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CIEKAWOSTKI
KOSMETYCZNE

Disney z Oriflame

riflame wprowadza do swoO
jego katalogu wspaniałe
prezenty dla dzieci z wizerunkami bohaterów najnowszego
filmu Disneya – „Zaplątani”
oraz kultowego już filmu „Samochody”- Cars (Disney/Pixar). Co kwartał Oriflame
i Disney zaprezentują nowe, fantastyczne akcesoria dla fanów animowanych filmów. Zawieszka „Zaplątani”
(22,90 zł) może służyć jako dodatkowa
ozdoba kosmetyczki, bransoletki, naszyjnika czy breloczka do
kluczy. Naszyjnik “Zaplątani”
(39.90 zł) zrobiony z różowych
koralików, ozdobiony kwiatkami
i wisiorkiem z podobizną Roszpunki. Uzupełnia go bransoletka.
Nowoczesne księżniczki trzymają swoje kosmetyki i biżuterię w ślicznych kosmetyczkach
z Roszpunką (29.90 zł). Ładny
kubeczek „Zaplątani” (29,90 zł)

będzie idealny dla dziewczynki. Chłopcom napój będzie smakował teraz bardziej, jeśli zostanie wypity z kubka z podobiznami bohaterów filmu animowanego “Samochody”. W skład kolekcji wchodzą też: Gra w karty
pamięci “Samochody” i puzzle
“Samochody” (42 zł). Składają się z 35 części, papier z odnawialnych lasów nie jest wybielany chlorem.

Bez popękanych
Ochrona
dla urody
kóra reaktywna, skłonna do zaczerwienień i pękających naczynek
Swymaga troskliwej pielęgnacji, którą zapewnia linia kosmetyków ust
Perfect Beauty Cera Naczynkowa opracowana przez Laboratokóra na porium Kosmetyków Naturalnych Farmona. Dzięki składnikom: eksS
wierzchni ust
trakt z kasztanowca i miłorzębu japońskiego, wyciąg z oczaru wirgima cienką warnijskiego, wyciąg z żeń-szenia syberyjskiego i głogu, olejek z pestek
winogron i rutyna wzmacnia naczynka krwionośne, hamuje powstawanie pajączków, uspokaja nadwrażliwą cerę i łagodzi reakcje rumieniowe. W rezultacie skóra odzyskuje utraconą równowagę, naturalny koloryt oraz zdrowy, świetlisty wygląd. Kojący krem na dzień
SPF 10 nawilża i wygładza skórę oraz łagodzi podrażnienia, krem
wzmacniający na noc (wspomaga odporność skóry na stres, wzmacnia naczynia krwionośne oraz łagodzi reakcje rumieniowe), półtłusty
krem na dzień i na noc odżywia dodatkowo
wysuszoną skórę. Koncentrat obkurczający
naczynka z rutyną silnie wzmacnia i obkurcza
naczynka krwionośne,
zmniejszają ich
kruchość.
Ceny: od
10 zł do
12 zł.

Na własne oczy
Aby uwodzić pięknym, głębokim i wyrazistym
spojrzeniem, nie trzeba doklejać sztucznych rzęs. Można skorzystać z podwójnego tuszu do rzęs Oriflame
Beaty 2FX z pomysłowym systemem szczoteczek.
Specjalnie zaprojektowana niepozorna nakrętka ukrywa pomysłowy system szczoteczek. Odkręcając srebrną nakrętkę do 9 razy zwiększa się objętość rzęs, można wręcz hipnotyzować spojrzeniem. Odkręcając zaś
czarną nakrętkę podkreśla się i fantastycznie wydłuża rzęsy, dzięki czemu oczy zyskują wspaniałą oprawę oczu. Teraz 1 tusz oznacza podwójny,spektakularny efekt. Cena 34 zł (8 ml).
Stronę opracowała MONIKA MAŃKOWSKA

Kremowy płaszczyk
rem ochronny z lipidami SPF 15 na zimę IwoK
stin Sensitia jest przeznaczony do codziennej
ochrony przed niekorzystnym wpływem zimowej
aury na skórę. Zabezpiecza przed skutkami mrozu,
wiatru, gwałtownych zmian temperatur i promieniowania UV. Dzięki zawartości Phytowax® (ekstraktu z oliwek) oraz oleju macadamia intensywnie odżywia i regeneruje skórę. Jest szczególnie polecany
osobom uprawiającym sporty zimowe. Można stosować go u dzieci i niemowląt powyżej 3 miesiąca życia. Cena 31 zł (75 ml).

stwę naskórka oraz
nieliczne gruczoły
łojowe, co sprzyja łatwemu wysuszaniu. W okolicy
warg znajduje się
bardzo dużo receptorów, więc jest to
miejsce wrażliwe
na dotyk, ból i temperaturę. Emolium
poleca specjalny
dwufazowy balsam do do pielęgnacji ust, wysuszonych i spękanych na przykład
od wiatru, mrozu
czy choroby. Receptura stworzona
przez laboratorium
Nepentes z dermatologami została oparta o działanie dwóch preparatów: regenerującego i ochronnego.
Balsam regeneruje
mikrourazy naskórka i spierzchniętą, szorstką i popękaną skórę ust, uzupełniania
substancje dające wytrzymałość
i odbudowę naskórka oraz zabezpiecza przed ponownym wystąpieniem zmian. Cena: 30 zł
(2x7ml).
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Ze śmiercią za plecami
Rozmowa z KRZYSZTOFEM KOLBERGEREM, aktorem teatralnym i filmowym, reżyserem

- Mówi pan podczas spotkania z widzami „Chcę żyć,
a żeby żyć, muszę pracować...” To praca rodzi w panu
chęć życia?
- Lubię życie… Chciałbym
jeszcze trochę poczuć, co dobrego i złego może mi ono przynieść. Skoro jestem pod świetną opieką lekarzy, skoro są lekarstwa, które pozwalają utrzymać chorobę w ryzach, wracają
mi siły, a ciało jest mi coraz bardziej posłuszne, dlaczego mam
nie walczyć? Dlaczego się poddawać? Moja praca jest całym
moim życiem. Daje mi siłę. Pozwala walczyć ze złem, które
mi los przynosi. Powoduje nawet, że przestaję myśleć o tym
jak o złu, bo z niego rodzi się
dużo dobra.
- W czasie przygotowań do
premiery ,,Kocham O’Keefe”
trafił pan do szpitala. Małgorzata Zajączkowska, z którą pan gra, opowiadała, że
kiedy przyszła pana odwiedzić, spodziewała się zbolałego człowieka podłączonego do
rurek i szpitalnej aparatury.
Tymczasem pan leżał na łóżku w nieskazitelnie białej ko-

szuli i granatowym blezerze,
trzymając w rękach zrobioną
z patyczków, plastrów i karteczek szpitalnych… scenografię do spektaklu...
- Świadomość, że mam coś
do zrobienia, że do czegoś się
zobowiązałem, ktoś na mnie czeka, że zaangażowano w tę sztukę konkretne pieniądze, spowodowała niezwykłą mobilizację
organizmu. Poza tym, po operacji w dojściu do siebie pomaga
nie myślenie o chorobie i zajęcie
się pracą. To nieprawdopodobnie
pobudza do walki.
- Spektakl rozpoczyna się
śmiercią granego przez pana
bohatera. Później jest już tylko duchem, wspomnieniem. To
było dla pana trudne?
- Inscenizacyjnie, tak. Chodziło o to, by bez przebierania,
cofania się w czasie to było czytelne dla widza. Mój bohater –
o czym mówi Georgia O’Keefe
– mimo że zmarł, mając 82 lata,
wygląda tak, jak wtedy, gdy spotkała go po raz pierwszy.
- Chodziło mi bardziej o to,
czy problem śmierci Stieglitza przefiltrowanej przez pana

osobowość, nie był dodatkowym obciążeniem...
- Ja się wywijam śmierci od
17 lat... Oswajam z nią.
- I nie budzi lęku to, że jest
tuż za plecami?
- A czy każdy z nas nie żyje
ze świadomością, że ona czai się
za plecami? Nie boję się śmierci. Bardziej tego, co może być
przed nią – niedołęstwa, cierpienia, uzależnienia od najbliższych
i lekarzy. Nie chciałbym być dla
innych kłopotem… Oczywiście,
cały czas jestem pod szczególną
opieką lekarzy, wymagam innego jedzenia, trybu życia, reżimu,
regularnego przyjmowania leków, ale jestem w pełni sprawny, pracuję, szukam nowych wyzwań.
- Powiedział pan, że śmierć
pana nie przeraża, tylko – paradoksalnie – pozwala bardziej
kochać i doceniać życie...
- Na co dzień ciągle gdzieś
za czymś gonimy. Odsunęliśmy
od siebie śmierć... Nasi najbliżsi umierają w szpitalach i hospicjach, a nie – jak kiedyś – w rodzinnych domach. Dlatego nie
umiemy sobie radzić z cierpieniem, bólem, chorobą, odcho-

dzeniem. Separujemy się od tego. Nie umiemy przyjąć śmierci
w sposób naturalny. Ja przyzwyczaiłem się do niej... Niezwykłym doświadczeniem było dla
mnie pogodne odchodzenie Jana
Pawła II… Dzięki niemu trwam,
trzymam się, walczę i pogodnie myślę o momencie, w którym odejdę… Nie wiem, kiedy
to nastąpi…
- Od siedemnastu lat gra
pan śmierci na nosie...
- Nie gram... To zbyt niebezpieczne. Ale z drugiej strony ci,
którzy ze mną są, pracują, czasem nie mogą uwierzyć, że jestem w stanie wykrzesać z siebie
tyle energii!
- Skąd bierze pan siły?
Z wiary, nadziei i miłości?
- Z nie poddawania się. Muszę czasem uruchamiać w sposób nieco sztuczny swoje siły.
Ale potem okazuje się, że, narzucając sobie szybki rytm życia

i pracy, pokonuję każdy następny etap. I nawet jeśli na początku wydaje mi się, że tym razem
nie dam rady, daję i stawiam sobie kolejne zadania. Wciąż jestem ciekaw, co jeszcze uda mi
się zrobić... Jestem przykładem
tego, że niemożliwe staje się
możliwe. Właściwie... nie mam
prawa żyć. A żyję, pracuję, szaleję. Niedawno usłyszałem, że to
moje szaleństwo na scenie może innych mobilizować do walki. Moja znajoma poszła na ,,Kocham O’Keefe” z chorą na nowotwór koleżanką, która zupełnie się poddała. Kiedy zobaczyła mnie na scenie kilka miesięcy
po operacji, powiedziała: Jeśli on
tak może szaleć, i ja będę walczyć! To było ponad rok temu.
Wiem, że żyje i się leczy...
- Dlatego tak odważnie mówi pan o chorobie?
- Tak. Początkowo to był
Dokończenie na stronie 4

WARTO WIEDZIEĆ
Nazwisko Kolberger (ojca i Krzyszofa) zostało zmienione
w latach pięćdziesiątych XX wieku; pierwotnie zapisywane było jako Kohlberger.
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Ze śmiercią za plecami
Rozmowa z KRZYSZTOFEM KOLBERGEREM, aktorem teatralnym i filmowym, reżyserem
Dokończenie ze strony 3

przypadek. Potem zacząłem mieć
świadomość, jak ważne może
być dla innych chorych na raka wzbudzanie nadziei i dawanie
przykładu, że trzeba walczyć, że
można żyć z chorobą i być pożytecznym, szczęśliwym, mieć
satysfakcję z życia... Nowotwór
nie musi być wyrokiem. Ja rodziłem się cztery razy. Po raz pierwszy w 1950 w Gdańsku, a potem – po każdej poważnej operacji…
- Mówi pan o tym w wywiadzie-rzece ,,Przypadek-nieprzypadek. Rozmowy między
wierszami księdza Twardowskiego”...
- Ta rozmowa była prowa-

dzona dziesięć dni przed kolejną
operacją. Miałem pełną świadomość, że to może być moje ostatnie... moja ostatnia rozmowa…
- ,,Kocham O’Keefe” to
sztuka o miłości. Miłości daleko większej niż człowieka do
człowieka – miłości do sztuki,
świata, piękna. Ponoć zdanie
o ,,służeniu pięknu” jest pana
autorstwa. Pan temu pięknu
służy 35 lat...
- Bo piękno jest pociągające.
Trzeba tylko wyrobić w sobie
potrzebę sięgania po nie, czerpania z niego. Przyjemniej się żyje, kiedy widzi się dookoła siebie piękno. Ale do tego trzeba
dorosnąć. Jak już się człowiek
nasyci kolejnymi przedmiotami,
którymi się otoczył, zaczyna do-

ceniać drobiazgi, które drobiazgami wcale nie są. Czując ulotność życia, zachwycam się tym,
że słońce świeci, że kwiaty kwitną, że w przyrodzie to, co zimą
umiera, wiosną się odradza. To
cudowne...
- Mówi pan, że choroba
zmieniła pana podejście do życia i zawodu. W jakim sensie?
- Mając świadomość, jak niewiele mam czasu, utwierdziłem
się w przekonaniu, że nie wolno
mi marnować ani chwili na rzeczy błahe. Staram się teraz robić
ważne, choćby to były ,,tylko”
epizody, jak ten w ,,Katyniu”
Wajdy czy w filmie o Popiełuszce. Czerpię z tego ogromną satysfakcję, może nawet większą
niż z wielkich ról... Życie mnie

rozpieściło i przez lata grałem
główne, duże role w filmie, teatrze, telewizji. Dziś nie pod
wszystkimi bym się podpisał...
- A reżyseria?
- Traktowałem ją jak przygodę, zawodowy romans. Jestem
aktorem i nim pozostanę. Pierwszą propozycję reżyserowania
dostałem po pierwszej operacji.
Świadomość, że za chwilę może mnie nie być, spowodowała
większą odwagę, chęć posmakowania czegoś nowego, sprawdzenia się, udowodnienia sobie,
że dam radę. Teraz to już nie za-

bawa. Podjąłem się kolejnego
zadania.
- Kocha pan scenę…
- Jest w niej coś przyciągającego. Nawet jeśli w życiu nie
można się odnaleźć, jest się nieśmiałym, ma kompleksy, aktorstwo pozwala iść w inne, lepsze
rejony życia. Na scenie jestem
silniejszy, odważniejszy.
ROZMAWIAŁA
AGNIESZKA MOSKALUK
FOT. - HANNA KAUP

Rozmowa ta była opublikowana w numerze 1/147 „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO” z 16 stycznia 2008

Krzysztof Kolberger (ur. 13 sierpnia 1950 r. w Gdańsku,
zmarł 7 stycznia 2011 r. w Warszawie), polski aktor i reżyser teatralny.
Warszawską PWST ukończył w 1972 roku; debiutował na
deskach Teatru Śląskiego. Po okresie górnośląskim zaangażował się w Teatrze Narodowym w Warszawie, gdzie grał między innymi w „Dziadach”, „Wacława dziejach” i „Weselu”.
Jako reżyser wystawił „Krakowiaków i górali” (Opera
Wrocławska, później Teatr Wielki w Warszawie), „Nędzę
uszczęśliwioną” (również Teatr Wielki), „Żołnierza królowej Madagaskaru” (Opera Szczecińska) oraz „Królewnę Śnieżkę i siedmiu krasnoludków”. W jego ocenie jednym z najważniejszych zadań aktorskich w jego karierze
było powierzenie mu przez Telewizję TVN przeczytania testamentu papieża Jana Pawła II w czasie żałoby po jego
śmierci w kwietniu 2005 roku.
Krzysztof Kolberger od wielu lat zmaga się z chorobą
nowotworową. Aktor dwukrotnie był operowany, co – jak
sam twierdzi - w istotny sposób zmieniło jego podejście do
życia i do wykonywanego zawodu, w tym wpłynęło na podjęcie się przez niego – prócz grania na scenie – także reżyserowania. Mówi o tym opublikowana w 2007 roku książka-wywiad „Przypadek nie-przypadek. Rozmowa między
wierszami księdza Jana Twardowskiego”. Wystąpił także
jako narrator i solista u boku Krystyny Tkacz, Beaty Rybotyckiej i Krzysztofa Gosztyły w „Mszy Polskiej” H.F. Tabęckiego, do słów ks.Twardowskiego.
Znany jest między innymi z ról w Romeo i Julii, Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny, Kornblumenblau oraz Najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy.
W latach osiemdziesiątych XX wieku dubbingował rolę
Rudiego Jordacha w serialu telewizyjnym produkcji USA
„Pogoda dla bogaczy”. W roku 2000 był narratorem w reżyserowanej przez Andrzeja Wajdę ekranizacji poematu
Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”.
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Baza na Krzesinach bez tajemnic
Eksploratorzy zbadali żelbetowe monstrum
Dwudziesty dziewiąty dzień maja 1944 roku zapisał się
czarnymi zgłoskami w dziejach hitlerowskiego przemysłu
zbrojeniowego. W tamten świąteczny poniedziałek lotnictwo amerykańskie zbombardowało bowiem podpoznańskie
zakłady lotnicze Focke-Wulfa, unicestwiając je na dobre. Po
latach do Krzesin zjechali się z całego kraju eksploratorzy, by
wyjaśnić wojenne tajemnice tego miejsca.
LESZEK ADAMCZEWSKI
znańskie fabryki Hitlera” z cyklu „Strefa militarna” można
usłyszeć relację Bożeny Lorkowskiej. Mówiła ona między
innymi:
„Wezwanie do Urzędu Prao żelbetowe cy, czyli niemieckiego Arbeitm o n s t r u m , samtu, dostałyśmy 7 lutego 1942
przez lotników roku. W rozruchu była już fabrynazywane cza- ka Focke-Wulta w Krzesinach,
sami bunkrem, gdzie do pracy były potrzebne tya czasami obiek- siące ludzi. Musiałyśmy natychtem na placu cen- miast zgłosić się na targach potralnym, „zdobi” 31. Bazę Lot- znańskich. I tam były też działy
nictwa Taktycznego na poznań- szkoleniowe. Nauczyłyśmy się piskich Krzesinach. W bazie tej łowania, trzymania narzędzi i tapełnią służbę zakupione w Sta- kich podstawowych rzeczy. Po
nach Zjednoczonych odrzutowe przeszkoleniu przenieśli mnie na
samoloty wielozadaniowe F-16 rewolwerówkę, to jest taka mai w związku z tym często gosz- łą tokarenkę. Fabryka produkoczą w niej politycy i wojskowi wała samoloty myśliwskie Focz państw Paktu Północnoatlan- ke-Wulf 190. Były one podobno
tyckiego. Widząc ów bunkier co szybsze i zwrotniejsze od Mesbardziej ciekawscy goście do- serschmittów. To było najnowsze
wiadują się, że pozostał on z cza- dziecko niemieckich konstruksów, gdy naziści zbudowali tu torów”.
Żelbetowe monstrum nie jest
ogromną fabrykę – główną część
poznańskiej filii zakładów lotni- jedynym obiektem, który pozoczych Focke-Wulf Flugzeugbau stał na terenie 31. Bazy LotGmbH. Od końca 1941 roku by- nictwa Taktycznego z czasów
ły one – obok Deutsche Waffen- wojny. Kiedyś było ich więcej,
und Munitionsfabriken, czyli za- a raczej więcej było ruin i grukładów „Cegielskiego” – najbar- zów, które pod koniec lat 60.
dziej dynamicznie rozwijającym minionego wieku rozkazał ususię przedsiębiorstwem w wojen- nąć generał Wojciech Jaruzelski, gdy w 1968 roku objął on
nym Poznaniu.
Fabryka Focke-Wulfa swe urząd ministra obrony narodohale produkcyjne i magazyny wej PRL. Większość rzucająposiadała na początku na te- cych się w oczy ruin rzeczyrenach Międzynarodowych Tar- wiście usunięto, a inne obiekty
gów Poznańskich. W 1941 ro- zaadaptowano na nowe potrzeku w okolicach podpoznańskiej by. I tak na przykład charaktewtedy wioski Kreising, czy- rystyczny hangar z czasów druli właśnie Krzesin, zbudowano giej wojny światowej po grunmiędzy innymi dużą halę pro- townym remoncie służy polskim
dukcyjną i lotnisko z całą infra- lotnikom, podobnie zresztą jak
kilka innych budynków, gdzie
strukturą.
W zrealizowanym w 2009 urządzono warsztaty i magazyroku przez Rafała Biernackie- ny. Tylko niewielki lasek liściago z poznańskiego oddziału TVP sty kryje żelbetowy szkielet koSA filmie dokumentalnym „Po- lejnej hali produkcyjnej zakła-

SENSACJE
Z
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dów Focke-Wulfa z ciągle jeszcze widocznymi śladami po eksplozji amerykańskiej bomby.
Niedaleko pozostał również
niezasypany lej po eksplozji innej bomby zrzuconej podczas
amerykańskiego nalotu na Posen, który w drugi dzień nieobchodzonych w Rzeszy Zielonych Świątek, 29 maja 1944 roku, unicestwił główną część filii
zakładów Focke-Wulfa, właśnie
tę koło Krzesin.
O podziemnej części tej niemieckiej fabryki od dawna mówiło się w kręgach ludzi interesujących się drugą wojną światową. Podziemia te mają być
zalane. Przed laty, w publikacji poświęconej produkcji samolotów Focke-Wulf w wojennym Poznaniu („Twój Tydzień”
z 4 sierpnia 2004 roku), zacytowałem poniższą wypowiedź poznańskiego eksploratora Pawła
Piątkiewicza:
„Jeden z oficerów jednostki wojskowej w Krzesinach swego czasu opowiadał mi, że przed
laty do tych podziemi zeszli wojskowi płetwonurkowie. W mętnej wodzie, przy niemal zerowej widoczności, zauważyli tylko zarysy czegoś, co uznali albo
za maszyny produkcyjne, albo za
zmagazynowane silniki lotnicze.
Nie sprawdzili tego, ponieważ
obawiali się jakichś min-pułapek. Próbowano też wypompować wodę, ale musi tam być jakieś nieznane źródło zasilania,
bo – mimo pracy bardzo wydajnych pomp – wody nie ubywało.
Potem zejście do zalanych podziemi zabetonowano”.
Przez lata nie tylko Piątkiewicza męczyła wizja zalanej podziemnej hali produkcyjnej poznańskiej filii zakładów Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH. I dopiero w minionym roku, dzięki wsparciu
tej inicjatywy przez dowódcę
31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, pułkownika dyplomowanego pilota Cezarego Wiśniewskiego, udało się zweryfikować
krążące pogłoski. Na początku października 2010 roku poznańskie Stowarzyszenie Ar-
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Tajemniczy obiekt żelbetowy z czasów niemieckiej fabryki samolotów Focke-Wulfa stoi na lotnisku wojskowym
w Poznaniu-Krzesinach

Mirosław Kopertowski przez wykuty w żelbecie otwór opuszcza zalaną
piwnicę. Obok Paweł Piątkiewicz.

cheologii i Ochrony Zabytków
Militarnych „Perkun” i Grupa Eksploracyjna Miesięcznika „Odkrywca” zorganizowali bowiem na Krzesinach akcję
poszukiwawczo-penetracyjną.
Z Krakowa z georadarem
przyjechał doktor Wiesław Nawrocki, z Wrocławia dotarł wraz
ze sprzętem Mirosław Kopertowski z Grupy Nurków Jaskiniowych, przyjechali przedstawiciele GRALmarine zajmujący
się między innymi oświetleniem
podwodnym. Stawili się również
poznańscy eksploratorzy z „Perkuna” z jego prezesem Pawłem
Piątkiewiczem, który wspólnie
z Łukaszem Orlickim ze wspomnianej grupy eksploracyjnej
opracował plan całej akcji.
Zejście do zalanych podziemi znajdowało się w żelbetowym monstrum i – na co wszystko wskazuje – po wojnie zostało rzeczywiście zabetonowane.
Za zgodą kapitana Waldemara
Stefaniaka, który podczas akcji reprezentował dowódcę bazy, w betonowej posadzce wykuto otwór, przez który wcisnął się Mirosław Kopertowski
wyposażony w kamerę telewizyjną. Na ekranie laptopa mogliśmy więc na bieżąco oglądać
to, co pod nami, w wodzie, widział płetwonurek.
Wielka rzekomo hala produkcyjna okazała się piwniczną częścią bunkra. Pomieszczenie jest
puste i trochę za małe, by mogły
tu stać maszyny produkcyjne czy
zmagazynowane silniki samolotowe. W wodzie zalegają powojenne śmieci i fragmenty rozkruszonego betonu z wykutych
dziur w stropie (lub w posadzce patrząc od strony pomieszczeń bunkra), bo ta zrobiona teraz przez eksploratorów nie była jedyną.
Kopertowski zauważył też
w wodzie coś, co od biedy można uznać za przejścia (o szerokości około 80 centymetrów) do
dalszych części podziemi. Czy
one rzeczywiście istnieją? To już
na powierzchni sprawdzał Wiesław Nawrocki i jego georadar.
Przez ponad godzinę „prześwietlał” on teren wokół bunkra.

– Szczegółowe badania to zapewne potwierdzą, ale na razie
niczego tu nie widzę. W jednym
tylko miejscu georadar coś zarejestrował. Prawdopodobnie to
jakiś wychodzący z bunkra kanał technologiczny – na gorąco
Nawrocki komentował wstępne
wskazania georadaru.
Paweł Piątkiewicz był więc
nieco zawiedziony, bo liczył,
że na lotnisku odkryte zostaną
większe podziemia niż duża nawet piwnica. Eksploratorom nie
udało się również odpowiedzieć
na najważniejsze chyba pytanie
– do czego służyło to żelbetowe
monstrum?
– Rozpatrywaliśmy – mówił
tuż po akcji Łukasz Orlicki – kilka hipotez, ale po kolei odrzuciliśmy wszystkie. To ani hamownia,
ani siłownia, bo zakładowa elektrownia była w innym miejscu,
ani nawet schron przeciwlotniczy. Nasi ludzie, którzy widzieli
niejedno, w tym najdziwniejsze
obiekty z czasów drugiej wojny
światowej, tutaj stali bezradni.
Na zdjęciach lotniczych, wykonanych przez amerykańskie
„latające fortece” B-17 29 maja 1944 roku na kilka chwil
przed zrzuceniem bomb na poznańską filię zakładów Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH, widać tylko dach ogromnej hali
produkcyjnej. A więc to żelbetowe monstrum stało w samym
centrum tej hali, bo jej zarys na
ziemi jest jeszcze dzisiaj dobrze
widoczny. Zachowała się także
jej betonowa posadzka.
W tamten majowy dzień hala
ta została wraz z innymi obiektami zakładów Focke-Wulfa poważnie uszkodzona przez amerykańskie bomby i Niemcy już
ich nie odbudowali, produkcję
samolotów przenosząc do pobliskich Gondek (Gądek), gdzie
w błyskawicznym tempie zbudowano nowy zakład.
Piątkiewicz liczy jeszcze na
zamówione w Bundesarchiv dokumenty na temat zakładów Focke-Wulfa z lat wojny. Być może
tam kryje się rozwiązanie zagadki żelbetowego monstrum z lotniska na Krzesinach.
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Kombatant bez kolejki
W Wielkopolsce mieszka około 16 tysięcy kombatantów
i osób represjonowanych. Średnia ich wieku to 86 lat. Zapewnienie tym osobom godnych warunków leczenia, nie tylko
zgodnie z zapisami Konstytucji RP, ale przede wszystkim
zgodnie z tradycją i względami moralnym nakazują otoczyć
szczególną troską tych wszystkich, którzy z poświęceniem
walczyli o wolną i niepodległą Polskę to nasza powinność.
a temu służyć Porozumienie muje do wiadomości Dyrektor
„Szpitale przyjazne komba- Wielkopolskiego Oddziału Wojetantom”, któremu patronuje Ma- wódzkiego Narodowego Fundurek Woźniak, marszałek Woje- szu Zdrowia.
wództwa Wielkopolskiego oraz
Podstawowym celem podpiKrzysztof B. Piwoński, przewod- sania dokumentu jest respekniczący Konwentu Starostów towanie prawa kombatantów
Województwa Wielkopolskiego. do korzystania - poza kolejnoPorozumienie zostało podpisane ścią i bez skierowań od lekapodczas spotkania we wtorek 9 rza - ze świadczeń opieki zdrolistopada 2010 roku o godzinie wotnej oraz usług farmaceu12.00 w sali PAN przy ulicy Wie- tycznych udzielanych w apteniawskiego 17/19 w Poznaniu.
kach. Uzgodnienia dotyczą podStronami Porozumienia są stawowej opieki zdrowotnej, amWojewódzka Rada Kombatan- bulatoryjnej opieki specjalistycztów i Osób Represjonowanych nej, leczenia szpitalnego, opieki
oraz 34 jednostki ochrony zdro- psychiatrycznej i leczenia uzależwia w regionie. Zgodnie z zapi- nień, rehabilitacji leczniczej oraz
sami, treść Porozumienia przyj- leczenia stomatologicznego. (na)

M

SZPITALE PRZYJAZNE KOMBATANTOM
(Informacja dla osób korzystających z przywilejów kombatanckich)

Cele programu

•

zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym
warunków do prawidłowego leczenia poprzez pełną realizacjĊ
obowiązujących zapisów zawartych w znowelizowanej
ustawie z 27 sierpnia 2004r o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Ğrodków publicznych.( Dz. U. z 2008r, nr 164
poz.1027, ze zm.)

•

respektowanie prawa kombatantów do korzystania poza
kolejnoĞcią i bez skierowaĔ od lekarza ze ĞwiadczeĔ opieki
zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w
aptekach.

Rodzaje dokumentów
uprawniających do
ĞwiadczeĔ
zdrowotnych

•

kombatanci

na podstawie zaĞwiadczenia o uprawnieniach

kombatanckich wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych
•

inwalidzi wojenni na podstawie legitymacji inwalidy wojennego
wydanej przez Zakład UbezpieczeĔ Społecznych o symbolu
ZUS Rw-51

•

osoby represjonowane na podstawie legitymacji wydanej przez
Zakład UbezpieczeĔ Społecznych o symbolu ZUS Rw-52

Rodzaje ĞwiadczeĔ
zdrowotnych

Podstawowa opieka
zdrowotna
( poza kolejnoĞcią )

•

podstawowa opieka zdrowotna

•

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

•

leczenie szpitalne

•

opieka psychiatryczna i leczenie uzaleĪnieĔ

•

rehabilitacja lecznicza

•

leczenie stomatologiczne

•

Ğwiadczenia zdrowotne kontraktowane odrĊbnie

•

Ğwiadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej udzielane są na ogólnych zasadach obowiązujących
ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Wykaz placówek służby zdrowia województwa wielkopolskiego,
które przystąpiły do programu „SZPITALE PRZYJAZNE KOMBATANTOM” opublikujemy w kolejnym numerze „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”, który ukaże się 26 stycznia.

ABC domu szeregowego
Domy segmentowe (szeregowce) zdobywają coraz większą popularność na
rynku nieruchomości. Usytuowane najczęściej na obrzeżach dużych miast
są znacznie tańsze niż domy wolno stojące, a dobrze zaprojektowane mogą
być równie wygodne i funkcjonalne. Na co zatem zwrócić uwagę kupując taką
nieruchomość?
ieszkanie w budynku szeregowym nie
- Zauważyliśmy, że domy szeregowe
każdemu musi odpowiadać. Jeśli jedsprzedają się najszybciej. Wynika to przede
nak jesteśmy w stanie zaakceptować bliskość
wszystkim z ich atrakcyjnej ceny. Dla przysąsiadów, możemy sporo zyskać. Gdy posiakładu na naszym osiedlu taki dom, o podamy ograniczoną sumę pieniędzy, wybranie
wierzchni 138,00 mkw. i na działce 261,00
ekonomicznej opcji wcale nie musi wiązać
mkw., można kupić już za 438 tys. zł, czysię z obniżeniem komfortu życia. Domy szeli mniej więcej tyle, ile kosztuje 3-pokojoregowe są idealnym rozwiązaniem dla osób,
we mieszkanie w Poznaniu - mówi Dawid
które chcą mieszkać w zielonym otoczeniu
Sztandera, prezes firmy Novum Plus, któpoza miastem, cieszyć się swobodą, dużą pora w podpoznańskim Lusówku realizuje II
wierzchnią mieszkalną i własnym ogrodem,
etap Osiedla Rozalin.
a niekoniecznie stać je na dom wolno stojąCo ciekawe, deweloper w tej cenie ofecy, który od szeregowego jest droższy średruje takie udogodnienia, jak przygotowane już
nio o ok. 150 tys. zł.
w salonie miejsce do wybudowania kominka
Duża popularność takich nieruchomości
z instalacją podposadzkową oraz system podpowoduje, że podmiejskie osiedla dzieli się
podłogowego centralnego ogrzewania z koprzede wszystkim na dwa typy zabudowań:
tłem gazowym. Sam budynek został wykonawolno stojące i szeregowe. To umożliwia zany m.in. z pustaków ceramicznych i dachówmieszkanie w zaplanowanej architektoniczki ceramicznej, a podjazd i podejście do donie i funkcjonalnie przestrzeni.
mu z kostki betonowej na gotowo. (na)
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Noworoczne objawienie
BABSKIE
GADANIE
biegły rok
U
zakończył
się dla mnie
oświeceniem!
Pełne objawienie, a wszystko
za sprawą Iwonki.
Iwonka jest moją znajomą.
Jest też mężatką od trzech lat.
Mężatką to zresztą mało powiedziane. Iwonka jest absolutną
superżoną! W domu ma czysto
do obrzydliwości, czym wpędza
mnie w kompleksy. Z podłogi
można jeść dosłownie, chociaż
mąż nigdy nie widział Iwonki
przy tak poniżającym zajęciu jak
wycieranie kurzu, czy (o zgrozo!) szorowanie klozetu. Domowym obiadkiem mąż raczy
się codziennie, chociaż nigdy
nie widział Iwonki sterczącej
przy garach. W szafie małżonek zawsze znajduje wyprane
i wyprasowane gacie, oraz inne
odzienie mimo iż nigdy przy tych
zajęciach Iwonki nie widział.
Do tego Iwonka zawsze jest
odpowiednio ufryzowana, umalowana, wydepilowana, wyperfumowana i ubrana nie w jakieś
tam domowe dresy czy szlafrok,
ale z gustem i smakiem. W jej
szafie nie znajdziecie ani sztuki
bielizny z bawełny przemysłowej. Gardzi tym. Atłas, jedwab
i satynka to i owszem. Mąż
nigdy nie widział u Iwonki wałków, odrostów czy maseczki na
twarzy podziwia jedynie efekty
końcowe.
Ja to co innego. Widywałam już ten ideał wysmarowany

kremem do depilacji, upstrzony
glinianą maseczką z Morza Martwego jak miota się dziko między
zupą ogórkową, a szorowaniem
wanny cifem. Mąż Iwonki takich
atrakcji jest pozbawiony. Może
za to liczyć na ciepłą kolację podaną przez seksbombę w czarnych kabaretkach i 15-centymetrowych szpilkach. Iwonka robi
takie rzeczy!!! Kładzie się też
do łóżka w pełnym makijażu na
wypadek gdyby przyszły kochanemu do głowy jakieś figle. Co
prawda, kiedy mąż zaśnie idzie
do łazienki i zmywa, ale ponieważ wstaje zawsze pierwsza
rano nakłada świeży make-up.
W ten sposób ślubny nie widział
jej nigdy soute!
Iwonka robi jeszcze milion
innych, cudownych rzeczy obliczonych tylko na to by sprawić
przyjemność i uszczęśliwić swojego męża. A to zwyczajny facet.
Ani głupi ani specjalnie mądry,
żaden Adonis, średniego wzrostu, bardziej gruby niż chudy.
Ot przeciętny mężczyzna. Może
jednak ciut więcej niż przeciętny, bo docenia starania Iwonki
i ogólnie jest z niej zadowolony.
I myślicie pewnie, że Iwonka
nic więcej poza obskakiwaniem
małżonka nie robi? Nieprawda!
Iwonka jest oczytana. Interesuje
się teatrem i pracuje zawodowo!
Co prawda tylko na pół etatu
i do tego 2 z 5 dni roboczych
może pracować w domu, ale
jednak. Nie wiem jak ona to
wszystko godzi i dlaczego, ale
jest to źródłem mojej nieustającej frustracji i podświadomej
chęci dorównania temu wzorowi
niedoścignionemu. A raczej było
przed oświeceniem.
Dwa dni przed Sylwestrem
zadzwoniła Iwonka i wycharczała agonalnie „wezwij lekarza za-

nim on mnie rzuci”. Poznałam ją
tylko po tym obsesyjnym strachu
przed porzuceniem, bo głos do
niczego był niepodobny. W 20
minut byłam u Iwonki. Leżała
w wymiętej pościeli jak kupka
nieszczęścia. Bez makijażu, rozpalona, mokre od potu włosy
przyklejone do czoła, pod oczami sińce, usta blade jak kreda.
Do tego zapłakana i dygocząca
od gorączki. W progu sypialni
stał śmiertelnie przerażony małżonek i powtarzał w kółko „jak ty
wyglądasz, jak ty wyglądasz”.
A Iwonka wyglądała jak każdy chory na grypę człowiek. Najprawdziwsze grypsko stwierdził
zresztą wezwany lekarz. Zapisał
całą masę lekarstw, kazał się
Iwonką opiekować i poszedł. Ja
też już wychodziłam, kiedy Iwonka szepnęła błagalnie, że może
bym jej ślubnemu obiad jakiś
ugotowała...
Puknęłam się w czoło i wróciłam do domu. Spojrzałam na
swojego chłopa i mnie olśniło.
Widział mnie i bez makijażu i w
starym dresie, z wałkami na głowie, pijaną na imprezie i z kacem
po. Zjadł niejeden mało udany
obiad z paczki, niejednokrotnie
musiał pomagać w sprzątaniu
i opiekować się mną w chorobie,
a jednak ciągle tu jest! Jest, zachowuje się jak człowiek, kiedy
zajdzie potrzeba i jednak mnie
kocha.
Ucałowałam chłopa serdecznie (co go nieco zdziwiło)
i pierwszy raz pomyślałam, że
Iwonka jest strasznie głupia.
Kamień spadł mi z serca. Frustracja zdechła i podziękowałam
Najwyższemu, że nie ukręciłam
na siebie takiego bata jak ta
durna Iwonka.
MAŁGORZATA
MARKOWSKA

Straciłłem wiarę
Straci
wiarę w POLSKĘ
POLSKĘ
TAK
MYŚLĘ
OLSKA Polaków robi w koP
nia. Albo, mówiąc dobitnie,
oszukuje. To smutna konkluzja, bo
jak może się czuć ktoś oszukiwany
przez własne państwo? Jak bezpaństwowiec, jak sierota, jak drzewo pozbawione korzeni? Trudno
tak żyć, gdy cały czas ma się wrażenie, że nie jest się u siebie.
Tak, rok 2011 dobrze się nie
zaczął. POLSKI rząd oznajmił
oficjalnie, że nie zamierza przestrzegać umów społecznych i podjął decyzję, że od 1 kwietnia do
Otwartych Funduszy Emerytalnych trafiać będzie 2,3% naszej
składki na imienne konta (dotychczas 7,3%), a owe 5% przelane zostanie do ZUS-u. Nikt nikogo o nic
nie pyta, nikt niczego z nikim nie
konsultuje.
Kilkanaście lat temu byłem jednym z kilkunastu milionów osób,
które umówiły się z ówczesnym
POLSKIM rządem, że będę gromadził kapitał na swoją przyszłą
emeryturę także w tak zwanym II
filarze, czyli w OFE. Jedni oby-

watele (ci wtedy najstarsi) – zależało to od daty urodzenia – nie
mogli odkładać w OFE, trochę
młodsi mogli wybierać czy chcą,
jeszcze młodsi MUSIELI. Tak się
POLSKA z nami umówiła.
Nie jest dla mnie istotne, że inny rząd reformę emerytalną wprowadzał, a rząd PO ją praktycznie
likwiduje. W jednym i w drugim
przypadku był to POLSKI rząd,
dlatego czuję się oszukany przez
POLSKĘ.
POLSKA sięgnęła łapą bezczelnie do naszych kieszeni, bo podobno tego wymagają kiepskie finanse publiczne. Mam gdzieś stan
finansów publicznych, gdy widzę
dookoła jak marnowane są na
każdym kroku publiczne pieniądze, jak robi się wszystko, by trafiały na konta kolegów z klasy lub
boiska. Niech rząd, niech PO zacznie od siebie, od swoich kolegów
poupychanych w radach nadzorczych i zarządach państwowych
spółek.
W tym kontekście ostatni numer PO przypomina już kpinę
w żywe oczy. Oto rząd pisze ustawę, która pozwala zwolnić 10%
urzędników, a wszystko po to, by
poprawić publiczne finanse. Jak
ich zatrudniano, to też najpierw
trzeba było napisać ustawę? Za
rządów PO przybywa urzędasów

jak grzybów po deszczu i jakoś
dla każdego pensyjka - jest, jakiś
tam telefon komórkowy przez który gada 24 godziny na dobę (bo
sam rachunków nie płaci) - jest,
jakiś laptopik - jest, jakaś kilometrówka - jest, jakaś premia co miesiąc wpada...
Tymczasem prezydent Bronisław Komorowski nabrał podejrzeń, że może ta ustawa nie jest
zgodna z Konstytucją i postanowił zapytać o to Trybunał Konstytucyjny. Szkoda, że nie ma wielkich
szans, by podobne rozterki miotały nim w przypadku okradania
nas z szansy oszczędzania w OFE.
Może to wsadzanie łapy do cudzej
kieszeni też nie jest konstytucyjne? Bo na pewno nie jest uczciwe.
Umowy łamią tylko ludzie niegodni szacunku.
Nie jestem zwolennikiem OFE,
uważam że funkcjonują one kiepsko, a ludzie tam zatrudnieni zarabiają zbyt dużo, bo są za wysokie
prowizje. Ale może łatwiej ustawowo obniżyć prowizje i zmusić
ustawowo zarządzających OFE
do większej gospodarności niż zrywać umowy społeczne. Bo wtedy
nikt już nikomu w nic nie uwierzy.
Straciłem wiarę w POLSKĘ.
Panie premierze, czy warto było…
TOMASZ MAŃKOWSKI
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Obchody 92. rocznicy
powstania wielkopolskiego
poniedziałek, 27 grudnia 2010 roku, pod pomnikiem PowstańW
ców Wielkopolskich zgromadzili się przedstawiciele władz
państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, harcerze, żołnierze oraz rodziny powstańców. W oficjalnych obchodach 92. rocznicy powstania wielkopolskiego, organizowanych przez samorząd województwa wielkopolskiego, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego i władze Poznania, uczestniczył także Starosta Poznański, Jan Grabkowski.
Obchody rozpoczęły się o godzinie 10.15 na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Delegacje złożyły kwiaty na mogile generała Stanisława Taczaka. Następnie przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich odbyły się główne uroczystości.
Przemówienie wygłosił Marszałek Marek Woźniak i prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Stefan Barłóg.
Następnie odczytano list prezydenta Bronisława Komorowskiego,
w którym napisał:
,,Przesłanie powstania wielkopolskiego jest aktualne w XXI wieku i wciąż inspiruje Polaków. Jako prezydent RP chciałbym, abyśmy
nigdy nie rezygnowali ze śmiałych planów, byśmy szukali szans ich
realizacji, nawet jeśli okoliczności nie sprzyjają. Potrafimy odnosić
sukcesy, tak jak Wielkopolanie 92 lata temu”.
Po zakończeniu uroczystości i złożeniu kwiatów oraz wieńców
przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich wszyscy zebrani przeszli do kościoła farnego, gdzie odbyła się msza święta w intencji powstańców wielkopolskich, celebrowana przez Metropolitę Poznańskiego, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. W drodze do kościoła
złożono kwiaty pod tablicami pamiątkowymi Franciszka Ratajczaka, Dowódców Powstania Wielkopolskiego, Ignacego Jana Paderewskiego a także pod pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Tomasz Skupio
Asystent Starosty Poznańskiego

Powiat Poznań
Poznański w obiektywie Rajd Wielkiego Serca
WOŚ
WO
ŚP 2011
- kalendarz na rok 2011
Już po raz drugi Powiat Poznański przygotował limitowaną serię 500 eleganckich
kalendarzy. Przygotowana
na zbliżający się 2011 rok
edycja nosi tytuł „Powiat
Poznański w obiektywie”.
trzynastu wyjątkowych
ujęciach przedstawione w nim zostały wybrane
atrakcje turystyczne, a wśród
nich Zamek w Kórniku i Pałac w Rogalinie, Wielkopolski
Park Narodowy, Puszcza Zielonka oraz nadwarciańskie łęgi
i dęby w Rogalinku.
Celem autorów zdjęć było
ukazanie piękna najbliższych
okolic Poznania niezależnie
od pory roku. Dlatego też w kalendarzu obok pełnych słońca
letnich zdjęć znajdziemy także zimowe pejzaże oraz nostalgiczne obrazy jesieni i kolorowe fotografie wiosny w powiecie.
Ziemowit Maląg
Wydział Promocji

W

Razem dla dzieci z chorobami urologicznymi
i nefrologicznymi

Kolejna edycja imprezy towarzyszącej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy „RAZEM DLA DZIECI Z CHOROBAMI UROLOGICZNYMI I NEFROLOGICZNYMI” odbędzie się w tym roku
w Biedrusku. Organizatorem Rajdu Wielkiego Serca WOŚP 2011
jest Stowarzyszenie Grupa Aktywnych Awangarda, zaś patronat
nad imprezą objął Jan Grabkowski, Starosta Poznański.
achęceni sukcesem ubiegłowe. Klasa turystyk prowadziła
rocznej Akcji Wielkiego Serszlakiem obfitującym w cieca - WOŚP 2010, Powiat zaprokawostki turystyczno–histosił na kolejną edycję imprezy toryczne;
warzyszącej Wielkiej Orkiestrze • wyczyn – trasa dla aut przyŚwiątecznej Pomocy w 2011 rogotowanych do poruszania
ku. Tym razem trasa Rajdu Wielsię w terenie. Wszystkie mokiego Serca prowadzić będzie
dyfikacje były dopuszczone,
przez kryjący w sobie niesaoprócz możliwości korzystamowity potencjał do uprawiania z wyciągarek (uwaga! donia Off-Road’u, teren poligonu
puszczalne były ręczne wyciąw Biedrusku oraz tereny przylegarki typu tirfor). Obowiązgłe. Impreza skierowana jest do
kiem było posiadanie solidposiadaczy wszelkiego typu ponych zaczepów z przodu i tyjazdów 4x4 i SUV.
łu auta. Cały szpej pomocny
W skrócie:
w terenie: mile widziany;
Co: Rajd Wielkiego Serca – • extreme E – trasa dla samoWOŚP 2011
chodów wyposażonych w wyGdzie: Poligon BIEDRUSKO
ciągarki elektryczne;
i okolice
• extreme M – trasa dla samoKiedy: 9 stycznia 2011 r.
chodów wyposażonych w wyZapisy: formularz zgłoszeniowy
ciągarki mechaniczne.
był na stronie www.wosp4x4.pl
W klasach exstreme E i
Kontakt: Jarek: 692- 582-888
M obowiązkowe były pasy do
Start i finał imprezy: w udo- wyciągarki.
stępnionym punkcie poligonu
Impreza inicjowana byBiedrusko.
ła przez: Stowarzyszenie GruPrzygotowano 4 klasy star- pa Aktywnych Awangarda oraz
towe:
4x4wlkp.pl
• turystyk – trasa dla aut seSzczegóły na stronie: www.
ryjnych i lekko zmodyfikowa- wosp4x4.pl
nych, czyli wszystkie auta typu
Karolina Baryło
SUV, z przeznaczeniem na roStowarzyszenie Grupa
dzinne wyprawy bezciśnienioAktywnych Awangarda
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Zobacz, gdzie kr
krę
ęcono kultowe filmy
Bohaterowie komedii romantycznej ,,Nie kłam kochanie’’ przejeżdżają przez cudownie malowiczne tereny Doliny Prądnika i zatrzymują
się przed renesansową rezydencją w Pieskowej Skale. – Wiesz, że
tutaj kręcili ,,Janosika’’? – próbuje zainteresować swoją piękną
towarzyszkę podróży bohater zagrany przez Piotra Adamczyka. Ta
scena z popularnej komedii może być najlepszym komentarzem do
oryginalnej pozycji książkowej ,,Polska na filmowo. Gdzie kręcono
znane filmy i seriale’’. To pierwszy taki ogólnopolski przewodnik
po miejscach, w których powstawały kultowe polskie (i nie tylko)
filmy i seriale.

Soplicowo
- Przypomina mi to trochę Hollywood, gdzie po przyjeździe można
kupić mapę, na której są zaznaczone miejsca, które występowały w filmach oraz te, w których mieszkają
gwiazdy. Można sobie wykupić taką
wycieczkę, wsiąść do autobusiku, który objeżdża Beverly Hills i ma przystanki przy różnych domach, a przewodnik informuje: „tu jest dom Walta
Disneya, tu mieszka Jack Nicholson
a tam Tom Cruise” i tak dalej. Więc
taki polski przewodnik to jest trochę
pomysł z tego amerykańskiego ducha i jak najbardziej uważam, że to

jest po prostu fajny, mądry, nowoczesny marketing filmu – mówi Tomasz Raczek, znany krytyk filmowy, dyrektor kanałów filmowych
nFilmHD.
Autor książki, Marek Szymański, opisuje szerzej 55 urokliwych
polskich zakątków, gdzie kręcono
,,Czarne chmury’’, ,,Janosika’’, ,,Czterech pancernych i psa’’, ,,Vabank’’,
,,Nóż w wodzie’’ i wiele innych.
– Gdyby zliczyć wszystkie filmowe miejsca, o których wspominam w książce byłoby ich jednak dużo więcej, ponad setka. Szkoda tyl-

ko, że samorządy lokalne i gospodarze województw tak rzadko doceniają znaczenie takiej filmowej promocji. A przecież wystarczy spojrzeć na
przykłady Krakowa i Sandomierza,
aby przekonać się, że odnoszą one
wymierne korzyści dzięki współpracy z filmowcami – seriale ,,Majka’’
i ,,Ojciec Mateusz’’ biją przecież rekordy popularności. Ale czasami wystarczą niewielkie nakłady: wytyczenie szlaku turystycznego po kultowych miejscach, folder, itp. - dodaje
Marek Szymański.
Uzupełnieniem treści książki jest
strona internetowa www.polskanafilmowo.pl, gdzie fani polskich (i nie
tylko) filmów i seriali mogą dzielić
się informacjami na temat filmowych
miejsc w Polsce.
Oprócz nawiązania do filmowych miejsc książka zawiera mnóstwo anegdot i ciekawostek z planu
filmowego, rozmów z mieszkańcami i artystami. O filmowych plenerach w Polsce opowiadają m.in. reżyserzy Jan Jakub Kolski oraz Andrzej Wajda, a także aktorzy Daniel
Olbrychski, Ewa Wiśniewska, Stanisław Tym i Cezary Żak. Czytelnicy dowiedzą się, gdzie powstawał serial ,,Ranczo’’, gdzie stoi zabytkowa
kapliczka znana z pierwszych scen
w ,,Popiele i diamencie’’, a także,
w którym malowniczym zakątku Polski Karol Strasburger zrywał nenufary dla Jadwigi Barańskiej w ,,Nocach
i dniach’’.
- Wiele z tych miejsc, do których
dotarłem przy różnych swoich filmach, żyje przecież dalej swoim życiem. I warto je obejrzeć z bliska,
czasami dotknąć. Ta książka umożliwia nam taką filmową podróż – napisał we wstępie do książki Andrzej
Wajda. (na)

Jeżeli chce się zrobić
film, który jest filmem obrazowym, a właśnie do takich
filmów przywykłem - to rzecz
jasna, że sceneria jest decydująca. Tak bardzo żyję życiem moich filmów, że wszystko co znam, znam dzięki moim filmom. Pamiętałem na
przykład Przemyśl, bo stamtąd pochodzi moja matka.
Zapewne jednak nigdy bym
się tam nie wybrał, gdybym
przy okazji kręcenia „Kroniki wypadków miłosnych” nie
został postawiony w sytuacji
beznadziejnej. Ze względu na
stan wojenny nie było mi wolno pojechać do Wilna. Uważano bowiem, że chcę nakręcić film rewindykacyjny, w którym Polacy chcą się upomnieć o Wilno.
Ponieważ powieść Tadeusza Konwickiego dzieje się właśnie w tym
mieście, zacząłem się zastanawiać, jak na ekranie stworzyć Wilno i kolonię wileńską. Gdzie znaleźć stacyjkę, taką jak opisana w książce? Jak
znaleźć ulice przypominające te z powieści? Na potrzeby „Kroniki wypadków miłosnych” stworzyłem nawet specjalną mapę. Jest to jedyny egzemplarz, nie ma takiej drugiej. Namalowałem na niej akwarelą „Kraj lat
dziecinnych”, bo film miał takie motto (z „Pana Tadeusza”), które zresztą
bardzo się wszystkim podobało. I na tym planiku narysowałem zupełnie
fikcyjną mapę, która jest zgodna z powieścią, ale naprawdę nie ma takiej krainy. Musiała tam być rzeka, kolonia wileńska i jakieś miasto, które oczywiście nie mogło wprost przypominać Wilna, ale powinno posiadać dzielnicę żydowską.
Zacząłem szukać podobnych okolic. Wyrysowałem więc, jak według Konwickiego rozkładają się wydarzenia, a potem objechaliśmy kawał Polski, więcej niż przy jakimkolwiek innym filmie. Na przykład ulica
w dół była we wspomnianym Przemyślu, ale dalszy ciąg był już w innym
mieście. Kolonia wileńska częściowo powstała pod Warszawą (bo były tu
drewniane letniskowe domy), a częściowo w innym miejscu. Właśnie, żeby to wszystko ogarnąć, narysowałem plan i napisałem na nim, gdzie co
jest, żeby się zorientować, gdzie musimy pojechać i jak to potem wszystko
połączyć w całość. Dotarliśmy nawet do Lublina, bo właśnie tam można
było nakręcić dzielnicę żydowską.
Dlaczego o tym wszystko opowiadam? Bo wiele z tych miejsc, do
których dotarłem przy różnych swoich filmach, żyje przecież dalej swoim życiem. Nie chodzi zresztą tylko o moje filmy. Warto te miejsca obejrzeć z bliska, czasami dotknąć. Ta książka umożliwia nam taką filmową
podróż.
AndrzejWajda

Gdzie kręcono znane filmy i seriale
Filmowe miejsca opisywane w książce (według województw)
DOLNOŚLĄSKIE
Bielice
Baza ludzi umarłych
Czocha
Dwa światy, Czarownik, Dolina
szczęścia, Dywersant, Gdzie jest generał, Kontusze i rapiery, Królowa Złodziei, Legenda, Misja, Plecak pełen
przygód, Polisz kicz projekt, Tajemnica twierdzy szyfrów, Wiedźmin
Góry Stołowe
Opowieści z Narnii - Lew, czarownica i stara szafa; Opowieści z Narnii:
Książę Kaspian
Karkonosze
Opowieści z Narnii: Książę Kaspian
Leśna (Zapory wodne i elektrownie na rzece Kwisie)
Tajemnica twierdzy szyfrów
Lubomierz
Daleko na zachodzie, Krzyż walecznych, Kochaj albo rzuć, Kocham
kino, Maratończyk, Nie ma mocnych,
Sami swoi, Zakład, Tajemnica twierdza szyfrów.
Międzygórze
Biały smok, Boża Podszewka (druga część), Czterej pancerni i pies, Gazda z Diabelnej, Wow
Trzebnica
Czterej pancerni i pies, Pociąg do
Hollywood, Popiół i diament
Twardogóradolnośląskie
Jańcio Wodnik
KUJAWSKO-POMORSKIE
Radzyń Chełmiński
Samochodzik i templariusze
LUBELSKIE
Gnojno
Nad Niemnem
Kozłówka
Aryan Couple, Chopin – pragnienie miłości, Człowiek z marmuru
Lublin
Aryan Coupe, Chopin – pragnienie miłości, Czarne chmury, Determi-

nator, Kronika wypadków miłosnych,
Lektor, Modrzejewska, Ogniem i mieczem, Sekret Enigmy, Sensacje XX wieku, Sława i chwała, Tajemnice Enigmy,
Wiosna 1941, Żołnierze wolności.
ŁÓDZKIE
Nieborów Pałac Radziwiłłów
i park Arkadia
Akademia Pana Kleksa, Borys Godunow, Chłopi, Dama Pikowa, Dzieje
grzechu, Frankenstein, Hans Christian
Andersen, Kariera Nikodema Dyzmy,
Lalka, Lotna, Łuk Erosa, Nowe przygody Arsena Lupin, Ojciec Mateusz,
Pensja Pani Latter, Pan Samochodzik
i niesamowity dwór, Plebania, Popioły, Szuler , Wielka miłość Balzaka, Złoto dezerterów.
Piotrków Trybunalski
Akademia Pana Kleksa, Biesy, Bitwa warszawska 1920, Doktor Ewa,
Ewa chce spać, Jakub Kłamca, Jak daleko stad jak blisko, Jan Serce, Lalka,
Misja specjalna, Nowy Jork – czwarta
rano, Pan Tadeusz, Przedwiośnie, Psy,
Życie raz jeszcze, Ukryci, Vabank
Poświętne nad Pilicą (Studzianna Poświętne)
Bitwa Warszawska 1920, Czterej
pancerni i pies, Doktor Ewa, Hubal,
Jak rozpętałem drugą wojnę światową,
Katyń, Pieniądze to nie wszystko
MAŁOPOLSKIE
Bukowina Tatrzańska i Polana
Głodówka
Popiełuszko. Wolność jest w nas
Kraków
Anioł w Krakowie, Karol – człowiek, który został papieżem, Katyń,
Lista Schindlera, Majka, Nie kłam
kochanie, Noce i dnie, Podróż za jeden uśmiech, Podwójne życie Weroniki, Spis cudzołożnic, Świadectwo,
Vinci, Wesele, Żelazny Krzyż, 33 sceny z życia
Tatry Dolina Strążyska
Potop, Szpilki na Giewoncie, Trzecia Granica
Nowa Biała i Przełom Białki

Alaska Kid, Janosik, Karol – człowiek, który został papieżem, Śmiertelna pomyłka, Trzecia granica
Dolina Kobylańska
Demony wojny według Goi
Dolina Chochołowska
Brat Elvis, Fanaa, Janosik, Janosik - prawdziwa historia, Legenda
Tatr, Potop
Jerzmanowice Jaskinia Nietoperzowa
Ogniem i mieczem, Legenda
o świętym Mikołaju
Pieskowa Skała
Janosik, Królowa Bona, Nie kłam
kochanie, Ogniem i mieczem, Pan Wołodyjowski, Pierścień i róża, Podróż
za jeden uśmiech, Potop, Stawka większa niż życie, Szkoła żon (teatr TV)
Rudno Zamek Tenczyn
Czarne chmury, Rycerze i rabusie
MAZOWIECKIE
Jeruzal
Ranczo, Ranczo Wilkowyje
Kołodziąż
Noce i dnie
Murzynowo
Rejs
Warszawa ulica Grzegorzewskiej
3
Alternatywy 4
Warszawa ulica Pańska
Czterdziestolatek, Dom, Nie lubię
poniedziałku
Warszawa Plac Zbawiciela
Dług, Fuks, Kryminalni, Mąż swojej żony, Operacja Samum, Plac Zbawiciela.
Warszawa Hotel ,,Victoria’’
Co mi zrobisz jak mnie złapiesz,
Ekstradycja, Kingsajz, Miś, Piłkarski
poker, Skazany na bluesa, Wielka majówka, Wielki Szu, Zabawa w chowanego, 07 zgłoś się
Warszawa ulica Wiertnicza, róg
Augustówki
Dekalog V, Krótki film o zabijaniu
Zalew Zegrzyński

Czterej pancerni i pies, Lotna,
Rejs
PODLASKIE
Drohiczyn
Faustyna, Kronika wypadków miłosnych, Nad Niemnem, Panny z Wilka,
Pierścionek z orłem w koronie, Sanatorium pod Klepsydrą
Zalew Siemianówka
Opowieści z Narnii - Lew, czarownica i stara szafa
Płaska
Czarne chmury, Śpiewy po rosie
Studzieniczna
Karate po polsku, Śpiewy po rosie
POMORSKIE
Dębki
Dzień Świra; Popiełuszko. Wolność jest w nas
Gdynia Babie Doły
Czterej pancerni i pies, Kryminalni, Na srebrnym globie, Naznaczony,
Superwizja
Sopot Grand Hotel
Czterdziestolatek - 20 lat później,
Ile waży koń trojański, Konsul, Medium, Podróż za jeden uśmiech, Reich, Stawka większa niż życie, Sztos,
Tylko mnie kochaj, Wniebowzięci, 07
zgłoś się
Sopot kamienica Kościuszki 10
Miejsce urodzenia Klausa Kinskiego
Sopot molo i Łazienki Południowe
Aria dla atlety, Ciało, Co lubią tygrysy, Dwaj ludzie z szafą, Ile waży
koń trojański, Ja wam pokażę, Kobiela na plaży, Medium, Między ustami
a brzegiem pucharu, Podróż za jeden
uśmiech, Reich, Sztos, Titanic, Tylko
mnie kochaj, Złodziej tęczy, 07 zgłoś się
Sopot Obrońców Westerplatte
Dwaj ludzie z szafą, Ile waży koń
trojański, Medium, 07 zgłoś się
ŚLĄSKIE
Cieszyn

Modrzejewska, Ziemia obiecana
Jaworzynka
Czterej pancerni i pies
Olsztyn pod Częstochową
Czarne chmury, Demony Wojny
według Goi, Hrabina Cosel, Młyn
i krzyż, Polonia Restituta, Rękopis
znaleziony w Saragossie, Szamanka,
Wyprawa Pod Podszewkę Alp
Podzamcze Zamek Ogrodzieniec
Dwa światy, Janosik, Rycerz, Zemsta
Pszczyna
Biała wizytówka, Magnat, Pamiętnik Pani Hanki, Sensacje XX wieku,
Tajemnica twierdzy szyfrów
Trójwieś Beskidzka: Istebna,
Koniaków, Jaworzynka
Czterej pancerni i pies, Słońce
wschodzi raz na dzień
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Rytwiany
Czarne chmury
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Giżycko
Komisarz Blond i wszystko jasne,
Nóż w wodzie, Przystań
WIELKOPOLSKIE
Biedrusko
Dowód życia, Kazimierz Wielki,
Ogniem i mieczem
Cichowo
Dekoracje filmowe z Pana Tadeusza
Racot
Między ustami a brzegiem pucharu, Modrzejewska, Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, Wszystko na
sprzedaż
Turew
Modrzejewska, Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy
Śmiełów i okolice
Dziecko szczęścia, Fala, Grający z talerza, Nad rzeką, której nie ma,
Wilczyca

środa 12 stycznia 2011
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Chroń oczy na stoku przed oparzeniem
WARTO PAMIĘTAĆ
Nieosłanianie oczu przed słońcem na górskim stoku może
mieć przykre konsekwencje. Źle dobrane gogle mogą uszkodzić oczy, bo wyłączają ich naturalny mechanizm obronny,
którym jest mrużenie. Białe szaleństwo na nartach czy snowboardzie skończy się wtedy oparzeniem spojówek.
awsze, gdy na stoku świe- w kotlinach, gdzie słońce odci słońce musimy zadbać bija się od otaczających ją zboo odpowiednią ochronę oczu. czy. Szusując na nartach trzeba
Chociaż zimą dociera na zie- wiec pamiętać przede wszystmię o połowę mniej promieni, kim o odpowiednich okularach.
niż latem, to śnieg odbija aż 80 To, że gogle są przyciemniaprocent światła i dlatego działa- ne nie oznacza wcale lepszej
nie promieni UV na śniegu mo- ochrony oczu.
Kiedy nie mamy okularów
że być równie niebezpieczne,
reagujemy na ostre światło mrujak na plaży.
Długotrwałe wpatrywa- żeniem oczu. Wtedy nasze źrenie się w iskrzącą od słońca nice zwężają się, a więc do oka
biel może prowadzić do opa- wpada mniej promieni UV. Narzenia spojówek. Jest to bar- tomiast ciemne szkła okularów
dzo nieprzyjemna dolegliwość, ograniczają dopływ światła do
która objawia się bólem oczu, oczu, co powoduje, że źreniświatłowstrętem, łzawieniem, ce rozszerzają się i wyłapują
opuchnięciem powiek oraz bó- jeszcze więcej promieniowania
lami głowy.
ultrafioletowego. Dlatego najCałkowite wyleczenie z opa- ważniejsze jest, żeby okulary
rzenia słonecznego spojówek przeciwsłoneczne miały przede
może potrwać od 48 do na- wszystkim dobre filtry UV i odwet 72 godzin. Leczenie polega powiedni certyfikat, a nie to, by
przede wszystkim na zapewnie- były jak najciemniejsze.
niu sobie odpoczynku w ciemInformację o tym czy dany
nym pomieszczeniu i częstym model gogli posiada takie filtry
podawaniu kropli okulistycz- można znaleźć w instrukcji obnych. Lepiej więc nie ryzyko- sługi lub opakowaniu. Nie bez
wać utraty kilku cennych dni znaczenia jest także kolor stourlopu, podczas których będzie- sowanych szkieł. Gogle z brąmy wyłączeni ze wszystkich zowymi, szarymi czy niebieskigórskich atrakcji.
mi soczewkami sprawdzają się
Najmocniejsze działanie w dni słoneczne, natomiast te
promieni ultrafioletowych jest z żółtymi lub pomarańczowy-

Z

mi szkłami nadają się do jazdy
w dni pochmurne i na stokach
sztucznie oświetlanych.
Zimą w wyniku na przykład mrozu lub wiatru nasila

się też inny problem z oczami
– łzawienie. Odpowiednie gogle przeciwsłoneczne z filtrem
górskim na pewno pomogą złagodzić napływ łez. Dodatkowo

warto jednak także w ciągu 2-3
zimowych miesięcy zażywać
preparaty z luteiną i witaminami A, E i C, które wzmocnią
wzrok. (na)

Allegrowicze zaatakowani
Phishing z Allegro w tle – uwaga na fałszywe wiadomości e-mail
WARTO WIEDZIEĆ
aspersky Lab Polska inK
formuje o ataku phishingowym skierowanym przeciwko użytkownikom portalu
aukcyjnego Allegro.pl. Sfałszowane wiadomości e-mail zawierają odsyłacz prowadzący do strony logowania
podstawionej przez cyberprzestępców. Wiadomości te
mogą się od siebie różnić, jednak najczęściej posiadają temat „Srodki bezpieczenstwa
koncie jako sprzedajacy musza byc poddane” i pochodzą
rzekomo spod adresu „admin@allegro.pl”.
Treść wiadomości jest napisana niedbale i wygląda na

przetłumaczoną przy użyciu internetowego translatora. Jest to
typowa cecha phishingu, który często jest organizowany na
skalę globalną. Odsyłacz znajdujący się w wiadomości prowadzi do sfałszowanej strony logowania, która jest łudząco podobna do oryginalnej strony Allegro.pl. Strona
ta różni się od oryginału wyłącznie adresem URL oraz brakiem ważnego certyfikatu. Nawet doświadczony internauta
może paść ofiarą takiego ataku. Dane wprowadzone w sfałszowanym formularzu trafią do
cyberprzestępcy, który będzie
miał do dyspozycji konto oszu-

Sfałszowana strona logowania do portalu Allegro.pl

kanego użytkownika w serwisie Allegro.pl.
Kaspersky Lab Polska podkreśla, że właściciel serwisu
Allegro.pl nie ma nic wspólnego z wysyłką tych wiadomości
e-mail. Jest to typowy atak phishingowy mający na celu wyłudzenie informacji. Cyberprzestępca nielegalnie wykorzystał
wizerunek Allegro.pl.
- Pamiętajmy o tym, aby
wszystkie wiadomości e-mail
zawierające odsyłacze lub załączniki traktować ze wzmożoną ostrożnością - mówi Piotr
Kupczyk, dyrektor działu prasowego w Kaspersky Lab Polska. - W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości można przesłać podejrzany plik lub
wiadomość e-mail do naszej
firmy na adres nowywirus@kaspersky.pl Nasi analitycy błyskawicznie przeanalizują przesłane dane i jeżeli okaże się, że
zawierają nowe zagrożenie, zostanie ono natychmiast dodane do baz danych wykorzystywanych przez rozwiązania Kaspersky Lab.
Phishing jest formą cyberprzestępstwa lub oszustwa
opartego na socjotechnice. Nazwa jest świadomym błędem
w pisowni terminu „fishing”
oznaczającego łowienie ryb.
Termin „phishing” odnosi się

Phishingowa wiadomość e-mail skierowana przeciwko użytkownikom portalu aukcyjnego Allegro.pl

do procesu zbierania (kradzieży) danych przez przestępców.
W typowym ataku phishingowym cyberprzestępca tworzy prawie idealną replikę strony WWW dowolnej instytucji
lub portalu. Następnie rozpoczyna się „phishing”: przy użyciu technik spamowych wysyłane są wiadomości e-mail imitujące prawdziwą korespondencję wysyłaną przez różne instytucje. Hakerzy mogą wykorzystywać prawdziwe logo firmy,
nienaganny styl korespondencji handlowej, a nawet prawdziwe nazwiska osób należą-

cych do zarządu. Wszystkie takie wiadomości mają jeden cel:
nakłonienie odbiorców do kliknięcia zawartego w liście odsyłacza. Stworzone przez phisherów odsyłacze kierują użytkowników bezpośrednio do fałszywej strony WWW, na której „schwytana ryba” wprowadza poufne informacje dotyczące numerów kont bankowych,
kart kredytowych, haseł dostępu itp. lub pobiera szkodliwy
kod, który następnie instalowany jest w systemie.
Źródło Kaspersky Lab
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Jan Machulski
aktor

Następny numer
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w środę

strona 4

23 listopada

Życie
trzeba

”Batory”
złożony
w kostkę

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

Następny
numer
ukaże się
w środę
24 października

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
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str. 6
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prezydentem
Rzeczypospolitej
Polskiej
strony 3 i 4

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT
AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
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ŚWIATOWEJ
Leszek Adamczewski

Ocean
gruzó
gruz
ów w…
w…
Kołłobrzegu
Ko
strona 5

str. 12

Schwabenhaus,
czyli dom
w 3,5 dnia
str. 16

Roman Młodkowski
dziennikarz ekonomiczny TVN

Jesteśmy
laureatem nagrody
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Brałłem czasami z bratem
Bra
pienią
pieni
ądze
od babci

str. 8

KULTURA

MOTORYZACJA
Str. 14

ROMAN MŁ
MŁODKOWSKI,
dziennikarz ekonomiczny TVN
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Centre Club
Ostre Pióro
2006

ZDROWIE

ROZRYWKA
Bank nie z tej ziemi
str. 13
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Jestem
szczery,
bo nie
walczę
walcz
ę
ow
włładz
adzę
ę

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie
Koziołki 2007

TAJEMNICE
II WOJNY
ŚWIATOWEJ
Leszek Adamczewski

Wygrywali
szybsi
od Rosjan
strona 5
TAK MYŚLĘ

TAK MYŚLĘ

Rozmowa
z MARKIEM SIWCEM,
wiceprzewodniczącym
Parlamentu Europejskiego,
politykiem SLD

strony 8-9
TAJEMNICE
II WOJNY
ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi,
że prezydent
pije

NORAUTO,
czyli zrób
sobie sam
strona 6

strona 6

Okradają
Straż
Miejską

Leszek Adamczewski

Na tropie
złotego
konwoju SS

1)

Pierwszy lot
pierwszym
polskim
Herkulesem

Rozmowa z

ANDRZEJEM
SEWERYNEM,

strona 9

strona 5

Następny numer
ukaże się w środę
6 maja 2009

Następny numer
ukaże się w środę
28 stycznia 2009

strony 8-9
Następny numer
ukaże się w środę
20 maja 2009

aktorem i reżyserem
o światowych i polskich
doświadczeniach nie tylko
zawodowych

Rozmowa ze ZBIGNIEWEM WODECKIM, muzykiem
instrumentalisttą (skrzypc
instrumentalis
skrzypcee, trąbk
trąbkaa), piosenkarzem, kompozyto
kompozytorrem,
jurorem w telewizyjnym programie „Taniec z gwiazdami
gwiazdami””
strona 3 i 9

strony 3 i 4
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Zbigniew
Hołdys

Norman Davies
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Rozumiem prostytutk
prostytutkę
ę,
a polityki nie

strony 3 i 8

Zbigniew Hołdys
muzyk

Jesteśmy
laureatem nagrody

strona
stron
a3i4

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
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TAJEMNICE
II WOJNY
ŚWIATOWEJ
Leszek Adamczewski

Tu padły
pierwsze
strzały strona 5
TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Polscy
piłkarze,
czyli dziady na
boisku strona 6

Szczęściem
Szczęś
ciem s
są
ą
dla mnie ludzie,
któ
kt
órych spotykam
Piotr Machalica
aktor

Business
Centre Club
Ostre Pióro
2006

strona 4 i 8
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laureatem nagrody
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Rozmowa ze
ZBIGNIEWEM
ZAMACHOWSKIM,,
ZAMACHOWSKIM
aktorem teatralnym
i filmowym

strona
stron
a3i7
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Dzień Kobiet
jest raz w roku.
I wystarczy!

Jesteśmy
laureatem nagrody

Turysta
– dojna krowa
strona 6

strona 6

Następny numer
ukaże się w środę
9 września 2009

Zbigniew Zamachowski
aktor

uważa mówiących
o trudnych
sprawach

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

TURYSTYKA
Słowacka wyspa
zdrowia
str. 9
PORADNIK
BUDOWLANY
str. 11
KRONIKA
KRYMINALNA
str. 12
ROZRYWKA
str. 13

Ksiądz
Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Ostre Pióro 2006

ISO 9001

dla Redaktora Naczelnego

Twojego TYGODNIA
zapraszamy do nowo
otwartego serwisu
RENAULT
AUTODRAP

Zgłaszanie
i likwidacja
szkód

Numer 6/103

29 marca 2006
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Balcerowicz
musi...

strona 5

strona 3 i 9

Ukazujemy się
w Poznaniu
Powiecie
Poznańskim,
Powiecie
Szamotulskim

Nagroda Business Centre Club

AUTORYZOWANA
STACJA OBSŁUGI
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
I DOSTAWCZYCH

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

Skarby
zakopane
w piwnicy
Następny
numer
ukaże się
w środę
25 czerwca

Sto dni rzą
rządu

RZECZOZNAWCA
RADZI
str. 14

strona 6

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.
Rok V

Alﬁści pojeździli
str. 14

Uwaga
oferujemy

TAJEMNICE
II WOJNY
ŚWIATOWEJ

Kościół
polski
za wrogów

Wielka ucieczka
znad Odry
str. 5
CIEKAWOSTKI
KOSMETYCZNE
str. 8

USŁUGĘ

prezes
Automobilklubu
Wielkopolski
strona 4

strona 6

Franciszek Zabłocki

Pięćdziesiąt lat
szkoły
str. 4

dla Naszych Klientów

strona 6

Tomasz Mańkowski

„Kreskówki”,
czyli... nauka
chamstwa

o
Tylk zł
0
1,5

Robert Werle

Agnieszka
Szulim… robi
Cię w konia

str. 7

Głupi dwakroć
jest głupszym,
gdy głupstw nie
pamięta

Jarosław Kaczyński
premier

ZNANI
O SOBIE

strona 5

TAK MYŚLĘ

BABSKIE
GADANIE

Następny
numer
ukaże się
w środę
8 października

strona 3 i 8
strony 3 i 8

Mańkowski jak
Dzierżyński?

Tu padły
pierwsze
strzały

MAŁGORZATA MARKOWSKA

Rozmowa ze
STANISŁAWEM
SOJKĄ, muzykiem
i kompozytorem

Następny numer
ukaże się w środę
24 marca 2010

TAK
MYŚLĘ

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

w prenumeracie
ELEKTRONICZNEJ

Twój TYDZIEŃ

Jesteśmy
laureatem nagrody

Twój
TYDZIEŃ

strona 4

strona 3

Nikt
mnie nie
przekona
że białe jest
białe,
a czarne jest
czarne

strona 7

w prenumeracie
ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski

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

Karetka
pogotowia
archiwalnego

strona 6

Zgłaszanie
i likwidacja
szkód

Logo UE z... Poznania

Jakie tajemnice
wiózł hitlerowski
okręt podwodny
strona 5

Tomasz Mańkowski
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Jesteśmy
laureatem nagrody

Autostrada
podzieliła

Ostatni rejs
U-boota 234

Stanisław Sojka
muzyk

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie
Koziołki 2007

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6
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Ostre Pióro
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ISO 9001
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oferujemy

USŁUGĘ

TAJEMNICE
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ŚWIATOWEJ

TAK MYŚLĘ
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Jako aktor mogę
mogę
być…
by
ć… ka
każżdym

Proponuję
– „Dzień bez
majtek”

Parytetom
mówię „NIE”!

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT
AUTODRAP

AUTORYZOWANA
STACJA OBSŁUGI
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
I DOSTAWCZYCH

Rok V Numer 20/117 25 października 2006 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: twoj-tydzien@wp.pl Nr indeksu 373001 CENA 1,50 zł (w tym 7% VAT)

Jesteśmy
laureatem nagrody

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie
Koziołki 2007

TAK
MYŚLĘ

BABSKIE
GADANIE

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

Tylko
1,50 zł
Następny numer
ukaże się
w środę

8 listopada

CENA 1,50 zł (w tym 7% VAT)

MAŁGORZATA MARKOWSKA

Ludzie byli
wspaniali,
ale czasy
byłły wredne
by

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

Business
Centre Club
Ostre Pióro
2006

dla Naszych Klientów

ISSN 1734-5294

W ciszy pojawiaj
pojawiają
ą
się
si
ę pomys
pomysłły

Uszkodzone
schody
donikąd strona 5

Poznań, ul. Złotowska 85

BABSKIE
GADANIE

Następny numer
ukaże się w środę
23 września 2009

061 868 44 61
061 868 24 27

Leszek Adamczewski

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

www.twoj-tydzien.prv.pl

061 868 41 09

SENSACJE
Z
PRZESZŁOŚCI

Jesteśmy
laureatem nagrody

Muzyka w barwie MITAM
ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT
AUTODRAP

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie
Koziołki 2007

aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym
aktor

Pod patronatem
Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO

Business
Centre Club
Ostre Pióro
2006

CENA 1,50 zł (w tym 7% VAT)

PIOTR MACHALIC
MACHALICA
A

Następny
numer
ukaże się
w środę
24 września

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

ISSN 1734-5294

strona 14

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

9 września 2009

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

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

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT
AUTODRAP

Rok VII

Jesteśmy
laureatem nagrody

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie
Koziołki 2007

Jakie tajemnice
wiózł hitlerowski
okręt podwodny
strona 5

BABSKIE
GADANIE

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

CENA 2,00 zł (w tym 7% VAT)

TAJEMNICE
II WOJNY
ŚWIATOWEJ

strona 5

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie
i likwidacja szkód

Nr indeksu 373001

Ostatni rejs
U-boota 234

Blask
ukrytego złota

Krzysztof Zanussi
reżyser
i scenarzysta filmowy

e-mail: twoj-tydzien@wp.pl

Dziennikarze
wpuszczeni
w maliny strona 6

strona 6

Demokracja, to
rządy nierozumnych

www.twoj-tydzien.prv.pl

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

Jesteśmy
laureatem nagrody

strona 3 i 11

TAJEMNICE
II WOJNY
ŚWIATOWEJ

Następny
numer
ukaże się
w środę
22 października

ISSN 1734-5294

MARKIEM
SIUDYMEM,

TAK
MYŚLĘ

Wałęsa
i bzikowata
interpretacja
historii

strona 3 i 12

10 marca 2010

Poznań, ul. Złotowska 85

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

Numer 5/199

Rozmowa z

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT
AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie
i likwidacja szkód

strony 3 i 4
POZNAŃ  POZNAŃ  POZNAŃ  POZNAŃ  POZNAŃ  POZNAŃ  POZNAŃ 
CZERWONAK  DUSZNIKI  KAŹMIERZ  OBRZYCKO  OSTRORÓG  PNIEWY ROKIETNICA
 SUCHY LAS  SWARZĘDZ  SZAMOTUŁY  TARNOWO PODGÓRNE  WRONKI

Leszek Balcerowicz
minister finansów

CENA 1,50 zł

(w tym 7% VAT)

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

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie
i likwidacja szkód
Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

Rok VI

Numer 4/126

061 868 41 09
061 868 44 61
061 868 24 27

28 lutego 2007

ISSN 1734-5294

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

e-mail: twoj-tydzien@wp.pl

Rok VIII

Jesteśmy
laureatem nagrody

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie
Koziołki 2007

Business
Centre Club
Ostre Pióro
2006

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

www.twoj-tydzien.prv.pl

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

Jesteśmy
laureatem nagrody

Andrzej Seweryn
wybitny aktor i pedagog

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

ISSN 1734-5294

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie
i likwidacja szkód

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie
i likwidacja szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

Business
Centre Club
Ostre Pióro
2006

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

8 października 2008

Jesteśmy
laureatem nagrody

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie
Koziołki 2007

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

061 868 41 09
061 868 44 61
061 868 24 27

Numer 19/165

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

Poznań, ul. Złotowska 85

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT
AUTODRAP

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT
AUTODRAP

Jesteśmy
laureatem nagrody

Zemsta, czy zbieg
okoliczności

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

Business
Centre Club
Ostre Pióro
2006

Lech Kaczyński
prezydent RP

Małgorzata Foremniak
aktorka

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Jesteśmy
laureatem nagrody

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie
i likwidacja szkód

Numer 17/187

smakować…

strona 5
Następny numer
ukaże się w środę
14 stycznia 2009

strona 9

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT
AUTODRAP

Rok VII

Poznań, ul. Złotowska 85

strona 6

Leszek Adamczewski

Zbigniew Wodecki
muzyk

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

Rok VII

Ukazujemy się
w POZNANIU
Powiecie
Poznańskim,
Powiecie
Szamotulskim
i we Wrześni

2009-08-21 17:11:39

Jan Machulski
aktor

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

CENA 1,50 zł (w tym 7% VAT)

strony 3, 9

Nie
parodiowałem
papieża

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

nr 22-93 16 stron krotsza.indd 1

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT
AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie
i likwidacja szkód
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Ratujmy
pornobiznes?

TAJEMNICE
II WOJNY
ŚWIATOWEJ

Koncert
to mia
miałł Paderewski
Paderewski…
…

Business
Centre Club
Ostre Pióro
2006

TAK MYŚLĘ

strona 6

BABSKIE
GADANIE
Wybraliśmy
raj(?!)
str. 14

Powiedział mi
Powiedział
„jeste
jesteś
ś do dupy
dupy””

Jesteśmy
laureatem nagrody

www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: twoj-tydzien@wp.pl Nr indeksu 373001 CENA 1,50 zł (w tym 7% VAT)

str. 8

Wokół
puszczańskich
kościołów str. 9

Nr indeksu 373001

Jak dziennikarz
straci twarz,
to przegra

Marcin Meller
redaktor naczelny Playboy’a

Tomasz Mańkowski

Związkowcy
– aspołeczne
darmozjady

e-mail: twoj-tydzien@wp.pl

Następny numer
ukaże się w środę
18 listopada 2009

Rozmowa z MARCINEM MELLEREM,
redaktorem naczelnym magazynu „Playboy”

Motoryzacyjni
mądrale

str. 6

Handlowali
zwłokami?

www.twoj-tydzien.prv.pl

strona 5

strona 6
Twój TYDZIEŃ

Tomasz Mańkowski

BABSKIE
GADANIE

ISSN 1734-5294

Polacy
planowali
zamach
na Hitlera (2)

Jarku!
Dziękujemy!!!

Robert Kubica
kierowca Formuły 1

Poznań, ul. Złotowska 85

str. 6

10 Października 2007

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie
Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

strona 6

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj

Numer 19/141

Jesteśmy
laureatem nagrody

TAK MYŚLĘ

Następny numer
ukaże się w środę
22 września 2010

Jesteśmy
laureatem nagrody

Business
Centre Club
Ostre Pióro
2006

061 868 41 09
061 868 44 61
061 868 24 27

CENA 1,50 zł (w tym 7% VAT)

Rozmowa
z KATARZYNĄ
BUJAKIEWICZ,
aktorką
strona 4

TAK MYŚLĘ

TAJEMNICE
II WOJNY
ŚWIATOWEJ

Nr indeksu 373001

Mogę przez
jakiś czas
nie
pracować

w prenumeracie
ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409

W
NUMERZE

str. 3

e-mail: twoj-tydzien@wp.pl

Leszek Adamczewski

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie
Koziołki 2007

Krajobraz po...
bitwie
czyli dlaczego
PO przegrała

www.twoj-tydzien.prv.pl

Horacy

Jesteśmy
laureatem nagrody

(w tym 7% VAT)

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ISSN 1734-5294

Business
Centre Club
Ostre Pióro
2006

TAJEMNICE
II WOJNY
ŚWIATOWEJ

strona 3, 5, 12

CENA 1,50 zł (w tym 7% VAT)

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.
Numer 22-23/93-94

4 listopada 2009

Jesteśmy
laureatem nagrody

Jesteśmy
okłamywani
pozorami
prawdy

strona 5

ROZLICZENIA
BEZGOTÓWKOWE
ISO 9001:2000

Numer 21/191

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT
AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie
i likwidacja szkód

kierowcą
kierowcą
wyśścigowym
wy
Renault
Formułły 1
Formu

1)(2(2)

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT
AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

Rok VII

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie
Koziołki 2007

AUTO ZASTĘPCZE

Rok IV

CENA 2,00 zł (w tym 7% VAT)

Jesteśmy
laureatem nagrody

Na tropie
złotego
konwoju SS (2)

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

60-184 Poznań,
ul. Złotowska 85

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

KOMPLEKSOWE
NAPRAWY
SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
I DOSTAWCZYCH
SPECJALIZACJA
SAMOCHODY
FRANCUSKIE

Nr indeksu 373001

Następny numer
ukaże się w środę
11 lutego 2009

Janusz Gajos
aktor,
profesor sztuku teatralnej

AUTORYZOWANA
STACJA OBSŁUGI
SAMOCHODÓW
POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

e-mail: twoj-tydzien@wp.pl

w prenumeracie
ELEKTRONICZNEJ
www.twoj-tydzien.prv.pl

Leszek Adamczewski

strona 6

o
Tylk zł
0
1,5

www.twoj-tydzien.prv.pl

Twój TYDZIEŃ

TAJEMNICE
II WOJNY
ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

czyli…
snopowiązałka
i samolot

strona 3, 4

Po katastrofie...

ISSN 1734-5294

Nie mam
wrogóów
wrog
na torze

MAŁGORZATA MARKOWSKA

Twój TYDZIEŃ

18 sierpnia 2010

Rozmowa
z ROBERTEM
KUBICĄ
KUBIC
Ą,

strony 3 i 4

BABSKIE
GADANIE

w prenumeracie
ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409

Numer 15-16/209-2010

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

Business
Centre Club
Ostre Pióro
2006

Rok VI

Jeśli powiesz, że osiągnąłeś
wszystko, to nie żyjesz

SENSACJE
Z
PRZESZŁOŚCI

Rok VIII

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

061 868 41 09
061 868 44 61
061 868 24 27

Numer 2/172

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

CENA 2,00 zł (w tym 7% VAT)

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie
i likwidacja szkód

Jesteśmy
laureatem nagrody

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

www.twoj-tydzien.prv.pl

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT
AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

ISSN 1734-5294

Business
Centre Club
Ostre Pióro
2006

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

14 kwietnia 2010

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

Jesteśmy
laureatem nagrody

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

Numer 7/201

Poznań, ul. Złotowska 85

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT
AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie
i likwidacja szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

Rok VIII

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie
i likwidacja szkód

Dziś
specjalny
dodatek
o Szkole
Podstawowej
nr 34
w Poznaniu

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE 061 868 24 27

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

Poznań, ul. Złotowska 85

Business
Centre Club
Ostre Pióro
2006

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie
i likwidacja szkód

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT
AUTODRAP

Jesteśmy
laureatem nagrody

Dwutygodnik. Ukazuje się
od 15 maja 2002 roku.

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT
AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

Najchętniej czytany
w WIELKOPOLSCE

środa 12 stycznia 2011

Tylko
1,50 zł
Następny numer
ukaże się
w środę

14 marca
www.twoj-tydzien.prv.pl

e-mail: twoj-tydzien@wp.pl

Nr indeksu 373001

Nie czuję
czuję si
sięę
politycznym
zbrodniarzem

CENA 1,50 zł (w tym 7% VAT)

Kłamca nie wierzy
innym.
Inni nie wierzą
kłamcy!
Gracian

Ukazujemy się
w POZNANIU
Powiecie
Poznańskim,
Powiecie
Szamotulskim
strony 3 i 6

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

Następny numer
ukaże się
w środę

12 kwietnia

Stanisław Mikulski
aktor

środa 12 stycznia 2011

Patronat Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO

Wieczór z ELITĄ
Mamy wielką przyjemność zaprosić w imieniu poznańskiej
Firmy Sztuka na Scenie i „TTW” do udziału w premierze
przedstawienia Kabaretu ELITA 31 stycznia 2011 roku w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, o godzinie 19.

abaret ELITA powstał w marK
cu 1969 roku. Wywodzi się
z tak zwanego Ruchu Studenckiego, który w tamtych latach był
niezwykle prężny i twórczy. ELITA zaczęła działać przy Politechnice Wrocławskiej, gdyż jej trzon
stanowiło wówczas trzech studentów tej uczelni: Jan Kaczmarek, Tadeusz Drozda i Jerzy Skoczylas. Za piosenkę „Kurna Chata” kabaret otrzymał główną nagrodę na Festiwalu Polskiej Piosenki Opole - 1971.
ELITA jest kabaretem autorów, twórcami wszystkich utworów wykonywanych przez zespół byli i są jej członkowie.
Specjalnością kabaretu są piosenki. Takie utwory jak: „Do serca przytul psa”, „Nie odlecimy
do ciepłych krajów”, „Czego się
boisz głupia”, „Zerowy bilans
czyli pero, pero….” czy „Warto
było czekać” zdobyły ogromną
popularność nie tylko wśród miłośników kabaretu.
Od 1973 roku rozpoczęła się
współpraca ELITY z Redakcją
Rozrywki Programu III Polskiego Radia. Jednocześnie członkowie kabaretu rozpoczęli pracę etatową w słynnej Redakcji
„Studio 202” we Wrocławiu, kierowanej przez mistrza Andrzeja
Waligórskiego.
ELITA to ponad 5 tysięcy
koncertów w Polsce i różnych
krajach świata, ponad 200 programów telewizyjnych, kilka tysięcy audycji radiowych, kilka-

naście płyt analogowych, CD
i DVD. Udział w dwóch serialach telewizyjnych: „Hej, szable
w dłoń!” dla TVN oraz „Chłop
i Baba” dla Programu 2 TVP
– główna nagroda na Festiwalu
Filmów Komediowych w Lubomierzu w 2001 roku.
Występy kabaretu ELITA
w Polsce i na świecie były i są
gwarancją rozrywki i humoru
na najwyższym poziomie. Od
początku swej aktywności artystycznej ELITA była kabaretem literackim, gdzie słowo
i tekst stanowiły główna siłę
przekazu i kontaktu z publicznością. W dzisiejszych czasach
jest to już rzadkość.
ELITA to synonim najwyższego poziomu artystycznego,
to humor, który bawi i rozśmiesza kolejne pokolenia, humor
który nobilituje widza. Członkowie ELITY - Jerzy Skoczylas, Leszek Niedzielski i Stanisław Szelc, a także Tadeusz
Drozda oraz ci których już nie
ma.... Andrzej Waligórski, Włodzimierz Plaskota i Jan Kaczmarek, obchodzą swój jubileusz 40-lecia… niewątpliwie zasługujący na szczególna uwagę.
Kontakt i zamówienia biletów - info@sztukanascenie.pl
tel. 515-033-290. Bilety można
zamawiać także przez Internet wysyłając zamówienie na
adres : info@sztukanascenie.
pl Informacja www.sztukanascenie.pl (na)
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„Jak drogie są wspomnienia”
Poznańska Scena na Piętrze zaprasza wraz z „Twoim TYGODNIEM WIELKOPOLSKIM” na premierowe przedstawienie
„Jak drogie są wspomnienia” 19 stycznia o godzinie 19.

a sprawą kompozytora, piaZ
nisty, dokumentalisty kabaretu i filmu minionej epo-

ki ZBIGNIEWA RYMARZA,
w karnawałowym nastroju
przeniesiemy się do Pozna-

nia lat trzydziestych, czterdziestych i pięćdziesiątych. W naszym mieście bowiem dorastał
i debiutował późniejszy akompaniator Mieczysława Fogga, Marty Mirskiej, Ludwika
Sempolińskiego, Ireny Santor,
znany z aptekarskiej pamięci,
wielkiej kultury i niewyczerpalnej skarbnicy anegdot artysta.
Z pomocą swoich scenicznych przyjaciół EWY MAKOMASKIEJ i MARKA RAWSKIEGO Starszy Pan, pełen
werwy i energii, będący ciągle w świetnej formie artystycznej, przedstawi największe przeboje kabaretowe i filmowe minionych lat, przetykając je barwnymi, a czasem pikantnymi anegdotami ze swoich poznańskich czasów.
Po spektaklu odbędzie się
spotkanie z wykonawcami
w galerii Sceny przy lampce
wina i małej czarnej. (na)
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Savoir vivre - czyli kanony
dobrego zachowania
na rozmowie kwalifikacyjnej
Porad udziela Paulina Kaja - kierownik działu
HR firmy Contact Center z Torunia

ozmowa kwalifikacyjna to najlepR
szy moment na zrobienie dobrego
wrażenia na potencjalnym pracodawcy. Aby wykorzystać ten moment na
swoją korzyść, oprócz schludnego wyglądu i dobrej prezencji należy pamiętać również o zasadach biznesowego
savoir vivre.
PIERWSZE KROKI
NAJWAŻNIEJSZE!
Pamiętajmy, że potencjalny pracodawca jest gospodarzem, a my gościem. Dlatego to on jako pierwszy
powinien wyciągnąć rękę do powitania, jeśli tego nie zrobi rozmowa powinna zacząć się bez uścisku dłoni. Do
pomieszczenia nie należy wchodzić
w kurtce lub płaszczu, z siatką czy parasolem. Jeśli nie ma możliwości zostawienia okrycia w innym miejscu
np. w recepcji, należy powiesić je na
wieszaku w pokoju, w którym odbywa się rozmowa. Czasem zdarza się,
że nie ma również takiej możliwości.
W takim wypadku możemy umiejscowić je na oparciu siedzenia. Jeśli jesteśmy już gotowi do zajęcia miejsca, poczekajmy aż gospodarz nam je wskaże
lub zapytajmy gdzie możemy usiąść.

GOSPODARZ NADAJE RYTM
Gospodarz samodzielnie powinien rozpocząć rozmowę i nią pokierować. Zgodnie z etykietą biznesu powinniśmy pozwolić mu zadać wszystkie przygotowane przez niego pytania. Dopiero na końcu możemy pytać o niezrozumiałe dla nas kwestie
np. warunki pracy, obowiązki, forma
umowy. Pamiętajmy też by nie poruszać kwestii finansowych jako pierwszy(a). To nie robi dobrego wrażenia.
Lepiej pozwolić potencjalnemu pracodawcy samemu rozpocząć ten temat
i podjąć dialog na ten temat. Apeluję
również aby pamiętać o wyłączeniu
lub wyciszeniu telefonów komórkowych. Spotkanie zawsze powinien zakończyć gospodarz.
Niedopuszczalne jest ponaglanie
go lub sugerowanie, że się spieszymy. Zakończenie rozmowy zazwyczaj oznaczają wypowiedzi w stylu:
„Wszystko już wyjaśniliśmy”, „Proszę oczekiwać naszej odpowiedzi pod
koniec tygodnia” lub „Wyrażam zgodę
na Pana zatrudnienie” itp.
WIDZI NIE TYLKO ROZMÓWCA
Na koniec pamiętajmy, że rozmowa kwalifikacyjna zaczyna się od momentu wejścia do siedziby firmy, do
momentu opuszczenia budynku. Ważne więc, aby zachowywać się kulturalnie w stosunku do każdej osoby pracującej w firmie - od recepcjonisty czy
ochroniarza do naszego rozmówcy lub
dyrektora. Czasem zdarza się, że gospodarz spotkania pyta personel o wrażenia z wizyty kandydata. Warto więc
zrobić dobre wrażenie i nie zaprzepaścić szansy na otrzymanie posady.
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Andropauza - Męska Rzecz,
czyli zdecydowana odpowiedź na Klimakterium
Mamy przyjemność zaprosić
w imieniu poznańskiej Firmy
Sztuka na Scenie i „TTW” do
udziału w spektaklach najnowszej komedii Jana Jakuba
Należytego Andropauza – „Męska Rzecz, czyli zdecydowana
odpowiedź na Klimakterium”
25 stycznia i 9 lutego w Auli Uniwersyteckiej. Bilety do
nabycia już od 15 listopada.
Więcej informacji na temat
przedstawienia - www.andropauza.info
przedstawieniu biorą udział
tacy aktorzy jak: Ryszard
Kotys (Paździoch), Dariusz Gnatowski (Boczek), Jan Jakub Należyty, Jacek Kawalec, Marek
Siudym, Maciej Damięcki, i inni.
Gwałtowny spadek testosteronu, osteoporoza, zmęczenie, depresja, przyrost wagi, bóle pleców, bezsenność- wymieniać dalej? Te straszne słowa można zamknąć w jednym, ale przerażającym: A N D R O PA U Z A .

W

Maciej Damięcki i Marek Siudym.

Dla zabicia resztek nadziei wyjaśniamy: andropauza, to męska
odmiana klimakterium. Kobieta
w klimakterium, to osoba, której
mężczyzna musi wybaczyć więcej.
Andropauza, to stan, którego mężczyzna nie może wybaczyć sobie.
Zwłaszcza, że kobiety i andropauzy mężczyzna nigdy nie zrozumie.
A żyć trzeba!
Pięciu nieznajomych spotyka
się w sanatorium. Pięć odmiennych osobowości, pięć charakterów i pięć życiorysów. I jeden
wspólny wróg - doktor Zus (zbieżność nazwisk przypadkowa?)
Polska rzeczywistość w sanatoryjnej świetlicy i na dancingu. Historia, która każdemu może
się zdarzyć. Opowiedziana prześmiesznymi dialogami i piosenkami, których melodie rozpoznajemy
po pierwszych dźwiękach. Wulkan
dowcipu, kiedy bohaterowie idą na
żywioł.
I odrobina wzruszenia, kiedy
wspominają młodość. Samo życie.
Andropauza - męska rzecz!
Jeszcze nie skończony mecz.
Jeszcze nie schodzimy z pola,
Jeszcze nie raz strzelisz gola!
Andropauza –męska rzecz!
Nikt nas nie odstawi na boczny
peron
Jeszcze w nas buzuje testosteron.
Życie mamy proste jak korkociąg
Przeciąg nam nie straszny, ani pociąg.(na)

KSIĄŻKI

Czytajmy razem
się znakomite dzieła literackie wybitnych
polskich i zagranicznych autorów oraz tłumaczy: Wandy Chotomskiej, Danuty Wawiłow, Natalii Usenko, Ewy Nowak, Joanny Olech, Henryka Jerzego Chmielewskiego, Janusza Christy, Andrzeja Polkowskiego, Bartłomieja Ulatowskiego czy Małgorzaty Fabianowskiej, a także Chrisa Riddella i Paula Stewarta, Cornelii Funke czy
Roberta Muchamore.
Ukochane książki z dzieciństwa zostają w pamięci na długie lata. Warto do nich
wracać i warto je czytać dzieciom, bo sprawią im wiele radości, a rodzicom pozwolą
wrócić myślą do lektur sprzed lat.

Pod koniec roku Wydawnictwo EGMONT
z okazji swego jubileuszu 20-lecia wypuściło na
rynek Kolekcję Urodzinową książek, które zostały
wznowione. Można więc w księgarniach ponownie je kupić.
- Do urodzinowej kolekcji wybraliśmy książki,
które w ciągu 20 lat istnienia naszego Wydawnictwa cieszyły się największą sympatią czytelników
i uznaniem środowiska – powiedziała Beata Lewandowska-Kaftan, dyrektor wydawniczy Wydawnictwa Egmont. - Są to publikacje wyjątkowe
pod wieloma względami – nagradzane w konkursach literackich, jak Bardzo biała wrona Ewy Nowak; wielokrotnie wznawiane bestsellery, jak Seria Niefortunnych Zdarzeń, Endymion Spring czy
Kajko i Kokosz; książki – przyjaciele, jak historie
o Kubusiu Puchatku.
Kolekcja obejmuje też opowieści o niezwykłych bohaterach i magicznych światach, bez których trudno sobie wyobrazić szczęśliwe dzieciństwo. Dlatego nie zabrakło także uroczych Księżniczek, wesołych Smerfów, czarownych Wróżek,
dzielnych Aut czy zawsze spieszącego z pomocą
Boba Budowniczego.
Na tę urodzinową kolekcję Egmontu składają

Książki minionego 20-lecia:
Magiczny świat bajek - seria Klasyka Disneya
Żyli długo i szczęśliwie - seria Księżniczki
Rymowanki zabawiani Kubusia Puchatka Wanda Chotomska
Świat Kubusia Puchatka - seria Kubuś
Puchatek
Baw się razem z nami! - seria Playhouse Disney
Zaczarowane przygody Dzwoneczka seria Dzwoneczek
Opowiadania Boba Budowniczego seria Bob Budowniczy
Cztery pory roku na wyspie Sodor – seria Tomek i przyjaciele
Witajcie w świecie aut! - seria Auta
Smerfne opowieści - seria Smerfy
Za Kresoborem (1. tom z serii Kroniki Kresu)
- Chris Riddell, Paul Stewart
Bardzo biała wrona - Ewa Nowak
Wierzbowa 13 i Opowieści z Wierzbowej 13 Natalia Usenko, Danuta Wawiłow
Przykry początek (1. tom z Serii Niefortunnych
Zdarzeń) - Lemony Snicket
Atramentowe serce (1. tom z serii Atramentowy Świat) - Cornelia Funke
Rekrut (1. tom z serii Cherub) - Robert Muchamore
Endymion Spring - Marrhew Skelton
3 Wierzby - Ann Brashares
Dynastia Miziołków - Joanna Olech
Tytus, Romek i A’Tomek. Księga 80-lecia Henryk Jerzy Chmielewski
Kajtek, Koko i inni - Janusz Christa

ARKADA

- Kompleksowe wykonawstwo wszelkich prac remontowobudowlanych 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
www.twoj-tydzien.prv.pl

środa 12 stycznia 2011

Z nami można tylko wygrać
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ZDROWIE

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

„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

GODZINY OTWARCIA
BIBLIOTEKI
Gminy Suchy Las
im. 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

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

Badania Profilaktyczne
okresowe, wstępne,
kontrolne
badania kierowców,
książeczki Sanepid,
udział w komisjach BHP

Na terenie
zakładów pracy
e
jn
cy
n
e
ur ny
nk ce
Ko

0602 632 077
specjalista medycyny pracy
i toksykoligii klinicznej

Dorosłły chory jak dziecko
Doros
Wielu mieszkańcom krajów Europy i Ameryki Północnej wydaje się, że choroby zakaźne,
dzięki szczepieniom, już nikomu nie zagrażają. To błędny pogląd!
zczepienia obowiązkowe
S
zmniejszyły liczbę zachorowań
i groźnych dla życia, powikłań. Jednak nie wyeliminowały całkowicie
wielu chorób – udało się jedynie
ospę prawdziwą i w niektórych częściach świata polio. Przeciw wielu
chorobom zakaźnym od lat szczepi
się dzieci obowiązkowo. Szczepienia obowiązkowe są finansowane
przez budżet państwa, ale jeśli chcemy by dziecko otrzymało nowoczesną szczepionkę (np. skojarzoną,
która pozwala znacznie zredukować
liczbę zastrzyków) musimy ją kupić. Niektóre szczepienia są określane jako zalecane (ważne), ale nie są
finansowane przez państwo.
Dorośli chorują rzadziej – jednakże u nich przebieg chorób zakaźnych - dziecięcych, jest zwykle
ostrzejszy, charakteryzuje się wysoką gorączką i silnymi stanami zapalnymi, częstymi powikłaniami.
Gdy na chorobę zakaźną wieku
dziecięcego zachoruje osoba dorosła… z pozoru łagodna i lekceważona ospa wietrzna bywa nieprzewidywalna. U dorosłych przebieg
może mieć ciężki z bardzo wysoką gorączką i wysypką na skórze
i błonach śluzowych (spojówek, jamy ustnej, narządów płciowych).
Powikłaniem bywa ospowe zapalenie płuc i mięśnia sercowego, ropne zakażenie skóry, ale także zapalenie płuc i mięśnia sercowego.
Zdarza się zapalenie mózgu lub
móżdżku, porażenia nerwu twarzowego, zaburzenia równowagi, wymioty i senność.
Wirus Varicella zoster, wywołujący ospę wietrzną, pozostaje w systemie nerwowym i po ponownym
uaktywnieniu powoduje zachorowanie na półpasiec. Jego objawem
jest silny ból wywołany stanem zapalnym nerwu i wysypka wzdłuż jego przebiegu po jednej stronie ciała. Szczególnie niebezpieczny może
być półpasiec oczny i uszny. U osób
w starszym wieku po chorobie ból
neuralgiczny utrzymuje się nawet
kilka lat. Przed zachorowaniem na
ospę wietrzną chroni szczepionka,
którą można podać, również dorosłym, także po kontakcie z wirusem
(profilaktyka poekspozycyjna) do
72 godzin po kontakcie z chorym.
Świnka, choć przeważnie ma
przebieg łagodny, ale może (choć
nie musi) powodować: zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych, porażenie nerwów czaszkowych, zapalenie nerwu słuchowego i jego zanik,
prowadzący do głuchoty, zapalenie
trzustki, oraz zapalenie jąder, czego następstwem bywa bezpłodność,
a także impotencja.
Są od tej zasady wyjątki np.
koklusz (krztusiec), na który dziś
choruje więcej dorosłych niż dzieci,
ale jego przebieg jest u nich łagodniejszy, podczas gdy u dzieci bywa
bardzo ciężki, niekiedy zagrażający życiu. Koklusz może u dziecka przebiegać pod postacią zapalenia płuc, oskrzeli i ucha środkowego, a także z groźnymi powikłaniami neurologicznymi spowodowanymi niedotlenieniem, takimi jak:
zaburzenia świadomości, uszkodzenie wzroku i słuchu, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i najgroźniejszym powikłaniem: encefalopatią krztuścową.
Szczepienia przeciw krztuścowi są
dla dzieci obowiązkowe, jednak odporność poszczepienna trwa 3-5 lat,
a średnio po 12 latach przeciwciała
zanikają całkowicie. Dlatego w niektórych krajach (np. w Niemczech)

zalecane są szczepienia młodzieży
i dorosłych (co 10 lat). W USA by
nie narażać na ciężką chorobę niemowląt, zaleca się szczepienie matek i wszystkich dorosłych z otoczenia (również personel medyczny).
Dorośli najczęściej zakażają się
od dzieci (w przypadku krztuśca bywa odwrotnie). Dlatego lepiej, by
podczas choroby zakaźnej dziecka nie kontaktowały się z nim osoby starsze, co niestety bywa trudne,
bo kto ma się zająć chorym dzieckiem, jak nie babcia. Dla dziadków
przebieg choroby może być bardzo
ciężki z uwagi na istniejące choroby przewlekłe. Od 2009 r. zalecany
jest program szczepień pacjentów
powyżej 60 roku życia.
Wszystkim kobietom w wieku
rozrodczym, które nie były szczepione ani nie chorowały na różyczkę i ospę wietrzną, zalecane są
szczepienia przeciw tym chorobom,
ponieważ zachorowanie w okresie
ciąży może być przyczyną poronienia lub wad wrodzonych dziecka.
Z kolei szczepienia przeciw śwince
zaleca się wszystkim panom, którzy nie chorowali na nią w dzieciństwie, dostępnymi szczepionkami
skojarzonymi przeciw odrze, śwince i różyczce. Wszyscy, zarówno
dzieci (od 6 m-ca) jak i osoby dorosłe, zwłaszcza po 50-tce powinni co
roku szczepić się przeciw grypie!
Eksperci WHO uważają, że najgroźniejszymi zabójcami są: wirus
HIV, prątki gruźlicy i pierwotniaki z rodzaju Plasmodium species,
wywołujące malarię. Co roku, na
choroby wywołane tymi patogenami umiera około 6 mln osób. Różnego rodzaju biegunki uśmiercają
niemal 2 mln ludzi, bakteria Streptococcus pneumoniae (pneumokoki) - ponad 3 mln, w tym aż milion dzieci! Wirusem HBV zakaża
się ok. 2 mld osób - umiera ponad
1,2 mln, a na grypę co roku choruje
ok. 1,5 mld osób, z których umiera
do miliona!
Na odrę dorośli chorują podobnie jak dzieci, ale im pacjent starszy, tym przebieg choroby cięższy,
zwłaszcza przy chorobach układu
krążenia. Powikłania to: zapalenie
mózgu, co grozi trwałymi zaburzeniami neurologicznymi, a nawet
śmiercią. Szczepienia przeciw odrze
od 1970 r. są dla dzieci obowiązkowe, ale jeśli ktoś nie był szczepiony,
może to zrobić w każdym wieku.
Z powodu biegunki wywołanej rotawirusami lekarze udzielają rocznie ok. 15 milionów porad,
a prawie 600.000 chorych umiera.
Najczęściej zakażenie prowadzi do
odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych. Chorują głównie małe dzieci,
do 5 lat, ale także ich opiekunowie.
Jedynym skutecznym zabezpieczeniem są szczepienia - które można
przeprowadzić u niemowląt jedynie
do 26 tygodnia życia!
Panuje przekonanie, że w Polsce na gruźlicę już nikt nie choruje.
Tymczasem, mimo powszechnych
szczepień dzieci, choroba ta jest
ciągle groźna. Coraz częściej chorują na nią ludzie dobrze sytuowani, ale przemęczeni, przewlekle zestresowani, niewłaściwie odżywiający się, więc biologicznie osłabieni. Ryzyko zachorowania zwiększa
się u chorych na cukrzycę, z chorobami przewodu pokarmowego, uzależnionych od alkoholu i narkotyków i przede wszystkim - palących
papierosy! Niestety lekarze zapomnieli już, jak wyglądają objawy
gruźlicy, lub nigdy się z nimi nie

zetknęli. Dlatego chroniczne zmęczenie, senność, osłabienie, stany
podgorączkowe, brak apetytu, będące początkowymi objawami gruźlicy są bagatelizowane. Dotyczy to
też kaszlu, który utrzymuje się długo po infekcji dróg oddechowych,
lub u palaczy. Gruźlica może atakować: nerki, jelita, mózg, kości, węzły chłonne i układ moczowy, co
jest często leczone nieprawidłowo.
Przeciw gruźlicy wszystkie noworodki są obowiązkowo szczepione
w pierwszej dobie życia.
Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B) jest jedną
z najpowszechniejszych i najgroźniejszych chorób zakaźnych. Ocenia się, że 2 miliardy ludzi na całym
świecie zetknęło się z wirusem ją
wywołującym (HBV), ok. 350 milionów jest jego przewlekłymi nosicielami, a co roku z powodu powikłań: marskości i raka wątroby,
umiera ok. 1,2 miliona osób. Groźne jest również wirusowe zapalenie
wątroby typu A (WZW A), na które oficjalnie choruje około 1,2 - 1,4
mln osób, ale w rzeczywistości może być ich nawet 10 razy więcej!
Jedyną skuteczną metodą zabezpieczenia się przed zachorowaniem na
WZW A i B są szczepienia ochronne. Dla noworodków i niemowląt
przeciw WZW B są one obowiązkowe, a pozostałym zalecane, podobnie jak przeciw WZW A. Ze względu na wagę problemu organizowane
są tzw. żółte tygodnie, akcje podczas
których szczepienie kosztuje taniej.
Jest jeszcze wirus HCV, wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C, przeciw któremu nie ma
szczepionki...
Problemem młodzieży i dorosłych są zakażenia różnymi typami
wirusa HPV (Human Papillomavirus, wirus brodawczaka ludzkiego). Narażonych na zakażenie jest
aż 50-80% populacji, w tym prawie
40% kobiet poniżej 25 lat. Ten patogen namnaża się miejscowo w komórkach nabłonka i skóry. Najczęściej zakażamy się nim drogą płciową, lecz można też podczas bezpośredniego kontaktu skóra-skóra.
Rak szyjki macicy jest chorobą,
której dziś możemy skutecznie zapobiegać. Stanowi 93% procent nowotworów, których przyczyną jest
HPV, powodując na świecie prawie 500 tysięcy zachorowań rocznie. W Polsce rocznie rozpoznaje
się ok. 4000 przypadków raka szyjki macicy i 2000 zgonów z jego powodu. Najwięcej choruje kobiet
w wieku 45-59 lat. Onkogenne typy wirusa HPV są także odpowiedzialne m.in. za powstawanie 40%
raków sromu i pochwy, 90% raków
odbytu, 3% raków jamy ustnej. Inną powszechną chorobą, wywoływaną przez HPV są brodawki płciowe – tzw. kłykciny kończyste. Przed
zachorowaniem skutecznie chronią
szczepienia. W Polsce dostępne są
dwie szczepionki. Ale nawet zaszczepione panie powinny regularnie wykonywać okresowe badania
cytologiczne.
Wskazane jest również szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu osób przebywających stale lub tymczasowo w rejonach zasiedlonych przez kleszcze, przeciw durowi brzusznemu
- zależnie od sytuacji epidemicznej, oraz przeciw wściekliźnie (dotyczy również dzieci) - poekspozycyjnie, po pogryzieniu przez zwierzęta dzikie, nieznane lub podejrzewane o chorobę.

Redaktor Naczelny: Tomasz Mańkowski (602-638-409), Monika Mańkowska: zastępca redaktora naczelnego (606-252-423). Redaguje zespół. Stali współpracownicy: Andrzej Górczyński, Krzysztof Grabowski, Małgorzata Markowska, Leszek Adamczewski — Poznań,
Robert Poczekaj — Pniewy, Szczepan Sadurski — Warszawa. Łamanie: AKTELAK Poznań. ADRES REDAKCJI: Poznań, ul. Ściegiennego 124, (do korespondencji): 60-969 Poznań, skrytka pocztowa nr 61, tel./fax 061 861-41-21. Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w tekstach. Za treść ogłoszeń Redakcja nie odpowiada. WYDAWCA: Wydawnictwo i Reklama „MAŃKOWSKI”, Poznań, os. Stefana Batorego 21/15. DRUK: Drukarnia Polska Presse,
Oddział Poligrafia.
www.twoj-tydzien.prv.pl
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Warta grzechu Ibiza ST
NASZ REDAKCYJNY TEST
W okresie świąteczno-noworocznym Iberia Motor Company
– importer samochodów Seat w Polsce – przekazał Redakcji
„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO” do dziennikarskiego testu złotą Ibizę ST z interesującym silnikiem diesla
i atrakcyjnym wyposażeniem.
biza ST to małe kombi o bardzo atrakcyjnej linii nadwozia,
które – niestety – rzadko widzi
się na polskich drogach. A szkoda, bo model ten zasługuje na
zainteresowanie. Łączy w sobie
walory użytkowe ze sportowym
duchem, co nie jest wcale takie
częste.
„Nasza” Ibiza ST była w pięknym kolorze złotym i wyraźnie wyróżniała się w ulicznym szy, przycisków itp. Szczególnie
tłumie zdominowanym przez przydatna jest możliwość obsłuokropne auta srebrne. Przechod- giwania systemu audio bez odrynie patrzyli z zainteresowaniem,
wania rąk od kierownicy. Wnębo trzeba przyznać, że projektantrze jest wykonane z dobrych
tom linia nadwozia szczególnie
materiałów, wszystko jest dosię udała. Nie będę pisał dlaczebrze spasowane i sporo w kabigo – proszę zerknąć na publikonie rozmaitych schowków. Fowane obok zdjęcia.
Po zajęciu miejsca za kierow- tele są wąskie (pamiętajmy – nie
nicą potrzeba kilka minut, by zo- jest to limuzyna) i dosyć twarrientować się w gąszczu klawi- de, ale dobrze trzymają nawet
podczas agresywnej jazdy. Co
do wnętrza, mam dwie uwagi –
DŁUGOŚĆ:
4227 mm
nie podoba mi się umieszczenie
WYSOKOŚĆ:
1445 mm
niektórych klawiszy (np. świateł
SZEROKOŚĆ:
1693 mm
awaryjnych) za drążkiem zmiaMASA WŁASNA:
ny biegów, bo jest to nieporęcz1110-1225 kg
ne i niewygodne. W naszej tePOJEMNOŚĆ
stowej wersji pomiędzy przedBAGAŻNIKA:
430 l
nimi fotelami był podłokietnik,

I

który uniemożliwiał zmianę biegów. Na szczęście można go było odchylić do pozycji pionowej
i już nie przeszkadzał.
Nasza Ibiza wyposażona była w silnik diesla o pojemności
1,6 litra i mocy 105 KM. To bardzo udana jednostka napędowa
– oszczędna, ale równocześnie
dynamiczna, sprawiająca frajdę
kierowcy. Hamulce mogłyby być
trochę agresywniejsze, ale być
może jest to tylko moje subiektywne odczucie.
Na tylnej kanapie nie ma zbyt
wiele miejsca, pasażerowie tylnej kanapy prostują kolanami
kręgosłupy tych z przodu, ale
Ibiza to samochód z założenia
niewielki i inaczej być nie może.

Nasz test odbywał się w trudnych warunkach zimowych, ale
auto zdało ten trudny egzamin
bardzo dobrze.
Mierząca 4,23 metra Ibiza ST
jest o 18 centymetrów dłuższa
od wersji hatchback. Dzięki temu bagażnik ma pojemność 430
litrów i można go jeszcze powiększyć składając dzieloną tylną kanapę.
Ibiza ST oferowana jest
w trzech wersjach wykończenia - Reference, Style i Sport
i sporo udogodnień dla kierowcy i pasażerów kryje w swoim wnętrzu. To samochód zaawansowany, technicznie, a do
tego po prostu ładny. To auto,
którym warto się zainteresować, bo oferuje wiele za cenę

rozpoczynającą się od 45.090
złotych. Czego można chcieć
więcej…
Silniki benzynowe
1.2 70 KM / 51 kW
1.4 85 KM / 63 kW
1.2 TSI 105 KM / 77 kW
1.2 TSI 105 KM / 77 kW
Ecomotive Technology
1.2 TSI 105 KM / 77 kW DSG
Silniki Diesla
1.2 TDI CR 75 KM/55 kW
DPF
1.2 TDI CR 75 KM/55 kW
DPF Ecomotive
1.6 TDI CR 90 KM/66 kW
DPF
1.6 TDI CR 105 KM/77 kW
DPF

Veloster – nowe coupe
coupe Hyundaia
10 stycznia podczas targów motoryzacyjnych w Detroit odbyła się oficjalna premiera modelu Hyundai Veloster, reprezentującego segment kompaktowych coupe. Rozmieszczone
w nietypowej konfiguracji (2+1) boczne drzwi samochodu,
panoramiczne okno dachowe i nowoczesny design są cechami wyróżniającymi modelu, który łączy w sobie styl sportowego coupe z funkcjonalnością hatchbacka.

ynamiczny profil samochoD
du oraz heksagonalny przedni grill są odzwierciedleniem wyrazistego języka projektowania
marki, określanego jako „opływowa rzeźba” (fluidic sculpture). Veloster ma być wyposażony w zaawansowany technologicznie silnik 1.6l GDI z sześciobiegową, dwu-sprzęgłową
skrzynią biegów, dzięki którym
samochód oferuje radość z dynamicznej i jednocześnie ekonomicznej jazdy.

- Nowy Veloster jest odpowiedzią na kompromis, jakiego
wymaga tradycyjne coupe, zmuszające do rezygnacji z komfortu i wygody na rzecz wyróżniającego stylu - powiedział
Allan Rushforth, wiceprezes
Hyundai Motor Europe. - Natomiast ten ekscytujący samochód oferuje otwartym na nowości klientom elegancki i charakterystyczny design w nowa-

torskiej formie trzy-drzwiowego
coupe, która zapewnia zarówno
funkcjonalność, jak i przyjemności z jazdy.
Veloster pojawi się w Europie w połowie roku i objęty zostanie programem gwarancyjnym 5-Year Triple Care oferującym 5 lat gwarancji bez limitu kilometrów, 5 lat opieki
technicznej pojazdu i 5 lat assistance.
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WARTO PAMIĘTAĆ

Źle zapinasz dziecko
w zimie
Czy prawidłowo zapinasz dziecko w foteliku, gdy
ma na sobie grubą kurtkę lub kombinezon? Z badań wynika, że od 60 do 80% rodziców musiałoby
negatywnie odpowiedzieć na to pytanie*, gdyż
często zapominają oni, że napięcie pasów bezpieczeństwa w samochodzie powinno być dopasowane do klatki piersiowej dziecka niezależnie od
grubości ubrania.
- Nieprawidłowo założone pasy bezpieczeństwa nie
zapewniają optymalnej ochrony
– mówi Zbigniew Weseli, dyrektor
Szkoły Jazdy Renault.
– Jeśli dziecko ma na sobie na przykład puchową kurtkę, to
w czasie wypadku ulega
ona kompresji, co może doprowadzić do powstania niebezpiecznego luzu pasa piersiowego. W konsekwencji dziecko
może być narażone na groźne obrażenia.
W 2009 roku odnotowano 5050 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach
tych 128 dzieci poniosło śmierć, a 5058 doznało obrażeń.
Zdecydowana większość ofiar wypadków wśród dzieci w wieku 0-6 lat to pasażerowie pojazdów (67,5%),
w tym ofiary śmiertelne to 55,8%**.
Zasady związane z prawidłowym zapinaniem pasów dotyczą wszystkich dzieci bez względu na wiek,
także niemowląt. Kombinezony dziecięce często uszyte
są z wodoodpornych, śliskich tkanin, które dodatkowo
sprzyjają wysunięciu się dziecka z fotelika w przypadku
nieprawidłowego napięcia pasów.
Niestety, prawidłowo zapięty pas na zimowym ubraniu może także oznaczać niekomfortowe unieruchomienie dziecka i podróż z małym pasażerem stanie się koszmarem. Szczególnie gdy rodzice planują dłuższą podróż, najlepiej zdjąć wierzchnie ubranie dziecka, a potem
bezpiecznie umieścić malucha w foteliku, zapiąć pasy
i przykryć go na przykład kocykiem do czasu uzyskania
odpowiedniej temperatury w samochodzie.

1.
2.
3.
4.
5.

TEST
Sprawdź czy prawidłowo zapinasz dziecko
w foteliku***
Załóż dziecku kurtkę zimową, w której podróżuje na
co dzień.
Umieść dziecko w foteliku oraz zapnij i dopasuj pasy.
Zabierz dziecko z fotelika bez poluzowywania pasów.
Zdejmij kurtkę, ponownie umieść dziecko w foteliku
i zapnij pasy bez dopasowywania ich długości.
Jeżeli pod pasem na wysokości obojczyka dziecka zmieści się więcej palców niż dwa, musisz skrócić długość pasa bezpieczeństwa lub zrezygnować
z przewożenia dziecka w zimowym ubraniu.

Rząd Portugalii jeździ
elektrycznymi Nissanami
Carlos Tavares, wiceprezes Zarządu Nissan Motor przekazał kluczyki do
Nissana LEAF, pierwszego samochodu elektrycznego dla portugalskiego
rządu. To pierwszy rząd w Europie, który zakupił auta ekologiczne. Podczas
tej samej uroczystości, 9 Nissanów LEAF trafiło do konsorcjum na rzecz
elektrycznej mobilności MOBI.E, które stało się pierwszym komercyjnym
użytkownikiem w Europie tego stuprocentowo elektrycznego pojazdu przeznaczonego do masowej sprzedaży.

remier José Sócrates,
P
odbierający kluczyki
w imieniu rządu Portugalii, powiedział:
- Bardzo cieszymy się
z wprowadzenia pojazdów
elektrycznych w Portugalii. Po 3 latach współpracy między rządem, instytucjami publicznymi, konsorcjum, które opracowało
rozwiązanie MOBI.E oraz
firmą Nissan zrealizowaliśmy pierwszą ogólnokrajową inteligentną zintegrowaną sieć ładowania akumulatorów i jako pierwszy
kraj będziemy użytkowali
pojazdy elektryczne. Jako
pionier zaangażowania na
rzecz odnawialnych źródeł

energii oraz pierwszy kraj
wprowadzający inteligentną sieć ładowania i pojazdy elektryczne Portugalia
staje się liderem i prekursorem zmian w tej dziedzinie.
Portugalia jako pierwsza w Europie nawiązała
bezpośrednią współpracę
partnerską na rzecz pojazdów elektrycznych z Renault-Nissan. W listopadzie 2008 podpisano umowę o budowie sieci ładowania akumulatorów obejmującej terytorium kraju
oraz o promowaniu korzyści płynących użytkowania
pojazdów z zerową emisją.
Konsorcjum MOBI.E, które instaluje sieć uruchomiło

już stacje ładowania w 25
miastach w całym kraju.
Do lata 2011 roku zacznie
działać kolejne 1300 standardowych stacji ładowania i 50 stacji szybkiego ładowania.
Nissan LEAF, który
niedawno został nagrodzony tytułem Europejskiego
Samochodu Roku 2011,
jest wyposażony w kompaktowy silnik elektryczny napędzający koła przednie. Silnik zasilany prądem
stałym wytwarza moc 109
KM i maksymalny moment obrotowy 280 Nm. To
wystarcza do osiągnięcia
prędkości maksymalnej
145 km/h. Silnik elektrycz-

* źródło: Department of Transport (UK)
** źródło: policja.pl
*** źródło: Morrck

Salon w Przeźmierowie: ul. Rynkowa 160
tel./fax: 61 814 21 55,
e-mail:sprzedaz@polody.pl
www.nissan.pl

www.konstal-garaze.pl
tel. (61) 812-54-69

tel. (63) 278-62-25
tel. (67) 349-18-75

tel. (62) 586-07-83
tel. (65) 526-20-87
kom. 509 574-644
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Salon w Poznaniu: ul. Tymienieckiego 38
(róg Mieszka I)
tel: 61 825 50 96

ny czerpie energię z opracowanego przez firmę Nissan akumulatora litowo-jonowego o konstrukcji laminowanej, o mocy ponad
90 kW. Zasięg samochodu wynosi 175 km między kolejnymi ładowaniami, co zaspakaja potrzeby wielu kierowców poruszających się głównie po
mieście.
Dostawy tych samochodów dla klientów rozpoczęły się już w Japonii i Stanach Zjednoczonych, natomiast w Europie, a konkretnie w Portugalii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Holandii, klienci zaczną odbierać swoje pojazdy w pierwszym kwartale 2011 roku. Obecnie samochód jest produkowany
w Japonii, ale już na początku 2013 roku jego produkcja zostanie uruchomiana w Sunderland (Wielka
Brytania).
Nissan – o czym warto
wiedzieć – produkuje nie
tylko ekologiczne pojazdy
elektryczne, ale także modele wyposażone w przyjazne dla środowiska silniki spalinowe, wyróżniające się najniższym zużyciem paliwa w poszczególnych klasach oraz zaawansowanymi proekologicznymi rozwiązaniami technicznymi.
W przyszłym roku pojawi się czwarta generacja Nissana Micry zasilana doładowanym trzycylindrowym silnikiem benzynowym 1.2 z bezpośrednim wtryskiem i systemem
wyłączania silnika na biegu jałowym. Jednym z atutów tej jednostki napędowej jest wyjątkowo niska
emisja CO2 na poziomie
zaledwie 95 g/km.
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Fiat 500 w
w…
… Stanach Zjednoczonych
Fiat powraca na rynek północnoamerykański, przedstawiając nową wersję
Fiata 500. Okazją do prezentacji nowej „Pięćsetki” był Międzynarodowy Salon
Samochodowy w Los Angeles, odbywający się w dniach 17-28 listopada.

- Fiat 500 - stwierdziła Laura Soave, menedżer marki Fiat na Stany Zjednoczone - zostaje
wprowadzony na rynek, jako prawdziwie ekskluzywny samochód, należący do
segmentu, który cieszy się
coraz większą popularnością w Ameryce Północnej.
Zdaniem przedstawi-

cieli Fiata samochód ten
odpowiada na potrzeby nowych pokoleń Amerykanów, którzy pragną posiadać niezwykły samochód,
charakteryzujący się poszanowaniem środowiska
naturalnego, zaawansowaną technologią oraz możliwością dostosowania samochodu do upodobań
i potrzeb właściciela.

Model produkowany
jest w Meksyku i dostępny na rynku już od 15.500
dolarów. Fiat 500 to czteromiejscowy samochód
z segmentu A, o wymiarach idealnie dostosowanych do warunków miejskich, wyraźnie odczuwalnej dynamice jazdy, nowemu silnikowi 1,4 MultiAir,
innowacyjnemu systemo-

Sukces Nowej Škody
Octavii Tour

ę specjalną niespoT
dziankę dla swoich
klientów Škoda przygotowała z okazji wprowadzenia nowego modelu na rynek. Początkowo oferta zakładała, że promocją objętych zostanie tylko 500
zamówień na Octavię, jednak w trakcie jej trwania,
okazało się, że liczba aut

promocyjnych szybko się
wyczerpała. W związku
z tak dużym zainteresowaniem podjęto decyzję o jej
zwiększeniu.
Promocją objęte były wszystkie silniki i wersje Nowej Skody Octavia
Tour. Modele z 2010 roku oferowano z upustem
w wysokości 1800 zł, a te,

które zostaną wyprodukowane w 2011 roku, można było zamawiać w cenie
o 2200 zł niższej (zmiana
wysokości upustu wynika
ze zmiany stawki VAT).
Nowa Octavia Tour pojawiła się na rynku w połowie listopada 2010 roku
i od razu zyskała uznanie
kierowców.

Materiały
motoryzacyjne
przygotował
TOMASZ
MAŃKOWSKI

wi komunikacji Blue&Me
oraz siedmiu, seryjnie
montowanym, poduszkom
powietrznym (dwie przednie, dwie kurtyny boczne, dwie poduszki boczne
i jedna chroniąca kolana).
Ponadto samochód wyposażony jest w zagłówki, reagujące i aktywujące
się w momencie zderzenia. Całość wyposażenia
charakteryzuje się wysoką
jakością, dostosowaną do
wymagań amerykańskiego rynku, czemu wyraz
daje między innymi automatyczna, sześciobiegowa
skrzynia biegów.
W Stanach Zjednoczonych gama Fiata 500 składa się z trzech wersji (Pop,
Sport i Lounge), z silnikiem 1.4 MultiAir o mocy 101 KM. Można wybierać spośród 14 kolorów karoserii (kolory typu „metalik”, pastelowe
z perłowymi, trójwarstwowymi wykończeniami), 14
kombinacji kolorów i materiałów siedzeń, dwóch
aranżacji wnętrza (czarny
i kość słoniowa) oraz całej
gamy akcesoriów, stworzonych przez Mopar, służących do personalizacji
samochodu, takich jak kalkomanie, stylowe dodatki
zewnętrzne i wewnętrzne
oraz znaki towarowe mar-

ki Fiat, dostępne u lokalnych dealerów Fiata.
Model jest objęty czteroletnią gwarancją do
50.000 mil i czteroletnią,
nieograniczoną pomocą
drogową, nie wspominając już o trzyletnim programie naprawczym do
36.000 mil, uwzględniającym zwrot wydatków za
zużyte elementy oraz za
postój samochodu. Amerykańscy klienci mogą bezpośrednio skonfigurować
nowego Fiata 500 za pomocą strony internetowej
www.fiatusa.com.
W „amerykańskim”
modelu dokonano następujących zmian:
* w celu zwiększenia wytrzymałości, przeprojektowano strukturę karoserii,
* zawieszenie zostało przeprojektowane
uwzględniając realia
rynku w USA tak, aby
zachować zwrotność
Fiata 500 i jednocześnie
zapewnić komfort i ciszę w kabinie, zwłaszcza podczas długich podróży autostradą,
* zastosowano ponad 20
zmian/integracji z elementami karoserii tak,
aby zmniejszyć hałas
i drgania,
* wprowadzono nowy
system ABS (Anti-Lock

*
*

*

*

*

Braking System) z przeprojektowanymi przednimi zaciskami, które
zapewniają optymalne
parametry hamowania,
zwiększono pojemność
zbiornika paliwa do
10,5 gal.,
ulepszono system klimatyzacji, dostosowując go nawet do ekstremalnych warunków
panujących w Ameryce
Północnej,
przeprojektowano siedzenie kierowcy i pasażera, w zakresie podłokietników i zagłówków tak, aby zwiększyć
komfort podczas jazdy,
zwłaszcza na długich
dystansach,
zastosowano nowe przyciski sterujące przy kierownicy oraz nową kalibrację siły wspomagania układu kierowniczego w celu zoptymalizowania i zwiększenia stabilności podczas jazdy
na autostradzie (szczególnie w przypadku
bocznych powiewów
wiatru),
zainstalowano nowe
urządzenia audio BOSE® Energy Efficient
Series z sześcioma głośnikami i doskonałej jakości głośnikiem niskotonowym.

