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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 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

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”

Dla niemowląt
Linia Emolium (w aptekach) została wzbogacona o nowy produkt - 

Zmiękczający żel na ciemieniuchę przeznaczony do pielęgnacji wraż-
liwej skóry głowy niemowląt z ciemieniuchą czyli grubymi, żółtymi łu-
skami przypominającymi łupież.  Dzięki starannie dobranej formule 
(opracowanej we współpracy z dermatologami) żel nawilża i zmięk-
cza skórę, złuszcza łuskę, reguluje florę bakteryjną, aby nie zain-
fekować skóry oraz łagodzi podrażnienia. Preparat ma wygod-
ny aplikator do precyzyjnego nałożenia. Wyjątkowo forma żelu 
sprawia, że nie pozostawia on na skórze tłustego filmu. Posiada 
pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka i jest odpowiedni 
dla dzieci i niemowląt od 1 dnia życia. (100 ml, 35 zł).

Moc z roślin

Oliwkowe odżywienie

Nowa generacja
Koncepcja „inflammation theory of aging” mówi, że u podłoża starzenia się organizmu leżą 

procesy zapalne. Zainspirowani tym odkryciem naukowcy z Centrum Naukowego Dr Irena Eris 
opracowali  technologię INFLAMMIX, która hamuje chroniczne mikroprocesy zapalne i zasto-

sowali w  wybranych dermokosmetykach. Pharmaceris N Neoscope - Przeciw-
zmarszczkowy krem intensywnie liftingujący do skóry o obniżonej jędrności, 
płytko unaczynionej, ze skłonnością do pękania naczynek i za-
czerwienień posiada 3-stopniowe działanie przeciwzmarszcz-
kowe i liftingujące, którego pierwsze efekty widoczne są po 11 
dniach. Technologia INFLAMMIX™ hamuje proces starzenia 
wywołany mikro-reakcjami zapalnymi. Innowacyjny peptyd 
z unikalną sekwencją aminokwasów zwiększa produkcję kola-
genu-I i poprawia gładkość skóry. Krem działa wzmacniająco 
na ścianki naczyń krwionośnych (44, 90 zł/ 50 ml). Pharmace-
ris N Neoscope - Przeciwzmarszczkowy krem intensywnie li-
ftingujący pod oczy z technologią INFLAMMIX™ (38,90 zł/15 
ml) ma działanie przeciwzmarszczkowe i liftingujące. Wpływa-
jąc na różnicowanie keranocytów błękitne algi zagęszczają skó-
rę i zapewniają wzrost jej gładkości. 

GRACJA to produkty do 
pielęgnacji cery i ciała inspi-
rowane naturą. Łączy wysoką 
technologię z mocą natural-
nych składników. Jaśmino-
wy krem ujędrniający prze-
ciw zmarszczkom z ekstrak-
tem jaśminu i  calcium do 
codziennej pielęgnacji okolic 
oczu, twarzy, szyi 
i dekoltu poleca-

ny jest do skóry suchej, skłon-
nej do podrażnień, szorstkiej 
z objawami utraty jędrno-
ści i elastyczności. Krem do-

brze się wchłania, poprawia 
kondycję skóry narażonej na 
słońce, mróz, wilgoć. Krem 
rewitalizujący z ekstraktem 
z orchidei i kwasem hiaruro-
nowym poprawia witalność 
skóry, przywracając jej mło-
dzieńczą jędrność i gładkość. 
Preparat działa odmładzająco, 
głęboko nawilżając, odżywia 
i redukuje zmarszczki. Krem 
półtusty Gracja - olej wie-
siołkowy i calcium wzmac-
nia barierę lipidową naskór-
ka, a tym samym chroni go 
przed infekcjami, powstrzy-
mując rozwój alergii i sta-
ny zapalne. Zawarte w ole-
ju Niezbędne Nienasycone 

Kwasy Tłuszczowe 
(NNKT) stano-
wią element bu-
dulcowy skóry - 
odżywiają, dotle-
niają oraz hamu-
ją proces jej sta-

rzenia.

Odnowa skóry
Intensywna maseczka 

przeciwzmarszczkowa Ecol-
lagen [3D+] efektywnie od-
mładza skórę. Połączenie kwa-
su salicylowego, kwasu mleko-
wego oraz kwasu glikolowe-
go złuszcza martwy naskórek 
i rozjaśnia skórę. Kompleks 
trójpeptydowy i kwas hialuro-
nowy zmniejszają zmarszcz-

ki od wewnątrz. Dobra nie tyl-
ko na zmarszczki, ale dla cery 
tłustej maseczka spełnia swo-
je zadanie, odświeża cerę, lek-
ko złuszczając naskórek, ładnie 
wygładza, pory są oczyszczo-

ne i zwężone. Może wystąpić lekkie mro-
wienie, jako normalny efekt działania kwa-
sów. Po zmyciu maseczki twarz jest gładka 
i miękka, a efekt odmłodzenia widoczny od 
razu. (75 ml, 42 zł). 

Trochę luksusu
Serum liftingujące Roy-

al Velvet Oriflame (Royal 
Velvet Lifting Elixir) natych-
miast napina i ujędrnia cerę 
dzięki ekstraktowi z czarne-
go irysa. Zmniejsza linie mi-
miczne i zmarszczki, dodaje 
elastyczności skórze i inten-
sywnie ją nawilża. Nie powo-
duje wyprysków - co powinny 
docenić panie z dojrzałą, ale 
mieszana cerą. Natomiast pa-
nie z suchą cerą powinny po 
serum zastosować dodatkowo 
krem. Serum daje efekt pro-
miennej, wygładzonej skóry. W innowacyj-
nej tubce ze szczoteczką. (30 ml, 54,90 zł). 

Oliwkowa seria do pielęgnacji twarzy 
i ciała to najbardziej rozpoznawalna i lu-
biana seria kosmetyków firmy ZIAJA. Re-
ceptura serii Oliwkowej opiera się na po-
łączeniu dobroczynnego dzia-
łania oleju z oliwek oraz wita-
min A, B6, C, E, F, prowitami-
ny B5, oleju canola, oleju ma-
cadamia, masła shea 
oraz lanoliny. Ko-
smetyki Oliwko-
we odżywiają, re-
generują i nawil-
żają skórę, rów-
nież podrażnioną 
i suchą, wzmac-
niając jej płaszcz 
hydro - lipidowy. 
W serii znajdzie-
my wszechstron-
ne preparaty do 

higieny i pielęgnacji twa-
rzy i ciała.
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SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Zima 1945 ro-
ku. Na począt-

ku drugiej deka-
dy stycznia ruszy-
ła wielka ofensywa 
Armii Czerwonej 
w kierunku Trze-

ciej Rzeszy. Na jej drodze leżała 
okupowana przez Niemców Pol-
ska. I właśnie Polakom czerwono-
armiści mieli przynieść wyzwole-
nie spod hitlerowskiej okupacji. 
Jedno od lat nie ulega wątpliwo-
ści. Zajmując Poznań i setki in-
nych polskich miast i wiosek czer-
wonoarmiści zapobiegli ekstermi-
nacji lub wynarodowieniu, które 
po zwycięskiej wojnie planowali 
na narodzie polskim „nadludzie” 
w mundurach NSDAP i SS. 

Radzieccy operatorzy filmo-
wej czołówki wojennej na świa-
tłoczułych taśmach utrwalili wie-
le scen z walk o Poznań. Zdjęciom 
radzieckich samolotów szturmu-
jących Festung Posen towarzyszy 
komentarz: 

„W dole Poznań. Tam zamknął 
się i broni potężny garnizon nie-
miecki”. Gdy na ekranie widać 
artylerzystów Armii Czerwonej 
ostrzeliwujących pozycje niemiec-
kie, z głośnika słychać słowa: „Po-
znań w pierścieniu ognia wojsk ra-
dzieckich. Walki toczą się na przed-
mieściach i w dzielnicy przemysło-
wej. Niemcy zajadle bronią strate-
gicznego węzła kolejowego i dro-
gowego, leżącego w połowie od-
ległości między Warszawą a Ber-
linem”. 

Trwająca miesiąc bitwa o Po-
znań, zakończona 23 lutego 1945 
roku zdobyciem Cytadeli,  by-
ła jedną z największych na środ-
kowoeuropejskim teatrze dzia-
łań wojennych. Była też najwięk-
szą i najkrwawszą bitwą stoczo-
ną w 1945 roku na ziemiach Rze-
czypospolitej według jej przed-
wojennego kształtu terytorial-
nego. Z przedmieść boje szybko 
przeniosły się do centrum miasta, 
gdzie czerwonoarmiści masowo 
używali czołgów i dział samo-
bieżnych. W gruzy waliły się bu-
dowle zabytkowe i domy miesz-
kalne. Miasto płonęło. Po wojnie 
Rosjanie twierdzili, że Poznania 
broniło około 62.000 żołnierzy 

PRAWDA o wyzwoleniu Poznania

Sadysta z biało-czerwoną
opaską na ramieniu
W lutym 1995 roku, w 50. rocznicę upadku Festung Posen, 
w Poznaniu spotkali się zwycięzcy i zwyciężeni: byli żołnierze 
Armii Czerwonej i Wehrmachtu. Wielu Polaków, zwłaszcza tych, 
którzy pamiętali lata hitlerowskiej okupacji, wizytę tych drugich 
przyjęło – delikatnie określając – bardzo chłodno, by nie rzec 
wrogo. Na stokach poznańskiej Cytadeli doszło wówczas do 
przypadków bratania się żołnierzy wrogich ongiś armii. Polacy 
stali z boku... 

LESZEK ADAMCZEWSKI

niemieckich. Günther Baumann, 
autor książki „Posen ‚45. Basti-
on an der Warthe“ (Poznań ‚45. 
Bastion nad Wartą), obliczył na-
tomiast, że załoga Festung Posen 
mogła liczyć najwyżej 14.500 lu-
dzi. 

Rosjanie na swym wojennym 
szlaku nie liczyli się z nikim i z ni-
czym. Liczył się tylko wytoczony 
przez Józefa Stalina cel – błyska-
wiczne pokonanie hitlerowskich 

FOT. – ARCHIWUM AUTORA 
Kadr z radzieckiej kroniki filmowej przedstawiający czerwonoarmistów walczących na narożniku ulic: Masztalarskiej 
i Kramarskiej w śródmieściu Poznania.

Niemiec. Tu, nad Wartą, liczy-
ło się więc całkowite oczyszcze-
nie Poznania z wroga. Dowodzący 
walkami o Poznań radziecki gene-
rał (późniejszy marszałek ZSRR) 
Wasilij Czujkow, dowódca 8. Ar-
mii Gwardii wchodzącej w skład 
1. Frontu Białoruskiego, w książce 
„Koniec Trzeciej Rzeszy” tak tłu-
maczył kontynuowanie uporczy-
wych walk o Cytadelę poznańską: 

„Czy nie lepiej byłoby ją blo-
kować i zmusić przeciwnika do zło-
żenia broni wskutek wyczerpania? 
Otóż opodal Cytadeli znajdował 
się węzeł kolejowy, którym musieli-
śmy swobodnie dysponować, ażeby 
zapewnić zaopatrzenie wojsk Fron-
tu. Dlatego szturmowaliśmy Cyta-
delę aż do zupełnej likwidacji nie-
przyjaciela”. 

I w końcu nadszedł ten dzień. 
„Cytadela padła. Padły potężne 
mury wiekowej twierdzy. Nie po-
mógł pięciometrowy rów. Nie wy-
trzymały najnowsze umocnienia 
żelbetowe. Wszystko zostało rozbi-
te, powalone, rozgromione” – sły-
chać słowa komentarza z cytowa-
nej już tu radzieckiej kroniki filmo-
wej, a na ekranie widać zniszczone 
umocnienia Cytadeli, nad którymi 
powiewa czerwony sztandar. 

Widać też maszerujących do 
niewoli żołnierzy niemieckich. 
Ale nie widać tego, o czym 50 lat 
później w reportażu telewizyjnym 
Marka Nowakowskiego „Rozmo-
wa z wrogiem” wspominał jeden 
z niemieckich obrońców Cytade-
li, młody podchorąży szkoły ofi-
cerskiej: 

„24 lutego miałem szczęście, 
że pomimo ran mogłem chodzić. 
Z Cytadeli nie wydostał się nikt, 
kto nie mógł chodzić o własnych 
siłach. Na początku prowadziłem 

pod ramię kolegę, ale że nie mógł 
sam iść, Rosjanie go zabili. Zabija-
li wszystkich, którzy nie szli wystar-
czająco szybko”. 

Umocnienia Cytadeli szturmo-
wali nie tylko czerwonoarmiści. 
Do pomocy zmobilizowano też po-
znaniaków. Jeden z nich, Franci-
szek Trawka, 60 lat później wspo-
minał:

„Nasza grupa liczyła około stu 
chłopa. Wyszliśmy na ulicę. Przyje-
chał jakiś oficer Wojska Polskiego 
i w krótkich żołnierskich słowach 
powiedział, że będziemy wykony-
wać zadanie bojowe. Następnie 
przemówił oficer rosyjski. Łama-
ną polszczyzną powiedział: >>Re-
biata, pójdziemy i będziemy bić 
Germańców na Cytadeli<<. Póź-
niej zaśpiewaliśmy Jeszcze Polska 
i Rotę. I 22 lutego braliśmy udział 
w głównym szturmie Cytadeli. Nie-
którzy zginęli, inni, jak ja, zostali 
poważnie ranni”.

Umocnienia Cytadeli zdoby-
wał też Edmund Nowacki, żoł-
nierz kampanii wrześniowej i kon-
spiracyjnego podziemia podczas 
okupacji niemieckiej, powstaniec 
warszawski. We wspomnieniach 
w 1998 roku przekazanych Okrę-
gowej Komisji Badania Zbrod-
ni Przeciwko Narodowi Polskie-
mu w Poznaniu, napisał, że w lu-
tym 1945 roku wśród Polaków 
ukrywających się w piwnicach fa-
bryk przy ulicy Świętego Wojcie-
cha znalazło się siedmiu żołnierzy 
Volkssturmu, którzy nie chcieli już 
walczyć za Führera i Trzecią Rze-
szę. „Była to młodzież w wieku od 
15 do 16 lat oraz staruszkowie” – 
napisał Nadolski. Gdy szczęśliwie 
wrócił on do rodziny po zakończe-

Radziecki radiotelegrafista koło częściowo zniszczonego budynku kina “Bałtyk”, rozebranego na początku XXI 
wieku. 

*
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niu walk o Cytadelę, ukrywającym 
się w piwnicach Niemcom pora-
dzono, by zgłosili się do niewoli. 
„Rosjanie po wyjaśnieniach Niem-
ców i Polaków, wyprowadzili ich 
[żołnierzy Volkssturmu – przyp. L. 
A.] na drugą stronę ulicy Świętego 
Wojciecha i tam z pistoletów ma-
szynowych rozstrzelali”. 

Edmund Nadolski widział też 
czerwonoarmistów penetrujących 
domy w rejonie Starego Rynku 
i Garbar, gdzie szukali ukrywa-
jących się Niemców. „Był to jed-
nak tylko pretekst – wspominał. – 
Przeszukiwali komody oraz szufla-
dy i co wartościowszego zabierali 
mówiąc, że to trofiejne. Nie prze-
puszczali nikomu z zegarkiem czy 
rowerem. Jak nie było w pobliżu 
mężczyzn, to gwałcili kobiety”. 

W filmach dokumentalnych 
z czasów drugiej wojny świato-
wej pojawia się scena przedsta-
wiająca kolumnę jeńców nie-
mieckich, których czerwonoar-
miści pędzą przez ulicę miasta. 
Z tłumu widzów co rusz wypa-
da mężczyzna z biało-czerwoną 
opaską na ramieniu i niemiło-
siernie okłada pięściami poko-
nanych żołnierzy. Bije w twarze, 
piersi, brzuchy. Jeńcy zasłaniają 
się, ale wyraźnie widać, że ciosy 
są celne. I mocne. Eskortujący 
Niemców żołnierze radzieccy nie 
reagują. Tylko jeden, jadący na 
koniu, próbuje odpędzić intru-
za, ale gdy ten go minie, człowiek 
z opaską bije znowu. W pewnej 
chwili obiektyw kamery zostaje 
skierowany właśnie na niego. Na 

PRAWDA o wyzwoleniu Poznania

Sadysta z biało-czerwoną
opaską na ramieniu

Książka L. Adamczewskiego
w gronie najlepszych

„Zmierzch bogów w Posen” Leszka Adamczewskiego jest jed-
ną z dziesięciu pozycji nominowanych do ścisłego finału konkur-
su na najlepszą książkę o Poznaniu wydaną w 2011 roku. Plebi-
scyt organizuje Biblioteka Raczyńskich.

Leszek Adamczewski, poznański pisarz i dziennikarz - zwią-
zany od dziesięciu lat, od pierwszego numeru z „Twoim TYGO-
DNIEM WIELKOPOLSKIM” - autor takich książek jak „Pierwszy 
błysk” i „Skarby w cieniu swastyki” w swojej nominowanej książ-
ce przedstawia kilkadziesiąt sensacyjnych, tajemniczych i tra-
gicznych epizodów z dziejów Kraju Warty. Odnajdziemy tu rela-
cję z ostatniej w Polsce publicznej egzekucji – Arthura Greisera, 
namiestnika Rzeszy w Kraju Warty, spróbujemy odkryć tajemnice 
schronu przeciwlotniczego na terenie podpoznańskiej rezydencji 
Greisera oraz poznańskiego gabinetu Adolfa Hitlera. Poznamy tak-
że historię tajnego laboratorium broni masowej zagłady znajdują-
cego się za klasztornym murem. 

sekundę pojawia się na ekranie 
wykrzywiona w grymasie upior-
nego uśmiechu twarz sadysty. 

Te sceny nakręcono w Pozna-
niu wkrótce po kapitulacji hitle-
rowskiej załogi Cytadeli, chociaż 
w czasach Polski Ludowej nie 
pokazywano ich w telewizji przy 
rocznicowych projekcjach archi-
walnych kronik filmowych. Być 
może sadysta z ekranu stał wte-
dy w pierwszym szeregu skła-
dających wiązanki kwiatów pod 
pomnikami na Cytadeli... 

„Gdy prowadzono nas przez 

Poznań jako jeńców, przeżyłem 
najgorsze chwile mego życia. Le-
ciały kamienie, bito nas, kopano, 
a Rosjanie strzelali do nas na chy-
bił trafił. Doprowadzono nas do 
Zamku. Pierwszy raz dostaliśmy 
coś do jedzenia na początku mar-
ca. Przebiliśmy rurę od centralne-
go ogrzewania żeby się czegoś na-
pić. Umieraliśmy ranni setkami” 
– to spisane ze ścieżki dźwiękowej 
reportażu telewizyjnego „Rozmo-
wa z wrogiem” słowa niemieckie-
go podchorążego. Zapamiętał tak-

że odruchy człowieczeństwa ze 
strony poznaniaków, którzy przez 
ponad pięć lat żyli w straszliwych 
warunkach okupacji hitlerowskiej 
i mieli tysiące powodów, by nie 
pomagać Niemcom. 

„Gdy mieli nas na początku 
marca przenieść na Golęcin do 
lazaretu przyzwoicie urządzonego 
jak na tamte warunki, bardzo ba-
łem się przemarszu. Bardzo bałem 
się przeżyć to samo, co 24 lutego. 
I muszę szczerze przyznać, że zo-
stałem całkowicie zaskoczony. Po-
znaliśmy całkiem inne polskie spo-
łeczeństwo. Pamiętam jeszcze pol-

ską kobietę mniej więcej 50-60-let-
nią, od której dostałem szklankę 
mleka, kiedy przechodziliśmy. Dała 
mi mleko mimo, że Rosjanie mogli 
ją pobić. Wiele było wtedy polskich 
kobiet, które podawały nam chleb 
czy cokolwiek do jedzenia”. 

Tak było. Czarno-biały sche-
mat, przez lata powtarzany w kolej-
ne rocznice wyzwolenia Poznania 
spod okupacji hitlerowskiej, jest 
fałszywy. Rzeczywistość była nie 
tylko bardziej złożona, co przede 
wszystkim okrutna, jak okrutną by-
ła druga wojna światowa. 

Koniec stycznia 1945 roku. Artyleria radziecka ostrzeliwuje Poznań z pozycji na Łazarzu. W głębi charakterystyczna 
wieża kościoła Matki Boskiej Bolesnej. 

Boje w centrum Poznania w obiektywie operatora radzieckiego. Widoczny na 
zdjęciu czerwonoarmista za sekundę zginie.

*

* Tytuł zmieniony przez Redakcję
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Poszukujemy osób, które chcą się zajmować 
pozyskiwaniem reklamodawców i dobrze zarabiać 
(u nas prowizja zależy od obrotów i może nawet 

dochodzić do 30%).
Zgłoszenia: tel. 602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl 

z dopiskiem „praca”

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!

W Polsce ospa wietrzna 
jest postrzegana nie tyl-

ko przez pacjentów, lecz rów-
nież przez lekarzy jako  nie-
zbyt groźna choroba, która 
nie daje powikłań i nie wyma-
ga hospitalizacji. Jednak ospa 
wietrzna może mieć ciężki, 
powikłany przebieg, a także 
doprowadzić do zgonu. Eks-
perci ostrzegają, że jest to nie-
przewidywalna choroba, któ-
ra u każdego może przebiegać 
inaczej. Wśród osób hospita-
lizowanych z powodu ospy 
wietrznej większość stanowią 
osoby wcześniej zdrowe, bez 
zaburzeń odporności.

Ospa wietrzna  to cho-
roba o bardzo wysokiej za-
raźliwości. Okres wylęgania 
choroby  trwa od 11 do 21 dni. 
Mogą wystąpić objawy zwia-
stunowe: gorączka, złe samo-
poczucie, przemijająca wy-
sypka rumieniowa. Następnie 
pojawia się wysypka:  począt-
kowo plamki, później grud-
ki i pęcherzyki. Wysiew wy-
kwitów następuje kilkakrot-
nie w ciągu 3-5 dni. Chory 
w tym okresie powinien być 
odizolowany, aż do momentu 
przyschnięcia pęcherzyków, 
ponieważ ryzyko przeniesie-
nia zakażenia na osoby zdro-
we istnieje do momentu zmia-
ny wszystkich pęcherzyków 
w strupki. 

Ospa wietrzna to  cho-
roba uciążliwa. Z chorobą 

wiąże się uporczywe swędze-
nie, złe samopoczucie, izola-
cja od rówieśników. Jeśli wy-
kwity ospy wietrznej obejmu-
ją błonę śluzową jamy ust-
nej, dziecko może niechętnie 
przyjmować płyny i posiłki. 
Uciążliwość choroby odczu-
wają również rodzice i opie-
kunowie, którzy często muszą 
wybrać się na przymusowy, 
kilkudniowy urlop niezbędny 
do zapewnienia dziecku wła-
ściwej opieki i pielęgnacji.

Leczenie ospy wietrz-
nej bez powikłań odbywa 
się poprzez podanie prepara-
tów poprawiających samopo-
czucie chorego: leki przeciw-
gorączkowe, przeciwświą-
dowe, miejscowo odkażają-
ce. W przypadkach ciężkie-
go przebiegu choroby, z po-
wikłaniami lub u grup wyso-
kiego ryzyka powikłań stosu-
je się leki przeciwwirusowe. 
Niezbędna może okazać się 
hospitalizacja.

PROFILAKTYKA
Najskuteczniejszym 

sposobem zapobiegania 
ospie wietrznej jest szcze-
pienie ochronne.  Może ono  
objąć dzieci od ukończenia 9 
miesiąca życia. Krajowy Ze-
spół Ekspertów rekomendu-
je podanie pierwszej daw-
ki szczepionki między 13 
a 23 miesiącem życia dziec-
ka, zaś podanie drugiej mię-
dzy 14 a 24 miesiącem życia 

lub w każdym innym czasie, 
kiedy możliwe będzie roz-
poczęcie szczepień przeciw-
ko ospie wietrznej. Zaleca-
ny odstęp między dawkami 
wynosi od 6 tygodni do 3 
miesięcy.  Osoby, które nie 
przebyły ospy wietrznej mo-
gą być zaszczepione w każ-
dym wieku, zgodnie z reje-
stracją produktu. Możliwe 
jest szczepienie poekspozy-
cyjne – jak najszybciej po 
kontakcie - do 72 godzin od 
kontaktu z osobą zakażoną. 
W tym przypadku nawet je-
śli dojdzie do zachorowania, 
podanie szczepienia łagodzi 
przebieg choroby. 

W Polsce szczepienie 
przeciwko ospie wietrznej 
znajduje się Programie Szcze-
pień Ochronnych  w grupie 
szczepień obowiązkowych 
osób narażonych w spo-
sób szczególny na zakże-
nie (wskazane przez ustawo-
dawcę osoby) oraz w grupie 
szczepień zalecanych (płat-
ne). W Stanach Zjednoczo-
nych od 1995 roku szcze-
pienie przeciw ospie wietrz-
nej zostało włączone do Pro-
gramu Szczepień Powszech-
nych, dzięki czemu liczba 
osób trafiających do szpitala 
w wyniku ciężkiego przebie-
gu ospy wietrznej zmniejszy-
ła się o blisko 88% w ciągu 
7 lat od wprowadzenia szcze-
pienia.

Groźny wirus 
ospy wietrznej 
Ospa wietrzna jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus ospy wietrznej 
i półpaśca (VZV-Varicella Zoster Virus), występującą głównie w wieku dziecię-
cym. W 2010 roku w Polsce zanotowano ponad 180.000 przypadków zachorowań 
na ospę. Z tej grupy ponad 1000 osób trafiło do szpitala  z powodu powikłań. Najważniejszą inwesty-

cją zrealizowaną w ra-
mach modernizacji Wiel-
kopolskiego Centrum Pul-
monologii i Torakochirur-
gii w 2011 roku była „Roz-
budowa budynku główne-
go poprzez dobudowę Blo-
ku Operacyjnego, pracowni 
histopatologii oraz oddziału 
szpitalnego”. 

Inwestycja  ta pozwoli 
na szybkie przygotowanie 
Wielkopolskiego Centrum 
Pulmunologii i Torakochi-
rurgii - jako jedynej pla-

cówki w Wielkopolsce -  do 
wdrożenia programu prze-
szczepu płuc. 

Podniesie także w spo-
sób znaczący jakość i do-
stępność wysokospecjali-
stycznych usług medycz-
nych w zakresie pulmono-
logii i torakochirurgii dla 
mieszkańców województwa 
wielkopolskiego.  W 2011 
roku samorząd wojewódz-
twa wielkopolskiego dofi-
nansował inwestycje pro-
wadzone w WCPiT kwotą 
5,4 miliona złotych. 

W roku 2012 i 2013  
szpital planuje rozszerzenie 
działalności  diagnostycz-
nej w przygotowywanych 
pomieszczeniach bloku dia-
gnostyki inwazyjnej oraz 
kolejne inwestycje z fun-
duszy unijnych w ramach 
Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjne-
go 2007-2013, między in-
nymi powiększenie poradni 
przyszpitalnej i rozbudowę 
budynku administracji oraz 
modernizację Pawilonu nr 1 
w Szpitalu w Ludwikowie.

Bliżej do 
przeszczepprzeszczepóów pw płłucuc
Zakończyły się inwestycje realizowane w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii 
i Torakochirurgii w Poznaniu przewidziane w 2011 roku. 

Z POZNANIA

Oeparol Femina, su-
plement diety zawierając 
kwasy omega-3 i omega-6 
(z oleju z nasion wiesioł-

ka i lnu) łagodzi sympto-
my napięcia przedmiesiącz-
kowego , pozytywnie wpły-
wa na włosy i paznokcie, 

a także nawilża 
skórę. Oeparol 
Femina jest po-
lecany dla kobiet, 
które: chcą wspo-
móc naturalną od-
porność organi-
zmu, aktywnie za-
dbać o urodę, za-
chować zdrowy 
wygląd oraz do-
bre samopoczu-
cie, mają  skórę 
wrażliwą i skłon-
ną do alergii, od-
czuwają dyskom-
fort z powodu za-
burzeń hormonal-
nych w okresie 
przedmiesiączko-
wym  i  w wie-

ku menopauzalnym. 1 kap-
sułkę należy zażywać 2 ra-
zy dziennie, najkorzystniej 
podczas posiłku.
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TAK  MYŚLĘ

Canon to fir-
ma świato-

wa, w której obo-
wiązują światowe 
standardy – tak 
myślałem jeszcze 
niedawno. Inaczej 
przecież być nie 

roku. Po około trzech tygodniach ocze-
kiwania na jakikolwiek sygnał w tej 
sprawie próbowałem kilkakrotnie 
skontaktować się telefonicznie z war-
szawskim autoryzowanym serwisem. 
Bezskutecznie – tam nikt nigdy telefo-
nów nie odbiera. Po co? Przecież to na 
pewno dzwonią tylko namolni klienci.

W końcu trochę się rozbuchałem 
emocjonalnie i zadzwoniłem do Ca-
non Polska. Tam po jakimś czasie 
połączono mnie z konsultantem, naj-
pierw jednak musiałem się zgodzić na 
nagrywanie rozmowy. Zgodziłem się, 
Sinatrą nie jestem, ale tembr głosu też 
mam podobno miły.

Konsultant przepytał mnie pod ja-
ki numer dzwoniłem do serwisu, oka-
zało się że dobry, zaproponował, bym 
próbował dalej. Odmówiłem, bo czas 
jest drogocenny. Pan konsultant z Ca-
non Polska zrezygnowany zapropono-
wał po jakimś czasie, że skontaktuje 
się w mojej sprawie z serwisem – au-
toryzowanym zresztą – e-mailowo i do 
mnie ten list przekieruje, żebym wie-
dział, że nie picuje. Do dzisiaj czekam 
na tego e-maila.

14 lutego, w Walentynki, straci-
łem cierpliwość. Spróbowałem do-
dzwonić się do autoryzowanego ser-
wisu firmy Canon w Polsce, czyli CSI 
Foto i Video w Warszawie. Po kilku-
nastu minutach i kilkudziesięciu pró-
bach udało się.

Mówię o co chodzi i okazuje się, 
że aparat został sprawdzony, jest ok 
i pan się pyta co ma z nim zrobić. 
Oniemiałem – minął już przecież po-
nad miesiąc – i zacząłem się zastana-
wiać w czym problem?

- Nie podał pan adresu e-mailowe-
go – usłyszałem.

może – jak się produkuje tak znakomi-
ty sprzęt, to trzeba być dobrym, ba naj-
lepszym we wszystkim. Trzeba? Może 
i tak, ale nie w Polsce.

Canon produkuje znakomite apa-
raty fotograficzne, ale mojemu przy-
darzyło się, że musiał odwiedzić au-
toryzowany serwis. By wysłać swój 
aparat do prawdziwego fachowca za-
sięgnąłem opinii dzwoniąc do firmy 
Canon Polska. Tam poinformowano 
mnie, że jedynym autoryzowanym ser-
wisem w kraju nad Wisłą sprzętu z lo-
go Canon jest firma warszawska CSI 
Foto i Video.

Obejrzałem stronę internetową tej 
firmy, poczytałem jaka jest procedura 
dostarczania sprzętu do naprawy i wy-
słałem swój aparat w paczce poczto-
wej. Do przesyłki – zgodnie z instruk-
cją ze strony www CSI Foto i Video – 
dołączyłem list na firmowym redakcyj-
nym papierze (z numerami telefonów, 
adresem e-mailowym, nazwą strony 
www itp.) z opisem swoich zastrze-
żeń i z prośbą by skontaktowano się 
ze mną telefonicznie lub e-mailowo – 
zgodnie z procedurą serwisu podaną 
na stronie internetowej - w sprawie 
ustalenia co nawala, kosztów ewentu-
alnej naprawy itp.

Aparat wysłałem 12 stycznia 2012 

Nie kupuj Canona
jak nie masz e-maila

- Podałem w liście, który dołączy-
łem do przesyłki. A poza tym numery 
telefonów, faksów...

- Nie kontaktujemy się telefonicz-
nie z klientami. Odpada – powiedział 
kolejny pan konsultant.

- Dlaczego?
- Bo nie?
- A dlaczego przez ponad mie-

siąc nikt nie raczył się ze mną skon-
taktować i...

- Nie wiem.
Wtedy postanowiłem jednak coś 

ustalić.
- Proszę mnie połączyć ze swoim 

szefem. Ma pan chyba szefa?
- Mam, ale po co?
Trochę się podroczyliśmy i w słu-

chawce odezwał się w końcu głos Łu-
kasza Gąsienicy – kierownika infolinii 
w autoryzowanym serwisie Canona.

Przedstawiłem rzecz całą i powtó-
rzyłem swoje pytanie „dlaczego”?

- Naprawa była gwarancyjna, czy 
odpłatna?

- Odpłatna – odpowiedziałem.
- No to wszystko jasne – odetchnął 

Ł. Gąsienica i powiedział: - W przy-
padku napraw gwarancyjnych obo-
wiązują nas terminy, a jeśli naprawa 
jest odpłatna to już nie.

- Czy to znaczy – nie wytrzymałem 
– że możecie diagnozować i napra-
wiać sprzęt Canona odpłatnie pięć lat 
albo i dłużej?

- Niech pan mnie nie łapie za sło-
wa...

- Sam pan tak powiedział. To co 
możecie?

- No..., możemy.
Poprosiłem potem o pisemne wy-

jaśnienie całej tej historii. Otrzymałem 
je, o dziwo, tego samego dnia.

Z POZNANIA

Strefa 
małego 
kibica
W Parku Sołackim albo w Par-
ku Wodziczki może powstać 
strefa dla najmłodszych kibi-
ców. Mini przedszkole, scena, 
4 boiska do piłki nożnej, strefa 
atrakcji dmuchanych, warsz-
taty dla dzieci i wiele innych 
niespodzianek może czekać 
w Strefie Małego Kibica.

Poznań, to nie tylko miasto do-
rosłych kibiców, ale w dużej 

mierze również tych najmłodszych 
fanów footballu. Do władz miasta 
z prośbą o poparcie pomysłu zwró-
ciły się dwie agencje które chciałaby 
podjąć się zadania zorganizowania 
specjalnej bezpłatnej strefy dla dzieci 
– przyjaznej dla każdego dziecka 
i każdego rodzica. 

- Popieramy takie działania, bo 
EURO w Poznaniu to impreza dla 
wszystkich pokoleń, to także eduka-
cja najmłodszych poprzez sport. To 
nie tylko kibice Z Włoch, Irlandii, czy 
Chorwacji, na których czeka tu mnó-
stwo atrakcji, ale także ci najmłodsi 
– mówi Michał Prymas, pełnomoc-
nik prezydenta Poznania ds. EU-
RO – Chcemy dać szansę także dzie-
ciom, by poczuły prawdziwe sporto-
we emocje związane z EURO. 

Pomysł ten zaakceptowała także 
Rada Osiedla Sołacz i strefa mogła-
by zostać umiejscowiona w pięknym 
otoczeniu przyrody Parku Sołackie-
go lub Parku Wodziczki. W pla-
nach wejście miałoby być bezpłat-
ne, a strefa byłaby dostępna dla każ-
dego dziecka do lat 16 pod opieką 
rodzica.

Ogłoszenie sfinansowane przez Wydawcę Twojego TYGODNIA

Twój TYDZIEŃ 
na ekranach LED

Trwa kampania reklamowa „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO” na ekranach LED w Poznaniu i Wiel-
kopolsce. 

„W dniu 16.01.2012 sprzęt został 
dostarczony na naprawę odpłatną. 
W przypadku zleceń o tym charakte-
rze prosimy Klientów o kontakt w ce-
lu ustalenia zakresu i kosztów napra-
wy (informacja taka znajduje się na 
naszej stronie internetowej). Dodatko-
wo w przypadku gdy Klient poda ad-
res e-mail kosztorys jest przez nas wy-
syłany pocztą elektroniczną (niestety 
w przypadku Pana aparatu podczas 
przyjęcia został popełniony błąd i nie 
został dopisany do systemu adres za co 
po raz kolejny przepraszamy). W dniu 
dzisiejszym sprzęt odsyłamy firmą ku-
rierską DHL za pobraniem kosztów 
transportu. Aparat jest sprawny. W za-
łączniku przesyłam opinię techniczną. 
Pozdrawiam, Łukasz Gąsienica-Gro-
nikowski.

Dzisiaj się zastanawiam, co by 
było, gdybym po ponad miesięcznym 
oczekiwaniu sam nie próbował wyja-
śnić tej sprawy. Pewnie nic – nikt by 
się w autoryzowanym serwisie Cano-
na moim aparatem nie zainteresował. 
Bo i po co? 

W tym samym dniu, dwie godziny 
później, dostałem e-maila z informa-
cją, że aparat został wysłany do mnie 
kurierem, a informację tę zakończo-
no zdaniem: „Dziękujemy za skorzy-
stanie z usług naszego serwisu. Liczy-
my, że nasza firma sprostała Państwa 
wymaganiom i przyczyniła się do sa-
tysfakcji z posiadanego sprzętu.” Za-
niemówiłem.

Wierzę, że firma Canon Polska za-
interesuje się tym przypadkiem i wyja-
śni Czytelnikom „Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO”, co o takich 
praktykach sądzi. A ja proponuję firmie 
Canon – wcale nie złośliwie – by uru-
chomiła procedury zmuszające klien-
tów tej firmy pod groźbą publicznej 
chłosty do posiadania adresu e-mailo-
wego. Bo jak go nie mają albo nie chcą 
podać – a to przecież możliwe – to le-
piej niech sobie kupią na przykład Niko-
na. Może go w autoryzowanym serwisie 
bez problemu naprawią...

TOMASZ MAŃKOWSKI
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www.schwabenhaus.pl

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

 SCHWABENHAUS – dom ekolo-
giczny. Po rewolucji energetycznej 
z jesieni 2011, wytwórca domów go-
towych z niemieckiego Heringen roz-
poczyna rok 2012 bardzo mocnym 
akcentem. Jako jedyne niemieckie 
przedsiębiorstwo SCHWABENHAUS 
oferuje standartowo ”dom ekolo-
giczny” – „BIO - dom”.

Co raz więcej ludzi zwraca wzmożoną 
uwagę na swe zdrowie. Sport, ruch na 
świeżym powietrzu oraz świadomy 
sposób odżywiania się wywierają 
wpływ na ekologiczny styl życia, który 
w międzyczasie silnie zakotwiczył 
się w świadomości szerokich warstw 
społeczeństwa.  Także  i w świecie budowy 
domów temat ten nabiera co raz większego 
znaczenia: architekci i inwestorzy kładą 
szczególny nacisk  na trwałość oraz zdrowe 
budownictwo, oszczędzające naturalne 
zasoby.
Ekologiczne podejście panuje już od wielu 
lat w SCHWABENHAUS w zakresie 
budowy domów. Przodujemy pod względem 
innowacyjnych koncepcji domów i jesteśmy 
pionierami w branży, stąd naszymi domami 
jedno- i dwurodzinnymi wskazujemy drogę 
zdrowego i przyjaznego dla środowiska 
budowania domów oraz spędzania w nich 
życia. I właśnie dlatego stworzyliśmy 
coś wyjątkowego - kombinację złożoną 
z innowacyjnej techniki domowej 
i  grzewczej ,  s tosowania trwałych 
materiałów budowlanych oraz zdrowych 
materiałów wykończeniowych.

BIO - dom 
SCHWABENHAUS
Fantastyczna jest przy tym sytuacja, że 
każdy inwestor  może budować ekologiczny 
dom SCHWABENHAUS! 

Trwałość – w zgodzie z przyrodą 
i środowiskiem, mówi Andrzej Śmigielski, 
szef poznańskiego oddziału Schwabenhaus 
Polska.

TrwaTrwałły y 
+ zdrowy+ zdrowy

Trwałość materiałów użytych do budowy 
domu i jego wykończenia, mamy tu na 
myśli materiały budowlane, to jedna 
z istotnych cech upoważniających do 
stosowania terminu „BIO - dom” – „dom 
ekologiczny”.
-  nie ma trwałości bez stosowania 

odpowiednich materiałów budowlanych
-  ekologiczne materiały budowlane to 

surowce odnawialne
-  surowce chroniące zasoby oraz surowce, 

które przy możliwie niskim zużyciu 
energii znajdują zastosowanie jako 
materiał budowlany, po przeprowadzonym 
procesie ich uszlachetnienia

-  zastosowanie innowacyjnych technik 
domowych i grzewczych

-  ochrona ważnych zasobów dzięki 
rezygnacji z paliw kopalnych 

-  zastosowanie odtwarzalnych rodzajów 
energii

-  wyeliminowanie wydzielania się CO2 

Akcja oszczędzająca 
wiele tysięcy Euro
Do wprowadzenia na rynek jakiegoś 
fantastycznego produktu wymagana 
jest również fantastyczna akcja. Nasi 
inwestorzy zyskają w okresie od 1. marca 
do 30. kwietnia 2012 ryczałtowy upust 
w wysokości 28.000 zł dla swego domu 
SCHWABENHAUS.

BBioiodom
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Ferdynand Dziedzic był zawodnikiem z pierwszą kategorią, sędzią 
klasy pierwszej i wychowawcą wielu pokoleń szachistów w Trzcian-
ce. Jego największą pasją były szachy. Grał i wygrywał, ale nie po-
przestał na tym. Chciał, aby miłość do szachów poczuli także jego 
uczniowie i rzeczywiście – jego wychowankowie z sukcesami star-
tują w turniejach już nie tylko polskich, ale też międzynarodowych. 
Pracował jako instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury, a także ja-
ko organizator turniejów, m.in. był inicjatorem i organizatorem Me-
moriału Szachowego im. Ireny Krawiec. Ferdynand Dziedzic za pra-
cę zawodową i społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa 
Pilskiego i Poznańskiego”. Aby upamiętnić jego dokonania trzcia-
necka młodzież z Młodzieżowego klubu Sportowego MDK postano-

wiła zorganizować wydarzenie, o jakim on zawsze marzył – największy jednodniowy turniej w Pol-
sce. I Memoriał im. Ferdynanda Dziedzica odbył się w Trzciance 6 marca 2011 roku, jego zwycięzcą 
został Orest Gritsak z Ukrainy. 

SPORT

To już druga edycja turnieju zor-
ganizowanego dla upamiętnie-

nia Ferdynanda Dziedzica, zasłu-
żonego szachisty z pierwszą ka-
tegorią, sędziego klasy pierwszej 
i niezwykłego trenera. Już 4 mar-
ca znów będzie można podziwiać 
zawodników szachowych najwyż-
szej klasy, którzy wezmą udział 
w II Memoriale Szachowym im. 

Ferdynanda Dziedzica, najwięk-
szym jednodniowym turnieju sza-
chowym w Polsce o najwyższej 
światowej randze nadanej przez 
Międzynarodową Federację Sza-
chową. 

Gwiazdą turnieju będzie Ale-
xei Shirov, łotewski szachista re-
prezentujący Hiszpanię, który od 
1990 roku posiada tytuł arcymi-

Możesz zagrać z arcymistrzem 
Już 4 marca szachowi arcymistrzowie, w tym wielki Alexei 
Shirov, zawitają do Trzcianki w województwie wielkopolskim, 
aby wziąć udział w II Międzynarodowym Memoriale Szachowym 
im. Ferdynanda Dziedzica. To największy jednodniowy turniej 
szachowy w Polsce z pulą nagród wynoszącą ponad 50 tysięcy 
złotych. Każdy może zagrać z mistrzem, zapisy trwają do 3 
marca. 

strza. W 1998 roku Alexei Shirov 
wygrał mecz o prawo gry o tytuł 
mistrza świata, pretendujący go 
do zmierzenia się z Garrim Kaspa-
rowem. Do meczu jednak nie do-
szło ze względu na rozłam na sza-
chowym szczycie, ale od tego cza-
su określa się go jako człowieka, 
przed którym ,,uciekał” sam Ka-
sparow. 

Alexei Shirov nie będzie jedy-
ną gwiazdą obecną na turnieju. Na 
liście startowej znajduje się już te-
raz wielu byłych i obecnych arcy-
mistrzów szachowych, między in-
nymi Arkadij Naiditsch - najlep-
szy niemiecki szachista, Kamil Mi-
toń - polski arcymistrz od 2002 ro-
ku,  były mistrz Świata Juniorów 
do lat 12 i mistrz Polski w tej sa-
mej kategorii, Jacek Gdański - by-

ły wicemistrz Świata Juniorów do 
lat 20. Na turnieju pojawią się tak-
że: ubiegłoroczny zdobywca trze-
ciego miejsca Michał Krasenkow, 
wielokrotny reprezentant Polski na 
olimpiadach szachowych i medali-
sta drużynowych Mistrzostw Eu-
ropy Bartłomiej Macieja, indywi-
dualny mistrz Europy z 2002 roku 
i wielokrotny medalista mistrzostw 
Polski w szachach, czy drużynowy 
Mistrz Świata w rozwiązywaniu 
zadań szachowych Kacper Pio-
run. W kategorii kobiet do zmagań 
staną m.in. pochodząca z Meksy-
ku mistrzyni Alejandra Guerrero 
Rodrigez czy Rosjanka Ilena Kra-
senkova. 

Turniej będzie otwarty dla 
wszystkich zawodników i każdy 
będzie mógł zmierzyć się z naj-

lepszymi. Zawody będą rozgry-
wane systemem szwajcarskim, 
na dystansie 9 rund, 15 minut na 
zawodnika. Organizatorzy za-
praszają do zapisów wszystkich 
miłośników tej królewskiej gry. 
Na podopiecznych słynnego tre-
nera czeka bój w specjalnej kate-
gorii Najlepszy wychowanek Fer-
dynanda Dziedzica. Kibice nie tyl-
ko będą mieli okazję podziwiać 
arcymistrzów w akcji, ale jedno-
cześnie będą mogli osobiście za-
pytać swoich idoli o najbardziej 
skomplikowane szachowe posu-
nięcia.

Ubiegłoroczny Memoriał cie-
szył się dużym zainteresowaniem 
gromadząc ponad 160 uczestni-
ków z Polski, Francji, USA, Ukra-
iny i Rosji. (bob)
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TrwTrwa a kampaniakampania  
reklamowareklamowa  „„TTWTTW” ” 

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

Redakcja

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

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

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

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

Autorzy wystawy po-
p r z e z  z e s t a w i e n i e 

przedmiotów pochodzą-
cych z wykopalisk ar-
cheologicznych wraz ze 
współczesną  b iżu ter ią 
i przedmiotami codzienne-
go użytku, zwracają uwagę 
odbiorców w jak dużym 
zakresie współcześni twór-
cy i projektanci czerpią 
inspirację oraz pomysły 
z naszego dorobku kultu-
rowego. Wystawa jest źró-
dłem inspiracji, ale także 
informacji. Zaprezentowa-

ne zdjęcia przenoszą widza 
w czasy najdawniejsze, 
odkrywając jednocześnie 
znaczenie i wpływ dzie-
dzictwa archeologicznego 
oraz kulturowego na naszą 
codzienność. 

Poznańska ekspozy-
cja prezentuje także je-
den z największych w Eu-
ropie konserwatorskich 
programów ratowniczych 
badań archeologicznych. 
W miejscach budowy dróg 
krajowych i autostrad od 
1996 roku, prowadzone są 

Wykopane z ziemiWykopane z ziemi
16 lutego w Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar w Poznaniu, ruszyła wystawa 
pod tytułem „Arche(o)typy”, której organizatorem jest Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa przy współpracy z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 

prace archeologiczne, któ-
rych celem jest ochrona 
obiektów narażonych na 

zniszczenie w trakcie prac 
budowlanych. W ramach 
programu ratowniczych 
badań archeologicznych 
na trasach budowy dróg 
w Polsce przebadano 2500 
stanowisk archeologicz-
nych, 2250 osad oraz 200 
cmentarzy. Dzięki pracom 
archeologicznym możliwe 
jest także odkrywanie prze-
szłości, stanowiącej pod-
stawę naszej tożsamości. 

Wystawę Arche(o)typy 
można zobaczyć do środy 
29 lutego w Centrum Sztu-
ki i Biznesu Stary Browar 
w Poznaniu przy ulicy Pół-
wiejskiej 32. Dzięki współ-
pracy ze Starym Browa-
rem możliwe jest zaprezen-
towanie wystawy poznań-
skiej publiczności.

Wstęp na wystawę jest 
bezpłatny. (bob)

T-Mobile Ekstraklasa

Kompromitacja
Lech Poznań - GKS Bełchatów   0:1
17.02.2012  g.20.30

Powrotem   Lecha  po 
zimowej przerwie był 

mecz  rozegrany  na własnym 
boisku  ze znacznie niżej no-
towaną drużyną GKS Bełcha-
tów, a więc kibice mogli li-
czyć na zwycięstwo i zdoby-
cie 3 cennych punktów mo-
gących  przybliżyć Kolejorza 
do strefy w górze tabeli. Po-
dobno sztab szkoleniowy Le-
cha na czele z trenerem Jose 
Mari Bakero w trakcie prze-
rwy w rozgrywkach i rozgry-
wania meczy sparingowych  
próbował znaleźć receptę na 
brak skuteczności i nieefek-
tywną grę drużyny. Niestety, 
w  meczu z Bełchatowem  ob-
raz gry Kolejorza nie zmienił 
się na lepsze.

Na początku spotkania 
goście  zaatakowali  i już 
w pierwszej minucie meczu 
niewiele brakowało, aby ob-
jęli prowadzenie. W 8 mi-
nucie meczu swą szansę na 

zmianę rezultatu  miał Artjom 
Rudnev, ale  Łukasz Sapela 
dobrze spisał się na swojej po-
zycji. Bełchatowianie nadal 
atakowali i w pierwszej po-
łowie mieli jeszcze kilka oka-
zji do zmiany wyniku  me-
czu. Pierwsza połowa zakoń-
czyła się wynikiem bezbram-
kowym. 

W drugiej części trener 
Jose Mari Bakero wpuścił na 
boisko Semira Stilica, jed-
nak nie wpłynęło to wyraźnie 
na poprawę obrazu gry Kole-
jorza. Lech próbował atako-
wać bramkę gości, ale atakom  
tym brakowało pomysłu  i po-
lotu, dochodziło do częstych 

strat piłki w strefie środkowej 
boiska. W momentach  kiedy 
Lechici przyspieszali  trener 
Kolejorza pokazywał, że ma-
ją zwolnić grę, że mają grać 
spokojniej i odnieść można 
było wrażenie, że ogranicza 
swoich piłkarzy w drodze na 
bramkę przeciwnika. 

W 69 minucie na boiska 
wszedł Vojo Ubiparip jednak 
również ten fakt nie wpły-
nął  na poprawę gry Kolejo-
rza. Lech nadal jak w całym  
meczu  grał wolno i  bez wy-
kończenia. Kiedy beznadziej-
nie grający poznańscy zawod-
nicy pogodzili się już z bez-
bramkowym  remisem szczę-

ście uśmiechnęło się do dru-
żyny GKS-u. Na skutek błę-
du Marcina Kamińskiego do 
piłki doszedł Dawid Nowak 
i nie dając szans Krzysztofo-
wi Kototowskiemu  umożli-
wił bełchatowianom wywie-
zienie z Poznania 3 punktów. 

Z grą jaką pokazał Lech 
w kolejnym  meczu hasło: 
„idziemy na majstra„ zu-
pełnie straciło na aktualno-
ści i wydaje się również, że 
oddala się tak upragniona 
przez  kierownictwo klubu 
z Bułgarskiej  szansa zaist-
nienia w europejskich roz-
grywkach. 

Władze klubu powinny 
bardzo poważnie rozważyć 
zmianę na stanowisku trene-
ra, aby Lech z czołowej dru-
żyny Ekstraklasy nie stał się 
na długo klubem ze środka 
tabeli.

WOJCIECH 
MAŃKOWSKI
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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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AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
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NAPRAWY 
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CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

8 października

strona 5

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

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Proponuję 
– „Dzień bez 
majtek”

TAK
MYŚLĘ

Karetka 
pogotowia
archiwalnego

strona 7 

strony strony 3 3 ii  88

W ciszy pojawiajW ciszy pojawiają ą 
sisię ę pomyspomysłłyy

Rozmowa ze 
STANISŁAWEM 
SOJKĄ, muzykiem 
i kompozytorem  

strona strona 3 3 ii  88

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 września

strona 5

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

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Dziennikarze 
wpuszczeni 
w maliny

TAK
MYŚLĘ

AUTO CENTRUM, 
czyli…
nowy salon 
Lancii 
w Poznaniu

strona 14 

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

strona 9

Zbigniew Zbigniew 
HołdysHołdys
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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 
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Następny numer 
ukaże się w środę 
12 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

„„Wielka Wielka 
ucieczkaucieczka” ” 
aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas Cage
NASZ SUPER GOŚĆNASZ SUPER GOŚĆ

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

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

strony 4 i 8
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

6 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

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

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Arturem 

Barcisiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
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Następny numer 
8 czerwca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Autostrada Autostrada 
A2 autostradA2 autostradą ą 
wstyduwstydu

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa Rozmowa 

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

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

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Tadeuszem 
Zwiefką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód
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Następny numer 
20 lipca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Pazerna KuriaPazerna Kuria

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 55

Nigdy nie chciaNigdy nie chciałłem em 
bybyć ć anonimowym anonimowym 
aktoremaktorem

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

Nicolas Cage
aktor
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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
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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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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
28 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

Na tropie 
złotego 
konwoju SS

1)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Ratujmy 
pornobiznes?

strona 6

TAK MYŚLĘ

Życie 
trzeba 

smakować…

Rozmowa 
z MAŁGORZATĄ 

FOREMNIAK, 
aktorką filmową 

i teatralną 

Małgorzata Foremniak
aktorka

Zbigniew Hołdys
muzyk

Cezary Żak
aktor

Stanisław Sojka
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
www.twoj-tydzien.prv.pl
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

11 lutego 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

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

Na tropie 
złotego 
konwoju SS (2)

1)(2(2)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ
Tomasz Mańkowski

Durczok 
i Cichopek 
czyli… 
snopowiązałka 
i samolot

strona 6

TAK MYŚLĘ

Dziś 
specjalny 
dodatek 
o Szkole 

Podstawowej 
nr 34 

w Poznaniu

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

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

strony 3 i 4

strona 5

Janusz Gajos
aktor, profesor sztuki 
teatralnej

strona 6

Związkowcy 
– aspołeczne 
darmozjady

BABSKIE 
GADANIE
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409

Rok VIII          Numer 5/199         10 marca 2010          ISSN 1734-5294          www.twoj-tydzien.prv.pl            e-mail: twoj-tydzien@wp.pl            Nr indeksu 373001           CENA 2,00 zł (w tym 7% VAT)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
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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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w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
23 lutego 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Obejrzyj 
film Casanovafilm Casanova

WALENTYNKI

strona 13

strona 6

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

Spotkanie Spotkanie 
z bombz bombą ą w tlew tle

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 8-9

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

JANEM 
PIETRZAKIEMM, 
satyrykiem, człowiekiem z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
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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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
17 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Jestem Jestem 
zazdrosnazazdrosna

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Zdążyli 
powiedzieć…

PPłłononąące ce 
magazyny magazyny 
nad Wartnad Wartąą

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Wielki Wielki 
nieobecnynieobecny

strona strona 3 i 43 i 4

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

Roman Wilhelmi
aktor

Hanna Śleszyńska
aktorka

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
26 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Noworoczne Noworoczne 
objawienieobjawienie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

StraciStraciłłem wiarem wiarę ę 
w POLSKw POLSKĘĘ

Baza na Baza na 
KrzesinachKrzesinach
bez tajemnic bez tajemnic 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ze śmiercią 
za plecami

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
11 stycznia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

Ukazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Ikar POLODY
strona 5 

strony strony 3, 3, 44

Zapraszamy 
na koncert 
noworoczny

strona 11 

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

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

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

Adam Małysz 
były skoczek narciarski, 
kierowca rajdowy

Krzysztof Kolberger
aktor

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann
aktor
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

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

Krzysztof Zanussi 
reżyser 
i scenarzysta filmowy
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

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

DDzięki badaniu przeprowadzo-
nemu we wrześniu 2011 roku 

przez Polską Izbę Przemysłu Targo-
wego wśród  członków PIPT, którzy 
zarządzają obiektami targowo-kon-
ferencyjnymi w Polsce oraz wśród 
operatorów pozostałych obiektów 
tego typu w kraju, możliwe było 
umieszczenie statystyk opisujących 
powierzchnię wystawienniczą kry-
tą brutto polskich obiektów w Ra-
porcie UFI „Mapa Obiektów Targo-
wych na Świecie 2011”. Raport zo-
stał właśnie oficjalnie opublikowa-
ny przez UFI – Światowe Stowarzy-
szenie Przemysłu Targowego.  

Celem badania, którego wyni-
ki zostały przedstawione w rapor-
cie UFI, była identyfikacja wszyst-
kich obiektów targowych na świe-
cie, których powierzchnia wysta-
wiennicza kryta wynosi co najmniej 
5 tys. mkw. Dane były gromadzone 
poza UFI we współpracy z organiza-
cjami targowymi zrzeszającymi podmioty w branży targów 
oraz instytucjami badawczymi prowadzącymi badania dla 
przemysłu targowego na świecie (np. Trade Show Executi-
ve,  BSG , CAEC,  AUMA & EVVC ). 

BADANIA NA PRAWIE 1200 OBIEKTACH
Badanie UFI objęło swoim zasięgiem 6 regionów  

świata:  Europę, Ameryka Płn.,  Azję i Pacyfik,     Amery-
kę Środkowa i Płd.,  Środkowy Wschód i Afrykę. W roku 
2011 zidentyfikowano  1197 obiektów targowych (o po-
wierzchni wystawienniczej krytej  minimum 5000 mkw.) 
– ich łączna powierzchnia wystawiennicza kryta wynio-
sła  32,6 mln mkw. 

Biorąc pod uwagę kryterium łącznej  powierzchni wy-
stawienniczej krytej obiektów najlepiej wypada Europa (48 
procent) z 496 obiektami targowymi  o  łącznej powierzch-
ni  ponad 15 mln mkw.  Na drugim miejscu jest Ameryka 
Płn. ( 24 procent)  z 389 obiektami o powierzchni  prawie 8 
mln mkw. Tuż za nią znajduje się Azja (20 procent)  z 184 
obiektami o powierzchni 6.6 mln mkw. Pozostałe regiony 
mają kilkuprocentowy udział.  

Regiony różnią się także pomiędzy sobą wielkością 
obiektów,  55 obiektów – wśród nich 36 w Europie i 12 
w Azji – mają powierzchnię krytą powyżej  100 tys. mkw.  
Międzynarodowe Targi Poznańskie,  jako jedyny  po-
nad stutysięczny obiekt targowy w Polsce, znalazły się 
w  światowym rankingu na 47 pozycji.

PoznaPoznańńskie Targi na skie Targi na śświatowej mapie wiatowej mapie 
obiektobiektóów targowych w targowych 
Międzynarodowe Targi Poznańskie,  jako jedyny  ponad stutysięczny obiekt targowy w Polsce, 
znalazły się w  światowym rankingu UFI  na 47 pozycji.

Biorąc pod uwagę państwa 
w których istnieją obiekty o po-
wierzchni wystawienniczej krytej 
powyżej 100 tys. mkw.  to  59 
proc. tej powierzchni  należy do pię-
ciu państw: USA, Chin, Niemiec, 
Włoch i Francji. W rankingu, w któ-
rym znalazły się 34 państwa Polska 
zajmuję dobre 17 miejsce, z ponad 
268 tys. mkw. powierzchni. 

WZROST OD 2006 ROKU
W okresie od 2006 do 2011 ro-

ku na świecie przybyło niemal 3.4 
mln mkw. powierzchni wystawien-
niczej.  54 proc. tej  powierzchni to 
powierzchnia w nowych obiektach, 
zaś 46 proc. to powierzchnia w roz-
budowanych obiektach targowych. 
We wszystkich regionach, z wyjąt-
kiem Afryki, w której zamknięto je-
den duży obiekt targowy, powierzch-
nia wystawiennicza znacznie  się po-
większyła .  Najwięcej w regionie 
Azji i Pacyfiku (+38 proc.) i Środko-

wego Wschodu  (+16 proc.). Znamienne jest przeniesienie 
po 2 proc.  „udziału w rynku” z Europy i Ameryki Płn. do 
regionu Azji i  Pacyfiku  (+4 proc.).      

Ponadto w tym samym okresie (2006–2011) w 15 
państwach wielkość powierzchni wystawienniczej krytej 
obiektów targowych wzrosła o co najmniej 50 tys. mkw.  
Najwięcej nowej powierzchni powstało w Chinach (46 
proc.), 69 proc. tej powierzchni to powierzchnia w no-
wych obiektach.  

Rynek targowy w dobrej kondycji?
Z raportu UFI wynika, że wielkość powierzchni wy-

stawienniczej  na świecie wciąż rośnie. Dowodzi to nie-
złej kondycji przemysłu targowego jednakże średnioroczne 
tempo wzrostu w latach 2006 – 2011  (2,3 proc.) jest niższe 
niż przewidywano w 2007 r., kiedy prognozowano tempo 
wzrostu na poziomie 3,1 proc.  

Na obecną tendencję wzrostu powierzchni wystawien-
niczej na świecie ma wpływ wiele czynników. Budowa lub 
rozbudowa obiektów wynika z niedoboru powierzchni wy-
stawienniczej w niektórych krajach a także z konkurencji 
i potrzeby zatrzymania w swoich obiektach rozrastających 
się targów. Ponadto wzrosła świadomość lokalnych władz 
na temat korzyści jakie przynoszą targi miastu i całemu re-
gionowi.  Wzrost powierzchni tłumaczony jest także współ-
istnieniem  różnych modeli ekonomicznych i oczekiwania-
mi finansowymi. (na) 
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KRZYŻÓWKA 
Z TWOIM TYGODNIEM

„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii 

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26

tel. 61 817-41-10
Godziny przyjęć: 

Pn-Pt 8.00-22.00  So 9.00-17.00  Ndz 9.00-15.00
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PRPRAKTYKIAKTYKI
w w „„Twoim  TYGODNIUTwoim  TYGODNIU””

zapraszamy
studentów marketingu 

i dziennikarstwa
na praktyki do Redakcji

„Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO”.

ZGŁOSZENIA: 
twój-tydzien@wp.pl 

DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 
Specjalista pediatra, pulmunolog 

i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 
Diagnostyka nawracających 
infekcji dróg oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

Swarzędz os. Raczyńskiego 3/27 (domki) 

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

Wizyty domowe 
nagłe przypadki codziennie 

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

Na terenie 
zakładów pracy

Badania Profilaktyczne
okresowe, wstępne, 

kontrolne

badania kierowców, 

książeczki Sanepid, 

udział w komisjach BHP

602 632 077
specjalista medycyny pracy 

i toksykoligii klinicznej

Konkurencyj
ne 

ceny
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Z KOMPUTEREM NA TY

ZNAK CZTERECH Arthur 
Conan Doyle, przekład Ewa 
Łozińska-Małkiewicz, książka 
audio czyta Janusz Zadura, ce-
na 34,90 zł, Biblioteka Aku-
styczna.

Druga część, po „Studium 
w szkarłacie”, cyklu audio-
booków o przygodach legen-
darnego Sherlocka Holmesa. 
Spokój panujący przy Baker 
Street przerywa wizyta Ma-
ry Morstan. Piękna, młoda ko-
bieta zwraca się o pomoc do 
Sherlocka Holmesa. Okazuje 
się, że od 10 lat, w rocznicę ta-
jemniczego zniknięcia jej oj-
ca, ktoś przysyła jej drogocen-
ną perłę. Tym razem jednak 
otrzymała także list, a w nim 
propozycję spotkania. Podej-
mując się rozwikłania tej za-
gadki, bohaterowie nie spo-
dziewają się nawet, jak trud-
na i niebezpieczna będzie to 
przygoda. Wkrótce pojawi się 
tytułowy znak czterech, w za-
mkniętym od wewnątrz poko-
ju odnajdą ciało mężczyzny za-
bitego w dość nietypowy spo-
sób, ruszą w szaleńczy pościg 
za złoczyńcami, a wszystko to, 
by poznać prawdę i odzyskać 
skarb. Liczy się każdy szcze-
gół, każda minuta…„Wyelimi-
nuj wszystkie inne możliwo-
ści, a to, co ci zostanie, będzie 
prawdą.”(Sherlock Holmes). 
W Przygotowaniu pozostałe 
książki Arthura Conan Doyle-
’a o Sherlocku Holmesie w no-
wym przekładzie Ewy Łoziń-
skiej-Małkiewicz: „Pies Ba-
skervillów”, „Dolina strachu”, 
„Przygody Sherlocka Holme-
sa”, „Wspomnienie Sherloc-
ka Holmesa”, „Powrót Sher-
locka Holmesa”, „Pożegnal-
ny ukłon”, „Sprawy Sherlocka 
Holmesa”.

Mamy dla Państwa 5 
egzemplarzy książki au-
dio „Znak czterech” od 
Biblioteki Akustycznej. 
Prosimy o jak najszyb-
sze przysłanie maila na 
adres: nagrody.twoj.ty-
dzien@wp.pl i podanie 
nazwy ulicy, przy której 
mieszka Sherlock Hol-
mes. Prosimy o podanie 
numeru telefonu.

Gdybym nie powiedziała praw-
dy  Ingelin Angerborn, ilustra-
cje Magda Chodorowska, tłu-
maczenie Katarzyna Ottosson, 

Ubisoft® ogłosił, że gra 
Rayman® Origins będzie 
dostępna na PC od 29 mar-
ca 2012 roku. Piętnaście lat 
po premierze pierwszej czę-
ści przygód Raymana będzie 
można ponownie zagłębić się 
w legendarny dwuwymiaro-
wy świat, który podbił serca 
milionów graczy na całym 
świecie. Rayman Origins na 
PC dostępny będzie w sprze-
daży detalicznej, sklepach 
online oraz Ubishop. Każ-
dy, kto zamówi Rayman Ori-
gins na PC w przedsprzeda-
ży otrzyma darmową kopię 
Rayman®2 do ściągnięcia. 

Więcej w kolejnych nume-
rach Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOSLKIEGO.

Zbliża się premiera gry 
Test Drive: Ferrari Racing 
Legends, która  przywołuje 
aż 70 lat historii jednej z naj-
bardziej sportowych marek 
samochodowych świata Fer-
rari. Najnowsza odsłona le-
gendarnej serii Test Drive 
tworzona jest z myślą o plat-
formach Xbox 360, PlaySta-
tion 3 oraz PC (przedstawi-
ciel Firma IQ Publishing) 
różne rodzaje wyścigowych 
wyzwań, w tym rajdy, klasa 
GT i Formuła 1, 36 tras do 
wyboru i klasyczne modele 
ferrari to niektóre atuty gry. 

Katy Perry wśród Simów

Electronic Arts nawiąza-
ło współpracę ze znaną pio-
senkarką Katy Perry. Sław-
na na całym świecie autorka 
takich przebojów jak: Hot 
‘n cold, I kissed a girl oraz 
Teenage Dream, została am-
basadorką i nową twarzą gry 
The Sims 3 Zostań Gwiaz-
dą, której światowa premie-
ra odbędzie się już 9 marca 
2012 roku. 

- Osobiście uwielbiam 
podróżowanie do nowych 
światów. Możemy rozpoczy-
nać nowe kariery Simów 
i patrzeć jak wraz z nimi 
osiągamy sukces – powie-
działa Katy Perry. -Świetnie, 
że można oglądać występy 
Simów na scenie, zupełnie 
jakby występowali ze mną 
podczas ostatniej trasy kon-
certowej - California Dre-
ams Tour. Nawet wata cukro-
wa z teledysku Teenage Dre-
am znalazła się w grze! Za-
wsze lubiłam myśleć o sobie 
jak o postaci z kreskówek, 
a teraz zostałam Simem!

Katy Perry będzie twarzą 
kampanii reklamowej i tele-
wizyjnej nowych odsłon gry 
The Sims. Współpraca ar-
tystki z twórcami The Sims 
będzie miała na celu stwo-

rzenia nowych akcesoriów, 
ubrań, fryzur, mebli i re-
kwizytów w najbliższych 
edycjach gry. Autorzy gry 
chcą by występy scenicz-
ne, teledyski i życie gwiaz-
dy były inspiracjami pod-
czas tworzenia własnej po-
staci w grze. 

Gracze będą mieli moż-
liwość podróżowania do no-
wych światów i spełniania 
marzeń o karierze od pucy-
buta do milionera za pomo-
cą swoich Simów. Posiadacz 
The Sims 3 Zostań Gwiaz-
dą będzie mógł zrobić karie-
rę jako piosenkarz, akrobata, 
magik, a nawet DJ i wystę-
pować na scenie przed tłuma-
mi fanów. W drodze na szczyt 
pomagać mu będą nowe do-
datki, takie jak: projektowa-
nie scen, kreowanie postaci 
Sima, dzięki zupełnie nowym 
dodatkom: odzieży, umiejęt-
nościom i parametrom. Cena 
edycji standardowej The Sims 
3 Zostań Gwiazdą – 99 zł.

Katy Perry jest pierw-
szą artystką w historii mu-
zyki, która przez 52 tygo-
dnie z rzędu znajdowała się 
w pierwszej 10-tce najpopu-
larniejszej listy przebojów 
na świecie - Billboard Hot 
100. Piosenka Teenage Dre-
am znalazła się aż pięć razy 
na pierwszym miejscu. Taki 
wynik osiągnął jedynie al-
bum Bad Michaela Jackona, 
co oznacza, że Katy Perry 
jest jedyną wokalistką, któ-
rej się to udało.

Katy Perry w kampanii rekla-
mowej The Sims3.

wiek: 6+, cena 24.90 zł, Wy-
dawnictwo Zakamarki.

Pełna emocji i uczuć trze-
cia część przygód Tildy. Gdy-
bym nie powiedziała prawdy, 
nic by się nie wydarzyło. Tilda 
ma już dość swoich kłamste-
wek i krętactw i ciągłego wpa-
dania przez nie w tarapaty. Po-
stanawia mówić prawdę, ca-
łą prawdę i tylko prawdę. Czy 
wytrwa w tym postanowieniu? 
Czy jej życie stanie się przez 
to łatwiejsze? Na początek mó-
wi Axlowi, co tak naprawdę 
robi jej tata. Właśnie zdobył 
Kilimandżaro, najwyższą gó-
rę Afryki. To najprawdziwsza 
prawda, ale czy Axel uwierzy 
Tildzie, skoro dopiero co twier-
dziła, że jej tata jest astronautą? 
Trzymająca w napięciu intry-
ga opowiedziana z werwą i hu-
morem. Trzecia z pięciu ksią-
żek o trzecioklasistce Tildzie. 
Polecamy także wcześniejsze 
tytuły: Gdybym nie pomyli-
ła psów i Gdybym nie zrobiła 
z taty astronauty.

Emigracja uczuć Agnieszka 
Bednarska, kobieca powieść 

Mity. Wielka księga książka 
– rozkładanka, tłumacz To-
masz Śpiewak, wiek  od 6 do 
powyżej 12 lat, duży format 
38 x 31 cm cena 29,99 zł, 
Wydawnictwo Wilga. 

Zanurz się w tajemnicze 
odmęty oceanu, aby poznać 
historię zaginionej Atlanty-
dy. Wejdź w zwodnicze ko-
rytarze labiryntu, aby stawić 

czoło przerażającemu Mino-
taurowi. Sprawdź, co było 
w puszce Pandory. Dowiedz 
się, kto ukradł młot Thora. 
Zobacz skrzydlatego Pega-
za i czarodziejskie syreny. To 
wszystko czeka w tej książ-
ce! Dzieci poznają czar i ma-
gię świata mitów, a pomo-
gą w tym interaktywne do-
datki: makiety (trójwymiaro-
wy podwodny zamek z głę-
bin czy Herakles walczący 
z Cerberem), ruchome prze-
suwające się elementy, okien-
ka z dodatkowymi ilustracja-
mi lub opowiadaniami i inne 
niespodzianki! Można poru-
szyć węże na głowie Medu-
zy, przesunąć rydwan słońca 
i odkryć mit Ikara. Wspania-
le wydana książka z piękny-
mi ilustracjami zainteresuje 
młodsze dzieci, a starsze za-
chęci do czytania.

współczesna, cena 29,90 zł, 
Wydawnictwo Replika. 

Agatę, Ewę, Różę i Mir-
kę połączyła nie tylko przy-
jaźń, ale i wspólne doświad-
czenie. Żyją właściwie bez mę-
żów, którzy wyjechali za grani-
cę, w poszukiwaniu lepszych 
perspektyw i pieniędzy. Ewka 
wiążę wraz z powrotem Se-
bastiana nadzieję na normalne 
życie. Jednak długi czas rozłą-
ki zmienił ich oboje. Gdy To-
masz wylatuje do Anglii, Aga-
ta zakochuje się, zupełnie tra-
cąc głowę dla kogoś, kto praw-
dopodobnie nie jest tego wart. 
Głęboka namiętność, jakiej 
doznaje, przysłania jej zdro-
wy rozsądek. Róża, mimo głę-
bokiego uczucia, które łączy 
ją z Leszkiem, samotnie musi 
zmierzyć się z niełatwą drogą 
ku wymarzonej ciąży i jej roz-
wiązaniu. Wychowująca uko-
chanego synka Mirka zawsze 
ukrywała przed Maciejem fakt, 
że prowadzi podwójne życie...
Czy czterem parom starczy sił, 
by walczyć o trwałość ich mał-
żeństw? 

Kajko i Kokosz. Mirmiłowo 

Wielkie redaktor Małgorza-
ta Muszańska, Kolekcja Gier 
Komputerowych, miesięcz-
nik dla dzieci 6-12 lat, cena: 
12,99 zł, insert: gra kompute-
rowa na CD + plakat, Wydaw-
nictwo Egmont.

Magazyn skierowany jest 
do dzieci w wieku 6-12 lat, 
które lubią dobrą rozrywkę, 
ale również do fanów Kajka 
i Kokosza. W każdym nume-
rze bohaterami będą te kul-
towe postaci najsławniejszej 
serii komiksowej polskiego 
mistrza opowieści rysunko-
wych, Janusza Christy. Cza-
sopismo to cykl składający się 
z gier, które zapewnią przy-
godę i dużo dobrego humoru. 
Klasyczna przygodówka roz-
poczyna się przybyciem ta-
jemniczego kupca Hodona do 
grodu w Mirmiłowie. Przed 
samym kasztelanem rozto-
czył on wizję budowy ka-
miennej twierdzy, a pozycję 
Kajka i Kokosza dość zna-
cząco umniejszył. Słowiań-
scy woje postanawiają jednak 
odzyskać swoje wpływy i po-
móc kasztelanowi, który po-
padł w tarapaty.

B e z -
p i e c z n i 
w domu, 
Ostrożnie 
z ogniem 
J u s t y -
na Świę-
cicka, se-

ria Akademia bezpiecznego 
dziecka Majka i Tomek, wiek 
6-12 lat, cena 8,99 zł,  Wy-
dawnictwo Wilga. 

Przedstawiamy Majkę 
i Tomka. Historie o ich przy-
godach napisała dla mło-
dych czytelników psycholog 
dziecięcy Justyna Święcic-
ka. To bardzo ważne opo-
wieści. Jeśli dzieci je prze-
czytają i zapamiętają, bę-
dą bezpieczne w wielu sy-
tuacjach. W pierwszej książ-
ce Majka i Tomek uczą się, 
jak być bezpiecznym w do-
mu. Książka zawiera także: 
wykaz telefonów alarmo-
wych, informację o pierwszej 
pomocy przy oparzeniach, ra-
dy jak postępować, gdy zbije 
się termometr lub gdy uderzy-
my się w głowę, wykaz zna-
ków BHP i 10 przykazań, 
jak być bezpiecznym w do-
mu. W drugiej książce Maj-
ka i Tomek uczą się jak ra-
dzić sobie podczas pożaru. 
Są tutaj też: numery telefo-
nów alarmowych, informacja 
- jak skutecznie wezwać stra-
żaków, ciekawostki o straża-
kach i 10 przykazań pożaro-
wych. Obie książki mają LE-
GITYMACJĘ KLUBU BY-
STRYCH DZIECIAKÓW ze 
znaczkami! 
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USI SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA 
w Poznaniu

Oddział Usług Parkingowych i Różnych

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

Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Kontakt osobisty:

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

PRZYCHODNIA 
SPECJALISTYCZNO-REHABILITACYJNA 

z Poznania
„USI-MED”

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

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

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

Hyundai i30, którego 
światowa premiera 

podczas ostatnich targów 
we Frankfurcie wywołała 
ogromne zainteresowanie 
zarówno mediów jak i zwie-
dzających, to rodzinny 
hatchback, będący konty-
nuacją zapoczątkowanego 
przez model ix35 przełomu 
w ofercie modelowej kore-
ańskiego producenta.

Nowy i30 ma wyrazi-
ste, płynnie poprowadzone 
linie i wyglądem jest bar-
dzo zbliżony do wprowa-
dzonego niedawno do sprze-
daży większego i40. Klienci 
mogą w tych dwóch mode-
lach łatwo rozpoznać unikal-
ny styl projektowania marki 
Hyundai.

Samochód dostępny bę-
dzie do wyboru z trzema 
silnikami benzynowymi 
i trzema wysokoprężnymi 
o mocy od 90 do 135KM.

Bogate wyposażenie i30 
nowej generacji to efekt in-
spiracji zaczerpniętej z wy-
sokich standardów większe-
go modelu i40. Na przykład 
korzystając z systemu Flex 
Steer, kierowca może do-

stosować siłę wspomagania 
kierownicy do aktualnych 
warunków jazdy, wybierając 
odpowiedni tryb pracy Com-
fort, Normal i Sport. Wy-
godę obsługi zapewni rów-
nież przyjazny kierowcy ze-
staw wskaźników z wyświe-
tlaczem LCD (typu Super-
vision Cluster) obecny tak-
że w modelu i40 czy sys-
tem nawigacji wyświetlany 
na 7-calowym dotykowym 
ekranie. Pasażerowie z pew-
nością docenią dwustrefową 
klimatyzację oraz uprzyjem-
niający podróż panoramicz-
ny dach. 

Warte wspomnienia ele-
menty zewnętrzne to adapta-
cyjne reflektory ksenonowe 

z funkcją doświetlania za-
krętów oraz światła do jazdy 
dziennej LED dostępne już 
w wersji standardowej.

Nowy model i30 będzie 
oferowany w sześciu wer-
sjach wyposażeniowych. 
Ceny samochodu zaczyna-
ją się od 50.900 zł za wersję 
podstawową BASE, z sil-
nikiem benzynowym 1.4 
o mocy 100 KM.

Producent jest także pe-
wien, że dzięki bogatemu 
wyposażeniu w elemen-
ty bezpieczeństwa bierne-
go i czynnego, nowy Hyun-
dai i30 zdobędzie najwyż-
szą notę 5 gwiazdek w euro-
pejskich testach bezpieczeń-
stwa Euro NCAP.

Nowy Hyundai i30
Hyundai Motor Poland ogłosił ceny całkowicie nowego modelu i30, będącego 
jednym z najlepiej sprzedających się samochodów w segmencie C. Firma jest 
przekonana, że nowoczesna stylistyka, elementy wyposażenia klasy Premium 
oraz unikalny program gwarancyjny 5-Year Triple Care umożliwią i30 zdobycie 
jeszcze wyższych pozycji w rankingach sprzedaży.

Najważniejsze cechy 
nowych modeli Peugeot 

Partner furgon oraz Partner 
Tepee:
*  silniki e-HDi (z systemem 

Stop & Start nowej gene-
racji),

*  najniższa emisja CO2: 
125 g/km dla Partnera Te-
pee w segmencie kombi-
vanów oraz 123 g/km dla 
Partnera furgona w klasie 
małych vanów,

*  dwie długości nadwozia 
oraz objętości przestrzeni 
ładunkowej Partnera furgo-
na (3,7 oraz 4,1 m3), plasu-
jące go wśród najlepszych 
modeli w segmencie.
Światowa premiera no-

wego Partner Tepee będzie 
miała miejsce podczas te-
gorocznego Salonu Samo-
chodowego w Genewie, 
a sprzedaż obu wersji (Te-
pee oraz furgonu) rozpocz-
nie się wiosną 2012 roku.

Nowy Peugeot Partner 
Nowy Peugeot Partner furgon oraz Partner Tepee 
zostały poddane ewolucji stylistycznej, otrzymując 
nowe akcenty wspólne dla całej gamy Peugeot. 
Jednocześnie w modelach tych wprowadzono naj-
nowsze rozwiązania techniczne, dotyczące zarówno 
silników, jak i wyposażenia. Działania te – jak uwa-
ąają przedstawiciele Peugeot - pozwolą umocnić 
pozycję rynkową Peugeot Partnera.
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Materiały motoryzacyjne 
przygotował 

TOMASZ MAŃKOWSKI

Ogłoszenie drobne

Mercedes Mercedes 
z wyprzedaz wyprzedażżyy
Nowego Mercedesa można teraz kupić już za 63.000 zło-
tych brutto. Już ostatnie dni wyprzedaży rocznika 2011.

W salonie MB Motors Au-
toryzowanego Dealera Mer-
cedes-Benz na poznańskim 
Franowie już ostatnie dni wy-
przedaży rocznika 2011. Nie-
stety, sezon wyjątkowych cen 
na osobowe i dostawcze mo-
dele Mercedes-Benz z roczni-
ka 2011 dobiega końca. 

- W ostatnich dniach wy-
przedaży proponujemy na-
prawdę wyjątkowe ceny na 
modele Vito, Viano i Sprinter, 
rabaty sięgają nawet  30.000 
złotych w akcji promocyj-

nej „Końcówki rocznika”.” 
Oferta jest wyjątkowa, ale też 
ograniczona coraz mniejszą 
liczbą dostępnych samocho-
dów. Warto więc sprawdzić 
co proponujemy – mówi Re-
migiusz Świątek, dyrektor  
sprzedaży  w MB Motors. 

Szczegółowych infor-
macji o ofercie MB Motors 
udzielają specjaliści do spraw 
sprzedaży oraz dodatkowo 
oferta jest dostępna na stro-
nie www.mbmotors.mercedes-
-benz.pl

Mamy dla naszych Czytelników ufundowane przez 
MB Motors trzy oryginalne pendrive  w kształcie kluczy-
ka do Mercedesa o pamięci 4MB. Gadżet taki można za-
kupić w dziale części serwisu MB Motors, a dziś wśród 
czytelników Twojego Tygodnia Wielkopolskiego, którzy 
poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe rozlo-
sujemy 3 pendrive z logo MB Motors. Prosimy o jak naj-
szybsze przysłanie e-maila na adres: nagrody.twoj.ty-
dzien@wp.pl i podanie prawidłowej odpowiedzi na po-
niższe pytania. Prosimy również – to ważne – o podanie 
numeru telefonu kontaktowego. (red)

PYTANIE KONKURSOWE:
Gdzie w Poznaniu znajduje się salon, serwis oraz 

nowoczesna blacharnia i lakiernia MB Motors Autory-
zowanego Dealera Mercedes-Benz:
A – ul. Polska10  w Poznaniu
B – ul. Bolesława Krzywoustego 71 Poznań-Franowo
C – ul. Obornicka 235 w Poznaniu

SOLIDNIE  d robne  p race  domowe  i  r emon towe 
tel. 603 26 35 50

Ford Focus 1,0Ford Focus 1,0
DDealerzy Forda w całej Eu-

ropie rozpoczęli przyj-
mowanie zamówień na Forda 
Focus napędzanego silnikiem 
EcoBoost o pojemności 1,0 li-
tra, będącego w tej chwili naj-
oszczędniejszym samochodem 
marki Ford z silnikiem benzy-
nowym w historii firmy.

Pierwsze egzemplarze no-
wego Forda Focus z silnika-
mi o mocy 100 i 125 KM, pro-
dukowane w zakładach For-
da w Saarlouis w Niemczech, 
charakteryzują się najniższym 
zużyciem paliwa. Oba silni-
ki spalają odpowiednio 4,8 l/
100km przy emisji CO2 wy-
noszącej 109g/km oraz 5,0 l/
100km przy emisji CO2 na po-
ziomie 114 g/km. 

Dzięki zastosowaniu tur-
bodoładowania i bezpośrednie-
go wtrysku paliwa 1,0-litrowy 
silnik EcoBoost uzyskuje spo-
rą moc i bardzo niskie zużycie 
paliwa przy 3-cylindrowym ka-
dłubie silnika, którego wymia-
ry są na tyle niewielkie, że blok 
mieści się na kartce papieru for-
matu A4..

Silnik benzynowy EcoBo-
ost o pojemności 1,0 litra jesz-
cze w tym roku pojawi się także 
w Fordzie C-MAX, w zupełnie 
nowym Fordzie B-MAX, a tak-
że w innych modelach. 

Wprowadzany obecnie 
w Fordzie Focus 1,0-litrowy 
silnik EcoBoost jest kolejną 
jednostką, po benzynowym sil-
niku EcoBoost o pojemności 
1,6 litra i 1,6-litrowym silni-
ku Diesel TDCi, która otrzyma 
dodatkowe oznaczenie „ECO-
netic Technology”.

Konkurs Twojego TYGODNIA 
z Mercedesem



środa 22 lutego 201216

Niemieckie Stowarzysze-
nie Rzeczoznawców DE-

KRA co roku przygotowuje 
raport niezawodności na pod-
stawie dokładnej oceny samo-
chodów w podziale na osiem 
klas i trzy grupy przebiegu. 
Raport opiera się na danych 
pochodzących z 15 milionów 
przeglądów przeprowadzo-
nych na 230 modelach. 

W raporcie opublikowa-
nym na 2012 rok w katego-
rii samochody użytkowe, Fiat 
Ducato uplasował się podium 
w grupie przebiegu do 50 ty-
sięcy kilometrów, zdobywa-
jąc trzecie miejsce.  

Fiat Ducato – warto wie-
dzieć - jest niezmiennie od 
5 lat najlepiej sprzedającym 
się samochodem dostawczym 

w Polsce. W 2011 roku deale-
rzy Fiat Professional sprzedali 
4327 sztuk tego modelu. 

Biorąc pod uwagę różne 
kombinacje nadwozia-silni-
ka-rozstawu osi, klient ma do 
wyboru około  2000 wersji do 
transportu towarów, przewo-
zu osób oraz pojazdy do ada-
ptacji i zabudowy. Gama fur-
gonów oferuje 8 różnych po-
jemności przestrzeni ładun-
kowej, od 8 do 17 m3, które 
w połączeniu z niskim zuży-
ciem paliwa, pozwalają uzy-
skać wysoki wskaźnik wydaj-
ności (Ducato Euro 5 ma naj-
niższy wskaźnik wydajności 
w klasie tj. koszt konia me-
chanicznego – moc podzielo-
na przez zużycie paliwa). Do-
datkowo jeszcze silniki speł-

Nowy Fiat Strada
W ofercie polskich dealerów Fiata Professional znaj-
duje się już nowy Fiat Strada - europejska wersja 
najpopularniejszego w Ameryce Południowej lekkie-
go samochodu dostawczego, którego producentem 
jest brazylijski zakład FIASA w Betim. 

Niezawodny Fiat Ducato 
Fiat Ducato, to najlepiej sprzedający się samochód 
dostawczy w Polsce od 2007 roku, ale także auto sły-
nące z solidności i dopracowania. Potwierdzeniem 
tego są wyniki najnowszego raportu niezawodno-
ści samochodów, opracowanego przez niemieckie 
Stowarzyszenie DEKRA. Wysoka jakość oferowana 
przez Fiata Ducato pozwoliła temu modelowi  kolejny 
już rok z rzędu znaleźć się na podium zestawienia 
najmniej awaryjnych aut wielozadaniowych.

niające wymogi Euro 5 po-
zwalają ograniczyć zużycie 
paliwa aż o 15% (w stosun-
ku do Euro 4) oraz wydłużyć 
okres między przeglądami aż 
do 48 000 km.

Ducato od lat znajduje 
się na szczycie swojej kate-
gorii, zwłaszcza jeżeli cho-
dzi o funkcjonalność i wy-
godę. Cały czas jest liderem 
w swoim segmencie, jeże-
li chodzi o maksymalną po-
jemność użytkową (17 m3), 
szerokość między nadkolami 
(1422 mm), maksymalną wy-
sokość przestrzeni ładunko-
wej (2,17 m), wysokość drzwi 
tylnych (2,03 m), wysokość 
progu załadunkowego (46 cm 
z opcją zawieszenia samopo-
ziomującego).

Klient może wybierać 
spośród czterech jednostek 

napędowych Multijet - pod-
stawowy 2.0 oferuje 115 KM. 
W gamie znajdują się również 
dwa silniki o pojemności 2.3: 
jeden o mocy 130 KM, drugi 
o mocy 148 KM wyposażony 
w turbosprężarkę o zmiennej 
geometrii. Silnik 3.0 Multi-
jet o mocy 177 KM jest naj-
mocniejszy w swojej kate-
gorii. Gamę uzupełnia trzy-
litrowy silnik Natural Power 
o podwójnym systemie zasi-
lania (benzyna/metan) o mo-
cy 136 KM. Warto podkreślić, 
że są to ekologiczne silniki 
o ograniczonym zużyciu pali-
wa (tylko 6,4 litra na 100 km 
w cyklu mieszanym), zapew-
niające niskie koszty eksplo-
atacji, a także charakteryzu-
jące się wysoką niezawodno-
ścią, co m.in. potwierdza naj-
nowszy raport DEKRA.

W roku 2011 Fiat Strada, 
zaraz po renomowa-

nym modelu Ducato, był 
drugim, co do popularności, 
samochodem użytkowym 
gamy Fiat Professional, 
osiągając w skali światowej 
sprzedaż 127.800 sztuk.

Nowy Fiat Strada ofe-
rowany jest w trzech pozio-
mach wyposażenia  (Wor-
king, Trekking i Adventure) 
oraz trzech wersjach nadwo-
ziowych (standardowej krót-
ka kabina, wydłużonej dłu-
ga kabina oraz ciężarowo-
-osobowej Podwójna Kabi-
na). Istotną nowością jest 
wersja podwójna kabina (do-
stępna w modelach Working 
i Adventure), pozwalająca 
na przewóz czterech osób 

przy ładowności użytkowej 
650 kg. 

Napędzany 16-zaworo-
wym silnikiem wysokopręż-
nym 1.3 MultiJet Euro 5 
o mocy 95 KM, nowy Fiat 
Strada, to wielofunkcyjny 
pojazd roboczy uniwersal-
nego zastosowania. 

Nowy Fiat Strada może 
więc śmiało konkurować na-
wet z większymi pick-upa-
mi, wykorzystując swe atu-
ty w postaci niższej ceny za-
kupu i kosztów eksploatacji, 
w tym także niskiego zuży-
cia paliwa. Ceny detaliczne 
wahają się od 47.900 zł net-
to za wersję Working krótka 
kabina do 59.900 zł netto za 
wersję Adventure podwój-
na kabina.


