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URZĄD MIASTA POZNANIA 
Lista gadżetów WOŚP 2018 

1. „Dżej Dżej. Rozmowy z Jackiem Jaśkowiakiem, Prezydentem Poznania” 
z dedykacją Pana Prezydenta – 2 sztuki 

 premiera książki odbyła 25 października 2017 r., 

 autorzy - Violetta Szostak i Włodzimierz Nowak, 

 książka o Prezydencie Poznania to wywiad rzeka z człowiekiem, który - jak 
przedstawiają go twórcy - pracował dla Jana Kulczyka, przyjaźnił się z Jackiem 
Kaczmarskim, starł się na ringu z Dariuszem Michalczewskim i Przemysławem Saletą, 

 książka odpowiada na pytania skąd się wziął prezydent miasta, który jako pierwszy  
w Polsce poszedł w Marszu Równości. Który wystawił rachunek Kościołowi. Który nie 
zgodził się na apel smoleński z okazji rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 
roku. Który pociął Poznań czerwonymi ścieżkami dla rowerzystów. 

 
2. Obraz Słupska autorstwa Edwarda Dwurnika z dedykacją Roberta Biedronia, Prezydenta 

Słupska 

 obraz został przekazany Panu Prezydentowi Jaśkowiakowi przez Prezydenta Słupska 
podczas jego kwietniowej wizyty w Poznaniu, 

 podczas wizyty Prezydenci dzielili się doświadczeniami, dotyczącymi prowadzenia 
inwestycji, zarządzania i sprzedaży nieruchomości, polityki senioralnej, rozwiązań  
w zakresie zrównoważonego transportu, działań adresowanych do osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.  
 

3. Koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem: 

 napastnik w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz kapitan reprezentacji Polski, 

 grę w piłkę zaczynał w Varsovii, Delcie, oraz Legii II Warszawa. W 2006 trafił do Znicza 
Pruszków, 

 w 2008 r. przeniósł się do Lecha Poznań, w którego barwach 
zdobył mistrzostwo, puchar i superpuchar Polski, a także tytuł króla 
strzelców Ekstraklasy, 

 w 2010 r. został zawodnikiem Borussii Dortmund, z którą dwukrotnie sięgał 
po mistrzostwo Niemiec, oraz jednokrotnie po krajowy puchar i superpuchar, a także 
dotarł do finału Ligi Mistrzów, 

 przed rozpoczęciem sezonu 2014/15 przeniósł się do Bayernu Monachium, gdzie  
w każdym z trzech pierwszych sezonów zdobywał mistrzostwo Niemiec, a także 
przekroczył barierę 150 goli w Bundeslidze, osiągając ten wynik szybciej niż 
jakikolwiek inny zagraniczny piłkarz. W sezonie 2015/16 po raz drugi sięgnął po 
koronę króla strzelców Bundesligi, strzelając 30 goli, 

 w reprezentacji Polski zadebiutował 10 września 2008 r. w meczu eliminacji 
mistrzostw Świata z San Marino (2:0), strzelając jednocześnie swojego pierwszego 
gola. Od tamtego czasu rozegrał dla Polski 91 meczów, strzelając w nich 51 goli, co 
czyni go najlepszym strzelcem reprezentacji w historii. 9 grudnia 2014 r. 
został kapitanem reprezentacji Polski, 

 przez ekspertów uważany jest za jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii,  
a także środkowych napastników i piłkarzy swojego pokolenia na świecie, 

 5 sierpnia 2017 r. zdobył z Bayernem Superpuchar Niemiec, 
17 sierpnia 2017 r. został nominowany do nagrody Piłkarza Roku FIFA, 

 18 sierpnia 2017 r. strzelił bramkę w wygranym 3:1 meczu  
I kolejki Bundesligi z Bayerem Leverkusen. Dzięki odniesionemu wówczas 
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zwycięstwu, stał się pierwszym piłkarzem w historii, który wygrał 7 meczów I kolejki 
Bundesligi z rzędu, 

 9 października 2017 znalazł się w gronie trzydziestu nominowanych do nagrody Złotej 
Piłki, 

 14 października 2017 w wygranym 5:0 meczu z Freiburgiem, strzelił swoją 160. 
bramkę w Bundeslidze, co pozwoliło mu zrównać się w klasyfikacji strzelców wszech 
czasów ligi, z zajmującym 12. miejsce, napastnikiem Eintrachtu Franfurt, Berndem 
Hoelzenbeinem 

 
4. Poznańska PEKA – edycja limitowana 26. Finał WOŚP z podpisem Pana Prezydenta ‒  

4 sztuki  
 

5. Uchwyty do pompek Pana Prezydenta  
 

6. Koszulki „Wolne Miasto Poznań” z podpisem Pana Prezydenta  
czarna ‒ rozmiar L 
biała ‒ rozmiar M 

 logotyp ‒ nawiązujący do znaku Coexist zaprojektowanego przez polskiego grafika 
Piotra Młodożeńca ‒ został przygotowany wiosną przez radnych ‒ Marka 
Sternalskiego, Grzegorza Jurę oraz pracownika biura regionu PO Zbigniewa Reissa, 
którzy w formie plakatu wręczyli go Prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi, 

 pomysł na koszulki zrodził się w Gabinecie Prezydenta, a urzędnicy chcieli zbadać jak 
taki sposób promocji miasta podoba się mieszkańcom. - Pozytywne opinie, które do 
nas trafiły, są bardzo fajne, ludziom się to podoba - mówi Andrzej Białas, dyrektor 
Gabinetu Prezydenta Poznania. 

 
7. Fotografia Adama Małysza i Kamila Stocha wraz z autografami 

Fotografia przekazana przez zwycięzcę zeszłorocznej aukcji WOŚ 

Adam Małysz: 

 dziś kierowca rajdowy z cross country, który aktywnie startuje nie tylko w „Dakarze”, ale też 
rywalizuje w terenowym Pucharze Świata, 

 jeszcze kilka lat temu doskonały skoczek narciarski (najbardziej utytułowany w historii), 

 cztery razy stawał na olimpijskim podium, cztery razy zdobył tytuł indywidualnego mistrza 
świata, również czterokrotnie sięgnął po Puchar Świata (w tym trzy razy z rzędu),  

 w jego karierze nie zabrakło również sukcesów podczas Turnieju Czterech Skoczni  
i trzykrotnego zwycięstwa w Turnieju Nordyckim, 

 to do niego należał rekord świata w długości skoku narciarskiego – poleciał wówczas na 
odległość 225 metrów. Kilka lat później jeszcze bardziej wyśrubował swój wynik do 230,5 
metra, 

 w swojej karierze wystąpił w 349 konkursach Pucharu Świata, w tym aż 198 razy zajął miejsce 
w pierwszej dziesiątce.  

Kamil Stoch: 

 do jego największych sukcesów należą dwa złote medale podczas igrzysk olimpijskich w Soczi 
(2014 rok), a także zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni 2017, 

 Kamil wygrał Puchar Świata w sezonie 2013/2014, a w 2013 roku zdobył złoty medal podczas 
mistrzostw świata w Val di Fiemme. 

 


