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CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

Stronę opracowała 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

NOWY ZABIEG
Prostowanie włosów

Wiele Pań chce mieć włosy bardziej 
gładkie, proste, lśniące, łatwiej-

sze do ułożenia. Rozwiązaniem jest no-
wy zabieg Keratin Complex Smoothing 
Therapy by Coppola dostępny w wy-
branych salonach fryzjerskich. Elimi-
nuje puszenie i kręcenie się włosów. 

Dla wielu klientek jest to zupełnie 
nowe doświadczenie, ponieważ zabieg 
odmładza włosy nadając i miękkość 
i gładkość. A przy tym jest to pielęgna-
cja, która w odróżnieniu od innych ku-
racji prostujących, nie zawiera substan-
cji chemicznych odpowiedzialnych za 
zmianę struktury włosów. Dzięki temu 
prostowanie włosów uzdrawia je, a nie 
szkodzi im.

- Kurację Keratin Complex Smo-
othing Therapy by Coppola można sto-
sować do każdego rodzaju włosów, po-
nieważ jest naprawdę łagodna, cho-
ciaż skuteczna – wyjaśnia Remigia 
Blandzi, stylistka fryzur, właściciel-
ka Studia Fryzur Blandzi przy ulicy 
Nałęczowskiej w Poznaniu. – Można,  
a nawet warto tak prostować również 
włosy farbowane, które stają się gład-
kie, mają zdrowy wygląd, a przy tym ko-
lor jest zachowany na dłużej. 

Ta kuracja jest dostępna  tylko 
w wybranych salonach fryzjerskich 
i musi być przeprowadzona przez spe-
cjalnie wyszkolonych stylistów.   Po 
myciu włosów (1, 2 lub 3 razy w za-

Włosy proste i lśnią

leżności od rodzaju włosów - natural-
ne czy farbowane) i częściowym wysu-
szeniu stylista nakłada pędzelkiem ke-
ratynę na każde pasmo włosów. Klient-
ka musi teraz odczekać z włosami pod 
przykryciem, a następnie fryzjerka wy-
czesuje nadmiar keratyny, a potem pro-
stuje każde pasemko dwanaście razy, co 
trwa około 3 godzin. Wówczas fryzura 
wygląda już na gotową, włosy są pro-
ste, ale to nie jest koniec. Przez 72 go-
dziny nie można myć, moczyć ani spi-
nać włosów (odkształcać ich), aby ku-
racja dobrze zadziałała. Jeśli włosy się 
lekko zmoczą, lub pokręcą, trzeba je 
wysuszyć i wyprostować.

Po trzech dniach podczas kolejnej 
wizyty w salonie fryzjerskim stylistka 
zmywa keratynę, nakłada specjalną od-
żywkę, spłukuje, i potem już tylko na-
stępuje suszenie prostych gładkich wło-
sów, które się pięknie  układają.  Aby 
efekt się utrzymywał, trzeba stosować 
specjalny szampon i odżywkę, które 
klientka otrzymuje w salonie. Produkty 
pielęgnacyjne w dużych opakowaniach 
są dołączone w cenie zabiegu.

Zabieg  Keratin Complex Smo-
othing Therapy by Coppola przetesto-
wany w Studio Fryzur Blandzi  przez 
naszą dziennikarkę udał się wspaniale. 
Po kilku myciach włosy ma niezmien-
nie gładkie i proste, nie puszą się ani 
trochę.  Szampon i odżywka są przy-
jemne w stosowaniu, a włosy się szyb-
ko i łatwo układa, a właściwie wystar-
czy wysuszyć, więc klientka jest  bar-
dzo zadowolona. 

MONIKA MAŃKOWSKA
MARTA WOJCIECHOWSKA

Łagodna depilacja
ORIFLAME  pomaga  

uzyskać gładką, wydepilowa-
ną  skórę  bez podrażnień. Żel 
do depilacji Silk & Smooth 
z jedwabiem i bawełną, nawil-
ża i chroni przed podrażnienia-
mi. Ultra cienka warstwa po-
krywa skórę, dzięki czemu ma-
szynka do golenia przesuwa się 
wyjątkowo gładko. Cena 14,90 
zł (150  ml). Kojący balsam po 
depilacji łagodzi podrażnienia 
po depilacji i intensywnie nawil-
ża skórę. Alantoina zapobiega 
zaczerwienieniu, a mentol orzeź-
wia i chłodzi. Daje uczucie mięk-
kości i gładkości. Cena14,90 zł (100  ml). Krem pod prysznic i do 
depilacji oszczędza czas - teraz możemy szybciej, dokładniej i przy-
jemniej wydepilować się w czasie kąpieli pod prysznicem, ponieważ 
ten kremowy żel nadaje się zarówno do oczyszczania skóry, jak i po-
maga w goleniu. Cena 16,90 zł (150  ml). 

Na uspokojenie
Kojący krem Pure Nature z organiczny-

mi ekstraktami z jagody i lawendy ORI-
FLAME przynosi ulgę zmęczonej skórze. Eks-

trakt z jagód działa antyoksyda-
cyjnie, a lawenda relak-

suje. Krem jest do-
skonały na dzień 
i na noc. Nawil-
ża, uspokaja i koi 
skórę, nadaje jej 
miękki, promien-

ny wygląd. Zawie-
ra w 100% organicz-

ne ekstrakty z jagody 
i lawendy. Do wszystkich typów skó-

ry. Cena 24,90 zł (75  ml).  Kojący tonik z organicznymi ekstraktami 
z jagody i lawendy koi, orzeźwia i chroni skórę, łagodzi podrażnie-
nia, nadaje miękkość, przygotowuje na działanie kremu. Do wszyst-
kich typów skóry. Cena 19,90 zł (150  ml) Kojący żel oczyszczają-
cy z organicznymi ekstraktami z jagody i lawendy delikatnie oczysz-
cza, a jednocześnie nawilża. Nadaje się do wszystkich typów skóry. 
Cena 24,90 zł (150  ml).

Seria Pure Nature z jagodami i lawendą to bardzo lu-
biane kosmetyki ORIFLAME. Mamy dla naszych Czytelni-
ków 10 takich zestawów  żelu oczyszczającego, kojącego 
toniku i kremu kojącego. Prosimy o przysłanie maila na ad-
res monika.twoj.tydzien@wp.pl do 10 sierpnia 2010 r. Wylo-
sowane osoby powiadomimy mailowo.

Najlepsza ochrona
Emulsja ochronna SPF 50+ 

Iwostin Solecrin  to hypoalergicz-
ny preparat zapewniający bardzo 
wysoką ochronę przed promie-
niowaniem UVA i UVB. Zawiera 
kompozycję filtrów organicznych 
i mineralnych oraz Antileukine 
6® - substancję, która chroni ko-
mórki od wewnątrz wzmacniając 
naturalny system przeciwsłonecz-
nej obrony skóry. Preparat jest od-
porny na wodę i pot. Chroni skórę 
przed powstawaniem stanów za-
palnych, oparzeń skóry (rumienia) 
oraz nadmierną pig-
mentacją. Emulsja 
ochronna SPF 50+ 
Iwostin Solecrin 
otrzymała pozytyw-
ną opinię Centrum 
Zdrowia Dziecka. 
Jest polecana od 6. 
miesiąca życia. Ce-
na: 47 zł (100 ml)

Suche stopy
Codzienny spray 

ochronny do stóp 
Propodia likwidu-
je wydzielanie po-
tu – zawiera sól alu-
minium. Dodatkowo 
opatentowany skład-
nik Hydagen® C.A.T. 
redukuje aktywność 
bakterii, co zmniejsza 
ryzyko pojawiania się 
odcisków i odparzeń. 
Pochodzący z olejku 

drzewa herbacianego Origanol® 

ogranicza rozwój bakterii i grzy-
bów na powierzchni skóry i za-
pobiega powstawaniu przykre-
go zapachu. Dzięki innowacyj-
nej formule suchego sprayu pre-
parat szybko się wchłania, nie 
pozostawiając na skórze uczu-
cia wilgotności. Cena 21,50 zł 
(150 ml).

FOT. - PROPODIA

Przed zabiegiem

Po zabiegu
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Dokończenie na stronie 4

- Był pan między innymi 
przez wiele lat kreatorem wize-
runku marek Dior i Astor. Co 
nowego dała panu praca w Se-
phorze?

- Dla mnie przede wszystkim 
był to ogromny krok naprzód. Bo 
nie jest to tylko praca związana 
z makijażem i kreowaniem ma-
kijażu, ale również poszukiwa-
nie czegoś nowego. Na przykład 

Sergiusz Osmański – makijażysta. Absolwent Gresapo-
int Studio w Londynie, przez wiele lat odpowiedzialny za 
wizerunek marek Astor i Dior, obecnie dyrektor artystycz-
ny&PR Sephora. Autor projektów makijaży do musicalu 
„KOTY” i „Balu Wampirów” w reż. Romana Polańskiego. 
Współpracuje z najlepszymi magazynami mody przygoto-
wując wiele niezwykłych sesji zdjęciowych. Prowadzi szko-
lenia w zakresie wizażu oraz konsultacje i porady na temat 
trendów w makijażu w licznych publikacjach prasowych.

Z każdej kobiety można 
zrobić Marylin Monroe
Rozmowa z SERGIUSZEM OSMAŃSKIM, Dyrektorem Artystycznym & PR Sephora Europa 
Centrum, kreatorem makijażu, jednym z najlepszych i najbardziej znanych polskich wizażystów. 

nowych marek, które wchodzą 
w ofertę Sephory, niekiedy niszo-
wych, ale bardzo nowatorskich. 
Zdecydowaliśmy się na przykład 
na wprowadzenie produktów do 
makijażu z linii Fred Farrugia – 
to ten makijażysta, który przez 
lata był związany z firmą Lanco-
me. Ta praca daje większe moż-
liwości  i inspiruje. Nie jest to 
już tylko satysfakcja z budowania 
twarzy i wykorzystania kosmety-
ków, ale następny etap, czyli my-
ślenie, jakie możliwości stworzyć 
następnym pokoleniom. Nie tyl-
ko chodzi o naukę, ale o pokaza-
nie nowych struktur, nowych ko-
smetyków.

- Może pan mieć swoich 
następców, uczniów. A podczas 
konkursu „Make-up Masters” 
organizowanego przez Sepho-
ra Polska wyłania się najlep-
szych wizażystów.

- Tak jak w ubiegłym roku 
Annę Galińską, która obecnie 
jest już jurorką. Konkurs Mistrza 
Makijażu został wymyślony w  
Polsce osiem lat temu i miał wy-
miar krajowy. Od dwóch lat jest 
konkursem międzynarodowym. 
Po raz pierwszy w tym roku fi-
naliści z poszczególnych kra-

jów, gdzie obecna jest Sephora, 
spotkają się w Paryżu i zapre-
zentują swoje umiejętności pod-
czas finału międzynarodowego. 
Do pierwszego etapu przystąpi-
ło 800 wizażystów pracujących 
w sklepach Sephora w całej Pol-

- Tak zajmuję się... okazjo-
nalnie (śmiech), w jakichś inte-
resujących projektach. 

- Bo nasz redaktor naczelny 
mnie prosił, abym zapytała pa-
na, czy z każdej kobiety można 
zrobić Marylin Monroe? 

- Tak.  To na pewno, bez 
dwóch zdań!

- A na co pan przede wszyst-
kim zwraca uwagę spotykając 
się z panią, której ma pan wy-
kreować makijaż? Chodzi mi 
o sytuację, gdy nie zna pan tej 
osoby?

- Takie pierwsze spotkanie 
z osobą pokazuje, jakie ma ona 
oczekiwania wobec makijaży-
sty. Bo często spotykamy oso-
by, które myślą, że takie spotka-
nie wyleczy je na przykład z nie-
udanego związku, niedowarto-
ściowania w byciu kobietą...itp. 
Wiadomo, że  w tym momencie 
nie warto rozpoczynać wykony-
wania tego makijażu, bo nie o to 
chodzi. Natomiast gdy mamy 
świadomą dziewczynę współ-
czesną, która po prostu jest za-
gubiona w trendach, widać, że 
interesuje się urodą i modą, ale 
nie wie co i jak zrobić, to takie 
spotkanie zakończy się sukce-
sem. Tym bardziej że przez ca-
ły czas rozmawiamy. Dlatego 
też do oferty Sephory wprowa-
dziliśmy lekcję makijażu i oka-
zało się, że taka usługa jest naj-
częściej wykonywana. Ale mu-
simy pamiętać, że takie lekcje 
są związane  wyłącznie z wyglą-
dem, podkreśleniem urody.

- Na czym ta lekcja polega?  
- To takie 45 minut, podczas 

których wizażystka tłumaczy 
klientce wszystkie etapy wyko-
nania makijażu, ale też jest czas 
na ekperymentowanie. Na po-
łowie twarzy makijaż wykonu-
je wizażystka, a na drugiej poło-
wie sama klientka. Można wtedy 

Maja Komorowska: - Boże, Sergiuszku, ty taki 
zdolny byłeś..., pacykarzem zostałeś?
sce. W sklepach można zamówić 
makijaż i dlatego zależy nam, 
abyśmy mieli jak najlepszych 
wizażystów, którzy się rozwija-
ją. W półfinale 105 osób walczy 
o udział w finale. A we wrze-
śniu z 6 finalistów wybierzemy 
najlepszego wiżażystę w Polsce. 
W tym roku konkurs wraz  z na-

mi organizuje firma Estee Lau-
der. Makijażyści korzystają wy-
łącznie z kosmetyków tej marki. 
Jest o co walczyć, bo I nagroda 
to tygodniowy pobyt w Nowym 
Yorku w siedzibie Estee Lauder. 
Druga nagroda to sesja zdjęcio-

wa w „Zwierciadle”, a ponadto 
laureaci otrzymają kufry z ko-
smetykami o wartości 5, 4 lub 3 
tysiące złotych, w zależności od 
miejsca.

- Czy będąc dyrektorem ar-
tystycznym Sephory zajmuje 
się pan nadal wizażem, czy już 
nie ma pan na to czasu? 

kontrolować każdy ruch. Czasa-
mi osoba, która wykupiła lekcję 
woli wykonywać makijaż pal-
cami, a nie pędzelkiem, bo taka 
aplikacja jest łatwiejsza i usta-
la sobie własny sposób na ma-
kijaż. 

- To poproszę o kilka słów 
na temat najważniejszych 
trendów w makijażu na tego-
roczne lato.

- Są takie dwa najważniej-
sze trendy kolorystyczne. Pierw-
szy to wszystkie naturalne odcie-
nie w kolorystyce „make-up no 
make-up”, czyli makijaż wygląda-
jący jak nie makijaż. Są to wszyst-
kie rozświetlacze, pudry brązują-

Sergiusz Osmański FOT. — MONIKA MAŃKOWSKA
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ce, odcienie śmietanowych beżo-
-brązów z różami indyjskimi. I te 
rzeczy na pewno się sprawdzą, bo 
są ponadczasowe. Natomiast dla 
osób, które chcą poekperymento-
wać z kolorem w tym sezonie po-
jawiły się neony.  Do tej pory neo-
nowe były cienie do powiek w od-
cieniu limonkowej zieleni, żółcie-
nia, koralu, a teraz są też koloro-
we neonowe wodoodporne tusze 
do rzęs. Wystarczy jeden akcent  
neonowy w makijażu (turkusowy, 
różowy, żółty...) i twarz wyglą-
da na taką wypoczętą, świeżą. 
Aby nie przesadzić, ograniczamy 
ilość kosmetyków. Twarz pozba-
wiona podkładu, gdy zastosowa-
ny jest tylko korektor i wytuszo-
wane rzęsy w intensywnym kolo-
rze będzie wyglądać bardziej cie-
kawie niż twarz w pełnym maki-
jażu i jeszcze z neonowym akcen-
tem. Oprócz tego na lato polecam 
wszelkie rozświetlacze i błyszczy-
ki dające efekt lśnienia czy też 
szkła.

- Kosmetyki są coraz lep-
szej jakości i mają coraz wię-
cej kolorów?

- Dotychczas kolory letnie na-

Z każdej kobiety można 
zrobić Marylin Monroe

ku niby nie mam urlopu, ale moja 
praca jednak jest związana z po-
dróżami. Czasami podczas sesji 
zdjęciowych też można chwilę 
poczuć się jak na wakacjach. Ta-
ki wyjazd na przykład do Meksy-
ku na dwa tygodnie pracy to – nie 
ukrywajmy - też przyjemność. Nie 
będę mówił, że wtedy tylko tak 
się męczę (śmiech), ciężko pra-
cuję... W takim ładnym miejscu 
jest przecież też chwila na relaks, 
czyli łączy się przyjemne z poży-
tecznym.   

- Pan z zawodu jest akto-
rem. Z 30 osób, które z pa-
nem studiowały w szkole ak-
torskiej, niewiele zostało w za-
wodzie. Pan osiągnął sukces. 

A orientuje się pan, czy innym 
też się udało?

- Tak na dobrą sprawę... 
z mojego roku chyba tylko Ar-
tur Żmijewski jest takim akto-
rem, który osiągnął prawdzi-
wy sukces zawodowy. Wiele 
osób z mojego roku nadal pra-
cuje w teatrze, ale kontakt ma-
my słaby. Nie jestem w stanie 
powiedzieć, czy są sfrustrowa-
ni, czy też będąc dobrymi akto-
rami teatralnymi są zadowoleni. 
Oczywiście cały czas pamiętam 
nasze rozmowy na pierwszym 

Na zdjęciu od lewej: Michał Dominik – Dyrektor Generalny Sephora Polska na Polskę Czechy i Słowację, Dorota Ko-
walewska – Education Manager firmy Estee Lauder, Dariusz Kotarski z firmy Estee Lauder oraz Anna Galińska – polski 
Mistrz Makijażu 2009.

roku, że to nie ma znaczenia, 
gdzie zagramy tego „Hamleta”. 
Czy to będzie Grudziądz czy 
Warszawa ważne, że będzie-
my tworzyć teatr i się realizo-
wać. Te rozmowy gdzieś po-
szły w zapomnienie (śmiech), 
bo trzeba z czegoś żyć. Jedna 
z koleżanek trochę pracowa-
ła jako modelka, grała w seria-
lach... wiele osób próbuje jakoś 
przetrwać. 

 - Pan jest zadowolony...
- Ja się cieszę, że odnalazłem 

swoją drogę w pokrewnym za-
wodzie, też artystycznym. Mia-
łem wspaniałą sytuację kiedyś na 
planie zdjęciowym, chyba z sie-
dem- osiem lat temu (ten czas tak 
leci...) Robiliśmy ogromną sesję 
zdjęciową z okazji 100 wydania 
Vivy. I były dwie okładki – jed-
na z całym przekrojem aktorów- 
mężczyzn, a druga z plejadą ak-
torek. Pracowaliśmy w grupie, 
była też Gonia Wielocha, Wilson 
i Agata Kalbarczyk. I do mnie 
trafiła Maja Komorowska, któ-
ra jest moją Panią Profesor. I to 

była cudowna sytuacja w tej gar-
derobie (śmiech)...bo ona wcho-
dzi, tak na mnie patrzy i mówi: 
Boże, Sergiuszku, ty taki zdol-
ny byłeś..., pacykarzem zostałeś? 
(śmiech) Tak, pani profesor, i je-
stem szczęśliwy...mówię. Ona na 
to: To dobrze, to dobrze... 

- Najważniejsze, że się robi 
to, co się lubi i jeszcze można 
z tego żyć.

- No i o to chodzi.
Rozmawiała

MONIKA MAŃKOWSKA
Dokończenie ze strony 3 wet te landrynkowe, cukierkowe 

sprawiały wrażenie jakby wcze-
śniej wpadły do szklanki z mle-
kiem, albo dwa lata na słońcu po-
leżały. Ten sezon letni jest o tyle 
fajny, że wprowadził naprawdę 
intensywne barwy, nasycone, bar-
dzo mocne i możemy poszaleć. 
Struktura kosmetyków się zmie-
niła, mają bardzo dużo pigmen-
tów i nie trzeba ich idealnie na-
kładać. Można narysować kreskę 
kredką i ją rozmazać palcem, są 
cienie w kremie, szminka też mo-
że być lekko wtarta, makijaż staje 
się przestrzenny. Podczas wakacji 
możemy zapomnieć o klasycz-
nym makijażu biznesowym i tro-
chę zmienić styl na weselszy. 

- Mówimy o wakacjach,  
a czy pan też ma czas na wa-
kacje, urlop? 

- W tym roku zapowiada się, 
że nie będę miał. W ubiegłym 
roku po raz pierwszy od 10 lat 
miałem trzytygodniowe wakacje 
i naprawdę to doceniłem. Potem 
miałem ten etap, że powrót do 
pracy to był koszmar. 

- Wiem coś o tym, trudno 
na nowo „zapuścić silnik”.

- Dokładnie tak. W tym ro-
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Koncert poświęcony był 
dwóm wielkim kompozy-

torom europejskiego romanty-
zmu: Robertowi Schumanno-
wi, rówieśnikowi Fryderyka 
Chopina oraz Gustavowi Mah-
lerowi – twórcy późnego ro-
mantyzmu, w jego 150 urodzi-
ny. Orkiestra wykonała Kon-
cert wiolonczelowy a-moll op. 
129 Roberta Schumanna. To je-
den z lubianych przez publicz-
ność i najczęściej w ogóle wy-
konywanych koncertów wio-
lonczelowych, ale też najwy-
bitniejsze obok koncertu forte-
pianowego osiągnięcie kompo-
zytora w muzyce koncertowej. 
Partię solową wykonała wybit-
na polska wiolonczelistka Ce-
cylia Barczyk - profesor wio-
lonczeli w Towson Universi-
ty, dyrektor Międzynarodowe-
go Festiwalu Wiolonczelowe-
go w Towson University oraz 
dyrektor artystyczny the In-
ternational Music Institute at 
Coolfont w USA. Artystka jest 
laureatką wielu konkursów. Za 
swoje muzyczne i pedagogicz-
ne osiągnięcia uzyskała też wie-
le nagród od muzycznych, kul-
turalnych i rządowych instytu-
cji w USA, Polsce, Niemczech, 
Korei, Chinach i Indonezji.

W drugiej części zabrzmiała 
IV Symfonia Gustava Mahlera 
na sopran i orkiestrę, stanowią-

cą swoisty wyjątek w twórczo-
ści tego kompozytora. Mówi on 
o wielkiej podróży zakończonej 
dotarciem do wymarzonej krainy 
piękna i szczęścia. Partię solo-
wą wykonała Barbara Kubiak, 
jedna z najwybitniejszych pol-
skich sopranistek, solistka Teatru 
Wielkiego w Poznaniu. 

Sinfonietta Polonia, pod ba-
tuta jej szefa - maestra Cheung 
Chau to świetnie rozwijający 
się zespół. W życie Poznania 
i Wielkopolski wniósł wiele 
znaczących wydarzeń artystycz-
nych, jak na przykład niedawne 
koncerty noworoczne. Orkie-
stra występowała już w wielu 
miastach Polski, Niemczech i w 
Chinach realizując autorski pro-
gram swego założyciela Cheun-
ga Chaua.

Chińsko-amerykański dy-
rygent Cheung Chau jest dy-
rektorem Sinfonietty Polonii 
w Poznaniu i Central Pensylva-
nia Symphony, dyrygentem or-
kiestry symfonicznej University 
of Connecticut i stałym gościn-
nym dyrygentem Mongolia Ope-
ra Theater Orchestra w Chinach. 
Jako wiolonczelista Cheung 
Chau jest członkiem Atma Trio, 
które tworzy ze skrzypaczką 
Blanką Bednarz (prywatnie je-
go żoną), koncertmistrzynią Sin-
fonietty Polonia i pianistą Sła-
womirem Dobrzańskim. 

Światowa muzyka w Poznaniu
Sinfonietta Polonia to najmłodsza, zaledwie pięcioletnia 
orkiestra symfoniczna w Poznaniu. Młodzi muzycy pełni 
entuzjazmu, ambicji i radości muzykowania uraczyli nas 
koncertem charytatywnym „Dwa oblicza romantyzmu” 7 lip-
ca w Auli NOVA  Akademii Muzycznej w Poznaniu.  Koncert 
zakończył się owacją na stojąco i okazał się wielkim wyda-
rzeniem artystycznym dla Poznania.

Blanka Bednarz tutaj w Po-
znaniu ukończyła podstawową 
szkołę muzyczną oraz uczyła się 
w poznańskim Państwowym Li-
ceum Muzycznym zanim rozpo-
częła studia w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie zrobiła doktorat 
i obecnie jest profesorem skrzy-
piec i altówki w Dickinson Col-
lege, PA, USA. Koncertowanie 
w Polsce jest jej pasją i powro-
tem do rodzinnego miasta i kra-

ju, gdzie chce dawać publiczno-
ści radość z muzyki. 

- Poznański koncert 7 lipca 
był dla mnie wzruszający – przy-
znała Blanka Bednarz. – Sym-
fonii Mahlera publiczność słu-
chała w wielkim skupieniu. Po 
trzeciej części nastąpiła cisza, 
która była niesamowita.

Wieczór był rzeczywiście 
bardzo udany ze względu na 
wysoki poziom artystyczny. Słu-

chacze przyznali, że młodzi mu-
zycy zagrali naprawdę świetnie. 
Wykonanie koncertu Schuman-
na uznano za bardzo dobre, ale 
Mahler był fantastyczny i okla-
ski zakończyły się stojącą owa-
cją. 

Sinfonietta Polonia z powodzeniem też kształci mło-
dych muzyków przygotowując ich do pracy w innych or-
kiestrach. Już około 30 procent orkiestry Teatru Wielkie-
go-Opery w Poznaniu i kilka procent Filharmonii Poznań-
skiej stanowią muzycy, którzy swoje pierwsze doświadcze-
nia orkiestrowe zdobywali w Sinfonietcie Polonii. Nie mó-
wiąc o innych orkiestrach, jak Sinfonia Iuventus, Orkiestra 
Reprezentacyjna Wojska Polskiego, Orkiestry Filharmonii 
Wrocławskiej, Bydgoskiej, orkiestry w Holandii, Wielkiej 
Brytanii, czy Szwajcarii, do których również członkowie Sin-
fonietty Polonii się dostają. A zwykle dostają się do pierw-
szych pulpitów, natomiast grający na instrumentach dętych 
często są solistami. To najlepszy dowód, że edukacyjna 
misja Sinfonietty Polonii jest z powodzeniem realizowana.  
Niekiedy spowalnia to w pewnym stopniu rozwój tej orkie-
stry, ale też budzi coraz szersze zainteresowanie muzycz-
nej młodzieży, która  dostrzega sens uczestnictwa w rozwi-
janiu własnych umiejetności, aby skutecznie rywalizować 
w przesłuchaniach do profesjonalnych orkiestr.

Blanka Bednarz Atma Trio

Cheung Chau

Blanka Bednarz

Barbara Kubiak

Organizatorzy czyli Fundacja 
Muzyczna APOLLO oraz Lions 
Club Poznań Novus Mixed włą-
czyli się też w akcję pomocy po-
wodzianom, dla których zebrali 
2350 zł z kwesty przeprowadzo-
nej podczas koncertu.

MONIKA MAŃKOWSKA
FOT. (4X) - ARTUR JUTKOWIAK

FOT. - ARCHIWUM
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11 lipca 2010 roku zapa-
miętam nie dlatego, ze te-

go dnia Hiszpanie zdobyli puchar 
mistrzów świata w piłce nożnej, 
tylko dlatego, że tego właśnie dnia 
dowiedziałem się, że… trzy mie-
siące temu zamordowałem prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego, jego 
Żonę i prawie sto innych osób pod 
Smoleńskiem. Ja i jeszcze kilku in-
nych, którzy w czasie tej marnej 
prezydentury ośmielili się kryty-
kować poczynania głowy państwa 
i patałachów z jego bezpośrednie-
go otoczenia.

Taką opinię wygłosił promi-
nentny polityk Pis – nazwisko 
w tym momencie nie jest istotne 
– który stwierdził jasno i dobitnie, 
że do katastrofy smoleńskiej doszło 
z winy tych właśnie krytykantów, 
bo mówili oni i pisali źle o prezy-
dencie. Z tego powodu – podobno 
– wypad do Smoleńska i cały lot Tu 
154 przygotowany był nie tak jak 
należy, bo prezydent krytykowany 
nie był szanowany. Cóż, oto kolej-
ny dowód na niesłabnącą inteli-
gencję czołowych działaczy PiS.

Fakt, idąc tokiem tego rozumo-
wania – trochę jestem winny. Na-
leżałem to tych paskudnych, któ-
rym nie podobało się, że prezydent 
europejskiego kraju wręcza bukiet 
kwiatów łodygami do góry, że wy-
łamuje z obojczyków kobiece rę-
ce jeśli chce te panie szarmancko 
ucałować w dłoń (choć do wiel-
koludów nie należał), że odnalazł 
psa o imieniu „Irasiad”, choć był 
to tylko pies o imieniu Ira, który 
miał usiąść itp. 

TAK  
MYŚLĘ

Za  k a ż d y m 
razem, kiedy 

odbieram e-ma-
ile mam wśród 
nich przynajmniej 
jedno zaprosze-
nie do jakiegoś 
serwisu tzw. spo-
łecznościowego 

BABSKIE  
GADANIE

o charakterze matrymonialno-to-
warzysko-randkowo-erotycznym. 
„Jeśli jesteś samotna. Szukasz 
drugiej połówki, towarzystwa, 
erotycznych wrażeń...” ble, ble, 
ble. Samotna nie jestem, a nawet 
gdybym była Internet jest ostat-
nim miejscem, gdzie szukałabym 
miłości, przyjaźni czy okazji do 
łóżkowych ekscesów. Pełno tam 
dziwaków, świrów, frustratów, 
a najwięcej bezczelnych łgarzy. 

W stosunku do siebie nikt nie 
jest obiektywny. Grzeszymy al-
bo nadmierną samokrytyką albo 
schlebianiem, ale jako takie ramy 
normalny człowiek trzyma, a czło-
wiek wirtualny - żadnych. Na porta-
lach randkowych ludzie nagminnie 
się odmładzają. Tu uszczknie dwa 
trzy lata. Za tydzień poprawi i „zet-
nie” jeszcze ze dwa. O wyglądzie 
nie wspomnę. Sami wysocy, przy-
stojni a’la Małaszyński, Brad Pitt 

i Clooney razem wzięci. Kobietki 
wymyślają jeszcze bardziej. A te 
opisy - powalające! Całe tabuny ro-
mantycznych, dowcipnych, wrażli-
wych, inteligentnych, skromnych 
(a jakże) kulturalnych i uczucio-
wych facetów szuka niebanalnych, 
inteligentnych (ciekawe po co?!), 
równie wrażliwych, wesołych i in-
teresujących pań. 

Cudnie tylko ja się pytam, dla-
czego te ideały siedzą na portalach 
latami „jak Ruscy na pomnikach”?! 
Rekordzista (z opisu wynika, że 
to książę z bajki) jakiego znala-
złam na Sympatii szuka już 5 
lat! Ja nie rozumiem jakim cudem 
w „analogowej” rzeczywistości lu-
dzie zakładają rodziny, wchodzą 
w związki i rozwiązki, skoro tak 
cudnie kryształowe postaci latami 
nie mogą trafić na odpowiednią 
personę. Więzi, jeśli można tak to 
nazwać, internetowe są oparte na 
kłamstwie największego kalibru. 

Czasem z koleżanką szpera-
my sobie w tych portalach żeby 
się pośmiać, odreagować i zdzi-
wić czego to ludzie nie wymyślą. 
Jakież było moje zdumienie, gdy 
trafiłam na znajomego z poprzed-
niej pracy. Zdjęcie wyraźne, bo 
z twarzy dość milusi był, ale na 
tym koniec zalet. Tymczasem co 
czytam? Wysoki - jest to co prawda 
pojęcie względne, ale ja nie mam 
160 centymetrów, a on był ode 
mnie zaledwie o głowę wyższy! 
Kulturalny - miał ksywkę Zygmunt, 

bo mieszając kawę czy herbatę 
produkował dźwięki niczym dzwon 
na Wawelu. Wrażliwy romantyk 
- nie wiem co to za romantyzm, ale 
o ile pamiętam synonimem kobiety 
było dla niego słowo dupa. Jego 
dziewczyny nie miały imion tylko 
numerki, a jedyne kryterium jakie 
się liczyło w znajomości to „czy 
nadaje się do pokrycia”. Szuka 
prawdziwej miłości - j.w. bez ko-
mentarza, bo mnie zatkało. No 
i wreszcie: pedant i obsesyjny 
czyścioch - facet, który jeszcze 
parę lat temu nosił skarpety do 
sandałów, do pracy przychodził 
wymięty i nieświeży jakby sypiał 
w krzakach przy ogródkach dział-
kowych, a grzebienia nie widywał 
tygodniami!

W biurze sprzątano w ponie-
działki i środy rano i pamiętam 
jak któregoś dnia późnym popołu-
dniem spotkałam się z „pedantem 
i obsesyjnym czyściochem” w fir-
mowej kuchni właśnie spadła mu 
na podłogę kanapka, którą przy-
depnęłam wchodząc. Niezrażony 
czyścioch podniósł jedzonko i z 
komentarzem „dziś poniedziałek, 
to jeszcze można zjeść” zeżarł na 
moich oczach! Kulturalny, wrażliwy 
romantyk, a do tego pedant i ob-
sesyjny czyścioch. Ha, ha, ha ależ 
się uśmiałam. Trochę przez łzy, bo 
jak pomyślę, że ktoś może w te 
idiotyzmy uwierzyć...

MAŁGORZATA
 MARKOWSKA

Kłamcy i pedanci

Lech Kaczyński miał kłopoty 
w czasie wielu oficjalnych wyda-
rzeń – nie wiedział co i kiedy po-
wiedzieć, z kim się najpierw przy-
witać, jak się zachować i co zrobić 
żeby wredny platformiany (bo za-
pewne o takiej właśnie orientacji 
politycznej) mikrofon na mówni-
cy nie opadał, kiedy prezydentowi 
wydawało się, że chciał coś rozum-
nego powiedzieć. Takich wpadek 
zmarły tragicznie prezydent miał 
kilkanaście albo i kilkadziesiąt. Je-
go otoczenie było równie twórcze 
pod tym względem – mylono flagi 
państwowe itp. 

Dzisiaj biję się w piersi i stwier-
dzam bez tortur w postaci słucha-
nia wypowiedzi świętej pamięci 
posła Gosiewskiego i bicia pałką 
po piętach, że niekiedy trochę tam 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
krytykowałem. Ale myślałem wów-
czas, że taka moja rola, ba – że 
to mój dziennikarski obowiązek. 
A tymczasem… mordowałem każ-
dym słowem i każdym krytycznym 

Zamordowałem prezydenta?

zdaniem głowę państwa. Wtedy – 
przysięgam – o tym nie wiedzia-
łem.

Mimo to jednak… będę robił 
tak dalej. Prezydent-elekt Bro-
nisław Komorowski nie ma co 
liczyć z mojej strony na jakieś 
500 dni luzu. Jak zacznie czynić 
głupoty i bzdury wygadywać, to 
w „Twoim TYGODNIU WIEL-
KOPOLSKIM” o tym napiszemy. 
A jak będzie z czego, to się i po-
śmiejemy.

Zarzut sformułowany pod 
moim adresem i innych, którzy 
w przeszłości ośmielili się kryty-
kować prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego jest tak nonsensowny, że 
praktycznie nie wymaga komenta-
rza. A jednak sprowokował mnie 
do napisania tego felietonu. Cóż, 
takie oskarżenie o zabójstwo jest 
poważne nawet wtedy, gdy pada 
z ust niepoważnego polityka PiS, 
PO, PSL, czy SLD. Bo w każdych 
ustach brzmi równie głupio.

TOMASZ MAŃKOWSKI

Polityka rozwojowa nie może stać się 
marchewką w polityce zagranicznej UE

Komisja Rozwoju Parlamentu Europejskiego przyjęła jednogłośnie opinię 
Filipa Kaczmarka do propozycji raportu posłów Elmara Broka i Guya Verho-
fstadta na temat nowej unijnej dyplomacji.

Posłowie wskazują w dokumencie na niezależność polityki rozwoju od poli-
tyki zagranicznej UE, którą będzie się zajmowała Europejska Służba Działań Ze-
wnętrznych. Podkreślają również, że wszelkie polityki Unii powinny być spójne 
z celami współpracy rozwojowej dotyczącymi likwidacji ubóstwa na świecie.

- Europejska polityka rozwoju nie jest częścią polityki zagranicznej Unii. Ta 
niezależność ma zagwarantować, że polityka rozwojowa nie będzie przez pań-
stwa członkowskie UE wykorzystywana jako marchewka w polityce zagranicz-
nej. Stąd też ważne jest, aby pomoc rozwojowa została w obowiązkach komisa-
rza - powiedział sprawozdawca po przyjęciu przez członków Komisji Rozwoju 
opinii jego autorstwa.

W opinii poseł Kaczmarek kładzie duży nacisk na to, aby jednoznacznie przy-
pisać kontrolę nad instrumentami finansowymi komisarzowi ds. rozwoju. Wysoki 
Przedstawiciel miałby wspierać komisarza w zarządzaniu tymi instrumentami.

- To w jakim stopniu uda się zachować i wzmocnić specyficzną naturę poli-
tyki rozwojowej Unii, będzie w znacznym stopniu zależało od tego jak w prak-
tyce ułożą się relacje pomiędzy komisarzem ds. rozwoju Piebalgs’em, Catherine 
Ashton i europejską służbą dyplomatyczną. Już teraz musimy jednak jasno okre-
ślić podstawowy podział ich obowiązków - komentował Kaczmarek.

- Chcemy też, aby Brok i Verhofstadt zdefiniowali w swoim raporcie termin 
„służba dyplomatyczna”. Potrzebna jest bowiem szeroka definicja, która pozwoli 
zatrudniać w nowej strukturze nie tylko dyplomatów krajowych i pracowników 
MSZ-ów, ale również urzędników państw członkowskich odpowiedzialnych za 
politykę rozwojową, środowiskową czy, na przykład, handlową - komentował 
Kaczmarek i dodał, że  - w polskim MSZ są pracownicy zajmujący się tematem 
polityki rozwojowej, więc nie jest to dla nas problem. Dobrze by było, aby ci pol-
scy doświadczeni specjaliści znaleźli się w strukturach unijnej dyplomacji.

Filip Kaczmarek interweniuje w sprawie ACTA
Poseł do Parlamentu Europejskiego Filip Kaczmarek wystosował zapy-

tanie do Komisji Europejskiej w sprawie uregulowań umowy handlowej do-
tyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi - Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement (ACTA). 

ACTA to powstające i obecnie negocjowane międzynarodowe porozumienie 
(pomiędzy m.in. UE, USA, Japonią), które ma regulować kwestię walki z pod-
robionymi towarami i piractwem. Zawiera ono rozdział dotyczący Internetu. 
W opinii wielu osób proponuje on rozwiązania, które wymuszą na operatorach 
współpracę z posiadaczami praw autorskich i wprowadzają odpowiedzialność 
dostawców internetowych. Może to doprowadzić do naruszeń prywatności i od-
cinania internautów od sieci w imię walki z piractwem.

Europoseł pyta więc Komisję Europejską czy jeżeli wprowadzona zostanie 
odpowiedzialność operatorów telekomunikacyjnych za naruszanie praw autor-
skich w ich sieciach przez klientów, to czy będzie się to wiązało z tym, że ope-
ratorzy będą w praktyce zmuszeni, aby unikać kar, do odcinania podejrzanych 
przez siebie klientów od Internetu, bez zapewnienia właściwego nadzoru sądo-
wego nad tymi działaniami.

Wątpliwość również budzi to czy doprowadziłoby to do działań zbliżonych 
do cenzury, czyli do filtrowania ruchu w sieci w celu przeciwdziałania takim 
praktykom, jak wymiana plików w sieci P2P. Ponadto czy wprowadzenie w ży-
cie przepisów ACTA dotyczących Internetu będzie w pełni zgodne z dorobkiem 
prawnym UE, a w szczególności Kartą Praw Podstawowych.

Działania Unii Europejskiej popularyzujace 
telepracę

Szybki rozwój nowych technologii w coraz większym stopniu stwarza szan-
sę na aktywizację zawodową osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Telepraca mo-
że być doskonałym narzędziem wsparcia między innymi dla młodych kobiet, 
które nie chcą wybierać pomiędzy macierzyństwem a pracą zawodową. Tele-
praca nie zna granic, a to oznacza, że dzięki takiemu sposobowi zatrudnienia 
możemy niwelować skutki lokalnych kryzysów w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej - pisał poseł Kaczmarek w zapytaniu skierowanym do Komi-
sji Europejskiej.

Poseł Kaczmarek pytał czy w najbliższych latach Komisja Europejska bę-
dzie prowadzić politykę wspierającą powstawanie nowych miejsc pracy w tym 
sektorze.

W odpowiedzi, udzielonej w imieniu Komisji w dniu 5 czerwca, komisarz 
László Andor odpowiedzialny za zatrudnienie i sprawy społeczne poinformował, 
że nowe technologie mogą przyczynić się do unowocześnienia i poprawy warun-
ków pracy, pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z mobilnością oraz 
ułatwić bardziej efektywne godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym. 
Telepraca jest uznanym sposobem unowocześniania organizacji pracy, wprowa-
dza bowiem elastyczne rozwiązania w zakresie pracy i daje pracownikom więk-
szą autonomię; umożliwia także zarówno kobietom, jak i mężczyznom lepsze go-
dzenie pracy z życiem prywatnym i rodzinnym. W związku z tym w zintegrowa-
nych wytycznych dotyczących strategii „Europa 2020” podkreśla się, że polityka 
na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz innowacyjna 
organizacja pracy mają istotne znaczenie dla podniesienia poziomu zatrudnienia, 
w szczególności wśród młodych ludzi, starszych pracowników i wśród kobiet.

W autonomicznym porozumieniu podpisanym w dniu 16 lipca 2002 roku eu-
ropejscy partnerzy społeczni reprezentujący różne sektory uzgodnili ogólne ra-
my przepisów dotyczących telepracy w Unii Europejskiej. Ramowe porozumie-
nie w sprawie telepracy było pierwszą taką umową, którą, zgodnie z art. 155 ust. 
2 TFUE, europejscy partnerzy społeczni postanowili wdrożyć w ramach proce-
dur i praktyk właściwych dla poszczególnych partnerów społecznych i państw 
członkowskich. W swoim sprawozdaniu dotyczącym wdrażania ramowego po-
rozumienia opublikowanym w 2008 r. Komisja stwierdziła, że umowa ta, a tak-
że autonomiczny proces jej wdrażania, wytyczyły drogę stałego i zrównoważo-
nego rozwoju telepracy w całej Unii Europejskiej.

RYS. — SZCZEPAN SADURSKI
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Do końca września 2010 r. za-
praszamy wszystkich miesz-

kańców powiatu poznańskiego do 
udziału w bezpłatnych treningach 
oraz imprezach plenerowych or-
ganizowanych w ramach projektu 
„Promocja zdrowia poprzez sport 
– zespół przyszkolnych otwartych 
boisk wielofunkcyjnych w powiecie 
poznańskim”. 

Od poniedziałku do soboty na 
każdej z 9 nowoczesnych stref spor-
towo-rekreacyjnych odbywają się 
nieodpłatne zajęcia. Ich bogaty pro-
gram zainteresuje zarówno dzieci, 
jak i młodzież. Do wyboru jest sze-
reg dyscyplin sportowych (m.in. ko-
szykówka, siatkówka, piłka: nożna 
i ręczna, unihokej, badminton, tenis 

ziemny, lekkoatletyka) oraz gry i za-
bawy ruchowe poprawiające ogólną 
sprawność fizyczną. 

Dodatkowo w niedziele, przy ży-
wiołowej muzyce, odbywają się im-
prezy i festyny plenerowe. Towarzy-
szących im atrakcji i wrażeń nie bra-
kuje do samego końca. Podczas ich 
trwania organizowane są rozgrywki 
indywidualnych i drużynowych dys-
cyplin sportowych. Dodatkowo każ-
dy z uczestników takiej imprezy ma 
szanse zostać mistrzem. Na najlep-
szych młodych sportowców czekają 
medale i drobne nagrody. Natomiast 
każdy z uczestników otrzymuje pa-
miątkowy dyplom, wodę i regenera-
cyjną przekąskę.

Zainteresowani? Jeśli chcecie mi-

ło spędzić czas, a przy okazji zadbać 
o swoje zdrowie to dołączcie już te-
raz. Aktualny harmonogram zajęć 
oraz imprez dostępny jest na stronie 
internetowej powiatu www.powiat.
poznan.pl w zakładce „Promocja 
zdrowia poprzez sport…”. Znaj-
dziecie tam również informacje nt. 
samego projektu , wybudowanych 
stref oraz relacje z wydarzeń, które 
odbyły się już na boiskach. 

***
„Promocja zdrowia poprzez 

sport – zespół przyszkolnych otwar-
tych boisk wielofunkcyjnych w po-
wiecie poznańskim” to projekt re-
alizowany przez samorząd powia-
towy. Dzięki dofinansowaniu po-
chodzącemu ze środków Mechani-
zmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, w 2009 r. 
oddano do użytku 9 nowoczesnych 
stref sportowo-rekreacyjnych. To 
właśnie na niech do końca wrze-
śnia 2010 r. odbywać się będą bez-
płatne zajęcia sportowe i imprezy 
plenerowe.

W zdrowym ciele zdrowy duch
To stare powiedzenie jest cały czas aktualne. Co do tego chyba nie 
trzeba nikogo przekonywać. Ruch ma bowiem zbawienny wpływ na 
nasz organizm. Wzmacnia naszą odporność, serce i układ krążenia. 
Pomaga redukować stres. Dzięki regularnym ćwiczeniom mamy 
mnóstwo energii i świetne samopoczucie pozwalające przezwycię-
żać trudy dnia codziennego. Zdziwieni? Nie sądziliście, że tak wiele 
zależy od naszej kondycji? Przekonajcie się sami, jak łatwo jest 
zadbać o swoje zdrowie.

LOKALIZACJE
STREF SPORTOWO-REKREACYJNYCH

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
ul. Szamotulska 24
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
(filia w Murowanej Goślinie)
ul. Szkolna 1
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
(filia w Poznaniu)
ul. Rubież 20
Zespół Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie
ul. Topolowa 2
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie
ul. Kościelna 2
Zespół Szkół im. gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie
ul. Obornicka 1
Dom Dziecka w Kórniku-Bninie
ul. Błażejewska 63
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy
ul. Poznańska 91

„Bogowie Andów” to naj-
nowsza wystawa prezentowana 
w Muzeum Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie . Od 28 czerwca 
br. Monika Rogozińska - dzien-
nikarka, podróżniczka i eksplo-
ratora oraz Krystian Bielatowicz 
- fotograf i archeolog, prezentu-
ją szereg fotografii dotyczących 
obrzędów religijnych i wierzeń 
mieszkańców Andów. Konsultan-
tem naukowym zebranych prac 
jest Mariusz Ziółkowski, profe-
sor Uniwersytetu Warszawskie-
go, badacz archeologii Ameryki 
Południowej.

Wystawa ukazuje dorobek Cen-
trum Badań Prekolumbijskich Uni-
wersytetu Warszawskiego w bada-

niach na obszarze Peru i Boliwii. 
Autorzy zdjęć towarzyszyli pol-
skim archeologom w odkrywaniu 
reliktów jednego z największych 
sanktuariów Maucallacta, rejestra-
cji nowych stanowisk z czasów 
inkaskich w prowincji Condesuy-
os. Byli pierwszymi, którzy dotarli 
z aparatem w te odległe zakątki.

Fotografie zaprezentowane na 
wystawie ukazują również licz-
ne przykłady przenikania się sil-
nej miejscowej tradycji i wierzeń 
z czasów prekolumbijskich z do-
minującym obecnie chrześcijań-
stwem. 

Przebywając tygodniami wśród 
mieszkańców niedostępnych re-
jonów Andów Autorzy wystawy 

mieli możliwość zadokumento-
wania współczesnych praktyk re-
ligijnych. W tych samych miej-
scach, gdzie przed wiekami skła-
dano ofiary Bogu-Słońcu, dzisiaj 
sfotografowali modlitwy i proce-
sje chrześcijan.

Wystawę otworzyli synowie 
słynnego podróżnika – Arkady Ra-
dosław i Marek Fiedler oraz Moni-
ka Rogozińska - autorka prac, a za-
razem Prezes Oddziału Polskiego 
„The Explorers Club”. W wernisa-
żu uczestniczyli również Jan Grab-
kowski - Starosta Poznański oraz 
Ewa Dalc – Członek Zarządu Po-
wiatu Poznańskiego.

Krzysztof Piechocki 
Wydział Promocji

Na spotkanie organizowane 
przez Powiatowy Ośrodek Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej przybyło blisko siedem-
dziesiąt osób reprezentujących 
wielkopolskie starostwa, gminy 
powiatu poznańskiego oraz insty-
tucje na co dzień zajmujące się tą 
tematyką. 

Powiat Poznański od kilku lat 
prowadzi intensywną informaty-

zację swoich zasobów geodezyj-
no-kartograficznych. Działania te 
zaowocowały wdrożeniem sys-
temów ułatwiających dostęp do 
informacji dla ludności, jedno-
stek wykonawstwa geodezyjnego 
i urzędów. 

Pierwszym znaczącym kro-
kiem było uruchomienie dwa la-
ta temu, w systemie iGEOMAP, 
ogólnego dostępu do interaktyw-

Pamięć o robotnikach i ideach 
które przyświecały strajko-

wi z 1956 roku, pamięć o sprze-
ciwie wobec niesprawiedliwości 
i nie dotrzymywaniu zobowiązań. 
Wreszcie pamięć o licznych ofia-
rach zdarzeń z 28 czerwca 1956 
roku. Pod takimi hasłami odby-
ły się w Poznaniu tegoroczne ob-
chody upamiętniające Poznański 
Czerwiec ’56.

Minione wydarzenia uczci-
ły pod Pomnikiem Ofiar Czerw-
ca 1956 liczne delegacje. Kwiaty 
złożyli m.in. przedstawiciele Sej-
mu i Senatu RP – m.in. poseł Jaro-
sław Gowin, poseł Rafał Grupiń-

ski, senator Jadwiga Rotnicka, re-
prezentanci Województwa Wielko-
polskiego – marszałek wojewódz-
twa Marek Woźniak, wicewojewo-
da Przemysław Pacia, Miasta Po-
znań – prezydent Ryszard Grobel-
ny, Przewodniczący Rady Miasta   
Poznań Grzegorz Ganowicz oraz 
Powiatu Poznańskiego – wicesta-
rosta Tomasz Łubiński.

Wśród zgromadzonych liczną 
grupę stanowili przybyli całymi 
rodzinami mieszkańcy Poznania 
i okolic.

Michał Dziedzic
Asystent Starosty Poznańskiego

Obchody rocznicy 
Czerwca 1956r.

Interaktywna mapa powiatu 
poznańskiego
„Wykorzystanie interaktywnej mapy powiatu poznańskiego 
do obsługi ludności, gmin i jednostek prowadzących działal-
ność gospodarczą” było tematem seminarium naukowego, 
które odbyło się w ostatni wtorek, 29 czerwca w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu. 

Wystawa „Bogowie Andów” 

nej mapy powiatu poznańskiego. 
W kolejnych miesiącach powiat 
poznański, jako pierwszy w Wiel-
kopolsce, umożliwił geodetom 
zgłaszanie prac geodezyjnych i po-
bieranie materiałów do ich wyko-
nania drogą elektroniczną, siedem 
dni w tygodniu, przez całą dobę. 

Tylko w tym roku przyjęto 
w ten sposób blisko 4300 wnio-
sków, co stanowi 47 % wszyst-
kich zgłoszeń. Równie istotnym 
tematem, który podczas semina-
rium omówił Jerzy Wiktorko, dy-
rektor PODGiK-u, był zakup map 
zasadniczych, nieaktualizowanych 
z wykorzystaniem Internetu. 

Dzięki udostępnianej przez In-
ternet mapie i ewidencji gruntów 
powiat poznański umożliwił gmi-
nom prowadzenie bezpośrednio 
na mapie numeracji porządkowej, 
nazewnictwa, mienia komunalne-
go itp.

Miłym akcentem na zakończe-
nie seminarium było wręczenie 
nagród autorom dwóch wyróżnio-
nych prac magisterskich, napisa-
nych pod kierunkiem Beaty Me-
dyńskiej-Gulij, kierownik Zakładu 
Kartografii i Geomatyki na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewi-
cza. Absolwenci, po zaprezento-
waniu prac zgromadzonym go-
ściom otrzymali upominki ufun-
dowane przez Starostę Poznań-
skiego.

Małgorzata Dorna
Gabinet Starosty
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego 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

W NUMERZE
Tajemnice „obozu 
specjalnego” str. 5
Rozmowa 
z Jerzym Krotoskim
Odszkodowania 
za hałas  str. 7
Gwiazdy 
w Citroënach str. 9
„Świadek koronny”
 str. 12
Nowy Fiat Scudo
 str. 16

Ukazujemy się
w POZNANIU

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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strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

8 października

strona 5

Ostatni rejs 
U-boota 234 
Jakie tajemnice 
wiózł hitlerowski 
okręt podwodny

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

Proponuję 
– „Dzień bez 
majtek”

TAK
MYŚLĘ

Karetka 
pogotowia
archiwalnego

strona 7 

strony strony 3 3 ii  88

W ciszy pojawiajW ciszy pojawiają ą 
sisię ę pomyspomysłłyy

Rozmowa ze 
STANISŁAWEM 
SOJKĄ, muzykiem 
i kompozytorem  

strona strona 3 3 ii  88

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 września

strona 5

Ostatni rejs 
U-boota 234 
Jakie tajemnice 
wiózł hitlerowski 
okręt podwodny

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

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

strona 9

Zbigniew Zbigniew 
HołdysHołdys

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 
1,50 zł
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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 
przekona

że białe jest 
białe, 

a czarne jest 
czarne

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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Następny numer 
ukaże się w środę 
28 kwietnia 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Tomasz Mańkowski
Stanęliśmy 
w chocholim 
tańcu strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Ołtarz 
odzyskiwany 
etapami

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Jeszcze 
Polska 
nie zginęła...

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

KATASTROFA

stronastrona  3, 43, 4
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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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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 

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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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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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
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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

Po katastrofie...
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i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

PowiedziaPowiedział ł mi mi 
„„jestejesteś ś do dupydo dupy””
Rozmowa z MARCINEM MELLEREM, 
redaktorem naczelnym magazynu „Playboy” strony 3, 9

Marcin Meller
redaktor naczelny Playboy’a

Piotr Machalica
aktor

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

OP
OL

SC
E

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...

Leszek Balcerowicz
minister finansów

Roman Młodkowski
dziennikarz ekonomiczny TVN
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NAPRAWY 
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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
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NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61
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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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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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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

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

Ludzie byliLudzie byli 
wspaniali,wspaniali, 
ale czasyale czasy 
bybyłły wredney wredne

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym
aktor 

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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Następny numer 
ukaże się w środę 
14 kwietnia 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski
Okrutny świat 
małych literek

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Ołtarz 
zagrabiony

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

„Twój TYDZIEŃ” 
jak… „Moda na 
sukces”

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

Numer 200Numer 200

Rodzina Rodzina 
ppłłaci aci 
dodość ść 
wysokwysoką ą 
cencenę ę za za 
to, to, żże e 
jestem jestem 
osobosobą ą 
publicznpublicznąą
Rozmowa z RYSZARDEM Rozmowa z RYSZARDEM 
GROBELNYM, prezydentem PoznaniaGROBELNYM, prezydentem Poznania

strona 3 i 11

Ryszard Grobelny
prezydent Poznania

Stanisław Mikulski
aktor
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Gmina Duszniki zajmuje VI miejsce w Rankingu Gmin i Powiatów 
prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich.

22 maja 2010 na Ogólnopolskim Kongresie Regionów w Świdni-
cy odbyła się uroczystość 
wręczenia dyplomów i pu-
charów dla zwycięzców 
Rankingu Gmin i Powia-
tów 2009 roku, prowadzo-
nego przez Związek Po-
wiatów Polskich. Gmina 
Duszniki, z ogólną liczbą 
5518 punktów, uplasowa-
ła się na szóstym miejscu 
Rankingu gmin wiejskich 
w roku 2009.

Ranking ten jest na 
bieżąco aktualizowany 
przez ekspertów w try-
bie online. Miejsce  zaj-
mowane obecnie przez 
Gminę Duszniki moż-
na sprawdzić na stronie 
http://www.zpp.pl/index.
php?path=main/glowna/
ranking (na)

DZIAŁKI BUDOWLANE  
W GMINIE DUSZNIKI 

PRZYJEDŹ-ZOBACZ-ZAMIESZKAJ  
W GMINIE ZIELONEGO WZROSTU 

Wójt Gminy Duszniki zaprasza do udziału w przetargach ustnych 
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnych 

 

Przeznaczenie nieruchomości: budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne wolnostojące. 

 

Lokalizacja nieruchomości: Zalesie, Podrzewie, Sękowo, Sędzinko, 
Grzebienisko. 

 

Termin przetargów: 13 sierpnia 2010 r. w sali Urzędu Gminy Duszniki 
(wpłata wadium:  10.08.2010 r.). 

 

Szczegółowe informacje (mapy, ceny działek, konkretne lokalizacje, 
media): www.duszniki.eu, pod nr tel. (061) 29 19 075 wew. 102, (061) 29 
56 530, Referat Rozwoju Gospodarczego UG Duszniki (pokój nr 3 i 4). 

 

CZYSTA PRZYRODA-ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA-
BLISKOŚĆ POZNANIA 

!!!ZBUDUJ SWÓJ WYMARZONY DOM W GMINIE 
DUSZNIKI!!! 

Wójt Gminy Duszniki Adam 
Woropaj podczas uroczystej 
gali, która miała miejsce 5 
czerwca 2010 roku na Zam-
ku Królewskim w Warszawie, 
odebrał z rąk ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi Marka 
Sawickiego statuetkę „Lauru 
Gospodarności” dla Gminy 
Duszniki. 

Statuetka ta jest główną nagro-
dą w pierwszej edycji kon-

kursu „Laur Gospodarności”, zor-

ganizowanego przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 
z okazji jubileuszu 20-lecia dzia-
łalności funduszu oraz uczczenia 
20-lecia samorządności w Polsce. 

Patronat nad konkursem objął 
przewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego profesor Jerzy Buzek 
oraz minister Marek Sawicki. 

Gmina Duszniki spośród 40 
gmin wiejskich i miejsko-wiej-
skich nominowanych do nagro-
dy głównej uzyskała najwięcej 

Organizatorzy konferencji - 
Wydział Nauk Politycznych 

i Dziennikarstwa UAM oraz 
Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej Ośrodek Regionalny 
w Poznaniu postanowili się spo-
tkać i rozważyć sukcesy, poraż-
ki i wyciągnąć wnioski na przy-
szłość w odniesieniu do samo-
rządu gminnego III RP z okazji 
20 rocznicy jego funkcjonowa-
nia w naszym kraju. 

Wstępem do tak ciekawych 
rozważań była miła uroczystość 
wręczenia pamiątkowych certy-
fikatów wójtom i burmistrzom, 
którzy sprawują swoją funkcję 
od momentu powstania samorzą-
du gminnego. W tym szacow-
nym gronie długoletnich sa-
morządowców znalazł się wójt 
Gminy Duszniki Adam Wo-
ropaj, który odebrał przyznany 
przez Fundację Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej Certyfikat przy-

Gmina w rankingu

Honorowy 
Samorządowiec 
XX-lecia
1 i 2 czerwca w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu odbyła się konferencja naukowa „20 LAT SAMORZĄ-
DU GMINNEGO W III RP- SUKCESY, PORAŻKI I WNIOSKI 
NA PRZYSZŁOŚĆ”, w czasie której wyróżniono wójta Gminy 
Duszniki – Adama Woropaja. 

znający tytuł honorowego Sa-
morządowca XX-lecia w uzna-
niu osobistego wkładu i zaan-
gażowania w rozwój samorządu 
terytorialnego w Województwie 
Wielkopolskim. (na)

„Laur Gospodarności”
nominacji, bo aż w pięciu na-
stępujących kategoriach: roz-
wój infrastruktury technicznej, 
rozwój przedsiębiorczości wiej-
skiej, rozwój kultury i dziedzic-
twa kulturowego, rozwój kapi-
tału społecznego i harmonijny 
rozwój. 

Kapituła Konkursowa nagro-
dziła dusznicki samorząd statuet-
ką „Lauru Gospodarności” w ka-
tegorii harmonijny rozwój, w któ-
rej jak mówi regulamin konkur-
su nagradzana będzie gmina o jak 
najwyższym poziomie osiągnięć 
we wszystkich czterech wcześniej 
wymienionych kategoriach. 

- „Laur Gospodarności” – po-
wiedział wójt Adam Woropaj - ma 
dla Gminy Duszniki nie tylko pre-
stiżowe znaczenie, ale jest przede 
wszystkim wyrazem uznania dla 
naszej gminy za wszystkie podej-
mowane przedsięwzięcia inwesty-
cyjne, dobrze zainwestowane po-
wierzone gminie środki finanso-
we, współpracę ze społecznością 
lokalną na rzecz harmonijnego 
rozwoju gminy oraz nieustającą, 
wieloaspektową poprawę jakości 
życia mieszkańców. (na)
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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

Konkurencyj
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

„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

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
Od pierwszej edycji Animato-

ra staramy się prezentować 
film animowany w całej swojej 
różnorodności, nie zaniedbując 
i opowieści filmowych, i „bale-
tów świetlnych” i wszystkiego 
co mieści się między tymi bie-
gunami. 

Miłośnicy dużych produk-
cji opartych na słowie znajdą 
w tegorocznym programie m.in. 
piękną baśń Michela Ocelota 
„Azur i Asmar”. Z drugiej strony 
spectrum obejrzymy najnowsze 
realizacje amerykańskich twór-
ców niezależnych – m.in. Geo-
rge’a Griffina, Joannę Priestley 
czy Emy Kravitz – którzy czę-
sto eksperymentują ze sposoba-
mi narracji i środkami wyrazu. 

A oto próbka tego, co znaj-
dzie się po środku. Przede 
wszystkim będziemy honoro-
wać trojkę „wielkich mistrzów” 
światowej animacji: Jurija Nor-
steina, Caroline Leaf i Danie-
la Szczechurę, który, notabe-
ne, w przededniu rozpoczęcia 
festiwalu ukończy osiemdzie-
siąt lat. Nie zapomnieliśmy też 
o innym jubilacie – poznańskim 
Studiu Filmów Animowanych, 
które w tym roku obchodzi swo-
je trzydziestolecie. 

Szeroko zaprezentujemy tak-
że najwybitniejszych twórców 
i ich filmy z Węgier i Izraela. 
Szczególnie atrakcyjnie zapo-
wiada się cykl imprez muzycz-
no-filmowych. Naszymi gośćmi 

będą m.in. Nik Phelps ze Sproc-
ket Ensemble i, już po raz drugi, 
Compagnia d’Arte Drummatica. 
Po dwóch wybitnych polskich 
kompozytorach muzyki filmo-
wej zaprezentowanych w latach 
poprzednich – Krzysztofie Ko-
medzie i Andrzeju Markowskim 
– przypomnimy dorobek Wło-
dzimierza Kotońskiego, autora 
muzyki do m.in. takich klasycz-
nych filmów, jak „Labirynt” Ja-
na Lenicy i „Miasto” Mirosława 
Kijowicza. Interesująco zapo-
wiadają się dwa bloki tematycz-
ne: „Animacja i komiks” i „Fil-
mowe inspiracje surrealistów”. 

Marcin Giżycki
Dyrektor artystyczny 

festiwalu

KINO APOLLO ZAPRASZA

Animator 2010
III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW ANIMOWANYCH 
ANIMATOR – POZNAŃ – 12-17.VII.2010

Prezentujemy najnowsze pre-
miery DVD z interaktyw-

nej serii  Playhouse Disney, 
dla przedszkolaków od 2 do 6 
lat. Każdy serial wspiera róż-
ne aspekty rozwoju dziecka: fi-
zyczny, emocjonalny, społeczny 
oraz poznawczy, pobudza samo-
dzielne myślenie, kreatywność. 

Maili Einsteini to poznawa-
nie architektury, sztuki, muzy-
ki klasycznej oraz geografii. 
Klub Przyjaciół Myszki Miki 
uczy nowych rzeczy, poznawa-
nia kształtów, kolorów i liczb. 
Złota Rączka to podstawy na-
uki języka obcego oraz dobrych 
zachowań społecznych, a Moi 
Przyjaciele Tygrys i Kubuś – 
rozwój logicznego myślenia po-
przez rozwiązywanie zagadek 
oraz empatii. Każdy odcinek 
jest opracowany przez specja-
listów od edukacji przedszkol-
nej i konsultowany z psycho-
logami. 

Klub Przyjaciół Myszki Mi-
ki: Butik Minnie to przygody 
Myszki Miki i jego przyjaciół. 

Otwarcie butiku Minnie to wiel-
ki dzień dla wszystkich. W skle-
piku Minnie są kolorowe kokar-
dy w barwach tęczy oraz najfaj-
niejsze muszki na świecie! Jest 
też dodatkowy  odcinek serialu 
Złota Rączka: Potwór Julii.

W odcinku KPMM Zabawa 
na świeżym powietrzu przeko-
namy się, jak trudna jest orga-
nizacja pikniku! Trzeba wybrać 
właściwe narzędzia do rozbicia 
namiotów, złowić ryby na ogni-
sko, przygotować biwakowe od-
znaczenia. Podział zadań jest 
bardzo ważny. Kto ma za co od-
powiadać? Dzieci uczą się tego, 
w jaki sposób i według jakich 
kryteriów rozdzielać obowiąz-
ki. Dodatek: Złota Rączka: Na-
rzędzia na pokład.

Moi przyjaciele Tygrys 
i Kubuś: Pomocni detektywi – 
przyjaciele ze Stumilowego La-
su udowadniają, że pomaganie 
jest świetna zabawą! Kangurek 
Maleństwo uważa, że nie mo-
że wiele pomóc swoim przyja-
ciołom, bo jest bardzo malutki. 

Przyjaciele uzmysławiają mu, 
że jego pomoc jest niezbędna. 
Dzieci uczą się, jak ważne są 
współpraca, wzajemna pomoc 
i przyjaźń.

Filmy są dostępne w więk-
szych sieciach sprzedaży w ca-
łym kraju w cenie 29,99 zł.

Mamy dla Państwa 3 pły-
ty DVD z serii Playhouse 
Disney! Jedyne co należy 
zrobić, to odpowiedzieć na 
pytanie:
Klub Przyjaciół Myszki Miki  
to przygody Myszki Miki i  
jego serdecznych przyja-
ciół. Kto im pomaga radzić 
sobie z różnymi problema-
mi? Na odpowiedzi czeka-
my pod adresem monika.
twoj.tydzien@wp.pl do 10 
sierpnia 2010 r. Zwycięz-
ców wylosujemy i powia-
domimy mailowo. (na)

Disney uczy i bawi
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Woda jest podstawowym elemen-
tem życia człowieka, dlatego na-

leży dbać o to, by była najwyższej jako-
ści. Bezpośredni wpływ na jej jakość ma 
źródło pochodzenia z którego jest wydo-
bywana. Tak jest w przypadku wody bu-
telkowanej marki Kropla Beskidu, wy-
dobywanej w Beskidzie Sądeckim, któ-
ry stanowi największe w Polsce „zagłę-
bie” wód mineralnych i źródlanych, wy-
korzystywanych w celach leczniczych 
i spożywczych. Jak wynika z badania 
przygotowanego przez TNS OBOP na 
zlecenie Kropli Beskidu co drugi pol-

ski konsument (52%) zwraca 
uwagę na źródło pochodzenia 
kupowanych produktów spo-
żywczych. Przeszło połowa Po-
laków (55%) sprawdza infor-
macje zawarte na etykietach. 
Choć wciąż ważna jest cena, 
jakość staje się coraz istotniej-
szym czynnikiem wpływają-
cym na wybór produktów spo-
żywczych. Kropla Beskidu jest 
niskozmineralizowaną natural-
ną wodą mineralną, która ze 
względu na swój skład mineral-
ny, walory smakowe i miejsce 
pochodzenia może być spoży-
wana w nieograniczonych ilo-
ściach przez osoby w każdym 
wieku. Może także służyć jako 
podstawa w przygotowywaniu 
jedzenia dla niemowląt. Kro-
pla Beskidu to pierwsza w Pol-
sce woda, która uzyskała reko-
mendację Państwowego Zakła-
du Higieny, instytucji uznawa-
nej przez polskich konsumen-
tów za najbardziej wiarygodną 
i w najwyższym stopniu gwa-

rantującą jakość produktu.
www.kroplabeskidu.pl

Mamy dla naszych czytelników 
6 zestawów od Kropli Beskidu. 
Oprócz butelki wody i poradnika 
„Woda – pochodzenie ma znacze-
nie – raport o wodzie” przyda się 
latem pomysłowy gadżet. Jest to 
podstawka wkręcana do aparatu 
fotograficznego. Nakłada się ją 
na zakrętkę butelki wody, któ-
ra w ten sposób może posłużyć 
nam jako statyw.  

Cenna jak woda

Zlokalizowane w zachodniej 
części kraju centrum logistyczne 
będzie działało jako bardzo istot-
ne ogniwo europejskiej sieci dys-
trybucyjnej Hondy, zarządzanej 
przez firmę Honda Europe NV 
zlokalizowaną w Gencie, w Bel-
gii. Honda Europe NV działa ja-

ko główne centrum logistyczne 
dla Europy, Afryki i Bliskiego 
Wschodu. Koordynuje ono pracę 
siedmiu magazynów, przy czym 
polska inwestycja dołączyła do 
sieci właśnie jako siódmy obiekt, 
działający w regionie o dużym 
potencjale rozwojowym.

Honda otworzyła Centrum Logistyczne w Pniewach
6 lipca Honda dokonała oficjalnego otwarcia nowego centrum 
logistycznego - HLC-CE - w Pniewach koło Poznania. Jego 
zadaniem jest wsparcie procesu obsługi klientów na terenie 
Polski, krajów nadbałtyckich oraz wschodniej części Niemiec 
poprzez usprawnienie dystrybucji części zamiennych w tym 
regionie.

Dystrybucję części zamien-
nych do polskich dealerów, no-
we centrum logistyczne rozpo-
częło 7 maja 2010, po zakończe-
niu trwających 7 miesięcy prac 
budowlanych. 28 maja 2010 ru-

szyły dostawy do dealerów z ko-
lejnych krajów - Estonii, Ło-
twy i Litwy. Przewiduje się, że 
polskie centrum osiągnie peł-
ne możliwości operacyjne do 27 
sierpnia 2010, kiedy to pierwsze 
części zamienne z Pniew pojadą 
do wschodniej części Niemiec.

Nowy magazyn o powierzch-
ni 20.475 m2 mieści obecnie 
34.000 lokalizacji i obsługiwany 
jest przez 21 zatrudnionych tam 
pracowników. Poprzez utworze-
nie HLC-CE, Honda poprawi ja-
kość swoich usług w zakresie 
dostaw części zamiennych w re-
gionie, w którym przewidywany 
jest dalszy wzrost ich sprzedaży.

W skład sięgającej 10,7 mi-
liona euro, polskiej inwestycji, 
wchodzą zaawansowane syste-
my bezpieczeństwa i proekolo-
giczne urządzenia umożliwiają-
ce np. utylizację wody desz-
czowej, czy podgrzewanie wody 
energią słoneczną oraz rozwią-
zania pozwalające na maksymal-
ne wykorzystanie światła dzien-
nego. Aby zminimalizować ne-
gatywny wpływ na środowisko 
naturalne, ten nowoczesny ma-
gazyn zostanie również wyposa-
żony w panele słoneczne Hon-
dy (CIGS).

- Cieszy nas bardzo ta in-
westycja – powiedział Michał 
Chojara, burmistrz Pniew – bo 
oznacza ona iż jesteśmy atrak-
cyjnym partnerem nawet dla ta-
kich firm jak Honda, czyli firm 
znanych i cenionych na całym 
świecie.

* * *
Honda Poland Sp. z o.o. ist-

nieje od 1993 roku, kiedy to 
rozpoczęła działalność, jako ge-
neralny importer samochodów 
marki Honda, a od 2005 roku 
również, jako wyłączny dystry-
butor motocykli marki Honda na 
polskim rynku.

Obecnie w firmie zatrudnio-

nych jest ponad sześćdziesięciu 
pracowników, którzy współpra-
cują z siecią 51 samochodowych 
i 23 motocyklowych stacji de-
alerskich.

W ciągu 17-letniej historii 
firmy udało się zachęcić ponad 
135.000 klientów do zakupu sa-
mochodu, natomiast 5 lat dzia-
łalności działu motocyklowego 
zamknęły się wynikiem przekra-
czającym 5000 sprzedanych jed-
nośladów marki Honda.

Utworzenie magazynu na te-
renie Polski umożliwi dalsze 
skrócenie czasu oczekiwania na 
oryginalne części zamienne i ak-
cesoria do 18 godzin oraz wy-
dłużenie terminu składania za-
mówień przez stacje serwisowe 
do godz. 14. Jednocześnie moż-
liwe będzie lepsze dostosowanie 
zawartości magazynu do potrzeb 
lokalnej sieci dealerskiej. 

PNIEWY
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Na pierwszym zdjęciu widzi-
my ją w goglach i z maską 

tlenową (ale logo sponsora - Enei 
jest wyraźną wskazówką). Jak 
powiedziała Magda Prask – nie 
odkryła twarzy, bo dla lepszej 
fotografii nie chciała ryzyko-
wać życia. Na wysokości 8500 
metrów n.p.m. promieniowanie 
słoneczne jest tak silne, że chwi-
la bez ochrony oczu może spo-
wodować oparzenie i ślepotę, co 
mogłoby uniemożliwić zejście 
ze szczytu. W takich sytuacjach 
nikt nie pomoże, bo zejść trzeba 
samodzielnie. Nie wiadomo też, 
jak zareagowałby organizm na 
odłączenie tlenu, którego na tej 
wysokości jest tak mało, że wła-
ściwie nie można oddychać.  

Jak widać nasza wspaniała 
Himalaistka osiągnęła cel, a po-
nieważ była przygotowana do-
skonale do wyprawy, wróci-
ła według planu zdrowa, bez 
odmrożeń, za to z poczuciem 
ogromnej satysfakcji.

- Jestem bardzo szczęśliwa, 
że udało mi się zdobyć Everest,   
ale to była pierwsza wyprawa, 
która tak mnie zmęczyła – przy-
znała Magdalena Prask. – Czy-
tałam wcześniej w prasie rela-
cje innej Polki z wejścia od stro-
ny Tybetu i muszę powiedzieć, że 
nie  przedstawiła rzeczywistych 
trudności, jakie tam można spo-
tkać, a nawet określała to jako 
bezproblemowe wejście. Uwa-
żam, że trzeba informować ludzi, 
którzy planują atak na Everest, 
że to nie jest takie łagodne wcho-
dzenie. Mieliśmy kilka napraw-
dę trudnych odcinków wspinacz-
ki po pionowych ścianach, gdzie 

trzeba mieć ogromne doświad-
czenie, żeby nie spaść i dać sobie 
radę z wejściem. Poza tym wal-
czyłam o każdy krok, bo mimo 
tylu treningów musiałam szukać 
w sobie siły, żeby iść dalej. Omi-
nęły mnie dolegliwości związa-
ne z aklimatyzowaniem się na 
wysokościach, jak bóle głowy. 
Czułam się dobrze, bo widocz-
nie takie mam predyspozycje or-
ganizmu. Moment prawdziwego 
załamania czy strachu, a nawet 
chwilę  paniki  miałam podczas 
zejścia, które jest trudniejsze niż 
wchodzenie na szczyt i właśnie 
wtedy można stracić życie. Jed-
nak wszystko się udało i po po-
wrocie do Kathmandu natych-
miast zapragnęłam iść w kolej-
ne góry.  

Magdalena Prask odebrała 
w Poznaniu telefoniczne gratula-

Z Poznania na Everest
Przedstawiamy  naszym Czytelnikom zdjęcia Magdaleny Prask, która jako jedyna kobieta 
z Poznania i Wielkopolski zdobyła w maju 2010 Everest, najwyższy szczyt na świecie i opo-
wiedziała nam o wrażeniach z wyprawy. 

z obszerną rozmową z M. Prask) 
wyczytał o jej sukcesie. Porów-
nał wejście na Everest do zdo-
bycia złotego medalu na olim-
piadzie. I miał rację, bo w nie-
których krajach (np. w Macedo-
nii) tak się ten sukces traktuje. 
Ale nasza mistrzyni jest bardzo 
skromną i miłą osobą, która jak-
by nie dowierzała, że osiągnę-
ła coś rzeczywiście wielkiego. 
Jeszcze raz gratulujemy!

Już za kilka dni od ukaza-
nia się tego numeru Magdalena 
Prask wyjeżdża z Poznania, aby 
dotrzeć do Kirgistanu. Chciała-
by wejść na szczyt Pik Lenina 
(7134 m.n.p.m.) w górach Pa-
mir. Jeżeli ze względu na sytu-
ację polityczną w tym kraju do-
jazd do tych gór nie będzie moż-
liwy, M. Prask planuje ewentu-
alnie zdobyć inny szczyt (trud-

niejszy) Chan Tengri (7010 m) 
znajdujący się w centralnej czę-
ści pasma górskiego Tienszan na 
granicy Kirgistanu.  

MONIKA MAŃKOWSKA
FOT. – ARCHIWUM 

MAGDALENY PRASK
 

Star  Wars: 
Rycerze Sta-
rej Republiki,  
tom 2, sce-
nariusz John 
Jackson Mil-
l e r,  r y sun -
ki Dustin We-
aver,  Brian 
Ching, Harvey 
Tolibao, prze-

kład Jacek Drewnowski, cena 39 
zł, Wydawnictwo Egmont. 

Ścigany padawan Zayne Car-
rick pragnie oczyścić się z za-
rzutu morderstwa kolegów ze 
szkolenia Jedi, więc staje twa-
rzą w twarz z wojownikami bu-
dzącymi strach w całej galaktyce 
– Mandalorianami! Zayne oraz 
drobny przestępca Gryph i nadą-
sany droid Elbee są pasażerami 
„Ostatniej Szansy” – statku, któ-
ry pilotują zniedołężniały geniusz 
Camper i jego wierna obrończy-
ni Jarael. Muszą przeżyć spo-
tkania z porywaczami, szalony-
mi naukowcami, mandaloriański-
mi zdrajcami, dwoma niezdarny-
mi łowcami nagród oraz... cało 
wyjść z paru naprawdę dużych 
eksplozji. 

S k o r p i o n 
i Koń Dzią-
sło, E wa No-
wak, cena: 
24,90 zł, Wy-
d a w n i c t w o 
Egmont.

Nowa po-
wieść  Ewy 
Nowak, au-
torki „Bardzo 

białej wrony” okrzykniętej Książ-
ką Roku 2009! Ciepła i mądra hi-
storia dwójki rodzeństwa, to ide-
alna lektura dla dzieci od 8 do 10 
lat! Nie ma sprawiedliwości na 
tym świecie! Ośmioletnia Mar-
ta ma najgorzej w szkole. Nie 
dość, że rodzice złośliwie zafun-
dowali jej młodszego brata bliź-
niaka Emila, to jeszcze musi cho-
dzić z nim do jednej klasy. Gdy 
na urodziny zamiast wymarzo-
nych prezentów bliźniaki dosta-
ją od babci szydełkowego konia 
i skorpiona w paski, rozpoczyna 
się szalona rywalizacja o to, która 
maskotka - zwierzę jest lepsze. 

Agenci Hen-
dersona – se-
ria, Robert 
M u c h a m o -
re  Wydaw-
nictwo EG-
MONT. Nowa 
seria książek 
dla młodzieży 
ucieszy nie tyl-
ko fanów be-

stsellerowego cyklu „Cherub”. 
„Agenci Hendersona” to powrót 
do przeszłości, fascynująca opo-
wieść o początkach CHERUBA, 
tajnej komórki brytyjskiego wy-
wiadu, szkolącej dzieci na profe-
sjonalnych szpiegów.

Uciekinierzy, tom 1: Okupo-
wana Francja, rok 1940, po pogro-
mie brytyjskiej siatki szpiegow-
skiej w Europie Zachodniej, Char-
les Henderson zostaje ostatnim 
czynnym agentem brytyjskiego 
wywiadu. Los wiąże Hendersona 
z osieroconymi dziećmi, które 
bierze pod swoją opiekę. Chciał-
by zapewnić im bezpieczeń-
stwo i pomóc w ucieczce do An-
glii; z drugiej strony małoletni 
uchodźcy są jego jedyną szansą 

na wznowienie działalności wy-
wiadowczej i przeprowadzenie 
operacji, od których sukcesu za-
leżą losy wojny.

U2. The Name 
Of Love. Inspi-
racje, znaczenia 
i historie tekstów 
U2, Andrea Mo-
randi, przeklad 
Graziana Melillo, 
Bartosz Budzyń-
ski, cena 39,90 zł, 

Wydawnictwo Replika.
Jedyna taka książka o U2. 137 

utworów, 12 albumów, 30 lat mu-
zyki, która zmienia świat. Zna-
komita lektura dla wszystkich fa-
nów rocka. Autor książki prezen-
tuje historie prawie wszystkich 
utworów zespołu, od porywające-
go „I Will Follow” (BOY, 1980) 
po najnowszy „Cedars of Leba-
non” (NO LINE ON THE HO-
RIZON, 2009). Omawia okolicz-
ności ich powstania, wskazuje na 
źródła i inspiracje tekstów, pro-
ponuje oryginalne ich interpre-
tacje, co może zaskoczyć niejed-
nego fana. Książka mówi o tek-
stach i sensach w nich ukrytych, 
ale przede wszystkim o samym 
zespole i jego historii oraz odpo-
wiada na pytanie, dlaczego ko-
chamy U2.

Kobieta do za-
dań  spec ja l -
nych ,  Iwona 
Czarkowska , 
cena 21,90 zł, 
Wydawnictwo 
Replika. 

Zwariowa-
na kobieca po-
wieść. Zuzan-
na Roszkow-

ska, agentka nieruchomości, po 
godzinach kobieta zdolna do 
wszystkiego i żona prawie ide-
alna, wyczekuje powrotu mę-
ża z Londynu. Jednak jego kon-
trakt został przedłużony. Do te-
go szef Zuzanny postanawia 
wysłać ją w półroczną delega-
cję do „Miasteczka Wielkiego”, 
serca polskiej prowincji, w któ-
rym dzieje się więcej niż w nie-
jednej metropolii! Zu zmierzy 
się z uciekającym trupem, pa-
wianami w depresji, bułgarską 
agencją towarzyską, sobowtó-
rem Elvisa Presley’a i kimś, kto 
mierzy do niej... z armaty!” 

T e o d o z j a 
i berło Ozyrysa, 
R.L.LaFevers, 
c e n a :  3 4 . 9 0 , 
wiek: 12+, Wy-
dawnictwo EG-
MONT.

T e o d o z j a 
Throckmorton, 
podczas przyję-

cia rodziców w Muzeum Le-
gend i Starożytności, nagle spo-
tyka pana Tetleya ze złowro-
giej tajnej organizacji o nazwie 
Węże Chaosu, dążącej do za-
panowania nad światem. Ostat-
nio zetknęła się z nim w dra-
matycznych okolicznościach 
w staroegipskim grobowcu i te-
raz domyśla się, że Węże Cha-
osu znów wkraczają do akcji! 
Teodozja zdana na swą inteli-
gencję i spryt stawia czoło se-
kretnym stowarzyszeniom, zło-
wieszczym klątwom oraz potęż-
nej czarnej magii, która może 
wpaść w ręce wrogów. 

cje od Czytelnika, który w Two-
im TYGODNIU WIELKOPOL-
SKIM (nr. 10 z 26 maja 2010 

Na szczycie Mount Everestu

Jaki transportują wyposażenie
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HEMP. I JUŻ

Nazajutrz po wyborach pre-
zydenckich, rano, witając 

się z panem Stasiem, który 
w zimie odśnieża a latem za-
miata ulicę przed moim domem 
(przynajmniej teoretycznie), 
pytam: 

- Jak tam w „nowej Pol-
sce”?

Pan Stasio dzierżąc kipa 
w ustach, nie przerywając ma-
chania miotłą odparł: 

- „Yyyyytam”. 
Było dla mnie jasne, że albo 

pan Stasio nie zrozumiał mo-
jego skrótu myślowego, albo 
mówiąc językiem bardziej zro-
zumiałym; było mu wszystko 
jedno.

Chciałem jednakowoż po-
znać zdanie ludu pracującego 
(w tym wypadku pracującego 
raczej teoretycznie) i poznać 
preferencje polityczne jakże 
„bliskiej mi osoby”, z którą 
chcąc nie chcąc, widuję się 
codziennie. 

- A pan, panie Stasiu, na 
kogo wczoraj głosował? Na 
Kaczyńskiego, czy Komorow-
skiego?

- Niby ja? 
Tu przerwał pracę. Zacią-

gnął się papieroskiem, którego 
dzierżył już w dwóch palcach, 
drugą ręką uniósł mocno spa-
tynowany kaszkiecik do góry. 
Małym palcem podrapał się po 
głowie i oznajmił: 

- A czy to nie wszystko 
jedno? A jakie wielkie różnice 
miał pan za Lecha, później 
za Kwacha, a ostatnio za tego 
Knypka? – Panie świeć nad 
jego duszą… Każdy obiecywał, 
obiecywał i gówno z tego było. 
Ja jestem panie, jak to się mó-
wi… elastyczny. Z każdym się 
napiję i z tym i z tamtym…

- To naprawdę nie widzi pan 
różnicy..?

- Panie. Ja kiedyś miałem 
pracować w milicji. Zdrowy 
byłem, tylko nie pasowało im 
moje myślenie… Nie to, że 
głupi, tylko nie po „linii”. A jaka 
ta wasza „linia” jest? – pytam. 
A oni mi mówią, że taka i taka. 
To ja mówię, w czym problem! 
I przyjęli… Później wprawdzie 
wywalili…, ale to już jest inna 
historia.

- A za co?
- Za co, za co? Za kobyle 

caco. Za chęć do życia, panie!
Tutaj pan Stasio wyraźnie 

Nowa Polska

RYS. — SZCZEPAN SADURSKI

się zafrasował. Wziął głębokie-
go macha, zgasił kipa o pode-
szwę i niedopałek wrzucił do 
swojej szufli. Później z miną 
mędrca zaczął:

- Widzisz pan, każdy kij ma 
dwa końce…

- Oczywiście, są plusy i mi-
nusy.

- Gówno prawda. Patrz 
pan… na ten przykład, ta mie-
tła. Z jednej strony kija są rózgi, 
a z drugiej, co?

Miałem coś na myśli, ale 
chyba na szczęście powstrzy-
małem się od odpowiedzi 
i wzruszając ramionami odpar-
łem, że nie wiem.

- Widzisz pan. Po drugiej 
stronie jest… Mietłowy! I mietła 
zmiecie, nie to, co ona chce, 
tylko to, co chce Mietłowy. My 
panie jak te rózgi, mieciemy 
wszystkie lepsze kąski do kie-
szeni Mietłowego, a dla nas 
zostaje ino kurz.

- Tu się z panem nie do koń-
ca zgodzę. Mamy demokrację, 
czyli wolny wybór. Każdy z nas 
ma wpływ na to, kto może zo-
stać… Mietłowym.

- Wiem, wiem… Pan to 
zawsze chce mi zrobić wodę 
z mózgu. Ale ja panie wolę 
jednak tak trochę za mordę. 
Żeby tak nakopać do dupy tym 
złotoustym bogaczom… Myślą, 
że wszystkie rozumy pozjadali, 
kurza mać. Niby skąd oni mają 
ten szmal?

- To zdaje się wiem, na kogo 
pan zagłosował… 

- Tak. Na Kaczora. Wziąłem 
i skreśliłem tego hrabusia Ko-
morowskiego! Postawiłem mu 
krzyżyk – na drogę. A Pan?

Tutaj uśmiechnąłem się do 
siebie. Stwierdziłem, że nie tyl-
ko ośmiornica Paul, może pra-
widłowo wytypować zwycięzcę, 
ale także mój pan Stasio.

- Ja też panie Stasiu, też 
skreśliłem Komorowskiego.

- Naprawdę?! To patrz pan, 
chyba pierwszy raz jesteśmy 
zgodni. To chyba rzeczywiście 
mamy nową Polskę!

hemp.

Zapraszamy na praktykę do 
„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”

Zgłoszenia: twoj-tydzien@wp.pl, 602-638-409

...czyli jak zapewnić kulinar-
ne doznania melomanom dosko-
nałej kuchni śródziemnomorskiej. 
W doborowej obsadzie OLE!: Su-
szone pomidory w oleju z zioła-
mi, Suszone pomidory z kapara-
mi w oleju z ziołami oraz Suszone 
pomidory z kaparami i czarnymi 
oliwkami w oleju z ziołami.

PRZEKĄSKI GRAJĄ 
PIERWSZE SKRZYPCE

Sztuka gotowania jest jak naj-
piękniejsza muzyka. Dostarcza 
nam przyjemności, inspiruje, łago-
dzi obyczaje i zachęca do wspól-
nych spotkań. Romantyczny cha-
rakter włoskiej muzyki odpowiada 
potrawom pełnym śródziemnomor-
skich afrodyzjaków. W jadłospisie 
rolę uwertury pełnią przekąski, któ-
re nie tylko zapowiadają kolejne da-
nia, ale wprowadzają nas w klimat 
rozmów, zabawy i niezapomnia-
nych wspólnych chwil.

ARIA ZAPACHÓW 
Włoska muzyka, podobnie jak 

południowa kuchnia, jest niezwykle 
poruszająca i przenosi nas myślami 
do słonecznej Toskanii, Lombardii, 
Sycylii… Także dzięki niezwykłym 
i aromatycznym przekąskom z su-
szonych pomidorów OLE! możemy 
wyruszyć w kulinarną podróż pełną 
egzotycznych przygód.

To naprawdę możliwe! Wystar-
czy odkręcić wieczko słoiczka Su-

szonych pomidorów z kapara-
mi i czarnymi oliwkami w ole-
ju z ziołami, przełożyć warzywny 
przysmak do miseczki i podawać 
z grzankami pszennymi, crocclini 
lub krakersami owsianymi. Prze-
kąska ma oryginalny i wyszuka-
ny charakter - łączy w sobie smaki: 
słodkawy - suszonych pomidorów, 
pikantny - kaparów, gorzkawy - oli-
wek oraz aromat ziół: bazylii i ore-
gano. Połączone w olejowej zale-
wie tworzą wyśmienity bukiet.

SYMFONIA SMAKÓW
Przygotowując wyszukaną 

przekąskę możemy posługiwać 
się własną wyobraźnią kulinar-
ną. Amatorom makaronu Suszo-
ne pomidory z kaparami w oleju 
z ziołami zdecydowanie ułatwią 
przygotowanie eleganckiej pasty. 
Wystarczy sięgnąć po makaron ta-
giatelle, dodać suszone pomidory 
z kaparami, oprószyć parmezanem 
i skropić lekko olejem z ziołami 
ze słoiczka. 

Przekąska może być również 
dodatkiem dla włoskiej pizzy czy 
świeżej bagietki, aby w upalne po-
południe razem z przyjaciółmi ra-
czyć się lekkim i pysznym daniem 
na werandzie lub ogrodzie.
KLASYKA WCIĄŻ ZACHWYCA

Kiedy poszukujemy najbardziej 
klasycznego smaku suszonych po-
midorów, przygotowując na przy-
kład eleganckie zapiekanki z serem 
mascarpone, wciąż mamy do dys-
pozycji Suszone pomidory w ole-
ju z ziołami. Ich wyszukany, śród-
ziemnomorski i niebanalny charak-
ter doskonale podkreśli lampka wy-
trawnego czerwonego wina. W ta-
kiej aranżacji nie pozostaje nic inne-
go, jak zaprosić na romantyczną ko-
lację specjalnego gościa… (na)

Mistrzowskie trio smaku...

31 lipca w Starym Browarze zabrzmią praw-
dziwie męskie dźwięki. Podczas poznań-

skiego koncertu w ramach projektu Męskie Gra-
nie sponsorowanego przez markę Żywiec, usłyszy-
my m.in. Andrzeja Smolika, Macieja Maleńczuka, 
Kim Nowak oraz Nergala.

W ostatni weekend lipca, projekt Męskie Gra-
nie odwiedzi Poznań. W scenerii Starego Browaru 
wystąpią czołowi artyści polskiej sceny muzycz-

nej wraz z wybitnym twórcą animacji – Mariuszem 
Wilczyńskim. Przygotowaniem oprawy scenicznej 
zajął się Jarosław Koziara.

Koncert rozpocznie mistrz świata w scretcho-
waniu DJ Eprom, który odda publiczność w rę-
ce zespołu Kumka Olik i grupy Oxy.Gen. Po nich 
przyjdzie kolej na występ braci Waglewskich – 
grupy Kim Nowak, który ilustrować będą anima-
cje Mariusza Wilczyńskiego. Następnie będziemy 
mieli okazję posłuchać efektów współpracy Nerga-
la i Andrzeja Smolika – artystów reprezentujących 
zupełnie różne gatunki muzyki. Tego wieczoru 
usłyszymy również efekty Koleżeńskiego spotka-
nia Macieja Maleńczuka z Wojciechem Waglew-
skim, który zagra również Męską Muzykę z Fiszem 
i Emade. 

Mocny akcent hip-hopowy zapewni Abradab, 
a po jego występie przed publicznością zagra Voo 
Voo. Występom na scenie towarzyszyć będzie mul-
timedialna wystawa przygotowanych specjalnie na 
tą okazję zdjęć Tomasza Sikory.

Sponsorem projektu Męskie Granie jest mar-
ka Żywiec.

Bilety w cenie 60 zł dostępne na: www.me-
skiegranie.pl, www.eventim.pl, w Salonach Em-
pik oraz wszystkich punktach sprzedaży Even-
tim.

Męskie Granie w Starym Browarze

Piękna opalenizna
Nutrikosmetyk Inneov inten-

sywna opalenizna antiox (89 zł) 
zwiększa odporność skóry na 
działanie promieni UV. Poma-
ga przyspieszyć i uzyskać rów-
nomierną opaleniznę. Przeciw-
działa starzeniu się skóry. Eks-
trakt z owoców agrestu indyj-
skiego wraz z witaminą E  i ka-
rotenoidami ma wysoką zdol-
ność działania przeciwutlenia-
jacego. W hinduskiej tradycji 
ajurwedyjskiej agrest indyjski to 
owoc długowieczności, bo drze-
wo agrestu jest odporne na pro-
mienie słoneczne, a jego owo-
ce nawet bardzo dojrzałe, długo 
utrzymują się na drzewie. FOT. - INNEOV

ZDROWIE
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18.06. drużyna wyjechała 
na pierwsze zgrupowanie. We 
Wronkach Lechici spędzili 6 dni. 
Po powrocie do stolicy Wiel-
kopolski, piłkarze Mistrza Pol-
ski rozegrali sparing z Mistrzem 
Norwegii, Rosenborgiem Tron-
dheim. Mecz zakończył się re-
misem 1:1. 

Później zawodników czekał 
kolejny obóz szkoleniowy, tym 
razem w Austrii. W St. Ulrich 
am Pillersee Lechici rozegrali 
cztery sparingi. Pierwszy z nich, 
ze Slovanem Bratysława, odbył 
się 29.06. i skończył bezbram-
kowym remisem.  Mecz z Par-
tizanem Belgrad, jako jedyny 
podczas zgrupowania, zakończył 
zwycięstwem Lechitów. Ostat-
nimi ze sparingpartnerów Lecha 
były Dinamo Zagrzeb i Slavia 
Praga. Wyniki tych sparingów 
nie były korzystne dla Pozna-
niaków, pierwszy przegrali 2:1, 
drugi 2:0. 

Ostatnimi czasy dużo mówi-
ło się o transferze Roberta Le-
wandowskiego. Młody piłkarz 
po kilku tygodniach negocja-
cji, zajął miejsce w składzie jed-
nej z drużyn Bundesligi, Borus-
si Dortmund. Dużym zaintereso-
waniem skautów cieszył się tak-
że Sławomir Peszko. Jednak ku 
uciesze kibiców „Peszkin” pozo-
stał w Poznaniu, mimo, że starał 
się o niego nawet Panathinaikos 
Ateny. Kolejorza opuścił jesz-
cze jeden piłkarz, Zlatko Tane-

vski gra teraz w koszulce GKS-u 
Bełchatów.

Drużynę Lecha zasilił Jacek 
Kiełb - chyba jeden z niewie-
lu piłkarzy, których transfer nie 
był dla nikogo zaskoczeniem, 
a jedynie czystą formalnością. 
Inaczej było z Arturem Wich-
niarkiem. Po trzynastu latach, 
ku zdziwieniu nas wszystkich, 
„Król Artur” ponownie wystą-
pił w koszulce Lecha. Poznania-
cy mieli także szansę na pozy-
skanie Artura Sobiecha i Macie-
ja Sadloka, jednak oferta Polonii 
Warszawa, okazała się korzyst-
niejsza i dla piłkarzy i dla cho-
rzowskiego klubu. 

W dwóch sparingach Kole-
jorza zagrał Czarnogórzec Petar 
Vukcević, ale w związku z nieza-
dowalającymi wynikami testów, 
działacze klubu nie zdecydowali 
się na zakup tego zawodnika.  To-
czą się nadal rozmowy nad pozy-
skaniem Łotysza Artjomsa Rud-
nevsa grającego aktualnie w li-
dzie węgierskiej, ale pytanie kie-
dy uda się je zakończyć pozostaje 
nadal bez odpowiedzi.

Wszyscy czekamy z niecier-
pliwością na pierwsze pojedyn-
ki Lecha Mistrzów Interem Baku 
w Lidzie Mistrzów, które odbędą 
się 14 i 21 lipca.

Życzymy Lechitom wygra-
nej w tej rundzie i dalszych suk-
cesów w rozgrywkach europej-
skich.

ADA MAŃKOWSKA

Ekstraklasa

Wieści z Bułgarskiej
Już od 14 czerwca piłkarze Lecha zaczęli przygotowania do 
nowego sezonu 2010/2011. Pierwsze cztery dni poświęcili na 
badania oraz treningi w Poznaniu. 

Poprawkę pozytywnie zaopi-
niowały dwie komisje - kul-

tury fizycznej oraz finansów. 
Radni mają jednak wątpliwości. 
Dalszej budowy nie chcą blo-
kować, ale Ryszarda Grobelne-
go prezydenta Poznania, czy-
li właściciela stadionu, planują 
poprosić o wyjaśnienia dotyczą-
ce między innymi projektu, je-

go późniejszych zmian oraz wy-
datków. 

Jest to tym bardziej zrozu-
miałe w kontekście faktu, iż po-
czątkowo zakładano, że przebu-
dowa stadionu przy ulicy Buł-
garskiej będzie kosztować oko-
ło 460 milionów złotych, a tym-
czasem przekroczy… 700 milio-
nów. (na)

Dodatkowe miliony 
na stadion
Ponad 92 miliony złotych potrzeba jeszcze na budowę sta-
dionu Lecha przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Pieniądze na 
dodatkowe prace wokół obiektu mają pochodzić ze zwrotu 
podatku VAT, a stosowną budżetową poprawkę 8 czerwca 
miała przegłosować poznańska Rada Miasta.

Wielogodzinne podróże, 
wysoka temperatura la-

tem i publiczne toalety to czę-
sto cena jaką musimy zapłacić 
za odpoczynek z dala od domu. 
Co zrobić, by podczas podróży 
nie nabawić się infekcji okolic 
intymnych albo dróg moczo-
wych?  W upalne dni wybie-
raj przewiewną bieliznę z na-
turalnych tkanin (np. baweł-
na) lub z nowoczesnych  ma-
teriałów przepuszczające po-
wietrze.  Staraj się nosić figi, 
bo stringi  nie stanowią żadnej 
zapory dla bakterii. Wilgotne 
chusteczki do higieny intymnej 
lub dziecięce są niezbędne pod-
czas długiej podróży i po każ-
dej wizycie w publicznej toale-
cie. Miej zawsze ze sobą swój 
papier toaletowy bez barwni-
ków i substancji zapachowych.

Uchronić się przed przy-
krymi infekcjami pomogą do-
ustne probiotyki ginekologicz-
ne. Pierwszym na polskim ryn-
ku jest LaciBios femina, re-

Letnie grillowanie może być 
zgubne dla naszego serca... 

Kiełbasa, kaszanka, karkówka 
z dodatkiem ketchupu, musztar-
dy i oczywiście piwa. To skutku-
je odkładaniem się dodatkowych 
kilogramów. Nasycone kwasy 
tłuszczowe powodują wzrost we 
krwi niezdrowego cholesterolu, 
a ten miażdżycę naczyń krwio-
nośnych, nadciśnienie i powikła-
nia kardiologiczne.

Jest kilka zasad grillowania 
bez obaw o własne zdrowie.  Do 
pieczenia wybierajmy mniej tłu-
ste mięso – np. kurczak, indyk, 
a organizm lepiej poradzi sobie 

Zadbaj o serce

Ryzykowna podróż

komendowany przez Polskie 
Towarzystwo Ginekologiczne. 
LaciBios femina (ok. 21 zł) 
to wyjątkowy, doustny prepa-
rat probiotyczny dbający no-
wocześnie o zdrowie intym-
ne kobiety. Zawiera kompo-
zycję 2 starannie dobranych 
szczepów bakterii kwasu mle-
kowego o dobroczynnym dzia-
łaniu na florę bakteryjną ukła-
du moczowo-płciowego. Re-
guluje i wzmacnia mikroflo-
rę jelita, które jest siedliskiem 
owych patogennych bakterii 
i grzybów migrujących z jelita 
do pochwy. Wzmocni barierę 
ochronną pochwy i przywróci 

jej kwaśne pH. Kapsułki moż-
na stosować profilaktycznie i w 
trakcie infekcji.

Kolejny nowoczesny pre-
parat ProUro (19 zł, 15 kap-
sułek) to suplement diety de-
dykowany kobietom dla zdro-
wia i sprawnego funkcjonowa-
nia dróg moczowych. Opty-
malna dawka standaryzowane-
go wyciągu z żurawiny wiel-
koowocowej,  bogata w pro-
antocyjany (36 mg) utrzymu-
je w drogach moczowych śro-
dowisko niekorzystne dla roz-
woju bakterii Escherichia coli 
oraz wspomaga ich usuwanie 
z dróg moczowych. Witami-
na C powoduje natomiast ob-
niżenie pH moczu, co sprzyja 
utrzymaniu w dobrej kondycji 
dróg moczowych. Jedna do-
ustna kapsułka dziennie Pro-
Uro dba o zdrowie i sprawne 
funkcjonowanie dróg moczo-
wych. (mik)

Mamy dla naszych 
czytelników 10 zestawów 
w składzie: suplement 
Lacibios femina, prak-
tyczny plecak oraz pre-
parat ProUro. Prosimy 
o przysyłanie maila z te-
matem tydzien-podróż 
na adres: twojtydzien-
monika.@gmail.com i w 
mailu prosimy wymie-
nić nazwę przynajmniej 
1 preparatu z informa-
cją, na jakie dolegliwo-
ści powstał. Proszę po-
dać imię nazwisko i nu-
mer telefonu.  

z jego strawieniem. Jeśli lubi-
my czosnek – stosujmy go dla 
naszego serca. Ekstrakt z czosn-
ku stosowany jest w profilakty-
ce miażdżycy naczyń tętniczych. 
Czerwone mięso lepiej zama-
rynować podgotować lub upiec 
w domu, a szybciej się upiecze 
na grillu. Kawałki powinny być 
cienkie. Doskonałą alternaty-
wą dla tłustych potraw są ryby. 
Rybi tłuszcz zawiera zdrowsze 
dla serca kwasy omega-3. Po-
wodują one spadek cholesterolu 
LDL i trójglicerydów, a wzrost 
dobrego cholesterolu – frakcji 
HDL. Warzywa i owoce upie-
czone w folii czy bezpośrednio 
na ruszcie są pyszne, a mniej ka-
loryczne. Niech na stole nie za-
braknie sałatek i surówek. 

Można też uzupełniać dietę. 
Preparatem, który komplekso-
wo zadba o każde serce, dostar-
czając mu niezbędnych substan-
cji jest suplement diety Novo-
cardia (cena ok. 18 zł), produ-
kowany przez firmę ASA. Uni-
kalna receptura preparatu składa 

się z wysokogatunkowego ole-
ju rybiego, zawierającego kwa-
sy EPA i DHA, kwasu foliowe-
go, witamin B6, B12 i wycią-
gu z czosnku w odpowiednich 
proporcjach. Reguluje poziom 
cholesterolu i ciśnienie krwi 
oraz uelastycznia ściany naczyń 
krwionośnych.  Dodatkowo No-
vocardia zawiera witaminę E i 
ma właściwości przeciwutlenia-
jące. Olej rybi, czosnek, witami-
ny... wszystko w jednej kapsuł-
ce. Novocardia to dobry wybórd 
dla serca. (mik)

Mamy dla naszych Czytelników 10 zestawów, w skład któ-
rych wchodzą: preparat NOVOCARDIA, poradnik „Jak dbać 
o serce” oraz torba ekologiczna. Prosimy o przysłanie ma-
ila z tematem novocardia na adres: twojtydzienmonika.@g-
mail.com  z odpowiedzią na pytanie: jakie składniki korzyst-
ne dla pracy serca zawiera Novocardia (proszę wymienić 
przynajmniej dwa). Proszę podać imię nazwisko i numer te-
lefonu.  

FOT.- ASA

FOT.- ASA
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I MIASTO STAJE SIĘ PROSTSZE
MIEJSKIE SAMOCHODY NISSAN

www.nissan.pl

O szczegóły i jazdę próbną pytaj w naszym salonie Nissana.

DOPASOWANY DO TWOJEGO  
STYLU ŻYCIA I BUDŻETU. 
PO PROSTU.

N
O

T
E

 OD 

39 900 ZŁ

PRZYJAZNA TECHNOLOGIA.  
SYMPATYCZNA CENA. 
PO PROSTU.

M
IC

R
A

 OD 

33 900 ZŁ

Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Oferta jest ważna dla umów podpisanych z klientami w okresie 
od dnia 04/05/2010 do dnia 30/06/2010 lub do wyczerpania zapasów. 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: 6,9 l/100 km; Emisja CO2: Note: 115–149 g/km, Micra: 139–163 g/km, 
Tiida: 165 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl
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KRONIKA TOWARZYSKA

AUTORYZOWANY DEALER NISSAN 
Salon w Przeźmierowie: ul. Rynkowa 160
tel: 61 816 33 80,
www.polody.pl

Salon w Poznaniu: ul. Tymienieckiego 38 
(róg Mieszka I)
tel: 61 825 50 96

Twój TYDZIEŃ
Najchętniej czytany 

w Wielkopolsce

Materiały motoryzacyjne przygotował 
TOMASZ MAŃKOWSKI

Dynamiczne właściwo-
ści jezdne oraz trzy-

litrowy 240-konny silnik 
wysokoprężny o maksy-
malnym momencie obro-
towym wynoszącym 450 
Nm idą w parze z jego ak-
tywnym stylem życia.

Artur Żmijewski od lat 
związany jest z marką Ci-
troën. Do tej pory wybie-
rał funkcjonalne rodzinne 
vany - od Xsary Picasso, 

przez C8, aż po Grand C4 
Picasso.

Spytany o pierwsze ki-
lometry przejechane no-
wym samochodem, Artur 
Żmijewski odpowiedział:

- Największe wraże-
nie robi na mnie ogromny 
zapas mocy oraz komfort 
jazdy. Jadąc tym samocho-
dem czuję się jakbym sie-
dział w domu na wygodnej 
kanapie.

Artur Żmijewski 
i Citroen C5
Styl i dynamizm to cechy, które bez wątpienia łączą 
Artura Żmijewskiego i Citroëna C5. To właśnie na 
ten model w wersji sedan Exclusive zdecydował 
się aktor. 

Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Oferta jest 
ważna dla umów podpisanych z klientami do wyczerpania zapasów. 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: 6,9 l/100 km; Emisja CO2: Note: 115–149 g/km, Micra: 139–163 g/km,
Tiida: 165 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl

Od czerwca w Polskich 
salonach Nissana dostęp-
ny jest charakterystycz-
ny model Cube. Za cenę 
69.900 zł klient otrzymu-
je bardzo bogato wypo-
sażoną wersję z benzyno-
wym silnikiem o pojem-
ności 1.6. W cenie znajdu-
je się sześć poduszek po-
wietrznych, systemy ABS, 
EBD, ESP, 16-calowe felgi 
aluminiowe, czujniki desz-
czu i świateł, tempomat 
z ogranicznikiem prędko-
ści, system inteligentnego 
kluczyka, szklany dach, 
automatyczna klimatyza-
cja, system Nissan Con-
nect z nawigacją, odtwa-
rzaczem CD, Bluetooth, 
złączem iPod i USB oraz 
kamerą ułatwiającą parko-
wanie. Dodatkowo samo-
chody są oferowane w ko-
lorach metalicznych i per-
łowych co nie wymaga do-
płaty. 

Nowy Cube to już 
wprawdzie trzecia genera-
cja tego modelu, ale pierw-
sza, która oferowana jest 
poza Japonią i pierwsza 
z kierownicą zarówno po 
lewej, jak i prawej stronie.

Chociaż z profilu po-
dobny jest do swojego po-
przednika, nowy Cube to 
zupełnie nowa konstruk-
cja. Kwadratowa stylisty-
ka pozostała, została jed-
nak złagodzona większą 
ilością krzywizn i geome-

trycznych kształtów. Au-
to jest teraz masywniej-
sze, ma większych rozstaw 
osi, co powoduje, że jesz-
cze lepiej prezentuje się na 
drodze.

DESIGN
Nowy Nissan Cube od 

swojego poprzednika jest 
dłuższy, wyższy i szerszy. 
Rozstaw osi wynoszący 
2530 mm oznacza, że sa-
mochód urósł o 170 mm, 
podczas gdy ogólna dłu-
gość zwiększyła się o 250 
mm z wynikiem 3980 mm. 
Ma 1670 mm wysokości 
i 1695 mm szerokości, co 
oznacza odpowiednio do-
datkowe 54 mm i 85 mm. 
Dla porównania, Nissan 
Note jest dłuższy, z roz-
stawem osi wynoszącym 
2600 mm i całkowitą dłu-
gością 4100 mm, ale je-
go wysokość to zaledwie 
1550 mm.

Pudełkowate nadwozie 
Cube’a oferuje dużo prze-
strzeni wewnątrz. Podczas, 
gdy niecodzienna, asyme-
tryczna stylistyka tyłu wy-
różnia to auto spośród po-
zostałych modeli, ma ona 
też swoje praktyczne za-
stosowanie: zachodzące na 
tylny słupek okno znacznie 
zwiększa widoczność do 
tyłu, co przydaje się szcze-
gólnie podczas parkowa-
nia równoległego. Klapa 
bagażnika otwiera się na 

Nissan Cube w PolsceNissan Cube w Polsce

bok, w celu ułatwienia za-
ładunku bagaży, a tym sa-
mym poprawy komfortu 
i bezpieczeństwa. Posiada 
trzy pozycje otwarcia, uła-
twiające załadunek i roz-
ładunek w ciasnych miej-
scach bez potrzeby trzy-
mania drzwi.

RELAKSUJĄCY 
I USPOKAJAJĄCY
Stylistyka wnętrza jest 

równie oryginalna. Kana-
powy styl foteli z przodu 
i z tyłu tworzy relaksującą 
i uspokajającą atmosferę. 
Ogólny uspokajający kli-
mat wygody panujący we 
wnętrzu pogłębiony jest 
przez występujący w stan-
dardzie szklany dach z za-
słoną, która wpuszcza 
światło do kabiny. Dostęp-
na jest także przesuwa-
na żaluzja, która całkowi-

cie blokuje dostęp światła 
do kabiny. Auto posiada 
ogromną przestrzeń ładun-
kową oraz możliwość swo-
bodnej aranżacji wnętrza.

C u b e  z b u d o w a n y 
jest na zmodyfikowanej 
i uznanej przednionapędo-
wej platformie B Nissana, 
którą współdzieli z mo-
delem Note. Szeroki roz-
staw osi oraz sprawdzo-
ne zawieszenie - kolum-
ny MacPhersona z przo-
du oraz belka skrętna z ty-
łu - stanowią idealne po-
łączenie dla bezpieczne-
go prowadzenia i komfor-
towej jazdy. 

Cuba napędza 1.6-li-
trowy silnik benzynowy 
o mocy 110KM Za prze-
niesienie napędu odpowia-
da pięciobiegową skrzynia 
manualna. 
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Na starcie drugiego Eko 
Rajdu Kontrolowane-

go, zorganizowanego przez 
organizatorów kolejnej edy-
cji Moto Show w Sosnowcu 
-  stanęło 7 załóg, które mia-
ły do pokonania trasę o dłu-
gości prawie 230 km. Obok 
sportowej hybrydy Honda 
CRZ znalazły się znane już 
na rynku modele:  Toyo-
ta Prius, Volvo C30 DRI-
Ve, dwa egzemplarze Skody 
Fabii i Fiat 500 (wszystkie 
trzy  w wersjach wysoko-
prężnych) oraz Fiat Panda 
Natural Power na gaz ziem-
ny CNG. 

Liczyło się nie tylko spa-
lanie, ale także czas przejaz-
du, przy czym zawodnicy 
musieli przestrzegać limi-
tów prędkości obowiązu-
jących na drogach, który-
mi jechali. Czuwał nad tym 
oparty o GPS system firmy 
Keratronik, który co minu-
tę sprawdzał prędkość sa-
mochodów, porównywał ją 

z danymi nawigacji sateli-
tarnej i zaznaczał przekro-
czenia prędkości. 

Trasa była bardzo róż-
norodna, prowadziła drogą 
ekspresową, drogami krajo-
wymi i wojewódzkimi i au-
tostradą, przez tereny za-
budowane i niezabudowa-
ne. Kierowcy musieli zma-
gać się sygnalizacją świetl-
ną, ciężarówkami, traktora-
mi i korkami na remonto-
wanych drogach.  

Pierwsze kilkadzie-
siąt kilometrów samocho-
dy przejechały w grupie, 
bo wszyscy dostosowywa-
li się do ograniczeń prędko-
ści i ekonomiki jazdy. Po-
tem peleton został rozerwa-
ny przez ruch uliczny i sy-
gnalizację świetlną. 

Zwycięzcą rajdu zo-
stała załoga Fiata 500 1,3 
Mjtd., dziennikarze Ro-
bert Bielecki i Marcin Łę-
czek. Uzyskali rekordo-
we, najniższe średnie zu-

Fiat 500 zwycięzcą Eko Rajdu
Załoga Robert Bielecki/Marcin Łęczek ustanowiła nowy, rekordowy wynik 
w średnim zużyciu paliwa - tylko 2,63 litra oleju napędowego na 100 km.

życie paliwa – tylko 2,63 
litra oleju napędowego na 
100 km i nie złapali żad-
nych  karnych punktów za 
przekroczenie prędkości, 
pokonując trasę zgodnie 
z przepisami ruchu dro-
gowego. 

Na drugim miejscu zo-
stała sklasyfikowana za-
łoga Toyoty Prius, Maciej 
Kaczmarek i Robert Mular-
czyk, a na trzecim załoga 
Volvo, Adam Herbut i Jacek 
Piotrowski. Tylko dwóm 
pierwszym załogom udało 
się osiągnąć spalanie poni-
żej 3 litrów na 100 km. 

W Eko Rajdzie Kon-
trolowanym startowała też 
załoga dziennikarska, Piotr 
Myszor i Maciej Rzońca na 
Fiacie Panda napędzany ga-
zem ziemnym. Co praw-
da organizatorom nie uda-
ło się znaleźć odpowied-
niego przelicznika średnie-
go spalania gazu na pali-
wo, ale przeliczając  wyni-
ki poszczególnych załóg na 
złotówki -  Panda okazała 
się najbardziej ekonomicz-
nym samochodem. W cza-
sie rajdu zużyła 11 metrów 
sześciennych gazu ziemne-
go, który kosztował 23 zło-
te. Zwycięzca, który osią-
gnął w czasie testu najniż-
sze spalanie 2,63 l oleju na-
pędowego na 100 km mu-
siał zapłacić za paliwo 28 
złotych. 

N-GINE RENAULT 
F1 TEAM SHOW to jedno 
z największych wydarzeń 
ze świata sportów moto-
rowych w naszym kraju. 
Po raz pierwszy bolid For-
muły 1 przejedzie po to-

rze wyścigowym w Polsce 
w czasie imprezy otwar-
tej dla szerokiej publicz-
ności i poprowadzi go je-
dyny Polak w Formule 1 – 
Robert Kubica. 

W i d z o w i e  N - G I -

NE RENAULT F1 TE-
AM SHOW zobaczą jako 
pierwsi w Polsce auto z li-
mitowanej serii Renault 
Megane GT Robert Kubi-
ca. Ten niezwykle eksklu-
zywny samochód, sygno-

Robert Kubica w PoznaniuRobert Kubica w Poznaniu
N-GINE RENAULT F1 TEAM SHOW, CZYLI DZIEŃ Z KUBICĄ – 17 lipca 2010 
17 lipca o godzinie 9 nastąpi otwarcie bram Toru Poznań i rozpocznie się 
największe święto Formuły 1 w Polsce, N-GINE RENAULT F1 TEAM SHOW. 
Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana gama najnowszych sporto-
wych modeli Renault. Robert Kubica powita zgromadzonych fanów okrąże-
niem w Renault Megane CC o godz. 11.45. Tylko niewiele ponad 4 godziny 
będą dzieliły widzów od punktu kulminacyjnego – przejazdu Roberta Kubicy 
po torze wyścigowym w Poznaniu bolidem Renault F1 Team.

wany przez naszego kie-
rowcę F1, będzie dostępny 
wyłącznie w Polsce i tylko 
w liczbie 30 sztuk. 

Na początek Robert Ku-
bica wraz z dwoma młody-
mi kierowcami z zespołu 
RK Kart Junior Team za-
prezentuje swoje umiejęt-
ności na torze kartingo-
wym. Następnie na roz-
grzewkę przejedzie po To-
rze Poznań samochodem 
o mocy 360 KM, czyli 

Nowym Renault Megane 
Trophy. Po nim na miej-
scu akcji pojawi się For-
muła Renault 2000 (kie-
rowcy: Maurycy Kochań-
ski i Jakub Śmiechowski) 
i Megane Trophy Karoli-
ny Czapki. O godz. 16 na 
torze zapanuje atmosfe-
ra Grand Prix Formuły 1, 
czyli Robert Kubica poka-
że co potrafi bolid Renault 
F1 Team. 

Ten niezwykły pokaz 

zakończy uroczysta cere-
monia z szampanem, ale 
nie będzie to koniec emo-
cji dla fanów motoryzacji. 
O godz. 17.30 rozpocz-
nie się próba bicia rekordu 
świata na przejazd najdłuż-
szej kolumny aut Renault. 
Aby pobić ten rekord, 
na miejsce musi przybyć 
przynajmniej 566 samo-
chodów marki Renault.  

Wśród atrakcji nie za-
braknie Szkoły Jazdy Re-
nault, eksperta doskona-
lenia techniki jazdy oraz 
wyjątkowej ekspozycji sa-
mochodów rajdowych Re-
nault Zdunek Clio Cup. 

Na poszukiwaczy do-
datkowych emocji czekają 
od godz. 9 do godz. 18.30: 
symulatory F1, pit stop – 
czyli zmiana kół na czas, 
human joystick – czyli gra, 
w której widownia steru-
je samochodem na ekranie 
za pomocą ruchu rąk, butik 
z oryginalnymi gadżetami 
zespołu Renault F1 Team 
oraz specjalne atrakcje F1 
dla rodzin z dziećmi. 

Szczegółowy program 
N-GINE RENAULT F1 
TEAM SHOW na  www.
renaultf1teamshow.pl 

Materiały motoryzacyjne przygotował 
TOMASZ MAŃKOWSKI


