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Z wiekiem włosy stają się 
osłabione suche, matowe 

i delikatne. W wyniku nie-
doboru protein są cieńsze 
i mniej elastyczne. Mniej li-
pidów we włóknie włosa to 
jego wysuszenie, a uszko-
dzona powierzchnia to 
szorstkie wło-
sy.  L’Oréal 
Professionnel 

oferuje kompleksowy program przywraca-
jący włosom ich równowagę Age Supreme 
Integral. Szampon zagęszczający dodający 
włosom blasku to transparentny żel wzbo-
gacony kwasami Omega 6 i ceramidami, 
aby dostarczyć włosom elementów bu-
dulcowych. Delikatnie myje, przywraca 
włosom elastyczność i połysk. (250 ml, 
ok. 54 zł). Maska zagęszczająca dodająca 
włosom blasku to gęsty, jedwabisty krem. 
Zawiera INTRA-CYLANE™ (wzmacnia 
strukturę włókna włosa), kwasy Omega 6 
i ceramidy. Walczy z oznakami osłabie-
nia włosów dla intensywnego odżywienia 
i zagęszczenia. Włosy odzyskują elastycz-
ność i są błyszczące. (200 ml, ok. 85 zł). 

Świeca zapachowa  oraz spray zapacho-
wy do pomieszczeń Autumn Walk in 

Toscany to pomysł na przepiękny zapach 
w domu. Inspiracją dla zapachu było jedno 
piękniejszych miejsc na świecie - spowita 
jesienną mgłą Toskania. Niezwykła kom-
pozycja zapachowa liści figowych, berga-
motki i cyprysów przenosi do 
jednej z najbardziej uroczych, 
włoskich krain, gdzie czas 
płynie wolniej, a bujna ro-
ślinność niezmiennie za-
chwyca i daje ukojenie. Ce-
na ok. 40 zł.  

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

Stronę opracowała MONIKA MAŃKOWSKA

Remigia Blandzi

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

ZAPRASZAM 
od poniedziałku do piątku

9.00 – 20.00
soboty 8.00 – 14.00

NOWY ZABIEG
Prostowanie włosów

Zdrowia i wszelkiej pomyślnościZdrowia i wszelkiej pomyślności
z okazji Świąt Bożego Narodzeniaz okazji Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego 2011 Rokui Nowego 2011 Roku

życzą
Poznańskie Zakłady Zielarskie

Herbapol S.A.

PePełłnia blaskunia blasku

Nastrojowo w domu Odmładzanie włosów

Przedstawiamy czekolado-
we kosmetyki FARMONA 

Sweet Secret, które doskona-
le nawilżają i lekko natłuszczają 
skórę. Zostały stworzone z my-
ślą o tym, by rozpieszczać zmy-
sły i ciało. Powstały na bazie 
ciemnej czekolady i orzechów  
pistacji, dzięki czemu skutecznie 
pielęgnują skórę. 

Czekoladowe masło do pie-
lęgnacji ciała o gęstej, aksamit-
nej konsystencji i kuszącym za-
pachu doskonale nawilża i od-
żywia skórę, a także ujędrnia 
i wyszczupla czyniąc ją jedwa-
biście gładką. (13 zł, 225 ml). 
Czekoladowe mleko do kąpieli 
(NOWOŚĆ!)  to wyjątkowy ko-
smetyk o delikatnej konsysten-

cji i kuszącym zapa-
chu ciemnej czekolady 
z ekstrawagancką nutą 
orzechów pistacji. Pu-
szysta piana o słodkim, 
uwodzicielskim zapa-
chu dodaje energii i po-
prawia nastrój. (12,70 
zł, 500 ml). 

FARMONA Swe-
et Secret Czekolado-
wy żel pod prysznic  
ma specjalnie praco-
waną bogatą receptu-
rę, aby nie wysuszać 
skóry. Wyjątkowy ko-
smetyk o kremowej, 
aksamitnej konsysten-
cji do codziennej pie-
lęgnacji i mycia ciała 
powstał dla osób, które 
cenią produkty natural-
ne i lubią pozwalać so-
bie na chwile przyjem-
ności. (12 zł, 225 ml).

Mamy dla Państwa 
10 zestawów FARMONA 
SWEET SECRET do słod-
kiej pielęgnacji. W każdym 
jest: Czekoladowe masło 
do ciała, Czekoladowy żel 
pod prysznic i Czekolado-
we mleko do kąpieli NO-
WOŚĆ! Prosimy przysłać 
jak najszybciej maila na 
adres: TwojTydzienMoni-
ka@gmail.com z  imieniem, 
nazwiskiem i numerem te-
lefonu. Proszę odpowie-
dzieć: co oprócz czeko-
lady zawierają  kosmety-
ki z serii Farmona Sweet 
Secret?

Twinkle Star 
Col lect ion 

to karna-
w a ł o w a 
seria fir-
my ORI-
FLAME. 
Nabłysz-
c z a j ą c y 
krem pod 

prysznic ma zachwycający za-
pach obficie się pieni, dokładnie 
oczyszcza i nadaje skórze uczu-
cie miękkości oraz efekt rozświe-
tlenia. (200  ml, 16,90 zł). Na-

błyszczający rozkosznie pachną-
cy krem do ciała  z rozświetlają-
cymi drobinkami cudownie na-
wilża skórę i nadaje jej delikat-
ny połysk. Wmasuj w całe ciało 
i ciesz się luksusową pielęgna-
cją. (200  ml, 16,90 zł). Nabłysz-
czający żel do włosów ze złotymi 
drobinkami o zmysłowym zapa-
chu pomaga stworzyć piękną fry-
zurę, która przetrwa noworocz-
ne szaleństwa: rozprowadź żel na 
wilgotnych lub suchych włosach, 
by utrwalić fryzurę i dodać jej 
blasku. (75 ml, 14,90 zł). 

Słodka jak czekolada 
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NASZ SUPER GOŚĆ

Pięknych rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 2011, 

który przyniesie spełnienie 
wszystkich gwiazdkowych życzeń

życzą Mieszkańcom Powiatu Szamotulskiego 
i Ich Gościom

 Alicja Kałużyńska Paweł Kowzan
 Przewodnicząca Rady  Starosta Szamotulski
  Powiatu Szamotulskiego 

Udanych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz sukcesów 
i spełnienia marzeń
w Nowym 2011 roku

życzą
Monika i Tomasz Mańkowscy

z Zespołem „Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO”

- Co skłoniło pana do za-
angażowania się w pracę przy 
filmie „Uczeń czarnoksiężni-
ka”?

- Pomysł na ten projekt wziął 
się z tego, że bardzo chciałem 
zagrać czarodzieja. Po roli ma-
gika w filmie „Next” ogarnęła 
mnie fascynacja mitologią i filo-
zofią Wysp Brytyjskich. Spodo-
bał mi się ten temat i rozmawia-
jąc kiedyś z Toddem Garnerem, 
producentem „Next”, wspo-
mniałem: „O rany! Naprawdę 
chciałbym zagrać czarnoksięż-
nika z czasów arturiańskich”. 
Następnego dnia Garner powie-
dział: „Nic, już wiem. Może na-
kręcimy film oparty na motywie 
ucznia czarnoksiężnika z „Fan-
tazji” Disneya?”. To był dosko-
nały pomysł.

- Aby zagrać w „Uczniu 
czarnoksiężnika”, musiał pan 

poddać się głębokiej charak-
teryzacji. Podobało się to pa-
nu?

- Aktorzy często zmieniają 
wygląd, przygotowując się do 
konkretnych ról, a ja w zupełno-
ści zgadzam się z tą ideą. Co wię-
cej, chętnie poddaję się charakte-
ryzacji przy każdym nowym fil-
mie. Założę perukę, sztuczny 
nos, szkła kontaktowe w innym 
kolorze niż moje oczy… zrobię 
wszystko, aby stworzyć postać. 
Na tym polega aktorstwo i w tym 
tkwi cała zabawa.

- Jak się pan czuł grając 
czarnoksiężnika?

- To była rola, na którą czeka-
łem wiele lat. Gdy byłem dziec-
kiem, uwielbiałem udawać su-
perbohatera. Bawiłem się, wy-
obrażając sobie, że potrafię strze-
lać energią z rąk. Można zatem 
powiedzieć, że do roli Balthaza-

WyobraWyobraźźnia jest nia jest 
najwanajważżniejszym niejszym 
narznarzęędziem dziem 
aktoraaktora

Rozmowa z 
Nicolasem 
Cagem, 
wybitnym aktorem 
amerykańskim

Nicolas Cage 
jest wielkim fa-
nem Elvisa Pre-
sleya. Poślubił 
nawet jego córkę 
Lisę Marie. Jest 
także zafascyno-
wany postacią 
mistyka i filozofa 
Jakuba Boehme, 
który mieszkał 
i tworzył w Zgo-
rzelcu. Podczas 
pobytu w Polsce 
gwiazdor odwie-
dził jego dom na 
Przedmieśc iu 
Nyskim i grób 
na cmentarzu 
w Görlitz. 

ra Blake’a przygotowywałem się 
przez całe życie.

- Na ile film „Uczeń czarno-
księżnika” czerpie z klasycz-
nego filmu Disneya „Fanta-
zja”?

- W naszym filmie wykorzy-
staliśmy pewne elementy i mo-
tywy tej animacji, ale rozbudo-
waliśmy je, by stworzyć dwugo-
dzinny przygodowy film akcji. 
Rozwinęliśmy ten pomysł i wy-
kreowaliśmy ekscytujący, ma-
giczny świat. Jestem bardzo za-
dowolony z tego, że jest to film 
rodzinny. Podoba mi się fakt, że 
można było przygotować dobre 
kino rozrywkowe dla całej ro-
dziny, bez wszystkich tych mor-
derstw i broni. Ten film jest bar-
dzo pozytywny.

- Jak to się stało, że w re-
alizację filmu „Uczeń czarno-
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- Platforma przegrała wy-
bory samorządowe w Pozna-
niu, wybory prezydenta mia-
sta. Dlaczego?

- Nie do końca zgadzam się 
z tym twierdzeniem. Tegoroczne 
wybory samorządowe w Pozna-
niu były dla PO trudne. Poziom 
oczekiwań na początku kampanii 
wyborczej ustawiony był bardzo 
wysoko. A zawsze jak się mierzy 
wysoko, a ostateczny wynik nie 
odpowiada tym oczekiwaniom, 
to jest potem odczucie rozcza-
rowania, pojawiają się dyskusje, 
opinie, że mogło być więcej i le-
piej. Jasne, wybory zawsze oce-
nia się indywidualnie…

- A jak je ocenia Filip Kacz-
marek?

- Dla poznańskiej Platformy, 
moim zdaniem, były to wybo-
ry trudne, ale ich wynik jest do-
bry. Mamy 17 radnych w Radzie 
Miasta Poznania na 37 manda-
tów, mamy przewodniczącego 
Rady, mamy 4 radnych w sej-

miku Województwa Wielkopol-
skiego wybranych w Poznaniu, 
mamy przewodniczącego sejmi-
ku, mamy wicemarszałka wybra-
nego w Poznaniu, mamy 6 prze-
wodniczących komisji w Radzie 
Miasta Poznania. To jest dobry 
wynik i moim zdaniem te wybo-
ry wygraliśmy. Do Rady Miasta 
wybory zakończyły się naszym 
sukcesem – mamy zdecydowa-
nie największy klub, a drugi pod 
względem liczby radnych różni 
się od naszego gigantycznie.

- No tak, ale w poprzed-
niej kadencji w Radzie Miasta 
Poznania Platforma miała 19 
radnych…

- Zgoda, straciliśmy bez-
względną większość w Radzie 
Miasta. Zastanawiamy się teraz, 
co jest tego przyczyną…

- No właśnie, co się stało?
- Moim zdaniem przyczyną 

utracenia przez PO większości 
w Radzie Miasta Poznania jest 
fakt, że głosy odebrał nam Ko-

PO nie musi wygrywaPO nie musi wygrywać ć 
za wszelkza wszelką ą cencenęę
Rozmowa z FILIPEM KACZMARKIEM, posłem do Parlamentu Europejskiego Platformy 
Obywatelskiej, szefem PO w Poznaniu

mitet Wyborczy Wyborców Ry-
szarda Grobelnego, który osią-
gnął dużo więcej niż cztery la-
ta temu jeśli chodzi o wybory 
do Rady.

- Czyli rozłożyły się głosy 
podobnego elektoratu?

- Zdecydowanie tak. Ale moż-
na by postawić pytanie, co spo-
wodowało ten ich sukces.

- A co spowodowało?
- Po pierwsze, program Ry-

szarda Grobelnego jest najbar-
dziej podobny do programu Plat-
formy. Po drugie, przez cztery 
lata minionej kadencji bardzo 
były zintensyfikowane działania 
promocyjne miasta i siłą rzeczy 
urzędującego prezydenta. Żaden 
lokalny polityk nie może porów-
nywać się pod względem rozpo-
znawalności z prezydentem. On 
nie musi walczyć o to, by ludzie 
go poznawali, wiedzieli, kto to 
jest. Po trzecie, nie było refleksji 

Eurodeputowani PO, od lewej: Filip Kaczmarek, Tadeusz Zwiefka.
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PRZESZŁOŚCI
W końcu mar-

ca 1944 roku auto-
stradą wrocławską 
sunęła kolumna 
kilku samochodów 
osobowych z poli-
cyjnymi numerami 

„„Wielka ucieczkaWielka ucieczka” ” aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  
Zrealizowany w roku 1964 ze sporym rozmachem insceni-
zacyjnym film „Wielka ucieczka” wytrzymał próbę czasu. 
Zasługa to sprawnej reżyserii Johna Sturgesa i gwiazdom 
Holywoodu. W główne role alianckich jeńców wcielili się 
między innymi Steve McQueen, James Garner, Charles Bron-
son czy Richard Attenborough, który zagrał „Wielkiego Iksa” 
przygotowującego największą ucieczkę z obozu jenieckiego 
gdzieś w Rzeszy. To „gdzieś” to był dolnośląski Sagan. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

rejestracyjnymi. Gdy droga pro-
wadziła przez las, samochody wje-
chały na pobocze i zatrzymały się. 
Z pojazdów wyprowadzono sze-
ściu ludzi. Z rąk zdjęto im kaj-
danki i polecono udać się w las 
„za potrzebą”. Gdy nieświadomi 
grożącego im niebezpieczeństwa 
mężczyźni odwrócili się tyłem do 
autostrady, padły strzały z pisto-
letów maszynowych. Sześć ciał, 
ściętych krótkimi seriami, zwaliło 
się na leśne poszycie... 

W tym samym mniej więcej 
czasie do podobnych zdarzeń do-
szło w kilku innych miejscach 
Trzeciej Rzeszy. Ciała zamordo-
wanych przewieziono do najbliż-
szego miejsca zbrodni kremato-
rium, gdzie zostały spalone. Urny 
z prochami wysłano do Stalagu 
Luft 3 w Sagan, gdzie wkrótce 
zrodziło się potworne podejrzenie, 
że koledzy biorący udział w wiel-
kiej ucieczce zostali zamordowa-
ni. 

Dworzec kolejowy w Żaganiu 
niewiele się zmienił się przez mi-
nionych prawie 67 lat. Te same za-
budowania stacyjne, te same wia-
ty nad peronami i ten sam długi 
tunel wiodący z budynku dwor-
ca na perony. Pierwsi uciekinie-
rzy zjawili się na tym dworcu póź-
nym wieczorem w piątek, 24 mar-
ca 1944 roku. Ale tu czekała ich 
niespodzianka. W Sagan ogłoszo-

no alarm lotniczy i w mieście wy-
łączono prąd. Dworzec tonął więc 
w ciemnościach i uciekinierzy, do 
których szybko dołączyli ich ko-
ledzy, bezradnie kręcili się wzdłuż 
torów. W końcu zauważył ich ja-
kiś Niemiec i skierował do schro-
nu przeciwlotniczego. Tam prze-
żyli minuty grozy, bojąc się roz-
poznania. 

Gdy syreny obwieściły odwo-
łanie alarmu, uciekinierzy poje-
dynczo lub w niewielkich grupach 
weszli do holu dworcowego. Tam 
niektórzy ustawili się w kolejce 
do kasy biletowej, inni krążyli 
w pobliżu, by stojąc w jednym 
miejscu zbytnio nie rzucać się 
w oczy. Wśród kupujących bilet 
do Breslau (Wrocławia) był ma-
jor Królewskich Sił Powietrznych 
Roger Bushell, przewodniczący 
komitetu ucieczkowego w Sta-
lag Luft 3. To on, jako „Wielki 
Iks”, wraz z grupą współpracu-
jących z nim oficerów przygoto-
wał i przeprowadził najbardziej 
brawurową ucieczkę z hitlerow-
skiego obozu jenieckiego. 

Przygotowania do niej trwa-
ły prawie rok. W tym celu mię-
dzy innymi na głębokości pra-
wie 10 metrów wykopano długi 
na nieco ponad 110 metrów tu-
nel o nazwie „Harry”, który wy-
posażono w dość prymitywne, ale 
skuteczne urządzenia wentylacyj-
ne, drewnianą obudowę i również 
drewniane tory do jazdy wózków 
wywożących ziemię, a w końco-
wym etapie jego budowy zainsta-
lowano nawet oświetlenie elek-
tryczne. Niestety, w obliczeniach 
dotyczących planowanej długości 
tunelu popełniono błąd. Zakłada-
no, że wyjście z „Harry’ego” znaj-
dować się będzie w otaczającym 
obóz lesie. Nie było, ale to oka-
zało się dopiero, gdy ucieczki od-
wołać już nie było można. Wszak 

odpowiednio wcześniej przygoto-
wano fałszywe dokumenty, w tym 
przepustki, w których wpisano już 
datę, a także odpowiednią do pory 
roku odzież przerobioną z mundu-
rów, mapy i kompasy oraz żyw-
ność. 

Niemcom, pilnie strzegącym 
obozu, nie udało się wykryć ani tu-
nelu „Harry”, ani przygotowań do 
ucieczki, która miała objąć dwu-
stu jeńców. Tylu mogło w naj-
bardziej sprzyjających okoliczno-
ściach wydostać się tunelem pod-
czas jednej nocy. Pierwszych trzy-
dziestu uciekinierów wytypowa-
no imiennie, biorąc pod uwagę 
zdobyte wcześniej doświadczenia 
w ucieczkach i to, że ze względu 
choćby na znajomość języka nie-
mieckiego mieli największe szan-
se powodzenia. Pozostałych wy-
brano drogą wielostopniowych lo-
sowań. 

I wreszcie w piątek, 24 mar-
ca 1944 roku, w późnych godzi-
nach wieczornych major H. C. 
Marshall jako pierwszy opuścił 
tunel „Harry”, wychodząc na 
wolność. Ostatecznie, po drama-
tycznych przygodach w tunelu, 
gdzie między innymi nastąpi-
ły zawały i przez jakiś czas to-
nął on w ciemnościach, gdy pod-
czas alarmu lotniczego wyłączo-
no prąd, w ciągu kilku nocnych 
godzin obóz zdążyło opuścić 80 
jeńców. 76 z nich rozpierzchło 
się po okolicy. Gdy około godzi-
ny 5 w sobotę jeden z wartowni-
ków zauważył ucieczkę i wszczął 
alarm, ostatnią czwórkę ujęto 
natychmiast i dostarczono do 
obozu. To ich uratowało...

W tym czasie pierwsi ucieki-
nierzy byli już daleko od Żaga-
nia. Około czwartej nad ranem na 
dworcu Breslau Hauptbahnhof po 
raz ostatni widziano „Wielkiego 
Iksa”, który tunel „Harry” opuścił 
jako trzeci z kolei. 

W sobotni ranek, gdy infor-
macje o ucieczce ze Stalagu Luft 
3 dotarły do najwyższych władz 
Trzeciej Rzeszy, w całych Niem-
czech ogłoszono gigantyczną obła-
wę. W pościgu wzięły udział woj-
ska lądowe, lotnicze i marynar-
ka wojenna, formacje SS i policji. 

Blokadą objęto wszystkie drogi, 
dworce kolejowe i porty. W okoli-
cach Sagan przeczesano całą oko-
licę, zaglądając we wszystkie za-
kamarki. 

W niedzielę sprawę uciecz-
ki z obozu żagańskiego omawia-
no w Kwaterze Głównej Führe-
ra. Oprócz Adolfa Hitlera wzięli 
w niej udział między innymi mar-
szałek Rzeszy i dowódca Luft-
waffe Hermann Göring oraz re-
ichsführer SS i minister spraw 
wewnętrznych Rzeszy Heinrich 
Himmler. Hitler, rozwścieczony 
brawurą ucieczki jeńców z Ża-
gania, osobiście polecił szefowi 
Głównego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Rzeszy, obergruppenführero-
wi SS Ernstowi Kaltenbrunnerowi 
rozstrzelać „dla odstraszenia” uję-
tych jeńców. Nikt z obecnych nie 
sprzeciwił się tej zbrodni. 

„Rosnąca liczba ucieczek jeń-
ców wojennych stanowi zagroże-
nie bezpieczeństwa wewnętrznego 
Rzeszy oraz sabotaż w stosunku do 
wysiłku narodu niemieckiego w je-
go walce przeciwko wrogom Wiel-
kich Niemiec, poprzez zakłócenie 
transportu i angażowanie w po-
ścigu jednostek wojskowych oraz 
ludności cywilnej. Dotychczasowe 
środki zapobiegawcze okazały się 
niewystarczające. Dla odstrasze-
nia Führer polecił rozstrzelanie 
przeszło połowy ujętych jeńców. 
Rozkazuję zatem, by policja krymi-
nalna przekazała ujętych jeńców – 
oficerów RAF do dyspozycji gesta-
po. Po przesłuchaniu [...] należy 
jeńców wywieźć w kierunku ma-
cierzystego obozu i w drodze roz-
strzelać. Trzeba to uzasadnić pró-
bą ucieczki lub stawianiem oporu” 
– pisał Kaltenbrunner w rozkazie, 
który pod nazwą żagańskiego (Sa-
gan-Befehl) przeszedł do historii. 

Z 76 zbiegłych z obozu jeń-
ców w sidła gigantycznej obławy 
wpadli niemal wszyscy uciekinie-
rzy. Siedemdziesięciu trzech. Pięt-
nastu odwieziono z powrotem do 
obozu, pięćdziesięciu po przesłu-
chaniach rozstrzelano, zaś ośmiu 
przetrzymywano w więzieniach 

i los większości z nich nie jest 
znany. 

Gdzieś w okolicach Hirsch-
bergu (Jeleniej Góry) w sidła gi-
gantycznej obławy wpadł jeden 
z sześciu Polaków uczestniczą-
cych w ucieczce, major nawiga-
tor Antoni Kiewnarski. Według 
różnych źródeł, 29 lub 30 mar-
ca 1944 roku został zastrzelony 
według zalecanego przez Kal-
tenbrunnera scenariusza zbrodni. 
A więc był wyjazd samochodem 
w kierunku Żagania, postój w le-
sie „za potrzebą” i strzały z pisto-
letów maszynowych. W jelenio-
górskim krematorium spalono na-
stępnie jego ciało, do Stalagu Luft 
3 dostarczając tylko zalakowaną 
urnę z prochami. Od lat spoczywa 
ona – wraz z urnami innych ofiar 
– na cmentarzu alianckim na sto-
kach poznańskiej Cytadeli. Ale ta 
zbrodnia nie pozostała bez kary. 
Po wojnie Brytyjczycy nie szczę-
dzili sił i środków, by ująć, zdo-
być dowody winy i surowo ukarać 
wszystkich wykonawców rozkazu 
żagańskiego. 

„Wielka ucieczka” udała się 
tylko dwóm Norwegom i Holen-
drowi, z których dwaj pierw-
si przez Küstrin i Stettin (Ko-
strzyn i Szczecin) dotarli do 
Szwecji, a trzeci przez Hiszpa-
nię do Gibraltaru. 

FOT. (2X) – LESZEK ADAMCZEWSKI 
Na terenie Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Żaganiu zrekonstruowano jeden z baraków, które stały 
w Stalagu Luft 3 w Sagan. 

Hol dworca kolejowego w Żaganiu. To tu w nocy z 24 na 25 mar-
ca 1944 roku po raz ostatni widziano niektórych uciekinierów z po-
bliskiego obozu jenieckiego. 

To o obozie w Żaganiu opowiada 
hollywoodzka superprodukcja
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tatywne, zbiórki żywności, akcje 
pomocowe, apele, aukcje i inne 
takie, ale w zwykłych ludziach coś 
się popieprzyło. Warczą na siebie 
w sklepach. Wyzywają na parkin-
gach. Jak zwróciłam chłopakowi 
przed supermarketem uwagę, że 
zaparkował na miejscu dla niepeł-
nosprawnych, usłyszałam soczy-
ste i dosadne spier... A staruszka 
na poczcie z odliczoną kwotą na 
znaczek prosiła cztery kolejne oso-
by żeby ją przepuściły i wszystkie 
udawały głuche pnie. Swoją drogą 
kobiety w okienkach na rzeczonej 
poczcie jakby na złość guzdra-
ły się z obsługiwaniem z mściwą 
satysfakcją obserwując rosnącą 
kolejkę. 

Z głośników kolędy, z plakatów 
Mikołaje, w galeriach handlowych 
śnieżynki rozdają cukierki, pachnie 
ciasto, reklamy nachalnie przy-
pominają o konieczności nabycia 
prezentów, karp się mrozi, pierni-
ki kruszeją, śnieg leży, apogeum 
przygotowań, tylko w ludziach coś 
nieprzygotowane. Niby wszystko 
jak zwykle, a jednak inaczej.

Kiedyś się mówiło, że nawet 
na wojnie w wigilię przestawało 
sie strzelać, żołnierze wychodzili 
z okopów i podawali rękę śmier-
telnym wrogom. Dziś, w czasie 
jakby nie patrzeć pokoju, część 
posłów bojkotuje spotkanie opłat-
kowe w Sejmie. 

Boże Narodzenie poza tym, 

Gd y b y  J e -
zus urodził 

się w tym roku 
nikt by tego nie 
zauważył. Przy-
najmniej do cza-
su opublikowania 
tej wiadomości 

BABSKIE  
GADANIE

na Facebooku i odpowiedniej licz-
by klików „lubię to”. Współcześni 
pastuszkowie zauważyliby może 
UFO, o którym donosi Wikileaks, 
ale na pewno nie jakąś śmieszną 
gwiazdę betlejemską. Wszyscy 
tak są zalatani i pochłonięci przy-
gotowaniami do... Bożego Naro-
dzenia! I innymi bardzo istotnymi 
rzeczami jak dociekanie czy poseł 
Dorn przyszedł do roboty pijany, 
albo co znaczy skrót PJN (podpo-
wiem: Poncyliusz Jest Najwyższy). 
W każdym razie na jakieś boże 
narodzenie w te święta czasu nie 
ma. 

Szał zakupów, szał przygo-
towań, wielki szał wszystkiego 
wszędzie. W przeciwieństwie jed-
nak do poprzednich lat nie zauwa-
żam w okresie przedświątecznym 
wzmożonej dobroczynności i życz-
liwości. Owszem są akcje chary-

że strasznie się skomercjalizowa-
ło, to jeszcze skarlało i mieści się 
każdemu na czubku własnego 
nosa. Przeciętny człowiek myśli 
wyłącznie o swoim barszczu, swo-
ich pierogach, o tym, czy zdąży 
wrócić z zakupów przed sąsiadem 
żeby zająć lepsze miejsce na par-
kingu i czy nie daj Boże nie zwali 
mu się na głowę w Święta jakiś 
niespodziewany gość (w końcu 
tradycyjne puste miejsce przy sto-
le, ma być właśnie puste). Pełny 
stół, drogie prezenty, wysprzątane 
mieszkanie i SMS o treści „poma-
gam” wystarczają byśmy czuli się 
dobrymi ludźmi.

Na szczęście wszystko się 
zmienia i nie zawsze na gorsze, 
więc obyśmy dożyli czasów, kiedy 
na Święta przygotowany będzie 
przede wszystkim człowiek, a do-
piero potem stół. 

MAŁGORZATA 
MARKOWSKA

W ludziach coW ludziach coś ś 
nieprzygotowanenieprzygotowane

PP  rzyglądałem się ostatnio i 
–niestety – przysłuchiwałem 

sejmowej debacie o b… (bałaga-
nie, oczywiście) na polskich to-
rach, gdy wchodził w życie nowy 
rozkład jazdy PKP. Przypadkowo, 
bo umartwiam się mniej dotkliwie 
dla skołatanej psychiki leżąc krzy-
żem na udeptanej ziemi, a oglą-
danie debat sejmowych uznaję za 
wręcz wyrafinowaną torturę pod 
każdym względem. Tym razem jed-
nak było jakby trochę zabawniej.

Bardzo lubię, gdy ludzie mó-
wią o czymś, o czym nie mają ab-
solutnie pojęcia, na czym w ogóle 
się nie znają, gdy gadają dyrdyma-
ły i wypowiadają z marsową miną 
mądrości ludowe typu „Jak pociąg 
jedzie, to czasami dojedzie, a nie-
kiedy nie… dojedzie”. Alba, że jak 
deszcz pada, to czasami bywa mo-
kro, a jak wiatr wieje, to może po-
psuć fryzurę, a na morzu to i fala 
może się wtedy przytrafić.

Tego dnia właśnie posłanki 
i posłowie dawali z siebie wszyst-
ko właśnie w tak bezkompromi-
sowy sposób. Oto pojawia się na 
mównicy mądrala w garniturku 
jakby zdjętym z klienta grabarza, 
z eleganckim ceglanym krawatem 
w niebieskie kropki, z potarganą 
czupryna, która szampon widziała 
przed balem maturalnym. Mądra-
la drapie się po głowie, prostuje 

TAK  
MYŚLĘ

wymiętą i poplamioną wątrobian-
ką (w coś przecież żona musiała 
zawinąć kanapki) kartkę i czyta: 
„Jak SZŁEM po peronie…” . I tak 
kilka razy. Potem wystąpiła da-
mulka o urodzie stracha na wróble 
wyłowionego z powodzi i zaczęła 
tłumaczyć ministrowi infrastruktu-
ry: „Jak się WŁANCZA nowe po-
ciągi…”. Widziałem jeszcze i sły-
szałem tego dnia kolejnego kolejo-
wego „eksperta”, który udowad-
niał łamaną polszczyzną, swojej 
przedmówczyni: „Proszę PANIĄ, 
ma pani jakby rację, ale… nie do 
końca, bo pociąg ciągnie loko-
motywa, a potem są wagony, pro-
szę PANIĄ, a tak w ogóle to tory 

Jak SZJak SZŁŁEM, proszEM, proszę ę PANIPANIĄĄ

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ  W WIELKOPOLSCE
Prawie tysiąc dwu-

stu uczniów i studen-
tów wzięło udział w zor-
ganizowanej przez posła 
do PE Filipa Kaczmarka 
szóstej edycji Wielkopol-
skiego Tygodnia Eduka-
cji Globalnej. Przez ty-
dzień, od 6 do 10 grud-
nia, wolontariusze akcji 
spotykali sie z młodzieżą 
ze szkól podstawowych, 
gimnazjów, liceów oraz 
studentami. 

„Zobacz różnicę” - 
pod tym hasłem toczy-
ły się dyskusje nad pre-
zentacją przedstawiającą  

różnice pomiędzy krajami bogatymi i rozwijającymi się, w odnie-
sieniu do takich spraw, jak edukacja, prawa kobiet, wykorzystanie 
ekonomiczne dzieci, dostęp do wody, wyżywienia czy też możliwo-
ści korzystania z Internetu.

Prezentacje, prowadzone w ramach lekcji szkolnych oraz ćwi-
czeń ze studentami, przygotowano tak, aby każdy mógł sobie uzmy-
słowić, że wszyscy ludzie na świecie są za siebie odpowiedzialni i ja-
kie konsekwencje czekają ludzkość jeśli nie będziemy zwracać uwa-
gi na zrównoważony rozwój świata.  

- Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za pomoc krajom najuboższym 
oraz mądre gospodarowanie zasobami Ziemi. Polska nie jest krajem roz-
wijającym się, a wręcz  przeciwnie, przez biedniejszą część świata po-
strzegana jest jako kraj bogaty – to powinni zapamiętać z tegorocz-
nej akcji młodzi Wielkopolanie powiedział na zakończenie akcji po-
seł Filip Kaczmarek.

Wielkopolskie działania Tygodnia Edukacji Globalnej odbyły się 
w Poznaniu Koninie, Lesznie, Trzciance, Rychliku i Ostrowie Wlkp. 
Prowadzili je specjalnie przygotowani wolontariusze, przeszkoleni 
przez biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Kaczmarka, 
wśród których byli studenci Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz człon-
kowie Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. (mp)

POSELSKIE SPOTKANIE
W dniu 15 grudnia odbyło się spotkanie posłów z polskimi przed-

stawicielami przemysłu wydobywczego, uczestniczył w nim poseł Fi-
lip Kaczmarek. W czasie spotkania rozmawiano na temat aktual-
nej sytuacji przemysłu wydobywczego w Europie oraz miejsca i ro-
li Polski w tej branży. Poruszono również kwestię wpływu ustawo-
dawstwa unijnego na sytuację oraz pozycję konkurencyjną przemy-
słu metali kolorowych na przykładzie firmy KGHM Polska Miedź 
S.A.

Przemysł wydobywczy odgrywa ważną rolę w gospodarce nasze-
go kraju. W listopadzie 2008 r. Polska zyskała dodatkowy atut dzięki 
ogłoszeniu przez KE - Nowej Polityki Surowcowej Unii (Raw Mate-
rials Initiative). Jej realizacja ma zapewnić bezpieczeństwo surowco-
we krajów Unii w oparciu o ich własne zasoby, zwiększenie nakła-
dów na badania i rozwój nowych technologii pozyskiwania surow-
ców oraz działania na rzecz likwidacji barier handlowych w dostępie 
do surowców strategicznych. Zdarza się jednak, że dostosowanie się 
do wymogów ustawodawstwa unijnego wiąże się ze znacznym po-
gorszeniem w skali globalnej pozycji konkurencyjnej całych branż 
europejskiego przemysłu.

Dostęp do surowców ma kluczowe znaczenie dla Europy, ze 
względu na jej duże uzależnienie od importu wielu z nich.  Ciągle 
rosnący popyt na metale powoduje, ze niektórzy uczestnicy rynku 
stosują nieuczciwe praktyki handlowe i przemysłowe, co z kolei po-
woduje zakłócenia konkurencji na tym rynku. Poza dostępem do su-
rowców naturalnych ważnym elementem jest odpowiednie wyko-
rzystywanie wszelkiego rodzaju surowców zawartych w złomach 
i odpadach.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Gospo-
darki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Prezydent stowa-
rzyszenia Euromines, Przewodniczący High Level Group European 
Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (ETP SMR) 
oraz Dyrektor Generalny ds. Handlu i Zabezpieczeń KGHM Polska 
Miedź S.A. (st)

PARLAMENT EUROPEJSKI ZATWIERDZIŁ POMOC 
DLA ZWOLNIONYCH PRACOWNIKÓW Z WIELKOPOLSKI

Parlament Europejski zatwierdził wsparcie finansowe dla 779 by-
łych pracowników związanych z branżą samochodową i stoczniową 
w Polsce oraz 2312 zwolnionych pracowników w Hiszpanii (handel 
detaliczny, branża samochodowa i budownictwo), 2554 pracowni-
ków w Słowenii (branża odzieżowa) i 1181 pracowników w Niem-
czech (przemysł maszynowy). Środki pochodzą z Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji.

Oba polskie wnioski dotyczą przedsiębiorstw z Wielkopolski - 
pierwszy to wniosek dwóch firm z branży samochodowej, drugi - za-
kładów H. Cegielski - Poznań, jedynego producenta silników okrę-
towych oraz jego dostawców.

w eleganckich gabinetach, to też 
prawda. Ale opowiadanie bania-
luk przez wybrańców narodu by-
ło już ponad moje siły. W normal-
nym kraju deputowani gdy chcą 
o czymś naprawdę poważnie po-
rozmawiać proszą o opinie i eks-
pertyzy fachowców z danej bran-
ży. Nasi mądrale wolą oszczędzić 
i zapytać o zdanie ciocię, na imie-
ninach  oczywiście.

A z okazji Świąt życzę dro-
gim Czytelnikom unikania PKP 
jak ognia (lepsza hulajnoga, na-
prawdę) i transmisji z obrad sej-
mowych. Każdych i na każdy te-
mat. Niestety…

TOMASZ MAŃKOWSKI 
są ważne, 
bo jak krzy-
we, to nie 
da się szyb-
ko jechać, 
proszę PA-
NIĄ…”

Ż a ł o -
sne wido-
wisko. B… 
na dwor-
cach i pe-
ronach był 
przepisowy, 
to prawda. 
M i n i s t e r 
dał ciała, 
tak jak sze-
fowie spół-
ek kolejo-
wych, któ-
rzy powin-
ni do dzi-
siaj siedzieć 
w piaskow-
nicy, a nie Poseł z immunitetem.  RYS. — SZCZEPAN SADURSKI
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WWręczenie nagród w konkur-
sie „Dobre praktyki EFS 

2010” odbyło się podczas konfe-
rencji „Efekty i wyzwania Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go”, w której uczestniczyły mię-
dzy innymi minister rozwoju re-
gionalnego Elżbieta Bieńkowska 
oraz podsekretarz stanu w mi-
nisterstwie pracy i polityki spo-
łecznej Czesława Ostrowska. 

Instytucje realizujące projek-
ty dofinansowane w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego od czterech lat nagradza-
ne są w ramach Konkursu otrzy-
mując tytuł „Najlepszej inwe-
stycji w człowieka”. Głównym 
celem rywalizacji jest promowa-
nie dobrych praktyk i pokazywa-
nie, w jaki sposób unijne fundu-
sze trafiają do konkretnych osób 
zmieniając ich życie. 

W tym roku w ramach Kon-
kursu (spośród nadesłanych 360 
wniosków konkursowych) na-

grodzono 16 projektów. Instytu-
cja Zarządzająca Programem Ka-
pitał Ludzki dodatkowo wyróż-
niła spośród nadesłanych zgło-
szeń, projekt zawierający najlep-
sze rozwiązania i praktyki sto-
sowane przez projektodawców 
z zakresu zasady równości szans 
płci w ramach PO Kl. Specjal-
ne wyróżnienie w tej kategorii 
otrzymał projekt: „Lepsze ju-
tro” realizowany przez Powia-
towy Urząd Pracy w Pozna-
niu. Nagrodę z rąk minister 
rozwoju regionalnego odebrał 
dyrektor Urzędu Zygmunt Je-
żewski. 

Głównym założeniem pro-
jektu „Lepsze jutro” jest aktywi-
zacja zawodowa osób bezrobot-
nych znajdujących się w trud-
nej sytuacji na rynku pracy, po-
przez działania takie jak: szko-
lenia, kursy oraz staże zawodo-
we, mające na celu zwiększenie 
szans na zatrudnienie i dostoso-

Rok 2010 przyniósł Powia-
towemu Urzędowi Pracy 
w Poznaniu nowe wyzwania 
- drastyczny wzrost osób 
zarejestrowanych spowo-
dował konieczność podję-
cia wielu działań mających 
na celu zaktywizowanie jak 
największej liczby osób bez-
robotnych. 

Na koniec lutego 2010 ro-
ku liczba osób zarejestro-

wanych wynosiła o 2689 osób 
więcej niż na koniec 2009 ro-
ku. W ewidencji PUP na dzień 
23.02.2010 r. znajdowało się 
17.713 osób w tym 8673 kobie-
ty (43,96%) i 9040 mężczyzn 
(51,04%), w tym w grupie osób 
w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy do której głównie 
kierowane były działania projek-

tu znajdowało się 52,5% męż-
czyzn, 47,5% kobiet. 

Projekt Lepsze jutro skiero-
wany był do grupy 1250 osób 
(w tym 578 mężczyzn i 672 ko-
biet) bezrobotnych zarejestrowa-
nych w PUP w Poznaniu. Dzia-
łaniami projektu objęte zosta-
ły szczególnie osoby będące 
w trudnej sytuacji na rynku pra-
cy w tym: 250 osób do 25. roku 
życia, 250 osób długotrwale bez-
robotnych, 188 osób po 45. ro-
ku życia oraz 25 osób niepełno-
sprawnych. 

W 2010 roku w ramach pro-
jektu Lepsze jutro Urząd prze-
prowadził między innymi nastę-
pujące działania:

Staże dla grupy 538 osób 
bezrobotnych (386 kobiet, 152 
mężczyzn).W ramach projek-
tu Urząd zorganizował staże 

dla osób bezrobotnych, dzięki 
którym skierowane osoby mia-
ły możliwość nabycia praktycz-
nych umiejętności pracowni-
czych w danych instytucjach.

Szkolenia dla 436 osób bez-
robotnych (281 mężczyzn, 155 
kobiet oraz szkolenia „Własna 
firma” dla 276 osób (145 męż-
czyzn. 131 kobiet).

Przyznanie jednorazowo 
środków na podjęcie działalno-
ści gospodarczej dla 277 osób 
(147 mężczyzn. 130 kobiet).

Zdaniem specjalistów reali-
zacja projektu „Lepsze jutro” 
w PUP w Poznaniu pozwoli-
ła między innymi na przeła-
manie stereotypów podejścia 
do podziału szkoleń na „ko-
biece” i „męskie” oraz uprze-
dzeń dotyczących pracowni-
ków w starszym wieku.

„„Lepsze jutroLepsze jutro” ” z wyrz wyróżóżnieniemnieniem

„Lepsze jutroLepsze jutro””

„Lepsze jutro”, projekt realizowany przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Poznaniu, został wyróżniony podczas gali konkursu 
„Dobre praktyki EFS” za najlepsze rozwiązania stosowane 
przez projektodawców z zakresu zasady równości szans płci 
w ramach PO KL. 

wanie kwalifikacji tych osób do 
potrzeb rynku pracy. 

W ramach wyróżnionych 
działań wspierane jest także two-
rzenie nowych miejsc pracy po-
przez przyznawanie jednorazo-

wo dotacji na podjęcie działal-
ności gospodarczej. 

- Adresatami „Lepszego ju-
tra” – mówi Zygmunt Jeżew-
ski, dyrektor Powiatowe Urzę-
du Pracy w Poznaniu - są oso-

by bezrobotne mieszkające na 
terenie powiatu poznańskiego 
i miasta Poznania, zarejestro-
wane w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Poznaniu, ze szczegól-
nym uwzględnieniem osób dłu-
gotrwale bezrobotnych do 25 ro-
ku życia, osób po 45 roku życia 
oraz osób niepełnosprawnych.

Dla Powiatowego Urzędu 
Pracy w Poznaniu jest to już dru-
gie wyróżnienie w ramach kon-
kursu „Dobre Praktyki EFS”. 
W 2007 roku projekt „Być ak-
tywną” został zakwalifikowa-
ny do grona laureatów konkursu 
uzyskując tytuł „Najlepsza inwe-
stycja w człowieka 2007”. 

MAGDALENA MORZE

Maria Sowińska zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Pierwszy z prawej Zygmunt Jeżewski – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Poznaniu

Zygmunt Jeżewski – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu – po odebraniu nagród 
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na poziomie publicznej debaty, 
w mediach itp., o tym, jak wy-
glądała realizacja programu Ry-
szarda Grobelnego ogłoszonego 
w poprzednich wyborach samo-
rządowych cztery lata temu.

- Jak ten program był re-
alizowany?

- Bardzo kiepsko. Większość 
obietnic i planów nie została 
w ogóle zrealizowana, niektóre 
rzeczy powtórzono w tym naj-
nowszym programie i dopiero 
w latach następnych zapowie-
dziano ich realizacje. To wszyst-
ko spowodowało lepszy wynik 
wyborczy Ryszarda Grobelnego 
i to – niestety – kosztem Platfor-
my Obywatelskiej.

- Czy to oznacza, że jeśli 
informacja o nie zrealizowa-
nych przez Ryszarda Grobel-
nego zobowiązań wyborczych 
z roku 2006 nie dotarła do wy-
borców, to może kampania wy-
borcza Platformy była kiepska 
i powierzchowna?

- Sama kampania wyborcza 
jest za krótka, by dać sobie z tym 
radę. Z drugiej strony też jest 
tak, że ugrupowanie które kry-
tykuje konkurenta nie jest mo-
im zdaniem specjalnie wiary-
godne w tej krytyce. Owszem, 
nasza kampania mogła być bar-
dziej agresywna, ale naturą Plat-
formy jest to, iż jest to partia do-
syć umiarkowana, która nie lubi 
ostrych form walki politycznej. 
To też utrudniło nam pokazanie 
co różni PO od Ryszarda Gro-
belnego.

- To jaka wypływa z tego 
nauka na przyszłość. Może 
działań PR i marketingu po-
litycznego nie ma co odkładać 
na ostatnią chwilę, na kampa-
nię wyborczą. Może już dzisiaj 
poznańska PO powinna pro-
mować swojego kandydata na 
prezydenta Poznania na wybo-
ry w 2014 roku?

- Myślę, że tak. Ważne jest by 
konkretnie pokazywać w okre-
sach pomiędzy wyborami co 
się myśli o decyzjach i pomy-
słach urzędującego prezydenta. 
I każda taka polemika powinna 
być konkretnie uzasadniona. Na 
przykład, pomysł organizowania 
imprezy muzycznej Rock in Rio 
w okresie kryzysu gospodarcze-
go za kwotę ponad 40 milionów 
złotych od początku był chory 
i ja głośno o tym mówiłem. Na-
tomiast rzeczywiście w minio-
nej kadencji poznańskiej Plat-
formie często takiej wyrazisto-
ści brakowało. Nie było wiado-
mo, dlaczego niektóre pomysły 
prezydenta poznańska PO po-
piera, a inne… milcząco akcep-
tuje. Mówienie cały czas, przez 
cztery lata trwania kadencji, co 
się myśli i jakie się ma stanowi-
sko w danej sprawie, może tyl-
ko potem - w czasie wyborów 
-procentować. Nijakość nie po-
płaca.

Dokończenie ze strony 4

PO nie musi wygrywaPO nie musi wygrywać ć 
za wszelkza wszelką ą cencenęę
Rozmowa z FILIPEM KACZMARKIEM, posłem do Parlamentu Europejskiego Platformy 
Obywatelskiej, szefem PO w Poznaniu

- Twierdzę, że poznańska 
Platforma nie ma systemowego 
modelu komunikowania się nie 
ze swoimi członkami i sympaty-
kami, ale z wyborcami. Komu-
nikowania się 365 dni w roku.

- Trudno za to winić par-
tie, bo media działają podob-
nie. Jak się zbliża kampania, to 
nagle się polityką lokalną, sa-
morządowa interesują. A po wy-
borach to ich zainteresowanie 
opada. Ale faktycznie, prezenta-
cja własnego programu powin-
na trwać cały czas. Ja próbowa-
łem to robić, i pewnie nie tylko 
ja, ale takich działań było zbyt 
mało. Na przykład, od początku 

byłem przeciwny sprzedaży Za-
jezdni Tramwajowej przy ulicy 
Gajowej i rzeczywiście, zosta-
ła sprzedana trzy lata temu i nic 
się tam w tym czasie nie wyda-
rzyło, nic nowego nie powstało. 
Cały czas powinien być kontakt 
z wyborcami.

- W drugiej turze tegorocz-
nych wyborów prezydenta 
Miasta Poznania Ryszard Gro-
belny zdobył ponad 66 pro-
cent, a wasz kandydat Grze-
gorz  Ganowicz, ponad 33 pro-
cent, czyli zaledwie połowę te-
go co konkurent. Czy nie by-
ło błędem droczenie się z Gro-
belnym?

- Nie było błędem. Naszym ce-
lem nie jest wygrana za WSZEL-
KĄ  cenę. Gdybyśmy uważa-
li inaczej to moglibyśmy wysta-
wić Dodę gdyby udało nam się ją 
przekonać, że powinna kandydo-
wać. My wystawiliśmy kandy-
data, który naszym zdaniem był-
by lepszym prezydentem Pozna-
nia od obecnie urzędującego. Po-
za tym… nie mieliśmy wyjścia. 
Premier Donald Tusk dwukrot-
nie wyraźnie powiedział, że PO 
nie popiera kandydatów, którzy 
mają kłopoty z wymiarem spra-
wiedliwości, a Ryszard Grobel-
ny takie ma. Nieistotne, czy my 
wierzymy w winę Grobelnego, 

czy też nie, czy go lubimy albo 
nie. Premier nie powiedział nam 
„chłopaki, ja tak mówię pod pu-
bliczkę, te standardy są tylko na 
pokaz, a wy róbcie wszystko by 
wygrać”. Albo „ja tak musiałem 
powiedzieć, a wy kombinujcie 
tak, by PO wygrała za wszelką 
cenę”. Nie, pan premier Tusk tak 
nam nie powiedział.

- W Sopocie jednak działa-
cze PO swojego premiera nie 
posłuchali.

- Może im premier powie-
dział coś innego niż nam. Te-
go nie wiem. Poza tym rozmo-
wy, które prowadziliśmy z Ry-
szardem Grobelnym latem by-
ły bardzo, bardzo trudne. Zda-
niem prezydenta wszystko jest 
super, wszystko działa świetnie 
i nie są potrzebne żadne zmiany. 
My tego poglądu nie podzielamy 
i nie mogliśmy się w trakcie sze-
ściu czy siedmiu spotkań doga-
dać. Nie mieliśmy więc wyjścia 
i musieliśmy wystawić swojego 
kandydata.

- Ale Grzegorz Ganowicz 
jest taki bez wyrazu, bez cha-
ryzmy, ot taki szary pasażer 
na przystanku tramwajowym. 
A może już dzisiaj trzeba pra-
cować nad jego wizerunkiem, 
promować go jako przyszłego 
kontrkandydata Grobelnego?

- Oczywiście, tak. Gdyby 
cztery lata temu naszym kandy-
datem na prezydenta był Grze-
gorz Ganowicz, a nie Maria 
Pasło-Wisniewska, w tym roku 
Ganowicz miałby większe szan-
se. Ganowicz cztery lata temu 
chciał kandydować, ale ówcze-
sne władze poznańskiej Platfor-
my zadecydowały inaczej, i to 
był błąd. Grzegorz Ganowicz 
przez cztery lata był przewodni-
czącym Rady Miasta Poznania 
i przez te cztery lata mógł pra-
cować na swoją kampanię. Pa-
ni Pasło-Wisniewska po wybo-
rach w 2006 roku szybko spa-
kowała się i pojechała do War-
szawy, a nam zostawiła długi 
do spłacenia. A teraz, po czte-
rech latach przyjechała do Po-
znania, by krytykować Platfor-
mę. Takiego błędu nie chcemy 
powtarzać. Tym bardziej że wy-
bory nowego prezydenta Pozna-
nia mogą być bardzo szybko, bo 
Ryszard Grobelny może mieć 
skróconą kadencję, jeśli w po-
wtórzonym procesie zapadnie 
wyrok skazujący. A wyrok po-
winniśmy poznać mniej więcej 
za rok. Nie życzę tego Ryszar-
dowi Grobelnemu, ale na ta-
ką ewentualność musimy być 
przygotowani.

- I kto będzie wówczas wa-
szym kandydatem?

- Myślę, że Grzegorz Ga-
nowicz, a jeśli wybory będą za 
cztery lata, to… kto wie. To spo-
ro czasu… 

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI
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Przygotowali: MONIKA I TOMASZ MAŃKOWSCY

Dokończenie ze strony 3
księżnika” zaangażowali się 
Jerry Bruckheimer i Jon Tur-
teltaub?

- Omówiłem ten film z róż-
nymi scenarzystami, a potem 
zaprezentowaliśmy pomysł Jer-
ry’emu Bruckheimerowi i wy-
twórni Disneya. Bardzo im się 
spodobał. Natomiast z reżyse-
rem Jonem Turteltaubem współ-
pracowałem już wcześniej na 
planie obu części „Skarbu naro-
dów” i pomyślałem, że świetnie 
się nada do tego nowego projek-
tu. W jego filmach nie brakuje 
dobrej zabawy i humoru, a jed-
nocześnie jest zadziorny, a to 
bardzo dobre połączenie. Był 

WyobraWyobraźźnia jest nia jest 
najwanajważżniejszym narzniejszym narzęędziem dziem 
aktora Rozmowa z Rozmowa z NICOLASEM CAGEMNICOLASEM CAGEM,,  wybitnym aktorem wybitnym aktorem 

amerykaamerykańńskimskim

NASZ SUPER GOŚĆ

Nicolas Cage, właściwie Nicolas Kim Coppola (ur. 7 stycznia 1964 na Long Beach w stanie Ka-
lifornia, USA) – amerykański aktor filmowy, bratanek słynnego reżysera Francisa Forda Coppoli.

Urodzony w rodzinie rzymskokatolickiej Amerykanina włoskiego pochodzenia Augusta Floyda 
Coppoli, scenarzysty profesora komparatystyki, pioniera studiów dla niewidomych, i pochodzącej 
z Niemiec Joy Vogelsang, choreografa i tancerki baletowej, która chorowała na chroniczną depre-
sję. Ma dwóch braci – Christophera i Marca. Jego dziadek Carmine Coppola był kompozytorem, 
a babka Italia Pennino była aktorką.

Jego rodzice rozwiedli się w 1976 roku. Uczęszczał do Beverly Hills High School, gdzie wystą-
pił w przedstawieniu Clifforda Odetsa „Złoty chłopak” („Golden Boy”). Mając 15 lat podjął naukę 
w American Conservatory Theatre w San Francisco. Później studiował aktorstwo u renomowanej 
nauczycielki Peggy Feury. 

Po raz pierwszy na ekranie pojawił się w telewizyjnym filmie „Najlepsze czasy” („Best of Times”, 
1981), a rok potem trafił na kinowy ekran w melodramacie komediowym „Beztroskie lata w Ridge-
mont High” („Fast Times at Ridgemont High”, 1982) z Seanem Pennem, Jennifer Jason Leigh, Jud-
ge’em Reinholdem, Forestem Whitakerem i Anthonym Edwardsem. Następnie dostał rolę zbunto-
wanego punka Randy’ego w komedii romantycznej „Dziewczyna z Doliny” („Valley Girl”, 1983) oraz 
pojawił się w dramacie kryminalnym swojego wujka Francisa Forda Coppoli „Rumble Fish” (1983) 
u boku Matta Dillona, Diane Lane, Mickeya Rourke, Toma Waitsa i Laurence’a Fishburne’a.

Dorabiał także jako sprzedawca popcornu w Fairfax Theater, zanim zrobił furorę u krytyki i pu-
bliczności w roli opiekuńczego i przedsiębiorczego sierżanta Ala Columbato, syna włoskich emi-
grantów, skrywającego wrażliwość pod maskę cynizmu w dramacie wojennym Alana Parkera na 
podstawie książki Williama Whartona „Ptasiek” („Birdy”, 1984) z Matthew Modine’em w roli tytu-
łowej. Rola nieokrzesanego kochanka, romantycznego jednorękiego piekarza w komedii roman-
tycznej „Wpływ Księżyca” („Moonstruck”, 1987) z Cher przyniosła mu nominację do nagrody Zło-
tego Globu, ustalając jego charakterystyczny „typ” – nieobliczalnego, zamkniętego w sobie, o lek-
ko makabrycznym poczuciu humoru, często gwałtownego buntownika. 

Sławę zawdzięcza roli niezależnego Sailora Ripleya w przygodowej komedii kryminalnej Davi-
da Lyncha „Dzikość serca” („Wild at Heart”, 1990), gdzie śpiewa przebój Elvisa Presleya „Love Me 
Tender”. Za kreację scenarzysty-alkoholika Bena, który stracił pracę w studiu Hollywood w melo-
dramacie „Zostawić Las Vegas” („Leaving Las Vegas”, 1995) otrzymał wiele wyróżnień, w tym na-
grodę Silver Seashell w San Sebastian, Złoty Glob i Oscara. 

Kolejną nominację do Oscara i Złotego Globu otrzymał za podwójną rolę niezwykle utalento-
wanego, ale zakompleksionego i neurotycznego scenarzysty filmowego/żywiołowego i nieco eks-
centrycznego jego brata bliźniaka w komedii „Adaptacja” („Adaptation”, 2002). Jednak postać sze-
ryfa w horrorze „Kult” („The Wicker Man”, 2006) doczekała się dwóch nominacji do antynagrody 
Złotej Maliny.

Otrzymał honorowy doktorat Sztuk Pięknych Kalifornijskiego Uniwersytetu Stanowego Fullerton 
w maju 2001. Jego złota gwiazda na słynny Walk of Fame została odsłonięta 31 lipca 1998 roku.

Z nieformalnego związku z Christiną Fulton (1991) ma syna Westona Coppolę Cage’a (ur. 
1992). Po dwóch nieudanych małżeństwach z Patricią Arquette (od 8 kwietnia 1995 do 18 maja 
2001) i córką Elvisa Presleya – Lisą Marie Presley (od 10 sierpnia 2002 do 16 maja 2004), 30 lip-
ca 2004 poślubił Alice Kim, z którą ma syna Kal-Ela (ur. 3 października 2005).

Wikipedia

idealnym facetem do tego za-
dania.

- Jak się panu pracowało 
z Jay’em Baruchelem, który 
w filmie gra pana ucznia?

- Jay jest świetny. Jest bar-
dzo zabawny i znakomicie po-
trafi grać ciałem, a jednocze-
śnie ma w sobie coś demonicz-
nego – taką odrobinę łobuzer-
ską, ale też komiczną ciem-
niejszą stronę. Współpraca 
z nim sprawiła mi dużą przy-
jemność.

- Co by pan doradził mło-
dym ludziom, którzy chcieli-
by pójść w pana ślady i zostać 
aktorami?

- Pielęgnujcie dziecko, któ-

re się w was kryje, ponieważ to 
wyobraźnia łączy aktora z wi-
downią i jest jego najważniej-
szym narzędziem. Nie pozwól-
cie, aby ktoś próbował ją ogra-
niczać i używajcie jej jak naj-
częściej. Zachęcam dzieci, aby 

jak najwięcej się bawiły i mak-
symalnie wykorzystywały wy-
obraźnię. To naprawdę poma-
ga w zawodzie aktora. Zaufaj-
cie swoim instynktom i ciężko 
pracujcie, a na pewno daleko 
zajdziecie.
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

Nie czujNie czuję ę sisię ę 
politycznym politycznym 
zbrodniarzemzbrodniarzem strony 3 i 6
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

8 października

strona 5

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

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Proponuję 
– „Dzień bez 
majtek”

TAK
MYŚLĘ

Karetka 
pogotowia
archiwalnego

strona 7 
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W ciszy pojawiajW ciszy pojawiają ą 
sisię ę pomyspomysłłyy

Rozmowa ze 
STANISŁAWEM 
SOJKĄ, muzykiem 
i kompozytorem  

strona strona 3 3 ii  88

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód
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SERWIS MECHANICZNY  061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 września

strona 5

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

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Dziennikarze 
wpuszczeni 
w maliny

TAK
MYŚLĘ

AUTO CENTRUM, 
czyli…
nowy salon 
Lancii 
w Poznaniu

strona 14 

Rozumiem prostytutkRozumiem prostytutkęę, , 
a polityki niea polityki nie strony strony 3 3 ii  88

strona 9

Zbigniew Zbigniew 
HołdysHołdys

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 
1,50 zł
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STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
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Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód
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ISO 9001

Twój 
TYDZIEŃ

w prenumeracie
ELEKTRONICZNEJ

str. 7
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ta
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w
 W

IE
LK

O
PO

LS
CE

Pięćdziesiąt lat 
szkoły str. 4

Wielka ucieczka 
znad Odry str. 5

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE
 str. 8

TURYSTYKA

Słowacka wyspa 
zdrowia str. 9

PORADNIK 
BUDOWLANY 
 str. 11

KRONIKA 
KRYMINALNA
 str. 12

ROZRYWKA
 str. 13

Alfiści pojeździli
 str. 14

RZECZOZNAWCA 
RADZI str. 14

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

8 listopada

Autostrada
podzieliła

Ukazujemy się
w Poznaniu

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

strona 3

Głupi dwakroć 
jest głupszym, 
gdy głupstw nie 
pamięta

Franciszek Zabłocki

Logo UE z... Poznania

strona 4

Sto dni rzSto dni rząądudu
strona 6

Nikt 
mnie nie 
przekona

że białe jest 
białe, 

a czarne jest 
czarne

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
28 kwietnia 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Tomasz Mańkowski
Stanęliśmy 
w chocholim 
tańcu strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Ołtarz 
odzyskiwany 
etapami

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Jeszcze 
Polska 
nie zginęła...

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

KATASTROFA

stronastrona  3, 43, 4
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Poznań, ul. Złotowska 85
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NAPRAWY 
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Następny numer 
ukaże się w środę 

6 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

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

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską
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i likwidacja szkód
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

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

Pod patronatem 
Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO
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Następny numer 
ukaże się w środę 
9 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA
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strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

25 czerwca

strona 5

Skarby 
zakopane 
w piwnicy

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Mańkowski jak 
Dzierżyński?

TAK
MYŚLĘ

strona strona 3 3 ii  99

Kościół
polski 
za wrogów 
uważa mówiących 
o trudnych 
sprawach

strona 4

Robert Werle
prezes 
Automobilklubu 
Wielkopolski

ZNANI 
O SOBIE
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Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

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

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 października

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim 
i we Wrześni

Jesteśmy 
okłamywani 
pozorami 
prawdy

Horacy

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

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

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

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

strona strona 33

Po katastrofie...
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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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Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

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

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn
wybitny aktor i pedagog

Zbigniew Zamachowski
aktor

Krzysztof Zanussi 
reżyser 
i scenarzysta filmowy

Lech Kaczyński
prezydent RP

Tylko 

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski
aktor

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

strony 8-9 
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Następny numer 
ukaże się w środę 
28 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

Na tropie 
złotego 
konwoju SS

1)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Ratujmy 
pornobiznes?

strona 6

TAK MYŚLĘ

Życie 
trzeba 

smakować…

Rozmowa 
z MAŁGORZATĄ 

FOREMNIAK, 
aktorką filmową 

i teatralną 

Małgorzata Foremniak
aktorka

Zbigniew Hołdys
muzyk

Ksiądz
Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Stanisław Sojka
muzyk

Jarosław Kaczyński
premier

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
www.twoj-tydzien.prv.pl
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Następny numer 
ukaże się w środę 

11 lutego 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

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

Na tropie 
złotego 
konwoju SS (2)

1)(2(2)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ
Tomasz Mańkowski

Durczok 
i Cichopek 
czyli… 
snopowiązałka 
i samolot

strona 6

TAK MYŚLĘ

Dziś 
specjalny 
dodatek 
o Szkole 

Podstawowej 
nr 34 

w Poznaniu

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

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

strony 3 i 4

strona 5

Janusz Gajos
aktor, 
profesor sztuku teatralnej

strona 6

Związkowcy 
– aspołeczne 
darmozjady

BABSKIE 
GADANIE
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Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409

Rok VIII          Numer 5/199         10 marca 2010          ISSN 1734-5294          www.twoj-tydzien.prv.pl            e-mail: twoj-tydzien@wp.pl            Nr indeksu 373001           CENA 2,00 zł (w tym 7% VAT)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie
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Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

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

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym
aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica
kierowca Formuły 1

Stanisław Mikulski
aktor
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Kto z Państwa nie potrzebo-
wał kiedykolwiek pomocy? Ko-

mu nie zdarzyło się prosić innych 
o wsparcie, pożyczkę, cokolwiek 
innego? Jeśli się nie zdarzyło to na 
pewno się zdarzy. Dziś pomogę ja. 
Jutro pomogą mnie. Tak przynaj-
mniej powinno to działać. Ktoś, ko-
go znam poprosił mnie o pomoc. 
Ja zaś proszę Państwa.

Poznajcie Martynę, która uro-
dziła się z wadą polegającą na bra-
ku lewego przedramienia i dłoni. 

Jako niemowlę i małe dziec-
ko nie stanowiło to dla niej żadne-
go problemu. Ze wszystkim świet-
nie sobie radziła, również w przed-
szkolu było OK. Teraz jednak, kie-
dy trochę już podrosła i zaczęła 
uczęszczać do szkoły ten brak 
okazuje się coraz bardziej i co-
raz mocniej doskwierający. Zaczę-
ły się pojawiać pytania dlaczego ja 
nie mam …? dlaczego ja nie mo-
gę …? itp. Szansą dla Martyny jest 
proteza Wbrew pozorom na rynku 
polskim nie ma zbyt wielu firm, któ-
re zajmują się dostarczaniem opro-
tezowania dla dzieci. Tak konkret-
nie trafiliśmy dopiero na firmę Ot-
to Bock w Poznaniu (http://www.
ottobock.pl). 

Niestety, takie protezy są bar-
dzo ale to bardzo drogie, ponieważ 
są wykonywane indywidualnie dla 
każdego dziecka. Praktycznie nie 
ma szans, aby używać protezy po 
jakimś dziecku z której ono już wy-
rosło, żeby było taniej. Wszystko 
trzeba projektować i tworzyć zupeł-
nie od nowa. Dodatkowym „bólem” 
jest fakt, że właśnie w przypadku 
dzieci potrzeba będzie kilku protez. 
Wiadomo, dzieci rosną i wyrastają 
z takiej protezy, która teoretycznie 
powinna wystarczyć na okres od 
1,5 roku do 2 lat. 

Mamy już konkretną ofertę na 
dostarczenie pierwszej protezy 
mioelektrycznej, która nie tyle faj-
nie wygląda, co przede wszyst-
kim stanowi bardzo skuteczne na-
rzędzie w codziennym życiu i zwy-
kłych czynnościach. Proszę sobie 
wyobrazić, że koszt takiej protezy 
opiewa na 61.800 zł. Oferta jest 
ważna do 31 grudnia 2010. Niema-
ła kwota prawda …? 

Stąd właśnie moja prośba, 
znam tę rodzinę i bardzo, ale to 
bardzo zależy mi aby pomóc Mar-
tynce. Jeśli ktoś z Państwa zna ja-
kieś instytucje, fundacje czy firmy, 
które mogłyby przeznaczyć jakieś 
sumy pieniędzy i ewentualnie zasi-
lić konto Martynki proszę o kontakt 
(mail: mma26@poczta.onet.pl).

Wspomniana fundacja „Sło-
neczko” jest legalną organizacją 
pożytku publicznego i ewentualne 
wpłaty realizowane przez różne-
go rodzaju instytucje mogą być 
bezproblemowo odliczone od po-
datku.

W zależności o wymogów 
określonego darczyńcy fundacja 
może podpisać umowę darowizny 
lub tylko wystawić formalne podzię-
kowanie.

Wpłaty mogą być realizowa-
ne również przez osoby fizycz-
ne w postaci jakichś nieobciążają-
cych za bardzo domowego budże-
tu kwot. Każda suma jest na wagę 
złota. Jeżeli nie teraz, to może póź-
niej np. przy rozliczeniu podatko-
wym można odpisać 1% ze wska-
zaniem tego konta. Bardzo do tego 
zachęcam.

I jeszcze ważna informacja! 
Specyfika tego subkonta jest taka, 
że zgromadzone na nim fundusze 
nie mogą być wykorzystane na in-
ny cel jak tylko na pokrycie kosz-
tów zaopatrzenia ortopedycznego 
zgodnie z umową.

Innymi słowy rodzice i opieku-
nowie nie mogą sobie swobodnie 
wypłacić tych pieniędzy na dowol-
ny cel. 

Pozdrawiam wielkie serca Czy-
telników i proszę o pomoc, a ona 
na pewno kiedyś do Państwa wró-
ci.

Więcej szczegółów znajduje się 
w apelu na stronie fundacji „Sło-
neczko” (http://www.fundacja-slo-
neczko.pl), gdzie rodzice założy-
li dla Martynki specjalne subkonto: 
http://www.fundacjasloneczko.pl/
page.php?idd=op&ida=34/L. SBL 
ZAKRZEWO Nr konta 89 8944 
0003 0000 2088 2000 0010 z do-
piskiem: „Martyna Laba, symbol 
34/L”. 

MAŁGORZATA 
MARKOWSKA

Spróbujmy pomóc…Patronat Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO

ZAPRASZAMYZAPRASZAMY
na koncert na koncert „„ParyParyż ż kontra Wiedekontra Wiedeń”ń”

poznapoznańńskiej orkiestry Sinfonietta Poloniaskiej orkiestry Sinfonietta Polonia
5 stycznia 2011 roku5 stycznia 2011 roku

o godz. 19o godz. 19
w Teatrze Muzycznym w Poznaniuw Teatrze Muzycznym w Poznaniu

Patronat honorowy nad serią koncertów noworocznych „Paryż kontra Wiedeń” objął marszałek Województwa Wielkopolskie-
go, a nad koncertem w Poznaniu również prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny. Seria koncertów „Paryż kontra Wie-
deń” jest realizowana przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Niech radosne 
Święta Bożego Narodzenia
rozświetlą światłem nadziei 

i spełniania drogi
Nowego 2011 Roku

 Przewodniczący Wójt
 Rady Gminy Duszniki Gminy Duszniki
 Gracjan Skórnicki Adam Woropaj

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Wewnętrznego spokoju, wytrwałości 

i radości
Oraz Błogosławieństwa Bożego
W każdym dniu nadchodzącego 

roku 2011

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Suchy Las 

Jarosław Ankiewicz

PestkPestką ą 
do Dworca do Dworca 
ZachodniegoZachodniego
2222 grudnia 2010 o godz. 14 

w siedzibie Departamentu 
Wdrażania Programu Regional-
nego Urzędu Marszałkowskie-
go podpisano umowę o dofinan-
sowanie projektu „Przedłużenie 
trasy Poznańskiego Szybkiego 
Tramwaju (PST) do Dworca Za-
chodniego w Poznaniu”. 

Projekt „Przedłużenie trasy 
Poznańskiego Szybkiego Tram-
waju (PST) do Dworca Zachod-
niego w Poznaniu” decyzją Za-
rządu Województwa Wielkopol-
skiego został umieszczony na li-
ście indywidualnych projektów 
kluczowych o szczególnym zna-
czeniu dla rozwoju regionu.

Przedmiotem planowanej in-
westycji jest przedłużenie trasy 
Poznańskiego Szybkiego Tram-
waju od Mostu Teatralnego do 
Dworca Zachodniego wzdłuż 
ulicy Roosevelta na poziomie 
torów kolejowych. Planowane 
jest utworzenie pętli na Dworcu 
Zachodnim i łącznika z istnieją-
cym torowiskiem w ulicy Gło-
gowskiej. 

W ramach projektu powstaną 
przystanki tramwajowe na wy-
sokości Ronda Kaponiera oraz 
peronu 7 dworca kolejowego 
Dworzec Zachodni. Powstanie 
także sieć tramwajowa o dłu-
gości 4 km toru pojedyncze-
go. Koszt całkowity projektu to 
96.877.770,21 złotych. 

Kwota dofinansowania z Eu-
ropejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego wynosi 
42.775.302,93 złotych, co stano-
wi 61,99% kwoty całkowitych 
wydatków. 

Inwestycja zostanie ukoń-
czona przed rozpoczęciem roz-
grywek finałowych turnieju 
Mistrzostw Europy w 2012 ro-
ku. (na)Lodowy Poznań.
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ARKADA ARKADA 
-  Kompleksowe  wykonawstwo  wszelkich prac remontowo-

budowlanych  specjalność wykończenia stanów 
deweloperskich  na terenie Poznania i okolic 

-  Remonty mieszkań i domów w pełnym zakresie prac 
-  Wysoka jakość i fachowość 
-  Doradztwo techniczne i architektoniczne 
- Sporządzanie kalkulacji wstępnych 

Tel. + 48 510 764 778

SPORT

Opracował:  WOJCIECH MAŃKOWSKI

Pakiet prezentPakiet prezentóów w 
od Inotelaod Inotela
Filmbox, Fox Life, Polsat Film, Ale Kino, a dla dzieci Cbeebies 
czy Nickelodeon. To tylko część kanałów telewizyjnych, które 
od 10 grudnia abonenci poznańskiego Inotela mogą oglądać 
zupełnie za darmo. 

Okres Bożego Narodzenia to 
czas, który spędzamy w ro-

dzinnym gronie... i przed tele-
wizorem. Oglądanie telewizji 
jest bowiem ulubioną świątecz-
ną rozrywką Polaków. W tego-
roczne święta nie powinni nu-
dzić się klienci sieci Inotel - 
aż do 31 grudnia wielkopolski 
operator wszystkim abonentom 
udostępnia bez opłat pakiety 
Film, Sport, Rozrywka i Max 
HD.

Wśród dos tępnych dla 
wszystkich abonentów kanałów 
znajdują się m.in. Filmbox, Pol-
sat Film, Ale Kino, Polsat Sport 
Extra, ESPN, TVP Sport oraz 
Polsat Cafe, E! Entertainment 
czy Fashion TV. Najmłodszych 
telewidzów ucieszą z pewno-
ścią kanały BBC Cbeebies czy 
Nickelodeon, znane dzięki ta-
kim bajkowym postaciom jak: 
Dora, SpongeBob czy Teletu-
bisie.

- Włączenie dodatkowych 
pakietów telewizyjnych jest 
prezentem pod choinkę od fir-
my Inotel. Do końca roku nasi 
klienci będą mogli oglądać za 
darmo najnowsze hity filmowe, 
bajki czy sport na najwyższym 
poziomie. Chcemy, aby zbliża-
jące się święta były czasem spo-
tkań w gronie rodzinnym  - przy 
wspólnym kolędowaniu, space-
rach oraz przed telewizorem. 
Oczywiście liczymy, że zachę-
ceni bogatą ofertą programów 
klienci zdecydują się na ich wy-
kupienie już w przyszłym roku - 
mówi Jacek Augustyniak, kie-
rownik ds. marketingu w Ino-
tel S.A. 

Przedświąteczną atrakcją 
dla abonentów sieci Inotel jest 
również wprowadzenie nowego 
programu - Da Vinci Learning. 
Twórcy tego kanału nawiązują 
do najlepszych tradycji telewi-
zji edukacyjnej, która poprzez 
pobudzanie ciekawości i zaba-
wę wprowadza widzów w fa-
scynujący świat nauki. Da Vinci 
Learning wpisuje się w trwającą 
od października kampanię „Dla 
domu i rodziny”, w której to 
poprzez kompleksowość swojej 
oferty Inotel stara się zapewnić 
naukę i rozrywkę dla wszyst-
kich członków rodziny. (na)

Jeśli czytasz ten tekst, to zna-
czy że najprawdopodobniej 

szukasz pracy albo przygoto-
wujesz się do jej zmiany i zo-
stałeś zaproszony na rozmowę 
kwalifikacyjną. Podpowiemy 
ci, co na siebie włożyć, by dostać 
Twoją wymarzoną posadę.

Pierwsze wrażenie - najważ-
niejsze! Wybierając się na roz-
mowę do firmy, musisz wyglądać 
schludnie i elegancko. Pamiętaj, 
że odpowiedni ubiór wzmacnia, 
a niekiedy wręcz buduje nasz 
autorytet. Lepsza jest tradycyj-
na ostrożność niż awangardowa 
śmiałość. W myśl tej zasady do-
brze jest mieć w swojej garde-
robie zestaw klasyczny. Oto kil-
ka podstawowych reguł oficjal-
nego stroju.

Ubierz się stosownie do sy-
tuacji. Osoba w eleganckim, po-
ważnym ubiorze kojarzy się z pro-
fesjonalizmem, oceniana jest ja-
ko godna zaufania i mądrzejsza. 
Krótkie spodenki, koszulki bez 
rękawów, t-shirty i klapki zostaw 
w szafie na inne okazje. Panie 
obowiązkowo zakładają  rajsto-
py czy pończochy, nawet latem 
oraz niezbyt wysokie buty zakry-
wające palce i pięty (nie sandał-
ki). Wszystkie części garderoby 
powinny być świeże i odpraso-
wane. Warto zatroszczyć się np. 
o wypolerowanie butów, dobrze 
zawiązany krawat, zdjęcie zbyt 
dużej ilości kolczyków, nie eks-
ponowanie tatuaży, czyste włosy 
i paznokcie.

Wyglądaj skromnie. Krót-

kie spódniczki i głębokie dekol-
ty mogą zasugerować pracodaw-
cy,  że pragniesz otrzymać pracę 
dzięki innym atutom niż wiedza 
i umiejętności. Od kolorowego 
lakieru do paznokci lepszy będzie 
delikatny francuski manicure.

Wybieraj kolory stonowa-
ne. Najodpowiedniejsze są biele, 
czernie, granaty, szarości lub be-
że. Popielata spódnica w połącze-
niu z kremową bluzką, a dla pana 
błękitna koszula będą prezento-
wać się o wiele bardziej stosow-
nie niż intensywne róże i krzykli-
we żółcie.

Ulubiony krawat w papugi 
zdecydowanie zostaw w domu. 
Należy wybierać raczej ciemne 
ubrania bez wzorów, najlepsze 
wrażenie zrobi ciemnogranatowy 
lub szary garnitur. Im mniej barw 
i szczegółów w ubiorze, tym le-
piej. Panom przypominamy o ko-
szuli koniecznie z długim ręka-
wem! Krawat powinien pasować 
do całości i nie wyróżniać się. 
Skarpetki dobierz barwą butów 
i wybierz te na tyle wysokie, aby 
nie było widać gołej łydki. Jeśli 
nosisz brodę lub wąsy, przytnij 
je lub zgol, ponieważ osoby bez 
zarostu postrzegane są jako bar-
dziej wiarygodne i schludne. Co 
do ozdób, mężczyźni nie powinni 
ich nosić w ogóle (wyjątkiem bę-
dzie zegarek i obrączka).

Jeśli już wiesz w jaki sposób 
ubrać się na rozmowę nie po-
zostaje ci nic innego jak pójść 
na spotkanie i otrzymać posadę. 
(na)

Jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną, 
aby zrobić dobre wrażenie?
Porad udziela PAULINA KAJA - kierownik firmy 
Contact Center z Torunia

Mimo pewnego awansu Lecha do 1/16 Ligi Eu-
ropy wygrana w ostatnim  meczu fazy grupowej 
z FC Salzburg mogła dać Kolejarzowi pierwsze 
miejsce z grupie A i szansę na wylosowanie teo-
retycznie mniej groźnego rywala w dalszych roz-
grywkach. 

Mecz w Salzburgu toczył się w podobnej sce-
nerii jak spotkanie w Poznaniu przeciwko Juven-
tusowi Turyn, jednak murawa stadionu austriackiej 
drużyny była lepiej przygotowana niż na Bułgar-
skiej. Od pierwszego gwizdka rosyjskiego sędzie-
go Kolejarz rozpoczął ataki 
na bramkę Salzburga.

Pierwszą niewykorzysta-
ną okazję do zdobycia bram-
ki miał Artjoms Rudnevs, 
ale Alexander Walke stanął 
na wysokości zadania i pił-
ka nie znalazła się w siatce 
gospodarzy. Stopniowo pił-
karze austriaccy zaczęli zdo-
bywać inicjatywę i mecz wy-
równał się.

W 30 minucie świetnie 
grający Dmitrje Injac podał 
piłkę do Sławomira Pesz-
ki, a ten przerzucił ją do Se-
mira Stilica, który pewnym 
uderzeniem pokonał bram-
karza Salzburga. Lech pro-
wadził 1:0, a licząca około 

1000 osób grupa poznańskich kibiców coraz gło-
śniej  skandowała okrzyki zagrzewające do walki 
swoich piłkarzy.

3 minuty później  niewiele brakowało, aby sal-
zburczycy doprowadzili do wyrównania. Gonzalo 
Zarate podał do Joaquina Boghossiana i ten pró-
bował pokonać Krzysztofa Kotorowskiego, ale sę-
dzia dopatrzył się spalonego i przerwał grę. Ataki 
ze strony obu drużyn trwały nadal, lecz do szatni  
po zakończeniu pierwszej połowy piłkarze Lecha 
schodzili jako prowadzący w grupie A rozgrywek 
Ligi Europy.

W drugiej połowie obie drużyny stworzyły kil-
ka groźnych sytuacji. W 74 minucie meczu dogod-
nej okazji do zmiany rezultatu meczu nie wyko-
rzystał Joaquin Boghossian,  natomiast w 80 mi-
nucie strzał Sławomira Peszki nieznacznie ominął 
bramkę rywali. 

Do końca meczu wynik nie zmienił się i pozna-
niacy wywieźli z Salzburga zwycięstwo.

Wygrana w meczu z FC Salzburg nie dała jed-
nak Lechowi prowadzenia w grupie rozgrywko-
wej, ponieważ pierwsze miejsce zajął Manchester 
City po remisie z Juventusem z powodu uzyskania 
lepszego stosunku bramkowego.

Tabela końcowa grupy A po zakończeniu roz-
grywek

Mecze Bramki Punkty
Manchester City 6 11-6 11
Lech Poznań 6 11-8 11
Juventus Turyn 6 7-7 6
FC Salzburg 6 1-8 2

Liga Europy

Zasłużone zwycięstwo
FC SALZBURG - LECH POZNAŃ 0:1   16-12-2010 
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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

Z nami można tylko wygrać
Poszukujemy osoby do współpracy w charakterze

SPRZEDAWCY POWIERZCHNI 
REKLAMOWEJ

Liczymy na: -  zaangażowanie w pracy
-  umiejętność nawiązywania kontaktów
-  kreatywność
-  prawo jazdy kategorii B
-  znajomość komputera 

Oferujemy: -  nienormowany czas pracy
-  wynagrodzenie proporcjonalne do efektów 

pracy
-  aktywne uczestnictwo w redagowaniu „TTW”

Zainteresowanych  prosimy o: -  wysłanie CV na adres: 
twój-tydzien@wp.pl

Konsekwencje mogą być po-
ważne - od pogorszenia ja-

kości życia, czasowej niedy-
spozycji, poprzez powikłania 
infekcyjne po operacjach gi-
nekologicznych, a nawet stany 
zagrożenia życia w przypad-
ku sepsy u pacjentek hospita-
lizowanych na oddziałach in-
tensywnej opieki medycznej. 
Infekcje wpływają także na 
mniejszą płodność kobiet.

Pacjentki z objawowym za-
paleniem sromu i pochwy, nie-
zależnie od czynnika etiopato-
genetycznego, zgłaszają uciąż-
liwe dolegliwości: podraż-
nienie, świąd, pieczenie, bo-
lesność, upławy. Ze względu 
na budowę anatomiczną, za-
każenie dolnego odcinka dróg 
moczowych występuje 14 ra-
zy częściej u kobiet niż u męż-
czyzn, ale  ma zazwyczaj  zwią-
zek z aktywnością seksualną. 
Około 75% infekcji zostało 
udokumentowanych w ciągu 
24 godzin od odbycia stosunku 
płciowego. 

W 90% przypadków obja-
wowego i bezobjawowego za-
każenia dróg moczowych odpo-
wiadają za nie bakterie: E.coli, 
Klebsiella, Enterobacter, Pseu-
domonas, Enterokoki oraz Pro-
teus. Pozostałe 10 % to zakaże-
nia wywoływane przez strepto-
koki z grupy B i Staphylococ-
cus saprofiticus. Zakażenia po-
chwy dzieli się na  trzy głów-
ne typy: waginoza bakteryj-
na (bakteryjne zakażenie po-
chwy spowodowane gwałtow-
nym namnożeniem się bakterii 
beztlenowych), grzybicze za-

Junior-angin NOWOŚĆ! to tabletki na gardło 
dla dzieci, które chronią błonę śluzową jamy ust-
nej i gardła, szczególnie przy bólu gardła. Zawar-
ty w preparacie porost islandzki uwalnia się pod-

czas ssania i powleka podraż-
nioną błonę śluzową ochron-
ną warstwą, która zapobiega 
przenikaniu drobnoustrojów 
chorobotwórczych. Jego na-
turalne substancje łagodzą po-
drażnienia i przyspieszają re-
generację błony śluzowej ja-
my ustnej i gardła. Pozostałe składniki – cynk 
i pantotenian wapnia – służą jako kompleks pie-
lęgnująco-ochronny. Dodatkowo cynk wykazu-
je działanie wspomagające system odpornościo-
wy organizmu. Tabletki junior-angin mają przy-
jemny truskawkowy smak. Są przeznaczone dla 
dzieci od 4 roku życia. Tabletki na gardło junior-
-angin dostępne są w aptece, bez recepty. Cena 
13,40 zł- 24 tabletki.

W razie potrzeby zaleca się stosowanie prepa-
ratu co 2-3 godziny, maksymalnie do trzech table-
tek dziennie. Jeśli ból gardła utrzymuje się dłużej 
niż 2-3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Dla gardła pociechy

Najlepsze probiotyki 
Do niedawna dominował pogląd, że zakażenia pochwy 
i układu moczowego są uciążliwą, ale raczej błahą przypa-
dłością i nie pociągają za sobą poważniejszych komplikacji 
zdrowotnych. Dziś wiadomo, że każda infekcja może trwale 
nadwyrężyć zdrowie intymne kobiety.

palenie spowodowane głównie 
przez drożdżaki rodzaju Can-
dida oraz rzęsistkowicę wywo-
ływaną przez wiciowca Tricho-
monas vaginalis. 

Jednym z najskuteczniej-
szych sposobów walki z infek-
cjami, pomagającymi powrócić 
do optymalnego stanu fizjolo-
gicznego pochwy jest regular-
ne spożywanie doustnych pre-
paratów probiotycznych. Jed-
nym z nich jest LaciBios fe-
mina, zawierający wyjątkową 
kompozycję 2 starannie dobra-
nych szczepów bakterii kwa-
su mlekowego - Lactobacil-
lus rhamnosus GR-1 i Lacto-
bacillus reuteri RC-14. Posia-
dają one zdolność kolonizacji 
nabłonka pochwy i układu po-
karmowego, przez co pomagają 
przywrócić i utrzymać prawi-
dłową florę bakteryjną układu 
moczowo-płciowego kobiety. 
Jest bezpieczny nawet dla ko-
biet w ciąży i karmiących pier-
sią. Nawet długotrwała profi-
laktyka bakteriami probiotycz-
nymi nie niesie za sobą działań 
ubocznych, ryzyka przedaw-
kowania czy powikłań zdro-
wotnych związanych z lecze-
niem. (na)  

Mamy dla naszych Czy-
telniczek 4 zestawy Laci-
Bios Femina. W skład ze-
stawu wchodzi: 1 opako-
wanie LaciBios femina, 1 
etui na wkładki/podpaski 
LaciBios femina, 1 bia-
ły ręcznik z logo laciBios 
feminaoraz 1 kalendarzyk 
menstruacyjny.
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NOWOŚCI  WYDAWNICZE

Dobra wiadomość dla fanów 
Simów! W salonach empik jest 
dostępna Edycja Limitowana gry 
The Sims 3, czyli pakiet skła-
dający się z gry podstawowej 
oraz najnowszego dodatku The 
Sims 3 Po zmroku. Wszystko to 
w specjalnym świątecznym opa-
kowaniu. Przy zakupie otrzy-
muje się bonus w postaci 1000 
punktów SimPoints na pobranie 
dodatkowej zawartości ze sklepu 
Sims Store. Warto zwrócić uwa-
gę, że cena pakietu jest niższa 
niż zawarte w nim gry osobno. 
Gra The Sims 3 to najpopular-
niejsza symulacja życia na kom-
putery osobiste. 

Drive Green – John Deere 
(PC) oferowana przez  City Inte-
ractive to gra skierowana szcze-
gólnie do miłośników symula-
torów. Gracz wciela się w ro-
lę farmera, który dzięki maszy-
nom rolniczym marki John De-
ere zbiera plony swoich upraw, 
rozwija działalność i zarabia De-
ere Dolary.

 Najważniejsze cechy gry to 
wykorzystanie sprzętu John De-
ere – traktory, kombajny, siewni-
ki, opryskiwacze i wiele innych, 
zbieranie zleceń od miejscowych 

rolników: sadzenie fasoli, zbie-
ranie kukurydzy, oranie, itd. Pro-
ducent Gabriel Entertainment, 
cena 29,99 zł. 

ASSASSIN’S CREED™ 
BROTHERHOOD to kontynu-
acja przygód walecznego Ezio 
w trybie wyjątkowej rozgryw-
ki wieloosobowej. Wszystko 
w niezwykle szczegółowo od-
danej  scenerii renesansowe-
go Rzymu. Gra jest dostępna 
w sklepach w wersji na platfor-
my PS3™ i Xbox 360™, wersja 
PC pojawi się w nowym roku. 
Wrażenia z misji w Assassin’s 
Creed będą teraz silniejsze. Ja-
ko legendarny Mistrz Asasynów 
Ezio udaje się w podróż do Rzy-
mu, centrum władzy, chciwości 
i korupcji, żeby uderzyć w samo 
serce Zakonu Templariuszy. Do 
pokonania skorumpowanych ty-
ranów będzie potrzebował sprzy-
mierzeńców. Ezio będzie dowo-
dził drużyną kompanów, których 
musi zjednoczyć po swojej stro-
nie. Nowością w grze jest tryb 
rozgrywki wieloosobowej, ofe-
rujący nowe możliwości, rów-
nież grę przeciwko użytkowni-
kom na całym świecie. Gracze 
będą mogli pomagać sobie lub… 
samym Templariuszom. Ci któ-
rzy zdecydują się na walkę u bo-
ku wroga przeciwko asasynom 
mogą nauczyć się ich umiejętno-
ści używając firmy Abstergo i jej 
wynalazków. W grze dostępne 
są unikalne postaci - każda ma 
specjalną broń i technikę walki. 
Zastosowano najwyższej jako-
ści rozwiązania graficzne, któ-
re szczegółowo oddają architek-
turę ówczesnego Rzymu. Przy 
projektowaniu miasta pomaga-
li historycy i fotografowie, któ-
rzy zrobili kilka tysięcy zdjęć 
zabytków. 

„Uczeń 
c z a r n o -
księżnika” 
t o  n o w y 
film twór-
ców „Pira-
tów z Ka-
r a i b ó w ” , 
„ S k a r b u 
Narodów” 
i „Księcia 

Persji”. Nicolas Cage, Monica 
Bellucci i Alfred Molina w eks-
cytującym, pełnym zaskakują-
cych zwrotów akcji, brawurowo 
zagranym filmie action fantasy. 
Nicolas Cage wciela się w po-
stać współczesnego mistrza ma-
gii Balthazara Blake’a, który ze 
swoim nieopierzonym uczniem 
ma pokonać swojego odwiecz-
nego wroga Maxima Horvath’a 
(Alfred Molina). Horvath zostaje 
nieopatrznie uwolniony z... ma-
gicznej matrioszki i rozpoczyna 
się walka dobra ze złem. Czar-
noksiężnik i jego gamoniowaty 
uczeń kontra złe moce w opra-

wie odjazdowych efektów spe-
cjalnych demolują Nowy Jork! 
Czy dobrzy chłopcy wygrają ze 
złem tego świata? Przekonaj się 
na własne oczy!

N i e -
z n a n a 
przygoda 
P i ę k n e j 
i Bestii!

Okres 
świąt Bo-
żego Na-
rodzenia 
t o  m a -
g i c z n y 
czas wy-
jątkowej, 
świątecz-
n e j  a t -

mosfery. Ułatwiają to wzruszają-
ce opowieści Disney’a, a wśród 
nich sentymentalna historia 
„Piękna i Bestia: Zaczarowa-
ne święta”. Co przydarzyło się, 
zanim Bella zdjęła zły czar z Be-
stii w kultowym nagrodzonym 

dwoma Oscarami filmie animo-
wanym „Piękna i Bestia”? Oto 
zaginiona historia, która prze-
niesie cię z powrotem do za-
klętego zamku. Zobacz jak Bel-
la postanowiła uczcić zbliżają-
ce się święta Bożego Narodze-
nia! Posłuchaj, jak Pani Imbryk 
opowiada o świętach, do któ-
rych nieomal nie doszło wsku-
tek intryg byłego nadwornego 
kompozytora, maestro Forte. Za-
mieniony w ponure organy sta-
rał się zrobić wszystko, by Be-
stii nie udało się pokonać klątwy 
i połączyć z Bellą. Tylko praw-
dziwy świąteczny cud mógł po-
krzyżować jego nikczemne pla-
ny! „Piękna i Bestia: Zaczarowa-
ne święta” to prawdziwy klejnot 
wśród świątecznych bajek, który 
zachwyci cię wspaniałymi pio-
senkami, olśniewającą animacją 
i fascynującymi materiałami do-
datkowymi jak gra „Wyzwanie 
maestro Forte” i ciekawe infor-
macje o produkcji filmu. Cena 
DVD (49,99 zł). 

Inscenizacje. 40 scenariuszy 
przedstawień przedszkolnych 
i szkolnych na cały rok, Hanna 
Warchałowska, cena 25,90 zł.,  
gatunek edukacja, Wydawnic-
two Replika.

Propozycja skierowana do na-
uczycieli, wychowawców i ani-
matorów pracujących z przed-
szkolakami i uczniami klas na-
uczania zintegrowanego. Może 
być pomocą i inspiracją także dla 
pedagogów z wieloletnim sta-
żem, którzy poszukują nowych, 
ciekawych form nauczania. In-
scenizacje to zbiór 40 scenariuszy 
nie tylko na święta. Małe formy, 
które nie wymagają długich przy-
gotowań, zawierają elementy mu-
zyczne, taneczne i pantomimicz-
ne, dzięki którym dzieci będą się 
świetnie bawić na próbach. Wie-
le z nich pozwoli małym aktorom 
na improwizację.

Słoneczne jajo, Elsa Be-
skow, ilustracje Elsa Beskow, 
tłumaczenie Katarzyna Skalska, 
wiek 3+, cena 29,90 zł, Wydaw-
nictwo Zakamarki.

Pewnego dnia w środku la-
su córka elfów znajduje coś du-

żego, złocistego i okrągłego. Po 
dokładnych oględzinach stwier-
dza, że musi to być jajo zniesio-
ne przez słońce! Wkrótce ona i jej 
leśni przyjaciele poznają prawdę, 
a córka elfów przeżyje najwięk-
szą przygodę swojego życia. Elsa 
Beskow (1874-1953) napisała i zi-
lustrowała ponad 30 książek dla 
dzieci. Wiele z nich stało się kla-
syką gatunku i wznawianych jest 
do dziś, choć od ich pierwszego 
wydania minęło nawet sto lat. El-
sa Beskow oczarowuje czytelni-
ka niezwykłym wyczuciem przy-
rody, prowadzi go przez baśnio-
we światy skandynawskich lasów. 
Ciekawostką jest fakt, że zalicza-
ny do klasyki polskiej literatury 
dziecięcej poemat Marii Konop-
nickiej Na jagody, powstał wła-
śnie do ilustracji z książki Elsy 
Beskow i tymi ilustracjami opa-
trzone były jego pierwsze wyda-
nia. Czy Maria Konopnicka znała 
również tekst Elsy Beskow? Spe-
cjaliści wielokrotnie spierali się, 
na ile polska pisarka popełni-
ła plagiat. Jednego możemy być 
pewni – i ją urzekły niezwykłe ilu-
stracje Elsy Beskow.

 Cynamon i Trusia. Wier-
szyki na okrągły rok, Ulf Stark, 
ilustracje Charlotte Ramel, tłu-
maczenie Agnieszka Stróżyk, 
wiek 3+, cena 22,90 zł, Wydaw-
nictwo Zakamarki. 

Nagle zaczęło silniej wiać, 
zrobiło się chłodno i zniknęła 
żółta plażowa piłka... Kocha-
ne lato, nie odchodź! Lecz na 
nic prośby i rozpalanie ogniska. 
Lato zniknęło. Cynamon i Tru-
sia muszą je odnaleźć! Wyru-
szają w świat. Po drodze odkry-

ją uroki jesieni, całkiem wesoło 
przetrwają zimę, cieszyć się bę-
dą wiosną, by w końcu powitać 
kolejne cudowne lato! Kto się  
przyjrzy cynamonowym bułecz-
kom, które zabierają ze sobą na 
wyprawę, i spojrzy na fryzurę 
Cynamona, ten odgadnie, skąd 
jego imię!

Skąpy nie jestem, powie-
dział Emil, Astrid Lindgren tłu-
maczenie Anna Węgleńska , ilu-
stracje Björn Berg, wiek 3+, ce-
na 22,90 zł, Wydawnictwo ZA-
KAMARKI. Tym razem Emilo-
wi udało się dokonać czegoś, za 
co tatuś nie dość, że nie zamknął 
go za karę w stolarni, to jeszcze 
go pochwalił! Niewiarygodne! 
A wydarzyło się to pewnego zi-
mowego dnia niedługo po Bożym 
Narodzeniu, kiedy w Katthult od-
bywało się doroczne przyjęcie 
dla sąsiadów. Jego przebieg był 
dość nieoczekiwany, a wszystko 
za sprawą nauczycielki, która po-
stanowiła rozruszać gości zaba-
wami w śnieżki i w… całowanie! 
Niepublikowane dotąd w Polsce 
opowiadanie o Emilu ze Sma-
landii z zabawnymi ilustracjami 
Björna Berga, którego do stwo-
rzenia postaci Emila wybrała sa-
ma Astrid Lindgren. 

Mamy dla Państwa 4 ta-
kie książki. Prosimy o przy-
słanie jak najszybciej maila 
na adres: TwojTydzienMo-
nika@gmail.com z  imie-
niem, nazwiskiem, nume-
rem telefonu oraz tytułem 
książki oraz odpowiedzią- 
gdzie mieszka Emil?

Z KOMPUTEREM – GRY NOWOŚCI  DVD
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Model Mitsubishi L200 
zdobył tytuł „Pick up of 
the Year 2011” przyzna-
wany przez prestiżowy 
magazyn „What Van?”

DDzięki temu firma Mit-
subishi Motors mo-

że świętować po raz pią-
ty z rzędu. Statystyka jest 
imponująca, bowiem te-

goroczne zwycięstwo 
jest dla MMC 15 trium-
fem w ostatnich 18 latach. 
L200 od wielu lat jest li-
derem w swym segmen-
cie, a jego obecny udział 
w brytyjskim rynku picku-
pów wynosi 32,6%.

- Mitsubishi L200 po 
raz kolejny utrzymał tytuł 

Mitsubishi L200 pickupem rokuMitsubishi L200 pickupem roku
pickupa roku przyznawa-
ny przez magazyn „What 
Van?” i nie jest to żadnym 
zaskoczeniem – komentu-
je Paul Barker, redaktor 
naczelny czasopisma. – 
Wszechstronna oferta mo-
delu nie ma sobie rów-
nych. 

Odświeżone Mitsubi-
shi L200 pojawiło się na 
polskim rynku w kwietniu 
2010 roku. Zmiany styli-
zacyjne uczyniły sylwetkę 
samochodu bardziej ma-
sywną. Zmodernizowa-
ny model zapewnia lepszą 
funkcjonalność (przepro-
jektowana platforma ła-
dunkowa dla wersji Club 

Cab, czyli półtorej kabi-
ny), większy komfort (no-
we wnętrze i elementy wy-
posażenia) i bardziej za-
awansowaną technologię 
(nowa przekładnia auto-
matyczna, niższy poziom 
emisji CO2). 

W 2010 roku Mitsubi-
shi L200 awansował na 
pozycję najlepiej sprzeda-
jącego się pickupa w Pol-
sce. Od stycznia do koń-
ca listopada sprzedano 561 
takich pojazdów, czyli o  
6% więcej niż w tym sa-
mym okresie 2009 roku, 
pomimo spadku sprzedaży 
notowanego w segmencie 
pickupów. 

- W zimie temperatu-
ry coraz częściej znacznie 
spadają poniżej zera. To 
trudny egzamin dla aku-
mulatora, który nie każ-
de auto zdaje pomyślnie. 
Co zrobić, gdy po mroźnej 
nocy auto nie chce zapalić, 
a akumulator „umarł”?

- Warto sprawdzić, czy 
alternator dobrze ładuje, czy 
nie ma jakiegoś zwarcia, 
upewnić się, czy nie zo-
stawiliśmy auta na noc na 
światłach…

- A jeśli tak? 
- Jeżeli akumulator jest 

rozładowany, samochód 
można uruchomić za po-
mocą dodatkowego akumu-
latora podłączonego za po-
średnictwem przewodów 
rozruchowych. Przewody te 
muszą mieć duży przekrój 
i mocne zaciski aby mógł 
przez nie przepływać prąd 
o dostatecznym natężeniu. 

- Przewodów tego ty-
pu jest sporo w sklepach. 
Czym się kierować przy 
zakupie?

- Należy kupować tylko 
przewody miedziane. Prze-
wody aluminiowe są tań-
sze, ale podczas rozruchu 
nagrzewają się, ich izolacja 
się topi i podczas odłącza-
nia zacisków można popa-
rzyć palce. 

- Jak podłączyć takie 
przewody?

- Najpierw należy po-
łączyć końcówki dodatnie 
obu akumulatorów, a do-
piero potem ujemne. Po-
tem należy uruchomić silnik 
i utrzymywać średnią pręd-
kość obrotową, aby alter-
nator mógł również dostar-
czać prąd.

- A warto akumula-
tor doładować prostowni-
kiem?

- Jak jest rozładowa-
ny, to najlepsze rozwiąza-
nie. Jest z tym trochę kłopo-
tu, bo kierowcy, którzy nie 
mają garażu, muszą go na 
mrozie rozmontować, wy-
jąć z auta i zanieść do do-
mu. Mocno rozładowany 
akumulator powinien być 
dopełniany wodą destylo-
waną dopiero po nałado-
waniu. Podczas ładowania 
poziom elektrolitu wzrasta 
i poprawnie zalany akumu-
lator mógłby się z tego po-
wodu „wygotować”. Pod-
czas ładowania korki zamy-
kające powinny być zawsze 
wykręcone i luźno położo-
ne na otworach. Dzięki te-
mu tworzący się z wodoru 
i tlenu gaz wybuchowy bę-
dzie się mógł ulatniać. Po-
nieważ podczas intensyw-
nego ładowania elektro-
lit może wytryskiwać, po-
winno się osłonić otocze-
nie akumulatora gazetami 
albo czymś podobnym. Je-
śli akumulator jest ładowa-
ny w zamkniętym pomiesz-
czeniu, to musi być ono do-
brze przewietrzane. W żad-
nym przypadku nie nale-
ży oświetlać otworów aku-
mulatora otwartym ogniem. 
Po naładowaniu akumula-
tor należy tak samo zamon-
tować do auta, przy oka-
zji oczyścić klemy i mocno 
przykręcić go do nadwozia. 
Gdy samochód jest spraw-
ny, powinien zapalić „od 
pierwszego”.

Dbaj o akumulator
Rozmowa z GRZEGORZEM KWAŚNICKIM, 
z poznańskiej firmy KASIS (serwis i tuning)
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Materiały 
motoryzacyjne 

przygotował 
TOMASZ 

MAŃKOWSKI

WWszystkie Alfy 159 
dla polskiej policji 

będą znakowane zgodnie 
z najnowszymi wzorca-
mi i utrzymane w srebrno-
-niebieskiej kolorystyce. 
We wnętrzu każdego au-
ta zostanie zamontowany 
wideorejestrator, który bę-
dzie nagrywał wydarzenia 
z przodu i z tyłu radiowo-
zu, a także radar, pozwala-
jący na pomiar prędkości 
samochodów nadjeżdżają-
cych z przeciwka. 

Pod atrakcyjnymi linia-
mi nadwozia, nowe poli-

cyjne Alfy 159 skrywa-
ją benzynowy czterocylin-
drowy silnik turbo o po-
jemności 1,75 litra, który 
generuje moc aż 200 KM 
osiąganą przy 5000 obr/
min. Napęd na przednie 
koła przenosi 6-biegowa 
skrzynia manualna, zuży-
cie benzyny wynosi 8,1 l/
100 km w cyklu miesza-
nym. 

Należy także podkre-
ślić, że Alfa Romeo 159 
to niezwykle bezpiecz-
ny samochód, który w te-
ście zderzeniowym Euro 

NCAP otrzymał najwyż-
szą możliwą pięciogwiazd-
kową ocenę. O pasażerów 
troszczy się m.in. siedem 
poduszek powietrznych 
w tym jedna chroniąca ko-
lana kierowcy. 

Polska jest już kolej-
nym krajem w którym po-
licja przesiada się do radio-
wozów legendarnej marki 
z Mediolanu - przypomi-
namy, że Alfy Romeo od 
lat z powodzeniem są wy-
korzystywane przez funk-
cjonariuszy policji m.in. 
we Włoszech czy Austrii.

Alfa Romeo 159 w PolicjiAlfa Romeo 159 w Policji

Już w drugiej połowie grudnia 2010 roku funkcjonariusze polskiej Policji 
wsiedli za kierownicę 120 nowych radiowozów marki Alfa Romeo. Pod maską 
każdej oznakowanej Alfy 159 pracuje nowoczesny 200 konny turbodołado-
wany silnik 1750 TBi.

POLODY – NAJWYŻSZA JAKOŚĆ. W grudniu 2008 roku Firma NISSAN POLODY otrzy-
mała dwa Certyfikaty Najwyższej Jakości w Motoryzacji - dla dealera i serwisu - przyznane 
przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością. Teraz, po dwóch latach te certyfikaty 
zostały ponownie przyznane, a więc zatwierdzone. Poprzednio tytuł  Menedżera Najwyższej 
Jakości otrzymał Prezes Andrzej Polody, teraz 14 grudnia jego syn, szef serwisu Piotr Polody 
(na zdjęciu: trzeci od lewej). Rok temu rodzinna firma Auto Salon Polody została dealerem 
MITSUBISHI. Można więc się spodziewać, że wkrótce będą następne certyfikaty najwyższej 
jakości w motoryzacji. (gór)

„Top Gear” to jedna 
z najbardziej znanych i ce-
nionych redakcji motory-
zacyjnych na świecie. Ju-
ry złożone z gwiazd brytyj-
skiego programu czyli Jere-
my Clarkson, Richard Ham-
mond, James May, oraz kie-
rowca testowy – Stig, co ro-
ku ocenia dokonania firm 
motoryzacyjnych. 

Od momentu wprowa-
dzenia do sprzedaży w ma-
ju 2010 roku Jaguar XJ cie-
szy się ogromnym zainte-
resowaniem klientów oraz 

mediów. Otrzymał już pre-
stiżową nagrodę magazynu 
„What Car?” dla „Najbar-
dziej ekologicznego luksu-
sowego samochodu Wielkiej 
Brytanii” oraz został uznany 
za najlepszy samochód luk-
susowy w plebiscycie Scot-
tish Car of the Year. Jaguar 
XJ już po pierwszych sze-
ściu miesiącach sprzedaży 
osiągnął 29% udział w bry-
tyjskim rynku samochodów 
luksusowych.

XJ to flagowa limuzy-
na Jaguara produkowana od 

Luksusowy SamochLuksusowy Samochóód d 
Roku 2010Roku 2010
Jaguar XJ został uznany Najlepszym Samochodem Luksusowym 2010 roku 
według brytyjskiej redakcji magazynu „Top Gear”.

1968 roku. Pierwsza wersja 
XJ była ostatnim samocho-
dem, przy projektowaniu 
którego pracował Sir Wil-
liam Lyons, założyciel mar-
ki Jaguar. Najnowsza odsło-
na zastąpi wersję produko-
waną od 2002 roku. Samo-
chód po raz pierwszy zo-
stał zaprezentowany 9 lipca 
2009 roku w Saatchi Galle-
ry w Londynie. 

Panoramiczny szklany 
dach jest integralnym ele-
mentem koncepcji projekto-
wej. Dzięki niemu XJ posia-
da niższą, bardziej opływo-
wą linię nadwozia, a wnę-
trze jest zdecydowanie ja-
śniejsze i daje większe po-
czucie przestrzeni. 

XJ jest aż o 150 kg lżej-
szy od swoich konkurentów 
dzięki wykonaniu nadwo-
zia z aluminium. Autorskie 
technologie firmy Jaguar 
wykorzystane w projekcie, 
inspirowane rozwiązaniami 
lotniczymi i kosmicznymi, 
znacząco poprawiają osiągi, 
prowadzenie i walory eko-
nomiczne, zapewniając jed-
nocześnie zwiększoną wy-
trzymałość, kulturę pracy 
oraz bezpieczeństwo.


