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Codzienne 
uszkodzen ia 
mechanicz-

ne, termicz-
ne lub che-
m i c z n e 
sprawia-
ją, że wło-
sy t racą 
połysk, są 
szorstkie 
w  d o t y -
ku i mniej 
p o d a t n e 
na układa-
nie. 

Dla ko-
biet o de-

likatnych i łamliwych włosach 
série expert stworzył serię FOR-
CE VECTOR  L’Oréal Profes-
sionnel. Zawiera GLYCOCELL 
czyli połączenie składnika Incell 
(ceramid podobny do naturalne-
go ceramidu włosa) oraz wycią-
gu z Mleczka pszczelego (do-
starcza aminokwasy i wzmac-
nia łamliwe włosy). Po zasto-
sowaniu szamponu wzmacnia-
jącego Force Vector  (cena 58 
zł, 250 ml) włosy są wzmocnio-
ne i lśniące zdrowiem.  Odżyw-
ka wzmacniająca, przeciwdzia-
łająca łamliwości włosów ma 
tak szybkie i mocne działanie, 
że wystarczy ją tylko nałożyć 

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

Remigia Blandzi

NOWY ZABIEG
Prostowanie włosów

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

Stronę opracowała MONIKA MAŃKOWSKA

Specjalna kuracja
Serum energetyzujące Ecol-

lagen [3D+] Oriflame – to dwu-
fazowa, skoncentrowana kura-
cja przeciwzmarszczkowa. Dzięki 
niej zwiększa się produkcja kola-
genu w skórze, a zmarszczki wy-
gładzają się w trzech wymiarach. 
Cera staje się widocznie gładsza 
i wygląda dużo młodziej. Dzięki 
zawartości kompleksu trójpepty-
dowego i kwasu hialuronowego, 
a także wyjątkowej mieszanki na-
turalnych olejków, serum aktywnie 
redukuje zmarszczki, zapewniając 
jednocześnie nawilżenie i poprawę 
struktury skóry. Mocno wstrząsnąć 
przed użyciem. 30 ml – 99,00 zł

Liftingujący krem pod 
oczy Elixine Refirmica to in-
nowacyjny preparat stworzo-
ny dla skóry po 40 roku ży-
cia. Dzięki unikalnej receptu-
rze krem poprawia jędrność 
i napięcie skóry wokół oczu 
oraz efektywnie ją rozjaśnia. 
Zawiera Maricol LO - kola-
gen pochodzenia morskiego 
o strukturze identycznej z na-
turalnie występującą w skó-
rze, który poprawia elastycz-
ność skóry i poprawia uwod-
nienie naskórka. Cena 55 zł, 
15 ml.

Najlepsza higiena
Płyn do higieny intymnej Vagisil Intima 

jest hipoalergicznym preparatem przeznaczonym 
do codziennej higieny miejsc intymnych, także 
w przypadku podrażnień, świądu i nieprzyjem-
nego zapachu. Nie zawiera mydła. Podczas my-
cia nie występuje uczucie pieczenia, a przyczy-
ny kłopotliwego zapachu są delikatnie i skutecz-
nie usuwane. Płyn zawiera kwas mlekowy, któ-
ry równoważy poziom pH, wyciąg z rumianku 
i witaminę E, które działają łagodząco oraz alo-
es o działaniu nawilżającym. Dostępny w aptece, 
bez recepty. Cena ok 25 zł, 175ml.

Laboratorium Kosmetyków 
Naturalnych Farmona proponu-
je nową, niezwykle aromatyczną 
linię do kąpieli FRESH & BE-
AUTY, dzięki której codzien-
na pielęgnacja staje się prawdzi-
wą przyjemnością. Aromatyczne 
Sole i olejki do kąpieli zniewala-
ją zapachami: Kwiatowa sól oraz 
olejek do kąpieli - róża i magno-

VICHY proponuje krem NORMADERM Tri-ac-
tiv na dzień dla skóry z niedoskonałościami. Krem 
nawilżający zwalczający niedoskonałości skóry 
zainspirowany jest peelingami dermatologiczny-
mi: redukuje niedoskonałości, matuje, a przy tym 
nawilża. Przeznaczony jest dla skóry z niedosko-
nałościami (dla kobiet i mężczyzn w każdym wie-
ku). Skóra odzyskuje zdrowy wygląd już w 7 dni. 
Krem jest skuteczny w redukcji niedoskonałości 
skóry, czyli zaskórników, rozszerzonych porów, 
oraz świecenia.  Zapewnia to wyjątkowe połącze-
nie składników aktywnych stosowanych w der-
matologii (kwas LHA, kwas salicylowy  oraz kwas 
glikolowy). 

Mamy dla Państwa 3 zestawy kosmetyków Nor-
maderm ufundowanych przez firmę VICHY. W skład 
zestawu wchodzi krem nawilżający NORMADERM 
Tri-activ na dzień dla skóry z niedoskonałościami 
oraz żel głęboko oczyszczający Normaderm Vichy. 
Prosimy o przysłanie maila na adres twojtydzienmo-
nika@gmail.com z podaniem nazwy kremu, imie-
niem, nazwiskiem i numerem telefonu.

Zmysłowa kąpiel
lia uwodzi zapachem ekskluzyw-
nych kwiatów pielęgnuje skórę, 
relaksuje i odpręża, Morska sól 
oraz olejek do kąpieli orzeźwia 
zapachem bryzy morskiej, Oliw-
kowa sól oraz olejek do kąpieli 
to odżywcza kąpiel odmładza-
jąca. Wydajny olejek do kąpieli 
z puszystą pianą i przyjemnym 
zapachem oliwek opóźnia sta-

rzenie się skó-
ry. Rytualna 
sól oraz ole-
jek do kąpieli 
z zieloną her-
batą i limonką 
to kąpiel wy-
szczuplająca. 

po myciu 
i  zaraz 
spłukać, 
aby wło-
sy były 
gładkie, 
l ś n i ą -
ce i wy-
g l ą d a -

ły zdro-
wo (cena 73 zł, 150 
ml). Dla idealne-
go efektu poleca-
my maskę FORCE 
VECTOR  L’O-
réal Professionnel, 
która zawiera 5 ra-
zy więcej składnika 
Incell i działa w 1 
minutę (cena 91 zł, 
200 ml).

Włosy mocne jak nigdy

Potrójne działanie

Nowe spojrzenie
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Poznaniacy licznie przybywający na 
stadion z dumą i zachwytem spoglą-

dali na nową sportową arenę, która może 
stanowić wizytówkę naszego  miasta.

Rewelacyjny wynik (3:3) pierwszego  
meczu Ligi Europy rozegranego przez 
Lecha w Turynie ze słynnym Juventusem 
bardzo rozbudził pragnienia kibiców.

Zespół z Salzburga przez niektó-
rych fachowców uważany za najsłabsze-
go przeciwnika w grupie A Ligi Europy 
mógł jednak przysporzyć Lechowi wie-
le kłopotów.

Trener Jacek Zieliński na przedmeczo-
wej konferencji prasowej słusznie  stwier-
dził, że o tym który z przeciwników gru-
powych Lecha okaże się najtrudniejszy 
będzie można wypowiedzieć się po roze-
graniu wszystkich sześciu spotkań.

Jeszcze przed rozpoczęciem meczu 
dali o sobie znać kibice Lecha wspania-
łym, ogłuszającym dopingiem. Austriac-
cy dziennikarze prasowi, którzy przyje-
chali z zespołem z Salzburga z podziwem 
spoglądali w stronę II trybuny, która wio-
dła prym dopingując Kolejorza.

Wydawać się mogło, że od początku 
meczu Lechici spróbują zdobyć nad ze-
społem austriackim znaczną  przewagę 
udokumentowaną strzelonymi bramkami, 
jednak spotkanie w pierwszej połowie na-
leżało do szybkich, ale raczej wyrówna-
nych i  żaden z zespołów nie był  w stanie 
uzyskać znacznej przewagi w polu.

Jedyną poważną akcję w pierwszej 
połowie, rozegrał Semir Štilić. W 32 mi-
nucie Bośniak znalazł się w sytuacji sam 

na sam z bramkarzem gości, jednak sę-
dzia boczny niesłusznie stwierdził, że Sti-
lić był na pozycji spalonej. 

Druga 
część me-

czu była o wie-
le ciekawsza. 
W 47 minu-
cie po do-
środkowa-
niu Semi-
ra Štili-
ća z rzu-
tu rożne-
go, Manu-

Liga Europejska Grupa A
Klub Mecze Bramki Punkty

1. KKS Lech 2 5-3 4
2. Manchester City 2 3-1 4
3. Juventus Turyn 2 4-4 2
4. FC Salzburg 2 0-4 0

Terminarz spotkań 
rozgrywek Ligi Europy
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 

Kolejorz wielki jest!Kolejorz wielki jest!
Lech liderem grupy „śmierci”
Lech Poznań: FC Salzburg 2:0  30.09.2010
Wprawdzie oficjalne otwarcie Stadionu Miejskiego uświetnione koncertem 
Stinga odbyło się 20 września, ale piłkarska inauguracja stadionu miała 
miejsce 30 września z okazji  meczu w Lidze Europy z FC Salzburg.
Możliwość rozegrania meczu prawie do ostatniej chwili stała pod znakiem 
zapytania z powodu nienajlepszej kondycji stadionowej murawy, ale w końcu 
delegat UEFA podpisał zgodę i mecz mógł zostać rozegrany.

el Arboleda uderzając głową skierował pił-
kę do bramki. 

Ogłuszający ryk kibiców wypełnił ca-
ły stadion, wszyscy uwierzyli, że sukces 
w tym meczu jest możliwy. Goście pa-
rokrotnie próbowali doprowadzić do re-
misu.

W 70 minucie kolejną próbę zdobycia 
bramki podjął Simon Cziommer  strzela-
jąc  zza pola karnego, ale bramkarz Lecha 
znów był górą.  

Dziesięć minut przed końcem spotka-
nia kolejny kontratak Kolejarza rozstrzy-
gnął wynik meczu. Semir Štilić dośrodko-
wał piłkę w stronę Sławomira Peszki, któ-
ry wślizgiem umieścił ją w bramce Ger-
harda Tremmera. 

Żółtą kartkę otrzymał jeden zawodnik 
Salzburga, David Mendes da Silva Con-
calves i aż czterech piłkarzy Lecha: Dimi-
trije Injac, Semir Štilić, Sławomir Peszko, 
Artur Wichniarek. Nieszczęśliwie mecz 
zakończył się dla Grzegorza Wojtkowia-
ka, bowiem w 54 minucie doznał on ura-
zu mięśnia dwugłowego uda i prawdopo-
dobnie nie zobaczymy go na boisku przez 
najbliższy miesiąc. 

Kibice opuszczając stadion przy ulicy 
Bułgarskiej byli bardzo szczęśliwi, gdyż 
ich ukochana drużyna po zwycięstwie me-
czu z Salzburgiem i wcześniejszym remi-
sie z Juventusem niespodziewanie zaj-
muje pierwsze miejsce w grupie „śmier-
ci” Ligi Europy.
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W roku 1986 Stadion wzbogaci-
ły  cztery 56-metrowe masz-

ty z umieszczonymi na szczycie 
1890 luksowymi jupiterami bę-
dące dla wielu poznaniaków waż-
nym i nieodżałowanym elemen-
tem miejskiego krajobrazu.

Potem przez wiele lat nie inwe-
stowano w infrastrukturę Stadionu  
Miejskiego i dopiero w roku 2002 
rozpoczęto wielką modernizację.

Pierwszy etap prac zakończy-
ło otwarcie w roku 2004 brakują-
cej trybuny zamykającej podkowę 
stadionu, a jej zadaszenie wykona-
no w roku 2006.

W roku 2007 oddano do użyt-
ku II trybunę,  a  III w jesieni 
2008 .

Po podjęciu decyzji przez eu-
ropejskie władze piłkarskie UEFA 
i wyznaczeniu Poznania jako jed-
nego z miast gospodarzy meczów 
turnieju Euro 2012 zmieniono kon-
cepcję stadionu decydując się na 
budowę obiektu większego niż 
pierwotnie zakładano, a mianowi-
cie mającego pomieścić około 45 
tysięcy widzów.

Prace związane z budową try-
bun I i III zakończyły się we  wrze-
śniu 2010 roku.

Kolejorz wielki jest!Kolejorz wielki jest!
Stadion jak marzenieStadion jak marzenie

Historia Stadionu Miejskiego w Poznaniu znajdującego się 
przy ul. Bułgarskiej 5/7 zaczyna się od 1968 roku, kiedy roz-
poczęto usypywanie wału ziemnego, na którym usytuowano 
betonowe miejsca na ławki. Stadion złożony był z 3 trybun, 
miał kształt podkowy.

Stadion w liczbach:
Długość obiektu: 213,30 m
Szerokość obiektu: 220,27 m
Wysokość: 56,16 m
Boisko: 105x68 m

Miejsca dla niepełnospraw-
nych: 186 dla osób porusza-
jących się na wózkach inwa-
lidzkich, 80 dla niedowidzących 
niedosłyszących  i ich opieku-
nów.

Aktualnie pojemność sta-
dionu wynosi 41.344 miej-
sca.

Jest 46 lóż dla 480 osób.
Jest 1100 miejsc bizneso-

wych.
Są 2 restauracje.
Jest bar, kawiarnia i 27 punk-

tów gastronomicznych.
Jest 2000 miejsc parkingo-

wych.
Jest zadaszenie: 7 tysięcy 

ton stali, szerokości 205 me-
trów, długości 187 metrów.

Są dwa największe w Pol-

sce telebimy  po 116 metrów 
kwadratowych każdy

Jest oświetlenie 300 lamp = 
2000 luxów

Są 82 „kołowroty” wejściowe 
pełnej wysokości.

Trybuna I 
Przeznaczona jest dla za-

wodników, gości specjalnych 
oraz mediów. Mieszczą się na 
niej: loża reprezentacyjna, po-
mieszczenia dla ekip piłkar-
skich i ich obsługi pomieszcze-
nia dla sędziów, biuro delegata 
UEFA, pomieszczenia dla ekip 
medycznych i przeznaczone do 
badań antydopingowych, sale 
konferencyjne, punkty dyspo-
zytorskie monitoringu stadionu 
oraz policji. Na I trybunie znaj-
dują się również miejsca dla 
osób niepełnosprawnych, 

Trybuna II
W przeszłości planowa-

no umieszczenie w niej hote-

lu, punktów gastronomicznych 
oraz pomieszczeń biurowych.

Trybuna III
Na niej znajduje się złożo-

ny z 900 białych krzeseł napis 
POZnan*. Na III trybunie znaj-
dują się miejsca dla gości spe-
cjalnych  oraz dla osób nie-
pełnosprawnych. W przeszłości 
przewidziano tu miejsce na si-
łownię, fitness klub, sklep spor-
towy.

Trybuna IV
Ma służyć działalności ko-

mercyjnej: usługi medyczne 
i związane z pielęgnacją zdro-
wia, kawiarnia, restauracja, 
sklep KKS Lech, biuro spółki 
EURO 2012, siedziba WZPN.

Wzdłuż trybun I, II, III rozcią-
ga się na wysokości 6,6 metrów 
nad ziemią promenada długości 
450 metrów stanowiąca bezpo-
średnie wejście na stadion

Materiały sportowe opracowali: ADA I WOJCIECH MAŃKOWSCY

FOT. — WWW.LECHPOZNAN.PL
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ŚŚw i t a ł o .  N a 
w i s z ą c y c h 

w ogromnej ha-
li zegarach du-
ża  wskazówka 
zbliżała się do 
ósemki, a mała 

Eksplozja na Breslau Hauptbahnhof

Zamachy terrorystyczne AZamachy terrorystyczne AKK
Historia Armii Krajowej to także krótkie dzieje patroli dywer-
syjno-sabotażowych „Zagra-lin” z centralnego dyspozycyj-
nego oddziału dywersyjnego Komendy Głównej AK „Osa-
-Kosa”. Patroli, których żołnierze sprawiali, że wróg również 
i na swym terytorium nie czuł się zbyt pewnie. Jak choćby tu, 
w Breslau, stolicy prowincji dolnośląskiej Trzeciej Rzeszy... 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

do szóstki. O tej właśnie porze 
z iście niemiecką punktualno-
ścią do hali Breslau Hauptbahn-
hof wjechał pociąg z żołnierza-
mi Wehrmachtu, ze zgrzytem 
kół hamując przy jednym z pe-
ronów. Z wagonów wysypali 
się żołnierze... 

Tego ranka kilka minut po 
piątej do dworcowej toalety 
wszedł mężczyzna z walizką. 
Zamknął się w kabinie i wiel-
ce zdziwiłby się ktoś, kto by 
go w tym momencie podglą-
dał. Mężczyzna ten, noszący 
w Armii Krajowej pseudonim 
„Jur”, otworzył bowiem wa-
lizkę i przewodem połączył 
urządzenia odpalające materiał 
wybuchowy: trotyl i tak zwa-
ny plastyk, nastawiając me-
chanizm zegarowy na godzinę 
5.41. Po wyjściu z toalety udał 
się na jeden z peronów. Przez 
mgnienie sekundy jego spojrze-

nie spotkało się ze spojrzeniem 
stojącej tu kobiety. Zwracano 
się do niej „Halina I”, chociaż 
jej prawdziwe imię brzmiało 
inaczej. „Jur” postawił waliz-
kę obok ławki i wolnym kro-
kiem opuścił peron, schodząc 
do dworcowego tunelu. Za nim 
uczyniła to „Halina I”. 

Wysiadających z pociągu 
żołnierzy Wehrmachtu przez 
kilkadziesiąt sekund obserwo-
wał człowiek noszący w kon-
spiracji pseudonim „Kazimierz 
30”, po czym zbytnio się nie 
śpiesząc zszedł po schodach 
do tunelu. 

Zegary wskazywały 5.41, 
gdy potężna eksplozja wstrzą-
snęła halą wrocławskie-
go Dworca Głównego. Huk, 
brzęk tłuczonego szkła, krzy-
ki ranionych lub tylko prze-
straszonych zlały się w jeden 
odgłos. A potem przez kilka 
sekund panowała martwa ci-
sza... 

Nazajutrz „Breslauer Ze-
itung” zamieściła krótką in-
formację o eksplozji na Dwor-
cu Głównym, podając, że czte-
ry osoby odniosły ciężkie ob-
rażenia, a kilkanaście – lżej-
sze. Wywiad AK ustalił potem, 
że najprawdopodobniej hitle-
rowska gazeta zaniżyła stra-
ty. W wyniku zamachu czte-
ry osoby miały ponoć zginąć. 

Nie można jednak wykluczyć, 
że czterech najciężej rannych, 
o których pisała „Breslauer Ze-
itung”, zmarło. 

Podobna sceneria, tylko trzy 
miesiące wcześniej. Halę stacji 
miejskiej kolei berlińskiej przy 
Friedrichstrasse  wstrząsnęła 
potężna eksplozja. Było kilku-
dziesięciu zabitych i rannych 
(w niektórych publikacjach 
polskich można było przeczy-
tać, że na dworcu S-Bahnhof 
Friedrichstrasse zginęło aż 36 
osób, a 78 zostało rannych), 
a prasa berlińska pisała, że kie-
rownictwo Głównego Urzędu 
Bezpieczeństwa Rzeszy zain-
teresowało się tym zamachem, 
podejrzewając o podłożenie 
bomby Polaków pracujących 
w Rzeszy lub specjalnie przy-
byłych do Berlina z General-
nego Gubernatorstwa. Zama-
chowcy muszą być ujęci za 
wszelką cenę – konkludowała 
„Berliner Zeitung”. 

To zaledwie dwie z kil-
ku akcji bombowych, wyko-
nanych na terytorium Trzeciej 
Rzeszy przez żołnierzy z patro-
li oddziału dywersyjnego Ar-
mii Krajowej działających pod 
kryptonimem „Zagra-lin”. Po-
równując opracowania nauko-
we ze wspomnieniami uczest-
ników tych akcji, którzy prze-
żyli wojnę, można zauważyć 
różnice w datach. Autorzy wy-
danego pod koniec PRL przez 
Wojskowy Instytut Historycz-
ny monografii „Polski ruch 
oporu 1939-1945” podają, że 
bomba na dworcu S-Bahnhof 
Friedrichstrasse eksplodowała 
15 lutego, a na Hauptbahnhof 
w Breslau – 12 maja 1943 ro-
ku. Uczestnicy tych akcji poda-
wali inne daty, odpowiednio 24 
lutego i 23 kwietnia. Ta ostat-
nia data widnieje też na tablicy 
pamiątkowej ze znakiem Polski 
Walczącej, w styczniu 1995 ro-
ku wmurowanej tuż przy wej-
ściu do hali Dworca Głównego 
we Wrocławiu (patrz ramka). 

Istnieją również pewne róż-
nice faktograficzne co do trze-
ciego, najgłośniejszego i rów-
nie krwawego zamachu bom-
bowego patrolu „Zagra-lin” 
na terytorium Trzeciej Rzeszy. 
I tym razem bomba eksplodo-
wała  w Berlinie, na tamtej-
szym Dworcu Śląskim, czy-
li obecnym Dworcu Głównym 
(za czasów NRD był to zna-
ny przyjeżdżającym do Berli-
na Wschodniego Polakom dwo-
rzec Ostbahnhof). Ukrytą w du-
żej teczce bombę zestawioną 
z 200 gramów plastyku, dwóch 
kilogramów trotylu i również 
dwóch kilogramów jednocalo-
wych gwoździ miano podło-
żyć na jednym z peronów tegoż 
dworca 10 maja, na dwa dni 
przed akcją na Breslau Haupt-
bahnhof. Przeglądając zapisane 
wspomnienia uczestników tej 
akcji zauważyłem, że byli oni 
zgodni co do tego, że wykona-
no ją na krótko przed podobną 
we Wrocławiu. 

W każdym razie bomba ta 
miała eksplodować o godzinie 
7.02, a więc w czasie plano-
wego przyjazdu dwóch pocią-

gów pasażerskich. Po eksplo-
zji na dworcu wybuchła panika, 
a sam wybuch uszkodził szkla-
ny dach dworcowej hali i kilka 
wagonów pasażerskich. Miało 
zginąć 14 osób, a ponad 60 od-
nieść obrażenia. 

Według okruchów informa-
cji, które na temat tego zama-
chu wyłuskali historycy, poli-
cja berlińska szalała. Na oślep 
przeprowadzono serię areszto-
wań. Adolf Hitler nakazał re-
ichsführerowi SS i szefowi po-
licji niemieckiej Heinrichowi 
Himmlerowi, aby osobiście za-
jął się śledztwem. Wyznaczono 
10.000 marek nagrody za każ-
dego schwytanego zamachow-
ca, którzy jednak wymknęli się 
z blokady i krótko potem zaata-
kowali we Wrocławiu. 

O tego typu akcjach dy-
wersyjnych historycy wspo-
minają niechętnie, a jeśli już, 
to jakby mimochodem. Fak-
tycznie bowiem były to akcje 
terrorystyczne. Eksplodują-
ce bomby zabijały lub rani-
ły wszystkich, którzy znaleźli 
się w polu ich rażenia. A więc 
nie tylko żołnierzy wrogiej ar-
mii i funkcjonariuszy policji, 
ale także często cywilów, dzie-
ci nie wyłączając. Uczestnicy 
tych akcji pisali potem w ra-
portach, że w rezultacie wy-
buchu bomby zginęło lub od-
niosło obrażenia tylu a tylu 
żołnierzy niemieckich lub po-
licjantów. Zaś gazety niemiec-
kie eksponowały śmierć cywi-
lów, zwłaszcza kobiet i dzie-
ci. A tak naprawdę to trudno 
dzisiaj ustalić, ilu i kto fak-
tycznie zginął podczas zama-
chów bombowych patroli dy-
wersyjnych „Zagra-lin”. 

– Na terror panujący na 
okupowanych przez Niemców 
ziemiach polskich odpowia-
daliśmy terrorem na ziemiach 
wroga – kwitowano te akcje. 

Racje moralne schodziły 
wtedy na dalszy plan. Liczy-
ła się tylko walka ze znienawi-
dzonym  wrogiem. 

Żywot patroli „Zagra-lin” 
był stosunkowo krótki, ograni-
czający się właściwie do pierw-
szej połowy 1943 roku. Cało-
ścią kierował Bernard Drzyzga 
(pseudonimy „Kazimierz 30”, 
„Jarosław”), uciekinier z ofla-

gu w Woldenbergu. Bezpośred-
nio dowodził on ważniejszy-
mi akcjami, jak choćby tą na 
dworcu wrocławskim. Później 
wspominał: 

„Jako dowódca akcji ma-
jącej się odbyć w Berlinie, 
Wrocławiu i na linii kolejowej 
Bydgoszcz-Gdańsk-Ryga, wy-
jechałem z Dworca Głównego 
w Warszawie, wioząc materia-
ły wybuchowe. [...] Cały mój 
zespół jechał pod nazwiskami 
volksdeutschów pociągiem do 
Berlina przeznaczonym tylko 
dla Niemców”. 

Ważną rolę w tych akcjach 
odgrywał zastępca Drzyzgi – 
Józef Lewandowski („Jur”) 
z Bydgoszczy, a w składzie pa-
troli byli głównie mieszkań-
cy Pomorza i Wielkopolski. 
W opracowaniach historycz-
nych pojawiają się takie oto na-
zwiska: Stefania Lewandowska 
(„Halina I”), Maria Gajkow-
ska, Janusz Łuczkowski, Leon 
Hartwig. Wszyscy oni płynnie 
władali językiem niemieckim, 
a po terytorium Trzeciej Rze-
szy podróżowali w przebraniu 
funkcjonariuszy niemieckich, 
przeważnie kolejarzy, posłu-
gując się albo doskonale pod-
robionymi dokumentami, albo 
nawet dokumentami autentycz-
nymi, umożliwiającymi podró-
żowanie ze względu na fakt 
zatrudnienia w przedsiębior-
stwach pracujących na rzecz 
gospodarki wojennej państwa 
Adolfa Hitlera. 

Żołnierzom Armii Krajowej 
z grupy bojowej Kedyw 
o kryptonimie „Zagra-lin” 
dowodzonej przez kpt. 
Bernarda Drzyzgę, która 
23 kwietnia 1943 roku na 
dworcu Wrocław Główny 
(Hauptbahnhof Breslau) na 
terenie III Rzeszy dokonała 
brawurowej akcji sabotażo-
wo-dywersyjnej przeciwko 
reżimowi hitlerowskiemu 
w 50 rocznicę akcji „Burza” 
społeczeństwo Wrocławia 
i Światowy Związek Żołnie-
rzy Armii Krajowej – Okręg 
Dolnośląski

Wrocław 
w styczniu 1985 roku FOT. (2X) – LESZEK ADAMCZEWSKI 

Wrocławski Dworzec Główny. W 1943 roku to był Breslau Hauptbahnhof. 

Współczesne zdjęcie wielkiej hali dworca wrocławskiego sfotografowanej 
z okna pociągu. 
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wprowadził śluby osób tej samej 
płci, albo sam ożenił się z męż-
czyzną. A dziś do tego mniejszości 
seksualne dążą. 

Żeby było jasne - platforma peł-
na roznegliżowanych, heterosek-
sualnych par obściskujacych się 
w centrum miasta też nie wzbudzi-
łaby mojej sympatii z podobnych 
powodów. Ale „heterycy” nie mają 
najwyraźniej potrzeby paradowania 
na golasa (swoją drogą ciekawe 
dlaczego?). Krótko mówiąc, nie 
interesuje mnie czy ktoś tworzy 
związek  homo- czy heterosek-
sualny, to jego osobista sprawa, 
ale wkurza mnie epatowanie swo-
ją seksualnością i robienie z tego 
sprawy najwyższej wagi. 

W modzie jest mieć znajomych 
gejów albo lesbijki, znać środowi-
sko homoseksualistów. Jeśli nie 
znasz choć jednego geja jesteś 
najpewniej zacofanym, mohero-
wym betonem. Media już nie tylko 
nawołują do tolerancji, ale wręcz 
żądają czci i najwyższych hono-
rów dla mniejszości seksualnych, 
a każdego, kto nawet nieśmiało 
wyrazi krytyczną opinię spaliliby na 
stosie (w imię tolerancji rzecz ja-
sna). Za chwilę jakakolwiek krytyka 
będzie niemożliwa, bo wystarczy, 
że się powie „jestem łysym gejem 
pochodzenia romskiego więc mnie 
dyskryminują” i telewizje całej Pol-
ski zrobią z człowieka męczennika 
za wolność, równość i braterstwo. 
Wystarczy się schować za para-
wanem homoseksualizmu czy na-
rodowości i już ma się całą rzeszę 
obrońców. 

Panią Minister dziennikarze 
niemal zjedli z butami, a przecież 
w kwestii szkół powiedziała coś 
oczywistego. Rzecz nie dotyczyła 
szkoły publicznej. W Polsce nie ma 
obowiązku chodzenia do szkoły 
katolickiej. Jeśli decyduję się po-
słać dziecko do takiej szkoły, to 
również ze względu na wartości 
jakie będą tam wpajane i oczekuję, 
że uczący z grubsza swoim życiem 
będą potwierdzać przywiązanie do 

Ja k o  o s o b a 
w i e r z ą c a 

w zdrowy rozsą-
dek i umiar czuję 
się obecnie ofiarą 
terroru tolerancji. 
Słowa tolerancja, 
równouprawnie-

BABSKIE  
GADANIE

nie, równe traktowanie odmieniane 
przez wszystkie czasy i przypadki 
są ostatnio jak krem sułtański – do 
wyrzygania. W ferworze tej walki 
o niewiadomo co głupiejemy, psie-
jemy i karłowaciejemy w tempie 
iście sprinterskim – takie jest moje 
odczucie. 

Tolerancja to w skrócie cier-
pliwe znoszenie i wyrozumiałość 
w stosunku do odmiennych przeko-
nań, poglądów, wiary itd. Jeszcze 
prościej: akceptuję to, co robią inni 
(oczywiście jeśli to nie jest sprzecz-
ne z prawem i normami współżycia 
społecznego) chociaż sama bym 
tak nie zrobiła. Akceptuję i nic wię-
cej! Niestety, tolerancja przeszła 
jakąś zadziwiającą metarmofozę 
zwłaszcza w mediach i teraz ozna-
cza właściwie nie wiem co. 

Mnie i podejrzewam, że więk-
szości ludzi, nie interesuje kto z kim 
sypia, z kim mieszka, jak się reali-
zuje seksualnie itd. Ja nikogo o to 
nie pytam. Nie preszkadza mi czyjś 
homoseksualizm, ale już tabuny 
półnagich, okolczykowanych, wy-
tatuowanych panów w różowych 
piórkach obmacujących się z lubo-
ścią na oczach całego miasta w pa-
radzie równości (równości czego 
z czym?) budzą moją antypatię, 
bo nie wiem o co im chodzi, co 
chcą mi pokazać? Że są? Że facet 
z facetem też może? To wiemy już 
od starożytności. Tylko jakoś sobie 
nie przypominam, żeby któryś ze 
znaczących starożytnych władców 

tychże watości. Dlatego taka szkoła 
w moim odczuciu może odmówić 
zatrudnienia osobie, która tego 
warunku nie spełnia. Przecież ge-
je i lesbijki mogą założyć własną 
szkołę, w której nie będą zatrudniać 
nauczycieli heteroseksualnych i też 
w ramach równości nikt ich do sądu 
nie pozwie. 

Nie dajmy się zwariować. Za 
chwilę zażądamy, by muzułmanów 
zatrudniać w szkołach żydowskich, 
a w każdej klasie szkoły podstawo-
wej był nie mniej niż jeden czasr-
noskóry, jeden skośnooki i jeden 
ateista – obowiązkowo inaczej cała 
klasa za rasizm nie dostanie pro-
mocji! 

Stajemy się zakładnikami war-
tości, które sami stworzyliśmy. 
Zakładnikami słowa „tolerancja”, 
którego znaczenie jest kompletnie 
wypaczone. Powoli dochodzimy do 
terroru mniejszości, bo wpływowe 
środowiska kładą nam łyżką do 
głowy, że jeśli powiemy o kimś 
krytycznie, a on okaże się gejem, 
czarnoskórym lub innowiercą to 
znaczy żeśmy  zaściankowi, kse-
nofobiczni, nietolerancyjni, ślepi 
i kompletnie głupi, a na dodatek 
nie mamy pojęcia o nowoczesnym 
społeczeństwie. 

Ja wyznaję zasadę Pawlaka 
(tego z „Samych Swoich” żeby 
było jasne), że ludzie dzielą się 
zwyczajnie na mądrych i głupich. 
Orientacja seksualna, wyznawana 
religia, kolor skóry, narodowość - to 
nie jest coś po czym oceniam lu-
dzi. Nie skrzywdziłabym nikogo, bo 
myśli, wygląda czy żyje inaczej niż 
ja, ale chcę mieć prawo nazywania 
inności innością bez obawy, że po-
stawią mnie w jednym rzędzie z fa-
szystami. Chcę móc powiedzieć, że 
jakaś postawa mi się nie podoba 
i nie być odsądzana od czci i wiary, 
bo krytykowany akurat okazał się 
gejem, albo Żydem. Zachowajmy 
umiar i zdrowy rozsądek, a jest 
szansa, że ludzkość przetrwa.

MAŁGORZATA 
MARKOWSKA

Ludzie są mądrzy i głupi

Polityka, to trudna robota, bo 
okazuje się, że szkodliwa dla 

zdrowia, także psychicznego. I to 
tak bardzo, że niektórym – był kie-
dyś taki magik w Sejmie Gabry-
el Janowski – aspiryna pada na 
mózg i nogi, a w konsekwencji taki 
„przeziębiony” zachowuje się jak 
trochę nienormalny. Najlepszy po-
noć prezydent w powojennej histo-
rii Polski – Aleksander Kwaśniew-
ski, jak się upił, to też potem bre-
dził coś o grypie, chorobie, lekar-
stwach. 

Jarosław Kaczyński teraz rów-
nież opowiada, że w minionej kam-
panii prezydenckiej nie był sobą 
(tzn. był taki miły, łagodny, przyja-
zny), bo brał proszki (czytaj: środ-
ki uspokajające). I twierdzi, że dla-
tego przegrał, choć równie istotną 
przyczyną mógł być kamień w bu-
cie, plama na krawacie, brudna 
bielizna, albo po prostu brak zaufa-
nia u większości wyborców. Facet 
przegrał i teraz kombinuje. I trud-
no się dziwić, bo przegrywać trzeba 
umieć. A najlepiej – o to szefa PiS 
nie posądzam – z klasą.

Gorsze jest jednak co inne-

TAK  
MYŚLĘ

go. Otóż polityk o aspiracjach pre-
mierowskich i prezydenckich sam 
przyznaje, że był uzależniony od 
lekarstw i nie wiedział co się wo-
kół niego dzieje. No to popuśćmy 
wodze fantazji... Jarosław Kaczyń-
ski jako prezydent w sytuacji skraj-
nie kryzysowej mógłby wypowie-
dzieć wojnę Chinom, rozstrzelać 
członków SLD, a tych z Platformy 
wbić na pal. Bo był w stresie, coś 
tam łyknął i nie był sobą – tak po-
wie potem.

To ja powiem teraz  - jasno i do-
bitnie: takie zachowanie, takie tłu-
maczenie dyskwalifikuje każdego 
dorosłego, a tym bardziej polityka 
o tak wybujałych ambicjach. Dys-
kwalifikuje jednoznacznie, ostatecz-
nie i do końca życia. 

Jarosław Kaczyński nie w czasie 
kampanii prezydenckiej zachowy-
wał się jak po dopalaczach, ale te-
raz, dzisiaj, gdy opowiada te bania-
luki. A może wtedy wcale nie brał?

TOMASZ MAŃKOWSKI

J. Kaczyński po dopalaczach?

RYS. — SZCZEPAN SADURSKI

HEMP. I JUŻ
Przewodniczący kończąc odpra-

wę przed jutrzejszym wielkim zjaz-
dem, usiadł i ze szklanki dopił reszt-
kę białego płynu, przypominające-
go wodę.

- I pamiętajcie! Ma być natu-
ralnie i spontanicznie. Niech niko-
mu nie przyjdzie do głowy, aby na 
własną rękę coś wyczyniać. Wszyst-
ko ma być zgodne ze scenariuszem. 
Tyczy się to przede wszystkim Guzi-
ka. Słyszałeś?!

Zebrani spojrzeli na kumpla. Mi-
mo, że indywidualistów na zebraniu 
nie brakowało, to właśnie Guzik był 
najbardziej krnąbrny i najmniej zdy-
scyplinowany.

- Czy wszystko jasne? - Zapytał 
Przewodniczący.

- Ja bym to jeszcze raz powtó-
rzył, żeby było pre fekt – odparł Gu-
zik, który był podniecony i nie mógł 
doczekać się jutrzejszego dnia.

- Per fekt Guzik, per fekt! Na-
ucz się kretynie! Później dorwie cię 
jakiś z mikrofonem i na okrągło bę-
dą cię puszczać w „Szklanym Sty-
ku” i opowiadać, jakie z nas głąby! 
Dobra. A więc uwaga, bo już piąty 
raz nie będę powtarzał. I nie popi-
jać, tylko skupić się do cholery! Pa-
miętajcie: Jutro maksimum „małp-
ka” na twarz, dla kurażu. Żeby mi 
nikt nie przedobrzył. Ci z NTV i nie 
tylko, będą mieli wszędzie kame-
ry i mikrofony. – Przewodniczący 
po raz czwarty podszedł do tablicy, 
rozwinął plan niczym mapę na lek-
cji geografii, wziął do ręki kawałek 
anteny i zaczął:

- Tu jest sala. Tu scena i stół pre-
zydialny. Nie ma strachu, siedzą tam 
sami swoi, ja w środku. Jedynie trze-
ba uważać na Europejczyka, ale to 
moja działka. Po prawej mównica 
z mikrofonem…

- Mikrofon jakby co, można wy-
łączyć? – Zapytał dociekliwy Gu-
zik.

- A po co?
- Jakby coś komuś palło do gło-

wy i zagadał nie tak.
- Guzik, komu? My wiemy, co 

gadać, tak? A elitka „bułkę przez bi-
bułkę”! Kto tam ci się wychyli? Bolo 
na 99% nie przyjdzie… A żal. Pozo-
stali są świętojebliwi, świętsi od pa-
pieża. Jedynie może coś nababrać 
Piłkarz, ale mamy na niego sposo-
by. – Tutaj Przewodniczący zarecho-
tał, i zaczął potrząsać głową. To ta-
ki tik. Dopada go wtedy, kiedy jest 
zdenerwowany, albo wyjątkowo za-
dowolony z siebie.

- Tutaj jest widownia – konty-
nuował Przewodniczący – W pierw-
szym rzędzie po lewo Gajowy, Pił-
karz a obok dla zmylenia przeciw-
nika Sławojka. Obok z drugiej stro-
ny siedzą chłopki: Bluźnierka i Cy-
borg. Po prawo Papa Smerf, Smer-
fetka, Kucharz i Borsuk…

- Borsuk, tam? – Znów przerwał 
dociekliwy Guzik.

- Tak Borsuk! Dla zmylenia…
Papa Smerf powiedział Borsuk i ma 
być Borsuk!

- Aaaa, jak Papa tak powiedział, 
to znaczy, że tam ma siedzieć Bor-
suk. – Z pełną pokorą, jak nigdy, 
wycofał się Guzik.

- W drugim rzędzie za Papą, 
Płaszczka…

- Ten lizus? Ta rozwalcowana 
przez Papę wazelina…

- A ty Guzik stul dziób, bo on 
jest teraz ktoś! – Wyraźnie zdener-
wowany Przewodniczący, podstawił 
szklankę siedzącemu obok towarzy-
szowi, który nalał mu z karafki pły-
nu. Niestety Przewodniczący chcąc 
się napić, cały się polał, gdyż nie 
mógł trafić do ust, za sprawą trzęsą-
cej się głowy.

- Spoko, Przewodniczący, spoko 
– wycierając klapy marynarki, uspo-
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kajał Guzik – Wystchnie i nie będzie 
śladu. To nie barszczyk! – I z równie 
kretyńskim śmiechem jak jego szef, 
rozładował atmosferę.

- Tak, więc za Papą Smerfem, 
Płaszczka. A za elitką siedzą Żółw 
i Klabzdra. Obok nich Gocioł. Na 
niego trzeba uważać. Mimo, że kle-
cha, ale ma ostry jęzor. I teraz wy; 
Guzik masz najbardziej strategiczny 
sektor „B”. Ty Upity jesteś na par-
terze w sektorze „A” bo masz nośne 
głosiszcze. „C”, „D” i „E” obsta-
wiają pozostali. Uwaga! Cały czas 
w kontakcie wzrokowym z Rodwa-
ilerem. To jest koordynator całości. 
Papa Smerf powiedział mi w za-
ufaniu, że to on jest autorem sce-
nariusza.

- Ale kiedy przypieprzyć, a kie-
dy odpuścić? – Znów wtrącił Guzik, 
wyjmując notes.

- Przecież to mamy ustalone. 
Kazałem zanotować. Powtarzam 
jeszcze raz; Pełny aplauz na spóź-
nione wejście Papy Smerfa…

- Jak to spóźnione? - Zapytał za-
niepokojony Upity.

- Nie kumasz? Papa się spóźni, 
żeby miał lepsze antre. Aplauz przez 
cały czas, aż usiądzie…

- Skandowanie Papa, Papa…? - 
Dopytywał podniecony Guzik.

- Nie, to na końcu. Na Gajo-
wego nie gwiżdżemy. Niech gada 
i bajdurzy. Zresztą byłoby to nie-
eleganckie żeby Gajowemu przery-
wać – Tutaj wszyscy jak jeden mąż, 
ryknęli gromkim śmiechem a Prze-
wodniczącemu mało głowa nie wy-
padła z szyi.

- Gwiżdżemy i buczymy na Pił-
karza. Upity możesz parę razy coś 
dogadać, bo będziesz blisko sce-
ny. Tylko pamiętaj; w miarę mą-
drze i spontanicznie. Pełny festi-
wal braw i fajerwerków, następuje 
przed, w czasie i po występie Papy. 
Tutaj macie pełną dowolność. Tylko 
pamiętajcie; patriotycznie i spon-
tanicznie. W trakcie przemówienia 
patrzcie na Rodwailera. On będzie 
dawał znaki, kiedy klaskać. 

- A jak reagujemy na Europej-
czyka i Bambo? – Wtrącił swoim 
basem Upity.

- Pełna kulturka. Brawka, ale 
bez przesady. Większe nieco niż dla 
Gajowego, ale z umiarem. Niech 
Bambo i Europa wie, kto tu rządzi.

- A jak z tobą Przewodniczą-
cy? Przecież ty też palniesz mów-
kę. – Z pełną troskliwością zapy-
tał Guzik.

- O mnie się nie martw. Będzie 
tak jak zawsze. Robię pauzę, patrzę 
na sale i potrząsam głową…

- A kiedy będzie wiadomo czy to 
jest zamierzone, czy…

- O co ci chodzi, Upity?! Jak 
trzepnę głową, wtedy dajcie braw-
ka. Chyba jasne. Tylko nie większe 
niż Papie, no… może raz.

- A na wyjściu? – Przebierając 
nogami, z jeszcze większym pod-
nieceniem zapytał Guzik

- Spokojnie, to dopiero jutro. 
Pierwsza wychodzi elitka. Wte-
dy „walimy po garach”! Buczy-
my, gwiżdżemy, można wpleść coś 
o komunie, że niby tu nasz kraj i ta-
kie tam. Tylko bez bluzgów. Pełna 
kulturka! – I znów nastąpił rechot 
egzekutywy, przypominający sta-
do troglodytów, iskających się wza-
jemnie. 

- A na wyjściu Papy?
- O! I tutaj dopiero wyjemy: Pa-

pa, Papa… i pełny aplauz! Może 
być „Sto lat”. Wszystko jasne?

- Jak piwo! – Ochrypniętym 
chórem ryknęli zebrani.

- No to: Wszys-cy-razem, wszys-
-cy-razem… - i skandując udali się 
do wyjścia.

Nazajutrz późnym wieczorem.
W tej samej sali, co wczoraj, 

siedzi załamany Przewodniczący. 
Jest w samej koszuli, rozpięty pod 
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Powiat Poznański już od 10 lat 
współpracuje z regionem Ha-

nower w Niemczech. Partnerstwo 
zaowocowało wieloma wspólnie 
zrealizowanymi przedsięwzięcia-
mi z zakresu ochrony środowi-
ska, wspierania przedsiębiorczo-
ści, dokształcania pracowników 
i spotkań młodzieży.

X-lecie podpisania porozumie-
nia o partnerstwie stało się oka-
zją do podsumowania podejmowa-
nych w przeszłości działań. Z tego 
właśnie względu powiat poznań-
ski odwiedziła delegacja z regio-
nu Hanower, której przewodni-
czył zastępca Prezydenta, prof. dr 
Axel Priebs, a w skład której we-
szli radni zgromadzenia regionu 
oraz dyrektorka szkoły Franz-Mer-
si-Schule, przeznaczonej dla dzieci 
niewidomych i niewidzących.

Pierwszego dnia wizyty goście 
uczestniczyli w spotkaniu podsu-
mowującym dotychczasowe osią-
gnięcia, które odbyło się 16 wrze-
śnia 2010 roku w sali sesyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Starosta Poznański, Jan Grab-
kowski, w swoim wystąpieniu 
zwrócił uwagę na potrzebę budo-
wania kontaktów zagranicznych 
pomiędzy samorządami oraz na 
wpływ jaki mogą one wywierać na 
życie mieszkańców regionów. 

Zaproszone na uroczystość 
osoby, m.in. Konsul Honorowy 
RFN w Poznaniu, Marian Andrzej 

Kareński-Tschurl, Prezes Zarządu 
Volkswagen Poznań, Michel Kle-
iss, przedstawiciele Polsko-Nie-
mieckiej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej, firmy Solaris Bus&Co-
ach a także burmistrzowie gmin 
powiatu poznańskiego i radni po-
wiatu, miały okazję zapoznać się 
także z historią powstania regionu 
Hanower z powiatu hanowerskie-
go i miasta Hanower, przedsta-
wioną przez prof. dr Priebsa. 

Jego wykład i prezentacja po-
kazały jak długi i skomplikowany 
był to proces i jak wiele jest jesz-
cze do zrobienia zanim powiat po-
znański i miasto Poznań zbudują 
spójną i silną aglomerację. 

By podkreślić jak bardzo wie-
lopłaszczyznowa jest współpraca 
naszych regionów, do wystąpienia 
zaproszono również Przemysława 
Jankiewicza, dyrektora Zespołu 
Szkół nr 1 im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Swarzędzu, który 
zaprezentował współpracę „swa-
rzędzkiej jedynki” z Berufsbilden-
de Schulen w Neustadt a. Rbge.

Po spotkaniu goście z Nie-
miec udali się do gminy Suchy 
Las, która współpracuje z jednym 
z miast regionu Hanower-Isern-
hagen. Prezentacji zarówno gmi-
ny jak i samej współpracy doko-
nali Zastępca Wójta, Jerzy Świer-
kowski, Sekretarz Gminy, Joanna 
Nowak oraz Wiceprzewodnicząca 
Rady i jednocześnie Prezes Towa-

rzystwa Europy, Anna Małek. Ko-
lejnym punktem programu była 
wizyta na składowisku odpadów 
w Suchym Lesie, gdzie przedsta-
wione zostały zasady jego funk-
cjonowania oraz sposoby składo-
wania odpadów problemowych.

Następnego dnia wizyty de-
legacja na zaproszenie dyrektor-
ki Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Dzie-
ci Niewidomych im. Synów puł-
ku w Owińskach, Marii Toma-
szewskiej, wzięli udział w otwar-
ciu laboratorium tyfloakustycz-
nego, w którym wychowankowie 
ośrodka mogą uczyć się orientacji 
w przestrzeni na podstawie słysza-
nych dźwięków. Goście podaro-
wali dzieciom kilkanaście piłek re-
habilitacyjnych, przygotowanych 
specjalnie na tę okazję. 

Po spotkaniu w Owińskach 
delegaci odwiedzili gminę Mosi-
na, gdzie Burmistrz Zofia Springer 
przedstawiła współpracę z gmi-
ną Seelze w regionie Hanower. 
Ostatnim punktem programu był 
spacer po pięknym parku w Ro-
galinie.

Mamy nadzieję, że partner-
stwo naszych samorządów a po-
przez to również mieszkańców 
naszych regionów, będzie się 
układać równie pomyślnie przez 
kolejnych 10 lat.

Joanna Michalska
Wydział Promocj

21 września 2010 w Staro-
stwie Powiatowym w Pozna-
niu odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem młode-
go mieszkańca powiatu po-
znańskiego, Iwo Wojciesza-
ka, uczestnika prestiżowego 
projektu „Dookoła Świata za 
Pomocną Dłoń - Szkoła pod 
Żaglami Krzysztofa Bara-
nowskiego”. 

W ramach konferencji nastą-
piło przedstawienie osoby 

Iwo Wojcieszaka, który opowie-
dział o projekcie. W trakcie spo-
tkania poruszono też kwestię fi-
nansowego udziału Powiatu Po-
znańskiego w przedsięwzięciu, 
a także uroczyste podpisanie po-
rozumienia między uczestnikiem 
a jednostką samorządową.

Projekt „Dookoła Świata za 
Pomocną Dłoń - Szkoła pod Ża-
glami Krzysztofa Baranowskie-

go” to prawie czteromiesięczny 
rejs w załodze kapitana Krzysz-
tofa Baranowskiego do Małych 

Antyli Holenderskich. Uczest-
niczą w nim gimnazjaliści z ca-
łej Polski. Z początkowej licz-
by 700 osób zakwalifikowanych 
zostało 30 osób, w tym jeden 
mieszkaniec powiatu poznań-
skiego. Warunkiem była wcze-
śniejsza działalność społeczna 
i obywatelska młodzieży.

Rejsem interesują się liczne 
media. Patronat medialny obję-
ły: stacja TVN24 i „Rzeczpospo-
lita”. Partycypacja mieszkańca 
powiatu poznańskiego, warunki 
udziału oraz oddźwięk medial-
ny powodują, że rejs jest okazją 
do popularyzowania powiatu po-
znańskiego, a także do popiera-
nia idei pomocy społecznej oraz 
promowania postaw obywatel-
skich wśród młodzieży z nasze-
go regionu. 

Michał Dziedzic
Gabinet Starosty

Ceremonia rozpoczęła się 
mszą świętą w kościele 

pod wezwaniem św. Stanisła-
wa Bpa i Męczennika w Buku. 
Zaraz po mszy, przed kościo-
łem Pani Franciszka w obec-
ności rodziny otrzymała życze-
nia urodzinowe od zgromadzo-
nych gości, w tym Burmistrza 
Miasta i Gminy Buk, Stanisła-
wa Filipiaka.

W imieniu Starosty Poznań-

skiego, Jana Grabkowskiego, ży-
czenia urodzinowe złożył jego 
asystent Tomasz Skupio. Wrę-
czył również jubilatce bukiet 
róż, list gratulacyjny oraz al-
bum z najpiękniejszymi dwora-
mi i pałacami w powiecie. 

Szanownej Jubilatce ży-
czymy dużo zdrowia, spokoju 
i wszelkiej pomyślności.

Michał Dziedzic
Gabinet Starosty

Pani Michalina Lewandowska 
z domu Suszka urodziła się 

23 września  1910 roku w Roga-
linie. Jest wdową. Doczekała się 
2 dzieci: syna Juliana i córki Sta-
nisławy, 5 wnucząt, 6 prawnucząt 
i 1 praprawnuczki. Po urodzeniu 
mieszkała w Rogalinie, następ-
nie w Kuźnicy Zbąskiej, a od 
1989 roku mieszka w Mosinie 
wraz z wnuczką Marzanną, jej 
mężem Pawłem oraz prawnuka-
mi: Sebastianem  i Jędrzejem. 

Pani Michalina jest osobą 
o pogodnym usposobieniu. Lubi 
nucić piosenki, nawet w nocy gdy 
pozostali domownicy śpią. Zami-
łowanie do muzyki i śpiewu wy-
kazywała już w młodych latach 
śpiewając w chórze Raczyńskie-
go w Rogalinie. Jej receptą na 
długowieczność jest zdrowy  i hi-
gieniczny tryb życia, optymizm 
i czerpanie radości z obcowania 
z rodziną i najbliższymi.

W samo południe 23 wrze-
śnia życzenia z okazji 100 uro-
dzin Dostojnej Jubilatce złożyły 
Zofia Springer - Burmistrz Gmi-
ny Mosina oraz Marzena Obst 
- kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Mosinie, przekazu-
jąc jednocześnie gratulacje od 
Prezesa Rady Ministrów Donal-
da Tuska. 

W tym szczególnym dniu Pa-
ni Michalina otrzymała również 
życzenia i gratulacje od Staro-
sty Poznańskiego, które wręczył 
asystent Starosty Michał Dzie-
dzic oraz od Prezesa Zakładu  
Ubezpieczeń Społecznych. 

Szanownej Jubilatce życzy-
my dużo zdrowia i dalszych 
pogodnych lat życia.

Marlena Chmielewska
Kierownik Biura Promocji  
i Komunikacji Społecznej 

UM Mosina

Przyjaźń i współpraca
Jubileusz X-lecia współpracy Powiatu Poznańskiego 
i regionu Hanower

Dookoła świata 

100 lat minęło
Iwan Turgieniew powiedział: „Należy tak zorganizować życie, 
aby każda chwila była ważna”. W sobotę 25 września odbyła 
się uroczystość z okazji jubileuszu setnych urodzin Pani 
Franciszki Gumnej - mieszkanki powiatu poznańskiego.

Pani Michalina Lewandowska z Mosiny skończyła 100 lat. 
Jest najstarszą mieszkanką w gminie Mosina.
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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

Rok VII          Numer 8/178          22 kwietnia 2009          ISSN 1734-5294          www.twoj-tydzien.prv.pl           e-mail: twoj-tydzien@wp.pl          Nr indeksu 373001          CENA 1,50 zł (w tym 7% VAT)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT
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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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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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NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
9 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA
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SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
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CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

25 czerwca

strona 5

Skarby 
zakopane 
w piwnicy

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Mańkowski jak 
Dzierżyński?

TAK
MYŚLĘ

strona strona 3 3 ii  99

Kościół
polski 
za wrogów 
uważa mówiących 
o trudnych 
sprawach

strona 4

Robert Werle
prezes 
Automobilklubu 
Wielkopolski

ZNANI 
O SOBIE

Rok VII        Numer 17/187        9 września 2009           ISSN 1734-5294          www.twoj-tydzien.prv.pl           e-mail: twoj-tydzien@wp.pl           Nr indeksu 373001          CENA 1,50 zł (w tym 7% VAT)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
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ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
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NAPRAWY 
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Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

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

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 października

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim 
i we Wrześni

Jesteśmy 
okłamywani 
pozorami 
prawdy

Horacy

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

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

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

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

strona strona 33

Po katastrofie...
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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 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller
redaktor naczelny Playboy’a

Piotr Machalica
aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz
minister finansów

Roman Młodkowski
dziennikarz ekonomiczny TVN
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BLACHARSKO-LAKIERNICZE
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ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

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

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn
wybitny aktor i pedagog

Zbigniew Zamachowski
aktor

Krzysztof Zanussi 
reżyser 
i scenarzysta filmowy

Lech Kaczyński
prezydent RP

Tylko 

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
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Wszystkie zdjęcia wykonano 
w czynnym trzygwiazdkowym 
tureckim hotelu.

W Polsce działa ponad 3077 
organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych. 
Specyfika umów o świadcze-
nie usług turystycznych spro-
wadza się do sytuacji, w której 
konsument płaci ufając, że ku-
powana dziś usługa spełni je-
go oczekiwania w przyszłości, 
przede wszystkim będzie wy-
konana zgodnie z zawartą umo-
wą. Z doświadczeń i wielolet-
niej praktyki Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumen-
tów wynika jednak, że może 
dochodzić do różnego rodza-
ju naruszeń, dlatego przepisy 
określające warunki świadcze-
nia usług turystycznych powinny 
zapewniać konsumentom możli-
wie największy stopień bezpie-
czeństwa i pewności należytego 
wykonania tych usług.

Nowelizacja z 17 września 
tego roku ustawy o usługach tu-
rystycznych wprowadza nowe 
zasady, które są ważne zarów-
no dla organizatorów turystycz-
nych, jak i konsumentów. 

Jednym z powodów wpro-
wadzenia nowych rozwiązań był 
niewystarczająco skuteczny sys-
tem zabezpieczeń finansowych 
na rzecz klientów. Nowe prze-
pisy nakładają na organizatorów 
imprez turystycznych obowią-
zek zapewnienia konsumentom, 
na wypadek swojej niewypła-
calności – pokrycia kosztów po-
wrotu z imprezy do miejsca wy-

jazdu, zwrotu wpłat za imprezę 
w całości lub w odpowiedniej 
części, jeśli nie dojdzie do jej re-
alizacji. Do tej pory przepisy nie 
dawały stuprocentowej gwaran-
cji odzyskania przez klientów 
bankrutującej firmy turystycznej 
całości dokonanych wpłat, do-
puszczając proporcjonalne ob-
niżenie zwrotów wpłat, gdyby 
suma obowiązkowej gwarancji 
bankowej czy ubezpieczeniowej 
okazała się niewystarczająca. 

Ustawa określa ponadto, 
co powinna zawierać rekla-
macja i w jakim terminie na-
leży ją złożyć. Zgodnie z nowe-
lizacją reklamacja musi wskazy-
wać uchybienia w sposobie wy-
konania umowy, którą klient za-
warł z organizatorem imprezy 
turystycznej oraz określać nasze 
żądanie. Na złożenie reklama-
cji mamy 30 dni od zakończe-
nia imprezy. Jest to istotna zmia-
na dla konsumentów - do tej po-
ry nie było jasnych wytycznych 
mówiących o tym, co powin-
na zawierać reklamacja, ponadto 
przepisy nie precyzowały czasu 
na jej złożenie.

Warto podkreślić, że podob-
nie jak dotychczas, obowiązek 
przyjmowania zastrzeżeń co do 
jakości usług mają również pilo-
ci wycieczek. W przypadku nie-
prawidłowości występujących 
w trakcie imprezy konsument 
powinien niezwłocznie zawia-
domić o tym organizatora. 

Ponadto zmianie nie ulegają 
terminy obowiązujące organiza-
tora turystyki dotyczące rozpa-
trzenia reklamacji. Jeżeli biuro 

mujących się organizacją im-
prez turystycznych. Zniesione 
zostały m.in. wymagania odno-
śnie odpowiedniego wykształce-

Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów od wielu 
lat stale monitoruje rynek tury-
styczny. Efektem działań Urzę-
du jest między innymi wpisanie 
do rejestru klauzul niedozwolo-
nych wielu postanowień krzyw-
dzących konsumentów. Obec-
nie w rejestrze jest 708 klau-
zul dotyczących usług turystycz-
nych na 2019 wszystkich uzna-
nych przez sąd za niedozwolone.  
W tym roku do UOKiK napły-
nęło ponad 50 skarg na dzia-
łalność biur podróży. Konsu-
menci skarżyli się głównie na 
nienależyte wykonanie umo-
wy, w tym niski  standard ho-
telu – warunki techniczne, hi-
gieniczne oraz obsługę i wyży-
wienie. Ponadto zgłaszali zbyt 
długie oczekiwanie na lotni-
skach – zmiana godzin rozpo-
częcia lub powrotu z wycieczki, 
a także nieprofesjonalne jej pro-
wadzenie – pośpiech, brak wie-
dzy pilotów, niewykonanie pro-
gramu itp. 

Jednocześnie UOKiK przy-
pomina, że w razie pojawie-
nia się problemów prawnych 
w związku z zawarciem umo-
wy z organizatorem usług tury-
stycznych, jej obsługą lub wy-
powiedzeniem konsumenci mo-
gą liczyć na pomoc miejskich 
i powiatowych rzeczników kon-
sumentów czy organizacji poza-
rządowych - Federacji Konsu-
mentów, Stowarzyszenia Kon-
sumentów Polskich. 

Bezpłatne porady udzielane 
są również pod numerem tele-
fonu  800 800 008. Poradnictwo 
w Polsce jest finansowane mię-
dzy innymi z funduszy Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. (red)

Turysto Turysto – – brobroń ń sisięę!!
Nowe zasady składania reklamacji, większa ochrona konsu-
mentów na wypadek niewypłacalności organizatora, a także 
kary dla nieuczciwych pilotów wycieczek -  to niektóre zmia-
ny w ustawie o usługach turystycznych, które weszły w życie 
17 września tego roku.

podróży nie ustosunkuje się do 
reklamacji na piśmie w ciągu 30 
dni od dnia zakończenia impre-
zy lub złożenia skargi - gdy jest 
składana po zakończeniu wy-
cieczki - uważa się, że uznało 
ono roszczenie za uzasadnione.

Korzystne dla klientów biur 
podróży może być rozszerzenie 
obowiązków pilota wycieczki 
o wskazywanie turystom lokal-
nych atrakcji, a także udziela-
nie im podstawowych informa-
cji praktycznych i krajoznaw-
czych dotyczących odwiedzane-
go kraju i miejsca. 

Nowe przepisy mogą ułatwić 
rozpoczęcie działalności nowym 
podmiotom bowiem ograniczają 
niektóre formalne wymogi ob-
ciążające przedsiębiorców zaj-

nia i doświadczenia zawodowe-
go potrzebnych do kierowania 
działalnością przedsiębiorstwa 
turystycznego oraz jego jedno-
stek organizacyjnych. 

Z kolei surowiej niż do tej 
pory traktowani będą przedsię-
biorcy turystyczni, którzy wpro-
wadzają klientów w błąd, co do 
uprawnień zatrudnianych przez 
siebie przewodników i pilotów. 
Na mocy nowelizacji przepisów 
o usługach turystycznych tego 
rodzaju zachowania traktowane 
są jako wykroczenie i podlega-
ją karze ograniczenia wolności 
lub grzywny. Takiej samej ka-
rze podlegają również przewod-
nicy turystyczni lub piloci – sa-
mi wprowadzający w błąd, co do 
swoich kompetencji.

Plac zabaw dla dzieci

Drogowskaz na plażę

Tuż przy drink barze.
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Z KOMPUTEREM — GRY

Sportowe samochody, pościg w środku miasta - to wszystko wydarzyło się 
naprawdę. Prezenter telewizyjny Marcin Prokop wsiadł do policyjnego Po-
rsche. Włączył syreny i ruszył w pościg za piosenkarką Mariną, którą w koń-
cu złapał i zakuł w kajdanki. 22 września o godz. 11.30 na Palcu Teatralnym 
w Warszawie odbył się happening zapowiadający premierę gry „Need for Speed 
Hot Pursuit”, który zapowiada firma Electronic Arts. W tej grze będzie można 
wcielić się w policjanta ścigającego przestępców lub być ściganym i uciekać 
szybkim, wybranym wspaniałym autem przed policją. (mon)

Użytkownicy aplikacji iPho-
ne Twitter już od dawna mo-

gli umieszczać swoje współrzęd-
ne GPS online, podobną usłu-
gę oferuje użytkownikom Go-
ogle Places. Problem polega na 
tym – ostrzega Stefan Tanase, 
starszy analityk ds. bezpieczeń-
stwa w globalnym zespole ds. 
badań i analiz (GReAT) firmy 
Kaspersky Lab – że wiele osób 
nie dostrzega konsekwencji udo-
stępniania w Sieci ogromnej ilo-
ści danych osobowych w ramach 
korzystania z portali społeczno-
ściowych.

Portale społecznościowe nie-
ustannie dodają nowe aplikacje 
do swoich platform – w więk-
szości są to usługi lokalizacyj-
ne (ang. location-based servi-
ces). Facebook wprowadził tę 

1 października odbyła się premiera gry FIFA 11! Autentyzm, rozbudowana funk-
cja bramkarza, komentarze duetu Szpakowski- Szaranowicz i przejrzyste menu 
sprawia, że poruszanie się po grze to przyjemność. Szczegółowo odwzorowani za-
wodnicy – największe sławy piłki nożnej, setki drużyn z całego świata, w tym pol-
ska Ekstraklasa. Możesz zagrać bramkarzem – nowe animacje zastosowane w FI-
FIE 11 sprawiają, że zachowanie i ruchy golkipera są bardziej zróżnicowane i au-
tentyczne. Mecze możesz rozgrywać na  62 pięknych stadionach, można ustawić 
zaśpiewy stadionowe dla każdej ligi i drużyny, można nawet wybrać hymn swoje-
go klubu i muzykę, jaka ma być odgrywana podczas prezentacji składów, w trakcie 
przerwy i po zdobyciu bramki. Wiadomo – kibice to dwunasty zawodnik zespołu! 
Rozgrywka jest kontynuacją konceptu zastosowanego w grze FIFA 10, która zdo-
była 50 tytułów gry sportowej roku. Zestaw narzędzi modyfikacyjnych zastosowa-

nych w FIFIE 11 pozwala na stworzenie własnej, niepowtarzalnej wersji gry. Gra ukaże się na konsole 
PlayStation®3, Xbox 360®, Wii™, PlayStation®2, Nintendo DS™, PSP® (PlayStation®Portable), plat-
formy mobilne oraz komputery osobiste. 

Nie podawaj miejsca pobytu
Kaspersky Lab ostrzega, że usługi lokalizacyjne, stanowią-
ce jedną z nowszych funkcji pozwalających użytkownikom 
informować innych, gdzie się aktualnie znajdują, stają się 
bardzo popularne na portalach społecznościowych, co może 
znacząco zwiększyć zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkow-
ników. 

usługę dopiero w sierpniu 2010. 
Według szacunków, ponad jed-
na czwarta osób zarejestrowa-
nych na Facebooku uzyskuje do-
stęp do tego portalu za pośred-
nictwem urządzeń mobilnych, 
więc są  idealnymi kandydatami 
na użytkowników usług lokali-
zacyjnych. Bez wątpienia ko-
rzystanie z tych usług do kontak-
tu z przyjaciółmi przynosi wiele 
korzyści, ma  jednak poważny 
wpływ na bezpieczeństwo, po-
nieważ inni ludzie mogą śledzić 
nasze ruchy.  

Możliwość “nadużycia” tech-
nologii lokalizacyjnej potencjal-
nie przeważa jej korzyści. Zna-
ne są przypadki włamań do do-
mów dokonanych przez złodziei, 
którzy o tym, że ich właścicie-
le przebywają wakacjach, do-
wiedzieli się właśnie z portali 
społecznościowych. Przestępcy 
zwykle polują na dane osobo-

we użytkowników, aby wyko-
rzystać je do  kradzieży tożsa-
mości. Usługi lokalizacyjne dają 
im dodatkowe informacje o toż-
samości. 

Wcześniej przestępcy zdo-
bywali informacje personal-
ne głównie przy użyciu socjo-
techniki, jednak wraz z rozpo-
wszechnieniem się portali spo-
łecznościowych cyberprzestęp-
cy mogą korzystać z publicznie 
dostępnych informacji w Inter-
necie – co daje im przewagę. Mi-
mo to pojawia się coraz więcej 
takich usług.

Tanase ma prostą, ale istot-
ną radę: “Nie podawajcie swo-
jej lokalizacji online, jeżeli nie 
chcecie, aby inni wiedzieli, gdzie 
przebywacie, i uważajcie, z kim 
się kontaktujecie na portalach 
społecznościowych. Pamiętaj-
cie, że dane, które udostępniacie 
na tych portalach, mogą pewne-
go dnia stać się publiczne. Dlate-
go wszystkie treści, które publi-
kujecie w internecie, uważajcie 
za potencjalnie publiczne i mo-
gące stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa”.

(źródło – Kaspersky Lab)

szyją, podparty, nad szklanką z bia-
łym płynem, przypominającym wo-
dę. Karafka stoi obok. Naprzeciw 
niego siedzi równie załamany Gu-
zik. Siedzą w milczeniu. Ciszę prze-
rwał Guzik:

- Że ten pieprzony Bolo nie 
przylazł. Miałem przygotowaną ta-
ką niespodziankę… Rozjechałbym 
pajaca!

- W dupie mam Bola… Najgor-
sza ta cholerna Klabzdra! Spieprzy-
ła całą imprezę. A tak miało być 
pięknie. A tak było wszystko precy-
zyjnie ustalone…

- A mówiłem – wtrącił Guzik – 
żeby mikrofon przy mównicy był wy-
łanczany.

- Przestań Guzik. Kto by przy-
puszczał, że to babsko wtelepie się 
na scenę? I to w takim momencie. 
Po wystąpieniu Papy Smerfa! Jak 
śmiała mu nawtykać?!

- Chamica! – Wtórował Guzik - 
W dupie miała okrągłą rocznice, za-
proszonych gości a co najważniej-
sze telewizję! Nikt nie potrafił jej 
zamknąć japy. Nawet ty Przewod-
niczący…

- No. Przecież nie mogłem jej 
zwalić ze sceny. Zresztą takiego klo-
ca bym nie ruszył. Przewodniczący 
wypił do dna i nie wiadomo czy się 
otrząsnął, czy to był jego tik głową, 
zaczął perorować – Minęło parę go-
dzin i już nas obsmarowali, szcze-
gólnie ci z NTV. A Papa i Płaszczka 
tak mnie obsobaczyli… jak nigdy!

- Olać ich – Guzik podobnie jak 
Przewodniczący opróżnił szklankę 
i dodał. – My mu bardziej potrzebni, 
niż on nam. Teraz dla dobra związ-
ku, warto mu dać letkiego pstrycz-
ka… Ale letkiego. Wcześniej czy 
później, przyjdzie koza do woza, zo-
baczysz.

- Obyś miał rację Guzik. I jesz-
cze ten Upity przed imprezą… - Tu-
taj Przewodniczący wziął karafkę 
i napełnił puste szklanki – Mówi-
łem kretynowi żeby nie przesadził! 
Że góra jedna „małpka”, dla kura-
żu. Przyczepił się do Krzaczka i ob-
jechał go z góry na dół. NTV od razu 
to wychwyciła. Później napatoczyła 
się Klabzdra i zrobił się dym…

- Nie przesadzaj! Należało się 
Krzaczkowi…

- A na sali?! – Głowa Przewod-
niczącego chodziła z góry na dół, 
jakby była na sprężynie - Wył jak za-
rzynany wół, machał łapami do Pił-
karza… pijus jeden.

- Przecież mieliśmy Piłkarza 
zgnoić! – Guzik wziął w obronę 
związkowego kolegę.

- Zgnoić tak. Ale w czasie i po 
wystąpieniu. A nie przed! Teraz na-
wet gadanie, że to on sprowokował, 
nie trzyma się kupy. Jak miał spro-
wokować gwizdy i buczenie, kiedy 
durnie zaczęli wyć, jeszcze zanim 
zaczął gadać? Już mi to wytknął je-
den dziennikarzyna…

- Tobie? Mnie tam nikt nicze-
go nie wytknie. Trzeba walić swo-
je z grubej rury i to po kilka razy. 

W końcu - jak mawia Rodwailer, 
ciemny naród to kupi. No, napijmy 
się – i trącając szklankę kompana, 
podniósł ją do ust. Przewodniczą-
cy znów nie ucelował, ale tym ra-
zem sam wytarł koszulę ręką. Reszt-
kę uratowanego płynu, dopił i kon-
kludował:

- Chodźmy Guzik. Czekają nas 
ciężkie dni. I zapamiętaj, co mó-
wiłem: Wszystko wina Piłkarza. – 
Przewodniczący wstał, założył ma-
rynarkę i konspiracyjnie, acz z naci-
skiem powiedział: 

- I teraz najważniejsze, to do-
bra wersja; Atak Klabzdry na Papę 
Smerfa, był wyłącznie w celu pro-
mocji jej książki. Poza tym jest prze-
kupiona przez Piłkarza i Gajowe-
go – dowody jutro ma mi podesłać 
Płaszczka. Papę windujemy jak się 
da. Jak coś ugra, mamy zapewnio-
ne żyćko do emerytury…

- Do emerytury? – Zaniepokoił 
się „Guzik”.

- Tak. Ale nie takiej, jaką dzisiej-
si frajerzy biorą. Nie bujtasie mój 
chłoptasie! Tylko pamiętaj: My jako 
związkowcy nigdy nie możemy dać 
się podzielić. Mamy za sobą etos! 
Musimy być razem, solidarni i… tak 
nam dopomóż Bóg!

- Amen!
Skandując „wszys-cy razem”… 

wyszli z Sali, trzaskając drzwia-
mi. Wtedy ze ściany spadło hasło: 
„WSZYSCY RAZEM” i roztrza-
skało się na drobne kawałeczki. 

(Wszelkie podobieństwo posta-
cii zdarzeń zawarte w tym opowia-

daniu jest przypadkowe)
hemp.

Political fiction
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Wręczenie nagród nastąpiło 
podczas uroczystej Gali Fi-

nałowej, która odbyła się 30 wrze-
śnia 2010 roku w Teatrze Capitol 
w Warszawie. 

Zdjęcie Bartosza Stróżyń-
skiego otrzymało I miejsce w ka-
tegorii KRAJOBRAZ. Autor tymi 
słowami opisuje zdjęcie: 

- Antarktyda, 2009 rok. Na dry-
fującej niewielkiej górze lodowej, 
na tle ośnieżonego pasma gór-
skiego, widać sjestującą parę fok, 
a pod nią mieniącą się formację 
lodową, otoczoną mrocznymi wo-
dami Antarktydy. Zdjęcie zrobiono 
techniką „pół na pół”.

Zdjęcie Radosława Kołpow-
skiego „Małpia twarz” otrzyma-
ło I miejsce w kategorii ZWIE-
RZĘTA. Autor tymi słowami 
opisuje zdjęcie: 

- Sierpień 2006 rok, boli-
wijska Amazonia, okolice wio-
ski Novos Reyes nad rzeką Beni. 
Podczas wyprawy Polskiej Eks-
pedycji Amazońskiej wybrałem 
się z jej kierownikiem Marcinem 
Obałką na zdjęcia. Noc to świet-
na pora na fotografowanie owa-
dów, którym się pasjonuję. Zdję-
cie przedstawia pająka wiszące-
go na nici. Niestety, nie znala-
złem żadnych informacji pozwa-

National Geographic nagrodził Poznaniaków

Jest to  pracownia będąca 
efektem współpracy pracow-

ników Ośrodka oraz Instytutu 
Akustyki Uniwersytetu imienia 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, pod kierownictwem prof. E. 
Hojana.

- „Biblioteka Dźwięku” – 
mówi Maria Tomaszewska, 
dyrektor Ośrodka - daje moż-
liwość słuchania, rozróżnia-
nia oraz adaptacji do wszyst-
kich dźwięków otoczenia. Rondo 
Śródka, dworzec kolejowy, metro 
w Warszawie itp. - wszystkie te 
punkty, dzieci rozpoznają dźwię-
kowo w warunkach laboratoryj-
nych, a potem w ramach orien-
tacji przestrzennej odnajdują się 
w tych wszystkich miejscach. La-
boratorium, to znaczące ułatwie-
nie, ważna pomoc dydaktyczna 
i duży krok naprzód w edukacji 
niewidomych dzieci.

Michał Brajer, uczeń klasy 
5 szkoły podstawowej, tak opo-
wiada o Labolatorium: 

- Jeśli ktoś idzie na spacer 
z nauczycielem orientacji prze-
strzennej, może sobie tam pójść 
i tych dźwięków posłuchać, że-
by się lepiej orientować. Moż-
na posłuchać różne dźwięki, na 
przykład autobusu, pralki, metra 
warszawskiego.

W istocie, odsłuchiwane na-
granie daje możliwość doświad-
czenia prawdziwych wrażeń słu-
chowych. W tak zwanym odsłu-
chu liniowym uczeń może się 
dowolnie przemieszczać po wir-
tualnym chodniku ulicznym, lo-
kalizując dźwięki.

Przygotowana przez pra-
cowników naukowych baza 
dźwięków będzie ciągle uzupeł-
niana. A nauczyciel orientacji 
przestrzennej, bez konieczno-
ści przedostawania się do mia-
sta lub innej przestrzeni pu-
blicznej, będzie mógł bezpiecz-
nie przeprowadzić wiele lekcji 
na terenie Ośrodka. Dodatkowo, 
w zajęciach może wziąć udział 

Pierwsze w Polsce 
Laboratorium Tyfloakustyczne 
17 września o godzinie 9.30 otwarto w Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 
pierwsze w kraju Laboratorium Tyfloakustycznego.

jednocześnie kilkoro dzieci, co 
umożliwia naukę przy pomo-
cy zabawy i gry, szczególnie 
przydatną przy pracy z małymi 
dziećmi.

Powstanie tego niezwykłe-
go pomieszczenia umożliwiło 
wsparcie Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu, które prze-
kazało pieniądze na remont 
i adaptację sali dla potrzeb la-
boratorium.

- Na taki cel – powiedział 
Jan Grabkowski, starosta po-
znański – pieniędzy nigdy nie 
może zabraknąć. Umiejętność 
poruszania się w świecie dźwię-
ków dla dzieci niewidomych 
i słabowidzących to zasadnicza 
sprawa.

W oficjalnym otwarciu La-
boratorium uczestniczyli między 
innymi starosta Powiatu Poznań-
skiego - Jan Grabkowski, prof. 
Edward Hojan z Instytutu Aku-
styki w Poznaniu oraz delegacja 
z Hannoweru, która odwiedziła 
Ośrodek w celu nawiązania part-
nerskiej współpracy. (na)

Za www.niewidomi.edu.pl

W 6. edycji Wielkiego Konkursu Fotograficznego National 
Geographic Polska jury oceniło ponad 48 tysięcy zdjęć. Zwy-
cięskie fotografie trafiły na łamy październikowego wydania 
National Geographic Polska. Wśród nich znalazły się zdjęcia 
dwóch mieszkańców Poznania: „Sjesta” Bartosza Stróżyń-
skiego, „Małpia twarz” Radosława Kołpowskiego. 

lających mi zidentyfikować ten 
gatunek, dlatego na własny uży-
tek nazwałem go „Małpią Twa-
rzą.”

* * *
Wielki Konkurs Fotograficz-

ny National Geographic Polska 
to już tradycja wśród miłośni-
ków fotografii. Począwszy od 1. 
edycji (2005 rok) konkurs cie-
szy się ogromnym zainteresowa-
niem. W ciągu minionych 6 lat 
do redakcji miesięcznika nade-
słano prawie 300 tysięcy foto-
grafii, co czyni konkurs najwięk-
szym i najpopularniejszym wy-
darzeniem tego typu w Polsce. 

Jury 6. edycji Wielkiego Kon-
kursu Fotograficznego National 
Geographic Polska obradowało 
13 września. Prace konkursowe 
przyjmowano od 1 czerwca do 
31 sierpnia 2010 roku. 

O WIELKIM KONKURSIE 
FOTOGRAFICZNYM

W 1. edycji Wielkiego Konkursu 
Fotograficznego (2005 rok) wzięło 
udział 6500 uczestników, którzy na-
desłali prawie 50 tysięcy zdjęć. Po-
mysł na zorganizowanie konkursu 
uzyskał poparcie i został doceniony 
przez Towarzystwo National Geo-
graphic, które w 2006 roku przyzna-
ło polskiej redakcji magazynu nagro-
dę uznania, w kategorii: Best New 
Produkt Launch Campaign. Polski 
konkurs zainspirował Towarzystwo 
do zorganizowania ogólnoświatowe-
go konkursu, w którym mogą wziąć 
udział wszystkie edycje lokalne ma-
gazynu National Geographic. Pierw-
szy taki konkurs odbył się w 2006 ro-
ku. Wzięło w nim udział 16 wydań 
międzynarodowych.

Uczestnicy mogą zgłaszać zdję-
cia w następujących kategoriach:
*  Kategorie National Geographic 

Polska: LUDZIE, ZWIERZĘTA, 

KRAJOBRAZ, FOTOREPOR-
TAŻ;

*  Kategoria Panasonic: PEJZAŻ 
POLSKI. 
Spośród nadesłanych prac ju-

ry wybiera finalistów, przyznając 
GRAND PRIX konkursu oraz 1. 
miejsce i wyróżnienia w każdej ka-
tegorii tematycznej. 

Na zwycięzców konkursu cze-
kają prestiżowe nagrody: publika-
cja zdjęć na łamach magazynu Na-
tional Geographic Polska, na stro-
nach www.national-geographic.pl 
i www.lumisfera.pl, oraz wysokiej 
klasy sprzęt audiowizualny i foto-
graficzny. 

Szczegółowe informacje o spo-
sobie zgłaszania zdjęć znajdują się na 
stronie: www.national-geographic.
pl. Regulamin konkursu dostępny 
jest w redakcji magazynu National 
Geographic Polska, oraz na stronach: 
www.national-geographic.pl i www.
lumisfera.pl (na)
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Naukowa i piękna jesień, 
czyli przygoda z Festiwalami Nauki 

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Star  Wars : 
Rycerze Starej 
Republiki Dni 
strachu, noce 
gniewu, tom 
3, scenariusz 
John Jackson 
Miller, rysun-
ki: Dustin We-
aver,  Br ian 
Ching, Harvey 

Tolibao, przekład: Jacek Drew-
nowski, cena 39 zł, Wydawnic-
two EGMONT.

Załoga Ostatniej Szansy nie 
ma szczęścia. Padawan Zayne 
Carrick z własnej woli oddaje 
się w ręce sił Republiki, które 
niesłusznie oskarżają go o za-
mordowanie kolegów ze szkole-
nia Jedi. Z kolei zniedołężniały 
geniusz Camper trafia w szpo-
ny korporacji, przed którą ukry-
wał się całe życie. A to dopiero 
początek kłopotów...Gdy Zay-
ne i jego znajomy hochszta-
pler Gryph starają się nie rzucać 
w oczy i trafiają na linię frontu 
wojen mandaloriańskich, przera-
żająca wizja przyszłości sprawia, 
że Zayne poświęca własne bez-
pieczeństwo w nadziei na urato-
wanie niewdzięcznej Republiki. 

 „Oryginalni podejrzani” to 
nowy serial dokumentalny, 
który ukazuje się  od 23 
września w czwartki i piątki 
o godzinie 21 na kanale Zone 
Reality. Pokazuje jedne z naj-
znakomitszych i najbardziej 
ambitnych dochodzeń w hi-
storii współczesnego wymia-
ru sprawiedliwości.

Każdy 60-minutowy odci-
nek przedstawia zakończo-

ne śledztwa, niezwykle skompli-
kowane, pełne nieoczekiwanych 
zwrotów akcji, z wieloma podej-
rzanymi oraz sprawcą lub spraw-
cami, których nikt nigdy by o nic 
nie podejrzewał – niewiele bra-
kowało, a wszystko uszłoby im 
na sucho.

Widzowie poznają okolicz-
ności najróżniejszych prze-
stępstw, są świadkami między 
innymi: morderstw i wymuszeń, 

 Zone Reality i wydawnictwo Pró-
szyński i S-ka ma dla naaszych Czytel-
ników dodatkową atrakcję. Można wygrać 
jedną z pięciu książek autora bestsellera 
„Slumdog. Milioner z ulicy” Vikasa Swa-
rupa - „Sześcioro podejrzanych”.  Aby 
otrzymać nagrodę - książkę należy prawi-
dłowo odpowiedzieć na pytanie: W jakich 
godzinach na kanale Zone Reality emito-
wany jest serial „Oryginalni podejrzani”? 
Odpowiedzi wraz imieniem, nazwiskiem 
i numerem telefonu należy przesłać na 
adres twojtydzienmonika@gmail.com

Fundatorem nagród jest wydawnictwo Prószyński i S-ka. 
Prószyński i S-ka działa od 1990 roku. Wydaje literaturę polską 
i światową, zarówno klasykę, jak i prozę współczesną, literatu-
rę faktu i biografie, kulinaria, książki popularnonaukowe oraz 
dla dzieci i młodzieży.

Seria Zło-
t a  R ą c z -
ka, Pojaz-
d y  M a ń -
ka, Narzę-
dzia Mań-
ka, autor 
Dominika 
Zadrożna, 
cena 14, 90 
zł, Wydaw-
nictwo EG-
MONT.

G ł ó w -
nym boha-
terem ksią-

żek z serii „Złota Rączka” jest 
bystry i pomocny chłopiec Ma-
niek Garcia. Maniek Złota Rącz-
ka to postać znana z disneyow-
skich bajek telewizyjnych Play-
house Disney.  Maniek odno-
si się z szacunkiem do otacza-
jącego go świata, a  entuzja-
styczną postawą wobec różnych 
wyzwań daje pozytywny przy-
kład wszystkim dzieciom. Pra-
cuje razem z gromadką swoich 
zaprzyjaźnionych narzędzi, któ-
re są lekko hałaśliwe i może cza-
sem niesforne, ale zawsze goto-
we do pomocy. 

Dzień Or-
ła ,  Seria: 
Agenci Hen-
d e r s o n a 
tom 2, au-
tor Robert 
Muchamo-
re, tłumacz 
Bart łomiej 
Ulatowski, 
cena: 29, 90 
zł, Wydaw-

nictwo EGMONT.
„Agenci Hendersona” to se-

ria książek dla młodzieży Ro-
berta Muchamore’a, powrót 
do przeszłości, opowieść o po-
czątkach bestsellerowego cy-
klu „Cherub”, tajnej komórki 
brytyjskiego wywiadu, szkolą-
cej dzieci na profesjonalnych 
szpiegów. Z wojną w tle autor 
mógł sobie pozwolić na wiel-
kie, niemal bitewne sekwencje 
z podkładaniem bomb i strze-
laninami. Gdy nazistowskie 
wojska mają uderzyć w Dzień 
Orła, Henderson i jego mło-
dzi agenci układają plan po-
prowadzenia brytyjskich bom-
bowców ku celom, aby temu 
zapobiec. Podejmują ogromne 
ryzyko.

Oryginalni podejrzani
napaści na tle seksualnym czy 
porwań.  Jest to możliwe dzię-
ki materiałom filmowym, nagra-
niom rozmów z telefonu alarmo-
wego, prywatnym filmom i re-

konstrukcjom wydarzeń. Histo-
rie opowiadają naoczni świadko-
wie, ofiary i oficerowie śledczy, 
którym udało się rozgryźć te za-
wiłe sprawy.

NOWOŚCI DVD
Przedstawiamy kolejne tytuły 
wspaniałej serii Playhouse 
Disney na DVD. Ta interak-
tywna seria dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym od 2 do 
6 lat pozytywnie wpływa na 
różne aspekty rozwoju dziec-
ka: fizyczny, emocjonalny, 
społeczny oraz poznawczy, 
pobudza samodzielne myśle-
nie i kreatywność.

„Moi Przy-
jaciele Ty-
grys i Ku-
buś: W po-
goni za tę-
czą” – tym 
razem nasi 
bohaterowie 
ze Stumilo-
wego Lasu 
udadzą się na 

wyprawę w poszukiwaniu naj-
pyszniejszego miodu. Podczas 

wycieczki na sam koniec tę-
czy mali detektywi będą musie-
li rozwiązać zagadkę znikają-
cych kredek Prosiaczka. Serial 
to rozwój logicznego myślenia 
poprzez rozwiązywanie zagadek 
oraz empatii.

„Klub Przy-
jaciół Mysz-
k i  M i k i : 
Zwariowa-
ny dzień” 
– to będzie 
n a p r a w d ę 
zwariowany 
dzień. Plu-
to zacznie 
muczeć jak 

krowa, Miki mówić będzie tyl-
ko rymami, a w powietrzu la-
tać zaczną gumowe kaczuszki. 
Czy bohaterom uda się napra-
wić magiczny przełącznik, przez 
który wszystko stanęło na gło-

wie? Serial uczy nowych rze-
czy, poznawania kształtów, ko-
lorów i liczb.

„ Z ł o t a 
R ą c z k a : 
W i e c z ó r 
filmowy” – 
tym razem 
M a n i e k 
wraz z Na-
rzędz iami 
wybiera się 
do kina. Na-
wet zepsu-
ty projek-

tor, który próbuje naprawić, nie 
jest w stanie zepsuć tego seansu. 
Na pomoc w ratowaniu wieczoru 
wyruszają Plusik i Wkrętak, któ-
rzy przedstawiają swoje aktor-
skie umiejętności całej widowni. 
Serial daje podstawy nauki języ-
ka obcego oraz pozytywnych za-
chowań społecznych.

Festiwale Nauki to jedna z naj-
większych imprez popularyzujących 
naukę i kulturę – co roku odwiedzają 
je setki tysięcy osób w całej Polsce. 
Wrześniowym Festiwalom towarzy-
szyły hasła: „Piękno różnorodności” 
i „Nauka jest piękna”, a dzięki temu 
drugiemu uczestnicy festiwalowych 
imprez mogli poznać wielkie od-
krycia i wielkie wynalazki dokona-
ne kobiecą ręką. „Nauka jest pięk-
na” to tytuł wystawy prezentującej 
sylwetki noblistek, laureatek nagród 
i stypendiów, a więc piękne wyna-
lazki i piękne odkrywczynie. Wysta-
wa towarzysząca Festiwalom Nauki 
w Warszawie, Wrocławiu i Olszty-
nie autorski pomysł spółki PGNiG.

BIZNES WSPIERA NAUKĘ
Realizując swoją misję PGNiG 

zaangażowało się w szereg eduka-
cyjnych projektów takich, jak Forum 
Ekonomiczne Młodych Liderów, 
czy akcja Energia Nauki z PGNiG. 
Do tego typu aktywności zaliczają 

się również Festiwale Nauki, któ-
rym spółka udziela silnego wspar-
cia. Była sponsorem głównym X Fe-
stiwalu Nauki w Krakowie. Wspiera 
również I Bydgoski Festiwal Nauki, 
VIII Bałtycki Festiwal Nauki, XIV 
Warszawski Festiwal Nauki oraz 
VIII Olsztyńskie Dni Nauki. 

− PGNiG to spółka, której bar-
dzo bliskie są zagadnienia nowo-
czesnej technologii. Szukaliśmy ob-
szaru działalności społecznej, któ-
ra pozwoliłaby nam wykorzystywać 
nasze atuty, np. wiedzę o technologii 
obróbki surowców energetycznych. 
Festiwale Nauki, będące populary-
zacją wiedzy i nauk ścisłych wśród 
szerokiego grona odbiorców, są nam 
przez to bardzo bliskie. Stąd pomysł, 
aby włączyć się w ich organizację – 
mówi Anetta Stawińska, kierownik 
działu promocji PGNiG.

PIĘKNO W NAUCE
Spółka nie tylko wspiera festi-

wale finansowo - jej zaangażowa-
nie polega również na organizacji 
dodatkowych wydarzeń w ramach 
świąt nauki, np. wystawy „Nauka 
jest piękna!” prezentującej wielkie 
odkrycia polskiej myśli naukowej 
dokonane kobiecą ręką. 

Do udziału w projekcie „Nauka 
jest piękna” spółka PGNiG zapro-
siła 11 kobiet-naukowców prowa-
dzących badania w bardzo różnych 
dziedzinach – od archeologii przez 
ekonomię, matematykę i chemię aż 
do inżynierii środowiska i włókien-
nictwa. Dwie Nagrody Nobla, Ko-
bieta Roku 2010 według Business 
and Professional Women’s Club, 
miejsce w paryskim Panteonie, pla-
netoida nazwana od imienia znanej 
astronomki - wśród kobiecych syl-
wetek prezentowanych na wystawie 
aż roi się od nagród i wyróżnień.

Działka dla wymagających spokoju i dyskrecji
4 km od Nowego Tomyśla, 60 km od Poznania
zjazd na A2 asfaltem 9 km, drogą leśną 4 km

od 0,5 do 1,0 ha  otoczona lasem.

kontakt 509 99 33 01

Z KOMPUTEREM — GRY

Gra Planet Horse (PC) fir-
my City Interactive S.A. gwa-
rantuje fantastyczną przygodę 
w świecie konnych wyścigów, 
ekscytujących skoków, przejaż-
dżek leśnymi traktami Europy 
i rozległymi stepami Ameryki. 
Cena 29,99 zł. Więcej na http://
www.city-interactive.com/PL_
Planet_Horses

Robin Hood: The Secrets 
of Sherwood Forest (PC) jest 
grą gwarantującą ekscytujące 
zmagania logiczno-zręczno-
ściowe oparte na kultowej le-
gendzie. Cena 19,99 zł. Wię-
cej na http://www.city-inte-
ractive.com/PL_Roobin_Ho-
od

Mamy dla Państwa 3 gry Planet Horse oraz 3 gry Robin Hood 
ufundowane przez firmę City Interactive. Prosimy o maile na 
adres monikatwojtydzien@gmail.com z tytułem gry, imieniem, 
nazwiskiem i numerem telefonu.
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„Nić”
30-letni Malik wraca 

z Francji do Tunezji po 
śmierci ojca. Zamieszku-
je razem z matką i po-
dejmuje pracę architekta. 
Malik jest gejem i stara 
się ukryć to przed świa-
tem. Z każdym dniem 
bardziej wikła się w sieć 
kłamstw, które zaczynają 
go osaczać. 

Sytuacja ulega zmia-
nie, gdy poznaje on Bila-
la– przystojnego Araba, 
który służy matce Mali-
ka. Zakochuje się w nim 
ze wzajemnością i wów-

czas wszystko staje się możliwe. Czy miłosna eufo-
ria pomoże im jednak zwalczyć uprzedzenia i odna-
leźć szczęście? 

„Nić” to niebanalna, subtelnie opowiedziana hi-
storia miłości, rozgrywająca się w scenerii tunezyj-
skiego lata. Postacie bohaterów przedstawione są 
z odpowiednią głębią, humorem i stylem. 

W jednej z głównych ról występuje Claudia Car-
dinale, legendarna gwiazda kina, znana między inny-
mi z kultowego „Osiem i pół” Federico Felliniego. 

„Nić” w Apollo już od 8 października. „Nić”, 
2009, reż. Mahdi Ben Atria. (na)
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Na terenie 
zakładów pracy

Badania Profilaktyczne
okresowe, wstępne, 

kontrolne

badania kierowców, 

książeczki Sanepid, 

udział w komisjach BHP

0602 632 077
specjalista medycyny pracy 

i toksykoligii klinicznej

Konkurencyj
ne 

ceny

GODZINY OTWARCIA GODZINY OTWARCIA 
BIBLIOTEKI BIBLIOTEKI 

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

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

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

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

„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii 

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26

tel. 061 817-41-10
Godziny przyjęć: 

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

DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 

Specjalista pediatra, pulmunolog 
i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 

Diagnostyka nawracających infekcji 
dróg oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

Swarzędz os. Raczyńskiego 3/27 (domki) 
Pon. i śr. 17-18; wt. i pt. 18.30-19.30 

Wizyty domowe 
nagłe przypadki codziennie 

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

„Boy” 
Boy to jedenastolet-

ni chłopiec mieszkający 
na wschodnim wybrze-
żu Nowej Zelandii. Ma 
dwóch idoli: Michaela 
Jacksona i swojego oj-
ca, który jest dla nie-
go największym boha-
terem, mimo że, nie wi-
dział go od dzieciństwa. 
Wraz z jego powrotem, 
Boy musi zmierzyć się 
z trudną prawdą, pogo-
dzić się z utratą ideału 
i znaleźć własną drogę 
ku dorosłości. Wejdzie 
w nią w rytm najwięk-

szych przebojów króla popu. 
„Boy” to ciepła, wzruszająca i pełna wyrazi-

stego humoru opowieść o dorastaniu, która bi-
je rekordy popularności na całym świecie, zbie-
ra świetne recenzje i zdobywa nagrody na najbar-
dziej prestiżowych festiwalach. 

Obraz porównywany jest do takich filmowych 
hitów jak „Billy Elliot” i „Śniadanie na Pluto-
nie”. 

Premiera w Kinie Apollo 8 października. 
„Boy”, Nowa Zelandia, 2010, reż. Taika Waiti-
ti. (na)

Pożegnalny koncert, to spek-
takl na motywach sztuk Stani-

sławy Fleszarowej-Muskat „Cho-
pin i Zuska” oraz „Ostatni kon-
cert” w opracowaniu Rafała Odro-
biny, który zostanie zaprezentowa-
ny 10/11 października w „Scenie 
na Piętrze”. Występują: Przemy-
sław Stippa / Leszek Zduń – Fry-
deryk Chopin, Anna Grycewicz / 
Ewa Szawłowska – Zuska, Rafał 
Odrobina - fortepian 

Tytuł przedstawienia nawią-
zuje do ostatniego występu Fry-
deryka Chopina w Warszawie, po 
którym kompozytor na zawsze 
opuścił ojczyznę. Koncert ten od-
był się 11 października 1830 roku 
w Teatrze Narodowym. 

Spektakl ukazuje przygotowa-
nia do występu oraz późniejsze 

relacje z jego przebiegu. Wyda-
rzeniom tym towarzyszy reflek-
sja kompozytora na temat zbliża-
jącej się wielkiej podróży. Fryde-
ryk zdaje sobie sprawę, iż wyjazd 
za granicę stanowi najpewniejszą 
drogę do dalszego rozwoju i mię-
dzynarodowej sławy, jednak oba-
wia się czekającej go na obczyź-
nie samotności i tęsknoty za bli-
skimi. Ponadto w obliczu rewo-
lucyjnych nastrojów panujących 
w Warszawie, pozostanie w kraju 
wydaje się artyście patriotycznym 
obowiązkiem. 

Fryderykowi towarzyszy Zu-
ska, wiejska dziewczyna, pracu-
jąca od lat w domu państwa Cho-
pinów jako niania i garderobiana. 
Zderzenie dwóch różnych świa-
tów, reprezentowanych przez wy-

Chopin znowu zagra
Zaprasza „Scena na Pietrze”

TWÓJ TYDZIEŃ POLECA

kształconego artystę i prostą ko-
bietę, wywołuje szereg komicz-
nych sytuacji. Zabawne przeję-
zyczenia Zuski oraz jej pragma-
tyzm na przemian irytują i śmie-
szą młodego kompozytora. Mimo 
to wzrusza go przywiązanie i tro-
skliwość dziewczyny, zasmuconej 
nadchodzącym rozstaniem z pa-
niczem. 

W przedstawieniu rozbrzmie-
wa muzyka Fryderyka Chopina. 
Obok walców, mazurków, nok-
turnów i ballad pojawiają się rów-
nież obszerne fragmenty Koncertu 
e–moll op.11.  Wybór ostatniego 
dzieła nie jest przypadkowy, bo-
wiem właśnie ono zabrzmiało na 
pożegnalnym koncercie w 1830 
roku. Utwór jest wykonywany 
w mało znanej wersji na jeden 
fortepian, którą opracowano w ra-
mach Wydania Narodowego Dzieł 
Fryderyka Chopina. 

W spektaklu dochodzi do sym-
bolicznego podziału sceny i uka-
zania w jej przestrzeni teraźniej-
szości i przeszłości. Te dwa koeg-
zystujące ze sobą wymiary, obser-
wowane przez publiczność rów-
nocześnie, łączy wspólne medium 
– muzyka. Wykonywana przez 
współczesnego pianistę, buduje 
w jego wyobraźni obrazy z życia 
kompozytora. Te z kolei przeni-
kają na scenę i materializują się na 
oczach widza. 

Konwencja wykorzystują-
ca symultaniczność przedstawie-
nia podkreśla metafizyczną stronę 
muzyki, jej zdolność do kierowa-
nia ludzkimi emocjami oraz po-
nadczasowość. (na)
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WWprowadzenie pełnej 
gamy samochodów 

elektrycznych Renault sta-
nowi przełom w użytkowa-
niu samochodów. Samocho-
dy elektryczne Renault Z.E. 
są przeznaczone do maso-
wej sprzedaży, aby umożli-
wić istotny postęp w zakresie 
ochrony środowiska. W kra-
jach, które wprowadziły ulgi 
podatkowe ceny pierwszych 
modeli (bez akumulatora), 
które znajdą się w sprzedaży 
w połowie 2011 roku, są po-
równywalne z cenami analo-

gicznych wersji z silnikami 
spalinowymi.

Renault Fluence Z.E. 
będzie sprzedawane: We 
Francji w cenie od 21.300 
euro brutto (po uwzględnie-
niu ulgi podatkowej w wy-
sokości 5.000 euro); W Eu-
ropie w cenie około 26.000 
euro brutto bez akumulato-
ra, (w zależności od obo-
wiązującej stawki VAT i bez 
uwzględnienia ulg podatko-
wych).

R e n a u l t  K a n g o o 
Express Z.E. będzie sprze-

PARYPARYŻ Ż 2010 - Renault2010 - Renault

dawane: We Francji w ce-
nie od 15.000 euro net-
to (bez akumulatora i po 
uwzględnieniu ulgi podatko-
wej w wysokości 5.000 eu-
ro); W Europie w cenie od 
20.000 euro netto (bez aku-
mulatora i bez uwzględnie-
nia ulg podatkowych). 

Do ceny zakupu samo-
chodu należy dodać mie-
sięczny abonament na wyna-
jem akumulatora:

* 72 euro netto w przy-
padku Renault Kangoo 
Express Z.E. 

* 79 euro brutto w przy-
padku Renault Fluence Z.E. 

Renault prezentuje rów-
nież dwa pozostałe w 100% 
elektryczne samochody: Re-
nault Twizy i Renault ZOE 
Preview. Ich design jest wy-
znacznikiem dla przyszłych 
seryjnych samochodów elek-
trycznych, które pojawią się 
w sprzedaży odpowiednio 
w drugim półroczu 2011 i w 
połowie 2012 roku.

Gamę samochodów Re-
nault Z.E. będzie można zo-
baczyć na drogach jeszcze 
przed ich wprowadzeniem 
do sprzedaży zaplanowanym 
na połowę 2011 roku. Od 
końca bieżącego roku, Re-
nault udostępni swoim part-
nerom ponad 600 prototy-
pów samochodów, które bę-
dą testowane w ramach pi-
lotażowych programów pro-
wadzonych w 10 krajach.

DEZIR
Model DeZir jest pierw-

szym projektem realizowa-
nym pod kierunkiem Lauren-
sa van den Ackera i otwiera 
serię samochodów koncep-
cyjnych, które zapoczątkują 
nową wizję designu Renault. 
DeZir to sportowe coupe na-
pędzane silnikiem elektrycz-
nym, łączące elegancką linię 

Na trwającym obecnie Salonie Samochodowym 
2010 w Paryżu Renault prezentuje między innymi 
gamę w stu procentach elektrycznych samocho-
dów, model DeZir oraz kilka nowości w segmencie 
aut klasy wyższej: Latitude, nową Lagunę i nowe-
go Espace  

Gama aut elektrycznych ZE.

ve i Bose Sound System(r), 
co dodatkowo podnosi jego 
atrakcyjność. Nowa Laguna 
reprezentuje najwyższy po-
ziom jakości, niezawodno-
ści i bezpieczeństwa. Auto 
trafi do sprzedaży w listo-
padzie tego roku.

* Nowe Renault Espa-
ce: kultowy van, zapew-
niający identyczny poziom 
komfortu na wszystkich 
miejscach, z nowymi reflek-
torami wykonanymi w tech-
nologii LED i nowym sys-
temem nawigacji Carmi-
nat TomTom(r) Live. Nowy 
Renault Espace, jedyny van 
oferujący tak wysoki poziom 
komfortu i fotele z wbudo-
wanymi pasami dla wszyst-
kich pasażerów siedzących 
z tyłu, korzysta z paryskiego 
salonu, aby zaprezentować 
jeszcze bardziej atrakcyjny 
design i wyposażenie. Auto 
ma nowe reflektory wyko-
nane w technologii LED, no-
wy kolor nadwozia Bleu Per-
le i lakierowane na czarno 
elementy. W kabinie zamon-
towano system nawigacji 
z możliwością aktualizacji 
danych w czasie rzeczywi-
stym - Carminat TomTom(r) 
Live, system audio 3D So-
und by Arkamys(r) z nowy-
mi możliwościami podłącze-
nia urządzeń zewnętrznych 
(gniazda USB-Jack) oraz sie-
dzenia pokryte Teflonem(r), 
zapobiegającym ich zabru-
dzeniu.  Silniki stanowiące 
trzon oferty - 130 i 150 dCi 
- emitują obecnie znacznie 
mniejszą ilość CO2. Pasa-
żerowie Renault Espace jak 
zawsze mają zapewnione 
komfortowe warunki podró-
ży, dużą ilość miejsca, wy-
soki poziom bezpieczeństwa 
i wyjątkowo doświetloną ka-
binę. 

z ekologicznym podejściem 
do środowiska.

NOWOŚCI 
W SEGMENCIE AUT 

WYŻSZEJ KLASY
Na Salonie Samochodo-

wym w Paryżu Renault pre-
zentuje trzy modele z odno-
wionej gamy aut wyższej kla-
sy:

* Renault Latitude: wy-
jątkowy duży sedan z nie-
spotykanym wyposażeniem 
zapewniającym komfort 
użytkownikom. Eleganckie 
Latitude jest przeznaczone 
dla klientów zwracających 
uwagę na wszystkie aspek-
ty komfortu i jakość wykoń-
czenia. Sprzedaż Renault La-
titude w Europie Zachodniej 

rozpocznie się na początku 
2011 roku.

* Nowe Renault La-
guna: zwrotne i dynamicz-
ne wersje hatchback i kom-
bi zapewniające dużą przy-
jemność jazdy, ze zmienio-
nym przodem, wyposażone 
w system 4Control z czte-
rema kołami skrętnymi, do-
stępne obecnie dla szerszej 
grupy klientów. Nowa La-
guna z nowym, bardziej 
wyrazistym i dynamicznym 
przodem wyposażona jest te-
raz w jeszcze bardziej przy-
jazne dla środowiska silni-
ki eco2, w tym w silnik dCi 
110 KM emitujący zaledwie 
120 g CO2/km. Auto posia-
da również system nawiga-
cji Carminat TomTom(r) Li-

Renault Latitude. Renault Kangoo 20 Z.E.

Renault DeZir.

Renault Laguna.

Renault Escape.
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PPojazd ma zapewnić 
jazdę z zerową emi-

sją szkodliwych dla śro-
dowiska substancji. Nie 
jest to ani zwykły samo-
chód osobowy, ani van. 

NISSAN LEAF 
Na Salonie Motoryza-

cyjnym w Paryżu Nissan 
pokaże także model LE-
AF – samochód o zerowej 
emisji, którego pierwsze 
egzemplarze trafią do eu-
ropejskich klientów już 
na początku przyszłego 
roku. 

Nissan LEAF to po-
jazd w 100% elektrycz-
ny (EV) – nie emituje 
żadnych zanieczyszczeń 
i jest tani w eksploatacji. 
Jest to pierwszy pojazd 
elektryczny zaprojek-
towany przez liczącego 
się producenta z branży 
motoryzacyjnej pod ką-
tem masowej produkcji 
i przystępnej ceny, a tak-
że pierwszy z całej serii 
pojazdów elektrycznych 
przygotowywanych przez 
Nissana. 

Samochód jest napę-

Na trwajacym Salonie Motoryzacyjnym w Paryżu 
Nissan po raz pierwszy zaprezentuje samochód 
koncepcyjny, będący zapowiedzią przyszłych mo-
deli pojazdów marki Nissan o zerowej emisji spalin. 
Koncepcyjny Townpod wyróżnia się atrakcyjnym 
wzornictwem oraz przestronnym i praktycznym 
wnętrzem. 

dzany skonstruowanym 
przez Nissana kompak-
towym silnikiem elek-
trycznym umieszczo-
nym z przodu i przeka-
zującym moc na przednie 
koła. Silnik elektryczny 
zasilany prądem zmien-
nym rozwija moc 80 kW 
i maksymalny moment 
obrotowy 280 Nm, i roz-

pędza auto do ponad 140 
km/h (90 mph).

W pełni naładowa-
ny akumulator pozwa-
la na przejechanie około 
160 kilometrów, co za-
spokaja codzienne po-
trzeby 80 procent euro-
pejskich klientów. Sil-
nik elektryczny czerpie 
energię z opracowanego 

przez konstruktorów Nis-
sana akumulatora litowo-
-jonowego o konstrukcji 
laminowanej, wytwarza-
jącego moc ponad 90 kW. 
Akumulator złożony z 48 
modułów jest zamonto-
wany pod fotelami i pod-
łogą Nissana LEAF. Ener-
gia elektryczna wytwa-
rzana w czasie hamowa-

nia i wytracania prędko-
ści jest przesyłana wprost 
do akumulatora. Dzięki 
temu straty energii ogra-
niczono do minimum.

Poza tym w Paryżu 
można obejrzeć: nową 
Micrę, Nissana Juke, 
zmodernizowany Nis-
san X-TRAIL. 

Nissan Leaf.

Jaguar Cars Ltd. został 
założony w 1922 ro-

ku jako Swallow Sidecar 
Company (w skrócie SS), 
początkowo firma zajmo-
wała się produkcją wóz-
ków bocznych do moto-
cykli, ale już w 1927 ro-
ku rozpoczęła produk-
cję samochodów. Pierw-
szy z wielu legendarnych 
modeli Jaguara powstał 

w roku 1931 pod nazwą 
SS1. Samochody stawały 
się coraz bardziej wyrafi-
nowane, więc zaczęto po-
szukiwać nazwy, która le-
piej odzwierciedli ich du-
szę. Nie bez znaczenia był 
również fakt, że w okresie 
drugiej wojny światowej 
skrót SS niefortunnie ko-
jarzył się z oficerami Trze-
ciej Rzeszy.

Nowy Fiat Doblo Car-
go zdobył tytuł „Inter-

national Van of the Year 
2011”, otrzymując 128 na 
168 możliwych do zdobycia 
punktów - tak wysoką oce-
nę przyznało jury złożone 
z 24 dziennikarzy, reprezen-
tujących tyleż krajów, a spe-
cjalizujących się w branży 
samochodów dostawczych. 
To prestiżowe wyróżnienie 
zostało oficjalnie przyzna-
ne podczas uroczystej gali 
z okazji 63. Edycji Między-
narodowego Salonu w Ha-
nowerze, najważniejszej eu-
ropejskiej wystawy samo-
chodów użytkowych.

Fiat Doblo Cargo to cał-
kiem nowy projekt, któ-

ry pod wieloma względa-
mi zajmuje czołowe miej-
sce w swojej klasie: dłu-
gość przestrzeni ładunko-
wej nawet do 2,17 m, sze-
rokość między nadkolami 
równa 1,23 m, pojemność 
do 4,6 m3 (po wprowadze-
niu na rynek wersji Maxi 
z podwyższonym dachem 
wzrośnie do 5,4 m3), ła-
downość od 750 do 1 000 
kg, zużycie paliwa wg. nor-
my NEDC na poziomie 4,8 
l /100 km, zasięg 1250 km, 
a poziom emisji CO2 jedy-
nie 126 g/km przy silniku 
1.3 Multijet II Euro 5 o mo-
cy 90 KM. 

W Nowym Doblo Car-
go dostępnych jest 5 jed-

nostek napędowych: sil-
nik benzynowy 1.4 o mo-
cy 95 KM, silnik 1.4 turbo, 
zasilany gazem ziemnym 
i benzyną, o mocy 120 KM 
i trzy turbodiesle (1.3 Mul-
tijet o mocy 90 KM dru-
giej generacji, 1.6 Multi-
jet o mocy 105 KM i 2.0 
Multijet o mocy 135 KM). 
Wszystkie spełniają normy 
emisji spalin Euro5, z seryj-
nie montowanym systemem 
Start&Stop i filtrem cząstek 
stałych w wersjach wysoko-
prężnych. Do końca roku do 
gamy dostępnych silników 
dołączy jeszcze jednostka 
1.6 Multijet o mocy 90 KM, 
wyposażona w automatycz-
ną skrzynię biegów.

75. urodziny Jaguara 

Jaguar obchodzi swoje 75. urodziny. 75 lat temu 
w hotelu Mayfair w Londynie odbyła się prezen-
tacja przełomowego modelu marki SS - Jaguara. 
William Lyons postanowił nadać mu nazwę, która 
podkreślałaby charakter samochodu.

Pierwszy Jaguar był na-
pędzany nowym silnikiem 
2,5 l z rozrządem OHV 
o mocy ponad 100 KM. 
Większy model (2,5 l li-
muzyna) miał kosztować 
około 635 funtów - tak 
spekulowano przed pre-
mierą, jednak w rzeczywi-
stości SS oferował ten mo-
del od 385 funtów, nie ob-
niżając standardów wyko-
nania. Tak oto narodził się 
Jaguar - początkowo funk-
cjonujący jako SS Jaguar 
a od 1945 roku jako samo-
dzielna nazwa.

Doblo zwycięzca
Nowy Fiat Doblo Cargo zdobył tytuł Międzynarodowego Samochodu Dostaw-
czego roku 2011 (International Van of the Year).

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

Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Zużycie paliwa w cyklu 
mieszanym – Micra: 5,9-6,8 l/100 km. Emisja CO2 – Micra: 139-163 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne 
są na stronie internetowej www.nissan.pl
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Samochodami wysta-
wianymi podczas sa-

lonu w Paryżu są Musa 
i Ypsilon LPG, w których 
po raz pierwszy zamonto-
wano dwupaliwowe silni-
ki zgodne z Euro 5 (gaz 
i benzyna), i które, osią-
gnąwszy sukces we Wło-
szech, wchodzą na rynek 
francuski. Znalazło się 
również miejsce dla Del-
ty MultiAir w wersji Hard 
Black.

Goście spodziewają-
cy się zobaczyć na salonie 
Lancię Delta nie będą za-
wiedzeni, jako że jest ona 
obecna w dwóch wersjach: 
120 KM Platino 1,6 Multi-
Jet DPF Selectronic oraz 
140 KM „Hard Black” 1,4 
MultiAir S&S.

GAMA LANCIA LPG
Osiągnąwszy  suk-

ces we Włoszech (w su-
mie od kwietnia 2009 ro-
ku do sierpnia 2010 ro-
ku sprzedano około 75.000 
samochodów), gama LPG 
wchodzi również do Fran-
cji z dwupaliwowymi sa-
mochodami (LPG i ben-
zyna), które reprezentu-
ją innowacyjną koncep-
cję ekologicznego samo-
chodu, gdyż są one luk-
susowe, ale jednocześnie 
dostępne, przestronne, ale 
o kompaktowych wymia-
rach oraz żywiołowe, ale 

ParyParyż ż 2010 2010 - Lancia - Lancia 
Lancia podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Samochodowego 
w Paryżu prezentuje przede wszystkim modele Delta, Ypsilon i Musa oraz 
wybrane modele Chryslera (Grand Voyager Black i 300C Walter P. Chrysler).

oszczędne pod względem 
zużycia paliwa. Nowa ga-
ma Lancia LPG reprezen-
towana przez Musę i Ypsi-
lon jest w 100% ekologicz-
na. W porównaniu do ben-
zyny i oleju napędowego, 
LPG całkowicie eliminu-
je emisje pyłów i reduku-
je emisje innych substan-
cji zanieczyszczających 
(do 15% mniej dwutlenku 
węgla, do 20% mniej tlen-
ku węgla i do 60% mniej 
węglowodorów). Dzięki 
tym właściwościom LPG 
wydłuża żywotność silni-
ka, zmniejsza zużycie ole-
ju oraz poprawia jakość 
środowiska.

Samochody na gaz mo-
gą poruszać się w mia-
stach ze strefami ograni-
czonego ruchu drogowe-
go. Nie trzeba się również 
zastanawiać, aby zaparko-
wać samochód Lancia za-
silany gazem  na podziem-
nym parkingu. 

Lancia Ypsilon i Mu-
sa na gaz napędzane są 
przez dwupaliwowy sil-
nik 77 KM 1,4 8v zgodny 
z Euro 5, który uzyskuje 
maksymalną moc 77 KM 
(57 kW) przy 6000 obr/
min oraz maksymalny mo-
ment obrotowy o wartości 
115 Nm (11,7 kgm) przy 
3000 obr/min. Osiągi są 
bardzo imponujące: przy-

spieszenie od 0-100 km/
h wynosi tyle samo dla 
obydwóch samochodów 
(13,5 sekundy), zaś mak-
symalna prędkość to 163 
km/h dla Musy i 167 km/
h dla Ypsilon.

Światowa premiera 
Lancii Musa 5th Avenue

Podczas salonu w Pa-
ryżu Lancia prezentuje 
model Musa 5th Avenue, 
następcę pokazowego sa-
mochodu, który zadebiu-
tował w marcu bieżącego 
roku na salonie motoryza-
cyjnym w Genewie.

Z zewnątrz nowy wa-
riant 5th Avenue wyróż-
nia dwukolorowe nadwo-
zie (dół w kolorze białym 
Angelico i dach w kolo-
rze czarnym Masaccio), 
specyficzne logo, ciem-
ne szyby, 16-calowe koła 
w dwóch odcieniach oraz 
główny sitodruk z wi-
dokiem linii dachów na 
tle Nowojorskiego nieba 
umieszczony na słupkach.

Nowa Lancia Musa 5th 
Avenue, dostępna z silni-
kiem 95 KM 1,3 Multi-
Jet, 95 KM 1,4 benzy-
na (obydwa z systemem 
Start&Stop w standar-
dzie) oraz dwupaliwową 
jednostką o mocy 77 KM 
i pojemności 1,4 l (benzy-
na i LPG), posiada w stan-
dardzie następujące wypo-
sażenie: siedzenia i deskę 
rozdzielczą wykończone 
skórą Poltrona Frau, dwu-
strefową klimatyzację, 
ciemne szyby, radio z od-
twarzaczem CD i MP3 
z kontrolkami na kole kie-
rownicy, światła przeciw-
mgłowe, ESP, czujniki ja-
sności i deszczu, tempo-
mat, czujnik parkowania, 
szyberdach firmy Granlu-
ce, elektryczne tylne szy-
by oraz 16-calowe, alumi-
niowe obręcze kół.

Światowa premiera 
Lancii Delta Hard Black 

z nowym silnikiem 140 
KM 1,4 MultiAir S&S

Nowa Delta Hard Black 
to specjalna edycja, która 
obejmuje kilka istotnych 
innowacji stylowych i pro-
duktowych. Jest ona do-
stępna z wszystkimi silni-
kami (oprócz 165 KM 2,0 
MultiJet), a od dziś rów-
nież z jednostką 140 KM 
1,4 MultiAir S7S  zgodną 
z Euro 5.

Biorąc pod uwagę sto-
sunek: emisji do mocy, jest 
to jeden z najlepszych sil-
ników benzynowych na 
świecie (zaledwie 132 g/
km w cyklu mieszanym). 
Jest on również najlepszy 
w swojej klasie pod wzglę-
dem zużycia paliwa oraz 
dostępności momentu ob-
rotowego w istotnym za-
kresie mocy: 5,7 l/100 km 
w cyklu mieszanym i 2300 
Nm przy 1750 obr/min.

Dokładniej rzecz uj-
mując, technologia Mul-
tiAir odchodzi od zwy-
kłych silników benzyno-
wych, stanowiąc tym sa-
mym ogromny generacyj-
ny krok naprzód, który 
można porównać do skoku 
jakim było wprowadzenie 
technologii MultiJet w sil-
nikach diesla. Wystarczy 
powiedzieć, że w porów-
naniu do konwencjonal-
nego silnika benzynowe-

go o takich samych wy-
miarach, silnik MultiAir 
osiąga większą moc (do 
10%) i większy moment 
obrotowy (do 15%), zuży-
wając znacznie mniej pa-
liwa (do 10%) i emitując 
mniej CO2 (do 10%). Ta-
jemnicą silnika MultiAir 
jest nowy elektrohydrau-
liczny układ sterowania 
zaworami. Spalanie i emi-
sje zanieczyszczeń ulegają 
zmniejszeniu dzięki kon-
troli powietrza przepływa-
jącego bezpośrednio przez 
zawory dolotowe silnika 
bez zastosowania zaworu 
dławiącego.

Dlatego właśnie sil-
nik 140 KM 1,4 MultiAir 
Turbo montowany w Lan-
cii Delta zapewnia więk-

szą moc i moment obro-
towy przy niskich prędko-
ściach, jak również niższy 
poziom spalania i emisji, 
co jest również zasługą 
systemu Start&Stop, któ-
ry czasowo wyłącza sil-
nik podczas postoju. Sil-
nik 140 KM 1,4 MultiAir 
Turbo współpracuje z no-
wą, 6-stopniową, manual-
ną skrzynią biegów, która 
zapewnia większą satys-
fakcję z jazdy oraz szyb-
szą i łatwiejszą zmianę 
biegów. Krótko mówiąc, 
silnik ten jest w najwyż-
szym stopniu przyjazny 
dla środowiska (spełnia 
wymogi normy Euro 5) 
bez uszczerbku dla osią-
gów i przyjemności pro-
wadzenia.

Lancia Musa Parigi.

Lancia Ypsilon ELLE.

Lancia Delta Hard Black.


