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Szczotkuj i wmasuj
Antycellulitowy zestaw szczotka do masażu na sucho 

+ żel modelujący sylwetkę z serii LIRENE Make me 
slim! (38.99 zł, 100 ml) zawiera 98% składników pochodzenia 
naturalnego. Szczotkowanie ciała na sucho to rytuał piękna, 
którego historia sięga starożytności. Tradycyjna japońska ką-
piel nie mogła obejść się bez wcześniejszego szczotkowania 
suszonymi owocami trukwy egipskiej i szorstkimi kawałkami 
materiału. Innowacyjna formuła żelu została oparta na pipe-
rynie zwiększającej wchłanianie do głębszych warstw skóry 
cennych składników aktywnych. Pobudza ona lipolizę oraz ha-
muje tworzenie nowych komórek tłuszczowych. Activslim przyspiesza spalanie 
tkanki tłuszczowej, a yerba matte i stewia hamują lipogenezę, redukują widoczność cellulitu, 
zwiększają jędrność, gładkość i napięcie skóry. Naturalny olejek eteryczny z grapefruita wspo-
maga usuwanie toksyn z organizmu.

Soczysta brzoskwinia
OH, JUST PEACHY LIRENE! to nowa seria do brzoskwiniowej pielęgnacji. Lekki krem 

nawilżający SPF 30 pod makijaż (28.99 zł, 50 ml) odpowiedni do cery wrażliwej ma 
bardzo lekką konsystencję. Zawiera olejek z pestek brzoskwini – naturalny olej o dużej bioz-
godności z lipidami naskórka. Nawilża, regeneruje i odżywia bez tłustej warstwy. Fotostabilne 
filtry, regenerujące ceramidy, ochronny resweratrol i witaminy C i B3 pielęgnują cerę. Kojący 
krem-żel pod oczy z efektem chłodzenia (21.99 zł, 15 ml) redukuje cienie i worki pod ocza-
mi! Zawiera olejek z pestek brzoskwini, kofeinę, prowitaminę B5 i nawilżający aloes. Masełko 
do demakijażu (19.99 zł, 50 ml)  to połączony olejek z pestek brzoskwini, masło shea, masło 

murumuru i olej różany. Delikatnie wmasuj w skórę twarzy i 
powiek aż do rozpuszczenia maki-
jażu. Spłucz ciepłą wodą, aby cera 
była idealnie czysta. Żel micelar-
ny do demakijażu twarzy i oczu 
(16.99 zł, 145 ml)  zawiera olejek 
z pestek brzoskwini, aloes, hydrolat 
grejpfrutowy. Wmasuj żel w skórę 
i dokładnie spłucz ciepłą wodą. Sto-
suj solo lub jako drugi krok po ma-
sełku do demakijażu.

Bąbelki na twarzy
Żel -maska bąblująca 2 w 1 do mycia twarzy LIRENE (15.99 zł, 75 ml) oczyści 

skórę tysiącami bąbelków, które delikatnie musując usuną zanieczyszczenia i 
pozostałości makijażu. Smoczy owoc (pitaja) nawilża i nadaje skórze miękkość. 
Ekstrakt z malin - źródło minerałów i witamin A i C zapewnia zdrowy wygląd. 
Nałóż niewielką ilość żelu na mokrą skórę twarzy, omijając okolicę oczu i ust. Po-
zostaw na około 2 minuty do spienienia i poczuj musujące bąbelki, które idealnie 
oczyszczą Twoją skórę! Dokładnie spłucz czystą wodą. 

Sephora Collection dla włosów
Sephora Collection oferuje nową, skuteczną pielęgnację włosów. Szampon Wzmacniający 

(300 ml, 49 zł) wzbogacony biotyną i fitoproteinami naprawia włosy uszkodzone, osłabio-
ne, suche od nasady aż po same końce. Opracowany w 93% ze składników pochodzenia natu-
ralnego 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 wzmacnia 
i naprawia włosy zniszczone, łamliwe, suche jednocześnie je nawilżając. Już od pierwszego za-
stosowania 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 bioty-
ną i białkami roślinnymi o budowie zbliżonej do keratyny. Formuła bez spłukiwania, przyjem-
na 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 naturalnych z olejkiem Moringa i 
witaminą F intensywnie odżywi każdy rodzaj włosów (suche, kręcone, nawet cienkie). Jego 

nietłusta formuła bez spłukiwania jest łatwa w użyciu 
na suchych lub wilgotnych włosach. Peeling do skó-
ry 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 nadaje włosom połysk. 

Nawilżająca Proteinowa Maska (200 ml, 69 zł) 
nawilża i za-
pobiega roz-
dwajaniu się 
końcówek. 
Już od pierw-
szej aplika-
cji włosy są 
miękkie i 
sprężyste. 

ZIAJA dla pięknych włosów 
Produkty do włosów z przyjemnie pach-

nącej świeżą bryzą serii limitowane lato mar-
ki ZIAJA  ponownie zawitały w w sklepach 
Ziaja i na ziaja.com. Lamelarna maska (100 
ml, ok. 10 zł) wygładza i nawilża włosy. Pod-
kreśla skręt loków, ułatwia rozczesywanie. Ma 
96% składników pochodzenia naturalnego: 
ochronny antyutleniacz - biotynę, witaminy 
B3, B5, B6 i wodę termalną z mikroelemen-
tami podobnie jak Micelarny szampon, który 
delikatnie myje, nawilża i wygładza puszące 
się włosy (ok. 9 zł, 200 ml). Hialuronowa od-
żywka sos do włosów i balsam do ciała (160 
ml, ok. 11 zł) nawilża skórę, wzmacnia i dyscyplinuje włosy. Za-
wiera: kwas hialuronowy, biotynę, witaminy. Modelujący spray 
tworzy efekt „surferskich” fal. Nadaje włosom kształt i objętość. 
Odżywia, zawiera też sól morską (ok. 9 zł, 90 ml).

Wegańska seria ZIAJA naturalnie pielęgnujemy pomoże 
utrzymać efekt zadbanych, wypielęgnowanych włosów Łagod-
ny szampon do włosów i skóry głowy oczyszczająco-nawil-
żający myje włosy i oczyszcza skórę głowy. Usuwa pozostało-
ści kosmetyków. Nie narusza naturalnego pH skóry. Receptura 
oparta na delikatności sulfobursztynianów, kwasu mlekowego i 
alkoholi tłuszczowych zawiera oliwne fitosterole i nawilżającą 
glicerynę. Skuteczny, bezpieczny dla skóry i przyjazny dla śro-
dowiska ma krótką listę składników - łagodnych, biodegradowal-
nych, z odnawialnych źródeł. Zapach pochodzi z olejków roślin, którym nie grozi wyginięcie 
(ok. 10 zł, 200 ml). Maska do włosów (150 ml, ok. 10 zł) zawiera oliwne fitosterole, nawilża-
jący kompleks soli PCA i monoglicerydu kwasu oleinowego. Jest bezpieczna dla skóry i przy-
jazna dla środowiska. Nawilża przesuszone włosy, wygładza, i przywraca połysk. 

Zdrowy, regenerujący sen
Szybciej zasypiać i budzić się wypoczętym? W zadbaniu o na-

turalny cykl snu pomoże OYONO® NOC - nowość wśród 
produktów wspomagających zdrowy sen. Dzięki trójfazowej bu-
dowie uwalnia substancje tak, by naturalnie go wspierały. Skład-
niki uwalniane w fazie natychmiastowej pomagają się odprężyć, 
zerwać błędne koło stresu i szybciej zasnąć. Witamina B6 po-
maga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz 
przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Melatoni-

na przyczynia się do skrócenia czasu zasypiania. Składniki OYONO® NOC uwalniane w fazie 
ciągłej wspomagają spokojny, regenerujący sen: melisa lekarska wspomaga zasypianie, wspiera 
stan relaksacji oraz nieprzerwany, zdrowy sen, głóg przyczynia się do zmniejszenia niepokoju 
oraz wspiera lepszy sen. Składniki uwalniane w trzeciej fazie pomagają przespać całą noc bez 
wybudzeń, dzięki czemu sen jest lepszy. Kozłek lekarski (waleriana) wspomaga zasypianie i 
stan relaksacji oraz zdrowy sen, męczennica cielista (passiflora) pomaga w odprężeniu i wspie-
ra spokojny sen. Więcej informacji na: https://jakzasnac.pl. Cena 25,90 zł. 

ZDROWIE

Nowa Gwinea autor Grze-
gorz Rejchtman, ilustracje 
Paulina Wach, gra planszo-
wa dla 2 - 4 osób powyżej 8 
lat, czas rozgrywki ok. 25 mi-
nut, cena 129,99 zł, Wydaw-
nictwo Egmont.

Autorem gry jest Grze-
gorz Rejchtman – informatyk, 
twórca serii bestsellerowych 
gier „UBONGO” oraz „PA-
PUA”. Zapraszamy w podróż 
na Nową Gwineę, drugą pod 
względem wielkości wyspę 
świata, zieloną krainę ende-
micznych roślin, rajskich pta-
ków i dziko żyjących plemion. 
To gra logiczna, ale proste za-
sady pozwalają szybko się nią 
cieszyć. 400 zadań i kombi-
nacji nie nudzi się. Plansze z 
zadaniami mają różne stop-
nie trudności. Celem gry jest 
wybudowanie nowej wioski 
na wyspie z kafelków chat 
o różnych kształtach. Gracze 
układają je na swojej planszy 
zadań, począwszy od wylo-

sowanego totemu startowe-
go tak, aby zakrywały one 
źródła wody oraz jak najwię-
cej drzew owocowych. Chaty 
mogą się stykać tylko rogami. 
Komu uda się zakryć wszyst-
kie źródła wody, kończy turę. 
Po 9 turach zwycięża gracz z 
największą liczbą punktów. 
Gra ma 32 dwustronne plan-
sze zadan (192 zwykłych, 192 
trudnych), 48 kafelków chat, 
4 pionki, 4 żetony punktów, 
tor punktacji i kostkę. 

Łap za słówka! Pomysłowa 
gra językowa autorzy Wol-
fang Kramer i Michael Kies-
ling, gra planszowa dla 3-8 
osób powyżej 10 roku życia, 
średni czas gry 30 minut, ce-
na 69,99 zł, Wydawca  Story 
House Egmont.

Gra w skojarzenia dla mi-

łośników i miłośniczek poty-
czek słownych i językowych. 
Kolejna propozycja z cyklu, 
w którym ukazały się: Łap za 
słówka! Imprezowa gra słow-
na oraz Łap za słówka! Gra 
karciana. Łap za słówka! Po-
mysłowa gra językowa jest 
najbardziej skomplikowana, 
a gracze tworzą słowa z ka-
tegorii, ale nie na konkretną 
literę. Pojawia się też element 
ryzyka. Po rozpoczęciu wszy-
scy zapisują jak najwięcej słó-
wek na zadany temat. Nie-
stety, każdy gracz ze swojej 
listy słówek musi wykreślić 
te, które wcześniej odczytają 
na głos inni uczestnicy. Warto 
wybrać najbardziej oryginal-
ne, jedyne w swoim rodzaju 
wyrazy, na które nie wpad-
nie nikt inny. A czas ucie-
ka. Gracze sami decydują, ile 
punktów mogą zdobyć. Liczy 
się każde wyjątkowe słowo 
odczytane na głos. Jeśli inni 
gracze będą mieli takie same 
pomysły, można wyjść z roz-
grywki bez słowa. Atutem gry 
jest jej różnorodność i do wy-
boru aż 480 zadań na 48 kar-
tach. Do gry można zaprosić 
aż 8 osób. Elementy to karty 
zadań, 48 kart punktów, 12 
kart utrudnień, karta startu, 
karta mety, 8 pionków, klep-
sydra i notes. Gra jest dostęp-
na na www.egmont.pl.
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Najpierw miłość, potem… długi

Niedawno, jeden z takich zaczepił 
na Instagramie kobietę z Warsza-

wy. „Kochanie, dziękuję za to, że je-
steś moją fanką. Jak się masz i skąd 
jesteś?” – napisał, podające się za… 
serialowego Wiedźmina, Henry’ego 
Cavilla. Przez kilka tygodni zapew-
niał o rodzącym się uczuciu, opowia-
dał w szczegółach o rodzinie i pracy. 
Wszystko po to, by wybadać, jak ma-
jętna jest kobieta i jak dużą sumę da 
się od niej wyłudzić. Natomiast „Will 
Smith”, który pisał do 35-latki z po-
wiatu chełmskiego, miał już od same-
go początku bardzo sprecyzowane wy-
magania finansowe. Zwodził planami 
na wspólne życie i obiecywał wysłać 
do Polski paczkę diamentów wartych 
6 mln dolarów. Aby pokryć koszty tej 
przesyłki, zażądał od kobiety przelewu 
w wysokości 45 tysięcy złotych, który 
natychmiast dostał . 

Ale smutną rekordzistką wśród 
ofiar domniemanych „gwiazd kina” 
jest jak dotąd mieszkanka Piaseczna, 
która bez wahania przekazała 600 ty-
sięcy złotych na… leczenie Clinta Ea-
stwooda. 

Zresztą przestępcy podają się jed-
nak nie tylko za celebrytów, ale też za 
rozwiedzionego biznesmena czy sa-
motnego żołnierza wysłanego na mi-
sję do Afganistanu. Są tak skuteczni, 
że ofiary przekazują im oszczędności 
całego życia, sprzedają dobytek, za-
ciągają kredyty. Fikcyjna tożsamość 
to tylko jedno z wielu internetowych 
oszustw z miłością w tle. Jakie jesz-
cze metody stosują przestępcy i jak się 
przed nimi chronić? 
„IDEALNA” MIŁOŚĆ, KTÓRA 

KOSZTUJE MILIONY
Alarmujące jest to, że choć wy-

żej przytoczone przykłady oszustw 
były bardzo nagłośnione medialnie, 
to jednak podobne sytuacje zdarzają 
się codziennie. Dlaczego wciąż da-
jemy się nabrać na ograne sztuczki? 
Kluczem jest tu wzbudzanie zaufania 
przez oszustów. 

„Matrymonialni” przestępcy gra-
sujący w sieci potrafią bardzo długo i 
żmudnie budować wrażenie realności. 
„Celebryci” odwołują się do faktycz-
nych zdarzeń z życiorysu aktorów, wy-
syłają zdjęcia (np. fotomontaże z inny-
mi gwiazdami). „Żołnierze” pokazują 
zdjęcia przepustek, a „lekarze” wzru-
szające zdjęcia z leczonymi pacjen-
tami i na dowód majętności – swoje 
wystawne domy lub bilety lotnicze, 
które rzekomo zakupili, by już za kil-
ka dni odwiedzić zakochaną osobę.  
W mediach społecznościowych uwia-
rygadniają się, dodając do kontaktów 
także znajomych ofiary. Bywa nawet, 
że proszą na początek o drobną po-
życzkę… i zwracają w ciągu kilku 
dni! Piszą i dzwonią o różnych po-

rach, z zaangażowaniem pytają o pry-
watne sprawy. Omotana i przekonana 
o uczciwości adoratora osoba, brnie 
dalej w pułapkę, i co gorsza, zdradza 
coraz więcej cennych informacji: mó-
wi, gdzie pracuje, co posiada. Wysyła 
kolejny raz pieniądze – w końcu wy-
branek/wybranka to osoba zamożna, 
ma tylko przejściowe kłopoty, niedłu-
go odda całą sumę…. Absurdalność i 
ogromne zagrożenie finansowe w tej 
sytuacji zauważyłby każdy postronny 
obserwator, jednak problem w tym, że 
zakochani nikogo nie pytają o radę. 

W uczuciowo-finansową matnię 
wpadają kobiety i mężczyźni. Niejed-
nokrotnie, gdy ofiary przekażą złodzie-
jowi całe oszczędności, a ten nie ustaje 
z prośbami, sprzedają drogie przed-
mioty i zaciągają kredyty, stopniowo 
pogrążając się w długach i nawet wte-
dy nie umieją racjonalnie ocenić swo-
jej sytuacji. Otrzeźwienie pojawia się 
dopiero, gdy adorator znika, a do rąk 
trafia wezwanie do zapłaty. Wtedy 
jest już niestety za późno. Przestęp-
com udaje się oszukać również osoby 
pozostające w małżeństwach. Wtedy 
konsekwencje powstania długów mo-
gą ponieść także najbliżsi. Dlatego pod 
żadnym pozorem nie przekazujemy 
pieniędzy osobie, którą znamy jednie 
przez Internet.

WIRTUALNA KARTKA 
OD TAJEMNICZEGO 

WIELBICIELA?
NIE, TO GROŹNY WIRUS!
Zdarza się też, że internauci znaj-

dują w swojej skrzynce mailowej lub 
w telefonie szkodliwe „miłosne” wia-
domości. W mailu/SMS-ie jest zawar-
ta informacja podobna do tej: „Zobacz, 
kto Cię kocha! XX <tu imię> chce Ci 
przesłać wirtualną kartkę. Kliknij w 
link!/ Pobierz załącznik!”. 

Kliknięcie w odnośnik lub pobra-
nie załączonego pliku powoduje ściąg-
nięcie wirusa i zainfekowanie urządze-
nia. Dalszy scenariusz może wyglądać 
różnie, w zależności od typu złośliwe-
go oprogramowania. Może zabloko-
wać dostęp do komputera/telefonu, 
żądając wpłaty określonej kwoty na 
podane konto. Może być też tak, że 
niewinnie wyglądający załącznik np. 
o nazwie meandyou.exe jest „roba-
kiem”, który działając w tle, zainsta-
luje nakładki na aplikacjach banko-
wych czy streamingowych. A kiedy 
przy najbliższej okazji będziemy się 
do nich logować, skopiuje dane dostę-
pu do bankowości elektronicznej czy 
numery karty kredytowej. 

Jeśli nasze konto stanie się obiek-
tem ataku, zorientujemy się zapewne 
dość szybko, gdy zauważymy, że znik-
nęły oszczędności. Zdarza się również, 
że oszuści „niezauważalnie” pobierają 
mniejsze szumy, regularnie uszczupla-

Miłości w sieci szuka dziś nawet 6 mln ludzi. Niestety, im 
jest ich więcej, tym szybciej przybywa oszustów, którzy 
to wykorzystują. Uwodzą „ofiary”, a potem bezlitośnie 
czyszczą ich portfele. 

KRYSTIAN ZAMORSKI

jąc nasze konta.  Niestety, to może nie 
być koniec kłopotów, bo dzięki prze-
chwyconym danym logowania i nu-
merom kart płatniczych, przestępcy 
mogą wyrządzić nam jeszcze większą 
szkodę finansową: zawierać w naszym 
imieniu umowy, zaciągać kredyty, ot-
wierać fałszywe firmy. O istnieniu ta-
kich sytuacji możemy się dowiedzieć 
nawet po paru latach od ataku, co 
może skutkować powstaniem nie tyl-
ko niezawinionego, ogromnego dłu-
gu, ale i długotrwałymi problemami 
prawnymi.
ZAPŁAĆ ALBO POWIEM TWO-

JEJ ŻONIE…
Nie brakuje też sytuacji, gdy prze-

stępcy budują intrygę daleko wycho-
dzącą poza kontakty internetowe, ale 
to właśnie w sieci wszystko się za-
czyna. Najpierw namierzają ofiarę w 
mediach społecznościowych – celowo 
szukają osób pozostających w stałych 
związkach bądź żonatych/zamężnych 
i najlepiej oczywiście – dobrze sytu-
owanych. „Skanują” dokładnie konta 
ofiar oraz treści, które tam udostęp-
niają: zdjęcia domów, samochodów, 
pobytów na zagranicznych wakacjach. 
Jeśli wybrany „cel” ma dzieci, to tym 
lepiej (dla oszusta). 

Potem zaczynają się „łowy”. Za-
czepiają, adorują, wysyłają na zachę-
tę swoje intymne zdjęcia i to samo 
proszą ofiarę. Gdy wirtualny romans 
wystarczająco rozkwitnie, w końcu 
proponują spotkanie. Czujność ofia-
ry jest zupełnie uśpiona – oto spotkał/
spotkała miłość swojego życia i teraz 
uczucie przechodzi do rzeczywistości! 
I faktycznie: dochodzi do spotkań. Za-
kochana ofiara zupełnie się angażuje: 

wyznaje miłość w prywatnych wiado-
mościach, pozuje do wspólnych zdjęć 
z kochankiem/kochanką – i o to właś-
nie chodzi naciągaczowi: skrzętnie 
gromadzi wszystkie dowody zdrady. 

Kłopoty zaczynają się, gdy ofia-
ra chce się wycofać z romansu lub 
gdy nie może/nie chce fundować pre-
zentów. Szantażysta/szantażysta grozi 
ujawnieniem kompromitujących in-
formacji, zrujnowaniem życia rodzin-
nego i zawodowego. 

Wyłudzenia finansowe, do których 
dochodzi na podstawie szantażu, są 
szczególnie groźne, bo potrafią trwać 
latami: jeśli ktoś zapłaci raz, prawdo-
podobnie będzie płacić „bez końca” 
albo do momentu kompletnej ruiny fi-
nansowej i życia osobistego, bo praw-
da i tak zawsze wychodzi na jaw. 

W takich sytuacjach nie wolno 
wdawać się w negocjacje, szantaż jest 
przestępstwem, które należy natych-
miast zgłosić policji. Inaczej ofiara z 
czasem wpada w dramatyczne długi, 
które, jak pokazuje praktyka, pożerają 
majątek prywatny, a niekiedy nawet i 
firmowy.
JAK CHRONIĆ W INTERNECIE 

SWOJE SERCE I PORTFEL?
1. Zweryfikuj tożsamość osoby, któ-

ra się z Tobą kontaktuje: sprawdź 
szczegóły, które „ukochany”/
„ukochana” Ci podaje: Internet mo-
że potwierdzić wiele informacji np. 
miejsce pracy. Zdjęcia z mediów 
społecznościowych „znajomego” 
wrzuć w wyszukiwarkę obrazów 
Google i sprawdź, czy nie są po-
wielone. Bądź też czujny, jeśli pro-
fil został założony niedawno.

2. Uważaj, jeśli nowy znajomy/znajo-

ma po wymianie kilku wiadomości 
od razu prosi o prywatny telefon 
czy adres e-mail. Zanim udostęp-
nimy prywatny kontakt, dobrze po-
znajmy intencje drugiej strony, bo 
nawet takie dane mogą posłużyć do 
różnych form oszustwa!

3. Jeśli po pierwszym etapie znajomo-
ści ktoś szybko przechodzi do te-
matu pieniędzy, opowiada o swoich 
kłopotach finansowych, próbuje 
wzbudzić litość, zachowaj ostroż-
ność! A jeśli internetowa „miłość” 
prosi o udostępnienie kodu BLIK, 
to już właściwie gwarancja oszu-
stwa – ponieważ kod przekazuje-
my dobrowolnie, a nie został nam 
wykradziony, bardzo trudno będzie 
udowodnić, że zostaliśmy zmani-
pulowani!

4. Weź pod uwagę, że wszystko, co 
przesyłasz za pośrednictwem In-
ternetu, może z niego wyciec. Nie 
wysyłaj treści, których wykorzysta-
nie przez osoby trzecie mogłoby Ci 
zaszkodzić i służyć jako materiał 
do szantażu.

5. Nie daj się namówić na zdalne czy 
bezpośrednie zawieranie jakichkol-
wiek formalności: inwestycję w 
kryptowaluty, zakup akcji, podpi-
sane umowy kredytowej. Oszuści 
proszą nawet o zameldowanie ich 
w mieszkaniu, a potem bezpraw-
nie je zajmują!
I na koniec powtórzmy jeszcze 

raz: pod żadnym pozorem nie prze-
kazujmy pieniędzy komuś, kogo nie 
poznaliśmy osobiście! Trudno jest 
mieć złamane serce, ale jeszcze trud-
niej mieć złamane serce i dług na 
koncie!
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FELIETON – TAK  MYŚLĘ

Łąka. Zielono-żółta. Pach-
nąca. Wieje lekki, ciepły 

wiatr. Idziemy i trzymamy się 
za ręce. Oaza spokoju, bezpie-
czeństwa. Czas płynie wolno, 
a my spacerujemy. To najlep-
sze chwile w naszym życiu. 
Razem z Żoną wystawiamy 
twarze do Słońca. Jest przy-

Boli, znowu boli 
ta ręka… 

jemnie ciepło, ale nie upalnie. Można by tak 
przez całe życie być razem na tej słonecznej łą-
ce, starzeć się tutaj  razem, iść razem w jedną 
stronę… Słońce świeci, dodaje blasku i kolorów. 
Jest wspaniale. Takie powinno być całe życie. 
Nasze życie  Chciałbym tego bardzo. Napraw-
dę bardzo…

Ból, ból, ból… budzi mnie z tego łąkowego 
snu. Jak zawsze. Mocny, taki szarpiący, mdły 
ból. To ciekawe, nie wiedziałem, że to jest w 
ogóle możliwe… No bo przecież chyba nie jest… 
Na pewno nie jest… Jak, do cholery,  może boleć 
ręka od dłoni do łokcia, ręka, której nie mam? 
Została tam, na przedmieściach Kijowa w pro-
wizorycznym punkcie medycznym zorganizo-
wanym w częściowo zasypanej gruzem piw-
nicy. Została w tamtej piwnicy w czternastym 
dniu wojny, gdy wpadliśmy w zasadzkę. A boli, 
ciągle boli… Świat zwariował…

Mikołaj uratował mnie wtedy. Nasz sanita-
riusz – Anatol zginął kilka dni wcześniej i nasz 
dowódca Mikołaja wyznaczył na sanitariusza. 
Mikołaj to student drugiego roku informatyki, 
którego nazwaliśmy Doktor Google, bo jak nie 
wiedział co robić, jak bandażować, jak i gdzie 
zacisnąć opaskę żeby się ranny nie wykrwawił 
na śmierć, to brał telefon i uczył się z Interne-
tu. Niewiele wie na temat medycyny i doraźnej 
pomocy medycznej, niewiele umie, ale jesteśmy 
na wojnie, która rządzi się swoimi prawami. Po-
maga i leczy jak umie, jak podpatrzy w Interne-
cie, ale… tak wielu z naszego oddziału już zdążył 
uratować. Także mnie.

Mikołaj na początku nie mógł sobie pora-
dzić z cierpieniem innych. A środków przeciw-
bólowych niekiedy nie ma i ranni krzyczą, wy-
ją z bólu, nawet wtedy gdy nie chcą, gdy się 
wstydzą swojej słabości, gdy udają twardych 
facetów, ale nie wytrzymują... Mikołaj gdzieś 
znalazł takie grube kawałki gumy. Pokroił je i 
jak nie ma czym uśmierzyć bólu rannych, często 
bardzo ciężko, kolegów, to wkłada im te kawał-
ki gumy między zęby. A oni gryzą, gryzą, łzy im 
spływają z oczy, ale już nie krzyczą. Tak to nasz 
Doktor Google o nas dba.

Mikołaj na tę moją rękę nic nie mógł po-
radzić. Miałem pecha, i tyle. Była, nie ma, żyć 
trzeba dalej. Też dostałem taki kawałek gumy 
między zęby. Smak okropny, ale pomaga wal-
czyć z bólem, a także – co ciekawe – ze zwąt-
pieniem i zniechęceniem. Z brakiem wiary, że to 
kiedyś się skończy tak, jak tego chcemy. Zwykły 
kawałek gumy, a proszę jaką ma moc.. Nadal 
jednak cholernie boli mnie ta ręka. Ta,  której… 
nie mam. Czy to normalne?

Gdy wkroczyliśmy do Buczy po przegonie-
niu ruskich myślałem, że się pomyliliśmy. To 
nie mogło być przecież moje miasto. Mieliśmy 
tam dom. Nic wielkiego, skromny, parterowy, 
ale nasz. No, prawie nasz, bo częściowo jeszcze 
banku. Był tam niewielki ogródek, nasz krzak 
bzu, kot Mruczek i… dzisiaj wiem, że cały nasz 
świat. Wszystkie nasze wspomnienia, wszystkie 
nasze wspólne chwile, te radosne i te smutne, 
przecież takich też w życiu nie brakuje. W wi-
trynce były pamiątki. Różne, z wakacji, i takie 
inne, które każdy gromadzi nie wiadomo po co 
przez całe życie. Nie wiadomo po co, ale często 
po nie sięga i przypomina sobie wtedy to, co 
było dobre… W przedpokoju stał tandem, taki 
dziwny, podwójny rower. Dla nas bardzo waż-
ny. Na tym tandemie pojechaliśmy kilkadziesiąt 
metrów w garniturze i sukni  do… ślubu. Inni jeż-

dżą mercedesami, wołgami, a my pojechaliśmy 
tandemem. Z premedytacją. By było potem o 
czym mówić przez całe życie.

Gdy wróciłem do Buczy naszego domu nie 
było. Była za to wielka dziura w ziemi. Tandemu 
też nie było. Znalazłem tylko jedną książkę, resz-
ta rzeczy spłonęła. Najpierw spadła bomba bu-
rząca, a potem zapalająca. Do wtedy czuło się 
zapach spalenizny. I jeszcze coś – taki słodkawy, 
mdły zapach śmierci. Wcześniej nie wiedziałem 
jak pachnie śmierć. Nie wiedziałem, że w ogóle 
pachnie. Dzisiaj, teraz już wiem. 

Wtedy w Buczy po raz pierwszy to poczu-
łem i nie mogę się od tego uwolnić. Widziałem 
tam morze ruin, masowe groby, zwłoki na uli-
cach, tuż za moim płotem przy leju po bombie. 
A grozę potęgowała ta cisza. Nieprawdopodob-
na. Nie słyszałem wiatru, nie słyszałem ani jed-
nego ptaka, nie słyszałem odgłosów życia. To 
Rosjanie, zabili życie, zabili ptaki, zabili wiatr w 
Buczy i wielu innych ukraińskich wsiach i mia-
steczkach. Zabijali wszystko co napotkali…

Kiedyś, wydaje się jakby przed wiekami, 
żyłem tutaj, czułem, byłem czasami szczęśli-
wy, miałem. Coś tam miałem. Niewiele, ale za-
wsze… Dzisiaj nie czuję już nic, nie jestem nawet 
nieszczęśliwy, nie mam niczego…

Żona z Córką zdążyły uciec z Buczy. Dzisiaj 
są u obcych ludzi na zachodzie Ukrainy. Bogu 
dziękuję za to. Bogu? Co ja bredzę? Boga prze-
cież nie ma, bo bóg by na to nie pozwolił, co Ru-
ski robili w Buczy, Makarowie, Mariupolu. Nie 
pozwoliłby na masowe gwałty, torturowanie 
więźniów, pastwienie się nad dziećmi, strzela-
nie do jeńców, bombardowanie cywilów i blo-
ków mieszkalnych… Mieszkania w bloku, które 
wynajmowałem też nie ma. Nie ma bloku. Pra-
wie całego. Została tylko jedna ściana, a resz-
ta to morze gruzu. A pod nią… Ludzie mówią, 
że dziesiątki, setki ofiar. Niewinnych, przerażo-
nych, starców, kobiet i dzieci. Czy da się tu w 
ogóle jeszcze kiedyś mieszkać? Nie wiem. Nic 
już nie wiem. Nic nie rozumiem…

Miałem szanse na dobre życie. Przed tą 
cholerną wojną. Miałem pracę, dom, rodzinę. 
Było niekiedy ciężko, ale to normalne. Takie 
jest życie. Piękne, choć bywa, że trudne. Dzi-
siaj jest inaczej. Dzisiaj boli mnie ręka, której 
nie mam…

Z bólem już się dogadałem. Przyzwyczaiłem 
się, zakumplowałem z nim. Jest, nie opuszcza 
mnie, ale nauczyłem się, że tak jest i… będzie. 
Do końca. Do samego końca.

Co teraz? Kończę leczenie i rehabilitację. I 
uczę się jak przeładowywać i strzelać jedną rę-
ką. Prawą. Można, naprawdę można. Widzia-
łem filmik w Internecie. Kwestia wprawy i tre-
ningu. Nie puszczą mnie na front z jedną ręką? 
Puszczą. Będą musieli. Nie chcę zabijać, jestem 
przecież nauczycielem historii. Ale będę. By oni 
nie zabijali niewinnych.

Boli, znowu boli ta ręka, której nie mam. W 
nadgarstku i trochę wyżej. O, jak bardzo boli…

TOMASZ MAŃKOWSKI  
(Felieton zainspirowany rozmowami z 

Dmytrijem – ukraińskim żołnierzem, obrońcą 
Kijowa, który leczył się i był rehabilitowany 
w Poznaniu.)

FOT. INTERNET
Bucza po wyzwoleniu

„Człowiek żyje tak długo,
jak długo drugi człowiek o nim pamięta…”

Jerzy Mańkowski

Koledze i Przyjacielowi
GRZEGORZOWI 

WOJTERZE
oraz całej 

Jego Rodzinie
głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Taty
KAZIMIERZA 

WOJTERY
składają

Monika i Tomek Mańkowscy

Panu 

Grzegorzowi 

Wojterze
Wójtowi Gminy Suchy Las

wyrazy głębokiego współczucia 

oraz słowa wsparcia

z powodu śmierci

OJCA
składają

Zastępca Wójta Marcin Buliński 
z Pracownikami Urzędu Gminy Suchy Las

Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las
Radosław Banaszak z Radnymi
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15 maja 2022 roku minęło 20 lat od dnia wydania pierwszego numeru „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”. 

W tym czasie ukazało się na naszych łamach sporo tekstów, które – jak nam się wydaje – warto przypomnieć.

JUBILEUSZ TTWJUBILEUSZ TTW

Jezus Chrystus był mężem i ojcem?
Faktem jest, że stwierdzenie za-

warte w tytule dla milionów lu-
dzi na całym świecie będzie co naj-
mniej szokujące, nie do przyjęcia. 
Faktem jednak jest i to, że Kościół 
katolicki zareagował na te rewela-
cje niesłychanie agresywnie. A w 
Internecie aż roi się od tekstów po-
lemicznych, natomiast stron, z któ-
rych adresów wynika iż mogłyby 
być tworzone przez zwolenników tej 
teorii nie można... otworzyć.

Całe zamieszanie powstało 
po opublikowaniu powieści Dana 
Browna pod tytułem ,,Kod Leonarda 

Watykan ostro zaatakował powieść amerykańskiego pisarza 
Dana Browna „Kod Leonardo da Vinci” - napisał dziennik „Inter-
national Herald Tribune”. 

Według gazety, Watykan twierdzi, że chrześcijanie nie powinni 
kupować, a nawet czytać tej książki. 

Arcybiskup Genui kardynał Tarcisio Bertone w serii wywiadów 
dla różnych mediów mówił, że powieść to archetyp „antykatoli-
ckich uprzedzeń”, pełna „wulgarnych kłamstw i manipulacji” na 
temat historii Kościoła, a szczególnie roli Jezusa.  

Opus Dei (Dzieło Boże) jest najpotężniejszą dziś organizacją 
katolicką, która liczy kilkadziesiąt tysięcy świeckich i duchow-
nych. Jej główną siłą jest to, że dominują w niej osoby z kościel-
nych, naukowych i politycznych elit. 

Wielu katolikom nie podoba się zachowawczość Opus Dei, nie-
którzy oskarżają tę organizację o chęć dominacji, czy też o ,,nie-
gardzenie dobrobytem”. 

Wobec założonego w 1928 roku Opus Dei nawet Watykan dłu-
go miał pewne opory, a przełomu dokonał dopiero Jan Paweł II. 
Papież beatyfikował José Marie Escrive de Balaguera — założy-
ciela organizacji - i przekształcił Opus Dei w tak zwaną prałaturę 
personalną, czyli instytucję niezależną od miejscowych biskupów 
podległą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

Katolicki kanon akceptuje 
cztery ewangelie: Marka, Ma-
teusza, Łukasza i Jana, Dzieje 
Apostolskie oraz Listy Pawła 
jako składowe części Nowe-
go Testamentu. Nie akceptu-
je natomiast ogromnej liczby 
innych wczesnochrześcijań-
skich ksiąg. 

W II wieku naszej ery w 
obiegu były, poza obowiązu-
jącym kanonem, ewangelie 
Tomasza, Filipa, Piotra, Na-
zareńczyków, Hebrajczyków, 
Egipcjan, Prawdy, Marii, tak 
zwana Sekretna Marka i wie-
le innych.

Gnostycyzm (od greckiego gnosis, czyli „wiedza”) był wpły-
wowym nurtem religijnym w pierwszych wiekach. Nie przekształ-
cił się w system religijny, ale miał licznych zwolenników, którzy 
wyznawali różne, często sprzeczne zapatrywania. 

Łączył ich wszystkich pogląd, że do zbawienia potrzebna jest 
wiedza ezoteryczna. Wiedza ta opierała się na duchowych obja-
wieniach i naukach zaczerpniętych z religii greckiej, perskiej, ba-
bilońskiej, egipskiej, judejskiej i chrześcijańskiej. 

W 1945 roku wieśniak Muhammed Ali, szukając złota ze 
swoim bratem w egipskim Nag Hammadi, natrafił na bibliotekę 
gnostyków z IV wieku. W zakopanym dzbanie znalazł 52 pisma 
w 13 kodeksach, czyli księgach. 

Początkowo bracia nie wiedzieli, że mogą na nich zarobić, 
a ich mama używała papirusów jako podpałkę do pieca. 

Uratowane księgi trafiły do muzeum w Kairze. Wśród pism 
z Nag Hammadi było kilka ewangelii, w tym Ewangelia według 
Tomasza i Ewangelia według Filipa, które powstały w II/III wieku.

Templariusze to istniejący od 1118 roku Zakon Ubogich Ryce-
rzy Chrystusa i Świątyni Salomona. Templariusze, to  ulubiona or-
ganizacja w rozlicznych spiskowych teoriach. To rycerze niezwy-
kle popularni w Europie po soborze w Troyes w 1128 roku, mieli 
stać się strażnikami tajemnicy świętego Graala.

Ich wpływów nie przerwał nawet feralny piątek 13 października 
1307 roku, kiedy na skutek tajnych rozkazów króla Francji Filipa 
IV, zwanego Pięknym, aresztowano wszystkich członków zakonu. 
W myśl tajnych teorii templariusze wiedzieli, co się święci, a to, 
że dali się tak łatwo uwięzić, było częścią ich planu.

Tekst ten ukazał się w „TTW” 29 czerwca 2005 roku

da Vinci„, która  sprzedała się dotąd 
w ponad 8 milionach egzemplarzy. 
Przetłumaczono ją na ponad 40 ję-
zyków, w tym na polski. 

W czym rzecz. ,,Kod” jest po-
wieścią zręcznie napisaną, ale w 
całej tej awanturze nie chodzi by-
najmniej o warsztat pisarski. Dan 
Brown stawia pod znakiem zapy-
tania niemal wszystko, w co wie-
rzą chrześcijanie. Czy Jezus Chry-
stus ożenił się z Marią Magdalena? 
Czy mieli oni dzieci? Czy kościół 

chrześcijański to zataił? Czy Maria 
Magdalena była Świętym Graalem? 
Czy ewangelie gnostyków zawiera-
ją wierniejszy obraz wydarzeń niż 
wcześniejsze Ewangelie kanonicz-
ne? Czy Jezusa uznano Bogiem do-
piero w IV wieku? Czy kanon No-
wego Testamentu powstał dopiero za 
sprawą cesarza Konstantyna Wiel-
kiego? Czy Leonardo da Vinci za-
warł w swoich obrazach ukrytą wie-
dzę o tych faktach? Dan Brown na te 
pytania odpowiada - TAK. 

Dodatkowo jeszcze autor ,,Ko-
du” pisze o templariuszach, któ-
rzy zawsze wywoływali dreszczyk 
emocji, tajnym stowarzyszeniu Za-
kon Syjonu (należeli do niego mię-
dzy innymi Leonardo da Vinci i Isa-
ac Newton), którego członkowie są 
strażnikami dokumentów potwier-

dzających te fakty (chcą oni je w 
określonym momencie upublicz-
nić), opisuje działania także tajem-

niczej organizacji Opus Dei, której 
głęboko zakonspirowani członko-
wie są zbrojnym ramieniem Koś-
cioła katolickiego i Watykanu zain-
teresowanego, by z kolei dokumenty 
te nigdy nie ujrzały światła dzien-
nego.

Informacje te zawarte są tak-
że w obrazach Leonardo da Vinci. 
Zdaniem autora ,,Kodu” na obra-
zie ,,Ostatnia wieczerza” po prawej 
stronie Chrystusa siedzi jego żona 
Maria Magdalena, a nie apostoł Jan, 
a ,,Mona Liza” to portret żony Jezu-
sa, która miała być religijnym przy-
wódcą Kościoła chrześcijańskiego.

Dan Brown na tych faktach bu-
duje fabułę na ponad 500 stronach, a 
książka odnosi olbrzymi sukces ko-
mercyjny w Europie i Stanach Zjed-
noczonych.

Akcja zaczyna się od morder-
stwa popełnionego na kustoszu Lu-
wru, który był przywódcą Zako-
nu Syjonu. Morderca z Opus Dei 
pozbawia życia także innych pro-
minentnych członków Zakonu, a 
wszystko po to, by na zawsze za-

chować w tajemnicy fakty, które 
próbuje ukryć Kościół chrześcijań-
ski. Oczywiście informacji o Świę-

tym Gralu (którym nie jest kielich 
z ostatniej wieczerzy, lecz żona Je-
zusa Maria Magdalena i ich po-
tomkowie) poszukuje siostrzenica 
zamordowanego kustosza Luwru i 
pewien Amerykanin, znawca tema-
tyki wczesnochrześcijańskiej. 

Nie ma tu więc naukowego lub 
pseudonaukowego zadęcia, ale mi-
mo to ,,Kod Leonarda da Vinci” 
jest książką jawnie zwalczaną przez 
przedstawicieli Kościoła, a jej autor 
jednoznacznie jest przez nich potę-
piany. Dziwna to reakcja na ,,bzdu-

ry” jak piszą w tekstach polemicz-
nych księża, teolodzy itp. Czy nie 
nazbyt dziwna?

A może rzeczywiście ewange-
lie to nie cała prawda o początkach 
chrześcijaństwa? Jedno jest wszakże 
pewne: Dan Brown tak naprawdę nie 
formułuje żadnych odpowiedzi, sta-
wia jednak pytania. Ważne pytania.

TOMASZ MAŃKOWSKI
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Czas na nowy urząd
Rozmowa z GRZEGORZEM WOJTERĄ, wójtem gminy Suchy Las

- Niedawno została za-
kończona procedura wyło-
nienia firmy, która opracu-
je projekt nowej siedziby 
Urzędu Gminy w Suchym 
Lesie. W jej wyniku podpi-
sano w tej sprawie umowę 
z firmą ABK-PROJEKT 
BOGDAN MROZOWSKI 
z Zielonej Góry. Czy te-
raz jest dobry czas, by w 
ogóle myśleć o takiej in-
westycji?

- A dlaczego nie?
- Mamy prawie 15-

procentową inflację, sła-
bą złotówkę, galopujące 
ceny materiałów budowla-
nych, skutki tak zwanego 
„polskiego nieładu” czyli 
„nikt nic nie wie”, obni-
żenie dochodów samorzą-

dów, osłabienie gospodarki 
po pandemii koronawiru-
sa, wojnę w Ukrainie. Chy-
ba wystarczy?

- Nigdy nie jest dobry 
czas na tego typu inwesty-
cje. Faktycznie dzisiaj ma-
my do czynienia z trudną 
sytuacją gospodarczo-finan-

- Na przykład?
- Choćby o tym, że bu-

dynek samorządowy po-
winien być przyjazny dla 
osób niepełnosprawnych, a 
nasz – niestety – nie jest. 
Wtedy obowiązywały zu-
pełnie inne przepisy prze-
ciwpożarowe, inny standard 
wszelakich instalacji itp. To 
wszystko sprawia, że ten bu-
dynek dzisiaj po prostu nie 
spełnia wielu obowiązują-
cych norm. I to nie tylko 
przeciwpożarowych.

- Czyli?
- Nie mamy windy, ale 

mamy za to wąskie koryta-
rze, wąską klatkę schodową, 
mamy instalację elektrycz-
ną, której nie tworzono z 
myślą o tylu komputerach 
i innych urządzeniach elek-
trycznych, z których dzisiaj 
wszyscy korzystają każde-
go dnia.

- No tak, a poza tym 
przybywa w gminie miesz-
kańców, którzy swoje 
sprawy załatwiają w urzę-
dzie…

- W latach osiemdzie-
siątych gmina Suchy Las 

liczyła 6 tysięcy mieszkań-
ców, czyli trzy razy mniej 
niż obecnie. Wtedy licz-
ba spraw załatwianych w 
urzędzie była zdecydowa-
nie niższa niż dzisiaj. Gdy 
ja zatrudniałem się w urzę-
dzie w Suchym Lesie to 
pracowało tutaj około trzy-
dziestu pracowników. Dzi-
siaj mamy stu urzędników. 
Te liczby mówią same za 
siebie. Proszę także pamię-
tać, że te warunki lokalowe 
bez naszej winy wpływa-
ją na jakość naszej pracy 
na rzecz mieszkańców. No-
wa siedziba urzędu zapew-
ni lepsze warunki pracy 
naszym pracownikom, ale 

także wyższe standardy na-
szym mieszkańcom, którzy 
przyjdą do urzędu załatwić 
swoją sprawę. To ważne, bo 
dzisiaj załatwiamy dziennie 
dziesięć razy więcej takich 
spraw niż w latach osiem-
dziesiątych.

- Obecnie w Suchym 
Lesie urzędników można 
spotkać pod trzema adre-
sami. To też chyba utrud-
nia codzienną pracę?

- Oprócz budynku głów-
nego, wynajmujemy jesz-
cze pomieszczenia w dwóch 
innych budynkach. Ośro-
dek Pomocy Społecznej też 
jest w innym miejscu, teraz 

sową i polityczną o zasięgu 
światowym, z wieloma nie-
wiadomymi, ale moim zda-
niem właśnie teraz jest do-
bry czas, by się do takiej 
inwestycji przygotować, by 
opracować dokumentację 
projektową. To taki pierw-
szy etap, bez którego kolej-
ne nie są możliwe.

- Czego dotyczy ten 
pierwszy etap?

- Przygotowania pełne-
go projektu nowego budyn-
ku urzędu w Suchym Lesie. 
Co będzie dalej, zobaczy-
my. Zespół projektantów ma 
czas do listopada 2023 roku 
na wykonanie dokumenta-
cji projektowej. Poza wy-
konaniem kompleksowych 
prac projektowych, w za-
kres obowiązków wykonaw-
cy wchodzi również między 
innymi uzyskanie w imie-
niu zamawiającego wyma-
ganych prawem zezwoleń na 
realizację robót oraz okre-
ślenie zakresu prac i opisu 
przedmiotu zamówienia na 
wykonanie przyszłych prac 
budowlanych. Czyli mamy 
czas do listopada przyszłe-
go roku na podjęcie decyzji 
– budujemy, czy czekamy na 
lepsze czasy.

- A ten nowy budynek 
jest naprawdę tak bardzo 
potrzebny?

- Naprawdę bardzo. 
Obecnie wykorzystywa-
ny przez nas budynek był 
budowany w latach osiem-
dziesiątych minionego wie-
ku. Wtedy nikt nie myślał o 
sprawach, które dzisiaj są 
bardzo ważne…

Dokończenie na stronie 7
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Panu Wójtowi
Grzegorzowi Wojterze

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Taty
składają

Prezes Gerard Masłowski
z Pracownikami Spółki LARG

Panu
Grzegorzowi Wojterze

Wójtowi Gminy Suchy Las
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Ojca  
składają Zarząd i Pracownicy

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

Panu 

Grzegorzowi Wojterze
Wójtowi Gminy Suchy Las

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty
składają

Prezes Zarządu ZKP Suchy Las 
Edward Miśko 

wraz z Współpracownikami

Panu Wójtowi
Grzegorzowi Wojterze

i Jego rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Taty
Dyrektor i pracownicy

Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie

szukamy pomieszczeń dla Centrum Usług 
Wspólnych, a przecież to Centrum też po-
winno być w urzędzie. Krótko mówiąc – 
ten nowy budynek, który mam nadzieje 
powstanie za kilka lat na pewno będzie 
spełniał wszelkie obowiązujące standardy 
oraz oczekiwania nasze i naszych miesz-
kańców.

- Wstępny harmonogram jest taki, że 
nowy budynek mógłby powstać…

- Podpisana z projektantami umowa 

Dokończenie ze strony 6

Czas na nowy urząd
Rozmowa z GRZEGORZEM WOJTERĄ, wójtem gminy Suchy Las

mówi o tym, że prace projektowe zakończą 
się do listopada 2023 roku. Jeśli nic się na 
świecie i w gospodarce nie wydarzy bardzo 
niedobrego, chciałbym, by Rada Gminy w 
budżecie na 2024 rok przyjęła kwoty, które 
pozwolą na ogłoszenie przetargów w 2024 
roku i wtedy w tym roku mógłby rozpocząć 
się pierwszy etap tej budowy.

- Pierwszy etap, czyli?
- Budowa nowego urzędu – takie są za-

łożenia – będzie podzielona na trzy etapy. 
W pierwszym powstanie budynek biurowy 

i etap ten powinien się zakończyć w 2025 
roku.

- Nowy budynek powstanie w tym sa-
mym miejscu?

- Tak, nie chcemy szukać nowej lokali-
zacji. Nowy budynek powstanie obok bu-
dynku dotychczasowego, na tej samej dział-
ce, w jej południowej części.

- Ok, drugi etap, to…
- …rozbiórka starego budynku urzędu i 

Komisariatu Policji, a trzeci etap to budowa 
Sali Sesyjnej, całego zaplecza Rady Gminy, 

Sali Ślubów itp. Będzie to taka bardziej re-
prezentacyjna część nowego obiektu zbudo-
wana na planie koła.

- Ile to w sumie może kosztować?
- Zadał pan pytanie z gatunku tych naj-

trudniejszych. Dzisiaj nikt nie potrafi na nie 
odpowiedzieć. Sytuacja finansów publicz-
nych, finansów samorządowych, gospodar-
cza i geopolityczna jest trudna i nieprzewi-
dywalna. Na pewno będzie to znacząca dla 
gminy Suchy Las inwestycja, ale konieczna. 
Jestem o tym przekonany. (red)
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Warsztaty czytania wrażeniowego
Dni Gminy Suchy Las 
25 czerwca spotykamy się w Suchym Lesie
Po dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi po-
wracają Dni Gminy Suchy Las i to w świetnym stylu, z mocnym, rockowym 
uderzeniem. Tegoroczne odbędą się w sobotę 25 czerwca, tradycyjnie już 
w Suchym Lesie przy hali Gminnego Ośrodka Sportu.

Dni Gminy Suchy Las to ważne 
wydarzenie, które organizowane jest 
na pamiątkę nadania insygniów Gmi-
nie – flagi i herbu. Program Dni Gmi-
ny Suchy Las podczas każdej edycji 
wypełniony jest licznymi atrakcjami, 
a jego  nieodzownym punktem są 
koncerty – lokalnych artystów, ze-
społów. Do Suchego Lasu zapraszani 
są także topowi polscy wykonawcy. 
W tym roku dla publiczności wystą-
pią m.in. Małgorzata Ostrowska i ze-
spół Nocny Kochanek.

Małgorzata Ostrowska z muzy-
ką związana jest od wczesnych lat 
swej młodości. Swoją przygodę na 
scenie zaczęła już jako nastolatka. 
Śpiewała wraz z grupą wokalną Vist, 
brała udział w festiwalach piosen-
ki. Ale artystyczny sukces odniosła 
dopiero w zespole Lombard, które-
go została wokalistką w 1981 roku 
i z którym współpracowała przez 
wiele lat. Wspólnie wylansowali ta-
kie przeboje jak: „Mister of Ameri-
ca”, „Szklana pogoda” czy „Taniec 
pingwina na szkle”. 

Potem przyszedł czas na solową 
karierę, którą Małgorzata Ostrowska 
rozpoczęła w 1999 roku. Pod swoim 
nazwiskiem do dziś wydała 10 albu-
mów. W tym czasie współpracowała 
także z różnymi muzykami – poja-

wiła się gościnnie na płycie KSU, nagrywała z Lechem Janerką, Michałem Urbaniakiem, ze-
społami Dżem i Acid Drinkers.

Po występie Małgorzaty Ostrowskiej na sucholeskiej scenie zagości zespół Nocny Kocha-
nek. Kapela ta, choć z mniejszym dorobkiem artystycznym, bo 10-letnim, w ostatnich latach 
mocno zyskała na popularności. Świadczy o tym ich występ przed legendarnym zespołem 
Scorpions czy zwycięstwo w eliminacjach do XXIII Przystanku Woodstock, co dało im zielo-
ne światło do zagrania na Dużej Scenie. 

Recenzenci muzyczni o Nocnym Kochanku mówią jako o fenomenie polskiej sceny mu-
zycznej, zespole obok którego nie można przejść obojętnie. Ich muzyka to połączenie mocnego 
brzmienia z ironicznymi tekstami. A tak o swojej muzyce mówią sami członkowie zespołu: kla-
syczny heavy metal inspirowany gigantami gatunku, co słychać na pierwszy rzut… ucha. 
Tekstowo – mają być jaja, a utwory koniecznie muszą opierać się na faktach, czasami na-
wet autentycznych…

Koncerty Gwiazd poprzedzą występy: Orkiestry Dętej z Chludowa, Schatzi Band oraz ze-
społu Kołomyja.

Dni Gminy Suchy Las to oczywiście nie tylko koncerty. Podczas sobotniego festynu pla-
nowanych jest wiele atrakcji. Czynne będą strefy, takie jak: familijna, dziecięca, sportowa. Nie 
zabraknie stoisk gastronomicznych, handlowych oraz promocyjnych.

To wszystko w ramach głównego festynu w sobotę 25 czerwca. Ale Dni Gminy Suchy Las 
to również wiele imprez towarzyszących, które organizowane są przez cały czerwiec.

Dni Gminy Suchy Las
25 czerwca 2022

parking przy hali GOS, ul. Szkolna 20
Scena od godz. 17:00.

Strefy: familijna, handlowa i gastronomiczna czynne od godz. 15:00.

Na jagody w Golęczewie! 
Mikrowyprawa z Marią Konopnicką

Letnie warsztaty w Starym Barze
Szczegółowe informacje i zapisy: 612 500 430 lub ul. Poznańska 11 w Chludowie.

LETNIA PRZYGODA Z RYSUNKIEM
- podstawy rysunku, ćwiczenia, szkice
- rysunek z natury - plener
Wiek uczestników 8-18 lat
Zajęcia odbędą się w dniach: 5, 6, 8.07.2022
W godzinach 11:00-13:00

LETNIA PRZYGODA Z MALARSTWEM
- podstawy malarstwa, ćwiczenia
- malowanie z natury - plener
Wiek uczestników 8-18 lat
Zajęcia odbędą się w dniach: 12, 13, 15.07.2022
W godzinach 11:00-13:00

PRACOWNIA PROJEKTU I SZYCIA ZAPRASZA 
USZYJEMY FARTUSZEK KUCHENNY, RĘKAWICE I NIE TYLKO
Wiek uczestników 10-18 lat
Zajęcia odbędą się w dniach: 9, 10, 12.08.2022
W godzinach 11:00-13.00

PRACOWNIA DZIEWIARSKA
- nauka szydełkowania od podstaw, ćwiczenia
- projekt poduszki
- szydełkowana poduszka
Wiek uczestników 10-18 lat
Zajęcia odbędą się w dniach: 16, 17, 19.08.2022
W godzinach 11:00-13:00

Patronat Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO

Małgorzata Swędrowska – uwielbiana przez 
dzieci oraz rodziców autorka książek i animatorka 
czytelnictwa poprowadzi u nas kolejne warsztaty 
czytania wrażeniowego dla rodziców z maluchami! 
Zapraszamy 11 czerwca o godz. 11:00 do Starego 
Baru w Chludowie.

Chcemy pokazać, że z wierszami patronki roku 
– Marii Konopnickiej – można się świetnie bawić. 
Na zajęcia można zapisywać się telefonicznie pod 
numerem 61 25 00 401.

Warsztaty odbywają się w ramach zadania „Od 
dalekiej do bliskiej – o (naszej) Marii Konopni-
ckiej” realizowanego przez Centrum Kultury i Bi-
bliotekę Publiczną Gminy Suchy Las. Honorowym 
Patronem zadania jest Wójt Gminy Suchy Las, pan 
Grzegorz Wojtera.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury.

Patronat Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO

Serdecznie zapraszamy wszystkich, któ-
rzy kochają przyrodę oraz książki na fa-
milijny spacer przyrodniczo-literacki po 
Golęczewie. Ruszymy na wyprawę śladami 
bohaterów baśni poetyckiej „Na jagody” Ma-

rii Konopnickiej. Będziemy pochylać się nad 
owadami ukrytymi w trawach i zadzierać wy-
soko głowę, by przez lornetkę śledzić ptaki. 
Część przyrodniczą poprowadzi Michał Oź-
miński – doktorant UAM, członek Fundacji 
Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych.

Spacer odbędzie się 25 czerwca 2022 
w Golęczewie. Wyruszamy o godz. 9:00 
(dokładny punkt startu ujawnimy wkrótce). 
Zapraszamy dzieci od 6 do 11 lat wraz 
z opiekunami. Prosimy zgłosić swój udział 
telefonicznie pod numerem 61 2500 401. 

W twórczości Marii Konopnickiej znaj-
dziemy wszystko to, co ważne: piękno przyro-
dy, czułą obserwację świata, zaangażowanie. 
Chcemy uczcić ją jako jedną z Patronek Ro-
ku 2022 i serdecznie zachęcamy do śledzenia 
naszej strony oraz profilu na Facebooku, gdzie 
będziemy umieszczać informacje o kolejnych 
planowanych wydarzeniach.

Mikrowyprawy literackie odbywają się 
w ramach zadania „Od dalekiej do bliskiej 
– o (naszej) Marii Konopnickiej” realizo-
wanego przez Centrum Kultury i Bibliotekę 
Publiczną Gminy Suchy Las. Honorowym 
Patronem zadania jest Wójt Gminy Suchy 
Las, pan Grzegorz Wojtera.

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury. 
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By pojechać nad torami

Podróż w czasie
Herbowa

Gra Rowerowa

12
czerwca

 trasa:
Suchy Las – Biedrusko 

przez poligon 
start:

Suchy Las 
lub Biedrusko 

 Obowiązują 
zapisy. 

Szczegóły: 
www.suchylas.pl
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W pierwszych dniach czerwca w Urzędzie Gminy w Su-
chym Lesie został podpisany list intencyjny w sprawie 
współpracy Gminy Suchy Las i PKP PLK S.A. w zakresie 
budowy skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z 
ulicą Sucholeską. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli 
Arnold Bresch, Członek Zarządu,  Dyrektor ds. realizacji 
inwestycji PKP PLK S.A. oraz Wójt Gminy Suchy Las Grze-
gorz Wojtera.  

 PKP PLK S.A. przygotowuje 
się do powtórzenia realizacji pro-
jektu pozwalającego na likwidację 
kolizyjnych naziemnych przejazdów 
kolejowych i budowę w ich miejscu 
wiaduktów. Podpisanie listu inten-
cyjnego pozwoli umieścić Gminę na 
liście prekwalifikowanych samorzą-
dów do przeprowadzenia tego typu 
inwestycji.

 – Zlikwidowanie naziemne-
go przejazdu kolejowego to przede 

wszystkim usprawnienie systemu ko-
munikacji oraz zwiększenie bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym – mówił 
podczas spotkania Arnold Bresch. 

Budowa wiaduktu w ciągu uli-
cy Sucholeskiej jest częścią metro-
politalnego i niezwykle ważnego 
komunikacyjnego projektu pn. „In-
tegracja węzłów na północnej ob-
wodnicy towarowej m. Poznania z 
miejskim transportem zbiorowym – 
dokumentacja”, który został objęty 

porozumieniem, zawartym w listo-
padzie minionego roku przez Sta-
rostę Poznańskiego Jana Grabkow-
skiego, Zastępcę Prezydenta Miasta 
Poznania Mariusza Wiśniewskiego 
i Grzegorza Wojterę, Wójta Gminy 
Suchy Las. 

Na mocy tego porozumienia 
Gminie Suchy Las powierzono ca-
łość realizacji zadania w obszarze 
pozyskania dokumentacji projekto-
wej. Natomiast Spółka LARG działa-
jąc jako inwestor zastępczy na rzecz 
Gminy przygotowała, ogłosiła prze-
targ i wyłoniła wykonawców, z któ-
rymi umowy podpisała pod koniec 
kwietnia. 

Wykonawcy mają czas na wy-
konanie dokumentacji projektowej 
do końca 2023 roku. Pierwsza część 
zadania obejmuje wykonanie projek-
tu wiaduktu drogowego w ciągu ul. 
Sucholeskiej. Poza nowym wiaduk-
tem wykonawca zaprojektuje także 
parking typu Park & Ride, zloka-
lizowany po stronie Suchego Lasu 
oraz nowy przystanek pasażerski na 
liniach kolejowych nr 395 Zieliniec-
Kiekrz i 803 Poznań Piątkowo - Su-
chy Las. W ramach drugiej części za-
mówienia wykonawca zaprojektuje 
układ komunikacyjny, który połączy 
po stronie Poznania rejon planowa-
nego wiaduktu w ciągu ul. Suchole-
skiej z wiaduktem im. G. Narutowi-
cza oraz dalej ul. Nową Obornicką, 
aż do okolic ronda przy skrzyżowa-
niu ul. Szymanowskiego i ul. Stró-
żyńskiego. Powstanie także projekt 

wiaduktu drogowego w ciągu ul. Bi-
skupińskiej, który przebiegnie nad li-
nią kolejową nr 354 Poznań Główny 
– Piła Główna. Wiadukt ten zostanie 
dowiązany do już istniejącego par-
kingu typu Park & Ride.

– Inwestycja ta nie jest dedyko-
wana tylko mieszkańcom gminy Su-
chy Las, ale też mieszkańcom północ-
nej części miasta – zaznaczył podczas 
briefingu prasowego wójt Grzegorz 
Wojtera. – Cieszę się, że po tym trud-
nym okresie negocjowania i  rozmów 
jest to inwestycja, która znalazła ak-
ceptację władz Poznania, czego wy-

razem było listopadowe porozumie-
nie.  Dzięki temu, współpracując z 
PKP PLK, będziemy mogli przystąpić 
do kolejnych etapów jej realizacji. 

Projektowane rozwiązania tech-
niczne pozwolą na oszacowanie 
kosztorysu inwestorskiego tego 
przedsięwzięcia. Jego finansowa-
nie ma zostać podzielone pomiędzy 
PKP PLK S.A. w części budowy 
wiaduktu w ciągu linii kolejowej 
oraz pomiędzy samorządy, które sfi-
nansują część drogową – Powiat 
Poznański, Miasto Poznań i Gminę 
Suchy Las.
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Punkt 
Informacyjno-Konsultacyjny

dla Osób Uzależnionych
 i Ich Rodzin w Chludowie

Agata Pakuza
Terapeuta uzależnień, 

psychoterapeuta
Zapisy drogą mailową: 

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

lub przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Suchym Lesie

NIE UZALEŻNIAJ SIĘ OD UZALEŻNIEŃNIE UZALEŻNIAJ SIĘ OD UZALEŻNIEŃ

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

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

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

Przecież to tylko jedno piwo…
Nie ma czegoś takiego jak bezpieczna ilość alkoholu

„Po ciężkim dniu pracy, wie-
czorem, jedno piwo to przecież 
nic złego. No, ok, czasami dwa. 
Ale nie więcej. I tak już od lat. 
Wtedy lepiej się zasypia, lepiej 
śpi. Co w tym może być złego?”

Jeszcze do niedawna sądzono, 
że umiarkowana konsumpcja na-
pojów alkoholowych sprzyja zdro-
wiu człowieka. Dotyczy to przede 
wszystkim czerwonego wina, któ-
re może zawierać korzystny dla 
zdrowia resweratrol, a ewentu-
alna jedna lampka wina (np. do 
obiadu) miała zmniejszać ryzyko 
chorób układu sercowo-naczynio-
wego. Obecnie naukowcy i lekarze 
podważają prozdrowotne działa-
nie małych ilości alkoholu, w tym 
również czerwonego wina. Oka-
zuje się, że nawet jego niewielkie 
ilości mogą zwiększać ryzyko wy-
stępowania innych chorób, takich 
jak choroby wątroby, trzustki oraz 
nowotwory.

Wyniki wielu badań obserwa-
cyjnych wykazały, że każda ilość 
alkoholu -   wystarczy powyżej 
100 g na tydzień (tj. przeciętnie 5 
drinków) przyczynia się do wzro-
stu śmiertelności w porównaniu 
z osobami, które piją mniej, lecz 
nie są całkowitymi abstynentami. 
Oznacza to, że nawet niewielkie 
ilości wypijanego alkoholu (1-2 
lampki wina na dzień) mogą być 

w najlepszym przypadku neutral-
ne dla zdrowia (chociaż też nie 
zawsze). Jednak żadna ilość alko-
holu na pewno nie jest korzystna, 
dlatego nie powinno się zachęcać 
abstynentów do picia napojów al-
koholowych, aby zapobiegać cho-
robom układu krążenia. A już cał-
kowitą bzdurą jest wymówka, że 
np. piwo (które pije się w więk-
szej ilości) miałoby pomagać na 
pracę nerek.  

Kac alkoholowy, potocznie 
nazywany „syndromem dnia na-
stępnego” to zespół niepokoją-
cych objawów psychofizycznych 
po wypiciu alkoholu. Najczęściej 
występują: zmęczenie, senność, 
ból głowy, nudności, wymioty, złe 
samopoczucie.  Kac pojawia się 
właśnie następnego dnia po po-
południowym, wieczornym lub 
nocnym spożyciu alkoholu, po 
którym nastąpiło kilka godzin snu. 
Interesujące jest, że objawy kaca 
alkoholowego mogą wystąpić u 
każdego już przy pierwszej okazji 
spożycia alkoholu. 

Złe samopoczucie i inne symp-
tomy pojawiają się w  momencie, 
gdy stężenie alkoholu we krwi spa-
da i zbliża się do zera. Objawy kaca 
mogą trwać nawet do 24 godzin 
po wypiciu alkoholu. Nasilenie 
objawów jest największe u osób 
intensywnie i przewlekle spoży-
wających napoje alkoholowe. Nie 
jest dobrym pomysłem zalewanie 
kaca, aby podwyższyć stężenie al-
koholu we krwi i usunąć objawy 
kaca. To jak leczenie zatrucia tru-
cizną i prowadzi do błędnego koła 
czyli wzmaga uzależnienie.

Kac powoduje liczne negatyw-
ne skutki: przede wszystkim osła-
bienie kondycji zdrowotnej i po-
gorszenie stanu psychofizycznego, 
ale również sprzyja zwiększeniu 
masy ciała (1 gram alkoholu to aż 
7 kcal). U sportowców zawodo-
wych (ale też u sportowców ama-
torów) kac osłabia regenerację 
po wysiłku fizycznym. Wystąpie-
nie kaca zależy od ilości wypitego 
alkoholu, jego stężenia we krwi 
(w szczytowym momencie upoje-

nia) oraz zawartości w napojach 
alkoholowych różnych substancji 
powstających podczas fermenta-
cji alkoholowej. Na kaca wpływa 
też palenie tytoniu, aktywność ru-
chowa i stan emocjonalny  w cza-
sie konsumpcji alkoholu. 

Osoba borykająca się z jakim-
kolwiek uzależnieniem, nie jest w 
stanie sama z niego wyjść. Musi 
zwrócić się o pomoc do specjali-
sty. Pierwszym procesem jest etap 
poznawczy, gdy uzależniony przy-
gląda się swojemu zachowaniu. 
Ma też okazję, by zrobić bilans 
zysków i strat. Następnie rozpo-
czyna się proces behawioralny, 
gdy pacjent uczy się swojego no-
wego życia, wolnego od uzależ-
nienia. Nie jest to łatwy proces, 
ponieważ rytuały związane z na-
łogiem trudno wykorzenić. Nagle 
alkoholik musi się przyzwyczaić, 
że po powrocie z pracy, nie na-
lewa już do szklanki whisky albo 
nie bierze piwa z lodówki  i go 
nie wypija. Zdrowienie to proces, 
który wymaga od uzależnionego 

zrobienia porządku z całym swo-
im życiem. 

Czy jedno piwo dziennie, wie-
czorem, to już uzależnienie?

- Często w swojej pracy sły-
szę takie pytanie - mówi Aga-
ta Pakuza, terapeuta uzależnień 
i psychoterapeuta z Punktu In-
formacyjno-Konsultacyjnego dla 
Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w 
Chludowie. - Jest ono jednak zbyt 
ogólne, by postawić diagnozę uza-
leżnienia. Możemy mówić o piciu 
ryzykownym, szkodliwym używa-
niu alkoholu bądź uzależnieniu. 
Jednak żeby to stwierdzić potrzeb-
na jest konsultacja ze specjalistą 
czyli certyfikowanym terapeutą 
uzależnień i zebranie dokładnego 
wywiadu dotyczącego używania 
alkoholu przez całe życie.

Do Palmir!

100-lecie chóru
Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego, najstarsza grupa artystyczna w 
Gminie Tarnowo Podgórne, obchodziła w zeszłym roku niezwykle ważny 
jubileusz 100-lecia powstania chóru. Niestety, pandemia zmusiła do prze-
łożenia świętowania tak zacnych urodzin na rok 2022.  

I właśnie z tej okazji w niedzielę, 12 czerw-
ca, o godz. 15.00 odbędzie się uroczysty kon-

cert w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. 
Wstęp wolny. Będzie można usłyszeć pieśni 
religijne, patriotyczne, stylizacje muzyki ludo-
wej, a także utwory popularne z muzyki roz-
rywkowej. 

Przez wszystkie lata chór towarzyszył i 
nadal towarzyszy, ważniejszym świętom i 
imprezom na terenie Gminy, reprezentował 
ją też poza jej granicami. W ciągu długiej 
historii, chór zdobył wiele cennych nagród. 
W repertuarze zespołu istnieje niezliczone 
bogactwo utworów, w tym pieśni patriotycz-
ne, opracowania melodii ludowych, utwory 

muzyki klasycznej i sakralnej, a także pieś-
ni współczesne, okolicznościowe i biesiadne 
oraz znane tematy filmowe.

Dziś Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskie-
go spotyka się dwa razy w tygodniu na próbach. 
Organizuje coroczne „Jesienne Święto Pieśni”, 
a zimą „Biesiadę kolędową”. Długoletnim pre-
zesem chóru był śp. Jacek Smoliński. Obecnie 
prezesem działającego w GOK SEZAM zespołu 
jest Romualda Duda, a dyrygentem – Szczepan 
Tomczak. Serdecznie zapraszamy na jubileuszo-
wy koncert i niewątpliwie na ucztę muzyczną 
wszystkich sympatyków Koła Śpiewu.

Cześć Pieśni!
DOROTA ZYGMAŃSKA

Tarnowska konstytucja 
inwestycyjna 2023-2028

Gmina Tarnowo Podgór-
ne rozpoczęła pracę nad Pla-
nem Rozwoju Lokalnego na 
lata 2023–2028. 

– Ten dokument to taka 
nasza lokalna konstytucja in-
westycyjna, określająca zada-
nia inwestycyjne w każdej z 16 
miejscowości – wyjaśnia Wójt 
Tarnowa Podgórnego Tadeusz 
Czajka. – W drodze partycypa-
cji społecznej chcemy określić 
kolejność realizacji poszcze-
gólnych zadań. 

Wójt zaprasza miesz-
kańców do wspólnej pracy 
na każdym etapie budowa-
nia tego Planu, podkreślając, 

że taka szeroka partycypa-
cja społeczna jest gwaran-
cją optymalnego zaspokoje-
nia potrzeb mieszkańców. Bo 
to mieszkańcy najlepiej wie-
dzą, jakie działania są dla nich 
najważniejsze i jakie inwesty-
cje powinny być realizowa-
ne w Państwa bezpośrednim 
sąsiedztwie i – szerzej – w 
Gminie. 

Swoje propozycje może 
zgłosić każdy – przekazując 
je sołtysom lub korzystając 
z elektronicznego formularza 
na gminnej stronie interne-
towej tarnowo-podgorne.pl. 
Na tej podstawie powstanie 

zbiorcze zestawienie inwe-
stycji do realizacji w latach 
2023–2028. Nowością jest 
to, że o ostatecznym kształ-
cie Planu mieszkańcy zade-
cydują w głosowaniu. Każdy 
będzie mógł wskazać dwie 
– najbardziej potrzebne je-
go zdaniem – inwestycje w 
swojej miejscowości i jedną 
o znaczeniu gminnym. Każ-
dy zatem będzie mieć wpływ 
na to jak będzie się zmie-
niać Gmina w najbliższych 
latach. 

Na propozycje miesz-
kańców Gmina czeka do 30 
czerwca. (ARz)

21 czerwca Gmina Tarnowo Pod-
górne organizuje wyjazd na Cmen-
tarz-Mauzoleum w Palmirach, by 
uczcić pamięć Agnieszki Dowbor 
Muśnickiej, córki gen. Józefa 
Dowbora Muśnickiego.  

Tradycyjnie delegacji towarzyszyć bę-
dzie eskorta motocyklowa. Jak co roku pro-

wadzi ją Wójt Tarnowa Podgórnego Tade-
usz Czajka.

Jeżeli chcesz się przyłączyć do tej wy-
prawy, to zgłoś się na promocja@tarno-
wo-podgorne.pl – zachęcamy do udziału 
wszystkich, którzy chcą w ten sposób od-
dać hołd poległym w obronie Ojczyzny. 
(ARz)

Eskortę motocyklową prowadzi Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka.



8 czerwca 202212

Patronat Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO

MUZYKA

„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

Volbeat „Servant of the Mind” (2021)
Rock’n’rollowo-metalowy Volbeat z Kopenhagi od początku dzia-

łalności  trzyma wysoki poziom nagrań. Przez ponad  dwadzieścia 
lat na scenie   wypracowali swój styl będący mariażem amerykańskiego 
rocka i nieco  lżejszej odmiany metalu. 

Wydając Servant of the Mind Duńczycy po raz kolejny udowodnili, 
że mają  talent do pisania ostrych hitów, zabójczych dla naszych kar-
ków, a wokalista Michael  Poulsen, którego ciepły, melodyjny wokal 
był zawsze wizytówką zespołu prezentuje  świetną formę. Ciekawost-
ką jest, że Volbeat właśnie  przez jego głos przez niektórych określany 

jest Elvis Metalem - skojarzenia oczywiste. 
Siła tej płyty tkwi w  różnorodności. Momentami jest naprawdę ciężko jak  np. na Say No 

More, w którym to utworze muzycy celują w  riffy, jakie spokojnie mogłyby wyjść spod palców 
Jamesa Hetfielda z Metalliki (wersja Deluxe płyty zawiera nawet cover tego  zespołu - Don’t 
Tread On Me). Jednak największą chyba  petardą jest Becoming, najbardziej ciężki utwór Vol-
beat jaki nagrali, nie mogło być jednak  inaczej, bo muzycy  dedykują go ikonie szwedzkiego 
death metalu - wokaliście Entombed Larsowi Petrovowi, który zmarł w ubiegłym roku. 

Odskocznią od tych powalających, metalowych ciosów są: Devil Rages On - utwór  utrzy-
many w klimacie pustynno-westernowym, skoczny Wait A Minute My Girl z zadziornym sak-
sofonem w tle i melodyjny hicior  otwierający album - Temple of Ekur, który od razu wpada 
w ucho. 

Na tej płycie dzieje się tyle ciekawych rzeczy, że grubo  ponad  godzina muzyki  przelatuje 
błyskawicznie jak stado spłoszonych mustangów przez prerię. Warto przesłuchać  Servant of 
the Mind i nie będzie to stracony czas. Zresztą Volbeat, jako swój ulubiony zespół poleciła mi 
do recenzji moja Żona i jak się okazało ma bardzo dobry gust muzyczny. (10/10) 

KUBA „THORN” MALENDOWSKI

Artystyczne półrocze w XX Liceum
Zakończyła się XI edycja konkursu Poznań na osi czasu. 
W tym roku  myślą przewodnią było: „Co mówią nam ar-
tyści i pomniki naszego miasta”. Konkurs odbywał się pod 
patronatem Wojewody Wielkopolskiego  Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty i Twojego Tygodnia Wielkopolskiego.

W kwietniu odbyła się również 
wystawa prac konkursowych w Urzę-
dzie Wojewódzkim. Organizatorem 
konkursu i wystawy było XX Liceum 
Ogólnokształcące w Poznaniu. Przy 
organizacji współpracowali ucznio-
wie z klasy 3 D - klasy artystycznej 
ze sztukami wizualnymi oraz nauczy-
ciele historii, języków obcych i plasty-
ki, pod opieką Aleksandry Kaczma-
rek, nauczycielki plastyki.   Podczas 
uroczystości w Urzędzie Wojewódz-
kim ogłoszono laureatów i finalistów, 
a wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni 
otrzymali nagrody. 

Nagrody ufundowane przez wo-
jewodę wielkopolskiego Michała 
Zielińskiego oraz wielkopolskiego 
kuratora oświaty Roberta Gawła oso-
biście zostały wręczone zwycięzcom 
przez wicewojewodę Beatę Maszew-
ską oraz przedstawiciela z Wydziału 
Rozwoju Edukacji  dyrektor Małgo-
rzatę Wilczyńską-Grześ. 

Nagrodę publiczności w głosowa-
niu na Facebooku XX Liceum Ogól-
nokształcącego otrzymała praca, któ-
ra zdobyła najwięcej głosów (ok. 700 
głosów). Jeszcze chwila wspomnień i 
wyniki: I miejsce – praca nr 4 – ZSP 

nr 13 -  Zuzanna Ślatała i Zofia 
Ślatała - Pomnik Moniuszki – opie-
kun Bernadeta Nowotna-Rydzik. II 
miejsce – praca nr 2 – ZSP nr 13 -  
Sonia Mączkowiak i Karolina Ba-
łyk - Uwolnienie Andromedy przez 
Perseusza (w Parku Wilsona) – opie-
kun Bernadeta Nowotna-Rydzik. III 
miejsce – praca nr 30 - SSP2 w Pozna-
niu - Amelia Witczak – Pomnik Po-
wstańców Wielkopolskich – opiekun 
Andrzej Kucharski. Nagroda Pub-
liczności - Praca nr 8 - SSP nr 1 - Pola 
Walkowska, Lena Stankiewicz - Po-
mnik Armii Poznań – opiekun Alicja 
Wolińska.  

WARSZTATY 
NA UNIWERSYTECIE 

ARTYSTYCZNYM W POZNANIU
W XX Liceum Ogólnokształ-

cącym działania artystyczne rozwi-
jające kreatywność i współpracę w 
grupie przy wykorzystywaniu wie-
dzy z różnych przedmiotów, tak jak 
w opisanym konkursie, odbywają 
się codziennie. Takimi zajęciami są 
szczególnie lekcje plastyki, które po-
zwalają na szersze spojrzenie na róż-
ne sprawy. Uczniowie na lekcjach 
plastyki poprzez sztukę opowiadają 

o swoich problemach i sposobach ich 
rozwiązania, rozwijają umiejętności 
przestrzennego spojrzenia na rzeczy-
wistość, co ułatwia im zrozumienie 
stosunków przestrzennych na mate-
matyce czy fizyce. 

Klasa artystyczna, która ma takie 
działania wpisane w swój program 
nauki, uczestniczyła w czwartek 2 
czerwca w warsztatach zorganizowa-
nych przez Uniwersytet Artystyczny.  
Doskonale udowodniła, że potrafi 
działać kreatywnie i wystarczy do 
tego tak niewiele. Za pomocą czystej 

karki, bez dodatkowych materiałów 
potrafili „opisać” - tak opisać, bo ta-
kie było zadanie - opisać przestrzeń w 
której się znajdują. Nie było jednako-
wego „opisania” tej rzeczywistości. 
Przy okazji tych warsztatów ucznio-
wie poznali kilkanaście synonimów 
znaczenia słowa „opisać”. Ucznio-
wie pokazali też w jaki sposób można 
wykonać dzieła malarskie, instalacje, 
dzieła rysunkowe z materiałów jakie 
są dostępne, niekoniecznie mając do 
dyspozycji profesjonalne materiały. 
Uczniowie z klasy artystycznej, ale 

też i inni z XX Liceum Ogólnokształ-
cącego rozwijają swoje zaintereso-
wania artystyczne również na wy-
cieczkach do Muzeum Narodowego, 
na wyjazdach na ciekawe wystawy 
w Polsce i za granicą, a wszystko to 
dzięki możliwościom jakie daje szko-
ła i inicjatywa nauczycielki plastyki 
Aleksandry Kaczmarek, która współ-
pracuje z nauczycielami historii i in-
nymi nauczycielami z Uczelniami 
Artystycznymi i innymi organizacja-
mi, na przykład Izbą Architektów w 
Poznaniu. (AKa)

GALERIA TW
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Apostata Łukasz Czarnecki, 
cena 44,90 zł, Wydawnictwo 
Insignis.

Badacz dziejów Azji 
Wschodniej i popularyza-
tor nauki czerpiąc ze swojej 
wiedzy i wyobraźni napisał 
historię Republiki - świata 
skonfliktowanego, idącego 
w kierunku zagłady. Miliony 
żołnierzy przelewają krew w 
toczonej od pokoleń wojnie 
z Cesarstwem Yoryckim, a 
w stolicy trwają polityczne 
spiski i zamieszki. Najwięk-
sze niebezpieczeństwo czai 
się jednak w mroku. Kulty de-
monów dążą do pochłonięcia 
ludzkości. Powieść z pogra-
nicza fantastyki, kryminału 
i horroru.

Kto zdradził Anne Frank Ro-
semary Sullivan, tłumaczenie 
Piotr Cieślak, literatura faktu, 
cena 44,99 zł, Wydawnictwo 
HarperCollins. 

Długo oczekiwana rela-
cja z fascynujących, wielo-
letnich poszukiwań prawdy o 
tym, kto wydał Anne Frank i 
jej rodzinę nazistom. Vincent 
Pankoke, emerytowany agent 
FBI stanął na czele międzyna-
rodowego zespołu badawcze-
go ekspertów i wolontariu-
szy. Korzystali z nowoczesnej 
technologii, niedawno odkry-
tych dokumentów i wyrafino-
wanych metod śledczych w 
celu poznania przeszłości. 

Smutek i rozkosz Meg Mason, 
tłumaczenie Mateusz Borow-
ski, cena 49,99 zł, Wydawni-
ctwo Znak Literanova.

Przejmująca i podszyta 
angielskim humorem opo-
wieść o kobiecie, która choć 
ma wszystko, nie potrafi się 
odnaleźć w życiu. Martha za-
wsze czuła, że coś jest z nią 
nie tak. Nie wie tylko co. 
Wszyscy uważają, że przesa-
dza. Ale nic nie jest w stanie 
uszczęśliwić Marthy, ani jej 
ucieszyć. Kiedy po latach le-
karz stawia prawidłową diag-
nozę, wydaje się, że jest za 
późno. Książka jest hitem w 
Australii i w Wielkiej Bry-
tanii. 

Biedronka. Motyl. Pająk. 
Pszczoła. Akademia Mądre-

go Dziecka Pokochaj natu-
rę Campbell Books, ilustrator 
Teresa Bellon, tłumaczenie 
Katarzyna Grzyb, od 2-5 lat, 
cena 26,99 zł, Wydawnictwo 
HarperCollins.

Ciekawostki dotyczące 
pszczół, motyli, biedronek i 
pająków. Dlaczego są cenio-
ne przez ogrodników i rolni-
ków? Dzieci poznają ich cykl 
rozwojowy. Książki radzą, co 
zrobić, by żyjątka czuły się 
dobrze w ogrodzie i na bal-
konie. Na każdej rozkładów-
ce jest ruchomy element i nie-
spodzianki. Można zajrzeć do 
pszczelego ula, zobaczyć doj-
rzewanie nasion zapylonego 
przez motyla kwiatka, spraw-
dzić, ile biedronek kryje się 
pod kamieniem i kto wpadł 
w pajęczą sieć. Sympatyczne 
wizerunki owadów pomogą 
dzieciom pokonać strach. 

Bractwo Zagrożonych. 
Punkt topnienia Austin 
Aslan & Philippe Cous-
teau, tłumaczenie Agniesz-
ka Bednarska,Krystyna 
Kozubal, dla młodzieży, ce-
na 36,99 zł, Wydawnictwo 
HarperCollins.

Temperatura na planecie 
rośnie, lodowce topnieją, a 
niewinne zwierzęta cierpią. 
Ludzie mogli wszystko na-
prawić, ale zawiedli. Czas, 
aby zwierzęta wzięły spra-
wy we własne łapy. Pora na 
interwencję… Bractwa Za-
grożonych. Gdy Zagrożeni 
dowiadują się, że przedsta-
wiciel niemal wymarłego ga-
tunku leniwców jest w tara-
patach, nie wahają się zabrać 
sprzętu, uruchomić helikop-
tera i ruszyć na ratunek. Jed-
nak ich misji zagraża grup-
ka zwierząt, które uznały, że 
aby ratować przyrodę, należy 
doprowadzić do zniknięcia z 
powierzchni Ziemi… ludzi. 

Gwiezdny zegar 2. Za góra-
mi Francesca Gibbons, tłu-
macz Anna Karina Kosek, dla 
młodzieży, cena 39,99 zł, Wy-
dawnictwo HarperCollins.

Imogen i Marie wracają 
przez drzwi w drzewie do od-
mienionego Jaroslawia. Mi-
ro jest królem, ale nie znosi 
nowej roli. Anneszka nie jest 
już królową i… też tego nie 
znosi. Usłyszawszy przepo-
wiednię, że ma władać naj-
wspanialszym królestwem, 
Anneszka porywa Marie są-
dząc, że dziewczynka to klucz 
do jej spełnienia. Pełna napię-
cia i humoru trylogia fanta-
sy, pięknie zilustrowana przez 
Chrisa Riddella. 

Forsa. Jak ją zarabiać, 
oszczędzać, wydawać, po-
mnażać i dawać innym Rash-
mi Sirdeshpande,tłumaczenie 
Katarzyna Dudzik, cena 39,99 
zł, Wydawnictwo Insignis.

Napisana z humorem 
książka pomoże młodym 
czytelnikom wykształcić po-
zytywne nastawienie do pie-
niędzy. Chcielibyście założyć 
kiedyś biznes? Mądrze robić 
zakupy? Oszczędzać? A może 
wydać większą kwotę na coś 
fajnego? Tak czy owak przy-
da się forsa w kieszeni! Fascy-
nujący świat pieniędzy. Czym 
naprawdę są, dlaczego się li-
czą, jak je wydawać i jak zro-
bić z nich dobry użytek. 

Popękane życie Joanna Ja-
giełło, powieść dla młodzie-
ży, cena 34,99 zł, Wydawni-
ctwo Harper Collins.

Jak posklejać życie, kie-
dy rodzina się rozpada? Hi-
storia o dorastaniu podczas 
rozwodu rodziców, o tym, że 
zapominamy, by rozmawiać, 
poczuciu bezradności i osa-
motnienia. Laura przygoto-
wuje się do matury, Leo to 
licealista, a najmłodsza Le-
na to perfekcyjna uczennica 
podstawówki. Rozpad więzi 
rodzinnych powoduje u nich 
problemy szkolne, problemy 
z przyjaciółmi, złość, apatię 
i w końcu depresję. Każde z 
dzieci próbuje radzić sobie z 
sytuacją.

Zielona dywersja i inne ko-
miksy Martin Widmark, ilu-
stracje Helena Willis, tłuma-
czenie Barbara Gawryluk, dla 
dzieci 6+, cena  39,90 zł, Wy-
dawnictwo Zakamarki.  

Lasse i Maja mają ma-
łe biuro detektywistyczne 
w miasteczku Valleby. Tro-
pią oszustów i złodziei, w 
czym są dużo lepsi od komi-
sarza policji. W 2020 roku 
seria doczekała się w Szwe-
cji gazetki komiksowej pub-
likowanej jako dwumiesięcz-
nik. Rok później Zakamarki 
rozpoczęły wydawanie tych 
komiksów jako książek w 
twardej oprawie. Każdy tom 
zawiera dwa numery gazet-
ki, czyli 4 lub 5 nieznanych 
wcześniej czytelnikom zu-
pełnie nowych śledztw Biura 
Detektywistycznego Lassego 

i Mai. Tytuły komiksów w 
tym tomie: 
Zielona dywersja, Zagad-
ka pustej puszki, Ratownik 
obiadu, Złodziej na lodach, 
Spełnione marzenie.

Aladyn Klasyczne baśnie 
Disneya scenariusz Bobbi JG 
Weiss, rysunki Xavier Vives 
Mateu, przekład Mateusz Lis, 
cena 29,99 zł.

Komiksowa adaptacja 
kinowego hitu. Baśniowym 
Agrabahem rządzi dobrotli-
wy sułtan, którego córka Dża-
smina za kilka dni ma wyjść za 
mąż, jak każe prawo. W tym 
samym mieście w ręce zło-
dziejaszka o imieniu Aladyn 
wpada czarodziejska lampa, w 
której mieszka dżin. Młodzie-
niec spełnia marzenie: zosta-
je księciem i zdobywa serce 
Dżasminy. Nie wie, że władzę 
zamierza przejąć przebiegły 
wezyr Dżafar. 

Emma i Wioletta. Pierwsze 
wątpliwości tom 2, scenariusz 
Jérôme Hamon, rysunki Lena 
Sayaphoum, przekład Maria 
Mosiewicz, cena 29,99 zł.

Druga część opowieści 
o nastoletniej Emmie i jej 
młodszej siostrze Wioletcie, 
które chcą być tancerkami. 
Emma nie myśli już o zo-
staniu gwiazdą baletu. Chce 
znaleźć własny styl tańca, aby 
przyjęto ją do grupy hip-ho-
powej. Z kolei Wioletta roz-
poczyna naukę w elitarnej 
Szkole Opery Paryskiej. Sio-
stry ogarniają wątpliwości, 
ale znajdują siły, by spełniać 
marzenia!

Louca. Twarzą w twarz tom 
2, scenariusz i rysunki Bruno 
Deqiuer, przekład Maria Mo-
siewicz, cena 29,99 zł.

Uwielbiana przez francu-
skie nastolatki seria o chłopaku 
chcącym zostać dobrym piłka-
rzem i jego tajemniczym przy-
jacielu. Louca nadal trenuje 
pod okiem Nathana, ale czasu 
ma mało, bo zbliża się ostatni 
mecz sezonu, który zdecyduje 
o przyszłości szkolnej druży-
ny. Po drugiej stronie boiska 

stanie najsilniejszy zespół ligi. 
Zanim dojdzie do starcia, na-
szego bohatera czeka wysiłek i 
kilka rozczarowań.

Hypatia: Prawda w mate-
matyce Pasteur: Rewolucja 
mikrobiologiczna seria Naj-
wybitniejsi Naukowcy, scena-
riusz Jordi Bayarri, rysunki 
Dani Seijas, przekład Agata 
Ostrowska, cena 24,99 zł.

Jedna z pierwszych kobiet 
naukowców – filozofka i ma-
tematyczka Hypatia z Alek-
sandrii. Legenda przyznaje 
jej wynalezienie astrolabium, 
przyrządu astronomiczne-
go używanego w nawigacji. 
Dzięki swojej tolerancji i ot-
wartości była szanowana w 
Aleksandrii, a rozległa wie-
dza i logiczne rozumowanie 
powodowały, że korzystali 
z jej rad nawet przedstawi-
ciele władz. Louis Pasteur – 
francuski chemik i prekursor 
mikrobiologii. Wśród jego 
osiągnięć  jest m.in. metoda 
unieszkodliwiania bakterii w 
napojach – pasteryzacja. Był 
twórcą szczepionek przeciw-
ko wściekliźnie, cholerze i wą-
glikowi i badał  zjawisko od-
porności poszczepiennej. 

Kid Lucky. Niebezpieczne las-
so, tom 2, scenariusz i rysunki 
Achdé, przekład Maria Mo-
siewicz, cena 29,99 zł.

Przygody sprytnego urwi-
sa, który kiedyś stanie się re-
wolwerowcem szybszym od 
własnego cienia. Dorosły Lu-
cky Luke spotyka bandytę, w 
którym poznaje kolegę z dzie-
ciństwa, Billy’ego Bada. Wraca 
myślami do przeszłości... Bil-
ly już jako malec był łobuzia-
kiem. Stale rywalizował z Lu-
kiem, ale nie umiał go pokonać 
i od lat myślał o zemście!

Cedryk – Ciepło, cieplej… 
zimno! tom 1, scenariusz Ra-
oul Cauvin, rysunki Laudec, 
przekład Maria Mosiewicz,  
cena 39,99 zł.

Cedryk zawsze znajdzie 
sposób, żeby coś zbroić, cza-
sem niechcący. A że pragnie 
szybko dorosnąć, aby impo-
nować dziewczynom (szcze-
gólnie jednej!) i kolegom, 
wpada w kłopoty. Skłonność 
do wygłupów odziedziczył po 

dziadku. Historie o wesołym 
staruszku i o jego wnuku, któ-
ry potrafi każdego rozbawić. 
Albo zdenerwować.

Sixtine. Złoto Azteków tom 1, 
scenariusz Frédéric Maupo-
mé, rysunki Aude Soleilhac, 
przekład Marek Puszczewicz, 
cena 49,99 zł.

Sixtine jest zwyczajną na-
stolatką. Szkoły nie cierpi, nie 
odrabia lekcji, nie lubi mate-
matyki, zalicza wpadki przy 
tablicy. Ale przeżyciami mo-
głaby obdzielić niejednego 
dorosłego. Ojciec zmarł, gdy 
była małym dzieckiem, pozo-
stawiając w sercu niezagojoną 
ranę. Dom tonie w długach, a 
wizyty komornika są codzien-
nością. Muszą się z mamą jak 
najszybciej wyprowadzić. Na 
szczęście są przyjaciele z kla-
sy, Sophie i Martin, oraz ban-
da piratów. 

Mali Bogowie. Komedia Po-
sejdona tom 4, sccenariusz 
Christophe Cazenove,rysunki 
Philippe Larbier,przekład Ma-
ria Mosiewicz, 29,99 zł.

Przygody kandydatów 
na bogów i herosów, którzy 
chcą się wykazać, by zasłużyć 
na miejsce na Olimpie. Mają 
nową rozrywkę. Obserwują, 
jak Grecy nieporadnie pró-
bują zdobyć Troję. Tymcza-
sem Odyseuszowi wciąż coś 
utrudnia rejs dookoła świata, 
Atena uczy się dowodzić ar-
miami, Herakles szuka nad-
ludzkiej siły tam, gdzie nikt by 
jej nie szukał, a niereformo-
walny Taurusek gra na ner-
wach nawet potężnym Zeuso-
wi i Posejdonowi. 

Frnck. Chrzest ognia tom 2, 
scenariusz Olivier Bocquet, 
rysunki Brice Cossu, przekład 
Agata Cieślak, cena 29,99 zł.

Zero pizzy, zero internetu, 
zero samogłosek… Prehisto-
ria jest beznadziejna! Franck 
chce przyspieszyć ewolucję 
ludzi pierwotnych wprowa-
dzając w ich życie kolejne wy-
nalazki (nie tylko samogłos-
ki, ale też koło czy mydło…). 
Plemię nie zawsze to docenia. 
A próba zapoznania ich z og-
niem może skończyć się tra-
gicznie dla wszystkich. 

KOMIKSY

NOWOŚCI EGMONT
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Gazeta informowała, że Wydział 
Kultury i Sztuki Zarządu Miejskie-
go w Gdańsku prowadzi prace nad 
oczyszczaniem ruin zabytkowych 
budowli miasta. Rozpoczęto je od 
bryły monumentalnego kościoła 
Mariackiego. 

„Przyspieszenie i ułatwienie 
tych robót – czytamy w gazecie 
– stało się możliwe dzięki otrzyma-
nej pomocy władz radzieckich, któ-
re jak w wielu innych dziedzinach, 
tak i w tej zaoferowały pomoc, do-

Z dzisiejszego
 punktu widze-

nia to sensacyjna 
notatka. Ukazała 
się ona 10 paździer-
nika 1945 roku na 
łamach „Dzienni-
ka Bałtyckiego”. 

starczając materiału budowlanego i 
jenieckiej siły roboczej. Fachowym 
współpracownikiem ze strony Armii 
Radzieckiej jest mjr Charko, wybit-
ny archeolog”. 

Znany nam już major Lew Char-
ko, historyk sztuki, rzeczywiście 
wybitny archeolog i – dodajmy – 
równie wybitny numizmatyk, wcho-
dził w skład tak zwanej brygady 
trofiejnej Komitetu do spraw Sztuki 
przy Radzie Komisarzy Ludowych 
ZSRR, która pod dowództwem pod-
pułkownika Leontija Denisowa od 
pierwszych dni kwietnia 1945 roku 
operowała przede wszystkim w za-
jętym przez Rosjan Gdańsku. 

Brygada Denisowa z definicji 
była grupą tajną, ale ujawnienie jego 
nazwiska przez „Dziennik Bałtycki” 
nie było dziełem przypadku. Charko 
był osobą znaną w świecie kultury i 
zapewne dlatego właśnie jego wy-
brano do utrzymywania kontaktów 
z władzami polskimi. I zapewne 
również po to, by Polakom patrzył 
na ręce... 

Gdy wczesną jesienią 1945 roku Polacy zaczęli zabezpie-
czać wypaloną bryłę kościoła Mariackiego w Gdańsku, z 
nieoczekiwaną pomocą pospieszył człowiek w mundurze 
majora Armii Czerwonej, co wtedy odnotowała nawet miej-
scowa prasa. Ale ów major, który w cywilu był wybitnym 
archeologiem i numizmatykiem, znalazł się nad Motławą 
nie po to, by chronić, lecz by rabować gdańskie skarby. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Nie wszystkie akcje poszuki-
wawcze Denisowa kończyły się suk-
cesem. Gdy w połowie lipca 1945 
roku Rosjanie penetrowali piwnice 
Starego Ratusza w Gdańsku, liczyli 
na łatwą zdobycz. Kontrwywiad ra-
dziecki zdobył bowiem informację, 
że Niemcy ukryli tam inkunabuły z 
Biblioteki Gdańskiej i zabytki mu-
zealne, głównie wyroby ze szkła. A 
tymczasem znaleźli tam tylko pu-
ste skrzynie i pognieciony papier 
do pakowania. Na jednej ze skrzyń 
był jednak napis: „Stadt. Bibliothek 
Danzig”, a więc dowód, że wcześ-
niej skarby te były tu przechowy-
wane. 

Z zachowanych w archiwach ro-
syjskich dokumentów wiadomo też, 
że 6 sierpnia 1945 roku pod nadzo-
rem Denisowa i Charki rozkopano 
północno-wschodnią część wypa-
lonego Dworu Artusa, w pobliżu 
zabytkowego pieca z 1545 roku. 
Szukano tam płaskorzeźby świętego 
Jerzego z 1485 roku. Mimo dokopa-
nia się do fundamentów, zabytku nie 
znaleziono. Uznano zatem, że pła-
skorzeźba doszczętnie się spaliła w 
końcu marca. Nie była to, na szczęś-
cie, prawda. 

„Dzisiaj święty Jerzy cieszy nas 
swoim pięknem” - napisała Maria 
Korzon w czasopiśmie „Cenne, Bez-
cenne, Utracone”. I dodała: „Niefor-
tunnym poszukiwaczom nie pozo-
stało więc nic innego, jak pozbierać 
resztki kaflowego pieca. Zaproszony 
specjalnie zdun wyjął z prawej stro-
ny pieca 12 całych kafli. Ułożono 
je do dwóch skrzyń i przekazano do 
muzeum w Gdańsku”. 

Dokończenie nastąpi 

FOT. 2X   LESZEK ADAMCZEWSKI 
 Odbudowane ze zniszczeń wojennych kamieniczki starego Gdańska. W głębi 
kościół Mariacki. 

Dwór Artusa jest jedną z wielu atrakcji turystycznych Gdańska. W 1945 roku 
Rosjanie szukali tu średniowiecznej płaskorzeźby świętego Jerzego.

Skrupulatni grabieżcy opisali w 
dokumentach, że pięć maszyn by-
ło marki „Astra” oraz po jednym 
„Continentalu” i „Ideale”. Ale prze-
de wszystkim w nienaruszonym sta-
nie w ręce brygady Denisowa wpadł 
cały zbiór Gabinetu Numizmatycz-
nego Zamku Malborskiego wraz z 
dokumentacją kolekcji, w sumie 
14.062 sztuk monet, medali, pla-
kiet, pieczątek, odlewów gipsowych 
pieczęci, a także orderów i odznak z 
XIII-XX wieku. 661 wyrobów było 
ze złota, 10.458 ze srebra, a pozosta-
łe wykonano z innych materiałów. 
Wszystko to Niemcy ewakuowali z 
Marienburga (Malborka) do nieda-
lekiego Gdańska i ukryli w banko-
wym sejfie. 

O tym odkryciu Rosjanie Pola-
ków, rzecz jasna, nie poinformowa-
li. Co więcej, major Charko spło-
dził pseudonaukowe opracowanie, 
w którym udowadniał, że na zbiór 
malborski składają się prawie wy-
łącznie monety pruskie i niemieckie, 
gdy w rzeczywistości w skład ko-
lekcji wchodziły przede wszystkim 
monety z mennic Prus Królewskich 
i Książęcych oraz Zakonu Krzyża-
ckiego, a sam malborski Gabinet 
Numizmatyczny był do 1939 roku 
jednym z najbogatszych warsztatów 
badawczych nad dziejami polskiego 
właśnie pieniądza. 

Jeśli zatem – w myśl „ustaleń” 
Charki – był to zbiór niemiecki, to 
uznano go za zdobyczny i specjal-
nym samolotem jesienią 1945 roku 
wywieziono do Moskwy, gdzie do 
dzisiaj znajduje się w przepastnych 
magazynach Muzeum Sztuk Pięk-
nych imienia Puszkina. 

Redaktor Naczelny: Tomasz Mańkowski (602-638-409), Monika Mańkowska: zastępca redaktora naczelnego (606-252-423). Redaguje Zespół. Łamanie: AKTELAK Poznań. ADRES REDAKCJI: (do korespondencji): 60-969 Poznań, skrytka pocztowa nr 61, tel./fax 
61 861-41-21. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w tekstach. Za treść ogłoszeń  Redakcja nie odpowiada. Wszystkie materiały w „Twoim TYGODNIU WIELKOPOLSKIM” są chronione prawem 
autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą Wydawcy. WYDAWCA: Wydawnictwo i Reklama „MAŃKOWSKI”. DRUK: Drukarnia Polska Presse, Oddział Poligrafia. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji artykułu (także sponsorowa-
nego), reklamy itp. jeśli materiały te są niezgodne z linią przyjętą przez pismo. www.twoj-tydzien.pl

Niewiele natomiast wiadomo 
o działalności dwóch pozostałych 
członków brygady Denisowa, rów-
nież przebranych w mundury ma-
jorów Armii Czerwonej. Władimir 
Szczerbinin, w cywilu muzyk z 
Państwowej Orkiestry Symfonicz-
nej ZSRR, już w kwietniu został 
odesłany do Moskwy. Natomiast 
Michaił Pietrowski z teatru Bolszoj 
został w podobnej misji skierowany 
na zajęte przez Armię Czerwoną zie-
mie Czechosłowacji. 

Zanim w ruinach kościoła Ma-
riackiego pojawił się – w towarzy-
stwie polskich specjalistów – ma-
jor Lew Charko, „gościli” tam inni 
przybysze ze Wschodu. 

– Widok wnętrza kościoła Ma-
riackiego był okropny – wspominał 
w 1991 roku były milicjant Marian 
Kędrzycki. – Wszystkie nagrobki po 
lewej, nieuszkodzonej stronie były 
otwarte, płyty nagrobne odrzucone 
na bok, a trumny splądrowane. Jed-
no z ciał, a raczej mumia, leżało na 
ołtarzu. Przy wyjściu spotkałem pol-
skiego żołnierza. Na moje pytanie, 
kto to zrobił, odpowiedział, że Ro-
sjanie szukali złota w grobach. 

Można domniemywać, że byli 
to zwykli żołnierze. Ludzie Deniso-
wa szukali prawdziwych skarbów. 
I znowu sprzyjało im szczęście. W 
połowie czerwca 1945 roku zdoby-
li informację, że w tajnym sejfie w 
spalonym gmachu Miejskiej Kasy 
Oszczędności w Gdańsku ma znaj-
dować się unikatowa kolekcja nu-
mizmatyczna. 

Denisow nie zastanawiał się dłu-
go. Wiedział przecież, że w Gdańsku 
od ponad dwóch miesięcy działa już 
polska grupa operacyjna, w której 
skład wchodzi także delegowany 
przez Ministerstwo Kultury i Sztu-
ki RP pełnomocnik dla ratowania 
gdańskich skarbów kultury profesor 
Jan Kilarski. 

Denisow chciał być pierwszy. 
Już 27 czerwca przed zniszczonym 
budynkiem kasy pojawili się wypo-
sażeni w specjalistyczny sprzęt żoł-
nierze oddelegowani do dyspozycji 
brygady trofiejnej przez radziecką 
komendanturę wojenną. W ruch po-
szły kilofy, łomy i w końcu palnik 
acetylenowy. 

Maria Korzon, która w Moskwie 
oglądała oryginalne dokumenty po-
zostawione przez brygadę Deniso-
wa, tak pisała w czasopiśmie „Cen-
ne, Bezcenne, Utracone”: 

„Pokonanie sejfu, w którym znaj-
dował się zbiór, było bardzo trudne. 
Próba przedostania się doń przez 
ścianę boczną, ceglano-cementową 
o grubości półtora metra, nie uda-
ła się, ponieważ sejf był dodatkowo 
uzbrojony od wewnątrz. Trzeba by-
ło palnikami wyciąć dziurę w stalo-
wych drzwiach. Oczom zdobywców 
przedstawił się zachęcający widok. 
W pomieszczeniu sejfu, w idealnym 
porządku wzdłuż ścian znajdowało 
się 136 oszklonych gablot wypeł-
nionych monetami, medalami, orde-
rami, odznakami etcetera. Stały też 
dwie szafy pancerne, nieuszkodzo-
ne, lecz puste. Na podłodze i półkach 
leżały dokumenty archiwalne kasy i 
siedem maszyn do pisania”. 

Radziecka brygada trofiejna w Gdańsku (3)

Rozpruty sejf bankowy
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Mercedes Klasy T
2 maja rozpoczęła się sprzedaż nowego pojazdu  Mercedes-Benz Vans 
– Klasy T, małego vana przeznaczonego dla rodzin oraz entuzjastów ak-
tywnego spędzania czasu wolnego. Będzie można go kupić już od 120.048 
zł brutto

Światowa premiera 
Lexusa RX
Lexus prezentuje zupełnie nową, 5. generację modelu RX, która otwiera nowy 
rozdział przed tym SUV-em. RX – przypomnijmy - to najlepiej sprzedający się 
Lexus w historii marki. Od debiutu w 1998 roku do klientów trafiło ponad 3,5 
mln egzemplarzy tego auta, z czego ponad 300 tys. kupili Europejczycy. 

Już od poniedziałku 2 maja, w niespełna 
tydzień po oficjalnej premierze modelu na 

platformie Mercedes me, można zamawiać no-
wego małego vana Mercedes-Benz: Klasę T. 
Ten niewielkich rozmiarów zewnętrznych, ale 
oferujący wiele przestrzeni w środku pojazd 
do użytku prywatnego debiutuje na rynku w 
czterech wariantach silnika: dwóch wysoko-
prężnych i dwóch benzynowych. 

W zależności od wyboru wersji, za naj-
młodszego członka rodziny Mercedes-Benz 
Vans trzeba będzie zapłacić od 120.048 zł brut-
to za model T 160 z silnikiem benzynowym 
o mocy 75kW/102 KM, do 131.487 zł brutto 
za wariant z silnikiem diesla T 180d o mocy 
85kW/116 KM. Model T 180 z mocniejszą jed-
nostką benzynową (96 kW/131 KM) kosztuje 
od 124.722 zł brutto, a Klasa T w opcji T 160d 
i silnikiem o mocy 70 kW/95 KM – 126.813 zł 
brutto. Powyższe ceny dotyczą modeli w wer-
sji standardowej.

Samochód będzie dostępny w salonach w 
wakacje – w sam raz, by przetestować możliwo-
ści, które oferuje, jeśli chodzi o komfort i funk-
cjonalność wykorzystania przestrzeni na wszel-
kie potrzebne bagaże dla kilkuosobowej rodziny 
lub akcesoria pasjonatów aktywnej rekreacji.

Nowa Klasa T powstała z myślą o takich 
właśnie zastosowaniach –  bez problemu i wy-
godnie pomieści na fotelikach trójkę dzieci, a 
dzięki takim praktycznym rozwiązaniom, jak 
składana na płasko tylna kanapa czy zintegro-
wane relingi dachowe (opcja) także dużą ilość 
sprzętu sportowego lub rekreacyjnego. W do-
datku wnętrze jest niezwykle łatwo dostępne 
dzięki przesuwnym drzwiom bocznym po obu 

stronach oraz wyjątkowo niskiemu progowi 
załadunkowemu z tyłu – na poziomie 56 cm. 
Dla entuzjastów niczym nieskrępowanej swo-
body podczas wakacyjnych wojaży z pewnoś-
cią liczyć się będzie również to, że Klasa T 
oferuje ładowność hamowanej przyczepy do 
1500 kilogramów, co umożliwia jej holowanie 
przyczep kempingowych i łodzi.  

Przy tym wszystkim pojazd oferuje eks-
kluzywny design, komfort, bezpieczeństwo i 
łączność na poziomie premium znanym z sa-
mochodów osobowych Mercedes-Benz. Na 
pokładzie zgrabnego, obdarzonego przez de-
signerów muskularną, ale lekką sylwetką va-
na, znalazł się np. topowy system multimedial-
ny MBUX wraz z asystentem głosowym „Hej 
Mercedes”. O bezpieczeństwo w standardzie 
dba siedem poduszek powietrznych, w tym 
centralna między fotelem kierowcy i pasażera 
z przodu. Klasa T została również bogato wy-
posażona w systemy asystujące i bezpieczeń-
stwa, a o przyjemne wrażenia z jazdy tym ma-
łym vanem premium dba starannie zestrojone 
zawieszenie typowe dla marki.

Klasa T dostępna jest w dwóch wariantach 
wyposażenia opcjonalnego Style i Progres-
sive, które pozwalają dopasować jej wygląd 
i możliwości do indywidualnych potrzeb, a 
także w 10 kolorach lakieru, w tym dostępnej 
wyłącznie dla tego modelu czerwieni rube-
litu metalik. Obecnie oferowana wersja przy 
wymiarach 4498 mm długości, 1859 mm sze-
rokości i 1811 mm wysokości oferuje pięć 
miejsc. Wkrótce pojawi się też wariant z dłu-
gim rozstawem osi, z maksymalnie siedmio-
ma siedzeniami.

Nowy RX to kolejny model, który repre-
zentuje „Nowy Rozdział” w stylistyce. 

Charakterystyczny dla Lexusa trapezoidalny 
kształt, znany do tej pory z atrapy chłodnicy, 
zyskał teraz trójwymiarowość i stał się inte-
gralną częścią całej przedniej części nadwozia. 
Auto nawiązuje także stylistycznie do swoich 
poprzedników, zachowując najważniejsze ce-
chy poprzednich generacji RX-a, ale w bar-
dziej eleganckim i dynamicznym stylu.

We wnętrzu stworzono kokpit by obsługa au-
ta była jeszcze bardziej intuicyjna, bezpośrednia 
i bezpieczna, zgodnie z zasadą  „ręce trzymają 
kierownicę, a oczy patrzą na drogę”. Wrażenia są 
lepsze także dzięki czytelnemu rozmieszczeniu 
elementów i ich intuicyjnej obsłudze za sprawą 
m.in. 14-calowego ekranu dotykowego.

Nowy RX w Polsce będzie dostępny w 
trzech zelektryfikowanych wariantach. Klu-

czowym modelem w gamie będzie RX 450h+ 
z napędem hybrydowym typu plug-in. Wersja 
RX 350h będzie dobrą alternatywą dla konku-
rencyjnych aut z mniejszymi silnikami benzy-
nowymi i wysokoprężnymi. 

Absolutną nowością w gamie będzie moc-
na hybryda RX 500h. To pierwszy w historii 
Lexusa samochód z napędem hybrydowym 
wykorzystujący silnik z turbodoładowaniem. 
Ponadto auto będzie wyposażone w napęd na 
cztery koła DIRECT4, który zadebiutował 
wraz z modelem RZ.

Polski cennik nowego Lexusa RX ma być 
znany we wrześniu. Wtedy też auto będzie 
można obejrzeć w salonach Lexusa i składać 
na nie zamówienia. Jazdy testowe planowane 
są na grudzień 2022 roku, pierwsze egzempla-
rze nowego RX-a powinny dotrzeć do klien-
tów w styczniu 2023 roku.
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Gwarancja Maximum Care dotyczy samochodów Alfa Romeo Giulia, Stelvio i Tonale i obejmuje 2 lata gwarancji kontraktowej i 3 lata dodatkowej ochrony serwisowej z łącznym limitem przebiegu 200 tys. km. Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego
i ma charakter informacyjny. Zdjęcie ma charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu oraz opcje jego wyposażenia mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowymZużycie paliwa dla Alfa Romeo Tonale 5,19-6,23 l/100 km, emisja CO2: 133-155 g/km. Szczegółowe informacje o odzysku i
recyklingu pojazdów, postępie dokonanym w tej dziedzinie, konstrukcji pojazdów zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z esploatacji są dostępne u dealerów Alfa Romeo.


