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Woda toaletowa 
Amazonia dla pań 
firmy ORIFLAME 
to zapach z kuszą-
cymi, egzotyczny-
mi nutami. Soczy-
sty aromat owocu 
pitangi i brazylij-
skiej pomarańczy 
przechodzi stop-
niowo w słodką, 
kwiatową woń 
passiflory i li-
lii wodnej. W nu-
cie bazy uwodzą 
akordy bambusa 
i piżma. (30 ml - 
22,90 zł). Edycja 
limitowana let-
nich kosmetyków 
Amazonia to rów-
nież Woda toaleto-
wa dla panów. Ten 
niezwykły zapach 
uchwycił zmysłową 
egzotykę lasów tro-
pikalnych. Zachwy-
ca orzeźwiający-
mi nutami guarany 
i zaskakującą, inten-
sywną wonią orze-
cha brazylijskiego. 
(30 ml - 36 zł). Żele 
pod prysznic Ama-
zonia to rozbudza-
jący, zmysłowy za-

pach amazońskiej dżungli na 
dobry początek każdego dnia! 
Delikatny żel dla pań wzbo-
gacony kojącym ekstraktem 
z kwiatów passiflory oczysz-
cza i odświeża skórę. Posia-
da zrównoważone pH. Żel dla 
panów przywróci skórze utra-
coną energię, fascynuje inten-
sywnymi, trawiastymi nuta-
mi zielonej Amazonii. (200 ml 
-14,90 zł). 

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

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

STRONĘ 
PRZYGOTOWAŁA 

MONIKA 
MAŃKOWSKA

Trwa kampania reklamowa „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO” na ekranach LED 
w Poznaniu i Wielkopolsce. 

,,Wiem jak ratować życie”
- mówią pierwszoklasiści z Gimnazjum nr 6 w Poznaniu

W  październiku 2011 roku rozpoczęto 
w poznańskich gimnazjach drugą edy-

cję programu ,,Wiem jak ratować życie”. 
Zainicjowany przez Miasto Poznań pro-
gram zakłada wzmocnienie procesu edukacji 
i kształcenia dzieci oraz młodzieży o wiedzę 
i umiejętności praktyczne z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy, a w szczególności 
podjęcia resuscytacji krążeniowo oddecho-
wej. Głównym celem programu jest zaznajo-
mienie uczniów z podstawami teoretyczny-
mi i praktycznymi udzielania pierwszej po-
mocy w stanach bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia poszkodowanego. 

Pierwszoklasiści z Gimnazjum nr 
6 w Poznaniu włączyli się do programu.  
W trakcie czterogodzinnych zajęć praktycz-
nych każdy uczeń pod nadzorem instrukto-
ra podjął indywidualną próbę resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej na fantomie, prze-
ćwiczył układanie w pozycji bezpiecznej, 
poznał zasady udzielania pierwszej pomo-
cy w przypadku złamań, ran i krwawienia, 
oparzeń oraz porażenia prądem. Spośród 
uczniów wytypowano dwuosobową druży-
nę, która reprezentowała gimnazjum w kon-
kursie międzyszkolnym. 

Pierwszy, teoretyczny etap odbył się 
w Urzędzie Miasta Poznania. Dziesięć naj-
lepszych drużyn zakwalifikowało się do na-
stępnego etapu..

25 maja 2012 roku  w Gimnazjum nr 
56 odbył się finał konkursu „Wiem jak ra-
tować życie”. Gimnazjum nr 6 reprezento-
wał Mikołaj Nowak oraz Sebastian Konar-
czyk, który zastąpił nieobecnego kolegę Ja-
kuba Marciniaka. Uczniowie wzięli udział 
w zadaniach praktycznych związanych m.in. 
z kompletowaniem apteczki,  opatrywaniem 
ran oraz resuscytacją krążeniowo-oddecho-
wą. Sędziowie oceniali dokładność i czas wy-
konania zadania. Walka między czterema naj-
lepszymi drużynami była bardzo zacięta. Li-
czył się każdy punkt. Dopiero po ostatnim 
zadaniu okazało się, że zwycięzcami zostali 
uczniowie Gimnazjum nr 6! 

Wicerezydent Miasta Poznania pan To-
masz Kayser wręczył Mikołajowi i Sebastia-
nowi wspaniałe nagrody. Szkoła wzbogaciła 
się o profesjonalny fantom do resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej. 

ALEKSANDRA KACZMAREK

Chemia w MaChemia w Małłej Skaliej Skali
22 maja 2012 uczniowie Gimnazjum nr 6  w Poznaniu wzięli udział w warsztatach 
chemicznych z zastosowaniem Techniki Małej Skali. Profesjonalizm, swoboda 
i dowcip prowadzących zajęcia Łukasza Spornego i Piotra Wróblewskiego z  
Wydziału Chemii UMK  sprzyjały pracy i świetnej zabawie.

ALEKSANDRA KACZMAREK

CChemia w małej skali (small-scale chemi-
stry - SSC, często określana jako mikro-

chemia) jest techniką wspomagającą doświad-
czalne nauczanie chemii w szkołach i na uczel-
niach wyższych. Polega na pracy z niewielkimi 
ilościami substancji chemicznych, co zwiększa 
bezpieczeństwo eksperymentu, zmniejsza czas 
jego przeprowadzenia i umożliwia jego dokład-
niejsze omówienie.

Innowacyjna technika Small-Scale Che-
mistry pozwala na nowoczesne, całościowe, 
przejrzyste, przyjazne i aktywizujące podejście 
do eksperymentalnej strony nauczania chemii 
uczniów i studentów. Wymaga często zasto-
sowania nietradycyjnej aparatury i metody-
ki opracowanej w takich dziedzinach jak mi-
krobiologia, biologia molekularna i nanotech-
nologia. 

Technika SSC ma ułatwiać efektywne na-
uczanie poprzez samodzielne wykonywanie 
przez uczniów (studentów) doświadczeń uka-
zujących istotę przemian chemicznych. Innym 
celem tej techniki jest ukierunkowanie naucza-
jących na bardziej empiryczne metody naucza-

nia chemii. Klasyczny, szkolny sprzęt laborato-
ryjny, którego często brakuje w szkołach, moż-
na zastąpić innymi łatwiej osiągalnymi elemen-
tami. Przy kłopotach finansowych szkół duże 
znaczenie odgrywa zastępowanie niektórych 
tradycyjnych, drogich odczynników chemicz-
nych tańszymi i bardziej dostępnymi substan-
cjami osiągalnymi w tzw. domowej chemii (ho-
usehold chemicals).

Organizatorem warsztatów była Hanna 
Wojciechowska. 

Pod patronatem Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO

Amazońskie tropiki
Gorąco polecam Puder 

pyłkowy Oriflame Beauty 
Studio Artist to Ultra-deli-
katny, sypki puder o prze-
zroczystej formule bez pig-
mentów, aby dopasować się 
do każdego typu karnacji. 
Zawiera kompleks Illuma 
Flair™, który sprawia, że 
skóra wygląda naturalnie 
w każdym świetle. Wystar-
czy tylko dobrać kolor pod-
kładu, a puder się w niego 
wtapia. Cera się nie błysz-
czy i wygląda bez zarzu-
tu. (7 g - w promocji 29,90 
zł). Latem potrzebne są do-
bre cienie i idealna pomad-
kaa aby makijaż  był trwa-
ły i świeży. Cienie do po-
wiek Pure Colour Orifla-
me mają twarzowe kolory 
zarówno w matowym, jak 
i lekko perłowym wydaniu, 
stworzą efektowny makijaż 
oczu na każdą okazję. Pro-
mocyjna cena pozwala wy-
próbować wszystkie! (1.5 g, 

9,90 zł).  Pomadki Orifla-
me Giordani Gold Jewel 
są miękkie i delikatne jak 
kaszmir, ze składnikami, 
które odżywiają i nawilża-
ją usta przez cały dzień. 
Intensywne kolory w kla-
sycznych odcieniach dłu-
gotrwale utrzymują się na 
ustach, zapewniają kremo-
wy, średnio kryjący efekt. 
Dostępne w przepięknych, 
złocistych opakowaniach. 
(teraz 32,90  zł) 

Mamy dla naszych 
Czytelniczek 5 zesta-
wów do makijażu Orifla-
me: puder pyłkowy, zło-
ty cień do powiek (Pearly 
Gold) i pomadkę Giorda-
ni (Pink Secret). Prosimy 
o przysłanie jak najszyb-
ciej maila z imieniem na-
zwiskiem i numerem te-
lefonu na adres: nagro-
dy.twoj.tydzien@wp.pl 

Idealny makijaż na lato
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Polska musi wygraPolska musi wygrać ć z Grekamiz Grekami
Rozmowa z MORTENEM OLSENEM, trenerem duńskiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej 

MORTEN OLSEN, GENERAŁ FUTBOLU
Morten Olsen przez 17 lat był piłkarzem zawodowym 

w klubach zagranicznych z zawsze wyjątkowo profesjonal-
nym podejściem do gry. To zawodnik, który stał się jednym 
z najważniejszych duńskich trenerów zarówno drużyn ligowych, 
jak i duńskiej piłkarskiej reprezentacji narodowej.

Profesjonalizm, wiarygodność i odpowiedzialność, połączone 
z ogromnym pragnieniem zwycięstwa oraz wyjątkowym instynk-
tem przywódcy – to cechy zarówno człowieka jak i trenera duń-
skiej kadry narodowej Mortena Olsena. Jako zawodnik na najwyż-
szym, międzynarodowym poziomie zyskał ogromne doświadcze-
nie, a jako człowiek i trener uznanie w świecie futbolu. Przez la-
ta pracy jako selekcjoner drużyny narodowej zapewnił piłkarskiej 
reprezentacji Danii wiele zwycięstw. 

Morten Olsen może pochwalić się całą listą sukcesów w czasie 
pracy z duńską, piłkarską reprezentacją narodową. Jest jedynym, 
który jako zawodnik lub trener wziął udział w 100 meczach druży-
ny narodowej. Poza tym, przyczynił się on do awansu tego zespo-
łu do dwóch finałów Mistrzostw Świata oraz finałów Mistrzostw 
Europy. Współpraca z Mortenem Olsenem oznacza współpracę 
z jednym z największych duńskich osobowości świata sportu. 

MORTEN OLSEN 
Morten Olsen, były piłkarz, menadżer duńskiej drużyny piłkar-

skiej oraz trener duńskiej reprezentacji narodowej ma na swoim 
koncie listę niebanalnych osiągnięć. Rozpoczynając pracę w ro-
ku 2000 doprowadził duńską reprezentację do finałów Mistrzostw 
Świata FIFA 2002, Mistrzostw Europy 2004 oraz Mistrzostw Świa-
ta FIFA 2010. Jednym z jego największych wcześniejszych osią-
gnięć było założenie klubu Brøndby IF oraz doprowadzenie go do 
najwyższej klasy europejskiej wraz z awansem klubu do półfinału 
Pucharu UEFA 1990–1991.

Poprowadził on również Brøndby IF do dwóch mistrzostw duń-
skiej Superligi oraz w 1998 roku klub Ajax Amsterdam do ćwierć-
finałów Ligi Holenderskiej i zwycięstwa w Mistrzostwach Holan-
dii. Poza wymienionymi wcześniej sukcesami jest on jedyną oso-
bą w historii futbolu, która jako zawodnik lub trener wzięła udział 
w 100 meczach reprezentacji narodowej. Jako piłkarz zawodowy 
grał w Belgii i Niemczech wygrywając Mistrzostwa UEFA w roku 
1983 oraz z klubem RSC Anderlecht trzy razy belgijską First Di-
vision. Był kapitanem duńskiej reprezentacji narodowej w 50 me-
czach rozegranych w latach 80-tych. Pod koniec swojej piłkarskiej 
kariery, Olsen miał opinię najważniejszego zawodnika w historii 
duńskiego futbolu. 

W kolejnych latach kariery zdobył w Niemczech licencję tre-
nerską uzyskując w 1993 roku dyplom „Fußball-Lehrer-Lizenz”. 
Jego znakomite wykształcenie i doświadczenie w pracy trener-
skiej sprawiają, że jest jedną z najznamienitszych postaci w swo-
jej dziedzinie. Morten Olsen zawsze aktywnie uczestniczył we 
wszystkich zadaniach trenerskich, co pokazuje jego silną wolę 
i zdyscyplinowanie. 

Olsen zagrał ogółem w 102 meczach, zdobył 4 gole dla repre-
zentacji i ustanowił rekord jako kapitan w 50 meczach duńskiej 
drużyny narodowej. Po wielu latach pracy za granicą zdobył do-
świadczenie i międzynarodową sławę w świecie piłki nożnej.

MORTEN OLSEN - KARIERA 
KARIERA ZAWODNICZA / KLUBY 1986-89: 1. FC Köln 1980-86: 

RSC Anderlecht 1976-80: Racing White Molenbeek 1972-76: Cerc-
le Brugge KV 1970-72: B 1901 1957-69: Vordingborg 

KARIERA ZAWODNICZA – REPREZENTACJA NARODOWA 
1970: 1 U/21- National Cups 1970-89: 102 - National Cups, 4 gole 

GŁÓWNY TRENER 
1990-92: Brøndby IF 
1993-95: 1. FC Köln 
1997-99: Ajax Amsterdam 
2000-12: duńska reprezentacja narodowa 

WYKSZTAŁCENIE
1993: Fußball-Lehrer-Lizenz (dyplom trenerski najwyższej kla-

sy w Niemczech, od 1997 porównywalny z DBU -Danish Football 
Association - oraz najważniejszą licencją trenerską UEFA, PRO-
-coach).

- Reprezentacja Danii pod-
czas zbliżających się piłkar-
skich mistrzostw Europy za-
gra w uznawanej powszechnie 
za najtrudniejszą grupie B, tak 
zwanej „grupie śmierci”. 

- Jeśli uda nam się awansować 
do ćwierćfinału, to chciałbym za-
grać w nim z Polską. Nigdy jesz-
cze nie przegrałem z polską dru-
żyną narodową, zarówno jako pił-
karz, jak i trener. Nie oznacza to 
jednak, że uważam ten zespół za 
słaby. Macie kilku bardzo dobrych 
zawodników, na przykład Roberta 
Lewandowskiego, Dariusza Dud-
kę, Ludovica Obraniaka, Marci-
na Wasilewskiego czy Wojciecha 
Szczęsnego.

- Będzie też dwunasty „zawod-
nik” – publiczność. Czy to może 
mieć jakieś znaczenie?

- Biało-czerwoni to współgo-
spodarze turnieju. Zawsze przy 
okazji tego typu imprez obser-
wujemy, jak duże ma to znacze-

nie. Najważniejszy będzie pierw-
szy mecz. Jeśli Polakom uda się 
wygrać z Grekami, to na fali entu-
zjazmu, wspierani przez tłum kibi-
ców, mogą zapewnić sobie kwalifi-
kację do kolejnego etapu.

- Duńczycy zmierzą się w gru-
pie B z Holendrami (9 czerwca 
w Charkowie), Portugalczykami 
oraz Niemcami (kolejno 13 i 17 
czerwca we Lwowie).

- Mamy bardzo trudnych rywa-
li, wszyscy są wymieniani w gro-
nie kandydatów na zwycięzców 
turnieju. Różnica polega na tym, że 
oni muszą wygrać, a my możemy 
i na tym będziemy bazować.

- W czasie Euro-2012 kadra 
prowadzona przez pana od 12 lat 
mieszkać będzie w Kołobrzegu. 
Zanim 4 czerwca ekipa zamel-
duje się w hotelu Marina, przy-
gotowywała się przez dwa tygo-
dnie w Danii?

- Nasi piłkarze grają w ośmiu 
różnych krajach, stąd niełatwo 

wszystkich zebrać. Zgrupowanie 
zaczęliśmy w połowie maja, ale 
drużyna była w komplecie dopie-
ro 21 maja. Potem rozegraliśmy 
dwa mecze towarzyskie - 26 ma-
ja z Brazylią w Hamburgu, który 
niestety przegraliśmy 1:3 i tydzień 
później z Australią w Kopenha-
dze. Wciąż obserwujemy poszcze-
gólnych zawodników, ale co do 
większości jestem już zdecydowa-
ny. Czekają nas spotkania z bardzo 
wymagającymi rywalami, więc po-
trzebuję sprawdzonych i doświad-
czonych graczy.

- Jak pan komunikuje się 
z zawodnikami na boisku?

- To jest trudne, choć mimo te-
go, że używam aparatów słucho-
wych, funkcjonuję normalnie jak 
każdy inny trener. Trzeba pamię-
tać, że na boisku jest straszny ha-
łas, a ludzie wokół cały czas krzy-
czą. Zanim zacząłem nosić apara-
ty słuchowe, miałem spore z tym 
problemy…

- Od kiedy i w jakich sytu-
acjach zaczął pan zauważać pro-
blemy ze słuchem?

- Moje problemy zaczęły się 
20-25 lat temu i od razu czułem, 
że są to te same problemy z jaki-
mi borykała się moja matka. Ma-
ma miała schorzenie zwane oto-
sklerozą. Choroba ta nie spada na 
człowieka nagle, postępuje powoli 
i dla mnie zaczęła się gdy dobie-

gałem trzydziestki. Pierwsze 15 lat 
od zauważenia gorszego słyszenia 
nie były aż takim problemem, ale 
gdy dostałem swoją pierwszą pra-
cę jako trener w Niemczech, w FC 
Köln, było już bardzo ciężko. 

- Dlaczego?
- Byłem wtedy nieco po czter-

dziestce i uczestniczyłem w zor-
ganizowanej dla mnie konferencji 

Dokończenie na stronie 4
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Akcja promocyjna pro-
wadzona jest jedynie 

w dwóch krajach w Europie – 
w Niemczech i w Polsce. Trwa 
krótko, bo zaledwie od 1 do 30 
czerwca. To oznacza, że warto 
się szybko decydować, by z tej 
promocji skorzystać. 

- Im szybciej ktoś się zdecy-
duje - wyjaśnia Andrzej Śmi-
gielski, szef poznańskiego Od-
działu Schwabenhaus Polska 
– tym większy rabat może uzy-
skać, lecz maksymalny wyno-

si 45.000 złotych, czyli... oko-
ło 10 procent domu Schwaben-
haus. Promocja obejmuje każdy 
rodzaj domu, tych niezbyt du-
żych, ale również tych najdroż-
szych, największych.

Schwabenhaus przygotował 
w sumie 33 domy, które mogą 
być objęte tymi rabatami. Na 
rynek polski przewidziano 9 do-
mów, ale ta pula w przypadku 
dużego zainteresowania może 
być zwiększona.

Podpisanie w Polsce 

umów na pierwsze trzy 
domy w okresie trwa-
nia promocji EURO 2012 
oznacza możliwość sko-
rzystania z rabatu w wy-
sokości 45.000 złotych. 
Kolejne trzy umowy na-
grodzone będą rabata-
mi w wysokości 38.000 
złotych każda, a kolejne 
trzy – 28.000 złotych. Je-
śli ktoś myślał o kupnie 
domu Schwabenhaus, to 
teraz warto się pospie-
szyć.

Schwabenhaus Polska 
– przypomnijmy - buduje na 
działce inwestora domy energo-
oszczędne i ekologiczne, a tak-
że zdrowe, czyli BIO. Są to 
budynki wyposażone w pompy 
ciepła i rekuperator dzięki cze-
mu charakteryzują się ZERO-
WĄ emisją Co2 do atmosfery. 
Domy w stanie surowym za-
mkniętym powstają w 4 dni, 
a stanie prawie wykończo-
nym – 6 tygodni, w opcji „pod 
klucz” – 12 tygodni. 

Domy Schwabenhaus 
w standardzie wyposażone są 
między innymi w pompy cie-
pła, a współczynnik przenika-
nia ciepła dla ścian w tym 
przypadku wynosi zaled-
wie U=0,14 W/m2K. Trudno 
się więc dziwić, że miesięczny 
koszt ogrzewania lub schładza-
nia domu Schwabenhaus o po-

wierzchni do 150 m2 wyno-
si zaledwie ok. 180 zł mie-
sięcznie!

Schwabenhaus gwarantu-
je cenę w okresie 12 miesięcy 
od momentu podpisania umo-
wy oraz 30-letnią gwarancję 
na konstrukcję budynku.

- Z tej promocji naprawdę 

należy skorzystać– uzupełnia 
Andrzej Śmigielski, szef po-
znańskiego Oddziału Schwa-
benhaus Polska. – 45.000 zło-
tych to sporo pieniędzy, a nikt 
przecież nie ma ich zbyt wiele. 
Oglądajmy EURO 2012 z umo-
wą ze Schwabenhaus w kiesze-
ni i... z grubym portfelem. 

www.schwabenhaus.plwww.schwabenhaus.pl BBudujemy domy energooszczędneudujemy domy energooszczędne
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www.schwabenhaus.pl
Taka okazja zdarza się bardzo rzadko. Schwabenhaus 
z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 
proponuje klientom rabaty na swoje domy w wysokości 
do 45.000 złotych.

EURO 2012 z grubym portfelem
Podpisz umowę – zaoszczędzisz do 45.000 zł 

Polska musi wygraPolska musi wygrać ć z Grekamiz Grekami
Rozmowa z MORTENEM OLSENEM, trenerem duńskiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej 

Morten Olsen poprowadził duńską reprezentację 
narodową do zwycięstwa w Pucharach Świata w 2002 
i 2010 roku. Tego samego dokonał podczas EURO 
2004. Teraz powtórzył swój sukces kwalifikując duń-
ską drużynę do udziału w EURO 2012 dzięki wspania-
łemu zwycięstwu swojego zespołu nad Portugalią w fi-
nałowym meczu kwalifikacyjnym. 

prasowej. Wtedy ktoś zadał jakieś py-
tanie z dziesiątego rzędu, a ja musiałem 
dopytywać „Przepraszam, o co pan py-
tał?”. Pamiętam, jak przez całą mo-
ją młodość moja matka, zanim zaczęła 
używać aparatów słuchowych, też cią-
gle wszystkich pytała „Co powiedzia-
łeś?”. To było bardzo irytujące dla ca-
łego otoczenia, a także dla niej samej. 
Potem zaczęła nosić aparaty słuchowe 
i pamiętam tylko, że były bardzo duże. 
Tak więc moje życie miało wyglądać 
podobnie, miałem coraz większe pro-
blemy w komunikowaniu się z otocze-
niem, przyjaciółmi i rodziną. Zwłasz-
cza w większych grupach, na przykład 
w czasie spotkania z przyjaciółmi, gdy 
ktoś opowiadał dowcip, a ja śmiałem 
się w niewłaściwym momencie… To 
było bardzo krępujące… 

- Trudno tak żyć…
- Niedosłyszenie jest sprawą jako-

ści życia i funkcjonowania wśród ludzi. 
Wtedy jednak myślałem tylko o wiel-
kich aparatach słuchowych mojej ma-
my i jakoś nie potrafiłem zaakceptować 
takiego rozwiązania dla siebie.

- Ale… 
- Potem przyszedł rok 2000 i do-

stałem nową pracę, tę samą, którą teraz 
wykonuję – czyli trenera duńskiej repre-
zentacji narodowej i znów zwołano z tej 
okazji konferencję prasową. Pamiętam, 
że pierwszym zdaniem, które musiałem 
wypowiedzieć do mediów było – „Prze-
praszam, ale dobiegam pięćdziesiątki 
i nie wszystko w moim ciele funkcjonuje 
bez zarzutu, a na pewno nie słuch, więc 

abym Państwa słyszał, muszą Państwo 
mówić bardzo wyraźnie”. Następnego 
dnia firma Widex przysłała mi list „Mo-
żemy panu pomóc”. Ja na to „Oczywi-
ście że możecie mi pomóc, ale ja nie chcę 
tych wielkich aparatów”. Okazało się 
jednak, że już 12 lat temu produkowano 
te maleńkie aparaciki (tu Morten Olsen 
wyjmuje jeden z nich z ucha), chowane 
głęboko w uchu i właśnie w takie się za-
opatrzyłem. Przyzwyczaiłem się do nich 
od razu, a moi znajomi często w rozmo-
wie ze zdumieniem zauważali, że sły-
szę normalnie i z entuzjazmem pytali 
„O, widzę, że znów dobrze słyszysz!” Ja 
wtedy odpowiadałem, „Tak, byłem u le-
karza, miałem coś w uchu”. Nikt nie 
był w stanie zobaczyć i domyślić się, 
że mam aparaty w uszach. Teraz są in-
ne czasy - ludzie nawet chwalą się swo-
imi aparatami słuchowymi, bo są ładne, 
a poza tym młodzi noszą w uszach prze-
różne urządzenia do słuchania muzyki 
i nikt nie robi z tego problemu. Ja mo-
gę być tylko wdzięczny firmie Widex, 
że zareagowała, bo w przeciwnym razie 
czekałbym jeszcze wiele lat, aż problem 
stałby się niemożliwy do zniesienia. Te-
raz widzę, że byłem głupi, bo powinie-
nem był zrobić ten krok co najmniej 5 
lat wcześniej. To naprawdę jest kwestia 
jakości życia.

- Dlaczego więc tak długo pan 
zwlekał z rozwiązaniem tego proble-
mu?

- Wie pan jak to jest, miałem wciąż 
czterdzieści parę lat i myślałem o so-
bie, że jeszcze dobrze wyglądam, oba-
wiałem się że to mnie jakoś oszpeci. 

A teraz widzę, że nie było się czego 
obawiać, i każdej niedosłyszącej oso-
bie doradzam taki krok. Nie sądzę, że-
by Pan dostrzegł że noszę aparaty!  Już 
nie jestem piłkarzem, ale ciągle jesz-
cze biegam, pocę się, a potem wskaku-
ję pod prysznic i - proszę mi wierzyć 
- zapominam, że w ogóle mam te apa-
raty, zupełnie nie czuję, że mam coś 
w uszach, poza tym tylko, że słyszę 
o wiele lepiej!

- A czy w takim razie także kła-
dzie się pan spać z aparatami?

- Nie, na noc je zdejmuję. Wie pan, 
moja żona jest moim policjantem i pil-
nuje, żebym o aparatach nie zapomniał 
(śmiech). Prawda jest taka, że nie mo-
gę bez nich funkcjonować, a teraz kiedy 
będę siedział na ławce trenerskiej w cza-
sie EURO 2012, najważniejsze jest, że-
bym nie zapomniał o tym (tu Morten Ol-
sen pokazuje maleńkie baterie).

- Jak często trzeba wymieniać ba-
terie?

- O, nie tak często, naprawdę dłu-
go wytrzymują. Baterie też są coraz 
lepsze, więc akurat to nie stanowi żad-
nego problemu. Ważne, żeby nie zapo-
mnieć ich mieć przy sobie. Oczywiście 
jak przegramy mecz, to wolałbym ich 
nie mieć w aparatach i nie słyszeć, jak 
wszyscy będę narzekać! Wtedy wolał-
bym powiedzieć, „Przepraszam, nie 
mam dziś baterii w aparacie, nie sły-
szę co mówicie..” (śmiech). A tak serio, 
to bez aparatów nie mógłbym w ogóle 
funkcjonować, dlatego ważne jest że-
bym je zawsze miał w uszach.

TOMASZ MAŃKOWSKI

Dokończenie ze strony 3

NASZ GOŚĆNASZ GOŚĆ
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Chcesz się zareklamować w „Twoim TYGODNIU”?
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a my przyjedziemy do Ciebie.
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FOT. (2X) – LESZEK ADAMCZEWSKI 
W jednym z podziemnych korytarzy ruin „Ludendorffa”.

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

BBył czwartek, 22 
lutego 1940 ro-

ku. Od prawie pół ro-
ku trwała druga woj-
na światowa, ale tu – 
w okolicach nadwar-
ciańskiego Schweri-

na oraz leżących na południe miast 
Meseritz i Schwiebus – życie toczy-
ło się jak w czasach pokoju. Miejsco-
wym przeszkadzały tylko te bunkry, 
które trzeba było omijać z daleka. 

W tamten lutowy czwartek od 
strony wioski Althöfchen w pobli-
że znajdującego się u stóp wzgórza 
mostu na Obrze przyjechała kolum-
na czarnym limuzyn korpusu dyplo-
matycznego. Z samochodów wysie-
dli oficerowie w mundurach różnych 
armii. Obok mundurów włoskich 
i hiszpańskich widać było amerykań-
skie, radzieckie, węgierskie, belgij-
skie, holenderskie... No i mundury 
gospodarzy – oficerów Wehrmach-
tu, którzy najpierw zaprosili gości na 
„skromny” żołnierski poczęstunek. 

Wojna, która – atakiem Trzeciej 
Rzeszy na Polskę – wybuchła 1 wrze-
śnia poprzedniego roku, nie obję-
ła jeszcze większości państw świata. 
Przede wszystkim neutralność w eu-

W lutym 1940 roku Polski nie było już na mapach Europy i nie 
było też potrzeby ukrywania fortyfikacji międzyrzeckich. W naj-
śmielszych wyobrażeniach nikt w Berlinie nie przewidywał, że 
kiedyś mogą się one jeszcze przydać Trzeciej Rzeszy w inny 
sposób niż cel wycieczki attaches wojskowych. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

W poszukiwaniu podziemnych koszar W poszukiwaniu podziemnych koszar 

ropejskim konflikcie zachowywały 
nadal Stany Zjednoczone Ameryki, 
a stalinowski Związek Radziecki był 
faktycznym sojusznikiem Niemiec. 
Adolf Hitler planował jednak dalsze 
podboje. Tym razem na zachodzie 
Europy. I by uśpić czujność świato-
wej, a przede wszystkim zachodnio-
europejskiej opinii publicznej, akre-
dytowanym w Berlinie attaches woj-
skowym zafundowano wycieczkę na 
wschodnie rubieże tak zwanej starej 
Rzeszy, właśnie w okolice Schweri-
na, Meseritz i Schwiebus. 

Oficerom z dyplomatycznymi 
paszportami w kieszeniach Niem-
cy pokazali fragmenty umocnień 
Ufortyfikowanego Frontu Łuku 
Odry-Warty, zwanego dzisiaj Mię-
dzyrzeckim Rejonem Umocnio-
nym. Jeszcze rok wcześniej fortyfi-
kacje te, wybudowane kosztem mi-
lionów marek w okolicach wymie-
nionych wyżej miast, które dzisiaj 
noszą polskie nazwy: Skwierzyna, 
Międzyrzecz i Świebodzin, objęte 
były najściślejszą tajemnicą woj-
skową Rzeszy. Po pokonaniu Pol-
ski, przeciwko której je wzniesiono, 
obawiając się niespodziewanego 
ataku Wojska Polskiego na Berlin, 
okazały się Niemcom nieprzydatne. 
Do takiego zresztą wniosku doszedł 
Hitler już w maju 1938 roku, gdy 
przeprowadził inspekcję umocnień 
terenowych w widłach Odry i War-
ty, polecając przerwać tę nadzwy-

czaj kosztowną budowę. Polska nie 
zagrażała już Niemcom. 

W lutym 1940 roku Polski nie 
było już na mapach Europy i nie 
było też potrzeby ukrywania forty-
fikacji międzyrzeckich. W najśmiel-
szych wyobrażeniach nikt w Berli-
nie nie przewidywał, że kiedyś mogą 
się one jeszcze przydać Trzeciej Rze-
szy w inny sposób niż cel wyciecz-
ki attaches wojskowych. Fakt, że je 
właśnie pokazano dyplomatom, a nie 
umocnienia Linii Zygfryda, świad-
czył, iż te fortyfikacje generałowie 
niemieccy cenili najwyżej. Demon-
strując zaś obiekty o wybitnie obron-
nym charakterze, chciano pokazać 
światu, że Rzesza nie ma agresyw-
nych zamiarów. 

Podczas wycieczki zabroniono 
oficerom-dyplomatom wykonywania 
zdjęć i odręcznych szkiców, czego 
przestrzegania dyskretnie pilnowa-
li oficerowie kontrwywiadu Abweh-
ry. Nie brakowało też grzanego wina 
oraz wyśmienitego piwa i parówek, 
którymi częstowano gości na każ-
dym postoju. 

A jednak attache wojskowy 
Ambasady Stanów Zjednoczonych 
w Berlinie miał oczy otwarte. I zna-
komitą pamięć. Nie zmogło go grza-
ne wino, nie zwiodły wymijające acz 
uprzejme odpowiedzi gospodarzy. Po 
powrocie do Berlina sporządził do-
kładny raport, który zawierał rysun-
ki i szczegółowy opis zwiedzanych 
obiektów. 

Z zachowanych w archiwach 
amerykańskich dokumentów moż-
na się między innymi dowiedzieć, że 
w tamtej wycieczce USA reprezento-
wali pracownicy attachatu wojskowe-
go: pułkownik Peyton, majorzy Ho-
henthal i Vanaman oraz kapitan Lo-
vell. Tam też znajduje się raport puł-
kownika Peytona z 26 lutego 1940 
roku, a więc sporządzony cztery dni 
po wycieczce w okolice Meseritz. Do 
swego raportu pułkownik dołączył 
szkice i rysunki, przede wszystkim 
pokazanej wówczas attaches ekspe-
rymentalnej grupy warownej „Luden-
dorff” koło wioski Althöfchen. 

Ta wioska nosi dzisiaj nazwę Sta-
ry Dworek i od lat jest celem wypraw 
poszukiwaczy skarbów. Eksplorato-
rzy odwiedzają też pobliskie wzgó-
rze, zwane Lisią Górą, wewnątrz 
którego i na jego szczycie w latach 
1935-1936 Niemcy wybudowali 
wspomnianą grupę warowną „Lu-
dendorff”. Jej załoga, ukryta w sze-
ściu schronach bojowych (pancer-
werkach) połączonych ze sobą pod-
ziemnymi korytarzami, miała bro-
nić mostu drogowego przerzucone-
go przez wijącą się u podnóża Lisiej 
Góry Obrę. 

Z tej grupy warownej, którą 
w 1940 roku Niemcy pokazali at-
taches wojskowym, pozostało tylko 
ogromne rumowisko zwałów żelbe-
tu. Wszystkie obiekty „Ludendorf-
fa” zostały wysadzone w powietrze 
przez załogę niemiecką po trzech 
dniach walki w okrążeniu z żołnie-
rzami Armii Czerwonej zimą 1945 
roku. Potężna to musiała być eks-
plozja, która ważące setki ton blo-
ki żelbetu i stalowe kopuły pan-

cerwerków odrzuciła na odległość 
nierzadko kilkudziesięciu metrów. 
W tumanach dymu, kurzu i pyłu 
zawaliły się wewnętrzne konstruk-
cje schronów bojowych, a ogromne 
ciśnienie spłaszczyło niektóre od-
cinki korytarzy podziemnych. 

Potem całą Lisią Górę porosły 
chwasty, krzewy i drzewa. Przez dłu-
gie lata rzadko kto tu zaglądał. Do 
czasu. Ruiny „Ludendorffa” od prze-
łomu lat 80. i 90. XX wieku przycią-
gają łowców tajemnic i poszukiwa-
czy skarbów. Tych ostatnich – w po-
tocznym znaczeniu tego słowa – za-
pewne tu nie ma, ale może być coś, 
co dla poszukiwaczy mieć będzie 
ogromne znaczenie. Gdy to znaj-
dą, zyskają sławę odkrywcy kosza-
rowca. 

Są oni bowiem przekonani, że ów 
koszarowiec istnieje lub przynajmniej 
istniał, ukryty głęboko pod ziemią, 
gdzieś między kompletnie zniszczo-
nymi schronami bojowymi „Luden-
dorffa” oznaczonymi numerami 865. 
i 868. Do dzisiaj nie wiadomo tylko, 
czy te podziemne koszary – izby żoł-
nierskie, pomieszczenia socjalne, 
umywalnie i ubikacje z całym ich 
wyposażeniem – zostały zimą 1945 
roku doszczętnie zniszczone, uszko-
dzone lub tylko zwały żelbetu i ziemi 
odcięły do nich wejścia z obu stron. 

Podziemnych koszar grupy wa-
rownej „Ludendorff” poszukiwa-
li zarówno młodzi ludzie z pobli-
skiej Skwierzyny i okolic, jak i bar-
dziej od nich doświadczeni eksplora-
torzy z różnych stron Polski. Odko-

pano zasypany kilkunastometrowej 
głębokości szyb komunikacji piono-
wej w schronie numer 865. i podob-
ny szyb w obiekcie 868., przebijano 
się przez zawały. Na koszarowca nie 
natrafiano. 

W 1999 roku koszarowca „Lu-
dendorffa” szukała specjalna ekspe-
dycja z Niemiec, głównie z okolic 
Drezna. Dysponujący specjalistycz-
nym sprzętem i sporymi fundusza-
mi Niemcy próbowali dostać się do 
zawalonych podziemi tej grupy wa-
rownej nie przez ruiny pancerwer-
ków, lecz przez specjalnie wydrążo-
ny szyb mniej więcej dwudziesto-
metrowej głębokości. Poszukiwania 
prowadzone przez Niemców wywo-
łały oburzenie polskich eksplorato-
rów, którym władze centralne i lokal-
ne przeszkadzają w prowadzeniu te-
go typu prac nawet w takich ruinach, 
jak „Ludendorff”. Pod naciskiem lo-
kalnej opinii publicznej zareagował 
w końcu starosta międzyrzecki, któ-
ry wydał polecenie natychmiastowe-
go przerwania prac, a jako pretekst 
wykorzystał fakt, że Niemcy – ma-
jąc formalną zgodę ówczesnego p. 
o. wojewódzkiego konserwatora za-
bytków województwa lubuskiego na 
prowadzenie prac eksploracyjnych – 
nie mieli takowej na prowadzenie 
prac budowlanych. A za nie starosta 
uznał wykonane zabezpieczenie drą-
żonego szybu. 

„Ludendorff” nie odsłonił więc 
swych wszystkich tajemnic. 

Ruiny grupy warownej „Ludendorff” koło Starego Dworka niedaleko Skwie-
rzyny. 
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TAK  MYŚLĘ

Powiem tak, niby wszystko jest 
zgodne z obowiązującym pra-

wem, ale niesmak pozostaje. I ta-
kie wewnętrzne poczucie, że da-

lekie to od gło-
szonych z am-
bony mądrości. 
Okazuje się po 
raz kolejny, że 
łatwiej pouczać 
innych, jak po-
winno się żyć, 

SPORT

wie z poznańskiego liceum nie są 
temu winni. W 2007 roku tam-
tą decyzję uznano za bezpraw-
ną i kuria zaczęła myśleć o za-
robieniu kilku milionów złotych. 
I zarobiła.

Nie pierwszy zresztą raz. By-
wało, gdy księża bez cła mogli 
sprowadzać samochody z zagra-
nicy i takie właśnie auta zale-
wały polski rynek samochodów 
używanych. Było to jawne oszu-
kiwanie Skarbu Państwa, ale co 
tam – nie jest to w końcu zda-
je się grzech śmiertelny, a kole-
ga przecież może dać bez proble-
mu rozgrzeszenie, bo sam takiego 
samego będzie za chwilę potrze-
bował. Anegdotyczne są już sytu-
acje, gdy państwo oddawało księ-
żom ziemię (którą ci wcześniej za-
brali chłopom) za bezcen, a ci już 
po kilku dniach ją odsprzedawa-
li koncernom lub korporacjom za 
miliony. Dzisiaj ci, co podejmo-
wali takie decyzje, boją się proku-
ratora, CBA i wielu innych, choć 
Boga jakoś nie za bardzo się bo-
ją. I wiecznego potępienia, piekła 
też jakoś nie.

Kuria poznańska załatwiła co 
miała do załatwienia, prezydent 
Grobelny jakoś tak nie zawalczył 
walecznie i sprawa jest załatwio-
na. Miliony przelane zostaną na 
kościelne konto, a za kilka lat ku-
ria dostanie jeszcze budynek. Dzi-
siaj mówi się, że mają tam być ko-
ścielne placówki oświatowe. Dzi-
siaj, ale... przecież tylko krowa 
nie zmienia poglądów, prawda? 
Biskup może jak go oświeci, jak 

najbardziej. Może więc okazać 
się w owym 2016 roku, że budy-
nek ten – a raczej grunt, na któ-
rym stoi liceum przy ulicy Gło-
gowskiej – kupi za kolejne mi-
liony jakiś taki Kulczyk. I zaro-
bi swoje, i wybuduje w tym miej-
scu, co chce.

Znam wielu ludzi, którzy 
w czasie wojny stracili całe swo-
je majątki, w okresie okupacji 
walczyli o wolną Polskę i byli bi-
ci do nieprzytomności w Gestapo. 
Potem, po tak zwanym wyzwole-
niu, byli katowani w tych samych 
więzieniach i w tych samych ce-
lach przez komunistów. Następ-
nie przez wiele lat, jako „wrogo-
wie ludu” nie mogli znaleźć żad-
nej pracy i umierali schorowani, 
rozżaleni, w potwornej biedzie. 
Tym ludziom jakoś nikt nie zwra-
cał zagrabionego także przez ko-
munistów majątku, ich los nikogo 
nie obchodził. I nie obchodzi.

Dlatego z takim niesmakiem 
przyglądam się historii związa-
nej z budynkiem przy ulicy Gło-
gowskiej, który zresztą wcześniej 
też Kościół dostał w prezencie – 
sam go za swoje nie wybudował. 
Z niesmakiem i przestaję się dzi-
wić, że kościoły – także w Polsce 
– powoli wyludniają się. Kler bo-
wiem innych lubi pouczać jak żyć, 
choć sam żyje niekiedy niegodnie. 
To nic innego, jak podwójna mo-
ralność. A Bóg na to wszystko pa-
trzy z góry...

TOMASZ MAŃKOWSKI 

na czym polega przyzwoitość, niż 
postępować tak samemu. Dwie 
miary. Znowu dwie miary.

Poznań podpisał porozumie-
nie z Archidiecezją Poznańską 
w sprawie użytkowania budyn-
ku przy ulicy Głogowskiej przez 
VIII Liceum Ogólnokształcące. 
W myśl tego porozumienia Po-
znań zobowiązał się wyprowa-
dzić placówkę oświatową z tego 
budynku do 2016 roku, a do tego 
czasu płacić księżom miesięcz-
ny czynsz w wysokości 53.000 
złotych. Oprócz tego miasto ma 
przelać na konto kurii 4,5 milio-
na złotych za dotychczasowe – 
tak zwane bezumowne – korzysta-
nie z tego obiektu. Kuria dostała 
więc to, co chciała czyli kasę.

Budynek ten w 1956 roku wy-
właszczono na rzecz Skarbu Pań-
stwa, jak setki tysięcy innych bu-
dynków w tym okresie komuni-
stycznego bezprawia. Takie były 
czasy i nauczyciele oraz ucznio-

PodwPodwóójna moralnojna moralnośćść

„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

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
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ceny

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA 
PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW!

W ramach projektu „Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu” 
realizowanego na terenie woj. wielkopolskiego zaplanowano 3 cykle 
szkoleń:

•  Zarządzanie kapitałem ludzkim
•  Pozafinansowe metody motywowania pracowników
•  Elastyczne formy zatrudnienia

JEŚLI JESTEŚ:
•  PRACOWNIKIEM MIKRO- LUB MAŁEGO 

PRZEDSIĘBIORSTWA Z WOJ. WIELKOPOLSKIEGO 
DZIAŁAJĄCEGO W BRANŻY HANDLOWEJ, 
HOTELOWEJ I TURYSTYCZNEJ,

•  W PRZEDZIALE WIEKOWYM 50+, 
•  ZATRUDNIONY NA STANOWISKU KIEROWNICZYM 

LUB WYŻSZEGO SZCZEBLA.
Nie zwlekaj! Zadzwoń, napisz: tel. 661 174 303, e-mail: 
wiedza-doswiadczenie@proself.pl i zajrzyj na naszą stronę: 
WWW.wiedzaidoswiadczenie.pl

Terminy szkoleń ustalane są po zebraniu liczby 10 uczestników 
projektu. 
Pierwsze szkolenia już w CZERWCU 2012.
Chcesz wziąć udział w projekcie? A może chciałbyś/-łabyś aby 
Twoi pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje?

Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy kobiety!
 

Projekt:  „Wiedza i  doświadczenie  w zarządzaniu” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VIII. Regionalne 
kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w regionie, 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji 
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt „Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu” współfinansowany jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Poznanianka wśród odważnych
Sukcesem zakończyła się wyprawa Katarzyny Siekierzyńskiej 
z Poznania, Agnieszki Siejki z Torunia i Ewy Grewling z Kcynia, 
czyli Pierwszej Polskiej Kobiecej Zimowej Ekspedycji na New-
tontoppen, najwyższy szczyt Spitsbergenu.

W tak ekstremalnych warun-
kach, z temperaturami do-

chodzącymi do minus 40 stopni 
Celsjusza, spotęgowanymi mroź-
nym wiatrem, wyprawa stała się 
definicją tego, co ekstremalne. 
E.Leclerc Poznań zaangażował 
się w wyprawę odważnych kobiet 
sponsorując im paczki żywnościo-
we po 20 kilogramów każda, spe-
cjalnie skomponowane i przysto-
sowane do spożywania w tak nie-
naturalnych warunkach. 

- Bez tego wsparcia nasza wy-
prawa nie doszłaby do skutku - 

powiedziała zdobywczyni szczy-
tu, Katarzyna Siekierzyńska z Po-
znania.  - Z naszych paczek z pro-
wiantem najbardziej przydatne by-
ły słodycze, bakalie i makarony. 
Przy tak ciężkim wysiłku jakim jest 
ciągły marsz, podchodzenie pod 
górę i jednoczesne ciągnięcie za 
sobą sań z ekwipunkiem potrzebo-
wałyśmy znacznie więcej niż stan-
dardowe 2000 kalorii dziennie. Tak 
więc pod koniec dnia wielką przy-
jemnością było dla nas np. zjedze-
nie chałwy, która idealnie spraw-
dziła się w ujemnych temperatu-
rach, nie zamarzając jak czekola-
da czy batoniki. 

Wyprawa na największą wy-
spę Norwegii, leżącą w archipela-
gu Svalbardu na Morzu Arktycz-
nym, była pierwszym czysto kobie-
cym wyzwaniem rzuconym tej gó-
rze. Wcześniej zimą, na jej szczy-
cie stawali tylko pochodzący z Pol-
ski mężczyźni. 
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DZIAŁKI BUDOWLANE DLA CIEBIE 
WÓJT GMINY DUSZNIKI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości

MIEJSCOWOŚĆ NR DZIAŁKI POW. CENA WYWOŁAWCZA
BRUTTO NR KW PRZEZNACZENIE MEDIA DOSTĘPNE 

W ZASIĘGU (DROGA)
 Duszniki 883/21 681m2 36.767,16 zł PO1A/00020 471/7 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące P W Ks G
 Duszniki 883/22 688m2 37.142,31 zł PO1A/00020 471/7 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące P W Ks G
Duszniki  883/23 634 m2 34.297,32 zł PO1A/00020 471/7 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące P W Ks G 
Duszniki 883/24 576 m2 31.250,61 zł PO1A/00020 471/7 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące P K W Ks G
Duszniki 883/25 579 m2 31.408,05 zł PO1A/00020 471/7 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące P K W Ks G
Duszniki 883/26 934 m2 57.575,00 zł PO1A/00020 471/7 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące P K W Ks G
Duszniki 883/28 980 m2 60.362,25 zł PO1A/00020 471/7 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące P K W Ks G
Duszniki 883/30 635 m2 34.350,21 zł PO1A/00020 471/7 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące P K W Ks G
Duszniki 883/32 647 m2 34.981,20 zł PO1A/00020 471/7 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące P K W Ks G
Sędzinko 524/8 719 m2 46.347,80 zł PO1A/00020273/9 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące P W G 
Sędzinko 524/12 700 m2 35.237,04 PO1A/00020273/9 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące P W G 
Sędzinko 524/13 749 m2 37.650,30 PO1A/00020273/9 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące P W G 

Zalesie-obręb Sędzinko 386/12 1.474m2 61.183,89 PO1A/00020273/9 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące P W T
Zalesie – obręb Sędzinko 386/13 1.216m2 53.086,80 PO1A/00020273/9 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące P W T 
Zalesie – obręb Sędzinko 390/10 796 m2 37.463,30 PO1A/00020273/9 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące P W T

Grzebienisko 420/7 968 m2 53.268,84 PO1A/00020273/9 Pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące P W T 
Sękowo 335/8 786 m2 32.117,76 PO1A/00022688/5 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące w zasięgu działki: PWTG Ks
Sękowo 335/9 784 m2 32.037,81 PO1A/00022688/5 Pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące w zasięgu działki: PWTG Ks

Sędziny – obręb Sędzinko 296/3 16.971m2 447.903,27 zł PO1A/00022686/1 pod aktywizację gospodarczą w zasięgu: GTWP
Sędziny-obręb Sędzinko 296/4 10.674 m2 288.667,00 zł PO1A/00022686/1 pod aktywizację gospodarczą w zasięgu: GTWP

29 maja 2012 roku odbyła 
się XXIII sesja Rady Gmi-

ny Duszniki, w której uczestniczy-
ło 15 radnych. Podczas obrad radni 
wysłuchali informacji wójta Adama 
Woropaja o podejmowanych dzia-
łaniach w okresie międzysesyjnym, 
a następnie rozpoczęto procedurę ab-
solutoryjną.

Radni – po rozpatrzeniu spra-
wozdania z wykonania budżetu, 
sprawozdania finansowego oraz po 
zapoznaniu się z informacją o sta-
nie mienia komunalnego – podjęli 
dyskusję, w trakcie której udzielano 

dodatkowych wyjaśnień związanych 
głównie z inwestycją budowy sali 
sportowej w Dusznikach. 

Sprawozdanie finansowe za 2011 
rok zostało zatwierdzone jednogło-
śnie. Za wnioskiem Komisji Rewi-
zyjnej głosowało 10 radnych, 4 by-
ło przeciwnych, a 1 radny wstrzymał 
się od głosu – tym samym: absoluto-
rium wójtowi Adamowi Woropajo-
wi Gminy Duszniki za 2011 rok zo-
stało udzielone bezwzględną więk-
szością głosów ustawowego składu 
Rady. (na)

Wójt z absolutorium

1.  Budowa kanalizacji sanitarnej Sędziny – Wierzeja oraz 
przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach 
zabudowy rozproszonej (ul. Chełmińska w Dusznikach) 3 480 564 zł

2.  Modernizacja ul. Szkolnej w Sękowie 482 968 zł
3.  Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 

Duszniki – Chełmno  415 806 zł
4.  Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 

– ul. Lipowa w Grzebienisku  306 550 zł
5.  Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 

Młynkowo – Sarbia 173 450 zł
6.  Odnowa wsi Młynkowo    322 923 zł
7.  Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Szkoły 

Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego 
w Grzebienisku 67 718 zł

Wykonano również wiele mniejszych, choć bardzo ważnych inwe-
stycji, jak modernizacja oczyszczalni ścieków w Grzebienisku, utwar-
dzenie drogi gminnej w Niewierzu, budowa boiska w Chełminku, mo-
dernizacja świetlicy i placu zabaw w Mieściskach oraz budynku OSP 
Sarbia, budowa wiaty na polanie Czarny Bocian, oraz dokumentację 
projektową na kolejne inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnych 
i wodociągowych, modernizacji ul. Kolejowej w Dusznikach, odno-
wy wsi Kunowo czy budowy boiska Orlik w Dusznikach. 

W 2011 roku nie udało się zrealizować inwestycji budowy sa-
li sportowej w Dusznikach ze względu na niesolidnego wykonaw-
cę, z którym rozwiązano umowę. Obecnie trwają prace nad opraco-
waniem nowego projektu sali i wyborem nowego wykonawcy tej in-
westycji. Sala sportowa powinna zostać oddana do użytku do końca 
2013 roku.

Najważniejsze inwestycje, wykonane 
w 2011 roku w GMINIE DUSZNIKI

Wyżej wymienione nieruchomości stanowią własność Gminy Duszniki.
Przetarg odbędzie się w dniu 06 lipca 2012 roku o godzinie 9:00 w sali Urzędu Gminy w Dusznikach, 
ul. Sportowa 1 – pokój nr 16.
W a r u n k i e m  p r z y s t ą p i e n i a  d o  p r z e t a r g u  j e s t  w p ł a c e n i e  w a d i u m 
w wysokości  10% ceny wywoławczej  na konto Urzędu Gminy w Dusznikach                                      
nr 56907200020000012720000007 w Banku Spółdzielczym w Dusznikach do dnia 03 lipca 2012 
roku.

Jeżeli oferent nie wygra przetargu to po jego zakończeniu wadium zostanie zwrócone.
Cena brutto osiągnięta w przetargu zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
Przeniesienie prawa własności odbędzie się w Kancelarii Notarialnej na koszt nabywcy. Wójt 
Gminy Duszniki informuje, iż przetarg może być odwołany za podaniem przyczyny odwołania.
Z dodatkowymi warunkami o przetargu wyżej wymienionych nieruchomości, można zapoznać się 
w Urzędzie Gminy Duszniki, pokój nr 3 i 4 , telefonicznie 61 29-56-530 oraz  na stronie internetowej   
www.duszniki.eu.

Kanalizacja Sędziny–Wierzeja

Ul. Lipowa w Grzebienisku.

Odnowa wsi Młynkowo.

Droga powiatowa Młynkowo Sarbia.
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PoznaPoznań ń przyjazny przyjazny 
kibicom i turystom!kibicom i turystom!
Miasto Poznań przygotowało wiele propozycji dla kibiców i tury-
stów zamierzających bliżej poznać nasze miasto i jego atrakcje 
podczas UEFA EURO 2012. 

Na terenie całej Strefy Kibica 
w Poznaniu obowiązywać będzie 
bezgotówkowy system płatności. 
Wszystkie transakcje zawierane bę-
dą za pomocą kart prepaid, tj. pay-
pass (stosowane przez MasterCard) 
lub paywave (stosowane przez Visa). 
Dla osób, które nie mają jeszcze kart 
tego typu, przygotowana została spe-
cjalna propozycja. 

Jeden z banków specjalnie dla 
Strefy Kibica w Poznaniu przygoto-
wał bezpłatne karty prepaid z wize-
runkiem Stadionu Miejskiego i lo-
giem Poznania - Miasta Gospoda-
rza. 

Karty można bezpłatnie wyrobić 

w Strefie wpłacając kwotę pierwsze-
go doładowania w wysokości 30 zł. 
Kwota ta znajdzie się automatycznie 
na karcie. Co oznacza, że od razu 
można z niej korzystać w punktach 
gastronomicznych w Strefie Kibica, 
jak również poza nią. Nabywca karty 
dedykowanej Strefie Kibica nie po-
niesie żadnych koszów związanych 
z wyrobieniem tej karty. 

Płatności bezgotówkowe będą 
także ułatwieniem dla kibiców za-
granicznych, którzy nie będą mu-
sieli wymieniać pieniędzy na zło-
tówki. W Strefie mogą nabyć kartę 
wpłacając pierwszą kwotę dołado-
wania w euro. Także ta waluta bę-

FOT. -ARCHIWUM
NA MECZ AUTOBUSEM. ContiBusy nie dość, że CIEKAWIE wyglądają, to jeszcze będą woziły za darmo podczas 
Mistrzostw kibiców i turystów. (na)

Aby ułatwić fanom wchodzenie i opuszczanie te-
renu Strefy, przewidziano 5 wejść i 3 wyjścia, 

jak również 5 wyjść ewakuacyjnych. Wejścia to łącz-
nie 41 tuneli wejściowych zlokalizowanych w 3 stre-
fach. Z myślą o osobach niepełnosprawnych powsta-
ła również specjalna platforma o powierzchni 185 m2, 
która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie sce-
ny głównej. 

Fani będą mogli obejrzeć komplet 31 meczów 
UEFA EURO 2012 na 3 telebimach o rozmiarach 100, 
30 i 15 m2. Goście Strefy korzystać będą z 7 punktów 
gastronomicznych - 4 z nich znajdą się na placu Wol-
ności, 3 na Alejach Marcinkowskiego.

W poznańskiej Fan Zonie nie zabraknie również 
atrakcji muzycznych. Na koncertach na scenie głównej 
zagra ponad 40 artystów. Dodatkowe niespodzianki 
przewidziane są także dla najmłodszych kibiców. Wła-
śnie do nich kierowana jest Strefa Junior, w ramach 
której będą odbywać się zajęcia plastyczne, warszta-
ty artystyczne, zawody sportowe, pokazy filmów dla 
dzieci, „Ale Kino z piłką” oraz gry edukacyjne.

Nad bezpieczeństwem osób bawiących się w Stre-
fie czuwać będzie 307 pracowników ochrony i ratow-
nicy medyczni zlokalizowani w 3 punktach medycz-

nych oraz w 1 umieszczonym na zewnątrz w bez-
pośrednim sąsiedztwie Fan Zon. 136 wolontariuszy 
wspierać będzie służby informacyjne i medyczne oraz 
pracowników Strefy Kibica. Wolontariusze będą m.in. 
udzielać informacji na temat komunikacji w Strefie 
oraz jej sąsiedztwie, jak również o atrakcjach prze-
widzianych dla kibiców. Cały teren imprezy będzie 
monitorowany przez system monitoringu wizyjnego 
oparty w 90% na kamerach szybkoobrotowych oraz 
w 10% na kamerach stacjonarnych.

Strefa Kibica ma pozostać także miejscem czy-
stym, gdzie dba się o ochronę środowiska i segrega-
cję odpadów. Na jej terenie umieszczonych zostanie 
90 punktów do selektywnej zbiórki odpadów złożo-
nych z 3 kubłów połączonych ze sobą (każdy z nich 
o pojemności 240 litrów). W celu stałego opróżniania 
koszy wyznaczono 3 miejsca tymczasowego składo-
wania worków z odpadami oraz punkt zbiorczy znaj-
dujący się w pobliżu bramy technicznej.

Transmisję tego, co się dzieje na placu Wolności 
i na Alejach Marcinkowskiego zapewni 5 kamer re-
alizacyjnych. Poznańska Strefa Kibica będzie otwar-
ta łącznie przez 260 godzin i pojawi się w niej około 
500.000 kibiców. (na)

PoznaPoznańńska Strefa Kibica w liczbachska Strefa Kibica w liczbach
Oficjalna Strefa Kibica UEFA EURO 2012 to powierzchnia 17.000 m2 w obrębie placu Wolności 
i Alei Marcinkowskiego, która pomieści maksymalnie 30.000 kibiców. W trakcie turnieju orga-
nizatorzy spodziewają się średnio około 18.000 fanów dziennie. Do ich użytku oddane zostaną 
2 Trybuny Komfort z 1000 miejsc siedzących oraz ekskluzywna Strefa Hospitality.

Bez gotBez gotóówkiwki
Bezgotówkowy system płatności będzie obowiązywał w Strefie Ki-
bica w Poznaniu. Każda osoba, która posiada już jakąkolwiek kartę 
paypass lub paywave, może korzystać z niej w Fan Zone. Dla tych, 
którzy jeszcze kart nie posiadają, przewidziano możliwość bezpłat-
nego wyrobienia w Strefie karty z limitowanej edycji MasterCard(r) 
UEFA EURO 2012 przygotowanej specjalnie dla poznańskiej Strefy.

dzie przyjmowana przy kolejnych 
doładowaniach. 

Karty wyrabiane i doładowywa-
ne będą w dwóch punktach banku 
- koło fontanny na pl. Wolności i na 
Al. Marcinkowskiego (na wysoko-
ści Muzeum Narodowego). Kolej-
ne doładowania można zrealizować 
w Strefie na stoiskach banku, przele-
wem z rachunku z dowolnego ban-
ku, wpłatą gotówki w oddziałach 
banku lub na poczcie. Od momentu 
nabycia karty można posługiwać się 
nią także poza Strefą Kibica, używa-
jąc jej jako standardowej karty płatni-
czej. Dzienny limit transakcji na kar-
cie wynosić będzie 500 zł.

Karty prepaid – przypomnijmy - 
pozwalają na wygodne i łatwe płace-
nie do 50 zł bez konieczności poda-
wania PIN-u. Należy jednak pamię-
tać o podstawowych zasadach bez-
pieczeństwa. Zgromadzone na karcie 
pieniądze, które nie zostaną wyko-
rzystane do końca roku, będzie moż-
na wypłacić z dowolnego bankomatu 
lub poprzez usługę Cash Back.

Karty w Fan Zone będzie moż-
na nabyć tylko w czasie działania 
Strefy, czyli od 8 czerwca do 1 lipca. 
W Strefie dostępne będą także kar-
ty o wartości 50 zł do nabycia u ho-
stess, które będą spacerowały po te-
renie Strefy. Ta kwota także będzie 
od razu do wykorzystania w punk-
tach gastronomicznych.

W Strefie Kibica można używać 
dowolnej karty paypass lub paywa-
ve, niezależnie od terminu nabycia 
karty i banku, który wydał kartę. 

WWielbiciele zabytków i historii 
będą mogli skorzystać z bez-

płatnych przechadzek po mieście 
z przewodnikiem. Dwugodzinny 
spacer po Starym Mieście i okoli-
cy oraz Ostrowie Tumskim to naj-
lepszy sposób, aby poczuć nietuzin-
kowy, niepowtarzalny klimat tych 
miejsc i poznać serce miasta oraz 
jego atrakcje. Przechadzki będą od-
bywać się codziennie w różnych 
wersjach językowych m.in. w języ-
ku polskim, angielskim i włoskim.

Dla tych, którzy wolą same-
mu odkrywać uroki naszego miasta 
zapraszamy do skorzystania z bez-
płatnych audioprzewodników po 
Poznaniu! Z audioprzewodnikami 
można zwiedzać miasto we wła-
snym tempie i w dowolnej kolejno-
ści. W każdej chwili można prze-
rwać zwiedzanie, odpocząć delek-
tując się rogalem świętomarciń-
skim, usiąść w kawiarni, skoszto-
wać specjałów poznańskich restau-
racji. I ponownie wrócić na trasę 
zwiedzania. 

Miasto Poznań przygotowało 
propozycję czterech tematycznych 
tras turystycznych: Najstarszy Po-
znań, Stare Miasto, Poznań XIX-
-wieczny, Szlakiem modernizmu. 
Audioprzewodniki zostały przygo-
towane w formacie mp3.

Wystarczy pobrać pliki ze strony 
miasta www.poznan.pl/turystyka, 
przenieść je do odtwarzacza mp3, 
telefonu komórkowego lub innego 
urządzenia odtwarzającego dźwięk 
i można rozpocząć zwiedzanie peł-
ne niezapomnianych wrażeń.

Aby zapewnić kibicom i tury-
stom jak najszerszy dostęp do in-
formacji o mieście i jego atrakcjach 
Miasto Poznań podczas UEFA 
EURO 2012 uruchomi dodatko-
we punkty informacji turystycz-
nej w Strefie Kibica, na stadionie, 
w starej części dworca PKP oraz 
w FanCampie Carlsberga. Na no-
wo otwartym dworcu PKP rozpocz-
nie również swoją działalność nowy 
punkt informacji miejskiej. 

Podczas Mistrzostw zostaną 
także wydłużone godziny otwar-
cia wszystkich punktów informa-
cji miejskiej. 

Miasto Poznań chcąc umożliwić 
mieszkańcom, kibicom i turystom 
szerszy dostęp do informacji o mie-
ście i jego atrakcjach, będzie konty-
nuowało projekt « Mobilne punkty 
informacji turystycznej », który zo-
stał przygotowany również z myślą 
o promocji turystycznej Poznania 
na EURO 2012. Był to pierwszy te-
go typu projekt w Polsce. Przeszko-

leni informatorzy będą poruszać się 
po mieście przez 7 dni w tygodniu 
na specjalnie oznakowanych rowe-
rach i w oznakowanych strojach. 
Trasa ich przejazdu obejmuje najpo-
pularniesze i najczęściej odwiedza-
ne przez turystów miejsca. Projekt 
rozpocznie się 1 czerwca, a skończy 
31 sierpnia 2012 r.

Działające od zeszłego roku 
w Poznaniu multimedialne kioski 
informacyjne zapewnią kibicom 
i turystom szybki dostęp do boga-
tego zasobu wiedzy o ofercie tury-
stycznej Poznania i regionu - ba-
zie noclegowej i gastronomicznej, 
zabytkach, szlakach turystycznych 
czy zbliżających się imprezach. In-
formacje są dostępne w polskiej, 
angielskiej i niemieckiej wersji ję-
zykowej. Urządzenia wyposażono 
w Internet i kamerę. Dzięki temu 
można wysłać najbliższym wirtual-
ną pocztówkę z Poznania oraz krót-
kie filmy. Ponadto dostępna jest 
bezprzewodowa sieć Wi-Fi w pro-
mieniu co najmniej 10 m wokół 
każdego infokiosku. Za pośrednic-
twem infokiosków istnieje także 
możliwość odczytu kodów QR. 

Materiały promocyjne miasta 
dotyczące atrakcji turystycznych 
są i będą dostępne we wszystkich 
punktach informacji, a także na sto-
jakach miejskich w hotelach, muze-
ach i innych instytucjach. Wszyst-
kie zainteresowane obiekty nocle-
gowe w Poznaniu otrzymały ze-
staw materiałów promocyjnych do 
dystrybucji podczas UEFA EURO 
2012. Poznańscy wolontariusze 
również otrzymają materiały pro-
mocyjne pomocne kibicom i tury-
stom. To z pewnością również roz-
szerzy dostęp do informacji o mie-
ście i jego ofercie. Wszystkie mate-
riały promocyjne dotyczące atrak-
cji turystycznej miasta są dostępne 
na stronach internetowych miasta 
w wersji elektronicznej. 

Chcąc wyjść naprzeciw zmo-
toryzowanym kibicom i turystom, 
Miasto Poznań wraz Wielkopolską 
Organizacją Turystyczną w porozu-
mieniu z Autostradą Wielkopolską 
S.A. będzie również zachęcało do 
skorzystania z wielu atrakcji rozda-
jąc kierowcom bezpłatne materia-
ły promocyjne w punktach poboru 
opłat na autostradzie A2.

Miasto uruchomiło także stro-
ny internetowe Poznania poświęco-
ne m.in. turystyce w dodatkowych 
wersjach językowych : włoskiej, 
chorwackiej, hiszpańskiej i protu-
galskiej. 
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W  miarę zbliżania się do otwarcia Strefy Kibi-
ca UEFA EURO 2012 wszyscy zainteresowani 

wydarzeniami związanymi z tą imprezą, mają moż-
liwość korzystania z coraz większej liczby kanałów 
informacyjnych, gdzie publikowane są aktualne wia-
domości. 

Od początku kwietnia czynny jest punkt konsul-
tacyjny dla mieszkańców okolic Strefy Kibica, który 
znajduje się w biurze organizatora Fan Zone na Al. 
Marcinkowskiego 11/24. Punkt czynny jest w ponie-
działki w godz. 9-11 i w środy między 16 a 18. Infor-
macje można uzyskać także w godzinach funkcjono-
wania biura pod nr tel. 61 222-63-64 oraz w miejskim 
callcenter pod numer 61 646-33-44.

- Informacje udzielane mieszkańcom w przeważa-
jącej mierze dotyczą zmian w organizacji ruchu w ob-
szarach przylegających do Strefy Kibica - mówi Joan-
na Janowicz Strzyżewska, rzecznik prasowy spół-
ki EURO Poznań 2012, organizującej Strefę Ki-
bica. - Poznaniacy są także zainteresowani progra-
mem atrakcji, które przygotowaliśmy w Strefie na ca-
ły czas trwania turnieju. Dopytują o terminy koncer-
tów i upewniają się, czy na pewno wszystkie atrakcje 
będą nieodpłatne. 

W ciągu dnia biuro odwiedza około 20 osób, które 
oprócz mapy dotyczącej ruchu w sąsiedztwie Stadio-
nu Miejskiego oraz Strefy Kibica, mogą także pobrać 

wniosek o wydanie warunków wjazdu na teren przy-
legający do tych miejsc.

Informacje te znaleźć można również na standach 
ustawionych na Al. Marcinkowskiego w okolicy pl. 
Wolności. Zamieszczony jest tam także harmonogram 
koncertów, przedstawień teatralnych i innych atrakcji, 
które odbędą się w Strefie oraz mapy przedstawiają-
ce zmiany w ruchu.

Mieszkańcy mogą również uzyskać informacje 
o Strefie Kibica w Poznaniu drogą mailową pisząc na 
adres mieszkancy@strefakibica.poznan.pl

Pozostałe źródła, gdzie można pozyskać informa-
cje, to:
-  strona dedykowana Fan Zone www.poznan.pl/uefa-

euro2012/strefakibica (w j. polskim i angielskim),
-  portal miejski Poznania www.poznan.pl/uefaeuro-

2012 (informacje w 7 wersjach językowych, stro-
na przystosowana jest także dla osób niedowidzą-
cych).

Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco in-
formowani o wydarzeniach w ramach EURO 2012 
i Strefy Kibica, prowadzony jest profil Oficjalnej 
Strefy Kibica na Facebooku (www.facebook.com/
StrefaKibicaPoznan), aktualne informacje o Fan 
Zone znaleźć można także na Facebooku miasta 
Poznania (www.facebook.com/Poznan), na Twitte-
rze (twitter.com/Fan_Zone_Poznan). 

PPoznańska Strefa Kibica otwarta 
zostanie już 8 czerwca o godz. 

15 i działać będzie przez 24 dni. Do 
grupy 40 artystów, których nazwi-
ska poznaliśmy w połowie maja, do-
łączyli kolejni wokaliści i zespoły. 
W sumie w poznańskiej Fan Zone 
wystąpi ponad 60 artystów reprezen-
tujących różne nurty muzyczny.

Gościem Strefy Kibica będzie 
popularna, niemiecka piosenkarka 
Oceana, która została zaproszona 
przez UEFA do wykonania oficjalnej 
piosenki Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej zatytułowanej „Endless Sum-
mer”. Tego i innych utworów artystki 
będzie można posłuchać także w Fan 
Zone podczas koncertu Oceany za-
planowanego na 12 czerwca.

Na scenie Strefy Kibica pojawi 
się również jeden z najbardziej awan-
gardowych polskich artystów - Ma-
ciej Maleńczuk z projektem Psycho-
dancing. 27 czerwca będzie moż-
na posłuchać utworów z szesnastej 
płyty artysty „Psychocountry”, któ-
rej premiera miała miejsce pod ko-
niec maja.

Trzy dni później, jako zwieńcze-
nie Imienin Miasta, ze specjalnym 
recitalem w Strefie Kibica wystąpi 
Hanna Banaszak. Choć artystka nie 
grywa koncertów plenerowych, dla 
Poznania i poznaniaków zrobiła wy-
jątek. Tu bowiem urodziła się i roz-
poczęła swoją karierę. Piosenkarka 
wystąpi 30 czerwca.

Strefę odwiedzą również prze-
bojowe panie z zespołu ludowego 
Jarzębina. Wykonana przez nie pio-
senka „Koko Euro Spoko” wybra-
na została w radiowo-telewizyjnym 
plebiscycie „Hit Biało-Czerwonych” 
na hymn reprezentacji Polski pod-
czas tegorocznych mistrzostw i na-
tychmiast stała się hitem Internetu. 
W Fan Zone zespół Jarzębina wystą-
pi 12 czerwca.

Bądź dobrze poinformowany
Organizatorzy poznańskiej Strefy Kibica zadbali o sposoby komunikacji z mieszkańcami Pozna-
nia i Wielkopolski oraz zagranicznymi kibicami planującymi odwiedzić Poznań podczas EURO 
2012. Informacji o Fan Zone - jej atrakcjach, infrastrukturze czy organizacji ruchu - można szukać 
na dedykowanych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, jak również pod nu-
merem infolinii lub bezpośrednio w biurze organizatora. 

Ponad 60 artystPonad 60 artystóóww
Ponad 60 koncertów i inicjatyw artystycznych odbędzie się na muzycznej scenie poznańskiej 
Strefy Kibica. Kolejni artyści, którzy pojawią się w Fan Zone, to Oceana, Hanna Banaszak, Maciej 
Maleńczuk i Luxtorpeda. Nie zabraknie też przebojowego zespołu ludowego Jarzębina, którego 
piosenka „Koko Euro Spoko” wygrała plebiscyt na hymn piłkarskiej reprezentacji Polski podczas 
EURO 2012. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.

Strefę Hip Hop wzmocni po-
znański raper Mrokas, który wraz 
z Sokołem i Marysią Starostą, Eldo, 
Don Guralesko i 52 Dębiec wystąpi 
20 czerwca.

Gościem poznańskiej Strefy Ki-
bica będzie także zdobywca tego-
rocznego Fryderyka w kategorii roc-
kowa płyta roku 2012 - zespół Lu-
xtorpeda. Na początku maja gru-
pa wydała drugi album zatytułowa-
ny „Robaki”, a już w dniu premie-
ry utwór „Wilki dwa” znalazł się na 
wysokich miejscach list przebojów. 
Koncert w ramach Rock Pure Ple-
asure zaplanowany jest na 25 czerw-
ca. Wtedy też wystąpią Coma, Hurt, 
Voltage Betty i Ziemianie.

Dzień później Fan Zone od-
wiedzi Vera Korthals. Pochodząca 
z Kaszub wokalistka i multiinstru-
mentalistka na swojej debiutanckiej 
płycie „Velevetka” połączyła pop 
z elementami muzyki kaszubskiej. 
26 czerwca będzie można jej po-
słuchać w ramach Poznań Alterna-
tive Energy.

28 czerwca swoje najlepsze ka-
wałki w ramach Black Night - mu-
zycznej nocy dla miłośników „czar-
nych rytmów” zaprezentują Doniu, 
Kris i grupa Ascetoholix.

Dodatkowo, w ramach bloku mu-
zycznego Warm Up, wystąpią m.in. 
zespoły: Zakręt, który łączy dźwię-
ki funky, jazzu, bluesa i rocka, gru-
pa Burbon z Jarocina, która gra kla-
syczny hard rock z heavy metalem 
i poznański Fat Roll prezentujący - 
jak sami mówią - wszystkie możliwe 
gatunki rocka.

Największych przebojów zespo-
łów Metallica i Black Sabbath bę-
dzie można posłuchać w coverach 
w wykonaniu Outsiders, a mieszan-
kę dźwięków blues-rocka, funky i fu-
sion podczas koncertu Blues Dra-
wers.

Zaplanowane są również dwa 
specjalne wydania audycji muzycz-
nych Radia Merkury. 13 czerwca 
w Strefie Kibica Sławek Bajew za-
prezentuje „Listę przebojów”, a 22 
czerwca będzie można posłuchać 
„Radio Yesterday” - audycji muzycz-
no-satyrycznej, która gości na antenie 
od prawie 20 lat i prezentuje najlep-
sze utwory lat 60. i 70. 

Szczegółowe informacje na te-
mat wszystkich koncertów i in-
nych atrakcji w poznańskiej Stre-
fie Kibica można znaleźć na stronie 
www.strefakibica.poznan.pl.

EURO 2012 W POZNANIU – WARTO WIEDZIEĆEURO 2012 W POZNANIU – WARTO WIEDZIEĆ

1 czerwca odbyła się w terenie na-
szym przedszkolu oraz w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr 80 
wielka impreza – Olimpiada Spor-
towa dla dzieci 3 i 4 letnich oraz VI 
Turniej Piłki Nożnej „EURO Przed-
szkolaków”. 

W tym roku ze względu na wa-
runki pogodowe, nastąpiła koniecz-
ność zmiany organizacji, dzieci młod-
sze i starsze miały swoje osobne roz-
poczęcie i zakończenie, oczywiście by-
ły to bardzo widowiskowe i uroczyste 
chwile. Każde z nich rozpoczęło się od 
powitania, pokazu tańców w wykona-
niu dzieci z różnych grup i tych młod-
szych i starszych oraz losowania jedne-
go z krajów biorących udział w EURO 
2012 - trakcie zabawy dzieci zmienia-
ły swoje nazwy przedszkolne na nazwę 
wylosowanego kraju.  

Mini Olimpiada sportowa dla dzie-
ci młodszych z naszego przedszkola, 
ze względu na warunki pogodowe od-
była się w 4 salach. Dzieci musiały 
pokonać 8 konkurencji sportowych, 
które zostały dla nich przygotowane 
w poszczególnych salach, za wyko-
nanie prawidłowo każdej konkuren-
cji dzieci otrzymywały pieczątkę po-
twierdzającą. 

Nad poprawnością wykonania za-
dań czuwała Małgorzata Łasińska- 
Błachowicz oraz rodzice. Dzieci bawi-
ły się w następujących konkurencjach: 
przejście przez tunel, rzuty do celu ob-
ręczami, tor przeszkód, tor przeszkód 
nr 2, skoki w workach, przewóz tacz-
ką piłek, strzały do bramki, przejazd 
deskorolką 

W tym samym czasie dzieci z na-
szego przedszkola oraz innych przed-
szkoli i szkół zaproszonych do wspól-
nej zabawy, brały udział w turnieju pił-
karskim. Nad poprawnością turnieju 
czuwała Aleksandra Kaczmarek oraz 
rodzice i dzieci z klasy 3 SP nr 80. 

Chłopcy rozgrywali swoje mecze 
natomiast dziewczyny rozgrywały tur-
niej w kibicowaniu. Chociaż były to 
rozgrywki z elementami rywalizacji, 
to celem tego turnieju było zaintereso-
wanie i zachęcanie dzieci do czynnego 
uprawiania sportu oraz miła zabawa. 

W turnieju wzięły udział: 
1.  Niepubliczne Przedszkole im. L. 

Krzemienieckiej – 4-6-latki 
2.  Przedszkole nr 41 – 5-6-latki  
3.  Przedszkole nr 67 – 6-latki 
4.  Szkoła Podstawowa nr 7 – 6-latki 
5.  Szkoła Podstawowa nr 80 – klasa 

3a, która wspomagała turniej czu-
wając nad prawidłowością wyni-
ków. 
W trakcie zabawy sportowej 

przedszkole odwiedziły maskotki EU-
RO 2012 SLAWKO i SŁAWEK, któ-
re przywitały się z każdym dzieckiem, 
następnie dzieci mogły wykonać so-
bie niepowtarzalne pamiątkowe foto-
grafie. 

W półfinałach zmierzyły się re-
prezentacje, które zajęły w grupie I i 
II miejsce. Następnie odbył się bardzo 
wyrównany finał, który został rozstrzy-
gnięty dopiero w rzutach karnych. 

I miejsce – Niepubliczne Przed-
szkole im. L. Krzemienieckiej – repre-
zentacja Włoch 

II miejsce  - Przedszkole nr 41 – re-
prezentacja Grecji

III miejsce – Niepubliczne Przed-
szkole im. L. Krzemienieckiej – repre-
zentacja Francji

IV miejsce – Szkoła Podstawowa 

NNa sportowoa sportowo
Olimpiada sportowa i VI turniej Piłki Nożnej 
Euro Przedszkolaków 2012 w Niepublicznym 
Przedszkolu im. L. Krzemienieckiej w Poznaniu.

ALEKSANDRA KACZMAREK

nr 7 – reprezentacja Angli, po przegra-
nym, pełnym emocji, bardzo wyrówna-
nym meczu o III miejsce. 

V miejsce – Przedszkole nr 67 – re-
prezentacja Niemiec

VI miejsce – Niepubliczne Przed-
szkole im. L. Krzemienieckiej – repre-
zentacja Hiszpanii.  

Dzieciom  z tej grupy należą się 
największe pochwały za wytrwałość, 
wspaniałą rywalizację, chociaż byli 
najmłodszymi zawodnikami tego tur-
nieju. 
●  Najlepszym strzelcem został Tomek 

Jeliński – 8 bramek – z naszego 
przedszkola – reprezentacja Włoch

●  najlepszym zawodnikiem został Ja-
kub z Przedszkola nr 41 – repre-
zentacja Grecji. 

●  Najlepszym bramkarzem został 
– Oliwier Gilla - reprezentacja 
Włoch.

Wśród dziewczyn wyróżniały się: 
●  Teresa z reprezentacji Włoch -  Nie-

publiczne Przedszkole im. L. Krze-
mienieckiej 

●  Weronika z reprezentacji Niemiec 
– Przedszkole nr 67

●  Amelia z reprezentacji Francji  - 
Niepubliczne Przedszkole im. L. 
Krzemienieckiej  

Oficjalne zakończenie odbyło się 
na terenie przedszkola. Wręczono na-
grody za konkurs plastyczny „EURO 
w naszym mieście” oraz za zdobyte 
miejsca w turnieju piłkarskim. 

Wszystkie dzieci otrzymały nagro-
dy, natomiast trzy pierwsze miejsca 
w rozgrywanym turnieju nagrodzone  
zostały medalami. Ten pierwszy medal 
jest dla każdego przedszkolaka drogo-
cenny. Niestety, nie udało się znaleźć 
tylu sponsorów, aby wszystkie dzie-
ci otrzymały medale, jednak wspania-
łe nagrody zorganizowane dla nich by-
ły równie atrakcyjne i w Dniu Dziecka 
sprawiły wszystkim ogromna radość.   
Każde przedszkole i szkoła otrzymały 
puchar za udział oraz dodatkowe pu-
chary za zdobyte miejsca 1-3 w turnie-
ju osobno dziewczyny i chłopcy. Pu-
chary, medale i inne niespodzianki zo-
stały ufundowane przez różne organi-
zacje, firmy, osoby indywidualne, któ-
rym serdecznie dziękujemy. 
•  Wielkopolski Związek Piłki Nożnej 
•  „ Twój TYDZIEŃ WIELKOPOL-

SKI”
•  Centrum Trofeów Sportowych „BIL 

- CUP” 
•  Firma „Party Planer” 
•  BSA s.c.   
•  Wydawnictwo Egmont Polska
•  Fundacja Orange i TP 
•  Biuro promocji EURO 2012 - 

Urząd Miasta Poznania 
•  Adam Kowalczyk
•  Arkadiusz Jeliński  
•  Osoby indywidualne – w szczegól-

ności rodzice, którzy zakupili nagro-
dy, pomagali w szukaniu sponsorów,  
pomagali przy organizacji, sędzio-
wali podczas turnieju,  zapewniali 
opiekę medyczną. 

Upominki Upominki 
Euro2012Euro2012
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Raport przedstawia analizę sy-
tuacji absolwentów z  278 

szkół ponadgimnazjalnych z Po-
znania i powiatu poznańskiego. 
Badaniu poddano grupę absol-
wentów rocznika 2011 z poznań-
skich szkół publicznych i nie-
publicznych, którzy od mar-
ca 2011 roku do końca lute-
go 2012 roku zarejestrowali się 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Poznaniu, było to 1735 osób. 
Wśród tych młodych ludzi, któ-
rzy zarejestrowali się w Urzędzie 
największy odsetek stanowili ab-
solwenci szkół wyższych (57%).  

Przygotowywany, przez po-
znański Urząd, Raport od wie-
lu lat wskazuje na niedopaso-
wanie kierunków kształcenia do 
potrzeb rynku pracy. Potwier-
dzają to dane statystyczne, za-
warte w opracowaniu, pokazują-
ce potrzeby lokalnych pracodaw-
ców. Największy odsetek ofert 
pracy kierowany był do osób 
z wykształceniem zawodowym 
(48%), gdy tymczasem absol-
wenci szkół zawodowych stano-
wią tylko ponad 9% ogółu zare-
jestrowanych absolwentów. Na-
tomiast dla młodych ludzi z wy-
kształceniem wyższym (57% 

ogółu zarejestrowanych absol-
wentów) skierowanych było za-
ledwie 9% wszystkich ofert pra-
cy będących w dyspozycji PUP 
w Poznaniu. 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Poznaniu na bieżąco monito-
rując sytuację młodych ludzi na 
rynku pracy, podejmuje działania 
informacyjne, wspierające i ak-
tywizujące, które mają pomóc 
absolwentom w znalezieniu pra-
cy. Doradcy zawodowi spotyka-
ją się z młodzieżą w szkołach, 
udzielając informacji o lokalnym 
rynku pracy i formach wspar-
cia dostępnych w Urzędzie.  Ab-
solwenci zarejestrowani w Urzę-
dzie korzystają z zajęć aktywiza-
cyjnych i aktywnego poszukiwa-
nia pracy w Klubie Pracy, z kon-
sultacji indywidualnych u dorad-
cy zawodowego oraz warsztatów. 
Młodzi ludzie biorą także udział 
w szkoleniach dostosowujących 
ich kwalifikacje do potrzeb ryn-
ku pracy.

Dużą bolączką młodych lu-
dzi jest nadal brak umiejętno-
ści poruszania się na rynku pra-
cy, a niekiedy także prawidłowe-
go przygotowania dokumentów 
aplikacyjnych. 

Problem bezrobocia absol-
wentów szkół jest wypadkową 
wielu czynników związanych 
z obszarem edukacji, monitorin-
gu rynku pracy, systemu orga-
nizacji staży, praktyk oraz ak-
tywności młodzieży. W obsza-
rze edukacji niedopasowanie wi-
doczne jest szczególnie na pozio-
mie szkół wyższych. Pracodaw-
cy natomiast często jako man-

kament młodych pracowników 
wskazują brak doświadczenia za-
wodowego. W ich opinii absol-
wenci szkół nie są przygotowani 
do pracy, posiadają wiedzę teore-
tyczną lecz nie potrafią jej wyko-
rzystać w praktyce.

Raport jest materiałem, który 
analizuje i diagnozuje sytuację 
absolwentów na lokalnym rynku 
pracy. Jego lektura powinna zain-

teresować młodych ludzi i ich ro-
dziców. Warto bowiem przed wy-
borem drogi edukacji poznać re-
alia rynku pracy, tak by lata po-
święcone na naukę zakończyły 
się sukcesem w postaci zdobycia 
wymarzonej pracy.  

Raport dostępny jest na stro-
nie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Poznaniu: www.pup.poznan.pl 
(zakładka Raporty PUP). (na)

Bezrobocie z wyższym wykształceniem 

FOT. – ARCHIWUM
Na konferencji prasowej Raport omawiali (od lewej): p.o. dyrektora PUP w Poznaniu – Maria Sowińska, zastępca 
prezydenta Poznania – Tomasz Kayser, starosta poznański – Jan Grabkowski oraz (niewidoczni na zdjęciu) zastępca 
dyrektora PUP w Poznaniu Małgorzata Pawlak oraz Zygmunt Jeżewski – wieloletni dyrektor PUP w Poznaniu, a od 
niedawna członek Zarządu Powiatu Poznańskiego.

W przeciągu ostatnich dwunastu lat na terenie Poznania 
i powiatu poznańskiego liczba absolwentów zasadniczych 
szkół zawodowych spadła o 70%, natomiast w analogicznym 
okresie liczba absolwentów szkół wyższych wzrosła o 189%.  
To jeden z wyników „Raport o bezrobociu absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego z roku 
szkolnego 2010/2011” przygotowanego już po raz dwunasty 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.
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- Przede wszystkim serdecz-
nie gratuluję wyboru na rektora 
Akademii Muzycznej.

- Dziękuję.
- Od 1 września pani profe-

sor rozpocznie pracę na stanowi-
sku rektora?

- Tak, wszystko się zgadza. Od 
1 września rozpoczynam swą czte-
roletnią kadencję.

- A czy przypadkiem nie jest 
pani pierwszą kobietą w historii 
akademii na tym stanowisku?

- Rzeczywiście - jestem pierw-
szą kobietą a jednocześnie tak się 
złożyło, że 13 rektorem wybranym 
w tej uczelni. Poprzedziło mnie 12 
wspaniałych mężczyzn. Byłam też 
pierwszą kobietą prorektorem.

- Oczywiście pytałam o to tyl-
ko jako o ciekawostkę, ponieważ 
nie ma to znaczenia, a ważne jest 
właśnie doświadczenie w pracy 
prorektora?

- Jak pani wie, mam już za so-
bą dwie kadencje, czyli w sumie 
7 lat pełnienia funkcji prorekto-
ra do spraw artystycznych i na-
ukowych, a teraz przede mną ko-
lejne wyzwania. Będę miała swo-
ich dwóch prorektorów: profeso-
ra Janusza Stalmierskiego, który 
obejmie obowiązki prorektora do 
spraw artystycznych i naukowych 
oraz dr hab. Krzysztofa Przyby-
łowicza, który będzie zajmował 
się sprawami studenckimi, spra-
wami dydaktyki, czyli jest tym 
wybranym przez młodych ludzi. 
Bo proszę pamiętać, że każdy pro-
rektor i każdy prodziekan, który 
ma w swym zakresie obowiązków 
kontakt ze studentami, musi uzy-
skać ich akceptację. 

- Po dwóch kadencjach na 
stanowisku prorektora łatwiej 
będzie kontynuować strategię 
kierowania uczelnią? 

- Bycie prorektorem to jest 
obecność przy Jego Magnificen-
cji Rektorze i funkcjonowanie przy 
wszystkich sprawach, którymi zaj-
muje się uczelnia. Jest to takie ter-
minowanie – wydaje mi się, że to 
dobre określenie. Gdy już się na-
będzie pewnego doświadczenia, 
umiejętności i wiedzy, to można 
próbować startować do wyborów 
na rektora. To są wybory dokony-
wane przez kolegium elektorów, 
jest to więc poddanie się opinii ca-
łego środowiska. Tym większa za-
tem satysfakcja, gdy środowisko 
uznaje, że jestem osobą, która mo-
że podołać funkcji rektora.

- Rozmawiamy niedługo po 
wielkim wydarzeniu jakie się 
odbyło w Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, jakim jest Koncert 
Roku.

- Koncert Roku to taki kon-
cert o charakterze konkursu dy-
plomantów.  Impreza, która kie-
dyś funkcjonowała w gronie pla-
styków, szkół teatralnych jak spek-
takle dyplomowe, wystawy... zo-
stała zaadaptowana przez uczel-
nie muzyczne i w ubiegłym ro-
ku odbyła się w Katowicach przy 
ogromnym wsparciu Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 
W tym roku organizowała to na-
sza poznańska uczelnia i ten kon-
cert, czyli konkurs osobowości ar-
tystycznych stał na bardzo wyso-
kim poziomie. Jury złożone z rek-
torów uczelni muzycznych mia-

ło kłopot w wyborze tej wyjątko-
wej osobowości, bo poziom był 
wyrównany. Ale ukształtowała się 
czołówka, z której w głosowaniu 
tajnym rektorzy wybrali laureata 
pierwszej nagrody – nagroda Mi-
nistra (15.000 złotych). Otrzymał 
ją saksofonista z Katowic - Bartło-
miej Duś. Dla młodego człowie-
ka dyplomanta, jest to moim zda-
niem znacząca pomoc finansowa 
oraz ułatwienie startu w zawodowe 
życie. Drugą nagrodą jest nagroda 
rektorów i są to recitale we wszyst-
kich polskich uczelniach muzycz-
nych o wartości 2000 złotych. Zdo-
była ją śpiewaczka Joanna Zawart-
ko z Wrocławia.

- Nasza uczelnia mogła to zor-
ganizować, ponieważ ma świetną 
salę koncertową?

- Tak – mamy znakomitą sa-
lę koncertowa – Aulę NOVA ale 
stopniowo poszczególne uczelnie 
muzyczne będą teraz miały swo-
je coraz lepsze sale. Tak więc im-
preza organizowana co roku w in-
nym miejscu daje rektorom moż-
liwość zobaczenia, jak rozwijają 
się bratnie uczelnie i jaką infra-
strukturą dysponują. Jest to okazja 
do wymiany poglądów i doświad-
czeń. Koncert będzie miał w Po-
znaniu jeszcze drugą odsłonę jesie-
nią i będzie to prezentacja studenc-
kich zespołów kameralnych grają-
cych muzykę XX wieku. 

- Posiadanie takiej sali jak 
Aula Nova to większe możliwo-
ści  dla Fundacji Akademii Mu-
zycznej?

- Działalność fundacji jest moż-
liwa, gdy jest szansa na organizo-
wanie młodym ludziom koncer-
tów, bo fundacja przede wszystkim 
ma pomagać uczelni i studentom 
w promocji. W  tej chwili obowią-
zuje taka filozofia kształcenia mło-
dych ludzi, która w czasie studiów 
ma dać im jak najwięcej praktyki 
estradowej. Stąd też organizowa-
nie przez Fundację Akademii pro-
mocyjnych koncertów w Auli NO-
VA i innych salach koncertowych 
akademii, jak również w różnych 
miejscach naszego miasta i regio-
nu wielkopolskiego. 

-  Zauważyłam, że struktura 
uczelni się stopniowo zmienia. Na 
przykład dawniej był jeden Wy-
dział Instrumentalny, a teraz jest 
Wydział Instrumentów Smycz-
kowych, Harfy, Gitary  i jedyne-
go w Polsce Lutnictwa.

- Lutnictwo jest absolutnie uni-
katową specjalnością, ale proszę 
pamiętać, że to nie jest kierunek. 
Kierunkiem jest instrumentalisty-
ka, w ramach której jedną ze spe-
cjalności jest lutnictwo. Dawny 
Wydział Instrumentalny podzielił 
się na dwa wydziały – na jednym 
są specjalności: fortepian, organy, 
klawesyn, instrumenty perkusyjne, 
instrumenty dęte..., a na drugim in-
strumenty smyczkowe, harfa, gita-
ra i lutnictwo. Na obu wydziałach 
kierunkiem jest instrumentalistyka. 
Te zmiany wiążą się z tym, że jako 
uczelnia akademicka mamy szansę 
na przekształcenie się w przyszło-
ści w Uniwersytet Muzyczny. To 

wymaga stworzenie jednostek, któ-
re mają możliwość przeprowadza-
nia przewodów doktorskich. Każ-
dy z tych wydziałów już może pro-
wadzić przewody doktorskie, ha-
bilitacyjne i postępowania o tytuł 
profesora sztuki. Dla wizerunku 
i możliwości naukowych uczelni 
jest to sprawa priorytetowa. Dzi-
siaj szkolnictwo artystyczne jest 
równorzędnym partnerem dla in-
nych uczelni akademickich, stąd 
musimy spełniać rygory Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go. Jest to jedno z naszych najważ-
niejszych zadań. 

- Czy przekształcenie Akade-
mii w Uniwersytet to tylko trend 
różnych uczelni, czy ma to inne 
znaczenie?

- Akademia w świecie, jako sa-
mo pojęcie, szczególnie obcokra-
jowcom kojarzy się z konserwa-
toryjną metodą kształcenia, czy-
li uczeniem młodych ludzi zawo-
dowo i amatorsko. Natomiast je-
śli słowo uniwersytet znajduje się  
w nazwie, to wiadomo, że są to stu-
dia wyższe, że są to badania nauko-
we, w naszym przypadku nauka 
wiąże się ze sztuką i to ma już in-
ny wymiar. To jest oczywiście nasz 
plan i będziemy robić wszystko, 
aby w uczelni powstało sześć jed-
nostek, które będą miały możliwo-
ści realizowania przewodów dok-
torskich na stopień doktora sztuki, 
ale tego się nie zrobi z ciągu roku. 
To jest plan strategiczny na czte-
ry, a może nawet sześć lat, wyma-
ga wytężonej pracy i być może, je-
śli nadal będzie sprzyjający czas 
do takich przekształceń, to w naj-
bliższym czasie uda się to zadanie 
zrealizować.

- Zauważyłam też, że rytmi-
ka,  która funkcjonowała daw-
niej na Wydziale Edukacji Mu-
zycznej obecnie znalazła się na 
Wydziale Kompozycji, Dyrygen-
tury i Teorii Muzyki.

- Rytmika  to też nie jest kie-
runek, lecz w poprzednich latach 
funkcjonowała jako specjalność 
na kierunku Edukacja Artystycz-
na w zakresie Sztuki Muzycznej. 
W pewnym momencie w uczelni 
narodziła się nowa filozofia tej 
specjalności. Była ona wynikiem 
wprowadzenia do dydaktyki me-
tody  Dalcroze’a według której 
„ludzkie ciało może stać się in-
strumentem i kreować w przestrze-
ni dzieło muzyczne”. Ten sposób 
przygotowywania układów ryt-
micznych nazwano choreografią 
muzyki i nowatorską dziedziną na-
szej uczelni. W związku z powyż-
szym studentki specjalności rytmi-
ka wyraziły potrzebę uczenia się 
w szerszym zakresie przedmiotów 
teoretycznych i kompozytorskich. 
Na zgłoszoną przez nie prośbę 
pozytywnie odpowiedziały władze 
Wydziału Kompozycji, Dyrygen-
tury i Teorii Muzyki. Stąd rytmika 
w naszej uczelni stała się specjal-
nością na kierunku Kompozycja 
i Teoria Muzyki. 

- Poznańska uczelnia radzi so-
bie w dzisiejszych trudnych cza-
sach organizując na przykład od-
płatne kursy przygotowawcze.

- Uczelnia, żeby funkcjonować 
powinna, a nawet ma obowiązek  
zdobywać fundusze własne, zara-
biać. Dotacja z budżetu nie pokry-

wa w pełni naszych kosztów. Dla-
tego, jeśli to możliwe, pobieramy 
niewielkie opłaty na przykład za 
kursy mistrzowskie, warsztaty in-
strumentalne, kursy przygotowu-
jące do studiów, itd. W ten sposób 
próbujemy się odnaleźć w gospo-
darce rynkowej.

- W Akademii Muzycznej wi-
dać też, że idąc z duchem czasu 
rozwija się komputeryzacja.

- Ciągle oczywiście brakuje 
pieniędzy, ale planujemy wpro-
wadzenie e-dziekanatu i e-indeksu. 
Mamy już wstępnie opracowany 
system operacyjny, który nieustan-
nie dopracowujemy. Ale to wszyst-
ko wymaga czasu i spokoju, nie za-
łatwi się tego w miesiąc. 

- Poznańska Akademia Mu-
zyczna  kilka lat temu poprzez 
rozbudowę zyskała przestrzeń 
w nowych budynkach. To na 
pewno pomogło w rozwijaniu 
uczelni?

- Od rozbudowy już minęło 
sporo czasu i można powiedzieć, 
że w tej chwili znowu zaczyna 
nam brakować miejsca. Musimy 
znowu myśleć nad tym co zmie-
nić, żeby dać studentom możli-
wość spokojnego studiowania jak 
również zrealizować wymienione 
wyżej plany.

- Czy to znaczy, że są kolej-
ne plany, czy marzenia na temat 
dalszej rozbudowy?

- Tak, mamy takie plany, ma-
my takie marzenia... bez marzeń 
się nie żyje, ale jeszcze w tej chwi-
li nie chciałabym się wypowiadać 
na ten temat. Jeżeli te marzenia się 
spełnią, to będzie to kolejny piękny 
punkt na mapie Poznania.

- A wśród tych długotermino-
wych planów, jest jeszcze coś, co 
chciałaby pani zrobić jako rek-
tor?

- Wszystko to, o czym przed 
chwilą mówiłam znajdzie się 
w Strategii Rozwoju Uczelni na 
5, 6, a może 10 lat. Ale przede 
wszystkim wspólnie z Kolegium 
Rektorskim i Kolegium Dziekań-
skim mamy plany, aby to była 
szkoła na naprawdę wysokim aka-
demickim poziomie realizująca no-
wą filozofię kształcenia w ramach 
Krajowych Ram Kwalifikacji. Ma-
my ciekawie rozwiniętą współpra-
cę międzynarodową w ramach pro-
gramu Sokrates Erasmus. Nasi stu-
denci wyjeżdżający do zagranicz-
nych uczelni, mając umiejętności 
oraz wiedzę nabytą w poznańskiej 
uczelni, godnie tam reprezentu-
ją nasz kraj i uczelnię. Wracają 
z nowymi doświadczeniami. Nasi 
pedagodzy wyjeżdżają i prowadzą 
wykłady w różnych uczelniach za 
granicą, z kolei do nas podobnie 
przyjeżdżają gościnnie wykładow-
cy. Mamy grupę Chińczyków, któ-
ra stara się odnaleźć w warunkach 
europejskiego kształcenia muzycz-
nego, co nie jest łatwe ani dla stu-
denta, ani dla uczącego. Przez tę 
międzynarodową wymianę chce-
my  coraz bardziej rozwijać uczel-
nię na trzech płaszczyznach: dy-
daktycznej, naukowej, artystycz-
nej. Ale wszystko trzeba wprowa-
dzać spokojnie, powoli.

- Życzę więc, żeby wszystkie 
marzenia stopniowo się spełniały.

Rozmawiała 
MONIKA MAŃKOWSKA

Dzisiaj Akademia, jutro Uniwersytet?Dzisiaj Akademia, jutro Uniwersytet?
Rozmowa z prof. AM dr HALINĄ LORKOWSKĄ rektorem-elektem Akademii Muzycznej im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

FOT. – MONIKA MAŃKOWSKA
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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”

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 

Twój TTwój TYDZIEŃYDZIEŃ do ręki do ręki

W maju 2012 rozstrzygnięto Mię-
dzyszkolny Konkurs Literackiej 
Twórczości Dziecięcej pt. „Żyj 
kolorowo, żyj z pasją!” oraz Mię-
dzyszkolny Konkurs Recytatorski 
„Wiersze Emilii Waśniowskiej.” Zo-
stały one objęte patronatem wiel-
kopolskiego kuratora oświaty.

Zgodnie z regulaminem konkursu 
literackiego oceniane były opo-

wiadania w dwóch kategoriach wie-
kowych: uczniowie klas 4-5 i oddziel-
nie klas 6. Jury wyłoniło spośród 70 
uczniów z 24 szkół podstawowych Po-
znania i województwa wielkopolskie-
go następujących laureatów:

Kl.  4-5:
1. miejsce: Maja Matecka Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Puszczykowie.
2. miejsce: Michalina Flejszman 

Szkoła Podstawowa Da Vinci w Po-
znaniu.

3. miejsce: Tomasz Karpowicz 
Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu.

Wyróżnienia:
Krystian Gaczyński Szkoła Pod-

stawowa nr 18 w Poznaniu, Weronika 

Holik Szkoła Podstawowa Wiry, Da-
wid Koper Szkoła Podstawowa nr 34 
w Poznaniu, Maja Szklarska Szkoła 
Podstawowa 1 Puszczykowo.

Kl. 6:
1. miejsce: nie przyznano.
2. miejsce: Zuzanna Waleriań-

czyk Szkoła Podstawowa nr 53 w Po-
znaniu.

3. miejsce: Alicja Machowiak 
Szkoła Podstawowa nr 53 w Poznaniu

Wyróżnienia:
Joanna Targońska Szkoła Podsta-

wowa Wiry
* * *

Do konkursu recytatorskiego przy-
stąpiło 34 uczniów z 18 szkół pod-
stawowych Poznania i województwa 
wielkopolskiego. Komisja, w składzie 
której była m. in. Olga Gałuszek – na-
uczyciel konsultant ODN oraz Maria 
Rybarczyk – aktorka Teatru Nowego 
w Poznaniu, przyznała:

1. miejsce: Alicja Machowiak 
Szkoła Podstawowa nr 53 w Poznaniu

2. miejsce: Emilia Bednarczyk 
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa

3. miejsce: Anna Klemczak Szkoła 
Podstawowa w Wirach

Wyróżnienia: 
Dobrochna Białecka Szkoła Pod-

stawowa nr 83 Łejery, Paulina Bieliń-
ska Szkoła Podstawowa nr 10 w Po-
znaniu, Julia Walkowiak Szkoła Pod-
stawowa nr 15 w Poznaniu, Maja Kaź-
mierska Szkoła Podstawowa nr 34 
w Poznaniu

Poziom prezentacji utworów był 
wysoki i wyrównany. Uczestnicy kon-
kursu wykazali się znajomością nie 
tylko tekstów, ale i wymowy arty-
stycznej poezji Emilii Waśniowskiej. 
Uczestnicy i nauczyciele z uwagą wy-
słuchali porad na temat sztuki recy-
tacji, których udzieliła  pani Maria 
Rybarczyk – aktorka Teatru Nowego 
w Poznaniu.

Wszystkich laureatów wraz z opie-
kunami organizatorzy zapraszają 18 
czerwca o godzinie 10 na uroczystość 
wręczenia nagród do czytelni bibliote-
ki w Szkole Podstawowej nr 34 w Po-
znaniu. (na)

NNagrody za opowiadania...agrody za opowiadania...
Międzyszkolne konkursy w SP 34 w Poznaniu rozstrzygnięte.

Przez te ziemie pro-
wadziły ze Wschodu 

główne lądowe szlaki ko-
munikacyjne do Berlina 
i przez nie zimą 1945 ro-
ku przetoczyła się Armia 
Czerwona. I to stąd ruszy-
ła ostatnia wielka ofensywa 
wojsk sprzymierzonych na 

europejskim teatrze działań 
wojennych. 

Adamczewski opisu-
je między innymi dwu-
miesięczne boje o Festung 
Küstrin (Twierdzę Ko-
strzyn) zimą 1945 roku i ta-
jemniczą wizytę Adolfa Hi-
tlera na froncie nadodrzań-
skim 3 marca tegoż ro-

Nowa książka L. Adamczewskiego
„Berlińskie wrota” Leszka Adamczewskiego (autora 
kilkunastu książek, który od pierwszego numeru pu-
blikuje na łamach „Twojego TYGODNIA WIELKOPOL-
SKIEGO”), to zbiór historycznych reportaży o wy-
darzeniach drugiej wojny światowej i pierwszych 
lat powojennych na ziemiach Nowej Marchii, czyli 
wschodniej Brandenburgii, które w zdecydowanej 
większości od 1945 roku leżą w granicach Polski. To 
dzisiejsze fragmenty województw: lubuskiego i za-
chodniopomorskiego oraz skrawek dolnośląskiego. 

ku, pokazuje jak niemiec-
ki Landsberg nad Wartą 
stał się polskim Gorzowem 
Wielkopolskim, a Som-
merfeld Lubskiem, przy 
okazji przedstawiając dzie-
siątki mało znanych zda-
rzeń z dziejów tych i in-
nych miast dawnej Nowej 
Marchii. 

To na tych ziemiach 
N i e m c y  u r z ą d z i l i  j e -
den z najbardziej zasob-
nych skarbców dóbr kul-
tury i zbudowali dwie gi-
gantyczne fabryki zbroje-
niowe. I to tu czerwono-
armiści spalili wiele mia-
sta i wiosek, a Polacy na 
cegły dla odbudowującej 
się Warszawy rozebrali no-
woczesne i niezniszczone 
miasto. 

Znany naszym Czy-
telnikom Leszek Adam-
czewski, który z „Twoim 
TYGODNIEM WIELKO-
POLSKIM” współpracuje 

od pierwszego numeru, to 
poznański dziennikarz i pi-
sarz. Jest autorem kilkuna-
stu książek. Zadebiutował 
w 1992 roku „Złowiesz-
czymi górami”. Nakła-
dem Wydawnictwa Repli-
ka ukazały się: „Podziem-
ny skarbiec Rzeszy” (na-
pisany wspólnie z Pawłem 
Piątkiewiczem), „Pierw-
szy błysk” oraz „Skarby 
w cieniu swastyki”, a tak-
że „Zmierzch bogów w Po-
sen” i „Łuny nad jeziora-
mi”. Te dwie ostatnie książ-
ki Replika wydała w 2011 
roku.

„ Z m i e r z c h  b o g ó w 
w Posen” otrzymał nomi-
nację do dziesięciu naj-
lepszych książek o Pozna-
niu w plebiscycie Biblio-
teki Raczyńskich, a „Łu-
ny nad jeziorami” nomi-
nację do Literackiej Na-
grody Warmii i Mazur 
Wawrzyn 2011. (na) 

Mamy dla naszych Czytelników 10 egzemplarzy 
książki Leszka Adamczewskiego „Berlińskie wrota” 
od Wydawnictwa Replika. Prosimy o przesłanie ma-
ila na adres nagrody.twoj.tydzien@wp.pl i podanie 
dwóch innych tytułów ksiażek tego autora. Prosimy 
o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu.
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NOWOŚCI 
WYDAWNICZE

Przekąski na zwykłe 
i niezwykłe okazje
Dzięki warzywnym przysmakom 
OLE! codzienne dania i posiłki 
w prosty sposób nabierają no-
wego wyrazu. O kulinarnych 
inspiracjach OLE! rozmawiamy 
z MARCINEM BARANOWSKIM, 
kucharzem OLE!

- Co oznaczają  kulinarne inspi-
racje OLE!

- OLE! to innowacyjne produkty, 
które zaskakują swoją kreatywnością, 
dostarczając jednocześnie wiele po-
mysłów na szybkie, ciekawe i nieba-
nalne przekąski. Dzięki warzywnym 
przysmakom OLE! codzienne dania 
i posiłki w prosty sposób nabierają no-
wego wyrazu. Stają się eleganckie, 
ciekawe i kolorowe. Stanowią rów-
nież wyśmienite dopełnienie spotkań 
w gronie rodziny czy przyjaciół, nie-
zależnie od tego czy jest to  niespo-
dziewana wizyta czy elegancka kola-
cja.  To produkty, które można okre-
ślić,  jako „kulinarny afrodyzjak”. Po-
trafią nie tylko rozbudzić nasz apetyt, 
ale cieszyć oczy i wprawiać jednocze-
śnie w doskonały nastrój. Np. jedząc 
Suszone pomidory w oleju z ziołami 
wspomnienie wakacyjnych emocji jest 
szczególnie silne.

- Zbliżają się wakacje - jakie  
przekąski OLE! rekomenduje na 
ten czas?

- Na pewno na letnie, słoneczne 
dni polecamy lekkie dania, takie jak 
sałatki, które są pożywne i zdrowe, i  
z których czerpiemy energię i przy-
jemność jedzenia. Sałatki są bardzo 
wdzięczne w przygotowaniu. Może-
my je dowolnie komponować, a do-
datki w postaci produktów OLE! spra-
wią, że te proste dania zamienią się 
w niebanalny przysmak.  Dobrą pro-
pozycją będzie nowoczesna wariacja 
na temat sałatki Caprese. Rozkładamy 
dookoła na talerzu kolejno plasterki se-
ra mozzarella, ogórka oraz świeżego 
i suszonego pomidora w oleju z zioła-
mi. Następnie skrapiamy lekko aroma-
tycznymi olejem ze słoiczka i gotowe. 
Wakacje to także szczyt sezonu grillo-
wego. Nasze produkty idealnie współ-
grają z koncepcją grilla i pikniku. Do 
mięs z grilla poleciłbym wypróbować 
po kolei wszystkie warianty smakowe 
naszych czosnków tj. włoski, z pesto, 
egzotyczny, z ziołami, chilli i klasycz-
ny konserwowy. W okresie grillowym 
wychodzimy do konsumentów z go-
towymi rozwiązaniami kulinarnymi. 
Zapraszam serdecznie do Klubu Kon-
sumenta, który znajduje się na naszej 
stronie internetowej www.wole-ole.
pl,.  Znajdziecie tam Państwo przepi-
sy OLE!, ale także przepisy naszych 
konsumentów, które niejednokrotnie 
zaskakują pomysłowością. 

- Skąd Pan czerpie pomysły na 
nowe przepisy?

Inspiracją  dla mnie jest życie,  
podróże oraz ludzie i ich zmieniają-
ce się upodobania i smaki. Tworząc 
nowe  przepisy sięgam  do różnych  
kuchni świata, często do śródziemno-
morskiej, która jest aromatyczna i lek-
ka, tak jak przysmaki OLE!  Różnego 
rodzaju wydarzenia są również  inspi-
racją. Np. na sezon meczowy przygo-
towaliśmy pomysły na mistrzowskie 
przekąski. Specjalne słoiczki  z pił-
karskimi zawieszkami można znaleźć 
w sklepach w strefach kibica. Poza 
tym, przekąski OLE! są tak różnorod-
ne i kolorowe, że same w sobie są naj-
lepszą  inspiracją i jeszcze długo nie 
zabraknie mi pomysłów na wyjątko-
we dania. (na)

Buddy - pies na gole  DVD anima-
cja, polski dubbing, cena  39,99 zł, 
dystrybucja CD Projekt.

Kolejne zwariowane przygody 
najbardziej wysportowanego psa 
wszech czasów! Był już mistrzem 
koszykówki, baseballu i siatków-
ki. Tym razem Buddy spróbu-
je swoich sił w piłce nożnej, a z 
pomocą przyjdą mu największe 
amerykańskie legendy kobiecego 
footballu: Brandi Chastain, Bria-
na Scurry i Tisha Venturini. Oglą-
dając komedię pełną śmiechu, ak-
cji i sportowej rywalizacji „Bud-
dy – pies na gole”, przekonaj się 
czy nasz bohater pogodzi karie-
rę piłkarza z obowiązkami świeżo 
upieczonego taty? 

Czas wojny (War Horse)  to pro-
dukcja studia DreamWorks i Ste-
vena Spielberga. Epicka opo-
wieść, mówiąca o lojalności, na-
dziei i wytrwałości, rozegrana 
w scenerii wiejskiej Anglii i Fran-
cji czasu I wojny światowej. Hi-
storia, która najpierw była książ-
kowym bestsellerem, potem suk-
cesem na deskach światowych te-
atrów. Rodzina Narracottów pro-
wadzi farmę w Devon. Ojciec Ted 
kupuje pięknego konia Joeya, któ-
ry nie nadaje się jednak do pra-
cy w gospodarstwie. Zaprzyjaź-
nia się z nim syn Narracottów Al-
bert. Gdy rumak zostaje sprzeda-
ny armii, poznajemy jego drama-
tyczne, zmienne wojenne losy. 
Tymczasem chłopak, choć nielet-
ni, zaciąga się do wojska, mając 
nadzieję odnaleźć swego najwier-
niejszego przyjaciela. „Ta opo-
wieść całkowicie mną zawładnę-
ła – tłumaczył Spielberg. – Je-
stem zdania, że ma w sobie wiel-
ką, niespotykaną uczciwość. Na-
sza ekranizacja skierowana jest 
do widowni rodzinnej. Opowiada 
o więzi, która łączy chłopca i ko-
nia, o wierze, nadziei i poświęce-
niu, które się z tak głębokim przy-
wiązaniem wiąże. Młody aktor te-
atralny Jeremy Irvine został wy-
brany spośród kilku setek kandy-
datów. Spielberga ujął wyjątkową 
szczerością i naturalnością eks-
presji. Wielka część zdjęć powsta-

ła w scenerii angielskiego Dart-
moor, Parku Narodowego w połu-
dniowym Devon, wyróżniającego 
się niepowtarzalnym, skalistym 
krajobrazem. Przedtem kręcono 
w Hampshire, dawnej posiadłości 
Wellingtonów; tu powstała wido-
wiskowa scena szarży, z udzia-
łem ponad 130 statystów. Potem, 
w sierpniu 2010, ekipa przenio-
sła się do wspomnianego regionu 
Dartmoor. Główne sceny w wio-
sce nakręcono we wrześniu i paź-
dzierniku w miasteczku Wiltshi-
re, słynnym z zachowanej zabyt-
kowej kamiennej zabudowy. Na-
stępnie na opuszczonym lotnisku 
Wisley Airfiled w Surrey zreali-
zowano dramatyczne sceny fron-
towe na ziemi niczyjej. W Bo-
urne Woods w Surrey nakręco-
no z kolei sceny z obozu wojsko-
wego. Ta malownicza okolica za-
grała już w wielu filmach („Gla-
diator” i „Robin Hood” Ridleya 
Scotta, serial „Kompania braci”). 
Nieliczne partie powstały w Wa-
lii, a małe dokrętki z udziałem ko-
ni w Kalifornii. Koncepcję wi-
zualną filmu Spielberg opraco-
wał w ścisłej współpracy ze swym 
ulubionym operatorem Januszem 
Kamińskim. – To przeciwieństwo 
„Ryana...”. Styl będzie bardziej 
przypominał dagerotyp. Jedyne 
podobieństwo to sporo ujęć z ręki 
– tłumaczył Spielberg. O muzykę 
zadbał inny stały współpracownik 
reżysera, John Williams. 

MARADONA według Kusturi-
cy DVD 92 min, język polski lek-
tor/napisy, reżyseria Emir Kustu-
rica, występują: Diego Armando 
Maradona, Emir Kusturica, gatu-
nek  dokument/sport, produkcja:  
Francja, Argentyna 2008,  dystry-
bucja KINO ŚWIAT.

Emir Kusturica, twórca ta-
kich filmów jak: „Underground”, 
„Czarny kot, biały kot”, „Obie-
caj mi” dwukrotny laureat Zło-
tej Palmy w Cannes wprowadza 
nas w niesamowite  życie jedne-
go z największych piłkarzy świata 
– Argentyńczyka Diego Armando 
Maradony. Film prowadzi widza 
przez życie Maradony - od skrom-
nych początków w willi Slum-
sy Fiorito przez Kubę, Neapol do 
Buenos Aires dzisiaj, gdzie miesz-
ka z żoną i dwiema córkami.  Ku-
sturica ujawnia dwie twarze Ma-
radony. Z jednej strony osoba pu-
bliczna, bohater, ikona, człowiek 
z pasją, zaangażowany politycz-
nie, bliski liderów jak Fidel Ca-
stro - i szczery przeciwnik globa-
lizacji. Z drugiej strony, Marado-
na prywatnie: jego życie rodzin-
ne, nadzieje, lęki, słabości, rado-
ści i frustracje. Mówi o najciem-
niejszych stronach swojego życia 
i tym co pozwoliło mu pokonać 

przeciwności losu. „Jestem ideali-
stą. Dla mnie Maradona zawsze 
będzie wielki, bez względu na to 
jaki wpływ miały na niego narko-
tyki. On jest artystą. Być artystą, 
to znaczy przezwyciężać własne 
bariery. To nie ma nic wspólnego 
z naszym społeczeństwem, które 
stawia cię na piedestale by następ-
nie zniszczyć cię i pogrzebać.” – 
uważa Emir Kusturica.

Niebezpieczny człowiek DVD, 
cena 39,99 zł, dystrybucja CD 
Projekt.

Esencja kina akcji: niezrówna-
ny Steven Seagal w roli głównej, 
wyraziste czarne charaktery, mnó-
stwo efektownych scen walki i im-
ponujące efekty specjalne. Sha-
ne Daniels (Steven Seagal), były 
wojskowy odkąd opuścił więzie-
nie, już pakuje się w kolejne ta-
rapaty: jest świadkiem morder-
stwa policjanta dokonanego przez 
dwóch Chińczyków. Kryminali-
ści próbują wyeliminować świad-
ków zabójstwa. Daniels uniesz-
kodliwia napastników, a w sa-
mochodzie Chińczyków znajduje 
nieprzytomną dziewczynę i tor-
bę pełną pieniędzy. Teraz, wraz 
z ocalałym chłopakiem, Sergey-
em, i uratowaną dziewczyną, Tią 
musi stawić czoła nie tylko chiń-
skiej mafii i współpracującej z nią 
chińskiej armii, ale również sko-
rumpowanej policji.

Zabójcza gra DVD, cena 39,99 zł, 
dystrybucja CD Projekt.

Trzymające w napięciu, pełne 
efektownych scen walki kino akcji 
z Wesleyem Snipesem w najlep-
szej roli od czasu „Blade’a”. Mar-
cus Jones (Wesley Snipes) jest taj-
nym agentem wykonującym pod 
przykrywką różne zlecenia dla 
CIA. Jego kolejny cel to Detro-
it, gdzie ma przeniknąć do śro-
dowiska handlarzy bronią i roz-
pracować gangstera Smitha (Ro-
bert Davi) oraz finansującego jego 
przestępczą działalność Redvale’a 
(Quinn Duffy).  Wkrótce Marcus 
dowiaduje się, że wśród ludzi ko-
ordynujących akcję jest zdrajca. 
Teraz agent musi sam stawić czoła 
niebezpiecznym przeciwnikom.

Tańcząca Sarah Ru-
bin, cena 24,99 zł, Wy-
dawnictwo Egmont. 

Chude nogi, wątłe 
ramiona o zbyt ostro 
zaznaczonych łok-
ciach. Do tego sfatygo-
wane, za duże tramp-
ki. Tak wygląda Casey 
Quinn. Trudno dopa-
trzeć się w niej wdzię-
ku i delikatnej urody 

baletnicy. A Casey marzy o tańczeniu. Jej 
matka z trudem samotnie utrzymuje dom. 
Wyjazd do szkoły baletowej w Nowym Jor-
ku wydaje się być pomysłem nie do zreali-
zowania. Poruszająca historia dziewczy-
ny z prowincji, odnajdującej swe miejsce 
w wielkim mieście. O realizowaniu ma-
rzeń, przyjaźni, przebaczeniu i wielkiej pa-
sji do tańca… Książka, którą czyta się bar-
dzo szybko, ale zostaje w pamięci długo. 
Seria Różowe okulary przedstawia bohater-
ki bliskie każdej współczesnej dziewczynie. 
Czytelniczki znajdą tu odpowiedź na wie-
le trudnych pytań związanych z przyjaźnią, 
pierwszą miłością, realizacją marzeń.

POŚLIJ CHO-
CIAŻ SŁOWO 
Orlando Figes, tłu-
maczenie Włady-
sław Jeżewski, ilu-
stracje czarno-bia-
łe i kolorowe, ma-
py cena 49 zł, Wy-
dawnictwo Ma-
gnum.

O p o w i e ś ć 
o miłości i prze-
trwaniu w Gułagu. 
Historia niezwy-

kłej miłości dwojga młodych mieszkańców 
Moskwy na podstawie ich autentycznych li-
stów i wspomnień. Swietłana i Lew pozna-
li się na studiach w latach trzydziestych, 
ale potem rozdzieliła ich wojna i późniejsze 
uwięzienie Lwa w peczorskim łagrze, stali-
nowskim obozie pracy na dalekiej północy 
Związku Sowieckiego. Ich nielegalna, nie-
ocenzurowana korespondencja z lat 1946–
–1954, przekazana w 2007 roku Stowarzy-
szeniu Memoriał, to największy zbiór pry-
watnych listów związanych z historią Guła-
gu. Każdy list jest nie tylko fragmentem po-
ruszającej historii ich miłości, ale także bie-
żącym zapisem codziennego życia w łagrze 
i w powojennej Moskwie. 

Dziwne zwierzęta 
Lotta Olsson, tłu-
maczenie Agniesz-
ka Stróżyk, ilustra-
cje Maria Nilsson 
Thore, wiek 6+, 
cena 34,90 zł, Wy-
dawnictwo Zaka-
marki.

M r ó w k o j a d 
i orzesznica or-
ganizują konkurs 
na najdziwniejsze 
zwierzę. Zgłosze-

nia napływają ze wszystkich stron świata. 
Czy uda im się wyłonić zwycięzcę? Nie-
zwykle dowcipna i zajmująca opowieść 
o tym, jak pięknie można się różnić, peł-
na ciekawych faktów ze świata zwierząt. – 
Czy słoń jest dziwny, czy nie jest? Mrówko-
jad zastanowił się. – Ha! – zakrzyknął po 
chwili. – A trąba? Sama przyznasz, że trą-
ba jest dość dziwna. Orzesznica skrzywiła 
się. – Dziwna jak dziwna. Jej widok, mu-
sisz przyznać, nie jest zaskakujący. Wszy-
scy przecież wiedzą, że słonie mają trąby. 
W szczególności trąby. Dziwny to dopiero 
byłby słoń bez trąby. 
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

Nie czujNie czuję ę sisię ę 
politycznym politycznym 
zbrodniarzemzbrodniarzem strony 3 i 6
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SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
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zgłaszanie

i likwidacja szkód
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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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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

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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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 
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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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 

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

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
8 czerwca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Autostrada Autostrada 
A2 autostradA2 autostradą ą 
wstyduwstydu

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa Rozmowa 

z z CEZARYM CEZARYM 
ŻŻAKIEM,AKIEM,  
aktorem teatralnym, aktorem teatralnym, 
filmowym filmowym 
i telewizyjnymi telewizyjnym
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Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

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

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Tadeuszem 
Zwiefką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller
redaktor naczelny 
Playboy’a

Piotr Machalica
aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz
minister finansów

Artur Barciś
aktor
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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

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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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
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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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

Rok VIII       Numer 15-16/209-2010       18 sierpnia 2010        ISSN 1734-5294       www.twoj-tydzien.prv.pl        e-mail: twoj-tydzien@wp.pl          Nr indeksu 373001        CENA 2,00 zł (w tym 7% VAT)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
EZAPRASZAMY
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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 
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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u.Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
23 lutego 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Obejrzyj 
film Casanovafilm Casanova

WALENTYNKI

strona 13

strona 6

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

Spotkanie Spotkanie 
z bombz bombą ą w tlew tle

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 8-9

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

JANEM 
PIETRZAKIEMM, 
satyrykiem, człowiekiem z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409

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

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
3 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Śmieci w głowie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Uśmiechnijmy się 
(mimo wszystko) 
zębicznie

Tajemnicza Tajemnicza 
katastrofa na katastrofa na 
StaroStarołęłęcece

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

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

W haniebnym W haniebnym 
chaosiechaosie

Emilian Kamiński
aktor

Jan Pietrzak
człowiek z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 2
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
30 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PoznaPoznań ń 
nie bnie bęędzie dzie 
drugdrugą ą GenewGenewąą

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 9

KartkKartkóówka wka 
z gry wstz gry wstęępnejpnej

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa 
z HANNĄ 
ŚLESZYŃSKĄ, 
aktorką filmową 
i teatralną

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409

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

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
17 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Jestem Jestem 
zazdrosnazazdrosna

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Zdążyli 
powiedzieć…

PPłłononąące ce 
magazyny magazyny 
nad Wartnad Wartąą

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Wielki Wielki 
nieobecnynieobecny

strona strona 3 i 43 i 4

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

Roman Wilhelmi
aktor

Hanna Śleszyńska
aktorka

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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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

Rok IX             Numer 6/224          30 marca 2011             ISSN 1734-5294              www.twoj-tydzien.pl            e-mail: twoj-tydzien@wp.pl            Nr indeksu 373001         CENA 2,50 zł (w tym 8% VAT)

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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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 

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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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

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

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn
wybitny aktor i pedagog
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Strony motoryzacyjne przygotował 
TOMASZ MAŃKOWSKI

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
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NNowe BMW serii 7 kon-
s e k w e n t n i e  u m a c -

nia swoją pozycję najbar-
dziej innowacyjnej limuzy-
ny w segmencie pojazdów 
luksusowych. Flagowy mo-
del BMW to zarówno spor-
towa elegancja, doskonałe 
technologie napędowe, jak 
i luksusowy komfort. 

Limuzyna podkreśla 
swoją pozycję lidera poprzez 
znaczące udoskonalenie wy-
posażenia: nowe reflektory 
diodowe, atrakcyjniejsze, le-
piej wyciszone wnętrze, od-
czuwalnie większy komfort 
jazdy, kompletna oferta wy-
posażenia dodatkowego oraz 
najnowocześniejsze techno-
logie bezpieczeństwa gwa-
rantują najwyższy standard 
podróżowania. 

Wiele nowych lub zop-
tymalizowanych wariantów 
napędu, wśród nich najmoc-
niejszy sześciocylindrowy 
rzędowy silnik wysokopręż-

ny na świecie, oraz jednost-
ka BMW ActiveHybrid 7 
drugiej generacji wyznacza-
ją standardy w zakresie mo-
cy i wydajności. 

Dynamiczne linie i ide-
alnie harmonijne proporcje 
nadal określają sportowo-ele-
gancką sylwetkę BMW serii 
7 Limuzyna. Najbardziej za-
uważalnym elementem no-
wego modelu są diodowe re-
flektory główne z typowy-
mi dla tej marki pierście-
niami świetlnymi i eleganc-
ką listwą akcentową. Dzięki 
nim nowy model może po-
chwalić się niepowtarzalnym 
wyglądem także w nocy. Po-
jazd wyróżnia ponadto zmo-
dyfikowana atrapa chłodnicy 
BMW z dziewięcioma, a nie 
jak poprzednio dwunastoma, 
listwami grilla oraz zmienio-
ny pas przedni. Patrząc z bo-
ku, można zauważyć takie 
nowe cechy charakterystycz-
ne jak kierunkowskazy wbu-

dowane w dolną część luster-
ka zewnętrznego. Wyraźnie 
zarysowany tył pojazdu zdo-
bi filigranowy chromowany 
pasek łączący płaskie lampy 
tylne w zderzaku tylnym. 

Wnętrze BMW serii 7 
Limuzyna charakteryzuje 
doskonałe wzornictwo, naj-
lepsze materiały, rzemieśl-
nicza precyzja wykonania 
i najwyższa funkcjonalność. 
Kierowca i pasażer zajmują 
miejsca w nowo zaprojekto-
wanych skórzanych fotelach 
oferujących optymalne pod-
parcie boczne i maksymalny 
komfort na długich trasach. 
Także pasażerowie z tyłu 
podróżują nadzwyczaj wy-
godnie i są optymalnie za-
bezpieczeni przed hałasem. 
Na życzenie również z tyłu 
dostępne są pojedyncze fo-

Nowe BMW 7Nowe BMW 7
tele, które można dostoso-
wać do indywidualnych po-
trzeb. 

Oprócz flagowego mo-
delu BMW 760i z dwuna-
stocylindrową jednostką na-
pędową w BMW 740i ofe-
rowany jest nowy sześcio-
cylindrowy silnik rzędowy, 
a w BMW 750i zmodyfi-
kowany silnik benzynowy 
V8. Również sześciocylin-
drowe silniki wysokopręż-
ne w BMW 730d i BMW 
740d odznaczają się więk-
szą mocą i niższym zuży-
ciem paliwa. Premierę świę-
tuje nowe BMW 750d xDri-
ve: pod jego maską pra-
cuje nowy sześciocylin-
drowy silnik wysokopręż-
ny TwinPower Turbo – naj-
mocniejszy diesel w swo-
jej klasie. Ponadto na star-
cie pojawia się także druga 
generacja BMW ActiveHy-
brid 7 z nowym rzędowym 
silnikiem sześciocylindro-
wym i znacznie zreduko-
waną emisją spalin. 

Wyjeżdżając na Ukrainę 
własnym autem trzeba pamię-
tać o zabraniu Zielonej Karty. 
Jest to dokument potwierdza-
jący zawarcie obowiązkowego 
ubezpieczenia OC komunika-
cyjnego. Zbliżające się mistrzo-
stwa w piłce nożnej mogą zmo-
bilizować wielu polskich kie-
rowców do wyjazdu na Ukra-
inę. Część z nich wybierze się 
na pewno na rozgrywki samo-
chodem. 

W Polsce wielu ubezpie-
czycieli oferuje Zieloną Kartę 
bezpłatnie dla klientów, któ-
rzy w danym towarzystwie 
kupili obowiązkowe ubezpie-
czenie OC komunikacyjne. 
Najczęściej wystarczy tylko 
zgłosić się do swojego ubez-
pieczyciela przed wyjazdem, 
aby ten wystawił dokument. 
Potwierdzenie trzeba będzie 
okazać podczas przekracza-
nia ukraińskiej granicy.

Volkswagen Group Pol-
ska Sp. z o.o. rozpoczęła 
działalność pierwsze-
go czerwca 2012 roku. 
Firma jest wyłącznym 
dostawcą samochodów 
marek Volkswagen, Au-
di, Skoda, Porsche oraz 
Volkswagen Samochody 
Użytkowe na polski ry-
nek.

NNa czele zarządu stanął 
Ralf Berckhan, któ-

ry między innymi odpo-
wiedzialny był za przejęcie 
przez koncern Volkswagen, 
marki Skoda w Czechach, 
związany był także z mar-
ką Seat w Hiszpanii, Audi 
w Niemczech oraz pracował 
w Volkswagen de Mexico 
jako członek zarządu w ob-
szarze marketingu, sprze-

daży i after sales. W skład 
zarządu Volkswagen Group 
Polska wchodzi także Frank 
Titze, który wcześniej peł-
nił funkcję członka zarządu 
w spółce Skoda Auto Pol-
ska. 

- Najważniejszym celem 
naszych marek jest utrzy-
manie ogromnego zaufania  
klientów, poprzez stałe pod-
noszenie satysfakcji zarów-
no z produktów jak i usług. 
Chcemy umocnić naszą po-
zycję na rynku sprzedając 
jeszcze większą ilość samo-
chodów - powiedział prezes 
Volkswagen Group Polska 
Ralf Berckhan.

Spółka Volkswagen 
Group Polska, należąca 
w stu procentach do kon-
cernu Volkswagen, zatrud-

nia niemal 600 pracowni-
ków, jej siedziba zlokalizo-
wana jest w Poznaniu przy 
ulicy Krańcowej 44. Przeję-
cie firm dostarczających sa-
mochody marek Volkswa-
gen, Audi, Skoda, Porsche 
oraz Volkswagen Samo-
chody Użytkowe, nie jest 
pierwszą inwestycją koncer-
nu Volkswagen AG w Pol-
sce. Wcześniej stworzył on 
nowe miejsca pracy, budu-
jąc fabryki w Poznaniu i Po-
lkowicach. Fabryka w stoli-
cy Wielkopolski jest jedyną 
na świecie, która produku-
je dostawczego Volkswage-
na Caddy. Z poznańskiej li-
nii produkcyjnej zjeżdżają 
także niektóre wersje Trans-
portera. W Polkowicach wy-
twarzane są silniki.

Witamy Volkswagen Group PolskaWitamy Volkswagen Group Polska
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Główny Sponsor reprezenta-
cji Włoch w piłce nożnej, Fiat 
Group Automobiles uczest-
niczył 30 maja w spotkaniu 
„Sponsor Day”, organizowa-
nym przez Włoski Związek Piłki 
Nożnej w Centrum Technicznym 
w mieście Coverciano (prow. 
Florencja). Tutaj rozpocznie się 
wielkie wyzwanie dla 23 wło-
skich graczy wybranych przez 
selekcjonera Cesare Prandel-
li na Euro 2012, odbywające 
się w Polsce i na Ukrainie od 8 
czerwca do 1 lipca 2012 roku. 

Wydarzenie to potwierdza sil-
ną więź między firmą Fiat 

a reprezentacją Włoch w piłce noż-
nej, zapoczątkowaną już w roku 

Punto dla piłkarzy
2000, kiedy, jako Partner Technicz-
ny, Grupa Fiat zaczęła towarzyszyć 
drużynie Azzurri w drodze do Mi-
strzostw Świata w Japonii i Korei  
(2002) oraz w RPA (2010), a także 
podczas Mistrzostw Europy w Au-
strii i Szwajcarii (2008). Teraz, aż 
do roku 2014, Fiat Group Automo-
biles występuje w prestiżowej ro-
li Głównego Sponsora reprezenta-
cji Włoch w piłce nożnej, towarzy-
sząc włoskiej drużynie narodowej 
Azzurri na Mistrzostwach Euro-

py w 2012 w Polsce i na Ukrainie 
oraz na Mundialu w 2014 w Brazy-
lii, czyli ważnych rynkach dla Gru-
py Fiata.

Ponadto, do przejazdów z okazji 
oficjalnych i towarzyskich meczów, 
zespół reprezentacji Włoch ma do 
dyspozycji od roku 2011 flotę samo-
chodów Fiat Group Automobiles. 
Tak samo będzie w Krakowie, mie-
ście goszczącym drużynę Azzurri 
w pierwszej fazie turnieju. Tam wło-
scy piłkarze będą mieć do dyspozy-

cji flotę składającą się z modeli Pun-
to 2012, Bravo, 500, Ducato i Sedi-
ci. Poza tym, tak jak w zeszłym ro-
ku pierwszym „oficjalnym samo-
chodem” drużyny „Azzurri” był Fiat 
Freemont, dzisiaj na Mistrzostwach 
Euro 2012 ten prestiżowy tytuł prze-
kazany został Fiatowi Punto 2012 - 
ostatniej stylizacji bestsellerowego 
modelu Fiata, sprzedanego w Euro-
pie w liczbie 8,5 milionów egzem-
plarzy. 

Fiat będzie obecny również 

w krakowskim miasteczku „Casa 
Azzurri”, które jest sercem i głów-
ną bazą pobytu reprezentacji Włoch 
podczas Euro 2012, dzięki wysta-
wie fotograficznej „Fiat i Sport”, 
przygotowanej we współpracy z Ar-
chiwum Historycznym Fiat. Na ze-
wnątrz publiczność będzie mogła 
podziwiać egzemplarz Fiata Punto 
2012, modelu-„bohatera” konkursu 
„Punto 2012. Tym samochodem do-
jedziesz do miasteczka Casa Azzur-
ri”, który firma Fiat przeprowadzi-
ła we Włoszech, w Niemczech i w 
Polsce, i w którym główną nagro-
dą jest pobyt w Polsce podczas Eu-
ro 2012 oraz wygrać można oficjal-
ny strój reprezentacji Włoch w pił-
ce nożnej. 

Najważniejsze zmiany Al-
fa MiTo 2012 skrywa 

pod maską. Ofertę wzboga-
cił turbodoładowany silnik 
benzynowy 1.4 TB o mocy 
120 KM, który współpracuje 
z instalacją LPG montowaną 
fabrycznie z zachowaniem 
gwarancji producenta. 

Warto podkreślić, że za-
montowanie fabrycznej in-
stalacji gazowej nie wiąże się 
ze spadkiem osiągów MiTo - 
układ LPG w pełni współpra-
cuje z unikalnym systemem 
Alfa DNA. Najmniejsza Alfa 

Nowości w MiTo
W polskich salonach sprzedaży zadebiutowała zmo-
dernizowana Alfa Romeo MiTo z nowymi doładowa-
nymi silnikami oraz z fabryczną instalacją LPG. 

z silnikiem 1.4 TB/120 KM 
LPG (206 Nm) przyspiesza 
od 0 do 100 km/h w 8,8 se-
kundy. Prędkość maksymal-
na wynosi 189 km/h. 

Osiągi nowego układu 
napędowego w MiTo są po-
równywalne z parametrami 
pozostałych silników dostęp-
nych w gamie - np. moc-
niejsza turbodoładowana jed-
nostka 1.4/135 KM (206 Nm) 
rozpędza auto do 100 km/h w 
8,4 sekundy (prędkość mak-
symalna - 207 km/h). 

Alfa MiTo 1.4 TB/120 
KM LPG jest dostępna 
w wersjach Progression i Di-
stinctive. Cena - odpowied-
nio 69.900 zł i 75.500 zł. 

Do polskich salonów Al-
fy Romeo „wjeżdża” także 
MiTo w nowej wersji Turbo 
TwinAir, wyposażona w in-
nowacyjny dwucylindrowy 
silnik 0.9 TwinAir z turbo-
doładowaniem (nagrodzony 
„Międzynarodowym Silni-
kiem Roku 2011” - produko-
wanym w Bielsku-Białej).  

Silnik 0.9 TwinAir Turbo 
stale współpracuje z układem 
Alfa DNA i oferuje kierowcy 
moc 85 KM przy 5500 obr./
min. oraz 145 Nm momen-
tu obrotowego już od 2000 
obr./min. MiTo wyposażona 
w silnik TwinAir może do-
starczyć o 10% i 25% więcej 
momentu obrotowego w po-
równaniu z modelami z silni-
kami benzynowymi 1.4/105 
i 1.4/78 KM.

W rzeczywistości jest to 
silnik benzynowy, którego 
poziom zużycia paliwa (śred-
nie spalanie - 4,2 l/100 km) 
i koszty eksploatacji są takie 
same, jak w przypadku silni-
ka wysokoprężnego. To jed-
nostka idealna do miasta, zu-
żywająca niewiele benzyny, 
a zarazem dająca kierowcy 
frajdę z jazdy i przyspiesza-
nia. Ekonomiczna i szybka 
Alfa Romeo MiTo 0.9 Twi-
nAir jest dostępna w wer-
sji Progression - kosztuje od 
59.900 zł.


