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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

ZDROWIE

Stawy stanowią najważniej-
szą część układu ruchu. Mają  
skomplikowaną budowę najczę-
ściej ulegają uszkodzeniu. Glu-
kozamina, występująca natural-
nie w więzadłach, chrząstkach 
i ścięgnach, ma niebagatelną ro-
lę w funkcjonowaniu chrząstki 
stawowej - utrzymaniu jej prawi-
dłowej struktury i odbudowie. 

Artresan  (firmy ASA) 
z siarczanem glukozaminy jest 
polecany jako preparat wzmac-
niający i odżywiający chrząstkę 
stawową. Przyśpiesza regenera-
cję komórek chrząstki stawo-
wej, syntezę kolagenu chrząst-
ki stawowej oraz substancji po-
ślizgowej w stawach (płynu ma-
ziowego). Przyda się w przypad-
ku: fizjologicznych zmian struk-
tury chrząstki stawowej związa-
nych ze starzeniem się organi-
zmu, sztywności stawów, w za-
burzeniach ruchu, przy znacz-
nym obciążeniu stawów: spor-
towcy, osoby z nadwagą, w cza-
sie rekonwalescencji po kontu-
zjach stawów, dla osób starszych 
i dla kobiet w okresie menopau-
zy. Cena ok. 31 zł (90 kaps.)

26 września roku będzie 
w Polsce obchodzony Świato-
wy Dzień Serca Preparatem, któ-
ry kompleksowo zadba o każ-
de serce, dostarczając mu nie-
zbędnych substancji jest suple-
ment diety Novocardia, produ-
kowany przez firmę ASA. Uni-
kalna receptura preparatu składa 
się z wysokogatunkowego ole-
ju rybiego, zawierającego kwasy 
EPA i DHA, kwasu foliowego, 
witamin B6, B12 i bezzapacho-
wego wyciągu z czosnku. Re-

Mamy dla naszych Czytelni-
ków 10 zestawów, w skład 
których wchodzą: preparat 
NOVOCARDIA, preparat AR-
TRESAN, poradnik „Jak dbać 
o serce” oraz torba ekologicz-
na. Prosimy o przysłanie ma-
ila z tematem „Serce i stawy” 
na adres: twojtydzienmonika-
@gmail.com  z odpowiedzią 
na pytanie: jakie składniki 
korzystne dla pracy serca 
zawiera Novocardia (proszę 
wymienić przynajmniej dwa) 
i co zawiera Artresan. Proszę 
podać imię nazwisko i numer 
telefonu.

guluje poziom cholesterolu i ci-
śnienie krwi oraz uelastycznia 
ściany naczyń krwionośnych.  
Dodatkowo Novocardia zawie-
ra witaminę E i ma właściwo-
ści przeciwutleniające. Wszyst-
ko w jednej kapsułce. Cena ok. 
18 zł (60 kaps.)

FOT.- ASA

Seria kosmetyków Ecollagen 
[3D+] Oriflame w rewolucyj-
ny sposób wypełnia zmarszczki 
od środka. Naturalne olejki przy-
wracają skórze aksamitną gład-
kość. Kompleks trójpeptydowy 
i kwas hialuronowy wypełniają 
zmarszczki od wewnątrz w trzech 
wymiarach - długości, głębokości 
i szerokości. 

Kolagen jest głównym biał-
kiem w skórze, który nadaje jej 
kształt i elastyczność. Wraz z wie-
kiem ilość kolagenu w skórze spa-
da, więc tak istotne jest dostar-
czenie skórze składników stymu-
lujących wytwarzanie kolagenu, 
jak kompleksu trójpeptydowego. 
W procesie starzenia skóra traci 
zdolność wiązania wody, co po-
woduje powstawanie zmarszczek. 
Kwas hialuronowy silnie wiąże 
wodę w naskórku, jest odpowie-

dzialny za nawilżenie skóry, jej 
jędrność i sprężystość. 

Krem przeciwzmarszczkowy 
na noc Ecollagen [3D+] – dodaje 
skórze elastyczności oraz wypeł-
nia i koryguje zmarszczki. Udo-
skonalona formuła z komplek-
sem trójpeptydowym i kwasem 
hialuronowym rege-
neruje oraz wygładza 
zmarszczki podczas 
snu. Krem stymulu-
jąc regenerację skóry 
w nocy i zwiększając 
produkcję kolagenu, 
skutecznie zwalcza 
zmarszczki. Nad ra-
nem skóra jest nawil-
żona, miękka i wypo-
częta. Cena 79 zł, 50 
ml.  

Mamy dla naszych Czytel-
niczek 5 zestawów Ecolla-
gen ufundowanych przez 
firmę ORIFLAME. W skład 
zestawu wchodzi Krem 
przeciwzmarszczkowy 
na noc Ecollagen [3D+] 
oraz Tonik Ecollagen. Pro-
simy o maile na adres 
twojtydzienmonika@gmail.
com z tytułem Ecollagen. 
W mailu proszę podać ak-
tywne składniki serii.

Rewolucja dla zmarszczek

Woda, powietrze i światło to 
najwięksi wrogowie trwałości 
koloru włosów. Szampon chro-
niacy trwałość delikatnych ko-
lorów Vitamino Color L’Oreal 
Professionnel  to nowa, ultra ła-
godna baza myjąca z pochodną 
tauryny (bez siarczanów), która 
pomaga chronić płaszcz lipido-
wy włosa, aby ograniczać wni-
kanie wody we włókno włosa, 
jako głównej przyczyny utraty 
koloru. Włosy o delikatnych ko-
lorach są  więc łagodnie oczysz-
czone, a kolor dobrze chroniony 
przed blaknięciem. Cena ok. 50 
zł, 250 ml. Wygładzająca od-
żywka do włosów koloryzowa-
nych Vitamino Color L’Oreal 
Professionnel pomaga zacho-
wać wspaniały połysk włosów 
koloryzowanych bez spłukiwa-
nia. Zawiera Color Guard Sys-
tem. To pochodna witaminy E, 
naturalnego antyoksydantu, ak-

tywne proteiny pszenicy i ami-
nokwasy. W rezultacie włosy są 
chronione, łatwo się  rozczesują 
i są błyszczące. Cena ok. 68,50 
zł, 150 ml.

Włosy pod ochroną

Pomadka 3w1 
Oriflame stworzył  po-

madkę Oriflame Beau-
ty Triple Core, która ja-
ko pierwsza na świecie łą-
czy cechy trzech kosmety-
ków: błyszczyka, szmin-
ki i balsamu połączonych 
w jedną całość. Błysz-
czyk zapewnia olśniewa-
jący blask, balsam pozo-
stawia usta miękkie i na-
wilżone, a szminka, dzię-
ki zawartości pigmentów o in-
tensywnych kolorach zapewnia 
trwałość. Pomadka Triple Co-
re Oriflame zawiera nawilżają-
ce awokado i olejek jojoba, ru-
mianek i witamina E wygładza-
ją usta, a wyciąg z masła shea 
łagodzi, odżywia i chroni. 10 ko-
lorów ukryto w eleganckich opa-
kowaniach. Cena 29,90 zł, 4g. 

Dotleniający make-up
Nowy dotleniający podkład 

pod makijaż Oriflame Beau-
ty Oxygen Boost o właściwo-
ściach orzeźwiających na długo 
matuje skórę. Ekstrakt z brązo-
wych alg stymuluje wchłania-
nie tlenu przez komór-
ki skóry, cera zysku-
je świeżość i blask. 
Podkład to lekka kre-
mowa konsystencja 
i kaszmirowa formu-
ła, co sprawia, że skó-
ra jest wygładzona 
i matowa. Wygod-
ne opakowanie ma 
dozownik. Dostęp-
ny jest w 6 odcie-
niach. Cena 42 zł, 
30 ml.

Szampon leczy
S z a m -

pon prze-
c i w ł u p i e -
żowy sel-
s u n  b l u -
e® do wło-
sów normal-
nych stano-
wi unikalne 
połączenie 
aktywnego 
składnika, 
który zwalcza nawet najbardziej 
uciążliwy łupież i zapobiega je-
go nawrotom oraz substancji my-
jących i odżywczych, które spra-
wiają, że włosy są czyste, pięk-
ne, mają zdrowy wygląd i co-
raz mniej się przetłuszczają. Sel-
sun blue® zawiera 1% roztwór 
disiarczku selenu – substancji, 
która ma silną aktywność prze-
ciwgrzybiczą, hamuje nadmier-
ne złuszczanie, zaczerwienienie 
i świąd. Cena 25 zł, 125 ml.

Bez plam
I n t e n s y w n y 

krem rozjaśniają-
cy na przebarwie-
nia Iwostin Luci-
din służy do pielę-
gnacji skóry z prze-
barwieniami spo-
wodowanymi pro-
mieniowaniem sło-
necznym lub in-
nymi czynnikami. 
Skuteczne działa-
nie kremu zapew-
nia innowacyjny, opatentowany 
kompleks Dermawhite® NF LS 
oraz witamina E i filtry UV. Wy-
jątkowa kombinacja przebada-
nych składników aktywnych za-
pewnia wielokierunkowe działa-
nie usunięcie istniejących prze-
barwień oraz zapobieganie po-
wstawaniu nowych zmian. Po 8 
tygodniach kuracji skóra nabiera 
blasku, a jej koloryt jest wyrów-
nany. Cena 35 zł, 40 ml.

Krem doskonały
Krem NORMADERM na dzień VICHY został 

udoskonalony, redukuje niedoskonałości, nawet te 
nawracające. Po raz pierwszy ma podwójne dzia-
łanie - oczyszczające i łagodzące podrażnienia. Za-
wiera Zindacone+ działa silnie matująco i zmniejsza 
pory, aby oczyścić skórę i zredukować błyszczenie. 
Naskórek jest gładki i ukojony od pierwszego zasto-
sowania. Do wnętrza porów dostarczany jest kom-
pleks składników aktywnych, które zatrzymują na-
mnażanie się bakterii i łagodzą, aby zmniejszyć po-
drażnienia naskórka i zlikwidować niedoskonałości. 
Naskórek zostaje odbudowany w 4 tygodnie. Cena 75 
zł, 50 ml.
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- Kiedy był pan pierwszy raz 
w życiu w teatrze?

- Nie pamiętam dnia tygodnia, 
ale było to o godzinie 19. Pierw-
szy raz w życiu w teatrze byłem 
w Operze poznańskiej. Rodzice 
zabrali mnie na operę „Straszny 
dwór” i pamiętam, że najbardziej 
fascynującym momentem było dla 
mnie, gdy podniosła się piękna 
kurtyna. Trochę niepokoił mnie 
wówczas hałas dochodzący – jak 
się później dowiedziałem – z ka-
nału dla orkiestry, bo wydawało 
mi się, że muzycy nie przygoto-
wali się przed przedstawieniem 
i szybko coś ćwiczyli.

- Ile pan miał wtedy lat?
- Zaledwie sześć. Było to na 

przełomie 1946 i 1947 roku. Pa-
miętam, że tego dnia była zima ze 
śniegiem.

- Czy po tym pierwszym ra-
zie już pan teatr pokochał?

- Nie. Tamta wizyta w operze 
była dla mnie sporym przeżyciem, 
w pamięć wryły mi się kostiumy, 
scenografia, sama atmosfera spek-
taklu. Nie byłem jednak w sta-
nie przeczytać libretta, nie rozu-
miałem więc o co chodzi. Szyb-
ko pogubiłem się w akcji. Dopie-
ro jakiś czas potem zaprowadzono 
mnie do teatru na zapleczu Teatru 
Nowego na przedstawienie, była 
to komedia muzyczna, „Domek 
trzech dziewcząt”. I to był dopiero 
ten moment, w którym zrozumia-
łem teatr, wtedy teatr mnie zafa-
scynował. Występowały na scenie 
piękne kobiety z dziwnie wymalo-
wanymi twarzami, to zauważyłem 
na początku…

- A wtedy ile miał pan lat?
- To już było w pierwszej kla-

sie. Wtedy tak naprawdę zacieka-
wił mnie i zaintrygował świat te-
atru, ten inny trochę świat. By-
łem zachwycony tym spekta-
klem, choć zapewne podchodzi-
łem wówczas do niego bardzo 
bezkrytycznie, ponieważ nie mia-
łem żadnego doświadczenia, żad-
nego punktu odniesienia. Potem 
sam sobie zacząłem teatr robić. 
Rodzice moi na szczęście dosyć 
często zabierali mnie na przedsta-
wienia, ale – niestety – nigdy nie 
byłem jako dziecko w teatrze lal-
kowym. Dzisiaj tego bardzo ża-
łuję, ale być może właśnie wte-
dy robiłem swój teatrzyk podwór-
kowy… Tak naprawdę, świado-
mie, wszedłem w to życie teatral-
ne w Teatrze Eksperymentalnym 
Kuźnica w Poznaniu, który dzia-
łał przy ówczesnej ulicy Inżynier-
skiej. Tam była taka wybuchowa, 
ale zapewne i radosna, miesza-
nina aktorów bardzo dojrzałych 
i doświadczonych oraz adeptów 
w tym zawodzie. Tam się spotka-
łem po latach ze swoją kuzynką 
Emilią Krakowską, tam się spo-
tkałem po raz pierwszy ze Zdzi-
sławem Wardejnem, z Tadeuszem 
Malakiem itp., ale także z Elizą 
Peter-Bortnowską aktorką przed-
wojenną, która wnosiła taki fan-
tastyczny ton i tradycję polskich 
aktorów kresowych. Miedzy ty-
mi aktorami był bezpośredni kon-
takt, ale i nienarzucona hierarchia 
autorytetów. Wszyscy mieli jeden 
wspólny cel – by przygotowywa-
ne przedstawienie było jak naj-
wspanialsze. 

W teatrze jest coś magicznego
Rozmowa z ROMUALDEM GRZĄŚLEWICZEM, szefem poznańskiej „Sceny na Piętrze”

- Co jest takiego w teatrze, że 
tacy ludzie jak pan potrafią po-
święcić mu całe swoje życie?

- Hm, nie wiem. W teatrze jest 
coś magicznego. Teatr robi „spu-
stoszenie” w wyobraźni, odczu-
waniu, rozumieniu słów. Wtedy, 
jako młody człowiek, nie miałem 
poczucia mijającego czasu i – to 
prawda – teatrowi poświęcałem 
nieomal cały czas.

- Są ludzie, którzy twierdzą, 
że teatr jest taki strasznie umow-
ny, sztuczny, nieprawdziwy. Fil-
mowi udało się pokonać tę gra-
nicę. Czy pan się zgadza z taki-
mi opiniami?

- Zdecydowanie nie. Teatr 
i film, to zupełnie coś innego, 
a jedno na pewno nie zastąpi dru-
giego. Siłą i – ma pan rację – swo-
istą słabością teatru jest konwen-
cja, czyli umowność, ale przecież 
żadnego widza, no chyba że jest 
w teatrze pierwszy raz, nie dziwi 
fakt, że bohater sztuki w ostatniej 
scenie dramatu ginie, a potem jest 
żywy i zdrowy i reaguje na okla-
ski. W kinie taka umowność by-

łaby nie do zniesienia, chociaż 
pierwsze filmy nieme, były bar-
dziej sztuczne niż spektakle te-
atralne, a ludzie to oglądali z wy-
piekami na twarzy. W tej umow-
ności teatru jest element jego ma-
gii i poezji. Dwie strony się uma-
wiają, mamy sobie coś do po-
wiedzenia – my pokażemy, a wy 
spróbujcie wejść w to, skomen-
tować.

- Od jak dawna szefuje pan 
poznańskiej „Scenie na Pię-
trze”? 

- Od marca 1991 roku. „Sce-
na” ma lat 30, ja jestem tutaj od 
19 lat. A zakładałem, że przycho-
dzę na rok…

- Spotyka się pan z różnymi 
wybitnymi aktorami. Z którymi 
lepiej się pracuje? Z młodszymi 
czy starszymi?

- Wiek nie ma znaczenia. Naj-
łatwiej rozmawia mi się z akto-
rami, gdy możemy patrzeć sobie 
w oczy. To nie jest z mojej stro-
ny szamaństwo, ale nieomal w stu 
procentach namawiałem do współ-
pracy takich aktorów, których sza-

nowałem za ich pracę, lubiłem ich 
albo wręcz kochałem. Pierwszy 
kontakt jest najczęściej telefonicz-
ny, ale dopiero w trakcie bezpo-
średniego spotkania dochodzi do 
tego porozumienia. Po propozycji 
złożonej Adamowi Hanuszkiewi-
czowi, Zbigniewowi Zapasiewi-
czowi, Gustawowi Holoubkowi, 
Grażynie Barszczewskiej, Barba-
rze Wrzesińskiej i wielu, wielu 
innym, aktorzy ci przystawali na 
moje warunki, choć w większo-
ści przypadków nie zdążyliśmy 
jeszcze poruszyć kwestii finan-
sowych.

- W „Scenie na Piętrze” rzad-
ko występują aktorzy młodego 
pokolenia. Dlaczego?

- Nieprawda, występują. Mag-
dalena Stóżyńska, aktorka war-
szawska, Agnieszka Różańska 
z Poznania…

- Miałem na myśli aktorów 
z „1 ligii”…

- Nie ma aktorów pierwszoli-
gowych w młodym pokoleniu…

- Oni stawiają zbyt wysokie 
wymagania finansowe, czy nie 

są zainteresowani teatrem? Wo-
lą film, seriale…

- Film i seriale zapewniają im 
wyższy poziom życia…

- Nie samym chlebem czło-
wiek żyje…

- Tak, ale jeść trzeba. Naj-
częściej po prostu trudno jest 
zgrać terminy. Kiedy pierwszy raz 
w „Scenie na Pietrze” pojawił się 
Michał Bajor w towarzystwie Mai 
Komorowskiej i Henryka Macha-
licy w spektaklu w reżyserii Fili-
pa Bajona „Z życia dżdżownic”, 
to on był rok po szkole teatralnej. 
Bywają więc na naszych deskach 
także młodzi aktorzy.

- Czy jest jakiś aktor, o któ-
rym pan marzy, by pojawił się 
w „Scenie na Pietrze”?

- Nie marzę. Szukam nowych 
aktorów, także młodych, i to się 
udaje. W październiku, 11 paź-
dziernika, zaprezentujemy wyjąt-
kowy spektakl – dokładnie w 180 
rocznicę ostatniego pożegnalne-
go koncertu Fryderyka Chopina 
w Warszawie w Teatrze Narodo-
wym na naszej scenie zaplanowa-
liśmy spektakl „Ostatni koncert”. 
Jego pomysłodawcą jest świetny 
pianista Rafał Odrobina, który za-
angażował parę młodych artystów. 
Wystąpią oni w kostiumach z epo-
ki, w trakcie grania muzyki Cho-
pina. Dialogi pochodzą z dwóch 
sztuk Stanisławy Fleszarowej-
-Muskat. Cała ta trójka to mło-
dzi ludzie… Moim zadaniem jest 
przekonywać ludzi, że warto przy-
chodzić także na „niegwiazdę”.

- Jakim człowiekiem był uro-
dzony w Poznaniu Roman Wil-
helmi?

- Poznałem Romana Wilhel-
miego osobiście na pięć tygodni 
przed jego trzecią w „Scenie na 
Piętrze” i ostatnią niestety pre-
mierą. Ta premiera odbyła się 24 
kwietnia 1991 roku, w reżyserii 
Zdzisława Wardejna. Poznałem 
Romka przez Zdzisława Wardej-
na, który akurat w tym czasie re-
żyserował adaptację monodramu 
„Sammy”. Z zaplanowanych pię-
ciu przedstawień odbyły się chy-
ba cztery. Roman Wilhelmi był 
kilka dni przed spektaklem i było 
widać, że jest to chory człowiek. 
Ale… Wracamy tutaj do magii 
teatru. Jego chorobę było widać 
w garderobie, w przerwie, za ku-
lisami… Ale na scenie choroba 
jakby znikała. Mam dwa zdję-
cia z tamtych dni, które Romko-
wi zrobił jego przyjaciel nieżyją-
cy Milan Kwiatkowski. Pierwsze 
jest z garderoby, gdy Romek się 
tego nie spodziewał (bez lampy 
błyskowej) i drugie, gdy uprze-
dził go że robi zdjęcie z fleszem. 
Na tych zdjęciach jest dwóch Ro-
manów Wilhelmich. Jeden cier-
piący, chory, drugi gotowy do 
pracy, skupiony.  Czyli… teatr 
w swojej magii potrafi także le-
czyć. Choć na chwilę, na moment 
bycia na scenie. Roman Wilhel-
mi miał wystąpić w „Scenie” 17 
i 18 listopada 1991 roku. Zmarł 
3 listopada. To był dla wszyst-
kich szok. W tym przypadku nie 
jest prawdziwe twierdzenie, że 
nie ma ludzi niezastąpionych, bo 
nieobecność Romana Wilhelmie-
go w kinie i teatrze jest cały czas 
bardzo widoczna…

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

FOT. — TOMASZ MAŃKOWSKI
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Pomocy 
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Lata 2007-2013 to okres nowej 
perspektywy finansowej w Unii 

Europejskiej. Zgodnie z założenia-
mi reformy polityki wobec obsza-
rów wiejskich od roku 2007 wspar-
cie obszarów wiejskich jest finan-
sowane w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich (EFR-
ROW). Opracowano Krajowy Plan 
Strategiczny oraz Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich.

- Program ten - mówi Leszek 
Wojtasiak, wicemarszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego - okre-
śla zakres i formę wsparcia obsza-
rów wiejskich w Polsce w latach 
2007-2013. W jego skład wchodzą 
cztery Osie: 1 - Poprawa konkuren-
cyjności sektora rolnego i leśnego; 
2 - Poprawa środowiska naturalne-
go i obszarów wiejskich; 3 - Jakość 
życia na obszarach wiejskich i róż-
nicowanie gospodarki wiejskiej; 4 
- Leader.

W jednym z Działań Osi 3 Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 - 2013 można 
pozyskiwać fundusze unijne mię-
dzy innymi na odnowę i rozwój 
wsi.

- W tym przypadku - dodaje 
Emilia Dunal, dyrektor departa-
mentu Programów Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu - 
chodzi przede wszystkim o popra-
wę jakości życia na obszarach wiej-
skich poprzez zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych miesz-
kańców wsi oraz promowanie ob-
szarów wiejskich. W ten sposób 
można rozwijać tożsamość społecz-
ności wiejskiej, wpływać na za-
chowanie dziedzictwa kulturowe-
go i specyfikę obszarów wiejskich, 
a także na wzrost atrakcyjności tu-
rystycznej i inwestycyjnej obsza-
rów wiejskich.

W tym działaniu pomocy fi-
nansowej udziela się podmiotom 

na: inwestycje w zakresie budowy, 
przebudowy, remontu lub wyposa-
żenia obiektów pełniących funkcje 
rekreacyjne, sportowe, społeczno-
-kulturalne; kształtowanie obsza-
ru przestrzeni publicznej; budowę, 
remont lub przebudowę infrastruk-
tury związanej z rozwojem funkcji 
turystycznych, sportowych lub spo-
łeczno-kulturalnych; zakup i odno-
wę obiektów charakterystycznych 
dla tradycji budownictwa w danym 
regionie, w tym budynków będą-
cych zabytkami z przeznaczeniem 
na cele publiczne itp.

W ramach PROW 2007-2013 
pomoc finansowa ma formę refun-
dacji części poniesionych kosztów 
kwalifikowanych projektu. Maksy-
malna wysokość pomocy na reali-
zację projektów dla jednej miejsco-
wości wynosi 75% kosztów kwali-
fikowalnych nie więcej jednak niż 
500.000 złotych w okresie realiza-
cji Programu. Wielkość pomocy 
przyznanej na realizację jednego 

projektu nie może być niższa niż 
25.000 złotych.

W Województwie Wielkopol-
skim z tych funduszy korzysta wie-
le gmin w tym także Kościoły, mię-
dzy innymi w gminie Lądek prze-
prowadzono remont więźby dacho-
wej i wymianę pokrycia dachowe-
go nad głównym korpusem i nad 
nawami bocznymi miejscowe-
go Kościoła Parafialnego; w gmi-
nie Krzywiń trwają prace związa-
ne z remontem i odbudową wia-
traka typu koźlak wraz z zagospo-
darowaniem okolicznego terenu; 
w Dobrzycy prowadzona jest re-
waloryzacja XVIII-wiecznego par-
ku przy Zespole Pałacowo-Parko-
wym. Są to najnowsze przykłady 
ochrony dziedzictwa kulturalno-hi-
storyczno-przyrodniczego na wsi 
przy wykorzystaniu funduszy unij-
nych udzielanych w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 w Woje-
wództwie Wielkopolskim.

ZESPÓŁ PARKOWO-
PAŁACOWY W DOBRZYCY

Pałac w Dobrzycy to klasycy-
styczny pałac położony w połu-
dniowo-wschodniej części tej miej-
scowości. Mieści się w malowni-
czym parku krajobrazowym utrzy-
manym w stylu angielskim. Był on 
wybudowany w latach 1798-1799 
przez czołowego architekta epoki 
klasycyzmu Stanisława Zawadz-
kiego dla adiutanta i szefa kance-
larii wojskowej króla Stanisława 
Augusta, generała Augustyna Go-
rzeńskiego.

Park, usytuowany u zbie-
gu dwóch nurtów rzeczki Poto-
ki (dopływ Lutyni), powstał rów-
nocześnie z pałacem. Był jednym 
z pierwszych w Wielkopolsce par-
ków krajobrazowych. W przeszło-
ści rosło w parku 120 gatunków 
drzew i krzewów Obecnie (po-
wierzchnia parku obejmuje 10,5 
ha) pozostało około 40 gatunków, 
także w tym kilkanaście drzew-po-
mników. Do najważniejszych oka-
zów należy ogromny platan, jeden 
z największych w Europie (ponad 
10 m obwodu pnia). Ciekawostką 
jest też, że w parku rośnie paklon 
- najstarsze drzewo tego gatunku 
w Polsce.

Całość założenia parkowego 
otoczona została kanałami odgra-
dzającymi park od grobli. Pałaco-
wy park jest też miejscem, gdzie 
przechowywane są obecnie dwa 
ocalałe kamienie nagrobne - mace-
wy z dawnego cmentarza żydow-
skiego i stanowią dziś jedyne świa-
dectwo pobytu ludności żydow-
skiej w Dobrzycy. 

Realizowany obecnie II etap 
rewaloryzacji XVIII-wiecznego 
założenia parkowego w Dobrzy-
cy przewiduje wybudowanie mostu 
murowanego i drewnianego, budo-
wę ogrodzenia, woliery oraz prace 
związane z karczowaniem pni, mo-
nitoringiem obiektu, a także uzu-
pełnieniem wyposażenia o namiot 
plenerowy, ławki itp.

WIATRAK KOŹLAK 
W KRZYWINIU

W miejscowości Krzywiń stoi 
ruina wiatraka z XIX wieku. Zo-
stał on wzniesiony w konstrukcji 
słupowo-szkieletowej w 1803 ro-
ku, o czym świadczy data wyry-
ta na kole Palecznym. Obiekt ma 
dwie kondygnacje, stropy z belek 
drewnianych pokrytych deskami. 

Ściany szkieletowe tworzą cztery 
narożne słupy, które połączone są 
ryglami poziomymi oraz ukośny-
mi zastrzałami. Wiatrak jest w sta-
nie wymagającym gruntownego re-
montu z przywróceniem jego pier-
wotnego charakteru.

 Prowadzona odbudowa wia-
traka polega na przywróceniu pier-
wotnego charakteru koźlaka - wy-
mianę zniszczonych elementów 
konstrukcyjnych i wykończenio-
wych oraz uzupełnienie brakują-
cych elementów.

Projekt ten zakłada również za-
gospodarowanie terenu wokół wia-
traka.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY 
W LĄDKU

Kościół Parafialny pod wezwa-
niem św. Mikołaja w Lądku ist-
niał już w XII wieku. Około ro-
ku 1640 był częściowo murowa-
ny, częściowo drewniany, konse-
krowany w 1683 roku. Obecny ko-
ściół budowany był w drugiej poło-
wie XVIII wieku przez opata lądz-
kiego Konstantego Iłowieckiego 
w latach 1760-1777, został wykoń-
czony i ozdobiony w latach 1791-
-1809, a konsekrowany w 1809 ro-
ku. Gruntowne odnowienie obiektu 
nastąpiło w latach 1900-1903.

Kościół Parafialny pod wezwa-
niem św. Mikołaja usytuowany jest 
w otwartej zabudowie w południo-
wej części dawnego rynku.

Ta inwestycja sfinansowa-
na z funduszy unijnych w ramach 
PROW 2007 -2013 polegała na wy-
mianie więźby dachowej części na-

wy głównej od transeptu do ściany 
frontowej wejścia. Wykonano tak-
że roboty ciesielskie i dekarskie 
w niskiej części dwóch naw bocz-
nych, odtworzono tynki i okładziny 
zewnętrzne nad wejściem fronto-
wym kościoła, wykonano opierze-
nia rynien i rur spustowych z bla-
chy miedzianej na części wysokiej 
dachu i na nawach bocznych.

Powyższe przykłady pokazu-
ją dobitnie, że po fundusze unijne 
warto i trzeba sięgać. Dzięki nim 
– między innymi - pięknieje wiel-
kopolska wieś, udaje się uratować 
dobra kultury. Dobrze więc, że 
w Wielkopolsce w trakcie realiza-
cji jest jeszcze wiele równie cieka-
wych pomysłów. 

Wieś wielkopolska - wsią 
europejską
Polska, w tym także polska wieś, wygląda dzisiaj zupełnie 
inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Zmiany widać gołym okiem 
w każdej gminie. Powstają nowe drogi, mosty i wiadukty, 
boiska sportowe, świetlice itp., remontowane są zabytkowe 
obiekty architektoniczne, odnawiane zespoły parkowe. By 
tak było potrzebne jest zaangażowanie ludzi - samorządow-
ców i lokalnych społeczności, ale także... pieniądze, w tym 
przede wszystkim te które płyną z Unii Europejskiej. Gdyby 
nie to unijne wsparcie finansowe, plany te nadal byłyby tylko 
na papierze. Także w Wielkopolsce.

Platan w parku w Dobrzycy.

Leszek Wojtasiak, wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego

Wiatrak koźlak w Krzywiniu.

Kościół Parafialny pod wezwaniem 
św. Mikołaja w Lądku
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SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

JJan Gintrow-
ski, który pod-

czas drugiej woj-
ny światowej pra-
cował jako robot-
nik przymusowy 
w miasteczku Ja-

Pierwsze dni wolności (2) 

SSaper myli się tylko raz 
Pogranicze województw wielkopolskiego i zachodniopomor-
skiego w okolicach z jednej strony Jastrowia, a z drugiej 
Wałcza. Ziemie te przeszły do historii drugiej wojny świato-
wej za sprawą przełamania najsilniejszych umocnień Wału 
Pomorskiego przez żołnierzy polskich. Na ich krwawe boje 
nałożyła się później nie tylko legenda pierwszego dnia wol-
ności. Także kilka mitów. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

strow (Jastrowie) i w nim póź-
niej pozostał, w czasach Pol-
ski ludowej pełniąc nawet urząd 
przewodniczącego Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej (od-
powiednika dzisiejszego burmi-
strza), podczas rozmowy ze mną 
w maju 1980 roku mówił mię-
dzy innymi: 

– Opowiadałem młodszemu 
bratu, że Jastrowie to ładne mia-
steczko i że w okolicy znajduje 
się aż siedem małych elektrow-
ni wodnych. Henryk zdecydo-
wał się od razu i po kilku dniach 
był już w Jastrowiu. Przedstawił 
się jako elektryk i powiedział, 
że interesują go właśnie elek-
trownie wodne. Znalazła się ja-
kaś dekawka, którą zawieziono 
brata do najbliższej elektrowni, 
odległej od miasta o cztery ki-
lometry. Była zaminowana. Po 
usunięciu ładunków wybucho-
wych przez żołnierzy, z garstką 
zwerbowanych Polaków Hen-
ryk przystąpił do szczegółowych 
oględzin. Urządzenia elektrow-
ni nie były, niestety, komplet-
ne. Ktoś wymontował części re-
gulatorów obu maszyn. Ich po-
szukiwania nie dały rezultatów. 
Dopiero podczas przesłuchania 
pracujących w elektrowni Niem-
ców któryś z nich zdradził, gdzie 
zakopano i zatopiono brakujące 
części. Po ich odzyskaniu przy-

stąpiono do remontu i montażu 
turbin, przeglądu zapory wod-
nej... 

Latem 1945 roku elektrow-
nie jastrowskie dały ponownie 
energię elektryczną, ale zanim 
to się stało Henryk Gintrow-
ski zdążył już awansować. Kie-
rownikiem Zespołu Elektrowni 
Wodnych w Jastrowiu był zale-
dwie przez miesiąc – od 1 kwiet-
nia do 1 maja 1945 roku, a więc 
w trudnym okresie prac nad uru-
chomieniem tych siłowni. 

– W Jastrowiu znajdowa-
ły się wtedy nieźle wyposażo-
ne warsztaty, gdzie przepro-
wadzaliśmy naprawy i remon-
ty urządzeń elektrowni wodnych 
wchodzących w skład Zespołu. 
W warsztatach pracowało po-
nad trzydziestu wysokiej klasy 
fachowców – wspominał w maju 
1980 roku tokarz-mechanik tur-
bin wodnych Władysław Woź-
niak. 

W połowie lat 50. XX wie-
ku Zespół Elektrowni Wodnych 
w Jastrowiu zlikwidowano, za-
przepaszczając prawie dzie-
sięcioletni dorobek ludzi, któ-
rzy w pionierskich warunkach 
dawali zniszczonemu krajowi 
energię elektryczną produko-
waną praktycznie z... niczego. 
A ściślej z wody płynącej z nur-
tem Gwdy. 

Zanim jednak zlikwidowa-
no Zespół, doszło do wydarze-
nia opisanego w dokumentach, 
które pozostały po istniejącym 
w latach 1948-1950 Przedsię-
biorstwie Poszukiwań Tereno-
wych z siedzibą we Wrocławiu. 
Oto leży przede mną kopia na-
pisanego ręcznie przez inspek-
tora terenowego Aleksandra Pu-
kanowa pisma do dyrektora na-
czelnego PPT pułkownika Zyg-
munta Rumińskiego. Zostało 

ono wysłane z podjeleniogór-
skiego Sobieszowa 22 paździer-
nika 1949 roku, a po latach do-
kument ten opublikował Marek 
Lubicz-Woyciechowski w pracy 
„Tajemnicza działalność Przed-
siębiorstwa Poszukiwań Tere-
nowych w świetle zasobów Ar-
chiwum Państwowego we Wro-
cławiu”. 

„Przedkładam w załączeniu 
– pisał Pukanow – oświadcze-
nie ob. H. Gintrowskiego, kie-
rownika ruchu Elektrowni Wod-
nych Zjednoczenia Energetycz-
nego Dolnośląskiego, odnośnie 
znajdowania się zatopionych sa-
mochodów niemieckich z ładun-
kiem na dnie rzeki Głdy na od-
cinku między elektrowniami Ja-
strowie i Ptusza (odl. ok. 6 km) 
w powiecie Wałcz, wojewódz-
two szczecińskie. Niech samo-
chody te wraz z ładunkiem bę-
dą rekompensatą za zawiedzio-
ne nadzieje odnośnie zatopio-
nych skarbów w jeziorze Pili-
chowickiem”. 

Głda to – oczywiście – dzi-
siejsza Gwda, a poprawna na-
zwa jeziora brzmi Pilchowickie. 
Tyle gwoli precyzji. Pukanow 
zaś próbował tym pismem zre-
habilitować się za zorganizowa-
ną z jego inicjatywy kosztow-
ną akcję poszukiwawczą w wo-
dach Jeziora Pilchowickiego ko-
ło Jeleniej Góry. Miały one kryć 
prawdziwe skarby, a tymczasem 
specjalnie sprowadzeni w Su-
dety nurkowie z Gdańska wy-
ciągnęli na powierzchnię jakieś 
bezwartościowe przedmioty. 

Podczas trwającej w poło-
wie października 1949 roku ak-
cji poszukiwawczej pod Jelenią 
Górą Aleksander Pukanow po-
znał Henryka Gintrowskiego, 
od którego usłyszał to, o czym 
poinformował dyrektora PPT. 
Otóż wczesną wiosną 1945 
roku, gdy Gintrowski praco-
wał w Jastrowiu, od pracowni-
ków Zespołu Elektrowni Wod-
nych dowiedział się, że z Gwdy 
wystają niemieckie samocho-
dy ciężarowe z ładunkiem, któ-

re miały wpaść do wody pod-
czas forsowania rzeki na prze-
łomie stycznia i lutego 1945 
roku. Najprawdopodobniej ich 
kierowcy próbowali przejechać 
rzekę Küddow (czyli dzisiej-
szą Gwdę) po lodzie, który za-
rwał się pod ciężarem pojaz-
dów. Gintrowski poinformował 
Pukanowa, że osobiście spraw-
dził tę informację dodając, że 
od stacjonujących w okolicy 
żołnierzy Armii Czerwonej do-
wiedział się, iż wyciągnęli oni 
z wody jedną ciężarówkę. Na 
jej platformie były konserwy. 

W załączonym do pisma 
Pukanowa oświadczeniu Gin-
trowskiego mowa jest też o je-
go służbowym pobycie w okoli-
cach Jastrowia na początku ma-
ja 1949 roku. Wtedy dowiedział 
się, że przez minione cztery lata 
nie podejmowano prób wydoby-
cia zatopionych ciężarówek. Ba-
dacze interesujący się działal-
nością Przedsiębiorstwa Poszu-
kiwań Terenowych nie natknęli 
się na kolejne dokumenty w tej 
sprawie. Wiadomo tylko, że Pu-
kanow proponował dyrektoro-
wi Rumińskiemu, by nurkowie 
podczas powrotu z okolic Jele-
niej Góry do Gdańska zatrzy-
mali się w Jastrowiu. Czy do te-
go doszło, nie wiadomo. Znając 
jednak dobrze okolice Jastrowia, 
mogę śmiało zaryzykować te-
zę, że do wyciągnięcia z Gwdy 
samochodów potrzebni byli nie 
nurkowie, ale drużyna żołnie-
rzy. Gwda bowiem jest stosun-
kowo płytką rzeką i do tego nie-
zbyt szeroką (20-25 metrów). 
Podczas jej forsowania po lo-
dzie mogły zatonąć, a właści-
wie wpaść do wody góra dwa sa-
mochody, chyba że zamarzniętą 
rzekę kierowcy jakiejś kolumny 
pojazdów wykorzystali za szo-
sę jadąc po lodzie zanim on się 
nie załamał pod ciężarem samo-
chodów. W każdym razie za-
cytowane przez Lubicza-Woy-
ciechowskiego pismo inspekto-
ra Pukanowa potwierdza pewną 
prawidłowość wśród pracowni-

ków Przedsiębiorstwa Poszuki-
wań Terenowych. Z igły robi-
li widły. 

Trzydzieści lat temu by-
ły przewodniczący Prezydium 
MRN w Jastrowiu w rozmo-
wie ze mną obalił kilka mi-
tów, które pojawiły się w la-
tach powojennych. Jak choćby 
ten o przyczynach zniszczenia 
mostu kolejowego, który spi-
nał brzegi Gwdy na istniejącej 
do 1945 roku linii Jastrowie-
-Złotów. Zerwane przęsło tego 
mostu w czasach PRL pokazy-
wano turystom jako swoistego 
rodzaju pomnik walk żołnie-
rzy 1. Armii Wojska Polskie-
go o przełamanie Wału Po-
morskiego. Uwiarygodniał to 
zresztą stojący w pobliżu ruin 
obelisk ku czci żołnierzy pol-
skich walczących tu zimą 1945 
roku. Celowo piszę w czasie 
przeszłym, ponieważ obecnie 
turystów wędrujących szlaka-
mi walk o Pommernstellung 
się już właściwie nie spotyka. 
Czasami można natknąć się 
tylko na pasjonatów historii, 
z których część – co sam kilka 
lat temu sprawdziłem – nie zna 
prawdziwej wersji wydarzeń, 
które doprowadziły do znisz-
czenia mostu. Byli przekona-
ni, że stało się to podczas bo-
jów kilka godzin po zdobyciu 
Złotowa przez Polaków. 

– Mimo, że wokół zaminowa-
nego przez Niemców mostu ko-
lejowego na przełomie stycznia 
i lutego 1945 roku toczyły się 
walki, most ocalał – mówił Jan 
Gintrowski. – Wyleciał w powie-
trze kilka miesięcy później, pod-
czas próby jego rozminowania 
przez saperów polskich, zwią-
zanego z zamiarem wznowienia 
komunikacji kolejowej na linii 
Jastrowie-Złotów. Nieostrożny 
ruch któregoś z żołnierzy spo-
wodował eksplozję. Most runął 
do rzeki, grzebiąc pod sobą kilku 
saperów. Sam – dodał Gintrow-
ski – wkrótce pod tym wypadku 
oglądałem ich zwłoki. 

Gwda i ruiny mostu na nieistniejącej od 1945 roku linii kolejowej Jastrowie-
-Złotów. 

FOT. (2X) – LESZEK ADAMCZEWSKI 
Elektrownię wodną koło Jastrowia (na zdjęciu z maja 1980 roku) Niemcy zaminowali. 
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Demokracja jest… taka sobie, 
bo wprowadza chaos i za-

mieszanie. Wybory nadają sens 
naszemu życiu, a tak naprawdę 
sens mają niewielki, bo wybie-
ramy najczęściej spośród kan-
dydatów, którzy prześcigają się 
w wygłaszaniu banialuk, fraze-
sów i półprawd. Nieudacznicy, 
którym nie powiodło się w biz-
nesie, a i na etacie nie bardzo 
dają sobie radę, „idą” w polity-
kę. To pokrewny pod tym wzglę-
dem zawód do księdza, z tą tyl-
ko różnicą, że sutannę  na ogół 
wdziewają nieudacznicy z nie-
pełną szkołą podstawową i naj-
częściej z wielodzietnej, wiej-
skiej rodziny.

Ale ja tym razem nie o tym… 
Mnie wkurzają wybory. Co czte-
ry lata samorządowe, co cztery 
lata parlamentarne, co pięć lat 
prezydenckie. Zgłupieć można. 
I to zgłupienie nie dotyka tylko 
wyborców, ale przede wszystkim 
polityków. A potem nas, bo na 
nas wszystkich odbija się ich nic-
nierobienie.

Polityk przed wyborami nie 
wychyla się, nie proponuje praw-
dziwych reform, bo mogą go nie 

TAK  
MYŚLĘ

Ludzie to podli 
s ą  j e d n a k . 

Sensem życia nie-
których jest chyba 
tylko uprzykrzenie 
życia innym. Im 
komuś bardziej 
dokopią, tym lep-

BABSKIE  
GADANIE

sze mają samopoczucie. Wszędzie, 
dosłownie wszędzie znajdzie się taki 
egzemplarz, który utrudnia z niekła-
maną przyjemnością. Na drodze to 
prawdziwa plaga. Kto choć raz pro-
wadził samochód ten wie, o czym mó-
wię. Na ulicy, w windzie, w sklepach, 
szkołach i urzędach, wszędzie.

Taki przykład: podczas niedaw-
nych upałów (tęsknię za nimi!) stoję 
w sklepie w kolejce po wędliny; przede 
mną kilka osób w tym dziewczyna 
w zaawansowanej ciąży. Nikt jej nie 
przepuścił. Dodam, że ¾ ogonka to 
kobiety, które wiedzą, co to ciąża. Co 
gorsza ekspedientki też nie pomyślały 
żeby ją obsłużyć poza kolejnością. 
Zero empatii, zero myślenia, zero 
życzliwości. 

W tym samym sklepie kilka dni 
później tym razem w kolejce do kasy 
przepuściłam chłopaka, który stał za 
mną, bo miał tylko 2 rzeczy, a ja cały 
koszyk. Podziękował, ale patrzył na 
mnie jak na rzadkie zwierzę. Widać 
jeszcze z czymś takim się nie spotkał. 
Za to starszawa pani z kolejki zrugała 
mnie za to jak jakąś gówniarę. Logicz-
ne argumenty, że przecież liczba osób 
do kasy się nie zmieniła nie miały do 
niej dostępu. Nawrzeszczała na mnie 
szukając wzrokiem poparcia wśród 
kolejkowiczów i... znalazła! Chciałam 
zapytać, gdzie się tej starej krowie 

spieszy na emeryturze, ale w porę 
pomyślałam, że to by mnie do niej 
bardzo upodobniło. 

Podobną sytuację miałam kiedyś 
na poczcie. Grudzień, jedyna poczta 
w okolicy, szczytowe godziny pracy 
(tych którzy, pracują), ludzi od cho-
lery, paczki, polecone itd. Wszyscy 
się spieszą, żeby wypchnąć przesyłki 
przed Świętami i co? Stop kolejka, 
bo starsza pani kartki świąteczne wy-
biera. Miała dylemat jakby wybierała 
pomiędzy Tycjanem a Rembrantem! 
Oglądała w tę i z powrotem wszyst-
kie wzory po kilka razy. Tempera-
tura w kolejce rosła. A ona dumała 
i dumała na głos jakby domagając 
się wsparcia ze strony urzędnicz-
ki pocztowej w tym arcykluczowym 
wyborze! Kiedy już, już wydawało 
się, że podjęła decyzję oświadczyła, 
że na tej kartce Maryja jakaś taka 
smutna, to ona jednak jej nie chce. 
Byłam bliska podejścia i dorysowania 
Maryii uśmiechu od ucha do ucha, ale 
znowu dobre wychowanie, szacunek 
dla starszych, przekonanie, że tak nie 
można itd. mnie powstrzymały. Zasta-
nawiam się czy ci ludzie nie sięgają 
wyobraźnią poza czubek własnego 
nosa? Wystarczyło obejrzeć się przez 
ramię i uruchomić szare komórki. Czy 
obrazek na tej kartce naprawdę wart 
był czasu i nerwów kilkudziesięciu 
ludzi?

Takich przykładów mam mnó-
stwo. Podłość i nieuzasadniona zło-
śliwość kwitnie wszędzie. Najlepsze 
warunki wegetacji ma niewątpliwie 
w urzędach. Ze zgrozą odkryłam, że 
wyrosło nowe pokolenie wrednych 
i złośliwych urzędników. Modelowy 
przykład jak to uczeń przerósł mi-
strza. Przysięgam, że te młode pindy 
na urzędniczych posadach są gorsze 
niż te stare z mentalnością Polski 
Ludowej! Jakaś paniusia z ZUS-u 
odesłała mi całą prawidłowo sporzą-
dzoną i wysłaną dokumentację z ja-

kąś enigmatyczną informacją o bra-
ku pieczątki, nie precyzując  czyjej 
i w jakim miejscu. Zadzwoniłam do 
kobiety grzecznie i uprzejmie pytając 
o co chodzi. Zostałam skrzyczana jak 
bezrozumne dziecko i niczego się nie 
dowiedziałam. Wymiana korespon-
dencji trwała tygodniami, aż złożyłam 
oficjalną skargę na kobietę i na jej 
miejsce wyczarowali (albo wypuścili 
z przepastnej piwnicy?!) całkiem miłą 
i kompetentną urzędniczkę, która od 
ręki wszystko załatwiła.

Podle potraktowała mnie też 
młoda dziewczyna w Urzędzie Skar-
bowym. One mają coś takiego w twa-
rzach, że człowiek wie od progu, że 
nie będzie dobrze (tak wykrzywić 
usta i przewrócić oczami umieją tyl-
ko panie na etatach urzędowych). 
Przegoniła mnie z jednym papierem 
kilka razy kompletnie bez sensu jak 
się okazało, a kiedy wróciłam z tym 
do niej, bezczelnie wyszła nie mó-
wiąc ani słowa. Wróciła po kilkuna-
stu minutach i z kiepsko udawanym 
zdziwieniem zapytała: pani do mnie? 
Nie. Do dentysty – odpowiedziałam 
odruchowo. A na kogo mogę czekać 
stercząc przed jej okienkiem, w któ-
rym urzęduje tylko ona?!! 

Mogłabym się kłócić. Nawrzesz-
czeć na człowieka i czasem to robię 
- niestety. Jak ochłonę prawie zawsze 
żałuję, bo to znaczy, że upodabniam 
się do nich. Do tych małych, podłych 
ludzików, którzy wyładowują się na 
innych. Nie wiem skąd w ludziach tyle 
jadu, niechęci, nienawiści i przyjem-
ności z uprzykrzania żywota bliźnim, 
ale na jeden, rzadki przejaw życz-
liwości przypada kilkanaście takich 
wrednych epizodów. Odechciewa mi 
się być miłym człowiekiem. Przestaję 
rozumieć dlaczego warto być przy-
zwoitym, empatycznym i uprzejmym. 
A warto?

MAŁGORZATA MARKOWSKA

Małe, podłe ludziki

wybrać. Gdy go wybiorą też wie-
le nie robi, bo obiecywał przecież 
swoim sponsorom, że KRUS-u 
nie ruszy, że ZUS podotuje, że 
Kościół nadal podatku nie bę-
dzie płacił. Potem, ani się czło-
wiek obejrzy, kolejne wybory, 
a przed wyborami przecież trze-
ba się do wszystkich uśmiechać 
i znowu markować robotę. I tak 
to w kochanej Ojczyźnie wybory 
mijają, lata mijają, a autostrad 
nie ma, i wielu jeszcze innych 
rzeczy też nie ma.

Zgłaszam więc postulat, by 
w jednym terminie, co dziesięć 
lat przeprowadzić wybory do 
wszystkiego. Perspektywa dzie-
sięciu lat pozwoli coś wreszcie 
zrobić wójtom, posłom itp., choć-
by z nudów. Wprawdzie nie wiem, 
czy przeżyłbym bez uszczerbku 

na zdrowiu (psychika jest niekie-
dy zawodna) dziesięć lat rządów 
premiera Jarosława Kaczyńskie-
go, ale niech tam, zaryzykuję dla 
kolejnych dziesięciu lat rządów 
kogoś naprawdę mądrego.

Przed wiekami jak już jakiś 
osiłek dorwał się to stołka (czy-
taj: tronu), to siedział na nim 
dziesiątki lat, aż go któryś z naj-
bliższych nie otruł. Ale przez ten 
czas miał perspektywę i mógł coś 
zrobić. Na przykład reformy, któ-
re najpierw były bolesne, a po-
tem jak się okazało całkiem zba-
wienne.

Dzisiejsi politycy wybierani 
co cztery lata z obojętnie jakiej 
partii takiej odwagi nie mają. 
Cóż, ciągle brakuje nam takiego 
Leszka Balcerowicza… 

TOMASZ MAŃKOWSKI

Mnie wkurzają wybory

RYS. — SZCZEPAN SADURSKI

HEMP. I JUŻ

Kiedyś pisałem o bulwersujących 
(dla niektórych, nie dla mnie) 

słowach byłego ministra sportu, któ-
ry na turnieju golfowym w Stanach 
Zjednoczonych powiedział: „Polska 
to dziki kraj”.

Nie wiem czy on jest dziki czy nie 
dziki, ale z pewnością nieobliczalny, 
nieprzewidywalny, zaskakujący, czę-
sto alogiczny, jest kopalnią nonsen-
sów i absurdów, czyli jak mawia mój 
syn… porąbany!

W centrum Warszawy, stolicy 
europejskiego Kraju, który należy 
do Unii Europejskiej, gdzie w Kon-
stytucji jest zapis o Jego świecko-
ści, postawiono samowolnie krzyż. 
Krzyż ten w różny sposób, w róż-
nym kontekście bulwersuje wszyst-
kich; jego zwolenników i przeciw-
ników. I co? I nic. Nikt nie potrafi 
tego problemu rozwiązać. Nie ma 
władnych i odpowiedzialnych. Mi-
mo to, każdy przyznaje, że krzyż ten 
stoi i łamie wszelkie kanony prawa, 
architektury, dobrego smaku oraz 
bezcześci symbol religijny. Bezcze-
ści, bo jest narzędziem ewidentnego 
targu politycznego. 

Z Bogiem, wiarą czy pamięcią, 
ten krzyż niewiele ma wspólnego.

Wydawało się, że problem zo-
stanie rozwiązany. Duchowni, har-
cerze, władze kancelarii Prezyden-
ta RP po podpisaniu porozumienia, 
z należytym szacunkiem i oprawą, 
chcieli przenieść krzyż nieopodal, 
do kościoła św. Anny. Wtedy grup-
ka wiernych i zagorzałych zwolen-
ników krzyża, „prawdziwych Po-
laków”, zaczęła wrzeszczeć: „Nie 
oddamy! Nie ruszymy się stąd! Tu-
taj jest prawdziwa Polska! Po na-
szym trupie!” Po czym nastąpiło lże-
nie księży, ministrów, harcerzy itd. 
Ranni zostali policjanci i strażnicy 
miejscy, którzy niemrawo reagowa-
li. Niemrawo, bo podejrzewam, że 
„niemrawe” były rozkazy „anoni-
mowych” dowódców.

Po długim oczekiwaniu na głos 
kościoła, arcybiskup, Sekretarz Epi-
skopatu Polski w końcu przemówił. 
Całkowicie się od sprawy zdystan-
sował. Stwierdził, że pokazać może 
drogę, a działają niech inni. Spryt-
ne. W kontekście krzyża powiedział 
jedynie o… „przestawianiu mebli 
i szafy”! Siedziałem przed telewizo-
rem cały dzień i czekałem, kiedy po-
wtórzą ten fragment konferencji bi-
skupów na Jasnej Górze, bo myśla-
łem, że się przesłyszałem lub śnię. 
Nic podobnego! Powtórzyli. Były 
„meble” i była „szafa”!

Pani Prezydent Warszawy 
stwierdziła, że nie jest kompetentna 
i nie może w żaden sposób prawnie 
reagować. Teren i otoczenie Pałacu 
Prezydenckiego jest zarządzane i w 
gestii Kancelarii Prezydenta RP… 
Czyżby Pałac był niczym Watykan, 
oddzielnym państwem?

Niewtajemniczonych informuję, 
że Pałac Prezydencki znajduje się 
w dawnym Pałacu Namiestnikow-
skim i stoi przy ulicy Krakowskie 
Przedmieście w… Mieście Stołecz-
nym Warszawa!

Zostali jeszcze harcerze – wła-
ściwie główni sprawcy całego za-
mieszania. Logicznym byłoby, gdy-
by to właśnie Oni z należytym sza-
cunkiem, wzięli ów krzyż i przenieśli 
w wybrane przez siebie, jakieś miej-
sce. Mówię „jakieś”, bo twierdzę, że 
ustawienie jego było przypadkowe. 
Nikt w tym miejscu nie zginął, nic 
się tu tragicznego nie stało, a tyl-
ko niewielki procent z 96 tragicznie 
zmarłych, pracowało w tym budyn-
ku (Pałac Prezydencki). A krzyż po-
dobno ma czcić wszystkich.

Zamiast perorować na Błoniach 
Krakowskich, „zlatywać się” i ob-
chodzić z wielką pompą 100 lecie 
ZHP, trzeba było z honorem, odwa-
gą i szacunkiem zareagować i do-
kończyć to, co się samemu nawa-
rzyło. Bo dzisiaj jak słychać i widać, 
ten harcerski gest, stał się (o zgrozo) 
Problemem Narodowym nr1.

W Łodzi grupa handlarzy bez 
pozwolenia, rozstawiła swoje kra-
my na chodniku. Mają w… nosie 
władzę, prawo, policję, straż miej-
ską. Obok są małe sklepiki z tym sa-
mym asortymentem, tylko właścicie-
le płacą podatki i inne opłaty. Tracą. 
Towar dzikich handlarzy jest tańszy 
i ma większy zbyt, ale jest… niele-
galny. I co? I nic. Jest mała zady-
ma, są kamery, mikrofony i krzyki 
zdesperowanych obrońców lewego 
towaru: „Nie oddamy! Nie ruszymy 
się stąd! Tu jest Polska! Po naszym 
trupie! Chyba, że kurwa pójdziemy 
kraść!” – Coś to brzmi znajomo… 

Chłopy jak dęby w czarnych 
uniformach z napisem „Policja” 
i „Straż Miejska”, stoją jak wielkie 
muskularne słupy i z zażenowaniem 
odwracają głowy od kamer. Nielicz-
ni reagują…

Ale co się dziwić. Przykład idzie 
z góry, z samej stolicy i to w dodat-
ku sprzed Pałacu Prezydenckiego!

W Bydgoszczy na meczu Zawi-
szy z Widzewem, bandyci… (tutaj 
uwaga panowie dziennikarze: Nie 
„pseudo kibice”, tylko „bandyci”. 
Jeśli jeszcze raz z Waszych ust usły-
szę „pseudo kibice”, to ja o Was 
zacznę mówić „pseudo dziennika-
rze”) a więc bandyci jako gospoda-
rze terenu, zdewastowali swój no-
wo wyremontowany stadion. Kosz-
ty dewastacji oszacowano na ponad 
100 tysięcy złotych. Rannych było… 
czterech policjantów. Straty moral-
ne i wychowawcze są nie do osza-
cowania. Włodarze miasta, kierow-
nictwo stadionu, policja, sponsorzy, 
spotkali się na naradzie i… debato-
wali, co z tym fantem zrobić. 

A ja myślałem, że umrę ze śmie-
chu! Debatowali!! Komunikat po 
owej pogadance był taki, że trzeba 
zwiększyć bezpieczeństwo i zamon-
tować jeszcze lepszy i droższy mo-
nitoring. Chyba tylko dlatego, żeby 
bandyci mieli większe żniwo. 

A może by tak jednych, drugich 
i trzecich wziąć za kark, postawić 
wyroki łamania prawa, jak będzie 
paragraf posadzić w więzieniu i za-
gonić do uczciwej pracy!!!

Z zapisu kamer policyjnych, 
można było zobaczyć zamaskowa-
nych bandytów, dewastujących sta-
dion, którzy mieli na głowach kap-
tury, szaliki… między innymi szalik 
z narodowymi barwami…

Konkluzja jest gorzka. Długo 
zastanawiałem się czy ją napisać. 
Postanowiłem to zrobić, może bar-
dziej ku przestrodze, niż bym się 
z tym zgadzał. Tak sobie myślę, pa-
trząc na bezradność naszych elit, na 
brak zdecydowanych działań, lęk 
przed podjęciem decyzji, brak eg-
zekwowania prawa… czy przypad-
kiem ci dewianci i bezrobotni (bo 
cały czas tam tkwią) spod krzyża 
a dzisiaj miejsca w którym stał, ci 
zdesperowani, łamiący prawo łódz-
cy handlarze, ci zamaskowani chu-
ligani ze stadionu, nie mają przy-
padkiem… racji, kiedy wrzeszczą, 
że: TU JEST PRAWDZIWA POL-
SKA!

 hemp.

Tekst ten został napisany przed 
przeniesieniem krzyża do Kaplicy 
w Pałacu Prezydenckim.

Redakcja 

Prawdziwi Polacy?
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Jan Grabkowski - Starosta Po-
znański spotkał się z najlep-

szym policjantem „drogówki” 
w Polsce.

W tegorocznym konkursie 
o tytuł najlepszego policjanta 
ruchu drogowego w kraju ry-
walizowało 36 funkcjonariuszy 

Tomasz Kayser, Wiceprezy-
dent Miasta Poznania oraz 

Mieczysław Ferenc, Członek Za-
rządu Powiatu Poznańskiego, 30 
sierpnia 2010 roku zainauguro-
wali VIII edycję Konkursu o ty-
tuł „Poznańskiego Lidera Przed-
siębiorczości”. 

Konkurs adresowany jest do 
mikro, małych i  średnich przed-
siębiorców oraz firm akademic-
kich, wyróżniających się dynami-
zmem i innowacyjnością w dzia-
łaniu. Jego celem jest wspieranie 
przedsiębiorstw sektora MŚP z  
Poznania i  powiatu poznańskie-
go. Organizatorzy liczą na udział 
lokalnych firm sektora MŚP, któ-
re notują sukcesy na rynku, po-
siadają ciekawą ofertę, wyko-
rzystują innowacje i nowoczesne 
metody organizacji pracy, rzetel-
nie wywiązują się ze swoich zo-
bowiązań, a prowadzona przez 
nie działalność jest przyjazna lu-
dziom i środowisku.

Już po raz czwarty zapro-
szenie do udziału w Konkur-
sie o tytuł „Poznańskiego Lide-
ra Przedsiębiorczości” kierowa-
ne jest również do firm aka-
demickich aglomeracji poznań-
skiej. Dla najlepszych przed-
siębiorców prowadzących dzia-
łalność w oparciu o innowacyj-

ne technologie, produkty bądź 
usługi powstałe w wielkopol-
skich ośrodkach naukowo-ba-
dawczych, czekają certyfikaty 
„Poznańskiego Lidera Przedsię-
biorczości Akademickiej”. 

Partnerem merytorycznym, 
tak jak w latach ubiegłych, jest 
F5 Konsulting Sp. z o.o.

Formularze zgłoszeniowe do 
Konkursu wraz z  Regulaminem 
znajdują się na stronie interne-
towej: www.poznan.pl/lidermsp 
Uczestnictwo w Konkursie jest 
całkowicie bezpłatne. 

Laureaci otrzymają oficjal-
ne tytuły „Poznańskiego Lide-
ra Przedsiębiorczości” oraz cer-
tyfikaty „Poznańskiego Lide-
ra Przedsiębiorczości Akademic-
kiej”, którymi będą mogli się po-
sługiwać przez okres 3  lat od mo-
mentu ich uzyskania. Ponadto or-
ganizatorzy będą promować zwy-
cięzców w wybranych mediach.

Terminarz VIII edycji Kon-
kursu: 
•  30 sierpnia 2010 r. - uroczy-

ste ogłoszenie VII edycji Kon-
kursu

•  31 sierpnia – 31 grudnia 2010 
r. - przyjmowanie formularzy 
zgłoszeniowych.

Joanna Michalska
Wydział Promocji

Obwieszczenie Wydziału Komunikacji
Z dniem 06.09.2010r. przed złożeniem wniosku z zakresu spraw Referatu ds. Rejestracji 

Pojazdów uprzejmie prosimy Naszych Klientów o zgłaszanie się do Punktu Informacyj-
nego w Wydziale Komunikacji i Transportu w celu dokonania weryfikacji dokumentów 
przedłożonych w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów. 

Po pozytywnej weryfikacji zostanie wydany kolejny numer w kolejce osób oczekujących. 
Powyższa zmiana zostanie wprowadzona w warunkach pilotażu na okres miesiąca.

Z wprowadzeniem tego rozwiązania wiążemy nadzieję na usprawnienie obsługi klien-
tów.

Nowy konkurs Grantowy ogłoszony
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję 
Regionalnego Konkursu Grantowego. 

Tym razem mogliśmy oglądać portrety namalowane 
przez Lecha Berlińskiego, przedstawiciela nurtu „art 

brut”. Określenie „art brut” oznacza wszelkie formy sztu-
ki tworzonej nieprofesjonalnie i spontanicznie przez arty-
stów nie posiadających wykształcenia artystycznego. 

Autor wystawionych prac, Lech Berliński, jest uczest-
nikiem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy 
„Zielone Centrum” w Poznaniu. Zaczął malować w wieku 
42 lat. Jego prace to portrety, opatrzone niekiedy krótkimi 
komentarzami. Charakterystycznym motywem twórczo-
ści pana Lecha są duże, świdrujące odbiorcę oczy.

Wernisaż zatytułowany po prostu „Popatrz!” otworzył 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański. W tym artystycz-
nym wydarzeniu uczestniczyli również Członkowie Za-
rządu Powiatu w Poznaniu, Radni, przedstawiciele me-
diów oraz przyjaciele artysty. 

Organizatorami wystawy są Fundacja z Sercem i Śro-
dowiskowy Dom Pomocy „Zielone Centrum” przy współ-
pracy z Fundacją im. Królowej Polski Św. Jadwigi. Wy-
stawa dofinansowana została przez Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.

Anna Jacznik
Gabinet Starosty

Szukamy liderów
Zainaugurowano VIII edycję Konkursu o tytuł 
„Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” 

W  konkursie o dotacje do 
7000 zł na projekty mi-

nimum 6-miesięczne, rozpo-
czynające się nie wcześniej niż 
1 stycznia 2011 roku i trwające 
nie dłużej niż do 31 lipca 2011 
roku, mogą ubiegać się organi-
zacje pozarządowe, gminne do-
my kultury i gminne bibliote-
ki oraz nieformalne grupy do-
rosłych, które chcą założyć or-
ganizację pozarządową, z tere-
nów wiejskich i małych miast 
(do 20.000 mieszkańców). 

Celem projektów realizowa-
nych w ramach Programu „Rów-
nać Szanse” jest wyrównywa-
nie szans na dobry start w doro-
słe życie młodzieży gimnazjal-
nej i ponadgimnazjalnej (w wie-
ku 13–19 lat) z małych miejsco-
wości. 

Termin składania wniosków 

mija 12 października 2010 ro-
ku. Informacje o konkursie, za-
sady i kryteria oceny meryto-
rycznej oraz link do elektronicz-
nego formularza znajdują się na 
stronie www.rownacszasne.pl. 
Zachęcamy do wzięcia udziału 
w konkursie.

Proponujemy również udział 
w bezpłatnych, jednodniowych 
szkoleniach, które we wrześniu 
odbędą się w sześciu miastach 
w Polsce. Szkolenia dotyczą pi-
sania wniosku, planowania i re-
alizacji projektu w ramach Pro-
gramu „Równać Szanse”. Udział 
w szkoleniu może stanowić do-
bre przygotowanie do aplikowa-
nia w Regionalnym Konkursie 
Grantowym. 

Więcej informacji i rejestra-
cja na szkolenia na stronie www.
rownacszanse.pl

Najlepszy policjant
i żołnierzy Żandarmerii Wojsko-
wej. Przez trzy dni w Swarzędzu 
i Poznaniu zawodnicy rozwiązy-
wali testy, kierowali ruchem na 
skrzyżowaniu, jeździli samocho-
dem i motocyklem oraz strzela-
li do celu. 

Zwycięzcą został młod-
szy aspirant Tomasz Michal-
ski z Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Po-
licji w Poznaniu. Wielkopolscy 
policjanci okazali się także naj-
lepsi w klasyfikacji drużynowej 
konkursu.

W ostatnim dniu wakacji mł. 
insp. Tomasz Michalski był go-
ściem Jana Grabkowskiego, Sta-
rosty Poznańskiego. W trakcie 
spotkania Starosta złożył gratu-
lacje zwycięzcy konkursu oraz 
jego zwierzchnikowi, podinsp. 
Józefowi Klimczewskiemu, na-
czelnikowi poznańskiej drogów-
ki. a także wręczył drobne upo-
minki. 

Łukasz Sobolewski
Powiatowe Centrum Za-
rządzania Kryzysowego 

Po prostu popatrz!
Siedemdziesiąt par oczu spoglądało na pracowników 
i klientów poznańskiego Starostwa. Wszystko to za 
sprawą kolejnej wystawy sztuki osób niepełnospraw-
nych. 
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-Pojechaliście  pod koniec 
2009 roku do Nepalu, aby zdo-
być Chulu West. To była Wa-
sza pierwsza podróż w Hima-
laje, ale nie pierwsza w góry?

 K.K.- Tak. Do Nepalu  poje-
chaliśmy po raz pierwszy. Wcze-
śniej byliśmy w Argentynie 
w 2003 roku i kilka razy wspi-
naliśmy się w Alpach w Austrii. 
Ale właściwie taką udaną wy-
prawą na większą górę z rekor-
dem wysokości  była ta do Ne-
palu. Zaprosił nas Robert Kaź-
mierski z fundacji Czarodziej-
ska Góra jako pomocników in-
struktorów szkolenia wysoko-
górskiego dla nepalskich kobiet, 
aby mogły stać się przewodnicz-
kami górskimi.

 - Jak wyglądały te wcze-
śniejsze wyprawy?

St.Ch. - Można powiedzieć, 
że gdy tylko była wolna chwi-
la to jeździliśmy właśnie w gó-
ry. Najbliżej Poznania są góry 
Sokole gdzie można trenować 
wspinanie na skałkach granito-
wych i tam oczywiście jeździ-
liśmy najczęściej. Dalej są Ta-
try latem bądź zimą, austriac-
ki Holentall gdzie są wspaniałe 
wapienne skały. Niezapomnia-
ną przygodą był wyjazd do wło-
skich Dolomitów gdzie wspina-
liśmy się w masywie Tres Cimas 
de Lavaredo. Gdzie drogi wspi-
naczkowe mają ponad 500 me-
trów różnicy poziomów. Bardzo 
atrakcyjnym miejscem jest rów-
nież park narodowy Paklenica 
w Chorwacji. Do południa moż-
na się wspinać a popołudnie spę-
dzić na plaży nad Adriatykiem. 
W ten sposób można pojechać 
całą rodziną i dla każdego znaj-
dą się jakieś atrakcje. W stycz-
niu w 2003 roku pojechaliśmy na 
wyprawę zorganizowaną przez 
śp. Macieja Sokołowskiego do 
Patagonii w Argentynie. Chcieli-
śmy wspiąć się na Mont Fitz Roy 
(El Chalten) wspaniały 3 500 ty-
siącznik tuż obok słynnego Cerro 
Torre. Niestety patagońska aura 
słusznie zdobyła swoją złą sławę 
i musieliśmy wracać przez pół 
świata pokonani. Ale i takie do-
świadczenia trzeba mieć by móc 
realnie oceniać swoją sytuację 
i bezpiecznie wracać do domu 

- Jest co opowiadać. A jak 
zaczynaliście w ogóle się wspi-
nać?

 K.K. – Chyba w 2000 ro-
ku pojechaliśmy na kurs skał-
kowy. Terenami w których roz-
poczynało się naukę były i chy-
ba nadal są tereny Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej lub Soko-
liki pod Jelenią Górą. Kolejnym 
etapem szkolenia zazwyczaj by-
ły Tatry. Parę lat temu w Ta-
trach, aby móc się wspinać bez 
ograniczeń wymagana była Kar-
ta Taternika. W tej chwili, o ile 
wiem, nie ma już tego wymogu, 
ponieważ jesteśmy w Unii Eu-
ropejskiej. W Karkonoszach nie 
wolno podobno ze względu na 
ochronę przyrody. Za to w Al-
pach nie ma w ogóle ograniczeń. 
Twoje ryzyko. Idziesz, a jak się 

Życie cię nie pokona
Rozmowa ze STANISŁAWEM CHMIELEWSKIM i KONRADEM KRÓLEM, 
poznańskimi  alpinistami, a nawet himalaistami

zabijesz, to na własną odpowie-
dzialność. (śmiech)

- A są jakieś trasy wspi-
naczkowe?

St.Ch. – W Alpach jest 
wszystko przygotowane do 

wspinaczki. W Polsce jest róż-
nie, niektóre drogi są przygo-
towane ale w środowisku cią-
gle toczy się  dyskusja na ten te-
mat. Lepsi technicznie wspina-
cze uważają, że tzw. „obijanie 
ściany” jest „barbarzyństwem” 
i należy wspinać się na własnej 
protekcji, bo oni dają sobie ra-
dę. Ale inni, którzy się dopiero 
uczą, chcieliby, żeby trasy były 
dostępne też dla nich i miały tro-
chę pomocnych elementów. 

-Ale wróćmy do wyprawy 
w Himalaje. Jak się do tego 
trzeba  przygotować?

K.K.- Przede wszystkim kon-
dycyjnie, więc codziennie biega-
liśmy. Ponieważ musiałem cho-
dzić do pracy w ciągu dnia, nie 
miałem komfortowych warun-
ków do trenowania, ale codzien-
nie rano biegałem – pół godzi-
ny, 45 minut…Tak trzy miesiące 
przed wyjazdem. Bo to miał być 
właściwie wyjazd sportowy.

- A co jeszcze należy zor-
ganizować, na przykład jakie 
ubrania trzeba kupić? Pewnie 
warto przyłączyć się, tak jak 
wy, do większej wyprawy?

K.K. – Tak, ale  ubrania swo-

je trzeba mieć, my musieliśmy. 
Wiedzieliśmy, że to będzie wy-
jazd zimowy,  a nigdy nie wcho-
dziliśmy tak wysoko zimą przy 
tak niskich temperaturach. Pod-
stawą jest na pewno ciepły śpi-
wór puchowy. Zdecydowaliśmy 
się też na sweter puchowy, ta-
ki lekki, delikatny, wygląda jak 
kurtka, ale nie nadaje się ja-
ko okrycie wierzchnie. Dlatego 
na wierzch zakłada się kurtkę 
z membraną, która chroni przed 
wiatrem i śniegiem. Ten zestaw 
nam się sprawdził, ale też pogo-
da była świetna, cały czas słoń-
ce, bez huraganowych wiatrów, 
które w Himalajach mogą wy-
stąpić przy temperaturze minus 
20 stopni. Na prawdziwą zimę 
w Himalajach sweter puchowy 
to raczej za mało. 

- Czy ten bagaż trzeba prze-
słać osobno? 

S.Ch. – To zależy, ile go 
masz. Jeżeli do 30 kilogramów, 

to można go przewieźć samemu. 
Można kupić w Polsce sprzęt, 
który ma lepszą jakość albo pró-
bować kupić coś na miejscu, są 
tam niedrogie akcesoria, ale to 
nie to samo. Można pojechać so-

bie do Nepalu tylko z kartą kre-
dytową. 

- Dużo was ten wyjazd kosz-
tował?

S.Ch. – Musiałem skorzystać 
z urlopu bezpłatnego, sfinanso-
wać sobie przelot do Katmandu, 
a także kupić odzież oraz doku-
pić trochę sprzętu. Polski Zwią-
zek Alpinizmu udostępnił nam 
radia do łączności z bazą. Firma 
DPD zasponsorowała przesłanie 
bagażu wyprawy. W tej przesył-
ce do Pokhary był sprzęt i odzież 
ufundowane przez firmę Sale-
wa dla Szerpanek - uczestniczek 
szkolenia. Trzeba przyznać, że 
to ich wyposażenie było rewe-
lacyjne.

- Ile dni trwa wejście na 
Chulu West?

S.Ch. - Pierwszy tydzień 
obejmował długi trekking 
wzdłuż doliny do obozu głów-
nego. To jest dolina, wzdłuż któ-
rej żyje kilka tysięcy osób, jest 

kilkadziesiąt wiosek, która jest 
tak duża, że idziesz kilka dni 
i nie ma tam ani jednego samo-
chodu. 

K.K. – Możliwy jest tylko 
transport na osłach i ludziach. 
Nam też pomagali tragarze. Ne-
palczycy sami zorganizowali 
nam taki transport, ponieważ 
przyjechaliśmy szkolić miejsco-
we dziewczyny. Nasza piesza 
wędrówka rozpoczęła się w Sy-
ange na wysokości ok. 1100 m. 
n.p.m. i w ciągu 4 dni dotarliśmy 
do Manang na 3500 m. n.p.m. 
W ciągu następnych 2 dni do-
szliśmy do naszej bazy głównej 
na wysokości 4800. 

- A co tam się je po dro-
dze?

S.Ch. – Zatrzymując się 
w hotelikach wzdłuż doliny, jesz 
w restauracjach. W każdej menu 
jest dokładnie takie samo: pizza, 
makaron, pierogi, danie meksy-
kańskie. Wszystkie dania są po-
dobne, bo całe menu złożone 
jest z kilku składników. Cieka-
we, że najdroższa jest herbata, 
droższa niż nocleg. W wyższych 
partiach gór podobne jedzenie 
w spartańskich warunkach przy-
gotowywał nasz kucharz.

 - Gdy dojdzie się do 5000 
metrów trzeba pewnie pocze-
kać, żeby się zaaklimatyzo-
wać? 

 K.K. – Przez całą drogę się 
aklimatyzujesz. Im wyżej, tym 
mniej jest tlenu w powietrzu. 
Tam w hotelach są nawet in-
strukcje, jak powinien przebie-
gać proces aklimatyzacyjny:  że 
dzienna różnica poziomów nie 
powinna przekraczać 300 me-
trów, że po przekroczeniu 1000 
metrów w górę powinno się zro-
bić dzień przerwy, że gdy nie 
można spać w nocy i gdy boli 
głowa, to powinno się zejść do 
punktu, w którym wszystko było 
dobrze. Ale nie zawsze jest czas 
na dokładnie taki proces akli-
matyzacyjny. My wchodziliśmy 
trochę szybciej i wyżej, ale na 
szlaku postoje są mniej więcej 
zorganizowane tak co 300 me-
trów wysokości. 

- I jak znosiliście właśnie tę 
wysokość?

 K.K. – Podobnie jak wszy-
scy chorowaliśmy, głowa bola-
ła, nie mogliśmy spać. Ja w pew-
nym momencie zauważyłem, że 
jestem cały opuchnięty. Przed 
wyjazdem lekarz mnie uprze-
dził, że wtedy trzeba schodzić. 
No i zszedłem pierwszego dnia 
800, a następnego jeszcze 600 
metrów. W Manangu czułem 
się rewelacyjnie, a jak wróciłem 
wyżej do obozu, to już nie by-
ło problemu. Ale przez to wcho-
dzenie i schodzenie miałem ma-
ło odpoczynku, cały czas byłem 
w drodze i pewnie dlatego pod 
koniec nie udało mi się dotrzeć 
na sam szczyt.

S.Ch. – Aklimatyzacja na 
4800 metrów odbywa się tak, 
że z bazy wychodzi się w cią-
gu dnia na wysokość 5300 me-
trów, tam się przez jakiś czas 
przebywa, ale schodzi się do ba-

Stanisław Chmielewski Konrad Król

Chulu West



środa 22 września 2010 9

a, gdy pokonasz góry

zy, aby spać  i wypocząć niżej, 
gdzie człowiek lepiej się czuje, 
ma więcej tlenu w powietrzu. 
I tak przez kilka dni. Również 

wchodziliśmy kilka razy do wy-
suniętego wyżej obozu i zano-
siliśmy rzeczy. To było też ele-
mentem ćwiczenia wspinaczki 
przez dziewczyny z Nepalu, któ-
re szkoliliśmy.

-No właśnie, czy szkolenie 
się udało? 

S.Ch. - Najlepszy jego aspekt 
to kontakt z Nepalczykami, bo 
to bardzo mili, przyjaźnie na-
stawieni ludzie. Świadomość, 
że oprócz własnej przyjemności 
z wchodzenia można komuś po-
móc, daje satysfakcję. Ale eks-
tremalne warunki i strach spra-
wiają, że ludzie różnie reagują. 
Mówi się, że powyżej 6000 me-
trów nie ma przyjaciół, każdy 
jest zdany na siebie. Gdy przy-
jechaliśmy do Pokhary okazało 
się, że zamiast sześciu Szerpa-
nek w szkoleniu wezmą udział 
4. A i one miały strach w oczach, 
bo kilka dni wcześniej zobaczy-
ły Szerpę wracającego z Chu-
lu West z odmrożonymi rękami, 
a to okropny widok. Już samo 
dojście do bazy głównej było dla 

nich dużym fizycznym wyzwa-
niem. Gdy kończył się czas akli-
matyzacji i nadszedł dzień, gdy 
trzeba ruszyć na szczyt i zaraz 
wrócić, szef wyprawy uznał, że 
tylko dwie mogą wejść i dziew-
czyny same miały ocenić, które 
dadzą sobie radę. Dramat. Naj-
pierw stwierdziły, że jak tak, 
to żadna nie idzie. Następnego 
dnia ruszyliśmy i dwie się zde-
cydowały do nas dołączyć, ale 
jednej z dziewcząt  brakowało 
sił podczas drogi. Instruktor jest 
odpowiedzialny za jej bezpie-
czeństwo, więc nakazał jej po-
wrót. W rezultacie tylko jedna 

nas wszystkie nie zdobyły szczy-
tu , bo im nie pozwoliliśmy. Tak-
że z ambicjonalnego punktu to 
z pewnością pozostaje pewien 
niedosyt ale z technicznego, my-
ślę, że pełny sukces. Zdobyły tak 
potrzebne im kolejne doświad-
czenia i zrobiły kolejny krok aby 
w przyszłości samemu prowa-
dzić takie wyprawy. 

- Podsumowując powiedz-
cie najprościej, dlaczego jeź-
dzicie w góry?

K.K. - Każdy taki wyjazd, 
nawet gdy nie wejdzie się na 
szczyt to jest jakaś przygoda. 
Nie codziennie jeździ  się na in-
ny kontynent, ogląda inną kul-
turę szczególnie tak dla nas eg-
zotyczną. A w góry jeżdżę (jak 
to inni mówią)  dlatego, że są. 
Lubię wejść wyżej, popatrzeć 
na ładne widoki, nawet zmarz-
nąć i trochę się zmęczyć. Inni na 
przykład skaczą na spadochro-
nach, a ja się wspinam. Zaczę-
liśmy się wspinać, bo mieliśmy 
marzenia o zdobyciu góry Ara-
rat  w Turcji i chcieliśmy się do 
tego dobrze przygotować. Spo-
tkaliśmy na kursie Roberta Kaź-
mierskiego, który zaczął nas za-
bierać w różne miejsca i tak to 
się rozwinęło. Potem zaczęliśmy 
jeździć w różne góry.

S.Ch. - Na szczycie cieszyli-
śmy się, że udało nam się wejść,  
czuliśmy się dobrze, to jest sa-
tysfakcja, ale to nie jest najważ-
niejsze. Samo wspinanie mnie 
interesuje, lubię taki sposób spę-
dzania czasu, wysiłek i osiągnię-
cie celu. Najważniejsze jest zma-
ganie się ze strachem, zaharto-
wanie się nie tylko sportowe, 
ale też odporność na stres. Jeżeli 
dasz sobie radę tam, w sytuacji 
ekstremalnej, to życiowe proble-
my nie są takie trudne, a czasem 
nawet przestają mieć znaczenie. 
Po powrocie na wszystko patrzy 
się inaczej.

Rozmawiała 
MONIKA MAŃKOWSKA

Zdjęcia:
Konrad Król 

i Stanisław Chmielewski

z uczestniczek potrafiła wejść 
na samą górę. Gdy wróciliśmy 
do Pokhary, gdzie ten projekt 
i szkolenie budziły ogólne za-
interesowanie, dziewczyny już 
były z powrotem pełne energii. 
Okazało się, że to podobno przez 
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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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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

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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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

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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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód
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ISO 9001

Twój 
TYDZIEŃ

w prenumeracie
ELEKTRONICZNEJ

str. 7
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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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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
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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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

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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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

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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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
9 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA
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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

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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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

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

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 października

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim 
i we Wrześni

Jesteśmy 
okłamywani 
pozorami 
prawdy

Horacy

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

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

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

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

strona strona 33

Po katastrofie...
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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
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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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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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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 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

Rozmowa Rozmowa 
z ROBERTEM z ROBERTEM 
KUBICKUBICĄĄ,,  
kierowckierowcą ą 
wywyśścigowym cigowym 
Renault Renault 
FormuFormułły 1y 1

Mogę przez 
jakiś czas 
nie 
pracować
Rozmowa 
z KATARZYNĄ 
BUJAKIEWICZ, 
aktorką

Robert Kubica
kierowca Formuły 1

Stanisław Mikulski
aktor
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Opracowanie: MONIKA MAŃKOWSKA

Z KOMPUTEREM — GRY
The Whispe-
red World 
to klasyczna 
baśniowa gra 
przygodowa 
point&click, 
s t w o r z o n a 
przez Deada-
lic Entertain-
ment (zapew-
n i ł a  twór-

com miano Studia Roku 2009!). 
Gra ma świetną fabułę, grafikę 
w pełnym 2D, ręcznie rysowa-
ną, animowaną szatę, wspaniałą 
ścieżkę i scenariusz z humorem. 
Bohaterem gry jest młody klaun 
Sadwick, który ze swoim towa-
rzyszem wyrusza w pełną przy-
gód podróż, aby zmienić prze-
znaczenie i uratować świat. The 
Whispered World na PC kosztuje 
49,99 zł! Dodatkowe informacje 
na stronie:www.the-whispered-
-world.com

N o w a  g r a 
Braid to de-
b i u t a n c k i 
projekt stu-
dia Number 
N o n e  I n c . 
Gracz posta-
cią młode-
go chłopaka 
przemierza 
plansze na 

poziomach typowych dla dwu-
wymiarowych zręcznościówek. 
Przeskakuje na wyżej położone 
platformy, zbiera elementy ukła-
danek, likwiduje przeciwników 
i unika pułapek ognia czy wysta-
jących z ziemi kolców. Można 
jednak manipulować upływem 
czasu. Dzięki cofaniu czynności 
gracz może przywrócić postać 
do życia lub powtórzyć nieudany 
skok lub przebywa w dwóch wy-
miarach. Doskonała oprawa wi-
zualna Braid sprawia wrażenie 
namalowanej akwarelą.

City Interactive jeden z naj-
większych producentów gier 
wideo jest fundatorem gier, 
które mamy dla Państwa. 
Są to 3 egzemplarze  „The 
Whispered World” oraz 3 gry 
„Braid”. Prosimy o maile na 
adres: twojtydzienmonika-
@gmail.com z tytułem wy-
branej gry.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PROMOWANIU 
EDUKACJI ROZWOJOWEJ

Europoseł Filip Kaczmarek był gospodarzem konferencji dotyczącej eduka-
cji rozwojowej „Zaangażowanie Europejczyków w działania na rzecz zwalczania 
biedy na świecie” (15 września). Spotkanie było okazją do zaprezentowania no-
wego raportu DE Watch Report sporządzonego przez organizację pozarządową - 
DEEEP, dotyczącego edukacji rozwojowej w krajach członkowskich UE.  

Edukacja Rozwojowa to edukacja, której celem jest podniesienie świadomości 
i poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat międzynarodowego rozwoju. Ma sprzy-
jać pełnemu uczestnictwu wszystkich obywateli w zmniejszaniu ubóstwa na świecie.

Podczas spotkania poseł Kaczmarek mówił o edukacji rozwojowej w kontek-
ście nowych krajów członkowskich. Wspomniał o ważnych corocznych inicjaty-
wach, które mają miejsce w Polsce min. o Tygodniu Edukacji Globalnej (TEG) oraz 
Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej, które 18 września odbędzie się w Warsza-
wie po raz czwarty. 

Oba wydarzenia są bardzo ważne dla promowania wiedzy na temat krajów roz-
wijających się, ubóstwa na świecie, skutków zmian klimatycznych, sprawiedliwego 
handlu, a przede wszystkim służą ukazaniu współzależności pomiędzy sposobem ży-
cia w krajach zamożnych i biednych. Organizatorzy wspomnianych inicjatyw na róż-
ny sposób: poprzez zabawy, gry interaktywne, filmy, koncerty, wystawy, warsztaty itp. 
starają się prowokować do zastanowienia się nad własnym stylem życia i wzięcia od-
powiedzialności za własne działania.

- Obserwujemy, że z roku na rok coraz więcej ludzi, przede wszystkim młodzieży 
uczestniczy w tych spotkaniach.  Oznacza to, że świadomość wśród polskiego społe-
czeństwa wzrasta - powiedział deputowany. 

Poseł Kaczmarek, który każdego roku koordynuje Tydzień Edukacji Globalnej 
w Wielkopolsce, z swoim programem dotarł już do ponad 10000 studentów i uczniów 
podstawówek, gimnazjów i liceów.

Podczas wystąpienia poseł Kaczmarek wspomniał także o potrzebie zorganizo-
wania w Polsce Europejskich Dni Rozwoju przy okazji prezydencji Polski w Radzie 
UE w 2011 r. To jedno z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych poświęco-
nych sprawom rozwoju.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych – CON-
CORD (Europejska Konfederacja Organizacji Humanitarnych i Rozwojowych), a tak-
że Portuguese MFA/IPAD (Portuguese Institute for Development Assistance - Ministry 
of Foreign Affairs), DEEEP a także reprezentanci Komisji Europejskiej. 

O PRZYSZŁOŚCI ZIMBABWE
W drugą rocznicę podpisania politycz-

nego porozumienia Global Political Agre-
ment  (14 września) dyskutowano w Bruk-
seli na temat sytuacji politycznej w Zimba-
bwe.  Poseł Kaczmarek mówił na konferen-
cji o roli i zaangażowaniu Parlamentu Eu-
ropejskiego na rzecz tego kraju.

Porozumienie zostało podpisane w 2008 
r. po wyborach prezydenckich i parlamen-
tarnych przez przywódców trzech politycz-
nych ugrupowań - Roberta Mugabe, Mor-
gana Tsvangirai and Arthura Mutambara. 
Porozumienie dotyczyło podziału władzy 

w kraju i utworzenia rządu jedności narodowej. Wedle uzgodnień urząd premiera Zim-
babwe przypadł Tsvangirainiemu, a urząd prezydenta Mugabemu. W dłuższej per-
spektywie porozumienie miało przyczynić się do poprawy trudnej sytuacji gospodar-
czej kraju, spowodowanej 28-letnimi rządami Roberta Mugabe i jego partii ZANU-
-PF. Bez pracy pozostawało blisko 95 procent obywateli, hiperinflacja sięgnęła 231 
milionów procent, miliony Zimbabweńczyków głodowały, nie działały szkoły i szpi-
tale, pojawiały się przerwy w dostawach wody i elektryczności. W kraju szalała epi-
demia cholery, która pochłonęła ostatecznie blisko 4200 ofiar.

Poseł Kaczmarek mówił o roli i zaangażowaniu Parlamentu Europejskiego na 
rzecz Zimbabwe.

- Parlament jest jedną z trzech instytucji, która tworzy politykę zagraniczną Unii Eu-
ropejskiej, dlatego w naszych stosunkach z Zimbabwe koncentrujemy się przede wszyst-
kim na wymiarze politycznym, pomocy humanitarnej oraz współpracy na rzecz rozwoju - 
powiedział deputowany. 

Od 2000 r. Parlament Europejski przyjął 22 rezolucje w sprawie praw człowieka 
i sytuacji w Zimbabwe, w których potępił m.in. stosowaną przez reżim Roberta Mu-
gabego przemoc wobec opozycjonistów, wezwał do zagwarantowania prawa do wol-
ności słowa, poszanowania praw człowieka oraz podkreślił znaczenie prowadzonego 
dialogu między Unią Europejską a Zimbabwe. Poseł zwrócił uwagę, że jedynym z po-
żądanych rozwiązań sytuacji w Zimbabwe jest ograniczenie sprawowania urzędu pre-
zydenta do jednej kadencji,  co wiąże się także ze zmianą konstytucji.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że w ciągu 2 lat sytuacja w Zimbabwe nie-
znacznie się poprawiła, ale wymaga ciągłego monitoringu. Obecnie kluczową ro-
lę w odbudowie stabilizacji Zimbabwe może odegrać społeczność międzynarodo-
wa. Kraje leżące w Południowej Afryce powinny przejąć rolę gwaranta postano-
wień GPA. Aktywna postawa prezydenta RPA, Jacoba Zumy, pokazuje, iż proces 
transformacji powinien przebiegać zgodnie z nowymi wytycznymi, a Mugabe mu-
si zacząć przestrzegać postanowień porozumienia i respektować istniejące prawo.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz orga-
nizacji pozarządowych.

FILIP KACZMAREK TEAM BEZKONKURENCYJNY 
Rafał Ratajczak z drużyny „Filip Kaczmarek Team” został zwycięzcą Poznań-

-Nordic Walking w chodzie na 5,3 km (kategoria mężczyzn), oprócz niego na podium 
zdobywając 3 miejsce znalazł się Grzegorz Jura również z „FKT”. Zawodnicy Teamu 
Filipa Kaczmarka wykazali się znakomitą formą zajmując czołowe miejsca również 
poza podium: Lech Wodzyński 4 miejsce, Marek Pawłowski 6, Andrzej Śliwiński 7 
Marek Sternalski 16 (kat. mężczyzn).

Największymi zwycięzcami imprezy odbywającej się nad poznańską Maltą 18 
września byli jednak wszyscy uczestnicy, którzy postanowili spędzić aktywnie sobot-
nie przedpołudnie. Najstarsza zawodniczka miała 73 lata co jest doskonałym dowo-
dem na to, że Nordic Walking można uprawiać w każdym wieku. Wśród 250 uczest-
ników zawodów rozlosowano nagrodę główną - wycieczkę do Brukseli ufundowaną 
przez europosła Filipa Kaczmarka. 

Był to pierwszy start nowopow-
stałej drużyny, która jest częścią grupy 
„Pozytywnie zabiegani”. Filip Kaczma-
rek Team ma na celu propagowanie ak-
tywności fizycznej i zdrowego stylu ży-
cia. Oprócz zawodów Nordic Walking, 
Team wystartuje w innych imprezach 
sportowych takich jak maraton czy za-
wody kolarskie. Każdy kto ceni sobie 
aktywny tryb życia jest mile widziany 
w jego szeregach. Wystarczy zgłosić się 
do biura europosła Filipa Kaczmarka na 
ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu. (mp)

N a  p ó ł k i 
s k l e p o w e , 
trafiła trze-
cia i zara-
zem ostatnia 
część kulto-
wych przy-
gód Briana 
Basco i Gin-
ny Timmings 
- Runaway: 

Przewrotny  Los (org. : A Twist 
of Fate). Jest to kolejny tytuł wy-
dawany w Polsce przez UBISO-
FT®. Gra skierowana do odbior-
ców w różnym wieku za grani-
cą cieszy się szczególną popu-
larnością wśród kobiet. Runa-
way: Przewrotny los dostępny 
jest na komputery PC w polskiej 
wersji językowej. Po raz pierw-
szy w całej serii możemy wcie-
lić się nie tylko w postać sym-
patycznego studenta fizyki, ale 
także w jego uroczą partnerkę 
Ginę. Dodatkowo gra ma lepiej 
dopracowaną oprawę audiowi-

zualną, bardziej naturalną ani-
mację postaci oraz tła w wyso-
kiej rozdzielczości. Akcja gry 
nawiązuje do poprzedniej czę-
ści, ale nawet Ci, którzy nie mie-
li wcześniej styczności z Runa-
way, wciągną się w rozgrywkę. 
Pomóż Brianowi i Ginie rozwią-
zać zagadkę ich ostatniej przy-
gody – tajemniczego zniknię-
cia głównego bohatera, który po 
procesie trafia do szpitala psy-
chiatrycznego. Wkrótce perso-
nel znajduje jego ciało bez gło-
wy, a po pogrzebie Gina dosta-
je dziwnego smsa, podobno od 
Briana. Czy główny bohater ży-
je, co się z nim stało? Żeby się 
tego dowiedzieć, najpierw trze-
ba sprawdzić, czyje ciało znaj-
duje się w trumnie! Jak się do 
niej dostać, żeby nikt nie zauwa-
żył? W czym nam pomoże posąg  
anioła, urna z prochami i skórza-
ny pasek? To pierwsza zagadka 
do rozwiązania. A potem będzie 
jeszcze ciekawiej… 

Mamy dla Państwa 5 eg-
zemplarzy gry Runaway – 
Przewrotny plan ufundowa-
nych przez firmę Ubisoft. 
Prosimy o maile na adres: 
twojtydzienmonika@gmail.
com z tytułem gry. Należy 
też podać w mailu imiona 
głównych bohaterów gry. 
Więcej o firmie Ubisoft na 
www.ubisoftgroup.com

Gra Tom 
C l a n c y ’ s 
H . A . W. X . 
2  w y d a -
n a  p r z e z 
Ubisoft to 
k o n t y n u -
acja pierw-
szej części, 
jeszcze wię-
cej adrena-

liny i ulepszeń, dzięki którym 
walka w przestworzach zado-
woli zarówno fanów pierwszej 
części, jak i nowych graczy. 
W grze wykorzystano obraz 
wysokiej rozdzielczości z sa-
telity GeoEye i ogromną prze-
strzeń o wymiarach  130 km 
x 130 km dla swobody porusza-
nia się z prędkością 2 machów. 
Niezwykła dbałość o szczegó-
ły, loty nad Moskwą, Zato-
ką Perską czy Arktyką to jesz-
cze więcej realizmu. Fabuła 
gry była inspirowana współ-
czesnymi wydarzeniami. Tom 
Clancy’s H.A.W.X.® 2 prze-
niesie w środek bliskowschod-
niego konfliktu. Zadaniem gra-
czy będzie walka z rebelian-
tami, którzy weszli w posia-
danie rosyjskiej broni jądro-
wej. Szybko okaże się, że to 
nie oni są prawdziwym wro-
giem, a w rozgrywce pojawi 
się nowy adwersarz. Jako czło-
nek ściśle tajnego szwadronu 
H.A.W.X. 2, gracz będzie miał 
do dyspozycji ultranowocze-
sną technologię i myśliwce, ta-
kie jak F-22 Raptor, czy Su-37 
Terminator. Dodatkową atrak-
cją będzie możliwość wyko-
rzystania bezzałogowych sa-
molotów zwiadowczych. Gra 
dostępna jest na konsole Xbox 
360, jest też wersja na PS3, 
a wersja na PC pojawi się pod 
koniec września.
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Mecz z Juventusem Kolejarze rozpoczęli od zma-
sowanych ataków na bramkę Włochów. W 12 

minucie Lechici rozegrali świetną kontrę, a biegnące-
go w pełną szybkością Sławomira Peszkę sfaulował 
w polu karnym Felipe Melo.

Sędzia zarządził rzut karny, który pewnie wyko-
rzystał Artjoms Rudnevs. W 30 minucie zamieszanie 
pod bramką  Juventusu wykorzystał również łotewski 
napastnik Lecha i Kolejorz prowadził ze Starą Damą 
już dwiema bramkami.

Mimo bardzo korzystnego rezultatu Lechici nadal 
atakowali włoską bramkę, niestety  w ostatniej minu-
cie pierwszej połowy z powodu błędu obrony Lecha 
po dośrodkowaniu Alessandro Del Piero do siatki tra-
fił Georgio Chiellini.

Druga połowa zaczęła się dobrze dla piłkarzy 
z Turynu, znów duet Del Piero-Chellini zmusił do 
kapitulacji Krzysztofa Kotorowskiego i było już 2:2.

Juventus grał coraz lepiej spychając Lecha do de-
fensywy, a w 68 minucie trzecią dla piłkarzy z Tury-
nu po potężnym strzale z 30 metrów  zdobył Ales-
sandro Del Piero.

Odpowiedzią trenera Jacka Zielińskiego na ten 

niekorzystny rezultat było wprowadzenie zawod-
ników kontynuujących poczynania ofensywne Le-
cha tj. Artura Wichniarka, Jakuba Wilka i Joela Tshi-
bambę.

W 83 minucie Jakub Wilk niestety nie wykorzy-
stał szansy na zmianę rezultatu meczu i kiedy wyda-
wało się, że Lech skazany jest na porażkę Artjoms 
Rudnevs w doliczonym  czasie fenomenalnym strza-
łem z dystansu doprowadził do remisu 3:3.

Lechici w meczu z Juventusem pokazali klasę 
i jeśli pozostałe mecze zagrają z takim jak w Turynie 
zaangażowaniem to nadzieje kibiców na awans staną 
się bardziej realne.

 - Do Gminy Pniewy wkracza 
nowoczesność. Teraz z mieszkań-
cami samorząd będzie mógł się 
kontaktować za pośrednictwem 
sms-ów. Proszę o kilka szczegółów 
na ten temat.

- W czwartek, 26 sierpnia 
w Urzędzie Miejskim w Pniewach 
odbyła się prezentacja, wdrażane-
go właśnie w naszej Gminie, nowe-
go systemu informowania miesz-
kańców. Priorytetowym celem sms-
-owego powiadamiania mieszkań-
ców jest szybkie i bezpośrednie do-
starczanie informacji o nadchodzą-
cych niebezpieczeństwach. Ostatnie 
powodzie nauczyły nas wszystkich, 
ze taki system jest potrzebny. Od tej 
pory niezwłocznie mieszkańcy zo-
staną powiadomieni o nadchodzą-
cych wichurach, gwałtownych bu-
rzach, czy też o awariach prądu, ga-
zu i wody. 

- W ten sposób będzie się infor-
mować tylko o zagrożeniach?

- Z systemu można będzie ko-
rzystać także przy innych okazjach. 
Uruchomione zostaną serwisy infor-
macyjne: sportowe, kulturalne. 

- Taki system wczesnego ostrze-
gania sprawdza się?

- O tym miały okazję się prze-
konać już liczne samorządy, które 
wcześniej go wdrożyły. W ostatnim 
czasie Polska zmagała się z powo-
dzią. W niektórych gminach udało 
się zminimalizować jej skutki wła-
śnie dzięki wczesnemu ostrzeganiu 
mieszkańców. Kolportować będzie-
my ulotki informacyjne na ten te-
mat mówiące jak zarejestrować się 
w systemie. 

- A jak się zarejestruję, to ile to 
będzie mnie kosztować?

- Mieszkańcy ponoszą koszt 
wyłącznie za sms-a rejestrującego 
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Burmistrz brydżowym mistrzem
Rozmowa z MICHAŁEM CHOJARĄ, burmistrzem Gminy Pniewy

w systemie (w wysokości normal-
nej stawki za sms według taryfy da-
nego operatora). Otrzymywane in-
formacje są bezpłatne. Firma, która 
ten system wdraża spełnia wszystkie 
wymogi gwarantujące pełną ochro-
nę danych osobowych. 

- 16 września odbyła się se-
sja nadzwyczajna Rady Miejskiej 
Gminy Pniewy. O co chodziło tym 
razem? 

- Powodem jej zwołania było za-
kończenie trwającego wiele lat spo-
ru Gminy Pniewy z gminą ewan-

gelicką. Przypomnijmy; na wnio-
sek Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Poznaniu w czerwcu 1996 
roku wszczęte zostało postępowa-
nie regulacyjne. Parafia zgłosiła żą-
danie zwrotu wszystkich nierucho-
mości należących niegdyś do Ko-
ścioła Ewangelicko–Unijnego, leżą-
cych na terenie Gminy Pniewy, sta-
nowiących własność Gminy Pnie-
wy albo Skarbu Państwa i wykorzy-
stywanych obecnie przez Gminę na 
cele oświatowe (edukacji publicz-
nej), mieszkaniowe i kultury fizycz-
nej. W załatwieniu niektórych wnio-
sków tejże Parafii postępowanie re-
gulacyjne zakończone zostało zwro-
tem na rzecz Parafii nieruchomości 
skomunalizowanych przez Gminę, 
zaś postępowanie regulacyjne doty-
czące trzech wniosków o zwrot by-
łych cmentarzy ewangelickich zo-
stało umorzone, albowiem wniosko-
dawca nie wykazywał zainteresowa-
nia ich przejęciem. 

- O który teren spierano się?
- Sporne działki to teren zajmo-

wany przez halę sportową, część te-
renu Zespołu Szkół, blok przy ulicy 
Krótkiej i budowane boisko Orlik. 
Właśnie w związku z realizowaną 
inwestycją Gmina Pniewy wystą-
piła do wojewody wielkopolskiego 
o darowiznę przedmiotowych dzia-
łek w celu realizacji zadań własnych 
Gminy Pniewy w zakresie eduka-
cji publicznej oraz kultury fizycz-
nej, w tym terenów rekreacyjnych 
i urządzeń sportowych.

- W końcu udało się dogadać?
- Spór trwał długo, ostatecznie 

jednak udało się doprowadzić do 
ugody. Rada podjęła uchwałę o za-
spokojeniu roszczeń parafii poprzez 
przyznanie jej nieruchomości za-
miennej w Psarskiem.

- Gmina pomaga także para-
fii rzymsko-katolickiej i powiato-
wi. Dlaczego? Mało ma własnych 
potrzeb?

- To nie tak, w ten sposób po-
magamy sobie. Przyznaliśmy dota-
cję Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Św. Jana Chrzciciela w Pniewach na 
wykonanie robót budowlanych przy 
obiekcie zabytkowym, polegających 
na remoncie okien oraz drzwi wej-
ściowych w wysokości 50.000 zło-
tych. Zwiększyliśmy także pomoc fi-
nansową dla Powiatu Szamotulskie-
go. Remont drogi powiatowej ulicy 
Wiśniowej w Pniewach wraz z chod-
nikiem po jednej stronie kosztować 
będzie ostatecznie naszą gminę po-
nad 90.000 złotych. W pierwszym 
przypadku włączyliśmy się w remont 
zabytku, w drugim – dofinansowa-
liśmy remont drogi. W tym koście-
le modlą się nasi mieszkańcy, którzy 
również po tej ulicy chodzą i jeżdżą. 

- Na koniec naszej rozmowy 
proszę przyjąć gratulacje, sam 
grywam w brydża i wiem, że nie 
jest to łatwa gra…

- Dziękuję. Faktycznie, uczest-
niczyłem w Mistrzostwach Polski 
Samorządowców w Brydżu Sporto-
wym. W klasyfikacji indywidualnej 
zająłem trzecie miejsce. Rozegrano 
również Turniej Par. Pniewska re-
prezentacja zajęła w nim pierwsze 
miejsce. Drugim złotym medalistą 
w kategorii par został Janusz Bud-
ka. Było to możliwe, bo regulamin 
dopuszczał do udziału w Turnieju 
Par jedną osobę, która nie musia-
ła być samorządowcem. Karta nam 
sprzyjała…

- Podobno jednak chętniej 
sprzyja lepszym.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

PNIEWY

Lech w grupie „śmierci”
27 sierpnia w Monaco odbyło się losowanie ze-
społów  do fazy grupowej rozgrywek Ligi Europy. 
Lech znalazł się w grupie razem z Juventusem 
Turyn, Manchesterem City i FC Salzburg
Terminarz spotkań:

1 kolejka - 16 września
(19:00) Juventus FC - Lech Poznań
(19:00) FC Salzburg - Manchester City FC
2 kolejka - 30 września
(21:05) Lech Poznań - FC Salzburg
(21:05) Manchester City FC - Juventus FC
3 kolejka - 21 października
(21:05) Manchester City FC - Lech Poznań
(21:05) FC Salzburg - Juventus FC
4 kolejka - 4 listopada
(19:00) Lech Poznań - Manchester City FC
(19:00) Juventus FC - FC Salzburg
5 kolejka - 1 grudnia
(21:05) Lech Poznań - Juventus FC
(21:05) Manchester City FC - FC Salzburg
6 kolejka - 16 grudnia
(19:00) FC Salzburg - Lech Poznań
(19:00) Juventus FC - Manchester City FC 

Remis na wagę awansu
Lech Poznań - Dnipro Dniepropietrowsk  0:0       26-08-2010

Wygrana na wyjeździe
Dnipro Dniepropietrowsk - Lech Poznań    0:1      19-08-2010 Sensacyjny remis

Juventus Turyn - Lech Poznań    3:3 16-09-2010Po przegranej ze Spartą Pra-
ga pierwszy pojedynek 

w Lidze Europy piłkarze Le-
cha mieli rozegrać na Ukrainie 
z zespołem Dnipro Dniepropie-
trowsk. 

Od początku poznaniacy 
rozpoczęli ataki na bramkę ry-
wali. Już w piątej minucie Se-
mir Stilic wykonując rzut wol-
ny dośrodkował, a Manuel Ar-
boleda umieścił głową piłkę 
w siatce Dnipro.

Lechici atakowali nadal 
i znów w 14 minucie duet Se-
mir Stilić-Manuel Arboleda 
mieli szansę na zdobycie bram-

ki, ale niestety rezultat spotka-
nie nie zmienił się.

W dalszej części I poło-
wy bezskutecznie wynik me-
czu próbowali zmienić na ko-
rzyść Lecha Marcin Kikut i Ja-
cek Kiełb.

Druga połowa meczu zaczę-
ła się od ataków piłkarzy Dni-
pro, nie potrafili jednak poko-
nać dobrze grającego Jasmina 
Burica.

W ostatnich minutach me-
czu Lech skupił się raczej na 
obronie i do końca spotkania 
udało mu się utrzymać korzyst-
ny rezultat meczu.

Mecz w Poznaniu rozpoczął 
się od ataków piłkarzy Dnipro, 
którzy aby myśleć o awansie mu-
sieli odrobić utraconą w pierw-
szym meczu bramkę.

Dwukrotnie w 5 i 20 minucie 
bramkę Jasmina Burica groźnie 
zaatakował Yevhen Konoplyan-
ka, ale w obu sytuacjach bram-
karz Lecha pewnie interwenio-
wał. Do końca pierwszej poło-
wy na boisku zaczęli dominować 
Lechici, ale ani Semir Stolic, ani 
Manuel Alboreda nie potrafili 
zmienić wyniku meczu.

W drugiej  połowie znów ini-
cjatywę przejęli piłkarze z Ukra-
iny. W 48 minucie Yevhen Sele-
znow, a w  65 minucie Ruslan 
Rotan bezskutecznie próbowa-
li zagrozić bramce Lecha. Piłka-
rze Kolejarza  atakowali rywali, 
ale ze względu na brak precyzji 
i wiele niedokładności nie udało 
im się strzelić bramki.

Mecz zakończył się remisem 
0:0, a wygrana Lecha w pierw-
szym meczu w Dnipro dała Ko-
lejorzom awans do fazy grupo-
wej Ligi Europy.
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M i e s i ą c 
Stephena 
Kinga
L e g e n -
darny au-
tor scien-
ce fiction, 
S t e p h e n 
King koń-
c z y  2 1 
września 
63  la ta . 
By pomóc 

mu w obchodach tego jubile-
uszu, kanał Sci Fi poświęci ca-
łe pięć tygodni fantastycznym 
programom, zrealizowanym 
na podstawie jego bestselle-
rów. Wydawnictwo Prószyński 
i S-ka wydało książkę „Steven 
King na wielkim ekranie” . 

Po raz pierwszy zebrano 
w jednym tomie pięć słynnych 
opowiadań Stevena Kinga, któ-
rych ekranizacje zdobyły uzna-
nie krytyków i milionów widzów 
na świecie. Są to również ulubio-
ne filmy samego autora. Przed 
każdym tekstem czytelnik znaj-
dzie fascynujący komentarz pisa-
rza pełen informacji spoza planu 
filmowego. Zbiór zawiera naste-
pujące teksty: „Skazani na Shaw-
shank” (ekranizacja zdobyła 7  
nominacji do Oskara), „1408”, 
„Dzieci kukurydzy” (film docze-
kał się 6 sequeli), „Maglowni-
ca” oraz „Mali ludzie w żółtych 
płaszczach”.  

Począwszy od 8 września, 
w każdy środowy wieczór o 21:00 
kanał Sci Fi prezentuje kolekcję 
miniseriali Stephena Kinga, któ-
re przygotują widzów do paź-
dziernikowej premiery cyklu Ha-
ven, opartego na powieści pisarza 
pt. Colorado Kid. Na 8 i 15 wrze-
śnia zaplanowano emisję mini-
serialu Stephen King: Złote lata, 
22 września Stukostrachy, zaś 29 
września obejrzeć będzie można 
Lśnienie. (mon)

Mamy dla Państwa 5 ksią-
żek „Steven King na wiel-
kim ekranie” ufundowanych 
przez wydawnictwo Prószyń-
ski i S-ka. Prosimy o maile na 
adres twojtydzienmonika@g-
mail.com z  tytułem książki.

Ada strażnicz-
ka skarbu, au-
tor  Graży-
na Bąkiewicz, 
ilustracje Ol-
ga Reszelska, 
cena 19,90 zł, 
Wydawnictwo 
Literatura.
Dotąd Adzie 
nawet przez 

myśl nie przeszło, że jest wyjąt-
kowa, wybrana. Dopiero, kiedy 
rodzice znikają w niewyjaśnio-
nych okolicznościach, dziew-
czynka ma czas na odkrywanie 
swojej własnej tajemnicy. Okazu-
je się, że znamię na kostce i prze-
śladująca Adę intuicja to nie przy-
padek. Podobnie z podskórnym 
poczuciem więzi z miejscowym 
szaleńcem. 

A r i e l k a 
i delfinek, 
Disney, ce-
na  19,90 
z ł ,  W y -
dawnictwo 
Egmont.
A r i e l k a 
jest szczę-

ZIELONE ZBIORY
Kraina Andaluzji co 

roku w maju zaskakuje 
widokiem wzgórz po-
krytych śnieżnobiałym 
puchem. Jednakże nie 
dzieje się tak za spra-
wą mrozu, ale kwitną-
cych o tej porze drze-
wek oliwnych. Pół roku 
później owoce gotowe 
są do zbioru. We wrze-

śniu i październiku osiągają swoje pełne wymiary i soczyście zie-
loną barwę. Wtedy to właściciele sadów zapraszają swoje rodzi-
ny, sąsiadów i znajomych na wspólne zbiory. Drzewka uginają się 
pod ciężarem dorodnych oliwek, więc pracy jest dużo.

UCHWYCONE SŁOŃCE
Jesienią nie trudno o chandrę, gdy dni robią się coraz dłuż-

sze, a słońce rzadziej wygląda zza chmur. Dlatego warto wpro-
wadzić do swego domu odrobinę lata zawartego w hiszpańskich 
Oliwkach drylowanych zielonych całych. Te egzotyczne owoce 
przywiodą na myśl zielone gaje oliwne rozpostarte na andaluzyj-
skich wzgórzach. Oliwki nadziewane pastą paprykową wnio-
są do kuchni tchnienie śródziemnomorskiego klimatu, zaś Oliw-
ki z czosnkiem krojonym w oleju z ziołami rozgrzeją w jesien-
ne wieczory.

SJESTA W PRACY
Zanikające słońce zniechęca do pracy, warto więc podczas 

lunchu złapać jego ostatnie promienie. Zamiast siedzieć w biurze 
można przejść się do parku i w otoczeniu drzew sięgnąć po pysz-
ną przekąskę Raut koreczki oliwkowe. Śpiew ptaków i szum li-
ści pod stopami przyniesie odprężenie jak podczas hiszpańskiej 
sjesty. By podzielić się uchwyconym słońcem z kolegami z pracy, 
wystarczy przygotować sałatkę na bazie Oliwek mix z suszonymi 
pomidorami w oleju z ziołami i poczęstować nią w biurze. 

W oliwkowym gaju…
Czyli hiszpańskie OLE!
Hiszpania to kraj zielonych pagórków i egzotycznych plaż. 
W promieniach śródziemnomorskiego słońca dojrzewają 
najdoskonalsze na świecie oliwki, których smak ukryty został 
w niebanalnych produktach OLE!

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Konto Bez Kantów
Bank Ochrony Środowiska po raz kolejny stawia na innowa-
cyjny produkt - Konto Bez Kantów z Programem Premiowym 
startuje 1 września. 

Nowy ROR ma konstrukcję dotychczas niespotykaną na naszym 
rynku. Bank płaci klientowi za codzienne czynności, jak wyko-

nany przelew, czy zlecenie stałe. Nie trzeba robić nic specjalnego. 
Miesięcznie będzie można zyskać do 60 zł, co rocznie daje kwotę 
nawet 720 zł.

Standardową ofertą na rynku staje się prowadzony bez opłat ra-
chunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w którego pakiecie znaj-
dują się darmowe przelewy internetowe oraz bezpłatne wypłaty ze 
wszystkich bankomatów w kraju. Bank Ochrony Środowiska po-
szedł o krok dalej niż konkurencja i zamiast tylko zwalniać z opłat 
- płaci klientom! Jednak nie za jednorazowe działanie, jak przenie-
sienie konta czy polecenie oferty znajomym. BOŚ Bank postawił na 
premiowanie aktywnego korzystania z konta osobistego. Posiadacze 
Konta Bez Kantów z Programem Premiowym otrzymują premie pie-
niężne za wykonywanie podstawowych operacji na posiadanym ra-
chunku. I tak: za wykonany przelew z konta zarabia się 1 zł, za zre-
alizowane zlecenie stałe - również 1 zł, a za każde zrealizowane po-
lecenie zapłaty aż 3 zł. Łącznie w miesiącu można zyskać 10 zł z ty-
tułu zrealizowanych przelewów i zleceń stałych oraz 15 zł z tytułu 
zrealizowanych poleceń zapłaty. 

Ponadto, Bank premiuje także dokonywanie operacji bezgotów-
kowych kartami płatniczymi z logo BOŚ. Klient zyskuje 1 zł za peł-
ne 100 zł wydane w transakcjach kartowych rozliczonych w danym 
miesiącu. 

- Łącznie w Programie Premiowym do Konta bez Kantów w cią-
gu miesiąca można zyskać maksymalnie 60 zł. Aktywne użytkowanie 
konta przez 12 miesięcy może zatem skutkować kwotą nawet 720 zł 
- tłumaczy Jacek Pomorski, Dyrektor Departamentu Produktów 
Detalicznych BOŚ S.A. (na)

WARTO WIEDZIEĆ

Twój TYDZIEŃ WIELKOPOLSKI
Najchętniej czytany 

w Wielkopolsce

śliwa z Erykiem, ale tęskni za 
swoimi morskimi przyjaciółmi. 
Pewnego dnia znajduje spokojną 
zatokę, a Eryk otacza ją murem, 
aby dziewczyna mogła się z ni-
mi bezpiecznie spotykać. Okazu-
je się jednak, że nie jest to najlep-
szy pomysł… Chcesz wiedzieć 
dlaczego? – koniecznie przeczy-
taj tę książkę!

B i b l i o t e k a 
Akus tyczna 
wydała tajem-
nice Festung 
Breslau - wer-
sję audio po-
pularnej książ-

ki Marka Krajewskiego w inter-
pretacji znanego aktora, Rober-
ta Więckiewicza. Festung Bre-
slau to mistrzowsko skonstru-
owany kryminał, czerpiący z naj-
lepszych tradycji gatunku, nieba-
nalny i zaskakujący. Krajewski 
z niezwykłą dokładnością kreśli 
obraz dawnego Wrocławia. Tym 
razem czytelnik prowadzony jest 
także przez podziemną część mia-
sta, zamienionego przez Niem-
ców w twierdzę.

Wrocław, wiosna 1945 roku. 
62-letni, zawieszony w obowiąz-
kach oficer Eberhard Mock pro-
wadzi prywatne śledztwo w spra-
wie zabójstwa pasierbicy zna-
nej antyfaszystki. Doświadczony 
przez życie bohater przemierza 
bombardowane miasto, naraża-
jąc się na śmierć. Musi wybierać 
pomiędzy potrzebą wyjaśnienia 
sprawy a chęcią zapewnienia bez-
pieczeństwa żonie, czyli ucieczką 
z Breslau. Cena: 34,90 zł.

 
Jak tańczo-
no przed wie-
kami, czyli ta-
niec z figura-
mi, autor Iza-
bella Klebań-
ska, cena 21,90 
zł, Wydawnic-
two Literatura.
Dawniej ludzie 
też się bawili, 

może nawet lepiej niż dzisiaj. Ta-
niec był jedną z podstawowych 
rozrywek. Kto nie umiał tańczyć, 
nie brał udziału w życiu towarzy-
skim. Wierszowany przewodnik 
po tańcach z różnych epok i kra-
jów. Dzięki dołączonwj płycie 
CD w wyobraźni można się prze-
nieść na hiszpański bal lub trady-
cyjne polskie wesele. 

Kopciuszek 
i myszki, Di-
sney,  cena 
19,90 zł, Wy-
dawn ic two 
Egmont.
Poznaj kolej-
ny wątek cu-

downej opowieści o Kopciuszku. 
Pod nieobecność Kopciuszka 

zła gospodyni kazała ogrodniko-
wi wyrzucić na mróz jej przyjaciół 
– myszki! Co się teraz z nimi sta-
nie? Przeczytaj najnowszą książ-
kę z serii Księżniczki i dowiedz 
się, jak potoczą się losy Kopciusz-
ka i myszek.

M a t e m a t y -
ka ze sznur-
ka i guzika, 
tekst Kristin 
Dahl,  ilustra-
cje Mati Lepp, 
t ł u m a c z e -
nie Agnieszka 
Stróżyk, cena 

27.90 zł, Wydawnictwo Zaka-
marki.
Liczenie to jedna z ulubionych 
zabaw przedszkolaków. War-
to pielęgnować w nich ten en-
tuzjazm! Matematyka towarzy-
szy nam na każdym kroku – pod-
czas zakupów, gotowania, gry 
w karty czy nawet sprzątania. Ale 
to nie tylko liczenie, to też pe-
wien sposób myślenia, porządko-
wania i opisywania rzeczywisto-
ści oraz wykonywania codzien-
nych czynności. Magda i Kuba 
pokażą mnóstwo ciekawych ma-
tematycznych zabaw i doświad-
czeń do przeprowadzenia w do-
mu. Mierzenie, ważenie, układa-
nie i sortowanie to dobra zabawa. 
Weźmy na przykład papier toale-
towy. Kto powie, ile rolek zuży-
wa się w jego domu w ciągu ty-
godnia? No i właściwie jak długi 
jest papier w takiej rolce? Książ-
ka dla starszych przedszkolaków 
i młodszych uczniów. 

SERIA: MAGICZ-
NY DOMEK NA 
DRZEWIE, Ma-
ry Pope Osbor-
ne, Cena: 19,90 zł, 
Wydawnictwo EG-
MONT. 
Nagrodzona Ma-
łym Dongiem przez 
Jury dziecięce seria 
przeznaczona jest 
dla dzieci zaczyna-
jących samodziel-
nie czytać. Jej bo-
haterami są ośmio-
letni Jacek i jego 
siedmioletnia sio-
stra Ania  z małej 
miejscowości bli-
sko lasu. Pewne-
go dnia odkrywają 
domek na drzewie, 
w którym jest peł-
no różnych, dziw-
nych książek. Każ-
da z książek zabie-
ra ich niejako do 
swojego wnętrza 
– dzieci przeno-
szą się w czasy lo-
dowcowe i pozna-
ją obyczaje ludzi 
epoki jaskiniowej 
albo życie na ry-

cerskim średniowiecznym dwo-
rze, w starożytnym Egipcie czy 
Japonii z czasów mistrzów ninja. 
Wiek: 6-8 lat. Przedstawiamy ty-
tuły: Zmierzch w krainie dino-
zaurów, Rycerz o brzasku, Po-
ranek wśród mumii, Piraci i wy-
spa skarbów.

O duchu, który się 
bał, tekst Sanna 
Töringe,  ilustra-
cje Kristina Dig-
man, tłumaczenie 
Katarzyna Skalska, 
cena 24.90 zł, Wy-
dawnictwo Zaka-
marki.

Był bardzo, bardzo ciemny wie-
czór w bardzo, bardzo ciemnym le-
sie. Księżyc oświetlał szczyty drzew, 
a wokół panowała głucha cisza. Na-
gle rozległ się przeraźliwy krzyk…
Już się boicie? A może TO, cze-
go się boicie, też się czegoś boi? 
I może wcale nie jest takie strasz-
ne, jak się wydaje? Występują: 
duch bez głowy, długonogi ko-
ściotrup, tata wampir z wampir-
kiem, wielki potwór i mała mysz-
ka. No i jeszcze mieszkanki sa-
motnego starego domu – Kruszyn-
ka z mamą. Wiek 3+.



środa 22 września 201014

Patronat Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO

Tetro
„Tetro” (reż. Francis Ford 
Coppola)  krótko po premierze 
zostało uznane przez krytyków 
filmowych za najlepszy film re-
żysera od 1979 roku, kiedy na-
kręcił „Czas apokalipsy” i jego 
powrót do formy. 

To wciągająca historia wie-
lopokoleniowej rodziny wło-
skich imigrantów mieszkają-
cych w Argentynie i rywalizu-

jących ze sobą na polu osobistym i twórczym. 
Akcja „Tetro” rozgrywa się w La Boca, ar-

tystycznej dzielnicy Buenos Aires, jednej z naj-
starszych części miasta, zamieszkiwanej głównie 
przez potomków włoskich imigrantów. La Boca 
jest kolebką wielu sławnych śpiewaków, muzy-
ków, poetów i malarzy. 

Tetro to imię głównego bohatera. Film roz-
poczyna się od przyjazdu do Buenos Aires jego 
młodszego brata, Benniego. Nie widzieli od po-
nad dziesięciu lat. Bennie jest już prawie pełno-
letni. Przyjeżdża do miasta, by dowiedzieć się 
dlaczego Tetro odciął się od rodziny, łamiąc tym 
samym złożoną bratu obietnicę (miał po niego 
wrócić, niestety nigdy tego nie zrobił). Ich spo-
tkanie doprowadzi do ujawnienia głęboko skry-
wanej tajemnicy. 

„Tetro” to pasjonująca opowieść o rodzinie 
rozdartej przez burzliwe konflikty, tajemnice 
i zdrady. W rolach głównych występują: Vincent 
Gallo, Klaus Maria Brandauer, Alden Ehrenre-
ich  i znana z filmów Pedro Almodovara Carmen 
Maura. (beb)

Redaktor Naczelny: Tomasz Mańkowski (602-638-409), Monika Mańkowska: zastępca redaktora naczelnego (606-252-423). Redaguje zespół. Stali współpracownicy: Andrzej Górczyński, Jan Gacek, Krzysztof Grabowski, Małgorzata Markowska, Michał Skowroński, Leszek 
Adamczewski — Poznań, Robert Poczekaj — Pniewy, Szczepan Sadurski — Warszawa. Łamanie: AKTELAK Poznań. ADRES REDAKCJI: Poznań, ul. Ściegiennego 124, (do korespondencji): 60-969 Poznań, skrytka pocztowa nr 61, tel./fax 061 861-41-21. Redakcja nie zwraca 
tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w tekstach. Za treść ogłoszeń  Redakcja nie odpowiada. WYDAWCA: Wydawnictwo i Reklama „MAŃKOWSKI”, Poznań, os. Stefana Batorego 21/15. DRUK: Drukarnia Polska Presse, Oddział 
Poligrafia.   www.twoj-tydzien.prv.pl

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

Piwnica pod Baranami
8 października w Ki-

noteatrze Apollo wystąpi 
legendarny krakowski ka-
baret  Piwnica pod Bara-
nami, działający nieprze-
rwanie od 1956 roku. 

W czasie jedynego 
w Poznaniu przedstawie-
nie usłyszymy przeboje 
stare, nowe, premierowe, 
stare w nowych wykona-
niach oraz niezapomnia-
ne utwory w wykonaniu 
ponad 30-osobowego ze-
społu. 

Krakowscy artyści 
twierdzą, że ,,najśmielsza 
fikcja nie jest nigdy tak 

śmieszna jak prawda”, dlatego piwnicznych tekstów nie 
dostarczali nigdy zawodowi humoryści. Same pchały się 
w ręce: rozmowy z dygnitarzami, przemówienia, arty-
kuły prasowe, fragmenty dzieł naukowych. Ale jak po-
dane! Tylko cenzura rzadko bywała zadowolona. Duszą 
całości był Piotr Skrzynecki, legenda artystycznego śro-
dowiska Krakowa.

W 2011 roku, Piwnica obchodzić będzie swoje 55-
-lecie. Piszą dla niej muzykę: Zygmunt Konieczny, Jan 
Kanty Pawluśkiewicz, Andrzej Zarycki, Stanisław Ra-
dwan, Adrian Konarski i inni. Występują nadal 3 poko-
lenia ,,Piwniczan”. Są artyści związanych od zarania: Ta-
deusz Kwinta, Mieczysław Święcicki, (książę nastroju), 
średniego pokolenia: Ola Maurer, Tamara Kalinowska, 
Piotr ,,Kuba” Kubowicz, Ewa Wnukowa, Leszek Woj-
towicz i ci najmłodsi: Dorota Ślęzak, Agata Ślazyk, Be-
ata Czernecka, Maciek Półtorak. 

Spektakl odbędzie się 8 października o godzinie 20. 
Bilety kosztują 100 zł.

NOWOŚCI DVD
Playhouse Disney to inte-

raktywna seria na DVD dla 
dzieci w wieku przedszkol-
nym, od 2 do 6 lat. Każdy se-
rial wspiera różne aspekty roz-
woju dziecka: fizyczny, emo-
cjonalny, społeczny oraz po-
znawczy, pobudza samodzielne 
myślenie, kreatywność, a także 
pozytywnie wpływa na rozwój 
dziecka. Filmy są dostępne we 
wszystkich większych sieciach 
sprzedaży w cenie 29,99 zł.

Moi  Przy-
jaciele Ty-
grys i Ku-
buś: Super-
bohaterowie  
t o  e m o c j e 
nie z tej zie-
mi. Tajemni-
cza spadająca 
gwiazda lądu-
je w ogródku 

Królika, dzięki czemu uprawia-
ne przez niego warzywa nabie-
rają ogromnych rozmiarów. Gdy 
odważni detektywi skuszą się na 
gigantyczną witaminową prze-
kąskę, zyskają niezwykłe super-
moce! Urocze piosenki, wspa-
niałe niespodzianki i dobra za-
bawa sprawiają, że „Superboha-
terowie” to rozrywka dla całej 
rodziny! Na płycie również do-
datkowy  odcinek serialu Złota 
Rączka: Zguba.

Klub Przyjaciół 
Myszki Miki: Wy-
prawa na Mar-
sa to fantastycz-
na podróż stat-
kiem kosmicznym 
do gwiazd wraz 
z Mikim, Donal-

dem, Goofym i resztą z Klubu! 
Kolorowe, migoczące światła 
widoczne przez klubowy te-
leskop zainspirowały przyja-
ciół do wyruszenia na wyjąt-
kową wyprawę. Trzeba wybrać 
właściwe narzędzia, aby mogli 
bezpiecznie dotrzeć na Księ-
życ, a nawet... na Czerwoną 
Planetę! Dodatek to  odcinek 
serialu  Złota Rączka: Teleskop 
Abuelita.

Z ł o t a
R ą c z -
ka: Wiel-
ki wyścig. 
Weź udział 
w ekscytu-
jącej przy-
g o d z i e 
i  d o ł ą c z 
d o  M a ń -
ka, wciska-
jąc gaz do 
dechy pod-
czas wiel-
kiego wy-

ścigu samochodowego! Naj-
pierw jednak Maniek i narzędzia 
wraz z ich przyjacielem Era-
zmem będą musieli zmienić roz-
klekotanego gruchota w super-
wyścigówkę! Tylko praca zespo-
łowa, determinacja oraz wyjąt-
kowe umiejętności rajdowe za-
pewnią im pierwsze miejsce na 
linii mety. Pełen wspaniałej mu-
zyki, ogromnych emocji i wy-
jątkowych niespodzianek „Wiel-
ki Wyścig”, to wysokooktano-
wa zabawa dla całej rodziny! Są 
też dodatkowe odcinki serialu 
Moi Przyjaciele Tygrys i Kubuś: 
Mistrz Tygrys, Koszulka Kubu-
sia. (je)

Brzuszek nie boli
INFACOL to 

nowoczesny lek 
przeciw kolce je-
litowej niemow-
ląt, który zawiera 
simetikon – zwią-
zek obniżający na-
pięcie powierzch-

niowe pęcherzyków gazu, znaj-
dujących się w przewodzie pokar-
mowym. Powoduje to ich łączenie 
i ułatwia usuwanie z jelit. 

Dzięki temu INFACOL zmniej-
sza wzdęcia łagodząc ból. Infacol 
to doustna zawiesina i jako jedyny 
preparat posiada opakowanie z za-
kraplaczem, który umożliwia po-
danie dziecku odmierzonej dawki 
leku. Cena ok. 18 zł, 50 ml (100 
dawek).

ZDROWIE

Wzmocnij się jesienią
Silne bakteriobój-

cze działanie czosnku 
od dawna wykorzy-
stuje medycyna natu-
ralna. Kapsułki Akti-
vKapseln zawierają 
wszystkie substancje 
z naturalnego czosn-
ku, wzbogacone wy-
ciągiem z ziela dziurawca oraz 
witaminami A i E. Zażywanie re-
gularnie Aktiv Kapseln wspoma-
ga system odpornościowy orga-
nizmu. Korzystnie wpływa też na 
parametry krwi: poprawia prze-
pływ krwi przez naczynia wło-
sowate i przeciwdziała powsta-
waniu płytki miażdżycowej, two-
rzeniu zatorów. Cena od 13-25 zł 
(54-144 kaps.) 



środa 22 września 2010 15

Materiały motoryzacyjne przygotował TOMASZ MAŃKOWSKI

9 wrześn ia  w Mon-
zy w przepięknej Vil-

la Reale, kierowcy stajni 
Ferrari - Fernando Alon-
so oraz Felipe Massa, ode-
brali kluczyki do dwóch 
egzemplarzy Abartha 695 
Tributo Ferrari - najszyb-
szej jak dotąd „pięćsetki” 
przeznaczonej do jazdy po 
drogach publicznych.

Osiągi modelu 695 Tri-
buto Ferrari gwarantuje sil-

Z Ferrari F1 do… „500” Abarth 
Abarth 695 Tributo Ferrari otrzymali kierowcy Zespołu F1 Ferrari - Fernando Alonso i Felipe Massa

nik 1.4 Turbo T-Jet 16v - 
ostatnio zmodyfikowa-
ny i uzyskujący moc po-
nad 180 KM - połączony 
ze skrzynią biegów Abarth 
Competizione z elektrome-
chaniczną przekładnią, któ-
ra umożliwia zmianę bie-
gów za pomocą inspiro-
wanych wyścigami łopa-
tek, umieszczonych przy 
kierownicy. Rozwiązanie 
to, dzięki skróceniu czasu 

zmiany biegów, pozytyw-
nie wpływa na osiągi. Nad-
wozie ma kolor „Czerwony 
Corsa” z detalami w sza-
rym kolorze i wzbogacone 
jest elementami z włókna 
węglowego.

Ta ekskluzywna i li-
mitowana seria samocho-
du, dostępna jest w sprze-
daży od lipca, i zebrano 
już ponad 600 zamówień, 
z których połowa pochodzi 

z państw takich jak Wielka 
Brytania, Francja i Niemcy. 
Aby potwierdzić swoje za-
miary dotyczące podtrzy-
mania i rozpowszechnie-
nia tego auta na poziomie 
międzynarodowym, Abarth 
uruchomił stronę interneto-
wą poświęconą temu mo-
delowi: www.abarth695tri-
butoferrari.com 

Karl Abarth i Enzo Fer-
rari, to dwa wielkie na-
zwiska, które, z pasją i po-
święceniem, przyczyniły 
się do stworzenia znanej 
na całym świecie legendy 
włoskiej rywalizacji spor-
towej. Dwie prawdziwie 
wielkie osobowości, które 
przebyły podobną drogę: 

najpierw kierowcy, potem 
konstruktorzy i w końcu 
założyciele marek, które 

codziennie potwierdzają 
swoje miejsce w świato-
wej motoryzacji.

Jak wczoraj tak i dziś 
Ferrari i Abarth spotykają 
się: Felipe  Massa i Fer-
nando Alonso, dwóch kie-
rowców  Zespołu F1 Ferra-
ri zasiadają dzisiaj za kie-
rownicą Abarth 695 Tribu-
to Ferrari.

Rafał Królikowski, znany 
aktor filmowy i teatralny, 
został ambasadorem 
samochodu Renault 
Laguna Coupe Monaco 
GP i jest jedną z zaled-
wie czterystu osób na 
świecie, które jeżdżą mo-
delem z tej limitowanej 
serii. 

- Rafał Królikowski 
otrzymał prestiżowy model, 
Lagunę Coupe Monaco GP 
z serii limitowanej o sporto-
wym, nowoczesnym designie 
bardzo dynamiczny i speł-
niający najwyższe normy 
bezpieczeństwa samochód - 
mówi Grzegorz Zalewski, 
prezes Renault Polska. 

Aktor będzie jeździł mo-
delem z silnikiem benzyno-
wym 3.5 l, który przyspie-
sza od 0-100 km/h w 7,4 s. 
Wyposażenie Laguny Co-
upe Monaco GP to połącze-
nie wyjątkowego komfor-
tu i wszystkich elementów, 
które gwarantują przyjem-
ność prowadzenia. Model 
ten reprezentuje najwyższy 
poziom jakości w swojej ka-
tegorii. Renault Laguna Co-
upe Monaco GP jest flago-
wym modelem klasy wyż-
szej Renault. Perłowobiały 
kolor nadwozia samochodu 
został połączony z czarnym 
dachem i czarnymi luster-
kami bocznymi oraz z ciem-
nymi 18-calowymi obręcza-
mi kół. 

Siedzenia pokrywa skó-

RR..  KrKróólikowski w Renault likowski w Renault 

rzana ciemnografitowa ta-
picerka. Aktor ma do swojej 
dyspozycji również system 
nawigacji Carminat TomTo-
m(r) z kolorowym wyświe-
tlaczem i menu w języku 
polskim. Nowe auto Rafała 
Królikowskiego jest seryj-
nie wyposażone w oferowa-
ny wyłącznie przez Renault 
układ jezdny z 4 kołami 
skrętnymi - 4Control. Sys-
tem ten zapewnia optymalne 
trzymanie się drogi i umoż-
liwia jeszcze bardziej precy-
zyjne pokonywanie zakrę-
tów, ale oprócz tego jest wy-
jątkowym atutem podczas 
parkowania auta w mieście. 

Auto Rafała Królikowskie-
go jest również wyposażo-
ne w wysokiej klasy system 
dźwiękowy hi-fi, Bose(r) 
Sound System, który został 
specjalnie zaprojektowany 
i doskonale dopasowany do 
specyfiki wnętrza auta. 
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AUTORYZOWANY DEALER NISSAN POLODY
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

Szukajauto.pl to rozbudo-
wana wyszukiwarka i po-

równywarka nowych aut do-
stępnych na polskim rynku. 
Narzędzie to z pewnością uła-
twi kupno najodpowiedniej-
szego samochodu. Zwłaszcza, 
że mamy w czym wybierać. 
Obecnie, biorąc pod uwagę 
markę, model i wersję, na pol-
skim rynku jest ponad 6000 
różnych aut. Każde z nich od-
najdziemy na Szukajauto.pl

Wybór nowego auta to 
czynność przyjemna, ale nie-
łatwa i czasochłonna. Do roz-
patrzenia mamy wiele kryte-
riów, poczynając od pojem-
ności silnika, a na rodzaju ta-
picerki kończąc. Właśnie tutaj 
z pomocą spieszy nam Szuka-
jauto.pl. W jednym miejscu, 
przy pomocy kilku kliknięć, 
możemy przeszukać zawsze 
aktualną bazę wszystkich sa-
mochodów dostępnych w pol-
skich salonach. 

Zaawansowana wyszuki-
warka pozwala nam na prze-
szukiwanie bazy według wie-
lu kryteriów, takich jak cena, 
rodzaj silnika, rodzaj nadwo-
zia, poszczególne elementy 
wyposażenia czy nawet śred-
nie spalanie, przyspieszenie 
lub prędkość maksymalna. 
Do naszej dyspozycji odda-
no również specjalne wyszu-
kiwarki aut sportowych i po-
jazdów ekologicznych.

Szukaj auto z… Szukajauto.pl

Najbardziej widoczne 
zmiany zaszły z przo-

du. Nadwozie modelu X-
-TRAIL wydaje się teraz 
bardziej zintegrowane, dzię-
ki nowym kształtom gril-
la, reflektorów i zderzaka. 
Solidniejszy grill łączy się 
ze zderzakiem, którego dol-
na część zachodzi na bo-
ki, podkreślając szeroki roz-
staw kół.

Reflektory są smuklej-
sze. W zależności od wersji 
wyposażenia w samocho-
dzie zastosowano kseno-
nowe lub halogenowe lam-
py projektorowe w świa-
tłach mijania oraz haloge-
nowe reflektory parabolicz-
ne w światłach drogowych. 
Kierunkowskazy - podob-
nie jak dotychczas - są zin-
tegrowane z kloszami re-
flektorów i umieszczone 
w ich górnej części. W wer-
sji podstawowej reflektory 
mają srebrne gniazda, nato-
miast w średniej i wyższej 
wersji wyposażenia gniazda 
reflektorów są czarne. Lam-
py przeciwmgielne zamon-
towano pod reflektorami, 
w zagłębieniach zderzaka.

Unowocześnione wy-
raziste pionowe tylne lam-
py zespolone zostały wy-
posażone w diody świecące 
(światła pozycyjne i „stop”), 
co przyczynia się nie tylko 
do obniżenia zużycia pali-

Odnowiony Nissan X-Trail
Od września w Nissanie X-TRAIL wprowadzone 
zostały liczne zmiany. Znany z wytrzymałości, 
komfortu, funkcjonalności i wygody X-TRAIL zo-
stał odświeżony zarówno z zewnątrz, jak i w środ-
ku. Zmiany dotyczą rozwiązań mechanicznych 
i poprawy własności aerodynamicznych. Zmoder-
nizowany X-TRAIL zużywa mniej paliwa i emituje 
mniej CO2.

POL-CAR Poznań,   ul. Gorzysława 9,   tel. 61 87 32 110

wa, ale także do poprawy 
widoczności i bezpieczeń-
stwa.  

Z profilu sylwetka mo-
delu X-TRAIL zyskała dzię-
ki zwiększeniu wymiarów 
kół. 10-ramienne 18-calowe 
aluminiowe obręcze są także 
szersze (225/55/18).

Podobny efekt przy-
niosło poszerzenie nadkoli 
wynikające z zastosowania 
szerszych opon. Dostępne 
są także nowe koła 17-calo-
we z pięcioma podwójnymi 
ramionami.

Modernizacja nadwozia 
modelu X-TRAIL spowo-
dowała nieznaczną zmianę 
wymiarów zewnętrznych. 
Długość samochodu wzro-
sła o 10 mm wskutek prze-
projektowania przodu. O ty-
le samo zwiększyła się wy-
sokość i szerokość z powo-
du poszerzenia i zwiększe-
nia średnicy kół i opon.

Materiały wokół prze-
łączników na kierowni-
cy, dźwigni zmiany biegów 
oraz pokrycie podłokietni-
ków na drzwiach są przy-
jemniejsze w dotyku. Grub-
sza i bardziej miękka jest też 
tapicerka foteli. W wersjach 
wyposażonych w tapicerkę 
skórzaną przeszycia prezen-
tują się bardziej atrakcyjnie 
i luksusowo. 

Kierowcy docenią lep-
szą czytelność nowego ze-

stawu wskaźników, z więk-
szym i bardziej przejrzy-
stym prędkościomierzem 
i obrotomierzem. Pomiędzy 
dwiema głównymi tarczami 
umieszczono nowy wyświe-
tlacz komputera pokładowe-
go. Informacje prezentowa-
ne są białą czcionką na czar-
nym tle, co zapewnia opty-
malną czytelność. Kompu-
ter dostarcza wielu przydat-
nych informacji, takich jak: 
zużycie paliwa, temperatura 
zewnętrzna (w tym ostrze-
żenie o oblodzeniu), zasięg, 
średnia prędkość oraz przy-
pomnienie o konieczności 
robienia przerw w czasie 
długiej podróży.

Na wyświetlaczu kom-
putera pokładowego mogą 
być też prezentowane do-
datkowe informacje, takie 
jak ostrzeżenie o niskim po-
ziomie paliwa, zaciągniętym 
hamulcu ręcznym, braku in-
teligentnego kluczyka w za-
sięgu czujników i otwartych 
drzwiach, oraz informacje 
dotyczące serwisowania po-
jazdu, takie jak przypomnie-
nie o konieczności wymiany 
opon, oleju czy zbliżającym 
się terminie przeglądu.

X-TRAIL to zwykle in-
tensywnie eksploatowany 
samochód rodzinny, dlate-
go jedną z opcji wyposaże-
nia jest schowek w desce 
rozdzielczej z kontrolą tem-
peratury, w którym można 
przewozić zimne lub gorą-
ce napoje - w zależności od 
upodobań pasażerów i po-
ry roku.

Innowacyjnym roz-
wiązaniem zastosowanym 
w Nissanie X-TRAIL jest 
zintegrowanie wyświetla-
cza kamery cofania z luster-
kiem wstecznym przymo-
cowanym do sufitu. Dzię-
ki temu nawet egzempla-
rze bez systemu nawiga-
cji mogą być wyposażone 
w podnoszącą bezpieczeń-
stwo i ułatwiającą precyzyj-
ne i bezpieczne manewro-
wanie kamerę cofania, któ-
ra w połączeniu z czujnika-
mi parkowania. 


