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środa 8 lutego 20122
m-t, gdy 

wezwa-

awienia się 

zędzie Pracy, 

yli w Arbeitsam-

cie. Był rok 1943, 

itlerowskiej okupacji. 

miejscach Posen powie-

zerwone flagi ze swastyką, 

Czesława Kołodziej ze skie-

owaniem do poznańskiej filii za-

kładów Focke-Wulf Flugzeugbau 

GmbH po raz pierwszy szła do tej 

ich części, którą zlokalizowano na 

terenach Międzynarodowych Tar-

gów Poznańskich. 

– Byłam jedną z najmłodszych 

pracownic w poznańskich zakła-

dach Focke-Wulfa – rok temu 

wspominała Czesława Mittmann 

z domu Kołodziej. – Niektórzy 

uważali mnie za półNiemkę, bo by-

łam naturalną blondynką, ale moje 

ówczesne nazwisko mówiło wszyst-

ko. Na targach nie zagrzałam dłu-

go miejsca. Przyuczono mnie tylko 

do pracy, którą miałam wykonywać 

w Krzesinach.

Na początku lat czterdziestych 

XX wieku między podpoznański-

mi wtedy wioskami Kreising i Glu-

schin (Krzesiny i Głuszyna) Niem-

cy zbudowali nowoczesny na owe 

czasy zakłady lotnicze z lotniskiem 

dla przeprowadzania testów z pro-

dukowanymi tu samolotami my-

śliwskimi Focke-Wulf 190. 

Czesława Kołodziej do pra-

cy z Poznania jeździła pociągiem, 

który przepełniony do granic moż-

liwości po specjalnie ułożonym to-

rze dojeżdżał aż do samych zakła-

dów. Tam nie trafiła źle. Z powo-

du dobrej znajomości języka nie-

mieckiego skierowano ją do pra-

wej. Zajmowała się wy-

iem dokumentów dotyczą-

zużywanych w produkcji ma-

riałów. Poznańscy Niemcy wiedzieli, 

że obiekty fabryczne Focke-Wulfa, 

zlokalizowane w Krzesinach i w 

halach MTP, znajdowały się jakby 

„na patelni” i ich zniszczenie przez 

aliantów nie będzie wcale trudne. 

Trzeba było zatem znaleźć inny 

sposób na tak zwane rozśrodkowa-

nie tych zakładów i przynajmniej 

częściowe ukrycie ich pod ziemią. 

Do tego celu idealnie nadawały się 

stare forty, którymi Prusacy w dru-

giej połowie XIX wieku pierście-

niem otoczyli ówczesny Poznań. 

Mimo bezwzględnego priory-

tetu, którym w końcu 1943 roku 

dla Trzeciej Rzeszy była produkcja 

zbrojeniowa, hitlerowskiej biuro-

kracji potrzeba było kilka tygodni, 

by leżące w prawobrzeżnym Po-

znaniu, a więc niedaleko Krzesin, 

forty I, Ia, II i IIa przekazać zakła-

dom Focke-Wulfa. Kolejne tygo-

dnie upływały na adaptacji fortów 

do celów produkcyjno-magazyno-

wych. Przede wszystkim zadaszo-

no fosy, tworząc z nich coś w ro-

dzaju hal produkcyjnych. Do obu 

głównych fortów: numer I Röder

na Starołęce i II Stülpnagel na Ze-

grzu podciągnięto bocznice kole-

jowe. Trudno dzisiaj stwierdzić, czy 

prace te zakończono przed 9 kwiet-

nia 1944 roku, gdy prysły złudze-

nia władz Kraju Warty, że alianci 

nie odważą się zbombardować za-

mieszkałego w dużej mierze przez 

Polaków Poznania. W
łaśnie w ten 

pierwszy dzień Świąt Wielkanoc-

nych lotnictwo amerykańskie za-

atakowało Posen, na cel zrzuca-

nych bomb burzących i zapalają-

cych wybierając – obok poznań-

skiego węzła kolejowego – zakła-

dy niemieckiego przemysłu zbro-

jeniowego, w tym obiekty Focke-

-Wulfa na terenach MTP. Oszczę-

dzono jednak Krzesiny. 

bryce Focke

brbry
bryce

ryce
yce Fe Focke

e Foc
Foc
Focke
ocke

cke

anie 
z pol-

ej, która 

ą sukienkę, 

gdzie spadały 

K ADAM
CZEW

SKI 

FOT. (2X) – LESZEK ADAMCZEWSKI 

Tajemniczy obiekt żelbetowy z czasów Focke-Wulf Flugzeugbau GmmH Werk Posen stoi na lotnisku wojskowym 

w Poznaniu-Krzesinach. 

Od wielkanocnego nalotu na 

Poznań minęło nieco ponad siedem 

tygodni. Był poniedziałek, 29 maja 

1944 roku, drugi dzień Zielonych 

Świątek. Odprawę amerykańskich 

1944 roku, drugi dzień Zielonych

pilotów B-17 zwołano na godzinę 

5. Odbyła się ona w baraku na jed-

nym z lotnisk użytkowanych przez 

8. Armię Lotniczą w Wielkiej Bry-

tanii. Piloci dowiedzieli się wów-

czas, że celem dzisiejszego na-

lotu będą Posen i Schneidemühl. 

91 maszyn poleci nad cel, któ-

ry na wręczonych im mapach na-

zwano „Erzesinki”. To były zakła-

dy Focke-Wulfa w Kreising, czyli 

w Krzesinach. 58 amerykańskich 

bombowców atakować ma inne 

cele w Poznaniu, a dziewiętnaście 

„latających fortec” poleci nad za-

kłady lotnicze urządzone na pery-

feriach Schneidemühl (Piły). Za-

danie było krótkie, chociaż wcale 

nie takie proste, jakby się z pozoru 

wydawało. Mieli zrzucić bomby na 

wyznaczone cele i całą mocą silni-

ków wiać do Wielkiej Brytanii. 

– W okupowanym Poznaniu

– kontynuuje swe wspomnienia 

Czesława Mittmann – Niemcy nie 

obchodzili Zielonych Świątek, ale 

Niemcy nie

N

ja z tej okazji do pracy pojecha-

łam w najładniejszej sukience, ja-

ką miałam. Gdy zawyły syreny, 

wiedziałyśmy już co mamy robić, 

bo kilkakrotnie dziewczyny z biura 

przećwiczyły to podczas poprzed-

nich alarmów lotniczych. Wszyst-

kie kartoteki, jak nazywałyśmy na-

szą dokumentację, złożyłyśmy do 

trumien, czyli skrzyń, po które przy-

jechał wózek akumulatorowy. Mó-

wiło się, że te papiery jadą do ja-

kiegoś bunkra. A więc wystawili-

śmy trumny przed budynek biurowy 

i w nogi. Uciekałyśmy jak najdalej 

od fabryki, na którą wkrótce spadły 

pierwsze amerykańskie bomby. Na 

ziemi rozpętało się piekło. Budy-

nek, w którym pracowałam, został 

całkowicie zniszczony. Uszkodzone 

były też tory kolejowe, więc po pra-

cowników przyjechały ciężarówki, 

którymi tego dnia wróciliśmy do 

Poznania – kończy swe wspomnie-

nia Czesława Mittmann. 

Do końca okupacji pracowa-

ła ona jednak w poznańskiej filii 

Focke-Wulfa, najpierw w Forcie II 

na Zegrzu, a później w Forcie I na 

Starołęce. Niemcy nie zaryzyko-

wali odbudowy zakładów w Krze-

sinach, w błyskawicznym tempie 

budując nowe w lesie koło Gądek. 

Dopiero po wielu latach, z re-

portażu Przemysława Budzicha 

w osiedlowej Winogradzkiej Tele-

wizji Kablowej, pani Czesława do-

wiedziała się o istnieniu żelbeto-

wego monstrum, zwanego też bun-

krem, który stoi na lotnisku 31. Ba-

zy Lotnictwa Taktycznego w Po-

znaniu-Krzesinach. Idąc do i z pra-

cy nigdy jednak tego bunkra nie 

widziała, ale też i widzieć go nie 

mogła. Znajdował się on bowiem 

wewnątrz ogromnej hali produk-

cyjnej i tylko ponad jej dach wy-

stawał niewidoczny z ziemi wierz-

chołek tej nietypowej budowli. 

Od dawna poznańskich eks-

ploratorów interesowały pozosta-

łości po zakładach Focke-Wulfa, 

przede wszystkim zaś owo żelbe-

towe monstrum. W kręgach łow-

ców tajemnic wojennych krąży-

ły pogłoski o podziemnej części 

zakładów lotniczych, do których 

zejście miało znajdować się wła-

śnie w tym bunkrze. Opierając się 

na mniej lub bardziej enigmatycz-

nych relacjach służących na lot-

nisku w Krzesinach oficerów pol-

skich opowiadano, że przed laty 

do tych podziemi zeszli wojsko-

wi płetwonurkowie. W mętnej wo-

dzie, przy niemal zerowej widocz-

ności, zauważyli tylko zarysy cz

goś, co uznali albo za maszyny

dukcyjne, albo za zmagazyn

silniki lotnicze. Nie spra

go, ponieważ obawiali

min-pułapek. 

Przez lata nie

znańskiego St

ologii i Och

nych „Pe
męczy

nej hali produkcyjnej poznańskiej 

filii zakładów Focke-Wulf Flug-

zeugbau GmbH. I dopiero kilkana-

ście miesięcy temu, dzięki wspar-

ciu tej inicjatywy przez dowódcę 

31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, 

pułkownika dyplomowanego pilo-

ta Cezarego Wiśniewskiego, uda-

ło się zweryfikować krążące po-

głoski. Na początku października 

2010 roku poznańskie Stowarzy-

szenie Archeologii i Ochrony Za-

bytków Militarnych „Perkun” oraz 

Grupa Eksploracyjna Miesięczni-

ka „Odkrywca” zorganizowali bo-

wiem na Krzesinach dużą akcję po-

szukiwawczo-penetracyjną. 

Góra urodziła mysz. W
ielka 

rzekomo hala produkcyjna oka-

zała się piwniczną częścią bun-

kra. Pomieszczenie jest puste 

i trochę za małe, by mogły tam 

stać maszyny produkcyjne czy 

zmagazynowane silniki samolo-

towe. W
 wodzie zalegają powo-

jenne śmiecie i fragmenty roz-

kruszonego betonu z wykutych

dziur w stropie tej piwnicy. P

weł Piątkiewicz był więc n

zawiedziony, bo liczył, że

nisku odkryte zostan

podziemia niż duża

nica. Eksplorato

się również od

ważniejsze

czego słu
strumt

domu Kołodziej wspomina pracę w poznańskich 

cke-Wulfa w siedzibie Winogradzkiej Telewizji 

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

ZAPRASZAM 
od wtorku do piątku

9.00 – 20.00
soboty 8.00 – 14.00

Remigia Blandzi

NOWY ZABIEG
Prostowanie włosów

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

Zapach prawdziwego mężczyzny

Przyjemne wygładzanie
Krem antycellulitowy Swedish Spa ORI-

FLAME (Swedish Spa Anti-cellulite Cre-
am) to aromatyczny krem, który wygładza 
i ujędrnia skórę oraz pomaga przeciwdziałać 
„pomarańczowej skórce”. Kofeina minimali-
zuje cellulit, a stymulujący olejek imbirowy 
i łagodzący kompleks Hydracare+ mają wła-
ściwości tonujące oraz nawilżające. Ten przy-
jemny krem-żel wygładza i energetyzuje skó-
rę. Wiele kosmetyków na cellulit długo się 
wchłania albo ma kleistą konsystencję. Ten 
żel-krem szybko się wchłania, przepięknie cy-
trusowo pachnie i ładnie napina skórę. (200 
ml, 29,90 zł) 

Lekki jak mgiełka
Odżywczy krem Mother & Baby Oriflame jest idealny 

dla dzieci i mam! Odżywia skórę, przywraca jej właściwy po-
ziom nawilżenia. Ekstrakt z nagietka i alanto-
ina pomaga skórze zachować naturalną mięk-
kość i gładkość. Testowany dermatologicznie, 
świetnie nawilża i ładnie pachnie, ma przyjem-
ną konsystencję. Świetny nie tylko dla dzieci, 
do rąk, ciała, a nawet na twarz. Krem szybko się 
wchłania i przyjemnie wygładza skórę. A do te-
go jest łagodny, zmniejsza zaczerwienienie i koi 
nawet wrażliwą skórę. Sprawdza się na szorst-
kiej, atopowej skórze dziecka, przynosząc ulgę 
w swędzeniu, zapewniając nawilżenie i gładką 
skórę. (150 ml, 19,90 zł) 

Leczniczy makijaLeczniczy makijażż
Nawilżające fluidy antyoksydacyjne z sylimaryną 

Pharmaceris F (w aptekach) polecane są do każdego rodza-
ju skóry, również problemowej i bardzo suchej. Nie zawiera-
ją parabenów i zapachów. Długotrwałe działanie nawilżają-
ce oparte jest na glicerynie oraz  lekkiej konsystencji fluidu 
(oleje o niskiej lepkości  i emulgatory silikonowe). Fluid wy-
równuje koloryt cery bez efektu maski, nawet przy grubszym 
nałożeniu. Sylimaryna (flawonoid - ma silne działanie prze-
ciwrodnikowe i przeciwstarzeniowe, a także przeciwzapalne 
i łagodzące)  sprawia, że skóra jest mniej podatna na podraż-
nienia i przesuszenia. 3 odcienie: ivory, natural, tanned. Flu-
idy intensywnie kryjące Pharmaceris F w 3 odcieniach: 
ivory (kość słoniowa), sand (piaskowy) oraz bronze (brązo-
wy) polecane są dla każdej cery do ukrycia niedoskonałości 
(przebarwienia, rozszerzone naczynka, blizny potrądziko-
we, cienie wokół oczu, trądzik różowaty) oraz zapewnienia 
jej naturalnego kolorytu. Dzięki lekkiej, kremowej konsy-
stencji fluid nie obciąża skóry, a rezultat kryjący bez efek-

Zrzucaj skórę
S p e c j a l i -

styczny zabieg 
domowy an-
no d’oro mi-
kro-derma-
brazja firmy 
ZIAJA pie-
lęgnuje ce-
r ę  d o j r z a -
łą 40+. Sku-
tecznie wy-
gładza i przy-
wraca blask 
z m ę c z o n e j 
skórze. Mi-
kro-kryształki 
tlenku glinu usuwają martwe 
komórki naskórka, dokład-
nie oczyszczają pory, co uła-
twia wnikanie substancji ak-
tywnych w głębsze warstwy 
skóry. Odbudowę wewnętrz-
nej struktury skóry zapew-
niają oligopeptydy (mikro-
-kolagen), a kwas ursolowy 
redukcję zmarszczek. Prepa-
rat należy nanieść na skórę 
i delikatnie masować. Zmyć 
ciepłą wodą po 5-10 mi-
nutach. Następnie wklepać 
w skórę anno d’oro krem re-
dukujący zmarszczki. (80 
ml, ok. 10 zł)

Jaśmin pielęgnuje

tu maski utrzymuje sie do 10 godzin. 
Fluid nie zatyka porów i nie pozosta-

wia plam 
n a  u b r a -
n i u .  F o -
tostabilne 
filtry UVA 
i  U V B 
SPF20 we 
f l u i d a c h 
zapewnia-
ją ochronę 
p r z e c i w -
słoneczną. 
(37, 90 zł, 
30 ml).

BRUTAL - jedna z naj-
bardziej znanych i cenio-
nych polskich marek per-
fumeryjnych przez lata był 
wzorem męskości i uosobie-
niem najszlachetniejszych 
cech mężczyzny. Miracu-
lum przedstawia nową, peł-
ną subtelnego aromatu, li-
nię kosmetyków po goleniu 
BRUTAL GRAND, która 
podkreśla męską indywidu-
alność.  Silny, nieustępli-
wy i niezależny… oto męż-
czyzna używający Brutala 
Grand. Kompozycja o nie-

Płyn po goleniu, Wodę ko-
lońską i Łagodzący krem po 
goleniu. 

zwykle oryginalnej, orien-
talno-owocowej nucie zapa-
chowej z domieszką wani-
lii i piżma. Wybrać można 

Jaśmin w kremie przeciw zmarszczkom 50+ na noc to 
ekskluzywna emulsja firmy ZIAJA do każdego rodzaju 

skóry dojrzałej. Kompensuje utratę kolagenu, fizjolipidów 
i kwasu hialuronowego. Zawiera fitoestrogen – geniste-
inę – izoflawon o aktywności hormono-podobnej, calcium 
– główny czynnik regenerujący epidermę oraz czynnik 
rozjaśniający przebarwienia skórne.

Jaśmin w esencji ma podobne działanie o skoncentro-
wanej aktywności przeciwzmarszczkowej na-
daje się do domowego masażu twarzy i dekol-
tu. Seria jaśminowa ma przyjemny zapach zapo-
biega wiotczeniu, wygładza zmarszczki Trwa-

le nawilża naskórek oraz wzmacnia 
włókna kolagenu i elastyny. Za-

pewnia zdrowy, natural-
ny wygląd.

ZDROWIE

Zima 
bez obaw 
o pęcherz 

Zimą nasz organizm jest 
narażony na wychłodze-

nie. Może dojść do prze-
ziębienia pęcherza, rozwo-
ju infekcji i dolegliwości 
podczas oddawania moczu. 
W takiej sytuacji warto mieć 
w apteczce uroFuraginum, 
jedyny w Polsce lek dostęp-
ny bez recepty zawierający 
furaginę, która hamuje roz-
wój bakterii wywołujących 
zakażenie dolnych dróg mo-
czowych. W profilaktyce za-
każenia układu moczowego 
ma zastosowanie: żurawina, 
pokrzywa, skrzyp, pietrusz-
ka. Działają moczopędnie 
i zmniejszają przyczepność 
bakterii do błony śluzowej 
układu moczowego. W ce-
lu zwalczenia infekcji, na-
leży jednak sięgnąć po leki, 
które hamują rozwój drob-
noustrojów, np. uroFuragi-
num (ADAMED). 1 tablet-
ka zawiera 50 mg furaginy 
- substancji czynnej. Daw-
kowanie: Dorośli: Pierwszy 
dzień leczenia: 100 mg (2 
tabletki) 4 razy na dobę, na-
stępne dni: 100 mg (2 ta-
bletki) 3 razy na dobę. Lek 
jest dostępny w opakowaniu 
po 30 tabletek niepowleka-
nych, żółto – pomarańczo-
wych. Cena ok. 17-18 zł. 
Należy dokładnie przeczytać 
ulotkę leku.

STRONĘ 
PRZYGOTOWAŁA 

MONIKA 
MAŃKOWSKA

Twoja Firma ma jubileusz?
Zafunduj sobie i innym specjalne 
wydanie gazety okolicznościowej gazety okolicznościowej 

(jedniodniówki).(jedniodniówki).
Sam nie robisz nic 

– my robimy wszystko.
Atrakcyjne ceny – będziesz zaskoczony!

Tel. 602-638-409 
lub e-mail: twój-tydzien@wp.pl 

z dopiskiem „Jednodniówka”
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Dokończenie na stronie 4

- Skąd ten pomysł, by auta 
pokazywać w muzeum?

- Mamy w Klubie Pojazdów 
Zabytkowych Automobilklubu 
Wielkopolski sporo samochodów 
zabytkowych, które warto i trze-
ba pokazywać. Jest ich tyle, że co 
roku możemy przygotować zupeł-
nie nową ekspozycję. W innych 
tego typu muzeach auta zabytko-
we uczestniczą najczęściej w eks-
pozycjach stałych, a u nas wjeż-
dżają, parkują na jakiś czas i... wy-
jeżdżają.

- Rozumiem, że w poznań-
skim muzeum ciągle coś się zmie-
nia?

- Staramy się, by tak się dzia-
ło raz na rok. Bardzo ciekawa nie 
tylko naszym zdaniem, była wysta-
wa pojazdów z okazji 90. roczni-
cy wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego. Równie dużym powodze-
niem cieszyła się wystawa pojaz-
dów tak zwanych krajów demokra-
cji ludowej, czyli bloku wschod-
niego. Ta ekspozycja wyjątkowo 
trwała dwa lata, a nie jak wszyst-
kie inne rok, bo wzbudziła ogrom-
ne zainteresowanie. Ludzie przy-
chodzili, wzruszali się, wspominali 
swoje młode lata i swoje pierwsze 
w życiu samochody. Dlatego war-
to do nas co jakiś czas zaglądać, bo 
zawsze można w naszym muzeum 
obejrzeć coś nowego.

- Kabriolety zaparkowały tu-
taj po raz pierwszy?

- Piętnaście lat temu, gdy jesz-
cze chętnie współpracowały z na-
mi Międzynarodowe Targi Poznań-

Co auto, to niezwykCo auto, to niezwykłła historiaa historia
Rozmowa z JANEM CYNKĄ, kustoszem Muzeum Motoryzacji w Poznaniu

„Kabriolety świata”
W czwartek 2 lutego prezes 

Automobilklubu Wielkopolski 
Robert Werle dokonał oficjal-
nego otwarcia nowej wystawy 
w Muzeum Motoryzacji w Po-
znaniu. Tym razem tematem 
są kabriolety pochodzące z ca-
łego Świata. Wystawa została 
przygotowana przez członków 
Komisji Pojazdów Zabytko-
wych Automobilklubu Wielko-
polskich pod kierownictwem 
Jana Cynki oraz wiceprezesa 
AW Stanisława Kecka.

Podczas spotkania właści-
ciele firmy Duda Cars S.A. Ma-
ria i Marcin Duda z rąk pre-
zesa AW odebrali statuetkę 
za współpracę z Automobil-
klubem Wielkopolski w roku 
2011.

Ekspozycja pod Rondem 
Kapozniera składa się  kilku-
dziesięciu zabytkowych pojaz-
dów z odkrywanym dachem, 
wyprodukowanych w Cze-
chach, Niemczech, Wielkiej 
Brytanii oraz w Stanach Zjed-
noczonych i nawet w Japonii. 
Spośród nich warto zwrócić 
uwagę na BMW Dixi, DKW F5 
i F7, Mercedesa 200, Singe-
ra. Najstarszym eksponatem 
wystawy jest Dodge Brothers 
z 1919 roku.

Muzeum Motoryzacji czyn-
ne jest w godz. 10-16, w sobo-
tę w godz. 10-15.30, w niedzie-
lę w godz. 10-14, w poniedział-
ki i czwartki muzeum jest nie-
czynne. 

Po więcej szczegółów zaprasza-
my na stronę www.aw.poznan.pl.

Grzegorz Rybak

skie, było to przy okazji praw-
dziwego salonu samochodowego, 
a nie tych odbywających się ostat-
nio tak zwanych spotkań dealerów, 
kabriolety pokazywaliśmy. Było to 
dawno, nasz Klub wzbogacił się od 
tamtego czasu o kilka znaczących 
tego typu eksponatów, postanowi-
liśmy więc zorganizować taką wy-
stawę znowu. Wprawdzie dzisiaj 
na dworze jest minus 15 stopni Cel-
sjusza, ale mamy nadzieję, że na-
sze kabriolety przyciągną wiosnę, 
a potem lato.

- Te auta wszystkie są na cho-
dzie, zarejestrowane, mają waż-
ne badania techniczne...

- Tak, wszystkie oprócz dwóch. 
Dotyczy to BMW Dixi, który jesz-
cze nie jest odrestaurowany, ale 
chcemy zwiedzającym pokazać 

w jakim stanie samochody te czę-
sto odnajdujemy w Polsce i zagra-
nicą i ile trudu oraz pieniędzy wy-
maga renowacja takiego auta. Dru-
gim autem, który nie jeździ jest 
model Tarpana wykonany w ska-
li 1:1 z... gipsu, który nie ma sil-
nika...

- Jak to z gipsu?
- Fakt, to ciekawa historia. To 

jest model, który miał być pro-
dukowany w poznańskiej Fabry-
ce Samochodów Rolniczych, ale 
przyszły zmiany ustrojowe i z pla-
nów tych zrezygnowano. Makieta 
z gipsu pokazuje, że był to całkiem 
udany projekt.

- Proszę kilka słów o najstar-
szym prezentowanym na wysta-
wie kabriolecie.

- Najstarszym jest pojazd Do-

dge Brothers z 1919 roku. Samo-
chód ten w 2011 roku na Rajdzie 
Poznańskim przejechał 400 kilo-
metrów o własnych siłach i na ża-
den punkt kontrolny się nie spóź-
nił. A średnia prędkość na tym raj-
dzie to 35 kilometrów na godzinę.   

- Jak się jeździ takim samo-
chodem? 

- To, proszę mi wierzyć, nieza-
pomniane przeżycie, ale kierując 
tego typu pojazdem trzeba mieć du-
żą wyobraźnię. Dodge waży z dwie 
tony, z tyłu ma hamulce umowne, 
a z przodu żadne... Łatwo się nim 
rozpędzić, ale z zatrzymaniem się 
są niekiedy kłopoty. 

- A najmłodszy eksponat?
- Trudne pytanie... Hm, to są 

lata 70. XX wieku. Myślę, że Mer-
cedes...

- W Muzeum pokazywane są 
wszystkie kabriolety, które macie 
Państwo w Klubie?

- Nie, mamy zdecydowanie 
więcej. Proszę pamiętać o tym, że 
jak się zrobi ciepło, jak rozpoczną 
się rajdy pojazdów zabytkowych, 
jak rozpoczną się różne pokazy, to 
te eksponaty wyjeżdżają. Niektó-
re na dzień lub dwa, inne na dłu-
żej, na przykład na jakiś wyjazd 
zagranicznych. Wtedy w takie pu-
ste miejsce wstawiamy inny sa-
mochód.

- Jak się znajduje taki pojazd 
zabytkowy?

- Odpowiedzi jest tyle, ile sa-
mochodów. Niektórzy przywożą 
samochody zabytkowe aż ze Sta-
nów Zjednoczonych. Są to oczywi-
ście samochody do remontu i to sa-
mochody wyjątkowe. Na przykład, 
proszę zerknąć na stojące tuż za 
nami Porsche. Wszyscy doskonale 
znają Porsche 911, Porsche Carre-
ra, a tutaj mamy Porsche 944 po-
gardliwie nazywane volksporsche. 
Ten samochód ma silnik od Volks-
wagena o pojemności 2,0 litra. To 
pojazd interesujący, rzadko spoty-
kany, i ciekawy.  

- A inne ciekawe eksponaty?
- Nieopodal stoi czerwony sa-

mochód Singer z 1939 roku. Zwią-
zana jest z nim ciekawa historia... 
Kolega kupił ten samochód w An-
glii i był on w stanie idealnym, ta-
kim jak teraz. Samochód był ku-
piony przez Internet, czyli tak na-

Jan Cynka
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Wielkopolska od początku należała do liderów w kreowaniu i or-
ganizowaniu  ruchu zrzeszającego pasjonatów motoryzacji. 1904 
rok to rok założenia Poznańskiego Klubu Motorowego. W 1923 ro-
ku powstaje Wielkopolski Klub Automobilistów i Motocyklistów 
w Poznaniu przekształcony  w Automobilklub Wielkopolski. Na je-
go czele staje generał broni Kazimierz Raszewski.  Poznań staje 
się trzecim w kolejności ośrodkiem w Polsce skupiającym zwolen-
ników motoryzacji. 

Historia Muzeum Motoryzacji związana jest z powstałym w Po-
znaniu  w latach 70. XX wieku ruchem pojazdów zabytkowych. Za-
częło się od skupienia się ludzi przy Automobilklubie Wielkopolski  
w 1973 roku w Kole Miłośników Starych Samochodów. W 1980 ro-
ku zrodziła się idea pokazania tych osiągnięć, a zarazem utrwale-
nia tego co wydarzyło się w historii motoryzacji.

Pierwszym owocem tej idei była zorganizowana w kwietniu 
1981 Wystawa pojazdów Zabytkowych na terenie MTP. Wystawa 
ta miała na celu szerokie, publiczne pokazanie kolekcji, którą uda-
ło się zgromadzić. Wystawa spotkała się z olbrzymim zaintereso-
waniem mieszkańców Poznania,  a w pierwszych czterech dniach 
wystawę odwiedziło ponad 6000 osób. Utwierdziło to w przekona-
niu, że pomysł stworzenia Muzeum Motoryzacji jest słuszny i nale-
ży rozpocząć działania zmierzające do realizacji tej idei.

Dwa lata po wystawie na terenie MTP - 15 kwietnia 1983 roku - 
otwarte zostaje pierwsze Muzeum Motoryzacji . Zlokalizowane jest 
w Suchym Lesie w pomieszczeniach których właścicielem jest je-
den Adam Piotr.

Grupie, która włożyła największy wkład w powstanie tej placów-
ki przewodził jako Przewodniczący Prezes ZO PZM Andrzej Bor-
czyński, przy wsparciu swego zastępcy Władysława Żegoty–Rze-
gocińskiego i wydatnym udziale: Piotra Adama, Adama Cielucha, 
Jana Cynki, Andrzeja Domowicza, Marka Furmanowskiego, Jacka 
Paczyńskiego i Witolda Rybczyńskiego. To był zalążek przyszłego 
Muzeum Motoryzacji. Nie ustawano w działaniach zmierzających 
do  zmiany tej sytuacji, bo i powierzchnia i lokalizacja nie spełnia-
ły oczekiwań.

Konsekwentne starania udało się częściowo zaspokoić w 1990 
roku. Wtedy to od 28 września  Muzeum Motoryzacji Automobilklu-
bu Wielkopolski zostało przeniesione na teren Toru „Poznań”. Eks-

ponowano tam 17 aut i 3 motocykle. Środowisko pasjonatów po-
większa się. Rośnie też liczba posiadanych samochodów. Kolek-
cja staje się coraz bogatsza, zawiera coraz więcej wartościowych, 
unikatowych egzemplarzy. 

Jednym z kolejnych kroków była organizacja na terenie MTP 
wystawy  zabytkowych pojazdów 1993 roku. Wystawę tą zwiedziło 
mnóstwo mieszkańców. Dodatkową satysfakcją była obecność na 
wystawie słynnego kierowcy F1 Jackie Stewarta. Związana z Tar-
gami Motoryzacji Wystawa Dawnej Motoryzacji kolejny raz w 1995 
roku przyciąga na poznańskie tereny targowe rzesze widzów.

W 1996 roku następuje przełom w postaci propozycji zago-
spodarowania około 530 m2 pod Rondem Kaponiera. Miejsce peł-
ne gruzu i bezdomnych, pozbawione prądu i okien potęguje spo-
łecznikowskie działania. Można zlokalizować Muzeum Motoryzacji 
w centrum Poznania. Niezbędne fundusze wyasygnowane przez 
AW, zapał i praca owocują sukcesem. Pod obecnym adresem, czyli 
pod  Rondem Kaponiera, 20 września 1996 roku zostaje zainaugu-
rowana działalność Muzeum Motoryzacji Automobilklubu Wielko-
polski. Pod tym adresem Muzeum Motoryzacji działa do dzisiaj.

Nie tylko w dniu otwarcia Muzeum pod Kaponierą zdawano so-
bie sprawę, że jego powierzchnia pozwala na eksponowanie zale-
dwie 10. części z posiadanych z Poznania około 300. egzemplarzy 
samochodów i motocykli różnych światowych marek, wśród któ-
rych kilkadziesiąt to unikaty w skali światowej. Dlatego oswajano 
się z myślą,  że jest to etap pośredni i przyjdzie chwila gdy będzie 
można przenieść się do placówki godnej posiadanej kolekcji. 

Zabytkowe pojazdy, te mobilne dobra kultury narodowej, trze-
ba udostępniać jak najszerszemu gronu zainteresowanych. Są ku 
temu niezbędne i wiedza i doświadczenie zdobyte przez lata pracy, 
konieczne do tego by przygotować i prowadzić placówkę muzealną 
na najwyższym poziomie. Najwartościowsze jest też  doświadcze-
nie,  wiedza o muzeach motoryzacji w Europie, o metodyce, sys-
temach  ekspozycyjnych. Równie cenna jest olbrzymia biblioteka 
oraz posiadanie unikatowych części i urządzeń, fragmentów po-
jazdów, pozwalających śledzić rozwój techniki motoryzacyjnej. Za-
tem nie podlega chyba dyskusji, że Muzeum Motoryzacji musi być 
niezbędnym elementem na kulturalnej mapie Poznania i w nowym 
miejscu będzie jedną z jego perełek !

Muzeum Motoryzacji Automobilklubu Wielkopolski

Co auto, to niezwykCo auto, to niezwykłła historiaa historia
Rozmowa z JANEM CYNKĄ, kustoszem Muzeum Motoryzacji w Poznaniu

prawdę kupujący do końca nie 
wiedział, co kupuje. Okazało się 
jednak, że miał szczęście, że było 
warto. Samochód dotarł do Fran-
cji i kolega pojechał z lawetą, by 
Singera dowieźć do Poznania. Pod 
Berlinem laweta się popsuła. Ko-
lega nie miał wyjścia, zjechał Sin-
geren z lawety i na kołach dotarł 
tym samochodem do Poznania. 
Nie mógł sprawdzić niczego, ani 
poziomu oleju, ani wody, bo nie 
wiedział... jak podnieść maskę. 
Anglicy zawsze coś wymyślą nie-
zwykłego. Dopiero w Poznaniu, 
przy pomocy kilku kolegów, wpa-
dliśmy na to, jak podnosi się ma-
skę w tym samochodzie. Auto to 
startowało na Torze Poznań w wy-
ścigu aut zabytkowych i wygrało 
swoją klasę.

- Czyli jeszcze dzisiaj moż-
na kupić samochód zabytkowy 
w dobrym stanie?

- Bardzo rzadko. Najczęściej 
zdobywamy egzemplarze, które 
wymagają remontu kapitalnego. 
Niekiedy taki remont trwa rok, 
a niekiedy kilka lat.

- A ile kosztuje?
- Sporo. Chromy są potwor-

nie drogie. Zastanawialiśmy się 
nad włączeniem do ekspozycji ka-
brioletu amerykańskiego. takie-
go dużego, ładnego „skrzydlaka”. 
Jak jednak policzyliśmy ile zajął-
by nam tutaj miejsca, to weszłyby 
trzy takie auta. I zrezygnowaliśmy 
z tego pomysłu. Renowacja samo-
chodu zabytkowego jest kosztow-
na, ale zawsze pasjonująca.

- Co auto, to niezwykła histo-
ria, prawda?

- Trochę dalej stoi Triumph 
TR6. Takim samochodem w cza-
sach swojej świetności jeździł 
Wojciech Fibak. Ten egzemplarz, 
który pokazujemy jest trochę 
śmieszny. Też jest przywiezio-
ny ze Stanów Zjednoczonych, 
ale ma takie brzydkie, niepro-
porcjonalne zderzaki. W Stanach 
w tamtych czasach wprowadzono 
przepis, że samochód musi mieć 
tak bezpieczne zderzaki, że jak 
uderzy w ścianę z szybkością 6 

mil na godzinę, to nic nie może 
się odkształcić. I do Triumpha za-
montowano nowe zderzaki, które 
pasują do tego auta jak róża do 
kożucha. 

-  Porozmawiajmy teraz 
o rzeczach smutnych. Muzeum 
Motoryzacji w Poznaniu znaj-
duje się pod Rondem Kaponie-
ra. I chyba już niezbyt długo...

- Planowana jest przebudowa 
Ronda Kaponiera. Miała ona być 
rozpoczęta i zakończona przed 
Euro 2012, ale na nasze szczęście 
nie udało się tych zamierzeń zre-
alizować. Na nasze szczęście, bo 
możemy tutaj pokazywać zabyt-
kowe auta, choć doskonale wiemy, 
bo doświadczamy tego każdego 
dnia, w jak złym stanie technicz-
nym jest Rondo Kaponiera. Tutaj 
wszystko się sypie..., zalewa nas 
woda... Mamy z tym sporo pro-
blemów...

- Co będzie dalej?
- Prowadzimy różne rozmowy, 

ale jeszcze za wcześnie, by mówić 
o konkretach.

- A dlaczego Targi nie są za-
interesowane udzieleniem gości-
ny Muzeum Motoryzacji? Po-
dobno Targi realizują z rozma-
chem swoją misję kulturotwór-
czą, podobno pełnią służebną ro-
lę w stosunku do poznaniaków, 
podobno chcą pomagać potrze-
bującym pomocy. I co? Słowa, 
słowa, słowa?

- Nie do mnie to pytanie. Tar-
gi są nastawione na duże zyski. 
Zawsze, wszędzie i od każdego. 
Interesujących innych lokalizacji 
w Poznaniu jest sporo, ale są to 
propozycje również komercyjne, 
a wiec wszyscy chcą kasę. A u nas 
bilet wstępu kosztuje 5 złotych...

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

FOT. (6X) – GRZEGORZ RYBAK



środa 8 lutego 2012 5

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

S E N S A C J E 
Z PRZESZŁOŚCI 

„W Koszalinie 
jest taka miła ka-
wiarenka – Warsza-

wianka; można tu za tanie pie-
niądze dostać kawy, dobrego cia-
sta i słodyczy. Gosposia jest młoda 
i kocha się w kwiatach – całe kolek-
cje róż upiększają czyściutkie pro-
stokąty stolików. Tutaj przed wie-
czorem schodzą się młode pary. Lu-
bimy z nimi gawędzić, są szczerzy 
w rozmowie jak dzieci. Opowiada-
ją nam o swoich wielkich troskach 
i wielkich radościach. Przywiązali 
się do tej ziemi i do miasta, jakby 
tu przeżyli długie lata”. 

A przeżyli zaledwie – w naj-
lepszym razie – kilka tygodni. Bo 
ów sielankowy opis pochodzi naj-
prawdopodobniej z czerwca 1945 
roku. Dwa miesiące później na-
kładem Spółdzielni Wydawniczej 
„Czytelnik” ukazała się niezwykła 
broszurka, plon wędrówki repor-
terskiej Zofii Drożdż i Władysła-
wa Milczarka po Pomorzu Środ-
kowym „Zakochani w Pomorzu”, 
z której to broszurki pochodzą po-
wyższe zdania. W cieniu stojących 
na czyściutkich kawiarnianych sto-
likach róż trwało piekło na zie-
mi, które niemieckim mieszkań-
com Köslina gotowali zwycięzcy, 
przede wszystkim czerwonoarmi-
ści, ale i przyjeżdżający tu Polacy 
nie byli bez winy, na bezbronnej 
ludności tego pomorskiego mia-
sta mszcząc się za własne krzyw-
dy i tragedie. 

Gdyby kamienie mogły mó-
wić... Sentencja ta przypomniała 
mi się podczas jednego z pobytów 
w Koszalinie, kiedy poszedłem do 
Szpitala Wojewódzkiego, by za-

poznać z ostatnimi dniami dzia-
łalności w Köslinie protestanckie-
go Zgromadzenia Diakonis-Salem, 
które w tym mieście od 1913 ro-
ku miało tak zwany dom macie-
rzysty oraz placówki opiekuńczo-
-lecznicze, w tym szpital. Tu też 
od wspomnianego roku mieszkała 
przełożona zgromadzenia, pocho-
dząca z Poczdamu diakonisa Ber-
tha von Massow. 

Należący do Zgromadzenia 
Diakonis-Salem nowocześnie – na 
owe czasy – urządzony Szpital Ce-
sarza Wilhelma w końcu 1944 ro-
ku przekształcono w lazaret. Je-
go kierownictwo objął doktor Ge-
rard Schmidt-Habelman. I chociaż 
hitlerowska propaganda tryskała 
optymizmem, że zwycięstwo jest 
w zasięgu ręki, w Köslinie na prze-
łomie lat 1944/1945 wyczuwało się 
niepokój. Ludzie jednak łudzili się, 
że Armia Czerwona jest daleko. 
Ale już w połowie stycznia 1945 
roku na ulicach Köslina pojawiły 
się wozy niemieckich uciekinierów 
z dwóch wschodnich prowincji: 
Prus Wschodnich i Gdańska-Prus 
Zachodnich. Zmarznięci i głodni 
ludzie chronili się przed mroźnym 
wiatrem za prowizorycznymi osło-
nami z koców i dywanów, wyko-
nanymi na swych wozach. Ich dro-
ga wiodła na zachód szlakiem nie-
szczęść, śmierci i cierpienia. By-
ła to pierwsza fala potopu, któ-
ry w następnych tygodniach za-
leje prowincję pomorską Trzeciej 
Rzeszy. Część uciekinierów zmie-
rzała do portu w Kolbergu (Koło-
brzegu) licząc, że zagrożony re-
jon opuszczą na pokładach statków 
ewakuacyjnych, a część w kierun-
ku na Cammin (Kamień Pomorski) 
i Swinemünde (Świnoujście). 

W tamtych dniach stycznia 
i lutego nie próżnowały siostry ze 
zgromadzenia, udzielając pomo-
cy przejeżdżającym przez Koszalin 
uciekinierom. Właśnie wtedy Ber-
tha von Massow powiedziała jed-
nej z sióstr, którą wkrótce ewaku-
owano z miasta:

Gdyby kamienie mogGdyby kamienie mogłły my móówiwićć......
Kobiety na łasce zwycięzców 
Osiem lat temu obywatelka Niemiec Rita Scheler poinformowała 
pion śledczy polskiego Instytutu Pamięci Narodowej o zbrodni 
wojennej popełnionej w co dopiero zajętym przez Armię Czer-
woną Koszalinie, gdzie z zimną krwią rozstrzelano 29 rannych 
żołnierzy Wehrmachtu. Nie były to jedyne ofiary Rosjan w ów-
czesnym Köslinie. Zanim spalono stare centrum miasta, przeto-
czyła się przez nie fala gwałtów i rabunków. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

„Gdyby Salem w Köslinie nie 
uczyniło nic więcej i nic innego jak 
tylko pomoc dla tych uchodźców, 
nie istniałoby tutaj na próżno”. 

Czas niemieckiego Köslina 
dobiegał końca. Już w ostatnich 
dniach lutego 1945 roku w mie-
ście słychać było grzmoty nadcią-
gającego frontu. 1 marca czołowe 
oddziały Armii Czerwonej zna-
lazły się na dalekich przedpolach 
Koszalina, który specjalnie nie do-
świadczył okrucieństw wojny, je-
śli nie liczyć alianckiego nalotu 
bombowego na miejscową fabry-
kę papieru. 

Od ostatnich dni lutego nie 
próżnował doktor Schmidt-Habel-
man. Jak później wspominały sio-
stry ze Zgromadzenia Diakonis-Sa-
lem, dzięki jego przedsiębiorczości 
i energii Koleje Rzeszy podstawiły 
pociąg ewakuacyjny składający się 
z kilku wagonów osobowych i kil-
ku towarowych. W nocy z 1 na 2 
lutego do wagonów załadowano 
około 200 chorych z lazaretu oraz 
120 dzieci z dwóch domów dziec-
ka. Tym samym pociągiem, który 
z dworca Köslin wyjechał 2 lutego 
wczesnym rankiem, miasto opuści-
ła też większość sióstr z domu ma-
cierzystego Salem oraz przełożony 

Czerwonoarmiści na ulicach Köslina, który stawał się polskim Koszalinem. FOT. – ARCHIWUM AUTORA 

zgromadzenia na Pomorzu, pastor 
doktor Kurt Dreyer z rodziną. 

Tego samego dnia po południu 
wyjechał z Koszalina drugi pociąg 
ewakuacyjny z dziećmi ze żłob-
ka i domu małego dziecka wraz 
z opiekującymi się nimi siostra-
mi oraz pastorem von Gadow z ro-
dziną. W mieście pozostała tylko 
przełożona Bertha von Massow 
z dwudziestoma siostrami. 

Armia Czerwona zajęła 
Köslin 4 marca 1945 roku. Przez 
miasto, które ocalało (dopiero 
w maju Rosjanie podpalili jego 
stare centrum), przetoczyła się 
fala gwałtów i rabunków. Pano-
wał – jak opisywali to później 
świadkowie – wszechobecny ter-
ror. Kobiety zdane były tylko na 
łaskę zwycięzców. W mieście nie 
było miejsca, gdzie czułyby się 
bezpiecznie. 

Bezpiecznie nie było też w bu-
dynkach Zgromadzenia Diakonis-
-Salem na wschodnich peryferiach 
Koszalina. I tam zapędzali się pi-
jani najczęściej czerwonoarmiści 
w poszukiwaniu kobiet. Podczas 
jednej z takich wypraw Bertha von 
Massow stanęła w obronie napa-
stowanej siostry. Żołnierze brutal-
nie ją odepchnęli. Przełożona upa-
dła na podłogę i straciła przytom-
ność. Już nigdy jej nie odzyskała. 
Zmarła 6 kwietnia 1945 roku naj-
prawdopodobniej wskutek pęknię-
cia podstawy czaszki. 

12 kwietnia trzy siostry z po-
mocą dwóch niemieckich jeńców 
wojennych ponieśli trumnę z cia-
łem przełożonej, którą pochowano 
na starym cmentarzu przy obecnej 
ulicy Młyńskiej. 

Znikąd pomocy. Na łaskę 
zwycięzców zdane były nie tylko 
kobiety. Zdani byli również ranni 
żołnierze Wehrmachtu. Tych czę-
sto mordowano z zimną krwią 
i to na ogół w pierwszych godzi-
nach po zajęciu miasta. I cho-
ciaż losem przebywających w la-
zaretach żołnierzy wroga Rosjanie 
zbytnio się nie przejmowali, w ko-
lejnych dniach swych rządów nie 
podejmowali już tak radykalnych 
przedsięwzięć. Świadczy o tym 
choćby los kilku sióstr ze Zgroma-
dzenia Diakonis-Salem. Po śmier-
ci swej przełożonej Rosjanie prze-

wieźli je do Torunia, gdzie w tam-
tejszym lazarecie opiekowały się 
rannymi żołnierzami niemieckimi. 

Tymczasem w Köslin w pierw-
szych godzinach po zajęciu miasta 
Rosjanie – realizując ów szatański 
plan – zamordowali rannych żoł-
nierzy Wehrmachtu przebywają-
cych w ówczesnym szpitalu miej-
skim, gdzie obecnie mieści się Li-
ceum imienia Stanisława Duboisa. 

Według ustaleń koszalińskiej 
delegatury Instytutu Pamięci Na-
rodowej, ranni zostali wywlecze-
ni z lazaretu i rozstrzelani przez 
czerwonoarmistów. Zginęło 29 
osób. Z zeznań żyjących świad-
ków tragedii wynika, że ran-
nymi Niemcami opiekowały się 
zakonnice, które w noc zbrodni 
popełniły samobójstwo. Wszyst-
kich pochowano na pobliskim 
dziedzińcu. Kilka miesięcy póź-
niej Rosjanie dokonali ekshuma-
cji i przenieśli ciała w nieznane 
miejsce. W tym samym budynku 
utworzyli szpital wojskowy. 

Tak było. Dzisiaj żyjący jesz-
cze weterani Armii Czerwonej lat 
drugiej wojny światowej na ogół 
nie wypierają się, że ich szlak bo-
jowy do Berlina na ziemiach Trze-
ciej Rzeszy znaczony był zbrodnia-
mi i gwałtami. Ale usprawiedliwia-
ją się, że tak reagowali z zemsty za 
okrutne zbrodnie nazistów na oku-
powanych ziemiach Związku Ra-
dzieckiego. 

„Kto mieczem wojuje, ten od 
miecza ginie. Niemcy nas napa-
dli, dlaczego mieliśmy im współ-
czuć” – powiedział kombatant Ar-
mii Czerwonej przed kamerą nie-
mieckiej telewizji ZDF podczas 
realizacji serialu dokumentalnego 
Guido Knoppa „Wielka uciecz-
ka” (w Polsce z emisji na kana-
le Discovery znanego pod tytułem 
„Exodus ze Wschodu). Jego kole-
żanka zaś dodała: „Zajmowałam 
się dziećmi potwornie skrzywdzo-
nymi przez esesmanów. Pamiętam, 
jak w niemieckim kasynie znaleź-
liśmy dziewczynki – najpierw je 
zgwałcono, a później zamordowa-
no” – powiedziała, po chwili doda-
jąc: „Błędem było to, że [w Niem-
czech] zachowywaliśmy się tak, jak 
Niemcy”. 

FOT. – LESZEK ADAMCZEWSKI 
Dawny Szpital Cesarza Fryderyka należący Zgromadzenia Diakonis-Salem w Koszalinie jest niemym świadkiem 
okrucieństw Rosjan wiosną 1945 roku. 
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wą umowę to jak barany pójdziemy 
na rzeź – mówią fachowcy. W apte-
ce nie będzie można kupić tańszych 

TAK  MYŚLĘ

Wczoraj, czy-
li 6 lutego, 

odbyło się spo-
tkanie  przed-
stawicieli rządu 
z ludem pracują-
cym i nie pracu-
jącym miast oraz 

cerą, ale także na przykład osobnik 
określany niekiedy mianem 50+, 
który też jest zainteresowany tym, 
by władza wiedziała co negocjuje, 
a posłowie i senatorowie wiedzie-
li na jaki temat głosują, bo z Inter-
netu korzysta, Internet lubi i Inter-
net potrzebuje do pracy całkowicie 
zarobkowej. To ważne, bo w przy-
padku ACTA odnoszę wrażenie, 
że dopiero wtedy, gdy ludzie wy-
szli w maskach na ulicę, niektórzy 
przeczytali ten dokument. Zapew-
ne i tak niewiele z niego zrozumie-
li, ale chociaż przeczytali.

ACTA jak twierdzą specjaliści 
radykalnie zmienią nasze życie. 
Jak ratyfikujemy tę międzynarodo-

wsi w sprawie ACTA. Przyznam 
się, że nie śledziłem z wypiekami na 
twarzy tego wydarzenia, ale trwa-
ło ono podobno 8 bitych godzin i – 
jak potem w telewizorze przekony-
wali jej uczestnicy - coś tam z tej 
gadaniny wynika. Co dokładnie – 
no tego tak do końca nie wiadomo, 
ale co może z takiej szopki medial-
nej wynikać?

Niektórzy na to spotkanie przy-
szli, inni uprzejmie podziękowali 
i zostali na ulicy. Ci co dorwali się 
do mikrofonu (minister od cyfryza-
cji Boni na cyfryzacji się nie zna, 
ale udawał, że nad dyskusją panu-
je) powtarzali w kółko to samo, po-
dobnie zresztą jak przedstawiciele 
rządu. Czyli co, totalna porażka? 
Może nie do końca.

Dzięki temu spotkaniu dotar-
ło do niektórych mózgownic, że in-
ternauta to nie jest szczyl z niefajną 

Gadanina z rządem

POSEŁ FILIP KACZMAREK ZOSTAŁ WYBRANY NA 
KOORDYNATORA GRUPY EPL W KOMISJI ROZWOJU

Podczas głosow-
nia 18 stycznia br., 
w Parlamencie Eu-
ropejskim w Stras-
burgu poseł  Fi-
lip Kaczmarek zo-
stał ponownie wy-
brany na koordy-
natora grupy EPL 
(Europejskiej Par-
tii Ludowej) w Ko-
misji Rozwoju PE. 
Po ogłoszeniu wyni-
ków głosowania po-
seł powiedział: 

- To dla mnie du-
ży zaszczyt być po-
nownie wybranym na 

to stanowisko. Równocześnie jestem wdzięczny za docenienie mojej pracy 
w tej komisji przez ostatnie lata. Miałem w niej okazję przekonać się jak 
niesłychanie ważne jest wdrażanie w życie postanowień traktatu lizboń-
skiego w zakresie współpracy rozwojowej. Zdaję sobie sprawę z ogrom-
nych wyzwań i odpowiedzialności jaka stoi przede mną w drugiej połowie 
kadencji.

Koordynator jest głównym rzecznikiem frakcji politycznej w swojej 
komisji. Do obowiązków koordynatora należy m. in.:
-  przygotowanie i koordynowanie stanowiska posłów EPL w komisji,
-  rozdzielanie zadań wśród posłów grupy, w tym wyznaczanie sprawoz-

dawców,
-  reprezentowanie EPL na posiedzeniach koordynatorów komisji, pod-

czas których podejmuje się decyzje o rozdziale sprawozdań, o porządku 
dziennym komisji oraz omawia problemy polityczne przed pełną dys-
kusją na posiedzeniu komisji,

-  dbanie o dyscyplinę w głosowaniu,
-  współpraca z koordynatorami z innych grup politycznych w celu omó-

wienia głosowań w komisji, głosowań plenarnych oraz ewentualnych 
poprawek.

POSEŁ KACZMAREK ZASTĘPCĄ CZŁONKA 
W KOMISJI ENVI
Przez kolejne 2,5 roku poseł Kaczmarek będzie 

zastępcą członka w Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeń-
stwa Żywności, w skrócie ENVI. Jest to jedna z naj-
większych komisji Parlamentu Europejskiego, która 
zajmuje się wieloma sprawami mającymi wpływ na 
codzienne życie obywateli w UE.

W dziedzinie polityki ochrony środowiska komisja ENVI bada kwe-
stie związane ze zmianami klimatu, działaniami w zakresie zwalczania 
zanieczyszczenia wody powietrza i gleby, gospodarką odpadami i recy-
klingiem, postępowaniem z niebezpiecznymi i toksycznymi substancja-
mi oraz ochroną różnorodności biologicznej. W zakres jej kompetencji 
wchodzą zrównoważony rozwój, międzynarodowe i regionalne działania 
w zakresie ochrony środowiska oraz obrona cywilna.

W ramach polityki zdrowotnej komisja ENVI prowadzi prace w ob-
szarach związanych z rynkiem wewnętrznym i wywołujących skutki 
transgraniczne, np. w zakresie bezpieczeństwa produktów farmaceutycz-
nych i kosmetycznych, zwalczania podrobionych produktów leczniczych 
lub zaangażowania na rzecz praw pacjenta.

POSEŁ KACZMAREK WSPIERA DZIAŁANIA 
NA RZECZ DOSTĘPU DO LEKÓW

Poseł Kaczmarek został członkiem Grupy Roboczej na rzecz inno-
wacji, dostępu do leków oraz chorób związanych z ubóstwem. Grupa 
działa w Parlamencie Europejskim od 2 lat.

- W ciągu roku z powodu chorób uleczalnych umiera aż 5 milionów 
ludzi. W związku z tym potrzebujemy badań na rzecz lepszej diagnostyki, 
aby przeciwdziałać zachorowaniom i skutecznie leczyć chorych - powie-
dział poseł Kaczmarek.

- Głównym zadaniem Grupy Roboczej jest zwiększanie działań na 
rzecz chorób związanych z ubóstwem i dostępem do leków wśród de-
cydentów UE oraz zainteresowanych stron. W drugą rocznicę powstania 
Grupy Roboczej liczy ona już 190 członków w tym eurodeputowanych, 
przedstawicieli Komisji Europejskiej, naukowców, dyplomatów, parla-
mentarzystów z krajów AKP oraz przedstawicieli społeczeństwa oby-
watelskiego. Grupa umożliwia jej członkom wymianę poglądów, kon-
struktywny dialog i ścisłą współpracę 
zapewniając jednocześnie, że polity-
ka europejska dostarcza spójną, kom-
pleksową i proaktywną odpowiedź na 
wszelkie potrzeby innowacyjne i ja-
kość opieki zdrowotnej dla chorób 
związanych z ubóstwem.

Dzień Św. Walentego w Polsce 
obchodzi dwie trzecie roda-

ków. Nic więc dziwnego, że kie-
dy nadchodzi czas świętowania, 
wielu szuka niebanalnego pomy-
słu na spędzenie tego dnia. Poza 
nieśmiertelną randką w kinie czy 
kolacją dla dwojga coraz częściej 
wybieraną opcją są krótkie wyjaz-
dy do europejskich stolic, a tak-
że niekonwencjonalne atrakcje, ta-
kie jak paintball czy wspinaczka 
na ściance. 
WALENTYNKI W EUROPIE

Według badań TNS OBOP  70 
procent Polaków, kiedy podróżuje 
w celach wypoczynkowych, czyni 
to ze swoją drugą połówką. Choć 
tegoroczne Święto Zakochanych 
wypada w dzień powszedni, moż-
na zaplanować je tak, by biorąc 
dwa dni wolnego w pracy, spędzić 
pięciodniowy urlop z bliską osobą 
w romantycznej scenerii. Rezer-
wując bilety w tanich liniach lot-
niczych, można znaleźć całkiem  
atrakcyjne połączenia do Paryża, 
Rzymu, Barcelony.

Przykładowo, podróż do stolicy 
Włoch w obie strony kosztuje oko-
ło 350 złotych. Do ceny wyciecz-
ki należy jeszcze doliczyć nocleg. 
Za cztery doby w trzygwiazdko-
wym hotelu zakochani zapłacą od 
450 złotych. 

Koszt pobytu za granicą moż-
na obniżyć także dzięki specjal-
nym programom rabatowym zwa-
nym free nights, które stosują ho-
telarze. Przy rezerwacji określo-
nej liczby noclegów, najczęściej 
trzech, klient kolejny dzień w ho-
telu może spędzić całkowicie za 

darmo. Warto przy tym zauważyć, 
że ceny sześciodniowej wycieczki 
do Wiecznego Miasta w standardo-
wej ofercie biur podróży zaczynają 
się od 1400 złotych. Samodzielne 
planowanie walentynkowego wy-
padu przynosi więc nie tylko sa-
tysfakcję, ale również pozwala za-
oszczędzić.

RANDKA Z ADRENALINĄ
Ci, którzy planują przeznaczyć 

mniejszą kwotę na świętowanie 
walentynek mogą szukać rozrywek 
w serwisach zakupów grupowych, 
w których wszystkie oferty są co 
najmniej o połowę tańsze.  

W serwisach zakupów grupo-
wych swoje oferty wystawiają mię-
dzy innymi ośrodki rozrywki, re-
stauracje, salony piękności, sklepy 
czy hotele. Dzięki kuponom raba-
towym internauci otrzymują  moż-
liwość skorzystania z niedostęp-
nych dla nich dotychczas produk-
tów i usług.

A gdyby tak zaskoczyć swoje-
go partnera niecodzienną randką 
spędzoną na torze kartingowym? 
Koszt pełnego emocji wyścigu go-
kartami wyniesie dwie osoby 26 
złotych. Z kolei miłośnicy dłuż-
szych tras mogą wybrać się w go-
dzinną  wyprawę quadami po Ju-
rze Krakowsko-Częstochowskiej.  
Za taką przygodę zakochani zapła-
cą łącznie 198 złotych. Na aktyw-
ny wypoczynek zapraszają również 
organizatorzy rozgrywek paintbal-
lowych. Jak zapewniają: mężczyź-
ni będą zachwyceni taką randką. 
W zależności od upodobań, można 
wybrać się na tradycyjną rozgryw-
kę (za 20-30 złotych) albo zdecy-

Oryginalne walentynki
Pomysł na wyjątkowe walentynki wcale nie musi rujnować kie-
szeni zakochanych par. Dzięki tanim liniom lotniczym i niedro-
gim hotelom pięciodniowa wycieczka do Włoch – kraju Romea 
i Julii – kosztuje około 800 złotych. Natomiast za ekskluzywną 
kolację lub relaksujący masaż w SPA można zapłacić połowę 
mniej, korzystając z zakupów w serwisach grupowych.

ADAM SOSNOWSKI

dować się 
na wersję 
bezbolesną, 
w której za-
miast  kul 
strzela się 
do przeciw-
ników lase-

rem (około 14 złotych). Spraw-
dzianem zaufania do drugiej oso-
by może być randka spędzona na 
ściance wspinaczkowej – podczas 
tzw. asekuracji na wędkę. Za ca-
ły dzień wspinania para zapłaci 42 
złotych. 

Dla wielu internautów oferty 
znalezione w serwisach zakupów 
grupowych są inspiracją do zorga-
nizowania czasu wolnego albo do 
kupienia prezentu dla bliskiej oso-
by. Ponieważ istnieje podział na 
poszczególne miasta, można łatwo 
znaleźć atrakcje, które znajdują się 
w naszej okolicy, a których wcze-
śniej nawet nie słyszeliśmy.
ROMANTYCZNY WIECZÓR 

W MIEŚCIE
Coś dla siebie znajdą również 

osoby, które wolą nieco spokoj-
niej spędzić tegoroczne walen-
tynki. Masaż gorącą czekoladą 
z pewnością zrobi większe wra-
żenie na partnerce niż tradycyj-
na bombonierka. W profesjonal-
nym studiu kosmetycznym taka 
przyjemność wyniesie dwie oso-
by 136 złotych. Ci, którzy wyzna-
ją zasadę „przez żołądek do ser-
ca”, mogą zaprosić swoją drugą 
połówkę na romantyczną kola-
cję do ekskluzywnej restauracji. 
Osoby, które chciałyby spędzić 
dzień 14 lutego poza domem, mo-
gą skorzystać z oferty hoteli we 
własnym mieście, na przykład je-
den z poznańskich hoteli kusi za-
kochanych kolacją oraz zabiega-
mi wellness&SPA. Koszt takiej 
atrakcji łącznie z noclegiem wy-
niesie 229 złotych.

leków zastęp-
czych, z warsz-
tatów samocho-
dowych znikną 
tańsze tak zwa-
ne zamienniki, 
bo rzecz dotyczy 
nie tylko Inter-
netu i ściągania 
sobie za darmo 
muzyczki.

I w tym wła-
śnie cały pro-
blem. Rządzący 
nie zadali sobie 
trudu, by doku-
ment ten zrozu-
mieć, a potem 

nam wytłumaczyć, o co tak na-
prawdę chodzi. Podpisują w ciem-
no i nie wiedzą, co podpisują, bo 
Donaldowi Tuskowi się wydaje, że 
jest nieomylny (a nie jest), najmą-
drzejszy i wszystko wie najlepiej 
(a nie wie). Niech tak myśli, ale 
kiedyś przestanie być premierem 
(z miłą perspektywą fajnej emery-
tury), a ACTA zostaną. 

Cecil King powiedział „Jeden 
z grzechów głównych rządu po-
lega na tym, że nie potrafi opisy-
wać chmur bez rozwodzenia się 
na temat tęczy”. I tak było w cza-
sie owego 8-godzinnego spotkania. 
Ale... czy mogło być inaczej?

TOMASZ MAŃKOWSKI



środa 8 lutego 2012 7

Patronat Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO

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”

Zapisy do Turnieju Z podwórka 
na stadion o Puchar Tymbar-

ku już się rozpoczęły i potrwają do 
końca marca. Te prestiżowe roz-
grywki dla młodych piłkarzy i pił-
karek z całej Polski, od lat biją re-
kordy popularności i stanowią że-
lazną pozycję w kalendarzu spor-
towych imprez dla trenerów i na-
uczycieli wychowania fizyczne-
go. Tylko w ubiegłorocznej edycji 
wzięło udział ponad 85 000 dzieci 
z całej Polski, co oznacza, że już co 
piąty dziesięciolatek walczył o ty-
tuł Mistrzów U-10! 

- Mam nadzieję, że 2012 rok bę-
dzie szczególny dla Turnieju – po-
wiedział Tomasz Zabielski, koor-
dynator Turnieju z ramienia Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej -  
W poprzedniej edycji wzięły udział 
reprezentacje wszystkich powia-
tów z całej Polski. Ponad 85 000 
dzieci, dla których piłka nożna to 
przede wszystkim rewelacyjna za-
bawa i pasja, to świetny wynik. 
Najważniejsza jest radość z gry 
i szansa na rozwój piłkarskich ta-
lentów. Mam nadzieję, że wspania-
ła piłkarska atmosfera, która towa-
rzyszyć nam będzie w 2012 roku, 

w związku z mistrzostwami Euro 
2012, udzieli się również wszystkim 
młodym zawodnikom, którzy staną 
do rywalizacji podczas tegorocz-
nej, XII edycji Turnieju Z podwór-
ka na stadion o Puchar Tymbarku.

Obok pasji, emocji i piłkar-
skich marzeń, które są wizytów-
ką Turnieju Z podwórka na stadion 
o Puchar Tymbarku, ważne są rów-
nież nagrody przyznawane uczest-
nikom Turnieju na każdym etapie 
rozgrywek. Pierwsze z nich zo-
staną przyznane za udział drużyn 
w eliminacjach gminnych i powia-
towych. Trenerzy zgłoszonych ze-
społów otrzymają kurtki treningo-
we firmy JAKO, a zawodnicy pa-
miątkowe dyplomy. W trakcie fi-
nałów wojewódzkich, które dzięki 
zaplanowanym atrakcjom pozwo-
lą poczuć niepowtarzalną atmos-
ferę Mistrzostw Europy, wszyscy 
zawodnicy oraz trenerzy zostaną 
wyróżnieni medalami oraz atrak-
cyjnymi upominkami. Z kolei pod-
czas Wielkiego Finału, który co ro-
ku jest fantastyczną imprezą spor-
tową i wielkim piłkarskim świę-
tem, dzieci otrzymają profesjonal-
ne stroje piłkarskie i wspaniałe na-
grody. Tą najcenniejszą jest pre-
stiżowe trofeum w postaci Pu-
charu Tymbarku, który otwie-
ra przed zwycięzcami Turnieju 
drogę na mecz Mistrzów Europy 
2012 roku. 

Mistrzowie i Mistrzynie w ka-
tegorii U-10, którzy w poprzed-
nich edycjach zdobywali presti-
żowy i wymarzony Puchar Tym-
barku, mieli już dotąd okazję po-
dziwiać w akcji gwiazdy FC Bar-
celony, dopingować reprezentację 

Szansa dla najmłodszych mistrzów 
piłki nożnej 
Ruszyły zapisy do XII Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka 
na stadion o Puchar Tymbarku” czyli Mistrzostw chłopców 
i dziewcząt w kategorii U-10. Zwycięzcy tegorocznej edycji 
rozgrywek otrzymają niezwykłą nagrodę w postaci wyjazdu na 
mecz Mistrzów Europy, wyłonionych podczas zawodów, które 
rozegrane zostaną w Polsce i na Ukrainie.

narodową Anglii na stadionie We-
mbley oraz obserwować piłkarskie 
popisy zawodników Realu Ma-
dryt, AC Milanu i Ajaksu Amster-
dam. Tym razem nagroda główna, 
pozwoli młodym piłkarzom i pił-
karkom jeszcze bardziej poczuć 
wyjątkową atmosferę piłkarskie-
go święta w Polsce i na Ukrainie, 
ponieważ dopiero 1 lipca, w dniu 
meczu finałowego, dowiedzą się, 
na mecz której reprezentacji Eu-
ro 2012 wybiorą się zdobywcy 
Pucharu Tymbarku. 

- Zawsze kiedy próbuję spoj-
rzeć na Turniej Z podwórka na 
stadion o Puchar Tymbarku oczy-
ma dziecka, widzę emocjonujące 
rozgrywki, w których spełniają się 
małe i duże marzenia – powiedział 
Dariusz Czech, prezes firmy Tym-
bark.  - Bardzo chcielibyśmy, aby 
w tym roku były one jeszcze bar-
dziej wyjątkowe niż zwykle, stąd 
specjalna nagroda główna – wy-
jazd na mecz Mistrzów Europy 
2012 roku oraz gigantyczne emo-
cje i niepowtarzalne imprezy to-
warzyszące wszystkim 16 finałom 
wojewódzkim w całej Polsce, któ-
re jeszcze przez jakiś czas, pozo-
staną wielką niespodzianką. Jeżeli 

chodzi o moje marzenia związane 
z XII edycją, to mam jedno,…jesz-
cze więcej niż przed rokiem uśmie-
chów małych piłkarzy i piłkarek, 
dla których futbol jest wielką pasją. 
Będzie to niezwykły rok, więc wie-
rzę, że na pewno się uda.

Firma Tymbark już od 6 lat jest 
sponsorem tytularnym piłkarskich 
rozgrywek Turniej „Z podwórka 
na stadion o Puchar Tymbarku”, 
aktywnie włączając się w kampa-
nie edukacyjne na rzecz promocji 
sportu i zdrowego trybu życia.

Jak wziąć udział w Turnie-
ju o Puchar Tymbarku? Zapi-
sy do tegorocznej edycji Turnieju 
o Puchar Tymbarku już się rozpo-
częły. Trenerzy, nauczyciele oraz 
opiekunowie mogą zgłaszać do-
wolną liczbę drużyn chłopców 
i dziewcząt w kategorii wiekowej 
do lat 10 (klasy I-III). Zespoły 
te mogą liczyć od 6 do maksy-
malnie 12 zawodników. Formularz 
zgłoszeniowy a także szczegóło-
we informacje na temat zapisów 
i Turnieju, dostępne są na stronie 
www.zpodworkanastadion.pl 

Pierwsze mecze rozpoczną się 
już w kwietniu na etapie gminnym 
i powiatowym. Następnie zwycię-

skie drużyny zmierzą się w jednym 
z 16 finałów wojewódzkich, które 
rozpoczynają się 14 maja. Najlep-
sze zespoły z poszczególnych wo-
jewództw wezmą udział w półfina-
łach, podczas których rywalizować 
będą o awans do Wielkiego Finału. 
Jedną z najważniejszych idei Turnie-
ju o Puchar Tymbarku, jest wyłania-
nie piłkarskich talentów, dlatego po-
cząwszy od etapu rozgrywek gmin-
nych, trenerzy zwycięskich drużyn 
mogą dobrać do swojego składu do 
5 najlepszych zawodników z pozo-
stałych zespołów. We wrześniu zo-
stanie rozegrany Wielki Finał Tur-
nieju, podczas którego poznamy no-
wych Mistrzów w kategorii U-10, 
którzy  wyjadą na mecz Mistrzów 
Europy 2012 roku. 

Organizatorem Turnieju jest Pol-
ski Związek Piłki Nożnej, a sponso-
rem głównym od sześciu jest lat 
firma Tymbark. Patronat honoro-
wy nad Turniejem objęli: UEFA 
Grassroots, FIFA Grassroots, UEFA 
Respect Your Health, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz Minister-
stwo Edukacji Narodowej. Tur-
niej Z podwórka na stadion o Pu-
char Tymbarku rozgrywany będzie 
w duchu idei RESPECT. 

Patronat mediowy nad Turnie-
jem objęli: Polsat, Trójka, Kumpel, 
Piłka Nożna, Piłka Nożna Plus, Pił-
ka Nożna Junior, Bravo Sport, Ga-
zeta Wrocławska, Kurier Szcze-
ciński, Express Bydgoski, Nowo-
ści, Kurier Lubelski, Gazeta Lu-
buska, Nowa Trybuna Opolska, 
Twój Tydzień Wielkopolski, Echo 
Dnia, Nowiny, Gazeta Olsztyń-
ska, Gazeta Współczesna, Dzien-
nik Elbląski, Dziennik Bałtycki, 
Echo Tygodnik Górnośląski, In-
teria.pl, Futbolowo.pl, Interklasa.
pl, Playarena.pl, www.pilkanozna.
pl, www.wychowaniefizyczne.pl. 
www.u21.pl

Partnerami Turnieju są firmy 
Cobi, Reporter Young i JAKO. 
Szczegółowe informacje o Turnie-
ju znajdują się na stronach: www.
zpodworkanastadion.pl  oraz  
www.uks.info.pl  

FOT. – A. KRASZEWSKI
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SCHWABENHAUS – POLSKA SP. Z O.O.
UL. JAGODOWA 11, SADY, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE
TEL.: (61) 896-50-78, FAX: (61) 896-50-79
INTERNET: WWW.SCHWABENHAUS.PL
E-MAIL: POZNAN@SCHWABENHAUS.PL
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: ANDRZEJ ŚMIGIELSKI, 
TEL. 601-70-80-60

www.schwabenhaus.pl

Schwabenhaus to firma, która istnieje od ponad 40 
lat, a od 4 lat  z powodzeniem buduje swoje do-

my również w Polsce. Firma ta wybudowała już po-
nad 25 tysięcy domów na terenie całej Europy, które 
są nie tylko ładne i nowoczesne, ale również ekolo-
giczne i energooszczędne.

- Wszystkie domy Schwabenhaus – mówi Andrzej 
Śmigielski szef Oddziału Schwabenhaus Polska -  co 
spotyka się raczej rzadko, w standardzie wyposażone 
są w pompę ciepła. Wykorzystuje się w niej bezpłat-
ną energię z wnętrza ziemi, która zapewnia w naszych 
domach odpowiednią temperaturę w lecie i zimie, ale 

Energooszczędny, czyli… tani w eksploatacji dom Schwabenhaus, 
bez emisji C02

Energooszczędny dom 
Dom domowi nierówny. Dzisiaj inwestor 
zainteresowany jest nie tylko jak najszyb-
szą budową, wykorzystaniem nowocze-
snych technologii itp., ale także tym, by 
eksploatacja wymarzonego domu była 
jak najtańsza. Nie jest to łatwe, ale… cał-
kiem możliwe. Szczególnie wówczas, gdy 
skorzysta się z oferty firmy Schwaben-
haus, która buduje od lat domy energo-
oszczędne  w takich krajach jak Niemcy, 
Luksemburg, Szwajcaria oraz… Polska.

Avantgarde 100

Da Capo 73

Da Capo 86

także potrzebną do normalnego życia gorącą wodę. 
Stosujemy również wentylację wymuszoną z odzyskiem 
ciepła. Zastosowanie pompy ciepła w domu Schwa-
benhaus o powierzchni do 140 metrów kwadratowych 
oznacza  miesięcznie koszty maksymalnie 100 złotych 
za ogrzewanie, schładzanie latem i ciepłą wodę.

Domy Szwabenhaus oparte są na bardzo nowo-
czesnej i zaawansowanej technologicznie konstruk-
cji. Wykorzystywane są w niej najlepsze materiały 
budowlane spełniające najbardziej wymagające eu-
ropejskie normy jakościowe.

konstrukcję i 10-letni serwis. Na 
inwestora na każdym etapie inwe-
stycji czekają kompetentni i życz-
liwi fachowcy, którzy zawsze do-
radzą i podpowiedzą najoptymal-
niejsze rozwiązanie. 

Budowa domu Schwabenhaus 
„pod klucz” trwa rewelacyjnie krót-
ko – 9 tygodni, całość wykonana 
jest zgodnie z najnowocześniejszą 
niemiecką technologią w niemiec-
kiej fabryce w Heringen z materia-
łów niemieckich. Dom montowany 
jest na placu budowy przez spraw-
ną, punktualną i sumienną ekipę 
niemieckich specjalistów. Cena ta-
kiego domu jest stała i gwaranto-
wana przez 12 miesięcy od mo-
mentu podpisania umowy.

Domy Schwabenhaus są nie 
tylko nowoczesne i energoosz-
czędne (a więc i tanie w codzien-
nej eksploatacji), ale także przy-
stępne na każdą kieszeń. Warto 

przekonać się o tym odwiedzając przez 7 dni w ty-
godniu dom wzorcowy w Sadach koło Poznania przy 
ulicy Jagodowej 11 (od godz. 10 do godz. 17). 

Zapraszamy!

- Zarówno przy wykańczaniu – tłumaczy Andrzej 
Śmigielski szef Oddziału Schwabenhaus Polska – jak 
i przy izolacji ścian zewnętrznych dbamy o optymal-
ną regulację ciepła ogrzewania i wentylacji, używa-
jąc najlepszych materiałów do izolacji cieplnej i aku-
stycznej. Ściany zewnętrzne oprócz materiału kon-
strukcyjnego mają wewnątrz i na zewnątrz wysokiej 
jakości materiały izolacyjne. Taka konstrukcja za-
pewnia maksymalne zatrzymanie ciepła w budynku. 
Obecnie nasze ściany charakteryzują się współczyn-
nikiem energooszczędności U=0,14W/m2K

To jest wynik rewelacyjny! Ściana domu fir-
my Schwabenhaus izoluje znacznie lepiej niż kon-
wencjonalnie wymurowane ściany z cegieł. Żaden 
murowany dom nie dorówna pod tym względem 
ofercie Schwabenhaus, nie zatrzyma tyle ciepła 
w budynku, nie jest tak oszczędny.

Warto także pamiętać o tym, że w firmie Schwa-
benhaus do wyboru jest szeroka gama projektów do-
mów dla każdego inwestora (od małych do tych naj-
większych, parterowych i wielokondygnacyjnych), 
inwestor ma także praktycznie nieograniczone moż-
liwości kształtowania przestrzeni wewnątrz domu. 
Na te budynki udzielana jest 30-letnia gwarancja na 



środa 8 lutego 2012 9

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 

Mezo zaprasza na castingMezo zaprasza na casting

WW  ideokl ip  powstał 
z udziałem wszystkich 

gwiazd II edycji show: Na-
talii Kukulskiej, Edyty Gór-
niak, Moniki Kuszyńskiej, 
sióstr Natalii i Pauliny Przy-
bysz, Janusza Panasewicza, 
Ryszarda Rynkowskiego, 
Kamila Bednarka oraz Jacka 
Mejera, czyli Meza. Każdy 
z artystów został powięk-
szony do ogromnych roz-
miarów i stał się gigantem, 
który przechadza się po swo-
im mieście. 

Trzy dni trwała praca 
z artystami w studiu, w tym 
czasie na planie codziennie 
pracowało ze sobą około 120 
osób. Gwiazdy musiały wy-
kazać się niesamowitą wy-
obraźnią, gdyż cały klip na-
grywany był na tzw. green-
boxie. 

- To trudne zadanie– mó-
wi operator teledysku, Mi-
chał Jaskulski. -  Wykony-
wanie zadań aktorskich na 

green screenie musi być dość 
abstrakcyjnym przeżyciem. 
Reżyser mówi Ci - po two-
jej prawej jest kamienica, 
przed tobą jest most, prze-
skocz przez niego. A ty jedy-
nie widzisz dookoła wielką 
zieloną plamę.

Szczególną sprawnością 
i kondycją musiał wykazać 
się Janusz Panasewicz. 

- Na planie teledysku gi-
gantów po raz pierwszy w ży-
ciu stałem na bieżni do biega-
nia stacjonarnego i na doda-
tek musiałem śpiewać utwór 
3 razy szybciej niż normal-
nie – mówi ze śmiechem ar-
tysta. - To było śmieszne wy-
zwanie. Przed nagraniem nikt 
mnie jednak nie uprzedził, że 
muszę zrobić rozgrzewkę jak 
przed w-f-em. Musiałem ska-
kać przez bardzo wysokie ku-
biki i wychodziło mi to niezbyt 
elegancko, więc reżyser po-
szedł na ustępstwa i zmienił te 
skrzynie na nieco niższe. 

MEZO chce promować Poznań.    FOT.- G. NELEC

Mezo odpoczywający przy Ratuszu 
w Poznaniu, Natalia Kukulska rzucająca 
książką, która spada z wysokości na 
zaskoczonych przechodniów, Janusz 
Panasewicz w jeziorze, Monika Kuszyń-
ska zaglądająca w okna budynków, czy 
Paulina Przybysz, przeskakująca przez 
most na Wiśle – to tylko niektóre z sytu-
acji pojawiających się w nowo-
czesnym  teledysku „Bitwy na 
głosy” przeboju Johna Bon Jovi 
„It’s my life”.

 - Pomysł gigantów od 
początku bardzo mi się po-
dobał – mówi raper Mezo. 
- Poczuć się jak olbrzym 
kroczący po swoim mieście 
to wspaniałe uczucie i pa-
miątka na całe życie. Praca 
nad tym nie była jednak ła-
twa i wymagała sporo wy-
obraźni, bo miasta wrzu-
cane są dopiero w postpro-
dukcji, a my kroczyliśmy 
w surowym klimacie green-
boxu. 

Z kolei Paulina Przybysz 
podczas rozmowy o pracy 
na planie, odniosła się do 
sytuacji drogowej w stolicy.  
„Miałam przyjemność prze-
skakiwać przez Most Śląsko-
-Dąbrowski, którym ostatnio 
nie wolno nawet przejechać 
samochodem, jeśli nie jest 
się autobusem, ciężarówką 
lub pojazdem uprzywilejo-
wanym. Z drugiej strony je-
stem teraz uprzywilejowa-
ną ciężarówką, więc mo-
głam bez mandatu przejść 
nad nim jak Godzilla i to 
mi się w telewizji podoba” 
– dowcipnie skomentowała 
swoje doświadczenia przy-
szła mama. 

- Nie ukrywam, że było 
to nie lada wyzwanie, by na 
pustej zielonej przestrzeni 
sobie wyobrazić, że jestem 
w mieście, przechodzę po-
między budynkami i jeszcze 
robię wszystko w przyspie-
szonym tempie, by docelo-
wo uzyskać efekt slow mo-
tion. Jestem bardzo ciekawa 
efektu końcowego – przy-
znała Natalia Kukulska. 

Ten niecodzienny po-
mysł został zrealizowany 
przez Jacka Kościuszko – 
reżysera wielu teledysków 
polskich gwiazd. Teledysk 
oraz relację z pracy nad nim, 

można oglądać na oficjalnej 
stronie programu.

Już 11 lutego, w Pozna-
niu, casting do drużyny Me-
za w programie „Bitwa na 
głosy”. Jacek Mejer, zna-
ny wszystkim jako Me-
zo, przyznaje, że lokalny 
patriotyzm i promowanie 
własnego miasta ma dla 
niego szczególne znacze-
nie. Casting rozpocznie się 
o godzinie 9 na Stadionie 
Miejskim w Poznaniu, Try-
buna 1, przy ul. Bułgarskiej 
17. Wszyscy chętni muszą 
przygotować kilka różnych 
piosenek, które będą wy-
konywać a capella, w tym 
jedną w języku angielskim. 
Pierwsze wrażenie można 
zrobić tylko raz, więc war-
to przygotować utwór, któ-
ry pokaże skalę możliwości 
uczestnika. Mile widziane 
są niespodzianki muzycz-
ne, przygotowane specjal-
nie dla artysty, np. oryginal-
ne wersje jego hitów. Wy-
brani w drodze wstępnych 
przesłuchań wokaliści zo-
staną zaproszeni do drugie-
go etapu, który odbędzie się 
następnego dnia. (mon)

Natalia Kukulska na tle greenboxu.  FOT. - TVP

Janusz Panasewicz śpiewa maszerując na bieżni. FOT. – TVP  
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

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

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

8 października

strona 5

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

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Proponuję 
– „Dzień bez 
majtek”

TAK
MYŚLĘ

Karetka 
pogotowia
archiwalnego

strona 7 

strony strony 3 3 ii  88

W ciszy pojawiajW ciszy pojawiają ą 
sisię ę pomyspomysłłyy

Rozmowa ze 
STANISŁAWEM 
SOJKĄ, muzykiem 
i kompozytorem  

strona strona 3 3 ii  88

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 września

strona 5

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

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Dziennikarze 
wpuszczeni 
w maliny

TAK
MYŚLĘ

AUTO CENTRUM, 
czyli…
nowy salon 
Lancii 
w Poznaniu

strona 14 

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

strona 9

Zbigniew Zbigniew 
HołdysHołdys
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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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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 
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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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

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

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Tadeuszem 
Zwiefką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
20 lipca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Pazerna KuriaPazerna Kuria

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 55

Nigdy nie chciaNigdy nie chciałłem em 
bybyć ć anonimowym anonimowym 
aktoremaktorem

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

Nicolas Cage
aktor
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller
redaktor naczelny 
Playboy’a

Piotr Machalica
aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz
minister finansów

Artur Barciś
aktor
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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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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
28 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

Na tropie 
złotego 
konwoju SS

1)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Ratujmy 
pornobiznes?

strona 6

TAK MYŚLĘ

Życie 
trzeba 

smakować…

Rozmowa 
z MAŁGORZATĄ 

FOREMNIAK, 
aktorką filmową 

i teatralną 

Małgorzata Foremniak
aktorka

Zbigniew Hołdys
muzyk

Cezary Żak
aktor

Stanisław Sojka
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
www.twoj-tydzien.prv.pl
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

11 lutego 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

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

Na tropie 
złotego 
konwoju SS (2)

1)(2(2)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ
Tomasz Mańkowski

Durczok 
i Cichopek 
czyli… 
snopowiązałka 
i samolot

strona 6

TAK MYŚLĘ

Dziś 
specjalny 
dodatek 
o Szkole 

Podstawowej 
nr 34 

w Poznaniu

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

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

strony 3 i 4

strona 5

Janusz Gajos
aktor, profesor sztuki 
teatralnej

strona 6

Związkowcy 
– aspołeczne 
darmozjady

BABSKIE 
GADANIE
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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 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

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

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym
aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica
kierowca Formuły 1

Stanisław Mikulski
aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
ST

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

Bohdan Łazuka
aktor filmowy i teatralny,
piosenkarz

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
4 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Nasi Nasi 
GGościeoście

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY 
ii  SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannah
ubierają Polaków
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
16 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 4 i 9

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

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 7

DwDwóóch tatusich tatusióów w 
lub dwie lub dwie 
mamusiemamusie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

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

Ryszard Kotys
aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 16
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
23 lutego 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Obejrzyj 
film Casanovafilm Casanova

WALENTYNKI

strona 13

strona 6

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

Spotkanie Spotkanie 
z bombz bombą ą w tlew tle

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 8-9

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

JANEM 
PIETRZAKIEMM, 
satyrykiem, człowiekiem z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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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
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
17 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Jestem Jestem 
zazdrosnazazdrosna

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Zdążyli 
powiedzieć…

PPłłononąące ce 
magazyny magazyny 
nad Wartnad Wartąą

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Wielki Wielki 
nieobecnynieobecny

strona strona 3 i 43 i 4

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

Roman Wilhelmi
aktor

Hanna Śleszyńska
aktorka

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
26 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Noworoczne Noworoczne 
objawienieobjawienie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

StraciStraciłłem wiarem wiarę ę 
w POLSKw POLSKĘĘ

Baza na Baza na 
KrzesinachKrzesinach
bez tajemnic bez tajemnic 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ze śmiercią 
za plecami

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
11 stycznia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Robiony 
w konia 
na... słuch

Ukazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Ikar POLODY
strona 5 

strony strony 3, 3, 44

Zapraszamy 
na koncert 
noworoczny

strona 11 

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

strona 11 

Rok IX                 Numer 24/242               21 grudnia 2011                  ISSN 1734-5294                 www.twoj-tydzien.pl                  e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                 GAZETA BEZPŁATNA

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

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

Adam Małysz 
były skoczek narciarski, 
kierowca rajdowy

Krzysztof Kolberger
aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann
aktor
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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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ZAPRASZAMY –Biuro OgZAPRASZAMY –Biuro Ogłłoszeoszeńń
„„Twojego TYGODNIA Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGOWIELKOPOLSKIEGO””

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

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

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

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

ZAPRASZAMYZAPRASZAMY

Karnawał w pełni

Ruszamy do zabawy

Kiedy Karnawał w pełni, a rozpoczyna-
ją się urlopy i ferie zimowe, warto pomy-
śleć jak połączyć szampańską zabawę z ak-
tywnym wypoczynkiem realizując przy tym 
swoje pasje. A dlaczego by tak nie spróbo-
wać zorganizować imprezy z przyjaciółmi 
w górskim schronisku lub na kręgielni? Ty 
zaproś przyjaciół, a OLE! zapewni dosko-
nałe przekąski.

Pod koniec stycznia wszyscy są już zmę-
czeni zimową szarugą i z pewnością chętnie 
spędzą czas w gronie wypróbowanych lub 
nowo zapoznanych przyjaciół. Wystarczy 
więc skrzyknąć się na portalu społecznościo-
wym, wykonać kilka telefonów i umówić się 
na karnawałową zabawę. Niezależnie od te-
go, czy będzie to sobota w górach, w krę-
gielni, czy weekend w śródziemnomorskim 
hotelu, warto pamiętać, że podczas zabawy 
atmosferę podkręca muzyka i jedzenie. 

Dlatego w karna-
wałowym menu nie 
może zabraknąć lek-
kich i energetycz-
nych przekąsek na 
długie godziny za-
bawy i rozmów. Do-
datkowo przekąski 
przygotowane na tę 
okazję powinny być 
modne, kolorowe 
i apetycznie wyglą-
dające. Warto więc 
zaufać  eksper to-
wi od imprezowych 
przekąsek i sięgnąć 
po warzywne przy-
smaki OLE!, wśród 
których znajdziemy 

pachnące Suszone pomidory z żurawiną 
do sera, grzanek, Felisos z czarnymi oliw-
kami do sałaty lub Filaggio, nadzianą se-
rową pasą przekąskę o smaku pomidorów, 
chrzanu, lub czosnku. Przy pomocy tych ku-
szących i apetycznych przysmaków przy-
gotowanie karnawałowego menu zajmie 
dosłownie 5 minut. 

Na naszych karnawałowych stołach nie 
powinno zabraknąć również innych koloro-
wych przysmaków: cebulek, czosnku, owo-
ców kaparów czy zielonych oliwek, które 
doskonale uświetnią każdą potrawę, także 
danie mięsne czy wędliny.

Z przysmakami OLE! przygotowanie 
karnawałowych przekąsek jest nie tylko 
łatwe i bardzo szybkie, ale także nabiera-
ją one apetycznego i kuszącego wyglądu. 
A naszym przyjaciołom i nam samym po-
zostaje już tylko beztroska zabawa.



środa 8 lutego 201212

KRZYŻÓWKA 
Z TWOIM TYGODNIEM

„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii 

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26

tel. 61 817-41-10
Godziny przyjęć: 

Pn-Pt 8.00-22.00  So 9.00-17.00  Ndz 9.00-15.00

N
ajle

p
sza

 p
ro

g
n

o
za

 p
o

g
o

d
y

 n
a 

w
w

w
.tw

o
j-tyd

zie
n

.p
l

PRPRAKTYKIAKTYKI
w w „„Twoim  TYGODNIUTwoim  TYGODNIU””

zapraszamy
studentów marketingu 

i dziennikarstwa
na praktyki do Redakcji

„Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO”.

ZGŁOSZENIA: 
twój-tydzien@wp.pl 

DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 
Specjalista pediatra, pulmunolog 

i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 
Diagnostyka nawracających 
infekcji dróg oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

Swarzędz os. Raczyńskiego 3/27 (domki) 

Pon. i śr. 17-18; wt. i pt. 18.30-19.30 

Wizyty domowe 
nagłe przypadki codziennie 

tel. 818-60-57  tel. kom. 602-693-199

Na terenie 
zakładów pracy

Badania Profilaktyczne
okresowe, wstępne, 

kontrolne

badania kierowców, 

książeczki Sanepid, 

udział w komisjach BHP

602 632 077
specjalista medycyny pracy 

i toksykoligii klinicznej

Konkurencyj
ne 

ceny
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kła historia, która od ponad 
pół wieku oczarowuje wi-
dzów dzięki wzruszającej fa-
bule z Lady i Trampem, nie-
zapomnianym piosenkom 
i znakomitej animacji. Ta 
edycja zawiera wśród mate-
riałów dodatkowych  zabaw-
ną PsiakoPedię - oryginal-
ny przegląd psich ras. Atu-
tem jest gwiazdorski polski 
dubbing. Bohaterom głosów 
użyczyli m.in. Cezary Pa-
zura, Beata Kawka, Tomasz 
Stockinger, Teresa Lipow-
ska, Marian Opania i Mag-
dalena Zawadzka. 

Chcesz się zareklamować w „Twoim TYGODNIU”?
Napisz e-maila (twoj-tydzien@wp.pl) lub zadzwoń (602 638 409), 

a my przyjedziemy do Ciebie.
Cennik na stronie: www.twoj-tydzien.pl - Ceny negocjujemy!

NOWOŚCI WYDAWNICZE

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

NOWOŚCI DVD

JEST TAKA HISTORIA.  
Opowieść o Januszu Kor-
czaku Beata Ostrowicka, 
ilustrator Jola Richter-Ma-
gnuszewska, wiek 7+, cena 
21,90 zł, Wydawnictwo Li-
teratura.

Na ulicy Krochmalnej 
92 był wielki, biały budynek 
z tablicą „Dom Sierot”. I tam 
Frania po raz pierwszy zoba-
czyła Panadoktora. Stał przed 
głównym wejściem i cze-
kał na dzieci, żeby się z ni-
mi przywitać. Babcia, gdy 
to opowiada, a lubi tę część, 
mówi: „Pandoktor się do 
nas uśmiechał. Jak tylko go 
zobaczyłam, to wiedziałam, 
że Pandoktor to dobry czło-
wiek”. I mówi „Pandoktor” 
tak, jakby to był jeden wyraz. 
Wzruszająca opowieść o wy-
chowankach warszawskiego 
Domu Sierot i o ich ukocha-
nym opiekunie, Januszu Kor-
czaku – pedagogu, który po-
święcił całe życie, broniąc 
praw dziecka i żądając ich 
równouprawnienia.

Złamane serca Pamela 
Wells, tłumacz Liliana Fabi-
sińska, wiek powyżej 12 lat, 
cena 29,99 zł, Wydawnic-
two Wilga.

Pierwsze miłości, pierw-
sze rozstania, pierwsze zła-
mane serca? Co zrobiłaby 
nastoletnia Bridget Jones, 
gdyby zerwał z nią chłopak? 
Przepłakała całą noc. Spaliła 
wszystkie zdjęcia i prezen-
ty od swojego eks. Razem 
z przyjaciółkami wymyśliła 
zbiór zasad, żeby pozbierać 
się po rozstaniu i uwierzyć 
w siebie. A potem... znowu 

się zakochała! Gdy trzy naj-
lepsze przyjaciółki Alexii 
przeżywają rozstania z chło-
pakami, ona postanawia po-
móc im wyleczyć złamane 
serca. 29 zasad. Czy moż-
na żyć bez chłopaka? Czy 
można czuć się wtedy peł-
nowartościową osobą? Wy-
daje się, że wszystko idzie 
dobrze. Dziewczyny próbują 
zapomnieć o chłopakach. Na 
nowo odkrywają łączącą je 
przyjaźń i wspierają się wza-
jemnie. Tylko że co chwilę 
któraś łamie reguły ich „Ko-
deksu zerwań”. A do tego 
wszystkie przyjaciółki zno-
wu się zakochują. Książka 
mówi: „Pamiętajcie dziew-
czyny, żaden facet nie mo-
że sprawić, że poczujecie się 
kompletne i spełnione. Może-
cie to zrobić tylko wy same.” 

Zauroczenia Pamela Wells, 
tłumacz Ewa Kleszcz, wiek 
powyżej 12 lat, cena 29,99 
zł, Wydawnictwo Wilga. 

Książka dla młodzieży. 
Dziewczyny szukają nie tyl-
ko miłości! Cztery przyja-
ciółki: Alexa, Sydney, Ra-
ven i Kelly. Już wiedzą, że 
czasem od miłości ważniej-
sza jest przyjaźń. Poznaj ich 
„Kodeks zauroczeń”, czy-
li 41 prostych zasad, dzięki 
którym można zdobyć każ-
dego chłopaka! Ale czy to 
się liczy? Może trudniejsze 
od zdobycia chłopaka jest 
utrzymanie związku? A co, 
gdy pojawi się ktoś trzeci, al-
bo gdy twoja najlepsza przy-
jaciółka zacznie się spotykać 
z twoim byłym?

Zawiłości miłości  Dorota 
Gellner, wiersze, wiek od 6 
do 9 lat,  cena 24,99 zł, Wy-
dawnictwo Wilga.

Są losy ciut zawiłe i losu 
zawiłości. I różne są uczu-
cia i różne są miłości. Oto 
książka, jakiej jeszcze nie 
było! Dorota Gellner opo-
wiada o zakochaniu, wspól-
nym gotowaniu, listach mi-
łosnych, szczęściu, zrywa-
niu i powracaniu, pomaga-
niu w praniu, jeżdżeniu na 
karuzeli, motylach w brzu-
chu i błysku w oku. Oto 
książka dla małych, dużych 
i całkiem dużych. Oto książ-
ka, która za ciebie powie: 
KOCHAM CIĘ!

TAJEMNICA MIŁOŚCI 
Martin Widmark, ilustracje 
Helena Willis, tłumaczenie 
Barbara Gawryluk wiek: 6+, 
cena 22,90 zł, Wydawnictwo 
Zakamarki.

Kolejna zagadka Biura 
Detektywistycznego Lasse-
go i Mai, w której tym ra-
zem spore znaczenie będą 
miały pocałunki. W Valleby 
odbywa się festiwal miłości. 
Mieszkańcy całują się i przy-
tulają, a na Rynku odbywa 
się konkurs tańca. Wszyst-
ko po to, by zebrać datki 
dla biednych dzieci z całego 
świata. Festiwal kończy się 
jednak w dziwnych okolicz-
nościach – nagle gasną świa-
tła, pod zwycięzcami zała-
muje się podium, a wkrót-
ce zebrane pieniądze znika-
ją bez śladu. Kolejne tytuły 
serii Biuro Detektywistycz-
ne Lassego i Mai od kilku lat 
wybierane są książką roku 
przez szwedzkie Jury Dzie-
cięce (niemal 50000 dzie-
ci), nie schodzą w Szwecji 
z list bestsellerów. Główni 
bohaterowie, Lasse i Maja 
chodzą do tej samej klasy 
i wspólnie prowadzą małe 
biuro detektywistyczne. Do 
końca 2011 roku w Polsce 
ukazało się 14 tytułów i już 
uwielbiane są przez polskich 
małych czytelników. Książ-
ki z dużą czcionką świetnie 
nadają się dla dzieci, któ-
re właśnie zaczynają samo-
dzielnie czytać. 

ANIMAL PLANET, mie-
s i ę c z n i k ,  d z i e w c z y n -
ki i chłopcy 6-12 lat, cena 
5,99 zł, redaktor naczelna 
Agnieszka Wielądek, redak-
tor prowadząca Joanna Sza-
bunio, Wydawnictwo Eg-
mont. 

Podział każdego nume-
ru na stałe rubryki: Twórz, 
Odkrywaj, Ucz się i Pozna-
waj ułatwia dotarcie do ulu-
bionych informacji, cieka-
wostek czy zadań. Zadania, 
łączące umiejętności logicz-
nego myślenia, sprawdzają-
ce spostrzegawczość i wie-
dzę z zakresu świata zwie-
rząt (eksperymenty, krzy-
żówki, puzzle, zagadki, qu-
izy) znajdą się na stronach 
Twórz. W sekcji Odkrywaj 
będą ciekawostki dotyczące 
zwierząt z całego świata, czy 
interesujące miejsca, które 
warto odwiedzić. Rubryka 
Ucz się zawiera oryginal-
ne i przystępnie podane in-
formacje dotyczące różnych 
gatunków zwierząt, ich śro-
dowiska i zwyczajów. Nato-
miast artykuły przedstawia-
jące osoby, którym nie obcy 
jest los zwierząt, listy czytel-
ników, czy zdjęcia ich zwie-
rzaków znajdą się na stro-
nach Poznawaj! Animal Pla-
net łączy świat ludzi i zwie-
rząt na najwyższym pozio-
mie z dobrej jakości zdję-
ciami zwierzaków z całego 
świata! W numerze pierw-
szym jest prezent – naklej-
ki. Wkrótce pod marką Edu-
kacyjny Egmont pojawią się 
również książki Animal Pla-
net. Wśród nich m.in. Nie-
zwykłe wędrówki, seria ty-
tułów Niepojęty świat zwie-
rząt, Czy mnie znasz?, a tak-
że Życie dzikich zwierząt. 

Kino na obcasach fil-
my fabularne, 3 płyty, pol-
ski lektor, cena 49,99 zł, CD 
Projekt.

 

Zestaw 1: Narzeczony 
mimo woli. Margaret Ta-
te jest kobietą sukcesu, ma 
władzę i pieniądze. Z powo-
du procedur wizowych mo-
że wszystko stracić. Jedyne 
wyjście to poślubić swoje-
go asystenta. Mama na ob-
casach to ciepła i zabawna 
komedia romantyczna z Ka-
te Hudson i Johnem Corbet-
tem. Pracująca w nowojor-
skiej agencji modelek Helen 
całe dnie spędza na sesjach 
fotograficznych. Jej beztro-
skie, życie zostaje wywróco-
ne do góry nogami, gdy na-
gle musi przejąć opiekę nad 
trójką osieroconych przez jej 
siostrę dzieci. Kiedy męż-
czyzna kocha kobietę Alice 
i Michael Green to kochają-
ce się małżeństwo. Stopnio-
wo uzależnienie od alkoho-
lu Alice skutecznie niszczy 
wszystko co dobre – małżeń-
stwo, miłość, rodzinę. Dwie 
gwiazdy: Meg Ryan i Andy 
Garcia. 

Zestaw 2: Dziewczyny 
z kalendarza. Dystyngowa-
ne członkinie lokalnego klubu 
dla kobiet w hrabstwie York-
shire, starają się znaleźć spo-
sób na zbiórkę pieniędzy na 
cele dobroczynne. Postanawia-
ją wydać swój doroczny ka-
lendarz, obok wypieków i bu-
kietów kwiatów pojawiają się 
one same – kompletnie nagie! 
Plus Julie Walters i Helen Mir-
ren. Pod słońcem Toskanii. 
Mieszkająca w San Francisco 
pisarka, Frances Mayers (zna-
komita Diane Lane) przeżywa 
kryzys twórczy i emocjonalny 
wywołany rozwodem. Spon-
tanicznie kupuje piękną, nie-
co zdewastowaną willę w To-
skanii i wynajmuje sympa-
tyczną ekipę polskich robotni-
ków do jej odnowienia. Dziew-
czyna z Alabamy. Nagrodzo-
na Oscarem Reese Witherspo-
on wciela się w rolę Melanie, 
szykownej projektantki z No-
wego Jorku, której oświadcza 
się przystojny, ambitny polityk. 
Jednak Melanie musi się zmie-
rzyć ze swoją przeszłością, do 
której należy małomiasteczko-
wy mąż którego poślubiła jesz-
cze w liceum. 

Klasyka animacji i jed-
na z najwspanialszych histo-
rii miłosnych - „Zakocha-
ny kundel” powraca w eks-
kluzywnej edycji Ze Skarb-
ca Disneya, ukazując się na 
DVD (54,99 zł) oraz po raz 
pierwszy na Blu-ray (99,99 
zł) w zupełnie nowej, cyfro-
wo odświeżonej wersji. „Za-
kochany kundel” to niezwy-

Zakochany kundel na nowoZakochany kundel na nowo
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Z POZNANIA

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

-  Podjęl iśmy decy-
zję o udziale w wyścigach 
z europejską wersją mode-
lu Civic - powiedział pre-
zes Zarządu i Dyrektor 
Generalny Hondy, Ta-
kanobu Ito. - W tym celu 
opracujemy całkowicie no-
wy silnik.

P a r t n e r a m i  H o n d y 
w tym projekcie są fir-
my Mugen i J.A.S. Motor-
sport. Zadaniem Mugena 
będzie wyprodukowanie 
opracowanego przez Hon-
da R&D silnika oraz obsłu-
ga tej jednostki napędowej 
podczas wyścigów.  J.A.S. 
Motorsport zbuduje samo-
chód wyścigowy na bazie 
nowego pięciodrzwiowego 
modelu Civic, wyproduko-
wanego w fabryce Hondy 
w Swindon (WB).

Silnik wyścigowy to 
czterocylindrowa jednost-
ka benzynowa o pojemno-
ści 1,6 litra z bezpośrednim 

wtryskiem paliwa, turbodo-
ładowana, zgodna z przepi-
sami kategorii Super 2000 
opracowanymi przez FIA.

Ambicją Hondy jest 
start w WTCC jeszcze 
w tym sezonie podczas 
rundy w Japonii (21 paź-
dziernika 2012, na torze 
Honda Suzuka), a potem 
w Chinach i Makao. Na-
stępnie Honda przystąpi-
łaby do wszystkich wyści-
gów sezonu 2013 z dwo-
ma samochodami i zespo-
łem zarządzanym przez 
J.A.S. Motorsport.

Wyścigi zawsze były 
ważne dla Hondy. W póź-
nych latach 50. XX wieku 
Honda przystąpiła do wy-
ścigów Tourist Trophy na 
wyspie Man, a potem, w la-
tach 60. XX wieku do For-
muły1. Udział w WTTC to 
kolejny rozdział w historii 
Hondy związanej ze spor-
tami motorowymi

O WTCC 
*  WTCC to Mistrzostwa 

Świata Samochodów Tu-
rystycznych organizowa-
ne przez FIA.

*  Parametry samochodów 
w kategorii Super 2000 
są restrykcyjnie ustalane 
przez FIA.

*  Wszystkie samochody, 
które konkurują w mi-
strzostwach, bazują na 
autach produkowanych 
masowo, w liczbie nie 
mniejszej niż 25.000 rocz-
nie, posiadających więcej 
niż cztery siedzenia.

*  Obecnie do mistrzostw 
dopuszczane są tylko sa-
mochody z turbodołado-
wanymi silnikami benzy-
nowymi o pojemności 1,6 
l, z bezpośrednim wtry-
skiem paliwa. 

*  Dystans każdego z wy-
ścigów wynosi miedzy 50 
a 60 km.

*  Cały sezon wyścigowy 
obejmuje 12 weekendów 
(każdy po dwa wyścigi).

Honda Civic w WTCC
Honda ogłosiła 3 lutego, że wystartuje z modelem Civic w Mistrzostwach Świata 
Samochodów Turystycznych  WTCC organizowanych przez FIA.

„„GGłłosem zwierzosem zwierząąt”t”
27 stycznia odbyło się spotkanie uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej numer 
34 w Poznaniu z wolontariuszkami z Fundacji „Głosem zwierząt”. 

Panie Agnieszka, Ania i Alicja rozmawia-
ły z uczniami na temat odpowiedzialnej 

opieki nad zwierzętami domowymi. Zwró-
ciły uwagę na potrzeby zwierząt, podpo-
wiadały, jak radzić sobie z konkretnymi 
niepożądanymi zachowaniami pupila oraz 
uczyły bezpiecznego zachowania w przy-
padku spotkania obcego zwierzęcia. 

Chętni mogli – na przykład - przećwi-
czyć „pozycję żółwia” (na zdjęciu) zapew-
niającą maksymalną ochronę przed atakiem 
agresywnego psa.

Uczniowie innych klas – jak zapowia-
dają przedstawiciele dyrekcji szkoły - będą 
spotykać się z wolontariuszkami z fundacji 
w piątki w szkolnej bibliotece. (na)

Właśnie ruszyła rekru-
tacja uczestników ce-

remonii poprzedzającej me-
cze UEFA EURO 2012 roz-
grywanych w Poznaniu. Na 
stronie internetowej miasta 
poświęconej turniejowi za-
mieszczona została szczegó-
łowa informacja oraz formu-
larz zgłoszeniowy dla chęt-
nych. Ceremonię otwarcia 
meczu zobaczą tysiące fa-
nów zebranych na Stadionie 
Miejskim oraz miliony wi-
dzów przed telewizorami. 

Ceremonie przedme-
czowe, w których weźmie 
udział 100 osób Poznań or-
ganizuje w ścisłej współpra-
cy z UEFA. Podczas pierw-
szego i ostatniego spotkania 
piłkarskiego turnieju odbę-
dą się: Ceremonia Otwarcia 
i Zamknięcia Mistrzostw. 
Pozostałe mecze, zarówno 
w Polsce jak i na Ukrainie, 

poprzedzą ceremonie przed-
meczowe. Będą się one od-
bywały na płycie stadionu 
tuż przed rozpoczęciem każ-
dego meczu.

Ceremonie przedme-
czowe będą trwały 6 minut. 
Każda będzie zawierała ele-
menty charakterystyczne dla 
danego Miasta-Gospodarza 
oraz Polski i Ukrainy. Ce-
remonie mają również na 
celu podkreślenie wartości 
UEFA: RYWALIZACJA, 
JEDNOŚĆ, PASJA, a także 
uhonorowanie reprezentacji 
uczestniczących w turnieju. 

Pierwsza część ceremo-
nii będzie przedstawieniem 
podkreślającym symbolikę 
danego miasta-gospodarza: 
Neptun w Gdańsku, Kozioł-
ki i Gwiazdka w Poznaniu, 
Syrenka w Warszawie oraz 
Most Grunwaldzki we Wro-
cławiu. Druga część, pro-

mująca turniej oraz repre-
zentacje uczestniczące, zo-
stanie zorganizowana we-
dług podobnego schematu 
we wszystkich ośmiu mia-
stach-gospodarzach w Pol-
sce i na Ukrainie.

Choreografowie, któ-
rzy będą pracowali przy tym 
projekcie w Polsce, zosta-
li wybrani przez przedsta-
wicieli UEFA. W Gdańsku 
pracować będą: Alicja Gru-
ca, Krzysztof Dziemaszkie-
wicz i Kaya Kołodziejczyk, 
w Poznaniu – Iwona Pasiń-
ska, w Warszawie - Jaro-
slaw Staniek, we Wrocławiu 
– Krzysztof Mazur. 

Uściśnij rękę Ronaldo  
Poznań zaprasza wszystkich chętnych powyżej 16. roku życia do wzięcia udziału 
w castingach do Ceremonii Przedmeczowych UEFA EURO 2012, które rozpoczy-
nać będą mecze turnieju. Każdy kto lubi ruch i dysponuje wolnym czasem, ma 
niepowtarzalną szansę znaleźć się w samym centrum tego wydarzenia. Rekruta-
cja w Poznaniu odbędzie się 2 marca w Arenie.

Najskuteczniejsza 
reklama w

Twoim TYGODNIU 
– tak mówią 
nasi Klienci
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O szczegóły i jazdę testową pytaj swojego Dealera Nissana.

Dealer Name
Dealer address goes here with city
Tel: 0123 456 7890
www.dealername.com 

JUŻ OD 32 500 ZŁ W KREDYCIE 50/50* 

*Kredyt 50/50 oferowany jest przez RCI Bank Polska S.A. i dostępny jest u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy zawartej z RCI Bank Polska S.A. 
z siedzibą w Warszawie. **Wskazane wyposażenie jest wyposażeniem dodatkowym; wskazana cena odnosi się do klasy 1.6 Visia. Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom 
informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. W celu uzyskania bliższych informacji na temat Nissan Connect, dostępnych wersji językowych oraz terytoriów odwiedź naszego dealera lub stronę www.nissan.pl. Oferta jest ważna 
od 01/02/2012 do 31/03/2012. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 4,5-8,2 l/100 km, emisja CO2: 119-194 g/km.

Dostępny z:**

2

Oferta dotyczy modeli Nissan Qashqai z 2012 roku.

Materiały motoryzacyjne 
przygotował 

TOMASZ MAŃKOWSKI

NISSAN POLODY

O szczegóły i jazdę próbną pytaj w salonach NISSAN POLODY!

Juke w DubaiuJuke w Dubaiu
Nissan opublikował pierwsze oficjalne nagrania 
z demonstracyjnego wyścigu, w którym Juke-R - 
najszybszy crossover na świecie - pokonał trzy su-
persamochody na specjalnie skonstruowanym torze 
w Dubai International Marine Club.

485485-konny Juke-R 
miał swoją świa-

tową premierę jako oficjal-
ny pace car w wyścigu 24 
godziny Dubaju 13 stycznia 
i pozostał w Dubaju, gdzie 
stawił czoła grupie supersa-
mochodów.

Za kierownicą zwycię-
skiego Nissana Juke-R pod-
czas pokazowego wyścigu 
zasiadał Lucas Ordonez - 
zwycięzca inauguracyjnej 

imprezy Nissan GT Acade-
my w 2008 roku i zdobyw-
ca podium w zeszłorocznym 
wyścigu 24h Le Mans.

Z Juke-R wokół liczące-
go 0,58 km toru, otoczone-
go z jednej strony panora-
mą Dubaju, a z drugiej do-
borową kolekcją jachtów 
rodem z Monako, rywalizo-
wały Lamborghini Gallardo, 
Mercedes SLS AMG oraz 
Ferrari 458 Italia.

Nowy Ford B-MAX Nowy Ford B-MAX 
FFord planuje uroczy-

stą premierę nowego, 
miejskiego Forda B-MAX, 
która będzie atrakcją tego-
rocznego salonu w Gene-
wie. Genewski debiut tego 
modelu w wersji produk-
cyjnej odbędzie się dokład-
nie w rok po prezentacji 
pojazdu koncepcyjnego 
podczas poprzedniej edycji 
salonu.

Aby przygotować For-
da B-MAX do produkcji 
seryjnej, opracowano zu-

pełnie nową konstrukcję 
drzwi. Wsiadanie czy pa-
kowanie bagażu jest teraz 
jeszcze łatwiejsze, bowiem 
słupki środkowe zostały 
zintegrowane z drzwiami..

W momencie debiutu 
rynkowego w dalszej czę-
ści roku, Ford B-MAX do-
stępny będzie z mocnym, 
wydajnym silnikiem ben-
zynowym EcoBoost o po-
jemności 1.0 litra oraz ro-
dziną jednostek wysoko-
prężnych Duratorq TDCi.

2 lutego dwa specjal-
ne egzemplarze Grand 

Cherokee SRT8 MY 2012 
- wersja o najwyższej mocy 
i najlepszych własnościach 
jezdnych w historii tej marki, 
przekazane zostały kierow-
com Formuły 1, Fernando 
Alonso i Felipe Massa, wy-
stępującym w barwach Scu-
deria Ferrari, na torze wyści-
gowym Fiorano we włoskim 
Maranello. Aktu przekazania 
dwóch samochodów gwiaz-
dom F1 dokonała Beth Pa-
retta, dyrektor marketingu 
SRT Motorsports  w Chrysler 
Group LLC. 

Oba samochody wyróż-
niają się sportowym wyglą-

dem nadwozia „spod ręki” 
SRT  wzbogaconego o cha-
rakterystyczny kolor Ferra-
ri - Rosso Corsa i klasyczne 
akcenty stylizacyjne Ferrari. 

Charakterystyczna, sied-
mioszczelinowa krata chłod-
nicy w kolorze matowej czer-
ni, urozmaicona jest czerwo-
nymi wstawkami. Inspiro-
wany stylistyką wyścigową, 
asymetryczny czarny pas 
z białym brzegiem ciągnie 
się pomiędzy zderzakiem 
przednim, a tylnym, wzdłuż 
całej karoserii. Do kolejnych 
ekskluzywnych detali nale-
ży podwójne okno dachowe 
w matowej czerni, karbono-
we obudowy lusterek bocz-

nych oraz czarna, polerowa-
na listwa z czarno-czerwo-
nym logo Jeep, łącząca lam-
py tylne. Dopełnieniem uni-
kalnych akcentów nadwo-
zia obu wersji specjalnych 
SRT8 jest miniatura włoskiej 
flagi od dołu tylnego spojle-
ra - na cześć wyścigowego 
bolidu F1 Ferrari F1500.

Dla podkreślenia agre-
sywnego wyglądu oba po-
jazdy wyposażone są w 20-
-calowe, lakierowane na 
czarno felgi z kutego alumi-
nium, a ich zawieszenie zo-
stało obniżone o 38 mm. 

W nawiązaniu do sty-
lizacji nadwozia, wnętrze 
SRT8 ożywiają ekskluzywne 

Z Formuły 1 do... Jeepa
Gwiazdy Ferrari F1 - Fernando Alonso i Felipe Massa za 
kierownicą nowego Jeepa Grand Cherokee SRT8® MY 2012.

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

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

Specjalnie zindywidualizowane wersje wyczynowego Jeepa Grand Cherokee 
SRT8 w ekskluzywnym kolorze Rosso Corsa, z czerwonym wystrojem wnętrza 
oraz innymi akcentami Ferrari, to wyraz uznania dla osiągnięć obu ambasadorów 
marki Ferrari na świecie. Są to pierwsze egzemplarze modelu Grand Cherokee 
SRT8 MY 2012 dostarczone na kontynent europejski przed premierą rynkową 
sportowego flagowca Jeepa przewidzianą na maj bieżącego roku. Pojazdy zo-
stały przygotowane przez team designerów i konstruktorów zespołu Street and 
Racing Technology (SRT) należącego do Chrysler Group. 

wstawki Ferrari Red skórza-
nych, konturowanych foteli. 
Również i boczki drzwi, cen-
tralny podłokietnik i nakład-
kę tablicy przyrządów wyko-
nano z eleganckiej czerwo-
nej skóry. Czerwonym, kon-
trastowym ściegiem wykoń-
czona jest także skóra, którą 
obszyta jest kierownica wy-
posażona w łopatki do zmia-
ny biegów. Zegary w panelu 
wskaźników otrzymały tar-
cze koloru żółtego wzorem 
samochodów GT produko-
wanych w Maranello.

Jeep Grand Cherokee 
SRT8 MY 2012 napędzany 
jest nową, 6,4-litrową jed-
nostką  benzynową HEMI® 
V-8, wyposażoną w techno-
logię Fuel Saver, która dla 
oszczędności paliwa pozwa-
la odłączyć cztery spośród 
ośmiu cylindrów w sytu-
acjach, gdy pełna moc V-8 
nie jest potrzebna. Silnik ten 
rozwija moc 468 KM (344 
kW) oraz moment obroto-
wy 624 Nm. Napędzany nim 
Jeep Grand Cherokee SRT8 
poszczycić się może wprost 
wyczynowymi osiągami: 
przyspieszeniem od 0 do 
100 km/h w ciągu 5 sekund, 
prędkością maksymalną 257 
km/h i drogą hamowania od 
100 do 0 km/h nie przekra-
czającą 35 metrów. 

Dwa unikalnie zindy-
widualizowane „włoskie” 
modele Grand Cherokee 
SRT8  wywodzą się z naj-
nowszej, wyczynowej  wer-
sji flagowego SUVa marki 
Jeep, który dostępny bę-
dzie w europejskiej sieci 
sprzedaży Jeepa począw-
szy od maja 2012 roku.  
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Początek roku to tradycyj-
nie już znakomita okazja 

do korzystnego zakupu no-
wego auta. Fiat Auto Poland 
z myślą o potrzebach i ocze-
kiwaniach klientów, ogłosił 
najnowsze warunki promocji 
na samochody z rocznika 
2011. Rabaty są niezwykle 
wysokie i sięgają nawet 
17.000 zł. 

- Najnowsza akcja pro-
mocyjna pozwala oszczędzić 
na wszystkich samochodach 
osobowych z rodziny Fiata, 
od miejskiej Pandy, aż po du-
żego, rodzinnego Freemonta. 
Słowem oferta wyprzedażo-
wa dotyczy nie tylko modeli 

dobrze znanych i sprawdzo-
nych, lecz - jak w przypad-
ku Freemonta - również no-
wości rynkowych – powie-
dział Waldemar Płótniak, 
kierownik Salonu w AU-
TO-CENTRUM. 

W ramach ogłoszonej 
oferty,  nowością na polskim 
rynku jest specjalne narzę-
dzie przygotowane dla klien-
tów Fiata chcących skorzy-
stać z tej promocji. Otóż pod 
adresem www.fiat.pl/wyprze-
daz została umieszczona pro-
sta w obsłudze i szybka wy-
szukiwarka modeli objętych 
akcją rabatową (zawiera fak-
tyczny stan samochodów do-

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

go bagażnika po złożeniu fo-
teli rozrasta się aż do 1461 li-
trów. Freemont ma na swoim 
pokładzie 20 różnych schow-
ków, a montowane w tym 
Fiacie fotele są przystosowa-
ne do przewozu dzieci (inno-
wacyjny system child booster 
umożliwia bezpieczne podró-
żowanie dzieciom o masie od 
15 do 36 kg bez konieczności 
montowania dodatkowych fo-
telików).

stępnych od ręki u dealerów 
Fiata w całej Polsce). Na-
rzędzie pozwala na rezerwa-
cję wybranego auta w salo-
nie sprzedaży. Również pod 
tym adresem, osoby chcące 
sprzedać swój dotychczaso-
wy samochód, mogą skorzy-
stać z bezpłatnej wyceny na 
bazie danych firmy Eurota-
xGlass’s - wystarczy podać 
podstawowe dane samocho-
du, a także dane kontaktowe, 
na które zostanie przesłana 
darmowa kalkulacja ceny au-
ta używanego. 

Wyprzedaż obejmuje 
Fiata Pandę, Fiata 500, 500, 
Fiata Punto, Grande Pun-
to, Fiata Bravo, Lineę, Fia-
ta Sedici.

Jeśli chodzi o wszech-
stronne i pojemne samocho-
dy takie jak Qubo czy Doblo, 
to w tym przypadku Fiat rów-
nież przygotował bardzo do-
brą propozycję. .

- Prawdziwą gratką dla 
łowców okazji – dodaje Wal-
demar Płótniak, kierow-
nik Salonu w AUTO-CEN-
TRUM SA - może okazać się 
oferta dotycząca największe-
go obecnie przedstawiciela 
włoskiej marki - Fiata Fre-
emont. Ten rodzinny MPV 
- nowość roku 2011 - może 
przewozić do 7 osób, ma naj-
większy w klasie rozstaw osi 
(2890 mm), a pojemność je-


