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CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

Opracowanie: MONIKA MAŃKOWSKA

Remigia Blandzi

ul. Nałęczowska 125
60-472 Poznań
Tel. 061 842 96 39
tel. kom. 606 344 717

ZAPRASZAM 
od poniedziałku do piątku

9.00 – 20.00
soboty 8.00 – 14.00

Tutaj kupisz kosmetyki
Wella, Bacchara

Skóra wrażli-
wa szybciej 

się starzeje ponie-
waż doznaje „stresu 
mikrozapalnego”. 
Są to takie objawy 
jak:  podrażnienie, 
zaczerwienienie, 
pieczenie, ocieple-
nie, swędzenie i in-
ne. Aby skutecznie 
zwalczać oznaki sta-
rzenia, nie wystarczy 
tylko pobudzać me-

chanizmy odbudowy 
skóry, ale trzeba zatrzy-
mać „mikropodrażnie-
nia”, które przyspiesza-

ją uszkodzenie elastyny, 
kolagenu i macierzy pozakomórko-
wej. W Laboratoriach La Roche- Po-
say opracowano substancję nazwaną 

Neurosensyną chroniącą skórę przed 
rozwojem stresu mikrozpalnego. Jak 
pokazują badania substancja ta neu-
tralizuje stan zapalany, także w głębo-
kich partiach skóry tam gdzie docho-
dzi do degradacji włókien kolageno-
wych. Krem Redermic + poza Neu-
rosensyną zawiera sprawdzone wcze-
śniej składniki spowalniające proce-
sy starzenia się i pobudzające rege-
nerację: witaminę C i Madecassosid. 
Połączenie tych 3 czynników w ła-
godny, ale skuteczny sposób pozwa-
la korygować zmarszczki i zapobie-
gać utracie jędrności. Jego działanie 
niweluje niedostrzegalne „mikropo-
drażnienia” i jednocześnie pobudza 
syntezę nowych włókien wypełniają-
cych i podporowych skóry właściwej. 
Krem jest nietłusty, delikatny, dobrze 
nawilża, daje poczucie komfortu. Ce-
na 100 zł, 40 ml.  

Serum remodelujące Lift Expert 
ORIFLAME (30 ml, 99 zł) poma-

ga modelować owal twarzy, zapobie-
ga wiotczeniu skóry, poprawia jej na-
pięcie, gęstośc i elastyczność. Zawiera 
formułę BioSpring z retinolem. Moż-
na je stosować zarów- no  rano 
jak i wieczorem samo-
dzielnie lub pod krem.  
Serum ma jedwabi-
stą konsystencję, ide-
alnie się wchłania 
i pięknie wygładza. 
Liftingujący krem 
na noc Lift Expert 
ORIFLAME (50 
ml, 79 zł) to silnie 
ujędrniający krem, 
który pomaga 
odzyskać młody  

wygląd i owal twarzy, stymuluje odno-
wę komórkową i regeneruje skórę dzia-
łająć przeciwzmarszczkowo. Ma przy-
jemną  konsystencję i zapach, przyno-
si skórze prawdziwy komfort. Masecz-
ka ujędrniająco-złuszczająca Lift 
Expert to intensywny zabieg, który 
doskonale wygładza i napina skó-
rę. (75  ml, 39 zł) Po zdjęciu maski 
skóra jest odnowiona, świeża, ład-

niejsza, a w 
mie j scach 
wcześnie j 
p o m a r s z -
c z o n y c h 
wygładzo-
na.  Efekt 
u t r z y m u -

je się kilka 
dni.

Lipo-strukturalny krem na dzień SPF 15 ELIXINE Revitali-
ca 50+  przeciwdziała utracie napięcia i gęstości skóry w okresie me-
nopauzy. Zawarty w preparacie Perenityl™ działa silnie przeciwrodni-
kowo, odbudowuje zniszczony naskórek, zapobiega wiotczeniu skóry, 
zmniejsza głębokość zmarszczek. Lipobelle Soyaglycone, fitoestrogen 
z soi, skutecznie poprawia metabolizm komórkowy, poprawia struktu-
rę włókien kolagenowych, łagodzi efekty hormonalnego starzenia się 
skóry. Fotostabilne filtry SPF 15 chronią przed promieniowaniem UVA 
i UVB, zapobiegając fotostarzeniu, wspierają naturalne mechanizmy 
obronne skóry. Krem doskonale rewitalizuje zmęczoną skórę, pozosta-
wia ją sprężystą i intensywnie nawilżoną. Preparat należy stosować co-
dziennie rano na oczyszczoną skórę twarzy i szyi.  Cena 69 zł, 50 ml.

Oriflame specjalnie z my-
ślą o mężczyznach stwo-

rzył zupełnie nową serię – 
North for MEN, która sku-
tecznie odpowiada na potrze-
by męskiej skóry.  Kompleks 
Arctic Por Defence został 
opracowany przez naukow-
ców którzy odbyli podróż 
w głąb Arktyki. Tam odkryli 
różaniec górski, roślinę która 
potrafi przetrwać surową ark-
tyczną zimę. Korzeń tej rośli-
ny posiada wyjątkowe wła-
ściwości lecznicze i ochron-
ne. Bogaty w antydoksykanty 
zwiększa wytrzymałość skóry 
i pomaga szybciej jej się zre-
generować oraz  odbudować. 

Wzmacniający żel do my-
cia ciała i wło-
sów - Skutecz-
nie oczyszcza, 
odżywia  o raz 

orzeźwia skórę i włosy. Pan-
tenol nawilża je i wzmacnia. 
Ochronny kompleks Arctic 
Pro-Defence dba o utrzyma-
nie ich w kondycji. (250 ml 
14,90 zł). Przeciwłupieżowy 
szampon ma specjalną formu-
łę, która oczyszcza i orzeźwia 
włosy oraz skórę głowy. Zapo-
biega pojawianiu się łupieżu. 
(250 ml 12,90 zł). Orzeźwia-
jący żel pod prysznic o ener-
getyzującym zapachu dosko-
nale oczyszcza i rewitalizu-
je skórę. Wzbogacony mento-
lem i ochronnym kompleksem 
Arctic Pro-Defence. (250ml  

Specjalnie dla panów
14,90zł).   Mydło (100 g 4,90 
zł) dobrze oczyszcza, a men-
tol daje przyjemne uczucie 
chłodnego orzeźwienia. An-
typerspiracyjny dezodorant 
kulkowy przez 24 godziny 
chroni przed nadmiernym po-
ceniem się i niemiłą wonią. 
Gwarantuje doskonałą kontro-
lę i uczucie suchości. Bezal-
koholowy. (50 ml 12,90 zł). 
Antyperspiracyjny dezodo-
rant w sprayu z formułą 24-
-godzinnej ochrony przed po-
ceniem nie pozostawia bia-
łych śladów na ubraniu. Za-
pewnia uczucie chłodnej świe-
żości. (150 ml 19,90 zł). Seria 
North for Men ORIFLAME 
to jeszcze więcej przydatnych 
kosmetyków do golenia, my-
cia i pielęgnacji .

FOT. - ORIFLAME
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Trochę modelowania

Rewitalizacja skóry 

FOT. - ELIXINE

FOT. - ORIFLAME
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Dokończenie na stronie 11

- Świetnie pan wypada 
w rolach komediowych. Kiedy 
się pan o tym przekonał?

- Tak naprawdę, to nie mia-
łem wyboru. Bardzo rzadko ob-
sadzano mnie w czymś poważ-
niejszym. Gdzieś się utarło, że 
jestem od komedii. Poza tym 
zagrałem niewielu inteligentów. 
Nie przemawia przeze mnie żad-
na gorycz, po prostu tak już 
jest.

Ludzie byli wspaniali, 
ale czasy były wredne
Rozmowa z MARKIEM SIUDYMEM, wszechstronnym aktorem teatralnym i filmowym

W Polsce nigdy nie było prawdziwych, 
szczerze oddanych komunistów...

- Więc jest to taka pewna 
„szuflada”…

- W pewnym sensie tak… 
- A lubi pan role komedio-

we?
- Lubię i nie mam co narze-

kać. Olga Lipińska powiedzia-
ła mi kiedyś, że jeżeli ktoś daje 
sobie radę w farsie i komedii, to 
na pewno da sobie radę w dra-

macie, w drugą stronę – nieko-
niecznie.

- Pańska popularność za-
częła się od roli woźnicy wę-
glarki w filmie „Miś”. Co dla 
pana zmieniło się w polskim 
kinie od tamtego czasu?

- Bardzo dużo się zmieni-
ło. Tak naprawdę popularność 
przyniósł mi kabaret Olgi Lipiń-
skiej, w którym występowałem 
pod własnym nazwiskiem. Ten 

kabaret miał ogromny zasięg. 
„Miś” natomiast był nakręco-
ny wcześniej, a pokazany dużo 
później. Nikt z nas nie wiedział 
wtedy jaki zasięg będzie miał 
ten film, jakim echem się odbi-
je i na ile lat zostanie zapamię-
tany. Stał się jednak filmem kul-
towym, chociaż niespecjalnie lu-
bię to określenie. 

- A tęskni pan za tamtymi 
czasami?

- Nie, nie tęsknię. Jeżeli się coś 
wspomina dobrze, mówi się że by-
ło pięknie, to tak naprawdę „pięk-
ni” byli ludzie. A tacy ludzie są 
we wszystkich czasach. Natomiast 
tamte czasy nie były dobre i z sen-
tymentem wspomina się przede 
wszystkim swoich przyjaciół. Lu-
dzie byli wspaniali, ale czasy były 
wredne. Było to pasmo upokorzeń 

na każdym kroku. Zaczynając od 
zapłaty za pracę po dostępność do 
informacji. Na mieszkanie czeka-
ło się lata świetlne.  Potem się cze-
kało na telefon. Jak ktoś już miał 
telefon, to był kimś z lepszej baj-
ki. Ten brak dostępu do komuni-
kowania się był celowo utrudnio-
ny. Oczywiście Państwu nie uda-
ło się wszystkiego kontrolować 

i nad wszystkim panować. I tutaj 
jestem dumny, że należę do na-
rodu, który nigdy się nie dał za-
właszczyć w sensie mentalnym. 
W Polsce nigdy nie było praw-
dziwych, szczerze oddanych ko-
munistów. 

- Gdyby nie aktorstwo, miał-
by pan inny pomysł na swoje 
życie?

- Oczywiście, że tak. Cały czas 
mam. Mam także drugi zawód, je-
stem trenerem jeździectwa. Zaj-
muję się tym nawet dłużej niż ak-
torstwem. Mam nieco sukcesów. 
Moi zawodnicy jeździli już w fi-
nale mistrzostw Polski w skokach 
przez przeszkody. Zresztą, nig-
dy nie narzekałem, że jak nie ma 
pracy to jest źle. Jeździłem też ja-

ko kierowca ciężarówki. Jeżeli 
nie było pracy dla aktora, to robi-
łem cokolwiek innego, nie bola-
ło mnie to. 

- Niektórzy marzą o roli 
szczególnej, napisanej specjal-
nie dla nich. Ma pan takie ma-
rzenie?

- Nie. Natomiast chciałbym 
kiedyś wyreżyserować sztukę. 

Jeśli jednak chodzi o aktorstwo, 
to nie czuję posłannictwa w tym 
co robię. Chciałbym robić to do-
brze i móc tym zarabiać na ży-
cie. 

- Po co ludziom teatr?
- Jak śpiewa Grzegorz Tur-

nau – „Teatr jest po to by życie 
było inne niż dotąd”. Teatr jest 

FOT. — KRZYSZTOF STYSZYŃSKI

FOT. — INTERNET
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- Chciałabym przybli-
żyć mieszkańcom Wielkopol-
ski działalność Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy opisując to nie-
co łatwiejszym językiem. Wy-
daje mi się, że w Internecie czy 
w broszurach trafiamy na same 
skomplikowane nazwy, ten ję-
zyk jest trudny do zrozumienia 
dla wielu osób.

- Tak, szczególnie ten unijny 
język, do którego my w urzędzie 
już się przyzwyczailiśmy. Ale kil-
ka lat temu, gdy weszliśmy do 
Unii, dla nas też te nowe pojęcia 
nie były łatwe. Dzisiaj pracownicy 
urzędu  mają przyswojoną termi-
nologię unijną oraz przepisy obo-
wiązujące w Unii. A nie mogą być 
one mniej skomplikowane, ponie-
waż jesteśmy odpowiedzialni za 
rozdzielenie dużych pieniędzy.

- Urząd na co dzień nie ma 
kontaktu z bezrobotnymi, ale 
pośredniczy w szukaniu pracy 
za granicą, na przykład sezo-
nowej. 

- Na przełomie roku z biura 
pracy w Niemczech otrzymujemy 
oferty pracy dla studentów, jest to 
praca wakacyjna, dzieje się tak od 
kilku lat. Studenci chętnie z tych 
ofert korzystają, chociaż zanim 
wstąpiliśmy do Unii, zaintereso-
wanie było większe. Nie tylko ze 
względu na przełożenie finanso-
we, ale wtedy poprzez urząd ła-
twiejsze było załatwienie legalne-
go wyjazdu i pracy. Obecnie stu-
denci często sami załatwiają sobie 
pracę. Ale mamy dobrą współpra-
cę z Danią, studenci chętnie wy-
jeżdżają nie tylko do pracy, ale 
chcą poznać kulturę innego kraju, 
pogłębić naukę języka. Z tego sa-
mego powodu Duńczycy przyjeż-
dżają do nas.

- Dotyczy to tylko unijnych 
państw? 

- My nie wysyłamy studen-
tów poza unię, ale kraje wschod-
nie wykazują zapotrzebowanie na 
pracę u nas.

- Współpracujecie Państwo 
też z Europejskimi Służbami 
Zatrudnienia?

- W województwie mamy 5 
doradców EURES, to osoby któ-
re zdają egzamin w Komisji Euro-
pejskiej, otrzymują certyfikat do-
radcy EURES. Współpracują ze 
sobą w zakresie wymiany ofert 
pracy, ale też spotykają się przy 
organizowaniu giełd czy targów 
pracy. Doradca EURES jest opie-
kunem danego kraju. U nas je-
den kolega ma pod opieką Hisz-
panię, drugi Danię i mają zawsze 
bieżące informacje na temat ryn-
ku pracy. 

- A jak wyglądają kontakty 
z Anglią i Irlandią? Tam dużo 
ludzi wyjechało.

- Wyjechało wiele osób do An-
glii i teraz wielu ludzi wraca. Jed-
nak nasz urząd nie ma dokład-
nych statystyk, ile osób wróciło. 
Mamy informację o tych, którzy 
chcą uzyskać zasiłek lub stara-
ją się o dotację unijną. Przywieź-
li na przykład jakiś kapitał i chcą 
rozwinąć własną działalność go-
spodarczą.

- A czy macie Państwo in-
formację, kto wraca? Ludzie 
z niewielkimi kwalifikacjami, 
a szczególnie ci nie znający ję-
zyka angielskiego w ogóle mieli 
problem ze znalezieniem pracy.

Tutaj rozdziela się duże pieniądze
Rozmowa z BARBARĄ KWAPISZEWSKĄ, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

- Mieli trudność, ale oni też 
wracają. Jeżeli pobyli tam  2 lata, 
mają prawo   do zasiłku i wracają 
do kraju. Ostatnie lata osłabienia 
gospodarczego na całym świecie 
spowodowały, że tamte kraje za-
częły rezygnować z pracy obco-
krajowców, więc Polacy wraca-
ją. W IV kwartale 2008 roku było 
to niewiele ponad 100 osób, któ-
re wróciły i się rejestrowały, a te-
raz mamy 4000 osób w Pozna-
niu i Wielkopolsce. Podkreślam, 
że tylu jest wracających, o któ-
rych wiemy. 

- To znaczy, że wiele osób 
mogło wrócić i od razu podjąć 
pracę na przykład w polskim 
przedstawicielstwie zagranicz-
nej firmy i urząd pracy o tym 
nie wie? 

- Albo łatwo znajdują pra-
cę, bo mają lepsze kwalifikacje 
lub na przykład wprowadzają do 
firm nowe technologie czy umie-
jętności.

- A na czym polegają warsz-
taty organizowane przez WUP 
dla wracających z zagrani-
cy i kto z nich korzysta, osoby 
z większymi  czy mniejszymi 
kwalifikacjami? 

- Przede wszystkim to zależy 
od tego, jak długo osoba przeby-
wała za granicą i jaki miała kon-
takt z krajem. Łatwiej jest się od-
naleźć na rynku pracy komuś, kto 
przyjeżdżał częściej, ma tu rodzi-
nę i wie, jakie są realia naszego 
kraju, co się zmieniło (a zmienia 
się wszystko bardzo szybko). Je-
żeli jednak ktoś był 2-3 lata poza 
krajem, nie miał kontaktu z Pol-
ską i nagle wraca, to trudno mu 

się na rynku pracy odnaleźć, na-
wet nie wie, dokąd się zgłosić po 
pomoc, jak napisać CV, na jakie 
zawody jest zapotrzebowanie. I te 
warsztaty właśnie pomagają poru-
szać się na naszym rynku pracy. 

- Czyli większe znaczenie ma 
takie przystosowanie społecz-
ne?

- Nie jest regułą, że osoby 
z lepszym wykształceniem, ła-
twiej znajdują pracę. Czasami 
pracownicy budowlani czy me-
chanicy samochodowi szybciej ją 
znajdą, ponieważ teraz jest na nią 
zapotrzebowanie, chociażby dla-
tego, że dużo samochodów spro-
wadzono z zagranicy.

- Kto przydziela dotację na 
przykład osobom rozpoczyna-
jącym działalność gospodarczą 
czy firmom?

 - My jako urząd tych dota-
cji nie udzielamy bezpośrednio, 
lecz są do nas składane projek-
ty instytucji, które udzielają dota-
cji jako projektodawca. Nazywa-
my ich też operatorami. Dotacje 
przyznają także powiatowe urzę-
dy pracy.

- Ale kim są ci operatorzy?
- To są fundacje, firmy szko-

leniowe, instytucje zajmujące się 
rozwojem regionalnym i przed-
siębiorczością. Taki projektodaw-
ca otrzymuje środki na realizację 
projektu, z których potem korzy-
sta wiele osób. Firma uczy prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 
szkolenie kończy się opracowa-
niem biznesplanu, a najlepsze biz-
nesplany komisja wybiera i przy-
znaje autorowi do 40.000 złotych 
dotacji na realizację tego planu. 

Wygrywają plany, które najlepiej 
wpisują się w rynek pracy i mają 
szansę na przetrwanie.

- Zna Pani może jakiś przy-
kład takiej działalności?

- Byłam niedawno na konfe-
rencji, podczas której pani z ma-
łej miejscowości opowiadała, że 
kupiła sprzęt do ćwiczeń (pro-
filowanie sylwetki, zrzucenie 
zbędnych kilogramów). Pierwszy 
wstęp oferuje za darmo, kolejny 
za niewielką opłatą. Okazuje się, 
że jest na to duże zapotrzebowa-
nie wśród kobiet. Inny przykład to 
zakup specjalnych noży do przy-
gotowania podkładu ze słomy do 
nowoczesnej pieczarkarni, co też 
się powiodło. Firmy, które udzie-
lają takich dotacji są odpowie-
dzialne za to, aby pieniądze zo-
stały wykorzystane prawidłowo, 
a działalność była rzeczywiście 
prowadzona. W przeciwnym ra-
zie osoba musiałaby zwrócić do-
tację z odsetkami. Również ten 
projektodawca, który udzielił do-
tacji może być obciążony finan-
sowo, gdyby był problem z odzy-
skaniem pieniędzy, więc nie mo-
że jej udzielać na przypadkową 
działalność.

- Rozumiem, że operatorem 
przyznającym dotację jest też 
Powiatowy Urząd Pracy, który 
między innymi przyznaje do-
tacje (mniejsze) na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej?

- Tak, lecz w niższej kwocie. 
Pamiętajmy, że dotacje otrzymu-
ją nie tylko mieszkańcy Pozna-
nia, ale całego województwa. Są 
kryteria przyznawania. Są to przy-
kładowo młodzi ludzie do 25 ro-

ku życia, grupy zagrożone bezro-
bociem, którym chcemy pomóc. 
Gdy kobieta na wsi stwarza za-
kład krawiecki lub fryzjerski i ma 
pracę, dzięki tej pomocy finanso-
wej osiąga swój sukces. W Pozna-
niu dofinansowanie takiej działal-
ności byłoby mniej uzasadnione, 
bo jest już dużo takich firm.

- W projektach uczestni-
czą też gminy. W województwie 
wielkopolskim są przedszkola 
finansowane z funduszy unij-
nych, dzięki czemu widoczne 
jest wyrównywanie szans, bo 
rodzice nie muszą za nic płacić, 
a gdyby przedszkole było płat-
ne, wielu rodziców by z niego 
nie skorzystało. Czy dużo jest 
takich placówek oświatowych?

- Tak, całe poddziałanie 9.1.1 
w ramach priorytetu IX jest skie-
rowane na rozwój przedszkoli za-
równo państwowych jak i prywat-
nych. Nie są to pieniądze na inwe-
stycje, tylko na wyposażenie, ma-
teriały dydaktyczne, zatrudnienie 
wyspecjalizowanej kadry nauczy-
cieli. Powstało wiele przedszkoli, 
jest duże zapotrzebowanie szcze-
gólnie na wsiach, przedszkola do-
brze działają. Ale otrzymanie raz 
takiego dofinansowania nie gwa-
rantuje jego kontynuacji w latach 
kolejnych. W przeciwnym razie 
nie trzeba by robić konkursów, 
tylko przedłużać stare umowy, 
a szansę ma mieć więcej osób. 

- No właśnie, to jest chyba 
największy problem?

- Organizator przedszkola, np. 
gmina powinna sobie zabezpie-
czyć pieniądze na następne la-
ta. Idea jest taka, aby pieniądze 
unijne pomogły ten projekt uru-
chomić i my to wspomagamy fi-
nansowo, zazwyczaj przez 2 la-
ta. Nie jest wykluczone, że ko-
lejny złożony projekt będzie po-
nownie przyjęty do realizacji, ale 
nie powinien być powieleniem 
poprzedniego. Nowy projekt zło-
żony przez tego samego projekto-
dawcę powinien mieć jakąś war-
tość dodaną, nowy pomysł. Tych 
projektów jest sporo i wygrywają 
najlepsze, niekoniecznie nowe. 

- Podsumowując myślę, że 
pieniądze unijne dużo nam Po-
lakom w ostatnich latach po-
mogły.

- Bardzo dużo. Pomijając już 
WRPO, czyli fundusze przezna-
czone na inwestycje, to po raz 
pierwszy Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki stanowi tak dużą 
ilość środków przeznaczonych na 
rozwój naszego społeczeństwa.

- I dotyczy konkretnych, po-
jedynczych osób, jak nauczy-
cielek, których wynagrodzenie 
finansowane jest z pieniędzy 
unijnych oraz dzieci, które dzię-
ki temu się uczą i rozwijają.   

- Urząd Miasta realizuje np. 
projekt, który dotyczy kilku śred-
nich szkół w Poznaniu.  Wcho-
dzi też nowy projekt systemo-
wy dotyczący dzieci w klasach 
1-3. Czyli pieniądze w ogrom-
nym stopniu już wspomagają i bę-
dą wspomagać edukację naszych 
dzieci i młodzieży.  

- A wykształcenie to nasza 
przyszłość. Dziękuję za rozmo-
wę.

Rozmawiała 
MONIKA MAŃKOWSKA

FOT. — ARCHIWUM
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SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Wrocław po-
czątku lat 

c z t e r d z i e s t y c h 
XX wieku w ni-
czym nie przypo-
minał, że gdzieś 
toczy się wojna. 

Może tylko coraz mniej męż-
czyzn w sile wieku widywano 
na ulicach, po których normal-
nie kursowały tramwaje, a w ki-
nach i teatrach nikt nie narze-
kał na frekwencję. W 1941 ro-
ku ówczesny Breslau z 615.000 
mieszkańców zajmował dziesią-
te miejsce na liście najwięk-
szych miast Trzeciej Rzeszy, na 
której to liście – dodajmy – 
uwzględniono również miasta 
polskie z ziem jesienią 1939 ro-
ku włączonych do Rzeszy, choć-
by Łódź, Poznań, czy Katowi-
ce. 

Był rok 1942, szczytowy 
okres zwycięstw hitlerowskich 
Niemiec w Europie. Nad znacz-
ną częścią kontynentu powiewa-
ły czerwone flagi z czarną swa-
styką w białym kole. Ale wła-
śnie w 1942 roku zwykli Niem-
cy tak na dobre zaczęli dopiero 
odczuwać niedogodności wy-
wołanej przez siebie wojny, do 

Uszkodzone schody donikąd 
Na tropie jednej ze składnic skarbów kultury z listy Grundmanna 
Tak zwana lista Grundmanna do dzisiaj podnieca poszuki-
waczy skarbów. Urządzone przez Günthera Grundmanna na 
Dolnym Śląsku składnice dóbr kultury wielu błędnie uważa 
za sprytnie zamaskowane skrytki, gdy tymczasem miały one 
chronić zgromadzone zbiory przed bombardowaniami. Jak 
choćby tu, w schowanej wśród gór Michałkowej. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 
której pod koniec roku poprzed-
niego przyłączyły się również 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

W tymże 1942 roku alianci, 
zwłaszcza Brytyjczycy, do któ-
rych szybko mieli przyłączyć 
się Amerykanie, zintensyfiko-
wali bombardowania Niemiec. 
I chociaż nie były to jeszcze 
wielkie bombardowania strate-
giczne lat 1943-1945, to jednak 
ich skutki coraz dotkliwiej od-
czuwali Niemcy. Zwłaszcza go-
spodarka Trzeciej Rzeszy. 

Mieszkańcy Wrocławia ży-
li jeszcze w poczuciu względ-
nego bezpieczeństwa. Nad mia-
stem nie pojawiały się bombow-
ce alianckie, bo Dolny Śląsk le-
żał wtedy poza ich zasięgiem, 
ale z biegiem czasu groźba na-
lotów stawała się coraz bardziej 
realna. 

Dobrze rozumiał to urzędu-
jący w budynku Muzeum Sztuk 
Pięknych przy Gartenstrasse 74 
w Breslau profesor doktor Gün-
ther Grundmann, konserwator 
zabytków prowincji dolnoślą-
skiej. A jeszcze lepiej rozumie-
li to berlińscy przełożeni pro-
fesora, którzy na własnej skó-
rze doświadczali skutków woj-
ny. Bombowce Królewskich Sił 
Powietrznych Wielkiej Brytanii 
już od 1940 roku zapuszczały 
się nad Berlin. 

I właśnie na początku 1942 
roku Grundmann otrzymał 

z Berlina polecenie wyszukania 
w terenie miejsc nadających się 
na składnice dzieł sztuki, eks-
ponatów muzealnych, cennych 
księgozbiorów i archiwaliów, 
po prostu dóbr kultury, które 
zamierzano wywieźć z bombar-
dowanych przez nieprzyjaciela 
dużych miast niemieckich. 

G ü n t h e r  G r u n d m a n n 
był znawcą dziejów Śląska, 
a zwłaszcza dóbr kultury, które 
przez wieki tu powstawały lub 
zgromadzono w licznych zam-
kach, pałacach i świątyniach 
oraz muzeach, bibliotekach i ar-
chiwach. Wiedział więc, co na-
leży chronić i gdzie można bę-
dzie dobra te składować. 

Grundmann polecił zatem 
z jednej strony przygotować 
wykazy najcenniejszych przed-
miotów i zbiorów, znajdujących 
się na terenie Dolnego Śląska, 
z drugiej zaś zaczął organizo-
wać sieć składnic – magazynów 
depozytowych skarbów kultu-
ry. Konserwator rozumował lo-
gicznie. Na składnice wybierał 
przede wszystkim obiekty sa-
kralne: kościoły, klasztory i ple-
banie położone w prowincjonal-
nych miasteczkach i wioskach, 
a także leśniczówki, prywatne 
wille oraz liczne na Dolnym Ślą-
sku zamki i pałace. Liczył, że ta-
kie obiekty, znajdujące się z da-
la od głównych ośrodków miej-
sko-przemysłowych, nie będą 
bombardowane. 

Pierwsze składnice powsta-
ły w Kamenz i Heinrichau, czy-
li w Kamieńcu Ząbkowickim 
i Henrykowie nad Oławą, do-
kąd transporty dóbr kultury za-
częły trafiać już od maja 1942 
roku. Na składnice Grundmann 
wypatrzył przepiękny zamek 
w pierwszej z wymienionych 
miejscowości i zespół klasztor-
ny cystersów w drugiej. 

Przez następne dwa lata, do 
czerwca 1944 roku, Grundman-
nowi udało się zorganizować 
tego typu składnice w osiem-
dziesięciu miejscowościach, 
a właściwie w siedemdziesię-
ciu dziewięciu, ponieważ wio-
ska Gröditzberg (Grodziec koło 
Złotoryi) umieszczona została 
na jego liście dwukrotnie: raz ja-
ko składnica urządzona w baro-
kowym pałacu i ponownie jako 
składnica w miejscowym zam-
ku. 75 tych miejscowości znaj-
duje się na obecnym terytorium 
Rzeczypospolitej, pozostałe zaś 
w Czechach i Niemczech. 

Do składnic wywożono 
przede wszystkim skarby kul-
tury z największych miast pro-
wincji dolnośląskiej, głównie 
z Wrocławia. Trafiały tu też 
zbiory i kolekcje z innych regio-
nów Niemiec, zwłaszcza z Ber-
lina, w tym 505 skrzyń z najcen-
niejszymi, unikatowymi zbiora-
mi Pruskiej Biblioteki Państwo-
wej, które zrazu składowano 
w zamku Fürstenstein koło Wal-
denburga (dzisiaj Książ w Wał-
brzychu), a później przewiezio-
no do Grüssau koło Landeshut 
(Krzeszowa koło Kamiennej 
Góry). W kościołach świętego 
Józefa i Najświętszej Marii Pan-
ny klasztoru w Grüssau znajdo-
wała się jedna z osiemdziesięciu 
składnic Grundmanna. 

li się, że – jak pisał Kieszkow-
ski – „zbiory ewakuowane w  
ostatniej chwili przez Niemców 
z Krakowa pozostały na Śląsku. 
Zgrupowane one były w Prud-
niku i pod Prudnikiem, w Świd-
nicy i kilku zamkach okolicz-
nych”. 

Zabytki przywiezione do 
Schweidnitz transportami ko-
lejowymi w ostatnich dniach 
1944 i pierwszych 1945 roku 
ulokowano w dwóch prowizo-
rycznych magazynach urządzo-
nych przy Waldenburgerstras-
se 12 i 27. Opiekujący się zgro-
madzonymi tam skarbami Ar-
thur Szibler i właściciel jednego 
z domów przy wspomnianej uli-
cy Wałbrzyskiej Paul Dorn ze-
znali, że część dzieł sztuki po-
chodzących z Warszawy zgro-
madzono w zamku Kynau i pa-
łacu w Michelsdorfie. 

O świdnickich magazynach 
i bezcennych obrazach z Mu-
zeum Narodowego w Warsza-
wie, wywiezionych przez Ro-
sjan z zamku Kynau (to dzisiej-
sze Zagórze Śląskie) do pod-
leningradzkiego Puszkina, pi-
sałem w „Twoim TYGODNIU 
WIELKOPOLSKIM” rok temu. 
Pozostało więc do przedstawie-
nia to trzecie miejsce – dzisiej-
szą Michałkową. 

Szibler i Dorn powiedzieli, że 
do zamku Kynau i pałacu w Mi-
chelsdorfie zwieziono zabytki 
wyładowane z trzech piętnasto-
tonowych wagonów. Szczegóły 
– zdaniem obu Niemców – mie-
li znać właściciele firm spedy-
torskich, ale wątpliwe, by Po-
lakom w powojennym chaosie 
udało się ich odnaleźć. 

Z opracowania Gębczaka 
wiemy, co Kieszkowski zastał 
w pałacu w Michałkowej. Za-
bytki te wywieziono, a w pałacu 
urządzono dom wczasowy, któ-
ry później spłonął. Do dziś za-
chowały się po nim nikłe ślady: 
trochę gruzów, częściowo do-
stępne, ale puste piwnice oraz 
zniszczone zewnętrzne schody 
wejściowe. Schody donikąd... 

FOT. - LESZEK ADAMCZEWSKI
Widok na centrum Michałkowej w Górach Sowich.

Nas interesować tu będzie 
inna składnica dolnośląskiego 
konserwatora. Urządzona ona 
została w Michelsdorfie nie-
mal w samym centrum podwał-
brzyskich Gór Sowich. Ta wieś 
łańcuchowa należy do najstar-
szych w okolicy. Powstała jako 
wieś książęca, którą lokowano 
w 1318 roku. W połowie osiem-
nastego stulecia należała do ba-
rona von Seidlitza, który w 1757 
roku wzniósł tu barokowy pa-
łac o interesującej bryle i boga-
to zdobionych elewacjach. 

Historyk sztuki Józef Gęb-
czak latem 1945 roku rozszy-
frował spis miejscowości, gdzie 
niemiecki konserwator urządził 
składnice i listę tę przekazał 
działającej na Dolnym Śląsku 
komisji rewindykacyjnej Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki RP, 
którą kierowali Stanisław Lo-
rentz, a później Witold Kiesz-
kowski. Po latach o Michałko-
wej, jak Polacy nazwali Mi-
chelsdorf, Gębczak w opraco-
waniu „Losy ruchomego mienia 
kulturalnego i artystycznego na 
Dolnym Śląsku w czasie drugiej 
wojny światowej” pisał: 

„Składnica konserwatora 
z Berlina. Kieszkowski w czasie 
objazdów zwiadowczych w 1945 
roku stwierdził, że w zamku [fak-
tycznie był to pałac – przyp. 
L. A.] znajduje się spora licz-
ba dywanów i skrzyń z Muzeum 
Narodowego w Warszawie i że 
nie wszystkie zostały uratowa-
ne. Wcześniej zbiory tej skład-
nicy zabezpieczył Pełnomocnik 
Komitetu Ekonomicznego Ra-
dy Ministrów i skrzynie ze zbio-
rami zdeponował w starostwie 
w Świdnicy pod opieką Refera-
tu Kultury i Sztuki, skąd zabrał 
je Kieszkowski”. 

Okolicami Wałbrzycha, 
a zwłaszcza leżącą w pobliżu 
Świdnicą (Schweidnitz) i oko-
licznymi miejscowościami Pola-
cy zainteresowali się już w ma-
ju 1945 roku. Muzealnicy z Mi-
nisterstwa Kultury i Sztuki RP, 
tropiący polskie skarby kultury 
wywiezione z Generalnego Gu-
bernatorstwa, rychło dowiedzie-

 Te schody wiodły kiedyś do pałacu w Michelsdorfie, gdzie Günther Grund-
mann urządził jedną ze swych osiemdziesięciu na Dolnym Śląsku składnic 
skarbów kultury.
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Życzliwi koledzy ostrzegali, ale ja 
nie wierzyłem. I doczekałem się. 

Nadszedł 199 numer „Twojego TY-
GODNIA WIELKOPOLSKIEGO” 
i na mój felieton… zabrakło miej-
sca. Z góry przytłoczyło mnie BAB-
SKIE GADANIE Małgosi Markow-
skiej, z boku dopadła mnie zastęp-
ca redaktora naczelnego Monika 
Mańkowska. Nie było gdzie uciekać, 
a restrykcji stosować nie wypadało 
– Dzień Kobiet zobowiązuje.

To wersja jak najbardziej ofi-
cjalna i tak będę twierdził do końca 
życia. No bo jak tu się przyznać, że 
klawiatura odmawia posłuszeństwa 
i nijak nie da się już pisać o głupo-
tach polityków – na poznańskim kon-
gresie PiS ich nie brakowało, pija-
nych za kierownicą celebrytach i ak-
torach, którzy nie potrafią czytać. 
Rzeczywistość coraz częściej przera-
sta wyobraźnię, a wtedy trzeba zro-
bić sobie przerwę w pisaniu pryn-
cypialnych felietonów. Choćby niby 
z okazji Dnia Kobiet.

Kilka dni temu wróciłem ze 
Szwajcarii, a konkretnie z Genewy, 
gdzie oglądałem sobie przez trzy bi-
te dni samochody i panie przy owych 
samochodach, zjadłem dwa obia-
dy jako gość Nissana, trochę popi-
łem (energetyczny drink) w barze 
Toyoty, w Volvo przegryzłem smacz-
ną bułkę z czymś tam, w barze Alfy 
Romeo wstrząsnęła mną kawa po-
walająca swoją mocą z nóg, w Mer-

TAK  
MYŚLĘ

Co roku pi-
szę o Dniu 

Kob ie t  w ięc 
w tym posta-
nowi łam,  że 
nie będę. Nad-
mienię tylko, 
że strasznie 

BABSKIE  
GADANIE

mnie śmieszą te świąteczne 
epitety: nasze piękne panie, 
płeć piękna, gwiazdki, kobiet-
ki, żonki itd., które na co dzień 
są cyborgami bojowymi (to 
o teściowych), babiszonami 
(np. koleżanki z pracy), ślepy-
mi babsztylami za kierownicą 
(to wiadomo o kim), starymi (to 
o żonach najczęściej). To uro-
cze jak wstrętny babiszon mo-
że się na jeden dzień cudownie 
zmienić w płeć piękną.

Wielbiciele pięknych pań, 
czyli w większości same pa-
nie postanowiły uszczęśliwić 
koleżanki jak kraj długi i sze-
roki parytetami. Znaczy żeby 
babek w polityce było tyle co 
chłopów, albo i więcej i żeby 
to gwarantowała nie jakieś 
tam wydumane kompetencje, 
ale po prostu ustawa. Tego, 
że kobitki do polityki się nie 
pchają, bo nie chcą pomy-
słodawczynie nie przyjmują 
do wiadomości. Walka o rów-
nowagę estrogenów i testo-
steronu w parlamencie trwa 

mimo braku zainteresowania 
ze strony zainteresowanych. 
Jak rozumiem większość nie-
wiast ma ważniejsze rzeczy 
na głowie niż zostanie Kempą 
czy inną Beger i taplanie się 
w sejmowym błotku, ale jest 
grupa, która wie lepiej. 

W Polsce wszystko jest 
możliwe, więc potrafię sobie 
wyobrazić, że ktoś tę głupotę 
ubierze w literę prawa. Te-
stosterony ze strachu przed 
posądzeniem o damski szo-
winizm  przegłosują w Sejmie 
i może dodadzą nawet coś od 
siebie. A potem tylko patrzeć 
jak do wsi wzorem carskich 
kibitek będą przed wyborami 
zjeżdżać partyjni działacze 
i dobierać babki po uważaniu 
by się liczba zgadzała. 

W tym roku wszystkie na 
K – rzecze działacz - jest was 
we wsi 15 a tyle nam brakuje. 
Baby w płacz, że krowy cielne, 
dziecki małe, stary w Polske 
pójdzie i wszystko przepije, al-
bo dziecko zrobi Pleśniakowej, 
bo te na P później w posły 
będą brać. Chłopy Rejtanem 
przed działaczem, że baby nie 
dadzą, z głodu umrą, że ślu-
bowała przed Bogiem z nim 
do starości bez przerwy, że 
żywiec na zmarnowanie pój-
dzie... 

Dzieci w płacz, krowy 
w ryk, tylko działacz niewzru-
szony wyczytuje, która tam na 
listę i z jakim numerem będzie 
wpisana. Płacz i zgrzytanie 
zębów. 

Panie feministki oczywiście 
ze śpiewem na ustach w posły 
pójdą. Prawo im to zagwa-
rantuje zamiast tych durnych 
wyborców, co to na nie nie 
głosowali przez lata, ciemniaki 
jedne! 

Pewnie kobiet w polityce 
dzięki parytetom będzie więcej, 
ale czy od tego polityka będzie 
prowadzona lepiej? Skutecz-
niej? Raczej wątpię. Warto też 
wspomnieć, że takie prawne 
rozwiązania są dla zdolnych, 
dynamicznych Polek zwyczaj-
nie obraźliwe. Udowodniłabym, 
że kobieta może tak samo 
dobrze robić polityczną karierę 
jak mężczyzna i zapisałabym 
się do jakiejś partii, ale jesz-
cze nie stworzono takiej, do 
której przystąpić bym się nie 
wstydziła. Dlaczego nie założę 
własnej? Bo się boję, że mi się 
pomysłodawczynie parytetów 
pozapisują, albo co gorsza 
jakieś Kempy! Prawda jest 
prosta - dobrzy/dobre zawsze 
się wreszcie przebiją i pomo-
cy ustawowej nie potrzebują, 
a nieudacznicy/nieudacznice 
zawsze będą na peryferiach 
politycznego świata płakać, że 
są dyskryminowane. 

Ja do polityki z mocy usta-
wy nie chcę i innym tego też nie 
życzę. Sama sobie poradzę. 
Jak mi się będzie chciało.

MAŁGORZATA 
MARKOWSKA

Parytetom mówię „NIE”!

cedesie… Tak sobie chodziłem po 
genewskim salonie motoryzacyjnym 
(a jak!), tak sobie żyłem w blasku 
reflektorów i wśród pięknych samo-
chodów. Trzy dni, ale zawsze, będzie 
co wspominać.

Piszę o tym trochę dlatego, że 
takie pobyty w normalnym świecie 
dobrze na mnie (a zapewne i na in-
nych) wpływają. Wróciłem wylu-
zowany i odprężony i tylko dlatego 
dałem się przytłoczyć przez BAB-
SKIE GADANIE i zepchnąć w kąt 
przez zastępcę redaktora naczelne-
go w spódnicy. Kiedy indziej krew 
by się polała, a dzisiaj proszę, jestem 
cool. I spoko.

Oczywiście szybko wracam do 
zdrowia psychicznego – pierwszą te-
rapię szokową miałem po zjechaniu 
z niemieckiej autostrady w Świecku 
na tor przeszkód zwany polską dro-
gą, drugą na brudnej stacji benzyno-
wej, trzecią, gdy wdepnąłem w psie 
g… wysiadając z auta. I tak dalej, 
i tak dalej.

Dlatego, drogie Panie lojalnie 
uprzedzam – Dzień Kobiet minął, 
ja wracam do świata żywych i nie 
dam się już tak stłamsić. Numer 199 
„TTW” był wyjątkiem, o którym ra-
dzę wszystkim zapomnieć. Takie ano-
malia zdarzają się raz na sto lat. 
I wystarczy.

A poza tym… wszystkiego do-
brego drogie Panie! Podobno Dzień 
Kobiet jest świętem komunistycz-
nym, ale… każda okazja jest dobra, 
by swoim paniom podarować kwia-
tek, pożyczyć życzliwie, może na-
wet pocałować lub powiedzieć „ko-
cham”.  Bo tego nigdy za wiele, mó-
wię to ja – choć dzisiaj przytłoczony 
przez… miłe panie.

TOMASZ MAŃKOWSKI 

Dzień Kobiet jest raz w roku. 
I wystarczy!

Siedem przyjaciółek, niczym 
w czasach dzieciństwa, spo-

tyka się przy kawie, aby po-
rozmawiać o wszystkim, z czym 
stykają się na co dzień. Rzeka te-
matów i przemyśleń znalazła uj-
ście w książce „Siedem kobiet 
w poszukiwaniu wartości”. 

Spełnione, szczęśliwe i doj-
rzałe kobiety, mieszkanki Pozna-
nia, zdecydowały podarować so-
bie wieczory rozmów i wsparcia. 
Regularnie spotykają się w ulu-
bionej kawiarni, aby podzielić 
się przemyśleniami i wspomnie-
niami, dla których inspiracją są 
często doświadczenia codzienne. 

Siedem kobiet 
w sukienkach

Każde z tych spotkań to cie-
pły, osobisty Dzień Kobiet.

Zoja, Bogda, Ola, Alek-
sandra, Barbara, Mira i Be-
ata wiedzą, że każdy no-
si w sobie wartościowe 
emocje, myśli i przeżycia. 
Dzielenie się nimi stano-
wi, według autorek, formę 
podarunku składanego za-
równo sobie, jak i słucha-
jącym. Na książkę złożyło 
się siedemnaście tematów 
opracowanych przez każ-
dą autorkę w formie krót-
kiego artykułu-eseju. Czy-
tanie ich to małe spotka-
nia z pełnymi pasji i wspo-
mnień, wspaniałymi kobie-
tami. Można wybrać się do 
siedmiu domów rodzinnych 
i do siedmiu kuchni, prze-
żyć siedem przygód i sie-
dem miłości. 

Lektura tej książki przypo-
mina podróż ku drugiej osobie. 
Ważna dla pań, które noszą w so-
bie chęć poznania i podzielenia 
się emocjami z kobietami, taki-
mi jak one. Szczególnie cenna 
w Dniu Kobiet – zarówno jako 
prezent dla przyjaciółki, kole-
żanki z pracy, mamy, siostry, jak 
i dla samej siebie.

Książkę wydało wydawnic-
two Rhytmos; można ją kupić 
za pośrednictwem sklepu inter-
netowego na stronach wydawcy. 
Więcej informacji o Klubie Ko-
biet Sukienka można naleźć na 
stronie www.klubsukienka.pl

Aby do mety 
Joanna Kru-
szewska, ce-
n a  2 5 , 9 0 , 
Wydawnic-
two REPLI-
KA.
„Aby do me-
ty” to po-
wieść, która 
przedstawia 
pewien okres 
życia boha-
terki, Miry, 

trzydziestoletniej kobiety, niedo-
szłej nauczycielki historii i począt-
kującego grafika. Okres, w któ-
rym ma zapaść jedna z najważ-
niejszych decyzji w jej życiu. Po-
czątkowo Mira stawia sobie  za 
cel nadrzędny dociągnięcie do oł-
tarza aktualnego wybranka serca, 
w miarę jednak upływu czasu za-
czyna zadawać sobie pytanie, czy 
Łukasz jest aby na pewno tym, 
z którym powinna spędzić resz-
tę życia. Zachowanie narzeczo-
nego i liczne sytuacje świadczą-
ce o niewystarczającym zaangażo-
waniu emocjonalnym, początkowo 
nie przeszkadzają Mirze w konse-
kwentnym „parciu” do mety. Poja-
wienie się jednak w jej życiu, ko-
lejno dwóch mężczyzn powoduje 
rozterki duchowe bohaterki i ca-
łą masę wątpliwości. Dodatkowo 
wspierana przez dwie przyjaciół-
ki; Agnieszkę, artystyczną duszę 
o żelaznych zasadach i wyglądzie 
żurnalowej modelki, jak i Ulę, cie-
płą, przyjazną wszystkim kobietę, 
przykładową żonę i matkę czwór-
ki rozbrykanego rodzeństwa, de-
cyduje się jednak na odroczenie 
terminu ślubu. Przy okazji udaje 
jej się znaleźć miłość i przekonać 

się, że nie jest istotny sam bieg do 
mety, ale to z kim się biegnie.

Z okazji DNIA KOBIET ma-
my dla Państwa trzy kom-
plety książek Joanny Kru-
szewskiej „Aby do mety” 
oraz „Awaria uczuć”. Jest 
to bardzo sprawnie na-
pisana literatura kobieca 
pełna  humoru. Aby wziąć 
udział w konkursie nale-
ży przysłać SMS z hasłem 
Dzień Kobiet na numer tel. 
606-25-24-23. 

Gry i zaba-
wy dla dzieci 
Małgorzata 
Cieślak, cena 
25,90 zł, Wy-
d a w n i c t w o 
REPLIKA.
Zabawy i gry 
dla dzieci to 
z n a k o m i t y 
poradnik dla 

rodziców i opiekunów. Autorka 
pokazuje, że nie potrzeba drogich 
zabawek i wymyślnych sprzętów, 
aby mądrze i ciekawie bawić się 
z dzieckiem. Karton po butach, 
sznurek, szyszki i dwa fotele po-
zwalają wyczarować świat, w któ-
rym maluch przeżywa najbardziej 
niezwykłe przygody. Wychowy-
wanie dziecka jest jak hodowanie 
niezwykłej rośliny. Trzeba wie-
le serca, czasu i cierpliwości, aby 
je właściwie kształtować. Książ-
ka Małgorzaty Cieślak prowadzi 
nas krok po kroku, pokazując, jak 
w prosty i przyjemny dla malca 
sposób rozwijać olbrzymie moż-
liwości tkwiące w każdym dziec-
ku. Szczególnie cenne są porady 

REPLIKA POLECA NA DZIEŃ KOBIET
dotyczące zabaw dla dzieci cho-
rych, unieruchomionych w łóżku, 
oraz sposobów zajęcia uwagi ma-
lucha podczas długiej podróży sa-
mochodem. Autorka jest doświad-
czoną mamą, która przedstawio-
ne w książce propozycje gier i za-
baw wymyśliła dla swojego dziec-
ka, i wraz z dzieckiem je przete-
stowała.
 

A w a r i a 
uczuć  Jo-
anna Kru-
szewska, ce-
na 25,90 Wy-
dawnic two 
REPLIKA.  
Los wydaje 
się sprzyjać 
Matyldzie . 
Jest młoda 
(wciąż jesz-
cze), kocha-
na (choć bez 

pierścionka na palcu), odnosi suk-
cesy zawodowe. Jej życie pły-
nie bez większych wstrząsów, do-
kładnie tak, jak sobie zaplanowa-
ła. W pewnym momencie okazuje 
się jednak, że los przygotował dla 
niej niespodziankę. Oto nagle  po 
koleżeńskim zjeździe stabilna ży-
ciowa konstrukcja zaczyna chwiać 
się w posadach: ukochany Paweł 
wyjeżdża na roczny kontrakt za-
graniczny i zrywa kontakt, ona 
sama zaczyna cierpieć na dziwne 
dolegliwości żołądkowe, rzekoma 
przyjaciółka okazuje się być wro-
giem, a zamiast awansu dostaje 
wypowiedzenie z pracy. Jakby te-
go było mało, w jej życiu pojawia 
się dawna miłość… Czy Matyl-
dzie uda się na nowo ułożyć sobie 
życie? (mon)
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VIOLETTA SOROCZYŃSKA 

(KROSNO, GMINA MOSINA): 
- Na pierwszych zajęciach w Klu-

bie Pracy w ogóle nie wiedziałam 
o co chodzi, jakbym na innym świe-
cie żyła. Po urodzeniu dziecka ze 
względu na stan zdrowia prawie 25 
lat nie pracowałam nigdzie na stałe. 
Teraz muszę zarabiać, a nie mam na-
wet wykształcenia średniego i pra-
codawcy często nie chcą nawet ze 
mną rozmawiać.  Dzięki zajęciom 
w Klubie Pracy wiem dzisiaj dużo 
więcej jak rozmawiać z potencjal-
nym pracodawcą, jak się korzystnie 
zaprezentować.

ANDRZEJ KOCZOROWSKI 
(POZNAŃ): 

- Klub Pracy, to bardzo cenna ini-
cjatywa. Na początku byłem dosyć 
sceptycznie nastawiony do uczestni-
czenia w zajęciach klubowych, ale 
przyszedłem z ciekawości. I okaza-
ło się, że ten sceptycyzm nie był uza-
sadniony – to cenne 55 godzin za-
jęć w różnej formie. Szkolenia, te-
sty, zajęcia warsztatowe  bardzo mi 
się przydały i zyskałem dzięki temu 
orientację jak świat dzisiaj wygląda. 
Jest to szczególnie przydatne dla lu-
dzi którzy starali się o pracę przed 
wielu laty w innych zupełnie wa-
runkach. Ostatni raz stałą pracę mia-
łem w 2001 roku. Z zawodu jestem 
nauczycielem akademickim, ale nie 
zrobiłem na czas habilitacji i… zo-
stałem bez pracy. Wszystko, o czym 
dowiedziałem się w Klubie Pracy 
było nowe. Przedtem pracowałem 
w jednej firmie, dostawałem nawet 
poza etatem godziny zlecone i nigdy 
nie musiałem sam starać się o pracę. 
Nie miałem żadnych rozmów kwa-
lifikacyjnych, tylko tak to wszyst-
ko jakoś samo przychodziło. Teraz, 
po zajęciach w Klubie, już wiem jak 
dzisiaj pracy należy szukać i co trze-
ba wiedzieć, żeby być skutecznym. 
Szukam pracy biurowej, chętnie też 
wróciłbym do szkolnictwa. Skoń-
czyłem filozofię, a uczyłem głównie 
logiki, trochę filozofii. To specjal-
ność niezbyt dzisiaj rozchwytywa-
na na rynku pracy w Polsce. A pobyt 
w Klubie Pracy natchnął mnie opty-
mizmem. Teraz już wierzę, że może 
się to udać.

ANNA WAWRZYNIAK 
(POZNAŃ): 

- Kilkanaście lat pracowałam 
i nie byłam przygotowana do szu-
kania zatrudnienia dzisiaj, gdy ry-
nek pracy tak bardzo się zmienił. 
Moim największym problemem by-
ło to, że zupełnie nie wiedziałam jak 
się zabrać do szukania pracy. Zajęcia 
w Klubie Pracy bardzo mi pomogły. 
Uważam, że są bardzo dobrze zor-
ganizowane, wszechstronne, wiele 
tematów jest poruszonych w sposób 
fachowy i przystępny. Na początku 
byłam sceptyczna, bo chciałam szu-
kać pracy, a nie chodzić na jakieś za-
jęcia. Myślałam, że jak mam wyższe 
wykształcenie, to już się nauczyłam 
tego, czego powinnam się nauczyć. 
Ale… nie miałam racji. Osoba pro-
wadząca zajęcia była kompetentna 
i merytorycznie przygotowana. Etat 
straciłam w 2006 roku, potem pra-
cowałam na umowy-zlecenia, ale to 
mnie zupełnie nie satysfakcjonowa-
ło. Od 7 miesięcy jestem zupełnie 
bez pracy. W swoim życiu przed la-
ty miałam jedną rozmowę kwalifika-
cyjną, ale to było zupełnie coś inne-
go. Dzisiaj są inne zasady, sztuczki 
stosowane przez pracodawców, ja-
kieś testy. Nie bardzo mi się to po-
doba, ale muszę zmienić swoje na-
stawienie, bo mi ono nie pomoże 
w znalezieniu zatrudnienia. Dzięki 
zajęciom w Klubie Pracy mam teo-
retycznie większe szanse i chcę pra-
cy szukać aktywnie. To ważne, bo 
wpadłam w taki „dołek”, że prak-
tycznie przez wiele tygodni nic nie 
robiłam, by zmienić swoją sytuację.

Klub Pracy jest miejscem, 
w którym osoba bezrobot-

na ma szansę zdobyć umiejętno-
ści z zakresu aktywnego poszu-
kiwania pracy oraz wziąć udział 
w zajęciach aktywizacyjnych. 

Uczestnicy zajęć mają szansę 
nauczyć się: 
-  aktywnego i skutecznego po-

szukiwania pracy, 
-  przygotowywania się do roz-

mowy kwalifikacyjnej,
-  asertywnej postawy,
-  poznać techniki komunikacji 

werbalnej i niewerbalnej.
Podczas trwania zajęć uczest-

nicy mogą również korzystać 
z dostępnej na salach literatury 
fachowej w wyżej wymienionej 
tematyce.

Zajęcia odbywają się w sys-
temie trzytygodniowych kur-

sów, prowadzonych jednocze-
śnie dla 4 grup. Są prowadzo-
ne przez liderów Klubu Pracy, 
a podczas ich trwania uczestnicy 
mają szansę spotkać się ze spe-
cjalistą ds. doradztwa personal-
nego oraz wizażystką. 

Aby uzyskać skierowanie na 
zajęcia w Klubie Pracy należy:
-  zgłosić się do doradcy zawo-

dowego osobiście w Punk-
cie Poradnictwa Zawodowego 
(pawilon obok głównego bu-
dynku Urzędu),

-  umówić się telefonicznie pod 
numerem: tel. 061-8345668. 

Osoby bezrobotne i poszuku-
jące pracy zamieszkałe w Pozna-
niu i Powiecie Poznańskim mo-
gą dodatkowo korzystać z bez-
płatnej pomocy udzielanej przez 

inne Kluby Pracy oraz Gminne 
Centra Informacji:
-  POZNAŃ, OHP ul. 28 czerw-

ca 1956r. nr 211, tel. 061-
-831-24-32, e-mail: ceip-
poznan@wp.pl 

-  CZERWONAK, Pl. Zielo-
ny 1 - w siedzibie Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, tel. 061-81-21-488 e-ma-
il: klubpracy@czerwonak.pl 

-  POBIEDZISKA, ul. Ko-
ściuszki 4, tel. 061-89-77-178  
fax 061-817-76-41 wtorek, 
środa i czwartek  7.15-15.00 
e - m a i l :  k l u b p r a c y .
pobiedziska@bazagmin.pl 

-  MUROWANA GOŚLINA, 
ul. Dworcowa 10, p.305, tel. 
061-812-22-31, wew.23e-ma-
il: klub.pracy@murowana-
goslina.pl 

Gminne Centra Informacji :
-   B U K ,  p l .  S t .  R e s z -

ki 30, tel. 061 81 40 370
www.wokiss.pl/buk, e-mali: 
gci@buk.gmina.pl

-   MOSINA, ul. Dworco-
wa 4, tel. 061-81-92-746,
 www.gci.mosina.pl, e-mail: 
gci@mosina.pl

-  SWARZĘDZ, ul. Działko-
wa 61a, tel. 061-818-17-30,
e - m a i l : 
gciswarzedz@neostrada.pl 

LIDERKI KLUBU PRACY 
PRZY POWIATOWYM URZĘ-
DZIE PRACY W POZNANIU:
- Teresa Ziemkiewicz-Aitoufer
- Natalia Jaskólska
- Anna Diaków-Kala
- Magdalena Kaczmarek

Zapraszamy do Klubu Pracy 

- Jak można trafić do Klu-
bu Pracy?

- Udział w zajęciach klubo-
wych zawsze jest poprzedzony 
konsultacją z doradcą zawodo-
wym. W trakcie porady indywi-
dualnej doradca analizuje pro-
blem osoby szukającej pracę, 
w celu rozważenia jak najlepsze-
go rozwiązania tego problemu. Je-
żeli istnieje potrzeba skierowania 
na zajęcia prowadzone przez Klub 
Pracy wtedy doradca zawodowy 
omawia tę propozycję z bezrobot-
nym informując go o programie, 
przebiegu zajęć, tematyce, oraz 
specyfice szkolenia.

- Jak reagują na to osoby po-
szukujące pracę?

- Często uważają, że jest to 
marnowanie ich czasu. Po ukoń-
czonych zajęciach ta opinia bar-
dzo często się zmienia. Zajęcia 
organizowane w Klubie Pracy 
dostarczają aktualnej informacji 
o rynku pracy, poszerzają świa-
domość bezrobotnego i potem ta-
ka osoba zaczyna inaczej postrze-
gać siebie, rynek pracy i sens ta-
kiego szkolenia. W trakcie kon-
taktów indywidualnych nie jeste-
śmy w stanie uaktywnić takiego 
procesu uczenia się jaki zacho-
dzi w wieloosobowej grupie. Pod-
czas zajęć grupowych osoba uczy 

się szybciej poprzez nawiązy-
wanie relacji interpersonalnych, 
uczestnicząc w ćwiczeniach gru-
powych niż w trakcie indywidu-
alnych konsultacji opartych głów-
nie na relacji dwukierunkowej. 
Z niektórymi osobami bezrobot-
nymi dopiero po ukończonych 
zajęciach doradca ma możliwość 
wypracowania rozwiązania pro-
blemu zawodowego, ponieważ 
ich postawa ulega zmianie oraz 
wzrasta poziom motywacji do po-
dejmowania działań prowadzą-
cych do zatrudnienia.

- Jakiej wiedzy i jakie umie-
jętności dostarcza Klub Pracy?

- Poszerza wiedzę o współcze-
snym rynku pracy, ułatwia poru-
szanie się po tym rynku pracy, do-
starcza informacje na temat roz-
mów kwalifikacyjnych, pisania 
dokumentów aplikacyjnych, stan-
dardowych pytań, które są zada-
wane w czasie rekrutacji, a także 
samych metod poszukiwania pra-
cy. Taką wiedzę trzeba mieć, by 
dać sobie radę.

- Dla kogo jeszcze są te za-
jęcia?

- Dla osób po zwolnieniach 
grupowych. Osoby które spędzi-
ły 20, 30 lat w jednej firmie są 
całkowicie zdezorientowane, nie 
wiedzą jak się do tego zabrać. Ta-

kie osoby są w szoku i potrzebują 
wiedzy oraz wsparcia, a to wszyst-
ko daje Klub Pracy. Jako prowa-
dząca zajęcia aktywizacyjne gru-
powe dla osób bezrobotnych do-
strzegam to wyraźnie. Pułapką po 
utracie pracy jest przyjęcie pozy-
cji ofiary. Sprzyja temu fakt, że 
w społecznym odczuciu zwolnie-
nie postrzegane jest jako rodzaj 
pewnej krzywdy. Ale wtedy moż-
na stracić wpływ na swoją sytu-
ację, można wpaść w depresję, 
apatię, przestać o siebie dbać tak-
że pod względem fizycznym. Ta-
ki stan odbija się na naszej twa-
rzy. I potencjalny pracodawca to 
dostrzega. Osoby po zwolnieniach 
grupowych szukają pracy, ale z ta-
kim nastawieniem nie znajdują jej, 
przegrywają, są w stanie kryzy-
su psychicznego. Dlatego bardzo 
ważne jest kontynuowanie aktyw-
ności życiowej, a temu również 
sprzyjają zajęcia w Klubie Pracy.

- A inne przykłady?
- Mam podopiecznych, któ-

rzy tak mocno koncentrują się na 
czynnikach dyskryminujących, ta-
kich jak niepełnosprawność, wiek 
lub płeć, że nie są w stanie kon-
struktywnie poszukiwać pracy. 
Klub pomaga przełamywać te ba-
riery, obala mity. W psychologii 
jest znane zjawisko samospełnia-

jącego się proroctwa, polegające-
go na tym, że oczekiwania w sto-
sunku do przyszłych zdarzeń ma-
ją wpływ na zachowanie jakie wy-
wieramy na innych i na samych 
siebie powodując spełnienie tych 
oczekiwań. Czyli, jak ktoś nie wie-
rzy, że znajdzie pracę, to jej nie 
znajdzie, choć niby będzie szukał. 
Czynniki dyskryminujące są, ale 
trzeba sobie z nimi dawać radę. 

- Klub jest potrzebny bezro-
botnym w każdym wieku?

- Zdecydowanie tak, zarów-
no dla starszych jak i tych młod-
szych. Na przykład, w czasie roz-
mów kwalifikacyjnych możemy 
spotkać się z krytyką, a z tym 
niewiele osób sobie radzi. Umie-
jętność ta jest niezależna od wie-
ku. Trzeba umieć budować swój 
wizerunek w oczach pracodawcy.

- Czy zdarza się, że po za-
jęciach w Klubie Pracy bezro-
botni nabywają takiej pewno-
ści siebie, że sami sobie tworzą 
miejsca pracy, zakładają wła-
sne firmy?

- Tak, ale rzadko. Do takiej 
działalności trzeba mieć jednak 
szczególne predyspozycje i wie-
dzieć jakie jest zapotrzebowanie na 
konkretną usługę na rynku pracy.

- Kto dzisiaj sobie lepiej ra-
dzi na rynku pracy, mężczyźni 
czy kobiety?

- Chyba kobiety, bo tracąc pra-
cę nie złamują się tak łatwo, nie 
tracą tak szybko wiary w siebie 
i pewności siebie. Ale im jest ła-
twiej, bo to zawsze przecież męż-
czyzna musiał pracować, zarabiać 
i utrzymywać dom.

- Mężczyzna w wieku 60 lat 
traci pracę. Co pani wtedy ra-
dzi – szukać nowej, czy prze-
czekać jakoś do 65 roku życia 
i emerytury?

- Szukać nowej. Zawsze le-
piej jest pracować niż bezczynnie 
czekać na emeryturę. A szanse są. 
W takich sytuacjach warto powie-
dzieć „to umiem i to też umiem”. 
Bagaż doświadczeń zawodowych 
to kapitał, z którego warto korzy-
stać. Niestety, zbyt powoli docie-
ra to do pracodawców.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

Klub Pracy dodaje pewności 
Rozmowa z KINGĄ ORMANTY, psychologiem, doradcą zawodowym 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu
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Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.
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Mariusz 
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 str. 7
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napędowy str. 16

Następny 
numer szukaj  

w środę 
8 lutego

ISO 9001

strona 33

NARKOTYKI 
w szkole strony 4-5

N
aj

ch
ęt

ni
ej

 c
zy

ta
ny

 
w

 W
IE

LK
O

PO
LS

C
E

Adam MichnikAdam Michnik

Wściekły, 
zawstydzony 

i... 
ooptymistyczny

Rok VII        Numer 15/185        12 sierpnia 2009           ISSN 1734-5294          www.twoj-tydzien.prv.pl           e-mail: twoj-tydzien@wp.pl           Nr indeksu 373001          CENA 1,50 zł (w tym 7% VAT)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
26 sierpnia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Fałszywa 
„Madonna 
pod jodłami” 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Nabroiliśmy, 
czy… nie

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Wypoczynek 
z k...wami i 
ch...jami w tle

stronstronaa  99

Legenda Legenda 
WoodstockWoodstock

U2U2  
w Chorzowiew Chorzowie
TTam byliśmy...am byliśmy...

W każdym 
kraju są idioci 
Rozmowa z Rozmowa z IGOREM IGOREM 
KWIATKOWSKIMKWIATKOWSKIM, , 
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
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 str. 12
Nowy Fiat Scudo
 str. 16
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Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

Nie czujNie czuję ę sisię ę 
politycznym politycznym 
zbrodniarzemzbrodniarzem strony 3 i 6
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na pracę str. 6
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 str. 14 i 16
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okręt podwodny

TAJEMNICE
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ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
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StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
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Proponuję 
– „Dzień bez 
majtek”

TAK
MYŚLĘ

Karetka 
pogotowia
archiwalnego

strona 7 

strony strony 3 3 ii  88

W ciszy pojawiajW ciszy pojawiają ą 
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Rozmowa ze 
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okoliczności
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laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
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Koziołki 2007Koziołki 2007

Dziennikarze 
wpuszczeni 
w maliny

TAK
MYŚLĘ

AUTO CENTRUM, 
czyli…
nowy salon 
Lancii 
w Poznaniu

strona 14 

Rozumiem prostytutkRozumiem prostytutkęę, , 
a polityki niea polityki nie strony strony 3 3 ii  88
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Pięćdziesiąt lat 
szkoły str. 4

Wielka ucieczka 
znad Odry str. 5

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE
 str. 8

TURYSTYKA

Słowacka wyspa 
zdrowia str. 9

PORADNIK 
BUDOWLANY 
 str. 11

KRONIKA 
KRYMINALNA
 str. 12

ROZRYWKA
 str. 13

Alfiści pojeździli
 str. 14

RZECZOZNAWCA 
RADZI str. 14

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

8 listopada

Autostrada
podzieliła

Ukazujemy się
w Poznaniu

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

strona 3

Głupi dwakroć 
jest głupszym, 
gdy głupstw nie 
pamięta

Franciszek Zabłocki

Logo UE z... Poznania

strona 4

Sto dni rzSto dni rząądudu
strona 6

Nikt 
mnie nie 
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że białe jest 
białe, 

a czarne jest 
czarne
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 
9 maja

DZISIAJ DODATEK
TWÓJ TYDZIEŃ 
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zapraszamy do nowo

otwartego serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
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Ukazujemy się
w POZNANIU

Wrześni
Powiecie 

Poznańskim,
Powiecie 

Szamotulskim

Słońcu i miłości 
nigdy się w oczy 
nie patrzy

Polski

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

strona 3

strona 5

EURO 2012 EURO 2012 
– – damy raddamy radęę??

M. SchumacherM. Schumacher
specjalnie dla specjalnie dla „„TWOJEGO TYGODNIATWOJEGO TYGODNIA””

W NUMERZE
ZABRAKŁO 
OPIEKI - czteroletni 
Mateusz utonął str. 5
TAK MYŚLĘ
Retoryka z magla
 str. 6
PRAWNIK RADZI
Nie podpisuj umowy 
rezerwacyjnej str. 6
Włosy na Pana głowie
 str. 11
SZAMOTUŁY
Kto nie powinien 
startować w wyborach 
miss str. 12
Zawód – kura 
domowa str. 13
Toyoty w trudnym 
terenie str. 13
Citroen C4 sedan
 str. 14
Brawo za nowe 
Bravo! str. 16
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Następny numer 
ukaże się w środę 

6 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

BraBrałłem czasami z bratemem czasami z bratem
pienipieniąądze dze 
od babciod babci

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

W następnym numerze KONKURS 
z okazji 10-lecia CYFRY+, z atrak-
cyjnymi nagrodami (torby, kurtki, 
plecaki, zegary i inne).

Pod patronatem 
Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
9 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA
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SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY  061 868 41 09
NAPRAWY 
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CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

25 czerwca

strona 5

Skarby 
zakopane 
w piwnicy

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Mańkowski jak 
Dzierżyński?

TAK
MYŚLĘ

strona strona 3 3 ii  99

Kościół
polski 
za wrogów 
uważa mówiących 
o trudnych 
sprawach

strona 4

Robert Werle
prezes 
Automobilklubu 
Wielkopolski

ZNANI 
O SOBIE

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

tel. 868-44-61, fax 894-60-06

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ �
CZERWONAK � DUSZNIKI � KAŹMIERZ � OBRZYCKO � OSTRORÓG � PNIEWY� ROKIETNICA 

� SUCHY LAS � SWARZĘDZ � SZAMOTUŁY � TARNOWO PODGÓRNE � WRONKI

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w
 W

IE
LK

O
PO

LS
CE

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE
 str. 2
Anna Siekierska 
(dziennikarka)
wspomnienie str. 3
ZNANI O SOBIE
Andrzej Jungermann 
prezes Car Javi (Seat)
  str. 4
TAJEMNICE 
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
Co ukryto 
w podziemiach zamku 
w Bolkowie?  str. 5
TAK MYŚLĘ
„A drogi łaszą się...” 
– felieton o Kongresie 
PiS  str. 6
„Władzą trzeba umieć 
się dzielić” – rozmowa 
z W. Witkowskim, 
przewodniczącym 
Unii Pracy  str. 7
KRYMINALNY 
POZNAŃ  str. 7
„Dzieci wszędzie są 
takie same” 
– rozmowa z 
M. Łańską, dyrektorem 
Przedszkola nr 189 
w Poznaniu  str. 8-9
Dziennikarze na 
wybiegu  str. 9
KULTURA  str. 12
ROZRYWKA
M.in politycy widziani 
inaczej
(TYLKO U NAS!!!)
 str. 13
Chrysler i Oskary
 str. 14
Genewa 2006 str. 14
Szczęśliwy salon 
Pol-Caru  str. 16

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

SzczSzczęśęściem sciem są ą 
dla mnie ludzie, dla mnie ludzie, 
ktktóórych spotykamrych spotykam

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 października

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY  061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim 
i we Wrześni

Jesteśmy 
okłamywani 
pozorami 
prawdy

Horacy

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

W NUMERZE
ZNANI O SOBIE
Adam Gierek, syn 
Edwarda Gierka
 str. 4 i 9
TAJEMNICE 
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ str. 5
Rota w rytmach 
disco str. 6
TAK MYŚLĘ
Zagłosuj 21 
października,
życie masz tylko 
jedno str. 6
Dzisiaj liczą się 
zdrowe włosy
Rozmowa 
z Remigią Blandzi
 str. 7
Zobaczyć Kresy, 
Lwów... str. 8
ZDROWIE str. 8
KULTURA str. 12
ROZRYWKA
Bank nie z tej ziemi
 str. 13
MOTORYZACJA
 Str. 14
Schwabenhaus, 
czyli dom 
w 3,5 dnia str. 16

Jak dziennikarz Jak dziennikarz 
straci twarz, straci twarz, 
to przegrato przegra

ROMAN MROMAN MŁŁODKOWSKI, ODKOWSKI, 
dziennikarz ekonomiczny TVN dziennikarz ekonomiczny TVN 

strona strona 33

Michael Schumacher 
mistrz Formuły 1

Kazimierz Górski
trener legenda

Piotr Machalica
aktor

Leszek Balcerowicz
minister finansów

Roman Młodkowski
dziennikarz ekonomiczny TVN
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

Jestem Jestem 
szczery, szczery, 
bo nie bo nie 
walczwalczę ę 
o wo włładzadzęę

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn
wybitny aktor i pedagog

Zbigniew Zamachowski
aktor

Krzysztof Zanussi 
reżyser 
i scenarzysta filmowy

Lech Kaczyński
prezydent RP

Tylko 

1,50 zł
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60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 
tel. 868-44-61, 
fax 894-60-06

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

ISO 9001:2000
Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

Krajobraz po... 
bitwie
czyli dlaczego 
PO przegrała
 str. 3

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

nr 22-93 16 stron krotsza.indd 1 2009-08-21 17:11:39

Jan Machulski
aktor

Nie 
parodiowałem 
papieża
Rozmowa 
z MARKIEM SIWCEM, 
wiceprzewodniczącym 
Parlamentu Europejskiego, 
politykiem SLD

strony 8-9 
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AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY  061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
28 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

Na tropie 
złotego 
konwoju SS

1)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Ratujmy 
pornobiznes?

strona 6

TAK MYŚLĘ

Życie 
trzeba 

smakować…

Rozmowa 
z MAŁGORZATĄ 

FOREMNIAK, 
aktorką filmową 

i teatralną 

Małgorzata Foremniak
aktorka

Zbigniew Hołdys
muzyk

Ksiądz
Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Stanisław Sojka
muzyk

Jarosław Kaczyński
premier

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
www.twoj-tydzien.prv.pl
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RENAULT
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SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY  061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 

11 lutego 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007 Leszek Adamczewski 

Na tropie 
złotego 
konwoju SS (2)

1)(2(2)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ
Tomasz Mańkowski

Durczok 
i Cichopek 
czyli… 
snopowiązałka 
i samolot

strona 6

TAK MYŚLĘ

Dziś 
specjalny 
dodatek 
o Szkole 

Podstawowej 
nr 34 

w Poznaniu

Jeśli powiesz, że osiągnąłeś Jeśli powiesz, że osiągnąłeś 
wszystko, to nie żyjeszwszystko, to nie żyjesz  

Rozmowa Rozmowa 
z z JANUSZEM JANUSZEM 
GAJOSEMGAJOSEM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 
i filmowym, i filmowym, 
profesorem sztuki profesorem sztuki 
teatralnejteatralnej

strony 3 i 4

strona 5

Janusz Gajos
aktor, 
profesor sztuku teatralnej

strona 6

Związkowcy 
– aspołeczne 
darmozjady

BABSKIE 
GADANIE
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BLACHARSKO-LAKIERNICZE
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ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY  061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

Koncert Koncert 
to miato miał ł PaderewskiPaderewski……
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM WODECKIM, Rozmowa ze ZBIGNIEWEM WODECKIM,   muzykiem muzykiem 
instrumentalisinstrumentalisttą ą ((skrzypcskrzypcee, , trąbktrąbkaa), piosenkarzem, ), piosenkarzem, kompozytokompozytorrem, em, 
jurorem w telewizyjnym programie jurorem w telewizyjnym programie „„Taniec z gwiazdamiTaniec z gwiazdami”” strona 3 i 9 

Zbigniew Wodecki
muzyk

U2 Adam Michnik
naczelny Gazety Wyborczej

Stanisław Mikulski
aktor
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Powiat Poznański wraz 
z gminami Dopiewo, Komor-
niki, Rokietnica, Suchy Las 
oraz Tarnowo Podgórne za-
warły porozumienie, dzięki 
któremu będą jeszcze spraw-

niej informować o postępach 
w budowie zachodniej ob-
wodnicy Poznania w ciągu 
drogi S11 na odcinku Złot-
kowo – Głuchowo (Autostra-
da A2).

W ramach porozumienia 
powstanie portal internetowy 
www.zachodniaobwodnica.pl, 
na którym znajdą się infor-
macje o ważnych dla miesz-
kańców kwestiach związanych 

z budową oraz dane dotyczą-
ce potencjału inwestycyjnego 
gmin. 

Strony porozumienia zobo-
wiązały się także do podjęcia 
wspólnych działań informacyj-

nych i reklamowych w prasie 
lokalnej. Umowa została za-
warta do końca przyszłego ro-
ku.

Ziemowit Maląg
Wydział Promocji

Porozumienie „Inicjatywa Zachodniaobwodnica.pl” zawarte

Podobnie jak  w latach ubie-
głych targi odwiedziło wie-

lu młodych ludzi poszukują-
cych w bogatej ofercie placó-
wek oświatowych szczegóło-
wej wiedzy na temat możliwo-
ści kształcenia w naszym re-
gionie. Podczas targów swoją 
ofertę edukacyjną przedstawi-
ły również szkoły prowadzo-
ne przez Powiat Poznański: Ze-
spół Szkół im. Gen. Dezydere-
go Chłapowskiego w Bolecho-
wie, Liceum Ogólnokształcące 
im. Generałowej Jadwigi Za-
moyskiej w Kórniku, Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikoła-
ja Kopernika w Puszczykowie, 
Zespół Szkół nr 1 im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Swarzę-
dzu, Zespół Szkół nr 2 w Swa-
rzędzu, Zespół Szkół im. Ada-
ma Wodziczki w Mosinie oraz 
Zespół Szkół im. Jadwigi i Wła-
dysława Zamoyskich w Rokiet-
nicy. 

Przez trzy dni trwania tar-
gów można było skorzystać tak-
że z konsultacji dotyczących do-
radztwa zawodowego świadczo-
nych przez Poradnie Psycho-
logiczno-Pedagogiczne prowa-
dzone przez Powiat Poznański. 
Swoje stoisko na targach wy-
stawiało również Starostwo Po-
wiatowe w Poznaniu, na któ-
rym młodzież gimnazjalna mo-
gła uzyskać informacje o moż-
liwościach dalszego kształcenia 

Powiat Poznański na Targach 
Edukacyjnych 2010
„Otwarci na zmiany” – to hasło tegorocznej XIV edycji Targów Edukacyjnych, które odbyły 
się w dniach 19-21 lutego 2010 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

na terenie powiatu poznańskie-
go oraz o przebiegu i zasadach 
naboru. 

Na stoisku Starostwa Powia-
towego w Poznaniu wyświetlana 
była specjalnie przygotowana na 
tę okazję prezentacja o szkołach 
Powiatu Poznańskiego. 

W Targach Edukacyjnych 
udział wzięli: Starosta Poznań-
ski Jan Grabkowski, Wicestaro-
sta Poznański Tomasz Łubiński 
oraz Radni Powiatu. 

Przez trzy dni trwania tar-
gów stoiska powiatowych szkół 
cieszyły się dużym zaintereso-
waniem młodzieży. Powiatowe 
szkoły dołożyły wszelkich sta-
rań, by zainteresować zwiedza-
jących swoją ofertą. Wystaw-
cy rozdali setki ulotek i udzieli 
odpowiedzi na mnóstwo pytań 
gimnazjalistów i ich rodziców. 

Ponadto szkoły przygotowały 
kolorowe gadżety z logo szkoły: 
długopisy, cukierki, ciastka, bre-

loczki, koszulki, smycze oraz 
kieszonkowe kalendarze. 

Gimnazjaliści mogli zapo-
znać się z kierunkami kształce-
nia, profilami, specjalnościami, 
zawodami oraz zajęciami poza-
lekcyjnymi a także uzyskać in-
formacje na temat drzwi otwar-
tych w szkołach. 

Dla szkół powiatowych targi 
to znakomita okazja zaprezento-
wania się od jak najlepszej stro-

ny i dotarcia ze swoją ofertą edu-
kacyjną do młodych ludzi z całe-
go powiatu poznańskiego. 

Mamy nadzieję, że bogata 
oferta powiatowych szkół po-
nadgimnazjalnych zainteresuje 
uczniów klas trzecich gimna-
zjum i przyczyni się do efektyw-
nego rozwoju ich dalszej kariery 
zawodowej.  

Agnieszka Przybylska
Wydział Edukacji
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Na terenie 
zakładów pracy

Badania Profilaktyczne
okresowe, wstępne, 

kontrolne

badania kierowców, 

książeczki Sanepid, 

udział w komisjach BHP

0602 632 077
specjalista medycyny pracy 

i toksykoligii klinicznej

Konku
rencyj

ne 

ceny

GODZINY OTWARCIA GODZINY OTWARCIA 
BIBLIOTEKI BIBLIOTEKI 

Gminy Suchy Las Gminy Suchy Las 
im. Jerzego Mańkowskiegoim. Jerzego Mańkowskiego

Suchy Las:  od poniedziałku do piątku od godz. 9-18 
w soboty od godz. 9-13 

Chludowo:  poniedziałki i środy od godz. 10-18
wtorki, czwartki i piątki od godz. 8-16 

Złotniki:  poniedziałek, wtorek, środa od godz. 11-19
czwartek od godz. 10-18
piątek od godz. 9-17

Opracowanie:  MICHAŁ SKOWROŃSKI

„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii 

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26

tel. 061 817-41-10
Godziny przyjęć: 

Pn-Pt 8.00-22.00  So 9.00-17.00  Ndz 9.00-15.00

GRAJ Z TWOIM TYGODNIEM

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) 
Pon. i śr. 17-18; wt. i pt. 18.30-19.30 

Wizyty domowe 
nagłe przypadki codziennie 

tel. 818-60-57  tel. kom. 0602-693-199

Acronis True 
Image Home 
2010 PL
Acronis True 
Image Home 
2010 to dosko-
nałe zabezpie-
czenie dla użyt-
kowników pla-
nujących mi-
grację do sys-

temu operacyjnego Windows 7. 
Pozwala stworzyć pełną kopię za-
pasową dysku, dzięki której po 
zmianie systemu użytkownik mo-
że szybko i łatwo odzyskać lub 
przywrócić zawartość kompute-
ra: dotychczasowy system opera-
cyjny, aplikacje, aktualizacje i pli-
ki. Dodatkowo, użytkownicy ma-
ją dostęp do danych za pośrednic-
twem Microsoft Windows Explo-
rer. Mogą również na bazie zapi-
sanego obrazu stworzyć maszynę 
wirtualną i z pomocą oprogramo-
wania Microsoftu, VMware Inc. 
lub Parallels uruchomić dotych-
czasowe środowisko Windows 
w systemie Windows 7.  Program 
posiada nową funkcję - Acronis 
Nonstop Backup, która oferuje 
pełną ochronę systemu i danych 
poprzez automatyczne, przyrosto-
we tworzenie kopii zapasowych, 
pozwalające na przywrócenie sys-
temu do dowolnego punktu w cza-
sie. Użytkownicy mogą mieć cał-
kowitą pewność, że ich komputer 
–zdjęcia, muzyka, poczta elektro-
niczna, jak i system operacyjny, 
aplikacje i ustawienia – są w peł-
ni chronione, cały czas. Program 
jest oparty na wielokrotnie nagra-
dzanej technologii tworzenia obra-
zów dysku oraz przywracania da-
nych, która pozwala użytkowniko-
wi na szybki powrót do korzysta-
nia z komputera po awarii (np. po 
zainfekowaniu wirusem, niestabil-
nych instalacjach lub uszkodzeniu 
dysku twardego).

Najnowszy produkt firmy 
Acronis jest rzeczą godną polece-
nia. Dzięki programowi możemy 
spać spokojnie wiedząc, że czu-
wa on nad bezpieczeństwem na-
szych plików.

Aliens vs Preda-
tor (PC)
Nadchodzi de-
cydujące star-
cie i kulminacyj-
ny punkt w wal-
ce o przetrwanie 
toczonej pomię-
dzy trzema rasa-

mi. Wyrusz na łowy jako Preda-
tor osławiony i bezlitosny łowca, 
który z polowania na zwierzynę 
uczynił krwawy sport, przetrwaj 
zdany na siebie, drużynę i duży 
kaliber, gdy jako członek elitarne-
go oddziału Marines staniesz oko 
w oku z najstraszniejszym z łow-
ców i najokrutniejszą z bestii ja-
kie widziało ludzkie oko. 

Aliens vs Predator to najnow-
sza odsłona doskonale wszystkim 
znanej strzelaniny. W grze wy-
bieramy swoją rasę i stajemy do 
walki w unikalnej kampanii sin-
gle player lub wybieramy się do 
świata obcych z kolegami dzięki 
rozbudowanemu i dynamicznemu 
trybowi multiplayer. Gra oferuje 
niesamowity klimat i świat znany 
wszystkim fanom filmów scien-

ce-fiction. Grafika prezentuje naj-
wyższy poziom i w pełni wyko-
rzystuje DirectX 11. Ponadto spo-
tkamy trzy zupełnie odmienne ra-
sy oraz trzy odmienne kampa-
nie dla pojedynczego gracza. Dy-
namiczny i niezwykle grywalny 
tryb multiplayer. Wiele zróżnico-
wanych trybów rozgrywki siecio-
wej, a także niezwykle rozwinięty 
tryb walki wręcz pozwalający to-
czyć niezapomniane boje.

Gra z pewnością jest jedną 
z najciekawszych strzelanek wy-
danych w tym roku i śmiało pole-
camy ją każdemu prawdziwemu 
graczowi. Dystrybutorem tytułu 
jest firma CD Projekt.

ArcaVir 2010 
System Protec-
tion
Program Arcavir 
2010 System Pro-
tection zapewnia 
właściwą ochronę 
komputera w In-
ternecie. Dzięki 

niemu zapobiegniesz włamaniom 
i przejęciu komputera. Będziesz 
mógł również bezpiecznie korzy-
stać z bankowości internetowej, 
unikać niebezpiecznych stron in-
ternetowych i wyłudzenia waż-
nych informacji (phishing). Co 
ważne pakiet zapewnia ochronę 
danych przesyłanych przez komu-
nikatory, sieci Wi-Fi i bluetooth. 
Obejmuje podstawowe narzędzia 
antywirusowe jak skaner antywi-
rusowy i skaner poczty wykorzy-
stujące najnowsze rozwiązania jak 
zaawansowana heurystyka. Dzięki 
niej komputer jest poddany stałej 
proaktywnej ochronie przed nie-
sklasyfikowanymi jeszcze szko-
dliwymi kodami. Dodatkowo pa-
kiet System Protection wyposa-
żony jest w narzędzia systemo-
we umożliwiające m.in. tworzenie 
kopii zapasowych, łatanie i audyt 
systemu. W przypadku licencji 
wielostanowiskowej istnieje moż-
liwość zarządzania produktem 
dzięki prostemu w obsłudze mo-
dułowi Administratora. W ofercie 
producenta program jest dostęp-
ny również na napędzie pendri-
ve będąc innowacyjnym urządze-
niem diagnostyczno-ratunkowym. 
W tej wersji zyskujemy nowocze-
sną technologię, a do tego uży-
teczny pendrive.

Art of Murder: Karty przezna-
czenia (PC)
Młoda agentka 
FBI Nicole Bon-
net otrzymuje ta-
jemniczą prze-
syłkę - skom-
plikowaną łami-
główkę logiczną 
która, jak się zda-
je, jest wiadomo-

ścią od seryjnego mordercy. To 
początek szarpiącego nerwy po-
jedynku umysłów pomiędzy Ni-
cole a zabójcą, który przy ciałach 
swych ofiar zostawia karty do gry 
jako swoistą wizytówkę. Na po-
wstrzymanie fali morderstw po-
zostało niewiele czasu, zaś niepo-
wodzenie może sprawić, że Nicole 
stanie się jedną z ofiar. Czy uda ci 
się rozpracować umysł psychopa-
ty, równie skomplikowany jak je-
go łamigłówki?

Tak po krótce przedstawia się 
fabuła trzeciej części cyklu Art of 
Murder. W grze poznamy mrocz-
ną, niepokojącą historię zaska-
kującą nagłymi zwrotami akcji. 
Będziemy rozwiązywać zagadki 
wymagające logicznego myśle-
nia i kojarzenia faktów. Odszuka-
my dowody rzeczowe i przeana-
lizujemy je by znaleźć mordercę. 
Ponadto będziemy mogli podzi-
wiać pięknie renderowane loka-
cje w różnych regionach Stanów 
Zjednoczonych.

Gra ukazała się w polskiej 
wersji językowej. Producentem 
i wydawcą gry jest firma City In-
teractive. 

Panda Internet 
Security 2010 
PL
Panda Internet 
Security 2010 to 
wszechstronny 
pakiet zabezpie-
czający przezna-
czony dla użyt-
kowników wy-

korzystujących w pełni możliwo-
ści internetu, dla których ochro-
na prywatności jest szczególnie 
istotna (często korzystają z sys-
temów bankowych, poczty elek-
tronicznej, dokonują transakcji 
on-line, itp.). Rozwiązanie prze-
znaczone jest także dla rodzi-
ców, którzy chcą zapewnić swo-
im dzieciom ochronę przed szko-
dliwymi treściami w internecie. 
Panda Internet Security 2010 za-
wiera unikalne w tej grupie pro-
gramów funkcje wykonywania 
kopii zapasowych – 2 GB dostęp-
nej przestrzeni online i przywra-
cania danych z dysku twardego, 
płyt CD, DVD i innych nośników 
zewnętrznych.

Firma Panda Security jest li-
derem w dziedzinie zabezpieczeń 
działających w technologii Clo-
ud Security, zaprojektowała nowe 
produkty z myślą o zapewnieniu 
maksymalnej ochrony przy mini-
malnym wykorzystaniu zasobów 
komputera. Optymalizacja aplika-
cji pod kątem „Kolektywnej Inte-
ligencji” (technologii wdrożonej 
przez Panda Security w 2007 ro-
ku) pozwoliła na wzrost wydaj-
ności ich pracy o 80% w stosun-
ku do poprzednich wersji. Roz-
wiązania Panda Security w wersji 
2010 pozwalają też o 60% szyb-
ciej wyświetlać strony internetowe 
oraz o 40% szybciej pobierać dane 
z internetu. Aplikacje zajmują za-
ledwie 8 MB pamięci operacyjnej, 
czyli mniej niż standardowa prze-
glądarka internetowa lub popular-
ny komunikator, które potrzebują 
nawet 20 MB pamięci.

Wszystkie nowe rozwiązania 
oferowane przez Panda Security 
zostały standardowo wyposażone 
w funkcje szczepionek USB, któ-
re służą do blokowania złośliwych 
kodów, rozprzestrzeniających się 
za pomocą dysków przenośnych, 
m.in. pendrive’ów, płyt CD/DVD, 
czy odtwarzaczy MP3. Dzięki no-
wej jednostce heurystycznej pro-
gramy Panda 2010 zapewniają 
wyjątkowo wysoki poziom ochro-
ny przed nieznanymi złośliwymi 
programami oraz trojanami two-
rzonymi m.in. w celu kradzieży 
tożsamości.
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Opracowanie: MONIKA MAŃKOWSKA

Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby zająć się sprzedażą powierzchni reklamowych Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby zająć się sprzedażą powierzchni reklamowych 
„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”

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

NASZ GOŚĆNASZ GOŚĆ

Dokończenie ze strony 3 
po to, żeby coś się w człowieku 
„stało”, żeby było lepiej. Ludzie 
przychodzą do teatru dla akto-
rów o ile ich lubią i szanują. 

- A jak wygląda dzisiejszy 
repertuar teatralny?

- Ja rozumiem, że są reży-
serzy, którzy chcą robić rzeczy 
zwane ambitnymi. Nie lubię te-
go słowa, dlatego że zrobić coś 
ambitnie to znaczy zrobić fanta-
stycznie dobrze, ale niekoniecz-
nie muszą to być pseudo-inte-
lektualne smęty. Niestety, bar-
dzo często są. Nie przesadzaj-
my, że cała literatura postrzega-
na jako ta z wyższej półki jest 
aż taka dobra. Dobrych auto-

Ludzie byli wspaniali, 
ale czasy były wredne

rów można policzyć na palcach 
jednej ręki. 

- Można podzielić widzów 
teatralnych na tych co przy-
chodzą tylko na sztuki „niskie” 
i takich uznających tylko na 
sztuki „wysokie”?

- Wiem, że ci którzy zaczy-
nają chodzić do teatru tylko na 
komedie i farsy, później przyj-
dą na rzeczy tak zwane ambitne 
bo będą ciekawi teatru. Jest też 
taka grupa widzów, która uwa-
ża że nie wypada chodzić na ko-
medie i farsy bo to trąci bulwa-
rowym teatrem, a oni sądzą, że 
są „za wysoko” by przyjść na 
tego rodzaju sztukę. Ale to jest 
ich prawo.

Marek Siudym – aktor. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie 
(1974). W 1975 roku zadebiutował na deskach teatru. Aktor filmowy i teatralny.

Aktor warszawskich teatrów: Rozmaitości w latach 1974-1981: Kabaret KUR 1974, Ma-
non Lescaut reż. Jan Bratkowski 1975, Zajmij się Amelią reż. Józef Słotwiński 1975, Happy 
end reż. Olga Lipińska 1976, Poskromienie złośnicy reż. Bogdański Zbigniew 1977, Martwe 
dusze reż. Andrzej Strzelecki 1977, Czarny romans reż. Marek Kostrzewski 1980, Białe flagi 
reż. Paweł Dangel 1980. Teatr Komedia: Fachowcy reż. Jerzy Gruza 1981, Kabaretowa mysz 
reż. Olga Lipińska 1985, W Teatrze Kwadrat od 1990 r. Zagrał m. in. w serialu Polskie Dro-
gi 1976, Przepraszam, czy tu biją 1976 reż. Marek Piwowski, Pasja reż. Stanisław Różewicz 
1977, Biały mazur reż. Wanda Jakubowska 1978, Samosierra 1978, Najdłuższa wojna nowo-
czesnej E reż. Jerzy Sztwiertnia 1979, Miś reż. Stanisław Bareja, Olimpiada 40 reż. Andrzej 
Kotkowski 1980, Konopielka reż. Witold Leszczyński 1981. W Okruchach wojny zagrał po-
stać dowódcy 1985 r, Kurs na lewo reż. Paweł Unrug 1986. Można go było także zobaczyć 
w serialu Zmiennicy Stanisława Bareji 1986, Rozmowa z człowiekiem z szafy reż. Mariusz 
Grzegorzek 1993, Prawo ojca reż. Marek Kondrat 1999. Popularność przyniosły mu wystę-
py w Kabarecie Olgi Lipińskiej. 

Na swoim koncie ma udział w wielu popularnych serialach m. in. Wojenna narzeczona reż. 
Peter Edwards 1997, Lokatorzy gdzie zagrał postać Stanisława Bogackiego 1999, Graczy-
kowie 1999, Ja Malinowski reż. Filip Zylber 1999, Adam i Ewa 2000, Twarze i maski reż. Fe-
liks Falk 2000, Sąsiedzi 2003, Hela w opałach 2006. W filmie Ubu król Piotra Szulkina wcielił 
się w postać Michała Fiodorowicza 2003, Rób swoje, ryzyko jest Twoje Mariana Terleckiego 
2002. W 2006 roku zagrał u Marka Koterskiego w filmie Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Wi-
dzom znany jest przede wszystkim z serialu Złotopolscy gdzie gra postać Władysława Bier-
nackiego - posła, ojca Marcysi.  www.teatrkwadrat.pl

- Śmieszą pana polskie ko-
medie? Oczywiście chodzi mi 
o te nowe.

- Problem jest taki, że daw-
no żadnej nie widziałem. Nie-
stety, kino dzisiaj kojarzy mi się 
z wszechobecnym zapachem po-
pcornu, z lawiną reklam. Nim 
zacznie się film, to już mam do-
syć tego wszystkiego. Chciał-
bym pójść do kina, w którym 
nie ma tego wszystkiego, w któ-
rym siadam i po zgaszeniu świa-
teł oglądam film. 

- Co zmieniłby pan w na-
szym kraju?

- Parlament.
Rozmawiał

MICHAŁ SKOWROŃSKI

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Blueberry, seria Plansze Europy, 
scenariusz Jean-Michel Char-
lier, rysunki: Jean Giraud, prze-
kład Wojciech Birek, cena 99 zł, 
Wydawnictwo EGMONT.

Dziki Zachód, XIX wiek – 
czasy pionierów, walk z Indiana-
mi, organizowania struktur pań-
stwowych, zwalczania przestęp-
czości. Mityczna epoka USA, któ-
rej bohaterami byli gwałtowni zdo-
bywcy przygód, lecz jednocześnie 
szlachetni i odważni. Tacy jak po-
rucznik Mike S. Blueberry z fortu 
Navajo. W drugim albumie zbior-
czym przedstawiamy cztery tomy 
wydania oryginalnego: Żelazny 
koń, Stalowa pięść, Szlak Siuk-
sów i Generał Żółta Głowa. Two-
rzą one całość, ukazującą epizody 
z burzliwego okresu walk pomię-
dzy kompaniami budującymi kolej 
transamerykańską oraz słynnych 
wojen białych z Siuksami i Cze-
jenami w rejonie Gór Czarnych. 
Seria o poruczniku Blueberrym to 
jeden z najsłynniejszych i najdłuż-
szych europejskich komiksów we-
sternowych o wielowątkowej fa-
bule. Autorami opowieści są: nie-
żyjący już scenarzysta Jean-Mi-
chel Charlier oraz rysownik-legen-
da, Jean Giraud, w Polsce bardziej 
znany jako Moebius (Feralny Ma-
jor, Świat Edeny).

Rok z Linneą, 
autor Christina 
Björk, ilustra-
cje Lena Ander-
son, tłumaczenie 
Agnieszka Stró-
żyk, cena 27,90 
zł, Wydawnic-
two Zakamarki. 

L i n n e a 
mieszka w mieście. Mogłoby się 
wydawać, że w mieście nie da się 
obserwować przyrody. A jednak 
Linnea znajduje tu mnóstwo roślin 
i zwierząt. Przez cały rok, miesiąc 
po miesiącu, opowiada o swoich 
odkryciach i ciekawych zajęciach 
w domu i poza domem. W stycz-
niu na przykład otworzyła ptasią 
restaurację. W czerwcu znalazła 
dziurkę od klucza. W październi-
ku utkała koronę z liści. A co ro-
biła w grudniu? Pewnie jakieś po-

mysłowe prezenty. Plecenie wian-
ków, zrobienie zielnika, ugotowa-
nie zupy z pokrzyw czy odszuka-
nie na niebie Wielkiego Wozu nie 
będzie problemem dla nikogo, kto 
przeczyta tę książkę!

 
Linnea w ogro-
dzie Moneta, au-
tor Christina 
Björk ilustra-
cje Lena Ander-
son, tłumaczenie 
Agnieszka Stró-
żyk, cena 27,90 
zł, Wydawnic-
two Zakamarki. 

Linnea pojechała do Paryża! 
I do Giverny, gdzie do dziś za-
chował się ogród malarza, Clau-
deâ€™a Moneta, tego, który tak 
pięknie malował nenufary! Lin-
nea stanęła na japońskim mostku 
znanym z tylu obrazów, a w Pa-
ryżu zobaczyła obrazy malarza na 
własne oczy. Teraz już dobrze wie, 
dlaczego Moneta nazwano impre-
sjonistą. Wiele się też dowiedzia-
ła o życiu Moneta w różowym do-
mu pełnym dzieci. Książka ma 
duży format, niezwykłe ilustracje 
Leny Anderson, reprodukcje ob-
razów Moneta oraz zdjęcia z jego 
rodzinnego albumu. Linnea sama 
opowiada o swoich wrażeniach. 
Oczami dziecka przyglądamy się 
tajnikom malarstwa i życiu artysty. 
Książkę przetłumaczono na ponad 
20 języków.

 
Muzyka Pana 
Chopina, autor 
Wanda Cho-
tomska, ilustra-
cje Beata Zdęba, 
cena 27,90 zł, 
Wydawnictwo 
Literatura. 

Cała  Po l -
ska czyta dzie-

ciom! 20 minut dziennie – codzien-
nie…A muzyka? Ile minut dzien-
nie zajmuje nam słuchanie Mu-
zyki? Tej Muzyki przez duże M? 
Muzyka Pana Chopina – książka 
z płytą ze znakomitymi nagrania-
mi utworów Chopina – to szansa 
na poszerzenie wiedzy o kompo-
zytorze i zaznajomienie się z jego 
twórczością. Szansa nie tylko dla 
dzieci. Dla dorosłych też, bo na py-
tanie: – Jak należy pisać dla dzieci? 
– odpowiadam zawsze: – Tak, że-
by dorośli nie nudzili się przy czy-
taniu. A teraz – zapraszam do czy-
tania i słuchania. Wszystkich, ma-
łych i dużych. Najserdeczniej jak 
potrafię – zaprasza Wanda Cho-
tomska.

FOT. — INTERNET
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Wino 
truskawkowe

Realizm magicz-
ny połączony z subtel-
nym poczuciem humo-
ru w ekranizacji „Opo-
wieści galicyjskich” 
Andrzeja Stasiuka, 
z udziałem znanych 
polskich i czeskich ak-
torów: Jiríego Machác-
ka (Samotni), Macie-

ja Stuhra (33 sceny z życia), Mariana Dziędziela 
(Wesele) i Roberta Więckiewicza (Wszystko bę-
dzie dobrze). 

Wino truskawkowe to komedia obyczajowa 
wprowadzająca nas w magiczny świat prawdziwe-
go środka Europy. Miłość, zbrodnia, pokuta są tu 
naturalnymi składnikami życia, tak jak pory roku. 

Główny bohater, Andrzej, porzuca wielkomiej-
skie życie i przenosi się na galicyjską prowincję, 
aby tam odnaleźć wewnętrzny spokój i harmonię. 
Mała mieścina, w jakiej się znalazł, rządzi się swo-
imi niezmiennymi prawami. Komendant policji od 
lat jest tu ciągle ten sam, mężczyźni przesiadują 
w knajpie nad kuflem piwa a w niedzielę wszyscy 
idą na mszę. Jest też lokalna piękność, Słowaczka 
Lubica, w której kocha się pół miasteczka, a ona 
kusi swymi wdziękami niczym Malena z filmu 
Giuseppe Tornatore.

Biała wstążka
Reżyser Michael Haneke, 

twórca takich filmów jak „Pia-
nistka” i „Ukryte”, tym razem 
przygląda się społeczności nie-
mieckiej tuż przed wybuchem 
pierwszej wojny światowej. 

Akcja filmu „Biała wstąż-
ka” została osadzona w ma-
łej protestanckiej miejscowo-
ści na północy Niemiec. W la-
tach 1913-1914 spokojne życie 

mieszkańców zostaje zakłócone przez serię dziwnych 
zdarzeń. Jadący konno lekarz potyka się o rozpiętą 
w poprzek drogi linę, pobliska stodoła staje w pło-
mieniach, dwójka dzieci zostaje uprowadzona i pod-
dana torturom. Wszystko wskazuje na wykonywanie 
przez kogoś rytualnych kar. Nauczyciel miejscowej 
szkoły obserwuje rozwój wydarzeń, aby wkrótce po-
znać przerażającą prawdę. Wydają się być one karą 
wymierzoną lokalnej społeczności i okazują się być 
związane z powszechnie przyjętym surowym mode-
lem wychowania. 

Haneke pokazuje rzeczywistość z punktu widze-
nia uczniów jednej ze szkół, których rodzice poprzez 
dobre maniery i wypełnianie obowiązków religijnych 
dążą do ideału (jego symbolem jest tytułowa bia-
ła wstążka). Ich działania są jednak często podszyte 
zdradą, zakłamaniem, nienawiścią i wykańczaniem 
psychicznym. 

Mamy dla Czytelników 10 biletów do Kina Apollo na dowolnie wybrany seans ważne 
do 31 marca. Pierwsze pięć osób, które przyśle maila z hasłem: „Apollo” na adres: 
twoj_tydzien@onet.eu - otrzyma 2 bilety do kina.

Patronat Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO
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FOT. (2X) — ANDRZEJ GÓRCZYŃSKI
MODA, BIŻUTERIA, AFRYKA W AUTO SALONIE. W kameralnej 
atmosferze, wśród  wyjątkowych gości odbył się 5 marca pokaz wiosennej 
kolekcji Salonu Odzieży SHARK oraz wyjątkowej kolekcji biżuterii Firmy 
YES. Piątkowy wieczór uatrakcyjnił wernisaż fotografii z Afryki, gdzie po-
dróżowała Karolina Kamieniarz-Nawrot. Wszystko to było w poznańskim 
Auto Salonie Polody (przy ul. Księcia Mieszka I), gdzie sprzedawane i ser-
wisowane są samochody NISSAN i MITSUBISHI.  Oczywiście towarzyszył 
temu pokaz pojazdów. To dla ducha. A co dla ciała? Przy japońskich autach 
spożywano japońską potrawę sushi, degustując czerwone wino z hiszpań-
skiego regionu Navara, który kojarzono oczywiście z …Nissanem. (gór)

GDY GARDŁO BOLI
Preparaty 

neo-angin dzia-
łają zapobie-
gawczo i lecz-
niczo w scho-
rzeniach jamy 
ustnej i krtani, 
takich jak: za-

palenie gardła, za-
palenie migdałków, 
problemy z przeły-
kaniem, chrypka. Za-
wierają trzy aktywne 
składniki odpowie-
dzialne za: uśmie-
rzanie bólu, zwalcza-
nie infekcji oraz ła-
godzenie stanów za-
palnych. Oprócz ta-
bletek neo-angin do-
stępny jest neo-an-
gin N - spray, który 
działa miejscowo, ale 
przynosi natychmia-

stową ulgę, łagodzi kaszel i uśmierza 
ból. Ceny: neo-angin - 24 tabl. ok. 13 zł., 
neo-angin bez cukru - 24 tabl. ok. 15 zł., 
neo-angin N - spray 30 ml ok. 20 zł.

PROPOLKI z witaminą C łagodzą 
podrażnienia błony śluzowej jamy ust-
nej i gardła, zmniejszają uczucie obrzę-
ku oraz dyskomfort i trudności przy 
przełykaniu . Warto je stosować, kie-
dy czujemy, że zbliża się przeziębienie, 
drapie nas w gardle lub mamy chrypkę. 
Propolis STAMFI zawarty w Propol-
kach został poddany pięciostopniowe-
mu procesowi standaryzacji, usunięto 
z niego wo- ski i białka, co znacznie 

zmniejszyło ryzyko 
alergii. Warto mieć 
przy sobie Propol-
ki, które wspoma-
gają odporność 

organizmu. Ma-
ją smaki: cy-

trynowy, 
z alo-
e s e m , 
i m b i -

rem i olej-

kiem z trawy cytrynowej albo Propolki 
z dziką różą i sokiem malinowym. Cena 
ok. 8 zł, 16 tabletek.

HIGIENA W SASZETCE
Intymne strefy kobiety wymagają 

szczególnej uwagi i troski. Ze względu 
na swoją budowę i delikatną strukturę są 
stale narażone na infekcje. Komfort i po-
czucie świeżości każdego dnia zapewnią 
preparaty Vagisil Intima. 

Chusteczki Vagisil Intima prze-
znaczone są do utrzymania codzien-
nej higieny intymnej. Używane w cią-
gu dnia zapewniają uczucie świeżości. 
Chronią okolice narządów płciowych 
przed podrażnieniem i uczuciem dys-
komfortu. Zalecane są także w przy-
padku podrażnień, świądu, nieprzyjem-
nego zapachu i zwiększonej wilgotno-
ści. Zawierają wyciąg z nagietka i ru-
mianku, który w naturalny sposób ła-
godzi oraz przynosi ulgę w przypadku 
podrażnień. Natomiast wyciąg z oczaru 
wirginijskiego, naturalnego środka anty-
bakteryjnego, pomaga łagodzić uczucie 
świądu oraz utrzymać naturalny odczyn 
pH. Każda chusteczka jest indywidual-
nie zapakowana. Można je spłukiwać 
w toalecie. Cena ok. 20 zł (10 chuste-
czek w pudełku).

ZDROWIE
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W  Warszawie 14 lutego 
2010 roku, „wydarzeniem 

teatralnym” była premiera w Te-
atrze Dramatycznym - „Ciała 
Simone”. Było to kolejne, au-
torskie przedstawienie Krystiana 
Lupy. Powiedziałem „w Warsza-
wie”, ale za sprawą mediów, In-
ternetu a przede wszystkim dzię-
ki pośladkom grającej rolę Si-
mone Weil – Joanny Szczepkow-
skiej, wydarzenie owe zostało 
okrzyknięte ogólnopolskim. No, 
no, no…

Ponieważ wielu Czytelników 
nie interesuję się teatrem a tym 
bardziej tylnimi częściami ciała 
tych czy innych aktorek, w dwóch 
słowach nakreślę, co się tak wła-
ściwie stało.

W finałowej scenie wspo-
mnianego dramatu, w rozmowie 
między Simone Weil (Szczep-
kowska) a Elżbietą (Braunek), 
ta pierwsza ni stąd ni zowąd, bez 
wiedzy i zgody autora a zara-
zem reżysera spektaklu, jak rów-
nież partnerki, pokazała… pu-
pę. Większość widowni nie była 
zgorszona, ani zdziwiona, gdyż 
u Lupy tego typu negliż jest nor-
mą. Może z tym tylko zastrze-
żeniem, że głównie w Jego pro-
jektach, oglądamy pośladki mę-
skie. 

Nie było to działanie ad hoc 
- jak się później okazało. A więc 
co? Performance? Wybryk? Ma-
nifestacja? Zwrócenie na siebie 
uwagi? W prawdzie Szczepkow-
ska ma na swoim koncie innego 
rodzaju „incydent”, kiedy to 4 
czerwca 1989 roku, w Dzienni-
ku Telewizyjnym zakomunikowa-
ła ciepłym głosem, że „…w dniu 
dzisiejszym upadł komunizm”. 
Ale to był piękny, budujący ko-
munikat, ale to…?! Może „ona” 
była piękna, lecz czy budująca?

Z góry przepraszam wszyst-
kich Czytelników, ale tu aż pro-
si się o cytat wielkiego człowie-
ka teatru, jakim był Kazimierz 
Dejmek, który ze swoją brutal-
ną szczerością powiedział: „Ak-
tor jest do grania a dupa do sra-
nia”. I z tym - mając na uwadze 
wszelkie późniejsze tłumaczenia 
autorki zdarzenia, z pewnością 
trudno się nie zgodzić.

Następstwem tego swoiste-
go ekshibicjonizmu, było wyrzu-
cenie artystki z obsady. Podob-
no Lupa miał motywować to 
w liście skierowanym do zain-
teresowanej, że nie zrobił te-
go za „gest”, tylko za „para-
liż partnerskiej relacji” i „brak 
prywatnego wkładu w postać”. 
Jak z pierwszym argumentem nie 
sposób się nie zgodzić, tak z dru-
gim bym polemizował.

Szczepkowska w różnoraki 

HEMP. I JUŻ

Lupa i… pupa
granicą. Zgromadził wokół sie-
bie sporą liczbę wielbicieli i ak-
torów, którzy preferują ten ro-
dzaj sztuki. Dlaczego Szczep-
kowska chciała uszczęśliwiać lu-
dzi za wszelką cenę? Czy konsul-
towała ten „problem” z zespo-
łem „Ciała Simone”? Sądząc po 
reakcji aktorów na relegowanie 
Jej z obsady, chyba nie.

Joanna Szczepkowska jest 
rzeczywiście „zawodową bun-
towniczką”, chociaż sama nie 
zgadza się ze słowem „zawodo-
wa”, gdyż zdaje sobie sprawę, że 
finansowo na czymś takim traci. 
Ale jak mówi, że „robi to z miło-
ści do teatru”, to ja już napraw-
dę niczego nie rozumiem. Że niby 
dialog z dziełem Lupy, ku napra-
wie dramaturgii polskiej?

Sprawy socjalne i bytowe ak-
torów, może przecież z pożyt-
kiem rozwiązywać w odpowied-
nich sekcjach Związku Artystów 
Scen Polskich. Na czele ZASP-u 
stał Jej ojciec i bardzo się w tej 
roli sprawdzał. Na problemy ar-
tystyczne też jest tam miejsce. 
Więc, dlaczego w spektaklu i na 
premierze?

Zastanawiam się, co by to by-
ło, gdyby aktor grający „Ham-
leta”, zagrał w finałowej scenie 
niespodziewanie na przykład fir-
cyka w zalotach? To nie jest żad-
ne aktorskie przekroczenie, ani 
żaden dialog z „dziełem”. Jest to 
wybryk, godzący nie tylko w re-
żysera, ale we wszystkich…

Co ma zrobić z takim „pasz-
tetem” partnerka (Małgorzata 
Braunek), która zaraz po „po-
śladkach”, ma wygłosić końco-
wy, dramatyczny monolog? Co 
ma zrobić kompozytor (Paweł 
Szymański), który na użytek fi-
nałowej sceny komponuje utwór, 
który w kontekście „protestu”, 
staje się groteskowy i pretensjo-
nalny?

Wydaje mi się, że istota kon-
fliktu, tkwi w niewątpliwie dwóch 
artystycznych indywidualno-
ściach, jakimi są Szczepkowska 
i Lupa. Mówią, że przeciwności 
się przyciągają i to jest na to do-
wód. Wprawdzie finał jest prze-
widywalny i… to jest również te-
go potwierdzeniem.

Dyskusja jeszcze trochę po-
trwa i jak zwykle umrze śmiercią 
naturalną. Tylko, po co to wszyst-
ko? Zastępczy produkt prawdzi-
wych „wydarzeń teatralnych”, 
których jest jak na lekarstwo? 
Na te pytania z pewnością od-
powie sobie każdy z Państwa, 
wszak na medycynie i teatrze, 
zna się każdy.

Ja ze swej strony mogę jedy-
nie powiedzieć: „Proszę Pań-
stwa, dnia 14 lutego 2010 roku, 
upadł mit kulturalnej i uroczej… 
pewnej Aktorki Dramatycznej”. 
(hemp)

sposób tłumaczy się ze swoje-
go desperackiego czynu i broni 
się jak może. Jednak stwierdza 
obiektywnie, że sama „zwolniła-
by aktora natychmiast za coś ta-
kiego, ale dyscyplinarnie”.

Natomiast Lupa twierdzi, że 
„nie zna się na zwolnieniach, bo 
nigdy do tej pory nie zwolnił z ro-
li aktora”. Nie wie, „jakie są po-
wody artystyczne a jakie dyscy-
plinarne”. Podjął taką decyzję, 
dlatego „bo nie chce żeby spek-
takl chorował”. Wydaje mi się, że 
bardziej należałoby rozpatrywać 
ten stan jako „zgon”, aniżeli ja-
kąkolwiek „dolegliwość”.

Całe zdarzenie jak wspomnia-
łem, nie było wynikiem chwili. 
Jak twierdzi Lupa, jakieś prze-
cieki (i tutaj są!) doszły do Nie-
go dwa tygodnie przed premie-
rą. Sama Sprawczyni twierdzi, 
że pomyślała o tym w przeddzień 
premiery – jednak się wahała. 
Ale kiedy „w trakcie spektaklu 
słuchała tekstu sztuki przez gło-
śnik, nabrała pewności i stwier-
dziła, że mimo, iż będzie to trud-
ne, trzeba to zrobić. Właśnie te-
raz”. 

A ja pytam, dlaczego? 
Szczepkowska twierdzi, że „Te-
atr Dramatyczny jest ekstremal-
nym przykładem korzystania ze 
świadczeń państwa na rzecz eks-
perymentów. Do wielu przedsta-
wień nie dochodzi w ogóle, co 
oznacza, że aktorzy stracili wiele 
miesięcy pracy i nie dostaną za-
płaty. Lupie pozwala się prowa-
dzić próby latami, pozwala się 
przerywać pracę z powodu cho-
roby rodziny, aktorzy nie przyj-
mują innych propozycji, czekają 
i oczywiście się nie buntują. Bia-
dolą, szepcą, ale jeśli się zawa-
li struktura, im może zawalić się 
życie. Więc nie tyle przeciw sa-
memu Lupie, ile przeciw całości 
pokazała te pośladki”.

Nie jestem zagorzałym zwo-
lennikiem Jego twórczości, ale 
warto pamiętać, że Krystian Lu-
pa nie wziął się znikąd. Od wie-
lu lat słynie z pewnych scenicz-
nych eksperymentów. Ukuto na-
wet termin, jakim jest „teatr Lu-
py”. Zbiera laury w kraju i za 

Joanna Szczepkowska

23 lutego w jednej z sal po-
znańskiego Multikina 51, 

odbyła się prezentacja zespołu 
Lecha Poznań przed rundą wio-
sennych rozrywek Ekstraklasy 
2009/2010,  na którą zaproszo-
no miedzy innymi prezydenta 
Poznania - Ryszarda Grobelne-
go, wojewodę wielkopolskiego 
- Piotra Florka oraz prezesa Ra-
dy Nadzorczej KKS Lech Po-
znań - Jacka Rutkowskiego. 

Podczas imprezy wręczono 
piłkarzom nagrody IX Plebiscy-
tu Lecha Poznań. Kibice z kolei 
otrzymali nagrody w IX edycji 
Wakacyjnego Konkursu Lecha 
Poznań.

W trakcie spotkania została 
zaprezentowana kuchenna pły-
ta indukcyjna z logo Kolejorza, 
zaprojektowana wspólnie przez 
firmę Amica i poznański klub, 
której pierwsze modele powę-
drowały do wylosowanych kibi-
ców. Potem rozpoczęła się pre-
zentacja Lechitów. 

Jak zawsze na scenę pierw-
si weszli bramkarze: Krzysz-
tof Kotorowski, Grzegorz Ka-

sprzik, Jasmin Burić i Gerard 
Bieszczad. 

Później  przyszedł czas 
na dość liczną grupę obroń-
ców w skład,  której wchodzi-
li zarówno doświadczeni pił-
karze: Bartosz Bosacki, Grze-
gorz Wojtkowiak, Ivan Djurdje-
vic czy Manuel Arboleda, jak 
i młodzi zawodnicy: Mateusz 
Szałek, Marcin Kamiński i Ja-
rosław Ratajczak.

Potem przyszła kolej na po-
mocników. W tej grupie zapre-
zentowali się między innymi 
Sławomir Peszko, Semir Stilić, 
a także najnowszy nabytek Ko-
lejorza: Sergei Krivets. 

Ostatni byli napastnicy: Ro-
bert Lewandowski, Tomasz Mi-
kołajczak, Bartosz Bereszyński 
i Krzysztof Chrapek.

Na koniec zaprezentowano 
wszystkie gole strzelone przez 
piłkarzy Lecha, w czasie run-
dy jesiennej. Nie zabrakło także 
występu Kolejorz Girls, poka-
zu nowej kolekcji ubrań Lecha 
oraz prezentacji nowego klubo-
wego sklepu internetowego.

ADA MAŃKOWSKA

Po prezentacji

Początkowe minuty meczu 
rozpoczynającego rundę 

wiosenną charakteryzowały się  
wyrównaną grą z obu stron i ob-
fitowały w wiele niedokładno-
ści. Pierwsza niebezpieczna dla 
Polonii sytuacja miała miejsce  
w 25 minucie, gdy po faulu na 
Robercie Lewandowskim został 
podyktowany rzut wolny. Egze-
kutorem był Sławomir Peszko, 
ale piłka została odbita przez 
bramkarza Polonii i dopiero do-
bitka Roberta Lewandowskie-
go umieściła ją w siatce Czar-
nych Koszul.

W II połowie poloniści ata-
kowali bardziej odważnie, lecz 
dzięki dobrej postawie Jasmina 
Burica - Lechici wciąż prowa-

dzili 1:0. W 72 minucie po pięk-
nej, popisowej akcji Kolejorzy 
ponownie Robert Lewandowski 
pokonał bramkarza Polonii.

W 75 minucie w polu kar-
nym Lecha interweniował Se-
weryn Gancarczyk. Sędzia do-
patrzył się faulu na zawodniku 
Polonii - Januszu Gancarczyku 
i chciał podyktować rzut kar-
ny, ale po rozmowie z sędzią li-
niowym odstąpił od poprzednio 
podjętej decyzji.

W 85 minucie wszedł na 
boisko Tomasz Mikołajczak 
i chwilę potem przypieczęto-
wał zwycięstwo Lecha ustala-
jąc wynik meczu na 3:0 dla po-
znaniaków.

WOJCIECH MAŃKOWSKI

Ekstraklasa

Dobry początek
Polonia Warszawa:Lech Poznań 0:3 (28.02.2010)

6  marca odbył się długo 
oczekiwany mecz  pomię-

dzy Lechem, a Cracovią Kra-
ków. Po 9 miesiącach przerwy 
Lech wreszcie wrócił na Buł-
garską, z tym że stadion przy-
pominał bardziej plac budowy 
niż arenę na, której będą rozgry-
wane mecze Euro 2012, jednak 
kibiców to nie zniechęciło i po-
jawili się w liczbie 11 tysięcy, 
czyli w komplecie. 

minucie Robert Lewandow-
ski miał szanse na zdobycie go-
la, ale minąwszy bramkarza nie 
trafił do bramki z ostrego kąta. 
Jednak pierwszego gola strzeli-
li goście, w 20 minucie Jasmina 
Burica pokonał nowy nabytek 
„pasów” Mołdawianin Alexan-
dru Suvorov. Odpowiedź Kole-
jorza była niemal natychmiasto-

wa, po dośrodkowaniu Sławo-
mira Peszki zdobył  gola biało-
rusin Siergiej Kriwiec. Lech nie 
przestawał atakować i już w 37 
minucie po dobitce strzału Pesz-
ki, Lewandowski wyprowadził 
Lecha na prowadzenie.

W drugiej połowie Lech 
nadal kontrolował grę i w  64 
minucie rozstrzygnęły się lo-
sy spotkania. Sławomir Pesz-
ko zdobył przepięknego gola, 
gdy po  dośrodkowaniu piłka ku 
zdumieniu nawet samego wyko-
nawcy znalazła się w siatce.

Wygrana Lecha i porażki je-
go bezpośrednich rywali -  Wi-
sły i Legii pozwalają  coraz real-
niej myśleć o szansie na zajęcie 
I miejsca w tabeli Ekstraklasy.

IGOR MAŃKOWSKI

Zwycięstwo w dobrym stylu
Lech Poznań:Cracovia Kraków 3:1 (06.03.2010)
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Panie 
w 
Genewie Prezent na rocznicę zrobili organizatorom wystawcy – po raz pierwszy w historii 

targów udział w nich potwierdzili wszyscy zaproszeni, co w praktyce oznacza 
obecność każdego koncernu motoryzacyjnego. 

Na fanów motoryzacji czekały między innymi premiery hybrydowego Ferrari, 
Peugeota SR1, Volkswagena Golfa R czy tak niezwykłych modeli jak Carlsson C25 
i Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera. 

Były to jedne z najwspanialszych targów motoryzacyjnych w historii. Dziennika-
rze „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO” też tam byli, a co widzieli po-
każemy w najbliższych numerach „TTW”! 

A było… 128 premier światowych i 90 europejskich.

Nikogo nie zabrakło 
na Genewa Motor Show 2010
Genewa Motor Show odbywa się już po raz 80. Najważniejszy europejski salon motoryzacyjny 
ruszył 4 marca (dni prasowe były 1, 2 i 3 marca), a zakończy się 14 marca.

FOT. (8X) — TOMASZ MAŃKOWSKI
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www.nissan.pl

W marcu odkryj miażdżące oferty w naszym salonie!

MICRA
JUŻ OD

34 490 ZŁ**

JUŻ OD

39 900 ZŁ

JUŻ OD

47 700 ZŁ*

TIIDA

Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty za-
warcia umowy. Oferta jest ważna w okresie od dnia 01.03.2010 do dnia 31.03.2010. RRSO dla kredytu 50/50 oferowanego przez 

RCI Bank Polska S.A. bez odsetek i prowizji bankowej wynosi 0%, z uwzględnieniem następujących parametrów: okres 12 miesięcy, wpłata własna 50% i spłata pozostałego kapitału 
po roku. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: Note: 4,3-6,6 l/100 km, Micra: 5,9-6,8 l/100 km Tiida: 5,2-7,8 l/100 km; Emisja CO2: Note: 115-149 g/km, Micra: 139-163 g/km,
Tiida: 138-188 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl. *Dotyczy 
modeli wyprodukowanych przed 10. marca 2010 r. **Sprawdź naszą ofertę na ostatnie auta z 2009 roku z upustami nawet do 5000 zł.

NISSAN FINANCE

NOTE
50/50 

W KREDYCIE

Materiały motoryzacyjne przygotował 
TOMASZ MAŃKOWSKI

AUTORYZOWANY DEALER NISSAN 
Salon w Przeźmierowie: ul. Rynkowa 160
tel: 061 816 33 80,
www.polody.pl

Salon w Poznaniu: ul. Tymienieckiego 38 (róg 
Mieszka I)
tel: 061 825 50 96

Do bicia rekordu  En-
s low wykorzysta ł 

zmodyf ikowany  mo-
del  Har ley-Davidson 
XR1200. W pierwszym 
skoku wylądował w odle-
głości 175 stóp (53 m i 34 
cm), czyli… ponad 5 me-
trów dalej od istniejące-
go rekordu. Godzinę póź-
niej, podczas drugiej pró-
by, poleciał jeszcze da-
lej, pobił własny rekord 
i osiągnął odległość po-
nad 183 stóp - dokładnie 
55 m i 77 cm. Jest to no-
wy oficjalny rekord sko-
ku motocyklem Harley-
-Davidson.

Ten śmiertelnie niebez-
pieczny numer przywraca 
wyzwanie zapoczątkowa-
ne przez kaskadera Eve-

Harley jak… Concorde
Seth Enslow wykonał najdłuższy na świecie skok na motocyklu 
Harley-Davdison
1 marca amerykański freestyler i legenda motocross’u, Seth Enslow (35 lat) 
pobił dotychczasowy rekord skoku na motocyklu Harley-Davidson wynoszą-
cy 47 metrów i 85 cm o prawie 8 metrów.

l’a Knievelin w roku 1975 
i bije dotychczasowy re-
kord ustanowiony 11 lat te-
mu przez Bubba Blackwell 
w Las Vegas.

Wprowadzenie mode-
lu XR1200 do oferty Har-
ley-Davidson jest przypo-
mnieniem legendarnego 
modelu XR750, najbar-
dziej utytułowanego moto-
cykla w historii wyścigów 
motocyklowych (w USA), 
który był również wyko-
rzystywany do wielu wy-
czynów kaskaderskich.

Model XR1200 jest 
pierwszym motocyklem 
w historii Harley-David-
son zaprojektowanym spe-
cjalnie dla europejskich 
kierowców i na europej-
skie drogi.

Udaną próbę bicia re-
kordu można obejrzeć na 
stronie www.harleyworl-
drecordjump.com Strategiczne porozumie-

nie z UEFA w zakresie 
przedłużenia sponsoringu 
europejskich mistrzostw 
w piłce nożnej UEFA na 
lata 2012 i 2016 zostało 
zawarte w seulskiej siedzi-
bie Kia Motors. Ze strony 
koreańskiej umowę pod-
pisał Hyoung-Keun Lee, 
prezes Kia Motors Corpo-
ration a ze strony UEFA – 
prezydent tej organizacji, 
Michel Platini. 

- Przedłużenie umowy 
o sponsoringu z Hyundai-
-Kia Automotive Group, 
jedną z najbardziej obie-
cujących firm światowych 
napawa nas prawdziwym 
zadowoleniem. Będzie-
my gorąco kibicować Kia 
w jej działaniach na rzecz 
popularyzacji marki po-
przez sponsoring rozgry-
wek futbolowych – stwier-
dził Michel Platini.

Mistrzostwa UEFA, 
najbardziej prestiżowy tur-
niej futbolowy w Europie, 
rozgrywane są co cztery 
lata w czterech grupach po 
cztery drużyny z 16 kra-
jów Europy. Współgo-
spodarzami UEFA EURO 
2012 wybrane zostały – 
Polska i Ukraina. W fina-
łowym turnieju UEFA EU-
RO 2016 udział brać będą 
24 kraje – wobec 16 w ro-
ku 2012. Swe kandyda-
tury jako gospodarze mi-
strzostw 2016 roku zgło-
siły już Francja, Włochy 
i Turcja.

Początek oficjalnego 
sponsoringu FIFA przez 
Kia datuje się od roku 

2007 i obejmuje obecnie 
mistrzostwa świata FIFA 
2010 World Cup. Już w  ra-
mach UEFA EURO 2008 
Kia należała do grona 
Partnerów EUROTOP-u 
UEFA, tak więc nowe po-
rozumienie z tą organiza-
cją niejako przypieczę-
towuje pozycję Kia jako 
jednej z najbardziej rozpo-
znawalnych marek w spo-
rcie futbolowym.

Zgodnie z podpisa-
ną umową – Kia otrzy-
muje najważniejsze pra-
wa sponsorskie na wszyst-
kich imprezach UEFA EU-
RO, w tym prawo wyko-
rzystywania logotypów, 
emblematów i firmowe-
go oznakowania na sta-
dionach piłkarskich. Sa-
mochody użytkowane na 
potrzeby obu edycji mi-
strzostw UEFA EURO po-
chodzić będą z gamy po-
jazdów marki Kia. 

Mistrzostwa piłkarskie 
UEFA 2008 pokazywane 
były w 200 krajach świata, 
a łączna liczba oglądają-
cych sięgała 6,5 mld osób. 
Ponad milion osób kibico-
wało meczom na stadio-
nach sportowych. 

- Jako oficjalny spon-
sor EUROTOP-u UEFA, 
Kia dołoży wszelkich sta-
rań, aby spotkania naro-
dowych drużyn w ramach 
UEFA przebiegały w jak 
najlepszej atmosferze – 
powiedział z okazji pod-
pisania nowego porozu-
mienia Mong-Koo Chung, 
szef Hyundai-Kia Auto-
motive Group. 

Kia sponsorem
EURO 2012
Kia oficjalnym sponsorem narodowych rozgrywek 
UEFA EUROTOP do roku 2017. Grono oficjalnych 
sponsorów rozgrywek piłkarskich UEFA EURO 
2012 oraz UEFA EURO 2016 powiększyło się  o fir-
mę Kia Motors Corporation.

Reklamy w „Twoim 
TYGODNIU” docierają 
do Czytelników na 
całym... świecie

Sprawdź sam: 
www.twoj-tydzien.prv.pl
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Sercem stoiska był Fiat 
500 Configurator, ma-

ły plac zabaw, który ide-
alnie pasował do nastroju 
panującego podczas wy-
stawy.

G ł ó w n y m  p u n k -
tem stoiska Fiata było, 
ustawione na konstruk-
cji w kształcie drzewa 
z iskrzącymi, optycz-
nymi włóknami - dzie-
ło opracowane przez Fiat 
Powertrain Technolo-
gies: dwucylindrowy sil-
nik TWIN-AIR o mocy 
85 KM. Była to świato-
wa prapremiera tego sil-
nika, który odwiedzający 
mogli zobaczyć zarów-
no jako osobny podze-
spół, jak i zamontowany 
w Fiacie 500, pierwszym 
modelu Fiata, w którym 
będzie on dostępny we 
wrześniu.

Swoją światową pra-
premierę miał również no-
wy Fiat Doblò Natural Po-
wer wyposażony w silnik 
T-JET 1,4 16v (benzyna 
i metan), który umacnia 
pozycję Fiata jako świato-
wego lidera w branży sa-
mochodów wyposażonych 
fabrycznie w silniki dwu-
paliwowe.

Był również między 
innymi Fiat Bravo MY 
2010, który podczas salo-
nu był prezentowany z sil-
nikiem Multiair 1,4 (140 
KM) oraz systemem Star-
t&Stop w standardzie. Jest 
to silnik benzynowy, któ-
ry w sprzedaży będzie do-
stępny od czerwca, posia-
dający jedne z najlepszych 
wskaźników emisji i osią-
gów na świecie: tylko 132 
g/km CO2 przy mocy 140 
KM. 

Interesujacy był także 
Fiat 500 by Diesel, wynik 
wspólnych wysiłków kre-
atywnych zespołów Fia-
ta i Diesla, sławnej na ca-
ły świat marki włoskiego 
projektanta. Samochód ten 
posiada karoserię w spe-
cjalnym, niebieskim ko-
lorze „Midnight Indigo”, 
przypominającym barwy 

Fiat sporo pokazał w Genewie
Fiat  na 80. Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie zapre-
zentował bogato zaopatrzone stoisko, na którym odbyły się ważne, światowe 
pokazy przedpremierowe.

dżinsu i wyposażony jest 
w najnowszy silnik Mul-
tijet 1,3 – 95 KM (Euro 5) 
drugiej generacji z syste-
mem Start&Stop w stan-
dardzie.

Był poza tym Punto 
Evo. Podczas salonu sa-
mochodowego w Szwaj-
carii zaprezentowane zo-

stały dwie wersje silniko-
we - Multiair 1, 4 16v – 
135 KM, Euro 5 oraz bez-
konkurencyjny silnik Mul-
tijet II 1,3 – 85 KM z do-
datkiem ECO, zapewniają-
cym bardzo niski poziom 
emisji CO2. Stał także Fiat 
Doblò dla siedmiu osób, 
z silnikiem Multijet 1, 6 

– 105 KM, Euro 5 z syste-
mem Start&Stop oraz Fiat 
500C, oryginalny kabrio-
let, który został stworzo-
ny na wzór wersji bez da-
chu z 1957 roku, z tym, 
że posiada pakiet zaawan-
sowanych rozwiązań do-
tyczących budowy, silni-
ków i komfortu pasaże-
rów (polska premiera Fia-
ta 500C przewidziana jest 
na pierwszą połowę 2010 
roku).

W końcu, podczas 80 
Międzynarodowego Sa-
lonu Samochodowego 
w Genewie zaprezento-
wane zostały dwa modele 
stworzone z myślą o użyt-
kownikach, którzy w eko-
logiczny sposób chcieli-
by zmierzyć się z najbar-
dziej wymagającym tere-
nem. Z jednej strony był 
Fiat Sedici prezentujące-
go nowy styl i wyposażo-
nego w silniki, które spra-

wiają, że jest to najbar-
dziej przyjazny środowi-
sku SUV zgodny z norma-
mi Euro 5. Jest on dostępny 
w dwóch wersjach silniko-
wych (benzyna 1,6 16V – 
120 KM i diesel, Multijet 
2,0 16v – 135 KM emitu-
jący CO2 na poziomie 129 
g/km). Z drugiej strony był 
Fiat Panda Cross wypo-
sażony w dwupaliwowy 
(benzyna i metan) silnik 
1,4 – 70 KM (Euro 5).


