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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

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”

Seria do wszystkiego 
Linia  do pielęgnacj i 

SEPHORA Skincare to 
przyjemność stosowania. 
Ponieważ wszechstronnie 
jest przetestowana i nie za-
wiera parabenów, triclosanu, 
siarczanów, ftalanu czy or-
ganizmów modyfikowanych 
genetycznie... jest odpo-
wiednia dla każdego rodza-
ju skóry, nawet wrażliwej. 
Kosmetyki nie są podzielone 
według rodzaju skóry lecz 
według działania. Seria zie-
lona to oczyszczanie, jak to-
nik Instant Refreshing Toner 
(dostępny w dwóch pojem-
nościach 200 ml - 25 zł i 50 
ml - 15 zł). Seria niebieska 
to demakijaż oczu, jak płat-
ki do demakijażu Eye ma-

keup removing pads (20 zł), 
które usuwają nawet trwały 
makijaż i wzmacniają rzęsy. 
Seria różowa oznacza nawil-
żanie. Krem Ultimate Mo-
isture Hydrating Cream (59 
zł) dzięki odżywczej kon-
systencji może być stoso-
wany na noc nawet przy su-
chej skórze. Zawiera Hydro-
Senn+TM, ultranawilżają-
cy składnik pochodzenia ro-
ślinnego, bardziej skuteczny 
niż kwas hialuronowy. Head 
To Toe Hydrator (nawilżacz 
od stóp do głów – 59 zł) to 
krem świeżym zapachu na 
cały dzień. Oprócz Hydro-
Senn+TM zawiera także od-
żywcze mleczko pszczele. 
Jako krem lub maska mo-
że być stosowany na twarz, 
ciało, dłonie, nawet na koń-
cówki włosów! Seria fioleto-
wa przeciwzmarszczkowa to 
na przykład krem na noc Age 
Defy Night Moisture Cream 
(69 zł) dla wszystkich rodza-
jów skóry. Nutripeptyd z ry-
żu pobudza odnowę komór-
kową oraz naturalną synte-

zę kolagenu. W serii kora-
lowej do ciała polecamy Su-
per Foot Scrub (55 zł) prze-
ciwko twardej i łuszczącej 
skórze na stopach. Zmięk-
czający olejek migdałowy, 
kryształy cukru oraz mię-
towy olejek eteryczny, usu-
wa obumarłe komórki skóry, 
działa odżywczo i odświeża-
jąco. Tubka zakończona jest 
szczotką do masażu stóp. 
Olejek do 
ciała Sen-
sual Bath 
& Massa-
ge Oil (39 
zł) bogaty 
w odżyw-
cze olejki 
z marakui 
i  pestek 
winogron, 
może być 
stosowa-
ny do ką-
pieli lub 
do zmy-
s ł o w e g o 
masażu.

Szampon jak lekarstwo

Szampony Ziaja MED 
(300 ml, ok. 10 zł) to 

specjalistyczna pielęgnacja 
włosów i skóry głowy z ap-

włosów) polecany jest od 
14 roku życia. Hamuje nad-
mierne wypadanie włosów 
zależne od czynników ze-
wnętrznych (agresywne za-
biegi fryzjerskie, w szcze-
gólności przegrzewanie wło-
sów) oraz przyczyn typu: 
łojotokowe zapalenie skóry, 
łupież, zachwiana gospodar-
ka hormonalna, stres, niedo-
bór mikroelementów. Prze-
ciwłupieżowy szampon z Pi-
roctonianem olaminy i cyn-
kiem ułatwiający oddziela-
nie łupieżu od skóry gło-
wy polecany jest na perma-
nentny i przewlekły łupież, 
nadmiernie przetłuszczające 
się włosy, dla osób w wieku 
dojrzewania. Przywraca fi-
zjologiczny proces keratyni-
zacji naskórka.

Zapach nastrojuZapach nastroju
Różne okazje to różne zapachy i kolory… Mi-

raculum WOMEN Collection to seria perfumeryj-
na inspirowana magią barw i nastrojów, skierowa-
na do osób, które szukają wyjątkowych, ponadczaso-
wych kompozycji z nutą nowoczesności. Pozwalaja-
ca na kolorystyczne odzwierciedlenie aktualnego sta-
nu ducha. Nowa Woda Perfumowana PURPLE to 
mocna, owocowa mieszanka, oparta na -  ananasie, 
czerwonym grapefruicie i zielonym jabłku. Oszała-
miający zapach koktajlu świeżych cytrusów wzboga-
cony nutami jaśminu, 
słodkiej papai i nekta-
rynki wieńczy zmysło-
wy aromat wanilii do-
prawiony bobem ton-
ka oraz białym piż-
mem. Zapach (katego-
ria owocowa) doskona-
ły na wieczór, dla wy-
razistych kobiet, prefe-
rujących mocne tona-
cje zapachowe. Cena: 
ok. 22 zł, 50 ml. 

Perfekcja pielęgnacji
Perfect Beauty cera dojrzała 40 + opracowana przez Laboratorium Kosmetyków Natural-

nych FARMONA to linia stworzona do codziennej pielęgnacji skóry po 40 roku życia. Dzięki 
optymalnie dobranym surowcom aktywnym skutecznie walczy z procesem starzenia, zapewnia-
jąc skórze zdrowy i młody wygląd. Wyjątkowe składniki aktywne takie jak Peptide HA, Imbir, 
Guarana, Białe trufle, DryFlo®, Olejek migdałowy, Filtry UV, D-panthenol doskonale zadbają 
o cerę działając kompleksowo i zapobiegając powstawaniu i utrwalaniu zmarszczek. Liftingują-
ca maska do twarzy, szyi i dekoltu  albo Naprawczy krem na noc Perfect Beauty 60 + o aksamit-
nej konsystencji i delikatnym zapachu to propozycja FARMONY przeznaczona do pielęgnacji 
skóry po 60 roku życia, pozbawionej jędrności, przesuszonej, z głębokimi zmarszczkami i prze-
barwieniami.

teki. Szampon 
łagodzący z sy-
ropem kukury-
dzianym i inu-
liną ma działa-
nie ochronne na 
wrażliwą skórę 
głowy. Pomaga 
na nadmierne 
swędzenie, za-
czerwienienie, 
uczucie mro-
wienia i piecze-
nia. Szampon 
p rzec iw wy-
padaniu wło-
sów z proteina-
mi białego łubi-

nu (działają poprzez inhibi-
cję 5 alfa-reduktazy i stymu-
lację metabolizmu komórek 
odpowiedzialnych za wzrost 

TTusz do rzęs Orifla-
me Beauty Revelation 

Mascara daje spektakular-
ny efekt gęstych rzęs, two-
rzących wachlarz, co po-
większa oczy oraz dodaje 
głębi spojrzeniu. Innowa-
cyjna szczoteczka rozdzie-
la rzęsy i pokrywa każdą 
z osobna warstewką tuszu. 
Jest wydajny, dobrze się 
nakłada, łatwo rozczesu-
je, rozdziela i wydłuża na-
wet najkrótsze rzęsy. Nie 
pozostawia grudek. Ma 
dwa kolory tracyjny czar-
ny i dla odważnych zielo-
ny (8 ml, 32,90 zł).

Zaszalej Zaszalej 
w w 
karnawalekarnawale
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Nie chcNie chcę ę tracitracić ć czasu czasu 
na znaki zapytania na znaki zapytania 
Rozmowa z OLGĄ BOŃCZYK, aktorką teatralną i filmową

stukną mi 44 lata i ciągle na swo-
ich barkach niosę piętno, ale to, któ-
re wyznacza świat normalny, nie ten, 
w którym wyrastałam. Przebywanie 
z osobami niepełnosprawnymi bu-
duje pewien rodzaj wyczulenia, in-
nego odczuwania potrzeb ludzi, któ-
rzy potrzebują naszej pomocy, opie-
ki, spostrzegania ich problemów. To 
jest zupełnie inny świat. W kontek-
ście życia z tak zwanymi normalny-
mi ludźmi, działa się przedziwna sy-
tuacja, w której docierały do mnie 
głosy: „Z nią się nie bawmy. Z nią się 
nie zadawajmy, bo ona ma rodziców 
głuchych, to znaczy głupszych. To 
są głupole.” Takie mechanizmy, ste-
reotypy i dziwne historie spowodo-
wały, że ja od dzieciństwa stałam się 
gorsza niż koleżanki, niż moi kole-
dzy, niż moi rówieśnicy. To we mnie 
zbudowało ogromną masę komplek-
sów, ogromną masę lęków i stresów 
przed wejściem do świata. To jest za-
skakujące, bo pomimo że wyrasta-
łam i byłam przez bardzo długi czas 
w dzieciństwie i wczesnej młodości 
nieprawdopodobnie zakompleksio-

ną, wycofaną, niewierzącą w swoje 
możliwości i siły, w swój talent, mi-
mo wszystko wybrałam sobie zawód, 
który w sposób absolutnie ekshibi-
cjonistyczny wymagał ode mnie wy-
chodzenia przed szereg i pokazania 
tego, co mam do pokazania. To chyba 
w psychologii jest jasno określane, że 
często zawodowo wybieramy sobie 
drogę na życie, która jest komplet-
nym przeciwieństwem naszych moż-
liwości na dzień dzisiejszy, na ten 
moment. Że podświadomie próbuje-
my łamać te stereotypy i kompleksy, 
które się w nas zbudowały. Ja myślę, 
że jestem dokładnie taką osobą. Wy-
rastając w świadomości i poczuciu 
chęci marzeń artystycznych, bo za-
wsze chciałam być artystką, chciałam 
śpiewać, być aktorką, chciałam mieć 
własną publiczność, a z drugiej stro-
ny byłam osobą potwornie zakom-
pleksioną, która nie wierzyła we wła-
sne siły, to podświadomie ciągle usta-
wiałam tę poprzeczkę strasznie wy-
soko. Bałam się ją przeskoczyć, ale 
szczęśliwie nie zabrakło mi determi-

- Dorastała pani w domu, w którym ro-
dzice nie mówili i nie słyszeli. Na ile to 
dzieciństwo różniło się od dzieciństwa in-
nych dzieci w tak zwanych normalnych do-
mach?

- To jest tak, że kiedy się jest dzieckiem 
i dorasta się w takim domu, to dzieciństwo 
jest normalne, bo dla dziecka normalne jest to, 
w czym wyrasta, a nienormalne to, co jest po-
za tym i co jest przyjęte za normalne. Dla mnie 
normalny był świat ciszy, takiego, a nie inne-
go porozumiewania się z rodzicami. I dlatego 
świat osób niesłyszących czy niepełnospraw-
nych zawsze będzie mi bliższy niż świat nor-
malnych zdrowych ludzi. I gdyby nie ten świat 
normalny, to prawdopodobnie żyłoby mi się 
zupełnie przyzwoicie. I tak zresztą było. Ja - 
pomimo że miałam rodziców niesłyszących 
- dorastałam w domu pełnym miłości, w któ-
rym rodzice mieli dużo czasu dla dzieci. My-
śmy z bratem nie byli dziećmi, które biegały 
po ulicy z kluczem na szyi. Zawsze, jak wra-
całam ze szkoły, to był obiad, była mama wsłu-
chana w moje kłopoty i problemy. Zawsze mo-
głam się do niej przytulić. Mogłam jej opowie-
dzieć o swoich kłopotach. Ona mnie zawsze 
wysłuchała, doradziła, więc naprawdę miałam 
fantastyczny ciepły, cudowny dom. Moi rodzi-
ce tylko po prostu nie słyszeli. To była jedy-
na różnica. Moi koledzy ze szkoły, z podwór-
ka, często mieli rodziców wykształconych, le-
karzy, na bardzo wysokich stanowiskach, spo-
łecznie dobrze sytuowanych, ale tak naprawdę 
nie mieli żadnych domów. Czasem sobie my-
ślę, co by było dla mnie lepsze: mieć to czy to. 
Wolę to, co miałam. Moi rodzice nie słyszeli, 
ale ja się z nimi fantastycznie porozumiewa-
łam. Więc nie było w nim nic nienaturalnego 
i nienormalnego.

- Pytam też o to, czy takie dzieciństwo 
nie naznacza właśnie ze względu na kontak-
ty z innymi dziećmi?

- Tak, niestety, naznacza i zostawia ogrom-
ną traumę do dnia dzisiejszego. Za chwilę

Olga Bończyk (ur. 1968) – polska aktorka, piosenkarka, pianistka.
*  Dodatkowym moim atutem w dubbingu jest to, że umiem śpiewać, co jest nieocenione w tych bajkach, w któ-

rych piosenki grają główną rolę.  Źródło: Wywiad, wrzesień 2005
*  Gdy zaczynam pracować przy filmie, gdzie są do zaśpiewania piosenki, naprawdę bardzo się z tego cieszę. 

Lubię śpiewać, dlatego z ogromną starannością uczę się materiałów muzycznych. Zależy mi wtedy bardzo, 
aby piosenki w moim wykonaniu miały swój niepowtarzalny charakter.  Źródło: Wywiad, wrzesień 2005

*  (...) im wcześniej człowiek się zdecyduje opuścić rodzinne gniazdo, tym łatwiej mu się przystosować do no-
wego miejsca. Źródło: „Panorama Leszczyńska”, 30 grudnia 2005

*  Miałam na początku takie szczęście lub nieszczęście, że w większości filmów byłam obsadzana w rolach 
księżniczek. No i jak to księżniczki – są to zazwyczaj cukierkowe postacie, których zadaniem jest oczarować 
widza swoją urodą i delikatnością. Zatem rola o niewielkim zakresie warsztatu aktorskiego. Ale po 2–3 latach 
grania w dubbingu zaczęto mi dawać postacie charakterystyczne. Jedna z takich moich ulubionych postaci 
to Helga z serialu Hej, Arnold! emitowanym przez Canal Plus. Grałam tam kilkunastoletnią dziewczynkę o bar-
dzo chrapliwym głosie, bardzo krzykliwą, taką małą złośnicę. Przyznam się, że jest to jedna z takich postaci, 
która dała mi pole do aktorskiego popisu. Helga to bardzo barwna postać o różnych odcieniach: raz wścieka 
się i piekli, a innym razem jest słodka jak miód, raz nienawidzi i robi przykrość każdej napotkanej osobie a raz 
jest aniołem zakochanym w swym koledze z klasy. Taka rola to naprawdę sama przyjemność i satysfakcja. 

Źródło: Wywiad, wrzesień 2005
*  Pracę w dubbingu nazywam najzabawniejszym zawodem świata, bo niemal przy każdym nagraniu zawsze 

się coś dzieje. Zawsze jest śmiesznie, zawsze jest zabawnie.  Źródło: Wywiad, wrzesień 2005
*  Z wykształcenia jestem muzykiem, absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Dopiero w czasie stu-

diów podjęłam decyzję, że chciałabym być aktorką, a nie pianistką. Ale wykształcenie mi zostało, więc łączę te 
dwie drogi artystyczne, każdą traktuję bardzo poważnie i profesjonalnie. Każda z nich jest dla mnie ważna. 

Źródło: „Panorama Leszczyńska”, 30 grudnia 2005
WIKICYTATY Dokończenie na stronie 4
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Dokończenie ze strony 3
nacji. Wracając do pani pytania - na 
pewno moje dzieciństwo nie ułatwiło 
mi startu w moim zawodzie, a wręcz 
przeciwnie, wyposażyło mnie w ma-
sę gigantycznych kompleksów i oso-
bowościowych klinów, które dość 
długo mi doskwierały, żeby nie mó-
wić - doskwierają mi do dzisiaj.

- Zdarzyło się że ci ludzie, któ-
rzy kiedyś pani dokuczali, teraz 
zabiegają o pani znajomość, o pa-
mięć?

- Na szczęście, nie, bo oni zosta-
li we Wrocławiu. Tylko raz byłam na 
zjeździe w szkole i to było zaskaku-
jące, że z 17-osobowej klasy matural-
nej, gdzie to zupełnie inni absolwen-

Nie chcNie chcę ę tracitracić ć czasu czasu 
na znaki zapytania na znaki zapytania 
Rozmowa z OLGĄ BOŃCZYK, aktorką teatralną i filmową

Olga Bończyk z Piotrem Gąsowskim w sztuce „Za rok o tej samej porze”. 

muzyczny i artystyczny. Potem, jak 
już poszłam do szkoły, to już poja-
wiła się muzyka poważna. Poczucie 
piękna muzyki szło chyba z automa-
tu. Oczywiście, równocześnie prze-
cież byłam młodą dziewczyną, więc 
słuchałam Lady Punk, Perfektu, Ma-
anamu. Wiadomo, to była muzyka, 
która nas otaczała. Ale to była taka 
lekka muza, ja przecież słucham jej 
do dziś z wielką czułością, natomiast 
zawsze we mnie zostanie poczucie 
piękna muzyki, nie tylko poważnej, 
która jest siłą, i to, że ja poniżej pew-
nej jakościowej półki muzycznej nie 
zejdę. Sama z wykształcenia jestem 
pianistką, umiem odróżnić, co jest 
dobre w muzyce, od tego co jest złe; 
to co jest plastikowym badziewiem, 
a co jest sztuką przez duże „S”. I ja 
się strasznie tego trzymam, by nig-
dy nie zejść poniżej pewnej półki. To 
jest dla mnie taki wyznacznik wpi-
sany w mój kręgosłup, moją duszę 
i moje serce. Natomiast staram się 
nigdy nie przekraczać magicznej za-
pory, poniżej której - nie chcę obra-
żać kolegów i nie chcę, by to zostało 
źle odebrane - jest coś, co po prostu 
już mi nie przystoi.

- Jeśli Wrocław, to też Festiwal 
Piosenki Aktorskiej. Marzyła pnia 
o wystąpieniu na deskach tego fe-
stiwalu?

- Ja się na tym festiwalu wycho-
wałam. Wisiałam na każdym żyran-
dolu, by zobaczyć każdy spektakl, 
każdy koncert. Ale tak naprawdę 
wzięłam udział w Festiwalu Piosen-
ki Aktorskiej tylko raz. Nie w kon-
kursie, tylko na koncercie. Byłam 
już w Warszawie. Już wypracowa-
łam sobie jakiś status. Pamiętam, 
po tym koncercie przyszedł do mnie 
Wołek (Jan Wołek - scenarzysta i au-
tor tekstów - dop. red.) i mówi:

- Gdzie tyś się chowała. Ty jesteś 
nieprawdopodobna. Gdzie ty byłaś?

- Widocznie mnie nie szukali-
ście.

- Teraz jesteś u mnie w każdym 
koncercie.

I tyle było naszej rozmowy. Mó-
wię to gwoli naszych artystycznych 
przełknięć. Ten zawód jest potwornie 
chimeryczny. Nie ma niczego na za-
wsze. Dzisiaj jest chwila, zebraliśmy 
mnóstwo komplementów. Zebrali-
śmy słowa uznania za fantastycznie 
zagrany spektakl, ale jutro wracamy 
do domu, mamy swoje własne ma-
łe życiowe sprawy. Tu czy gdzie in-
dziej, przyjedzie inny spektakl i też 
będzie się podobał. Ktoś powiedział: 
Tyle jesteśmy warci, ile nasza ostat-
nia premiera, nasz ostatni występ. 
Nie ma, że coś trwa wiecznie. Ta 
chwila jest warta tyle, ile ją będzie 
widz pamiętał. My każdego dnia mu-
simy zapracować sobie na uścisk dło-
ni, na brawa, na to, żeby te brawa by-
ły na stojąco, by to uznanie trwało nie 
dzień, nie dwa, a rok, a jak się da to 
do ostatnich naszych dni.

- Mocno powiedziane. Z ekra-

Olga Bończyk z domu Bocek (ur. 16 stycznia 1968 we Wrocła-
wiu) – polska aktorka teatralna, filmowa i wokalistka. (związana 
m.in. z teatrami: Teatr Piosenki we Wrocławiu; Rampa, Roma, Te-
atr Kamienica i Teatr Capitol w Warszawie). Absolwentka wydziału 
wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w 1999 
roku wzięła udział w koncercie „Debiuty” podczas XXXVI Festiwa-
lu Polskiej Piosenki w Opolu.

Przez 7 lat była żoną aktora Jacka Bończyka. Przez 2 lata – To-
masza Gorazdowskiego. Zna język migowy (oboje jej rodzice by-
li głuchoniemi).

Przez wiele lat koncertowała z zespołem Spirituals Singers 
Band.

W 2007 w TVP2 prowadziła program SmaczneGO! W 2008 bra-
ła udział w III edycji programu „Jak Oni śpiewają”. Zajęła czwar-
te miejsce.

Jej o cztery lata starszy brat, Mirosław Bocek, jest koncertmi-
strzem II skrzypiec w orkiestrze Agnieszki Duczmal. WIKIPEDIA

we dwójkę. I to było raczej smutne, 
więc szybko przesiedliśmy się do in-
nych klas. Natomiast to pokazuje, że 
w tym zawodzie budowanie karie-
ry jest potwornie przewrotne i to nie 
pani nauczycielka będzie mówiła, 
że Zosia czy Heniu, czy Wiesia, tyl-
ko życie weryfikuje, kto tak napraw-
dę się do tego zawodu nadaje, bo to 
piekielnie trudny zawód. I wcale nie 
jest powiedziane, że w piątej kla-
sie szkoły podstawowej czy w klasie 
maturalnej widać, kto ma predyspo-
zycje. Predyspozycje to jedno. Talent 
to drugie, a tak naprawdę wiara we 
własne możliwości i siła, i chęć zro-
bienia w tym zawodzie i w tej materii 
czegoś, co będzie dla nas szczęśliwą 
drogą zawodową, jest tym, co deter-
minuje nasze kroki i działania w ży-
ciu. Ale myślę, że to również było im-
pulsem dla mnie do działania.

- Ale chyba też trzeba mieć ko-
goś, kto wspiera? Mam na myśli 
brata, który pierwszy poszedł do 
szkoły muzycznej.

- No tak, on starszy i pierwszy 
poszedł, a ja za nim, uporczywie.

- Ale to dlatego, że on poszedł, 
czy dlatego, że pani sama chciała?

- Szybko potwierdzono, że ja 
też jestem utalentowana muzycznie, 
więc były dość mocne naciski żebym 
i ja też poszła do tej szkoły, choć ro-
dzice nie bardzo chcieli się zgodzić, 
bo to już drugie dziecko w szkole 
muzycznej, a oni nie słyszeli, więc 

to dla nich był ogromny trud. Nato-
miast widocznie dość cierpliwie na 
nich wymuszałam tę decyzję. My-
śmy mieli w domu taki stolik, na 
którym stał telewizor. Ale ten stolik 
zawsze był nakryty serwetką i pod 
tą serwetką była szufladka. I mama 
mówiła: „Nie, nie Oleńko, nie pój-
dziesz do szkoły muzycznej. Wystar-
czy, że ten Mirek się tam męczy. Pój-
dziesz do zwykłej „rejonówki” i do-
brze ci tam będzie.” Ja pamiętam, 
że strasznie się buntowałam. Wycią-
gnęłam kiedyś tę szufladkę, nożem 
nacięłam klawisze, narysowałam je 
jeszcze pisakiem i na swój dziecię-
cy sposób cały czas na oczach mamy 
wyciągałam i udawałam, że gram, 
że chcę mieć pianino. Mama stwier-
dziła, że siła mojej perswazji jest tak 
duża i moja determinacja tak ogrom-
na, że pozwoliła mi pójść do szkoły. 
Szczęśliwie dla nas samych te szko-
ły skończyliśmy, potem wyższe i ro-
bimy to, co wtedy było nam chyba po 
prostu pisane.

- Jakiego rodzaju muzyki pani 
słuchała jako nastolatka?

- Tak naprawdę w wieku chyba 
pięciu lat dostałam od mamy adapter 
Bambino 2 i kilka płyt: Irena Santor, 
Wojtek Młynarski, Jerzy Połomski, 
Mieczysław Fogg, Stenia Kozłow-
ska, Halina Kunicka i wiele, wiele 
innych fantastycznych. To były lata 
sześćdziesiąte i siedemdziesiąte, któ-
re tak naprawdę budowały mój gust 

ci mieli zrobić karierę, tak naprawdę 
zrobiły tylko dwie osoby - te, które 
nie były nominowane. Na 50-lecie 
mojej szkoły muzycznej najpierw 
zjechała się niecała klasa, ale na bal 
wieczorny przyszły już tylko dwie 
osoby: ja i mój kolega, też nienomi-
nowany, który zresztą zrobił wiel-
ką karierę. Jest świetnym akordeoni-
stą, pedagogiem, pracuje w Kolonii 
w Niemczech, bardzo dużo koncer-
tuje. Więc przyszły dwie osoby, któ-
re naprawdę mają za co dziękować tej 
szkole, którą skończyliśmy, bo przy-
jechaliśmy tam z poczuciem spełnie-
nia. I odnaleźliśmy się tam. Przy na-
szym długim stole, przy którym usta-
wiono 17 talerzy, siedzieliśmy tylko 

Dokończenie na stronie 9
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SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

DDo c h o d z i -
ła godzina 6 

w mroźny wtorek, 
30 stycznia 1945 
roku, gdy w miesz-
kaniu przy Horst-
-Wessel-Strasse 75 

w Landsbergu nad Wartą rozległ 
się dźwięk dzwonka u drzwi. Po-
szedł je otworzyć Kurt Ehrhardt, 
nocujący w swym mieszkaniu 
żołnierz Volkssturmu, a w cywi-
lu główny księgowy zlokalizowa-
nej na tutejszym Zamościu fabry-
ki juty Max Bahr AG, najwięk-
szych w Landsbergu zakładów 
przemysłowych. Przed drzwiami 
na klatce schodowej stał nastola-
tek w mundurku członka Hitler-
jugend. 

– Heil Hitler! – wrzasnął, 
wyrzucając rękę w nazistowskim 
pozdrowieniu. – Kobiety i dzieci 
natychmiast na dworzec! 

A więc ewakuacja. A przecież 
jeszcze przed kilkoma godzina-
mi (późnym wieczorem 29 stycz-
nia) landsberski radiowęzeł in-
formował słuchaczy, że nie ma 
powodów do niepokoju i potrze-
by ewakuowania miasta. Tym-
czasem powiatowe kierownictwo 
NSDAP musiało już w poniedzia-
łek wiedzieć, że czołowe oddzia-
ły Armii Czerwonej znajdują się 
w odległości około 20 kilome-
trów od rogatek Landsberga, czy-
li dzisiejszego Gorzowa Wielko-
polskiego. 

Dieter Erhardt, syn Kurta, we 
wspomnieniach z lat dzieciństwa 
„Landsberg nad Wartą i ja” pisał: 
„Według moich odczuć Landsberg 
nad Wartą, każda ulica, dzielnica, 
w której mieszkaliśmy, i właści-
wie wszystko, co nas otaczało, po-
wodowało, że nasze dzieciństwo 
stało się niezapomniane”. To by-
ło miasto nie tylko pięknych bu-
dynków, ale także licznych par-

ków, które Ehhardt nazywa zie-
lonymi płucami Landsberga. Po 
jego ulicach kursowały tramwa-
je, a podczas drugiej wojny świa-
towej pojawiły się na nich także 
trolejbusy. 

„Po Bożym Narodzeniu [1944 
roku – przyp. L. A.] szkół już nie 
otwarto. Do kuratorium dotarło 
chyba, że nie ma to już sensu. Il-
se i ja bawiliśmy się na śniegu. 
Między innymi zjeżdżaliśmy na 
naszych nartach z leżącej na skos 
od Horst-Wessel-Strasse dziesię-
ciometrowej górki w parku Lüt-
zowa. [...] Matka i babcia przygo-
towywały ewakuację” – wspomi-
nał Dieter Ehrhardt, który w 1945 
roku miał dziesięć lat, a jego sio-
stra Ilse siedem. Ich ojciec, jako 
volkssturmista służący w schro-
nie bojowym 894. koło nieda-
lekiej wioski Trebisch (Trzebi-
szewo), na 29 i 30 stycznia do-
stał urlop i spędzał go w swoim 
mieszkaniu z rodziną. 

„Już 29 stycznia 1945 roku – 
pisał dalej Ehrhardt – w Lands-
bergu panował chaos. Przyczy-
niały się do niego grupy uchodź-
ców, kręcące się oddziały We-
hrmachtu, spieszący we wszyst-
kich kierunkach członkowie kie-
rownictwa NSDAP. Jednocześnie 
wszyscy świadkowie tych wyda-
rzeń potwierdzają, że wieczorem 
29 stycznia nikt w Landsbergu 
nie wiedział, jaki los czeka je-
go mieszkańców w najbliższych 
dniach”. 

Gdy następnego dnia o szó-
stej rano dzwonek u drzwi zbudzi 
Dietera Ehrhardta, skończy się je-
go dzieciństwo. „Na dworze pa-
nował dziesięciostopniowy mróz. 
Ubraliśmy się” – wspominał po 
latach Dieter. Jego ojciec spako-
wał do zawczasu przygotowanych 
plecaków z juty najbardziej po-
trzebne rzeczy, przede wszystkim 
dwa dziecięce kocyki i ciepłą bie-
liznę. I bladym świtem w tamten 
styczniowy wtorek rodzina Ehr-
hardtów opuściła swoje miesz-
kanie w budynku przy Horst-We-
ssel-Strasse. Plecaki załadowa-

Rosjanie zajmujRosjanie zajmują ą Landsberg Landsberg 
Już kilka dni po zajęciu Landsberga przez Rosjan przyjechali 
tam polscy kolejarze z Wągrowca, którzy stanowili obsługę 
parowozu ciągnącego radziecki transport wojskowy. To oni 
i przybyli nieco później ich koledzy z Gniezna sprowadzili do 
tego miasta nad Wartą, które dzisiaj nazywa się Gorzowem 
Wielkopolskim, pierwsze ekipy pionierów. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

FOT. (2X) – LESZEK ADAMCZEWSKI 
Panorama najstarszej części Gorzowa Wielkopolskiego z obecną katedrą pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny. Na miejscu wysadzonego w powietrze mostu Gerloffa w 1951 roku oba brzegi Warty spiął nowy, 
od 1999 roku nazywany Staromiejskim. 

li na sanki i odprowadzeni przez 
Kurta w mundurze volkssturmi-
sty na dworzec szli: Dieter i jego 
siostra Ilse oraz ich mama i bab-
cia. Przechodząc przez Gerlof-
fbrücke (jedyny w mieście most 
drogowy), z prawej jego strony 
na ciemnym jeszcze niebie zoba-
czyli łunę płonącego Friedeber-
gu (Strzelec Krajeńskich), pod-
palonego przez czerwonoarmi-
stów miasteczka oddalonego od 
Landsberga o 25 kilometrów. 

O ósmej rano byli przed dwor-
cem kolejowym. Na placu wala-
ły się w śniegu porzucone sanki. 
Ich cała piramida zalegała też hol 
dworca. „Leżały jedne na dru-
gich, jak stos na podpalenie – 
wspominał dalej Dieter. – Rzuci-
liśmy nasze sanie na ten stos [...] 
i zostaliśmy skierowani w górę, 
na peron, na którym stał już ko-
lejny pociąg gotowy do odjazdu. 
I znów okazało się, że Bóg czu-
wa nad naszą rodziną: pociąg ten 
miał zostać skierowany do Halle, 
[a więc] tam, gdzie mieszkała sio-
stra ojca i jej mąż. Oznaczało to, 
że jeśli nie zostaniemy zatrzymani 
przez jakieś bombardowanie, to 
jeszcze tego samego wieczora, 30 
stycznia, zapukamy do ich drzwi. 
Wsiedliśmy i załadowaliśmy ple-
caki. Mieliśmy jeszcze trochę cza-
su. Pociąg miał odjechać dopiero 
wtedy, kiedy – zdaniem kolejarzy 
– nie da się już do niego nikogo 
wcisnąć”. 

W końcu w kłębach pary i dy-
mu pociąg ewakuacyjny ruszył 
w kierunku Küstrina (Kostrzyna). 
Na peronie landsberskiego dwor-
ca został Kurt Ehrhardt, który 
przeżyje najbliższe dni i wkrótce 
połączy się z rodziną. 

Ty m c z a s e m  z  d w o r c a 
w Landsbergu odjeżdżały kolej-
ne, przepełnione do granic możli-
wości pociągi ewakuacyjne. Ucie-
kano również saniami i wozami 
konnymi, a niektórzy nawet pie-
chotą, brnąc w sięgającym kolan 
śniegu. „Ranni żołnierze ucieka-

li ze szpitali o kulach w kierunku 
na Wieprzyce [obecnie zachodnią 
dzielnicę Gorzowa, a w 1945 ro-
ku wioskę przylegającą do mia-
sta – przyp. L. A.]. Polacy opusz-
czali obozy i szukali schronienia 
w mieście. Niemcy zrobili się bar-
dzo uprzejmi, zapraszali do sie-
bie, by z nimi zamieszkać i w ra-
zie czego bronić ich” – wspomi-
nał Stanisław Mochol. 

Historycy szacują, że w ów-
czesnym Landsbergu przebywa-
ło około 800 Polaków, którzy za-
trudnieni byli głównie w miej-
scowym przemyśle pracującym 
na potrzeby wojny, między in-
nymi w zakładach Max Bahr AG 
i na budowie fabryki chemicznej 
koncernu IG Farbenindustrie oraz 
w tych jego wydziałach, w któ-
rych podczas wojny uruchomio-
no już produkcję. 

Pochodząca z Łodzi Truda 
Eckerdorf-Zawiejska, pół Polka, 
pół Niemka (mimo swego pocho-
dzenia została później sekretar-
ką pierwszego polskiego prezy-
denta Gorzowa Wielkopolskie-
go Piotra Wysockiego), była za-
pewne ostatnią osobą, która póź-
nym popołudniem lub raczej już 
wczesnym wieczorem 30 stycz-
nia 1945 roku przeszła przez most 
Gerloffa. Wraz z matką i synem 
odprowadziła na dworzec kole-
jowy szefa łódzkiej firmy, którą 
pod koniec 1944 roku ewakuowa-
no z Litzmannstadt do Landsber-
ga. W drodze powrotnej, gdy tyl-
ko przeszli przez most, saperzy 
niemieccy wysadzili go w po-
wietrze. 

W kilku najbliższych godzi-
nach do miasta dotarli żołnie-
rze z oddziałów wchodzących 
w skład radzieckiej 5. Armii 
Uderzeniowej generała Niko-
łaja Bierzarina, którzy nad ra-
nem 31 stycznia zajęli Lands-
berg. Na peryferiach miasta do-
szło do lokalnych potyczek, ale 
bitwy o miasto nie było. 

„Rosjanie są w mieście. Wy-

szłam do mleczarni po mleko dla 
dzieci, ale otrzymałam już tyl-
ko maślankę. Wiele ludzi na uli-
cach. Na jednym ze skrzyżowań 
stoi rosyjski posterunek. Wszy-
scy zachowują się spokojnie” – 
wspominała miejscowa nauczy-
cielka Lora Irrang. Ale ten spo-
kój prysnął, gdy czerwonoar-
miści ruszyli plądrować domy. 
Zdaniem Gertraudy Helle, już 
w pierwszych godzinach pobytu 
w mieście czerwonoarmiści spa-
lili budynek mieszczący redakcję 
i administrację miejscowej gaze-
ty „Landsberger General-Anze-
iger”. Po kilku godzinach płonęły 
kolejne budynki, głównie w śród-
mieściu. „Przez okno w kuchni 
widziałam nasz kościół Mariacki 
pośrodku płomieni” – wspomi-
nała pani Helle. Ale – dodajmy – 
płomienie świątyni tej nie tknęły. 
Ocalały też inne kościoły. 

Jednocześnie żołnierze ra-
dzieccy polowali na Niemki. 
Na początku lutego gwałty by-
ły wręcz na porządku dziennym. 
„Ja musiałam grać na pianinie, 
a oficer kierował na moje trzęsą-
ce się ręce pistolet. Pianino miało 
zagłuszyć krzyki mojej przyjaciół-
ki [gwałconej] w pokoju obok” – 
to kolejny fragment wspomnień 
pani Helle, po wojnie zamiesz-
czonych w czasopiśmie „Heimat-
blatt”. 

Mimo, że czerwonoarmiści 
spalili część śródmieścia, więk-
szość zabudowy Landsberga oca-
lała. Zarówno oficerowie i pod-
oficerowie, jak i szeregowcy ra-
bujący z mieszkań przeróżne do-
bra, mogli zobaczyć jak żyją prze-
ciętni Niemcy. I wyposażenie 
landsberskich mieszkań porów-
nać z wyglądem mieszkań ich ro-
dzin gdzieś w Związku Radziec-
kim. Nawet tym w Moskwie dale-
ko, bardzo daleko było do wyglą-
du niemieckich mieszkań... 

Urząd Miasta mieści się w dawnym budynku Miejskiej Kasy Oszczędności, 
gdzie znajdujące się sejfy z depozytami mieszkańców Landsberga w 1945 
roku ograbili Rosjanie.
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tem tylko zmieni pieczątki oraz ta-
bliczki. I już!

Niestety, dochodzę do wniosku, 
że jednak zadekretować wszystkie-
go się nie da. Na przykład tego, by 
do polityki garnęli się ci najbardziej 
rozgarnięci, których śmieszą takie 
pomysły. I żal, że się nie da.

Na zakończenie jeszcze jedno 
– rząd odszedł od waloryzacji pro-
centowej emerytur i wszystkim da-
je po równo. Dotychczas emerytu-
ra i w konsekwencji jej waloryza-
cje uzależnione były od czasu pracy, 
wykształcenia, zajmowanego stano-
wiska, ponoszonej odpowiedzialno-
ści itp. Teraz jest po równo, a jest 
to zdecydowanie antymotywacyjne 
i kolejny przykład arogancji władzy, 
bo władza jednostronnie zmieniła 
warunki umowy społecznej.

Jest kryzys? Jasne, proponuję 
więc – i nie jest to żadna demago-
gia – by zrównać pensję premiera 
i ministrów z wynagrodzeniem sta-
żysty w sejmowej portierni. Też bę-
dzie po równo.

Wielu ludzi głosowało ostatnio 
na PO, bo nie chciało głosować na 
Kaczyńskiego. Ale jak tak dalej pój-
dzie to następnym razem zagłosują 
na Sierotkę Marysię i jej bandę Kra-
snoludków. Bo można przecież sobie 
postanowić, że tak będzie najlepiej. 
Dla Polski i Pola-
ków – oczywiście.

TOMASZ 
MAŃKOWSKI

TAK  MYŚLĘ

PP  owiało opty-
mizmem, bo 

okazało się, że 
świat może być 
fajniejszy. I to 
sporo. Wystar-
czy tylko jednego 
przekupić, dru-

RYS. — SZCZEPAN SADURSKI

Uchwalić, zadekretować moż-
na wszystko? Wydaje się, że tak. 
W teczce rządu Donalda Tuska le-
ży podobno projekt ustawy o tym, 
by na czas Euro budowane drogi 
lecz nie ukończone (no bo się nie 
dało, no bo to trudne itp.) uznać 
uchwałą sejmową za jak najbar-
dziej nadające się do ruchu. Ma-
teria jest delikatna, bo ze wzglę-
du na jakość polskich dróg jeste-
śmy w czołówce krajów w których 
najwięcej ludzi ginie na asfaltowej 
nawierzchni, ale to nieistotne dro-
biazgi. Przecież jak trzeba będzie – 
w imię dobra wyższego – to można 
uznać domy pogrzebowe za sana-
toria. Uchwali się co trzeba, a po-

giego żonę atrakcyjnie zatrudnić 
i uchwalić można wszystko. A jak 
się już uchwali, to nie ma zmar-
twienia – papier zniesie wszyst-
ko. Zaklinanie rzeczywistości jest 
ostatnio w modzie i robi karierę. 
Zawrotną.

Można na przykład uchwalić, 
że dom bez okien jak najbardziej 
nadaje się do zamieszkania. Będzie 
trochę wiało, będzie mniej komfor-
towy, ale nie przesadzajmy – da 
się żyć. Dla chcącego nic trudne-
go. Można też uchwalić, że herba-
ta bez herbaty jest najzdrowsza i że 
to najlepszy afrodyzjak. W aneksie 
do takiej ustawy można dopisać, 
że woda zawsze ma przecież kolor 
herbaty. Albo... Niektórym to by się 
spodobało – uchwalmy, że magi-
strem może być osobnik bez obro-
nionej pracy magisterskiej, że sa-
mochód by nadawał się do ruchu 
nie musi mieć silnika i reflektorów, 
a w przypadku niektórych modeli – 
choćby tych z kratką – nawet kół.

Papier zniesie Papier zniesie wszystkowszystko

Europejskie Dni Rozwoju
Europoseł Filip Kaczmarek reprezentował  Parlament Europejski 
podczas Europejskich Dni Rozwoju, które miały miejsce w Warsza-
wie w dniach 15-16 grudnia 2011 r. w ramach Polskiej Prezydencji.

Spotkania  Euro-
pejskich Dni Rozwoju 
(Eudevdays) odbywa-
ły się w Centrum Na-
uki Kopernik w War-
szawie. Rozpoczęły się 
w czwartek 15 grudnia 
i było to ostatnie du-
że wydarzenie zorgani-
zowane w ramach pol-
skiego przewodnic-
twa w Radzie UE, bę-
dące okazją do dysku-
sji na temat kierunków 
i wyzwań polityki roz-
wojowej. W konferencji 

wzięło udział  kilkuset gości, w tym głowy państw, szefowie rządów i mi-
nistrowie, przedstawiciele europejskich instytucji i organizacji zaangażowa-
nych w politykę rozwojową. Wśród gości byli m.in.: były prezydent RP Lech 
Wałęsa, szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, unijna komisarz ds. 
pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego Kristalina Georgiewa, irań-
ska działaczka praw człowieka i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 2003 
roku Szirin Ebadi. Polska była gospodarzem EDR jako pierwszy nowy kraj 
UE. „Jako kraj, który przeszedł od systemu autorytarnego do demokratyczne-
go, kraj, który przeszedł od statusu biorcy pomocy do dawcy, zachęcamy do 
zastanowienia się nad ważnymi relacjami pomiędzy demokracją a rozwojem. 
Kluczem do powodzenia EDR jest wzajemne zrozumienie i poczucie wspól-
noty celów” - powiedział podczas uroczystości otwarcia wiceminister spraw 
zagranicznych Krzysztof Stanowski. Celem dwudniowej konferencji było 
promowanie współpracy rozwojowej i zwiększanie świadomości społecznej 
na temat wspierania rozwoju krajów potrzebujących pomocy. EDR organizo-
wane są od 2006 roku w drugiej połowie każdego roku kalendarzowego przez 
rotacyjną prezydencję we współpracy z Komisją Europejską.

Ranking europosłów
Europoseł Filip Kaczmarek jest najbardziej aktywnym eurodeputowanym 

w Wielkopolsce. W rankingu krajowym wśród wszystkich 50-ciu polskich 
posłów do PE wyprzedza go jedynie Przewodniczący Parlamentu Jerzy Bu-
zek. Podsumowując 2, 5 roczną połowę obecnej kadencji Parlamentu Euro-
pejskiego, wśród największych swoich sukcesów Poseł Kaczmarek wymie-
nia  przewodzenie delegacji Parlamentu Europejskiego podczas Europejskich 
Dni Rozwoju w Warszawie oraz reprezentowanie Europejskiej Partii Ludowej 
w Togo na spotkaniu z przedstawicielami krajów Afryki, Karaibów i Pacyfi-
ku. Pracowitość Europosła obrazują liczby. Poseł Kaczmarek 103 razy zabie-
rał głos podczas sesji plenarnych PE, skierował do Rady i do Komisji 74 za-
pytania, podpisał 158 rezolucji, jest autorem 3 raportów i 11 opinii. Ponad-
to biura poselskie w Brukseli, Poznaniu i Koninie, zorganizowały z inicjaty-
wy Posła blisko 40 różnych imprez i akcji, w tym 11 konferencji i 2 wystawy 
w Parlamencie Europejskim.

Rok Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej
W związku z faktem, że nowy rok 2012 został ogłoszony Europej-
skim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Między-
pokoleniowej, europoseł Filip Kaczmarek zwrócił się z zapytaniem 
do Komisji Europejskiej, dotyczącym uwzględnienia problemu 
starzenia się w programach rozwojowych i humanitarnych.

Rok 2012 jest Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Soli-
darności Międzypokoleniowej,  co związane jest  także z 10. rocznicą przy-
jęcia przez ONZ w 2002 r. w Madrycie Międzynarodowego Planu Działania 
w Kwestii Starzenia się Społeczeństw. Celem Europejskiego Roku 2012 jest 
poszerzenie możliwości w zakresie aktywności i niezależności osób starszych 
poprzez działania w tak zróżnicowanych obszarach, jak zatrudnienie, opieka 
zdrowotna, usługi społeczne, kształcenie dorosłych i gospodarka mieszkanio-
wa. Ma on również na celu zachęcenie decydentów politycznych i zaintere-
sowane strony do postawienia sobie określonych celów i podjęcia konkret-
nych działań zmierzających do ich osiągnięcia. Stąd Filip Kaczmarek zapytał, 
w jaki sposób Komisja zamierza dopilnować tego, by podczas opracowywa-
nia działań w ramach Europejskiego Roku 2012 problemy dotyczące starzenia 
się zostały uwzględnione we wszystkich obszarach polityki UE (wewnętrznej 
i zewnętrznej), a zwłaszcza w programach rozwojowych i humanitarnych?

W odpowiedzi udzielonej przez komisarza László Andora, czytamy, że 
wprawdze Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Mię-
dzypokoleniowej jest inicjatywą skierowaną do państw członkowskich UE 
i EOG,  jednak starzenie się jest problemem ogólnoświatowym, uwzględnia-
nym w polityce zewnętrznej UE. W ramach świadczonej pomocy UE dąży 
również do zaspokojenia specyficznych potrzeb różnych grup znajdujących 
się w trudnej sytuacji, w tym osób starszych, np. poprzez wspieranie szko-
lenia głównych organizacji świadczących pomoc humanitarną w celu odpo-
wiedniego uwzględniania szczególnych potrzeb osób starszych przy dokony-
waniu oceny potrzeb humanitarnych.

W bieżącym roku Komisja za-
mierza przedstawić komunikat na 
temat ochrony socjalnej w ramach 
unijnej współpracy na rzecz rozwo-
ju, w którym niektóre ze wspomnia-
nych kwestii ujęte zostaną jako część 
wsparcia UE na rzecz wzrostu sprzy-
jającego włączeniu społecznemu.

Jerzy Buzek przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego na za-
kończenie swojej kadencji:

By zrozumieć, gdzie jesteśmy 
dziś, potrzebujemy perspektywy 
historycznej. W niedawnym okre-
sie prosperity popadliśmy w ilu-
zję, że UE może po prostu żeglo-
wać bez końca. Nie przygotowa-
liśmy naszej Wspólnoty na trud-
ne i bardziej wymagające czasy. 
Nie mieliśmy wystarczająco dużo 
woli politycznej, nie przekonali-
śmy obywateli do takiego pro-
jektu. Naruszyliśmy nawet na-
sze własne zasady. Zatraciliśmy 
dyscyplinę. Trzy lata temu kryzys 
finansowy przedostał się przez 
Atlantyk. Nie byliśmy na to przy-
gotowani. Argumenty o interesie 
własnym zaczęły podważać naszą 
wiarę we wspólne dobro. A teraz 
nasza Unia pogrążyła sie w głę-
bokim kryzysie, którego przyczy-
ny są w takim samym stopniu po-
lityczne i psychologiczne, co eko-
nomiczne. (...)

Paradoksalnie to dzięki kry-
zysowi zbliża się moment powsta-
nia autentycznego demosu. Euro-

pejczycy mogą przekonać się, jak 
bardzo jesteśmy od siebie zależ-
ni. Jedno państwo może podwa-
żyć całą gospodarkę, ale też wie-
le państw poprzez wspólne dzia-
łanie może rozwiązywać proble-
my. To dlatego domagałem się 
szerszego dialogu z obywatela-
mi i propagowałem idee euro-
pejskiej przestrzeni obywatelskiej 
w trakcie wszystkich moich wizyt 
w krajach UE. Zbudowana w ten 
sposób demokracja może być sil-
niejsza niż rynki finansowe, któ-
re mają tak duży wpływ na na-
sze decyzje polityczne i życie co-
dzienne.(...)

Jako przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego służyłem 
Państwu i obywatelom Europy. 
Dwa i pół roku temu zostałem 
wielce zaszczycony wyborem, ja-
kiego Państwo dokonali tak du-
żą większością głosów. Przeją-
łem urząd od mojego drogiego 
przyjaciela Hansa-Gerta Pötte-
ringa, któremu ponownie dzię-
kuję za wspaniałe pełnienie tej 
funkcji. Moją konkurentką była 
pani Eva-Britt Svensson, której 
nie ma tu dziś z nami, ale której 
przesyłam moje najserdeczniej-
sze pozdrowienia. Wyrażam tak-
że szczególne uznanie dla Maria 
Mauro i Grahama Watsona, któ-
rzy wspierali moją kandydaturę, 
zapewniając jedność tej izby. 

Uczyniłem wszystko, co w mo-
jej mocy, by nie zawieść Państwa 
zaufania. Wiedziałem, że mogę na 
Państwa liczyć, bez względu na 
Państwa poglądy.(...)

Pragnę podziękować każdemu 
z Was z osobna za Wasze umie-

jętności i za współpracę. W trak-
cie mojej kadencji uczestniczyłem 
w łagodzeniu napięć między róż-
nymi instytucjami UE, przywód-
cami państw członkowskich i sa-
mymi państwami. W wielu przy-
padkach bliski byłem utraty na-
dziei, że można osiągnąć porozu-
mienie. Jednak generalnie osią-
galiśmy kompromis.

Dlatego dzisiaj jestem opty-
mistą. Nigdy nie miałem wąt-
pliwości co do wspólnej Euro-
py. Reprezentując Was w Europie 
i na całym świecie, mogłem do-
strzec w pełni charakterystyczne 
cechy projektu europejskiego, jak 
również jego wyjątkowy poten-
cjał ludzki, moralny, gospodar-
czy i kulturalny. Unia Europej-
ska jest niesamowita wartością. 
Warto dla niej pracować i w niej 
żyć. Jest to jednak również war-
tość, którą możemy stworzyć i z 
której możemy korzystać jedynie 
wówczas, kiedy będziemy zjed-
noczeni. 

To tej Europie będę zawsze 
służył z energią i determinacją. 
Zasiadamy tu w tej izbie nie tyl-
ko jako Węgrzy, Czesi, Szwedzi, 
Francuzi, czy Niemcy, kobiety lub 
mężczyźni. Zasiadamy tu również 
jako Europejczycy, aby rozwiązy-
wać europejskie problemy i pro-
ponować wspólne rozwiązania. 
Marzę, aby ten Parlament Euro-
pejski, jednoczący tak wiele na-
rodów, był organem wprowadza-
jącym rzeczywiste zmiany w imie-
niu naszych obywateli. Z dumą 
i nadzieją mówię te słowa: „Je-
stem Polakiem i jestem Europej-
czykiem”. Dlatego wierzę w to, 
że jedność jest naszym przezna-
czeniem. Nigdy nie traktujmy na-
szej europejskiej integracji jako 
danej raz na zawsze. Musimy się 
codziennie o nią troszczyć.

Pierwszy od lewej poseł Filip Kaczmarek
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Najlepsze prezentacje Najlepsze prezentacje 
o targach wybraneo targach wybrane
14 grudnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 
odbyła się prezentacja prac studentów z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu na tematy targowe.

EEdukacja targowa wzbogaca ofer-
tę naukową uczelni i podnosi jej 

atrakcyjność. Studenci coraz czę-
ściej zainteresowani są kierunka-
mi i zajęciami poświęconymi prze-
mysłowi targowemu. Polskie uczel-
nie wprowadzają więc takie zaję-
cia, niejednokrotnie nadając im bar-
dzo ciekawą formułę.  Profesor dr 
hab. Henryk Mruk z UE w Pozna-
niu w ramach wykładu „Targi i wy-
stawy międzynarodowe” od 3 lat 
przeprowadza zaliczenie wykładów 
w formie prezentacji przed profesjo-
nalnym jury.

-  Jest wiele ciekawych tematów, 
które warto poruszyć, dlatego co ro-
ku w ramach zaliczenia studenci wy-
bierają jeden z 25 zaproponowanych 
tematów i przygotowują prezentację – 
tłumaczył prof. Henryk Mruk.  

Prezentacje oceniane są nie tylko 
przez profesora, ale także przez przed-
stawicieli Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, Urzędu Miasta Poznania 
oraz Polskiej Izby Przemysłu Targo-
wego.  W tegorocznej edycji w skła-
dzie jury obecny był także Andrzej 
Meliński z firmy Meliński Minuth re-
prezentujący firmy usług wystawien-
niczych. 

STUDENT POTRAFI
Studenci w tym roku wykazali się 

niebywałą kreatywnością. Prace były 
na bardzo wysokim poziomie i trudno 

było wybrać zwycięzców. Jury oce-
niało prace 15 kilkuosobowych zespo-
łów studentów i wyłoniło dwie najlep-
sze drużyny.  Pierwszy zespół opraco-
wał temat „Możliwości wykorzystania 
budynków targowych podczas EURO 
2012”. Prezentację poprowadzili: Ka-
mil Więcłak, Bartosz Wojtczak, Mate-
usz Walkowiak i Jakub Wolski. Drugi 
zespół przedstawił opracowanie na te-
mat „Operatorzy targowi w opinii wy-
stawców i zwiedzających”. Tym ra-
zem prezentację poprowadziły panie 
Olga Pędziwiatr, Anna Radke, Barbara 
Rura i Paulina Staniszewska.

CORAZ WIĘCEJ CHĘTNYCH
Z roku na rok liczba chętnych 

studentów do wzięcia udziału w za-
jęciach profesora Mruka rośnie. 
W pierwszym roku zgłosiło się oko-
ło 30 osób, rok temu już 70 osób, 
a w tym roku, aż 130 osób, i nie wy-
gląda, aby liczba ta miała zmaleć 
w następnych latach, wręcz odwrot-
nie, studenci chwalą sobie nowator-
ską formę zaliczenia i chętnie z niej 
korzystają.

- Taka formuła zaliczenia bardzo 
podoba się studentom, jest to dla nich 
nowe doświadczenie, również bizneso-
we. Prezentacje muszą być przygoto-
wane w sposób profesjonalny, spełnia-
jący standardy biznesowe. Ponadto, 
sytuacja, w której muszą prezentować 
swoje pomysły, nie jest sytuacją, do 
której studenci są przyzwyczajeni. Pre-
zentacje poza ramami uczelni, przed 
profesjonalnym jury, to zawsze dodat-
kowy stres dla studentów, ale z pew-
nością przybliża ich do realiów życia 
zawodowego, które zaraz rozpoczną – 
powiedział profesor Mruk

Profesor Henryk Mruk zapewnia, 
że dotychczasowa forma zaliczenia 
przedmiotu targowego na UEP we 
współpracy z MTP  i PIPT będzie na 
pewno  kontynuowana w kolejnych 
latach.

Jak podaje Centrum Badań 
Opinii Społecznej, co drugie 

dziecko w wieku szkolnym wy-
jeżdża na co najmniej tygodnio-
wy wypoczynek w okresie wol-
nym od nauki. Najczęściej były 
to wyjazdy rodzinne zaplanowane 
samodzielnie, bez udziału touro-
peratorów. Z badań Instytutu Tu-
rystyki wynika, że aż 60 procent 
Polaków wybiera tę formę plano-
wania wypoczynku, udają się naj-
chętniej do Włoch, Austrii, Czech 
i Słowacji. Ile kosztuje przelot 
i zakwaterowanie w tych miej-
scach?

Klasyczne czy tanie linie lot-
nicze

Aby zapłacić możliwie naj-
mniej za transport, rezerwacji bi-
letów lotniczych najlepiej doko-
nywać 40-30 dni przed wylo-
tem. Jeśli turysta wybiera się na 
narty razem z ekwipunkiem, ko-
rzystniej wychodzą usługi tanich 
przewoźników. Przykładowo, za 
przelot z bagażem sportowym do 
stolicy Włoch w Ryanair trzeba 

Ile kosztujIle kosztują ą wakacje wakacje 
zimowe za graniczimowe za granicąą??
Planując ferie zimowe, warto pomyśleć o nich już teraz. Dla-
czego? Rezerwując przelot z miesięcznym wyprzedzeniem 
ceny połączeń są najkorzystniejsze. Wybierając się natomiast 
na narty do Włoch, za przelot u tanich przewoźników trzeba 
zapłacić około 80 zł w jedną stronę, z kolei nocleg ze śnia-
daniem w trzygwiazdkowym praskim hotelu wynosi niecałe 
70 zł.

KRZYSZTOF GRABOWSKI

waż przyznają oni 25 procent zniżki 
na bilety, czego z kolei nie praktyku-
ją tanie linie lotnicze. Poza tym, cza-
sem po prostu nie ma wyboru, gdyż 
tani przewoźnicy mogą nie kursować 
na niektórych trasach. 

Jak podaje Instytut Turystyki, 
kiedy Polacy wyjeżdżają za gra-
nicę, pobyt najczęściej rezerwują 
w hotelach, hostelach lub pensjo-
natach. Taki typ nocowania prefe-
ruje niecała połowa polskich tury-
stów. By wybrać właściwą dla sie-
bie opcje, pomocne będą interneto-
we wyszukiwarki i porównywarki, 
które w swoich bazach zawierają 
oferty różnych hoteli. Z ich pomocą 
można sprawdzić nie tylko dostęp-
ność terminów, ale także ceny za 
dobę lub zapoznać się z rekomen-
dacjami byłych gości. 

Jednym z dość popularnych kie-
runków, do których Polacy udają się 
w okresie ferii zimowych jest cze-
ska Praga. Koszt tygodniowej wy-
cieczki wynosi w przybliżeniu 1000 
zł.  Aby tam dotrzeć, turysta za bilet 

lotniczy  w obie strony musi zapła-
cić około 500 zł. Do tej sumy doli-
czyć trzeba jeszcze koszt noclegu. 
Tu wysokość opłaty w dużej mierze 
zależy od standardu hotelu.

Za pokój z łazienką, telewizorem 
i Internetem  w pensjonacie położo-
nym w centrum miasta wypada za-
płacić około 60 zł. To jest, oczywi-
ście, niezbędne minimum, w koszty 
takiej podróży wliczyć należy wy-
żywienie i bilety wstępu do różnych 
miejsc, takich jak muzea, kina, itp.

Ci, którzy chcą szusować na sto-
kach wybierają najczęściej Słowację 
i Austrię. W popularnych turystycz-
nie słowackich miejscowościach, 
takich jak: Chopok czy Tatranska 
Lomnica ceny za nocleg w pensjona-
cie wynoszą około 90 zł za osobę. 

Nieco drożej wychodzi Austria, 
bo tu za nocleg trzeba płacić od 170 
zł. W koszta takiej wycieczki nar-
ciarskiej trzeba koniecznie jeszcze 
wliczyć opłatę za wejście na stok. 
Sześciodniowe austriackie karne-
ty kosztują około 900 zł, włoskie 
około 1000 zł, natomiast słowackie 
kosztują najmniej, bo tylko 320 zł.

zapłacić 250 zł, w WizzAir - 
354 zł. 

PLL LOT, mimo że nie po-
biera dodatkowej opłaty za 
przewóz nart czy deski snow-
boardowej, za przelot nali-
cza opłatę w wysokości 620 
zł. Klasycznych przewoźników 
dobrze wybrać wówczas, gdy 
podróż odbywa się z dzieckiem 
w wieku od 2 do 11 lat, ponie-

IX edycja Konkursu 
„Poznańskiego Lidera 
Przedsiębiorczości”
Podkreślenie roli zatrudniania młodych osób na staże lub prak-
tyki, docenienie wieloletniego funkcjonowania na rynku oraz do-
datkowe nagrody fundowane przez Członków Kapituły, to tylko 
niektóre ze zmian, które mają na celu zachęcić firmy z sektora 
MSP z terenu aglomeracji poznańskiej do udziału w Konkursie 
o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. 

 Na najlepszych przedsię-
biorców prowadzących działalność 
w oparciu o innowacyjne techno-
logie, produkty bądź usługi po-
wstałe w  wielkopolskich ośrod-
kach naukowo-badawczych, cze-
kają certyfikaty „Poznańskiego 
Lidera Przedsiębiorczości Akade-
mickiej”. 

Do uczestnictwa w Konkur-
sie zaprasza Jan Grabkowski, 
starosta poznański, przewodni-
czący Kapituły IX edycji. Głów-
nym celem Konkursu jest poma-
ganie wyróżniającym się przedsię-
biorstwom, zaliczanym do sekto-
ra MSP, w budowaniu trwałej po-
zycji na rynku, poprzez stwarza-
nie możliwości prezentowania ich 
oferty szerokiemu gronu partnerów 
i potencjalnych klientów oraz pro-
mocja i  upowszechnianie przykła-
dów udanych wdrożeń innowacyj-
nych produktów, usług lub techno-
logii opracowanych w wielkopol-
skich ośrodkach naukowych.

Najlepsze w poszczególnych 
kategoriach firmy otrzymają ty-
tuł „Poznańskiego Lidera Przed-
siębiorczości” lub certyfikat „Po-
znańskiego Lidera Przedsiębior-
czości Akademickiej” oraz atrak-
cyjne nagrody.

Rozstrzygnięcie Konkur-
su nastąpi podczas uroczystej 
Gali Finałowej, która odbędzie 
się 17 kwietnia 2012 roku. Ter-
min i miejsce składania wnio-
sków konkursowych: do 29 lu-
tego 2012 roku: Urząd Miasta 
Poznania Wydział Działalności 
Gospodarczej; 60-770 Poznań, 
ul. Matejki 50, pokój 105;  tel. 
61 878 47 87, e-mail: dg@um.
poznan.pl 

Regulamin, formularz zgłosze-
niowy oraz materiały informacyj-
ne dostępne są do pobrania ze stron 
internetowych: www.lidermsp.
poznan.pl oraz www.pfpp.com.
pl Uczestnictwo w Konkursie jest 
całkowicie bezpłatne. (na)
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Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Handlowe EuroConsult w ramach realizacji projektów:
„Zarządzanie jakością w Wielkopolsce” oraz „Superkupiec”

ZAPRASZA WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MIKRO- I MAŁYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW NA SZKOLENIA:

• PEŁNOMOCNIK I AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU 
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2008 – 36 h 

(Szkolenie 4-dniowe od poniedziałku do czwartku)

• TECHNIKI ZAKUPÓW W BIZNESIE ORAZ WARSZTATY 
TRENINGU MENEDŻERSKIEGO – 40 h 

(Szkolenie 4-dniowe od piątku do poniedziałku)

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny! 
Wartość usługi szkoleniowej otrzymanje przez Beneficjenta 

Ostatecznego stanowi pomoc de minimis.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Szkolenia odbywają się w Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej,
przy ul. Szamarzewskiego 82 w Poznaniu.

W ramach szkoleń zapewniamy:
-  zakwaterowanie i całodzienne wyżywienia dla uczestników spoza Poznania;
-  dostęp do e-booka z zakresu zarządzania jakością oraz dostęp do platformy 

e-learningowej z zakresu skutecznej komunikacji, inteligencji emocjonalnej, 
coachingu mentoringu;

-  częściowy zwrot kosztów dojazdu;
-  komplet materiałów szkoleniowych i biurowych.

Więcej informacji:
Biuro Handlowe „EuroConsult”

Zdzisław Lara
60-813 Poznań, ul. Zwierzyniecka 10

tel/fax. (061) 843 51 69, tel. (061) 843 10 68
e-mail: biuro@bheuroconsult.pl

www.bheuroconsult.pl

Niezależnie od tego, czy wnuki 
są już na studiach, czy dopi-

ero nauczyły się chodzić i mówić, 
dziadkowie zawsze cieszą się z 
ich wizyty nie tylko w Dniu Ba-
bci i Dniu Dziadka. Ciekawym 
pomysłem jest prezent w postaci 
własnoręcznie zrobionej laurki, 

Dużo zdrowia dla Babci i Dziadka
Artresan  (firmy ASA) z siarczanem glukoza-

miny wzmacnia i odżywia chrząstkę stawową. 
Przyśpiesza syntezę kolagenu chrząstki sta-
wowej oraz substancji poślizgowej w stawach 
(płynu maziowego). Przyda się w przypadku: 
fizjologicznych zmian struktury chrząstki sta-
wowej związanych ze starzeniem się organi-
zmu, sztywności stawów, w zaburzeniach ru-
chu, przy znacznym obciążeniu stawów: spor-
towcy, osoby z nadwagą, w czasie rekonwale-
scencji po kontuzjach stawów, dla osób star-
szych i dla kobiet w okresie menopauzy. Cena 
ok. 31 zł (90 tabl.)

Mamy dla naszych Czytelników 5 zesta-
wów składających się z 3 preparatów firmy 
ASA, Sterolea, Novocardia i Artresan (po 1 
opakowaniu) oraz książki napisanej przez 
Tomasza Zubilewicza „Polska na pogodę 
i niepogodę”. Wartość jednego zestawu to 
około 113 zł. Prosimy o jak najszybsze przy-
słanie maila na adres: nagrody.twoj.tydzie-
n@wp.pl i podanie nazw preparatów z infor-
macją jakie mają działanie prozdrowotne. 
Prosimy o podanie numeru telefonu.

Jak co roku 21 stycznia obchodzić będziemy Dzień Babci, 
a dzień później 22 stycznia Dzień Dziadka. Warto już teraz zasta-
nowić się nad odpowiednim podarunkiem wyrażającym naszą 
miłość i wdzięczność za mądrość i opiekę jaką dziadkowie darzą 
nas w jesieni swego życia.

oprawionych w ozdobne ramki 
zdjęć, lub ciepłego szalika na 
spacery w mroźne dni. Ponieważ 
w tym roku zima bardziej przy-
pomina wiosnę, sprzyja osłabieniu 
związanemu z przesileniem kli-
matycznym i zmianą aury. 

Oryginalnym podarunkiem 
byłby zestaw preparatów profi-
laktycznych Artresan, Novocar-
dia i Sterolea. Pierwszy wzmac-
nia stawy dzięki zawartości glu-
kozaminy. Novocardia wspomaga 
układ sercowo-naczyniowy uzu-
pełniając niedobory kwasów ome-
ga-3 (zwanych „morskimi anty-
depresantami”) i witamin przyja-
znych sercu. Sterolea to preparat 
obniżający poziom „złego” chole-
sterolu, zawierający sterole roślin-
ne i polikozanol. 

Nasi dziadkowie często zanie-

dbują własne zdrowie, bo nie znaj 
obecnych metod i suplementów 
diety, lub też wychodzą z założe-
nia, że nie ma już sensu. Tymcza-
sem regularnie badany cholesterol 
i odpowiednia profilaktyka: wła-
ściwa dieta oraz preparaty obniża-
jące podwyższony poziom chole-
sterolu mogą sprawić, że znacznie 
zmniejszy się ryzyko zawału ser-
ca, udaru mózgu i zgonu wywołane 
zaburzeniami lipidowymi. Dlate-
go też warto wspomagać organizm 
naturalnym, całkowicie bezpiecz-
nym produktem zawierającym ste-
role roślinne. 

- Sterolea posiada udowodnio-
ne działanie w obniżaniu poziomu 
cholesterolu, dzięki temu preparat 
znalazł poparcie medycznych to-
warzystw naukowych jako terapia 
wspomagająca leczenie hipercho-
lesterolemii - mówi Tomasz Zubi-
lewicz, twarz kampanii preparatu 
„Sterolea”, autor książki „Polska 
na pogodę i niepogodę” i prezenter 
pogody darzony obecnie najwięk-
szym zaufaniem widzów.

Sprawmy w tym roku wyjąt-
kowy prezent naszym ukocha-
nym dziadkom i zamiast wyso-
kokalorycznych ciast i tortów po-
darujmy sposób zadbania o dobrą 
kondycję fizyczną. Życzmy im 
też, aby jak najdłużej mogli cie-
szyć się doskonałym zdrowiem 
i jak najdłużej mogli być dla nas 
podporą. 

Sterolea obniża poziom. 
Wygodna tabletka umożliwia 
dowolne zestawienie posiłków 
również przez osoby nie tole-
rujące produktów mlecznych. 
Wielokierunkowe działanie za-
pewnia połączenie fitosteroli, 
polikozanolu i witamin (E, B6, 
B12, kwas foliowy), aby jak 
najskuteczniej dbać  o kontro-
lę cholesterolu we krwi. Ce-
na: 30 zł, 30 tabletek, produ-
cent ASA.

Novocardia produkowana 
jest przez firmę ASA.  Aby 
jak najefektywniej wpływać na 
stan układu krążenia zawie-
ra wysokogatunkowy olej rybi 
z kwasami EPA i DHA w spe-
cjalnie dobranych propor-
cjach, kwas foliowy, witami-
ny B6 i B12, wyciąg z czosnku 
(reguluje poziom cholesterolu 
i ciśnienie krwi, uelastycznia 
ściany naczyń krwionośnych) 
i jako przeciwutleniacz - wita-
minę E. Cena ok. 18 zł, 40 ta-
bletek.
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TrwTrwa a 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 

NASZ GOŚĆNASZ GOŚĆ

nu telewizora życie aktora 
tak nie wygląda.

- Wie pani, ja ostatnio by-
łam w Skolimowie w Domu 
Aktora, który już na scenie 
stać nigdy nie będzie. Dla 
mnie to są takie cudowne 
chwile. Może dlatego, że jak 
powiedziałam, mam słabość 
do starszych ludzi. Może dla-
tego, że sama już nie mam ro-
dziców. Nie doczekałam ich 
starości i mam ogromny sza-
cunek do starszych. Więc to 
spotkanie z aktorami, na któ-
rych się uczyłam, którzy by-
li dla mnie mistrzami, by-
ło niezwykłe, bo musiałam 
stanąć na scenie i zaśpiewać 
dla nich godzinny koncert. 
Oni byli często podpięci pod 
aparaty tlenowe, ze łzami 
w oczach. Na przykład Li-
dia Korsakówna, fantastycz-
na aktorka, uczestniczka wie-
lu filmów, siedziała podpię-
ta pod aparat tlenowy, choć 
w zasadzie nie powinno jej 
tam być, powinna leżeć. Pła-
kała ze wzruszenia przez ca-
ły mój koncert, potem wyści-
skała mnie, wycałowała, i po-
wiedziała, że dziękuje mi. Dla 
mnie to są takie chwile wzru-
szenia. Mam świadomość, że 
dla nas nastąpi też taki czas. 
Nie wiem, czy w tym miej-
scu i w takim stanie, ale każ-
dy z nas kiedyś zejdzie z tej 
sceny i tak bym sobie tego 
życzyła, żeby to zejście było 
w dobrym momencie. Jak po-
wiedział kiedyś Wojtek Mły-
narski: „Trzeba widzieć, kie-
dy w szatni płaszcz pozostał 
przedostatni. Trzeba wiedzieć, 
kiedy wstać i wyjść.” Strasz-
nie bym chciała wiedzieć, kie-
dy z tej sceny zejść. Żeby to 
było jeszcze w szczycie, kie-
dy występy aktora nie są ża-
łosne. Mam parę mott życio-
wych. Jedno z nich to wła-
śnie wiedzieć, kiedy ze sce-
ny zejść, żeby się nigdy nie 
ośmieszyć, by te występy nie 
były żałosne i nie wzbudzały 
litości. Na razie, oczywiście, 
jestem w takiej kondycji, że 
mam nadzieję, że jeszcze dłu-
go to nie nastąpi.

- Co dla pani na dzisiaj 
jest najważniejsze w życiu?

- To bardzo trudne pyta-
nie. Bardzo. Na dzień dzisiej-
szy najważniejsze jest to, by 
plany zawodowe, które so-
bie wymyśliłam czy sprowo-
kowałam, czy zorganizowa-
łam - bo każde słowo w tym 
przypadku jest adekwatne - 
do tego, by one okazały się 
dla mnie i dla moich kole-
gów, których zaprosiłam do 
tej współpracy, prawdziwym 
sukcesem i przyjemnością. 
Proszę pamiętać, że ja sobie 
też wymyśliłam spektakl „Za 
rok o tej samej porze”, zała-
twiłam pieniądze, sama się 
obsadziłam, zaprosiłam reży-

Dokończenie ze strony 4

Nie chcNie chcę ę tracitracić ć czasu czasu 
na znaki zapytania na znaki zapytania 
Rozmowa z OLGĄ BOŃCZYK, aktorką teatralną i filmową

sera, ktoś zaprosił Gąsa (Pio-
tra Gąsowskiego - dop. red.), 
ale to równie dobrze mogła 
być klapa. Mogło się nie zgrać 
ileś tam rzeczy. Jestem strasz-
nie szczęśliwa, że ten spek-
takl się podoba. Że ten mój po-
mysł, moje marzenie przynio-
sło szczęście nie tylko mnie, 
ale również kilku moim ko-
legom, teatrowi. To wszyst-
ko jest fantastyczne w końco-
wym efekcie.

- Ostatnio nagrała pani 
płytę z piosenkami Kaliny 
Jędrusik „Listy z daleka”. 

- Mam nadzieję, że pre-
miera mojej płyty, którą na-
grałam z orkiestrą symfonicz-
ną polskiego radia z piosen-
kami Kaliny Jędrusik też oka-
że się sukcesem. To jest ma-
teriał nietknięty przez nikogo, 
przez żadną artystkę, od Kali-
nowej śmierci. Ona 20 lat te-
mu odeszła i nikt nie wziął 
się za ten materiał. Były pró-
by z Kabaretem Starszych Pa-
nów, ale piosenek Kaliny nikt 
do tej pory nie śpiewał. Wiem, 
że to jest piękna płyta, ale bar-
dzo bym chciała, żeby to by-
ła płyta szczególna, zauwa-
żana. Mam świadomość, że 
nie jestem Dodą i to nie bę-
dzie się sprzedawało w milio-
nach nakładu, ale chciałbym, 
żeby to była taka płyta, że je-
śli ktoś ją kupi, to nie wyjmie 
jej i nie odłoży na półkę, że 
ta płyta po prostu będzie ży-
ła w domach i często będzie 
odtwarzana. Chcę wierzyć, że 
w ten sposób dałam nowe ży-
cie tym piosenkom i że odkry-
łam Kalinę na nowo. Ale każ-
da z tych piosenek została za-
śpiewana moją duszą, moim 
sercem, moim głosem, mo-
im rozumem i moimi emo-
cjami. To jest taka moja Kali-
na. I kiedy pyta mnie pani, co 
jest dla mnie najważniejsze, to 
właśnie to.

- A prywatne życie?

- Niestety, moje życie pry-
watne nie ułożyło mi się tak, 
jak bym chciała. Jestem osobą 
od długiego czasu - nie chcia-
łabym powiedzieć samotną, 
bo samotną nie jestem - ale je-
stem samodzielną. Żyję sama 
i oczywiście czasami brakuje 
mi kogoś, kto byłby dla mnie 
wsparciem, kto mógłby przy-
witać mnie w drzwiach, kiedy 
przyjdę do domu, kto przy-
gotuje kolację, zapali świe-
ce. Marzyłabym sobie o ta-
kiej rodzinie i domu, który da-
je szczęście. Ale to marzenie 
niezrealizowane. Jest, jak jest. 
Spełniam się zawodowo i na 
ten moment musi mi to wy-
starczyć. Ale wierzę w to, że 
przyjdzie taki czas i może uda 
mi się jeszcze raz zaufać. Mo-
że. Na razie się nie zanosi ma 
to, ale mam nadzieję, że wte-
dy będę mogła powiedzieć pa-
ni, że jestem szczęśliwa i ży-
ciowo, i prywatnie, i zawodo-
wo. Teraz jestem absolutnie 
szczęśliwa zawodowo. Bo ten 
rok 2011, był dla mnie - wiem, 
że to zabrzmi trochę grotesko-
wo - ale absolutnie najpłod-
niejszym.

- Zmusza mnie do za-
dania pytania, które się po-
jawia, kiedy staje przed 
dziennikarzem piękna ko-
bieta, mądra, wykształcona, 
która wie, czego chce i nie-
koniecznie trafia na właści-
wego mężczyznę. Po której 
stronie leży problem? Jak 
pani to widzi?

- Ja oczywiście zastana-
wiałam się nad tym, rozma-
wiałam z koleżankami, przy-
jaciółkami. Myślę, że męż-
czyźni niewieścieją, a kobie-
ty biorą dzidy we własne ręce 
i idą na polowanie. Tak jest, 
że chyba świat nam trochę 
zwariował. Ja też zaczęłam 
brać życie w swoje ręce. Je-
stem bardzo samodzielna, sa-
mowystarczalna, sama decy-

duję. Mężczyźni takich kobiet 
się boją. Taka jest prawda.

- Obawiałam się, że taka 
będzie odpowiedź.

- Tak. Niestety, taka jest 
prawda. Mężczyzna, który wi-
dzi kobietę, która dość jasno 
precyzuje swoje granice, swo-
je spojrzenie na świat, swo-
je wybory, potrafi jasno okre-
ślać, czego chce i czego ocze-
kuje od mężczyzny w życiu, 
rano, wieczór, po południu, 
mężczyźni się tego boją. Męż-
czyźni wolą nie myśleć, co bę-
dzie za chwilę. A ja nie chcę 
tracić czasu na znaki zapy-
tania.

- Czego oczekuje pani 
w 2012 roku?

- Nie chciałabym w no-
wym roku już takiego zdoby-
wania sowich marzeń. Chcia-
łabym już odpocząć. Niektó-
rzy woleliby określenie „od-
cinanie kuponów”. Ja chcia-
łabym zacząć grać koncerty 
z Kaliną, zrobić trasę koncer-
tową po filharmoniach w Pol-
sce. Chciałabym też grać ko-
lejny spektakl, którego pre-
miera odbyła się w grudniu 
„Ptaszek”. I tak sobie trochę 
obiecuję, że w roku 2012 nie 
wymyślę sobie kolejnego pro-
jektu, tylko będę żyć z tego, co 
sobie do tej pory wypracowa-
łam. Ale jak znam siebie, na 
pewno coś bym chciała zrobić. 
Na razie płyta i dwa spektakle, 
czyli koncerty i filharmonia. 
Dużo tego.

- Tylko trochę brakuje 
pani w filmie.

- O film, rzeczywiście. 
Przypomniała mi pani. Tak, 
w filmie bym jeszcze zagrała, 
bo stanie przed kamerą jest dla 
mnie zupełnie inną radością 
i przyjemnością. I to jest fajna 
rzecz. Film, no jasne.

Rozmawiał Hanna 
Kaup 

www.egorzowska.pl

FOTO (3X) – HANNA KAUP (www.egorzowska.pl)
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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
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z Jerzym Krotoskim
Odszkodowania 
za hałas  str. 7
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w Citroënach str. 9
„Świadek koronny”
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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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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
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ASSISTANCE 24h 0602 292-556
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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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SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
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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
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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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NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
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ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód
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NAPRAWY 
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Następny numer 
ukaże się w środę 

6 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

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

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA

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
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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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CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
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Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

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

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA

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
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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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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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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód
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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

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

„„WisWisłła” a” 
nadaje nadaje 
do centrali do centrali 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

„„My w Polsce gMy w Polsce głęłęboko boko 
wierzymy wierzymy 
w Europw Europę”ę”

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski
aktor

Lech Kaczyński
prezydent RP

Tylko 

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski
aktor

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

strony 8-9 
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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 
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
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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 

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

Rok VII        Numer 24/170        24 grudnia 2008         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 
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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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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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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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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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
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
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
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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 
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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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

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 
11 stycznia 2012

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
Robiony 
w konia 
na... słuch

Ukazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Ikar POLODY
strona 5 

strony strony 3, 3, 44

Zapraszamy 
na koncert 
noworoczny

strona 11 

Jerzy Buzek,Jerzy Buzek,
przewodniczącyprzewodniczący
ParlamentuParlamentu
EuropeEuropejskiegojskiego
komentujekomentuje
w Twoimw Twoim
TYGODNIU TYGODNIU 
WIELKOPOLSKIMWIELKOPOLSKIM

strona 11 
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Znowu robiZnowu robię ę to, to, 
co lubico lubięę......

Rozmowa 
z ADAMEM 
MAŁYSZEM, 
znakomitym 
byłym skoczkiem 
narciarskim, 
a od niedawna... 
kierowcą rajdowym

Adam Małysz 
były skoczek narciarski, 
kierowca rajdowy

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 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

Zamach Zamach 
w Wilczym w Wilczym 
Szańcu Szańcu (3)(3)

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Rozmowa ze Rozmowa ze 
STEFANEM STEFANEM 
FRIEDMANNEM, FRIEDMANNEM, 
aktorem, reaktorem, reżżyserem, yserem, 
humorystą humorystą 

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

Kochanemu Kochanemu 
wnuczkowi wnuczkowi 
przepisuję...przepisuję...

Stefan Friedmann
aktor
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód
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SERWIS MECHANICZNY  061 868 41 09
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

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

Krzysztof Zanussi 
reżyser 
i scenarzysta filmowy
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód
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NAPRAWY 
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Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

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

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn
wybitny aktor i pedagog
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ZAPRASZAMY –Biuro OgZAPRASZAMY –Biuro Ogłłoszeoszeńń
„„Twojego TYGODNIA Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGOWIELKOPOLSKIEGO””

ul. Chwiaul. Chwiałłkowskiego 11  kowskiego 11  
61-543 Pozna61-543 Poznańń

Biuro czynne od 11:00 do 16:00Biuro czynne od 11:00 do 16:00
od poniedziaod poniedziałłku do piku do piąątkutku

telefon 61telefon 61  835-10-17 835-10-17 
i 792-712-105i 792-712-105

Tutaj nadasz ogTutaj nadasz ogłłoszenie oszenie 
i dostaniesz naszi dostaniesz naszą ą gazetgazetę ę 
w dniu wydania numeru.w dniu wydania numeru.

ZAPRASZAMYZAPRASZAMY

Kiedy Polacy planują swój urlop, co 
czwarty z nich korzysta z usług biu-

ra podróży. Niestety, nie wszyscy tourope-
ratorzy proponują warunki zgodne z pra-
wem. Podają np. inny program wyciecz-
ki niż ten, który rzeczywiście będzie obo-
wiązywał, zmieniają kategorię hotelu al-
bo wprowadzają do umowy zapis mówiący 
o tym, że cena wyjazdu może ulec zmianie 
nawet na kilka dni przed wyjazdem, skra-
cają również termin przysługujący na zło-
żenie reklamacji.

Najwięcej pułapek czeka na nieświa-
domego turystę w treści umowy. Zdarza 
się czasem, że takie dokumenty zawierają 
tzw. niedozwolone klauzule, czyli postano-
wienia umowne sprzeczne z dobrymi oby-
czajami i rażąco naruszające interesy kon-
sumenta. Katalog takich klauzul zawarty 
jest w kodeksie cywilnym oraz w specjal-
nym rejestrze, do którego wpisywane są 
postanowienia umowne uznane za niedo-
zwolone przez Sąd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Określona klauzula może 
być uznana za niedozwoloną również przez 
sąd powszechny, który będzie rozstrzygał 
spór powstały na tle nieprawidłowego wy-
konania umowy.

Rejestr niedozwolonych zapisów pro-
wadzi prezes Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów. Można w nim znaleźć 
wiele niezgodnych z prawem zapisów, ja-
kie występują w umowach proponowanych 
przez biura podróży. 

Najczęściej pojawiają się tam klau-
zule dotyczące kwestii finansowych, ta-
kich jak ta, która mówi, że tylko wzrost 
cen powyżej 10% upoważnia klienta do 
rezygnacji z imprezy i uzyskania zwro-
tu całości kwoty wpłaconej do biura lub 
taka, która traktuje wycieczki sprzedane 
w ofercie first i last minute jako niepeł-
nowartościowe. 

Dla wyjaśnienia warto wspomnieć, że 
organizator, jeśli zmienia koszt wyciecz-
ki, musi poinformować klientów o tym 
fakcie najpóźniej na 21 dni przed pla-
nowanym terminem wyjazdu. Jeśli za-
niedba tego obowiązku, cena pozostaje bez 
zmian. Ponadto, cena może ulec zmianie 
tylko w sytuacji, gdy jest ona spowodowana 
wzrostem: kosztów transportu, opłat urzę-

dowych, podatków, opłat lotniskowych al-
bo kursów walut. 

Jeśli chodzi natomiast o wycieczki 
sprzedawane w ofertach promocyjnych, to 
są one pełnowartościowe, a to znaczy, że 
turystom, którzy zdecydowali się na zakup 
takiego wyjazdu przysługuje pełna ochrona, 
jaką gwarantuje m.in. ustawa o usługach tu-
rystycznych. 

Warto również pamiętać, że turysta, któ-
ry decyduje się na zakup wycieczki zagra-
nicznej w biurze podróży nie ma możli-
wości negocjowania warunków regulami-
nu. Jedyne, na co ma wpływ to wybór: da-
ty wyjazdu i  liczby posiłków oraz sposobu 
transportu. Tu też nie ma nieograniczonych 
możliwości, gdyż wybrać musi spośród kil-
ku zaproponowanych mu opcji. 

Przed zakupem wycieczki warto zwrócić 
więc uwagę nie tylko na umowę, ale również 
na  regulamin, który musi być zawsze dołą-
czony do katalogu. Klient powinien również 
otrzymać program uczestnictwa. Co ważne, 
te dokumenty nie zawsze są wiążące. 

– Jeśli regulamin został klientowi przed-
stawiony już po podpisaniu umowy, nie jest 
on ważny i nie ma mocy prawnej – komen-
tuje adwokat Radosław Szajerski.  – Gdy 
natomiast zdarzy się tak, że w katalogu za-
warte są inne treści niż w umowie, wówczas 
trzeba dać pierwszeństwo umowie.

Gdzie szukać pomocy?
Jeśli wycieczka została wykupiona 

przez Internet, turysta ma prawo odstąpić 
od umowy w terminie 10 dni od daty za-
warcia umowy bez podawania konkretnych 
powodów. Jeśli natomiast wakacje zostały 
wykupione w stacjonarnym biurze podró-
ży, klient ma prawo złożyć reklamację naj-
później w terminie 30 dni od daty zakoń-
czenia wycieczki. 

Wszelkie wątpliwości prawne można 
konsultować bezpłatnie z rzecznikiem kon-
sumentów. Instytucja taka została powoła-
na po to, by chronić interesy klientów przed 
nieuczciwymi sprzedawcami. Takie biura 
znajdują się w każdym urzędzie miasta lub 
powiatu. Udając się tam, można liczyć na 
pomoc w sformułowaniu zarzutów i napi-
saniu pozwu. Sprawę można także skiero-
wać na drogę sądową w terminie 10 lat od 
zdarzenia.

Nie daj się oszukać
przez biuro podróży
Co zrobić, jeśli umowa podpisana z biurem podróży jest niezgodna z prawem? 
Na jakie zapisy warto zwrócić uwagę i gdzie szukać pomocy, jeśli organizator 
nie chce ustąpić? 

KRZYSZTOF GRABOWSKI
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KRZYŻÓWKA 
Z TWOIM TYGODNIEM

„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
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PRPRAKTYKIAKTYKI
w w „„Twoim  TYGODNIUTwoim  TYGODNIU””

zapraszamy
studentów marketingu 

i dziennikarstwa
na praktyki do Redakcji

„Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO”.

ZGŁOSZENIA: 
twój-tydzien@wp.pl 

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

����
������
�	
�

�������
����

	�
��
���
��

�
��������

�����
���

������

��������
�����

���� ���
�������
�������
����

 ��!
"��
��

��#��!
$��%
$ ����
"��
�$��

�
�" $ &�'
� (�����

�
����
	����

���	� �	 ������

&�����!
$� ��

���$�!
"�� �$�

)��
$*+��#�

��
�	����
��������

��������
���

����	���

	���
���#�+��

 	���	�
����

��
��	�

(*�� "�
+���"��

!����
�����
� ����

�*��� $
�����,�
-�"��

������!
$*

�#���!
����

"�#����
��


	����

$����
�	���
�	�����

��� �
'"
�"�!
"�*$�

.����
*
��/

%�&���
'���

 �����
�����&�
�� ����

0���*"��
� ������

1� � ��������� ��(���

$�������
������

)������
	������

	��
��!
$���
�
����/
$ ���� 2$���!

�3"��
$�����4
��"��

����!
��"

���$��
���!

�$�#� ��
��

��	��������
��
��

)��+5
�����"*

$
#������

��

��

�

�

��

��

��

�

��

��

�

��

�

�	

��

��

�	

��

��

�

�

�

��

�

� � � � � � � � � �	 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �	 �� �� �� ��

������ � �	
 ������������� �� � �� �� ������ ����������� �

� ������� ��������� ���
�������



środa 11 stycznia 2012 13
NOWOŚCI WYDAWNICZE NOWOŚCI FILMOWE

Redaktor Naczelny: Tomasz Mańkowski (602-638-409), Monika Mańkowska: zastępca redaktora naczelnego (606-252-423). Redaguje zespół. Stali współpracownicy: Leszek Adamczewski, Wojciech Mańkowski - sport, Małgorzata Markowska, Sławomir Paszkowiak 
- strona www, Maciej Markowski, Andrzej Górczyński, Krzysztof Grabowski, Szczepan Sadurski — Warszawa. Łamanie: AKTELAK Poznań. ADRES REDAKCJI: (do korespondencji): 60-969 Poznań, skrytka pocztowa nr 61, tel./fax 61 861-41-21. Redakcja nie 
zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w tekstach. Za treść ogłoszeń  Redakcja nie odpowiada. WYDAWCA: Wydawnictwo i Reklama „MAŃKOWSKI”. DRUK: Drukarnia Polska Presse, Oddział Poligrafia. 
  www.twoj-tydzien.pl

Dane wrażliwe Ewa No-
wak, wiek 13-16 lat, cena 
34,99 zł, Wydawnictwo Eg-
mont.

To już dwunasta książka 
w serii „miętowej” na ryn-
ku. Powieści pisarki czyta-
ją młodsze i starsze „dziew-
czyny” od ponad dekady. 
I niezmiennie, wraz z poja-
wieniem się nowego tytułu, 
do księgarń ruszają kolejki 
chętnych. Dlaczego? Odpo-
wiedzi jest z pewnością wie-
le, ale jedna wydaje się być 
bardzo istotna. Ewa Nowak 
pisze o nas. Traktuje swoich 
czytelników na serio, chyba 
dlatego jest uwielbiana. Bo-
haterka książki Nina Petry-
kowska jest normalną gim-
nazjalistką. Jak każda szes-
nastolatka chciałaby być ak-
ceptowana, lubiana, atrak-
cyjna. A nie jest. W każdym 
razie nie jest o tym prze-
konana. Czy kłamstwo na 
temat posiadania rzekome-
go chłopaka zmieni sytu-
ację? Czy kuzynka na wóz-
ku inwalidzkim może wie-
dzieć coś o życiu? Nina szu-
ka prawdy o sobie, swojej 
rodzinie i przyjaciółkach. 
Okazuje się, że prawda jest 
zawsze wyzwalająca, nawet 
jeśli często zaskakuje, a cza-
sem boli…Autorka pracuje 
nad kolejną powieścią Drza-
zga. Pozostałe tytuły w serii: 
Wszystko tylko nie mięta, 
Diupa, Krzywe 10, Lawenda 
w chodakach, Drugi, Michał 
jakiśtam, Ogon Kici, Kiedyś 
na pewno, Rezerwat niebie-
skich ptaków, Bardzo biała 
wrona, Niewzruszenie. 

Magiczne tenisówki mojego 
przyjaciela Percy’ego  Ulf 
Stark, tłumaczenie Katarzy-
na Skalska, ilustracje Mag-
dalena Kucharska, wiek 9+, 
cena 27,90 zł, Wydawnictwo 
Zakamarki.

Kiedy do klasy dołącza 
nowy kolega, życie Ulfa na-
biera tempa. Percy od ra-
zu zwraca na siebie uwa-

gę. Ma niewyparzony język, 
potrafi się bić, jest mistrzem 
w chodzeniu po równoważ-
ni i co najdziwniejsze, chce 
się przyjaźnić z Ulfem! Ulf 
z zazdrością podziwia wy-
czyny Percy’ego. W koń-
cu Percy zdradza mu swo-
ją tajemnicę – jego siła tkwi 
w starych znoszonych teni-
sówkach, które ma na no-
gach. Na czym polega nie-
zwykłość tenisówek, czy 
Ulfowi uda się je zdobyć 
i co z tego wyniknie? Pierw-
sza część trylogii opartej na 
wspomnieniach Ulfa Star-
ka z dzieciństwa spędzone-
go w dzielnicy Stureby na 
przedmieściach Sztokholmu. 
Autor doskonale przepla-
ta humor z powagą, wywo-
łując u czytelnika uśmiech 
i wzruszenie.

Misia rządzi Beata Ostro-
wicka, wiek 16+, cena 22,90 
zł, Wydawnictwo Literatu-
ra.

Misia to czternastolatka, 
która uważa, że umie „roz-
gryzać” ludzi i manipulować 
nimi. Okłamuje wszystkich 
wokoło – swoich bliskich, 
znajomych, nawet chłopa-
ka, który ją kocha. Dla niej 
to oczywiste, że nie da się 
żyć, mówiąc tylko praw-
dę. Kłamstwo rządzi! I Mi-
sia rządzi. No, może nie za-
wsze…Świetna literatura 
obyczajowa.

Superdziadek Irena Lan-
dau, ilustrator Artur Gule-
wicz, wiek 3+, cena 22,90 zł, 
Wydawnictwo Literatura.

Dziadek Felek w wy-
myślaniu zabaw jest najlep-
szy! Przebiera się za tygry-
sa, pichci konfitury, zabie-
ra wnuczkę na spacery i do 
zoo, a kiedy jest chory – nie 
leży i nie stęka, tylko po-
zwala Dorocie o siebie za-
dbać. Czasami babcia gnie-
wa się na dziadka, że jest 
taki niepoważny, ale Doro-
ta nigdy. Bo jak tu się gnie-
wać na superdziadka, który 
uwielbia życie i bierze z nie-
go ile się da? Do czytania 
z dziadkiem z okazji Dnia 
Dziadka.

Wielki powrót Kubusia!

Najnowszy pełnometra-
żowy film o przygo-

dach bohaterów ze Stumi-
lowego Lasu dostępny jest 
na DVD!  „Kubuś i przy-
jaciele” Disneya to nie-

zwykła historia dzięki któ-
rej widzowie mogą wró-
cić do Stumilowego Lasu 
i przeżyć magiczną przy-
godę z bohaterami z dzie-
ciństwa. Wyreżyserowany 
przez Stephena Anderso-
na (Rodzinka Robinsonów) 
i Dona Halla (Księżniczka 
i żaba) film „Kubuś i przy-
jaciele” znakomicie oddaje 
urok i humor oryginalnych 
krótkometrażówek o Ku-
busiu Puchatku. Klasyczna 
animacja, fantastyczna fa-
buła zainspirowana pięcio-
ma opowiadaniami z ksią-
żek A.A. Milne’a i zupeł-
nie nowe piosenki, w tym 
popularna piosenka Edyty 
Bartosiewicz „Witaj w mo-
im świecie”, to gwaran-
cja znakomitej zabawy dla 

widzów w każdym wieku. 
Dodatkową atrakcją są bo-
gate materiały dodatkowe 
jak niewykorzystane sceny 
z wprowadzeniem reżyse-
rów: Brzuszkowa piosen-
ka, Krewni i znajomi Kró-
lika, Pierwsza scena z Kła-
pouchym oraz urocza krót-
kometrażówka „Ballada 
o Nessie”.

Kiedy Kłapouchy tra-
ci swój ogon, Kubuś, Ty-
grysek, Królik, Prosiaczek, 
Kangurzyca i Maleństwo 
wyruszają w szaloną po-
dróż, żeby odnaleźć zgubę. 
Przyjaciele będą też musie-
li pomóc Krzysiowi, który 
zdaniem Sowy został porwa-
ny przez tajemniczego po-
twora Bendezara. To będzie 
dzień pełen wrażeń dla ma-

łego misia, który po prostu 
wyszedł z domu, żeby zna-
leźć trochę miodku. 

Kubuś i przyjaciele Di-
sney DVD, reżyseria Ste-
phen J. Anderson, Don Hall, 
60 min,  polski dubbing, 
cena 54,99 zł Dystrybucja 
w Polsce CD Projekt. 

Mamy dla naszych 
Czytelników 3 egzempla-
rze filmu Kubuś i Przyja-
ciele ufundowane przez 
CD Projekt. Prosimy 
o jak najszybsze przysła-
nie maila na adres: na-
grody.twoj.tydzien@wp.
pl i z tytułem filmu i in-
formacją: w jakim miej-
scu odbywa się akcja fil-
mu. Prosimy o podanie 
numeru telefonu.

DDotychczas obowiązujące 
przepisy prawa spadko-

wego nie zawsze pozwalały 
w pełni zrealizować rzeczywi-
stą wolę spadkodawcy. Sporzą-
dzający testament najczęściej 
nie zdawał sobie sprawy z te-
go, że przeznaczając w testa-
mencie konkretny przedmiot 
określonej osobie, nie zawsze 
naprawdę czynił tę osobę swo-
im spadkobiercą. A więc dzia-
dek, który zapisał wnukowi np. 
swój samochód, nie miał żad-
nej gwarancji, że pojazd rze-
czywiście trafi do ulubionego 
potomka. Nowelizacja polskie-
go prawa spadkowego, która 
weszła w życie 23 paździer-
nika 2011 roku znacząco ten 
stan zmieniła. Wprowadzona 
została bowiem instytucja za-
pisu windykacyjnego. Pozwala 
ona ominąć ograniczenia, jakie 
miała instytucja zapisu zwykłe-
go. Dzięki temu prawo spad-
kowe pozwala obecnie w peł-
ni zrealizować wolę spadko-
dawcy.

ZAPIS ZWYKŁY
Aby uczynić kogoś spad-

kobiercą testamentowym, nale-
ży wyraźnie powołać go do ca-
łości lub do ułamkowej części 
spadku. Gdy spadkodawca nie 
powoła danej osoby do spad-
ku, a jedynie wskaże, że ma 
jej przypaść jakiś składnik ma-
jątku, wówczas w świetle pol-
skiego prawa spadkowego ta-
ka osoba nie jest spadkobiercą, 
a jedynie zapisobiercą. Ozna-

cza to, że będzie ona mieć je-
dynie roszczenie do spadko-
bierców ustawowych (dziedzi-
czących na mocy ustawy na-
wet bez testamentu) lub testa-
mentowych o wykonanie za-
pisu np. wydanie rzeczy, które 
zapisał jej spadkodawca. 

W sytuacji więc, gdy dzia-
dek wskazał w testamencie, 
że chce aby po jego śmier-
ci wnuk otrzymał samochód, 
a nie wymienił tego wnuka wy-
raźnie jako swojego spadko-
biercy, wówczas po jego śmier-
ci wnuk nie stawał się auto-
matycznie właścicielem samo-
chodu. Mógł jedynie domagać 
się od właściwych spadkobier-
ców (np. dzieci spadkodaw-
cy czyli w tym przypadku od 
własnych rodziców) przenie-
sienia na swoją rzecz własno-
ści pojazdu. 

Aby wnuk stał się wła-
ścicielem samochodu potrzeb-
na była dodatkowa umowa, 
w której właściwy spadkobier-
ca przenosił na niego własność 
pojazdu. Wyłom od powyż-
szej zasady zawiera art. 961 
kodeksu cywilnego, zgodnie 
z którym, w sytuacji gdy zapi-
sany określonej osobie przed-
miot majątkowy (np. mieszka-
nie) stanowi cały albo prawie 
cały spadek, wówczas w razie 
wątpliwości osobę tę poczytu-
je się nie za zapisobiercę, a za 
spadkobiercę powołanego do 
całego spadku. 

Jeżeli natomiast cały ma-
jątek został w testamencie roz-

dzielony na rzecz kilku osób, 
osoby te poczytuje się  za po-
wołane do całego spadku, 
w częściach ułamkowych od-
powiadających wartości prze-
znaczonych im przedmiotów.

Uproszczenie zasad dzie-
dziczenia  instytucja zapisu 
windykacyjnego

Z dniem 23 października 
2011 roku do polskiego prawa 
spadkowego została wprowa-
dzona nowa instytucja w po-
staci zapisu windykacyjnego. 
Wprowadzone zmiany umożli-
wiają pełne urzeczywistnienie 
w testamencie woli zmarłego. 
Trzeba przy tym zaznaczyć, 
że zapis windykacyjny zna-
leźć się może jedynie w testa-
mencie sporządzonym w for-
mie aktu notarialnego. 

Jego istota sprowadza się 
do tego, że spadkodawca w te-
stamencie notarialnym posta-
nawia, że określony przedmiot 
z chwilą otwarcia spadku au-
tomatycznie staje się własno-
ścią oznaczonej osoby. Przed-
miotem zapisu windykacyjne-
go mogą być wyłącznie: 
1)  rzeczy oznaczone co do 

tożsamości (np. samochód 
oznaczony przez wskazanie 
nr nadwozia); 

2)  zbywalne prawa majątko-
we (np. własnościowe spół-
dzielcze prawo do lokalu 
mieszkalnego); 

3)  przedsiębiorstwa lub go-
spodarstwa rolne, których 
właścicielem był spadko-
dawca; 

4)  ustanowienie na rzecz za-
pisobiercy użytkowania lub 
służebności (np. użytko-
wanie maszyn produkcyj-
nych). 
Aby zapis był skuteczny, 

czyli możliwy do zrealizowa-
nia, w chwili otwarcia spad-
ku zapisany w spadku przed-
miot czy prawo musi nale-
żeć do spadkodawcy. Spad-
kodawca nie mógł być także 
zobowiązany do jego zbycia. 
Przy spełnieniu tych warun-
ków, z chwilą śmierci spadko-
dawcy następuje automatyczne 
przejście własności przedmio-
tu zapisu windykacyjnego na 
zapisobiercę. Jeśli więc dzia-
dek zapisze wnukowi samo-
chód lub mieszkanie, z mo-
mentem śmierci dziadka 
wnuk od razu stanie się wła-
ścicielem tych rzeczy. Nie bę-
dzie wówczas potrzebne za-
wieranie żadnych dodatko-
wych umów ze spadkobier-
cami ustawowymi, jak to ma 
miejsce w przypadku zapisu 
zwykłego. 

Należy jednak pamiętać, 
że zapisobierca może w pew-
nych przypadkach być od-
powiedzialny wobec najbliż-
szych krewnych zmarłego (je-
go rodziców, małżonka, dzieci, 
wnuków i prawnuków) za wy-
płatę należnego im zachowku 
(kwoty odpowiadającej 1/2 lub 
2/3 udziału w spadku jaki przy-
padłby im gdyby byli powołani 
do dziedziczenia). 

Zmiany w prawie spadkowymZmiany w prawie spadkowym
Łukasz Rafalski, radca prawny w Kancelarii Prawnej RAVEN Krupa&Stańko
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Wprowadzenie nowego 
Volvo V60 Plug-In do 

sprzedaży, to przełomowy 
moment dla Volvo. To hybry-
dowy samochód z ładowanym 
napędem elektrycznym i silni-
kiem diesla. Dzięki połączeniu 
2,4-litrowego silnika diesla 
o mocy 215 KM, z silnik-
iem elektrycznym o mocy 
70 KM, kierowca otrzymuje 
zalety trzech samochodów 
w jednym – samochodu ele-
ktrycznego, hybrydowego i 
sportowego.

Auto może pracować na 
jednym spośród trzech try-
bów, które wybiera kierow-
ca – Pure, Hybrid lub Po-
wer. W przypadku wybrania 
opcji Pure, kierowca podró-
żuje dzięki energii elektrycz-
nej – zasięg auta wynosi wte-
dy 50 km. Z kolei tryb Hy-
brid stanowi najbardziej eko-
nomiczne połączenie silnika 
diesla z napędem elektrycz-
nym – samochód zużywa wte-
dy tylko 1,9 l oleju napędo-

wego na 100 km. Najciekaw-
szą opcją jest jednak Power, 
w której samochód wykorzy-
stuje pełną moc silnika Die-
sla i napędu elektrycznego – 
w sumie 285 KM.

To właśnie możliwość 
wyboru między trzema róż-
nymi temperamentami po-
jazdu decyduje o wyższości 
V60 Plug-in wobec pozo-
stałych hybryd dostępnych 
na rynku. 

W pierwszym roku pro-
dukcji, auto będzie dostęp-
ne tylko w jednym kolorze 
– Electric Silver ze specjal-
nym wyposażeniem o nazwie 
„Pure Limited”. Limitowana 
seria powstała na podstawie 
pakietu Summum i zawiera 
m.in. wspomaganie kierowni-
cy zależne od prędkości jaz-
dy, przednie i tylne czujniki 
parkowania oraz system audio 
– High Performance Multi-
media z 7-calowym wyświe-
tlaczem. Nowością w porów-
naniu do zwykłej wersji V60 

będą cyfrowe zegary (Driver 
Information Monitor – DIM). 
Kierowca będzie miał moż-
liwość indywidualnej konfi-
guracji informacji wyświetla-
nych na zegarach.

Silnik nowego Volvo V60 
Plug-In będzie oznaczony 
emblematem D6, który poja-
wi się w samochodach Volvo 
po raz pierwszy. Auto zostało 
również wyposażone w elek-
tryczny napęd na 4 koła. Uda-
ło się to osiągnąć dzięki połą-
czeniu napędu konwencjonal-
nego przednich kół z dołączo-
nym napędem elektrycznym 
kół tylnych. Tym samym kie-
rowca sam decyduje kiedy po-
trzebuje napędu AWD, a kie-
dy wystarczy mu napęd na 
przednią oś.

Silnik elektryczny zasi-
lany jest z litowo-jonowego 
akumulatora 11,2 kWh moco-
wanego pod podłogą bagaż-
nika. Zaawansowany i wy-
jątkowo niewielkich rozmia-
rów akumulator składa się 

z 10 modułów po 20 ogniw 
każdy. Wbudowany kompu-
ter monitoruje działanie ukła-
du i porównuje temperaturę 
i poziom naładowania każde-
go z 200 ogniw. Akumulator 
posiada wbudowany system 
chłodzenia wodą sterowany 
przez system klimatyzacji sa-
mochodu.

Akumulatory samocho-
du można ładować po podłą-
czeniu do zwykłego gniazd-
ka (230V/6A, 10A lub 16A) 
w domu lub na parkingu. 
Czas ładowania zależy od na-
pięcia w gniazdku. Pełne ła-
dowanie przy 10A trwa 4,5 
godziny. Przy 16A czas ten 
ulega skróceniu do 3,5 godzi-
ny, a przy 6A trwa 7,5 godzi-
ny. Istnieje także możliwość 
podgrzania lub schłodzenia 
wnętrza podczas ładowania, 
by rozpocząć podróż w kom-
fortowych warunkach.

Auto zostało również wy-
posażone w dwustopniowy 
układ hamowania. Po naci-
śnięciu pedału hamulca sys-
tem zaczyna hamowanie sil-
nika elektrycznego napędza-
jącego tylną oś. Energia ha-
mowania jest tym samym wy-
korzystana do ładowania aku-
mulatora. Hamulce mecha-
niczne uruchamiane są tylko 
wtedy, gdy wymaga tego sy-
tuacja na drodze.

Po pierwszej partii 1000 
egzemplarzy przeznaczo-
nej na rok 2013, produkcja 
modelu V60 Plug-in Hybrid 
zostanie w kolejnych latach 
zwiększona do 4-6 tysięcy 
sztuk.

Dacia LodgyDacia Lodgy
W 2012 roku gama samo-W 2012 roku gama samo-
chodchodóów Dacia powiw Dacia powięęk-k-
szy siszy się ę o nowy model o nowy model 
- Lodgy - minivan ofe-- Lodgy - minivan ofe-
rowany w wersji 5- i 7-rowany w wersji 5- i 7-
-miejscowej.-miejscowej.

RRodziny poszukujące 
wszechstronnego auta za 

umiarkowaną cenę zazwy-
czaj decydujące się na zakup 
samochodu używanego już 
wkrótce będą mogły sprawić 
sobie nowego minivana z 3-
-letnią gwarancją. Niezwykle 
pojemna Dacia Lodgy wyra-
ża poprzez swoją stylistykę 
najważniejsze cechy Dacii: 
przestronność, solidność 
i funkcjonalność. 

Sylwetka auta pozwa-
la domyślać się wyjątkowo 
przestronnego wnętrza, tak-
że w trzecim rzędzie siedzeń, 
przy zachowaniu znacznej 
objętości bagażnika, pomimo 
całkowitej długości, która nie 
przekracza 4,5 m. 

Nazwa - Lodgy - wywo-
dząca się z angielskiego sło-
wa „lodge”, nawiązuje bezpo-
średnio do najważniejszej ce-
chy tego modelu, który może 
swobodnie pomieścić całą ro-
dzinę wraz z bagażami. 

Dacia Lodgy zostanie ofi-
cjalnie zaprezentowana pod-
czas Salonu Samochodowe-
go w Genewie w marcu 2012 
roku.

SUPER nowoczesne VolvoSUPER nowoczesne Volvo
W tym roku ruszy sprzedaż najbardziej zaawansowanego technologicznie Volvo w historii – V60 Plug-In. 
Produkcja hybrydowego samochodu w pierwszym roku zostanie ograniczona do 1 tysiąca egzemplarzy, 
a jego cena w zależności od rynku rozpoczyna się od 57.000 euro. 

PEUGEOT 208: RE-GENERACJA. Stworzenie pojazdu, 
który byłby atrakcyjny dla szerokiej rzeszy klientów o róż-
nych oczekiwaniach wymaga dziś czegoś więcej niż jedynie 
odświeżenia koncepcji. Z tego powodu projekt „A9” od 
samego początku zakładał najbardziej gruntowne zrewido-
wanie oczekiwań dotyczących produkowanych pojazdów, na 
jakie kiedykolwiek zdecydowała się marka Peugeot. W ten 
sposób powstał samochód, który symbolizuje początek nowej 
generacji. W celu uczczenia debiutu rynkowego modelu 208, 
Peugeot oferuje wersję z limitowanej edycji 208 Ice Velvet, 
wyróżniającą się ekskluzywnym kolorem nadwozia oraz po-
rywającą osobowością. Auto będzie tym bardziej wyjątkowe, 
że trafi jedynie do 650 klientów.

Lexus LF-LC Lexus LF-LC 
sportowe coupesportowe coupe
9 stycznia  na Północnoamerykańskim Międzynaro-
dowym Salonie Motoryzacyjnym zostało ujawnione 
nowe, koncepcyjne sportowe coupe 2+2 Lexusa 
z napędem hybrydowym. Koncepcyjny model LF-LC 
pozostanie na ekspozycji Lexusa do 22 stycznia. 

- Jesteśmy w trakcie naj-
większych w historii Lexusa 
zmian - mówi Karl Schlicht, 
dyrektor zarządzający dzia-
łu planowania produktu 
i marketingu Lexusa. 

LF-LC wyposażony jest 
w wyświetlacz ze zdalnym 
sterownikiem dotykowym, 
umożliwiający wygodne ste-
rowanie poszczególnymi 
funkcjami bez konieczności 
zmiany pozycji za kierownicą 
ani przenoszenia linii wzro-
ku. Dwa ciekłokrystaliczne 
ekrany o przekątnej 12,3 ca-
la przekazują niezbędne in-
formacje i wskazówki nawi-
gacyjne. Podobne panele do-
tykowe w każdych drzwiach 
służą są do sterowania szy-
bami bocznymi i lusterkami 
bocznymi, regulacji siedzeń 
oraz zmiany indywidualnych 
ustawień urządzeń uprzyjem-
niających jazdę.

Ustawiony na wprost 
oczu kierowcy zespół analo-
gowych wskaźników prezen-

towanych na ciekłokrystalicz-
nym wyświetlaczu charakte-
ryzuje wielowarstwowa struk-
tura. Najgłębsza warstwa po-
kazuje temperaturę silnika, za-
pas paliwa i tło dla wskaźnika 
ekonomiczności jazdy. Środ-
kową warstwę stanowi cen-
tralny pierścień z podziałką 
obrotomierza. Ostatnia war-
stwa obrazuje wskazania ob-
rotomierza, prędkościomierza 
i wskaźnika ekonomiczności 
jazdy.

Powierzchnie w kabinie 
pokryte są kombinacją gład-
kiej skóry i zamszu, z ele-
mentami wykończeniowy-
mi o fakturze szczotkowane-
go metalu oraz drewnianymi 
wstawkami.

Model LF-LC ma silnik 
umieszczony przodu i napę-
dzane koła tylne, a nowej 
generacji hybrydowy układ 
napędowy Advanced Lexus 
Hybrid Drive zapewnia do-
skonałe osiągi przy niskim 
zużyciu paliwa.
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WARTO PAMIĘTAĆ

CHWILÓWKI BEZ BIK Poznań, ul. Słowackiego 41, 
tel. 618471683

Ogłoszenie drobne

Krok do domu
Kierowcy powinni pamiętać o zachowaniu środków 
bezpieczeństwa w każdej sytuacji i podczas każdego, 
nawet najkrótszego przejazdu. Jak pokazują bada-
nia, 1/3 zdarzeń drogowych ma miejsce w odległości 
około 1,5 km od miejsca zamieszkania*, a w sumie aż 
ponad połowa w odległości 8 km**. Do ponad połowy 
wypadków z udziałem dzieci dochodzi w odległości 
nieprzekraczającej 10 minut drogi od domu***. 

- Za dużą liczbę wypadków na znanych nam trasach i krót-
kich przejazdach w niewielkiej odległości od domu odpowie-
dzialne jest rutynowe podejście kierowców do prowadzenia po-
jazdu - mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Re-
nault. - Brak odpowiedniego przygotowania do jazdy, a w tym: 
zapięcia pasów, poprawnego ustawienia lusterek czy kontro-
li sprawności świateł pojazdu, to jeden z przejawów rutyny za 
kierownicą.

Co więcej, z codzienną jazdą wiąże się pokonywanie wciąż 
tych samych tras, a to sprzyja jeździe bez bieżącej kontroli sy-
tuacji na drodze. Jazda po znanym terenie daje kierowcom złud-
ne poczucie bezpieczeństwa, co prowadzi do zmniejszonej kon-
centracji i sprawia, że kierowcy stają się mniej przygotowani na 
nagłe, nieprzewidziane zagrożenia. 

Gdy czujemy się bezpiecznie i zakładamy, że nic nie jest 
w stanie nas zaskoczyć, to nie odczuwamy potrzeby ciągłego 
kontrolowania sytuacji i jesteśmy zdecydowanie bardziej skłon-
ni do sięgania po telefon czy jedzenia za kierownicą. W czasie 
jazdy wymagającej dużego skupienia, kierowcy bardziej uwa-
żają na to, aby niepotrzebnie się nie rozpraszać.

Tymczasem do niebezpiecznej sytuacji może dojść w każ-
dym miejscu. Śmiertelny wypadek może zdarzyć się nawet na 
drodze osiedlowej czy parkingu. Tu narażone są przede wszyst-
kim małe dzieci, które mogą zostać niezauważone podczas ma-
newru cofania. Dane pokazują, że 57% wypadków samochodo-
wych z udziałem dzieci ma miejsce w odległości około 10 mi-
nut drogi od domu, a 80% nie dalej niż w odległości do 20 mi-
nut***. Dlatego WARTO zaapelować o poprawne przewo-
żenie najmłodszych w pojazdach oraz niepozostawianie ich 
bez opieki na parkingach i w pobliżu dróg.

Jak zachować bezpieczeństwo podczas codziennej jazdy sa-
mochodem:
*  Sprawdzaj regularnie poprawność działania wszystkich świa-

teł oraz wycieraczek.
*  Pamiętaj o przygotowaniu do jazdy: zawsze zapinaj pasy 

i upewniaj się, że fotel, zagłówek i lusterka są odpowied-
nio ustawione. 

*  Nie jedź „na pamięć”.
*  Uważaj na pieszych, szczególnie na osiedlowych uliczkach, 

parkingach oraz w pobliżu szkół czy targowisk.
*  Pamiętaj o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku, w tym 

o poprawnym użyciu pasów i fotelika.
*  Zabezpieczaj bagaż przed przemieszczaniem się w kabinie.
*  Ogranicz do koniecznego minimum czynności takie jak roz-

mowy przez telefon czy regulacja radia.
*  Bądź czujny, przewiduj zdarzenia na drodze.

* Źródło: churchill.com
** Źródło: The National Highway Traffic Safety Administration
*** Źródło: Partners for Child Passenger Safety

NISSAN POLODY

*Maksymalny poziom obniżek ceny dotyczy modelu Micra 1.2 M/T 80HP VISIA z Comfort Pack.Kredyt 50/50 udzielany jest przez RCI Bank Polska S.A. Dealer (Dealer 
Name) wykonuje czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy zawartej z RCI Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym przekazuje informacje 
i dokumenty. Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Oferta jest ważna dla umów 
podpisanych z klientami w okresie od dnia 01/01/2012 do dnia 05/02/2012 lub do wyczerpania zapasów. Qashqai: zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 4,5-8,2 l/100 km, emisja CO2: 119-194 
g/km. Juke: zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 4,9-7,6 l/100 km, emisja CO2: 129-175 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie są 
dostępne na stronie internetowej www.nissan.pl.

NISSAN FINANCE

NISSAN QASHQAI
PRAWDZIWY CROSSOVER

Teraz od 31 500 zł w kredycie 50/50

O szczegóły i jazdę próbną pytaj w naszym salonie Nissana!

NISSAN JUKE
ENERGETYZUJE MIASTO

Teraz od 28 500 zł w kredycie 50/50

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA, PORYWAJĄCE CENY!

TANIEJ!*
NISSANY Z 2011 ROKU

TERAZ AŻ 13 %

NISSAN POLODY
Salon i serwis w Przeźmierowie: ul. Rynkowa 160
tel: 61 816 33 80, e-mail: sprzedaz@polody.p

Salon i serwis w Poznaniu: ul. Tymienieckiego 38 
(róg Mieszka I)        tel: 61 825 50 96    www.polody.pl

O szczegóły i jazdę próbną pytaj w salonach NISSAN POLODY!

SPORTOWE SUZUKI. Od stycznia gama modelowa Su-
zuki poszerzyła się o auto zapewniające sportowe wrażenia 
z jazdy - Swifta Sport.  W Polsce cena auta o charaktery-
stycznym wyglądzie i bogatym wyposażeniu wynosi 67.900 
zł. Nowy Suzuki Swift Sport to flagowy model, którego 
ambicje sportowe łączą się z doskonałym komfortem oraz 
przyjemnością codziennego użytkowania. Swift Sport stanowi 
ukoronowanie gamy modelowej Swift, której IV generacja 
została wprowadzony do sprzedaży w Europie we wrześniu 
2010 roku. 
•  Model oferowany wyłącznie jako 3-drzwiowy hatchback

•  Dłuższy o 125 mm od poprzedniego modelu [długość 
3890 mm]

•  Większy rozstaw osi [+ 50 mm] zapewnia więcej komfortu 
i przestrzeni 

•  Większe rozstawy kół przednich i tylnich
•  Pojemność bagażnika 211 - 892 litrów
•  Model wyposażony w wolnossący silnik benzynowy 1.6 

o mocy 136 KM (6,4 l/100 km)
•  Optymalizacja system zmiennych faz rozrządu VVT gwaran-

tuje wyższą kulturę pracy silnika i niższe zużycie paliwa 
•  Lepsza elastyczność przy niskich obrotach 

PIVO 3 to kolejny krok 
w rozwoju pojazdów elek-
trycznych Nissana. Po do-
świadczeniach zdobytych na 

modelach PIVO 1 i PIVO 2 
firma postanowiła opraco-
wać pojazd, który sprawdził-
by się w realiach metropolii 

„„WypijWypij” ” Nissana PIVO 3Nissana PIVO 3
Wszystko zaczęło się w 2005 roku. Od czasu prezentacji PIVO 1 na Salonie 
Motoryzacyjnym w Tokio Nissan wprowadził 6 kolejnych koncepcyjnych pojaz-
dów elektrycznych. Na najbliższym 42. Salonie Motoryzacyjnym w Tokio Nissan 
przedstawi PIVO 3 - ósmy koncepcyjny pojazd elektryczny tej marki. PIVO 3 nie 
będzie już jednak tylko modelem pokazowym, ale bardziej „realistyczną” wizją 
pojazdu elektrycznego na najbliższą przyszłość. 

środka transportu indywidu-
alnego.

- PIVO – wyjaśnia 
Francois Bancon, zastępca 
dyrektora Działu Strategii 
i Planowania Produktów - 
to jedna z propozycji dla ak-
tywnych mieszkańców me-
tropolii na dojrzałych ryn-
kach. 

PIVO 3 jest ultra-kom-
paktowym samochodem 
miejskim dla osób samot-
nych i bezdzietnych par, 
które mieszkają w wielkich 
miastach i preferują wielko-
miejski styl życia.

przyszłości. PIVO 2 był wy-
soce innowacyjnym pojaz-
dem, który nie wyszedł jed-
nak poza stadium koncep-
cyjne. PIVO 3 jest bardziej 
funkcjonalny, niezawod-
ny i zapewnia lepsze osią-
gi. Nissan uważa, że PIVO 3 
może być pierwowzorem ko-
lejnej generacji miejskiego 
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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

Początek roku to tradycyjnie 
już znakomita okazja do 

korzystnego zakupu nowego 
auta. Fiat Auto Poland z myślą 
o potrzebach i oczekiwaniach 
klientów, ogłosił najnowsze 
warunki promocji na samo-
chody z rocznika 2011. Rabaty 
są niezwykle wysokie i sięgają 
nawet 17.000 zł. 

Najnowsza, noworocz-
na akcja promocyjna pozwala 
oszczędzić na wszystkich sa-
mochodach osobowych z ro-
dziny Fiata, od miejskiej Pan-
dy, aż po dużego, rodzinne-
go Freemonta. Słowem ofer-
ta wyprzedażowa dotyczy 
nie tylko modeli dobrze zna-
nych i sprawdzonych, lecz - 

jak w przypadku Freemonta - 
również nowości rynkowych. 

W ramach ogłoszonej 
oferty,  nowością na polskim 
rynku jest specjalne narzę-
dzie przygotowane dla klien-
tów Fiata chcących skorzystać 
z tej promocji. Otóż pod ad-
resem www.fiat.pl/wyprzedaz 
została umieszczona prosta 
w obsłudze i szybka wyszuki-
warka modeli objętych akcją 
rabatową (zawiera faktyczny 
stan samochodów dostępnych 
od ręki u dealerów Fiata w ca-
łej Polsce). Narzędzie pozwala 
na rezerwację wybranego auta 
w salonie sprzedaży. Również 
pod tym adresem, osoby chcą-
ce sprzedać swój dotychcza-

sowy samochód, mogą sko-
rzystać z bezpłatnej wyceny 
na bazie danych firmy Euro-
taxGlass’s - wystarczy podać 
podstawowe dane samocho-
du, a także dane kontaktowe, 
na które zostanie przesłana 
darmowa kalkulacja ceny au-
ta używanego. 

A oto i szczegóły ogólno-
polskiej wyprzedaży w salo-
nach Fiata. Właścicielem klu-
czyków do niezawodnego 
Fiata Panda można stać się 
już za 24.990 zł (rabaty na ten 
model sięgają aż do 9000 zł). 
Stylowy Fiat 500 i jego wer-
sja 500C zostały objęte raba-
tem w wysokości 8000 zł. 

Zainteresowani kupnem 

Fiaty z dużymi rabatami
Fiat  Auto Poland wprowadził bardzo wysokie rabaty na wyprzedaż samochodów 
marki Fiat z 2011 roku oraz nową możliwość darmowej wyceny starego auta.

przebojowego Fiata Punto 
mogą liczyć na upust gotów-
kowy od ceny katalogowej 
sięgający nawet do 9000 zł 
za najbardziej popularne wer-
sje tego modelu. Propozycja 
w tym przypadku jest napraw-
dę kusząca, bo nowym Gran-
de Punto z salonu wyjedzie-
my już za 29.990 zł. 

Fiata Bravo, czyli re-
prezentanta Fiata w segmen-
cie kompaktów, można ku-
pić z rabatem o wartości na-
wet do 11.000 zł. Najtańsza 
wersja Bravo kosztuje w pro-
mocji tylko 39.990 zł. Trudno 
znaleźć na rynku samochód 
tego segmentu za tak atrak-
cyjną cenę.

Klienci zdecydowani na 
model Linea otrzymają upust 

gotówkowy do 10.000 zł. 
Rabaty na Fiata Sedici, do-
stępnego także z napędem na 
wszystkie koła, sięgają nawet 
6000 zł. 

Jeśli chodzi o wszech-
stronne i pojemne samocho-
dy takie jak Qubo czy Doblo, 
to w tym przypadku Fiat rów-
nież przygotował bardzo do-
brą propozycję. W przypadku 
obu tych minivanów rabaty 
sięgają do 11.000 zł.

Prawdziwą gratką dla łow-
ców okazji może okazać się 
oferta dotycząca największe-
go obecnie przedstawiciela 
włoskiej marki. Otóż najwyż-
szą obniżką, do 17.000 zł ob-
jęto najnowszego Fiata Fre-
emont. Ten rodzinny MPV 
- nowość roku 2011 - może 

przewozić do 7 osób, ma naj-
większy w klasie rozstaw osi 
(2890 mm), a pojemność je-
go bagażnika po złożeniu fo-
teli rozrasta się aż do 1461 li-
trów. Freemont ma na swoim 
pokładzie 20 różnych schow-
ków, a montowane w tym Fia-
cie fotele są przystosowane do 
przewozu dzieci (innowacyj-
ny system child booster umoż-
liwia bezpieczne podróżowa-
nie dzieciom o masie od 15 
do 36 kg bez konieczności 
montowania dodatkowych fo-
telików).

Liczba samochodów ob-
jętych promocją jest ograni-
czona. Szczegóły oferty do-
stępne są na stronie: www.
fiat.pl/wyprzedaz


