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Czarna herbata 
w kremie 

Po raz pierwszy w historii fresh przedstawia mieszankę skład-
ników naturalnego pochodzenia, która ma naukowo dowiedzioną 
skuteczność działania równą sile retinolu - BT Matrix™. Nowość - 
Black Tea Advanced Age Renewal Cream - to ekskluzywny duet 
ekstraktów z liści czarnej herbaty i rambutanu, która ma skuteczność 
działania retinolu. Redukuje zmarszczki i pomaga ujędrniać skórę. 
Jednocześnie formuła tego kremu przeciwzmarszczkowego jest tak 
delikatna, że można ją stosować dwa razy dziennie – bez dyskom-
fortu typowego dla wielu produktów z retinolem. Krem opracowany 
przez laboratoria badawcze fresh  - zwalcza wiele objawów starze-
nia się skóry a rezultaty jego stosowania są imponujące. Po 8 tygodniach kuracji osoby biorące 
udział w badaniu zauważyły:  7x gładsze zmarszczki, 5x widocznie jędrniejszą skórę, oraz 4x 
więcej blasku. A co najważniejsze – ta lekka, aksamitna formuła  przebadana dermatologicznie 
ma dowiedzioną skuteczność działania, dla skóry każdego typu, w tym tej wrażliwej. Formu-
ła Black Tea Age Renewal Cream jest bogata również w inne składniki:  ceramide NP – dla 
wzmocnienia bariery skóry,  skwalan – dla przeciwdziałania utracie wilgoci oraz  ekstrakt z al-
pinii zwyczajnej – dla wzmocnienia blasku i struktury skóry.  Cena 499 zł / 50 ml.

Energia z witamin
C+E VITAMIN ENERGY to seria witaminowch kosmetyków LIRENE dodających skórze 

energii.  Kompleks 3 komplementarnych witamin regeneruje, wzmacnia, wyrównuje koloryt i 
dodaje energii pozbawionej blasku cerze. Wzmacniający płyn micelarny 3w1 (19.99 zł, 400 ml) 
to demakijaż, oczyszczenie i tonizacja. C+E VITAMIN ENERGY Krem-koncentrat rewitali-
zujący (29.99 zł, 40 ml) zapewnia idealną pielęgnację skóry z niedoskonałościami jak: zmarsz-
czki, nierówności, przebarwienia, rozszerzone pory. Skoncentrowane StimuSerum Rozświet-
lenie i Wygładzenie (29.99 zł, 30 ml) ma optymalną zawartość kompleksu witaminy Duo C. 
Intensywnie rewitalizuje i rozświetla. Penetruje skórę, chroniąc DNA komórkowe oraz aktywu-

jąc syntezę kolagenu. Odżywczy krem głęboko nawilżający do cery suchej i 
wrażliwej (26.99 zł, 50 ml) działa intensywnie rewitalizująco i rozświetlająco. 
Aktywator VDR (receptorów wit. D) wspomaga barierę ochronną naskórka 
do regeneracji uszkodzeń spowodowanych procesem starzenia i drażniącymi 
czynnikami zewnętrznymi. Witaminowy peeling enzymatyczny (18.99 zł, 

75 ml) na bazie fitoenzymów z papai, ananasa i figi oczyszcza 
pory i usuwa martwe komórki naskórka. Serię 

C+E VITAMIN ENERGY LI-
RENE uzupełnia Nawilżająca 

pianka myjąca (18.99 
zł, 150 ml). 

Idealna cera
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 kompleksu 
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.

Ziaja na zimę
Nowością oferowanąprzez firmę ZIAJA (również na 

ziaja.com) jest Krem barierowy NA ZIMĘ produkt we-
gański (ochrona średnia uva + uvb) do ochrony naturalnej 
bariery skóry przed słońcem, wiatrem i mrozem, również 
podczas uprawiania sportu. Nadaje się dla dzieci od 3 ro-
ku życia. Odżywcza, półtłusta formuła z roślinną lanoliną 
i witaminą E oraz woski i substancje tłuszczowe chronią 
cerę przed odwodnieniem i zmniejszają narażenie naczy-
nek krwionośnych na pękanie. Wodoodporna formuła z 
mineralnym tlenkiem cynku i organicznymi filtrami jest 

przyjazna dla środowiska. Cena 13,83 zł, 50 ml. 
Kuracja lipidowa krem tłusty z filtrami uv ochronno-regenerujący z filtrami UV (ochro-

na niska SPF 6) to już od lat skuteczny krem na zimę i na zaburzone funkcje bariery ochronnej 
skóry. Odżywcza emulsja eliminuje wrażliwość, szorstkość, uczucie ściągnięcia, brak elastycz-
ności. Zawiera biomimetyczne lipidy - ceramidy o działaniu ochronno-regenerującym. Jest ide-
alnie kompatybilna ze skórą. Krem polubi skóra alergiczna, atopowa, odwodniona, bo chroni, 
nawilża oraz zapobiega nadmiernej utracie wody. Zapewnia skórze regenerację i odżywienie. 
Cena 19,18 zł, 50 ml. 

Obudź się zimą
Krem na przebudzenie naturalnie nawilżamy PO-

RANNY SHOT ZIAJA wegański ma 92% składników po-
chodzenia naturalnego. Lekki jak primer krem o satynowym 
wykończeniu, idealny pod makijaż, dobrze miesza się z pod-
kładem. Zawiera energetyzująco-nawilżające witaminy. (50 
ml, 12,31 zł) Żel oczyszczający do twarzy na co dzień na-
turalnie nawilżamy (96% składników naturalnych), prze-
znaczony jest do łagodnego oczyszczania i nawilżania do 
każdego rodzaju cery, również wrażliwej i przesuszonej. Op-
arty na delikatnych składnikach myjących oraz 
aktywności witamin C i B3-niacynamidu. (190 
ml, 11,38 zł) Wegański Tonik w sprayu przed 
makijaem i po makijażu naturalnie nawilża-
my  (95% składników) skutecznie tonizuje każdą 
cerę esencją aktywnych witamin - głównie C i 
B3 (niacynamid) oraz B5, B6 i E o energetyzu-
jącym działaniu. Pomaga w równomiernym roz-
prowadzeniu i nakładaniu preparatów pielęgna-
cyjno-upiększających oraz gęstszych, kryjących 
fluidów. (190 ml, 12,24 zł) Kosmetyki dostępne 
na ziaja.com

Natłuszcza i zmiękcza
Krem kuracja nawilżająco-zmiękczająca (mocznik 30%) Pharmaceris to wyrób me-

dyczny wskazany do zapobiegania dermatozom związanym z nadmiernym rogowaceniem. Do 
łagodzenia objawów szorstkości i łuszczenia skóry pięt, łokci i kolan. Polecany dla diabetyków w 
celu zmniejszania suchości skóry towarzyszącej stopie cukrzycowej. Profilaktycznie w celu za-
pobiegania rogowaceniu w przypadku nagniotków 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 mieszko-
wego oraz na inne okolice ciała przy nadmiernym rogowaceniu skóry. 
Krem zmniejsza szorstkość warstwy rogowej skóry zmienionej choro-
bowo oraz zmiękcza pogrubiały naskórek, ułatwiając jego mechaniczne 
złuszczanie. Wspomaga uzupełnianie niedoborów lipidów. Natłuszcza, 
uelastycznia skórę, wygładzając jej powierzchnię. Poprawia naturalną 
barierę ochronną skóry. Jest skuteczny już po jednym zastosowaniu. 
Szczególnie polecany na stopy na noc, ze skarpetkami dla wzmocnienia 
efektu natłuszczająco-zmiękczającego. Cena 31.90 zł , 75 ml. 

Sephora Collection dla włosów
Sephora Collection oferuje nową, skuteczną pielęgnację włosów. Szampon Wzmacniają-

cy (300 ml, 49 zł) wzbogacony biotyną i fitoproteinami naprawia włosy uszkodzone, osła-
bione, suche od nasady aż po same końce. Opracowany w 93% ze składników pochodzenia 
naturalnego ma lekką formułę i szybko się spłukuje (by oszczędzać wodę). Butelka zawiera 
73% plastiku z recyklingu, stąd lekko szary kolor.

Wzmacniająca Odżywka Do Włosów (300ml, 49 zł) z biotyną i fitoproteinami wzmac-
nia i naprawia włosy zniszczone, łamliwe, suche jednocześnie je nawilżając. Już od pierw-
szego zastosowania włosy odzyskują blask i miękkość oraz łatwo się rozplątują. Odżywka 
szybko się spłukuje, nie obciążając włosów. Butelka ma 77% plastiku z recyklingu. Serum 
wzmacniające na porost włosów (50 ml, 85 zł) zawiera 99% naturalnych składników, jest 
wzbogacone biotyną i białkami roślinnymi o budowie zbliżonej do keratyny. Formuła bez 
spłukiwania, przyjemna w użyciu nie pozostawia tłustego filmu na włosach. Butelka w 30% 
ze szkła  z recyklingu nadaje się do recyklingu. Kartonowe pudełko jest ozdobione tuszami 
roślinnymi. Ochronny olejek pielęgnacyjny (50 ml, 75 zł) w 99% ze składników natural-
nych z olejkiem Moringa i witaminą F intensywnie odżywi każdy rodzaj włosów (suche, krę-
cone, nawet cienkie). Jego nietłusta formuła bez spłukiwania jest łatwa w użyciu na suchych 
lub wilgotnych włosach. Peeling do skóry głowy (200 ml, 69 zł)  to szampon złuszczający 
w 90% z naturalnych składników. Dzięki cząsteczkom soli usuwa ze skóry głowy i włosów 
zanieczyszczenia, nadmiar sebum i martwych komórek. Wzbogacony o ocet jabłkowy nada-
je włosom połysk. 

Nawilżająca Proteinowa Maska (200 ml, 69 zł) nawilża i zapobiega rozdwajaniu się 
końcówek. Już od pierwszej aplikacji włosy są miękkie i sprężyste. 

Odżywka bez spłukiwania Sephora Collection, stworzona w 
96% ze składników naturalnych,  zapewnia nawilżone i podatne na 
układanie włosy. Lekki spray nie pozostawia śladów i jest wygod-
ny do stosowania jako zamiennik zwykłej odżywki. Zawiera ami-

nokwasy i witaminę F. Nawilża, 
dyscyplinuje i rozplątuje włosy, 
nie obciążając ich, dzięki czemu 
są lśniące i miękkie już od pierw-
szego użycia. Butelka wykonana 
w 67% z plastiku z recyklingu, co 
nadaje jej lekko szary kolor.
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Czy można sfotografować ciszę? 

A trwogę przemijania, dźwięk 
opadającej kropli deszczu, parali-
żujący strach przed samotnością i 
opuszczeniem, pogodzenie się ze 
śmiertelną chorobą, wzruszenie, we-
wnętrzną walkę ze swoimi demo-
nami, skrywane lęki i fobie, cier-
pienie, radość z trwania, milczenie, 
marzenie, śmiech, rozpacz, ostatni 
oddech, umieranie drzewa, miasto 
bez miasta, prawdziwą miłość, ra-
dość z patrzenia w oczy drugiej oso-
bie? Odpowiedź na te pytania brzmi 
TAK. Można. I ja takie fotografie 
widziałem. Kilka, sporo lat temu, 
gdy odwiedzałem systematycznie 
Galerię Fotografii „pf”, która dzia-
ła przy Centrum Kultury Poznania 
„Zamek”, ówcześnie jedną z najlep-
szych galerii fotografii w Polsce.

A przypomniałem sobie o tym, 
gdy w grudniu 2022 roku zadzwo-
nił do mnie Janusz Nowacki i za-
pytał, czy mógłbym napisać swoje 
wspomnienie o Galerii „pf”. „Wiesz 
– powiedział Janusz – byłeś na pra-
wie każdej naszej wystawie, pisałeś 
potem recenzje, rozumiesz i czu-
jesz fotografię, może…”. Nie musiał 
mnie przekonywać, faktycznie to 
dobry pomysł, by przypomnieć so-
bie fajne fragmenty swojego życia. 
A rozmawialiśmy po dobrych kilku 
latach przerwy tak jakbyśmy ostat-
nio dzwonili do siebie wczoraj. W 
gronie przyjaciół to normalne.

Janusz Nowacki to postać niezwy-
kła nie tylko w świecie fotografii. To 
znakomity, ceniony i poważany artysta 
fotograf, wychowawca kilku pokoleń 
świetnych fotografów, także tych pra-
sowych z którymi miałem przyjem-
ność współpracować, animator twór-
czości fotograficznej w Wielkopolsce, 
pomysłodawca i założyciel Galerii 
Fotografii „pf”, którą prowadził od 
1993 roku do 2004, jego fotografie 
znajdują się w zbiorach Muzeum Na-
rodowego w Poznaniu, Muzeum Na-
rodowego we Wrocławiu, Muzeum 
Historii Fotografii im. Walerego Rze-
wuskiego w Krakowie, Muzeum Kar-
konoskim w Jeleniej Górze, Muzeum 
Fotografii w Charkowie.

Po naszej rozmowie telefonicz-
nej mój telefon zaczął podejrzanie 
często „pikać”. Okazało się, że Ja-
nusz podesłał mi zdjęcia moich re-
cenzji, w których opisywałem to, co 
widziałem, co przeżyłem i co zro-
zumiałem w Galerii „pf”. Było tych 
tekstów kilkadziesiąt i dopiero gdy 
je przejrzałem przypomniałem sobie 
tamte fotografie. Warto było.

Janusza poznałem poprzez na-
szego wspólnego przyjaciela Ma-
riusza Stachowiaka – znakomitego 
fotografa i fotorepotera, który był je-
go wychowankiem. Potem zacząłem 
odwiedzać systematycznie Galerię 
„pf”, ale szybko zorientowałem się, 
że najlepszym pomysłem jest spot-
kać się z Januszem w galerii jeszcze 

O Galerii Fotografii „pf”

Zajrzeć w… siebie

przed otwarciem wystawy, w ciszy, 
bez publiczności. No… z tą ciszą to 
znacznie przesadziłem, bo nikt tak 
nie potrafi mówić o fotografii jak 
właśnie Janusz. On w czasie tych na-
szych spotkań mówił, mówił, mówił, 
a ja… słuchałem. I w trakcie tego słu-
chania często otwierały mi się oczy, 
zaczynałem dostrzegać w fotografii 
to, co artysta ukrył w jej wnętrzu, 
to czego nie widać na pierwszy rzut 

oka, czego nie da się zauważyć pa-
trząc powierzchownie, szybko, obo-
jętnie. Co? No właśnie ciszę, strach 
przed nieuchronną śmiercią, radość 
trwania, istnienia…

Wtedy, po tych rozmowach, zro-
zumiałem, że dobra fotografia – ta 
artystyczna, przemyślana, przeży-
ta przez artystę fotografa – to nie 
jest płaski obraz przelany na karton 
czy kartkę papieru. To wielowątko-
wa opowieść, to swoistego rodzaju 
książka, którą trzeba uważnie „czy-
tać”, i którą… warto zrozumieć. 
Oczywiście, piszę i myślę w tym 
momencie o prawdziwej fotografii 
artystycznej, a nie o tym, co każdy z 
nas ma dzisiaj w swoim smartfonie. 
To coś w telefonie to tylko zwykłe 
zdjęcie, dokumentacja chwili, rze-
czywistości. Nic wiecej.

Średnio rocznie w Galerii Foto-
grafii „pf” Janusz Nowacki pokazy-
wał od ośmiu do kilkunastu wystaw. 
Była to fotografia współczesna i hi-
storia fotografii. Artyści różni, foto-
grafie różne, ale tylko te najlepsze. 
Janusz zawsze dbał, by nie poka-
zywać czegoś, co nie zasługiwało 
na uwagę. Pod tym względem był 
nieugięty. I dzięki temu kształtował 
w nienachlany sposób postrzegania 
otaczającego nas świata wielu ludzi, 
wielu młodych adeptów fotografii. 

Jakie to były fotografie? Sięg-
nijmy na moment do moich kilku 
recenzji sprzed lat. 

9 kwietnia 1996 roku na łamach 
„Głosu Wielkopolskiego” – „Twój 
TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI” po-
jawił się dopiero w 2002 roku – 
opublikowałem recenzję wystawy w 
Galerii „pf” pod tytułem „Po drugiej 
stronie”. Napisałem wtedy: „Zamysł 
to iście karkołomny – pokazać mia-

sto poprzez ludzi znajdujących się 
w swoich mieszkaniach, otoczonych 
przez swoje meble, kwiaty, telewi-
zory, lampy. Miasto bez budynków, 
ulic, panoram, arterii komunikacyj-
nych, pejzaży. Miasto po drugiej 
stronie murów.” Pisałem wówczas o 
wystawie „Bruxelles Intime”, która 
składała się z trzydziestu fotografii 
Hermana Bertiau.   

27 listopada 1995 roku opubli-
kowałem recenzję „Granit w sercu” 
o zaprezentowanej w Galerii „pf” 
wystawie, która była plonem dzie-
sięciu lat pracy, dziesięciu miesięcz-
nych plenerów tatrzańskich. „Co 
może być ciekawego – napisałem 
wówczas – w fotografowaniu skał, 
kamieni? Na to pytanie najlepiej 
odpowiadają te prace. Emanuje z 
nich obraz gór groźnych, dzikich 
i niebezpiecznych, ale jakże twar-
dych, kamiennych, pozornie nie-
przychylnych. Na tych zdjęciach 
nie ma ludzi, nie ma zwierząt, ale 
mimo to jest obok trwania, upor-
czywego opierania się nieubłaga-
nemu czasowi,  pokazany ruch. Jest 
to ruch wody, śniegu, lodu, kamie-
ni. Kto szuka ładnych, kolorowych, 
landrynkowych, pocztówkowych 
obrazków oglądając  wystawę „Ta-
try” /…/ zawiedzie się i rozczaruje. 
Kto natomiast zechce spojrzeć w 
głąb skał, wysłuchać gawędy opo-
wiadanej przez góry, obejrzeć nie za-
wsze zgodne współistnienie kamie-
ni, chmur, nieba, wody, skał, wiatru 
znajdzie tutaj sporo prac interesują-

cych, które nie są prostą rejestracją 
zastanej rzeczywistości, lecz świa-
domym umieszczeniem w kadrze 
tego, co w górach najważniejsze 
– milczącej potęgi budzącej poko-
rę wśród ludzi świadomych swojej 
niedoskonałości i świadomych prze-
granej, od momentu narodzin, walki 
z czasem.”

Trzy lata później w Galerii „pf” 
Janusz Nowacki pokazał fotografię 
Evy Rubinstein, córki Artura Rubin-
steina, a ja napisałem o tej wystawie 
recenzję „Intymna obecność”. „Tym 
razem – pisałem – mamy do czynie-
nia z obrazami wyjątkowymi, jest 
w nich bowiem – mimo pozornego 
wyciszenia, uspokojenia i nostalgii 
– tak wiele emocji, choć pokazują 
rzeczywistość jak najbardziej zwy-
czajną: kobietę wyglądającą z okna 
pociągu, płaszcz i kapelusz wiszące 
na ścianie, lekko zamgloną wybru-
kowaną ulicę, lustro, fortepian, pu-
ste szpitalne łóżko, odrapaną ścianę 
kamienicy. To świat snu. /…/  Na 
tych fotografiach człowiek pojawia 
się rzadko, a mimo to na każdym 
obrazie jest obecny. Płaszcz i kape-
lusz wiszące na ścianie ktoś prze-

cież powiesił i – być może - ktoś je 
za chwilę weźmie, w tym pustym 
szpitalnym łóżku być może ktoś 
przed chwilą umarł, a może poczuł 
się lepiej i poszedł na krótki spacer. 
/…/ Czarno-białe, szare fotografie 
Evy Rubinstein nie są przygnębia-
jące. Uczą raczej patrzenia w siebie 
i dookoła siebie, są świadectwem 
pogodzenia się, próbą przywróce-
nia sensu.”

2 marca 1998 roku opubliko-
wałem „Świat kobiety” – recenzję 
z wystawy Haliny Morcinek pod 
tytułem „Sen, nie sen…”. A rozpo-
czyna się ta recenzja tak: „Kobiety 
czują inaczej, myślą inaczej, patrzą 
inaczej. Bardziej subtelnie, cieka-
wiej, głębiej. Ich widzenie rzeczy-
wistości jest czułe, zamyślone.” I 
skończyłem: „A wszystkie (foto-
grafie Morcinek) pokazują to samo 
– czas, są bowiem poetycką prezen-
tacją momentu, chwilowego trwa-
nia. Są wspomnieniem, dowodem 
czucia, przeżywania autorki, która 
widzi lepiej, dalej, głębiej.”

Galeria „pf” nigdy nie była ko-
mercyjna, nie schlebiała gustom 
większości. Janusz organizował w 
niej wystawy, by zadawać ważne 
pytania, by – niekiedy – na te waż-
ne pytania znajdować odpowiedzi. 
Wymagał wiele od siebie i odwie-
dzających galerię, ale to właśnie 
było siłą tego przedsięwzięcia. W 
Galerii „pf” można było obejrzeć 
fotografie tych najsłynniejszych i 
najbardziej znanych fotografów, ale 

także tych mniej znanych, niekiedy 
niesłusznie zapomnianych. Łączyło 
ich wszystkich jedno – te fotografie 
były o czymś. Po prostu.

Pamiętam do dzisiaj wystawę z 
1996 roku fotografii nieznanego w 
Polsce francuskiego artysty Louisa 
Castille (rocznik 1950). W recen-
zji z tej wystawy pod tytułem „Co 

po nas?” napisałem: „Pokazywane 
w Galerii „pf” fotografie mają nie-
wielki format, są na nich zamazane 
ludzkie sylwetki bez twarzy, któ-
rych ciała rozmywają się we mgle 
czasu. Artysta pyta w ten sposób co 
po nas pozostaje po śmierci, ukazu-
je marność ciała, które tak szybko 
się rozpada, stara się uchwycić du-
chowość, energię prezentowanych 
postaci unoszącą się gdzieś w kos-
mosie. To także ukazana w bar-
dzo ekspresyjnej formie destrukcja, 
umieranie jeszcze za życia, ból prze-
mijania, nieuchronne przesuwanie 
się każdego dnia dalej w cień. Fo-
tograf stosuje wyrafinowaną tech-
nologię, polegającą na wykorzysty-
waniu efektu niszczącego działania 
tlenu na emulsję (fotograficzną). Ta 
technologia znakomicie przystaje do 
idei, udowadnia, że tlen zabija, że 
każdym oddechem zbliżamy się do 
śmierci. Fotografie Louisa Castil-
le są trochę przygnębiające, bo po-
kazują prawdę – człowieka z  góry 
skazanego na niebycie, pochłaniane-
go przez czas. Jego bohaterowie są 
jeszcze, ale już jakby ich nie było, 
istnieją, choć właśnie umierają. A 
każdy z tych obrazów jest pytaniem 
„I co dalej?” Pytaniem ciągle po-
zostającym bez jednoznacznej od-
powiedzi.”

No, może już dosyć tych cyta-
tów. Czas na podsumowanie, ostat-
nie słowo. Moja przygoda z Galerią 
„pf” była dla mnie czymś wyjątko-
wym i niezwykłym. Sprawiła, że 
fotografia stała się dla mnie ważna, 
że starałem się i staram odpowia-
dać sobie na pytania stawiane przez 
ludzi mądrych i wrażliwych, arty-
stów, także artystów fotografów. To 
nie jest zawsze łatwe i miłe, ale na 
ważne pytania trzeba i warto szu-
kać odpowiedzi. By… nie przeżyć 
życia byle jak. 

A Janusz… Powiem tylko jed-
no – w tym przypadku kompletnie 
fałszywe jest twierdzenie, że nie ma 
ludzi niezastąpionych. Są. Jednym 
z nich jest właśnie Janusz Nowacki 
– założyciel i wieloletni szef Galerii 
Fotografii „pf”. Dzięki któremu wie-
le zrozumiałem.

A co z fotografią? Tą prawdziwą, 
opowiadającą szczerze o nas? Prze-
trwa, tak jak przetrwało kino, książ-
ka, dobra gazeta drukowana… Bo 
zawsze znajdą się ludzie, którzy bę-
dą chcieli zajrzeć głęboko w… sie-
bie ze wszelkimi tego konsekwen-
cjami, a nie tylko żywić się cudzymi 
emocjami ze smartfona… 

TOMASZ MAŃKOWSKI

Janusz Nowacki
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WIELKOPOLSKA

Raport o zdrowiu 
Polaków po COVID-19
Pandemia COVID-19 się nie skończyła. Jest i będzie odczuwana latami, 
nawet gdy nie będą już notowane nowe zakażenia. Zwalczanie negatyw-
nych skutków pandemii może wymagać większych wysiłków i nakładów 
niż walka z nią samą. Taką tezę stawiają autorzy „Raportu o zdrowiu 
Polaków. Diagnoza po pandemii COVID-19. To pierwsze tak kompleksowe 
opracowanie dotyczące stanu zdrowia Polaków po pandemii.

KRYSTYNA MADRAS

Dar Serca…
Ponad 400 świątecznych paczek to bilans przedświątecznej akcji Dar Ser-
ca, organizowanej co roku przez Fundację Amicis na terenie województwa 
wielkopolskiego. Podarunki trafiły do domów pomocy społecznej, uczest-
ników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz osób w potrzebie. Dodatkowo, 
Fundacja obdarowała prezentami dzieci z lokalnych przedszkoli oraz 
przygotowała paczki żywnościowe, które łącznie ważyły... prawie półtorej 
tony.

JANINA NOWAK

– Wirus SARS-CoV-2 pozostanie z nami na 
długie lata, może nawet na zawsze, i musimy 
jakoś z nim żyć – mówi przewodniczący Rady 
Naukowej TUW PZUW prof. dr hab. n. med. 
Mirosław Wielgoś. - Wnioski płynące z ra-
portu to zwiększenie diagnostyki i profilaktyki 
zdrowotnej, reforma systemu medycyny pracy 
i określenie standardów w telemedycynie.

„Pandemia COVID-19 postawiła przed sy-
stemami ochrony zdrowia w Polsce i na świe-
cie zupełnie nieoczekiwane wyzwania, z któ-
rymi, jak i ich skutkami, mierzymy się do tej 
pory. Wyzwaniem stało się nie tylko zwalcze-
nie nowej, nieznanej i potencjalnie niezwykle 
niebezpiecznej choroby zakaźnej, ale i utrzy-
manie możliwie efektywnego funkcjonowania 
systemu dla wszystkich obywateli” – napisał 
na wstępie raportu rzecznik praw pacjenta Bar-
tłomiej Chmielowiec.

Według autorów Raportu najgroźniejsze, 
bo jeszcze nierozpoznane dokładnie medycz-
ne skutki pandemii wiążą się z powikłaniami 
po COVID-19. Pośrednie negatywne skut-
ki wynikają z ograniczonej dostępności do 
świadczeń medycznych w okresie kryzysu i 
niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych. Od-
setek Polaków, którzy zgłaszali problem nie-
zaspokojonych potrzeb w zakresie badań me-
dycznych, wzrósł z 4,2% w 2019 roku do 30% 
wiosną 2022 roku.

W pierwszym roku pandemii, 2020, o 
jedną trzecią w stosunku do 2019 r. zmalała 
liczba pacjentów korzystających ze świad-
czeń rehabilitacji kardiologicznej. Podobny 
spadek dotyczył badań mammograficznych 
i cytologicznych. Liczba nowych rozpoznań 
nowotworów była niższa o ok. 20%.

Odpowiedzią powinna być intensywna 
promocja zdrowia, a także rozwój diagnostyki 
i profilaktyki zdrowotnej, w tym także reforma 
systemu medycyny pracy. Dla znacznej części 
Polaków kontakt raz na kilka lat z lekarzem 

medycyny pracy jest jedynym kontaktem, jaki 
w ogóle mają z lekarzem. Dlatego zwiększenie 
częstotliwości badań okresowych pracowni-
ków i ich poszerzenie, zwłaszcza o przesiewo-
we badania onkologiczne, pomogłyby szyb-
ciej zniwelować negatywne skutki pandemii 
w dziedzinie profilaktyki chorób.

Wynikającym z raportu wnioskiem jest 
też potrzeba określenia standardów w tele-
medycynie. Jej intensywny rozwój w okresie 
pandemii pozwolił na zaspokajanie potrzeb 
zdrowotnych milionów Polaków. Do tej for-
my świadczeń zdrowotnych przyzwyczaiła 
się duża część pacjentów. Niezbędne jest jed-
nak określenie, które usługi zdrowotne i pod 
jakimi warunkami mogą być bez szkody dla 
pacjentów świadczone na odległość, a które 
bezwzględnie wymagają wizyty pacjenta w 
gabinecie lekarskim.

– Raport o zdrowiu Polaków po pandemii 
powstał po to, aby zdiagnozować problemy 
i podejmować skuteczne działania na przy-
szłość.  Ochrona i promocja zdrowia jest ele-
mentem naszej misji. Zaangażowaliśmy się w 
pomoc dla pacjentów i szpitali natychmiast po 
wybuchu pandemii. Dostarczaliśmy im środki 
ochrony i nowoczesny sprzęt medyczny. Or-
ganizujemy szkolenia dla lekarzy i persone-
lu medycznego, aby zapewnić pacjentom jak 
najlepszą opiekę. W myśl rekomendacji Rady 
Naukowej będziemy podejmować kolejne ini-
cjatywy służące ochronie zdrowia i profilak-
tyce chorób – deklaruje prezes TUW PZUW 
Rafał Kiliński.

Autorkami „Raportu o zdrowiu Polaków. 
Diagnoza po pandemii COVID-19” są prof. 
dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch i dr n. 
med. Katarzyna Lewtak. Raport powstał pod 
merytorycznym patronatem Rady Naukowej 
TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wza-
jemnych, której przewodniczy prof. dr hab. n. 
med. Mirosław Wielgoś.

Dar Serca to organizowana każdego roku 
świąteczna akcja Fundacji Amicis, któ-

rej celem jest wsparcie rodzin w trudnej sytu-
acji życiowej, osób z niepełnosprawnościami 
czy pracowników instytucji społecznych, w 
tak szczególnym okresie jak Święta Bożego 
Narodzenia. 

W ciągu zaledwie trzech grudniowych ty-
godni panie z Fundacji oraz przyjaciele orga-
nizacji skompletowali łącznie 404 paczki z 

prezentami i suchą żywnością, które trafiły do 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
we Wronkach, Szamotułach, Połajewie, Lu-
baszu i Chrzypsku Wielkim, oraz ośrodków 
pomocy społecznej we Wronkach, Ostroro-
gu, Trzciance i Nowej Wsi. 

Kolejne 350 paczek z wędlinami dojecha-
ło do wielkopolskich szkół i rodzin w trudnej 
sytuacji życiowej. Dodatkowo, Fundacja przy-
gotowała 260 paczek prezentowych dla dzieci 
z przedszkoli w miejscowościach Kwilcz, Dę-
be, Wrzeszczyna i Lutom. W sumie wartość 
pomocy przekroczyła 100 tysięcy złotych.

- Każdego roku z wielką wdzięcznością 
patrzymy na tę akcję i jej efekty. Po raz kolej-
ny mogliśmy wesprzeć osoby, które rzeczywi-

ście są w potrzebie, a także wywołać uśmiech 
u najmłodszych. W naszym działaniu nie ma 
przypadku, starannie wybieramy, do kogo ta 
pomoc powinna trafić, bo wiemy, że potrzeby 
są ogromne – wyjaśnia Małgorzata Rutkowska 
z Fundacji Amicis. – Z tego miejsca chciała-
bym bardzo podziękować Jance Szablewskiej, 
która z ramienia Fundacji koordynuje całą 
akcję świąteczną, a także naszym partnerom i 
ludziom dobrej woli, bez których nie dalibyśmy 
radę pomagać na taką skalę – dodaje.

Specjalne podziękowania Fundacja kie-
ruje do pracowników firmy Amica, klubu 
sportowego Lech Poznań, fundacji MagoVox, 
pracowników Amica International z siedzibą 
w Aschebergu (Niemcy) oraz do indywidual-
nych darczyńców.

Panie z Fundacji Amicis nie zapomniały 
w świątecznym czasie także o dzieciach z ro-
dzin ukraińskich, dla których zorganizowały 
spotkanie wigilijne we wronieckim domu kul-
tury. Podczas spotkania uczniowie i uczenni-
ce z Zespołu Szkół nr 2 im. Konarskiego we 
Wronkach przygotowały specjalny program 
artystyczny.

Wcześniej natomiast Fundacja wsparła 
pracowników ochrony zdrowia. Ponad 80 
pielęgniarek i pielęgniarzy, salowych, a tak-
że innych osób, które na co dzień sprawują 
opiekę nad pacjentami, otrzymało wybrane 
przez siebie urządzenia marki Amica, takie 
jak blendery, parowary, sokowirówki, czajni-
ki itp. Równolegle, Fundacja Amicis, Grupa 
Amica i fundacja Magovox sfinansowały za-
kup mebli do recepcji pododdziału Chirurgii 
Ogólnej i Naczyń Szpitala Klinicznego im H. 
Święcickiego.

Fundacja Amicis została powołana do ży-
cia w 2005 roku. Wspiera przedszkola i szko-
ły, domy opieki społecznej, a także szpitale, 
szczególnie w małych miejscowościach. Prze-
kazuje środki finansowe na realizację różnych 
projektów oraz darowizny w formie sprzętu 
AGD marki Amica. Fundacja pomaga również 
osobom pokrzywdzonym przez los i znajdu-
jącym się w potrzebie. Organizację tworzy 
grupa pań, które działają w niej społecznie. 
Grupa Amica od samego początku jest głów-
nym sponsorem Fundacji, a jej pracownicy i 
strażacy z OSP Amica wspierają panie z Fun-
dacji w społecznej działalności.
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Rozmowa Rozmowa 
z z Emilianem Emilianem 
KamiKamińńskimskim  
aktorem, aktorem, 
rereżżyseremyserem

W haniebnym W haniebnym 
chaosiechaosie

Ten numer „TTW” ukazał się 20 października 2010 r.

W haniebnym chaosie…
Rozmowa z  Emilianem Kamińskim  (10.07.1952 – 26.12.2022), aktorem, 
reżyserem, założycielem warszawskiego Teatru Kamienica

- Gdy umawialiśmy się na dzi-
siejsze spotkanie zastrzegł się pan, 
że nie jest pan artystą tylko akto-
rem zawodowym. Aktor zawodo-
wy nie może być artystą?

- To ocenia widownia. Proszę pa-
miętać, że artyzm to jest coś takiego, 
co nie jest zawodem. Artyzmu nie 
można się nauczyć. Jeżeli ktoś mó-
wi o sobie, że jest artystą, to staję się 
podejrzliwy. Ja wierzę w umiejętno-
ści, wierzę w zawód. Istotne jest, by 
każdy jak najlepiej wykonywał swo-
ją profesję. Aktor, malarz, kompozy-
tor, pisarz – podstawą jest rzemiosło. 
Niestety, trochę dzisiaj zapominamy 
o aktorskim warsztacie i niektórym 
wydaje się, że każda dziewuszka 
która coś tam miałknie w kostiumie 
kąpielowym, coś tam zatańczy, jest 
od razu postrzegana jako aktorka. 
To błąd. Jestem wychowankiem sta-
rych mistrzów sceny polskiej takich 
jak: prof. Aleksander Bardini, Tade-
usz Łomnicki, Aleksandra Śląska, 
Kazimierz Rudzki, Andrzej Łapi-
cki, Adam Hanuszkiewicz, Helmut 
Kaizar i wielu innych. Ci ludzie to 
absolutni „warsztatowcy”. Z tego 
wynika mój stosunek do aktorstwa. 
Ja im przed laty zaufałem i… oka-
zuje się, że mieli absolutną rację. 
Podstawą jest warsztat. Pracując z 
aktorami w swoim Teatrze Kamie-
nica zajmuję się ich warsztatem i 
widzę, jak bardzo są zaniedbani pod 
tym względem. A przecież wystar-
czy trochę zainteresowania, no i 
sporo pracy…

- To zapytam teraz pana nie 

jako aktora, ale jako widza. Któ-
ry pana zdaniem z obecnie żyją-
cych polskich aktorów zawodo-
wych jest artystą?

- Trudne pytanie… Może lepiej: 
Który bywa artystą, bo żaden jak 
mówiłem na początku nie jest.

- Który z polskich aktorów by-
wa artystą?

- Artystą bywa Janusz Gajos, 
Krzysztof Globisz, Janek Frycz… 

- A z aktorów tak zwanego mło-
dego pokolenia?

- Z młodego? Hm, jeszcze nie 
spotkałem.

- Ogląda pan polskie kino 
współczesne?

- Tak, najczęściej na festiwalu.
- Co jest największą słabością 

polskiego filmu?
- Trudno generalizować, ale w 

wielu przypadkach dostrzegam brak 
prób. „Plac Zbawiciela” to film do-
skonały, w którym widać, że aktorzy 
mieli próby i pilnie pracowali. Po-
dobnie jest z filmem „Rewers”. Ale 
najczęściej widać w polskim filmie 
brak prób, film przypomina pod tym 
względem serial, niestety. W serialu, 
jak koledzy opowiadają: scena jest 
jakoś napisana, aktor wpada i pyta 
„No to co gramy?” I słyszy: „Ty tu 
usiądź, ty tu stań i szybko, szybko, 
bo produkcja, bo oglądalność”. I tak 
dalej aby wykonać plan jak w fabry-
ce. Moim zdaniem  tak nie powinno 
być także w produkcji serialowej, a 
w filmie tym bardziej. Ale jest.

- Nie denerwuje pana, że w 
polskich filmach występują ciągle 

ci sami aktorzy? Jakby nie było 
innych.

- Denerwuje. Reżyserzy w wie-
lu przypadkach nie pracują „Z” ak-
torami, tylko aktorami. To zasad-
nicza różnica. To „Z” jest bardzo 
ważne. Dawniej pracowali właśnie 
„Z” aktorami, czyli aktor był bardzo 
ważnym współtwórcą, on sam mógł 
kształtować swoja postać, budować 
rolę właśnie z wykorzystaniem war-
sztatu aktorskiego. I w każdym fil-
mie starał się grać inaczej. A dzisiaj 
aktorzy wykorzystują swoje gotowe 
szablony i przez to są często sztam-
powi, schematyczni, mało twórczy. 
Aktor ciągle gra tak samo, tak samo 
się śmieje, tak samo chodzi, wszyst-
ko robi tak samo, choć raz gra gang-
stera, a innym razem żebraka. Raz 
ma wąsy, raz ma brodę, innym ra-
zem ma czapkę albo się zgolił na  
łyso, ale tak naprawdę nic się w 
jego graniu nie zmieniło. A prze-
cież aktorstwo polega na tym, żeby 
BYĆ, żeby się przeistoczyć w gra-
ną postać. Tu wypada przypomnieć 
choćby Tadeusza Łomnickiego, Ja-
cka Woszczerowicza i wielu innych 
może nie tej miary co wymienieni, 
ale którzy po prostu grając prze-
istaczali się w swoje postaci. Dzię-
ki temu widz brał czynny udział w 
spektaklu, czy w filmie. Opowiada-
na historia wciągała go, zapominał 
o rzeczywistości…

- Zapominał, że jest wi-
dzem…

- Na amen. Widz był w ten szla-
chetny sposób zapraszany do tej 
fantastycznej zabawy, jaką jest te-
atr. Mógł uczestniczyć w spekta-
klu. Dzisiaj jakże rzadko zdarza się 
coś takiego, że aktor wciąga widza, 
że widz zapomina o tym, że jest w 
teatrze. Dzisiaj bardzo dużo rzeczy 
widzowi przypomina, że siedzi w 
teatralnym fotelu. Jeżeli widzę kla-
syczną sztukę, nie powiem w jakim 
teatrze, którą ogląda moja 18-letnia 
córka, naprawdę inteligentne dzie-
cko, bardzo oczytana, i ona mówi 
– a to jest sztuka pisana wierszem 
– „Tata, o co chodzi?” czy ten poe-
ta wielki był debilem, bo ja nie ro-
zumiem, o co chodzi”. A ja mówię: 
„Nie dziecko, aktorzy nie potrafią 
mówić zdań z odpowiednim akcen-
tem, aktorzy paplają, nie wymawia-
ją wyraźnie słów, nie wymawiają 

wyraźnie liter”. Jak ja teraz zacznę 
mówić jak oni, to pan pisząc tę roz-
mowę zgłupieje, bo nie zrozumie, o 
czym ja mówię. Pan się pogubi. Ka-
zimierz Dejmek,  mój kolejny wspa-
niały mistrz, nie wytrzymał kiedyś, 
gdy jeden aktor wykrzyczał „ I Puk 
patrzy na to!” i się pyta: „Puk, ten z 
Szekspira? Ze „Snu nocy letniej”? 
W tekście jest napisane BóG, a pan 
mówi Puk”. Moja córka nic nie ro-
zumiała na tamtym spektaklu, bo 
aktorzy nie grali, tylko klepali tekst, 
ale… to nie jest ich wina. Oni są po 
szkole teatralnej, aktorskiej, a szko-
ła ich po prostu nie nauczyła. Bo w 
szkole jest wiele przedmiotów teo-
retycznych, by szkoła mogła mieć 
status wyższej uczelni. W szkole 
aktorskiej zapomniano o warszta-

cie i studenci, a potem absolwen-
ci, za mało znają rzemiosło. Mają 
dyszkanty zamiast głosów, trzeba 
im potem dawać mikroporty, bo nie 
potrafią mówić. I sztuka klasycz-
na wystawiana jest z mikroportami, 
czyli z… mikrofonami. Na Boga! 
Coś jest nie tak! Nie mówię w ogóle 
o kreacji postaci, bo nie ma o czym 
mówić, tego nie ma już prawie wcale 
w nowych pokoleniach. Mówię za-
ledwie o wyraźnym mówieniu. 

- Mówi pan sporo o warsztacie 
aktorskim, a właściwie jego bra-
ku, a równocześnie jest pan zwo-
lennikiem dawania szansy…

`- No pewnie…
- Słyszałem, że chce pan za-

trudnić braci Mroczków. Oni ma-
ją dobry warsztat?

- Dementuję tę plotkę. Ja zatrud-
niłem Katarzynę Cichopek i Krzysz-
tofa Ibisza, który nie był na scenie 18 
lat. I stało się dobrze, bo Krzysztof 
gra zawodowo w sztuce pod tytułem 
„I Tak cię kocham” w Teatrze Ka-
mienica. Jest to komedia muzyczna. 
Krzysztof przygotowując się do ro-
li bardzo solidnie pracował, właśnie 
warsztatowo i gra, zdaniem wielu i 
moim, bardzo dobrze.

- A Katarzyna Cichopek?
- Kasia zwróciła się kiedyś do 

mnie o pomoc. Powiedziała, że nie 
ma czasu na szkołę aktorską – zresz-
tą sam jej to odradzałem – ale zapy-
tała, czy mógłbym jej udzielić lek-
cji. I tak się zaczęło. Zacząłem z nią 
pracować i zobaczyłem, że dziew-

Dokończenie na stronie 11



25 stycznia 20236

CZEKAMY NA WASZE MAILE

ttw.suchylas@wp.plttw.suchylas@wp.pl

Z SUCHEGO LASU

GRZEGORZ WOJTERA, wójt gminy Suchy Las:
– Każda zmiana, każda innowacja, która przekonuje nas, by skorzystać 

z komunikacji publicznej jest bardzo ważna i potrzebna. Tego typu inicja-
tywy mogą wpływać na zmianę naszych przyzwyczajeń, a w konsekwencji 
na wybór autobusu zamiast własnego samochodu. Warto także podkreślić, 
że jest to kolejny ważny element współpracy metropolitalnej w obszarze ko-
munikacji, która pozwala na szybkie, wygodne, komfortowe i bezpieczne 
przemieszczanie się mieszkańców gmin podmiejskich na terenie powiatu 
poznańskiego i miasta Poznania. Fakt, że nasza gmina przy wprowadzaniu 
tego nowego systemu płatności w naszych autobusach nie ponosi dodatko-
wych kosztów jest dodatkowym atutem, co w kontekście wysokich dotacji 
płaconych przez naszą gminę na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego, spo-

woduje inne, nowe,  postrzeganie naszego uczestnictwa w  tym wieloletnim już projekcie, który 
moim zdaniem bardzo dobrze się sprawdza i mam nadzieje, że nadal będzie się rozwijał, a my 
jako mieszkańcy gminy Suchy Las będziemy mogli korzystać w ramach aglomeracji z nowych 
i ciekawych ofert dotyczących komunikacji publicznej. 

W autobusie zapłacisz zbliżeniowo

- Przygotowując się do wprowadzenia w 
naszych autobusach płatności zbliżeniowej 
– mówi Edward Miśko, prezes ZKP Suchy 
Las – w zeszłym roku montowaliśmy w naszych 
pojazdach okablowanie i podstawki do tych 
urządzeń. Prace te, jak i zakup urządzeń zbli-
żeniowych, sfinansowała Mennica Polska.

W zeszłym tygodniu odbył się montaż i 
uruchamianie terminali do płatności zbliże-
niowych w autobusach podmiejskich w gmi-
nach Czerwonak, Kórnik, Tarnowo Podgór-
ne, Suchy Las i Kleszczewo. Po zakończeniu 
prac, pasażerowie będą mogą korzystać z tej 
możliwości już w autobusach 8 podmiejskich 
operatorów.

W listopadzie 2022 roku pierwsze termina-
le do sprzedaży biletów za pomocą zbliżenio-
wych kart płatniczych zostały zamontowane i 
uruchomione w autobusach PUK Komorniki. 
W grudniu system uruchomiono w autobusach 

Translubu z Lubonia i Rokbusu z Rokietnicy. 
Dzięki terminalom podróżując po Poznaniu i 
aglomeracji można kupić jednorazowy bilet 
czasowy lub 24-godzinny przy użyciu zbliże-
niowej karty płatniczej lub smartfona obsługu-
jącego technologię HCE lub NFC.

Na początku minionego tygodnia rozpo-
czął się montaż i uruchamianie terminali do 
płatności zbliżeniowych w Czerwonaku. Na-
stępnie był on przeprowadzany sukcesywnie 
w kolejnych 4 gminach. Prace planowane do 
czwartku włącznie. Montaż urządzeń oznacza, 
że w momencie kiedy pojawią się one w pojeź-
dzie będą automatycznie gotowe do użytku.

Plan montażu i uruchomiania termi-
nali:

Poniedziałek (16 stycznia) - TRANSKOM 
Czerwonak - 26 autobusów (linie nr 252, 312, 
320, 321, 323, 341, 342, 348, 388, 392, 394, 
396, 397);

Wtorek (17 stycznia) – KOMBUS Kórnik 
- 29 autobusów (linie nr 501, 502, 503, 511, 
512, 527, 560, 561);

Środa (18 stycznia) – Tarnowo Podgórne - 
30 autobusów (linie nr 258, 801, 802, 803, 804, 
811, 812, 813, 821, 882, 886, 889);

Środa (18 stycznia) – Suchy Las - 20 au-
tobusów (linie nr 253, 901, 902, 904, 905, 
907, 911);

Czwartek (19 stycznia) – Kleszczewo - 14 
autobusów (linie nr 431, 432, 435). 

Nowy system znacznie rozszerza sieć 
sprzedaży, ponieważ nie ma potrzeby zakupu 
papierowego biletu przed wejściem do pojaz-
du. Należy pamiętać o tym, że bilet nie jest 
drukowany. Terminal nie drukuje także po-
twierdzenia transakcji.

- Uzupełnienie obecnego wachlarza dys-
trybucji biletów jednorazowych czasowych 
o możliwość ich zakupu w każdym pojeździe 
przy użyciu karty płatniczej lub telefonu było 
jednym z naszych strategicznych projektów. To 
wyjście naprzeciw oczekiwaniom pasażerów 

Pasażerowie już od zeszłego tygodnia w autobusach Zakładu Komunikacji 
Publicznej Suchy Las mogą korzystać  z płatności kartami zbliżeniowymi. 
Dzięki terminalom mogą teraz kupić jednorazowy bilet czasowy lub 24-
godzinny przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej lub smartfona obsłu-
gującego technologię HCE lub NFC.

– mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu 
Transportu Miejskiego w Poznaniu.

- Open Payment System jest nowoczesny, 
bezpieczny oraz wygodny i prosty w użytko-
waniu – powiedział Jacek Sieński, dyrektor 
Pionu Handlowego Płatności Elektronicz-
nych Mennicy Polskiej S.A., która jest ope-
ratorem systemu. – To także rozwiązanie eko-
logiczne i oszczędne ponieważ bilety nie są 
drukowane, funkcjonują wyłącznie w postaci 
elektronicznej.

- Nowość ta – dodaje Edward Miśko, pre-

zes ZKP Suchy Las - jest nie tylko istotna dla 
pasażerów, ale także dla przewoźników. Moż-
liwość zakupu biletu w terminalu oznacza, że 
na liniach podmiejskich już nie powróci sprze-
daż biletów jednorazowych, papierowych w 
autobusie. Prowadzący pojazdy będą się mo-
gli nadal skoncentrować wyłącznie na kiero-
waniu autobusem. A dla pasażerów urucho-
mienie możliwości zakupu biletu w autobusie 
lub tramwaju to na pewno oszczędność cza-
su i większa wygoda korzystania z transportu 
publicznego. Oczywiście, w dotychczasowych 

punktach nadal będzie można kupić bilety tra-
dycyjne, papierowe.

JAK TO DZIAŁA?
Po wejściu do autobusu lub tramwaju, na 

ekranie terminala wystarczy wybrać bilet, a 
następnie przyłożyć do czytnika kartę płat-
niczą lub smartfon obsługujący technologię 
HCE lub NFC. Akceptacja transakcji trwa 
tylko pół sekundy. To prosty, szybki i ekolo-
giczny sposób kupowania biletu w komuni-
kacji miejskiej.

Pasażerowie mają do dyspozycji zakup 

jednorazowych biletów czasowych: do 15 mi-
nut (4 zł w taryfie normalnej), do 45 minut (6 
zł) i do 90 minut (8 zł) oraz krótkookresowy 
bilet 24-godzinny w cenie 15 zł (na strefę A) 
lub 20 zł (na strefę A+B+C+D).

Pakiet informacji dotyczący nowej moż-
liwości zakupu biletów znajduje się na spe-
cjalnie stworzonym PORTALU PASAŻERA, 
w którym można np. sprawdzić historię zaku-
pionych biletów, wystąpić o fakturę czy zło-
żyć reklamację.
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Wójt Gminy przyznał doroczne 
nagrody i stypendia sportowe wyróż-
niającym się zawodnikom i trenerom. 
W minionym roku uhonorowani zo-
stali zawodnicy: Jakub Kołodziński, 
Szymon Buczkowski oraz Jan Nowi-
cki – Stowarzyszenie Koszykarskie 
Klub Sportowy Basket Poznań, Grze-
gorz Hoffmann – Klub Wioślarski z 
1904 r. w Poznaniu, Jakub Jarkowski, 
Ignacy Kiciński – Uczniowski Klub 
Sportowy Gimnazjon, Emilia Reicht 
– Klub Sportowy Sobieski, Adam Su-
szek – UKS Delfin, Mikołaj Kowal, 
Wiktoria Kowal – AZS OS Poznań, 
Kalina Urbaniak – Klub Sportowy 
Energetyk Poznań,  trener Henryk 
Kusza z Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Gimnazjon Suchy Las oraz 
osoby wyróżniające się w działalności 
sportowej na rzecz gminy Suchy Las 
– Jolanta Kusza reprezentująca Ucz-
niowski Klub Sportowy Gimnazjon 
Suchy Las i Marek Jętczak z TMS 
Suchary Suchy Las.

„Piątki bez samochodu”, pod ta-
kim hasłem została zorganizowana 
akcja promująca zdrowy styl życia 
oraz ochronę środowiska. Wszyscy, 
którzy spełnili zasady zabawy zostali 
uhonorowani nagrodami. 

Jak co roku została przeprowa-
dzona akcja informacyjna „Bo w PIT 
ważne jest miejsce zamieszkania”. 
Adresatami tej akcji są mieszkańcy, a 
jej celem jest  uświadomienie podat-
nikom korzyści wynikających z roz-
liczania podatku w miejscu swojego 
zamieszkania.

Gmina przystąpiła również do 
działań, których efektem będzie Kar-
ta Mieszkańca #SLjestemstad, oferu-
jąca jej adresatom zniżki na towary 
i usługi. 

„Gazeta Sucholeska” obchodzi-
ła 30 lat istnienia.  Z tej okazji pod-
czas XLI sesji Rady Gminy Suchy 
Las miała miejsce uroczysta lauda-
cja. Jubileusz gazety został podkre-
ślony okolicznościową wystawą, któ-
rą można było oglądać w CKiBP w 
Suchym Lesie oraz w Starym Barze 
w Chludowie. 

W Złotnikach Wsi przy ul. Sło-
necznej rozpoczęła się budowa świet-
licy wiejskiej. 

Dwukrotnie – w marcu i grudniu 
odbyła się uroczystość z okazji Zło-
tych Godów. Wójt Gminy, w imieniu 
Prezydenta RP, wręczył sucholeskim 
„złotym parom” Medale za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie. 

W związku z agresją zbrojną Rosji 
na Ukrainę, Gmina zaangażowała się 
w szeroko zakrojoną pomoc wojen-
nym uchodźcom, którzy przybyli do 
Suchego Lasu, ale także wsparła fi-
nansowo, logistycznie zbiórki darów, 
które bezpośrednio dotarły za naszą 
wschodnią granicę. 

W sołectwie Jelonek odbyły się 
wybory sołtysa, którym został  An-
drzej Bartkowiak oraz rady sołeckiej, 
do której wybrani zostali: Jakub Sob-
czak, Marek Parzuchowski, Zbyszko 
Przymuszała, Henryk Kmieciak, Jo-
anna Namerła, Radosław Gnat, Alek-
sandra Urbanowska-Bohun.

Z powodu rezygnacji Anny An- 
kiewicz z funkcji Przewodniczącej 
Rady Gminy, wybrano nowe prezy-
dium Rady. Nowym przewodniczą-
cym został radny z Biedruska Ra-
dosław Banaszak, który dotychczas 
pełnił funkcję wiceprzewodniczące-
go. Natomiast nowym wiceprzewod-
niczącym wybrano radnego z Zieląt-
kowa Tomasza Sztolcmana.

Do zacnego grona laureatów „Dę-
bowego Liścia” dołączył Krzysztof 
Linkowski, wieloletni dyrektor Gmin-

nego Ośrodka Sportu w Suchym Le-
sie. Ta prestiżowa nagroda została 
ustanowiona z okazji jubileuszu 800-
lecia Suchego Lasu i jest wyrazem głę-
bokiego szacunku dla laureata i jego 
działalności na rzecz gminy. 

Po raz pierwszy w Suchym Lesie 
odbył się Sucholeski Turniej Szacho-
wy Wiosna 2022 o Puchar Wójta Gmi-
ny Suchy Las.

Lokalna Agencja Rozwoju Go-
spodarczego  Gminy Suchy Las sp. 
zo.o. (będąca inwestorem zastępczym 
w imieniu i na rzecz Gminy) podpisała 
umowy z wykonawcami – firmą SA-
FEGE S.A.S. Société par actionssim-
plifiée oraz firmą Sweco Polska sp. 

z o.o. – na wykonanie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. „Integra-
cja węzłów na północnej obwodnicy 
towarowej m. Poznania z miejskim 
transportem zbiorowym – dokumen-
tacja”. 

W Suchym Lesie po raz 17 odbył 
się Turniej Sportowego Tańca Towa-
rzyskiego „Wiosna”, organizowany 
przez Szkołę Tańca Jawor, Klub Tań-
ca Towarzyskiego „Dziupla”, Gminę 
Suchy Las i Zarząd Okręgu Wielko-
polskiego PTT, pod honorowym pa-
tronatem Wójta Gminy. 

Wójt Gminy Grzegorz Wojtera 
oraz Arnold Bresch, Członek Zarządu, 
Dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP 
PLK S.A. podpisali list intencyjny w 
sprawie współpracy Gminy Suchy 
Las i PKP PLK S.A. w zakresie budo-
wy skrzyżowania wielopoziomowego 
linii kolejowej z ulicą Sucholeską w 
Suchym Lesie. 

Gmina Suchy Las z kwotą 
1.862.000 zł znalazła się na liście 
beneficjentów naboru w Programie 
Inwestycji Strategicznych dla gmin 
popegeerowskich. Środki te zostały 
przyznane na „Budowę naturalistycz-
nego parku w Suchym Lesie – Sucho-
leskiej Łąki”. 

Została powołana do życia nowa 
jednostka organizacyjna. Zadaniem 
Gminnego Centrum Usług Wspól-
nych w Suchym Lesie jest świadcze-
nie m.in. obsługi finansowo-księgo-
wej na rzecz placówek oświatowych, 
których organem prowadzącym jest 
Gmina. 

Po dwuletniej przerwie spowo-
dowanej obostrzeniami pandemicz-
nymi powróciły Dni Gminy Suchy 
Las i to w świetnym stylu. Na su-
choleskiej scenie wystąpili: Orkiestra 
Dęta Chludowo, Kołomyja, Schatzi 
Band, Małgorzata Ostrowska z ze-
społem i Nocny Kochanek. W ra-
mach obchodów święta, organizo-
wanego na pamiątkę nadania Gminie 
herbu i flagi, odbyło się szereg im-
prez towarzyszących. Gmina zapro-
siła rodziny do udziału w Herbowej 
Grze Rowerowej „Podróż w czasie”, 
była też, obok Gminnego Ośrodka 
Sportu i Red Box Akademii Piłkar-
skiej Turniej Piłki Nożnej, współ-

organizatorem II Memoriału  Piotra 
Koperskiego, w którym wzięło udział 
11 drużyn, w tym jedna złożona z 
gości z gmin partnerskich – Isernha-
gen (Niemcy), Hnivania (Ukraina) i 
Poronina.

Sport, turystyka to istotne kierun-
ki rozwoju gminy. W obecności Wójta 
została podpisana umowa na wykona-
nie projektu ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż ulicy Obornickiej. Swoje pod-
pisy pod dokumentem złożyli Gerard 
Masłowski, Prezes Lokalnej Agen-
cji Rozwoju Gospodarczego Gminy 
Suchy Las, spółki będącej inwesto-
rem zastępczym w imieniu i na rzecz 
Gminy, oraz ze strony wykonawcy 
Mariusz Szmyd, Zastępca Dyrektora 
Generalnego firmy SAFEGE S.A.S. 
(oddział w Polsce). Ścieżka pieszo-ro-
werowa została zaplanowana wzdłuż 
ulicy Obornickiej i ma powstać na 
odcinku od ulicy Borówkowej w Su-
chym Lesie do ulicy Pawłowickiej w 
Złotnikach. 

Pierwszego września mieszkańcy 
i zaproszeni goście tradycyjnie spot-
kali się w Łagiewnikach na terenie 
poligonu wojskowego Biedrusko przy 
Pomniku Ofiar Faszyzmu. Podczas 
gminnej uroczystości oddano hołd po-
ległym i pomordowanym podczas II 
wojny światowej. 

Powstała nowa Strategia rozwoju 
gminy na lata 2022-2030. Dokument, 
któremu przyświeca hasło „Jak do-
brze tu mieszkać”, został przyjęty w 
drodze uchwały przez Radę Gminy. 
Wizja rozwoju gminy składa się z 9 

kluczowych elementów, którymi są: 
przebudowa układu transportowego, 
szybki, sprawny transport publicz-
ny, rozbudowa infrastruktury rowero-
wej, wysokiej jakości zasoby przyrod-
nicze, aktywna społeczność lokalna, 
rozwój przedsiębiorczości,  większy 
udział w OZE, komfortowa zabudowa 
mieszkaniowa, rozwinięta infrastruk-
tura społeczna. 

Rozpoczęły się prace projektowe 
dla nowego budynku szkoły podsta-
wowej w Biedrusku. 

Już niedługo wyjedzie na gminne 
drogi. W minionym roku została pod-
pisana umowa na zakup pierwszego w 
gminie autobusu hybrydowego. Swo-

je podpisy pod dokumentem, w obec-
ności Wójta Gminy Grzegorza Wojte-
ry, złożyli: Dyrektor Sprzedaży firmy 
Solaris Andrzej Sienkiewicz oraz Pre-
zes ZKP Suchy Las Edward Miśko. 
Autobus hybrydowy zostanie zaku-
piony przy udziale środków zewnętrz-
nych pozyskanych przez Gminę w 
wysokości ok. 1 mln 360 tys. zł.

Przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego zakończona została wy-
miana pieców węglowych na piece 
gazowe. Zadaniem, które zostało sfi-
nansowane przez Gminę, objętych 
zostało 6 indywidualnych nierucho-
mości. Gmina zadanie to zrealizowała 
przy udziale środków zewnętrznych. 
Na ten cel, na kwotę ponad 140 tys. zł 
została zaciągnięta pożyczka umarzal-
na w wysokości do 30% z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wójt Grzegorz Wojtera podpisał 
z Wykonawcą umowę na realizację 
obecnie największej i bardzo ważnej 
inwestycji drogowej w gminie. Zada-
nie pn. „Złotkowo – budowa pełnego 
uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji 
gospodarczej i przebudowa odcinka 
byłej drogi krajowej” obejmuje budo-
wę  ok. 2 km dróg na odcinku pomię-
dzy ul. Pawłowicką a ul. Lipową wraz 
z pełną infrastrukturą, ciągami pieszy-
mi i drogą rowerową. 

38 uczniów uczęszczających do 
szkół podstawowych oraz szkół śred-
nich z gminy Suchy Las otrzymało 
sprzęt komputerowy (laptopy) wraz z 
oprogramowaniem. Sprzęt ten został 

zakupiony przez Gminę w ramach 
realizacji projektu „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR”. 

W Suchym Lesie powstała waż-
na inwestycja drogowa. U zbiegu ulic 
Sucholeskiej, Powstańców Wlkp. i 
Perłowej zostało wybudowane ron-
do, które jest jednym z elementów 
usprawnienia komunikacji w zachod-
niej części Suchego Lasu. Inwestycja 
ta została zrealizowana przez Zarząd 
Dróg Powiatowych w Poznaniu, przy 
udziale finansowym Gminy.

Ukazała się kolejna, niezwykle 
wartościowa pozycja książkowa wy-
dana przez Gminę. Pod koniec roku 
swoją premierę miała „Monografia 
cmentarza parafialnego w Chojnicy”, 
autorstwa: Ryszarda Chruszczew-
skiego, Grażyny Głowackiej, Ryszar-
da Głowackiego, Marka Hałasa oraz 
Grzegorza Mencla. 

Jak się okazuje, mieszkańcy nie 
tylko pielęgnują historię gminy, ale 
także doskonale ją znają. Udowodnili 
to podczas Wielkiego Testu o Gminie 
Suchy Las, którego  kolejna edycja po 
raz pierwszy została zorganizowana w 
wersji internetowej. Jej laureatami zo-
stali: 1 m. Szymon Janka, 2 m. Natalia 
Kowalska, 3 m. Marzenna Dropikow-
ska, 4 m. Magdalena Stefanow, 5 m. 
Leon Kozanecki, 6 m. Sara Łukow-
ska, 7 m. Sandra Łukowska, 8 m. Bar-
bara Betka, 9 m. Marzena Marciniak-
Nowak, 10 m. Sylwia Szenk.

W Suchym Lesie odbyło się waż-
ne spotkanie, które było okazją do 
wspólnej dyskusji i wymiany do-
świadczeń. Już po raz drugi w stolicy 
gminy, na zaproszenie Wójta, spotkali 
się  przedstawiciele tzw. gmin poligo-
nowych z całego kraju, którzy wzięli 
udział w konferencji pn. „Problemy 
funkcjonowania jednostek samorzą-
du terytorialnego mających na swoim 
obszarze tereny wojskowe”.  

Gmina zakończyła miniony rok 
na rankingowym topie. W ogólno-
polskim rankingu „Gmina dobra do 
życia” Serwisu Samorządowego Pol-
skiej Agencji Prasowej,  na 2477 
gmin zajęła 1. miejsce w wojewódz-
twie wielkopolskim i 9. miejsce w 
kraju. Pierwsze miejsce w Polsce zo-
stało przyznane także naszej gminie 
w obszarze funkcjonowania rodziny, 
w kategorii strefy podmiejskie miast 
na prawach powiatu. Świetne wiado-
mości nadeszły również z „Rzeczpo-
spolitej”. W tegorocznej edycji Ran-
kingu Samorządów 2022 Gmina 
Suchy Las uplasowała się na 7. miej-
scu w kategorii gminy wiejskie. Ran-
king Samorządów „Rzeczpospolitej” 
uznawany jest za jeden z najbardziej 
prestiżowych i wiarygodnych w Pol-
sce. Z kolei pismo samorządu teryto-
rialnego „Wspólnota” po raz kolejny 
opublikowało Ranking wydatków in-
westycyjnych samorządów, tym ra-
zem za lata 2019-2021. Również 
w tym zakresie Gmina Suchy Las 
znalazła się w krajowej czołówce. 
Spośród 1523 gmin uwzględnionych 
w zestawieniu, uplasowała się na 1. 
miejscu w powiecie poznańskim, 2. 
miejscu w województwie wielko-
polskim i na 23. miejscu w kraju ze 
średnimi wydatkami inwestycyjny-
mi w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca w wysokości 2.474,16 zł. Su-
chy Las ponadto zajął 7. miejsce w 
Rankingu Zrównoważonego Rozwo-
ju Jednostek Samorządu Terytorial-
nego, opracowywanego przez zespół 
ekspertów, pod kierownictwem prof. 
Eugeniusza Sobczaka z Wydziału 
Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej. 

SUCHY LAS

Samorządowe podsumowanie roku 2022
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Harmonogram wydarzen CKiBP
nazwa data miejsce

Finał WOŚP 29.01.2023r. CKiBP / Start Bar / szczegóły na 
stronie www.osrodekkultury.pl

Teatr Tańca Zakręcony
/warsztaty taneczne/

30.01-3.02.2023r.,
godz. 10:00-14:00

CKiBP szczegółowe informacje 
i zapisy: 608259528

Zimowa improwizacja
/ferie zimowe artystyczno-

taneczne z AcroFly/

30.01-03.02.2023r., 
godz. 8:00-16:00

CKiBP informacje i zapisy: 
www.osrodekkultury.pl

Tydzień z nauką
/ferie zimowe z Fundacją 

Jeden Uniwersytet/ 

30.01-10.02.2023r.,
godz. 8:00-16:00 

CKiBP zapisy przez formularz na 
stronie www.osrodekkultury.pl

Ewa Bem
/koncert/

12.02.2023r., 
godz. 19:00

CKiBP sala widowiskowa 
miejsca siedzące 

bilety wyprzedane

Przez książkę do serca 14.02.2023r.
Biblioteki w Chludowie, Suchym 

Lesie 
i Złotnikach

Koncert Ostatkowy 
Orkiestry Dętej z Chludowa 

/ gościnnie Kasia Moś

21.02.2023r., 
godz. 19:00

Hala GOS / miejsca siedzące 
bilety: 70/50 zł sekretariat CKiBP 

oraz www.bilety24.pl
Bajanie na dywanie

Smocze emocje
24.02.2023r., 
godz. 16:00

CKiBP Biblioteka
informacje i zapisy: 61 25 00 401

Montownia wyobraźni
/warsztaty dla dzieci 7-9 lat/

27.02.2023r.,
godz. 16:00

CKiBP Biblioteka
informacje i zapisy: 61 25 00 401

Maja Kleszcz 
Osiecka De Luxe

/koncert/

11.03.2023, 
godz. 19:00

CKiBP sala widowiskowa / 
miejsca siedzące / bilety: 70/50 zł

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

Zastrzegamy prawo zmian w programie

Bajanie na dywanie – Smocze emocje
Podczas kolejnego Bajania na dywanie w CKiBP damy upust swoim złoś-

ciom wraz ze smokiem Fergalem, albo postaramy się ją nieco oswoić. Nikt nie 
znosi sytuacji, w której ktoś mówi mu, co należy zrobić. Fergal to fajny gość, 
ale takich sytuacji wprost nie cierpi. I wówczas bardzo, ale to bardzo mocno 
się ZŁOŚCI! Nie radzi sobie z własnymi emocjami, z powodu czego przeżywa 
wiele rozterek. 

Wy też pewnie często wpadacie w gniew… Może wspólnie zastanowimy 
się jak tego uniknąć? Dla smoka o ognistym temperamencie to nie lada wy-
zwanie! 

Przekonajcie się sami czy znajdzie sposób na okiełznanie wypalającej we 
wszystkim dziurę złości. Wpadnijcie do biblioteki w piątek, 24 lutego 2023 roku 
o godz. 16:00 posłuchać historii Fergala. Będzie wprost emocjonująco. 

Zachęcamy rodziców do zapisywania swych pociech pod numerem: 
61 25 00 401 lub osobiście w bibliotece w Suchym Lesie.

Maja Kleszcz i Osiecka De Luxe
Agnieszka Osiecka jest autorką niemal 2000 tekstów piosenek. Była iko-

ną czasów, w których przywiązywało się wagę do tego, o czym się śpiewa. 
Jej piosenki, wykonywane przez wielu artystów, stawały się przebojami.

Z twórczością Osieckiej zmierzyła się Maja Kleszcz, określana przez 
krytyków i prasę jako jedna z najlepszych polskich wokalistek. Jak przyznała 
w jednym z wywiadów, miała pewne obawy przed nagrywaniem utworów 
Osieckiej, ponieważ weszły one już do narodowego kanonu. Wokalistka 
wyznała, że podczas pracy na aranżacjami nie chodziło o zaskoczenie słu-
chacza i radykalne zmiany:

- Chciałam, by wybrzmiała treść tych piosenek. Zależało nam na podró-
ży do czasów, kiedy muzyka była grana przez człowieka, dla człowieka. Nie 
ma tu upiększeń, to surowe bicie serca.

Kleszcz, określana przez prasę polską Amy Winehouse czy Ellą Fitzge-
rald, z właściwym sobie podejściem retro, interpretuje największe przeboje 
będące kamieniami milowymi polskiej piosenki, między innymi Niech żyje 
bal, Uciekaj moje serce, Na całych jeziorach czy Nim stanie dzień.

Maja Kleszcz // Osiecka De Luxe
sala widowiskowa

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las

bilety: 70/50 zł do nabycia w sekretariacie CKiBP
 (pon 9:30-17:30, wt-pt 8:00-16:00) oraz na www.bilety24.pl

Nowe zajęcia
Zapraszamy na nowe zajęcia dla seniorów i dorosłych w Centrum Kul-

tury i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las!
Zapraszamy na zajęcia Medytacja w Ruchu, z którymi można wspania-

le rozpocząć tydzień. Zajęcia opierają się na technice Qigong, dzięki której 
można nauczyć się świadomego ruchu oraz oddechu i nabrać energii. Zajęcia 
poprowadzi Karolina Kontschyts – terapeutka, instruktorka Qigong.

Zajęcia będą obywały się w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej 
Gminy Suchy Las, w poniedziałki o 9:45 – 11:00, koszt zajęć 15 zł za zajęcia 
ze zniżką na Sucholeską Kartę Seniora 50% zniżki, pierwsze zajęcia odbędą 
się 13 lutego. Rozpoczęcie zajęć uzależniamy od zebrania się grupy.

Koncert Ostatkowy 
Orkiestry Dętej z Chludowa 
z Kasią Moś

Koncerty Ostatkowe Orkiestry Dętej z Chludowa to już nasza sucholeska 
tradycja. Tym razem wspólnie z Orkiestrą gościnnie wystąpi Kasia Moś. Koncert 
odbędzie się 21 lutego 2023 roku w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu 
w Suchym Lesie, natomiast bilety będą do nabycia w sekretariacie Centrum 
Kultury i Biblioteki Publicznej oraz na portalu Bilety24.pl.

Sucholeską tradycją stały się też statuetki Dębowego Liścia wręczane co 
roku wybitnym postaciom związanym z naszą gminą. Podczas koncertu zostanie 
wręczona kolejna statuetka. Kto otrzyma ją w tym roku?

Kasia Moś reprezentowała Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 
w 2017 roku. Ukończyła szkołę muzyczną im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, 
w klasie wiolonczeli i fortepianu oraz Akademię Muzyczną im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. 
Wokalistka ma na koncie muzyczne przygody telewizyjne – była finalistką 
III edycji programu „Must be the Music” oraz wzięła udział w 8. edycji show 
„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. W 2015 roku wydała swój debiutancki 
album INSPINATION, natomiast w 2018 roku nakładem wydawnictwa 
Agora ukazał się album „Retro” Jerzego Maksymiuka i Janusza Olejniczaka, 
na którym Kasia gościnnie zaśpiewała kilka utworów. 2021 rok to premiera 
płyty MONIUSZKO200, gdzie wraz z orkiestrą AUKSO Kasia Moś nagrała 
współczesne interpretacje utworów Stanisława Moniuszki. Kasia Moś nagrała 
również płytę z utworami „Karin Stanek” w zupełnie nowych, nieoczywistych 
i nowoczesnych klubowy aranżacjach. W listopadzie 2022 roku odbyła się 
premiera jej najnowszego singla pt. „Zapomnij”, do którego do współpracy 
został zaproszony Leszek Możdżer.

Orkiestra Dęta z Chludowa gromadzi w swoich szeregach ludzi, którzy kochają 
muzykę, amatorów często uczących się samodzielnie, których niesamowity 
upór, chęci i czas poświęcony na wielogodzinne ćwiczenia przyczyniły się 
do pięknego dorobku jakim jest ponad 70 lat istnienia chludowskiej Orkiestry 
Dętej. Pasja muzykowania często jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, 
a ta skarbnica doświadczeń przekłada się na coraz większą różnorodność 
prezentowanego repertuaru.

Koncert pod patronatem Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery
21 lutego, godz. 19.00

Hala sportowa Gminnego Ośrodka Sportu Ul. Szkolna 20, Suchy Las
Bilety: 70/50 zł (N/U) do nabycia w sekretariacie 

Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las 
przy ul. Szkolnej 16  (pon 9:30-17:30, wt-pt 8:00-16:00) oraz na www.

bilety24.pl.
Organizatorzy:

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie

Urząd Gminy Suchy Las

Podsumowanie 
roku 
czytelniczego

14 stycznia w sali widowisko-
wej sucholeskiego Centrum Kul-
tury i Biblioteki Publicznej odby-
ło się spotkanie podsumowujące 
ubiegły rok pracy biblioteki oraz 
współtworzących ją czytelników. 
Tradycyjnie niektórzy z nich 
otrzymali za swą szczególną ak-
tywność wyróżnienia.

„Pandemiczny” czas mamy za 
sobą. W roku 2022 powróciliśmy 
do funkcjonowania w pełni, dzięki 
czemu mogliśmy zrealizować pla-
ny związane z zapraszaniem auto-
rów, jak i organizacją warsztatów, 
animacji czy mikrowypraw. Był to 
również rok małych, bo małych, ale 
zawsze sukcesów. 

Dzięki dotacji finansowej 
w wysokości 6000 zł otrzymanej 
w ramach projektu Partnerstwo dla 
Książki zorganizowaliśmy zajęcia, 
podczas których przybliżona zosta-
ła naszej lokalnej społeczności po-
stać Patronki Roku 2022 Marii Ko-
nopnickiej. Projekt ten cieszył się 
dużym zainteresowaniem zwłasz-
cza w kontekście prowadzonych 
w sposób innowacyjny lekcji biblio-
tecznych, jak i spotkań z literaturą 
na łonie natury w trakcie trwania 
mikrowypraw. Okazuje się, że jest 
wśród nas mnóstwo osób, w któ-
rych życiu obcowanie z literaturą, 
bez względu na miejsce, odgrywa 
naprawdę istotną rolę. 

W roku 2022 aktywnie, to zna-
czy korzystając w sposób regu-
larny z naszych zbiorów, spędziło 
z nami czas aż 5705 czytelników. 
Łącznie wypożyczyli oni dokład-
nie 101553 publikacje. Korzysta-
li przede wszystkim z literatury 
w formie tradycyjnej, czyli książek, 
ale równie chętnie sięgali też po au-
diobooki. Znalazła się wśród nich 
także spora grupa osób lubiących 
nowoczesny typ książki czyli ebook. 
Z zasobów dostępnych na platfor-
mie Legimi oraz Empik Go wypo-
życzonych przez nich zostało ponad 
4000 tytułów. 

Nasz księgozbiór został wzbo-
gacony o kolejnych 4433 wolu-
miny i 381 audiobooków, z czego 
część została zakupiona za pienią-
dze otrzymane z Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 
na lata 2021-2025.

Podsumowanie pracy bibliote-
ki i działalności czytelniczej zamy-
ka wyróżnienie najaktywniejszych 
z tysięcy, jak pokazują dane, czytel-
ników. Najbardziej zaczytanymi do-
rosłymi okazały się panie: Mirosła-
wa Tritt, Henryka Raszewska oraz 
Barbara Zdun. Wśród młodzie-
ży nagrody otrzymali: Jeremiasz 
Wróbel, Antonina Ratajczyk i An-
na Dziadoń. Za najbardziej aktyw-
ne dzieci uznano: Czesława Mar-
szewskiego, Jeremiasza Woźniaka 
i Stanisława Stodolnego. 

Wszystkim wyróżnionym czy-
telnikom jeszcze raz serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszego ak-
tywnego uczestniczenia w życiu 
kulturalnym Centrum Kultury i Bi-
blioteki Publicznej Gminy Suchy 
Las. Będzie ku temu nieco więcej 
okazji, bowiem w roku 2023 uru-
chomione zostaną dodatkowe sobo-
ty, w które będzie można skorzystać 
z naszych zbiorów między godziną 
9:00, a 13:00. Harmonogram sobót 
udostępniony zostanie na stronie in-
ternetowej www.osrodekkultury.pl 
oraz facebookowym profilu. 

Serdecznie zapraszamy.

Przez KSIĄŻKĘ Do SERCA
Zapraszamy naszych Czytelników i Czytelniczki do wzięcia udziału 

w walentynkowej zabawie. W tym roku odbędzie się ona pod hasłem Przez 
KSIĄŻKĘ Do SERCA. 

Każdy, kto 14 lutego (wtorek) odwiedzi sucholeską bibliotekę lub któ-
rąś z naszych filii bibliotecznych, będzie miał okazję do niej dołączyć. Jak 
to zrobić? Wystarczy wypożyczyć jedną ze specjalnie przygotowanych na 
tę okazję książek, nie znając jej tytułu, autora, ani okładki. 

Żeby nie była to jednak przysłowiowa „randka w ciemno”, każda z po-
wieści opatrzona została kilkuzdaniowym opisem jej zawartości. Zachęca-
my wszystkich do zabawy – być może walentynkowa kolacja okaże się dla 
wielu z nas wyśmienitą ucztą literacką?

Życzymy zaczytanych Walentynek!
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JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ 
KONTROLA BILETÓW?

Jeśli transakcja będzie wykonana kartą zbli-
żeniową to właśnie ta karta powinna zostać przy-
łożona do czytnika kontrolera. Jeśli podróżny 
będzie płacił za bilet smartfonem z podpiętą 
kartą, wówczas do czytnika kontrolera trzeba 
zbliżyć telefon, pamiętając żeby mieć włączony 
NFC.  Ważność swojego biletu można sprawdzić 
w terminalu zainstalowanym w autobusie lub 
tramwaju, którym aktualnie podróżujemy.

Dla każdej transakcji zakupu biletu sy-

W autobusie 
zapłacisz 
zbliżeniowo

stem generuje specjalny numer, tzw. token w 
postaci ciągu znaków. W przypadku kontroli 
uprawnienie do przejazdu potwierdzamy kar-
tą płatniczą lub urządzeniem mobilnym, w 
zależności od tego w jaki sposób realizowa-
liśmy transakcję. W praktyce osoba kontrolu-
jąca nie ma dostępu ani do numeru karty ani 
do środków na koncie pasażera. Po zbliżeniu 
karty lub smartfona do czytnika kontroler do-
staje jedynie potwierdzenie, czy w momen-
cie kontroli dany pasażer posiada zakupiony 
i ważny bilet. 

OPEN PAYMENT SYSTEM TO 
BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI!

- Pasażerowie korzystający z urządzeń 
działających w ramach OPS mają gwarancję 
maksymalnego bezpieczeństwa transakcji. Ja-
ko dostawca usługi systematycznie przecho-
dzimy audyty potwierdzające, że spełniamy 
rygorystyczne wytyczne międzynarodowych 
organizacji płatniczych Visa i Mastercard 
– zapewnia J. Sieński z Mennicy Polskiej. - 
Mennica Polska posiada specjalistyczny certy-
fikat PCI DSS. Potwierdza on, że wszystkie in-
formacje powiązane z kartą płatniczą klienta, 
w tym dane osobowe oraz numery PIN są szy-
frowane, przesyłane i przechowywane z zacho-
waniem rygorystycznych procedur. (log)

Smutna prawda w Dniu Babci i Dziadka

Budżety domowe 
seniorów
Nie jest łatwo być seniorem w Polsce. Mimo że niemal dwóch na trzech 
ogranicza wydatki do minimum, wielu ubiera się w sklepach z używaną 
odzieżą i sięga po pomoc rodziny oraz znajomych, a także dorabia. Co dru-
gi senior przyznaje w badaniach, że nie posiada żadnych oszczędności, a 
nawet zmaga się z kłopotami finansowymi. Efekt? Zaległości najstarszego 
pokolenia wobec banków, firm pożyczkowych i dostawców usług rosną. 
387 tys. osób w wieku 65+ lat ma już 10,7 mld złotych przeterminowa-
nych długów. W ujęciu regionalnym emerytki i emeryci spłacają swoje 
zobowiązania gorzej niż reszta mieszkańców na Śląsku, w Małopolsce oraz 
województwie łódzkim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim.

KRZYSZTOF WOJDAT

Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowa okazja 
do podziękowania za wspólnie spędzony 

czas oraz wsparcie, w tym finansowe, które 
zapewnia rodzinom około 6 procent osób od 
65 roku życia. Według badań „Problemy fi-
nansowe i zadłużenie Polaków” nieco więcej 
osób w wieku 65+ deklaruje jednak, że to oni 
muszą wyciągać rękę po pomoc do bliskich. 8 
procent seniorów nie jest potem w stanie od-
dać rodzinie pożyczonych pieniędzy. Wszyst-
ko dlatego, że co drugi (49 procent) zmaga się 
z problemami finansowymi. Tyle samo przy-
znaje też, że nie ma żadnej „poduszki” finan-
sowej, czyli żadnych oszczędności. 

Liczba osób żyjących od pierwszego do 
pierwszego rośnie z każdym miesiącem, przy 
jednoczesnym wzroście kwoty zaległości, 
wynikającej z nieterminowego regulowania 
zobowiązań. Według danych w listopadzie 
2022 roku zaległe zobowiązania osób, któ-
re mają 65 lat i więcej wynosiły już prawie 
10,7 mld złotych, z czego 6 mld złotych to 
zaległości kredytowe, a prawie 5,7 mld zło-
tych pozakredytowe. Przybyło też niesolid-
nych dłużników o 3,8 tysięcy - do 387 tysię-
cy osób. Średnio na osobę przypada ponad 
27,5 tysięcy złotych nieuregulowanych zo-
bowiązań. Problemy z płatnościami częściej 
zdarzają się kobietom, ale większe zaległości 
mają mężczyźni, tej płci jest też rekordzista 
- 66 latek z Mazowsza z długiem przekracza-
jącym 80,5 mln złotych. 

Nie ma wątpliwości, że tegoroczne świę-
to seniorów (Dzień Babci i Dziadka) to dobry 
moment, by zapytać czy najbliżsi potrzebują 
pomocy, również finansowej. Na rodziców 
czy dziadków, dzieci i wnuczkowie powin-
ni zwrócić szczególnie uwagę w regionach, 
gdzie młodsze pokolenia radzą sobie lepiej 
z opłacaniem rachunków oraz rat kredytów 
i pożyczek niż najstarsi. Jak wynika ze sta-
tystyk tak jest na Śląsku, w Małopolsce czy 
w województwach: łódzkim, świętokrzyskim 
i kujawsko-pomorskim. Najbardziej tę różni-
cę widać na Górnym Śląsku, gdzie problemy 
z codziennymi płatnościami ma niemal 16 
procent tamtejszych mieszkańców od 65 ro-
ku życia., podczas gdy dla wszystkich osób 
pełnoletnich odsetek ten też jest wysoki, ale 
wynosi niecałe 14 procent. Generalnie w 11 
województwach seniorzy są jednak bardziej 
solidni niż młodsze pokolenia.

Najstarsza grupa wiekowa jest wyraźnie 
podzielona jeśli chodzi o możliwości finan-
sowe. Jedna połowa ma kłopoty, a druga po-
łowa deklaruje, że bez względu na wysokość 
emerytur i rosnące ceny udaje się jej utrzymać 

budżet domowy w dobrej kondycji, a nawet 
coś odłożyć. 

Jak pokazuje badanie „Stosunek Polaków 
do oszczędzania w czasach drożyzny”, więk-
szość oszczędzających seniorów zbiera na 
czarną godzinę. Zabezpieczenie na wypadek 
niespodziewanych wydatków (67 procent) czy 
sytuacji wyjątkowych (34 procent) znalazło 
się wśród najczęstszych powodów gromadze-
nia funduszy. Na kolejnym miejscu pojawiły 
się cele zdrowotne, konieczność dopełnienia 
bieżących wydatków (17 procent) czy finan-
sowe wsparcie dzieci (11 procent).

Tak naprawdę, w najstarszym pokole-
niu w ten czy w inny sposób oszczędzają 
niemal wszyscy. Prawie dwie trzecie zade-
klarowało w ankiecie, że np. ogranicza bie-
żące wydatki do minimum. To ekstremalny 
wynik na tle pozostałych pokoleń, gdzie o 
tak restrykcyjnym podejściu do finansów 
mówi średnio około 43 procent responden-
tów. Poza tym seniorzy prawie dwa razy 
częściej (29 procent) niż wszyscy badani (16 
procent) kupują odzież używaną.

Osoby na emeryturze m.in. ze względów 
ekonomicznych decydują się też na pójście do 
pracy. O dorabianiu mówi już co piąty ankie-
towany. Według ostatnich dostępnych danych 
z ZUS za 2021 rok, oficjalnie pracę podejmo-
wało i kontynuowało prawie 813 tysięcy eme-
rytów i rencistów z niemal 6,1 mln pobierają-
cych świadczenia. 

Przyczyn kłopotów finansowych naj-
starszego pokolenia, podobnie jak i całego 
społeczeństwa, należy doszukiwać się w ros-
nących kosztach życia. Zasadnicza różnica 
między emerytami a aktywnymi zawodowo 
polega jednak na znacznie mniejszych do-
mowych budżetach, jakie mają do dyspo-
zycji ci pierwsi. Relacja średniej wysokości  
emerytury do przeciętnego wynagrodzenia 
wynosi ok 40 procent. 

Nawet gdy seniorzy mówią o oszczę-
dzaniu, badanie wyraźnie pokazuje, że tylko 
nieliczna grupa respondentów oszczędza na 
przyjemności jak choćby na wypoczynek (17 
procent) czy realizację pasji (8 procent). Dla 
większości tego typu plany są poza zasięgiem. 
Aktualnie wyzwaniem okazuje się przystoso-
wanie do życia w otoczeniu wysokich cen, któ-
re – mimo oczekiwanej dezinflacji  – na wyż-
szym poziomie pozostaną z nami na dłużej. 

Gdyby nie inflacja i drożyzna to nie miał-
bym żadnych zaległych zobowiązań — z tym 
stwierdzeniem zdecydowanie zgadza się aż 32 
procent badanych od 65 roku życia i 32 procent 
osób, dla których wyższe koszty życia stano-
wią realne źródło problemów.

Mimo że z płatnościami częściej zalega-
ją kobiety, to większe długi mają mężczyź-
ni. W Rejestrze Dłużników widnieje bowiem 
194.440 pań (zaległość – 4,64 mld złotych) i 
192.598 panów (zaległość – 6,01 mld złotych) 
od 65 roku życia. 

Największe zaległości posiadają miesz-
kańcy województwa mazowieckiego. Łącznie 
mają ponad 2 mld złotych nieuregulowanych 
płatności. Kolejne miejsca zajmują zamel-
dowani w województwach śląskim (1,5 mld 
złotych), dolnośląskim (920 mln złotych),  
wielkopolskim (851 mln złotych). Najmniej 
niespłaconych długów mają natomiast osoby 
z woj. podlaskiego (165 mln złotych) i gene-
ralnie na wschodzie kraju. 
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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.

Zapracować się na… śmierć

cę może nawet doprowadzić do 
śmierci. „Karoshi” to japoński ter-
min socjomedyczny opisujący na-
głą śmierć z przepracowania i stre-
su. Zjawisko to jest zauważalne w 
Japonii, gdzie panuje kultura pracy 
wielogodzinnej. Pierwszy taki przy-
padek w historii odnotowano tam w 
1969 roku.

Pracoholizm niesie ze sobą wiele 
zagrożeń, osobistych i zawodowych, 
na które nie można sobie pozwo-
lić. I okazuje się, że staje się coraz 
większym problemem - zwłaszcza w 
Polsce. Zaliczamy się do najdłużej 
pracujących narodów w Unii Euro-
pejskiej - statystycznie więcej od nas 
pracują jedynie Grecy. Leczenie pra-
coholizmu polega głównie na współ-
pracy z psychologiem.

- W swojej praktyce - mówi Aga-
ta Pakuza, terapeuta uzależnień i 
psychoterapeuta z Punktu Infor-
macyjno-Konsultacyjnego dla Osób 
Uzależnionych i Ich Rodzin w Chlu-

dowie -   przez lata obserwowałam 
sytuacje, w których osoby uzależ-
nione od substancji psychoaktyw-
nych, mówiąc potocznie, rzucały się 
w wir pracy, pracując często po 16 
godzin na dobę. Krótkoterminowo 
pomagało im to zachować absty-
nencję, jednak w dłuższym okresie 
wykańczało prowadząc do łamania 
abstynencji w poszukiwaniu ulgi i 
relaksu. Sam pracoholizm, jak każ-
de uzależnienie, wynika z wielu 
czynników, od osobowościowych, 
przez poczucie własnej wartości, 
rodzinne i osobiste przekonania do-
tyczące pracy do społecznych. To, 
na co należy zwrócić uwagę obser-
wując siebie lub bliską osobę, to 
czy praca spełnia inne funkcje poza 
zarobkowymi. Jeżeli stanowi ona 
główne źródło poczucia satysfakcji 
i wartości a przy tym zaniedbuje-
my przez nią relacje z bliskimi, rów-
nowagę w życiu, to są już sygnały 
ostrzegawcze.

Pracoholizm to uzależnienie psy-
chiczne objawiające się obse-

syjną i wewnętrzną potrzebą cią-
głego wykonywania pracy kosztem 
innych czynności, również rodziny, 
snu i odpoczynku. Zaburzenie to 
zaliczane jest do uzależnień beha-
wioralnych (czynnościowych). Po 
raz pierwszy pojęcie „pracoholik” 
pojawiło się w 1971 roku w USA. 
Oryginalnie po angielsku brzmiało 
ono workaholic.

Dzisiejsze czasy sprzyjają temu, 
że pracujemy coraz więcej. Musimy 
niekiedy przychodzić wcześniej czy 
zostawać dłużej w pracy, ponieważ 
np. mamy telekonferencję z kon-
trahentami zza oceanu, czy lecimy 
gdzieś w delegację. Te i inne czynni-
ki mogą prowadzić do pracoholizmu 
i  wpływać na nasze zdrowie. 

Pracoholizm objawia się naj-
częściej tym, że ktoś odczuwa we-
wnętrzną potrzebę i konieczność 
ciągłej pracy. Wszystko, co wiąże 
się z życiem codziennym, schodzi 
na kolejny plan, a główne miejsce 
w życiu odgrywa praca. Pracoholik 
nie potrafi odpoczywać, wolny czas 
staje się jego udręką.

którymi pracuje. W weekendy jest 
podenerwowany, bo nie wie, co ze 
sobą zrobić, gdy nie ma obowiąz-
ków służbowych. 

Z czasem pojawia się jednak 
zmniejszenie satysfakcji z pracy, 
które może prowadzić do wypale-
nia zawodowego. Ma ono wielora-
kie podłoże, ale jedną z przyczyn 
może być także pracoholizm. Dzieje 
się tak na skutek długotrwałego, in-
tensywnego skupienia na obowiąz-
kach zawodowych przy jednoczes-
nym braku odpoczynku. Osoba taka 
staje się coraz mniej produktywna. 
Inne skutki pracoholizmu to: cią-
głe napięcie, zanik zainteresowań,  
chroniczne zmęczenie, bezsenność, 
alkoholizm i wyizolowanie. Ma to 
oczywiście negatywny wpływ na 
życie osobiste i rodzinę, ale też na 
zdrowie. Z badań wynika, że spę-
dzanie w pracy ponad 11 godzin 
dziennie (przy dniu pracy wyno-
szącym 7–8 godzin) zwiększa ry-
zyko wystąpienia choroby serca o 
67%, a praca dłuższa niż 52 go-
dziny tygodniowo jest coraz mniej 
efektywna. 

Czasami zaangażowanie w pra-

Po czym poznać pracoholizm? 
Występuje gdy zauważamy nad-
miar czasu świadomie poświęco-
nego na pracę (powyżej 12 go-
dzin dziennie, praca w weekendy 
i święta), co nie wynika z potrzeb 
ekonomicznych lub wymagań za-
wodowych. Objawem jest też  nad-
używanie urządzeń elektronicz-
nych, takich jak tablet, laptop, 
telefon komórkowy (ciągłe spraw-
dzanie poczty służbowej). Ponadto 
obsesyjne myślenie i obawy zwią-
zane z pracą (terminy, spotkania, 
strach przed utratą pracy).  Ko-
lejny objaw to poświęcanie tyl-
ko kilku godzin na nocny sen, co 
skutkuje drażliwością, przyrostem 
masy ciała oraz zaburzeniami psy-
chofizycznymi.

Występuje też zubożenie emo-
cjonalne, wahania nastroju, nie-
pokój i panika po opuszczeniu 
miejsca pracy oraz nadużywanie 
używek takich jak kofeina. Pra-
coholik gardzi urlopem (to strata 
czasu), do domu przynosi notatki z 
pracy i zanudza rodzinę roztrząsa-
niem służbowych dylematów. Je-
śli ma znajomych, to tylko tych, z 

Wszystko gra w Tarnowie Podgórnym!
Przed nami 31. Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Zakup sprzętu do szybkiej identy-
fikacji bakterii, którymi zakażenie 
może doprowadzić do sepsy – oto 
cel zbliżającego się 31. Finału WO-
ŚP, który odbędzie się 29 stycznia 
2023 roku. Po raz pierwszy w histo-
rii Orkiestry zakupione urządzenia 
posłużą nie określonej grupie wieko-
wej pacjentów, ale wszystkim, któ-
rzy tego sprzętu będą potrzebować.

Z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy zagramy ponownie w Gmi-
nie Tarnowo Podgórne. Od kilku 
miesięcy trwają już wielkie przygo-
towania do imprezy, której samym 
sercem będzie hala sportowa OSiR 
przy Zespole Szkół Technicznych 
Tarnowo Podgórne. Wiadomo już, 
że gwiazdą styczniowego finału bę-
dzie zespół Elektryczne Gitary, któ-
ry zagra przed tradycyjnym Świateł-
kiem do Nieba.

Uśmiechaj się 
do wolontariuszy

Na ulice Gminy wyjdzie 200 
wolontariuszy, wśród nich i tacy, u 
których będzie można przekazać da-
tek na Orkiestrę płacąc kartą płatni-
czą. Szukajcie ich wszystkich, wy-
patrujcie, uśmiechajcie się do nich, 
pomachajcie im, kiedy tylko ich zo-
baczycie, i…dorzućcie do koloro-
wej puszki!
Zbiórka trwa już od 10 grudnia

Dokładnie 10 grudnia wystarto-
wały skarbony, które dziś znaleźć 
można w ponad 80 punktach na te-
renie całej Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Lista skarbon, która jeszcze się 

wydłuża można znaleźć na tarnowo-
podgorne.pl w wośpowej zakładce.

Licytuj na Allegro dla WOŚP
Sztab prowadzi już aukcje dla 

WOŚP przez nasze konto na Allegro. 
Dziś wiadomo już, że są to wyjątko-
wo atrakcyjne przedmioty. Oprócz 
szerokiej gamy gadżetów, również 
tych ze autografem samego dyry-
genta Jurka Owsiaka, znalazły się 
także cacka, jak chociażby pobyt w 
luksusowym hotelu w Szklarskiej 
Porębie, lot nad jednym z najbar-
dziej znanych zamków w Polsce, 
obrazy, książki. Licytacja „stacjo-
narna” będzie także w hali sportowej 
w dniu finału. 

Pyknij coś na WOŚP
To hasło jest zachętą to dorzu-

cenia cegiełki do Finału WOŚP bez 
konieczności wychodzenia z domu 
– tarnowski Sztab zbiera pieniądze 
poprzez eSkarbonkę od Mastercard, 
czyli wirtualną puszkę z możliwoś-
cią płatności kartą bądź blikiem. Tym 
razem o naszej eSkarbonce mówimy 
jeszcze szerzej. QRkodem kierują-
cym do wsparcia orkiestry postano-
wiliśmy okleić przystanki autobuso-
we w Gminie Tarnowo Podgórne.

Wydarzenia towarzyszące 
dla każdego

W ramach 31. Finału WOŚP w 
naszej Gminie odbędzie się kilka-
naście wydarzeń, w których warto 
wziąć udział! Szczegóływ mediach 
społecznościowych Sztabu WOŚP 
Tarnowo Podgórne i Gminy Tarno-
wo Podgórne. 

Zagramy razem!
Sztab WOŚP 

Tarnowo Podgórne
Kolejny raz Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka wystawił na WOŚPową licytację możliwość udzielenia przez 
siebie ślubu.
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Arch Enemy „Deceivers” (2022)

Kobiety za mikrofonem w ze-
społach death metalowych od dawna 
przestały być ciekawostką i rzadkoś-
cią, a nie jest to przecież praca lekka, 
łatwa i przyjemna. Trzeba mieć po-
tężny głos i gardło które wytrzyma 
wielomiesięczne trasy koncertowe i 
mega kondycję fizyczną.

Pochodząca z Kanady Alissa 
White-Gluz  jest już drugą woka-
listką szwedzkiego  Arch Enemy, 
zastąpiła dziewięć  lat temu Angelę 
Gossow. Wyszło to zresztą zespo-
łowi tylko na dobre, zespół dostał 
zastrzyk świeżej krwi i od ładnych 
kilku lat jest  na topie zjeżdżając 

świat na metalowych festiwalach i 
wydając dobrze przyjmowane al-
bumy. Również najnowsza  płyta 
Deceivers nie zawodzi, fani dostali 
wszystko za co kochają  Arch Ene-
my – czyli ciężkie gitary połączone 
z używaną aż do przesady melodyj-
nością. 

Dysponująca szerokimi możli-
wościami  wokalnymi Alissa do-
skonale ubarwia muzykę Szwedów. 
Od bardzo ciepłej, przyjemnej dla 
ucha barwy głosu po ryk wkurzonej 
Godzilli. Najbardziej charaktery-
styczną wizytówką Arch Enemy są 
przede wszystkim długie, melodyjne 
partie solowe gitar, za które odpo-
wiedzialny jest Michael  Amott, mu-
zyk który  z niejednego pieca jadł, 
grał już w wielu zespołach (m. in. w 
Carcass, Spiritual Beggars i Candle-
mass) i to  słychać z jaką lekkością 
przychodzi mu pisanie kawałków, 
które od razu zapadają w pamięć. 
Death  metal w wykonaniu  Arch 
Enemy jest idealny dla tych, którzy 
dopiero zaczynają przygodę z tym 
gatunkiem – jest bardzo metalowo 
i ostro jeżeli chodzi o grę gitar, ale 
zarazem bardzo melodyjnie, do te-

go dochodzi świetna produkcja i 
wręcz dopieszczone  w każdej nucie 
brzmienie płyty.

Deceivers  to mocna płyta, Arch 
Enemy konsekwentnie idą swoją 
ścieżką, wypracowali swój własny 
niepodrabialny styl, są rozpoznawal-
ni na całym świecie mimo sporej kon-
kurencji i masy zespołów grających  
melodyjny death metal. (9/10)

KUBA „THORN” 
MALENDOWSKI

czyna ma duży temperament sce-
niczny, bardzo dobrze słucha i po-
trafi natychmiast wykonać zadanie, 
które jej stawiam. Jeśli chodzi o bra-
ci Mroczków, to znam ich prywatnie 
i lubię. Gramy razem w serialu „M 
jak miłość”. Kiedyś prowadzili jako 
konferansjerzy uroczystość 500 od-
cinka „M jak miłość” i byli na estra-
dzie doskonali.

- Jest pan aktorem, reżyserem 
teatralnym i musicalowym, woka-
listą i pisarzem. Która z tych pro-
fesji jest dla pana najważniejsza?

- Zdecydowanie reżyseria.
- Teatralna, filmowa…
- Reżyseria filmowa to nie jest 

mój żywioł. Helmut Kajzar powie-
dział mi kiedyś; „Reżyseria filmowa 
polega na rezygnowaniu”. I miał ra-
cję. Reżyserując w teatrze nie muszę 
rezygnować.

- Od 27 marca 2009 roku ma 
pan swój teatr – Teatr Kamienica 
w Warszawie, przy alei Solidar-
ności 53…

- Samo centrum Warszawy. Pięk-
ne miejsce.

- Znam trochę historię po-
wstawania tego teatru, wiem, że 
przeżywał pan trudne chwile, że 
powodzenie tego przedsięwzięcia 
ze względów finansowych stało 
pod znakiem zapytania. Na pew-
no przybyło panu siwych włosów. 
Czy warto było?

- To jest najmądrzejsza rzecz ja-
ką w życiu zrobiłem, oprócz oczy-
wiście związania się z moją wspa-
niałą Żoną i oprócz moich dzieci. 
Numer 1 to rodzina, numer 2 to 
Teatr Kamienica. Wie pan… Ak-
torzy gdy przyjeżdżają do takiego 
miejsca jak „Scena na Piętrze” w 
Poznaniu, gdzie teraz jesteśmy to 
mogą normalnie pracować. Ale by-
wa różnie w tym zawodzie i bardzo 
jest upokarzające, gdy czeka się na 
telefon, który milczy, nie pasuje 
mi być człowiekiem do wynajęcia. 
Gdyby w tym kraju było normalnie, 
ale tutaj – jak mawiał jeden z mo-
ich majstrów – „Kategorie są w ha-
niebnym chaosie” i na razie w nim 
pozostają. Wszelkie kategorie. Dla-
czego w polskim filmie grają ciągle 
te same osoby? Bo kategorie są w 
haniebnym chaosie. To nie dotyczy 
tylko filmu, dotyczy wszystkiego. 
Ruchu drogowego, polityki, gospo-
darki, życia społecznego. W Polsce 
wiele spraw jest jeszcze w hanieb-
nym chaosie.

- Pana teatr to nie tylko te-
atr. Nie stroni pan od działalności 
charytatywnej. Jest pan założy-
cielem Fundacji Atut, której ha-
sło brzmi: „Dzielić się i pomagać”, 
zbiera pan pieniądze wraz z Fun-
dacją imienia Darii Trafankow-
skiej dla ciężko chorych aktorów, 
współpracuje pan z Zakonem Bra-
ci Mniejszych Kapucynów w ra-
mach akcji charytatywnej „Jadło-
dajnia miodowa”, wspomaga pan 
Fundację „Spełnionych Marzeń”. 
To tylko kilka przykładów… Jak 
pan znajduje na to wszystko czas? 
Przecież doba ma tylko 24 go-
dziny.

- Nieprawda, to wymysł impe-
rialistyczno-radzieckiej propagandy 
(śmiech). Dla mnie doba ma zde-
cydowanie więcej godzin niż dwa-

W haniebnym chaosie…
Rozmowa z  Emilianem Kamińskim  (10.07.1952 – 26.12.2022), aktorem, 
reżyserem, założycielem warszawskiego Teatru Kamienica
Dokończenie ze strony 5
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dzieścia cztery. Jakoś ten czas od-
najduję.

- Z czego wynika to pana za-
cięcie charytatywne?

- Z moją Żoną Justynką zawsze 
tak działaliśmy, a teraz kiedy mamy 
swój Teatr Kamienicę, swoje miej-
sce, to w ogóle nic nas nie ogranicza. 
Przychodzi dużo ludzi, którzy potrze-
bują pomocy i dostają tę pomoc. Po 
prostu. W „Dniu bez traumy” uczest-
niczyło prawie tysiąc dzieci powo-
dzian, z sierocińców, z rodzin wyklu-
czonych społecznie. Były to dzieci o 
smutnych oczach, które przyjeżdża-
ły do nas na godzinę 9 rano do tea-
tru. Miały różne zajęcia integracyj-
ne, spektakle, wycieczki, śniadania, 
obiady, kolacje i oczywiście były 
prezenty. I po takim dniu o godzi-
nie 19 wyjeżdżały dzieci o wesołych 
oczach. Czego więcej chcieć?

- Pana lista ról dubbingowych 
jest spora. Od Kronik Barchesteru 
z 1976 roku, do Toy Story 3 z roku 
2010. Moim zdaniem polski dub-
bing jest jednym z najlepszych na 
świecie. Z czego to wynika?

- BYŁ jednym z najlepszych na 
świecie. Wynikało ze znakomite-
go warsztatu aktorskiego, ale… nie 
chcę znowu zanudzać…

- Niech pan zanudza.
- Polski dubbing teraz się tro-

chę „obsunął”. Pojawia się dużo ta-
kiej „mamałygi”, przypadkowości. 
Dawniej dubbing był bardzo moc-
ny, bo udzielali swojego głosu wy-
trawni aktorzy, którzy używali frazy 
i akcentu. Jakiś czas temu oglądałem 
ze swoim młodszym synem kres-
kówkę. Cztery panie pływały moto-
rówką, coś tam mówiły i świat na-
prawiały. Ja trochę rozumiałem o co 
chodzi, ale mój syn, chłopiec 7-letni 
cały czas prosił, bym mu tłumaczył. 
Wtedy zacząłem się zastanawiać, 
dlaczego to dziecko nie rozumie, co 
po polsku do niego mówią te cztery 
aktorki. Szybko się zorientowałem, 
że aktorki akcentowały każde słowo. 
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. 
I dziecko nic nie rozumiało. Potem 
spotkałem reżyserkę dubbingu do 
tej kreskówki i opowiedziałem jej 
tę historię. I zapytałem: „Dlaczego 
nie zwracasz uwagi na akcenty?’ W 
odpowiedzi usłyszałem: „Na co?” O 
czym miałem z nią rozmawiać? Ona 
nic nie umie, kompletnie nic. Reży-
serka nic nie umie, to co tu wyma-
gać od jej aktorek. Są jednak filmy 
dobrze dubbingowane. Najczęściej 

te kinowe. Może chodzi tutaj o pie-
niądze, które można przeznaczyć na 
dubbing? Nie wiem. Reszta to taka 
sieczka, która sieczką zostaje.

- Wyczytałem, że pana ciało 
przyciąga metalowe przedmioty. 
Kiedy…

- Nie tylko metalowe, różne 
przedmioty.

- Kiedy pan to u siebie od-
krył?

- Dawno. Przyciągam metal i 
na przykład butelkę, ale musi być z 
wodą. Kiedyś, dawno, byłem bada-
ny. Miałem być bioenergoterapeu-
tą, odbyłem nawet jakieś szkolenia 
w tej dziedzinie, ale zorientowałem 
się, że żeby to dobrze robić, to trze-
ba oddawać dużo własnej energii. 
Clive Harris, znany w Polsce od lat 
siedemdziesiątych minionego wie-
ku bioenergoterapeuta, jak pan wie, 
umarł… Może za dużo oddał swojej 
energii innym. Ale zgadza się - mam 
taki powiedzmy dar od natury.

- Romuald Grząślewicz ze „Sce-
ny na Piętrze” uprzedzał mnie, że 
jest pan ogromnie zapracowany, 
wiecznie zagoniony. Ustaliliśmy już, 
że dla pana doba nie ma 24 godzin, 
w związku z tym mam pytanie: Co 
pana zdaniem jest ważniejsze w ży-
ciu – praca i kariera, czy rodzina?

- Nie ma takiego podziału. Z tych 
trzech rzeczy wyrzucam karierę. Ro-
dzina i praca, to są rzeczy najważ-
niejsze. W przypadku mężczyzny 
bardzo niebezpiecznie jest, jeśli od-
da się tylko rodzinie, bo… szybko 
skapcanieje. Facet musi walczyć. 
Musi, musi. Mamy to we krwi. Ży-
cie zmusza do walki, i dobrze, tak ma 
być. Praca i rodzina muszą być obok 
siebie. Walkę prowadzi się dla rodzi-

ny, nie dla samej walki. Jak byłem 
w Chicago prof. Aleksander Bardi-
ni dał mi list do swojego przyjaciela 
Michała, który był Żydem i musiał 
wyjechać z Polski w 1968 roku. Tam 
grał na giełdzie, był doskonałym 
maklerem giełdowym. On się bar-
dzo ucieszył z tego listu, to było w 
stanie wojennym, oprowadził mnie 
po giełdzie chicagowskiej i opowia-
dał o swojej rodzinie, i opowiadał o 
sobie mówiąc ciągle „my”. Ja mu w 
końcu powiedziałem, że  go prze-
praszam, ale w Polsce „my” mówią 
towarzysze, dygnitarze partyjni. On 
odpowiedział: „Ja dobrze wiem, co 
mówię. Wy Polacy, Emilian, tego nie 
rozumiecie. „My” to jestem ja, mój 
syn i mój ojciec. Jesteśmy jedną oso-
bą. Polacy tego nie rozumieją, dlate-
go wam tak ciężko.” To było fanta-
styczne, zaimponował mi. Niestety, 
nie mogę się czymś takim pochwa-
lić, a… chciałbym. Może ode mnie 
się to zacznie w mojej rodzinie.

- Ma pan receptę na to, żeby 
fajnie przeżyć swoje życie?

- Trzeba wstać, potem zrobić 
krok…

- …następnie drugi, trzeci…
- …i na noc się położyć, by od-

począć. A potem znowu wstać… 
Jestem przyrodnikiem. Nikt i nic w 
przyrodzie nie zadaje sobie tego py-
tania. Po prostu żyje. Człowiek za-
daje sobie takie pytania, bo… jest 
LENIWY. Dlatego pyta: „Po co ja 
to robię?” Drzewo, ptak, mucha, 
wilk, co pan chce, kwiatek, nie py-
tają. One żyją, bo to jest najwięk-
sze dobrodziejstwo. Człowiek, leń 
z natury, się zastanawia i pyta „po 
co?” A odpowiedź jest łatwa: „Po 
to! Wstań i idź…”

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

FOT. – MONIKA MAŃKOWSKA
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WARTO WIEDZIEĆ

Słońce, morze, gwiazdy. Ko-
jąca podróż przez starożytne 
prawdy Iulia Bochis, tłuma-
czenie Aleksandra Pieńkosz, 
ilustracje Iulia Bochis, porad-
nik, cena 49,99 zł, Wydawni-
ctwo Insignis.

 „Nawet podróż długa na 
tysiące mil rozpoczyna się od 
pierwszego kroku” – Laozi. 
Wkrocz na ścieżkę poznawa-
nia siebie, w której towarzy-
szyć ci będzie Iulia Bochis 
(@iuliastration). Jej wizual-
na opowieść, w której pięk-
ne ilustracje przeplatają się z 
uniwersalnymi prawdami sta-
rożytnych mędrców, to wę-
drówka śladami ponadczaso-
wych wartości – miłości do 
siebie i samorozwoju. Pięk-
nie zilustrowane kródkie mą-
dre myśli.

Mezalians Elżbieta Pytlarz, se-
ria Intrygi i namiętności, cena 
45 zł, Prószynski i S-ka. 

Warszawa końca XIX wie-
ku. Miesza się dawne ziemiań-
stwo, inteligencja, damy pół-
światka, Rosjanie i żydowska 
finansjera. Jedni tracą majątki i 
rozpamiętują powstanie stycz-
niowe, inni się dorabiają. Jed-
ni mozolnie wspinają się po 
drabinie społecznej, inni z niej 
spadają. Historia wymuszone-
go związku przystojnego ary-
stokraty Henryka Długopol-
skiego i uchodzącej za brzydką, 
ale bogatej córki żydowskie-
go bankiera - Emilii Złotkie-
wiczówny. W świecie, gdzie o 
karierze człowieka bez majątku 
decyduje prawidłowy akcent 
rosyjski, potomkowie szlache-
ckich rodów trwonią ostatnie 
pieniądze na hazard i rozpu-
stę. Panna z dobrego domu nie 
ma żadnych praw ani radości z 
życia - jedynym wyjściem jest 
zamążpójście. Leon Złotkie-
wicz postanawia wyszukać so-
bie i wychować następcę, który 
wraz z ręką jedynaczki Emilii 
przejmie kiedyś po nim bank. 
Pierwsza część sagi stu lat bar-
wnego życia rodziny Długo-
polskich. 

Nocny obserwator Jeffery De-
aver, tłumaczenie Łukasz Pra-
ski,  Sensacja/Thriller, seria 
Lincoln Rhyme, cena 49,99 zł, 
Prószynski i S-ka. 

Przychodzi w nocy. Patrzy, 
jak śpisz. I czeka… Pewna ko-

bieta jest przerażona, bo ktoś 
w nocy sforsował pozornie nie 
do zdobycia zamek w drzwiach 
jej mieszkania i poprzestawiał 
rzeczy osobiste, gdy ona spa-
ła. Włamanie stanowi prze-
słanie dla Nowego Jorku: no-
wy przestępca nie cofnie się 
przed niczym… Przydzieleni 
do śledztwa Lincoln Rhyme i 
Amelia Sachs odkrywają, że 
genialny kryminalista nazywa-
jący siebie „Ślusarz” jest w sta-
nie pokonać każdą blokadę i 
system bezpieczeństwa. Gdy li-
sta ofiar zaczyna się wydłużać, 
policja odkrywa błąd w jednej 
z poprzednich spraw Rhyme’a. 
Zwolniony z pracy konsultanta 
departamentu śledczego staje 
przed wyborem: porzucić do-
tychczasowe zajęcie czy ryzy-
kować więzienie i rozwikłać 
tajemnicę Ślusarza… 

Wadliwy klient Olga Rudni-
cka, kryminał,  seria Detektyw 
Matylda na tropie, cena 44 zł, 
Prószyński i S-ka. 

Nie ma głupich zleceń, 
są tylko wadliwi klienci. De-
tektyw Dominiczak jedzie na 
spotkanie z kolejnym zlece-
niodawcą. Sytuacja nie nale-
ży do przyjemnych, jako że 
szoferem Matyldy jest grabarz. 
Nie sprzyja to negocjacjom, a 
co dopiero odmowie. To na 
pozór proste zlecenie - uda-
wać najnowszą zdobycz boga-
tego klienta, prześladowanego 
przez jedną z byłych kochanek. 
Znudzona wiszeniem na ra-
mieniu kobieciarza i wypatry-
waniem nieuchwytnej prześla-
dowczyni, Matylda wykracza 
poza ramy zlecenia i odkrywa, 
że w szafie można znaleźć tru-
pa, a nawet dwa.

Zadziwiający kot Maurycy 
Terry Pratchett, tłumaczenie 
Piotr W. Cholewa, fantastyka, 
cena 39,99 zł, Prószyński i S-
ka.

Nowe, filmowe wydanie 
Zadziwiającego Maurycego 
i jego edukowanych gryzoni 
- pierwszej historii ze Świata 
Dysku dla młodszych czytelni-
ków. Wyobraźcie sobie milion 
sprytnych szczurów, które nie 
uciekają, lecz walczą.  Maury-
cy, poharatany kocur, potra-
fi łapać okazje. Swego czasu 
opracował plan doskonały: z 
głupawym z wyglądu dzie-
ciakiem jako grajkiem i włas-
ną armią szczurów podróżuje 
z miasta do miasta. Przecież 
każdy zna historię o szczurach 
i grajkach… Interes się krę-
ci. Przynajmniej do momentu, 
gdy Maurycy próbuje swojej 
sztuczki w dalekim miastecz-
ku Blintzowe Łaźnie, gdzie cały 
numer rozsypuje się w proch. 

Ktoś zaczyna grać całkiem in-
ną melodię - mroczną i posęp-
ną. A szajka się orientuje, że 
w tamtejszych piwnicach kry-
je się coś bardzo, ale to bardzo 
niedobrego…

NOWOŚCI 
KOMIKSOWE 

EGMONTU

Kodi tom 1, scenariusz i ry-
sunki Jared Cullum, przekład 
Maciej Nowak-Kreyer, komiks 
amerykański przygodowy, ce-
na 49,99 zł. 

Katia i jej babcia spędzają 
kolejne lato w domku na Ala-
sce, kiedy przypadkowy wypa-
dek stawia Katię twarzą w twarz 
z największym stworzeniem, 
jakie kiedykolwiek widziała... 
ogromnym niedźwiedziem o 
wrażliwym sercu i z wielkim 
talentem do łowienia ryb. Gdy 
Katia musi wrócić do domu 
w Seattle, oboje są rozdarci. 
Osamotniony niedźwiedź Ko-
di zrobi wszystko, aby ponow-
nie połączyć się ze swoją kru-
chą ludzką przyjaciółką. Rusza 
w niebezpieczną podróż. 

Lucky Luke. Wyjęci spod pra-
wa tom 6, scenariusz i rysunki 
Morris, przekład Maria Mosie-
wicz, komiks francuski humor, 
cena 29,99 zł.

Kowboj Lucky Luke prze-
mierza bezdroża Ameryki i za-
wsze staje po stronie prawa. Na 
Dzikim Zachodzie nie ma ban-
dytów sławniejszych od braci 
Daltonów. Sieją taki postrach, 
że Lucky Luke zostaje wynaję-
ty do zlikwidowania zagroże-
nia. Wyrusza w długi pościg za 
przestępcami. Później Samot-
ny Kowboj spotka dwóch zna-
jomych, z których jeden okaże 
się oszustem. 

Smerfy Komiks. Smerf Czar-
noksiężnik tom 7, scenariusz 
Peyo, Gos, Yvan Delporte, ry-
sunki Peyo, Gos, przekład Ma-
ria Mosiewicz, komiks francu-
ski humor, cena 29,99 zł.

Tom zawiera trzy opowie-
ści: „Smerf Czarnoksiężnik”, 
„Pułapki na Smerfy” oraz „Za-
kochani w Smerfetce”. Pewien 
Smerf marzy o zostaniu praw-
dziwym czarnoksiężnikiem. 
A że to niebezpieczne zajęcie, 
szykują się kłopoty! W dru-
giej historyjce po raz kolejny 
przekonamy się, że kto pod 

kimś dołki kopie, ten sam w 
nie wpada. A w trzeciej pojawi 
się Smerfetka!

Supersi. Bohaterowie tom 2, 
scenariusz Frédéric Maupomé, 
rysunki Dawid, przekład Ma-
rek Puszczewicz, komiks fran-
cuski science fiction/przygo-
dowy, cena 39,99 zł. 

Troje dzieci z innej plane-
ty – Mat, Lili i Benji –  obda-
rzeni supermocami i wspoma-
gani przez robota o imieniu 
Al są rozdarci między chęcią 
prowadzenia normalnego ży-
cia wśród ludzi a lękiem przed 
odkryciem, kim są. Autorzy 
podejmują takie tematy, jak 
poszukiwanie tożsamości, ro-
dziny, samotności i odmienno-
ści. W drugim tomie Mat, Lili i 
Benji będą musieli się postarać, 
żeby ich tożsamość nie została 
odkryta po tym, jak w lokalnej 
gazecie opublikowano infor-
macje o pojawieniu się w mie-
ście superbohaterów. 

Toska z lasu. Siena, Floren-
cja, Castelguelfo i Montelu-
po tom 3, scenariusz Teresa 
Radice, rysunki Stefano Tur-
coni, przekład Agata Cieślak, 
komiks francuski humor,  ce-
na 34,99 zł.

Ostatni tom przygód To-
ski, buntowniczki ze średnio-
wiecznej Italii, Robin Hoo-
da w spódnicy! Minęło kilka 
miesięcy, odkąd Lucilla została 
porwana przez niegodziwego 
Gautiera z Brienne. Jej zroz-
paczony ojciec stacjonuje z ar-
mią pod murami Florencji, boi 
się jednak zaatakować, by nie 
narazić na niebezpieczeństwo 
przetrzymywanej w niewoli 
córki. Wierni przyjaciele Lu-
cilli, sprytna Toska i dziarski 
Rinaldo, mają plan jak urato-
wać księżniczkę i przekonać do 
swojej sprawy obywateli mia-
sta! Najważniejsze to trzymać 
się razem i pamiętać, że w jed-
ności siła, a przyjaźń drwi so-
bie z wojny!

Adaptacje literatury. Bia-
ły Kieł, scenariusz Cateri-
na Mognato, rysunki Walter 
Venturi, przekład Nika Sztorc, 
francuski komiks przygodowy, 
cena 34,99 zł.

Seria przedstawia komik-
sowe adaptacje arcydzieł świa-
towej literatury. „Biały Kieł” 
(ang. „White Fang”) to opub-

likowana w 1906 w Stanach 
Zjednoczonych opowieść Ja-
cka Londona o przygodach 
tytułowego mieszańca wilka i 
psa. Urodzony na wolności na 
dalekiej, dzikiej północy Ame-
ryki, przez przypadek trafia do 
wioski Indian i zostaje przez 
nich oswojony. Odsprzedany 
białemu traperowi, który zmu-
sza go do udziału w walkach 
psów, Biały Kieł musi odna-
leźć się w pełnym okrucień-
stwa świecie ludzi i wywalczyć 
sobie prawo do wolności. 

Adaptacje literatury. Wyspa 
skarbów, scenariusz Christop-
he Lemoine, rysunki Jean-Ma-
rie Woehrel, przekład Nika 
Sztorc, francuski komiks przy-
godowy, cena 34,99 zł. 

„Wyspa skarbów” Roberta 
Louisa Stevensona, to najwspa-
nialsza historia o piratach. Jej 
bohaterem jest Jim Hawkins, 
syn właścicieli tawerny „Ad-
miral Benbow”. U jednego z 
gości chłopiec znajduje tajem-
niczą mapę z miejscem ukrycia 
skarbu legendarnego herszta 
piratów kapitana Flinta. Jim 
rusza na poszukiwanie skarbu, 
okazuje się jednak, że załogę 
statku tworzą byli podwładni 
Flinta, chcący odzyskać skarb. 
Gdy docierają na zaznaczoną  
na mapie wyspę przekonują 
się, że skarbu ktoś pilnuje! Z 
powieści pochodzi wiele po-
pularnych do dziś wyobrażeń 
o piratach i pirackich symboli, 
m.in. pirat z drewnianą nogą, 
tzw. „czarna plama” – znak in-
formujący zdrajcę, że wydano 
na niego wyrok, oraz piosenka 
„Piętnastu chłopa na umrzyka 
skrzyni”. 

Diabełki – Siostrom wstęp 
wzbroniony! scenarius i rysun-
ki Olivier Dutto, przekład Ma-
ria Mosiewicz, seria Komiksy 
są super! komiks francuski hu-
mor, cena 49,99 zł.

Album zbiorczy z trzech to-
mów oryginalnych: Prawdziwe 
aniołki, Jedna siostra wystar-
czy i Siostrom wstęp wzbro-
niony!. Siostra i jej młodszy 
brat, zwani przez dalszą rodzi-
nę „dwiema dzikimi bestiami”, 
toczą ze sobą bezustanne boje. 
Zwykle wygrywa sprytniejsza 
Nina, bo ma mnóstwo pomy-
słów, aby rodzice karali Tom-
ka za rzeczy, których nie zro-
bił. Jednak nawet ona może się 
okazać bezradna w konfron-
tacji z kuzynem Frankiem... A 
jak poradzą sobie, gdy mama 
wyjedzie i zostaną z tatą, który 
nie przepada za gotowaniem i 
sprzątaniem? Czy to będzie ty-
dzień raju z pizzą i filmami? Z 
rodziców bohaterów też są nie-
złe ziółka...

Banki 
ukarane
BNP ParibasBank Pol-
ska oraz Bank Pocztowy 
bezprawnie ogranicza-
ły w bankowości elek-
tronicznej możliwość 
złożenia wniosków o 
wakacje kredytowe 
tylko do maksymalnie 
2 lub 4 zamiast 8 mie-
sięcy. Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsu-
mentów nałożył na te 
banki kary w łącznej 
wysokości prawie 3 
mln zł za naruszanie 
zbiorowych interesów 
konsumentów.

BARBARA KOWAL

Od prawie pół roku kon-
sumenci mogą korzystać 

z ustawowych wakacji kre-
dytowych. Zgodnie z ustawą 
od sierpnia 2022 r. do końca 
2023 r. konsumentom przy-
sługuje możliwość zawie-
szenia spłaty maksymalnie 8 
rat kredytu hipotecznego (w 
okresach wskazanych w usta-
wie). Wniosek mogą złożyć w 
formie papierowej albo elek-
tronicznej, w tym za pośred-
nictwem bankowości elektro-
nicznej.

Ustawodawca wprowa-
dził wakacje kredytowe, aby 
ulżyć osobom posiadającym 
kredyty hipoteczne w trud-
nym czasie wysokich stóp 
procentowych. Przepisy po-
zostawiają wybór konsu-
mentom, na jaki okres lub 
okresy chcą zawiesić spłatę 
rat i czy chcą wnioskować 
o to jednorazowo czy suk-
cesywnie. Ograniczanie te-
go uprawnienia przez banki 
jest bezprawne, oznacza bo-
wiem utrudnianie skorzysta-
nia z ustawowych prawkon-
sumentów.

UOKiK od początku 
obowiązywania przepisów o 
wakacjach kredytowych w 
ramach prowadzonych po-
stępowań wyjaśniających 
monitoruje, jak banki o nich 
informują i je realizują. Kon-
sumenci skarżyli się m.in. na 
to, że banki uniemożliwiają 
im wnioskowanie o wakacje 
kredytowe na jednym formu-
larzu na wszystkie przewi-
dziane prawem 8 okresów. Po 
wezwaniach UOKiK więk-
szość banków wycofała się z 
takich praktyk. Tym, które te-
go nie zrobiły postawiono za-
rzuty naruszania zbiorowych 
interesów konsumentów. 

Efektem są wydane właś-
nie 2 decyzje – wobec BNP 
Paribas Bank Polska oraz 
Banku Pocztowego. BNP Pa-
ribas początkowo w systemie 
bankowości elektronicznej 
umożliwiał złożenie wniosku 
tylko na 1 lub 2 miesiące III 
kwartału 2022 r. Zaniechał 
tej praktyki 8 września 2022 
r. Natomiast Bank Poczto-
wy do 17 października 2022 
r. dopuszczał w swoim sy-
stemie bankowości elektro-
nicznej jedynie wnioski na 
zawieszenie maksymalnie 4 
rat w 2022 r., przy czym na 
jednym wniosku mogły być 
to wyłącznie następujące po 
sobie miesiące. (red) 
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„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii

Pełen zakres usług stomatologicznych
Ozonoterapia. Piaskowanie zębów.

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

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

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

DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 
Specjalista pediatra, pulmunolog 

i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 
Diagnostyka nawracających 
infekcji dróg oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

Swarzędz os. Raczyńskiego 3/27 (domki) 
Przyjęcia po rejestracji telefonicznej 

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

Migrena 
kłopotliwy ból
Atak migreny najczęściej pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie 
i utrudnia normalne funkcjonowanie. Ta przewlekła choroba objawia się 
silnymi bólami głowy, z którymi trudno się uporać. Niekiedy ból jest tak 
silny, że pojawiają się problemy z mówieniem, a nawet poruszaniem się. 

BARBARA KOWAL

ZDROWIEZDROWIE

Na migrenę cierpią osoby w różnym wieku – 
również dzieci i młodzież. Zwykle choroba 

ujawnia się do 35 roku życia. Większość lekarzy 
uważa, że jest ona uwarunkowana genetycznie, 
choć dokładne przyczyny migreny nie są znane. 
Wiemy natomiast, że u kobiet bardzo często wią-
że się z wahaniami poziomu estrogenu. Częstość 
ataków rośnie w okresie menstruacji, gdy poziom 
tego hormonu znacznie się obniża.

Objawy migreny
Atak migreny jest bardzo charakterystyczny. 

To coś więcej niż zwykły ból głowy. Osoby cier-
piące na tę chorobę potrafią rozpoznać zbliżający 
się atak. Czasami są to szumy w uszach, sztyw-
nienie karku, a czasami drgająca powieka. Wśród 
objawów migreny wymienia się także drętwienie 
nóg lub rąk, nadmierną senność, zmęczenie, prob-
lemy z koncentracją. U niektórych osób pojawiają 
się mroczki przed oczami, rozdrażnienie, wahania 
nastroju, zaburzenia łaknienia, niekiedy nudności, 
a także nadwrażliwość na zapachy czy hałas. Jesz-
cze inni mają światłowstręt i uczucie pulsowania 
w głowie. Bóle migrenowe zwykle pojawiają się 
po jednej stronie czaszki – tuż nad skronią. Z cza-
sem zaczyna boleć cała głowa, a sam ból staje się 
coraz silniejszy.

Objawy migreny trwają łącznie od kilku do 
kilkudziesięciu godzin. W przypadku migreny z 
aurą najbardziej charakterystyczne są zaburzenia 
widzenia. Wówczas pojawiają się nie tylko wspo-
mniane wcześniej mroczki przed oczami, ale tak-
że błyski świetlne w polu widzenia czy zaburzenia 
ostrości widzenia. Tutaj także mogą pojawić się 
nudności, a nawet wymioty. 

Domowe sposoby na migrenę
Co robić w przypadku migreny? Gdy tab-

letka przeciwbólowa nie pomoże, a zwykle tak 
właśnie się dzieje, można spróbować domowych 
sposobów. Co prawda nie zwalczą bólu w stu 
procentach, ale przynajmniej mogą zmniejszą 
dolegliwość.
•  Zadbaj o właściwe nawodnienie organizmu.
•  Napij się kawy lub słodkiej herbaty – niektórym 

ludziom to pomaga.

•  Zamknij się w cichym, ciemnym i najlepiej 
chłodnym pomieszczeniu, na przykład w sy-
pialni. Odizolowanie się od wszelkich bodźców 
jest bardzo pomocne.

•  Zastosuj chłodny kompres na czoło i oczy.
•  Wykonaj samodzielnie lub poproś kogoś o wy-

konanie masażu ramion, karku i głowy.
•  Wetrzyj w skronie olejek miętowy.
•  Odczuwasz mdłości? Możesz wypić ziołową 

herbatę lub przyjąć lek przeciwwymiotny.
Objawy migreny mogą również zmniejszyć 

techniki relaksacyjne, akupunktura lub akupresu-
ra. Gdy bóle migrenowe są bardzo silne lub czę-
sto się powtarzają należy zgłosić się do lekarza 
najlepiej neurologa.

Masaż Kobido Up na bóle migrenowe
Rozwiązaniem na bóle migrenowe jest rów-

nież samaż Kobido UP. Ta niezwykle skuteczna 
technika obejmuje nie tylko twarz, ale również 
ramiona, kark i głowę. Likwiduje napięcie, roz-
luźnia, pozwala zrelaksować się i odprężyć. To 
wszystko z kolei wpływa na zniwelowanie dole-
gliwości bólowych. Efekty Kobido Up potwier-
dzają sami pacjenci. Przyznają oni, że masaż 
Kobido Up przyniósł im ulgę w dokuczliwych 
bólach głowy różnego pochodzenia – napięcio-
wych i migrenowych. 

Masaż Kobido UP łączy tradycyjne japońskie 
koncepcje medyczne z różnymi technikami mani-
pulacji rękami. Przez to, że działa kompleksowo 
na wiele poziomów tkanek głębokich, powięzi, 
mięśni i przyczepów mięśniowych, skutecznie 
zmniejsza uczucie stresu i nieprzyjemnego na-
pięcia pozwalając osiągnąć spektakularne efekty 
zdrowotne i wizualne. Przede wszystkim też od-
pręża i relaksuje.

Nawet zwykły i chwilowy ból głowy może 
wpłynąć na gorsze samopoczucie, natomiast 
migrenowy ból głowy niekorzystnie wpływa na 
ogólne funkcjonowanie człowieka. Najważniej-
sze jest ograniczenie czynników wywołujących 
napady takich jak niektóre produkty spożyw-
cze, alkohol (zwłaszcza czerwone wino), bodźce 
dźwiękowe i świetlne, stres czy brak snu. 

GALERIA TTW

FO
T.

 
 IN

TE
R

N
ET



25 stycznia 202314
GALERIA

MOTORYZACJA
www.twojtydzien.pl FO

T.
 

 T
O

M
A

SY
 M

A
Ń

KO
W

SK
I

Jeep® Avenger zwycięża

Nowy Jeep® Avenger, pierw-
szy w historii marki model 
z napędem elektrycznym 
(BEV), został zdobywcą ty-
tułu European Car of the 
Year 2023 (Europejski Sa-
mochód Roku 2023).

Kompaktowy Jeep Avenger B-
SUV jest pierwszym samocho-

dem marki Jeep, który zdobył tę pre-
stiżową nagrodę w 60-letniej historii 
plebiscytu.

Avenger trafił na krótką listę 
wraz z finałową szóstką w składzie: 
Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 
408, Renault Austral, Subaru Sol-
terra/Toyota bZ4X oraz Volkswa-
gen ID Buzz.

O zwycięstwie zadecydowały 
głosy niezależnego zespołu 57 juro-
rów pochodzących z 22 krajów i z 
dziewięciu wydawnictw motoryza-
cyjnych. Avenger uzyskał 328 punk-
tów i został uznany za najlepsze auto 
Europy w 2023 roku przez 21 człon-
ków jury, co dało mu 87 punktów 
przewagi nad drugim w rankingu 
samochodem. Jurorzy ze wszystkich 
krajów poza jednym sklasyfikowali 
Avengera w pierwszej trójce z miej-
scem na podium.

Wynik został ogłoszony w pią-

tek, 13 stycznia podczas salonu sa-
mochodowego w Brukseli.

Søren W. Rasmussen, nowy prze-
wodniczący Jury Car of the Year, mó-
wi o wyniku:

- Jeep Avenger jest zasłużonym 
zwycięzcą Car of the Year. W prze-
konujący sposób odzwierciedla czas, 
w który wkroczył świat motoryzacji i 
odzwierciedla swoim designem wiel-
ką zmianę, przed którą stoi ta znana 
marka. Jeep Avenger jest prawdzi-
wym Europejczykiem i ma tak wiele 
dobrych cech, które tak bardzo zado-
walają jury stojące za tytułem: Car of 
the Year 2023. Gratulujemy!.

- Jeep Avenger okazał się ideal-
nym połączeniem dla większości za-
stosowań: jest kompaktowy i zwinny 
do jazdy po mieście, ma wystarczają-
cą moc i moment obrotowy, aby po-
ruszać się po każdym rodzaju drogi, 
a także dobry zasięg nawet w przy-
padku podróży na średnim dystan-
sie. Mimo że ma zaledwie 4,08 me-
tra długości, w środku jest mnóstwo 
miejsca. Jest to samochód kompletny, 
a nie miejski. Ale przede wszystkim 
ma stylistykę, która porusza – powie-
dział Alberto Sabbatini, wiceprezes 
organizacji Car Of The Year.

Wprowadzenie na rynek Jeepa 

Avengera w Europie oznacza począ-
tek kolejnej fazy elektryfikacji mar-
ki Jeep – fali BEV – w ramach której 
do 2025 roku na rynek trafią cztery 
w pełni elektryczne modele. Do koń-
ca roku 2030 wszystkie samochody 
marki Jeep dostępne w sprzedaży 
na rynku europejskim będą w 100% 
elektryczne.

Nowy Avenger to kompaktowy 
SUV mierzący zaledwie cztery me-
try, który pozycjonuje się w szybko 
rosnącym, drugim pod względem 
wielkości, europejskim segmencie 
B-SUV.

Zwinny i przyjemny w prowa-
dzeniu, Jeep Avenger oferuje dyna-
miczne osiągi dzięki błyskawicznie 

dostępnemu momentowi obrotowe-
mu oraz wyróżnia się bezgłośną 
jazdą. Nowy SUV jest przeznaczo-
ny dla osób prowadzących aktywny 
tryb życia, poszukujących modelu 
o kompaktowych wymiarach i naj-
nowocześniejszych rozwiązaniach 
technologicznych.

Avenger oferuje 400 km zasię-
gu zgodnie z normą WLTP, który 
w cyklu miejskim zwiększa się do 
550 km*. Nowy elektryczny układ 
napędowy łączy unikalny 400-wol-
towy silnik elektryczny o mocy 115 
kW i maksymalnym momencie ob-
rotowym wynoszącym 260 Nm z 

nowym akumulatorem o 
pojemności 54 kWh. 

Kontynuując suk-
ces ekskluzywnej 1st 
Edition, w pełni wypo-
sażonej wersji premiero-
wej, której 8 000 sztuk 
sprzedano po premierze 
na Międzynarodowym 
Salonie Samochodowym 
w Paryżu w październi-
ku, można teraz skła-
dać zamówienia na ca-
łą gamę Jeepa Avengera. 
Pierwsze dostawy spo-
dziewane są w drugim 
kwartale tego roku.

W Polsce Jeep Aven-
ger jest oferowany w 
konkurencyjnej cenie  
nawet 147.000 zł dzię-
ki rządowym dopłatom 
do zakupu aut elektrycz-
nych**, co ułatwia klien-
tom przejście na napęd 
elektryczny.

Jaguar I-PACE 
atrakcyjny
Dzięki silnikowi o mocy 400 km, momentowi obrotowemu 
696 nm i napędowi na wszystkie koła I-PACE od 0 do 100 
km/h przyspiesza w zaledwie 4,8 sekundy. 

Z niskim centrum ciężkości, za-
awansowanymi systemami za-

wieszenia oraz kompaktowymi, wy-
dajnymi elektrycznymi silnikami na 
każdej osi I-PACE oferuje balans 
możliwości napędu na wszystkie 
koła łącznie z imponującym zasię-
giem rzeczywistym oraz wyjątko-
wym komfortem i codzienną uży-
tecznością. 

Wszystkie koła oferowane w I-
PACE jako standardowe wyposaże-
nie są teraz diamentowo szlifowane, 
podczas gdy efektowne 22-calowe 
felgi Style 5069 teraz mają wy-
kończenie w odcieniu Satin Grey, 
by podkreślić ich śruby z włók-
na węglowego. Wszystkie 22-ca-
lowe felgi mogą być wyposażone 
w samouszczelniające się opony 
All-Season.

I-PACE zapewnia prawdziwe 
doświadczenie jazdy Jaguarem. Z 
lekkimi, kompaktowymi i wydajny-
mi silnikami elektrycznymi zinte-
growanymi z przednią i tylną osią, 
I-PACE potrafi przyspieszyć od 0 
do 100 km/h w zaledwie 4,8 sekun-
dy i osiągnąć maksymalną prędkość 
200 km/h. 

Litowo-jonowy akumulator I-
PACE o mocy 90kWh zapewnia 
zasięg aż do 470 km (WLTP). Pod-
czas ładowania przy użyciu szybko 
rosnącej sieci publicznych stacji ła-
dowania ładowarka 100kW DC mo-
że dodać do 127 km zasięgu w kwa-

drans. Klienci z dostępem do prądu 
trójfazowego oraz domowym wal-
lboxem 11 kW mogą dodać 53 km 
zasięgu (WLTP) na godzinę, a peł-
ne ładowanie zajmuje tylko 8,6 h. 
Klienci z układem jednofazowym, 
używający wallboxów 7 kW, są w 
stanie osiągnąć do 35 km naładowa-
nia, a pełne ładowanie w 12,75 h.

Aby zmaksymalizować korzy-
ści z tańszej taryfy prądu, dostępna 
jest funkcja Low Cost Hours Only 
(Tylko Tanie Godziny): wystarczy 
ustawić czas rozpoczęcia i zakoń-
czenia, które pokrywają się z taryfą 
– zazwyczaj są to godziny nocne – a 
ładowanie będzie się odbywać tylko 
o tej porze. 

Klienci mogą także ustawić 
koniec ładowania, gdy akumula-
tor osiągnie określony poziom – na 
przykład 80 procent. Ta funkcja jest 
szczególnie przydatna podczas uży-
wania publicznych ładowarek, po-
nieważ pozwala dodać tylko ten 
zasięg, który jest potrzebny, by do-
trzeć do celu. 

W przestronnym wnętrzu I-PA-
CE znajduje się cała technologia 
potrzebna, by każdą podróż uczynić 
przyjemniejszą. Wszystkie modele 
w tej linii mają szybki, intuicyjny sy-
stem infotainment Pivi Pro, oferują-
cy płynną łączność poprzez bezprze-
wodowe Apple CarPlay lub Android 
Auto, zintegrowane sterowanie gło-
sowe Alexa, Spotify oraz nawigację 
what3words. Pivi Pro – razem z in-
nymi systemami w całym pojeździe 
– jest zawsze aktualny dzięki aktu-
alizacjom w technologii software-
over-the-air.

W roku modelowym 2024 li-
nia I-PACE składa się z: R-Dyna-
mic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic 
HSE i 400 SPORT (w zależności 
od rynku).
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Bartłomiej Topa zasiadł 
po raz kolejny za kierownicą 
najlepiej wyposażonej wer-
sji nowego Mitsubishi Eclip-
se Cross PHEV Instyle Plus 
4WD tym razem w kolorze 
grafitowym. Auto wyróżnia 
się awangardowym wzorni-
ctwem i napędem hybrydowo 
elektrycznym, pozwalającym 
na ładowanie akumulatora 
trakcyjnego z zewnętrznego 
źródła. Szybkie ładowanie 
prądem stałym do 80% po-
jemności baterii z ładowarek 
prądu stałego trwa 25 minut. 
Samochód dysponuje ponad-
to innowacyjnym napędem na 
cztery koła Super All Whe-
el Control, który korzysta 
z 2 silników elektrycznych 
umieszczonych przy przed-
niej i tylnej osi. 

Jednostka spalinowa pod 
maską służy głównie do łado-
wania akumulatora trakcyj-
nego oraz wspierania napędu 

elektrycznego wtedy, kiedy 
jest to niezbędne. Łączna moc 
zespołu napędowego wyno-
si 188 KM a napęd na 4 koła 
jest dostępny także w trybie 
bezemisyjnym, co odróżnia 
model Mitsubishi od pojaz-
dów konkurencji. Oznacza to, 
że samochód może korzystać 
z czystej energii nie tylko w 
miejskich strefach zeroemi-
syjnych, ale również po zje-
chaniu w teren, na kampin-
gach, leśnych duktach. 

Przeniesienie napędu na 
koła odbywa się – podobnie 
jak w samochodach w peł-
ni elektrycznych – poprzez 
jednobiegową przekładnię, 
gwarantującą płynne przy-
spieszanie, co zapewnia rów-
nież bezpośredni napęd obu 
osi wprost z silników elek-
trycznych, przekazujących 
pełny moment obrotowy na-
tychmiast, od najniższych 
obrotów. Gniazdo 230 V o 
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Nissan Qashqai  
z napędem 
Elektryzująca moc bez ładowania

N a   
,   — tel : 

pon. — pt.: .00– .00, sob.: .00– .00

www. .

Wszelkie prezentowane informacje, zdjęcia, specyfikacje, opisy, ilustracje lub parametry techniczne służą wyłącznie celom informacyjnym, nie stanowią potwierdzenia dostępności poszczególnych modeli pojazdów, wersji 
wyposażenia, wersji napędów i nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Nissan Qashqai z napędem e-POWER - zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP (l/km): 5,3-5,4; emisja 
CO₂ w cyklu mieszanym WLTP (g/km): 120–123. Zużycie paliwa i emisje CO₂ podano zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. Przedstawione dane techniczne są zgodne z nową procedurą testową WLTP (Worldwide 
Harmonized Test Procedure for light vehicles) stosowaną do obliczania zużycia paliwa oraz emisji CO₂. Dane testowanych samochodów, porównywane są wyłącznie według tych samych procedur. Rzeczywiste wyniki mogą 
różnić się w zależności od czynników takich jak warunki pogodowe, styl jazdy, obciążenie pojazdu lub wszelkie akcesoria zamontowane po rejestracji pojazdu. Rozszerzona Gwarancja Nissana jest produktem ubezpieczeniowym, 
oferowanym przez Nissan International Insurance Ltd. Oferowane dodatkowe 2 lata rozszerzonej gwarancji jest ważne dla limitu 100 000 km (oprócz 3-letniej gwarancji producenta oferowany produkt rozszerzonej gwarancji 
obejmuje dodatkowe 2 lata lub łączny przebieg 100 000 km w okresie 5 lat, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Informacja nie jest kompletna. Produkt jest zgodny z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W celu uzyskania 
bliższych informacji prosimy skontaktować się z autoryzowanym dealerem Nissana.

lat
lub 100 000 km
rozszerzonej
gwarancji

Bartłomiej Topa w Mitsubishi Nowe Lexusy w Tokio
Lexus podczas targów Tokyo Auto Salon i Tokyo 
Outdoor Show zaplanowanych na 13-15 stycznia 
zaprezentował sportową odmianę elektrycznego 
modelu RZ, LX-a 600 „OFFROAD”, który brał udział 
w rajdzie Baja 1000, outdorowe odmiany RX-a i GX-
a, a także nową odsłonę napędzanego wodorowym 
silnikiem spalinowym buggy ROV Concept.

Centralne miejsce wystawy Lexusa w Tokio zajmował RZ 
Sport Concept. Samochód został opracowany wraz z kie-

rowcą wyścigowym Mashiro Sasakim, który brał udział także 
we wcześniejszym rozwoju pierwszego zbudowanego od pod-
staw elektrycznego auta marki. RZ Sport Concept wyróżnia się 
mocniejszym napędem. Samochód ma dwa silniki elektryczne 
o mocy 150 kW każdy, które napędzają obie osie. Wprowa-
dzono zmiany do układu jezdnego, obniżając zawieszenie o 35 
mm, a także zastosowano nowe elementy zaprojektowane pod 
kątem jak największej wydajności aerodynamicznej. We wnę-
trzu zamontowano cztery sportowe fotele, a z zewnątrz uwagę 

przyciągają uwagę duże, 21-calowe koła oraz dwukolorowe 
malowanie nadwozia. Delikatnie błyszczący biały lakier „Ha-
kugin” połączono zczarnym kontrastującym pasem, dodano też 
akcenty w kolorze niebieskim.

Sportowy charakter ma również Lexus LX 600 „OFFRO-
AD”. Samochód w barwach TEAM JAOS brał udział w listo-
padowym rajdzie Baja 1000 w Meksyku, gdzie załoga starto-
wała w klasie samochodów produkcyjny. Rywalizacja w bardzo 
trudnym terenie trwała non-stop na dystansie ponad 1600 km, 
co było doskonałym testem wytrzymałości dla samochodu i 
rozwiązań Lexusa.

W Tokio Lexus zaprezentował też prototypowe auta, które 
zostały stworzone do jazdy po nieutwardzonych drogach i ma-
ją pełen ekwipunek do wypraw cross-country. Lexus RX Out-
door Concept powstał na bazie modelu RX 450h, czyli pierw-
szej hybrydy typu plug-in w gamie modelu. Samochód został 
wzmocniony pod kątem jazdy w terenie, ma 18-calowe opony 
typu AT, a także bagażnik dachowy z namiotem. RX Outdoor 
Concept został pomalowany matowym lakierem „Regolith”, 
takim samym jak model ROV Concept 2. To nowa odsłona 
dwumiejscowego, terenowego buggy, który napędzany jest 
wodorowym silnikiem spalinowym o pojemności jednego li-
tra. ROV Concept 2 został wyposażony w koła z bezpowietrz-
nymi oponami.

Wyprawową wystawę Lexusa uzupełnił GX Outdoor Con-
cept, do stworzenia którego wykorzystano cieszący się dużą 
popularnością w krajach Bliskiego Wschodu oraz Ameryki 
Północnej model GX 460. Auto ma zmodyfikowane zawie-
szenie, wzmocnione nadwozie, opony typu MT, a także na-
miot dachowy.

Bartłomiej Topa – znany aktor teatralny i filmowy, który jest ambasadorem 
marki Mitsubishi w Polsce od 4 lat, odebrał kluczyki najnowszego modelu 
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. Samochód, poza walorami użytkowymi 
idealnie wpisuje się w potrzeby chronienia klimatu, które promuje aktor, 
pomoże również w realizacji serii filmów edukacyjnych upowszechniają-
cych ekologiczne zachowania i przedstawiających wyjątkowe zakątki.  

sięg  wynosi około 600 km, 
jest więc połączeniem walo-
rów ekologicznych, długiego 
zasięgu i oszczędności. 

Koszt przejechania 100 
km przy obecnych cenach 
paliwa i prądu może okazać 
się nawet 3-krotnie niższy w 
porównaniu z modelami spa-
linowymi. Mitsubishi Eclip-
se Cross PHEV, objęty jest 5-
letnią gwarancją (do 100.000 
km) na cały samochód oraz 5-
letnim Mitsubishi Assistance 
Package (bez limitu przebie-
gu) oraz 8 latami gwarancji 
(do 160.000 km) na pojem-
ność akumulatora trakcyjne-
go, ładowanego z zewnętrz-
nego źródła.

- Dbałość o ekologię i na-
szą planetę to jeden z moich 
priorytetów, dlatego wybra-
łem markę Mitsubishi, która 
oferuje samochody przyjazne 
środowisku. Ogromnie doce-
niam efektywny napęd 4x4 
nowego Mitsubishi Eclipse 
Cross PHEV, niesamowitą 
ciszę i wygodę we wnętrzu i 
fakt, że będąc w mieście, nie 
muszę jeździć na stacje ben-
zynowe i mogę ładować auto 
ze zwykłego gniazdka lub na 
stacji szybkiego ładowania. 
Wielką zaletą tego auta jest 
zasięg – dzięki niemu mo-
gę pokonać w trasie ponad 
600 kilometrów – powiedział 
Bartłomiej Topa.

mocy 1500 W pozwala na 
korzystanie z urządzeń elek-
trycznych, oświetlenia, w 
miejscach odległych od sie-
ci energetycznej, zmieniając 
samochód w jeżdżący bank 
energii. W trybie bezemi-
syjnym Mitsubishi Eclipse 
Cross PHEV może przeje-
chać do 55 km, a pełny za-


