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

ZAPRASZAM 
od wtorku do piątku

9.00 – 20.00
soboty 8.00 – 14.00

Remigia Blandzi

NOWY ZABIEG
Prostowanie włosów

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

Eliksir młodości dla ust
Lipo-oliwka do ust Elixine to nowy preparat specja-

listycznej pielęgnacji Elixine zapobiegającej powstawaniu 
zmarszczek. Zawiera Valulip™  kompleks naturalnego pep-
tydu oraz ekstraktu z rośliny Portulaca pilosa, który silnie 
stymuluje syntezę kolagenu i kwasu hialuronowego, dzię-
ki czemu usta odzyskują naturalną gładkość, jędrność i ela-
styczność oraz zwiększają swoją objętość. Lipo-oliwka do ust 
Elixine chroni i intensywnie regeneruje naskórek, a także po-
prawia jego nawilżenie spowalniając proces starzenia się ust. 
Preparat powstał we współpracy z polskimi dermatologami. 
Cena 31 zł (4,5 ml).

Smakowicie 
do ciała

PALOMA oferuje satynowe masła do 
ciała o wyjątkowych właściwościach pie-
l ę g n a c y j -
nych oraz 
s m a k o w i -
t y c h  z a -
p a c h a c h 
( c z e k o l a -
da, orzechy 
m a k a d a -
mia, cytru-
sy i oliw-
ka). Doskonale nawilżają i odżywiają skó-
rę sprawiając, że odzyskuje ona elastycz-
ność i gładkość. Dzięki bogatej, kremowej 
konsystencji pozostawiają na skórze deli-
katny film, który przez wiele godzin uwal-
nia stopniowo cenne substancje. Niepowta-
rzalne kompozycje zapachowe i aksamit-
na konsystencja otulają ciało  i pobudzają 
zmysły. Cena 15 zł, 200 ml.

Nic nie pęka
Krem złuszczająco-zmiękczający na zniszczone pię-

ty PROPODIA silnie złuszcza naskórek, natłuszcza i uzu-
pełnia niedobory lipidów w skórze, długotrwale nawil-
ża i zmiękcza, zabezpiecza przed pęknięciami. Zawiera 
mocznik, który wiąże wodę w naskórku oraz kwas sali-
cylowy, kwas glikolowy, masło shea, olej z pestek wino-
gron, olej canola, hialuronian sodu, pantenol, gliceryna. 
(40 ml, 17 zł)

FOT. - PROPODIA

OPRACOWANIE: MONIKA MAŃKOWSKA

Relaks i masowanie
Seria nowatorskich oliwek do masażu cia-

ła ZIAJA zapewnia skórze jędrność i spręży-
stość oraz delikatność i pomaga w zachowaniu 
szczupłej sylwetki. Zarówno oliwki do masa-
żu (ok.19 zł/500 ml) jak i oliwki w żelu (ok. 
19 zł/180 ml) z kwintesencją olejków eterycz-
nych łączą właściwości pielęgnacyjne z estety-
ką i praktycznością użycia. Nie plamią bielizny 
są wydajne. Zapewniają wygodne przeprowa-
dzenie zabiegu masażu. Oliwka w żelu relak-
suje korzenno-cedrową kompozycją zapacho-
wą i ujędrnia. Oliwka  do masażu rozgrzewają-
ca lekko natłuszcza i wygładza, ma kwiatowo-
-orientalny zapach. Oliwki wyszczuplające są 
orzeźwiająco-pomarańczowe, redukują cellulit 
i poprawiają sprężystość skóry. Oliwki ujędr-
niające (morskie) zmiękczają i regenerują skó-
rę.  Oliwka do masażu witaminowa (odświeża-
jąco-kwiatowa) stymuluje odnowę naskórka, 
wyraźnie wygładza i działa odżywczo. 

We wrześniu w Starym Bro-
warze w Poznaniu odbyło się ko-
lejne już spotkanie z blogerami 
Sephora, autorami bloga „Make 
up w wielkim mieście”. Jest to 
pierwszy videoblog, który prezen-
tuje najnowsze trendy w makija-
żu i profesjonalne kosmetyki, ale 
uczy też jak je stosować, odsłania 
sztuczki wizażystów. Na specjal-
nie przygotowanym stoisku w stre-
fie Szachownicy Starego Browaru 
blogerzy Sephora spotkali się z fa-
nami i osobami zainteresowanymi 
tajnikami makijażu. Autorki blo-
ga, w tym Paulina Karamon, któ-
ra na co dzień pracuje w Sephora 
Marcelin Poznań czy Anna Galiń-
ska, Mistrzyni Makijażu Sephora 
2009 uczyły klientki indywidual-
nie, jak się malować i wykorzy-

Make up z SeMake up z Sephorą w Poznaniuphorą w Poznaniu

Paulina Karamon, Blogerka z Poznania.

stywać wio-
dące t ren-
dy z wybie-
gów na co 
dzień. Pod-
czas spotka-
nia w Sta-
rym Browa-
rze, przy sto-
isku Sepho-
ra panował 
ciągły ruch. 

Wizażystki przeprowadziły ponad 
400 konsultacji makijażowych. 
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JERZY BUZEK, 
przewodniczący 

Parlamentu 
Europejskiego:

- Witam Pana Prezydenta Pol-
ski, z tym większą radością, ze 
to już jest druga wizyta Pana Pre-
zydenta w naszym Parlamencie. 
Z pierwszą wizytą B. Komorow-
ski przybył w dosłownie kilka dni 

po wyborze na prezydenta w wol-
nych wyborach.

Proszę państwa, Pan Prezydent 
Komorowski w gruncie rzeczy jest 
jednym z nas. Był parlamentarzy-
stą przez długie lata, był wicemar-
szałkiem Sejmu, a potem marszał-
kiem, Sejmu RP. System wartości, 
który dla nas w Parlamencie Euro-
pejskim jest najważniejszy – wol-
ność każdego człowieka, demokra-
cja, budowa podstaw zdrowej go-
spodarki nakierowanej dla ludzi, to 

„„My w Polsce gMy w Polsce głęłęboko boko 
wierzymy w Europwierzymy w Europę”ę”
Prezydent B. Komorowski w Strasburgu
W samo południe, we wtorek, 13 września, rozpoczęło się uro-
czyste posiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, 
na którym przemówienie wygłosił prezydent RP Bronisław 
Komorowski. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezy-
dent poświęcił obecnej sytuacji gospodarczej i przyszłości 
projektu europejskiego. 

były te najważniejsze życiowe ha-
sła i przekonania Pana Prezydenta 
Komorowskiego.

W czasach gdy Polska jeszcze 
nie była niepodległym krajem wy-
dawał i drukował podziemne pi-
sma, był także internowany w sta-
nie wojennym. Zaraz po wyzwo-
leniu Polski pełnił ważne funkcje 
w administracji państwowej, był 
wiceministrem w kilku rządach, 
był także ministrem obrony naro-
dowej w rządzie, którym miałem 

zaszczyt kierować. Mnie z Panem 
Prezydentem Komorowskim łączy 
polityczna i osobista przyjaźń.

Proszę państwa, w dobie zagro-
żeń demograficznych dla naszego 
kontynentu warto również przypo-
mnieć, że Pan Prezydent Komo-
rowski daje temu odpór i jest ojcem 
pięciorga dzieci. (oklaski) Oczywi-
ście nie przeszkadza mu to w karie-
rze politycznej, jak widać wszystko 
można połączyć. Bardzo jesteśmy 
ciekawi wypowiedzi Pana Prezy-

denta, zwłaszcza dlatego, że jeste-
śmy w trudnym okresie, a B. Ko-
morowski jest głową państwa, któ-
re sprawuje prezydencję w Unii Eu-
ropejskiej i dlatego, ze zależy nam 
wszystkim na przezwyciężeniu na-
szych trudności. Dzisiaj ze strony 
polskiej oczekujemy na pozytywne, 
dobre sygnały i rozwiazania wielu 
problemów europejskich.

Panie Prezydencie, bardzo pro-
simy... (oklaski)

Dokończenie na stronie 4

Sala sesyjna PE w czasie przemówienioa Prezydenta B. Komorowskiego

Prezydent złożył kwiaty pod tablicą ku pamięci prof. B. Geremka.
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Już teraz zarezerwuj miejsce na OGŁOSZENIE lub REKLAMĘ
w  Numerze PRZEDWYBORCZYM

„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”
który ukaże się 5 października 2011 roku 

Kontakt: e-mail: twoj-tydzien@wp.pl, telefon: 602-638-409

PODZIĘKOWANIE Dziękujemy Firmie AUTO CENTRUM, która 
jest poznańskim autoryzowanym dealerem samochodów marki Fiat, 
Lancia i Alfa Romeo, za udostępnienie naszej Redakcji na wyjazd 
służbowy do Strasburga Lancię Delta, która… przez cały czas spisy-
wała się znakomicie. W tle budynek PE w Strasburgu.

BRONISŁAW 
KOMOROWSKI, 

prezydent RP:
Prezydent Komorowski rozpo-

czął swoje przemówienie od przypo-
mnienia historii integracji europej-
skiej i przywołania, że u jego pod-
staw legły idee rozwijane na prze-
strzeni wieków przez czołowych in-
telektualistów Starego Kontynentu. 
Wśród nich byli także Polacy, jak 
Wojciech Jastrzębowski, który swój 
traktat „o wiecznym pokoju” zwany 
konstytucją dla Europy napisał tuż 
po jednej z krwawych bitew powsta-
nia listopadowego 1831 roku. 

Przełomem integracji europej-
skiej był upadek żelaznej kurtyny 
i wielkie rozszerzenie, do którego 
nowe kraje członkowskie starannie 
się przygotowywały. 

- Polska transformacja była dzie-
łem samych Polaków, ale Europa 
bardzo nam w tym pomogła. To by-
ła solidarność tej Europy, dla której 
historia po 1945 roku była łaskaw-
sza z tą częścią, która padła ofiarą 
jej wyroków. Polacy o tej solidarno-
ści pamiętają. O pomocy i solidarno-
ści Unii Europejskiej w tym miejscu, 
w Parlamencie Europejskim, który 
był jej orędownikiem, wie się bardzo 
dużo. To Parlament jest strażnikiem 
europejskiej solidarności -  powie-
dział prezydent Komorowski.

- Dzisiaj pod znakiem zapytania 
stanęło jedno z największych osią-
gnięć integracji europejskiej, a mia-
nowicie europejski model społecz-
ny - stwierdził prezydent Komorow-
ski dodając, że Unia Europejska i jej 
społeczeństwa znalazły się w punk-
cie zwrotnym, najtrudniejszym mo-

mencie od czasu zapoczątkowania 
procesu integracji. 

Prezydent zauważył, że sytu-
acja społeczno-gospodarcza w Eu-
ropie wymusza przyspieszone decy-
zje. „Choć mój kraj jest jeszcze po-
za strefą euro, chcemy współdziałać 
w tworzeniu i realizowaniu planów 
naprawczych. Wiemy, że stawką jest 
przyszłość projektu o fundamental-
nym znaczeniu dla Europy i jej miej-
sca w świecie”.  Przestrzegał, że roz-
pad euro i unii gospodarczo-mone-
tarnej ‘mógłby być wstępem do od-
wrócenia procesu integracji z naj-
gorszymi możliwymi konsekwen-
cjami, łącznie z porzuceniem Unii 
jako projektu politycznego” i apelo-
wał o odważne decyzje. 

„Kryzys to nie tylko zagrożenia, 
ale i szansa na to, by dać nowy im-
puls procesowi pogłębienia integra-
cji europejskiej”, przekonywał pre-
zydent Komorowski dodając, że po-
trzebna jest świadomość długofalo-
wej perspektywy.  „Nasze cele wy-
znaczać powinny trzy związane ze 
sobą wartości: bezpieczeństwo, roz-
wój i solidarność.  Nowe instrumen-
ty mają zapewniać Unii Europejskiej 
witalność, postęp oraz pozycję mię-
dzynarodową. Zarazem konieczne 
jest bezwzględne utrzymanie spo-
istości całej Unii. Wymaga to zacho-
wania otwartego charakteru proce-
su pogłębienia integracji”, podkreślił 
prezydent RP.

Bronisław Komorowski zapo-
wiedział, że „polska prezydencja do-
łoży wszelkich starań, żeby w naj-
bliższym czasie sfinalizować re-
formę zarządzania gospodarczego 
w UE, którego celem jest wzmoc-
nienie unijnego Paktu Stabilności 
i Wzrostu i utrzymanie w ryzach fi-
nansów publicznych krajów UE”. 

„„My w Polsce gMy w Polsce głęłęboko boko 
wierzymy w Europwierzymy w Europę”ę”
Prezydent B. Komorowski w Strasburgu

Podkreślił, że postrzega wspólną eu-
ropejska walutę jako wielkie osią-
gnięcie i nie odbiera kryzysu finan-
sów publicznych jako porażki eu-
ro.  W pakt Euro Plus powinny za-
angażować się nie tylko państwa 
strefy euro, „ale również wszyst-
kie państwa spoza strefy, które wie-
rzą w powodzenie wspólnej waluty 
i wykazują determinacje by do niej 
przystąpić”.

Prezydent Komorowski powie-
dział także, że wielkim wyzwaniem 
dla Unii Europejskiej jest umiejęt-
na polityka wobec jej bezpośrednie-
go otoczenia, ale uwaga Unii Euro-
pejskiej nie może skupiać się jednak 
jedynie na południowym sąsiedz-
twie. „Nie ma bowiem sprzeczności 
między koniecznością zaangażowa-
nia UE we wspieranie krajów poło-
żonych na Wschód i na Południe od 
Unii”, powiedział prezydent Komo-
rowski dodając, że narody partner-
skie na Wschodzie Europy oczekują 
jasnego sygnału, jaki rodzaj partner-
stwa chcemy z nimi budować.

„My w Polsce głęboko wierzy-
my w Europę i chcemy Unii Eu-
ropejskiej dynamicznej i odważ-
nej, otwartej i solidarnej. Chce-
my Unii, która zapewni Europie 

rolę w świecie na miarę wielkości 
jej cywilizacji, Unii, która będzie 
chronić witalność tej cywilizacji. 
Chcemy Unii, która da wszyst-
kim jej narodom bezpieczeństwo, 
która będzie trafną odpowiedzią 
na potrzeby i troski jej obywateli. 

Wiemy, że taka Unia jest możliwa. 
Taką Unię, wraz z innymi naroda-
mi Europy, chcemy budować”, za-
kończył prezydent Bronisław Ko-
morowski.

MONIKA 
i TOMASZ MAŃKOWSCY

Prezydent z Małżonką zwiedził Katedrę w Strasburgu.
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SSpacerując po 
czymś, co do 

lat dziewięćdzie-
siątych XX wie-
ku było peronem 
dworca kolejowe-
go w Lubsku, pró-

bowałem wyobrazić sobie dra-
matyczne wydarzenia trzynaste-
go dnia lutego 1945 roku w tym 
właśnie miejscu, czyli na dwor-
cu w Sommerfeld. Bezskutecznie. 
W tamtą deszczową sobotę drugiej 
połowy października 2010 roku 
ewidentnie coś mi przeszkadzało 
w skorzystaniu z wyobraźni. Do-
piero po dłuższej chwili zrozumia-
łem co. Przeszkadzał wygląd tego, 
co kiedyś było dworcem kolejo-
wym, a właściwie dwoma dwor-
cami połączonymi długim tune-
lem, które do 1945 roku tworzyły 
jeden z ważniejszych we wschod-
niej Brandenburgii węzłów kole-
jowych. Ile – zastanawiałem się 
– musiano włożyć wysiłku, by ze-
rwać choćby tę masywną i do tego 
zabytkowe wiaty nad peronami, 
które kilkanaście dni wcześniej 
widziałem na zdjęciach z połowy 
lat osiemdziesiątych XX wieku, 
gdy tętniło tu jeszcze życie zwy-
kłego, chociaż już wtedy prowin-
cjonalnego dworca. 

W tamten wtorek, 13 lutego 
1945 roku, na peronach lubskiego 
dworca tłoczyły się setki, jeśli nie 
tysiące ludzi próbujących wydo-
stać się z miasta, do którego zbliża-
li się żołnierze radzieccy z 6. Kor-
pusu Zmechanizowanego walczą-
cego w składzie 4. Armii Pancernej 
1. Frontu Ukraińskiego. Z jednej 
strony płacz dzieci, nawoływania 
matek, okrzyki kolejarzy i gwiz-
dy parowozów, a z drugiej głu-
che odgłosy nadciągającego frontu 
towarzyszyły odjazdom ostatnich 
pociągów ewakuacyjnych, które 
z Sommerfeldu odjeżdżały w kie-
runku zachodnim. 

W połowie XIX wieku ówcze-
sne miasteczko Sommerfeld wy-
grało los na swoistej loterii, jaką 
była wówczas budowa pierwszych 
linii kolejowych. Pociągi otwie-
rały przed mieszkańcami możli-
wości szybkiego przemieszczania 
się po Prusach i zbytu towarów. 
W czasach, gdy rodził się prze-
mysł, dostęp do sieci kolejowej 
był bowiem ważnym czynnikiem 
rozwoju gospodarczego. I nie in-
aczej działo się w Sommerfeld, 
gdzie w drugiej połowie XIX i na 
początku XX wieku powstało wie-
le fabryk tekstylnych i cegielni. 
Miasto przeżywało boom gospo-
darczy, stając się ważnym ośrod-
kiem przemysłowym i miejskim 
we wschodniej Brandenburgii. 
Zbudowano nowe szkoły, szpital, 
teatr i kilka hoteli. 

A wszystko zaczęło się od bu-
dowy linii kolejowej Berlin-Bre-
slau w 1846 roku. Mniej więcej 
w połowie drogi między tymi mia-
stami znalazło się Sommerfeld, 
które w następnych latach drugiej 
połowy XIX wieku zostało waż-
nym węzłem kolejowym po budo-
wie lokalnych linii do Sorau (Żar) 
i Crossen (Krosna Odrzańskiego) 
oraz przez Teuplitz (Teplice) i Bad 
Muskau (Łęknicę) do Weisswas-
ser. Ta ostatnia była prywatną linią 
kolei łużyckiej. Lubski węzeł kole-
jowy wyposażono również w naj-
nowocześniejszą na owe czasy in-
frastrukturę: nastawnię, dwie pa-
rowozownie, przejścia podziem-
ne na perony i windy bagażowe 
oraz wspomniany tunel łączący 
dwa znajdujące się w pobliżu sie-
bie dworce: kolei państwowej i ko-
lei prywatnej. 

Podczas drugiej wojny świato-
wej lubski przemysł szybko prze-
stawiono na szeroko pojętą pro-
dukcję na potrzeby wojska, a siłę 
roboczą zapewniono sprowadza-
jąc do Sommerfeldu cudzoziem-
skich robotników przymusowych. 
W 1943 roku w fabryce kapelu-
szy „Lembert” doszło do buntu ro-
botnic ze Związku Radzieckiego, 
które krwawo stłumiły ściągnię-

te z okolicznych miast siły poli-
cyjne. 

W pamiętnych dniach stycz-
nia 1945 roku, gdy w Sommerfeld 
z niepokojem patrzono na wschód, 
skąd nacierała Armia Czerwona, 
z lotniska w Białej Podlaskiej wy-
startował radziecki samolot trans-
portowy z pięcioosobową grupą 
rozpoznawczą „Wisła”, zorgani-
zowaną i pod okiem radzieckich 
instruktorów przeszkoloną przez 
Oddział II Sztabu Głównego Woj-
ska Polskiego. Ludowego – dodaj-
my, by wszystko było jasne. Na 
dowódcę grupy „Wisła” wyzna-
czono mającego spore doświad-
czenia w partyzantce 20-letniego 
podporucznika Kazimierza Cieli-
szaka, byłego żołnierza 27. Dy-
wizji Armii Krajowej na Wołyniu 
i Lubelszczyźnie, który ochotni-
czo wstąpił do ludowego Woj-
ska Polskiego. Jego zastępcą zo-
stał 23-letni starszy sierżant Jó-
zef Kuriata, od 1942 roku walczą-
cy w partyzantce radzieckiej na 
Wołyniu, za co otrzymał najwyż-
sze radzieckie odznaczenia łącz-
nie z orderem Czerwonej Gwiaz-
dy. W skład grupy „Wisła” wcho-
dzili także radiotelegrafista sier-
żant Franciszek Mazurkiewicz 
oraz Stanisław Pawłowski i Wło-
dzimierz Skrebiec. 

Był 28 stycznia 1945 roku. 
W zamieci śnieżnej pilot samolo-
tu stracił orientację i pięciu żoł-
nierzy z grupy „Wisła” zrzucił na 
spadochronach z dala od celu roz-
poznania. Jak się okazało, skocz-
kowie wylądowali na zachód od 
szosy Sommerfeld-Bobersberg 
(Lubsko-Bobrowice), w lasach 
nieopodal dzisiejszej miejscowo-
ści Strużka. Dwóch zwiadowców 
trzeba było ściągać z drzew, na 
których zawiśli, a ponadto pod-
czas lądowania rozbił się zasob-
nik z prowiantem i materiałami 
wybuchowymi. Uratowano tylko 
osiem kilogramów trotylu i nieco 
konserw. Przez radiostację pod-
porucznik Cieliszak skontaktował 
się ze swoim przełożonym, po-
dając miejsce, gdzie wylądowali. 
Wkrótce otrzymali rozkaz udania 
się nad Nysę Łużycką, by rozpo-
znać stacjonujące w trójkącie Gu-
ben-Forst-Sommerfeld jednostki 

niemieckie, ustalić ich przybliżo-
ną liczebność, uzbrojenie i rejony 
koncentracji oraz rozmieszczenie 
węzłów oporu. Grupa miała tak-
że zlokalizować lotniska polowe 
oraz znajdujące się na tym terenie 
zakłady zbrojeniowe i poznać ich 
profil produkcji. 

Jak na pięcioosobową grupę, 
zadań tych było sporo, a ponad-
to przełożeni sugerowali również 
przeprowadzenie akcji dywersyj-
nych, chociaż w hierarchii zadań 
grupy „Wisła” nie były one naj-
ważniejsze. 

Wielkim ułatwieniem dla 
zwiadowców podporucznika Cie-
liszaka było to, iż w okolicach 
Sommerfeldu pracowało wielu 
polskich robotników przymuso-
wych. Każdy z nich na widocz-
nym miejscu zewnętrznego ubra-
nia musiał posiadać znaczek z li-
terą P. Wyłonienie zatem Pola-
ków z tłumu przechodniów było 
bardzo łatwe, a niebezpieczeń-
stwo pomyłki praktycznie żadne. 
I to od polskich robotników gru-
pa Cieliszaka zdobyła większość 
najważniejszych informacji. Oni 
też dostarczali ludziom z „Wi-
sły” żywność. 

Codziennie radiostacja grupy 
przekazywała za linię coraz bar-
dziej zbliżającego się do Sommer-
feldu frontu meldunki. I tak na 
przykład 4 lutego informowano, że 
w tym mieście zauważono koncen-
trację pojazdów 25. Dywizji Pan-
cernej. Raport z 8 lutego informo-
wał o fortyfikacjach Guben i jed-
nostkach wojskowych, które znaj-
dowały się w tym mieście. Na uli-
cach zbudowano barykady i gniaz-
da ogniowe z cegieł. Mosty zosta-
ły zaminowane. W meldunku z 15 
lutego zwiadowcy z „Wisły” infor-
mowali, że 7 kilometrów na pół-
noc od Guben, między rzeką Ny-
są Łużycką, szosą i linią kolejową 
znajduje się lotnisko nieprzyjacie-
la. Na lotnisku bazowały 32 samo-
loty Me-109 i 7 He-126. W innym 
meldunku pojawiła się informacja 
o przerzucie z frontu zachodniego 
na front wschodni jednostek pan-
cernych, które wcześniej walczy-
ły w Ardenach pod dowództwem 
feldmarszałka Gerda von Rund-
stedta. 

Oczywiście, nie wszystkie te 
meldunki były precyzyjne. Niektó-
re informacje zdobyto poprzez ob-
serwację tych czy innych obiektów, 
ale inne pochodziły od przypadko-
wych informatorów, którzy mówi-
li tylko to, co usłyszeli od innych, 
a nie zawsze były to informacje 
w pełni wiarygodne. 

8 lutego ludzie Cieliszaka do-
konali sabotażu na jednej z linii 
kolejowych w rejonie Sommerfel-
du, siedem kilometrów od miasta 
w kierunku na Crossen (według 
innej wersji, w kierunku na Gu-
ben), wysadzając w powietrze tor 
tuż przed nadjeżdżającym pocią-
giem, na trzy dni blokując tę linię 
kolejową. 

13 lutego w bezpośrednim są-
siedztwie Sommerfeldu pojawi-
ły się oddziały Armii Czerwonej. 
O tym, co tego dnia działo się na 
lubskim dworcu kolejowym, by-
ła już mowa. Wieczorem czerwo-
noarmiści rozpoczęli chaotyczne 
walki o miasto, które zdobyli na-
stępnego dnia. I taką też datę – 14 
lutego 1945 roku – podają mono-
grafie historyczne, ale nie było to 
ostateczne zdobycie Sommerfeldu 
przez Rosjan. Radzieckie oddziały 
uderzeniowe niemal z marszu ru-
szyły w kierunku Nysy Łużyckiej, 
a na pozostałe w mieście oddziały 
drugiego rzutu, które w tym cza-
sie rabowały mieszkania i gwałciły 
Niemki, uderzyli Niemcy i dopie-
ro ostatecznie wyparto ich z mia-
sta tydzień później. 

Zanim jednak do tego doszło, 
w ręce Rosjan wpadli polscy zwia-
dowcy z grupy „Wisła”. „Faszy-
stowskich dywersantów rozstrze-
lać!” – rozkazał pijany oficer Ar-
mii Czerwonej, który nie przyj-
mował do wiadomości żadnych 
tłumaczeń. I dosłownie w ostatniej 
chwili podporucznika Kazimierza 
Cieliszaka i jego ludzi uratował 
oficer NKWD, który przez radio 
skontaktował się ze swoimi przeło-
żonymi i stamtąd wkrótce uzyskał 
potwierdzenie, że w rejon Som-
merfeldu polscy sojusznicy wysła-
li grupę zwiadowczą. Polacy byli 
wolni i gotowi do wykonania ko-
lejnego zadania. 

„„WisWisłła” nadaje do centrali a” nadaje do centrali 
23 września 2004 roku wysadzono w powietrze mury upadłych Za-
kładów Przemysłu Wełnianego „Luwena” w Lubsku, kiedyś chluby 
tego lubuskiego miasteczka. Gigantyczną eksplozję sfilmowano 
i sceny te weszły do dokumentalnego filmu BBC o amerykańskiej 
bombie atomowej „Hiroszima. Czas apokalipsy”. Ale Lubsko ode-
grało też swą prawdziwą rolę w drugiej wojnie światowej. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

Resztki dworca kolejowego w Lubsku, do 1945 roku jednego z największych we wschodniej Brandenburgii. 

FOT. (2X) – LESZEK ADAMCZEWSKI 
Centrum Lubska z zabytkową Bramą Żarską na współczesnym zdjęciu. 
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TAK  MYŚLĘ

NajdroNajdrożższy wyborco!szy wyborco!
GG  łosując na 

innych mar-
nujesz swój głos. 
Czy stać Cię na 
to? Czy możesz 
sobie na to po-
zwolić? NIE – to 
jedyna odpowiedź 

wego mieszkania płacić będziecie 
0,50 zł, damy wszystkim talony na 
paliwo do samochodów i stacje ben-
zynowe płacić będą tym, którzy ze-
chcą więcej zatankować, sprawimy, 
że pociągi będą jeździły z prędkością 
światła, że w każdej miejscowości od 
15 tysięcy mieszkańców będzie mię-
dzynarodowe lotnisko, a od 20 tysię-
cy mieszkańców trzypoziomowe me-
tro, kolejka miejska i kolejka napo-
wietrzna, powiemy co zrobić – a my 
już dzisiaj wiemy co – by krowy zno-
siły jaja, a kury dawały mleko, pod-
powiemy jak wodę zamienić w wino, 
a białe w czarne i odwrotnie.

Nikt inny nie zrobi dla Was tak 
wiele jak my. Tylko my Was nie oszu-
kamy i nie okłamiemy. Nie marnuj 
swojego głosu na innych! Postaw na 
lepsze życie. Niczego nie ryzykujesz, 
mamy doświadczenie, mamy spraw-
dzone i wierne zaplecze polityczne, 
wszystko wiemy i wszystko umiemy. 
Dlatego zwyciężymy. Bo ktoś zwy-
ciężyć musi, a my się na zwycięzców 
najlepiej nadajemy. Tylko my.

Kandydata na posła lub senatora 
(wszystko jedno) wysłuchał

TOMASZ MAŃKOWSKI

program TV, robi kanapki, schładza 
colę i sprząta.

Młode pokolenie to pień naro-
du. My to wiemy, oni to wiedzą, i my 
sprawimy, by z tego pnia wyrosły 
smukłe, piękne gałęzie. Pragniemy, 
by młodym żyło się lepiej. Propo-
nujemy wysoką pensję od pierwsze-
go miesiąca bez konieczności świad-
czenia pracy, za darmo pieluchy do 
ukończenia przez dziecko 18 roku ży-
cia, swobodny darmowy i nielimito-
wany dostęp do Internetu w każdym 
pomieszczeniu (w WC także, a może 
przede wszystkim), linię kredytową 
na sztuczną szczękę i przyjemne za-
biegi relaksacyjne, by zatrzymać ły-
sienie trzydziestolatków.

Seniorzy to nasz kapitał, nasza 
chluba. Senior ma prawo do wszyst-
kiego, na co tylko będzie miał ocho-
tę. Jak zapragnie autostradę przy do-
mu, to ją wybudujemy. Jak wymarzy 
sobie gabinety lekarskie bez kolejek 
i wielogodzinnego czekania, to my 
te kolejki rozpędzimy. Jak potrzebuje 
darmowych lekarstw – my mu damy 
i dołożymy jeszcze bandaż na wszel-
ki wypadek. My wiemy jak to zrobić, 
my potrafimy, my zrobimy.

W okresie naszych rządów mie-
sięcznie za ogrzewanie trzypokojo-

na tego typu pytania. Dlatego nie 
głosuj na innych! Bądź rozsądny, nie 
daj się zwieść kłamliwym obietnicom 
wyborczym. Oni kłamią i zawsze kła-
mali. W przedszkolu, w żłobku, w ło-
nie matki. 

Chcemy, by każdy wyborca już 
w miesiąc po wyborach zamiesz-
kał w okazałej wiejskiej posiadłości. 
Wiemy, jak tego dokonać – inni mó-
wią tak samo, ale... nie wiedzą. 

Każde młode małżeństwo ma 
prawo szczęśliwie i godnie żyć. Każ-
da młoda para ma prawo do corocz-
nych wyjazdów urlopowych na Ka-
raiby, do samochodu marki Merce-
des, do futra z szynszyli i do telewi-
zora na całą ścianę, który odbiera 

Z POZNANIA I WIELKOPOLSKI

PoznaPoznań ń docenionydoceniony
Poznań po raz kolejny został wyróżniony w najważniejszym 
konkursie marketingu terytorialnego w Polsce. Nagrodzone zo-
stały internetowa promocja akcji „Poznań za pół ceny” oraz film 
promocyjny miasta. Branżowi specjaliści podkreślali spójność 
działań marketingowych miasta i wymieniali przykład Poznania 
obok najbardziej znanych europejskich metropolii.

WW dniach 20-22 września w Warszawie odbyła się jubileuszowa, 5. 
edycja Festiwalu Promocji Miast i Regionów. Tradycyjnie już na za-

kończenie tego prestiżowego wydarzenia rozdano nagrody konkursu Zło-
te Formaty. Podobnie jak na poprzednich edycjach, Poznań znalazł się 
w gronie zwycięzców i wyróżnionych. Miasto nagrodzone zostało za in-
ternetową promocję „Poznania za pół ceny”. 

Drugą nagrodę Poznań zdobył za film promocyjny „Kalejdoskop”. 
Wcześniej Poznań został doceniony na festiwalach w Los Angeles, Ber-
linie oraz w konkursie KTR.

Samsung we WronkachSamsung we Wronkach
Wielkopolskie Wronki zostały wybrane przez światowego gi-
ganta w produkcji sprzętu elektronicznego firmę Samsung na 
pierwsze w Europie miejsce wytwarzania urządzeń AGD tej 
firmy. W zakładzie powstają już lodówki z nowym logo, a w 
piątek 23 września 2011 roku o godzinie 11 odbyła się uroczysta 
inauguracja produkcji nowej linii pralek. 

RRozwój produkcji możliwy jest dzięki podpisaniu umowy pomiędzy 
koreańskim koncernem a firmą Amica, w myśl której część zakła-

dów przejął nowy inwestor. W pierwszym etapie fabryki będą produko-
wać urządzenia obu marek. 

Samsung Electronics Poland Manufacturing powstał w kwietniu 2010 
roku. Dzięki inwestycjom na poziomie około 500 mln zł zwiększono za-
trudnienie o ponad 1000 osób, zdolności produkcyjne podniesiono nie-
mal 6-krotnie, a zastosowane rozwiązania są jednymi z najbardziej za-
awansowanych technologicznie w skali europejskiej. Innowacyjność in-
westycji potwierdza również charakter i wysokość przyznanego wsparcia 
unijnego. W ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” 
(Działanie 4.5: Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki), 
firma Samsung Electronics Poland Manufacturing otrzymała dofinanso-
wanie na poziomie około 65 mln zł.

Piątkowe uroczystości odbyły się w siedzibie Samsung Electronics 
Poland Manufakturing przy ul. Mickiewicza 52 we Wronkach

Akademicki PoznaAkademicki Poznań ń 
26 września w Urzędzie Miasta Poznania odbyła się Konferencja 
„Akademicki Poznań - współczesność i przyszłość”, dotycząca 
dokonań i pozycji Poznania jako silnego ośrodka akademickie-
go oraz wpływu akademickości na rozwój miasta.  

KKonferencja była zakończeniem przedsięwzięcia edukacyjno-kultural-
nego „Weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim”, orga-

nizowanego przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, które w tym 
roku przebiegało pod hasłem „Vivat Academia!”.

Celem Konferencji było przedstawienie szerokiemu gronu odbiorców 
dokonań i pozycji Poznania jako silnego ośrodka akademickiego oraz 
wpływu akademickości na rozwój miasta.

Podczas konferencji omówiono: współpracę władz lokalnych ze śro-
dowiskiem akademickim, relację środowiska akademickiego z otocze-
niem gospodarczym, rozwój akademickiej infrastruktury dydaktycznej 
i naukowej w przestrzeni urbanistycznej i architektonicznej Poznania, 
wzrost pozycji Poznania jako ośrodka naukowego, relację między ofer-
tą dydaktyczną uczelni a potrzebami rynku pracy, popularyzację nauki 
wśród mieszkańców Poznania, działania uczelni artystycznych na rzecz 
miasta oraz współpracę Miasta Poznania z uczelniami w zakresie reali-
zacji projektów unijnych.

Konferencja kierowana była przede wszystkim do osób zaintereso-
wanych współpracą ze środowiskiem naukowo-akademickim w Pozna-
niu i miała charakter otwarty. 

Chcesz się zareklamować 
w „Twoim TYGODNIU”?

Napisz e-maila 
(twoj-tydzien@wp.pl) 

lub zadzwoń (602 638 409), 
a my przyjedziemy do Ciebie.

Cennik na stronie: 
www.twoj-tydzien.pl 
Ceny negocjujemy!

WWraz z pójściem do szkoły 
zwiększa się aktywność fizycz-

na i umysłowa dziecka, zmieniają się 
przez to potrzeby żywieniowe. Część 
posiłków uczeń zaczyna jadać poza 
domem, dlatego też możliwość kon-
troli ze strony rodziców jest ogra-
niczona. Aby większa swoboda nie 
oznaczała spożywania byle jakich 
dań lub niezdrowych smakołyków 
ze szkolnego sklepiku, należy odpo-
wiednio zaplanować jadłospis pierw-
szoklasisty, ucząc go tym samym za-
sad zdrowego odżywiania.  
WARTOŚCIOWE PRODUKTY

Dieta młodego ucznia powin-
na zawierać wszystkie składniki 
odżywcze, takie jak witaminy, wę-
glowodany, białko, tłuszcze czy 
minerały, potrzebne do prawidło-
wego rozwoju organizmu. Dzien-
ne zapotrzebowanie energetyczne 
najmłodszych dzieci wynosi 80-90 
kcal na 1 kg masy ciała, czyli oko-
ło 1400-2000 kcal. Rodzice mu-
szą pamiętać o włączeniu do ja-
dłospisu produktów mlecznych 
i fermentowanych, które są źró-
dłem łatwo przyswajalnego wap-
nia, niezbędnego do prawidłowe-

go kształtowania układu kostne-
go. Zaleca się, aby każdego dnia 
dziecko wypijało szklankę mle-
ka lub jadło jogurt, kefir albo pi-
ło maślankę. 

W codziennych posiłkach nie 
może zabraknąć warzyw oraz owo-
ców zawierających błonnik, wita-
miny i składniki mineralne. Surów-
ki spożywane do obiadu zawiera-
ją na przykład sole mineralne, któ-
re zwiększają odporność organizmu. 
W głównych posiłkach powinno zna-
leźć się również chude mięso oraz ry-
by, dostarczające aminokwasów, nie-
nasyconych kwasów tłuszczowych 
i cennych pierwiastków, między in-
nymi magnezu, wapnia, jodu czy fos-
foru. Zdecydowanie należy ograni-
czyć dzieciom produkty przetwo-
rzone, białe pieczywo oraz słody-
cze, powodujące próchnicę zębów 
i otyłość. 

- Odpowiednio skomponowa-
ny jadłospis, oparty na regular-
nych i pełnowartościowych posił-
kach sprawi, że dziecko będzie miało 
mniejszą ochotę na tuczące słodycze 
i fast foody – mówi Aleksandra Bi-
gott, dietetyk. 

JadJadłłospis pierwszoklasisty ospis pierwszoklasisty 
W czasach, gdy liczba otyłych nastolatków rośnie w alarmującym tempie, już od najmłodszych lat 
należy edukować dzieci w zakresie zdrowego żywienia. Kluczowym momentem jest rozpoczęcie 
nauki w szkole. 

REGULARNE POSIŁKI
Codzienna dieta ucznia powinna 

składać się z pięciu lekkostrawnych 
dań, spożywanych o ustalonych po-
rach. Obowiązkowym elementem 
jest pożywne śniadanie, zjadane 
przed wyjściem do szkoły. Jeśli ro-
dzic chce mieć pewność, że dziecko 
zje na przerwie drugie śniadanie, mu-
si postarać się, aby było ono smaczne 
i odpowiadało upodobaniom malca. 

- Oprócz kanapki z pełnoziarni-
stego pieczywa powinien zatem poja-
wić się ulubiony owoc, koktajl z mu-
sli oraz coś do picia – sok naturalny 
lub woda mineralna – dodaje A. Bi-
gott, dietetyk.

Najmłodsze dzieci mogą odczu-
wać potrzebę zjedzenia czegoś po-
między posiłkami, dlatego należy 
przygotować im drobne przekąski, 
na przykład orzechy, gorzką czeko-
ladę lub migdały, które dodatkowo 
wpłyną korzystnie na pracę umy-
słu i wzmocnią koncentrację. Warto 
również sprawdzić jakie obiady ofe-
ruje szkolna stołówka, a także czy 
w szkolnym sklepiku dostępne są 
wartościowe produkty. 

Po powrocie do domu dziecko 
powinno zjeść apetyczny podwie-
czorek oraz lekką kolację, najlepiej 
dwie godziny przed snem. 

DOBRE NAWYKI
Rodzice muszą pamiętać o tym, 

aby wszystkie domowe posiłki, za-
miast na kanapie przed telewizorem, 
spożywane były przy stole w gro-
nie całej rodziny. Zwłaszcza podczas 
wolnych weekendów warto celebro-
wać wspólne śniadania, obiady i ko-
lacje, a także zadbać o aktywne spę-
dzanie wolnego czasu. 

Niezwykle ważne są również 
prawidłowe nawyki żywieniowe sa-
mych rodziców. Jeśli chcemy uchro-
nić dzieci przed chorobami, zwięk-
szyć ich odporność i ułatwić przy-
swajanie wiedzy, musimy systema-
tyczne przekazywać im zasady zdro-
wego odżywania i być dla nich naj-
lepszym przykładem. (rob)
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II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina Czerny-
Stefańska in memoriam, 16-23 września 2011. Wyniki:
I nagroda - Denis Zdhanov (Ukraina)
II nagroda - Kotaro Nagano (Japonia)
III nagroda - Christopher Falzone (Stany Zjednoczone)
Dwa wyróżnienia: 
Alexey Kudryashov (Rosja)
Viviana Pia Lasaracina (Włochy)
Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie Nokturnu 
Chopina w Finale:
Kotaro Nagano (Japonia)

Najlepsza prognoza pogody dla Poznania na www.twoj-tydzien.pl

- Panie profesorze, on-
kologia wciąż brzmi jak wy-
rok. 

- W naszym społeczeń-
stwie pokutuje opinia, że roz-
poznanie nowotworu, czyli 
raka, to rzeczywiście wyrok 
śmierci. Ale współczesna me-
dycyna może wyleczyć z tej 
choroby większość pacjentów. 
Oczywiście, jest część takich, 
u których nowotwór ma spe-
cyficzne cechy i od początku 
jest niewrażliwy na leczenie, 
ale to niewielka grupa. 

- To znaczy, że hasło 
sprzed lat, o gruźlicy wcze-
śnie rozpoznanej, można 
przenieść dziś na raka? 

- Oczywiście, nowotwór 
wcześnie rozpoznany i wraż-
liwy na terapię można wyle-
czyć.

- Czy w onkologii istnieje 
pojęcie szczęścia? 

- W ogóle w życiu mu-
si istnieć pojęcie szczęścia. 
A leczenie onkologiczne jest 
bardzo długie i nie może-
my wszystkiego przewidzieć. 
Czasami u jednych dochodzi 
do bardzo ciężkich powikłań, 
nawet do zagrożenia życia, a u 
innych jakoś ten zbieg oko-
liczności nie powoduje naj-
cięższych następstw. 

- Miał pan w swojej ka-
rierze do czynienia z cu-
dem?

- Cudem można nazwać 
sytuację, gdy przychodzi do 
nas ciężko chore dziecko, 
z groźnymi objawami, często 
z zagrożeniem życia, a potem 
spotykamy je na ulicy lub wra-
ca do nas i chwali się ukończe-
niem studiów, pracą, poważ-
nymi osiągnięciami zawodo-
wymi i rodzinnymi. 

- Jakie są czynniki roz-
woju chorób nowotworo-
wych? Tak zwana chemia 
w chipsach czy innych pro-
duktach spożywczych ma 
jakiś wpływ na zachorowal-
ność? 

- Jest wiele czynników, 
które uznajemy za rakotwór-
cze. To na pewno tryb życia 
i sposób odżywiania się oraz 
te, na które nie mamy wpły-
wu, na przykład związki che-
miczne występujące w natu-
rze, promieniowanie jonizują-
ce, wirusy. Są dowody, które 
mogą wskazywać, że telefony 
komórkowe, zbyt długo uży-
wane, także stanowią takie za-
grożenie. 

- Jak powinien żyć czło-
wiek, który w dzieciństwie 
przeszedł chorobę onkolo-
giczną? 

- Normalnie. Do tego dą-
żymy. Stąd mamy na oddzia-
łach psychologów. Wylecze-
ni z nowotworów w dzie-
ciństwie muszą pamiętać, że 
są grupą specjalnego ryzyka 

wystąpienia powikłań, czy-
li późnych następstw lecze-
nia. Oczywiście, one nie mu-
szą wystąpić u każdego, ale 
wszyscy muszą przeprowa-
dzać kontrolne badania. Ma-
my specjalny plan postępowa-
nia i diagnozowania, by odpo-
wiednio wcześnie wychwycić, 
że coś zaczyna się dziać. Wte-
dy można leczyć,  a czasami 
nawet zapobiegać. Grupa by-
łych pacjentów powinna być 
poddawana specjalnej profi-
laktycznej kontroli.

- Jak to się ma do sytu-
acji w służbie zdrowia? 

- To bardziej kwestia or-
ganizacji niż finansów. Sys-
tem opieki nad wyleczony-
mi w dzieciństwie jest moż-
liwy do wprowadzenia przez 
lekarzy rodzinnych. Oni po-
winni być zaopatrzeni w wie-
dzę, czyli plan postępowania 
z każdym wyleczonym, no 
i dostać pieniądze na wyko-
nywanie badań u tych pacjen-
tów, w większym wymiarze 
niż u pozostałych. 

- Jakie nowotwory 
u dzieci najczęściej notuje 
się w Polsce? 

- Białaczki, nowotwo-
ry układu nerwowego – czyli 
guzy mózgu – chłoniaki zło-
śliwe. I tu  Polska niczym nie 
różni się od świata. 

- Co może wzbudzić nie-
pokój rodzica? 

- Zawsze taka sytuacja, 
w której stwierdza się jakiś 
nieprawidłowy wygląd oko-
licy ciała, powiększenie, guz, 
obrzęk, bolesność, albo inne, 
jak na przykład utrzymują-
ce się poranne wymioty na 
czczo, osłabienie, bladość, 
brak łaknienia czy pokłada-
nie się dziecka. Ono może być 
oznaką infekcji i najczęściej 
tak jest, ale infekcja ustępu-
je po kilku dniach, a objawy 

niecharakterystyczne powin-
ny być sygnałem dla lekarza 
pierwszego kontaktu, do któ-
rego prowadzi swoje dziecko 
każdy rozsądny rodzic, jeśli 
ono gorączkuje i jest słabe. 

- W chorobie nowotwo-
rowej najbardziej przera-
ża ból. 

- U dzieci raczej nie, choć 
czasami niektórym nowotwo-
rom towarzyszy. Ale może po-
jawić się także w trakcie le-
czenia. Naszym zadaniem jest 
niwelowanie bólu. Nie powin-
niśmy dopuszczać do tego, by 
dziecko cierpiało, więc więk-
szość zabiegów staramy się 
wykonywać w znieczuleniu 
ogólnym, które jest bezpiecz-
ne. To daje także psychicz-
ną ulgę, bo ono po prostu za-
sypia. 

- W leczeniu dzieci 
ogromnie ważna jest współ-
praca z rodzicami. 

- Rzeczywiście, choć czę-
sto problemem są sami rodzi-
ce. Staramy się, by byli częścią 
zespołu leczącego, bo wtedy 
to leczenie najlepiej idzie. Ale 
oni muszą nam zaufać i prze-
kazywać wszystkie informa-
cje. Bez tego nie ma współ-
działania. To, że rodzice cza-
sami nie potrafią sobie po-
radzić, wynika ze środowi-
ska, z jakiego pochodzą, i je-
go poglądów na temat choro-
by. Często też jest oczekiwa-
nie cudu, a tym czasem, żeby 
osiągnąć wyleczenie, trzeba 
w długim czasie przejść wiele 
ciężkich chwil. To niektórych 
niecierpliwi, a nawet załamu-
je.  Rodzice oczekują znale-
zienia jednej cudownej tablet-
ki, a nam trudno przezwycię-
żyć takie rozumowanie. 

- Jaki wpływ może mieć 
przejście choroby nowo-
tworowej na dalszy rozwój 
dziecka? 

- Choroba może mieć 
wpływ na rozwój wszystkich 
układów, ale prawie się nie 
zdarza, by powikłania wystą-
piły u jednego pacjenta.  Wie-
my, że może tak się zdarzyć, 
więc przez całe życie trzeba 
kontrolować i układ krążenia, 
i oddechowy. Może dojść do 
zaburzeń przewodu pokarmo-
wego i uszkodzenia wątroby, 
nerek, trzustki a także narzą-
du wzrastania czy rozrodcze-
go. Ale statystyki pokazują, że 
często nie jest aż tak źle, jak 
można było oczekiwać. Dziś 
odwiedzają nas wyleczeni lu-
dzie z własnymi dziećmi. Są 
urodziwi, przystojni, wysocy. 
Wśród pacjentów mamy pre-
zenterów telewizyjnych, akto-
rów, prawników czy lekarzy, 
którzy w dzieciństwie prze-
chodzili taką chorobę.

- Więc nowotwór to nie 
jest tylko  choroba biednych 
ludzi. 

- Ona może uderzyć każ-
dego. Wiemy, jakie czynniki 
wpływają na jej powstanie, ale 
musi nastąpić zbieg różnych 
okoliczności, by zaatakowa-
ła. To da się porównać do wy-
padku drogowego. Są pewne 
czynniki, które sprzyjają jego 
powstaniu, ale nie zawsze do 
niego dochodzi. To jest zda-
rzenie przypadkowe. 

- Jakie są największe 
sukcesy polskiej onkologii 
dziecięcej? 

- Po pierwsze, możemy 
wyleczyć ponad 80 procent 
dzieci. Po drugie, mamy wy-
starczającą sieć ośrodków on-
kologii dziecięcej. Wreszcie, 
powiększa się grupa doro-
słych, którzy kiedyś byli pa-
cjentami, a dziś mają rodziny 
i osiągają sukcesy.

- A problemy? 
- Problemem  zawsze będą 

pieniądze. Chcielibyśmy mieć 
nie tylko dobry sprzęt do le-
czenia, warunki i godnie opła-
cany personel, ale urządzenia, 
które nie są potrzebne na in-
nych oddziałach. U nas dzieci 
przebywają po kilka miesięcy, 
więc trzeba im stworzyć na-
miastkę domu. Marzy nam się 
odpowiednie wsparcie instytu-
cji charytatywnych. Na całym 
świecie tak jest, że z budżetu 
i ubezpieczenia pokrywane są 
koszty leczenia ważne z punk-
tu widzenia medycznego. Ale 
i na całym świecie jest rozwi-
nięta sieć sponsorów, którzy 
mają wieloletnie stałe umowy 
z oddziałami. Dzięki temu one 
mogą się rozwijać i pięknie 
wyglądać, a przez to i sprzy-
jać leczeniu. 

Rozmawiała 
Hanna Kaup

Rak to nie wyrok Rak to nie wyrok śśmierci mierci 
Rozmowa z profesorem JERZYM R. KOWALCZYKIEM,  
konsultantem krajowym w dziedzinie hematologii i onkologii 
dziecięcej

FOT. - HANNA KAUPFOT. - HANNA KAUP

ŚŚwiatowy poziomwiatowy poziom
Od 16 do 23 września w Poznaniu odbywał się II Mię-
dzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina Czerny-
-Stefańska in memoriam. W ciągu siedmiu dni zagra-
ło w Auli Nova ponad 60 pianistów z całego świata.  

KKonkurs skierowany zo-
stał do uzdolnionych 

pianistów z całego świata 
- wszystkich narodowości, 
urodzonych po 1 stycznia 
1981. Pochodzą z Chin, Au-
strii, Izraela, Stanów Zjed-
noczonych, Japonii, Rosji, 
Francji, Ukrainy, Niemiec, 
RPA, Gruzji, Australii, Ka-
zachstanu, Rumunii, Ko-
rei Południowej i Polski. Są 
młodzi, utalentowani i ma-
ją jeden cel – ująć swoją 
grą grono jurorów i zjednać 
sobie publiczność. W trak-
cie trzech etapów przesłu-
chań Aulę Nova Akadem-
mi Muzycznej w Poznaniu 
wypełniła muzyka Bacha, 
Rachmaninowa, Skriabina, 
Liszta, Debussy`ego, Sta-
wińskiego, Lutosławskie-
go i oczywiście Chopina. 

– Akademia Muzyczna 
im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego w Poznaniu oraz 
Fundacja naszej Uczelni już 
po raz drugi podjęła trud or-
ganizacji Międzynarodowe-
go Konkursu Pianistyczne-
go Halina Czerny-Stefańska 
in memoriam w Poznaniu 
– mówi profesor Bogumił 
Nowicki, Rektor Akademii 
Muzycznej im. Ignacego 

Jana Paderewskiego w Po-
znaniu. – Pierwsza edycja, 
która odbyła się we wrześniu 
2008, miała zasięg europej-
ski, a w tym roku, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwa-
niom pianistów z innych czę-
ści świata, postanowiliśmy 
rozszerzyć jego formułę.  

 Mając świadomość, jak 
istotną rolę w profesji ar-
tysty odgrywa konfronta-
cja z publicznością, główną 
ideą Konkursu jest – obok 
propagowania idei rywaliza-
cji fair-play w sferze kultury 
– promocja młodych piani-
stów oraz pomoc w rozwija-
niu ich dalszej kariery arty-
stycznej. W tym celu Orga-
nizatorzy zapewnili bogatą 
ofertę propozycji koncerto-
wych w renomowanych sa-
lach koncertowych w Pol-
sce i w Europie, zaplano-
wanych w sezonie artystycz-
nym 2011/12 oraz 2012/13. 
Szczegółowe informacje na 
temat Konkursu dostępne są 
na stronie: www.europiano-
comp.pl 

- II Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny Halina 
Czerny-Stefańska in memo-
riam, podobnie, jak i pierw-
sza edycja jest dla środowi-
ska artystycznego Poznania 
i kraju wielkim, muzycznym 
świętem – dodała profesor 
Halina Lorkowska, prezes 
Fundacji Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu, pro-
rektor do spraw artystycz-
nych i naukowych. - Liczy-
my, że kolejne edycje w nie-
dalekiej przyszłości wzmoc-
nią wizerunek tego konkursu 
jako jednego z najbardziej 
renomowanych konkursów 
o randze międzynarodowej. 
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Przedstawienie 16 października 2011
Teatr Muzyczny Poznań ul. Niezłomnych 1e godz. 17:00 i 20:00

Bilety w cenie od 60 do 90 PLN do kupienia:
Teatr Muzyczny, CIM, bilety24, Chwiałkowskiego 11, zakłady 

pracy, strona www.sztukanascenie.pl  tel.792 712 105

pragnie poinformować o zmianie siedziby i zaprosić Państwa do 
nowego biura znajdującego się w Poznaniu ul. Gwarna 5/2a. 
Kancelaria świadczy usługi zarówno dla klientów indywidual-
nych jak i podmiotów gospodarczych, w postaci udzielania porad 
i konsultacji prawnych oraz prowadzenia spraw sądowych, w tym 
z zakresu:
•  szkód medycznych i odszkodowań z nimi związanych (błędy 

lekarskie, zakażenia szpitalne, zadośćuczynienia za krzywdę),
•  ubezpieczeń majątkowych (odszkodowania),
•  prawa spadkowego (dziedziczenie ustawowe, testamentowe 

i dział spadku),
•  prawa rodzinnego i opiekuńczego (sprawy rozwodowe, o ali-

menty, o podział majątku oraz dotyczące wykonywania władzy 
rodzicielskiej),

•  prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (sprawy odszkodo-
wawcze, o przywrócenie do pracy oraz odwołania od decyzji 
organów rentowych),

•  windykacji należności,
•  rejestracji i zakładaniu spółek prawa handlowego, sporządza-

nia zmian w umowie spółki, dokonywania rejestracji zmian 
w Krajowym Rejestrze Sądowym,

•  sporządzania: opinii o charakterze profilaktycznym lub od-
noszącym się do zaistniałej sytuacji, aktów wewnętrznych 
związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, 
aktów prawnych i dokumentów wynikających z przepisów 
prawa pracy, wszelkiego rodzaju umów (w tym związanych 
z obrotem cywilnym i gospodarczym) oraz ich negocjowaniem 
i opiniowaniem.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 
Aleksandra Orywał

Więcej informacji o działalności Kancelarii można uzyskać na stronie internetowej: www.kancelariapoznan.com
Kontakt e-mailowy pod adresem: a.orywal@kancelariapoznan.com 

tel./fax 61 8478922; 61 6393446.

RozpoczRozpoczęłęła sia się ę kampaniakampania  

reklamowareklamowa  „„TTWTTW” ” 

Na ulicach Poznania pojawiły się banery o powierzchni kilku 
metrów kwadratowych reklamujące „Twój TYDZIEŃ WIEL-
KOPOLSKI”
 Zapraszamy do lektury.

Redakcja

TU PYTAJ OTU PYTAJ O
„„TWTWÓÓJ TYDZIEJ TYDZIEŃ”Ń”

Otrzymaliśmy liczne sygnały od Czytelników, że mają 
kłopoty ze zdobyciem „Twojego TYGODNIA WIELKO-
POLSKIEGO”. Teraz nie będzie już z tym problemów, bo 
o „TTW” będzie można pytać w 21 punktach rozsianych po 
całym Poznaniu – na parkingach strzeżonych USI SPÓŁ-
DZIELNI WIELOBRANŻOWEJ w Poznaniu oraz w na-
szym nowym Biurze Ogłoszeń: Poznań, ul. Chwiałkowskie-
go 11.

Oto wykaz tych punktów:
• ul. Grochowska 141/ul. Bukowska
• os. Kopernika/ul. Jugosłowiańska
• ul. Stawna 10 (przy pływalni)
• ul. 3 Maja 45 (przy Teatrze Polskim)
• os. Armii Krajowej bl. 105/ul. Orła-Kukułcza
• os. Czecha przy bl. 72/od ul. Wiatracznej
• os. Czecha przy bl. 97/ul. Piaśnicka
• os. Piastowskie/przy bl. 16 za sklepem „Beta”
• os. Piastowskie przy bl. 66/ul. Zamenhoffa
• os. Orła Białego/ul. Kurlandzka
• os. Rusa przy bl. 10/ul. Kurlandzka
• os. Czecha przy bl. 114-128/ul. Kurlandzka
• os. Bolesława Chrobrego przy bl. 13,14
• os.  Bolesława Śmiałego przy bl. 15/ul. 

Umultowska
• os. Pod Lipami przy bl. 37/ul. Słowiańska
• os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 22/ul. Połabska
• os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 2/ul. Murawa
• os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 10/ul. Lechicka
• os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 13/ul. Lechicka
• os. Zwycięstwa przy bl. 24 
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Patronat Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO

FFilm pojawił się w sieci miesiąc te-
mu i jak do tej pory nie doczekał 

się szerokiej, czy w ogóle jakiejkolwiek 
dystrybucji za pośrednictwem tradycyj-
nych kanałów wykorzystywanych przez 
Anonymous. Profile na Twitterze, które 
zdają się być z nim powiązane, są nie-
aktywne, natomiast na Facebooku poja-
wiła się nawet strona akcji, co zakrawa 
na iście mistrzowską ironię.

Zgodnie z przekazem zawar-
tym w filmie Facebook zasługuje na 
„śmierć” z kilku powodów:

1. Facebook przechowuje dane oso-
bowe, których nie usuwa – „nawet je-
śli ‘usuniesz’ swoje konto, wszystkie 
Twoje dane pozostają na Facebooku i w 
każdej chwili mogą zostać odzyskane. 
Również zmiana ustawień prywatności, 
które mają ograniczać niepożądany do-
stęp do konta jest złudzeniem. Facebook 
wie o Tobie więcej niż Twoja rodzina.”

2. Facebook sprzedaje prawa do-
stępu do Twoich danych zewnętrz-
nym agencjom – „Facebook od daw-
na sprzedaje informacje agencjom rzą-
dowym oraz pokątnie udziela dostępu 
firmom zajmującym się bezpieczeń-
stwem danych, co pozwala im na szpie-

5 listopada UMRZE Facebook?5 listopada UMRZE Facebook?
Jak chcesz zachować prywatność – nie zwierzaj się w Internecie
W swoim najnowszym wideo grupa Anonymous, zapowiedziała 
plany skoordynowanego ataku na serwis Facebook. Atak miałby 
nastąpić 5 listopada. Wydaje się, że data nie została wybrana 
przypadkowo - w tym dniu obchodzone jest w Wielkiej Brytanii 
święto. W klipie wzywa się ochotników, aby przyłączyli się do 
ataku, lecz nie są podawane żadne szczegóły dotyczące plano-
wanych działań. 

bez narodowości, bez uprzedzeń religij-
nych. Każdy z nas ma prawo do tego, 
aby nie być podglądanym, śledzonym 
i wykorzystywanym dla zysku. Mamy 
prawo nie być niewolnikami.”

Przyjrzyjmy się tym oskarżeniom. 
Po pierwsze – przechowywanie da-
nych. Zgodnie z Polityką Prywatno-
ści serwisu Facebook „Kasując kon-
to, trwale usuwasz je z Facebooka”, co 
chyba mówi samo za siebie. Dalej, we 
fragmencie poświęconym zapasowym 
kopiom danych pojawia się punkt, 
w którym zastrzega się, że „Usunię-
te i skasowane dane mogą zostać za-
chowane w kopiach zapasowych przez 
okres do 90 dni, lecz nie będą dostępne 
dla osób trzecich”. 

- Oczywiście, jeśli decydujemy się 
na udostępnianie informacji na Facebo-
oku, które zostają z kolei udostępnione 
innym przez naszych przyjaciół i osoby 
z listy kontaktów, musimy brać pod uwa-
gę to, że takie informacje nie podlegają 
już naszej kontroli – mówi Rik Fergu-
son, starszy doradca ds. bezpieczeństwa 
w firmie Trend Micro. - To zasadniczy 
powód, dla którego powinniśmy zawsze 
zachować ostrożność zamieszczając ja-
kiekolwiek dane w Internecie. 

Po drugie – czy Facebook sprzeda-
je informacje stronom trzecim? Znów 
rzut okiem na Politykę Prywatności 
podpowie nam, jak odnieść się do tej 
kwestii: „Możliwe jest ujawnienie da-
nych w związku z wezwaniem do zło-
żenia zeznań, nakazem sądowym, bądź 

innym nakazem (włączając w to spra-
wy kryminalne i cywilnoprawne), o ile 
istnieje przekonanie oparte w dobrej 
wierze, że takie postępowanie jest wy-
magane prawem. Może to oznaczać re-
spektowanie nakazów sądów spoza ob-
szaru Stanów Zjednoczonych w przy-
padku, gdy istnieje przekonanie opar-
te w dobrej wierze, iż takie postępo-
wanie jest wymagane przez prawo lo-
kalne owych sądów, ma zastosowa-
nie w przypadku użytkowników pod-
legających jurysdykcji tychże sądów 
oraz jest zgodne z ogólnie przyjętymi 
standardami międzynarodowymi. Mo-
że również dojść do udostępnienia da-
nych, jeśli istnieje oparte w dobrej wie-
rze przekonanie, że jest to konieczne, 
aby zapobiec oszustwu lub innemu ro-
dzajowi nielegalnej działalności, aby 
nie dopuścić do uszkodzeń ciała, a tak-
że by chronić serwis lub jego użytkow-
ników przed osobami naruszającymi 
zasady wymienione w Oświadczeniu 
dotyczącym praw i obowiązków. Mo-
że to oznaczać udostępnianie informa-
cji firmom, prawnikom, sądom lub in-
nym podmiotom państwowym”.

Bez wdawania się w dyskusje na te-
mat wad i zalet poszczególnych rządów 
na całym świecie, Facebook zdecydo-
wanie skłonny jest udostępniać dane po 
otrzymaniu nakazu z sądu zarówno ze 
Stanów Zjednoczonych, jak i z innych 
krajów, zgodnie z prawem obowiązu-
jącym w danym miejscu. Czego może-
my się z tego nauczyć? Użytkownicy 

Facebooka, którzy spodziewają się nie-
pożądanego zainteresowania ich aktyw-
nością ze strony lokalnych władz lub 
służb porządkowych, powinni zwracać 
większą uwagę na informacje, które za-
mieszczają na swoim profilu oraz swo-
ją aktywność w serwisie. Angażując się 
w działania, które nie podobają się wła-
dzom, należy być świadomym tego, że 
serwis Facebook najpewniej spełni na-
kaz otrzymany od sądu.

- Najważniejszym i najbardziej za-
sadniczym faktem jest to, że korzysta-
nie z Facebooka jest dobrowolne. Do-
łączasz do serwisu, bo tego chcesz. Za-
mieszczasz w nim informacje z własnej 
woli, a przede wszystkim – na własne 
ryzyko. Jeśli Facebook rzeczywiście wie 
o tobie więcej niż twoja własna rodzina, 
to jest tak dlatego, że „mu” o tym powie-
działeś – mówi Rik Ferguson.

Zamieszczanie informacji online 
przypomina przyklejenie obwiesz-
czenia na globalnej tablicy ogłoszeń 
i powinno być traktowane w podob-
ny sposób. Nawet ograniczając do-
stęp do informacji o nas tylko do gro-
na przyjaciół, nie mamy kontroli nad 
ich dalszym udostępnianiem przez 
zaufane osoby z naszego najbliższe-
go kręgu. Wyobraźmy sobie, że sta-
jemy pośrodku centrum handlowego 
i raz po raz wykrzykujemy nasz nu-
mer telefonu – jeśli nie czujemy się 
dobrze z taką wizją, nie powinniśmy 
zamieszczać naszego numeru nigdzie 
online. (rob)

gowanie ludzi na całym świecie. Nie-
które z firm zatrudniających tzw. whi-
te hat (białe kapelusze - hakerzy dzia-
łający zupełnie legalnie lub też starają-
cy się nie popełniać szkód) pracują dla 
autorytarnych reżimów państw takich 
jak Egipt czy Syria.”

Po przedstawieniu swoich racji au-
torzy kończą przesłaniem: „Istniejemy 

- Czy w Sejmiku wi-
dać problemy mieszkań-
ców Komornik, Tarnowa 
Podgórnego, Dopiewa  lub 
Czerwonaka?

- Miejscowości wokół 
Poznania odwiedzam często 
i mam w nich dobrych zna-
jomych. Jestem radnym wo-
jewódzkim, działkowcem 
i spółdzielcą,  więc spotykam 
się i rozmawiam z wieloma 
ludźmi. Dobrze wiem, że dla 
mieszkańców około poznań-
skich gmin najważniejsze są 
codzienne sprawy związane 
z pracą, dobrą szkołą i opieką 
medyczną oraz bezpieczeń-
stwem i dogodną komunika-
cją. Niedawno nasza Komi-
sja zajmowała się sprawami 
rozbudowy sieci transporto-
wej w tym rejonie. 

- Jednak wiele postu-
latów mieszkańców wciąż 
czeka na realizację.

- Problemów  związa-
nych z niedostatecznym roz-
wojem usług komunalnych 
jest w podpoznańskich gmi-
nach wciąż dużo. W ich roz-
wiązywaniu wiele zależy od 
samorządów. Ale nie wszyst-
ko. Istotne znaczenie mają 
ustawy przyjmowane przez 
Sejm. To w nim podejmowa-
ne są decyzje dotyczące gmin 
oraz funkcjonujących w nich 
firm, szpitali czy spółdzielni 
mieszkaniowych. 

- Jak więc można naj-

Warto wspólnie
Rozmowa z WALDEMAREM WITKOWSKIM, Przewodniczącym 
Komisji Gospodarki, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury 
Technicznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Pełnomocni-
kiem Krajowej Rady Spółdzielczej na Województwo Wielkopolskie

skuteczniej poprawić wa-
runki życia w aglomeracji 
poznańskiej?

- Wszystko zależy od lu-
dzi i prawa. Obowiązujące 
prawo trzeba dostosować do 
obecnego życia i wymogów 
gospodarki wolnorynkowej. 
Sejm nowej kadencji powi-
nien wprowadzić takie usta-
wowe rozwiązania, które bę-
dą chronić interesy zwykłych 
ludzi. Z myślą o nich pań-
stwo winno rozwijać budow-
nictwo mieszkaniowe, opie-
kę medyczną oraz sprawną 
komunikację. Pomocnym 
w tych działaniach może być 
ruch spółdzielczy zawsze od-
wołujący się do idei solidary-
zmu i współpracy. Warto bo-
wiem działać wspólnie.

- Czy jednak spółdziel-
nie mają jeszcze dzisiaj 
przyszłość?

- Jestem przekonany, że 
ruch spółdzielczy, którego 

początki sięgają XIX wie-
ku, okresu pracy organicz-
nej w Wielkopolsce, jest po-
trzebny i może odgrywać 
ważną rolę.  Przecież wie-
le spółdzielni dobrze sobie 
radzi w gospodarce rynko-
wej, powstają też nowe spół-
dzielnie uczniowskie i so-
cjalne a także bankowe. Jest 
więc w spółdzielniach siła. 
Żartobliwie mówię o sobie, 
że spółdzielcze idee „wyssa-
łem z mlekiem ojca”, któ-
ry był współtwórcą i długo-
letnim prezesem najwięk-
szej poznańskiej spółdziel-
ni mieszkaniowej „Osiedle 
Młodych” na poznańskich 
Ratajach. Działałem w Stu-
denckiej Spółdzielni Pracy 
„Akademik”, a teraz jestem 
prezesem Zarządu Spół-
dzielni Mieszkaniowej im. 
H. Cegielskiego.  W Polsce 
jest ponad 8 milionów spół-
dzielców. Większość z nich 
to członkowie spółdziel-
ni mieszkaniowych, których 
tylko w Wielkopolsce dzia-
ła ponad sto. W spółdziel-
czych osiedlach żyje wielu 
mieszkańców Poznania oraz 
około poznańskich miejsco-
wości.  To właśnie spółdziel-
nie w znacznym stopniu de-
cydują o obliczu tych miast 
oraz warunkach życia miesz-
kańców.

Rozmawiał
TADEUSZ NOWAK

FOT. - ARCHIWUM
Waldemar Witkowski

„Twój TYDZIEŃ WIEL-
KOPOLSKI” zaprasza 
3 października o go-
dzinie 19 na premierę 
poznańską z udzia-
łem Zofii Kucówny, 
która zaprezentuje 
strofy Małgorzaty Hil-
lar.

Podczas  spo tka-
nia wybitna aktorka fil-
mowa i teatralna Zo-
fia Kucówna, przedsta-
wia świat poezji, jednej 
z najciekawszych i naj-
bardziej oryginalnych 
osobowości twórczych 
w polskiej poezji ostat-
niego półwiecza Małgo-
rzaty Hillar. 

Aktorka wprowadza 
słuchacza w świat naj-
piękniejszej poezji miło-
snej oraz wierszy o mi-
łości jednocześnie snu-
jąc opowieść o życiu, 
wierszach i milczeniu 
poetki.

Aktorce przy forte-
pianie towarzyszy Mie-
czysław Urbański. 

Po spektaklu zapla-
nowano tradycyjne spo-
tkanie z aktorami przy 
lampce wina. (na)

Zofia Kucówna 
z poezją miłosną
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

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

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

8 października

strona 5

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

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Proponuję 
– „Dzień bez 
majtek”

TAK
MYŚLĘ

Karetka 
pogotowia
archiwalnego

strona 7 

strony strony 3 3 ii  88

W ciszy pojawiajW ciszy pojawiają ą 
sisię ę pomyspomysłłyy

Rozmowa ze 
STANISŁAWEM 
SOJKĄ, muzykiem 
i kompozytorem  

strona strona 3 3 ii  88

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY  061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61
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strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 września

strona 5

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

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Dziennikarze 
wpuszczeni 
w maliny

TAK
MYŚLĘ

AUTO CENTRUM, 
czyli…
nowy salon 
Lancii 
w Poznaniu

strona 14 

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

strona 9

Zbigniew Zbigniew 
HołdysHołdys
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
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Następny numer 
ukaże się w środę 
12 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Jak SZJak SZŁŁEM, EM, 
proszproszę ę PANIPANIĄĄ

„„Wielka Wielka 
ucieczkaucieczka” ” 
aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas Cage
NASZ SUPER GOŚĆNASZ SUPER GOŚĆ

Rozmowa z wybitnym aktorem Rozmowa z wybitnym aktorem 
strony 3 i 9strony 3 i 9

PO nie musi PO nie musi 
wygrywawygrywać ć 
za wszelkza wszelką ą cencenęę
Rozmowa z FILIPEM 
KACZMARKIEM 

strony 4 i 8
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AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

6 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

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

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską

Pod patronatem 
Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO
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ASSISTANCE 24h 0602 292-556
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Następny numer 
ukaże się w środę 
9 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Arturem 

Barcisiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
8 czerwca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Autostrada Autostrada 
A2 autostradA2 autostradą ą 
wstyduwstydu

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Nie jestemNie jestem
wcale wcale 
wesowesołłkiemkiemstrony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

Rozmowa Rozmowa 

z z CEZARYM CEZARYM 
ŻŻAKIEM,AKIEM,  
aktorem teatralnym, aktorem teatralnym, 
filmowym filmowym 
i telewizyjnymi telewizyjnym
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

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

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Tadeuszem 
Zwiefką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
20 lipca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Pazerna KuriaPazerna Kuria

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 55

Nigdy nie chciaNigdy nie chciałłem em 
bybyć ć anonimowym anonimowym 
aktoremaktorem

Rozmowa z Rozmowa z ARTUREM BARCISIEMARTUREM BARCISIEM, , 
aktorem teatralnym i filmowym, reaktorem teatralnym i filmowym, reżżyseremyserem

Nicolas Cage
aktor
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller
redaktor naczelny 
Playboy’a

Piotr Machalica
aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz
minister finansów

Artur Barciś
aktor
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

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

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn
wybitny aktor i pedagog

Zbigniew Zamachowski
aktor

Lech Kaczyński
prezydent RP

Tylko 

1,50 zł

Rok IV    Numer 22-23/93-94    9 listopada 2005    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)

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski
aktor

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

strony 8-9 
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
28 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

Na tropie 
złotego 
konwoju SS

1)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Ratujmy 
pornobiznes?

strona 6

TAK MYŚLĘ

Życie 
trzeba 

smakować…

Rozmowa 
z MAŁGORZATĄ 

FOREMNIAK, 
aktorką filmową 

i teatralną 

Małgorzata Foremniak
aktorka

Zbigniew Hołdys
muzyk

Cezary Żak
aktor

Stanisław Sojka
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
www.twoj-tydzien.prv.pl

Rok VII         Numer 2/172          28 stycznia 2009           ISSN 1734-5294          www.twoj-tydzien.prv.pl          e-mail: twoj-tydzien@wp.pl          Nr indeksu 373001          CENA 1,50 zł (w tym 7% VAT)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

11 lutego 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

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

Na tropie 
złotego 
konwoju SS (2)

1)(2(2)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ
Tomasz Mańkowski

Durczok 
i Cichopek 
czyli… 
snopowiązałka 
i samolot

strona 6

TAK MYŚLĘ

Dziś 
specjalny 
dodatek 
o Szkole 

Podstawowej 
nr 34 

w Poznaniu

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

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

strony 3 i 4

strona 5

Janusz Gajos
aktor, profesor sztuki 
teatralnej

strona 6

Związkowcy 
– aspołeczne 
darmozjady

BABSKIE 
GADANIE
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

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

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym
aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica
kierowca Formuły 1

Stanisław Mikulski
aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PosePosełł, kt, któóry ry 
(niemo(niemożżliwe?) liwe?) 
cocoś ś robirobi

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

„„JesteJesteś ś taki czy inny, taki czy inny, 
ale za tobale za tobą ą 
sisię ę ttęęskniskni”” strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
ST

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

Bohdan Łazuka
aktor filmowy i teatralny,
piosenkarz

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
4 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Policja Policja 
wyczywyczyśści buty ci buty 
naszym naszym 
Czytelnikom?Czytelnikom?

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Dobra para spodni Dobra para spodni 
momożże zaste zastąąpipić ć 
kilkakilka lat terapii lat terapii

Nasi Nasi 
GGościeoście

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY 
ii  SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannah
ubierają Polaków
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w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
16 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 4 i 9

Do PKO BP Do PKO BP 
zawsze bliskozawsze blisko
Rozmowa 
z PIOTREM 
KUŚNIERKIEM, 
dyrektorem 
PKO Bank Polski 
w Poznaniu

Zamach Zamach 
w „Wilczym w „Wilczym 
SzaSzańńcu”cu”  (1)(1)

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 7

DwDwóóch tatusich tatusióów w 
lub dwie lub dwie 
mamusiemamusie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

Widzieli mnie! Widzieli mnie! 
I co z tego?I co z tego?

Rozmowa 
z RYSZARDEM 
KOTYSEM, aktorem 
teatralnym, filmowym 
i telewizyjnym, 
reżyserem

Ryszard Kotys
aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 16
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u.Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
23 lutego 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Obejrzyj 
film Casanovafilm Casanova

WALENTYNKI

strona 13

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
R. Kubica R. Kubica --  
chchłłopiec opiec 
w krw króótkich tkich 
spodnenkach?spodnenkach?

Spotkanie Spotkanie 
z bombz bombą ą w tlew tle

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 8-9

W Polsce W Polsce 
ma byma być ć 
śświat wiat 
wedwedłług ug 
KiepskichKiepskich
Rozmowa z 

JANEM 
PIETRZAKIEMM, 
satyrykiem, człowiekiem z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409

Rok VIII        Numer 20/214        20 października 2010         ISSN 1734-5294         www.twoj-tydzien.prv.pl         e-mail: twoj-tydzien@wp.pl          Nr indeksu 373001        CENA 2,00 zł (w tym 7% VAT)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
3 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Śmieci w głowie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Uśmiechnijmy się 
(mimo wszystko) 
zębicznie

Tajemnicza Tajemnicza 
katastrofa na katastrofa na 
StaroStarołęłęcece

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Rozmowa Rozmowa 
z z Emilianem Emilianem 
KamiKamińńskimskim  
aktorem, aktorem, 
rereżżyseremyserem

W haniebnym W haniebnym 
chaosiechaosie

Emilian Kamiński
aktor

Jan Pietrzak
człowiek z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 2
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
30 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PoznaPoznań ń 
nie bnie bęędzie dzie 
drugdrugą ą GenewGenewąą

Zamach Zamach 
w Wilczym w Wilczym 
Szańcu Szańcu (2)(2)

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 9

KartkKartkóówka wka 
z gry wstz gry wstęępnejpnej

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

„„Dobrze, kochanie, Dobrze, kochanie, 
ididźź, spotkaj si, spotkaj sięę, , 
upij siupij się ę nawet, nawet, 
wrwróćóć, kiedy chcesz, kiedy chcesz””

Rozmowa 
z HANNĄ 
ŚLESZYŃSKĄ, 
aktorką filmową 
i teatralną

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409

Rok VIII         Numer 21/215          3 listopada 2010          ISSN 1734-5294          www.twoj-tydzien.prv.pl          e-mail: twoj-tydzien@wp.pl           Nr indeksu 373001         CENA 2,00 zł (w tym 7% VAT)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
17 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Jestem Jestem 
zazdrosnazazdrosna

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Zdążyli 
powiedzieć…

PPłłononąące ce 
magazyny magazyny 
nad Wartnad Wartąą

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Wielki Wielki 
nieobecnynieobecny

strona strona 3 i 43 i 4

Roman Wilhelmi Roman Wilhelmi 
(1936-1991)(1936-1991)

Roman Wilhelmi
aktor

Hanna Śleszyńska
aktorka

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
26 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Noworoczne Noworoczne 
objawienieobjawienie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

StraciStraciłłem wiarem wiarę ę 
w POLSKw POLSKĘĘ

Baza na Baza na 
KrzesinachKrzesinach
bez tajemnic bez tajemnic 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ze śmiercią 
za plecami

Rozmowa Rozmowa 
z KRZYSZTOFEM z KRZYSZTOFEM 
KOLBERGEREM, KOLBERGEREM, 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 
i filmowym, i filmowym, 
rereżżyseremyserem

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

14 lipca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Z pustką 
w duszy

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 

StrzaStrzałły rozpaczy y rozpaczy 
i nienawii nienawiśścici 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Po co my 
to robimy?

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 9

Od rozśmieszania 
Kabaret Pod Wyrwigroszem

to my jesteśmy

Kabaret 
pod Wyrwigroszem

Krzysztof Kolberger
aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
„„LeszkuLeszku” ” 
lub lub „„Panie Panie 
ministrzeministrze””......

strona 14 

Samochody Samochody 
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Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

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

Krzysztof Zanussi 
reżyser 
i scenarzysta filmowy
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POD PATRONATEM 
„TWOJEGO TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO”

ZAPRASZAMY –Biuro Ogłoszeń
„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”
ul. Chwiałkowskiego 11  61-543 Poznań

Biuro czynne od 11:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

telefon 61 835-10-17 i 792-712-105
Tutaj nadasz ogłoszenie i dostaniesz naszą gazetę 

w dniu wydania numeru.
ZAPRASZAMY
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StudencieStudencie
zobacz w co wdepnąłeś!zobacz w co wdepnąłeś!

PRPRAKTYKIAKTYKI
w w „„Twoim TYGODNIUTwoim TYGODNIU””

zapraszamy
studentów marketingu i dziennikarstwa

na praktyki do Redakcji
„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”.

Z nami zrozumiesz w co wdepnąłeś
studiując marketing i dziennikarstwo

ZGŁOSZENIA: twój-tydzien@wp.pl 

Poszukujemy osób, które chcą się zajmować pozyskiwaniem 
reklamodawców i dobrze zarabiać 

(u nas prowizja zależy od obrotów i może nawet dochodzić do 30%).
Zgłoszenia: tel. 602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl z dopiskiem „praca”

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. 602-693-199

Na terenie 
zakładów pracy

Badania Profilaktyczne
okresowe, wstępne, 

kontrolne

badania kierowców, 

książeczki Sanepid, 

udział w komisjach BHP

602 632 077
specjalista medycyny pracy 

i toksykoligii klinicznej

Konkurencyj
ne 

ceny

„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii 

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26

tel. 61 817-41-10
Godziny przyjęć: 

Pn-Pt 8.00-22.00  So 9.00-17.00  Ndz 9.00-15.00 W publikacji znajdą Państwo m.in. 
informacje dotyczące, znaczenia tar-
gów w rozwoju miast, roli przemysłu 
targowego w sytuacji spowolnienia go-
spodarczego, rozważań nad prywatyza-
cją przemysłu targowego oraz trendów 
i nowości w przemyśle targowym

Wg badań przeprowadzonych 
w 2009 roku przez Centrum Eks-
pertów Gospodarczych Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Poznaniu oraz 
szacunków PIPT za rok  2010,  wy-
stawcy i zwiedzający wydali na tar-
gach 1,2   mld zł. Branża targowa 
wpłaciła z tego tytułu ok. 400 milio-
nów podatków CIT i PIT do budże-
tu.  Podobne były nakłady inwestycyj-
ne związane z infrastrukturą w mia-
stach targowych i wyniosły w bada-
nym okresie ponad 420 milionów.  
Targi oraz infrastruktura targowa są 
w znacznym stopniu   wykorzystywane 
do promocji miasta – mówi Andrzej 
Byrt, Prezes Polskiej Izby Przemysłu 
Targowego – Dzięki inwestycjom  w  
infrastrukturę targowo-konferencyjną 
miasta mogą zmieniać swoje oblicze, 
mocniej zaznaczając obecność na kra-
jowej i europejskiej mapie metropo-
lii. To warunek konieczny i wart upo-
wszechniania, bo nadal mamy duże 
możliwości rozwoju tego sektora usług 
i biznesu.

MIĘDZYNARODOWA 
WSPÓŁPRACA

Książka została wydana w efek-
cie pracy międzynarodowego zespołu 
profesjonalistów, którzy od lat analizu-
ją różne aspekty przemysłu targowego  
w kontekście rozwoju nowoczesnych 
gospodarek oraz intensyfikacji wymia-
ny handlowej. Międzynarodowy cha-

rakter publikacji pozwala spojrzeć na 
tematykę przemysłu targowego z róż-
nych perspektyw oraz przez pryzmat 
różnych krajów Europy, a także USA. 
Zespół autorów reprezentuje bowiem 
6 uczelni w tym Uniwersytet Berliń-
ski i Uniwersytet of Georgia z USA. 
Z polskich uczelni w projekt zaanga-
żowały się: Uniwersytet Ekonomiczny 
z Krakowa, Uniwersytet Ekonomiczny 
z Poznania, Akademia im. Jana Dłu-
gosza z Częstochowy, Szkoła Głów-
na Handlowa z Warszawy. Stosowa-
ne przez autorów analizy i studia przy-
padku dodatków nadają pracy wymiar 
międzynarodowej analizy porównaw-
czej tego sektora. 

PIPT - ZESPÓŁ 
Z POTENCJAŁEM

Obecnie Polska Izba Przemysłu 
Targowego zrzesza 81 przedsiębior-
ców, z tego 22 organizatorów targów  
z 16 miast, którzy organizują rocznie 
około 250 targów. W 2010 r. organi-
zatorzy targów wynajęli  powierzchnię 
targową w ilości 678 tysięcy metrów 
kwadratowych i gościli 27 tysięcy 
wystawców oraz  ponad milion zwie-
dzających. Wśród przedsiębiorstw roz-
porządzających powierzchnią centrów 
targowo-konferencyjnych  zrzeszo-
nych w PIPT aż 60% stanowią spółki 
o strukturze własności samorządowo-
-prywatnej, a  kolejne 20%  to  spółki 
publiczno – samorządowe. Tylko 20% 
to firmy prywatne. Te dane obrazują 
jak ważna jest rola samorządów w bu-
dowie infrastruktury targowej i jak du-
ża to szansa na rozwój miast i regionów 
oraz ich promocję nie tylko w Polsce, 
ale przede wszystkim w Europie – do-
daje Andrzej Byrt.

Znaczenie TargZnaczenie Targóów dla rozwoju gospodarczego w dla rozwoju gospodarczego 
krajukraju –  – najnowsza publikacja PIPTnajnowsza publikacja PIPT
„Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju” to inspiru-
jące wydanie dotyczące przemysłu targowego napisane w oparciu 
o wiedzę i doświadczenie międzynarodowego zespołu ekspertów 
branżowych. Publikacja zawiera prezentację badań i wniosków 
dotyczących roli targów w rozwoju gospodarczym kraju.

Tytus, Romek i A’Tomek Tytus ki-
bicem, tom 31, scenariusz i rysunki 
Henryk J. Chmielewski, komiks pol-
ski – humor, cena 17,99 zł.

Tytus robi postępy w uczłowiecza-
niu się. Bez oporów chłonie wszystko, 
co go otacza. Na przykład miłość do 
piłki nożnej, a wraz z nią – niestety – 
stadionowe okrzyki i zamiłowanie do 
bijatyki z kibicami przeciwnej druży-
ny. Romek i A’Tomek szukają sposo-
bu na niesfornego przyjaciela. 

Kajtek i Koko, Profesor Kosmosik 
Klasyka Polskiego Komiksu, scena-
riusz i rysunki Janusz Christa, ko-
miks polski – fantasy, cena 69,99 zł.

Piąty tom przygód Kajtka i Koka 
autorstwa znakomitego Janusza Chri-
sty zawiera opowieść, która ukazywa-
ła się na łamach „Wieczoru Wybrze-
ża” w latach 1959–1960. To nowe wy-
danie  z nową okładką, uzupełnione 
o niepublikowane dotąd paski  komik-
sowe. Kajtek wraz z profesorem Ko-
smosikiem udają się w podróż w cza-
sie. Bohaterowie postanawiają poznać 
życie ludzi średniowiecza. I rzeczywi-
ście, trafiają do tamtych czasów, ale nie 
przypuszczają, że przyjdzie im stawić 
czoło nie tylko problemom historycz-
nym, ale także czarom, działającym 
w epoce zamków i książąt! 

Lucky Luke: W górę Missisipi, Na 
tropie Daltonów, W cieniu wież 
wiertniczych, scenariusz René Go-
scinny, rysunki Morris, przekład Ma-
rek Puszczewicz, komiks francuski – 
humor, cena 49,99 zł.

Trzeci tom przygód Lucky Luke’a 
– kowboja, który strzela szybciej niż 
jego własny cień. Zbiorcze, zawiera-
jące trzy albumy, wydanie. Najszyb-
szy rewolwerowiec na Dzikim Za-
chodzie zaprowadzi porządek w mia-
steczku, którego mieszkańców ogarnął 
szał wydobycia ropy naftowej, płynąc 
statkiem parowym w górę Missisipi, 
unieszkodliwi kilku opryszków. 

NOWOŚCI 
KOMIKSOWE

EGMONTU
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Ekstraklasa
Dziwna porażka
Śląsk Wrocław - Lech Poznań 3:1  23.09.2011

Ekstraklasa
Jagiellonia rozbita
Lech Poznań: Jagiellonia Białystok   4:1    16.09.2011.

Puchar Polski
Pewne zwycięstwo Kolejorza
Chrobry Głogów - Lech Poznań 0:3  20.09.2011

Po dwóch wygranych meczach 
w Ekstraklasie z Jagiellonią 

i w Pucharze Polski z Chrobrym 
Głogów liczyliśmy na dobry wynik 
dla Lecha w konfrontacji z wro-
cławskim Śląskiem. Mecz potoczył 
się jednak niekorzystnie dla pozna-
niaków, kiedy stracili w 11 minucie 
pierwszą bramkę po strzale Piotra 
Celebana. 

Lechici zaczęli atakować 
bramkę gospodarzy mimo jednak 
optycznej przewagi w polu nie po-
trafili pokonać Mariana Kelemena. 
Piłkarze Śląska rzadko atakowali 
bramkę Krzysztofa Kotorowskie-
go, lecz jedna z takich akcji i strzał 
Łukasza w 38 minucie doprowa-
dziły do zmiany rezultatu. Śląsk 
prowadził 2:0. 

Lech nadal dominował w po-

lu, lecz mimo usiłowań nie potrafił 
zdobyć bramki kontaktowej. 

W drugiej połowie Lech nadał 
bezskutecznie atakował, natomiast 
piłkarze Śląska w 73 minucie po 
niewybaczalnym błędzie Krzysz-
tofa Kotorowskiego podwyższyli 
rezultat meczu do 3:0. 

Dopiero w 82 minucie lechi-
tom udało się zmniejszyć rezulta-
ty porażki, po zagraniu Semira Sti-
lica do Mateusza Możdzenia piłkę 
w siatce Mariana Kelemena umie-
ścił Artiom Rudnev. 

Do końca meczu nie starczyło 
już czasu na odrobienie strat i Lech 
wyjechał z Wrocławia bez punk-
tów po dziwnym meczu, w którym 
mimo dominacji na boisku nie po-
trafił przechylić szali zwycięstwa 
na swoją stronę.

Spotkanie Lecha z Jagiello-
nią rozpoczęło się od zmaso-

wanych ataków poznaniaków na 
bramkę gości.  Pierwszą okazję 
do zdobycia bramki mieli Lechici 
w 11 minucie, lecz strzał głowa Ar-
tioma Rudneva skutecznie obronił 
bramkarz Jagiellonii. 

W 24 minucie na listę strzel-
ców wpisał się łotewski napast-
nik Lecha, który bezlitośnie wy-
korzystał podanie  Marciano Bru-
my. Po zdobyciu bramki Kolejorz, 
jakby trochę spuścił z tonu co zo-
stało wykorzystane przez Dawi-
da Plizgę, który w 24 minucie po-
konał Krzysztofa Kotorowskiego. 
Do zakończenia pierwszej połowy 
remisowy wynik meczu nie zmie-
nił się mimo paru okazji ze strony 
obu zespołów. 

W drugiej części meczu obroń-
cę Lecha Marciano Brumę zastą-
pił Marcin Kamiński. Początkowo 
w drugiej połowie gra toczyła się 
dość leniwie i dopiero w 56 mi-
nucie całkowicie zmienił się obraz 
spotkania, kiedy Siergiei Krivets 
podał piłkę Artiomowi Rudnevo-
wi i ten ponownie wpisał się na li-
stę strzelców. 

W 62 minucie zostali zaskocze-
ni  wszyscy zgromadzeni na sta-

dionie i przed telewizorami kibice. 
Semir Stilic oddał strzał z połowy 
boiska w kierunku bramki Jagiel-
lonii z zamysłem przelobowania 
Krzysztofa Barana, piłka jednak 
odbiła się od poprzeczki, a leżą-
cy na murawie bramkarz gości nie 
przeszkodził Artoiomowi Rudne-
vowi w zdobyciu kolejnej bramki 
i Lech prowadził już 3:1. 

Piłkarze Lecha atakowali nadal 
i kolejnym strzelcem pierwszej 
w swojej karierze w barwach Ko-
lejorza bramki został w 64 minu-
cie Aleksandar Tonev, kiedy strza-
łem z dystansu pokonał Krzyszto-
fa Barana. 

W końcówce meczu Lech zwol-
nił trochę bombardowanie bram-
ki Jagiellonii, która nie wykorzy-
stała do końca spotkania szans na 
zmniejszenie porażki w Poznaniu. 
Mecz zakończył się przekonywują-
cym zwycięstwem Lechitów 4:1.

Spotkanie Lecha Poznań i Chro-
brego Głogów choć miało zde-

cydowanego faworyta już w pierw-
szej minucie mogło przybrać nie-
korzystny dla Kolejorza obrót, jed-
nak Michałowi  Bukrabie nie udało 
się pokonać Jasmina Burica. Lech 
pierwszą bramkę zdobył  w 22 mi-
nucie po strzale Vojo Ubiparipa. 

Lechici atakowali bramkę gospo-
darzy, ale kilku dogodnych sytuacji 
nie udawało się zamienić na drugą 
bramkę aż do zakończenia pierw-
szej połowy meczu. 

Początek  drugiej połowy na-
leżał do drużyny z Głogowa, lecz 
lechici stopniowo zaczęli odzy-
skiwać inicjatywę. W 70 minucie 
na boisko wszedł Artiom Rundev 
i chwilę później sędzia odgwizdał 
na nim faul w polu karnym. Pew-
nym wykonawcą rzutu karnego był 
Semir Stilić i Lech prowadził 0:2.

Gra toczyła się dalej pod dyk-
tando Lechitów, a końcowy wynik 
meczu pewnym strzałem w 90 mi-
nucie ustalił niezawodny Artiom 
Rudnev.

Tajemnica człowieka z blizną, 
Paweł Beręsewicz, ilustracje Olga 
Reszelska, cena 18,90 zł, Wydaw-
nictwo Literatura. 

Każda rodzina ma swoje tajem-
nice. A już dzieciom to niczego się 
nie mówi. 12-letni Jasiek nie cier-
pi półsłówek i uśmieszków pod no-
sem – postanawia sam dojść praw-
dy: skąd u mężczyzny, tak blisko 
z nim spokrewnionego, skrywana 
dotąd pod krzaczastą brodą – bli-
zna? Może się pojedynkował? Mo-
że działał w opozycji? Wyobraźnia 
podsuwa Jaśkowi różne rozwiąza-
nia… Książka Pawła Beręsewi-
cza „Tajemnica człowieka z bli-
zną” w tym roku uzyskała nagro-
dę im. Kornela Makuszyńskiego 
przyznaną przez jury pod prze-
wodnictwem prof. Joanny Papu-
zińskiej.

Tylko Tsatsiki, Moni Nilsson, 
tłumaczenie Barbara Gawryluk, ilu-
stracje: Pija Lindenbaum, wiek 6+, 
cena 24,90 zł, Wydawnictwo Zaka-
marki.

Trzecia z pięciu książek o Tsat-
sikim – przetłumaczonych na kil-
kanaście języków i wielokrotnie na-
gradzanych, m.in. przez szwedzkie 
Jury Dziecięce, które trzem z nich 
nadało tytuł najlepszej książki roku. 
Wybór w pełni uzasadniony – wart-
kie tempo, humor i ciepło sprawia-
ją, że książki o Tsatsikim czyta się 
jednym tchem. Tsatsiki rozpoczyna 
trzecią klasę. Ma już teraz nie tylko 
Mamuśkę, ale też tatę, a właściwie 
dwóch. Jensa, z którym mieszkają, 
oraz Tatę Poławiacza Ośmiornic da-
leko w Grecji. Tsatsiki czuje się co-
raz bardziej dorosły. Zamiast trenin-
gów piłki nożnej wybiera kurs tań-
ca. Zapuszcza włosy i wraz z Perem 
Hammarem zakłada zespół rocko-

wy. Jak na prawdziwego rockmana 
przystało – cieszy się powodzeniem 
u dziewczyn. To jednak przysparza 
mu sporo rozterek, bo przecież nie 
można chodzić z dwoma dziewczy-
nami naraz! 

Zapach mi-
łości ,  Justyna 
Chrobak, powieść 
współczesna-oby-
czajowa- romans 
cena 25,90 zł, Wy-
dawnictwo Repli-
ka. 

Czy przystojny 
nieznajomy może 

się okazać księciem z bajki a restau-
racja miejscem, gdzie ten sen się speł-
ni? Magda czasem ma ochotę rzucić 
wszystko. beznadziejne  życie, bez-
nadziejny były facet, beznadziejne 
perspektywy. Marzy, by po powro-
cie do domu  spędzić wieczór przy 
świecach, a noc w ramionach uko-
chanego.

Niespodziewanie w drodze do 
pracy wpada na Roberta mężczyznę 
z marzeń. Wszystko byłoby cudow-
nie, gdyby ten w końcu nie stwier-
dził, że to, do czego między nimi do-
szło było błędem. Czy Magda poko-
na przeciwności losu, odnajdzie sens 
życia i zdobędzie  prawdziwą miłość, 
której zapach unosi się w powietrzu?

NOWOŚCI WYDAWNICZE

FIFA12 – idealna gra dla fana piłki nożnej 

Gra FIFA12 to pomysł na pre-
zent dla młodego lub starszego fa-
na piłki nożnej i spełnienie marzeń 
o wielkim futbolu, pełnym emo-

cji i smaku zwycięstwa. Pozwo-
li mu sprawdzić się w roli gwiazd 
drużyn piłkarskich. Gra promuje 
zasady fair play i zdrowej, spor-
towej rywalizacji. Jest bezpiecz-
na ju dla dzieci powyżej 3 roku 
życia. W FIFA12 mecze przypo-
minają prawdziwe spotkania rela-
cjonowane w telewizji. Doskonała 
grafika w wysokiej rozdzielczości, 
żywo reagujący kibice  oraz dyna-
miczne kamery sprawiają, że każ-
dy mecz jest wyjątkowy i niepo-
wtarzalny. O właściwą oprawę wi-
dowiska dba duet najpopularniej-
szych komentatorów sportowych 
– Dariusz Szpakowski i Włodzi-
mierz Szaranowicz, a dodatkowo 
do wspólnej zabawy z FIFA12 za-
prasza kapitan Reprezentacji Pol-
ski – Kuba Błaszczykowski! 

W grę FIFA12 na komputerze 
lub konsoli mogą grać jednocze-
śnie dwie osoby – dzięki temu po-
godzi ona rodzeństwo, które będzie 
chciało bawić się nią jednocześnie. 
To także dobry pomysł na zabawę 
dla ojca i syna. FIFA12 wydana 
przez firmę  Electronic Arts jest 
w całości przetłumaczona na ję-
zyk polski. Założona w 1982 ro-
ku firma Electronic Arts jest wio-
dącym producentem interaktyw-
nego oprogramowania rozrywko-
wego na świecie. Z powodzeniem 
tworzy, wydaje i dystrybuuje swo-
je produkty w 75 krajach, na kom-
putery osobiste, konsole i telefo-
ny komórkowe. Więcej informa-
cji o EA można znaleźć na stronie 
http://info.ea.com. 

NOWOŚCI FILMOWE
Najnowsza część pirackiego 

cyklu dostępna jestna DVD (54,99 
zł), Blu-ray (99,99 zł) i Blu-ray 
3D Combo (129,99 zł). „Piraci 
z Karaibów: Na nieznanych wo-
dach” to czwarta część odnoszącej 
niewiarygodne sukcesy sagi, któ-
ra dzięki ekscytującym przygodom 
i najnowocześniejszym efektom 
specjalnym zyskała fanów na ca-
łym świecie. W najnowszym filmie 
z serii, wyprodukowanym przez 
Jerry’ego Bruckheimera i wyreży-
serowanym przez Roba Marshalla, 
zobaczymy: niezrównanego John-
ny’ego Deppa, seksowną Penélope 
Cruz, wielokrotnie nagradzanego 
Geoffreya Rusha oraz wspaniałe-
go Iana McShane. Podczas ekspe-
dycji spotkamy powabne mityczne 
syreny, odwiedzić nieznane wyspy 
i stoczyć walkę z budzącymi po-
strach wrogami.

Kiedy na drodze kapitana Spar-

rowa (Johnny Depp) staje Angeli-
ka (Penélope Cruz) kobieta z jego 

przeszłości, Jack nie jest pewien, 
co tak naprawdę ich łączy. Czy ro-
dzi się między nimi miłość, czy też 
Angelika jest po prostu bezlitosną 
oszustką, która wykorzystuje go, 
żeby odnaleźć legendarną Fontan-
nę Młodości? Sparrow dołącza do 
załogi jej ojca, najbardziej prze-
rażającego pirata wszech czasów 
i nie wie, kogo powinien obawiać 
się bardziej – budzącego postrach 
Czarnobrodego (Ian McShane) czy 
jego pięknej córki. 
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Kulturalnie na... 
parkingu
Osoby krążące po parkingu w poszukiwaniu miej-
sca parkingowego blisko wejścia w rezultacie nie 
parkują bliżej niż kierowcy zajmujący przypadkową 
przestrzeń*. Takie zachowanie utrudnia za to ruch na 
parkingu. 

Parkowanie może być stre-
sujące, może prowoko-

wać agresywne zachowanie 
oraz doprowadzić do stłucz-
ki. Trenerzy Szkoły Jazdy 
Renault podpowiadają, jak 
uniknąć nieprzyjemnych sy-
tuacji związanych z tym ma-
newrem.

Jak wynika z badań, par-
kowanie na zatłoczonym par-
kingu jest dla wielu osób stre-
sujące – 75% kobiet i 47% 
mężczyzn uważa, że trud-
niej wykonywać im ten ma-
newr, gdy są obserwowani**. 
W celu zmniejszenia stre-
su warto przestrzegać kilku 
podstawowych zasad, które 
ułatwią manewrowanie nam 
i innym kierowcom. 

Jeśli mamy wątpliwości 
co do tego, czy nasz samo-
chód zmieści się na wybra-
nym miejscu parkingowym, 
lepiej zaniechać manewru. 
Natomiast, aby ułatwić in-
nym zajęcie miejsca parkin-
gowego obok, należy usta-
wić pojazd jak najbardziej 
na środku względem zazna-
czonych krawędzi bocznych 
– radzi Zbigniew Weseli, dy-
rektor Szkoły Jazdy Renault. 

Badania pokazują, że 
osoby, które jeżdżą po par-
kingu w poszukiwaniu naj-
lepszego miejsca znajdujące-
go się blisko wejścia spędza-
ją w sumie więcej czasu na 
dostanie się do sklepu niż ci, 
którzy parkują na pierwszym 
wolnym miejscu*. Kilkakrot-
ne przejeżdżanie po terenie 
parkingu jest uzasadnione je-
śli nie ma wolnych miejsc 
i ma na celu szukanie pu-
stej przestrzeni parkingowej. 
Natomiast jeśli jeździmy po 
to, aby znaleźć miejsce naj-
bliżej wejścia do budynku, 
podczas, gdy dalej są wolne 
miejsca, możemy utrudniać 
ruch i tracimy paliwo – tłu-
maczą trenerzy Szkoły Jaz-
dy Renault. 

Ważną kwestią jest za-
pewnienie odpowiedniej wi-

doczności. Jadąc po parkin-
gu, należy zwracać uwagę 
na miejsca, gdzie zaparkowa-
ne są duże pojazdy, bowiem 
za nimi może stać mniejszy 
samochód, którego kierowca 
w czasie opuszczania miej-
sca parkingowego ma ograni-
czoną widoczność i musi wy-
jechać zza przeszkody zwy-
kle nie widząc sytuacji na 
drodze – podpowiadają tre-
nerzy Szkoły Jazdy Renault. 
Z tego względu należy także 
parkować tak, aby auto nie 
wystawało poza linię innych 
samochodów i nie blokowa-
ło widoczności. Dzięki te-
mu pozostawiamy też miej-
sce dla przejeżdżających po-
jazdów. 
ZASADY UPRZEJMEGO 

PARKOWANIA:
*  Parkuj tak, aby samo-

chód zajmował tylko jed-
no miejsce i stał na środ-
ku względem krawędzi 
bocznych.

*  Zawsze używaj kierun-
kowskazów. 

*  Nie zajmuj miejsca dla 
inwalidów, jeśli Ci ono 
nie przysługuje.

*  Ostrożnie otwieraj 
drzwi.

*  Uważaj na przechod-
niów – w szczególności 
na dzieci.

*  Parkując, np. koło su-
permarketu, nie zasta-
wiaj przejść i dostępu do 
wózków.

*  Jeśli widzisz, że inny kie-
rowca czeka na zajęcie 
danego miejsca parkin-
gowego, nie próbuj tam 
wjechać przed nim.

*  Zwracaj uwagę na ozna-
czenia – limity masy 
i wysokości pojazdu, tra-
sy jednokierunkowe na 
parkingu, wjazdy oraz 
wyjazdy.

 *  Źródło: Traffic: Why We Drive 
The Way We Do (and What 
It Says About US), Tom Van-
derbilt

**  Źródło: www.telegraph.co.uk

NIEBEZPIECZNE FRANCUSKIE AUTOSTRADY. Auto-
strady we Francji należą do bardzo drogich i... niezbyt bezpiecz-
nych (na dystansie 2000 kilometrów trafiłem na dwa poważne 
wypadki z ofiarami śmiertelnymi, a poza tym na francuskich 
autostradach jest brudno – leżą na nich stare butelki, pęknięte 
opony, puste puszki po napojach itp.). W miejscach wyzna-
czonych najpierw z automatów pobiera się bilet, a potem przy 
zjeździe z autostrady okazując go trzeba zapłacić za przejechany 
dystans. Problem w tym, że płaci się w zdezelowanych, starych 
automatach, które często nie chcą obsługiwać nowoczesnych 
(np. z tak zwanym czipem) kart płatniczych, czy kredytowych. 
W takich przypadkach tworzy się ogromna kolejka, bo tro-
chę trwa nim przy takim automacie pojawi się ktoś z obsługi 
i rozwiąże problem. Moja rada – jesli komuś przytrafi się taka 
przygoda, niech nie panikuje, nie zważa na trąbiących na niego 
kierowców, nie śpieszy się, bo to... nie jego sprawa. To Francuzi 
powinni stworzyć sprawny system poboru opłat. Jak nie potra-
fią, to... ich problem. I tyle. A może warto by było pomysleć 
o winietkach? FOT. – MONIKA MAŃKOWSKA

Volvo prezentuje: 
Concept You 
Na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie, Volvo zapre-
zentowało nowy samochód koncepcyjny - Concept You. 

To model luksusowego sedana 
zaprojektowany z myślą o oso-

bach nowoczesnych. Łączy w sobie 
typowy dla Volvo nurt współcze-
snego skandynawskiego wzornic-
twa, z doskonałą jakością materia-
łów oraz wykorzystaniem intuicyj-
nych technologii.

Concept You to następca mo-
delu Concept Universe, który zo-
stał zaprezentowany wiosną na tar-
gach motoryzacyjnych Auto Shan-
ghai. Oba modele koncepcyjne słu-
żą firmie Volvo Car Corporation do 
zbierania informacji od globalnej 
społeczności klientów branży moto-
ryzacyjnej. Celem tych działań jest 
znalezienie idealnego projektu no-
wego dużego sedana marki Volvo.

Na swoim stoisku w Szan-

ghaju, firma Volvo Car Corpora-
tion przeprowadziła liczne wywia-
dy z potencjalnymi klientami. Nie 
ograniczając się tylko do jedne-
go rynku, firma zbierała opinie do-
tyczące modelu Concept Universe 
z całego świata, zarówno w posta-
ci ankiet, jak i uważnego śledzenia 
komentarzy w mediach społeczno-
ściowych.

- Najcenniejsze informacje zo-
stały wykorzystane do stworzenia 
modelu Concept You. Ten samochód 
posiada bardziej drapieżną sylwet-
kę, swoją linią przypominającą mo-
dele coupe, a sam przód auta od-
wołuje się do klasycznego wyglądu 
Volvo — wyjaśnia Peter Horbury, 
wiceprezes ds. wzornictwa w Vo-
lvo Car Corporation.
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Twój 
TYDZIEŃ

WIELKOPOLSKI
Najchętniej 

czytany 
w Wielkopolsce

USI SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA 
w Poznaniu

Oddział Usług Parkingowych i Różnych

P O S Z U K U J E
kobiet i mężczyzn do obsługi parkingów strzeżonych.

Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Kontakt osobisty:

Poznań, ul. Mokra 3, od poniedziałku do piątku
w godz. 8-14

PRZYCHODNIA 
SPECJALISTYCZNO-REHABILITACYJNA 

z Poznania
„USI-MED”

To nowoczesna placówka świadcząca usługi medyczne na terenie mia-
sta Poznania. Dysponujemy nowocześnie wyposażonymi gabinetami 
lekarskimi różnych specjalności: stomatologicznym, ginekologicznym 
i rehabilitacyjnymi oraz własnym labolatorium analitycznym.

Z A P R A S Z A M Y
poniedziałek-piątek w godz. 7.30-18

ul. Szewska 5, 61-760 Poznań
tel. 61 853-23-43  www.usimed.pl

FOT. – MONIKA MAŃKOWSKA
UWAGA!!! SROKA ZŁO-
DZIEJKA. Na parkingu przy 
autostradzie we Francji (nie-
daleko Hiszpanii) trafić można 
na tablicę ostrzegającą przed... 
srokami-złodziejkami. Tablica 
informuje, by schować odpo-
czywając po jeździe wszyst-
kie błyszczące przedmioty, bo 
mogą... odlecieć.

Kia na trzy zmiany
Wysoki popyt na samochody marki Kia oraz prze-
widywany wzrost sprzedaży w przyszłym roku zwią-
zany z wprowadzeniem nowych modeli to powody 
decyzji koncernu Kia o uruchomieniu trzeciej zmiany 
produkcyjnej w europejskiej fabryce na Słowacji 
i zwiększeniu zatrudnienia o 1000 osób. Praca trój-
zmianowa w Żylinie mogła ruszyć już w pierwszym 
kwartale 2012 roku. 

Jednym z założeń zbudo-
wanej kosztem ponad mi-

liarda euro ultranowocze-
snej fabryki w Żylinie, któ-
rej otwarcie nastąpiło pod ko-
niec 2006 roku jest maksy-
malna elastyczność produkcji, 
a więc możliwość  sprawne-
go wdrażania nowych mode-
li i reagowania na fluktuacje 
trendów rynkowych. 

Na każdej z linii montażu 
finalnego mogą być równo-
legle wytwarzane samocho-
dy Kia Sportage, Venga (seg-
ment B) oraz cała rodzina ce-
e’d -pięciodrzwiowy hatch-
back, kombi i trzydrzwiowe 
coupé. 

W roku ubiegłym z linii 
produkcyjnych Kia poza ob-
szarem Korei zjechało po-

nad 729.000 samochodów, co 
oznacza, iż z Europy, Chin 
i USA pochodziło 34,2 pro-
cent globalnej produkcji 2,1 
miliona pojazdów noszących 
logo Kia. 

W okresie ośmiu miesię-
cy bieżącego roku sprzedaż 
samochodów Kia w Europie 
i Chinach wzrosła odpowied-
nio o 18,7 i 24,4 procent, a w 
USA o 36,9 procent. 

Odpowiadając na wzmo-
żony popyt, amerykański za-
kład Kia w West Point (stan 
Georgia) wytwarzający sa-
mochody Kia Sorento (SUV) 
i Kia Optima (sedan segmen-
tu D) również wprowadził 
trzecią zmianę produkcyjną, 
zwiększając zatrudnienie do 
3000 osób.



środa 28 września 201116

WWchodząca w czerwcu 
tego roku na rynki kon-

tynentalnej Europy i dostęp-
na od września w Wielkiej 
Brytanii oraz Irlandii pod 
marką Chrysler nowa Lan-
cia Ypsilon jest już czwartą 
generacją modelu, którego 
powodzenie mierzyć można 
liczbą półtora miliona pojaz-
dów na drodze. 

Jego początki sięgają  
Lancii Y10 zaprezentowa-
nej jeszcze w 1985 roku na 
genewskim Salonie Samo-
chodowym. Był to „minia-
turowy flagowiec” o stylu 
i wyposażeniu niespotyka-
nym w ówczesnych samo-
chodach typu ekonomiczne-
go i o nowatorskim duchu, 
towarzyszącym każdej ko-
lejnej generacji „Y” aż do 
dnia dzisiejszego. Potem był 
model z roku 1996 i z ro-
ku 2003.

Efektowne nadwozie 
najnowszej generacji Lan-
cii Ypsilon kryje awangar-
dowe rozwiązania napędu, 
które dzięki technologiom 
TwinAir, MultiJet II i Star-
t&Stop obniżają zużycie pa-
liwa i emisję spalin lecz tak-
że unikalne w tej klasie po-
jazdów elementy komfortu, 
m.in. system infotainment 
„Blue&Me-TomTom LIVE” 
czy  system „Smart Fuel” 

- obok asystenta parkowa-
nia II generacji Magic Par-
king, reflektorów Bi-kseno-
nowych (HID) i lamp tyl-
nych LED.  

Pięciodrzwiowa lecz 
wyglądająca jak pojazd 3-
-drzwiowy, Lancia Ypsilon 
to samochód  z segmentu 
„B” - oferuje jednak znacz-
nie wyższy standard obszer-
ności wnętrza i komfortu. 
Przy długości, szerokości 
i wysokości 384 x 167 x 152 
cm Ypsilon ma 239-centy-
metrowy rozstaw osi i mie-
ści pięć osób; w stosun-
ku do wymiarów zewnętrz-
nych odznacza się wiodą-
cą w segmencie pojemno-
ścią bagażową oraz najwięk-
szą w swej klasie przestrze-
nią pasażerską. Zastosowane 
po raz pierwszy w pojeździe 
Fiat Group Automobiles fo-
tele typu „slim seats” po-
zwoliły zwiększyć komfort 
jazdy w tylnej części kabiny 
pomimo utrzymania jej  do-
tychczasowej długości.

Ponad 90% segmentu 
„B” stanowią obecnie samo-
chody pięciodrzwiowe i ta-
ka jest też Lancia Ypsilon, 
a auto to adresowane jest 
do znacznie szerszej niż do-
tychczas grupy docelowej, 
w tym także młodych męż-
czyzn i młodych rodzin. 

Nowa Lancia Ypsilon w skrNowa Lancia Ypsilon w skróóciecie
Tegoroczny genewski Salon Samochodowy był miej-
scem światowej premiery nowej Lancii Ypsilon, który 
łączy niezrównany włoski styl z innowacyjnością roz-
wiązań i troską o ekologię. Po raz pierwszy Ypsilon 
występuje w wersji 5-drzwiowej, która entuzjastom 
unikalnego stylu czaru doskonałości technicznej 
Lancii proponuje jeszcze więcej wygody i komfortu.

Wybór wśród trzech 
wersji wyposażenia (Silver, 
Gold i Platinum), 16 ko-
lorów nadwozia (w tym 4 
kombinacji dwutonowych), 
sześciu odmian wystroju 
wnętrza, trzech wzorów ob-
ręczy z lekkiego stopu oraz  
trzech silników z seryjnym 
systemem Start&Stop ozna-
cza, iż dostępnych jest po-
nad 600 wariantów perso-
nalizacji pojazdu, podnoszą-
cych jego wartość w oczach 
klienta. 

Gama jednostek napę-
dowych obejmuje między 
innymi dwa silniki benzy-
nowe - 69-konny 1.2 Fire 
EVO II i 85-konny 0.9 Twi-
nAir (także w parze z pół-
automatyczną przekładnią 
DFN) oraz 95-konny tur-
bodiesel 1.3 MultiJet II. Już 
wkrótce dostępny będzie  
lub już jest także silnik Fire 
1.2 EVO II Bi-fuel (z insta-
lacją LPG). 

Do standardowego wy-
posażenia całej gamy Lancii 
Ypsilon należy system prze-
ciwdziałający blokowaniu 
się kół ABS z elektronicz-
nym rozdziałem siły hamo-
wania EBD i asystentem ha-
mowania BAS, 4 lub 6 podu-
szek powietrznych oraz za-
czepy mocowania fotelików 
dziecięcych ISOFIX.

Lista wyposażenia wer-
sji Silver obejmuje zdalne 
sterowanie zamka centralne-
go, regulację kolumny kie-
rownicy w dwóch płaszczy-
znach, elektrycznie sterowa-
ne okna przednie, tylną ka-
napę dzieloną i składaną 50/
50, fotel kierowcy z regu-
lacją wysokości, 15-calowe 
obręcze stalowe, tapicerkę 
wnętrza z „technicznej” tka-
niny z elektrycznie zgrze-
wanymi ściegami, instalację 
dla odbiornika radiowego 
oraz elektrycznie ogrzewa-
ne okno tylne. Na wyposaże-
nie bezpieczeństwa składa-
ją się systemy ABS z EBD, 
BAS, czołowe i boczne kur-
tyny powietrzne oraz zacze-
py ISOFIX dla fotelika dzie-
cięcego. 

W kolejnej wersji Gold 

nabywca otrzymuje dodat-
kowo klimatyzację manu-
alną, radioodtwarzacz CD/
MP3, elektrycznie sterowa-
ne lusterka zewnętrzne, skó-
rzane obszycie koła kierow-
nicy i skórzany mieszek se-
lektora biegów, tapicerkę 
Castiglio. 

Topowa wersja Plati-
num oferuje ponadto stero-
wane elektrycznie okna tyl-
ne, lampy przeciwmgielne, 

15-calowe obręcze ze stopu 
lekkiego, zagłówki siedzeń 
tylnych oraz tapicerkę z de-
likatnej skóry

Dla osób zainteresowa-
nych dalszą i ekskluzyw-
ną personalizacją samocho-
du dostępna jest pełna ga-
ma akcesoriów najwyższej 
jakości, które z uwagi na 
elegancję i precyzję wy-
konania podkreślają tech-
niczne i estetyczne walo-

ry pojazdu, wpisując się 
idealnie w specyficzny styl 
marki Lancia. Są to m.in. 
efektowne, 16-calowe ob-
ręcze z lekkiego stopu, far-
tuchy progowe, przyciem-
niane klosze świateł głów-
nych, czarne nakładki pro-
gowe z podświetlanym lo-
go, system infotainment 
„Blue&Me-TomTom LI-
VE” oraz pakiety akceso-
ryjne wyposażenia.


