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KOSMETYCZNE

STRONĘ  PRZYGOTOWAŁA  MONIKA  MAŃKOWSKA

Nowość dla 
idealnej cery
Nowy długotrwały podkład Best Skin Ever 

- SEPHORA COLLECTION jest wzboga-
cony probiotykami pochodzenia roślinnego, które 
podtrzymują równowagę ekosystemu skóry. W no-
wej wersji podkład zapewnia średni i stopniowany 
poziom krycia ze świetlistym wykończeniem dla 
nienagannej cery. Pigmenty odbijające światło, 
drobna i lekka formuła, trwałe odcienie, zatuszo-
wane niedoskonałości, mniej widoczne zmarsz-
czki i pory sprawiają, że skóra jest piękniejsza, 
gładsza, bardziej równomierna i świetlista. Cena 
85 zł, 25 ml. 

Kolejna nowość, wielozadaniowy korektor 
cieni pod oczami Best Skin Ever Glow SEPHO-
RA COLLECTION nałożony po oczami i pod 
brwiami ożywia spojrzenie, naniesiony na zaczer-
wienienia wyrównuje koloryt skóry, roztarty gąb-
ką na krawędzi nosa, pod kośćmi policzkowymi i 
na podbródku rozświetla skórę, a roztarty pędzel-
kiem na bokach i wypukłościach twarzy działa jak 
filtr. Wszystko to za sprawą formuły (wegańskiej, niepowodującej za-
skórników, bezzapachowej, a także wzbogaconej probiotykami), której jedwabista, komforto-
wa, drobna, lekka tekstura działa jak rozświetlacz i korektor. Trwałe kolory nie gromadzą się 
w zmarszczkach.  Cena 65 zł. 

Odmładzający makijaż
MY MASTER Wysoko kryjący podkład odmładzający (39.99 zł, 30 ml) 

to podkład do zadań specjalnych, który perfekcyjnie ukryje niedoskona-
łości, zaczerwienienia i przebarwienia. Unikalna lekka konsystencja nie two-
rzy na skórze efektu maski i pozwala jej swobodnie oddychać. Dzięki idealnie 
scalającym się pigmentom, możesz sama decydować o sile krycia nakładając 
kolejne warstwy podkładu. MY MASTER to również odmładzająca esencja 
pielęgnacyjna. Dzięki zawartości stworzonego laboratoriach Lirene komplek-
su Gold collageneTM - nowatorskie połączenie mikroskopijnych cząsteczek 
złota koloidalnego i peptydu. Działa przeciwzmarszczkowo i regeneruje skórę, 
aby cieszyć się piękną, pełną blasku i napiętą cerą każdego dnia.

Owocowa pielegnacja LIRENE 
Hydrolat z mango Lirene (21.99 zł, 100 ml) to naturalna woda z owoców mango, która 

powstała w procesie destylacji świeżych owoców parą wodną. Dzięki temu zawiera cenne sub-
stancje, które poprawiają nawilżenie skóry, odżywiają, wygładzają oraz przywracają witalność. 
Wygodny atomizer zapewnia łatwą i higieniczną aplikację, bez konieczności przecierania płat-
kiem kosmetycznym. Delikatna formuła polecana jest dla każdego rodzaju cery.

Wygładzający Peeling Enzymatyczny do Twarzy MANGO od Lirene (3.99 zł, 6 ml) 
działa wygładzająco i złuszczająco na każdy rodzaj skóry. Mango nawilża, działa antyoksyda-
cyjnie i ujędrniająco, papaja (papaina) usuwa martwe komórki naskórka, masło kakaowe odży-
wia skórę, a olej migdałowy wygładza i nadaje miękkości. 

Olejkowy ujędrniający peeling cukrowo-solny STAY WITH ME Lirene (21.99 zł, 200 
g) delikatnie usuwa martwe komórki naskórka, głęboko oczyszcza i wygładza pozostawiając 
skórę jedwabiście miękką i promienną. Zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego. Olej 
brzoskwiniowy nawilża, regeneruje i ujędrnia. Wyciąg z mango nadaje miękkość, elastyczność 
i odpowiednie napięcie skóry. Masło Shea odżywia i wzmacnia.

MATT MATCH!  Matująca baza pod podkład SPF 15 Lirene (21.99 zł, 30 ml) skutecz-
nie matuje skórę i eliminuje świecenie otulając owocowym zapachem i bogatą formułą! Saty-
nowa baza pod podkład zawiera  ekstrakt z mango - naturalne źródło dobrej energii. Skóra bę-
dzie promienna, gładka i nawilżona. 

GLOW MATCH! Rozświetlająca baza pod podkład SPF 15 Lirene (21.99 
zł, 30 ml) to pełna blasku baza pod podkład! Piękne rozświetlenie, nawilżenie i 
codzienna dawka przyjemności dla skóry. Ekstrakt z czerwonych owoców zapew-
ni, że cera będzie nawilżo-
na, zregenerowana i miękka 
przez cały 
dzień.

Porządnie nawilżona
Ziaja med kuracja ultranawilżająca 

z mocznikiem - na dysfunkcje suchej 
skóry, także dla diabetyków - długotrwale 
i głęboko nawilża oraz chroni przed utra-
tą wilgoci, głęboko nawilża i odczuwalnie 
zmiękcza naskórek. Nawadnia powierzch-
niowe warstwy skóry i zawiera fizjologicz-
ne lipidy odbudowujące uszkodzoną ba-
rierę naskórkową. Ogranicza proces utraty 

wody z głębszych warstw skóry. Linia Ziaja med oferuje 
Emulsję do ciała (mocznik 5%) ok. 20 zł, a także  Emul-
sję do twarzy na dzień/noc (mocznik 3%), która nawilża, 

wygładza, uzupełnia lipidy skóry, zmiękcza, redukuje szorstkość i nadmierne łusz-
czenie oraz działa jak kompres na wszystkie objawy skóry suchej. Cena 17,47 zł/ 
50 ml. Krem do rąk (mocznik 10%) zapewnia natychmiastową ulgę suchej skó-
rze dłoni. Działa jak kompres, jest skoncentrowany i bardzo skuteczny. Regeneru-

je naturalną barierę ochronną, wygładza spierzchniętą, przesuszoną i szorstką skórę. Cena ok. 
15,52 zł/ 100 ml. Krem do stóp (mocznik 15%) regeneruje szorstką, bardzo suchą i popękaną 
skórę pięt, głęboko nawilża i odczuwalnie zmiękcza stwardniałą, wysuszoną skórą stóp. Cena 
ok. 15,52 zł/ 100 ml. 

Natłuszcza i zmiękcza
Krem kuracja nawilżająco-zmiękczająca (mocz-

nik 30%) Pharmaceris to wyrób medyczny 
wskazany do zapobiegania dermatozom związanym 
z nadmiernym rogowaceniem. Do łagodzenia obja-
wów szorstkości i łuszczenia skóry pięt, łokci i kolan. 
Polecany dla diabetyków w celu zmniejszania suchości 
skóry towarzyszącej stopie cukrzycowej. Profilaktycz-
nie w celu zapobiegania rogowaceniu w przypadku na-
gniotków i modzeli. Również do codziennego stosowa-
nia dla skóry bardzo suchej, łuszczącej się i pogrubiałej 
(stopy, łokcie, kolana) w przebiegu: łuszczycy, rybiej 
łuski i rogowacenia mieszkowego oraz na inne okoli-
ce ciała przy nadmiernym rogowaceniu skóry. Krem 
zmniejsza szorstkość warstwy rogowej skóry zmie-
nionej chorobowo oraz zmiękcza pogrubiały naskórek, 
ułatwiając jego mechaniczne złuszczanie. Wspomaga 
uzupełnianie niedoborów lipidów. Natłuszcza, uela-
stycznia skórę, wygładzając jej powierzchnię. Popra-

wia naturalną barierę ochronną skóry. Jest skuteczny już po jednym zastosowaniu. Szczególnie 
polecany na stopy na noc, ze skarpetkami dla wzmocnienia efektu natłuszczająco-zmiękczają-
cego. Cena 31.90 zł , 75 ml. 

Eksperci SEPHORA pomogą
W wybranych perfumeriach Sephora skorzystać można z konsultacji z wykorzystaniem 

profesjonalnego urządzenia diagnostycznego ASL. Jest to cyfrowy tester stanu skóry głowy 
i włosów. Warianty urządzenia pozwalają na dostosowanie zakresu pomiarów do potrzeb kon-
kretnego badania i obszaru. Urządzenie dostarczy informacji o stanie skóry, stanie utraty wło-
sów, cechach włosów (takich jak grubość czy gęstość), wrażliwości skóry głowy. Urządzenie 
bada również stan ujść mieszków włosowych. Spotkanie jest bezpłatne i trwa ok. 30 minut. 
W każdej perfumerii stacjonarnej Sephora skorzystać można również z masażu skóry głowy. 

Indywidualną odpowiedzią na potrzeby skóry głowy i włosów jest dobranie odpowiednich 
produktów. W wyborze tej idealnej rutyny pielęgnacyjnej włosów, w perfumeriach Sepho-
ra, pomogą eksperci. 

Wsparciem w procesie oczyszczania skóry głowy i włosów co 10 –14 dni, jest peeling (np. 
Cleansing Scalp Scrub od Sephora Collection). Pomaga pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń 
ze skóry głowy i usunąć obumarły naskórek. Koloryzacja, chemiczne i fizyczne 
zabiegi fryzjerskie mogą wpływać na pogorszenie się kondycji 
włosów i ich mechaniczne uszkadzanie. W przypadku włosów 
zniszczonych i farbowanych przydadzą się produkty naprawcze 
Olaplex. Idealnym krokiem, kończącym rytuał pielęgnacyjny, 
dla włosów kręco-
nych i suchych, bę-
dzie kuracja Moroc-
canoil Treatment 
Oil. Jest to wszech-
stronna pielęgnacja i 
produkt do stylizacji 
włosów na bazie ole-
ju arganowego.

Naturalnie intensywna
Maska do włosów niskoporowatych Kokos i Glinka AN-

WEN (39,99 zł, 200ml) jest idealna gdy włosy są cienkie, oklap-
nięte u nasady i brak im objętości. Maska intensywnie pielęgnuje 
nie obciążając włosów. Dzięki zawartości glinki i odpowiednio do-
branych do porowatości aminokwasów sprawia, że włosy zyskują 
objętość. Kwas hialuronowy i gliceryna zapewniają im dodatkowe 
nawilżenie, a panthenol je wzmacnia. Dopasowane do potrzeb ni-
skoporowatych włosów oleje: kokosowy i babassu działają odżyw-
czo i poprawiają elastyczność. Maska zawiera zarówno proteiny, 
emolienty jak i humektanty (PEH). Działa naprawdę intensywnie, 
ma zrównoważony, ale bardzo bogaty skład, odczyn pH 4,5 i 95% 
składników pochodzenia naturalnego.
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Co 2,8 sekundy umiera jedna osoba na sepsę. Roczna liczba przypadków 
sepsy na świecie to prawie 50 mln. 

PROF. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ KÜBLER jest specjalistą z dziedziny anestezjologii i in-
tensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej. Przez 27 lat kierował Katedrą i Kliniką Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Był konsultantem krajowym 
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz intensywnej terapii interdyscyplinarnej. Jest 
prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”, a także członkiem 
wielu towarzystw naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Pokonać sepsę
Rozmowa z prof. dr hab. n. med. ANDRZEJEM KÜBLEREM, specjalistą 
anestezjologii i intensywnej terapii

- Panie profesorze czym jest 
sepsa i jakie niesie zagrożenie?

- Sepsa nie jest chorobą, lecz 
niewłaściwą reakcją organizmu na 
zakażenie drobnoustrojami. Powsta-
je wówczas, gdy reakcja organizmu 
na zakażenie uszkadza własne tkan-
ki i narządy.

- W jaki sposób możemy roz-
poznać sepsę?

- Rozpoznajemy sepsę bacznie 
obserwując osobę z potwierdzonym 
zakażeniem lub jego podejrzeniem. 
Spostrzegamy, że dzieje się z nią coś 
niedobrego, czuje się źle, jest bardzo 
osłabiona, ma zmieniony stan świa-
domości. Wtedy trzeba szukać fa-
chowej pomocy. W ambulatorium, 

czy izbie przyjęć na możliwość za-
grożenia sepsą wskazuje nagła zmia-
na stanu świadomości, przyspiesze-
nie oddechu powyżej 22 na minutę, 
spadek skurczowego ciśnienia tęt-
niczego poniżej 100 mmHg. Na od-
dziale szpitalnym, szczególnie na 
oddziale intensywnej terapii (OIT), 
możemy sepsę oceniać nawet iloś-
ciowo przy pomocy specjalnej ska-
li (SOFA) określającej w punktach 
niewydolność poszczególnych na-
rządów. Niestety, nie mamy dotąd 
specyficznego markera sepsy, czy-
li pojedynczego pomiaru, którego 
wynik potwierdziłby jednoznacznie 
– to jest sepsa.

- A z jakimi problemami mie-

rzymy się w Polsce pod kątem 
diagnozowania sepsy i zakażeń 
krwi?

- Rozpoznawanie sepsy na pod-
stawie objawów klinicznych jest 
trudne. Lekarze uczą się obecnie 
głównie interpretacji badań dodat-
kowych, a mniej uwagi poświęcają 
na skrupulatne badanie i obserwacje 
pacjenta. Dlatego wczesna postać 
sepsy bywa przeoczona. Diagnosty-
ka zakażeń krwi jest niezwykle istot-
na, ale musi opierać się o gruntowną 
znajomość jej zasad.

- Z jakimi problemami mo-
że zetknąć się pacjent w polskim 
szpitalu w kwestii diagnostyki za-
każeń krwi?  

Diagnostyka zakażeń krwi to 
podstawa dla właściwego postępo-
wania w przypadkach sepsy. Nie 
każdy kliniczny przypadek sepsy 
ma dodatni wynik posiewu krwi, ale 
prawidłowa strategia i technika pro-

cedury posiewów krwi ma zasadni-
cze znaczenie dla rozpoznania i le-
czenia sepsy.

- Czy pandemia COVID ma 
związek ze zwiększoną liczbą sep-
sy w Polsce i na świecie? Co mówią 
na ten temat badania?

- Sepsa to niewydolność funk-
cji organizmu spowodowana zaka-
żeniem. Każdym zakażeniem, także 
wirusowym. Dlatego każda ciężka 
postać COVID-19 to jeszcze jeden 
przypadek sepsy. W grudniu 2021 
opublikowano w wiodącym świa-
towym czasopiśmie Critical Care 
Medicine metaanalizę przypadków 
COVID-19 leczonych na Oddzia-
łach Intensywnej Terapii w skali glo-
balnej. 78% pacjentów miało obja-
wy sepsy. Według moich osobistych 
informacji, w polskich Oddziałach 
Intensywnej Terapii odsetek ten 
przekraczał 90%. Czyli pandemia 
COVID-19 istotnie przyczyniła się 

do globalnego wzrostu liczby przy-
padków sepsy.

- Dlaczego zwrócenie uwagi 
na problem sepsy jest tak bardzo 
istotne?

- Wyniki globalnego badania czę-
stości występowania sepsy i związa-
nej z tym śmiertelności opublikowa-
ne zostały w czasopiśmie Lancet na 
początku 2020 roku. Jeszcze przed 
rozwojem pandemii. Według za-
mieszczonych tam danych globalna 
liczba nowych przypadków sepsy to 
50 mln rocznie. Z tego 11 mln umie-
ra. To 20% wszystkich zgonów. Jest 
się czego bać. A świadomość spo-
łeczna jest bardzo niska.

- Jak pana zdaniem obecnie 
można zapobiegać sepsie?

- Zapobieganie sepsie to złożony 
problem. Zapobieganie pierwotne to 
ogólne zasady profilaktyczne: higie-

Dokończenie na stronie 13
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HISTORIA

FELIETON – TAK  MYŚLĘ

Ludzie ostatnio odmawia-
ją sobie – bo muszą – 

wielu różnych rzeczy. Ma-
sła, korepetycji dla dzieci, 
wakacji, fryzjera, wizyty u 
stomatologa jeśli nie boli 
tak bardzo i można jeszcze 
wytrzymać, wmawiają so-
bie, że temperatura w domu 

Zacznijmy wreszcie 
czytać filozofów

w granicach 16 stopni Celsjusza jest OK, bo 
warto i trzeba się hartować, tak jest w ogóle 
zdrowiej itp. Odmawiają sobie, bo podręcz-
niki kupić trzeba, rozmaite opłaty w terminie 
wykonać, na leki w aptece starczyć też musi. 
Odmawiają sobie dzisiaj, a i tak boją się ju-
tra, jesieni, zimy, wiosny. Jak tak dalej pój-
dzie to zaczną się bać… po prostu żyć.

Ja ostatnio też sobie kilku rzeczy odmó-
wiłem. Ten stan ascezy nie jest łatwy, dlate-
go postanowiłem zacząć delikatnie – przez 
ponad dwa tygodnie odmówiłem sobie oglą-
dania jakiejkolwiek telewizji (to było łatwe, 
bo widok z okna rekompensował wszyst-
ko w nadmiarze), i przeglądania Internetu. 
Z tym Internetem było trudniej, bo przez po-
nad czternaście dni bez portali informacyj-
nych typu Wirtualna Polska, Onet czy Inte-
ria nie wiedziałem, kto tym razem pręży się 
w obcisłym bikini aż fanom opadają szczę-
ki i kto wystawił na aukcję charytatywną 
swoje stringi, no… a najważniejsze nie wie-
działem kto, z kim, gdzie, jak i ile razy. Mi-
mo to stwierdzam, że warto było – to był 
dobry czas w moim życiu. Kompletny, to-
talny reset.

Niestety, wszystko co dobre jakoś tak za-
wsze za szybko się kończy. Gdy wreszcie wró-
ciłem z tej dalekiej podróży do swojej duszy, 
doszedłem do wniosku, że dalsza tego typu 
ucieczka w moim przypadku może być zawo-
dowym samobójstwem. Dziennikarstwo to 
fajny, mój ukochany zawód, ale z jego wyko-
nywaniem wiąże się konieczność posiadania 
wiedzy o świecie, o tym co dzieje się dookoła. 
I próba zrozumienia – dlaczego?

By nie dostać udaru, zacząłem swój po-
wrót do rzeczywistości dawkować. Włączy-
łem TVN24, ale bez… głosu. Na razie – posta-
nowiłem – poczytam tylko tak zwane „paski 
informacyjne”. Z expressu popłynęła kawa, 
rozsiadłem się i zacząłem przyswajać sobie 
te wiadomości. „Bank Centralny Szwajca-
rii podwyższył stopy procentowe”, „inflacja 
znowu wzrosła”, „węgla na opał nie ma i nie 
będzie”, „na rynku pojawił się gruz pomie-
szany z kamieniami pomalowany na czarno, 
który udawał węgiel”, „2-latek zalany krwią 
– szczur rzucił się na dziecko”, „jest w Polsce 
spółka, w której jest więcej dyrektorów niż 
pracowników”, „mogą ci zabrać samochód, 
nawet wtedy gdy nie jechałeś”, „kupili eko-
groszek za 5 tysięcy”, „Ziobro zapowiada 
zmiany”… Cholera, kto to wytrzyma – same 
złe wiadomości. Złe albo bardzo złe.

Ale najgorsze dopiero miało nadejść za 
chwilę. Na ekranie ukazał się Jarosław Ka-
czyński. Wtedy – co chyba zrozumiałe – prze-
łamałem się i włączyłem dźwięk. Usłyszałem 
wówczas (nie jest to cytat dosłowny, bo od-
puściłem sobie obejrzenie tego jeszcze raz): 
„Jeśli przegramy wybory, to oznacza, że zo-
stały one sfałszowane. Wybory organizują 

samorządy, a większość z nich, niestety, jest 
w rękach opozycji.” 

Wtedy przypomniałem sobie historię jak 
to złodziej krzyczy „łapać złodzieja” i bieg-
nie za niewinnym, przypadkowym przechod-
niem.

Śmieszne? Dla mnie wcale. Uznaję tę wy-
powiedź za groźną, najgroźniejszą z ostat-
nich kilku lat. To zapowiedź… No właśnie, 
czego? Dyktatury, śmierci demokracji? A 
może czegoś jeszcze gorszego?

Jest źle i będzie jeszcze gorzej. Zwy-
kłym, normalnym ludziom. Czy to otworzy 
im wreszcie oczy, czy skłoni ich do zastano-
wienia, zweryfikowania swoich sympatii po-
litycznych, zaryzykowania przy urnie wybor-
czej przy najbliższej okazji?

Wydawało mi się, że – tak. Ale… rozma-
wiałem kilka dni temu ze znajomą, którą 
lubię i szanuję. Nie jest to jakaś zażyła zna-
jomość, jesteśmy na „per pan” i „per pani”, 
ale znamy się od kilku lat i nie ma potrzeby 
byśmy przed sobą udawali. Cokolwiek. Gdy 
ostatnio zaczęliśmy rozmawiać zeszło nam 
na politykę. Podzieliłem się swoją nadzie-
ją, że poprzez chudniejące z dnia na dzień 
portfele, szybujące w nieboskłon ceny gazu, 
prądu, masła i jeszcze wielu, wielu innych 
rzeczy ludzie się wreszcie ockną i zrozumie-
ją, że Zjednoczona Prawica nie nadaje się do 
rządzenia. Słowo „nie nadaje się” jest tym 
najdelikatniejszym określeniem jakie odna-
lazłem w swojej pamięci.

Znajoma spojrzała na mnie i powiedziała 
(znowu nie cytuję dosłownie): „Panie Tom-
ku, znam różnych ludzi. Także bardzo do-
brze wykształconych, pracowników nauko-
wych z uczelni, no naszą elitę intelektualną. 
I co? Masakra! Bo co słyszę. Nie ma węgla 
– wina Tuska. Inflacja – wina Tuska. Wojna 
w Ukrainie – wina Tuska. Bruksela nie daje 
nam pieniędzy – wina Tuska. Paliwo drogie 
– wina Tuska. Dzieci nie znają ortografii – 
wina Tuska. W zimie będzie być może zima 
– wina Tuska. To się dzieje dzisiaj, takie sło-
wa słyszę dzisiaj, panie Tomku…”

Uwierzyłem i straciłem równocześnie na-
dzieję, że walka o normalność w tym kraju, 
o demokrację, o praworządność, walka z 
wszechobecnym kłamstwem, chamstwem 
i cwaniactwem politycznym będzie krótka 
i łatwa, bez ostrych zakrętów i bardzo nie-
bezpiecznych dla nas wszystkich momentów 
historycznych.

Nie chcę jednak tak pesymistycznie koń-
czyć tego felietonu…

Ostatnio wróciłem do czytania „Dzienni-
ka” Krystyny Jandy. Rozmowa, choćby tego 
typu, z mądrym, subtelnym, wrażliwym czło-
wiekiem zawsze miała na mnie dobry wpływ. 
Na stronie 326 znalazłem w tej książce taki 
oto cytat: „Podstawa wszelkiej cnoty i warto-
ści leży w tym, że ktoś jest zdolny wyrzec się 
swych własnych pragnień, iść wbrew swym 
skłonnościom, a postępować jedynie za tym, 
co rozum wskazuje mu jako najlepsze, chociaż 
ochota skłania się w inną stronę.”

To cytat z prac filozofa Johna Locke’a 
(1632-1704), który dalej napisał jeszcze: 
„Społeczeństwo nie może być szczęśliwe 
pod władzą tyrana. Tyrania uzasadnia re-
wolucję…”.

Szkoda, że przestaliśmy czytać filozo-
fów… Ale wszystko przed nami. Zacznijmy 
znowu. Warto.

TOMASZ MAŃKOWSKI  RYS.  SZCZEPAN SADURSKI

GALERIA TTW

GALERIA SZCZEPANA SADURSKIEGO

Reklama – twoj-tydzien@wp.pl 

Słowo jak karabin
W 83. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego warto przypo-
mnieć młodą bohaterkę, poznaniankę – Irenę Bobowską, której hart ducha 
i odwaga, ale także ogromna patriotyczna dojrzałość, zasługują na pamięć 
i wdzięczność współczesnego pokolenia. 

Pokonując własne ograniczenia, wynika-
jące z przebytej w dzieciństwie choroby 

Heinego-Medina, Irena Bobowska walczyła z 
okupantem – słowem, współtworząc konspira-
cyjne pismo „Pobudka”. Niestety, w 1940 ro-
ku gestapo zdemaskowało tę tajną działalność 
i aresztowało jej uczestników. Naznaczone 
cierpieniem i okrucieństwem 22-letnie życie 
bohaterki zakończył wyrok śmierci wykonany 
w hitlerowskim więzieniu Berlin-Plötzensee. 
Nie było ono jednak stracone. Dzięki wierno-
ści ideałom oraz wierze w lepszą przyszłość 
dla kolejnych pokoleń, przełamywało poczu-
cie niemocy i beznadziei. 

Potwierdzają to także piękne wiersze au-
torstwa młodziutkiej Ireny, tworzone pod-
czas pobytu w więzieniu. Irena Bobowska 

jest jedną z wielu członkiń Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, która uznała, że wolność 
kraju jest warta więcej niż własne życie. 
Bez wahania zdecydowała się je poświęcić 
dla Ojczyzny.

Przypomnijmy, że struktury Polskiego 
Państwa Podziemnego powstały 83 lata te-
mu. Zapewniły one w czasach hitlerowskie-
go terroru ciągłość polskiej państwowości. 
Ich doskonale zorganizowana działalność 
konspiracyjna, często okupiona śmiercią, 
była konsekwentną walką w obronie pol-
skości. Dla uczczenia pamięci twórców te-
go dzieła 26 września 2007 roku odsłonięty 
został w Poznaniu przy ulicy Niepodległości 
pomnik bohaterów Polskiego Państwa Pod-
ziemnego i Armii Krajowej, który powstał 
z inicjatywy Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej, władz województwa 
i miasta. 
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Rozmowa Rozmowa 
z JACKIEM KAz JACKIEM KAŁŁUCKIM, UCKIM, 
aktorem teatralnym i filmowymaktorem teatralnym i filmowym

Nie wszystko jest na... 
sprzedaż

Jacek Kałucki
Absolwent warszawskiej PWST (1978), pod opieką pedago-

giczną Ryszardy Hanin. Zaangażowany przez Mariusza Dmo-
chowskiego do stołecznego Teatru Nowego, zadebiutował rolą 
Nieznajomego w „Horsztyńskim” reż. M. Dmochowski. Póź-
niej Demetriusz w „Śnie nocy letniej” reż. B. Korzeniowski, 
Saint-Just w „Dr Guillotin” reż. E. Korin oraz nagradzana 
rola Ahr-Schreitera w „Mrokach” Bogusława Schaeffera w 
reż. B. Cybulskiego. 

Ważnym etapem w jego karierze jest współpraca z redak-
cją dziecięco-młodzieżową TVP. Udział w popularnym progra-
mie „Wyprawy prof. Ciekawskiego”, przyniósł mu popularność 
i sympatię zarówno młodszej jak i starszej widowni.

Pisze również adaptacje, felietony, skecze oraz teksty 
piosenek. Płyta CD „Ortografia śpiewająco!” zebrała świetne 
recenzje. Wystąpił w wielu filmach, między innymi: „Pogra-
nicze w ogniu”, „Tato”, „Tygrysy Europy”, „Sfora”. 

(www.estrada.poznan.pl)

Rozmowa z JACKIEM 
KAŁUCKIM, aktorem 
teatralnym, filmowym 
i dubbingowym, reżyserem 
felietonistą, kabareciarzem, 
autorem ekstów i sztuk 
teatralnych

- 18 stycznia po premierowym 
przedstawieniu w „Scenie na pię-
trze” spektaklu „Będzie tylko le-
piej” Romuald Grząślewicz – szef 
tego teatru, publicznie zdradził, 
że to pan jest autorem tej sztuki. 
Zdradził, bo do tej pory mówiło się 
i pisało, że autorem sztuk „Jakoś 
to będzie” i „Będzie tylko lepiej” 
jest bliżej nikomu nieznany Jacek 
Hempel. Jest pan zadowolony z tej 
„zdrady”?

- (śmiech) Hempel to nazwisko pa-
nieńskie mojej Mamy. Gdy napisałem 
„Jakoś to będzie” wiedziałem, że mo-
im głównym zawodem jest aktorstwo, 
a nie pisanie sztuk. Miałem ciągoty do 
pióra. Pisałem jakieś krótkie wierszy-
ki, scenariusze, robiłem adaptacje, ale 
nigdy nie próbowałem większej for-
my, jaką jest sztuka teatralna. Debiu-
tanci są niepewni, czy to, co zrobili 

jest coś warte. Dlatego posłużyłem się 
fortelem. Poprosiłem Maćka Wojtysz-
kę, Stefka Friedmana, Jurka Bończaka, 
Krzysia Wierzbiańskiego, a więc ludzi 
swobodnie posługujących się piórem, 
o ocenę sztuki, której autorem jest… 
Jacek Hempel – młody, „dobrze za-
powiadający” się facet, który skoń-
czył filologię polską i wyemigrował 
do Ameryki. Ułatwiłem im zadanie. 
Gdyby wiedzieli, że to ja napisałem, 
mogliby być w niekomfortowej sytu-
acji i do końca nieobiektywni.

- A byli zachwyceni?
- Bez przesady. Powiedzieli mi 

„to jest dobre, to marne, a to do 
przemyślenia”. Na końcu zdradzi-
łem im, kto jest prawdziwym auto-
rem sztuki. Było niedowierzanie, był 
uśmiech, ale ja miałem to, co chcia-
łem - obiektywną ocenę.

- Sztukę „Będzie tylko lepiej”, 

co wynika z plakatów, programu 
itp. także napisał Jacek Hempel. 
Dlaczego i tym razem ukrywał się 
pan pod pseudonimem?

- Potraktowałem to jako konty-
nuację, a pseudonim ten jest zalega-
lizowany w Stowarzyszeniu Auto-
rów ZAiKS. Zresztą wcześniej, też 
tak podpisywałem swoje teksty. I tak 
to już zostało…

- Kto był pierwszym recenzen-
tem tej drugiej sztuki „Będzie tyl-
ko lepiej”?

- Jestem konsekwentny, też Ma-
ciej Wojtyszko.

- Wziął się pan za pisanie, bo 
brakuje dobrych polskich sztuk 
współczesnych?

- Trafił pan w sedno. Takich 
sztuk brakuje. „Jakoś to będzie”, to 
jednoaktówka pisana na zamówie-

nie. Miała być grana w konkretnym 
miejscu i konkretnym czasie. Z tych 
planów nic nie wyszło, ale powstała i 
gramy ją z Sylwkiem Maciejewskim 
do dziś. Wiele razy tu, w Poznaniu. 
To miała być komedia dwuosobowa, 
z której coś wynika. Nie zależało mi 
na pustym śmiechu. Miała być rów-
nież mobilna, czyli taka, którą moż-
na zagrać w różnych miejscach. Ma 
pan rację… wracam do pana pytania, 
brakuje dobrych i śmiesznych pol-
skich sztuk współczesnych.

- Dlaczego? Z czego to wyni-
ka? Przecież w Polsce często by-
wa śmiesznie i wystarczy to tyl-
ko opisać.

- Ten brak może wynika z faktu, 
że życie staje się zbyt dużą konku-
rencją dla teatralnej fikcji.

- Jest zbyt śmieszne?
- Tak (śmiech). Teraz, na przy-

kład, mamy serial pod tytułem „ko-
misja”…

- …wcześniej zaś „IV RP”…
- No właśnie. Ale przecież przy 

tych śmieszno-tragicznych sytua-
cjach, które „grają” różni ludzie, 
dookoła nas jest wiele problemów, 
które w pierwszej i drugiej sztuce 
poruszyłem. Na przykład; odnale-
zienie się ludzi w nowej rzeczy-
wistości. Jesteśmy bardzo młodą 
demokracją. Ciągle uczymy się pew-
nych mechanizmów, zachowań. Pięć 
lat temu, gdy pisałem „Jakoś to bę-
dzie”, obserwowałem tragedie wie-
lu wspaniałych, wrażliwych ludzi, 
którzy nie potrafili odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości. Nie dali so-
bie rady. W przeciwieństwie do cwa-
niaczków, ludzi pozbawionych za-
sad moralnych i etycznych. To są 
te problemy. Czasami bywają one 
również śmieszne. Gdy „Jakoś to bę-
dzie” graliśmy w Londynie, tamtej-
sza publiczność reagowała zupełnie 
inaczej niż w Polsce. W innych miej-
scach wybuchała śmiechem, choć na 
widowni nie brakowało przedsta-
wicieli emigracji solidarnościowej. 
Ale kontekst był inny.

- A ta najnowsza emigracja?
- Niestety, w większości nie cho-

dzi do teatru. Ma inne priorytety…
- Dlaczego w sztuce „Będzie 

tylko lepiej” Sylwestra Maciejew-

Dokończenie na stronie 11



28 września 20226

CZEKAMY NA WASZE
MAILE

ttw.suchylas@wp.plttw.suchylas@wp.pl
Z SUCHEGO LASU

ZAPRASZAMY
od poniedzia ku do soboty

i w niedziele handlowe

wwww.galeriasucholeska.pl

ZAPRASZAMY
od poniedzia ku do soboty

i w niedziele handlowe

www.galeriasucholeska.pl
https://pl-pl.facebook.com/galeriasucholeska/

ZAPRASZAMY
od poniedzia ku do soboty

i w niedziele handlowe

www.galeriasucholeska.pl
https://pl-pl.facebook.com/galeriasucholeska/

www.galeriasucholeska.pl
https://pl-pl.facebook.com/galeriasucholeska/

od poniedzia ku do soboty
i w niedziele handlowehttps://pl-pl.facebook.com/galeriasucholeska/

ZAPRASZAMY

Matki ,,psychopatki”?
Rozmowa z SYLWIĄ MALENDOWSKĄ, dyrektorem Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Suchym Lesie, pedagogiem

„Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmo-
wanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organiza-
cyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania prob-
lemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku 
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Została opisana w Rozporządzeniu RADY MINISTRÓW z dnia 
13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” 
oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

- W ostatnim czasie do 
naszej Redakcji dotarło kil-
ka maili o sytuacji dziecka 
po rozwodzie rodziców, na-
wet z prośbami o interwen-
cje. Stąd nasze zaintereso-
wanie tym tematem. Czy 
znane jest pani sformułowa-
nie - alienacja rodzicielska?

- Tak, spotkałam się wielo-
krotnie z tym zjawiskiem.

- Może pani przybliżyć 
czytelnikom co to takiego?

- Alienacja rodzicielska 
jest to rodzaj przemocy emo-
cjonalnej (psychicznej), która 

może przybierać różne for-
my, a do najczęściej stoso-
wanych należą: izolowanie 
dziecka od drugiego rodzica, 
ograniczanie kontaktu z nim, 
przekazywanie negatywnych 
informacji o drugim rodzicu, 
wzbudzanie w dziecku nie-
ufności, złości, strachu przed 
drugim rodzicem, poczucia 
winy za tęsknotę lub miłość do 
drugiego rodzica. Poza tym: 
zakaz mówienia o drugim ro-
dzicu, izolowanie rodzica od 
dziecka, nieprzekazywanie in-
formacji, wymazywanie dru-

giego rodzica z pamięci, ,,kre-
owanie” złych wspomnień, 
niszczenie przedmiotów zwią-
zanych z drugim rodzicem, 
manipulowanie dzieckiem, 
przekupstwo, kłamstwo, żeby 
wzbudzić niechęć do drugiego 
rodzica, wikłanie w konflikt 
lojalnościowy. 

- Kiedy dochodzi do ta-
kich sytuacji?

- Najczęściej wtedy, kiedy 
rodzice się rozstają i zamiast 
dbać o to, by ułatwić dziecku 
ten trudny dla niego okres i 
by zadbać o jego pozytywny 

kontakt z mamą i tatą, traktu-
ją go jako kartę przetargową i 
manipulują nim dla osiągnię-
cia własnych celów. Mimo, 
że rodzic posiada wydane po-
stanowienie przez sąd o usta-
leniu jego kontaktów z dzie-
ckiem, to w praktyce, wskutek 
takich działań drugiego rodzi-
ca, są one niemożliwe do zre-
alizowania, gdyż nie sposób 
przymuszać dziecko do spot-
kań. Dziecko nie chce się wię-
cej widywać również z pozo-
stałymi członkami rodziny od 
strony izolowanego rodzica, 
na przykład dziadkami. Więź 
między izolowanym rodzicem 
a dzieckiem zostaje poważ-
nie zaburzona, zaś u dziecka 
w tym czasie zachodzi wiele 
problemów natury emocjonal-
nej i behawioralnej.

- Powiedziała pani, że to 
forma przemocy a przecież 

przemoc jest w Polsce trak-
towana jak przestępstwo. 
Czy w związku z tym w ta-
kich przypadkach stosowa-
ne są procedury Niebieskich 
Kart? 

- Niekiedy i w takich przy-
padkach zdarzają się Niebie-
skie Karty. Statystycznie 
częściej taką formę przemo-
cy stosują matki, ponieważ 
w naszym kraju sądy rodzin-
ne przeważnie im powierzają 
opiekę nad dziećmi. Zgłasza-
jącymi stosowanie tej formy  
przemocy są ojcowie, którzy 
nie godzą się z tym, żeby dzie-
cko ,,używać” do manipulacji 
i karać je za nieudany związek 
i to oni mają większą świa-
domość jaką krzywdę przez 
takie zachowania wyrządza 
się dzieciom. Partnerek-part-
nerów, mężów i żon można 
mieć w życiu wielu, pamię-

tajmy, że dziecko wyboru ro-
dzica nie ma! Osobiście uwa-
żam, że alienacja rodzicielska 
to przemoc w czystej posta-
ci. Prowadząc procedury Nie-
bieskich Kart, obserwowałam 
niejednokrotnie zadziwiają-
cą hipokryzję matek, które 
kreowały siebie i dzieci ja-
ko ,,ofiary” zwłaszcza w od-
biorze społecznym. Mało te-
go spotkałam się również z 
przypadkiem w którym matka 
stosując alienację rodzicielską 
stawiała zarzut ojcu, że nie 
ma kontaktu z dzieckiem! W 
,,chorym przekonaniu” ojciec 
ma służyć jej i dziecku tyl-
ko jako ,,bankomat”, bo bez 
skrupułów przesyła dodatko-
we rachunki i faktury wiedząc, 
że przecież przede wszystkim 
powinien on uczestniczyć w 
życiu dziecka. Finanse są waż-

Dokończenie na stronie 7
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ne, ale sfera emocjonalna – 
psychiczna i zdrowotna dzie-
cka jest ważniejsza. To skrajny 
przypadek.

- Co w takim razie może 
zrobić rodzic, któremu utrud-
nia się kontakty z dziećmi?

- Jeśli są one uregulowane 
orzeczeniem sądu lub ugody, 
można wystąpić  o nałożenie 
kar finansowych za niereali-
zowanie lub niewłaściwe re-
alizowanie kontaktów. Mam 

Matki 
,,psychopatki”?
Dokończenie ze strony 6

świadomość , że to zbyt mała 
kara w stosunku do tego jaką 
krzywdę wyrządza się dzie-
ciom. Chciałabym podkreślić, 
że nie jestem zwolennikiem  
siłowych rozwiązań, polega-
jących na próbie kontaktu z 
dzieckiem w asyście Policji, 
wyrywania sobie dzieci, or-
ganizowania zgromadzeń ze 
sprzętem nagłaśniającym itp. 
Uważam, że dla dzieci takie 
przeżycia są traumatyczne i 
wywołują tylko dodatkowy 
strach, ale z drugiej strony 
rozumiem uczucia tych rodzi-
ców, którzy w poczuciu bez-
silności próbują wszystkich 
metod by odzyskać kontakt 
z dzieckiem. Moim zdaniem 
konieczna jest po pierwsze 
zmiana prawa i wiem, że pra-
ce nad nią trwają. Po drugie, 
zwiększanie  świadomości 
społeczeństwa poprzez edu-
kację - jak bardzo takie za-
chowania wpływają na dzie-
ci i jak negatywnie zmienią 
ich życie i zdrowie. Tylko 
sąd może przywrócić kon-

takt z dzieckiem, zazwyczaj 
poprzez ograniczenie władzy 
rodzicielskiej względem ro-
dzica stosującego alienację i 
nadzór kuratora, który czu-
wa nad prawidłowym wyko-
nywaniem jego postanowień. 
Równocześnie sąd zobowią-
zuje do terapii zarówno ro-
dzica jak i dziecko.

- Właśnie, czy znane są 
skutki stosowania takiej izo-
lacji od drugiego rodzica?

- Niewątpliwie destrukcyj-

ne, na tyle daleko idące, że w 
literaturze fachowej funkcjo-
nuje pojęcie „zespołu alienacji 
rodzicielskiej” - wprowadzo-
ne przez amerykańskiego psy-
chiatrę sądowego - Richarda 
Gardnera. Badania wykaza-
ły, że negatywne nastawienie 
dziecka do drugiego rodzica, 
powoduje obniżenie jego sa-
mooceny i poczucia własnej 
wartości, co negatywnie prze-
kłada się na wszystkie aspekty 
funkcjonowania dziecka, za-
równo w teraźniejszości jak 
i w przyszłości, wpływając 
na zdolność między innymi 
do tworzenia i utrzymywania 
zdrowych i oraz bezpiecznych 
relacji. Bez wątpienia może 
to skutkować podwyższonym 
ryzykiem depresji u dzieci i 
młodzieży czy też skłonnoś-
cią do uzależnień. Do skutków 
alienacji rodzicielskiej należą 
również zaburzenia psycho-
somatyczne, zaburzenia od-
żywiania, problemy ze snem, 
zachowania autoagresywne, 
wycofanie społeczne, utra-

ta kontroli nad gniewem oraz 
negatywnymi emocjami. Ka-
talog negatywnych skutków 
alienacji rodzicielskiej ma 
olbrzymi ciężar gatunkowy, 
podobny do tego, który jest 
diagnozowany w przypadku 
dzieci krzywdzonych, dlatego 
tak ważne jest uświadamia-
nie, edukacja i przeciwdzia-
łanie temu zjawisku, aby móc 
dzieci przed tym ochronić. Pa-
miętać należy, że ten młody 
człowiek będzie kiedyś do-

rosły i z takim ciężarem bez 
pomocy terapeutycznej nie 
będzie w stanie prawidłowo 
funkcjonować. 

- To bardzo smutne i 
przygnębiające o czym pa-
ni mówi. 

- Zgadza się, paradoksal-
nie w swoich przekonaniach, 
rodzic stosujący taką formę 
przemocy, uważa się za naj-
lepszego, najbardziej kochają-
cego. Uważa, że chroni swoje 
dziecko przed ,,złym” drugim 
rodzicem i jego otoczeniem. 
Zachowuje się tak bo nastę-
puje bezwiedna projekcja je-
go uczuć przeniesiona na dzie-
cko. Uważam, że w tym tkwi 
sedno dramatu, tak naprawdę 
dramatu wszystkich jej uczest-
ników. Problem jest smutny, 
przygnębiający ale nie bez-
nadziejny. Myślę, że warto 
,,walczyć” o każdą więź ro-
dzicielską a przede wszyst-
kim o każde dziecko. Dzieci są 
przecież najważniejsze!

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

PODZI KOWANIE
dla

Pana Tomasza Ma kowskiego
Redaktora Naczelnego TTW

Za pomoc i wsparcie dla dwóch wietlic opieku czo – wychowawczych 
z terenu gminy Suchy Las, które wzbogaci y swoje biblioteki o ksi ki

dla dzieci i m odzie y.

Ten mi y gest pozostanie d ugo w naszej pami ci, a podarowane 
ksi ki przyczyni  si  do pomno enia rado ci jak  daje czytanie. 

zz wyrazami szacunku
Dyrektor O rodka Pomocy Spo ecznej

w Suchym Lesie
Sylwia Malendowska
 z opiekunami wietlic

Suchy Las, dnia 22.09.2022 r.
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MARIA PESZEK
Przez dziesięć lat ak-

tywności aktorskiej gra-
ła u najważniejszych 
reżyserów teatralnych 
i filmowych, tworząc sze-
reg wielokrotnie nagra-
dzanych ról. Współpra-
cowała między innymi 
z Jerzym Grzegorzew-
skim, Piotrem Łazarkie-
wiczem, Agnieszką Hol-
land, Jerzym Stuhrem, 
Kazimierzem Kutzem, 
Krystianem Lupą.

Od 2005 roku kon-
centruje się głównie 
na twórczości muzycz-
nej, która okazała się jej 
prawdziwą pasją. Wyda-
ła pięć albumów solo-
wych — miasto mania 
(2005) / maria Awaria 
(2008) / Jezus Maria 
Peszek (2012) / Kara-
bin (2016) / Ave Maria 
(2021). Każdy z nich 
wywoływał burzę i jed-
nocześnie okazywał się 
artystycznym i komer-
cyjnym sukcesem, sta-
jąc się platynowym 
i podwójnie platyno-
wym, łącznie sprzedając 
się w nakładzie ponad 
250 tysięcy egzempla-
rzy i czyniąc Marię Pe-
szek jedną z najważniej-

szych postaci polskiej sceny muzycznej. 
Określana jako „koncertowe zwierzę” Maria Peszek zagrała ponad 500 entuzjastycznie 

odebranych koncertów w Polsce i za granicą, na scenach klubowych oraz na najważniejszych 
polskich i europejskich festiwalach.

Laureatka prestiżowych nagród między innymi - Paszportu Polityki, Fryderyków, Wdech 
Gazety Wyborczej i Fenomenu Przekroju.

Maria Peszek
15.10.2022r., godz. 19:00

sala widowiskowa CKiBP ul. Szkolna 16 w Suchym Lesie
bilety: 70/50 zł do kupienia w sekretariacie CKiBP 

oraz na www.bilety24.pl

Spotkanie autorskie ze Stasią Budzisz 
14.10.2022 r. godz. 19:00

Jest reporterką, filmoznawczynią, tłumaczką języka rosyjskiego oraz absolwentką Polskiej 
Szkoły Reportażu. Brała udział w socjologiczno-reporterskim projekcie Światła Małego Mia-
sta i jest współzałożycielką grupy reporterskiej Głośniej. Zadebiutowała w 2019 roku książką 
reporterską zatytułowaną „Pokazucha. Na gruzińskich zasadach”. Dzięki niej przyjrzymy się 
nieco bliżej gruzińskiemu życiu i nie tylko.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las we współpracy ze Stowarzy-
szenie Twórcze Horyzonty serdecznie zaprasza wszystkich na spotkanie autorskie ze Stasią 
Budzisz, które odbędzie się 14 października 2022 o godzinie 19.00. Wstęp na spotkanie jest 
całkowicie bezpłatny, należy jednak wcześniej pobrać darmową wejściówkę z Biblioteki Pub-
licznej w Suchym Lesie, filii bibliotecznej w Złotnikach lub Chludowie.

(Wykorzystana do promocji wydarzenia fotografia jest fragmentem okładki reportażu 
„Pokazucha. Na gruzińskich zasadach” Stasi Budzisz, wydanego nakładem Wydawnictwa 
Poznańskiego w 2019 roku. Autorką zdjęcia jest Dina Oganova, okładkę zaprojektowała 
Magda Bloch.)

Warsztaty Dźwięki z odzysku
Pod tajemniczo brzmiącą nazwą 

T.ETNO, kryje się Tomasz Droz-
dek, multiinstrumentalista  i kolek-
cjoner nietypowych instrumentów 
z całego świata (aktualnie posiada 
ich ponad 300). Komponuje mu-
zykę do przedstawień teatralnych, 
audycji radiowych, udźwiękawia 
produkcje audio i wideo, itp. Wy-
kwalifikowany pedagog z ponad 
15-letnim doświadczeniem. W wol-

nym czasie tworzy własne instrumenty. Związany z grupą Mumio i zespołem Tulia.
Pana Tomka, wraz z jego niesamowitą kolekcją instrumentów postanowiliśmy zaprosić do 

Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie w związku z przypadającym 1 paź-
dziernika Międzynarodowym Dniem Muzyki. 

Na godz. 16:00 zapraszamy na familijne warsztaty Dźwięki z odzysku, w czasie których 
będziemy konstruować instrumenty ze śmieci, odpadów i różnego rodzaju przedmiotów co-
dziennego użytku.

Uczestnicy stworzą między innymi grzechotki czy fleciki, które będą mogły stać się po-
czątkiem ich osobistych kolekcji. 

Na warsztaty obowiązują zapisy pod numerem: 612 500 402/400. Zapraszamy pary rodzic 
plus dziecko.

Zajęcia pełną parą
Choć już od początku września odbywają się warsztaty, spotka-

nia wokalistów i instrumentalistów, zajęcia edukacyjno-artystyczne 
w nowym Roku Kulturalnym ruszają na dobre 3 października. Jak 
dotąd zajęcia będą prowadzone w dziedzinach plastyki, muzyki, te-
atru i tańca. W każdej z tych dziedzin proponujemy nowości. 

Muzycy będą zdobywali nowe umiejętności podczas indy-
widualnych lekcji gry na instrumentach i indywidualnych lekcji 
śpiewu. Nowością są zajęcia grupowe. Są jeszcze wolne miejsca 
na ZAJĘCIA MUZYCZNE DLA MALUSZKÓW 1-2-letnich 
i ich rodziców. Starszych zapraszamy na WARSZTATY BĘB-
NIARSKIE, mamy miejsca w  grupie 6-11 lat oraz w grupie 
dorosłych i młodzieży 15+. W zespole można także bawić się 
w MUSICAL i tu wolne miejsca są w grupie 13+.

Całkowicie nową propozycją jest CHÓR i to w wydaniu międzynarodowym. Dyrygen-
tem chóru będzie przesympatyczny młody Brazylijczyk, którego będzie wspomagała pianistka 
z Polski. Pierwsze spotkanie, na które może przyjść każdy w wieku od lat 15 do 105 lat, odbę-
dzie się w Sali widowiskowej CKiBP, 6 października o godz. 18:00.

Plastycy będą malować, rzeźbić i eksperymentować w różnych kategoriach wiekowych. 
Nowością jest kolejna grupa ceramiki dla dorosłych. Wszystkie grupy plastyczne pękają 
w szwach. 

Ciekawą propozycją na spędzenie wolnego czasu są zajęcia KOŁO KAMERY. Odbywają 
się we wtorek między 17:15 a 19:15. Na zajęciach, można się nauczyć robić zdjęcia oraz krę-
cić filmy, zapraszamy wszystkich od 16 roku życia. 

W wielkiej gromadzie na naszych zajęciach zameldowali się tancerze. Można się jeszcze 
zapisać do czwartkowej grupy BALETOWEJ w kategorii wiekowej 8-11 lat. Zajęcia odbywa-
ją się w godz. 16.50-17.50. Dorośli tancerze nowocześni mogą się jeszcze zapisać do grupy 
RUCH I TANIEC, na poniedziałek w godz. 19.10-20.40.

Aktorzy będą pracowali w trzech grupach młodzieżowych oraz w tworzącej się grupie do-
rosłej. I tu jest jeszcze możliwość zapisania się na zajęcia. Zachęcamy gorąco młodzież w wie-
ku 14-18 lat na zajęcia w czwartek, w GRUPIE TEATRALNEJ PRACOWNIA o 18:20-19:50, 
a także dorosłych na TEATR DLA DOROSŁYCH, w środy w godz. 17:00-18:30.

CKiBP prowadzi także zajęcia w swojej filii, w Starym Barze w Chludowie. Dwa razy 
w tygodniu, w poniedziałki i czwartki odbywają się zajęcia z aerobiku. W środy i piątki ofe-
rujemy zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. W piątki, w godz. 16:00–18:00  zajęcia RY-
SUNEK I MALARSTWO DLA DOROSŁYCH. W tej grupie są jeszcze wolne miejsca. Ser-
decznie zapraszamy.

Za wszystkich rozpoczynających zajęcia trzymamy kciuki, życząc świetnej zabawy 
i ogromnej satysfakcji. Gwarantujemy, że nasi prowadzący to znakomici fachowcy 
z sukcesami w swoich dziedzinach. Można się od nich wiele nauczyć a także spędzać czas 
w gronie ludzi o podobnej wrażliwości.

 SPOTKANIE 
AUTORSKIE

 14.10.2022   //   godz.19.00

www.osrodekkultury.pl
facebook.com/CKiBP

*Wejściówki do odbioru w bibliotekach:

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

Filia biblioteczna 
w Złotnikach
ul. Dworcowa 2
tel. 61 81 25 659

Filia biblioteczna 
w Chludowie
ul. Szkolna 2
tel. 61 81 16 503

Moderator: Ilona Starosta 
Fot. z okładki Dina Oganova, wg. projektu Magdy Bloch

WSTĘP WOLNY*
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dwóch, trzech lat jest głównie ko-
munikacja.

Na zakończenie tej części konfe-
rencji profesor odpowiadał na pyta-
nia, między innymi o dług publiczny 
i sposoby walki z inflacją, o konse-
kwencje transferów socjalnych, a 
także o korzyści i zagrożenia zwią-
zane z ewentualnym wstąpieniem 
Polski do strefy euro.  

Następnie w dyskusji panelo-
wej udział wzięli: Skarbnik Miasta 
Szczecina Dorota Pudło-Żylińska, 
prof. UAM dr hab. Krzysztof Haj-
der z Uniwersytetu im. Adama Mi-
ckiewicza, prof. dr hab. Stanisława 
Kańduła z poznańskiego Uniwersy-
tetu Ekonomicznego, Dyrektor Biu-
ra Sektora Publicznego i Uczelni 
Wyższych, Santander Bank Polski 

Mariusz Chojnacki oraz eksperci 
z ProPOLIS Consulting. Rozmowę 
poprowadził dr. hab. Mikołaj To-
maszyk. 

Uczestnicy debaty jednomyślnie 
stwierdzili, że  samorządowcy sta-
ją teraz przed nie lada wyzwaniem 
– muszą spiąć budżety swoich miast 
i gmin w warunkach dużej niepew-
ności ekonomicznej, spowodowanej 
inflacją, drożyzną i przerzucaniem 
przez obecnie rządzących kolejnych 
zadań na samorządy – bez zapew-
nienia ich wystarczającego finanso-
wania.  Zwracała na to uwagę m.in. 
Skarbnik Szczecina: 

– Największymi wyzwaniami dla 
budżetów jednostek samorządu tery-
torialnego są: sztywny poziom do-
chodów, które nie rosną o wskaźniki 

inflacyjne, inflacyjny wzrost kosztów 
i brak narzędzia rekompensującego 
ten wzrost, ale także brak transpa-
rentności w rozdzielaniu rządowych 
środków dodatkowych. 

Paneliści przypominali, że do-
chody gminnych budżetów już zo-
stały umniejszone poprzez wpro-
wadzenie przez rząd zwolnień z 
podatku PIT (ok. 40 % tego podat-
ku trafia do gminy, w której miesz-
ka podatnik). Teraz samorządy in-
tensywnie szukają oszczędności, by 
utrzymać infrastrukturę i gminne 
obiekty oraz kontynuować rozpo-
częte inwestycje. Czas na to mają 
do 15 listopada – najpóźniej wtedy 
projekty uchwał budżetowych mu-
szą zostać przedłożone radom miast 
i gmin. (ARz)

TARNOWO PODGÓRNETARNOWO PODGÓRNE

NIE UZALEŻNIAJ SIĘ OD UZALEŻNIEŃNIE UZALEŻNIAJ SIĘ OD UZALEŻNIEŃ

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

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.

Zakupoholizm prowadzi do katastrofalnych długów 

szybsze staje się samo kupowanie – a 
takie możliwości daje nam dziś In-
ternet. Dynamiczny rozwój platform 
e-commerce sprawia, że każda rzecz 
jest na wyciągnięcie ręki, bez wycho-
dzenia z domu. 

Jeśli zauważamy, że zdarza nam 
się kupować pod wpływem chwili, 
to stawiajmy sobie bariery. Umów-
my się ze sobą, że jeśli coś nam się 
spodoba, to nie kupujemy od razu, 
a dajemy sobie czas na przemyślenie 
i ochłonięcie z zakupowej ekscyta-
cji. Jeśli po miesiącu stwierdzimy, że 
nadal tego potrzebujemy – dopiero 
kupujmy. Pomagajmy sobie, szcze-
gółowo planując budżet. Istnieje wie-
le aplikacji, dostępnych za darmo, 
w których możemy wpisać każdy 
wydatek. Jeśli będziemy regularnie 
obserwować swoje zachowania za-
kupowe, łatwiej zauważymy niepo-
kojące sygnały. 

Gdy sami dostrzeżemy u siebie 
problem i w porę zareagujemy, jest 
większe prawdopodobieństwo, że 

unikniemy zakupowego uzależnienia 
i jego niszczących konsekwencji. W 
przypadku wszystkich uzależnień be-
hawioralnych związanych z pieniędz-
mi, najlepiej im zapobiegać poprzez 
edukację finansową. Jeśli sytuacja już 
wymknęła się spod kontroli, należy 
skorzystać z pomocy specjalistów. 

Jak specjalista może pomóc oso-
bie uzależnionej od zakupów? 

- Podobnie jak w przypadku in-
nych zachowań nałogowych - mówi 
Agata Pakuza, terapeuta uzależnień 
i psychoterapeuta z Punktu Infor-
macyjno-Konsultacyjnego dla Osób 
Uzależnionych i Ich Rodzin w Chlu-
dowie. - A więc poszukujemy źródła 
w myślach, emocjach, przekonaniach, 
poczuciu własnej wartości, nawykach 
i sposobach regulowania emocji, ra-
dzenia sobie ze stresem wyniesionych 
z domu. Takie porządkowanie swoje-
go wnętrza nie tylko uwalnia z nało-
gowych zachowań ale ogólnie podnosi 
jakość naszego życia i naszych rela-
cji. (mon)

Korzystamy z okazji i promocji, 
miło spędzamy czas na zakupach, 
lubimy upolować dobry produkt w 
okazyjnej cenie. Wszystko jest w po-
rządku, dopóki kontrolujemy swoje 
działania i rzeczywiście potrafimy 
zaoszczędzić kupując tyko to, co po-
trzebne. Jednak zakupy mogą prze-
rodzić się w nałóg, a nierozpoznany 
może doprowadzić do długów.

Zakupoholizm to choroba XXI 
wieku. Kupujemy wszyscy, bo musimy 
kupować, więc to szczególnie groźne 
uzależnienie. Łatwo przekroczyć gra-
nicę między zaopatrywaniem się w to, 
czego faktycznie potrzebujemy, a tak 
zwanym kupowaniem kompulsyw-
nym, czyli chorobliwym, nieracjonal-
nym nabywaniem kolejnych rzeczy. 
Zakupoholizm jest wyjątkowo niebez-
pieczny dla osób, które mają proble-
my z samokontrolą i podejmują decy-
zje pod wpływem emocji. Wydawanie 
pieniędzy staje się dla nich formą od-
reagowania stresu lub niepowodzeń. 
Nie chodzi przy tym o posiadanie kon-
kretnych rzeczy, a o euforyczny stan 
emocjonalny towarzyszący samemu 
procesowi zakupów. 

Gdy potrzeba jest już tak silna, 
że staje się psychicznym przymusem, 

ne na podstawowe potrzeby związane 
z utrzymaniem, na przykład opłatą 
czynszu. Często w miesiącu wydają 
więcej niż zarabiają. Trwający zaku-
poholizm zniszczy prędzej czy później 
równowagę finansową nawet przy du-
żym budżecie, dlatego w długi wpada-
ją przez niego także osoby o wysokich 
dochodach.

Zakupoholizm staje się tym po-
ważniejszą „chorobą”, im prostsze i 

osoby uzależnione tracą panowanie 
nad wydatkami i można już mówić o 
uzależnieniu. Gdy emocje opadają i 
trzeba się zmierzyć ze spustoszeniem 
na koncie, u kupującego pojawiają się 
wstyd i poczucie winy. Osoby dotknię-
te zakupoholizmem tracą możliwość 
racjonalnej oceny swoich zachowań 
finansowych. Z powodu uzależnie-
nia potrafią wydać na niekontrolo-
wane zakupy pieniądze przeznaczo-

Jak spiąć samorządowy budżet 2023?
Włodarze wielkopolskich miast i gmin, skarbnicy oraz 
eksperci pochylili się nad wpływem sytuacji finansowej 
państwa na budżety samorządowe. Konferencja odbyła się 
22 września w Tarnowie Podgórnym, a jej organizatorami 
byli Wielkopolska Koalicja Samorządowa Bezpartyjni i 
Niezależni oraz Gmina Tarnowo Podgórne. 

Wykład otwarcia wygłosił prof. 
dr hab. Łukasz Hardt, Profesor na-
uk społecznych w dyscyplinie eko-
nomii i finansów, Członek Rady 
Polityki Pieniężnej w latach 2016-
2022, kierownik Katedry Ekono-
mii Politycznej na Uniwersytecie 
Warszawskim, Wiceprezes Zarządu 
Krajowego Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego, Współzałożyciel 
Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii. 

Profesor, przedstawiając aktual-
ną sytuację finansową w ujęciu ma-
kroekonomicznym, podkreślał, że 
finanse samorządowe są pochodną 
finansów państwa, zatem wielkość 
ewentualnego centralnego wspar-

cia dla samorządów powinna być 
uzależniona od kondycji budżetu 
państwa. Przypomniał również ja-
ko członek Rady Polityki Pienięż-
nej już w styczniu 2019 roku złożył 
pierwszy wniosek o podwyżkę stopy 
procentowej: 

– Wniosek ten został odrzuco-
ny, a moim zdaniem już wtedy pre-
sja inflacyjna była bardzo wysoka. 
Uważam, że brak reakcji na skoki 
inflacji przełomu 2019 i 2020 był 
błędem. Tak czy inaczej mielibyśmy 
wysoką inflację, ale być może ścież-
ka stóp procentowych byłaby nieco 
niższa. - I dodał: – Problemem pol-
skiej polityki pieniężnej ostatnich 

Wykład otwarcia wygłosił prof. dr hab. Łukasz Hardt

Uczestnicy debaty zgodnie stwierdzili, że wśród największych zagrożeń dla stabilności budżetów samorządowych 
są inflacja i brak transparentności w rozdzielaniu rządowych środków.
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Tajemnica zielonej butelki 
Wojciech Widłak, ilustracje 
Aleksandra Krzanowska, ka-
tegoria Czytam sobie – po-
ziom 3, cena 14,99 zł, Wydaw-
nictwo Harper Collins.

Wzruszająca opowieść. 
Dziewczynka znajduje na plaży 
zieloną butelkę, a w niej list w 
obcym języku. Wiele kilome-
trów dalej, na drugim brzegu 
morza chłopiec tęskniący za za-
ginionym tatą wyciąga z piasku 
tajemnicze szkiełko. Losy dzie-
ci splatają się, kiedy dziewczyn-
ce udaje się rozszyfrować wia-
domość wyjętą z butelki. Pełna 
zwrotów akcji historia ma dwa 
zaskakujące, podnoszące na du-
chu zakończenia. Opowieści to-
warzyszą klimatyczne ilustra-
cje. Do typowych dla książek z 
poziomu 3 serii czarnobiałych 
rysunków Ola Krzanowska do-
dała trochę koloru.

Albert w kosmosie tekst i ilu-
stracje Gunilla Bergström, 
tłumaczenie Katarzyna Skal-
ska, cena 29,99 zł, Wydawni-
ctwo Zakamarki.

Albert chciałby być jak ta-
ta – dorosły i poważny. Jednak 
szybko o tym zapomina i za-
czyna się bawić. Dziś udaje mu 
się wciągnąć do zabawy tatę. A 
tata nawet nie podejrzewa, jak 
mu to wyjdzie na dobre! Dzie-
ci rozpoznają w Albercie swoje 
zachowania i emocje – radość 
zabawy, ciekawość świata, fan-
tazję, ale też złość, zazdrość 
czy strach.

Tajemnica dancingu Martin 
Widmark, ilustracje Helena 
Willis, tłumaczenie Barbara 
Gawryluk, seria Biuro Detek-
tywistyczne Lassego i Mai - 
tom 29,  wiek 6+, cena 29,99 
zł, Wydawnictwo Zakamarki.

Emocje sięgają zenitu, gdy 
do Valleby przybywa słynny 
zespół Errols grający do tań-
ca. Wieczorny dancing w ho-
telu dostarcza mieszkańcom 
miasteczka niezapomnianych 
wrażeń. Następnego ranka 
okazuje się jednak, że z biura 
recepcji zniknęły pieniądze za 
bilety. Kto mógł je ukraść? Tu 
potrzebni są Lasse i Maja.

Przygoda w Himalajach  Ka-
tarzyna Majgier, ilustrator 
Aleksandra Fabia Czytam so-
bie – poziom 1, cena 14,99 
zł, Wydawnictwo HarperCol-
lins.

Książka dla dzieci zainte-
resowanych przyrodą, które 
chcą być naukowcem jak Da-
rek, który bada faunę i florę 
Himalajów. Dzieci dowiedzą 
się, że jaki pomagają turystom 
i naukowcom w górach, ja-
kie zwierzęta mieszkają w Hi-
malajach i jakiego ekwipunku 
potrzebują badacze. Jak wy-
glądają irbisy, argale i tary i ich 
tropy? Jak nazywają się towa-
rzyskie małpki mieszkające w 
iglastym lesie? Autorka na-
wiązuje też do znanej legen-
dy. Ilustracje utrzymane są w 
etnicznym klimacie.

GOPR. Na każde wezwanie 
Wojciech Fusek, Jerzy Poręb-
ski, literatura faktu, cena 46,99 
zł,  Wydawnictwo Agora.

Fascynująca historia GO-
PRU przez pryzmat osobistych 
doświadczeń ratowników i 
spektakularnych akcji ratun-
kowych. Górskie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe – insty-
tucja  legenda narodziła się 70 
lat temu. Premiera książki zbie-
ga się z jubileuszem. Góry to 
ułamek powierzchni Polski, ale 
co roku odwiedzają je miliony 
urlopowiczów, turystów i spor-
towców. Ratownicy w czerwo-
nych polarach, z radiostacjami 
przy paskach budzą zacieka-
wienie, sympatię i podziw. Gdy 
pogoda lub noc zgania tury-
stów do schronisk i w doliny, 
oni ruszają w góry po tych, któ-
rym nie udało się zejść. Świetni 
narciarze, wspinacze, mistrzo-
wie jazdy śnieżnym skuterem 
i quadem, medycy i przewod-
nicy. Jak są zorganizowani? Jak 
wygląda praca w Bieszczadach, 
a jak w Sudetach? Jak zostać ra-
townikiem GOPR? Kto nie po-
winien zgłaszać się do służby? 

Z pamiętnika początkujące-
go psychiatry Adam Stern, 
cena 39,99 zł Wydawnictwo 
Insignis. 

Zapiski młodego psychia-

try ze stażu w Harvard Medi-
cal School. Pełne emocji, ale 
też pozytywne historie z od-
działu psychiatrycznego. Por-
trety pacjentów i intrygujące 
przypadki. Adam Stern – stu-
dent psychiatrii został zakwali-
fikowany do jednego z najbar-
dziej prestiżowych programów 
rezydenckich w kraju. Wydział 
pokładał w młodych psychia-
trach olbrzymie nadzieje, a 
Adam wychowywał się w ro-
dzinie lekarskiej. Onieśmielony 
młody stażysta staje więc przed 
trudnym zadaniem.

Róża Sewastopola Katharine 
McMahon, tłumaczenie Olga 
Siara, cena 44,99 zł, Wydaw-
nictwo Insignis.

Przepiękny romans. Wojna 
krymska – oceniana jako naj-
większa porażka Rosji w XIX 
wieku. Młodzi Brytyjczycy rwą 
się do walki z nowym wrogiem. 
Gdy zimą Rosjanie bronią się 
w zmienionym w twierdzę Se-
wastopolu, wojskowe szpita-
le zapełniają się rannymi. W 
1855 roku Rosa Barr, uparta 
młoda kobieta, ucieka od roli 
damy w wiktoriańskim Lon-
dynie. Przeciwna wojnie wy-
jeżdża na Krym, aby pomagać 
jako pielęgniarka. W Londynie 
jej kuzynka Mariella marzy o 
Henrym, chirurgu operującym 
rannych żołnierzy sił sprzymie-
rzonych. Gdy dowiaduje się, że 
Henry zachorował i przeby-
wa we Włoszech, rusza mu na 
spotkanie. A stamtąd udaje się 
na poszukiwania Rosy, o której 
słuch zaginął…

World of Warcraft: Dzień 
smoka Richard A. Knaak, ce-
na 44,99 zł, Wydawnictwo In-
signis.

Opowieść o magii, wojnie 
i bohaterstwie, oparta na  best-
sellerowej serii gier firmy Bliz-
zard Entertainment. Dawno 
temu, w spowitych mgłą nie-
pamięci czasach, Azeroth za-
mieszkiwały przeróżne stwo-
rzenia. Tajemnicze elfy i śmiałe 
krasnoludy współistniały z ple-
mionami ludzi w harmonii, cie-
sząc się pokojem. Aż do chwi-
li, gdy przybycie demonicznej 
armii, znanej jako Płonący Le-
gion, zburzyło porządek świata. 
Dziś orkowie, smoki, gobliny i 
trolle toczą walkę o dominację 
nad rozproszonymi, skłócony-
mi królestwami. Realizuje się 
złowieszczy plan, który zadecy-
duje o losach świata Warcraft. 
Buntowniczy mag Rhonin wy-
prawia się w niebezpieczną po-
dróż na opanowane przez or-
ków ziemie Khaz Modan.

  

Czarodzieje i ich dzieje, tom 
2, scenariusz Stefano Ambro-
sio, rysunki Lorenzo Pastro-
vicchio, Marco Gervasio, Mar-
co Palazzi, Alessandro Perina, 
Marco Mazzarello, Vitale Man-
giatordi, Alessandro Pastrovic-
chio, Roberto Vian, przekład z 
włoskiego Jacek Drewnowski, 
cena 89,99 zł.

Czarodzieje i ich dzieje to 
włoski cykl komiksowy, pub-
likowany w słynnym tygodni-
ku „Topolino” („Myszka Mi-
ki”). Przygody disnejowskich 
bohaterów w nowych rolach i 
w pełnym magii, legend i mi-
tycznych stworów świecie fan-
tasy. W tomie drugim bohate-
rowie wciąż zbierają elementy 
wielkiej zbroi, aby ocalić Min-
nie i położyć kres mrocznej 
erze. Ale powodzenie tej misji 
nie oznacza końca kłopotów. W 
głębi podziemnych jaskiń drze-
mie groźna pradawna istota. Je-
śli się przebudzi, Miki i przyja-
ciele będą musieli podróżować 
do innych wymiarów w czasie 
i przestrzeni, żeby się jej prze-
ciwstawić. A to może odmienić 
oblicze świata…

Harley Quinn: Piękna kata-
strofa scenariusz Mariko Ta-
maki, rysunki Steve Pugh, prze-
kład Alicja Laskowska, seria 
DC Powieść graficzna 13+ su-
perbohaterowie, cena 39,99 zł.

Wygadana, zbuntowana i 
ekscentryczna 15-letnia Har-
leen Quinzel zostaje wysłana 
do Gotham z pięcioma dola-
rami w kieszeni. Nie miała ła-
twego dzieciństwa, lecz los 
się do niej uśmiecha. Mama, 
najbardziej znana drag queen 
w Gotham, przygarnia ją pod 
swoje skrzydła. Wydaje się, 
że Harleen wreszcie znalazła 
swoje miejsce, poznała nową 
przyjaciółkę Ivy i może być 
sobą. Ale to się zmienia, gdy 
kabaret Mamy pada ofiarą no-
wej fali gentryfikacji, która za-
lewa całą okolicę. Harleen jest 
wściekła. Musi wybrać: czy 
dołączyć do Ivy, która stara się 
poprawić warunki życia w są-
siedztwie, czy do Jokera, któ-
ry planuje zniszczyć Gotham, 
zaczynając od potężnych kor-
poracji.

Cykl DC POWIEŚĆ GRA-
FICZNA 13+ dla młodych czy-
telników porusza ważne tematy 
społeczne. Albumy poświęco-
ne są nastoletnim bohaterom 
znanym z komiksów DC. Świat 
oglądany oczami młodych lu-
dzi nie zawsze jest pięknym 
i przyjaznym miejscem, a prob-
lemy przerosłyby niejednego 
dorosłego. Na szczęście w ich 
życiu jest również miejsce na 

przyjaźń, radość czy szalone 
przygody. 

Zaginione wesołe miasteczko. 
Opowieść o Dicku Graysonie 
scenariusz Michael Moreci, ry-
sunki Sas Milledge, przekład 
Alicja Laskowska, DC Powieść 
graficzna 13+ superbohatero-
wie, cena 39,99 zł.

Cyrk Haly’ego traci dawny 
urok, ale wciąż oferuje wspa-
niałe pokazy Latających Gray-
sonów, rodziny akrobatów, do 
której należy nastoletni Dick 
Grayson. Ale Dick wolałby nie 
spędzać wakacji, powtarzając 
mało oryginalne układy. Nad 
Halym wisi groźba utraty ostat-
nich klientów – niedaleko cyr-
ku otwiera się Zaginione Weso-
łe Miasteczko. Młody Grayson 
ulega urokowi miejsca, którym 
rządzą pradawne moce. Gdy 
poznaje tajemniczą Lucianę i 
jej rodzinę, jest nią zbyt ocza-
rowany, by dostrzec niebezpie-
czeństwo. Oszołomiony fajer-
werkami wesołego miasteczka 
Dick musi wybrać między lo-
jalnością względem rodziny a 
świetlaną przyszłością u boku 
nowych przyjaciół i wielkiej 
miłości. 

Louca. Oby się udało! tom 3, 
scenariusz i rysunki Bruno De-
qiuer, przekład Maria Mosie-
wicz, cena 34,99 zł. 

Trzeci tom uwielbianej 
przez francuskie nastolatki serii 
o chłopaku chcącym zostać do-
brym piłkarzem i o jego przyja-
cielu duchu. Nadszedł mecz de-
cydujący o przyszłości drużyny 
Liceum im. Quanfrina. Louca 
wie, że potrafi strzelać bram-
ki tylko dzięki pomocy Natha-
na, tymczasem jego widmowy 
przyjaciel... odszedł, by spraw-
dzić, co słychać u jego rodziny. 
Splot okoliczności sprawia, że 
zaczyna się wyjaśniać tajemni-
ca śmierci Nathana... 

Supersi. Mała gwiazda tuż pod 
Tsih tom 1, scenariusz Frédé-
ric Maupomé, rysunki Dawid, 
przekład Marek Puszczewicz, 
cena 39,99 zł. 

Lili, Mat i Benji nie są zwy-
kłymi ludźmi. Po stracie ro-
dziców uciekają na Ziemię z 
kosmicznej stacji umieszczo-
nej na orbicie małej planety 
w gwiazdozbiorze Kasjopei. 
Ziemianie nie przyjmują ich z 
otwartymi ramionami. Rodzeń-
stwo na każdym kroku zderza 

się z murem obojętności, a na-
wet wrogości. Dzieciaki muszą 
ukrywać swoją odmienność, 
pochodzenie oraz supermoce. 
Starają się więc wtopić w tłum, 
przyjmując ludzki styl życia, co 
nie jest łatwe. Ciągle zmienia-
ją miejsca pobytu i szkoły. Czy 
przeprowadzka do dużego mia-
sta i rozpoczęcie nauki w nowej 
placówce edukacyjnej odmieni 
ich smutne życie na lepsze?

Turbogalop, tom 2 scenariusz 
i rysunki Benoît Du Peloux, 
przekład Marek Puszczewicz, 
cena 34,99 zł.

Stadnina koni, zarządzana 
przez Monikę, przyciąga pa-
sjonatów. Przy takiej skali emo-
cji nietrudno o miłość, zarów-
no wśród ludzi, jak i… koni. 
Romeo, syn Moniki, lubi być 
adorowany przez wszystkich. 
Alfred, nowy uczeń, wzdycha 
na przemian do Celiny i Ma-
dzi. Bez skutku, bo dziewczy-
ny nie mogą oderwać oczu od 
superciacha Pedra, gwiazdy po-
lo, który z ekipą filmową kręci 
klip reklamowy. Stajenny Al-
bercik marzy o damie swojego 
serca, którą jest ostra jak brzy-
twa Monika. Za to niepozor-
ny konik Maskotek na widok 
pięknej klaczy Śnieżki przeży-
wa szał uniesień. Łatwo nie bę-
dzie, ale prawdziwa miłość nie 
zna przeszkód! 

Magiczna 7. Przeciwko wszyst-
kim tom 2, scenariusz Kid To-
ussaint, rysunki Giuseppe Quat-
trocchi i inni, przekład Maria 
Mosiewicz, cena 34,99 zł. 

Kontynuacja młodzieżo-
wej serii o przygodach współ-
czesnych czarowników ze 
szkoły średniej. Leo i inni mło-
dzi magowie dostrzegają, że 
w ich mieście dzieje się coś 
dziwnego: rodzice stają się 
bardzo opiekuńczy, nauczycie-
le strasznie wymagający, a ko-
lejne wprowadzane w mieście 
prawa – coraz bardziej restryk-
cyjne. O co chodzi? Bohate-
rowie przeprowadzą śledztwo, 
po którym czeka ich pierwsza 
poważna walka jako obrońców 
Ziemi i ludzkości... 

W sobotę 24 wrześ-
nia podczas gali 33 Mię-
dzynarodowego Fe-
stiwalu Komiksu i Gier 
w Łodzi wydawnictwo Eg-
mont otrzymało nagrodę 
dla najlepszego wydawcy 
komiksów w Polsce w ro-
ku 2022. To prestiżowe 
wyróżnienie przyznawane 
jest od 2001 roku, a wy-
dawnictwo Egmont otrzy-
mało ją w tym roku po raz 
szósty. Jurorzy podkre-
ślali, że tegoroczna na-
groda została przyznana 
m.in. za rozwijanie oferty 
komiksów dla dzieci.

NOWOŚCI KOMIKSOWE
WYDAWNICTWA EGMONT
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skiego zastąpił, zresztą znakomi-
cie, Marek Siudym?

- Sylwek miał inne zobowiązania, 
a termin premiery w Poznaniu był już 
uzgodniony. Musieliśmy zrobić „cast-
ing” ze Stefanem Friedmanem - reży-
serem tego przedstawienia. I Stefan 
mnie pyta: „Z kim chciałbyś to za-
grać?” Odpowiedziałem: „Najchęt-
niej z Markiem Siudymem”. Wcześ-
niej z Markiem nie utrzymywałem 
bliższych kontaktów. Oczywiście zna-
liśmy się z różnych planów filmowych 
czy serialowych, ale nie byliśmy przy-
jaciółmi. Zadzwoniłem do niego, a 
Marek pyta: „Z kim?” Odpowiedzia-
łem; „ze mną”. „A kto reżyseruje?” 
„Stefek Friedmann” – odpowiedzia-
łem. „A gdzie to ma być?” Mówię 
– „Scena na piętrze”, Poznań. Na to 
Marek – „kiedy pierwsza próba?”

- I kiedy była ta pierwsza pró-
ba?

- O, to dosyć skomplikowana 
sprawa. Przedsięwzięcie dogadane 
było od dawna, ale Stefan Fried-
mann (śmiech) ze swoim wrodzo-
nym poczuciem humoru i satyrą, 
którą wypił jak mówi z mlekiem oj-
ca, długo nie zabierał się do pracy. 
Kilka razy dopytywałem się, kiedy 
zaczynamy próby. Mówię: „Stefan, 
już jest grudzień, a premierę ma-
my w styczniu”. „A którego? – pyta 
Friedmann. „18” – odpowiadam. A 
on: „ale Jacuś, dopiero o dziewiętna-
stej”! Potem wystarczyło nam solid-
nych sześć prób. To nie było łatwe, 
bo sztuka ta, to właściwie słuchowi-
sko – dwóch facetów dywaguje na 
ławeczce. Ale Stefan jako stary ra-
diowiec, doskonale wiedział, jak ta-
ki tekst należy przełożyć na scenę.

- Będzie kontynuacja, trzecia 
sztuka? Co dalej z panami „A” 
i „B”?

- Myśli Pan o trylogii? (śmiech) 
Po pierwszej sztuce zadawano mi 
takie pytanie i nie potrafiłem na nie 
odpowiedzieć. Dzisiaj, po drugiej, 
też nie potrafię. Na razie nie mam 
żadnego pomysłu…

- A gdyby… Byłaby to sztuka 
pod tytułem „Będzie na pewno tyl-
ko lepiej”?

- Znając polskie realia z tym „na 
pewno”, to chyba Pan lekko przesa-
dził. Proponowałbym może..: „A nie 
mówiłem?”

- Jest pan wszechstronnym ak-
torem: teatr, film, dubbing, książ-
ka czytana, programy telewizyjne 
dla dzieci. Co panu sprawia naj-
większą satysfakcję?

- Nie będę oryginalny: zadowo-
lenie odbiorcy; jakiś uśmiech, jakiś 
aplauz, czasem zaduma.

- Dotyczy to każdego odbior-
cy?

- Tak, ale ten dziecięcy jest bar-
dziej wymagający. Wiem sporo na 
ten temat, bo przez wiele lat współ-
pracowałem z Redakcją Dziecięcą 
i Młodzieżową Telewizji Polskiej 
przy okazji programów „Wyprawy 
profesora Ciekawskiego”, „Ciuch-
cia” itp. Później z siostrami Winiar-
skimi stworzyłem kabaret, z którym 
przemierzaliśmy Polskę i Europę. 
Dorosłego odbiorcę zawsze można 
„oszukać”, w dobrym znaczeniu te-
go słowa. Z dzieckiem to się nigdy 
nie udaje.

- Wróci pan do „Wypraw pro-
fesora Ciekawskiego”?

- Raczej nie, ale… nauczyłem się 
już nie mówić niczego kategorycznie. 

Nie planowałem kontynuacji sztuki 
„Jakoś to będzie”, a po kilku latach 
napisałem „Będzie tylko lepiej”.

- „Ortografia śpiewająca” 
to…

- …taka płyta ze znanymi melo-
diami („Gdzie strumyk płynie z wol-
na”, „Wlazł kotek na płotek”, itp.), 
do których napisałem teksty o orto-
grafii. Zapowiadane jest wznowie-
nie tej płyty, o którą podobno pytają 
ludzie w księgarniach.

- Książka czytana ma w Polsce 
przyszłość?

- Zdecydowanie tak. Ta moda 
przyszła ze Stanów. Tam mając do 
przejechania sporo kilometrów sa-
mochodem, wkłada się płytę do od-
twarzacza i „czyta” książkę. Na nor-
malne czytanie, nikt nie ma czasu. 
Nagrałem kilka książek, ale są dro-
gie i jeszcze niezbyt popularne w 
Polsce. Na razie.

- Grywa pan w serialach, i to 
różnych. Z jednej strony „Dale-
ko od noszy”, z drugiej – „Barwy 
szczęścia”.

- Taka praca. Taki zawód wy-
brałem. Niekiedy są to jednorazowe 
przygody, więcej mam do grania w 
„Barwach szczęścia”.

- Ale rozrzut jest duży.
- Wybierając propozycję kieru-

ję się materiałem aktorskim. Wiem, 
pieniądze… One są ważne, niezbęd-
ne, ale na Boga, nie najważniejsze! 
Wiele rzeczy robiłem, robię i po-
dejrzewam będę robił w ogóle nie 
biorąc jakiegokolwiek honorarium. 
Czynię tak z powodu potrzeby i sa-
tysfakcji, jaką odczuwam. Nie za-
głębiajmy się w to… Są jednak gra-
nice, których nigdy nie przekroczę, 
czy to w serialu, czy w filmie - krót-
ko mówiąc w życiu. Ważne, co się 
robi i z kim.

- No właśnie, w takim serialu 
można na przykład spotkać choć-
by jednego z braci Mroczków.

- No można… Z tymi braciszka-
mi nie miałem do czynienia, ale… na 
planie serialowym można też poznać 
wielu utalentowanych, młodych ak-
torów. Wcześniej nie znałem Kasi 
Glinki, Marcina Hycnara itp. A war-
to było poznać. 

- Czy traktując poważnie za-
wód aktorski, można być równo-
cześnie celebrytą i sprzedawać się 
w brukowcach?

- To jest bardzo trudne i bardzo 
łatwe pytanie. Zależy, komu je pan 
postawi. Ja bym odpowiedział „ni-
gdy”, ale… tak się przecież często 
dzieje. Nie chcę nikogo oceniać, nie 
lubię tego… Kilka dni temu przyszedł 
do mnie sympatyczny człowiek, któ-
ry jest fotografem i prosił mnie bym 
się zgodził na sesję fotograficzną, ko-
niecznie w moim domu. Nie zgodzi-
łem się. Nie wszystko jest na sprzedaż. 
Mój dom jest moim azylem. Zapra-
szam do niego tylko tych, których 
chcę zaprosić, a nie przypadkowych 
„czytaczy”, tego czy innego pisma. 

- Optymizm, pieniądze i zdro-
wie. Co pana zdaniem jest naj-
ważniejsze?

- Wszystkie te trzy rzeczy są 
ważne. Oczywiście, najważniejsze 
jest zdrowie. Żeby mieć zdrowie 
trzeba być optymistą. A optymistą 
najłatwiej być mając pieniądze…

- Pan jest optymistą?
- Tak. Lubię jak filmy i sztuki 

dobrze się kończą.
Rozmawiał

TOMASZ MAŃKOWSKI

Nie wszystko jest 
na... sprzedaż
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Teatr Wielki im. Stanisława 
Moniuszki w Poznaniu i Mu-
zeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy to dwie ważne 
instytucje kultury w Wiel-
kopolsce, w których obec-
nie trwają modernizacje i 
remonty. Ich koszt to po-
nad 66 milionów złotych!

NNa remont sceny głównej Te-
atr Wielki w Poznaniu czekał 

30 lat. Inwestycja ta jest ogromnie 
ważna, bo pozwoli lepiej odpowia-
dać na potrzeby widzów. Teatr, który 
nadąża za współczesnymi czasami 
pod względem rozwiązań technolo-
gicznych ma większą szansę, żeby 
skomunikować się z współczesnym 
widzem.

Równie ważna jest inwestycja 
realizowana w Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy. Znaczącą rolę 
do odegrania i dużą wagę ma działal-
ność naukowa placówki, przypomi-
nająca o kształtowaniu się państwa 
polskiego. To miejsce dla historii na-
szego kraju niezwykle istotne.

Inwestycja prowadzona na Led-
nicy zakończy się jako pierwsza. 
Projekt ten realizowany jest od 2016 
roku i obejmuje rozbudowę, przebu-
dowę, modernizację i wyposażenie 
dawnej tymczasowej siedziby Mu-
zeum – zespołu budynków folwar-
cznych w Dziekanowicach. W ra-
mach prowadzonych prac stworzone 
zostały tam między innymi nowo-
czesne pracownie archeologiczne, 
konserwatorskie i naukowe, biblio-
teka, archiwum, sale edukacyjne, 
pomieszczenia magazynowe i sale 

ekspozycyjne, a także aranżacja za-
gospodarowania przyrodniczego te-
renu wokół budynków.

W I połowie 2022 roku zrealizo-
wano roboty budowlane i uzyskano 
decyzje pozwolenia na użytkowanie. 
Wykonano instalację fotowoltaicz-
ną oraz oświetlenie podstawowe. Za-
montowano specjalistyczny sprzęt do 
magazynów zabytków i archiwum 
naukowego, instalacje multimedialne 
oraz sprzęt komputerowy wraz z pa-
kietem niezbędnych licencji. Dokona-
no przebudowy linii napowietrznej.

Oddanie obiektu do użytku za-
planowane jest na początek paź-
dziernika 2022 roku.

Projekt „Dziedzictwo Pierw-
szych Piastów – rozbudowa infra-
struktury magazynowo-konserwa-
torsko-wystawienniczej Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy” 
jest realizowany w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Całkowity koszt inwestycji to 
prawie 28 mln zł, z czego dotacja 
Samorządu Województwa Wielko-
polskiego wyniosła ponad 14 mln 
zł, a unijne dofinansowanie przy-
znane przez Zarząd Województwa 
wyniosło prawie 13 mln zł.

Nieco dłużej trzeba będzie po-
czekać na zakończenie prac w Te-
atrze Wielkim w Poznaniu. W maju 
2021 roku rozpoczęła się pierw-
sza od 30 lat modernizacja sceny, 
która przyczyni się do znacznego 
poszerzenia możliwości i komfor-
tu wykorzystania tej nowoczesnej 
przestrzeni, a tym samym umożliwi 

zespołowi Teatru realizację przed-
sięwzięć na najwyższym świato-
wym poziomie. 

Istotnym w kontekście dostęp-
ności budynku jest także fakt, że w 
ramach przeprowadzonych prac do-
datkowo zainstalowana została win-
da, dzięki której osoby poruszające 
się na wózkach inwalidzkich będą 
mogły wjechać na foyer I piętra.

Do tej pory udało się między in-
nymi wykonać remont dachu nad 
sceną, zakupić i zamontować znacz-
ną część urządzeń oświetlenia tech-
nicznego, zainstalować nową me-
chanikę kurtyny sceny.

Inwestycja na prawie dwa la-
ta zmieniła miejsce wystawiania 
spektakli Teatru. Już w sezonie 
2021/2022 premiera „Strasznego 
Dworu” odbyła się w Hali AWF w 
Poznaniu, gdzie obejrzało ją kilku-
set widzów. Dodatkowo spektakl 
zgromadził tysiące oglądających po-
przez transmisje na platformie Ope-
raVision, kanale YouTube itp. Nowa 
interpretacja dzieła Moniuszki spot-
kała się z pozytywnym odbiorem i 
przychylnymi recenzjami.

Zakończenie modernizacji sce-
ny głównej zaplanowano na maj 
2023 roku., natomiast ponowne ot-
warcie sceny zaplanowano na jesień 
2023 roku, czyli na początek sezo-
nu 2023/24. 

Modernizacja sceny głównej 
Teatru Wielkiego im. S. Moniusz-
ki w Poznaniu pochłonie ponad 38 
mln zł, z czego dotacja Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego to 
prawie 18 mln zł.

Blackbraid „Blackbraid I” (2022)

Około 500 lat przed morską wy-
prawą  Krzysztofa Kolumba, 

Leif Eriksson, Norweg z pocho-

dzenia wraz z załogami głodnych 
krwi i bogactw wikingów  dopłynął 
do wschodnich wybrzeży Amery-
ki Północnej, jednak próby skolo-
nizowania tych ziem nie powiodły 
się – Skandynawowie zostali częś-
ciowo wybici i ostatecznie  wyparci 
przez rdzennych mieszkańców tych 
terenów. 

Początek lat 90-tych ubiegłe-
go wieku - Norwegia - ekstremalny 
gatunek muzyki  black metal eks-
plodował infekując czarnym pło-
mieniem niemal wszystkie zakątki 
świata, stając się w końcu jednym z 
najważniejszych towarów eksporto-

wych Norwegii,  dotowanym i pro-
mowanym na świecie przez tamtej-
sze ministerstwo kultury (notabene 
w sklerykalizowanej Polsce rzecz 
nie do pomyślenia). 

Black metalowa nawałnica przez 
dekady nie omijała również Stanów 
Zjednoczonych,  gdzie całkiem nie-
dawno, bo w 2021 roku rdzenny 
mieszkaniec USA, rezydujący w Gó-
rach Adirondack w stanie New York 
stworzył black metalowy projekt Bla-
ckbraid będący jego odbiciem fascy-
nacji czarnym metalem z Norwegii. 

Utalentowany gitarzysta, 32-latek 
używający imienia  Sgah’gahsowáh, 
czyli w języku Mohawków Jastrząb 
Wiedźmy sam nagrał i skompono-
wał  wszystkie utwory, do współpra-
cy zaprosił tylko  perkusistę. W efek-
cie  powstał   black metalowy album 
przesiąknięty na wskroś norweską 
piekielną siarką, ze sporą domieszką 
muzyki etnicznej  dawnych ludów 
wschodu USA. Na tej płycie czuć 
klimat amerykańskich gór,  rwących 
potężnych rzek przykrytych  nawał-
nicami ostro prących  do przodu gitar 
wycinających jadowite riffy.  Muzy-
ka z jednej strony piękna,  z drugiej  
wściekła,  jednak udało się zachować 
balans między  plemiennymi melo-
diami,  a skandynawską  agresją  wy-
lewającą się z głośników  i miażdżą-
cą wszystko na drodze niczym młot 
Thora. Życie w zgodzie z surową 

Dokończenie na stronie 12
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WIELKOPOLSKA  SPORT

Huragan z nowym sponsorem Hektary na sport
Gminie Kórnik Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa prze-
kazał tereny w Koninku na 
potrzeby sportu i rekreacji. 
Powierzchnia przekazanego 
terenu to 2,5868 hektara, a 
jego szacowana wartość to  
1.603.557,00 złotych.

Spółka PRESA Sp.. z o.o. została nowym sponsorem głów-
nym klubu piłkarskiego Huragan Pobiedziska. Umowa 
będzie obowiązywać do końca sezonu 2022/2023, z opcją 
przedłużenia na kolejne okresy. Rozpoczęcie współpracy 
dla nowego sponsora jest częścią świętowania 70-lecia 
działania huty szkła w Pobiedziskach. 

Podpisanie umowy ma wymiar 
nie tylko biznesowy ale również 

symboliczny. Huta w Pobiedziskach 
(której zarządcą jest od 2 lat PRESA 
Sp. z o.o.) była już w przeszłości 
sponsorem klubu, a wielu jej pra-
cowników zasilało szeregi drużyny. 
Obydwie strony mają w 2022 roku 
swoje jubileusze: Huragan Pobie-
dziska w tym roku kończy 85 lat, a 
huta w Pobiedziskach - 70 lat. 

- Bardzo cieszymy się z pozyska-
nia nowego sponsora tym bardziej w 
tych niełatwych czasach. Ta współ-
praca była nam pisana, bo przecież 
Huragan Pobiedziska i Huta Pobie-
dziska to jedne z dwóch najstarszych 
marek w naszym mieście, w dodatku 
ze wspólną historią. Wsparcie, któ-
re otrzymamy pozwoli nam przede 
wszystkim na spokojniejsze, stabil-
niejsze funkcjonowanie klubu, które 
jest dla nas priorytetem, a w obec-
nym czasie nie jest takie oczywiste. 
Dodatkowo cieszy fakt, że po wielu 
latach prób powrotu do współpracy 
z hutą w Pobiedziskach, która mia-
ła w ostatnim czasie kilku właścicieli 

udało nam się nawiązać współpracę 
z firmą PRESA. - mówi Grzegorz 
Krawczyk, prezes Klubu Huragan 
Pobiedziska. 

- Podpisanie umowy to w pew-
nym sensie wstęp do świętowania 
70 lat produkcji szkła w Pobiedzi-
skach. Huta jest nieodłączną częś-
cią gminy. Wielu mieszkańców ma 
w rodzinie lub wśród znajomych 
kogoś, kto pracuje lub w przeszło-
ści tu pracował. Będąc częścią spo-
łeczności chcemy wspierać ważne 
dla niej sprawy i pobiedziskie sym-
bole. Takim właśnie jest klub Hura-
gan. Dlatego cieszymy się, że huta 
po wielu latach „chudych” , znowu 
się rozwija i może wesprzeć klub fi-
nansowo jako sponsor.  To dla nas 
wielki zaszczyt - mówi Małgorza-
ta Wróbel, prezes Zarządu PRESA 
Sp. z o.o.

IV Ligowy Huragan Pobiedzi-
ska, to jeden z najstarszych klubów 
piłkarskich w Wielkopolsce: działa 
nieprzerwanie od 1937 roku. Siedzi-
bą klubu jest stadion przy ul Kisz-
kowskiej 7 w Pobiedziskach, który 
mieści 1000 widzów. Największe 
sukcesy klubu to awans do III ligi 

w sezonie 2000/01 i awans do Finału 
Okręgowego Pucharu Polski w sezo-
nach 2012/2013 i 2019/20. Miniony 
sezon czerwono-czarni zakończyli 
na wysokim 4. miejscu wśród 20. ze-
społów wielkopolskiej IV ligi.

PRESA S.A. jest właścicielem 

huty w Pobiedziskach zlokalizo-
wanej przy ul. Fabrycznej. Zakład 
funkcjonuje w mieście już 70 lat,  
od 2 lat pod zarządem PRESA Sp z 
o.o. przechodzi stopniową restruk-
turyzację. Zajmuje się głównie pro-
dukcją opakowań szklanych. 

POBIEDZISKA KÓRNIK

Jest to bardzo ważny teren, na któ-
rym powstaną boiska do gry w pił-

kę nożną z trybuną oraz koszykówki, a 
także korty tenisowe i zaplecze sporto-
we. Warto podkreślić, że takich obiek-
tów brakuje w tej części gminy Kórnik, 
która w ostatnich latach tak intensyw-
nie się rozbudowuje.

Przekazywanie takich gruntów słu-
ży mieszkańcom oraz wspiera rozwój 
gmin w aglomeracji poznańskiej. Jest 
to szczególnie istotne tam, gdzie dyna-
micznie zwiększa się liczba mieszkań-
ców. Dla zapewnienia odpowiedniego 
komfortu życia mieszkańców koniecz-
na jest rozbudowa infrastruktury o cha-
rakterze publicznym, obiektów sporto-
wych i rekreacyjnych. Jest to kolejny 
teren przekazany przez Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa na potrzeby 
gmin w aglomeracji poznańskiej. Te-
raz ważne jest by Gmina Kórnik jak 
najszybciej przystąpiła do realizacji 
tej inwestycji.

Przekazanie tego terenu nastąpi-
ło w wyniku porozumienia zawarte-
go pomiędzy Krajowym Ośrodkiem 
Wsparcia Rolniczego a Gminą Kórnik, 
w formie nieodpłatnej.

GRY

SIATKA. PUNKT! SET! MECZ! 
Siatkarskie emocje na małej planszy! Zostań liderem drużyny siatkar-

skiej! Odbierz serw, rozegraj piłkę i zdobądź punkt! A może zaskoczysz 
przeciwnika asem serwisowym, atakiem z drugiej piłki lub potrójnym blo-
kiem? SIATKA. Punkt! Set! Mecz! Wydawnictwa Egmont to dynamiczna 
planszówka, w efektownej szacie graficznej przedłużająca emocje Mistrzostw 
Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022.

Gracze są trenerami drużyn siatkarskich. Za pomocą kostki ruchu roz-
grywają piłkę, starają się przebić ją na drugą stronę siatki i zdobyć punkt. 
Kluczem do zwycięstwa jest umiejętne wykorzystanie zdolności siatkarzy 
oraz kart taktyki. Wygra gracz, który pierwszy zdobędzie 9 punktów. Gra-
cze mają do dyspozycji kilka wariantów gry: proste zasady podstawowe dla 
początkujących oraz reguły zaawansowane. 

Podstawowe elementy gry to plansza boiska, 24 karty taktyki, 12 kafel-
ków siatkarzy, kostka ruchu, kostka ataku/zagrywki, piłka, znaczniki punk-
tów i bloku. Gra przeznaczona jest dla dwóch graczy powyżej 8 roku życia, 
a średni czas rozgrywki to 25 minut. Cena 49,99 zł - jest dostępna w w księ-
garni Egmont.pl

amerykańską naturą, pierwotne,  nieskażone cywilizacją 
górskie krajobrazy,  ale też ludobójstwo plemion rdzen-
nych mieszkańców USA przez białych kolonizatorów to 
główne tematy poruszane przez ich potomka.

Słychać,  że  Sgah’gahsowáh bardzo zaangażował 
się w to co robi,   ponieważ jest to wszystko przemy-
ślane i podane zgodnie z kanonem gatunku, zresztą 
muzyk otwarcie przyznaje się do wpływów skandy-
nawskich bogów black metalu takich jak Bathory czy 
Mayhem. 

Odbieram tę płytę jako zatoczenie  koła historii -  
ponowne spotkanie Norwegii z rdzennym mieszkańcem 
Ameryki Północnej,  tym razem na szczęście bezkrwa-
we i dające wielką dawkę przyjemności  z odsłuchu. Re-
cenzenci wrzucili ten projekt w gatunek American Na-
tiv Black Metal, ale zwał jak zwał,  Blackbraid to kawał 
klasycznego  norweskiego black metalu zagrany przez 
jak to się kiedyś mówiło Indianina. Patrząc na cyfrę „I” 
w tytule liczę, że Sgah’gahsowáh wyda coś jeszcze. I 
to nie raz. (10/10)
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Blackbraid „Blackbraid I” (2022)
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ZDROWIE

Polki nie wiedzą, 
jak dbać o serce
Polki uważają, że główną przyczyną chorób sercowo-na-
czyniowych są obciążenia genetyczne oraz stres, a nie 
wysoki cholesterol, nadciśnienie i otyłość. Nie doceniają 
też znaczenia badań profilaktycznych. Co czwarta kobie-
ta (23%) nie wykonała w ciągu ostatniego roku żadnych 
badań związanych z układem krążenia takich jak pomiar 
ciśnienia, EKG, czy oznaczenie stężenia cholesterolu we 
krwi - wynika z badania „Profilaktyka zdrowia kobiet” 
zrealizowanego z inicjatywy Gedeon Richter Polska.

MUZYKA

Gedeon Richter od lat angażu-
je się w działania zmierzające 

do poprawy samopoczucia i jakości 
życia kobiet. Jako ekspert w obsza-
rze zdrowia, regularnie analizuje po-
trzeby zdrowotne kobiet, bo troska 
o zdrowie to nie tylko dostarczanie 
wartościowych terapii. 

Tegoroczne badanie pokazuje, 
że Polki nie doceniają znaczenia 
profilaktyki chorób sercowo-naczy-
niowych. Tylko 23% respondentek 
w ciągu ostatniego roku zbadało stę-
żenie cholesterolu we krwi a 47% 
mierzyło ciśnienie. Dlaczego tak 
się dzieje?

- Być może wynika to z przekona-
nia, że choroby sercowo-naczyniowe 
zagrażają im w mniejszym stopniu 
niż mężczyznom, z uwagi na ochron-
ne działanie kobiecych hormonów - 
estrogenów – mówi kardiolog prof. 
dr hab. n. med. Artur Mamcarz.  - 
Rzeczywiście, przed 50 rokiem życia 
kobiety rzadziej zapadają na zawały 
serca, ale po menopauzie, gdy jaj-
niki przestają produkować estroge-
ny, doganiają mężczyzn w „zawało-
wych” statystykach. Dlatego bardzo 
ważna jest ogólna kondycja zdro-
wotna w jakiej kobieta wchodzi w 
okres okołomenopauzalny. 

Otyłość, nadciśnienie, cukrzy-

ca, hipercholesterolemia, a także 
dieta bogata w tłuszcze zwierzęce, 
brak ruchu i palenie papierosów, 
powodują zwiększenie ryzyka cho-
rób sercowo-naczyniowych. Otyłe 
dziecko, które je dużo słodyczy i 
fast food’ów oraz mało się rusza, 
wyrośnie na dorosłego, który pra-
wie na pewno będzie miał proble-
my sercowo-naczyniowe znacznie 
wcześniej niż jego rówieśnicy. Dla-
tego prozdrowotne nawyki, takie jak 
właściwa dieta, aktywność fizyczna 
i niepalenie papierosów trzeba roz-
wijać w dzieciach od najmłodszych 
lat. Skorygowanie nawyków u oso-
by dorosłej jest znacznie trudniejsze 
niż ich kształtowanie u dzieci. 

Polki biorące udział w badaniu 
(45-54 lat) uważają, że głównym 
czynnikiem ryzyka chorób układu 
krążenia jest przewlekły stres (69%). 
Kobiety powyżej 54 lat wskazują na 
czynniki genetyczne (58%), a kobie-
ty w wieku 18-24 na nadciśnienie 
tętnicze (29%). Jedynie 1% bada-
nych kobiet wskazała złą dietę. Dane 
naukowe mówią co innego. 

– W tabelach SCORE służących 
do oceny ryzyka sercowo-naczynio-
wego wśród kluczowych czynników 
ryzyka wymienia się: wiek, płeć, 
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KRÓTKO
BEZ PIENIĘDZY Z KPO

Szefowa Komisji Europejskiej 
Ursula von der Leyen – nie pozosta-
wia złudzeń. „Na teraz” Polska nie 
spełnia warunków KPO i nie będzie 
wypłaty środków. 

„Nie możemy i nie wypłacimy 
żadnych pieniędzy. To są fakty na 
teraz” - powiedziała Ursula von der 
Leyen przemawiając na uniwersyte-
cie Princeton w USA.

 
KIEPSKIE ZAINTERESOWANIE 

CZWARTĄ DAWKĄ
- Ciągle trwa fala letnia, teraz 

mamy zakażenia na poziomie oko-
ło 4438 przypadków” – powiedział 
rzecznik Ministerstwa Zdrowia Woj-
ciech Andrusiewicz. 

Przyznał, że pierwszy okres 
szczepienia czwartą dawką nie wy-
gląda imponująco.

Według rzecznika resortu zdro-
wia łagodne przechorowanie - wersji 
Omikron, było zasługą wysokiego 
poziomu wyszczepienia.

- Jesteśmy w 60 procentach za-
szczepieni poprzednimi dawkami i 
dzięki temu społeczeństwo jest w 
miarę odporne – mówił Andrusie-
wicz. 
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palenie papierosów, nadciś-
nienie tętnicze i podwyższo-
ny cholesterol – koryguje 
kardiolog prof. Mamcarz. - 
Jednak znaczenie mają tak-
że inne czynniki „napędza-
jące” ogólnoustrojowy stan 
zapalny, który sprzyja po-
wstawaniu blaszki miażdży-
cowej np. zapalenie przyzę-
bia, reumatoidalne zapalenie 
stawów, łuszczyca, a nawet 
grypa czy covid. Okazuje się, 
że szczepienia przeciwko gry-
pie, covidowi czy pneumoko-
kom, zmniejszają ryzyko cho-
rób sercowo-naczyniowych. 
Coraz więcej mówi się także 
o znaczeniu czynników psy-
choemocjonalych takich jak 
np. samotność, słabe rela-
cje społeczne oraz depresja 
czy leczenie psychiatryczne 
w przeszłości. Dobre geny to 
nie wszystko. Zdrowie zale-
ży od nich maksymalnie w 10 
procentach, reszta zależy od 
stylu życia.

Tymczasem wiele Polek 
wierzy, że jeśli w ich rodzi-
nie nie było chorób kardio-
logicznych, to mogą czuć się 

bezpiecznie. Zdaniem eks-
perta demonizowany jest 
też wpływ stresu na kondy-
cję układu krążenia. Osoby 
z chorobami serca często tłu-
maczą sobie i innym, że głów-
ną przyczyną ich problemów 
zdrowotnych jest stres. Gdy-
by nie stresująca praca czy 
niesatysfakcjonujący zwią-
zek, byłyby zdrowe. 

- Traumatyzujące wyda-
rzenia takie jak utrata bliskiej 
osoby czy pracy, owszem, mo-
gą doprowadzić do destabi-
lizacji blaszki miażdżycowej 
i w konsekwencji przyczynić 
się do zawału serca lub uda-
ru mózgu, jednak najpierw 
ta blaszka musi powstać – 
podkreśla prof. Mamcarz.  - 
Dynamika jej powstawania 
zależy od: nawyków żywie-
niowych, aktywności fizycz-
nej, dobrego snu, niepalenia 
papierosów i dobrych relacji 
społecznych. Stres może oka-
zać się groźniejszy u osoby z 
otyłością, nieleczonym nad-
ciśnieniem, hiperlipidemią i 
palącej, niż u osoby zdrowej, 
która prawdopodobnie nie 
ma blaszki miażdżycowej.

Co czwarta respondent-
ka (23%) w ciągu ostatniego 
roku nie wykonała żadnych 
badań profilaktycznych doty-
czących układu krążenia. 

- Pomiar ciśnienia tętni-
czego raz w roku to absolutne 
minimum – wyjaśnia kardio-
log. - Najlepiej sprawdzać je 
przy każdej możliwej okazji, 
nie tylko u lekarza, ale także 
w aptece, podczas festynów 
i akcji edukacyjnych. Stęże-
nie cholesterolu we krwi oraz 
EKG należy skontrolować na 
początku trzeciej dekady ży-
cia, potem, jeśli wynik jest 
prawidłowy co 1-2 lata. Je-
śli wynik jest nieprawidłowy, 
włączyć leczenie i kontrolo-
wać stężenie cholesterolu raz 
w roku.

Badania naukowe poka-
zują, że osoba z prawidło-
wą masą ciała, niepaląca, 
aktywna fizycznie, któ-
ra ma prawidłowe ciśnie-
nie i stężenie cholesterolu, 
ma szansę żyć średnio o 12 
lat dłużej niż wynosi śred-
nia populacyjna, ciesząc się 
przy tym dobrą jakością ży-
cia. (mon)
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na, szczepienia, nadzór nad 
zakażeniami. Zapobieganie 
wtórne to wczesne rozpozna-
wanie sepsy i szybkie lecze-
nie. Zapobieganie trzeciorzę-
dowe, dotychczas najbardziej 
zaniedbane, to system reha-
bilitacji i opieki nad pacjen-
tami, którzy przeżyli sepsę, a 
narażeni są na jej późne kon-
sekwencje.

- Statystyki dotyczą-
ce śmiertelności na sepsę 
w Polsce wykazują co naj-
mniej 50.000 osób rocznie. 
Niestety, nie prowadzimy w 
naszym kraju rejestru za-
każeń na sepsę. Czy pana 
zdaniem wprowadzenie re-
jestru zakażeń na sepsę po-
każe, jak wielka jest skala 
tego problemu?

- Wprowadzenie ogólno-
polskiego rejestru przypad-
ków sepsy jest niezbędne dla 
wiarygodnej oceny stopnia 
zagrożenia zdrowotnego spo-
wodowanego przez ciężkie 
postacie zakażeń. Polskie in-
formacje pochodzą z badań 
metodą chorobowości punk-
towej przeprowadzonych w 
latach 2012-2013. Były one 
wykonane wyłącznie na akre-
dytowanych Oddziałach Inten-
sywnej Terapii. Z tych wycin-
kowych informacji wynika, że 
jest dość zaniżona, liczba przy-
padków sepsy. Wyniki wska-
zują 50.000 takich przypad-
ków rocznie. Przy wysokiej 
śmiertelności wynoszącej na 
Oddziałach Intensywnej Tera-
pii 50% współczynnik zgonów 
wynosił 65/100.000 i był wyż-
szy od współczynnika zgonów 
z powodu nowotworów układu 

oddechowego (59/100.000) i 
zawału serca (49/100.000)

- Czy pana zdaniem roś-
nie liczba przypadków zwią-
zanych z zakażeniami krwi i 
co jest tego powodem?

- Prawdopodobnie liczba 
zakażeń krwi rośnie i przy-
czynia się do wzrostu zagro-
żenia sepsą. Ale informacje te 
są obecnie mało wiarygodne, 
gdyż praktyka wykonywa-

nia posiewów krwi odbiega 
od wymaganych ustaleń. Ko-
nieczne jest wdrożenie stan-
dardów obowiązujących przy 
procedurze posiewów krwi i 
bezwzględne przestrzeganie 
ustalonych zasad. Wówczas 
możliwe będzie wiarygodne 
określenie trendu występo-
wania zakażeń krwi.

- Jakie zmiany systemo-
we należałoby wdrożyć w 
pierwszej kolejności, aby 
powstrzymać rosnącą za-
chorowalność na sepsę? 

- Aby powstrzymać rosną-
cą zachorowalność i umieral-
ność związaną z sepsą należy 
utworzyć krajowy ośrodek ko-
ordynacyjny. Mógłby to być 

Zespół Ekspertów ds. Prze-
ciwdziałania Sepsie powoła-
ny przez ministra zdrowia. 
Zespół taki miałby opraco-
wać plan Narodowej Strategii 
zapobiegania, rozpoznawania 
i leczenia sepsy.

- Jakie najważniejsze 

zagadnienia powinny zna-
leźć się w opracowaniu do-
tyczącym Narodowej Stra-
tegii ds. Walki z Sepsą?

- Zadaniem Zespołu Eks-
pertów byłoby ustalenie za-
sad prowadzenia krajowego 
rejestru przypadków sepsy 
i wykorzystanie w tym celu 
międzynarodowej klasyfika-
cji chorób ICD-11. Inne zada-
nia to przygotowanie projektu 
powołania szpitalnych zespo-
łów szybkiego reagowania 
ukierunkowanych na wczesne 
rozpoznanie i szybkie lecze-
nie sepsy (sepsis teams) oraz 
ustalenie zasad obligatoryjne-
go wdrożenia i przestrzegania 
standardów procedury bada-
nia krwi na posiew.

- Wspominał pan, że 
bardzo ważna jest, tak-
że edukacja personelu me-
dycznego. Jak powinno wy-
glądać szkolenie lekarzy w 
tym zakresie? 

- Obecnie szkolenie w za-
kresie problematyki związa-
nej z sepsą praktycznie nie 
istnieje. Wzorem krajów roz-
winiętych należy wdrożyć 
wielodyscyplinarny program 
nauczania w zakresie profi-
laktyki, diagnostyki i lecze-
nia sepsy  dla wszystkich 
grup personelu medyczne-
go w programach szkolenia 
przeddyplomowego i pody-

plomowego. Nie można za-
pomnieć, że potrzebne są po-
pularne programy edukacyjne 
skierowane dla całego społe-
czeństwa z uwagi na społecz-
ne znaczenie sepsy i zagroże-
nie z niej wynikające. 

MARTYNA JANOWSKA

„Wprowadzenie ogólnopolskiego rejestru przy-
padków sepsy jest niezbędne dla wiarygodnej oceny 
stopnia zagrożenia zdrowotnego spowodowanego przez 
ciężkie postacie zakażeń” – apeluje prof. dr hab. n. 
med. Andrzej Kübler

Sepsa od wielu lat stanowi jedno z największych 
wyzwań współczesnej medycyny. W maju 2017 roku 
WHO umieściło walkę z sepsą na szczycie listy glo-
balnych priorytetów, a organ wykonawczy (WHO) - 
Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjęło rezolucję 
na temat sepsy. 

Pokonać sepsę
Rozmowa z prof. dr hab. n. med. 
ANDRZEJEM KÜBLEREM, specjalistą 
anestezjologii i intensywnej terapii

„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
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Polki nie wiedzą, 
jak dbać o serce
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wały się setki kilometrów od Dre-
zna. O nalotach na pełną zabytków 
stolicę Saksonii nikt nawet nie my-
ślał, takiej ewentualności nie trak-
tując poważnie. Stąd też uważając 
tę prowincję za bezpieczną, my-
ślano raczej o zwożeniu w okolice 
Drezna skarbów kultury z innych 
części hitlerowskich Niemiec. 

I tak na przełomie lata i jesieni 
1944 roku w dwóch miastach ów-
czesnej Rzeszy zrodził się pomysł, 
by do Saksonii wysłać zabytki na-
rażone u siebie na nieprzyjacielskie 
bombardowania. W Posen został 
do tego zmuszony dyrektor Kaiser-
Friedrich Museum doktor Siegfried 
Rühle, któremu wojsko odmówiło 
dalszego przyjmowania skarbów do 
podziemnych magazynów w forty-
fikacjach międzyrzeckich, a nawet 
niedwuznacznie zagroziło, że pod-
ziemne komory opróżni ze zwożo-
nych od końca lata 1942 roku dzieł 
sztuki i archiwaliów. 

W tym samym mniej więcej 
czasie w Königsbergu zrodził się 
podobny pomysł. Po dwóch wiel-
kich nocnych bombardowaniach 
stolicy Prus Wschodnich przez 
lotnictwo Królewskich Sił Po-
wietrznych z 26 na 27 oraz z 29 
na 30 sierpnia 1944 roku postano-
wiono wywieźć z miasta najcen-
niejsze zabytki. Była wśród nich 
także Bursztynowa Komnata, 
którą trzy lata wcześniej Niemcy 
zrabowali w podleningradzkim 

Leżąca w głębi 
Rzeszy Sakso-

nia jeszcze jesienią 
1944 roku wydawa-
ła się być bezpiecz-
na. Armia Czerwo-
na i armie aliantów 
zachodnich znajdo-

Puszkinie i przewieźli do Kró-
lewca. Oddano ją tam pod opiekę 
wybitnemu znawcy bursztynu, dy-
rektorowi Muzeum Zamkowego, 
doktorowi Alfredowi Rohde. 

W trudnych warunkach wojen-
nych doktor Rohde rzeczywiście 
dbał o przekazane mu w depo-
zyt arcydzieło osiemnastowiecznej 
sztuki barokowej, przeprowadzając 
niezbędne zabiegi konserwatorskie. 
Po wspomnianych bombardowa-
niach i zaatakowaniu Prus Wschod-
nich przez dywizje Armii Czerwo-
nej wczesną jesienią 1944 roku, 
Rohde podjął starania o ewakua-
cję komnaty i innych kolekcji kró-
lewieckich w bezpieczne miejsca. 
Niektóre znaleziono w samych Pru-
sach Wschodnich, by przypomnieć 
znane w Polsce z poszukiwań kom-
naty Wildenhoff, czyli Dzikowo ko-
ło Górowa Iławeckiego. 

Ale tak jak Siegfried Rühle w 
Posen, tak i Alfred Rohde w Kö-
nigsbergu zwrócił również uwa-
gę na Saksonię, gdzie zresztą – 
za zgodą naczelnego prezesa Prus 
Wschodnich i królewieckiego gau-
leitera NSDAP Ericha Kocha – w 
grudniu wybrał się w podróż in-
spekcyjną. Po prostu przed wyeks-
pediowaniem tego arcydzieła sztu-
ki chciał sprawdzić kilka miejsc 
pod kątem, czy nadają się one na 
przechowanie skrzyń z burszty-
nowymi panelami komnaty. Jed-
nym z tych miejsc była niewielka 
miejscowość Grossgrabe, leżąca 
około 40 kilometrów na północny 
wschód od Drezna. 

Na Grossgrabe saksoń-
skiemu gauleiterowi Martino-
wi Mutschmannowi 23 listopada 
zwrócił uwagę zajmujący się spra-
wami kultury i nauki w Urzędzie 
Namiestnika Rzeszy w Saksonii 
Arthur Graefe. Zaproponował on, 
by obok między innymi zamków 
Sachsenburg i Wechselburg oraz 
twierdzy Kriebstein na miejsce 
ewakuacji Bursztynowej Komna-
ty uwzględnić także miejscowość 

W planach ewakuacji części zbiorów z wielkopolskich mu-
zeów, pałaców, zamków i kościołów, które podczas drugiej 
wojny światowej znalazły się w gestii Kaiser-Friedrich 
Museum w okupowanym Poznaniu, ważną rolę w drugiej 
połowie 1944 roku wyznaczono Saksonii. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

słano transport różnych zabyt-
ków, wśród których były 24 cięż-
kie i wielkie skrzynie z grafiką i 
obrazami, pięć skrzyń z obraza-
mi polskiego malarstwa wcześ-
niej przechowywanymi w leżą-
cym niedaleko wielkopolskiego 
Leszna Śmiglu, a także meble 
zdobiące zamek Czartoryskich w 
Gołuchowie. Do tej poddrezdeń-
skiej miejscowości transport z Po-
znania dotarł 27 października i na-
stępnego dnia zbiory rozlokowano 
na różnych kondygnacjach pałacu. 

Miesiąc później, 29 listopada, 
dyrektor Rühle wysłał do Zarzą-
du Miasta Posen pismo w spra-
wie możliwości złożenia miejskich 
zbiorów kulturalnych w Saksonii. 
Prawdopodobnie nieco wcześniej 
Urząd Namiestnika Rzeszy w Sak-
sonii poinformował poznańskie Ka-
iser-Friedrich Museum, że do jego 
dyspozycji jest także dwór w Gross-
grabe. Pierwotnie Rühle zamierzał 
wysłać tam część dzieł sztuki prze-
chowywanych w podziemiach for-
tyfikacji międzyrzeckich, ale w li-
stopadzie okazało się, że wojsko je 
tam jednak pozostawi, co dla dy-
rektora KFM było najlepszym roz-
wiązaniem. I stąd niespodziewana 
propozycja złożona władzom Po-
sen. Do Grossgrabe wysłano więc 
najcenniejsze zbiory z Muzeum 
Miejskiego i Biblioteki Raczyń-
skich, które to instytucje podlegały 
nadburmistrzowi Posen Gerhardo-
wi Schefflerowi. 19 grudnia Urząd 
Namiestnika Rzeszy w Saksonii 
poinformował Kaiser-Friedrich 
Museum (formalnie transport ten 
wysłano jako depozyt KFM, a nie 
władz miejskich Posen), że skarby 
dotarły na miejsce. 

Poznańskie zabytki bardzo 
szybko odkryli Rosjanie, którzy 
na początku maja 1945 roku zaję-
li wschodnią Saksonię. Przewie-
zione je do zamku Weesenstein w 
Müglitztal, gdzie czekały na trans-
port do Związku Radzieckiego. W 
1946 i 1948 roku Rosjanie zwró-
cili je Polsce

FOT. 2X   LESZEK ADAMCZEWSKI 
Do saksońskiego pałacu w Reinhardtsgrimma koło Dippoldiswalde w końcu 
października 1944 roku wysłano transport będących w gestii poznańskiego 
Kaiser-Friedrich Museum skarbów kultury. 

dniach 19 i 20 września Rühle prze-
bywał w Dreźnie, gdzie w sprawie 
wysyłki skarbów do Saksonii roz-
mawiał z szefami tamtejszych in-
stytucji kulturalnych. Rozmowy w 
tej sprawie dyrektor KFM konty-
nuował podczas kolejnej wyprawy 
do Drezna, na którą wyruszył w po-
niedziałek, 9 października 1944 ro-
ku, o godzinie 14:10 z dworca ko-
lejowego Posen Hauptbahnhof. Jak 
skrupulatnie opisał w sprawozdaniu 
z tej podróży, w Breslau miał prze-
siadkę, a do Dresden dotarł około 
godziny 21:00. 

Głównym rozmówcą dyrekto-
ra KFM, który w Poznaniu cie-
szył się opinią gorliwego nazisty, 
był doktor Hermann Voss. Ten dy-
rektor Państwowej Galerii Malar-
stwa (Staatliche Gemäldegalerie), 
zwanej Galerią Drezdeńską, cie-
szył się opinią antynazisty, a mimo 
to Adolf Hitler powierzył mu sta-
nowisko swego pełnomocnika do 
spraw Muzeum Führera w Linzu. I 
na spotkanie z takim człowiekiem 
Siegfried Rühle 10 października 
rano pojechał tramwajem do ze-
społu pałacowego Zwinger, gdzie 
urzędował Voss. Rozmawiano „o 
możliwości realizacji zamówień na 
przewiezienie niektórych dzieł sztu-
ki z poznańskiego Kaiser-Friedrich 
Museum do znajdujących się poza 
Dreznem pomieszczeń odpornych 
na bomby” – napisał w sprawozda-
niu Rühle, dodając, że po południu 
pojechał w pobliskie Rudawy (Erz-
gebirge), gdzie oglądał te pomiesz-
czenia. Dworu w Grossgrabe Sieg-
friedowi Rühlemu nie pokazano. 
Wszak dopiero w ostatniej deka-
dzie listopada ten nie rzucający się 
w oczy budynek wpisano na listę 
obiektów, gdzie można było prze-
chowywać skarby kultury. 

Znajdujące się w Poznaniu do-
kumenty jednoznacznie wskazują, 
że 25 października 1944 roku, 
a więc wkrótce po powrocie dy-
rektora KFM z Drezna, do pa-
łacu w Reinhardtsgrimma koło 
Dippoldiswalde w Erzgebirge wy-

Grossgrabe. Mutschmann 24 listo-
pada wyraził na to zgodę, a historia 
milczy, czy podczas grudniowej 
wyprawy do Saksonii Rohdemu 
pokazano dwór (Herrenhaus) w 
Grossgrabe. 

W rzetelnie opracowanej książ-
ce „Bursztynowa Komnata” jej 
autorzy Catherine Scott-Clark i 
Adrian Levy zwrócili uwagę, że 
na przełomie listopada i grudnia 
1944 roku „sytuacja zdążyła się 
już zmienić”. W chwili przyjazdu 
Rohdego do Saksonii wiele miejsc 
było już bowiem  zajętych przez 
instytucje, które chciały chronić 
swe zbiory. 

Mimo, że dyrektor królewie-
ckiego Muzeum Zamkowego 
wstępnie zaakceptował przedsta-
wione mu przez Graefego obiekty, 
Bursztynowa Komnata nie opuści-
ła stolicy Prus Wschodnich. Praw-
dopodobnie zdecydował o tym nie 
– jak twierdzą niektórzy badacze 
wojennych dziejów tego arcydzie-
ła sztuki – sprzeciw Ericha Kocha, 
lecz kłopoty transportowe. Rohde 
za późno rozpoczął przygotowania 
do ewakuacji komnaty i nie zdążył 
ich zakończyć przed 12 stycznia 
1945 roku, gdy na Rzeszę i zachod-
nią część okupowanej jeszcze Pol-
ski runęła lawina ognia i stali zimo-
wej ofensywy Armii Czerwonej. 

Pancerne zagony radzieckie 
szybko dotarły w rejon Elbinga 
(Elbląga), przecinając tam kole-
jowe i drogowe połączenia Kö-
nigsberga z centralnymi rejonami 
Rzeszy. Po zdobyciu zaś Królewca 
przez Armię Czerwoną 10 kwiet-
nia 1945 roku, świętujący zwy-
cięstwo pijani żołnierze radziec-
cy zaprószyli ogień w częściowo 
zniszczonym zamku. W pożarze 
spłonęły też skrzynie, w których 
wcześniej czerwonoarmiści szu-
kali alkoholu. 

Wkrótce okazało się, że w 
skrzyniach tych znajdowała się 
zdemontowana na części Burszty-
nowa Komnata. Władze ZSRR tę 
wiedzę utajniły, bo w Moskwie ni-
komu nie mieściło się w głowie, by 
podać do wiadomości opinii pub-
licznej, że bohaterscy żołnierze 
Armii Czerwonej zniszczyli jedno 
z najcenniejszych rosyjskich arcy-
dzieł sztuki... 

W archiwum Muzeum Naro-
dowego w Poznaniu zachował się 
plik dokumentów z jesieni 1944 
roku dotyczących przygotowań 
do ewakuacji znajdujących się w 
gestii Kaiser-Friedrich Museum 
skarbów kultury do Saksonii. To 
zwykła urzędowa koresponden-
cja z szefami drezdeńskich insty-
tucji kulturalnych i wojskowych, 
którzy zarządzali obiektami mo-
gącymi przyjąć na przechowanie 
cenny ładunek z Posen. 

Siegfried Rühle wyprzedził Al-
freda Rohdego o co najmniej dwa 
miesiące, bo pierwsze kroki w celu 
ewakuacji poznańskich skarbów do 
Saksonii podjął on już w połowie 
września, co zresztą było zgodne 
z zaleceniami Roberta Hiecke’go 
z Ministerstwa Nauki, Wychowa-
nia i Oświaty Ludowej Rzeszy. W 

Poznańskie skarby 
zamiast Bursztynowej Komnaty 

Wśród kilku obiektów, które władze Saksonii wybrały na miejsce ewakuacji 
Bursztynowej Komnaty, był ten niepozorny dwór w Grossgrabe.
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GALERIA MOTONowy MAXUS MIFA 9
Na rozpoczętych właśnie targach IAA w Hanowerze, Maxus zaprezentował nowy model, 
MIFA 9. Jest to duży, zaawansowany technologicznie luksusowy MPV o napędzie elek-
trycznym, a dominującą jego cechą jest ekskluzywne i eleganckie wnętrze oraz niezwykle 
bogate wyposażenie.

Ten luksusowy model jest jed-
nym z największych odkryć te-

gorocznych targów i przyciągnął 
uwagę zarówno dziennikarzy, jak i 
klientów. Samochód niedawno zo-
stał wprowadzony na rynek w Chi-
nach, a wkrótce trafi do Europy.

Jest to pierwszy model zbudowa-
ny na nowej i przyszłościowej plat-
formie MIFA stworzonej przez markę 
Maxus. Nowa platforma umożliwia 
zastosowanie napędu elektrycznego 
w pojazdach różnego typu.

MIFA 9 WKRÓTCE 
DOSTĘPNY RÓWNIEŻ 

W POLSCE
MIFA 9 to duży, rodzinny samo-

chód, o wymiarach 5270 mm długoś-
ci, 2000 mm szerokości i 1840 mm 
wysokości. Dzięki swoim gabary-
tom zapewnia niezwykle wygodne 
wnętrze dla podróżnych. Będzie ofe-
rowany zarówno jako model sied-
mio-miejscowy jak i ośmio-miej-
scowy. Akumulator o pojemności 
90 kWh oferuje deklarowany za-
sięg 440-595 km (WLTP miesza-
ny/miejski).

Yaroslav Gural, kierownik 
sprzedaży w RSA Polska, potwier-
dza, że MIFA 9 pojawi się wkrótce 
na rynkach europejskich.

- Z niecierpliwością czekamy na 
dołączenie modelu MIFA 9 do gamy 
Maxus. Dzięki temu, że spółka SAIC 
Motors jest bardzo stabilnym kon-
cernem i ma duże możliwości pro-
dukcyjne, zdecydowaliśmy się za-
mówić znaczną liczbę samochodów. 
Będziemy zatem mogli zrealizować 
pierwsze dostawy w przeciągu kil-
ku miesięcy. MIFA 9 to doskonały 
samochód rodzinny dla tych, którzy 

FIAT Scudo z… Luton 
Zakład Stellantis w Luton rozszerzył swoją działalność i rozpoczął produkcję lekkiego sa-
mochodu dostawczego FIAT Professional Scudo. Jest to odpowiedź na duży popyt i liczbę 
zamówień na model Scudo marki FIAT Professional po jego wprowadzeniu na rynek. 

CUPRA XE na pustyni 
Atacama w Chile
Czwarty wyścig sezonu Extreme E odbył się 24-25 września 
w Chile. Misją zawodów, w których kierowcy ścigają się 
najszybszymi na świecie samochodami elektrycznymi, jest 
zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagrożenia związane ze 
zmianami klimatycznymi. Copper X Prix odbył się na pusty-
ni Atakama – najsuchszym niepolarnym regionie na Ziemi.

chcą mieć dużo przestrzeni i poczu-
cie luksusu podczas podróży. Jest to 
również doskonały samochód dla 
branży transportowej, ponieważ za-
sięg w mieście to niemalże 600 ki-
lometrów.

PEŁEN EKSKLUZYWNYCH 
DETALI

Samochód ma futurystyczną li-
nię, której kontynuację znaleźć mo-
żemy we wnętrzu. Jest ono pełne 
ekskluzywnych detali, technologii i 
rozwiązań zwiększających przyjem-
ność z podróży. 

Wszystkie fotele posiadają 
elektryczną regulację, wentylację i 
ogrzewanie. Dodatkowo fotele dru-
giego rzędu będą wyposażone w 
funkcję masażu, co uczyni podróż 
relaksującą i komfortową. W tym 
samym rzędzie fotele mają też moż-
liwość znacznego odchylenia, re-
gulowane podnóżki oraz cyfrowe 
panele sterowania na podłokietni-
kach. Fotele w drugim i trzecim rzę-

dzie można przesunąć całkowicie do 
przodu, aby powiększyć przestrzeń 
bagażową.


SAIC Maxus (SAIC Maxus Au-

tomotive) to marka samochodów 
osobowych należąca do chińskie-
go koncernu SAIC Motors. SAIC 
Motor (Shanghai Automotive In-
dustry Corporation) jest producen-
tem samochodów osobowych i 
dostawczych SAIC Maxus i jest 
największym chińskim producen-
tem samochodów notowanym na 
giełdzie. W 2021 roku sprzedał nie-
mal 6 milionów samochodów wy-
łącznie w Chinach i odnotowuje 
stały, znaczący wzrost w ostatnich 
latach. Założona w 1958 roku fir-
ma, rozpoczynająca działalność w 
obszarze produkcji przemysłowej 
stała się jednym ze światowych lide-
rów produkcji samochodów i usług 
mobilności. SAIC Motors plasuje 
się na siódmym miejscu wśród naj-
większych producentów samocho-
dów na świecie. Jest też koncernem 
kładącym duży nacisk oraz inwestu-
jącym w rozwój i innowacje.

SAIC Maxus powstał w 2011, 
roku a przedstawicielstwo w Nor-
wegii otwarte zostało w 2018 roku. 
Od tego czasu odnosi sukcesy w kra-
jach skandynawskich gdzie Maxus 
jest jedną z najlepiej sprzedających 
się marek samochodów elektrycz-
nych. RSA jest obecnie importe-
rem Maxusa w Norwegii, Szwecji, 
Danii, Finlandii, Islandii, Wyspach 
Owczych, Grenlandii oraz od 2022 
roku również w Polsce.

Jest to pierwszy przypadek, kie-
dy samochody marki FIAT bę-

dą produkowane w Wielkiej Bry-
tanii.  

FIAT Professional Scudo na-
dal będzie produkowany również 
w zakładzie w Hordain we Francji, 
gdzie powstaje elektryczna wersja 

e-Scudo przeznaczona na wszyst-
kie rynki.  

W zakładzie w Luton nadal wy-
twarzane będą samochody dostaw-
cze zasilane silnikiem spalinowym, 
takie jak: Vauxhall Vivaro, Opel Vi-
varo, Citroën Jumpy, Citroën Dispa-
tch i Peugeot Expert.  

Mark Noble, dyrektor zakła-
du produkcyjnego w Luton powie-
dział:  - Rozpoczęcie produkcji 
FIATA Professional Scudo to wspa-
niała wiadomość dla zakładu w Lu-
ton. Oznacza to, że teraz produku-
jemy wszystkie średniej wielkości 
samochody dostawcze marek nale-
żących do Grupy Stellantis zarów-
no na rynek brytyjski, jak i na rynki 
europejskie. 

Nie ma wątpliwości, że South 
American Copper X Prix był jed-

nym z najbardziej surowych i wyma-
gających wyścigów serii EXTREME 
E dla elektrycznego samochodu CU-
PRA Tavascan XE. Kierowcy zespo-
łu ABT CUPRA XE uważają, że wa-
runki w Chile były podobne do rundy 
otwierającej serię 2022 Extreme E, 
która odbyła się w Arabii Saudyjskiej, 
chociaż w przeciwieństwie do Desert 
X Prix wysokość na odległym chilij-
skim płaskowyżu była dodatkowym 
wyzwaniem.  

Kierowcy zespołu Nasser Al-At-
tiyah i Jutta Kleinschmidt startowali 
już wcześniej w Chile. Zrozumienie 
terenu i doświadczenie z wcześniej-
szych wyścigów na dużej wysokości 
okazały się kluczowe dla wyników 
obu zawodników.

CUPRA w Chile
W sierpniu tego roku CUPRA 

weszła na rynek chilijski. Inaugurację 
marki uświetnił turniej padla, jednego 
z najszybciej rozwijających się spor-

tów w Europie i Chile. Wśród gości 
specjalnych na wydarzeniu pojawił się 
ambasador CUPRY Fernando Bela-
steguín. Marka jest także Oficjalnym 
Międzynarodowym Sponsorem Pre-
mium wszystkich zawodów w tej dy-
scyplinie (krajowych i międzynarodo-
wych) organizowanych przez WPT.

Wprowadzenie CUPRY w Chile 
wzmacnia dotychczasową obecność 
marki w Ameryce Łacińskiej. Samo-
chody hiszpańskiego producenta do 
tej pory można było kupić w Kolum-
bii, Peru i Meksyku.

CUPRA w grze Forza Horizon 5
Fani CUPRY mogą ścigać się 

elektrycznym samochodem tereno-
wym CUPRA Tavascan XE w serii 
Extreme E w nowej grze Xbox Forza 
Horizon 5. Gracze będą mogli spraw-
dzić swoje umiejętności w najbardziej 
wyczerpujących i całkowicie elek-
trycznych wyścigach terenowych na 
świecie, podobnie jak kierowcy ze-
społu ABT CUPRA XE Nasser Al-
Attiyah i Jutta Kleinschmidt.
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Premiera nowego Mitsubishi ASX 
Mitsubishi Motors Europe zaprezentowało model ASX nowej generacji.  Nowy 
ASX („Active Sports X-over”), pozycjonowany w samym centrum głównego 
europejskiego segmentu B SUV, przejmuje pałeczkę od poprzedniej generacji 
ASX, która sprzedała się w Europie w liczbie prawie 380.000 pojazdów.

Nowe, stylowe, technologicznie zaawanso-
wane, oszczędne i przyjazne środowisku 

Mitsubishi ASX oferuje obszerne wnętrze z 
przesuwaną tylną kanapą z supernowczesnymi 
systemami komunikacji i rozrywki cyfrowego 
świata oraz systemy ADAS wspomagające kie-
rowcę w prowadzeniu pojazdu. To samochód, 
który objęty jest 5-letnią gwarancją. 

Opracowany specjalnie na rynek europejski, 
nowy ASX oparty jest na platformie CMF-B 
Renault-Nissan-Mitsubishi i oferuje szeroką ga-
mę układów napędowych, w tym pełną hybrydę 
(HEV) i miękką hybrydę (Mild Hybrid).

Nowy ASX wyróżnia się przednią częścią 
nadwozia ukształtowaną w charakterystycznym 
dla Mitsubishi Motors stylu eksponującym słyn-
ne logo Mitsubishi złożone z trzech diamentów. 
Profil boczny łączy opływową sylwetkę z sze-
rokimi, wysokimi nadkolami, tworząc zwinną, 
sportową sylwetkę, a do wyboru są  17- lub 18-
calowe koła.

Tylne światła LED są wyraziście wystylizo-
wane, podobnie jak oświetlenie z przodu. Nowo 
zaprojektowane logo modelu ASX i trójwymia-
rowy napis Mitsubishi na pokrywie bagażnika 
dopełniają obrazu tylnej części samochodu.

Od momentu premiery dostępnych będzie 
sześć kolorów nadwozia, w połączeniu z czar-
nym dachem w bogatszych wersjach wyposa-
żenia, co pozwoli na uzyskanie efektu dwuko-
lorowego wykończenia.

Wnętrze nowego ASX wyposażone w naj-
nowsze rozwiązania z dziedziny informacji i 
rozrywki łączy styl i komfort z przestrzenią i 
wszechstronnością, a pojemność bagażnika wy-
nosi 397  litrów (pomiar do górnej krawędzi 
oparcia tylnej kanapy).

Dostęp do nowego ASX jest bezkluczyko-
wy, a to dzięki systemowi Keyless Operation, 
który jest wyposażeniem standardowym we 
wszystkich wersjach oprócz wersji podstawo-
wej.  Gdy kierowca zbliży się na odległość oko-
ło jednego metra od samochodu, system wykry-
je kartę Hands Free i automatycznie odblokuje 
zamki drzwi. Podobnie po wyjściu z samocho-
du, gdy tylko karta Hands Free znajdzie się poza 
obszarem o promieniu jednego metra od samo-
chodu i nie będzie już wykrywana, system auto-
matycznie zablokuje zamki drzwi.

Wsiadanie i wysiadanie z auta jest ułatwio-
ne dzięki stosunkowo wysokiemu położeniu 
siedzeń, co cenią sobie zwolennicy SUV-ów. 
Wewnątrz w zależności od wersji dostępny 
jest wybór tapicerki z tkaniny lub skóry, kli-
matyzacja utrzymuje komfortową temperaturę 
w kabinie przez cały rok, a podgrzewanie fo-
teli i kierownicy zapewnia komfort w miesią-
cach zimowych.

Zamontowany centralnie wyświetlacz syste-
mu Smartphone-link Display Audio (SDA) pełni 
rolę głównego interfejsu między kierowcą i sy-
stemami pojazdu, w tym systemem informacji i 
rozrywki.   Wyświetlacz SDA dostępny jest w 
formacie panoramicznym 7” i pionowym 9,3”. 
W obu rozwiązaniach funkcjonalność Andro-
id Auto i Apple CarPlay stanowi wyposażenie 
standardowe. W przypadku SDA 9,3” standar-
dem jest bezprzewodowa replikacja smartfona, 
a w najlepiej wyposażonych wersjach pojawia 
się system BOSE® Premium Audio.

Wyższe poziomy wykończenia obejmują 
wbudowaną nawigację 3D oraz wiele opcji per-
sonalizacji, od profili użytkownika i widżetów, 
po tryby jazdy realizowane za pośrednictwem 
systemu Multi-Sense.

Personalizacja obejmuje również cyfrowy 
zestaw wskaźników.  W nowym ASX dostęp-
ne są trzy rodzaje zestawów wskaźników - od 
podstawowego zestawu analogowego z wbudo-
wanym ekranem o przekątnej 4,2 cala, poprzez 
konfigurowalny zestaw cyfrowy z ekranem o 
przekątnej 7 cali, aż po w pełni personalizowa-
ny cyfrowy wyświetlacz kierowcy o przekątnej 
10,25 cala, który umożliwia również wyświetla-
nie instrukcji systemu nawigacyjnego.

Za pośrednictwem wyświetlacza SDA ste-
rowany jest system Multi-Sense, który umoż-
liwia kierowcy personalizację reakcji układu 
kierowniczego, układu stabilizacji toru jazdy i 
kontroli trakcji oraz reakcji na pedał przyspie-
szenia.  Kierowca może wybrać jeden z trzech 
trybów jazdy:

* ECO*:tryb, którego priorytetem jest mak-
symalna sprawność energetyczna.

* PURE**:służący wyłącznie do jazdy z na-
pędem elektrycznym.

* SPORT:maksymalna moc przenoszona na 
koła i odpowiednie ustawienia układu stabiliza-
cji toru jazdy i kontroli trakcji, a także zmiana 
sposobu reakcji układu kierowniczego z naci-
skiem na większą przyjemność podczas dyna-
micznej jazdy.

* MY SENSE: umożliwia kierowcy perso-
nalizację ustawień samochodu, a także zmia-
nę koloru oświetlenia wnętrza diodami LED (8 
kolorów)

* wersje z silnikiem spalinowym, miękka 
hybryda i pełna hybryda HEV.

** wersje PHEV.
ASX jest wyposażony w pełen zestaw stan-

dardowych elementów bezpieczeństwa bierne-
go, w tym przednie i boczne poduszki po-
wietrzne kierowcy i pasażera, kurtyny boczne 
po każdej stronie, pasy bezpieczeństwa z napi-
naczami i ogranicznikami naciągu, zagłówki z 
ochroną kręgów szyjnych, a także punkty mo-
cowania fotelików dziecięcych ISOFix.

Ochronę pieszych zwiększono dzięki stan-
dardowemu systemowi FCM (Forward Colli-
sion Mitigation), natomiast pokrywa silnika, 
przedni zderzak, reflektory i dolny obszar przed-
niej szyby zostały specjalnie skonstruowane, 
aby zmniejszyć prawdopodobieństwo obrażeń 
u pieszego.

Nowe Mitsubishi ASX oferuje również pe-
łen pakiet systemów ADAS (Advanced Driver 
Assistance System) zapewniających maksymal-
ne bezpieczeństwo i spokój ducha.

Standardowo we wszystkich modelach za-
stosowano system ograniczający skutki kolizji 
czołowych (Forward Collision Mitigation) z 
funkcją ochrony pieszych i systemem monito-
rowania dystansu do pojazdu poprzedzającego 
(Distance Warning), system ostrzegający o nie-
zamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Depar-
ture Warning), system utrzymywania na pasie 
ruchu (Lane Keeping Assist), system rozpozna-
wania znaków drogowych (Traffic Sign Recog-
nition), tempomat, czujniki parkowania oraz tyl-
ną kamerę cofania.

W wersjach z bogatym wyposażeniem do-
stępne są też rozwiązania takie, jak system mo-
nitorowania martwego pola (Blind Spot War-
ning), system centrowania na pasie ruchu (Lane 
Centering Assist), system zapobiegania prze-
kraczaniu prędkości (Overspeed Prevention), 
tempomat adaptacyjny (z funkcją Stop & Go) 
oraz automatyczne światła drogowe (Automa-
tic High Beam).

Darmowe przejazdy wodorową 
Toyotą Mirai w Paryżu
Wodorowe Toyoty Mirai zapewnią transport uczestnikom festiwalu Nuit 
Blanche 2022 w Paryżu. 1 października będzie można za darmo korzystać 
z przejazdów między festiwalowymi atrakcjami. 

Toyota i producent wodoru Air Liquide 
wspólnie zapewnią bezemisyjny trans-

port wodorowy podczas 21. edycji paryskiego 
święta sztuki Nuit Blanche 2022. Uczestnicy 
wydarzenia będą mogli bezpłatnie skorzystać 
z przejazdów luksusowymi sedanami Toyota 
Mirai z elektrycznym napędem na wodorowe 
ogniwa paliwowe (FCEV). 

Toyota i Air Liquide, sponsorzy tegorocz-
nego Nuit Blanche, zamierzają w ten sposób 
popularyzować wiedzę o nowoczesnym, eko-
logicznym transporcie wodorowym.

Podczas Nuit Blanche 2022 Toyota udo-
stępni flotę sedanów Mirai najnowszej genera-
cji, które będą tankowane wodorem wyprodu-
kowanym niskoemisyjnie przez Air Liquide. 
Samochody będą krążyły między trzema naj-
ważniejszymi lokalizacjami imprezy – sta-
dionem Charléty na południowych obrzeżach 
Paryża, Hôtel de Ville w centrum i dzielnicą 
Villette w północnej części miasta. W każdej 
z nich będzie można obejrzeć unikalne insta-
lacje i dzieła sztuki.

- Toyota konsekwentnie realizuje koncep-

cję niskoemisyjnego, przystępnego transpor-
tu i odpowiedzialności za klimat. Planujemy 
osiągnąć neutralność klimatyczną w Europie 
już do 2030 roku. Toyota Mirai, bezemisyj-
ny samochód elektryczny zasilany wodorem 
to symbol naszych inwestycji w lepszą przy-
szłość – powiedział Frank Marotte, prezes 
Toyota France. 

Po Paryżu porusza się już około 600 Mirai 
pierwszej i drugiej generacji, dostępnych dla 
pasażerów w sieci taksówkowej Hype. Mirai 
drugiej generacji to duży sedan zbudowany na 
platformie GA-L, którą dzieli z flagową limu-
zyną Lexus LS. Pod maską pracuje elektrycz-
ny napęd o mocy 182 KM, zasilany ogniwami 
paliwowymi. Mirai zużywa średnio 0,84 kg 
wodoru na 100 km i nie emituje żadnych 
spalin, a jedynie wodę. 

Model ten jest wybierany przez coraz 
większe grono firm taksówkowych w Europie 
– obok Paryża Toyoty Mirai wożą pasażerów 
między innymi w Kopenhadze, kilku niemie-
ckich miastach oraz w programach car-sharin-
gowych KINTO między innymi w Szwecji.


