusza Czajkę. W tym roku 
wyróżnienie to otrzymali: Renata 
Brońska i Henryk Witkowski. 

Renata Borońska od 25 lat peł-
ni funkcję prezesa Stowarzysze-
nia Pojednanie Tarnowo Podgór-
ne – Blitzenreute, Organizacja ta 
działa na rzecz wzmacniania i roz-

wijania polsko-niemieckich kontak-
tów – ponad stereotypami, w duchu 
wzajemnego zrozumienia i porozu-
mienia.

Prezes Brońska kieruje pracą 
Stowarzyszenia tak, by niemieckim 
gościom pokazywać piękno polskiej 
kultury i bogactwo dziedzictwa na-
rodowego. Wytrwale poszukuje no-
wych płaszczyzn współpracy, atrak-
cyjnych zwłaszcza dla młodych 

ludzi, w których upatruje gwarancję 
na kontynuowanie idei międzynaro-
dowego porozumienia. 

Drugi laureat, Henryk Witkow-
ski, to Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne I kaden-
cji, Radny Gminy VI i VII kaden-
cji, Radny sołecki Przeźmierowa 
od I kadencji. Autorytet w wielu 
lokalnych sprawach. Bliskie są mu 
sprawy związane z oświatą, wycho-

waniem i rozwijaniem wrażliwo-
ści najmłodszych pokoleń poprzez 
aktywny wypoczynek i turystykę, 
Pomysłodawca Święta Latawca – 
międzypokoleniowego wydarzenia, 
które od 2000 roku integruje spo-
łeczność Przeźmierowa i bez wąt-
pienia jest wizytówką tej miejsco-
wości. 

Tę część koncertu zakończył to-
ast wzniesiony przez Wójta Tarnowa 
Podgórnego Tadeusza Czajkę. 

Po przerwie sceną zawładnęła 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 

Tarnowo Podgórne – koncert był bo-
wiem okazją do świętowania jubile-
uszu 20-lecia jej istnienia. Wspólnie 
z muzykami wystąpiły siostry Mar-
tyna i Dagmara Melosik oraz na for-
tepianie Daria Starak. Swoje układy 
prezentowały także tarnowskie Ma-
żoretki. Każdy utwór spotykał się z 
aplauzem publiczności. 

Koncert był transmitowany onli-
ne, dlatego zachęcamy do obejrzenia 
tej transmisji w mediach społecz-
nościowych Gminy Tarnowo Pod-
górne.  

Henryk WitkowskiRenata Brońska
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Cykl DC powieści gra-
ficznych 13+ porusza 
ważne tematy społecz-
ne. To pojedyncze al-
bumy poświęcone na-
stoletnim bohaterom z 
komiksów DC. Świat w 
oczach młodych ludzi 
nie zawsze jest pięknym 
i przyjaznym miejscem, 
a problemy przerosłyby 
niejednego dorosłego. 
Na szczęście w ich życiu 
nie zabraknie też miej-
sca na przyjaźń, radość 
i szalone przygody.

Supergirl. Jak być super sce-
nariusz Mariko Tamaki, rysunki 
Joëlle Jones, Sandu Florea, prze-
kład Alicja Laskowska, seria DC 
Powieść graficzna 13+ superbo-
haterowie, format 150x230, ce-
na 39,99 zł. 

Kara Danvers ma supermo-
ce. Potrafi latać. Wylądowała na 
Ziemi w kapsule z obcej pla-
nety. Jednak jej największymi 
zmartwieniami są wygrana w 
najbliższych zawodach lekkoat-
letycznych, świętowanie 16 uro-
dzin i przetrwanie megaprysz-
cza. Może z pomocą najlepszych 
przyjaciółek oraz kochających 
przybranych rodziców uda jej 
się zapomnieć o przebłyskach z 
obcej przeszłości. Taki był plan, 
zanim miasteczka Midvale nie 
nawiedziło trzęsienie ziemi... 
odkrywając sekrety z przeszło-
ści Supergirl. Albo Kara znaj-
dzie sposób, żeby uratować mia-
sto i być super, albo poniesie 
klęskę.

Młodzi Tytani. Beast Boy kocha 
Raven scenariusz Kami Garcia, 
rysunki Gabriel Picolo, przekład 
Maria Lengren, seria DC Po-
wieść graficzna 13+ superboha-
terowie, format 150x230, cena 
39,99 zł. 

Minęło ledwie kilka dni, od-
kąd Rachel Roth odzyskała pa-
mięć, uwięziła demonicznego 
ojca Trigona w amulecie i opła-
kiwała złamane po raz pierwszy 
serce. Nie ma jednak czasu, by 
zamartwiać się przeszłością… 
Garfield Logan wciąż nie może 
uwierzyć, że ma moc przemia-
ny w zwierzęta, a kontrolowanie 
odkrytych zdolności jest trud-
ne, bo nieprzewidywalna natura 
może mieć niebezpieczne kon-
sekwencje. Świadomość, że ro-
dzice ukrywali przed nim taki 
sekret, powoduje, że czuje się sa-
motny. Oboje szukają odpowie-
dzi, których udzielić może tylko 
Slade Wilson. Gdy Raven i Gar 
wpadają na siebie w Nashville, 

czują, że mimo tajemnic rodzi 
się między nimi więź,. 

Enola i niezwykłe zwierzęta tom 
1, scenariusz Joris Chamblain, 
rysunki Lucile Thibaudier, prze-
kład Maria Mosiewicz, tematy-
ka kryminał/przygodowy, for-
mat 216x285, cena 39,99 zł. 

Początek przygodowej serii 
dla dzieci o Enoli, weterynarce 
pomagającej stworom z baśni i 
legend. Pierwszy album zawie-
ra dwa tomy oryginalne: „Nie-
sforny gargulec” i „Na ratunek 
jednorożcom”. Enola jest goto-
wa ruszyć na koniec świata, aby 
ratować dziwne istoty w potrze-
bie lub niebezpieczeństwie. Zo-
staje wezwana do miasteczka, 
gdzie gargulec zdobiący dach 
kościoła oblewa wodą ludzi wy-
chodzących z mszy. Może Enola 
znajdzie sposób na niegrzeczne 
zachowanie potworka? Potem 
będzie musiała pomóc jednoroż-
com, które mają kłopoty!

O czym szumią wierzby. Auto, 
Ropuch, Borsuk tom 2, sce-
nariusz Michel Plessix, rysunki 
Michel Plessix, przekład Ernest 
Kacperski, seria Mój pierw-
szy komiks 5+ humor, format 
216x285, cena 34,99 zł. 

Szczur i Kret prawie zapo-
mnieli o strachu z wyprawy do 
puszczy... Znaleźli wytchnienie 
w bezpiecznej i przytulnej no-
rze Borsuka, który w labiryncie 
podziemnych korytarzy szyku-
je im niespodzianki. Tymcza-
sem w domu czeka ich kolej-
ne zaskoczenie. Ropuch oszalał 
na punkcie prędkości, warko-
tu silnika, zapachu oleju i ben-
zyny... automobil odebrał mu 
rozum! Przyjaciele postanawia-
ją zastosować nadzwyczajne 
środki. Baśń „O czym szumią 
wierzby” Kennetha Grahame’a, 
wielokrotnie ekranizowana, do-
czekała się wydania jako komik-
su. Barwne postacie, poczucie 
humoru i czułość do przyrody 
oczarowały czytelników i Mi-
chela Plessixa, autora adaptacji 
komiksowej subtelnej i pełnej 
fantazji.

Pan Borsuk i Pani Lisica. Ale 
załoga! Tom 3, scenariusz Bri-
gitte Luciani, rysunki Eve Thar-

let, przekład Ernest Kacperski, 
seria Mój pierwszy komiks 5+ 
humor, format 216x285, cena 
34,99 zł. 

Nadeszła jesień. Róża, 
Szperaczek i Borek chcą zor-
ganizować regaty na rzece. Ale 
muszą najpierw zbudować łód-
kę, co nie jest tak trudne, jak do-
gadanie się, jak ta łódka ma wy-
glądać. Czy uda im się w końcu 
wziąć udział w przygodzie że-
glarskiej? Ludzkie charaktery w 
zwierzęcych maskach, zabawne 
perypetie i próba zmierzenia się 
z innością, która zamiast dzielić, 
łączy bohaterów. 

Smerfy i Krakukas tom 5, sce-
nariusz i rysunki Peyo, Gos, 
przekład Maria Mosiewicz, se-
ria Smerfy Komiks humor, for-
mat 216x285, cena 24,99 zł. 

Piąty album zawiera dwie 
opowieści: „Smerfy i Krakukas” 
oraz „Smerf inny niż wszyst-
kie”. Papa Smerf pracuje nad 
miksturą zwiększającą plony 
smerfojagód, jednak ekspery-
ment wymyka się spod kontroli. 
Niedługo potem wioska bohate-
rów zostaje zaatakowana przez 
straszliwego ptaka! Następnie 
poznamy Smerfa, który jest znu-
dzony życiem w gronie przyja-
ciół i pragnie wyruszyć w po-
dróż dookoła świata. 

Przygody wielkiego wezyra Iz-
noguda tom 5, scenariusz René 
Goscinny, rysunki Jean Taba-
ry, przekład Marek Puszcze-
wicz, seria Iznogud humor,  for-
mat 216x285, 192 strony,  cena 
99,99 zł. 

Iznogud to niewielki wzro-
stem, ale ambitny wezyr. Nie 
wystarcza mu stanowisko głów-
nego zausznika władcy Bagda-
du, dlatego nie cofnie się przed 
żadnym łotrostwem ani najo-
kropniejszą zdradą, aby zostać 
kalifem w miejsce kalifa! Razem 
ze swoim sługą Pali Bebehem 
każdego dnia knują, jak ode-
brać tron łatwowiernemu Haru-
nowi Arachidowi. Iznogud ma 
na tym punkcie obsesję i nic 
go nie powstrzyma. Wspólnik 
z piekła rodem? Trzeba spró-
bować! Magiczny prezent uro-
dzinowy? Czemu nie? Szalo-
ny pościg przez epoki? Jasne! 
A wszystko po to, żeby speł-
nić marzenie o władzy absolut-
nej. Piąty album zawiera tomy: 
„Koszmary Iznoguda”, „Wspól-
nik Iznoguda”, „Urodziny Izno-
guda” oraz „Iznogud wreszcie 
kalifem”. Na podstawie cyklu 
komiksowego o wielkim wezy-
rze powstały serial animowany i 
film fabularny.

Park Smoków Nicolas Sato, 
ilustracje: Ayumi Kakei, Licz-
ba graczy 2-5, wiek 8-108, czas 
gry 25 minut, wymiary 200 x 
200 x 43 mm, cena 89,90 zł, 
Nasza Księgarnia.

Tworzycie parki rozryw-
ki, w których główną atrakcją 
są smoki. Wygra gracz, które-
go park będzie miał najwięcej 
zwiedzających. Musicie więc 
dbać o swoje smoki – co run-
dę należy je karmić, bo głod-
ny smok odstraszy zwiedzają-
cych! Pilnujcie też, aby dorosłe 
smoki składały jajka – wyklu-
wający się smok przyciągnie 
do parku nowych zwiedzają-
cych! Podczas rozgrywki o 
smokach wykorzystuje się aż 
60 przezroczystych kart. Dzię-
ki nim gracze rozwijają swoje 
parki. Można zobaczyć, jak te 
karty oraz ilustracje prezentują 
się na żywo w trailerze na stro-
nie nk.com.pl, gdzie też moż-
na pobrać instrukcję i obejrzeć 
trailer gry!

Księżniczka w sercu Connie 
Glynn, przekład Anna Kłosie-
wicz, seria Kroniki Rosewood, 
cena 39,99 zł, Wydawnictwo 
Insignis.

Kolejna część znanej i 
uwielbianej serii Kroniki Ro-
sewood. Magiczny świat ta-
jemniczej szkoły z internatem. 
Zamiany ról, sekretów, niebez-
pieczeństw i siły prawdziwej 
przyjaźni. Ellie to zbuntowa-
na księżniczka, która ukrywa 
swoją prawdziwą tożsamość. 
Lottie jest jej portmanką – uda-
je księżniczkę, by ta mogła po-
zostać anonimowa. Jamie ja-
ko partyzan Ellie ma chronić 
ją przed niebezpieczeństwami. 
Za wszelką cenę. Lottie, Ellie 
i Jamie powracają do Rose-
wood Hall na kolejny rok na-
uki – lecz nic już nie będzie 
takie samo. Wciąż wstrząśnię-
ci odkryciem, że przywódcą 
Lewiatana jest ktoś tak bliski 
maradawskiej rodzinie, muszą 
poskładać w całość wskazówki 
dotyczące planów złowrogiej 
organizacji. Czeka ich trudne 
zadanie, zwłaszcza że wśród 
uczniów ukrywa się człowiek 
Lewiatana. Na szali leżą przy-
jaźnie, rodziny muszą ponow-
nie się zjednoczyć, a serca mo-
gą zostać złamane… Polecamy 
też poprzednie tytuły: Księż-
niczka incognito, Księżniczka 
debiutuje i Zagubiona księż-
niczka.

W służbie Madame Curie We-
ronika Wierzchowska, cena 
39,99 zł, Prószyński i S-ka. 

Francja, rok 1915 - trwa I 
wojna światowa. Młode dziew-
częta zgłaszają się na szkole-
nia pielęgniarskie, by służyć na 
froncie i przyczynić się do zwy-
cięstwa. Dla Heli, emigrantki z 
Polski to szansa na lepsze życie. 
Za Sophie ciągnie się reputacja 
rozrywkowej dziewczyny. Mo-
nique - pozornie oschła i nie-
śmiała - szuka przyjaźni. Judith 
pochodzi z arystokratycznej ro-
dziny. Claire jest nielubiana, bo 
zadziera nosa. Ze względu na 
inteligencję pięć bohaterek do-
łącza do elitarnego szkolenia 
Marie Curie - mają zostać ra-
diolożkami i wykorzystywać na 
froncie aparaty rentgenowskie. 
W dramatycznych wojennych 
okolicznościach między kobie-
tami rodzą się więzi przyjaźni.

Dama z blizną Izabela Szylko, 
cena 35,70 zł, Studio O’Rety.

W trakcie kampanii prezy-

denckiej jeden z kandydatów 
zostaje zamordowany. Wszyst-
ko wskazuje, że to zabójstwo 
polityczne. Prowadzący śledz-
two komisarz Hardy nie ufa 
oczywistym rozwiązaniom. 
Czy zabójstwo polityka wią-
że się z wcześniejszym upro-
wadzeniem jego żony? Kto zy-
skał na śmierci kandydata? Gra 
o władzę staje się grą o życie. 
„Zaczęłam się zastanawiać, co 
by było gdyby żona któregoś z 
tych polityków, którzy najgłoś-
niej sprzeciwiają się aborcji zo-
stała napadnięta, zgwałcona i 
zaszła w ciążę? Co on by zro-
bił? Czy radośnie wychowywał-
by dziecko psychopaty, jak swo-
je własne? Czy może zmieniłby 
swoje przekonania? Pewnego 
dnia (...) przyszło mi do gło-
wy zupełnie niekonwencjonalne 
rozwiązanie.” – Izabela Szylko. 
Polski „House of Cards”, kry-
minał w kuluarach politycznej 
walki o władzę. Odniesienia do 
polskiej polityki ostatnich lat są 
tak silne, że czytelnik odrucho-
wo dopasowuje je do znanych 
nazwisk. 

Jak płynie wódeczka na wsi 
i w miasteczkach Krzysztof 
Daukszewicz, cena 42 zł, Pró-
szyński i S-ka. 

Po raz pierwszy w jednym 
tomie meneliki prawie wszyst-
kie! Krzysztof Daukszewicz od 
ponad dwudziestu lat zapisu-
je swoje spotkania ze smako-
szami win regionalnych, które 
nigdy nie zdążą poleżakować. 
Koneserzy soczyście i bezpar-
donowo punktują naszą pol-
ską rzeczywistość. Czyż spo-
strzeżenia ludzi, którzy nigdy 
nie trzeźwieją, nie obnażają cza-
sem w bezlitosny sposób tak-
że naszych wad i przyzwycza-
jeń, do których nawet przed 
sobą nie chcemy się przyznać? 
Duża porcja dobrego humoru, 
którego brakuje nam w dzisiej-
szych czasach. Drogi czytelniku, 
po ukazaniu się książki „Mene-
liki nowe, czyli wina Tuska i lo-
gika białoruska” na spotkaniach 
z czytelnikami proszono mnie o 
wznowienie wcześniejszych me-
nelików. Tak też i czynię; starsze 
meneliki uzupełniają najnow-
sze, a także opowieści o mur-
kowcach i epitafia, których sporo 
przybyło. Przyjemnego czytania 
- Krzysztof Daukszewicz.

Tokio Ever After Emiko Jean, 
przekład Andrzej Goździkow-
ski, cena 42,99 zł, Wydawni-
ctwo Słowne. 

Izumi Tanaka zawsze czu-
ła, że odstaje od rówieśników. 
Nie jest łatwo być Japończy-
kiem w małym miasteczku 

północnej Kalifornii. Wycho-
wana przez samotną matkę 
– one dwie przeciwko światu 
– pewnego dnia Izzy odkrywa 
wskazówkę dotyczącą tożsa-
mości ojca… a jest on księ-
ciem Japonii i następcą tro-
nu. Co oznacza, że wygadana 
i ironiczna Izzy jest… księż-
niczką. Od tej chwili sprawy 
nabierają rozpędu i Izzy je-
dzie do Japonii, aby poznać 
ojca i odkryć kraj, o którym 
marzyła. Ale bycie księżnicz-
ką to nie tylko suknie balowe 
i tiary: sprytni kuzyni, głod-
na sensacji prasa, ponury, ale 
przystojny ochroniarz, który 
może być bratnią duszą, oraz 
tysiące lat tradycji i zwycza-
jów do nauczenia.

Słoiczki Maja Jaszewska, cena 
39,99 zł,Wydawnictwo Szelest.

Józia to młoda, przywiąza-
na do tradycji i rodzinnego do-
mu dziewczyna z Podlasia. Julka 
– buntowniczka, która ucieka z 
Krakowa przed przeszłością i 
apodyktycznym ojcem. Obie 
przyjeżdżają do Warszawy w 
nadziei na lepsze jutro dzięki 
pracy w nowoczesnym, lifesty-
lowym czasopiśmie dla kobiet. 
Obie są słoiczkami - przyjezd-
nymi w Warszawie. Połączenie 
powieści obyczajowej z satyrą 
na współczesną „warszawkę”. 
Czasem jest śmiesznie (np. gdy 
przekraczamy próg redakcji), 
czasem nostalgicznie (w związ-
ku z przedwojenną Warszawą), 
a czasem romantycznie (czy 
„coach” to dobry materiał na 
partnera?).
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czym Szańcem” szalała burza. W 
strugach ulewnego deszczu na sta-
cję Görlitz (Gierłoż), która obsłu-
giwała Kwaterę Główną Führera, 
wjechał pociąg specjalny z Beni-
to Mussolinim. Otulony peleryną 
Hitler stojąc na peronie lewą rę-
ką pozdrowił załogi dwóch paro-
wozów i prężących się żołnierzy 
na wagonie-platformie z dział-
kami artylerii przeciwlotniczej. 
Gdy duce poinformowano o tym, 
co wydarzyło się tu kilka godzin 
wcześniej, „na twarzy Mussolinie-
go odmalowało się przerażenie, że 
w samej kwaterze głównej mogło 
dojść do zamachu na niemieckie-
go dyktatora. Z tego przerażenia 
nie ochłonął Mussolini, wpatru-
jąc się szeroko rozwartymi ocza-
mi w Hitlera, gdy w trójkę weszli-
śmy do baraku, w którym nastąpiła 
eksplozja podczas dyskusji nad 
sytuacją. Drzwi od pokoju z ma-
pami były rozerwane i stały op-
arte o przeciwległą ścianę bara-
ku. Sam pokój przedstawiał widok 
straszliwego zniszczenia” – napi-
sał w swych wspomnieniach Paul 
Schmidt, szef tłumaczy w hitle-
rowskim Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Rzeszy.

Zostawiając na chwilę swego 

Gdy po połu-
dniu 20 lipca 

1944 roku samolot 
He-111 z pułkow-
nikiem Clausem 
von Stauffenber-
giem lądował w 
Berlinie, nad „Wil-

gościa, krótko przed godziną 18 
Hitler zatelefonował do przebywa-
jącego w Berlinie ministra Josepha 
Goebbelsa. 

– Kiedy radio poda komunikat 
o niepowodzeniu zamachu na moje 
życie? – zapytał. 

– Zastanawiam się jeszcze nad 
odpowiednim komentarzem – od-
powiedział szef propagandy. 

– Nie prosiłem pana o żad-
ne komentarze – gniewnie wark-
nął Hitler. 

I wiedział, co mówi. Gdy bo-
wiem o godzinie 18.28 wszyst-
kie niemieckie rozgłośnie prze-
rwały swoje normalne programy 
i spiker poważnym głosem od-
czytał odpowiedni komunikat, 
który zaszokował miliony Niem-
ców, spiskowcy otrzymali do-
tkliwy cios. Ale mimo, że Hit-
ler przeżył zamach, nic jeszcze 
nie było przesądzone. O klęsce 
przewrotu wojskowego w Rzeszy 
zdecydowali sami spiskowcy, ich 
nieudolność, niekompetencja i 
paraliżujący wszelką aktywność 
strach. Strach przed Hitlerem, 
gdy okazało się, że żyje i w od-
ległym „Wilczym Szańcu” dy-
szy żądzą zemsty. Tylko nieliczni 
spiskowcy, a wśród nich Stauf-
fenberg, próbowali jeszcze zmu-
sić do działalności wahających 
się, ale wieczorem już wiedzieli, 
że przegrali. 

W gmachu Ogólnego Urzędu 
Sił Zbrojnych (dawnego Minister-
stwa Wojny) przy Bendlerstrasse 
w Berlinie oficerowie wierni Füh-
rerowi pod dowództwem generała 
Friedricha Fromma opanowywa-
li sytuację, aresztując generałów 
Ludwiga Becka i Ericha Hoepnera 
oraz pułkowników Stauffenberga 
i Mertza von Quirnheima, a także 

Gdyby udał się zamach na Adolfa Hitlera i Führer zginął w 
tamten czwartek, 20 lipca 1944 roku, inaczej wyglądałby 
powojenny świat. I Polska. Z drugiej zaś strony zamach w 
„Wilczym Szańcu” skróciłby drugą wojnę i uratował przed 
śmiercią kolejne miliony ludzi. I dlatego przypominamy 
dni, które zdecydowały o obliczu współczesnej Europy. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

porucznika Haeftena. Tymczasem 
w „Wilczym Szańcu”, z którego w 
promieniach zachodzącego słoń-
ca wyjechał pociąg z Mussolinim, 
Hitler przygotowywał się do wy-
stąpienia radiowego, a technicy z 
królewieckiego wozu transmisyj-
nego instalowali mikrofony. Prze-
mówienie Führera, wygłoszone 
do nielicznego grona najwierniej-
szych współpracowników wojsko-
wych i cywilnych zgromadzonych 
w herbaciarni kwatery, nagrano 
i błyskawicznie przewieziono do 
Królewca, gdzie godzinę po pół-
nocy w piątek, 21 lipca, wyemito-
wano na falach wszystkich niemie-
ckich rozgłośni. 

Hitler powiedział między in-
nymi: 

„Mała grupka samolubnych, 
pozbawionych sumienia i jedno-
cześnie zbrodniczo głupich ofice-
rów uknuła spisek, by mnie usu-
nąć i wraz ze mną zgładzić sztab 
dowództwa niemieckich sił zbroj-
nych. Bomba, którą mi podło-
żył pułkownik hrabia von Stauf-
fenberg, wybuchła dwa metry po 
mojej prawej stronie. Raniła ona 
bardzo ciężko wielu drogich mi 
współpracowników, jeden z nich 
zmarł. Ja wyszedłem całkowicie 
bez szwanku z wyjątkiem drob-
nych zadrapań, siniaków i opa-
rzeń. Przyjmuję to jako potwier-
dzenie mojego zadania, zleconego 
przez Opatrzność, by dalej reali-
zować mój cel życiowy tak, jak to 
dotychczas czyniłem”. 

Gdy wóz transmisyjny z na-
granym przemówieniem Hitlera 
jechał do Królewca, w gmachu na 
Bendlerstrasse jeden z podofice-
rów pułku Grossdeutschland, któ-
rego żołnierze pomagali stłumić 
spisek w Berlinie, podszedł do 
rannego generała Becka i go za-
strzelił. Nieco wcześniej niedoszły 
prezydent Rzeszy – za zgodą ge-
nerała Fromma – próbował popeł-
nić samobójstwo, ale dwa strzały 
wymierzone w głowę tylko raniły 
generała. Dobito go więc. 

Chwilę później generał Fromm 
zakomunikował Olbrichtowi, 
Stauffenbergowi, Mertzowi von 
Quirnheimowi i Haeftenowi, że 
działający w imieniu Führera sąd 
doraźny skazał ich na karę śmier-
ci. I dodał, że wyrok zostanie 
wykonany natychmiast. Skaza-
nych oficerów wyprowadzono na 
wewnętrzny dziedziniec. Dzie-
sięciu podoficerów pułku Gross-
deutschland utworzyło pluton 
egzekucyjny, a w stojących tam 
samochodach włączono reflekto-
ry, które oświetliły pryzmę piasku 
zostawionego przez robotników 
budowlanych wykonujących ja-
kieś prace remontowe. Było mniej 
więcej trzydzieści minut po pół-

Reklama ♦ Reklama ♦ Reklama ♦ ReklamaReklama ♦ Reklama ♦ Reklama ♦ Reklama
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dziny Stauffenberga, mówiono już 
sporo na zwołanej do Posen przez 
szefa Kancelarii NSDAP Martina 
Bormanna naradzie reichs- i gau-
leiterów partii hitlerowskiej. Ze-
brali się oni 3 sierpnia 1944 roku 
w co dopiero ukończonym gabine-
cie Hitlera w przebudowywanym 
na jego wschodnią rezydencję po-
cesarskim zamku poznańskim, by 
wysłuchać głównych przemówień 
wygłoszonych przez dwóch mi-
nistrów rządu Rzeszy: Heinricha 
Himmlera i Alberta Speera. 

Jeśli z punktu widzenia inte-
resów wojennych Niemiec waż-
niejsze było wystąpienie Speera, 
który zapoznał zebranych z prob-
lemami przemysłu zbrojeniowe-
go, to aktualnym sprawom poli-
tycznym Rzeszy po zamachu w 
„Wilczym Szańcu” poświęcił swe 
przemówienie Himmler. Zebra-
nym członkom kierownictwa po-
litycznego Trzeciej Rzeszy przed-
stawił on przebieg próby zamachu 
stanu, informując obecnych, że 
wydał rozkaz wykopania zwłok 
Stauffenberga i jego trzech towa-
rzyszy, rozstrzelanych w Berlinie 
tamtej lipcowej nocy. Zwłoki te 
zostały spalone, a popiół rozsypa-
ny po polach. 

„Po tych ludziach – mówił re-
ichsführer SS – a również po tych, 
którzy będą straceni teraz, nie 
chcemy mieć najmniejszego wspo-
mnienia w jakimkolwiek grobie al-
bo innym miejscu”. 

Wieczorem uczestnicy nara-
dy udali się na pobliski dworzec 
Posen Hauptbahnhof, skąd po-
ciągiem specjalnym odjechali do 
„Wilczego Szańca”, gdzie naza-
jutrz przyjął ich Hitler. Trzy dni 
później, czyli 7 sierpnia, przed 
Trybunałem Ludowym w Berlinie 
rozpoczęła się pierwsza z całej 
serii rozpraw przeciwko ludziom 
związanym ze spiskiem i zama-
chem z 20 lipca. Niemal wszyscy 
z setek oskarżonych zostali skaza-
ni na śmierć i straceni. 

FOT.  ARCHIWUM AUTORA 
Adolf Hitler pokazuje Benito Mussoliniemu pomieszczenie w baraku operacyj-
nym, gdzie eksplodowała bomba pułkownika Clausa von Steuffenberga. 

FOT.  LESZEK ADAMCZEWSKI
Ruiny „Wilczego Szańca” koło Kętrzyna przypominają o czasach, gdy tu znaj-
dowała się nieoficjalna stolica Trzeciej Rzeszy. I gdzie o mały włos nie zginął 
Adolf Hitler.

nocy. Huknęła pierwsza salwa, 
od której zginął generał Olbricht. 
Następny w kolejności był puł-
kownik Stauffenberg, który miał 
– według najczęściej powtarzanej 
wersji – krzyknąć: 

– Niech żyją święte Niemcy! 
W ostatniej chwili pułkowni-

ka próbował zasłonić jego adiu-
tant. W jednym momencie zginęli 
obaj. Jako ostatniego rozstrzela-
no pułkownika Mertza von Qui-
rnheima. 

Wkrótce jeden z dalekopisów 
zainstalowanych w mazurskiej 
FHQ wystukał depeszę nadaną w 
Berlinie przez generała Friedri-
cha Fromma, w której informo-
wał Hitlera: 

„Przewrót, jakiego usiłowali 
dokonać nieodpowiedzialni gene-
rałowie, został krwawo stłumiony. 
Jego prowodyrów rozstrzelano”. 

Nadając tę depeszę, Fromm 
nie wiedział, że już kilka godzin 
wcześniej Hitler pozbawił go do-
wództwa Armii Rezerwowej, a po 
przeczytaniu nocnej depeszy pod-
jął kolejną decyzję. Nakazał aresz-
tować generała Fromma. 

Rozpoczynało się wielkie po-
lowanie nie tylko na ludzi, któ-
rzy aktywnie działali w antyhit-
lerowskim ruchu oporu, ale także 
na tych, którzy ze spiskowcami 
utrzymywali kontakty towarzyskie 
lub w swoich środowiskach znani 
byli z wypowiadania krytycznych 
uwag o reżimie narodowosocjali-
stycznym, chociaż ze spiskiem i 
zamachem nie mieli nic wspólne-
go. Aresztowano też najbliższe ro-
dziny głównych uczestników spi-
sku. Ich żony, dzieci, rodzeństwo, 
rodziców i teściów nie można by-
ło jednak postawić przed hitlerow-
skim Trybunałem Ludowym, cho-
ciaż Führer zaprzysiągł im zemstę. 
Wobec nich zastosowano więc za-
sadę Sippenhaft, czyli odpowie-
dzialności rodzinnej. Trafili oni do 
kilku obozów koncentracyjnych. 

O represjach w stosunku do ro-
dzin spiskowców, a zwłaszcza ro-

Pierwszy i drugi odcinek o za-
machu w „Wilczym Szańcu” uka-
zał się w numerze styczniowym i 
lutowym „TTW”. 

Patrz: www.twojtydzien.pl, 
zakładka ARCHIWUM, dalej – 
Archiwum 2022.

Zamach w „Wilczym Szańcu” (3)

Gauleiterzy NSDAP na naradzie w Poznaniu podsumowali wydarzenia 
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„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

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

MUZYKA
Hammerfall – „Hammer of Dawn” (2022)

Hammerfall - na muzycznej scenie rozpy-
chają się łokciami  od 1993 roku, do dzisiaj 
są jedną z najbardziej znanych i szanowanych 
grup grających  klasyczny power/heavy metal. 

Słuchając najnowszego LP Hammer of 
Dawn masz wrażenie, że urosła ci klata, do-

stałeś niesamowitego kopa adrenaliny, możesz 
przenosić góry, albo naparzać wrogów mie-
czem po głowach. Tak działa heavy metal na 
najnowszej płycie Szwedów, napakowany na 
maksa epickimi melodiami, bitewnymi hym-
nami i przeszywającymi serducho partiami so-
lowymi. 

Na swojej dwunastej płycie Szwedzi  udo-
wadniają, że są w absolutnej czołówce świato-
wego metalu, pracowali na to latami, a Ham-
mer of Dawn jest ukoronowaniem ich ciężkiej 
harówki w studiu i na koncertach. Bez wątpie-
nia muzycy z Göteborga są mistrzami w pi-
saniu ciężkich, ale zarazem melodyjnych i od 
razu wpadających w ucho utworów. W efek-
cie poczęstowali słuchacza bardzo mocnym, 
dopracowanym w każdym calu, a raczej nucie 
albumem. Warto dodać, że nie byłoby tak do-
skonałego Hammerfall bez wokalisty -  Joacim 
Cans, dysponujący perfekcyjnym głosem jest 
jednym z najlepszych w tym gatunku muzyki. 

Bardzo mocne uderzenie na początek roku. 
Stay  Heavy! (9/10 - Thorn)

Artystycznie w poznańskim XX liceum
Już niedługo odbędzie się XI edycja konkursu Poznań na osi czasu pod 
patronatem Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wojewody Wielkopolskiego 
oraz patronatem gazety „Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI”. 

Ważnym elementem w XX Liceum Ogólno-
kształcącym są kreatywne lekcje, np. warsztaty w 
muzeum. Kilka dni temu klasa 3PD ze Sztukami 
Wizualnymi uczestniczyła w wystawie poświę-
conej twórczości Antoniego Gaudiego. Wystawa 

zachwyciła sposobem przekazania wiadomości 
na temat tworzenia i projektowania architektury. 
To po prostu trzeba zobaczyć. Zwiedzanie zakoń-
czyło się warsztatem z architektury. 

ALEKSANDRA  KACZMAREK

Jeszcze tylko kilka chwil dzieli nas od rozpo-
częcia konkursu. W tym roku konkurs odnosi 

się do poznańskich pomników, do ich historii i 
twórców. Czas zgłoszenia już minął, ale dla chęt-
nych szkół możemy o kilka dni przesunąć termi-
ny, chociaż czasu jest naprawdę mało.  

Prace konkursowe należy przesłać do 24 mar-
ca 2022r. w formie elektronicznej, natomiast ory-
ginały prac należy przesłać na adres szkoły do 29 
marca. W terminie od 29.03.–14.04 odbędzie się 
głosowanie publiczności, zapraszamy na szkol-
ny facebook XX Liceum Ogólnokształcącego w 
Poznaniu i do polubienia najlepszych prac. Tam 
znajduje się również regulamin głosowania. Jed-
nak najważniejsze są wybory Jury, które w tym 
samym terminie podejmie decyzję w sprawie 
najciekawszych prac. Oficjalne wyniki zostaną 
ogłoszone podczas otwarcia  wystawy w holu 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 15 kwiet-
nia o godzinie 13.   

Konkurs Poznań na osi czasu łączy umiejęt-
ności i wiedzę z plastyki z wiedzą i umiejętnoś-
ciami z historii i języka polskiego, dlatego jest 
konkursem interdyscyplinarnym, który pozwa-
la na kreatywne działania i własne spojrzenie na 

świat. Warto zachęcać uczniów do takich działań 
jeżeli nie tym razem to może za rok. Organizator 
konkursu zaprasza na strony szkoły, gdzie moż-
na znaleźć regulaminy, a w najbliższym czasie 
prezentacje przesłanych prac. (http://www.xxlo-
poznan.edu.pl/)

W XX liceum uczniowie zaskakują swoją 
kreatywnością. Uczniowie z różnych klas biorą 
udział w projektach Erasmus+. W ramach tych 
projektów zajmują się różnymi problemami np. 
związanymi z ekologią, ochroną środowiska, wy-
mieniają się wiadomościami z uczniami z innych 
krajów: Włoch, Hiszpani i Czech. Logo do te-
go międzynarodowego projektu zaprojektowała 
Wiktoria z klasy 3PD ze Sztukami Wizualnymi.  
Właśnie podczas ostatniego spotkania uczniów 
na południu Włoch, na oficjalnym spotkaniu po-
jawił się tort z projektem Wiktorii. W tym pro-
jekcie udział wzięli uczniowie głównie z klasy 
I C i I D, którzy  na tym międzynarodowym fo-
rum zaprezentowali siebie i szkołę z bardzo do-
brej strony. Pokazali jak ważną umiejętnością jest 
kreatywne myślenie i działanie w zespole inter-
dyscyplinarnym, w którym uczymy się biorąc 
udział w różnych działaniach artystycznych. 
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50-lecie 
Renault 5

Obchody 50-lecia Renault 5 będą trwały cały 2022 rok. To 
ważny jubileusz, bo Renault 5 było modelem, który miał 
ogromny wpływ na markę, firmę, a nawet epokę. Stoisko 
Renault na salonie Rétromobile 2022 jest hołdem dla 
kultowego modelu i jest mu poświęcone w całości. Plan 
stoiska nawiązuje do kształtu logo jubileuszu słynnego 
Renault 5. 

Na powierzchni 820 m2 odwie-
dzający będą mogli podziwiać 

12 kolekcjonerskich Renault 5. Au-
ta z epoki zostały wybrane z zaso-
bów kolekcji Renault Classic z my-
ślą o pokazaniu historii modelu – od 
wersji „L” z 1972 roku po Supercing 
Baccara z 1990 roku. 

Sporty samochodowe zawsze 
stanowiły część historii Renault. Re-
nault 5 nie jest tu wyjątkiem. Sporto-
we i wyczynowe wersje w znacznym 
stopniu przyczyniły się do zbudowa-
nia legendy i pozycji tej ikony moto-
ryzacji. Na stoisku wystawiono kil-
ka wręcz legendarnych wersji.

Renault 5 Prototype, ustawione 
na wprost elektrycznej wersji Re-
nault 5 z 1974 roku, tworzy coś na 
kształt dialogu między przeszłością 
a przyszłością. To pierwsza oka-
zja, by zobaczyć we Francji przy-
szły popularny model samochodu 
elektrycznego Renault, który – tak 
jak poprzedni – ma wszystko, co 
ważne. 

Przyszłe elektryczne Renault 5 
pojawi się w sprzedaży w 2024 ro-
ku. Nowy model będzie produko-
wany we Francji, w Douai, w fa-
bryce stanowiącej część kompleksu 
Electricity. 

RENAULT 5 – IKONA 
POPKULTURY

Renault jest producentem sa-
mochodów, który wyprzedza swoją 
epokę. Tworząc odważne Renault 
5, marka idealnie wpisała się w no-
we oczekiwania ówczesnego spo-
łeczeństwa. W 1972 roku Renault 
5 było zdecydowanie innym samo-
chodem niż wszystkie modele z tam-
tej epoki. 

Renault 5 było idealnie dosto-
sowane do oczekiwań ówczesnego 
społeczeństwa z nową klasą śred-
nią, przedmieściami, supermarke-

tami i emancypacją kobiet. Marka 
miała odwagę zaproponować po raz 
pierwszy w segmencie popularnych 
samochodów wersję 3-drzwiowego 
hatchbacka. 

Renault 5 zostało zaprojekto-
wane jako uniwersalny samochód, 
który równie swobodnie czuł się 
w mieście, co na szosie. Renault 
5 podbijało serca wszystkich grup 
nabywców zaokrąglonymi, łagod-
nymi kształtami. Praktyczna tylna 
klapa i innowacyjne przednie i tyl-
ne zderzaki z tworzywa sztucznego 
pozwoliły mu zdobyć nowych klien-
tów, zwłaszcza wśród kobiet i mło-
dych ludzi, którzy cenili jego nie-
konwencjonalny charakter. Nowy 
model szybko zdobył powodzenie 
dzięki swojemu stylowi i przyjem-
ności jazdy. 

Renault 5 było produkowane 
Dokończenie na stronie 16

Giulia 
najlepsza
Czytelnicy magazynu motoryzacyjnego „Auto Motor und 
Sport” po raz kolejny uznali Alfę Romeo Giulię za „Najlep-
szy samochód”. 

Po raz piąty w ciągu ostatnich 
sześciu lat włoski sedan zajął 

pierwsze miejsce w kategorii sa-
mochodów klasy średniej (samo-
chodów importowanych). Spośród 
ponad 100.000 uczestników kon-
kursu, 18,8 % głosowało na Alfę 
Romeo Giulię jako zwycięzcę tejże 
kategorii.

Dzięki zwycięstwu w plebiscy-
cie „Best Cars 2022” liczba nagród 
zdobytych przez Alfę Romeo Giulię 
stale rośnie. W ostatnich latach spor-
towy sedan otrzymał znaną na całym 
świecie nagrodę „Red Dot Award” i 
wygrał kilka innych konkursów w 
Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii 
i Włoszech.

Konkurs „Best Cars” magazynu 

„Auto Motor und Sport” odbywa się 
w tym roku już po raz 46. Redakcja 
poprosiła swoich czytelników o od-
danie głosu na jeden z 386 aktual-
nych modeli samochodów w dwu-
nastu kategoriach, w tym dodatkowo 
na samochody importowane. 
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we Francji, Hiszpanii i Bel-
gii i montowane w wielu in-
nych krajach, takich jak Iran, 
Meksyk, Tunezja, Portugalia 
i Afryka Południowa. W la-
tach 1972–1985 sprzedało się 
w liczbie ponad 5,5 miliona 
sztuk na 5 kontynentach (i 
prawie 9 milionów w ciągu 
20 lat swojej „kariery”, jeśli 
uwzględnimy jego następcę 
– model Supercinq). 

O jego sukcesie świadczy 
to, że w 1980 roku było dru-
gim najlepiej sprzedającym 
się samochodem na świecie. 
Przez całe dziesięciolecie – 
od 1974 do 1983 roku – było 
także najlepiej sprzedającym 
się samochodem we Francji.

SAMOCHODY 
WYSTAWIONE NA 

STOISKU
Historię Renault 5 (i jego 

następcy Supercinq) ilustruje 
12 modeli z tamtej epoki. Po 
raz pierwszy publiczność bę-
dzie mogła zobaczyć Renault 
5 Prototype.

Renault 5 L i TL 
Renault 5 weszło do 

sprzedaży w 1972 roku. 
Wprowadzono na rynek jed-
nocześnie dwie wersje: „L” 
z silnikiem o pojemności 782 
cm3, a następnie 845 cm3 
oraz wersję „TL” napędzaną 
silnikiem 956 cm3, zapewnia-
jącym większą uniwersalność 
zastosowań.
Renault 5 super production

To jedyny egzemplarz Re-
nault 5, który w pełni zasłu-
guje na nazwę „super pro-

Początkowo model był 
oferowany z drzwiami, maską 
i dachem z aluminium, miał 
również designerskie wnę-
trze. W 1983 roku pojawiła 
się wersja Turbo 2. Miała te 
same parametry techniczne, 
ale wykończenie wnętrza po-
chodziło z Renault 5 Alpine 
Turbo i nie zawierało alumi-
niowych elementów nadwo-
zia, co pozwoliło na zaofero-
wanie atrakcyjnej ceny.

Renault 5 GTL 
Renault 5 GTL wyróż-

nia się bocznymi listwami 
z tworzywa, stanowiącymi 
przedłużenie zderzaków, sty-
lowymi kołami i światłami 
cofania. W 1978 roku pojawi-
ły się uchylne tylne szyby, jak 
w wersji 5 TS. Renault 5 GTL 
było najlepiej sprzedającą się 
wersją Renault 5. Skrzynia 
biegów miała wydłużone 
przełożenia, aby zmniejszyć 
zużycie paliwa. Ten ekolo-
giczny samochód był odpo-
wiedzią na kryzys paliwowy 
z 1978 roku. 

Elektryczne Renault 5 
Pierwsze elektryczne 

Renault 5 zostało zaprezen-
towane wiosną 1972 roku 
we współpracy z francu-
skim zakładem energetycz-
nym EDF. Wyprodukowa-
no 100 egzemplarzy modelu. 
Egzemplarz prezentowany 
na stoisku Renault na salonie 
Rétromobile pochodzi z dru-
giej serii, wyprodukowanej 
między kwietniem a czerw-
cem 1974 roku. Był to szósty 
z wyprodukowanych wów-
czas 13 egzemplarzy. 

Jest to model dwuosobo-
wy z zasięgiem 60 km. 

Renault Supercinq GT 
Turbo

W styczniu 1985 roku, 
czyli zaledwie cztery miesią-
ce po wprowadzeniu Super-
cinq, pojawiła się wersja GT 
Turbo. Był to samochód o no-
woczesnej stylistyce, innowa-
cyjnie rozwiązanym wnętrzu 
i bardzo dobrych osiągach. 
Jak poprzednio, zdecydowa-
no się na 4-cylidrowy silnik 
z żeliwnym blokiem o po-
jemności 1400 cm3, ale wy-
posażony w turbosprężarkę 
Garrett T2. Pozwoliło to za-
pewnić moc 115 KM i dosko-
nałe przyspieszenie.

Wersja królowała na to-
rach w Pucharze R5 GT i 
ma na swoim koncie również 
piękną rajdową karierę spor-
tową w mistrzostwach Fran-
cji i świata. Łącznie wypro-
dukowano 160 tysięcy sztuk 
GT Turbo Fazy 1 w latach 
1985–1987 oraz Fazy 2 w la-
tach 1987–1990.

Renault Supercinq 
Baccara

Baccara to superwyrafi-
nowana wersja Renault Su-
percinq: skórzana tapicerka 
i kierownica pokryta skórą, 
dopasowane wnętrze w beżo-
wych tonacjach, gałka dźwig-
ni zmiany biegów pokryta 
czarną skórą, gruba wykła-
dzina podłogowa w kabinie i 
w bagażniku, nie zapomnia-
no też o pokrowcu na ubra-
nia – znalazł swe miejsce pod 
tylną półką. 

W standardowym wypo-
sażeniu znalazły się również 
elektrycznie podnoszone szy-
by przednie i centralny za-
mek z pilotem. Były dostępne 
trzy kolory lakieru: Brązo-
wy Arabica, zielony Lichen 
i czarny.  

50-lecie Renault 5
Dokończenie ze strony 15

RENAULT 5 
PROTOTYPE – „NOWA 

FALA” MARKI 
Wystawione na stoisku 

samochody dzieli 50 lat. Dwa 
elektryczne Renault 5 – to z 
przeszłości (1974) i to przy-
szłe (2024) nawiązują dialog. 
Po raz pierwszy we Fran-
cji publiczność będzie mogła 
podziwiać Renault 5 Prototy-
pe w charakterystycznym żół-
tym kolorze w stylu pop.

Przyszły popularny sa-
mochód elektryczny Renault, 
który ma wszystko co istotne 
dla współczesnego kierowcy. 
Renault chce upowszechnić 
dostęp do samochodów elek-
trycznych dzięki modelowi, 
który wejdzie do sprzedaży 
w 2024 roku. 

Stylistyka nowego mode-
lu nawiązuje do nonszalan-
ckiej elegancji oryginalne-
go Renault 5. Zabawny styl 
„fun” czerpie z trendów wi-
docznych w elektronice, nie-
ruchomościach i sporcie.

Elementy stylistyczne in-
spirowane modelem Renault 
5 są nie tylko ukłonem w 
stronę samochodów z lat 70., 
ale kryją w sobie nowoczesne 
funkcje. Na przykład we wlo-
cie powietrza w masce jest 
ukryte gniazdo do ładowania, 
tylne światła mają wbudo-
wane aerodynamiczne spoj-
lery, a tam, gdzie kiedyś były 
światła przeciwmgłowe, dziś 
są światła dzienne LED. 

Podświetlane logo, 
umieszczone z przodu i z ty-
łu, ożywia samochód. A ko-
lorystyczne nawiązanie do 
flagi Francji na bocznych lu-
sterkach podkreśla „French 
touch” samochodu. Nowo-
czesna stylistyka Renault 5 
Prototype inspiruje się zarów-
no wersjami Renault 5, Su-
percinq, jak i R5 Turbo, od 
którego nowy model przejął 
poszerzone tylne nadkola.

Przyszłe Renault 5 będzie 
produkowane – od akumu-
latora po zespół napędowy, 
a także montaż podzespołów 
na kompaktowej i najbar-
dziej konkurencyjnej na ryn-
ku platformie przeznaczonej 
dla samochodów elektrycz-
nych – w kompleksie przemy-
słowym Renault Electricity w 
północnej Francji, w Douai. 

duction”. Opracowano go w 
1987 roku do startu w wyści-
gach. Jest napędzany 4-cylin-
drowym turbodoładowanym 
silnikiem o mocy 370 KM.

W latach 80. wyścigi sa-
mochodowe na torach były 
we Francji niezwykle popu-
larne między innymi dzięki 
Pucharowi Renault 5 Alpi-
ne czy mistrzostwom Francji 
Formuły Renault, w których 
objawiło się wiele mistrzow-
skich talentów.

Renault 5 Alpine
W 1976 roku Renault 

przedstawiło prawdziwie 
sportowy samochód – Re-
nault 5 Alpine. Model, za-
projektowany i produkowany 
w zakładach Alpine w Diep-
pe, łączył elegancję ze spor-
towym stylem. 

Wykorzystano w nim 
wyposażenie wersji TS ze 
skórzanymi siedzeniami i 
charakterystyczną deską roz-
dzielczą. Na zewnątrz model 
wyróżniał się wbudowanym 
w zderzak spojlerem, w któ-
rym umieszczono światła da-
lekiego zasięgu, obręczami 
kół Renault 17 Gordini i na-
klejkami A5 na bokach nad-
wozia i na przodzie. W ofercie 
znalazły się również specjal-
ne kolory lakieru: niebieski, 
szary, czerwony, czarny czy 
zielony.

Model wyposażono w 
zmodernizowany silnik TS 
o zwiększonej pojemności 
1 397 cm2, współpracujący 
z 5-biegową skrzynią. Był 
przeznaczony dla klientów 

indywidualnych i oferowany 
w konkurencyjnej cenie. 

A młodym kierowcom, 
którzy chcieli wystartować w 
Pucharze Renault Elf, zapro-
ponowano wersję Coupé.

Renault 5 Le Car Van 
W styczniu 1979 roku 

Heuliez zaproponował serię 
specjalną Le Car Van, która 
nawiązywała do wersji prze-
znaczonej na rynek amery-
kański. Była to wersja dwu-
miejscowa, zbudowana na 
bazie Renault 5 TS. Zamiast 
tylnych bocznych szyb miała 
poliestrowe panele w alumi-
niowym obramowaniu. Ko-
ło zapasowe umieszczono 
na tylnej klapie. Samochód 
miał czarny lakier nadwozia 
i czerwoną tapicerkę w kabi-
nie. Wyróżniał się także du-
żym napisem na dole nadwo-
zia i na masce oraz tęczowymi 
paskami.

Produkcja wersji zakoń-
czyła się w 1983 roku. Łącz-
nie powstało 450 egzempla-
rzy.

Renault 5 Turbo
Pod koniec lat 70. Renault 

przestały wystarczać zwycię-
stwa w 24-godzinnym wyści-
gu w Le Mans i Formule 1. 
Marka chciała również wy-
startować w rajdach samo-
chodem napędzanym turbo-
doładowanym silnikiem.

Renault 5 Turbo zostało 
opracowane z myślą o star-
cie w rajdach. Pierwsza ma-
kieta została zaprezentowana 
na targach w Paryżu w 1978 
roku, a seria 400 sztuk samo-
chodu została homologowana 
zgodnie z przepisami.

Produkowany w zakła-
dach Alpine w Dieppe (łącz-
nie w liczbie 4.857 sztuk), 
szybko znalazł nabywców, 
którzy potrafili ujarzmić moc 
160 KM przy 6 400 obr./
min, rozwijaną przez 4-cy-
lindrowy turbodoładowa-
ny silnik Cléon z żeliwnym 
blokiem o pojemności 1397 
cm3, umieszczony centralnie 
z tyłu. 
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