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Kosmetyki Bacchara 
Professional

ZDROWIE

Sekret milionów kobiet 
Bio-Oil to specjalistyczny olejek do pielęgnacji skóry z rozstępami, 

również starzejącej się i odwodnionej. Bio-Oil pomaga poprawić wy-
gląd nowych i istniejących blizn, zmniejsza możliwość wystąpienia rozstę-
pów w trakcie ciąży, w okresach szybkiego wzrostu u nastolatków, a także 
w przypadku wahań wagi. Bio-Oil poprawia wygląd zmian pigmentacyj-
nych oraz przebarwień spowodowanych zmianami hormonalnymi, odbar-
wieniami skóry od słońca oraz wygładzić i wyrównać koloryt skóry z ozna-
kami starzenia się i ze zmarszczkami, zarówno na twarzy jak i na ciele. Po-
maga też uzupełnić naturalną barierę lipidową skóry osłabionej od częstych 
kąpieli, wysuszającej klimatyzacji i ogrzewania. Bio-Oil należy stosować 
dwa razy dziennie przez minimum trzy miesiące. Receptura Bio-Oil to po-
łączenie ekstraktów roślinnych (olejek z nagietka,  lawendowy, rozmarynowy, rumiankowy) i wi-
tamin zawieszonych w bazie olejku. Przełomowy składnik PurCellin Oil™ zmienia konsystencję, 
dzięki czemu olejek jest lekki i nietłusty, a przy tym lepiej działa. 

Lepiej się wchłania
Żelazo jest składnikiem hemoglobiny transportującej tlen do komó-

rek całego ciała, pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znuże-
nia. Biofer to suplement diety marki Pharbio, który zawiera unikato-
wą kompozycję dwóch rodzajów żelaza: HEMOWE (obecne w pro-
duktach pochodzenia zwierzęcego) i NIEHEMOWE (znajdujące się 
w produktach pochodzenia roślinnego). Badania kliniczne potwier-
dzają, że Biofer jest lepiej wchłaniany niż inne preparaty ze związka-

mi żelaza, a jednocześnie charakteryzuje się dobrą tolerancją.
 Biofer jest polecany kobietom, które zamierzają zajść w ciążę, ciężarnym oraz karmiącym 

piersią, a także osobom, które nieprawidłowo się odżywiają (stosują diety odchudzające ubogie 
w naturalne żelazo lub spożywają żywność wysoko przetworzoną typu „fast food”). Zapotrzebo-
wanie na żelazo dotyczy też nastolatków w okresie wzrostu, osób starszych, osób o zwiększonej 
aktywności fizycznej (sportowej) i umysłowej oraz krwiodawców. Cena 40 tabletek – ok. 15 zł, 
80 tabletek – ok. 23 zł.

Pełna apteczka
Salvequick oferuje różne warianty zestawów plastrów do opatrywania 

ran. Wszystkie mają chłonny opatrunek, pozwalają skórze oddychać, 
są elastyczne i hipoalergiczne. Plastry wodoodporne Salvequick Aqua 
Resist z systemem mikrootworków sprawiają, że rana jest idealnie chro-
niona przed wilgocią i może swobodnie oddychać. Plasterki Salvequick 
dla dzieci – wyprodukowane z bezpiecznych, oddychających materiałów 
dodatkowo nie brudzą się i mają właściwości wodoodporne. Salvequick 
Textile/Elastic – plastry tekstylne/elastyczne przeznaczone są do opa-
trunku miejsc ruchomych  takich jak: łokcie, kolana, czy palce. Wyprodu-
kowane z wysokiej jakości  elastycznego materiału (wiskoza), mają też bar-
dzo dobre właściwości klejące (klej oparty na kauczuku syntetycznym z tlenkiem cynku), dzię-
ki czemu plaster odpowiednio mocno przylega do ciała.  W opakowaniu Zestawu Rodzinnego 
znajdują się: plastry do cięcia, wodoodporne plastry na sztuki w różnych rozmiarach oraz plastry 
dla dzieci z wizerunkiem Muminków.

Mamy dla naszych Czytelniczek 3 zestawy sprzyjające zdrowiu od firmy 
Cederroth: Biofer 40, zestaw rodzinny plastrów Salvequick i Bio-oil 60 ml. 
Prosimy o szybkie przysłanie maila na adres nagrody.twoj.tydzien@wp.pl 
z hasłem ZDROWIE i odpowiedzią na pytanie – co uzupelnia preparat Biofer?

Paznokcie na medal
Gdy paznokcie będą 

w złej kondycji na ratu-
nek przychodzi seria Od-
żywek Szybkiego Re-
agowania JOKO do spe-
cjalistycznej pielęgna-
cji paznokci. W zależno-
ści od potrzeb: wzmac-
niają, uelastyczniają, za-
bezpieczają przed pęka-
niem i rozdwajaniem. 
Seria Czarna prepara-
tów JOKO do paznok-
ci, stworzona do zadań 
specjalnych, działa na-
tychmiastowo i błyska-
wicznie. Elixir 7 w 1 (12 
zł) to  kompleksowa od-
żywka, który wzmacnia, 

chroni, wygładza, utwar-
dza, nawilża i pobudza 
wzrost paznokcia. Zawie-
ra olej arganowy, ekstrakt 
z alg i keratynę. Nowe la-
kiery z limitowanej serii 
Joko Day&Night (12 zł), 
nawiązują do kolorystyki 
i trendów prosto ze świa-
towych wybiegów, mają 
duży wybór kolorów. Za-
warte w lakierach polime-
ry winylowe chronią pa-

znokcie i zapewniają długotrwały efekt, bez 
odpryskiwania.  Szeroki, płaski pędzelek uła-
twia aplikację. 

Sekret młodości 
od Pani Walewskiej

Kremy Pani Walewskiej: ActiVITA C, 
COLLAGEN, ActiRETINOL to sekret mło-
dości wykorzystujący składniki takie jak: 
witamina C, kolagen, retinol, kwas hialuro-
nowy, olej arganowy oraz koenzym Q10. To 
sekret młodości zamknięty w kremach Pani 
Walewska, który intensywnie zapobiega pro-
cesom starzenia, przywracając skórze nawil-
żenie, elastyczność i blask. W kremie Pani 
Walewska COLLAGEN zastosowano kon-
centrat kolagenu morskiego, który daje na-
tychmiastowy efekt nawilżenia i zmniej-
szenia widoczności zmarszczek. Efekt ten 
wzmacnia usieciowana forma kwasu hia-
luronowego nowej generacji.  Kremy Pani 
Walewska MED polecane są do pielęgnacji 
dzienno-nocnej dla kobiet w każdym wie-
ku. Szczególnie do skóry suchej, wrażliwej 
oraz podatnej na podrażnienia i alergie. Ce-
ny 22,99 zł, 50 ml. 

Kojący demakijaż
Kojące mleczko do twarzy Iwostin Sensitia delikatnie, a zara-

zem skutecznie zmywa zanieczyszczenia oraz makijaż. Chroni barie-
rę hydrolipidową, reguluje utratę wody przez naskórek oraz nawilża, 
dzięki czemu stanowi doskonałe uzupełnienie codziennej pielęgnacji 
skóry wrażliwej, alergicznej i podrażnionej. Wyciąg z alg morskich, 
olej z pestek winogron, alantoina i pantenol koi i łagodzi podrażnie-
nia. Cena 29,90 zł (215 ml). Kojący płyn micelarny Iwostin Sensi-
tia to delikatny preparat przeznaczony do oczyszczania i demakijażu 
wrażliwej skóry, skłonnej do podrażnień wywołanych niekorzystnym 
wpływem czynników zewnętrznych. Preparat nie niszczy naturalnej 
bariery ochronnej skóry, dostarcza jej cenne składniki odżywcze i po-
prawia poziom nawilżenia. Cena: 29,90 zł (215 ml) 

Prezenty z Sephory
Sephora Fresh Beauty to Go (115 zł)  to zestaw 

produktów do makijażu, które przydadzą się,  aby 
uzyskać świeży i naturalny wygląd. W zestawie znaj-
dziemy: Odpinany cień do powiek Colorful perło-
wy Nr 68 Satin corset - 2.2 g, Mascarę Full Action 
Extreme Effect 01 czarną -14 ml, Błyszczyk podkre-
ślający naturalny kolor ust - 6 ml i Nawilżający róż 
do policzków rozświetlony / ciemnoróżowy Nr 10 - 
3,2 g. Zestaw Sephora z kosmetyczką Bath Party 
(69 zł) zawiera: Musujący żel do kąpieli i pod prysz-
nic Bath Party w limitowanej edycji: formuła 2 w 1 
oraz Mleczko do ciała Bath Party w limitowanej edy-
cji: delikatnie perfumowane, aksa-
mitne, nietłuste, pięknie wtapia się 
w skórę. Błyskawicznie się wchła-
nia i daje skórze komfort. Nowy 
zapach w limitowanej edycji jest 
kwiatowy, świąteczny, delikatny. 
W zestawie jest też czerwo-
na myjka. 

ZERO problemów 
Kosmetyki z linii WARS ZERO 

zapewniają  skuteczne gole-
nie i maksymalną pielęgnację skóry 
po goleniu. Unikalna cecha tej serii, 
czyli ZERO zapachu, ZERO parabe-
nów i ZERO sztucznych 
barwników sprawia, że 
kosmetyki WARS ZE-
RO mogą być stosowane 
także przez mężczyzn ze 
skórą wrażliwą i skłonną 
do podrażnień. Wprowa-
dzono też na opakowa-
nia oznaczenia dla osób 
niewidomych. Łagodzą-
cy żel do golenia WARS 
ZERO (200ml - 12,99 zł) 
doskonale zmiękcza za-
rost - wyciąg z aloesu, 
witamina E, prowitami-
na B5 - łagodzą podraż-
nienia powstałe w trak-
cie golenia, pielęgnują 
i nawilżają skórę. Bal-
sam po goleniu WARS 
ZERO (100ml - 9,99 zł) 
idealnie się wchłania. 
Składniki - bisabolol, 
witamina E, prowitami-
na B5 - pielęgnująi odży-
wiają skórę pozostawia-
jąc ją świeżą i gładką.

CIEKAWOSTKI KOSMETYCZNE
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Dokończenie na stronie 9

„Stawka większa niż życie” - polski serial telewi-
zyjny, który został nakręcony między marcem 1967, 
a październikiem 1968 roku. Poszczególne odcinki by-
ły reżyserowane albo przez Janusza Morgensterna, al-
bo Andrzeja Konica. Każdy z nich wyreżyserował po 9 
odcinków. Scenariusze do 18 odcinków „Stawki więk-
szej niż życie” napisał Andrzej Zbych (pseudonim, pi-
szących razem, Andrzeja Szypulskiego i Zbigniewa 
Safjana). Serial emitowany był wielokrotnie przez Tele-
wizję Polską oraz wyświetlany w kinach w zestawach 
po 6 odcinków w roku 1969. Wydany został na kase-
tach VHS, płytach VCD i DVD.

Serial opowiada o wojennych przygodach ofice-
ra wywiadu Stanisława Kolickiego, działającego pod 
kryptonimem J-23 (granego przez Stanisława Mikul-
skiego). Kolicki oferuje Rosjanom swoje usługi, któ-
rzy wykorzystują jego podobieństwo do oficera nie-
mieckiego wywiadu Hansa Klossa, w postać którego 
Kolicki się wciela.

Stanisław Mikulski (ur. 1 maja 1929 w Łodzi, zm. 27 listopada 2014 w Warsza-
wie) – polski aktor filmowy i teatralny, prezenter telewizyjny, znany z roli Hansa 
Klossa w serialu Stawka większa niż życie.

Jego rodzice, Jan i Helena byli tkaczami. Dzieciństwo spędził na łódzkich Ba-
łutach, a po wybuchu wojny mieszkał z rodziną w Śródmieściu. W 1950 zdał matu-
rę w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Po egzaminie eksternistycznym zda-
nym w Krakowie (1953) występował w Teatrze im. Osterwy w Lublinie (1952–1964), 
a następnie grał w warszawskich teatrach: Teatrze Powszechnym (1964–1966), Te-
atrze Ludowym (1966–1969) oraz Teatrze Polskim (1969–1983). Od 1983 do 1988 
był aktorem Teatru Narodowego.

Pierwszą znaczącą rolę zagrał w filmie Kanał. Wielką popularność zdobył 
przede wszystkim dzięki głównej roli Hansa Klossa, wpierw w teatrze TV, Staw-
ka większa niż życie (1965-1967), a następnie w kultowym serialu telewizyjnym pt. 
Stawka większa niż życie (1967–1968). 

Był wielokrotnie nagradzany nagrodami branżowymi i państwowymi.
Zmarł 27 listopada 2014. Został pochowany 5 grudnia 2014 na Cmentarzu Woj-

skowym na Powązkach. Pogrzeb miał charakter świecki. Tego samego dnia jego 
pamięć uczcił minutą ciszy Sejm RP VII kadencji.

- 22 grudnia 2004 roku 
ukazał się na łamach „Two-
jego TYGODNIA WIEL-
KOPOLSKIEGO” wywiad 
z Panem zatytułowany „Nie 
żałuję Hansa Klossa”. Pyta-
liśmy pana wówczas, czy 
nie żałuje pan wcielenia się 
w tę postać, zagrania w se-
rialu bijącym rekordy po-
pularności, bo został pan 
zaszufladkowany, trochę 
„spalony” jako aktor. Pan 
mówił, że nie, bo była to 
przygoda dla której warto 
żyć, ale... historia dopisała 
jakby ciąg dalszy. Napraw-
dę, nie żałuje pan Hansa 
Klossa?

- Powtórzę to, co powie-

działem wtedy.  Ja niczego 
nie żałuję. Wręcz przeciwnie 
– twierdzę, że wcielenie się 
w tę postać dało mi ogromną 
satysfakcję i bardzo się liczy 
w moim dorobku, chociaż 
nie traktuję gry w „Staw-
ce” za moje szczytowe osią-
gnięcie aktorskie, ponieważ 
wyżej oceniam jednak pracę 
w teatrze. No cóż, a fakt, że 
dla wielu widzów stałem się 
aktorem jednej roli...? O Cy-
bulskim też niektórzy ma-
wiają, że zagrał jedną świet-
ną rolę Maćka w „Popiele 
i diamencie”... Pytam więc, 
dlaczego pana zdaniem po-
winienem dzisiaj odpowie-
dzieć na tak postawione py-

tanie inaczej niż w grudniu 
2004 roku?

- No, trochę się od tam-
tego czasu zmieniło. Dzisiaj 
bywa, ze „Stawka większa 
niż życie” przez niektórych 
jest postrzegana jako film 
niewłaściwy politycznie, 
zakłamujący historię.

- Przecież to tylko film 
i... do tego jeszcze czysto 
rozrywkowy.

- A jak pan przyjął de-
cyzję kierownictwa telewi-
zji publicznej za rządów 
PiS o zdjęciu z ekranu wła-
śnie serialu o Hansie Klos-
sie i o czterech pancer-
nych. Przecież pokolenia 
oglądały te seriale i jakoś 

Nie czuję się politycznym 
zbrodniarzem
Rozmowa ze STANISŁAWEM MIKULSKIM, aktorem teatralnym i filmowym, odtwórcą roli 
Hansa Klossa w serialu wszech czasów „Stawka większa niż życie”

nie bardzo skrzywiły one 
obraz naszego świata.

- Jak przyjąłem tę decyzję 
– uśmiechnąłem się z polito-
waniem. Zresztą... nie po raz 
pierwszy oskarżano „Staw-
kę” o złe intencje. Pamiętam 
jak na przełomie lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdzie-
siątych minionego już wieku, 
wtedy gdy zmieniał się ustrój 
w Polsce, jakiś dziennikarz 
„Gazety Wyborczej” napisał, 
ze Polacy nie chcą już wię-
cej oglądać przygód agen-
da KGB. W czasach, w któ-
rych rozgrywa się serial nie 
było KGB, ale... to już zu-
pełnie inna historia. Autoro-
wi chodziło zapewne o wy-
wiad sowiecki, ale jakoś apel 
ten przeszedł bez echa. Serial 
emitowano nadal...

- Do czasu, jak się oka-
zuje. Sądzi pan, że zarzut 
przekłamywania historii 
można postawić „Stawce 
większej niż życie”?

- Absolutnie nie.
- Dlaczego?
- Serial o przygodach 

Hansa Klossa to film roz-
rywkowy, którego nie moż-
na w ten sposób oceniać. 
Można się zastanawiać, czy 
jest to film oparty na dobrym 
scenariuszu, dobrze zagrany 
i wyreżyserowany. Tym bar-
dziej że jego twórcy chcieli 
zrobić dobry kryminał, film 

szpiegowski, a nie propa-
gandowy, nie polityczny. To 
bzdury. Zapewniam pana, że 
nie czuję się politycznym 
zbrodniarzem

- Słyszałem, że decyzja 
szefów telewizji publicznej 
nie wywołała specjalnego 
aplauzu. Pojawiły się na-
wet spontaniczne społecz-
ne reakcje w obronie fil-
mu. Kto je organizował?

- Ma pan z pewnością 
na myśli inicjatywę kilku 
warszawiaków pod tytułem  
„Nie z nami te numery, Bro-
nek!” Było to mniej wię-
cej pół roku temu. Kilka 
młodych osób przy wejściu 
do warszawskiego metra 
zbierało podpisy pod pety-
cją domagającą się powrotu 
„Stawki większej niż życie” 
do telewizji publicznej. 

- Ludzie podpisywali?
- Spontanicznie. Zebra-

no wówczas w stosunko-
wo krótkim czasie bodajże 
z trzy tysiące podpisów. Po-
tem odbyło się spotkanie or-
ganizatorów tej akcji z kil-
koma dziennikarzami, i to 
wszystko, co wiem na ten 
temat. Jak pan zapewne wie 
obecnie serial ten jest emi-
towany w programie „Ki-
no Polska” i jest to całkiem 
udane przedsięwzięcie.

- Dlaczego?
- „Kino Polskie” nie tyl-

ko emituje serial, ale przed 
emisją poszczególnych od-
cinków mówi się jeszcze 
o na przykład kulisach szpie-
gowania, o kulisach powsta-
wania serialu, są spotkania 
z jego twórcami. 

- To rzeczywiście cieka-
wy pomysł?

- Mnie też się podoba. 
Najpierw był temat „Na 
tropie szpiega”, czyli pol-
ski wywiad i kontrwywiad 
w czasie II Wojny świato-
wej. Potem „J-23. Najsłyn-
niejszy szpieg wschodniej 
Europy”, czyli dlaczego 
wszystkie narody postępowe 

kochały Klossa. I wreszcie 
- „Ściśle tajne, czyli za ku-
lisami”, o tak zwanej kuch-
ni filmowej. Część czwar-
ta, to „Jak się robi Klossa” 
- opowiedzą reżyserzy i sce-
narzyści serialu. Część pią-
ta, to „Kloss i Brunner – jaka 
była stawka?”, czyli spotka-
nie ze mną i z Emilem Ka-
rewiczem. Na zakończenie 
będzie „Stawka – życie po 
życiu.”, czyli Kloss w życiu 
codziennym.

- Jak pan dostał tę rolę? 
- Nie było mowy o żad-

nym castingu. Mogę się tyl-
ko domyślać, że był to wpływ 
postaci „mundurowych”, 
które grywałem wcześniej. 
Myślę o „Kanale” Andrze-
ja Wajdy, filmie „Ewa chce 
spać” Tadeusza Chmielew-
skiego, „Zamachu”, „Bar-
wach walki” itp. W roku 
1964 przeniosłem się z Te-
atru imienia Juliusza Oster-
wy w Lublinie do Warsza-
wy. Byłem zauważany i naj-
prawdopodobniej ktoś po 
prostu podpowiedział reali-
zatorom, że może nadam się 
do roli Hansa Klossa. 

- „Stawka większa niż 
życie” nie zestarzała się do 
dzisiaj jest oglądana z za-
partym tchem. W czym 
tkwi pana zdaniem feno-
men tego serialu? 

- Z trzech rzeczy: z bar-
dzo dobrze napisanego sce-
nariusza (Andrzeja Zbycha, 
czyli Andrzeja Szypulskiego 
i Zbigniewa Safjana – dop. 
RED), z bardzo dobrej re-
żyserii i świetnej obsady ról 
aktorami z „najwyższej pół-
ki”. Pierwszy spektakl emi-
towanego wówczas na ży-
wo „Teatru Sensacji” reżyse-
rował Janusz Morgenstern. 
Potem przekazał „pałeczkę” 
Andrzejowi Konicowi, któ-
ry był reżyserem wszystkich 
pozostałych odcinków te-
atralnych. Cieszyły się one 
tak dużą popularnością, że 
postanowiono nakręcić se-

FOT. – TOMASZ MAŃKOWSKI



środa 17 grudnia 20144

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, 
gdy najważniejsi stają się najbliżsi.gdy najważniejsi stają się najbliżsi.

Niech te święta przyniosą wiele radosnych chwil Niech te święta przyniosą wiele radosnych chwil 
w rodzinnym gronie oraz odpoczynek od codziennego trudu. w rodzinnym gronie oraz odpoczynek od codziennego trudu. 

Życzę, by nadchodzący Nowy Rok Życzę, by nadchodzący Nowy Rok 
obfitował we wszelką pomyślność, obfitował we wszelką pomyślność, 

a wyzwania przekuwały się w sukcesy a wyzwania przekuwały się w sukcesy 
we wszystkich dziedzinach życia.we wszystkich dziedzinach życia.

      
Jan GrabkowskiJan Grabkowski

Starosta PoznańskiStarosta Poznański
z Zarządem Powiatu w Poznaniu z Zarządem Powiatu w Poznaniu 

SPADŁA LICZBA OSÓB 
BEZROBOTNYCH

Początek roku 2014 przyniósł 
wzrost liczby osób rejestrujących 
się jako bezrobotne w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Poznaniu. 
W styczniu w ewidencji figuro-
wały 21.394 osoby. W pierwszych 
trzech miesiącach roku rejestro-
wało się ponad 2,5 tysiąca osób 
miesięcznie. Jednak już w począt-
ku drugiego kwartału sytuacja za-

częła ulegać poprawie, w maju po 
raz pierwszy od  dłuższego cza-
su zarejestrowało się mniej niż 
2000 osób.  Obecnie 16.389 osób 
widnieje w rejestrze poznańskiego 
urzędu pracy. 

PRACODAWCY ZACZĘLI 
ZATRUDNIAĆ

Ożywienie na rynku pracy za-
uważalne jest wówczas, gdy pra-
codawcy decydują się przyjmować 
ludzi do pracy. W mijającym ro-

Jaki był rok 2014 na rynku pracy? 
Zbliżający się koniec roku skłania do podsumowań i analiz, któ-
re odpowiedziałyby na pytanie: jak minione miesiące wpływały 
na sytuację na lokalnym rynku pracy? Można z całą pewnością 
stwierdzić, że przemijający rok przyniósł poprawę na rynku 
zatrudnienia. Obszar Poznania i powiatu poznańskiego, był naj-
lepszym miejscem do szukania pracy, bowiem stopa bezrobocia 
była i jest najniższa w kraju (3,6% dla powiatu poznańskiego 
i 3,3% dla Poznania). 

ku koniunktura pozwoliła przed-
siębiorcom optymistycznej patrzeć 
w przyszłość, co wywołało dyna-
miczny wzrost liczby ofert pra-
cy. W styczniu urząd miał do za-
oferowania klientom 1140 ofert,  
w kwietniu 1410, a w sierpniu 
2238. 

Do końca listopada PUP w Po-
znaniu dysponował 14.789 oferta-
mi zatrudnienia. Ostatnio tak wy-
soką liczbę odnotowano na koń-
cu 2008 roku – były wówczas 
13.404 oferty. Trzeba jednak pa-
miętać o tym, że sytuacja nie jest 
jeszcze tak dobra, jak przed spo-
wolnieniem gospodarczym, gdy 
w 2007 urząd dysponował 17.480 
ofertami pracy. 
AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

OSÓB BEZROBOTNYCH
Mimo, iż stopa bezrobocia na 

terenie działania Powiatowego 
Urzędu Pracy w Poznaniu jest naj-
niższa w kraju, nadal wiele osób 
szokujących zatrudnienia potrze-
buje wsparcia przy zdobywaniu 
pracy. 

W mijającym roku urząd prze-
znaczył na aktywne formy walki 
z bezrobociem ponad 20 milionów 
złotych. Ponad połowa z tej kwo-
ty przekazana została na wspiera-
nie rozwoju lokalnej przedsiębior-
czości. W Poznaniu i powiecie po-
znańskim powstały 563 nowe fir-
my. Ponad 950 osób zdobyło nowe 
kwalifikacje lub podszkoliło do-
tychczasowe umiejętności, kolejne 
1000 osób odbyło staże zawodowe 

u pracodawców, spośród nich oko-
ło 70% zdobyło zatrudnienie. 

NOWE FORMY 
POMOCY DLA OSÓB 

BEZROBOTNYCH
W maju 2014 roku urzędy 

pracy w całym kraju wprowadzi-
ły zmiany zapisane z noweliza-
cji ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. W ob-
słudze osób bezrobotnych pojawiły 
się dodatkowe formy aktywizacji. 
Zaczęły także funkcjonować nowe 
mechanizmy wspierające przedsię-
biorców i pracodawców. 

Poznański urząd od połowy ro-
ku intensywnie wdrażał nowe me-
tody, między innymi bony. Skorzy-
stały z nich 122 osoby bezrobotne 
(61 osób z bonu szkoleniowego, 
11 osób z bonu zatrudnieniowe-
go i 50 ze stażowego). Nowością, 
która cieszyła się dużym zainte-
resowaniem wśród pracodawców, 
była możliwość skorzystania ze 

środków finansowych Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego, w ce-
lu przeszkolenia pracowników fir-
my będących w wieku 45+. Kosz-
ty szkolenia mogą wynieść mak-
symalnie 300% przeciętnego wy-
nagrodzenia.  Poznański urząd po-
zyskał na ten cel ponad 1,5 milio-
na złotych. 

Szczegółowe informacje 
o wszystkich formach pomocy 

oferowanych przez 
Powiatowy Urząd pracy w Poznaniu, 

znajdują się na stronie: 
www.pup.poznan.pl 

Urząd zaprasza do współpracy 
pracodawców z terenu Poznania 

i powiatu poznańskiego. 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 9, 

61-538 Poznań tel. (61) 8345-640, fax (61) 8339-808, 
kancelaria@pup.poznan.pl
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zachodnich znajdowały się setki ki-
lometrów od Drezna. O nalotach na 
pełną zabytków stolicę Saksonii nikt 
nawet nie myślał, takiej ewentualno-
ści nie traktując poważnie. Stąd też 
uważając tę prowincję za bezpieczną, 
myślano raczej o zwożeniu w okoli-
ce Drezna skarbów kultury z innych 
części hitlerowskich Niemiec. 

I tak na przełomie lata i jesieni 
1944 roku w dwóch miastach ów-
czesnej Rzeszy zrodził się pomysł, 
by do Saksonii wysłać zabytki na-
rażone u siebie na nieprzyjacielskie 
bombardowania. W Posen został do 
tego zmuszony dyrektor Kaiser-Frie-
drich Museum doktor Siegfried Rüh-
le, któremu wojsko odmówiło dal-
szego przyjmowania skarbów do 
podziemnych magazynów w forty-
fikacjach międzyrzeckich, a nawet 
niedwuznacznie zagroziło, że pod-
ziemne komory opróżni ze zwożo-
nych od końca lata 1942 roku dzieł 
sztuki i archiwaliów. 

W tym samym mniej więcej cza-
sie w Königsbergu zrodził się po-
dobny pomysł. Po dwóch wielkich 
nocnych bombardowaniach stoli-
cy Prus Wschodnich przez lotnic-
two Królewskich Sił Powietrznych 
z 26 na 27 oraz z 29 na 30 sierpnia 
1944 roku postanowiono wywieźć 
z miasta najcenniejsze zabytki. By-
ła wśród nich także Bursztynowa 
Komnata, którą trzy lata wcze-
śniej Niemcy zrabowali w podle-
ningradzkim Puszkinie i przewieź-
li do Królewca. Oddano ją tam pod 
opiekę wybitnemu znawcy burszty-
nu, dyrektorowi Muzeum Zamkowe-
go, doktorowi Alfredowi Rohde. 

W trudnych warunkach wojen-
nych doktor Rohde rzeczywiście dbał 
o przekazane mu w depozyt arcy-
dzieło osiemnastowiecznej sztuki ba-

Poznańskie skarby 
zamiast Bursztynowej Komnaty 
W planach ewakuacji części zbiorów z wielkopolskich muzeów, 
pałaców, zamków i kościołów, które podczas drugiej wojny świato-
wej znalazły się w gestii Kaiser-Friedrich Museum w okupowanym 
Poznaniu, ważną rolę w drugiej połowie 1944 roku wyznaczono 
Saksonii. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

wie września, co zresztą było zgod-
ne z zaleceniami Roberta Hiecke-
’go z Ministerstwa Nauki, Wycho-
wania i Oświaty Ludowej Rzeszy. 
W dniach 19 i 20 września Rühle 
przebywał w Dreźnie, gdzie w spra-
wie wysyłki skarbów do Saksonii 
rozmawiał z szefami tamtejszych 
instytucji kulturalnych. Rozmowy 
w tej sprawie dyrektor KFM konty-
nuował podczas kolejnej wyprawy 
do Drezna, na którą wyruszył w po-
niedziałek, 9 października 1944 ro-
ku, o godzinie 14:10 z dworca ko-
lejowego Posen Hauptbahnhof. Jak 
skrupulatnie opisał w sprawozdaniu 
z tej podróży, w Breslau miał prze-
siadkę, a do Dresden dotarł około go-
dziny 21:00. 

Głównym rozmówcą dyrektora 
KFM, który w Poznaniu cieszył się 
opinią gorliwego nazisty, był doktor 
Hermann Voss. Ten dyrektor Pań-
stwowej Galerii Malarstwa (Staatli-
che Gemäldegalerie), zwanej Galerią 
Drezdeńską, cieszył się opinią anty-
nazisty, a mimo to Adolf Hitler po-
wierzył mu stanowisko swego peł-
nomocnika do spraw Muzeum Füh-
rera w Linzu. I na spotkanie z ta-
kim człowiekiem Siegfried Rühle 10 
października rano pojechał tramwa-
jem do zespołu pałacowego Zwin-
ger, gdzie urzędował Voss. Rozma-
wiano „o możliwości realizacji za-
mówień na przewiezienie niektórych 
dzieł sztuki z poznańskiego Kaiser-
-Friedrich Museum do znajdujących 
się poza Dreznem pomieszczeń od-
pornych na bomby” – napisał w spra-
wozdaniu Rühle, dodając, że po po-
łudniu pojechał w pobliskie Ruda-
wy (Erzgebirge), gdzie oglądał te 
pomieszczenia. Dworu w Grossgra-
be Siegfriedowi Rühlemu nie poka-
zano. Wszak dopiero w ostatniej de-
kadzie listopada ten nie rzucający 
się w oczy budynek wpisano na listę 
obiektów, gdzie można było przecho-
wywać skarby kultury. 

Znajdujące się w Poznaniu do-
kumenty jednoznacznie wskazują, że 
25 października 1944 roku, a więc 
wkrótce po powrocie dyrektora 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Leżąca w głębi 
Rzeszy Sakso-

nia jeszcze jesienią 
1944 roku wydawa-
ła się być bezpiecz-
na. Armia Czerwo-
na i armie aliantów 

rokowej, przeprowadzając niezbędne 
zabiegi konserwatorskie. Po wspo-
mnianych bombardowaniach i zaata-
kowaniu Prus Wschodnich przez dy-
wizje Armii Czerwonej wczesną je-
sienią 1944 roku, Rohde podjął sta-
rania o ewakuację komnaty i innych 
kolekcji królewieckich w bezpieczne 
miejsca. Niektóre znaleziono w sa-
mych Prusach Wschodnich, by przy-
pomnieć znane w Polsce z poszuki-
wań komnaty Wildenhoff, czyli Dzi-
kowo koło Górowa Iławeckiego. 

Ale tak jak Siegfried Rühle w Po-
sen, tak i Alfred Rohde w Königsber-
gu zwrócił również uwagę na Sak-
sonię, gdzie zresztą – za zgodą na-
czelnego prezesa Prus Wschodnich 
i królewieckiego gauleitera NSDAP 
Ericha Kocha – w grudniu wybrał 
się w podróż inspekcyjną. Po prostu 
przed wyekspediowaniem tego arcy-
dzieła sztuki chciał sprawdzić kilka 
miejsc pod kątem, czy nadają się one 
na przechowanie skrzyń z burszty-
nowymi panelami komnaty. Jednym 
z tych miejsc była niewielka miej-
scowość Grossgrabe, leżąca około 
40 kilometrów na północny wschód 
od Drezna. 

Na Grossgrabe saksońskiemu 
gauleiterowi Martinowi Mutschman-
nowi 23 listopada zwrócił uwagę zaj-
mujący się sprawami kultury i na-
uki w Urzędzie Namiestnika Rzeszy 
w Saksonii Arthur Graefe. Zapropo-
nował on, by obok między innymi 
zamków Sachsenburg i Wechselburg 
oraz twierdzy Kriebstein na miej-
sce ewakuacji Bursztynowej Kom-
naty uwzględnić także miejscowość 
Grossgrabe. Mutschmann 24 listopa-
da wyraził na to zgodę, a historia mil-
czy, czy podczas grudniowej wypra-
wy do Saksonii Rohdemu pokazano 
dwór (Herrenhaus) w Grossgrabe. 

W rzetelnie opracowanej książ-
ce „Bursztynowa Komnata” jej au-
torzy Catherine Scott-Clark i Adrian 
Levy zwrócili uwagę, że na prze-
łomie listopada i grudnia 1944 ro-
ku „sytuacja zdążyła się już zmie-
nić”. W chwili przyjazdu Rohdego 
do Saksonii wiele miejsc było już bo-
wiem  zajętych przez instytucje, które 
chciały chronić swe zbiory. 

Mimo, że dyrektor królewiec-
kiego Muzeum Zamkowego wstęp-
nie zaakceptował przedstawione mu 
przez Graefego obiekty, Bursztyno-

Wśród kilku obiektów, które władze Saksonii wybrały na miejsce ewakuacji 
Bursztynowej Komnaty, był ten niepozorny dwór w Grossgrabe. 

wa Komnata nie opuściła stolicy 
Prus Wschodnich. Prawdopodobnie 
zdecydował o tym nie – jak twierdzą 
niektórzy badacze wojennych dzie-
jów tego arcydzieła sztuki – sprze-
ciw Ericha Kocha, lecz kłopoty trans-
portowe. Rohde za późno rozpoczął 
przygotowania do ewakuacji kom-
naty i nie zdążył ich zakończyć przed 
12 stycznia 1945 roku, gdy na Rzeszę 
i zachodnią część okupowanej jesz-
cze Polski runęła lawina ognia i sta-
li zimowej ofensywy Armii Czer-
wonej. 

Pancerne zagony radzieckie szyb-
ko dotarły w rejon Elbinga (Elbląga), 
przecinając tam kolejowe i drogowe 
połączenia Königsberga z centralny-
mi rejonami Rzeszy. Po zdobyciu zaś 
Królewca przez Armię Czerwoną 10 
kwietnia 1945 roku, świętujący zwy-
cięstwo pijani żołnierze radzieccy 
zaprószyli ogień w częściowo znisz-
czonym zamku. W pożarze spłonę-
ły też skrzynie, w których wcześniej 
czerwonoarmiści szukali alkoholu. 

Wkrótce okazało się, że w skrzy-
niach tych znajdowała się zdemonto-
wana na części Bursztynowa Kom-
nata. Władze ZSRR tę wiedzę utaj-
niły, bo w Moskwie nikomu nie mie-
ściło się w głowie, by podać do wia-
domości opinii publicznej, że bo-
haterscy żołnierze Armii Czerwonej 
zniszczyli jedno z najcenniejszych 
rosyjskich arcydzieł sztuki... 

W archiwum Muzeum Naro-
dowego w Poznaniu zachował się 
plik dokumentów z jesieni 1944 
roku dotyczących przygotowań do 
ewakuacji znajdujących się w ge-
stii Kaiser-Friedrich Museum 
skarbów kultury do Saksonii. To 
zwykła urzędowa korespondencja 
z szefami drezdeńskich instytucji 
kulturalnych i wojskowych, któ-
rzy zarządzali obiektami mogący-
mi przyjąć na przechowanie cen-
ny ładunek z Posen. 

Siegfried Rühle wyprzedził Al-
freda Rohdego o co najmniej dwa 
miesiące, bo pierwsze kroki w ce-
lu ewakuacji poznańskich skarbów 
do Saksonii podjął on już w poło-

KFM z Drezna, do pałacu w Rein-
hardtsgrimma koło Dippoldiswal-
de w Erzgebirge wysłano transport 
różnych zabytków, wśród których 
były 24 ciężkie i wielkie skrzynie 
z grafiką i obrazami, pięć skrzyń 
z obrazami polskiego malarstwa 
wcześniej przechowywanymi w le-
żącym niedaleko wielkopolskiego 
Leszna Śmiglu, a także meble zdo-
biące zamek Czartoryskich w Go-
łuchowie. Do tej poddrezdeńskiej 
miejscowości transport z Poznania 
dotarł 27 października i następnego 
dnia zbiory rozlokowano na różnych 
kondygnacjach pałacu. 

Miesiąc później, 29 listopada, dy-
rektor Rühle wysłał do Zarządu Mia-
sta Posen pismo w sprawie możli-
wości złożenia miejskich zbiorów 
kulturalnych w Saksonii. Prawdopo-
dobnie nieco wcześniej Urząd Na-
miestnika Rzeszy w Saksonii poin-
formował poznańskie Kaiser-Frie-
drich Museum, że do jego dyspozycji 
jest także dwór w Grossgrabe. Pier-
wotnie Rühle zamierzał wysłać tam 
część dzieł sztuki przechowywanych 
w podziemiach fortyfikacji między-
rzeckich, ale w listopadzie okaza-
ło się, że wojsko je tam jednak po-
zostawi, co dla dyrektora KFM by-
ło najlepszym rozwiązaniem. I stąd 
niespodziewana propozycja złożo-
na władzom Posen. Do Grossgrabe 
wysłano więc najcenniejsze zbiory 
z Muzeum Miejskiego i Bibliote-
ki Raczyńskich, które to instytucje 
podlegały nadburmistrzowi Posen 
Gerhardowi Schefflerowi. 19 grudnia 
Urząd Namiestnika Rzeszy w Sak-
sonii poinformował Kaiser-Friedrich 
Museum (formalnie transport ten wy-
słano jako depozyt KFM, a nie władz 
miejskich Posen), że skarby dotarły 
na miejsce. 

Poznańskie zabytki bardzo szyb-
ko odkryli Rosjanie, którzy na począt-
ku maja 1945 roku zajęli wschodnią 
Saksonię. Przewiezione je do zam-
ku Weesenstein w Müglitztal, gdzie 
czekały na transport do Związku Ra-
dzieckiego. W 1946 i 1948 roku Ro-
sjanie zwrócili je Polsce. 

FOT. (2X) – LESZEK ADAMCZEWSKI 
Do saksońskiego pałacu w Reinhardtsgrimma koło Dippoldiswalde w końcu października 1944 roku wysłano transport 
będących w gestii poznańskiego Kaiser-Friedrich Museum skarbów kultury. 
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TAK  MYŚLĘ
Te g o -

r o c z -
ne wybo-
ry samo-
r z ą d o w e 
należy za-
liczyć do 
tych naj-

Wszyscy wygrali, czyli... kto wygrał?

bardziej wyjątkowych, bo-
wiem prawie wszyscy – tyl-
ko SLD milczy – mówią, że 
je wygrali. PiS twierdzi, że 
wygrał, ale jednak zaraz do-
daje, że były to wybory sfał-
szowane, bo ma mniej man-
datów niż powinno mieć, PO 
tez wygrała, a PSL osiągnął 
spektakularny sukces, który 
rozpoczął się wtedy, gdy par-
tia ta wylosowała numer je-
den i znalazła się na pierw-
szej stronie słynnej książecz-
ki sejmikowej. I fajnie jest, 
miło jak wszyscy uważają, że 
wygrali, choć z logiką ma to 
niewiele wspólnego.

Nie mieszajmy logiki do 
polityki – mówią partyjne 
tuzy z każdej strony sceny 
politycznej, nie od dzisiaj 
przecież wiadomo, że mó-
wić można wszystko i to naj-
częściej całkowicie bezkar-
nie. I ten bełkot wylewa się 
na nas z telewizorów, stron 
dzienników i portali inter-
netowych. O jednym fakcie 
można mówić na sto sposo-
bów. Jak poseł przywłasz-
czył sobie ryczałt za jazdę 
samochodem (kilka tysięcy 
złotych) do Madrytu, Lon-
dynu czy Honolulu, a po-
leciał tanimi liniami lotni-
czymi (bilet o wartości kil-
kuset złotych), to wcale nie 
wziął niesłusznie do kiesze-
ni publiczne pieniądze, tylko 
działał w interesie kasy sej-
mowej, bo bilet LOT-u jest 
droższy niż ten samochodo-
wy ryczałt. 

To smutne, że politycy 
dziennikarzy, a w konse-
kwencji nas-wyborców, ma-

ją za intelektualnie niedo-
rozwiniętych – inaczej prze-
cież nie opowiadaliby ta-
kich bajek – choć udowad-
niają nieomal na każdym 
kroku, że o inteligencji tyl-
ko słyszeli. Buta i arogan-
cja jest u nich silniejsza od 
zwykłej przyzwoitości. A że-
by było ciekawiej, najczę-
ściej robią tak ci, którzy 
co trzy minuty wypowiada-
ją się o tym jacy to oszuści 

Laureat Nagrody Sacharowa - Denis Mukwege
„Ciała kobiet stały się kolejnym wojennym frontem, a gwałt 

wykorzystywany jest jako jedna z broni” - powiedział kongijski 
ginekolog Denis Mukwege podczas ceremonii wręczenia Na-
grody Sacharowa na rzecz wolności myśli 2014. 

Doktor Mukwege został w ten sposób wyróżniony przez 
Parlament Europejski za niezwykły wkład w ratowanie zdrowia 
i życia kobiet, które padły ofiarą przemocy seksualnej w Demo-
kratycznej Republice Konga.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz 
apelował: - „Musimy ukrócić bezkarność gwałtu w konfliktach 
zbrojnych! (...) Gwałt musi podlegać tak samo surowej karze 
jak inne zbrodnie wojenne”.

Ginekolog Denis Mukwege to uznany na całym świecie eks-
pert zajmujący się obrażeniami kobiet, które padły ofiarą napa-
ści seksualnej. 59-letni lekarz założył szpital Panzi w Bukawu 
w 1998 roku, w momencie wybuchu wojny w Demokratycznej 
Republice Konga i do dziś leczy tam swoje pacjentki.

Parlament wspiera zwolnionych pracowników pol-
skich zakładów Fiata

Około 6.000 pracowników, zwolnionych we Francji, Gre-
cji, Włoszech i w Polsce, otrzyma wsparcie z Unii Europejskiej, 
warte łącznie 35,5 miliona euro, przeznaczone na pomoc w szu-
kaniu pracy lub stworzenie nowych możliwości zatrudnienia, 
zgodnie z rekomendacją parlamentarnej Komisji ds. Budżetu.  

Włoski producent samochodów Fiat zwolnił ponad 1.000 
osób ze swojej fabryki w Tychach w związku ze zmniejszeniem 
się jego udziału w rynku samochodów osobowych. Produkcja 
zmniejszyła się o prawie jedną trzecią między 2011 i 2012 ro-
kiem. Uderzyło to zarówno w fabrykę jak i jej dostawców, w re-
gionie, w którym bezrobocie stale rośnie od 2011 roku.

EUROPEJSKA NAGRODA OBYWATELSKA
Fundacja Barka, profesor nauk politycznych Anna Wolff-

-Powęska oraz dziennikarz i wykładowca akademicki doktor 
Bartłomiej Zapała zostali polskimi laureatami Europejskiej Na-
grody Obywatelskiej przyznawanej przez Parlament Europej-
ski. Laureaci ze wszystkich krajów Unii Europejskiej zaprezen-
tują swoje dokonania 25 lutego podczas ceremonii w Brukseli.

Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona 
przez Parlament Europejski w 2008 roku, dla uhonorowania Eu-
ropejczyków za działalność na rzecz promowania wartości eu-
ropejskich. Laureatami mogą zostać obywatele, grupy, stowa-
rzyszenia oraz organizacje. Każdy deputowany Parlamentu Eu-
ropejskiego ma prawo do nominowania jednego kandydata. 

W tym roku Europejska Nagroda Obywatelska trafiła do 
47 laureatów z 19 państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Wśród nich odznaczeni zostali Polacy.

Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA powstała w 1989 
roku w Poznaniu, stawiając sobie za cel pomoc osobom, któ-
re ucierpiały w procesie transformacji ustrojowej w Polsce. Jej 
twórcy, Barbara i Tomasz Sadowscy, zostali prekursorami i po-
pularyzatorami ekonomii społecznej. Dziś Barka stwarza wa-
runki rozwoju dla kilkuset tysięcy ludzi na całym świecie, m.in. 
poprzez tworzenie i rozwijanie szkół przyuczenia zawodowego 
dla bezrobotnych, propagowanie przedsiębiorczości społecznej 
oraz tworzenie programów dostępnego budownictwa. Rocznie 
do siedziby Fundacji przybywa kilkanaście delegacji obserwa-
torów z całego świata, które w swoich krajach chcą realizować 
programy aktywizacji społecznej Barki.

Prof. Anna Wolff-Powęska - profesor nauk politycznych, 
specjalistka w zakresie stosunków polsko-niemieckich, pra-
cownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Anna 
Wolff-Powęska przewodniczy radzie naukowej Centrum Ba-
dań Historycznych w Berlinie. Od wielu lat łączy aktywną pra-
cę naukową z publicystyką. Jest wielokrotnie nagradzaną i od-
znaczaną uczoną angażującą się w tworzenie atmosfery dialogu 
pomiędzy narodami polskim i niemieckim. Profesor Wolff-Po-
węska pełniła w latach 1990-2004 funkcję dyrektora Instytutu 
Zachodniego w Poznaniu. Kierując Instytutem oraz przewod-
nicząc Forum Polsko-Niemieckiemu, była inicjatorem licznych 
konferencji i spotkań służących przełamywaniu barier oraz ne-
gatywnych stereotypów dzielących obydwa kraje.

Dr Bartłomiej Zapała to dziennikarz i wykładowca akade-
micki. Jako dziennikarz Radia Kielce przekazuje dziesiątkom 
tysięcy słuchaczy informacje o Unii Europejskiej. Od pięciu 
lat prowadzi Studio polityczne oraz audycję Świat na Wskroś, 
w której przybliża najważniejsze procesy zachodzące w Euro-
pie. Dr Bartłomiej Zapała kształci nowe pokolenia euroentu-
zjastów. Jako wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go w Kielcach, prowadzi zajęcia ze studentami dotyczące eu-
ropejskich standardów obywatelskich oraz polityki regionalnej 
Unii Europejskiej. Współtworzy spotkania polskiej sieci Euro-
śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh, 
zajmującej się promocją dialogu międzykulturowego oraz ce-
lów procesu barcelońskiego.

Zaskakujących i miłych
prezentów gwiazdkowych

oraz
ekscytujących niespodzianek

w Nowym 2015 Roku
życzą

Monika i Tomasz Mańkowscy
z Zespołem Redakcyjnym 

„TTW”

Szanowni MieszkaSzanowni Mieszkańńcy Gminy Suchy Lascy Gminy Suchy Las
żżyczymy Payczymy Pańństwu spokojnych i radosnych stwu spokojnych i radosnych 

ŚŚwiwiąąt Bot Bożżego Narodzenia. ego Narodzenia. 
Niech ten wyjNiech ten wyjąątkowy czas tkowy czas 

upupłłynie Paynie Pańństwu w serdecznej, rodzinnej atmosferze stwu w serdecznej, rodzinnej atmosferze 
przy dprzy dźźwiwięękach kolkach kolęęd i blasku choinki.d i blasku choinki.

Natomiast na Nowy 2015 Rok Natomiast na Nowy 2015 Rok 
żżyczymy wszelkiej pomyyczymy wszelkiej pomyśślnolnośści.ci.

PrzewodniczPrzewodnicząąca Rady Gminy Suchy Las                                    Wca Rady Gminy Suchy Las                                    Wóójt Gminy Suchy Lasjt Gminy Suchy Las
            MaMałłgorzata Salwa gorzata Salwa – – Haibach                                                  Grzegorz WojteraHaibach                                                  Grzegorz Wojtera

i złodzieje są w konkuren-
cyjnej partii.

Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 2015 
Roku życzę naszym Czytelni-
kom spokoju i wytrwałości, 
radzę też czasami wyłączyć 
głos w telewizorze i popa-
trzeć wtedy bez emocji na te 
gadające twarze. Rozrywka 
murowana bez podwyższo-
nego ciśnienia. Gwarantuję.
TOMASZ MAŃKOWSKI
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Pierwsza sesja Pierwsza sesja 
V kadencjiV kadencji
Dwudziestego ósmego listopada w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się pierwsza se-
sja V kadencji Rady Powiatu w Poznaniu, w trakcie której wybrano nowe władze powiatu. Funkcję 
Starosty Poznańskiego nadal sprawować będzie Jan Grabkowski. Nie zmienił się również skład 
zarządu oraz Przewodniczący Rady Powiatu. 

Czujka tlenku – konkurs
Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz st. bryg. Witold 
Rewers, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Po-
znaniu, po raz kolejny podpisali program edukacyjny dotyczący 
konkursu „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”. 
Jest on integralną częścią programu edukacyjnego bezpieczeń-
stwa pożarowego realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu we współpracy z Komendą Miejską PSP.

Z Zielonej 
na Słowackiego
W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym nieprzerwane-
go prawa do korzystania z  kart parkingowych, ustawa z dnia 
10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wydłuża do 
30 czerwca 2015 okres ważności kart parkingowych, wydanych 
na podstawie przepisów obowiązujących przed  1 lipca 2014 r.

Ustawa z  23 października 2013 
r. o zmianie ustawy – Prawo 

o ruchu drogowym oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. poz. 
1446 oraz z 2014 r. poz. 486) ogra-
niczyła krąg osób uprawnionych 
do otrzymania karty parkingowej. 
W tym celu, jako nową podsta-
wę materialnoprawną do uzyska-
nia karty parkingowej przez oso-
by o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, 
wprowadziła orzeczenie o niepeł-
nosprawności wydane przez po-
wiatowy zespół orzekający.

Zgodnie z powyższą ustawą, 
wymiana kart parkingowych miała 
trwać od 1 lipca do 30 listopada 2014 
r. Jednakże, z powodu konieczności 
rozpatrzenia znacznej ilości wnio-
sków o wydanie orzeczenia o nie-
pełnosprawności oraz mając na uwa-

dze dwuinstancyjność postępowania 
orzeczniczego, istniało wysokie ry-
zyko nierozpatrzenia części z wnio-
sków do 30 listopada 2014 r.

Aby umożliwić wszystkim za-
interesowanym osobom niepełno-
sprawnym uzyskanie dokumentu 
uprawniającego do wydania karty 
parkingowej, nowelizacja wydłuża 
okres ważności kart parkingowych, 
wydanych na podstawie przepisów 
obowiązujących przed 1 lipca 2014 
r., do 30 czerwca 2015 r.

Od 1 grudnia 2014 r. PUNKT 
POTWIERDZANIA UPRAW-
NIEŃ dla OSÓB NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH z ulicy Zielonej 
8 został przeniesiony na ul. Sło-
wackiego 8.

Ziemowit Maląg
Wydział Promocji 

i Aktywności Społecznej

Starostwo zakupiło 160 czu-
jek, które losowane będą do 

31 marca 2015 roku. Regulamin 
konkursu jest udostępniony w In-
ternecie, na stronach http://po-
wiat.poznan.pl/wp-content/uploads/
2014/11/23239-czujka-czadu.pdf 
oraz www.kmpsp.poznan.pl, a tak-
że w siedzibach podmiotów będą-
cych organizatorami konkursu.

Konkurs skierowany jest do 
mieszkańców powiatu poznańskie-
go, którzy: 

1. w czasie jego trwania pra-
widłowo wypełnią ankietę konkur-
sową i złożą ją osobiście w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu lub za pośrednictwem an-

kiety elektronicznej zamieszczo-
nej na stronie http://powiat.po-
znan.pl/konkurs/czujka_tlenku_we-
gla oraz www.kmpsp.poznan.pl czy 
za pośrednictwem Poczty Polskiej 
na adres: Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 
60-509 Poznań z dopiskiem „Czuj-
ka czadu”;

2. są zameldowani na terenie 
powiatu;

3. posiadają pełną zdolność do 
czynności prawnych bądź uzyskają 
zgodę opiekuna prawnego.

Co dwa tygodnie w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu odby-
wać się będzie losowanie 8 czujek 
tlenku węgla.

Czujki  t lenku 
węgla to najprost-
szy sposób na za-
bezpieczenie domu 
przed czadem, któ-
ry jest gazem sil-
nie trującym, bez-
barwnym i bezwon-
nym, bardzo niebez-
piecznym, zwanym 
„cichym zabójcą”. 
Te małe urządzenia 
wykrywają śmier-
te lne  zagrożenie 
we wczesnej fazie, 
umożliwiając ustrze-
żenie się od tragicz-
nych skutków.

Konkurs trwać 
będzie do wyczer-
pania czujek czadu, 
o czym mieszkańcy 
zostaną poinformo-
wani na stronie Po-
wiatu Poznańskiego.

Wydział 
Bezpieczeństwa 

i Zarządzania 
Kryzysowego

OObrady otworzył radny senior 
Andrzej Laskowski. Następ-

nie wręczono nominacje na rad-
nych powiatu, po czym każdy 
z 28 obecnych radnych (rada li-
czy 29 przedstawicieli, ale jeden 
był nieobecny) złożył ślubowa-
nie.  Kolejnym punktem obrad by-
ły wybory nowych władz. W gło-
sowaniu na Przewodniczącego Ra-
dy Powiatu w Poznaniu zwyciężył 
Piotr Burdajewicz. Wiceprzewod-
niczącymi zostali Krzysztof Roba-
szyński oraz Małgorzata Halber.

Punktem kulminacyjnym se-
sji były wybory Starosty Poznań-
skiego. W tym przypadku zgłoszo-
no jednego kandydata – Jana Grab-
kowskiego. I ta kandydatura zosta-
ła pozytywnie przegłosowana.  

– To już czwarta kadencja, gdy 
PO wspólnie z PSL tworzą koalicję. 
Choć straciliśmy kilka mandatów, to 
jednak cały czas mamy większość 
w radzie. To pozwala nam nadal re-
alizować swój program. Dla dobra 
powiatu będziemy jednak współpra-

cować ze wszystkimi, bez względu 
na przynależność partyjną -zapo-
wiedział Jan Grabkowski.

Zmian nie było także na innych 
stanowiskach. Wicestarostą Po-
znańskim został Tomasz Łubiński, 
a w skład zarządu weszli Zygmunt 
Jeżewski oraz Mieczysław Ferenc.

Z okręgu nr 1 (gminy: Buk, Do-
piewo, Stęszew) mandaty zdoby-
li: Tomasz Łubiński - PO, Andrzej 
Strażyński - PO, Krzysztof Roba-
szyński - PSL, Zofia Dobrowolska 
- Niezależni dla Powiatu.

Z okręgu nr 2 (gminy: Czer-
wonak, Murowana Goślina): Jan 
Grabkowski - PO, Jarosław Do-
browolski - PO, Marek Pietrzyński 
- PiS, Stanisław Woźniak - Nieza-
leżni dla Powiatu.

Z okręgu nr 3 (gminy: Rokiet-
nica, Suchy Las, Tarnowo Podgór-
ne): Piotr Burdajewicz - PO, Gra-
żyna Głowacka - PO, Ewa Kulecz-
ka-Drausowska - PiS, Przemysław 
Kiejnich - Niezależni dla Powiatu.

Z okręgu nr 4 (gmina Swa-

rzędz): Barbara Antoniewicz - PO, 
Paweł Bocian -PO, Zdzisław Kul-
czyński - PiS, Marek Lis - Nieza-
leżni dla Powiatu.

Z okręgu nr 5 (gminy: Luboń, 
Puszczykowo, Komorniki): An-
drzej Laskowski - PO, Zbigniew 
Jankowski - PO, Mirosław Wie-
loch - PO, Tomasz Pawłowski -PiS, 
Dariusz Szmyt - Niezależni dla Po-
wiatu.

Z okręgu nr 6 (gminy: Kórnik, 
Mosina): Seweryn Waligóra - PO, 
Filip Żelazny - PiS, Zbigniew To-
maszewski - PSL, Jacek Szeszuła - 
Niezależni dla Powiatu.

Z okręgu nr 7 (gminy: Klesz-
czewo, Kostrzyn, Pobiedziska): 
Leszek Przybylski - PO, Marian 
Markiewicz - PiS, Małgorzata Hal-
ber - Niezależni dla Powiatu, Jó-
zef Czerniawski - Niezależni dla 
Powiatu.

Tomasz Sikorski
Wydział Promocji 

i Aktywności Społecznej
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W Poznaniu
o energii odnawialnej
czyli... energii jutra
15 grudnia 2014 roku o godzinie 10 rozpoczął się w Poznaniu 
w Congress Center przy ul. Głogowskiej 14 Polski Kongres 
Energii Odnawialnej – Energia Jutra. W wydarzeniu, które 
honorowym patronatem objął  Marek Woźniak, marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz Marek Sawicki, minister rol-
nictwa i rozwoju wsi wziął także udział Krzysztof Grabowski, 
wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wojewódzki Sąd 
Administracyjny 
„za” wiatrakami

Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
rodzinnego spotkania
przy wigilijnym stole
oraz spełnienia marzeń,
planów zawodowych 
i osobistych
w Nowym 2014 Roku

życzy
Mieszkańcom Gminy Duszniki

Continental Wind Poland

10 grudnia 2014 roku ogłoszono w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Poznaniu pozytywne orzeczenie w spra-
wie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla farmy 
wiatrowej w Dusznikach. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Poznaniu jednoznacznie potwierdził poprawność decyzji 
wydanej przez wójta. To rozstrzygnięcie potwierdza, że inwe-
stycja została należycie przygotowana, a normy dotyczące 
ochrony zdrowia i środowiska zostały spełnione.

Przedmiotem tego postępowa-
nia była decyzja środowisko-

wa wójta dotycząca planowanej 
farmy wiatrowej. Ta decyzja, po-
dobnie jak inne tego typu – argu-
mentowała pani sędzia – wzbu-
dziła wiele emocji. W związku 
z tym,WSA bardzo skrupulatnie 
przeanalizował akta sprawy. Sąd 
w swoim postępowaniu dokład-
nie sprawdził procedurę: uzgod-
nienia z Regionalnym Dyrekto-
rem Ochrony Środowiska w Po-
znaniu oraz Wojewódzkim i Po-
wiatowym Sanepidem, a tak-
że przebieg konsultacji społecz-
nych. Ponadto dokładnie prze-
analizował spójność wniosków 
z raportu oceny oddziaływania 
na środowisko oraz argumentację 
organizacji ekologicznych. 

Ten wyrok potwierdza, że 
udział organizacji ekologicznych 
przysłużył się bardziej komplek-
sowemu rozważeniu kluczowych 
aspektów przedmiotowej sprawy 

- Z radością przyjęliśmy to 

pozytywne dla naszej inwestycji 
orzeczenie Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego – powiedział 
Maciej Bagiński, przedstawiciel 
firmy Continental Wind Poland. 
- W związku z tą decyzją WSA 
kontynuujemy prace nad projek-
tem w Dusznikach. Naszym ce-
lem jest uzyskanie ostatecznego 
pozwolenia na realizację całego 
przedsięwzięcia i jak najszybsze 
rozpoczęcie budowy. 

Orzeczenie WSA potwierdziło 
poprawność decyzji środowisko-
wej wydanej przez wójta zgod-
nie ze stanowiskiem Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
Decyzja środowiskowa wydana 
została w 2013 roku na podsta-
wie rzetelnego raportu oddzia-
ływania inwestycji na środowi-
sko wykonanego przez szanowa-
ną, międzynarodową firmę WS 
Atkins. Raport ten uwzględnił 
wnioski z dodatkowych analiz, 
w wyniku których plany inwe-
stycyjne zmienione zostały tak, 

aby zminimalizować potencjal-
ny wpływ inwestycji na środo-
wisko. Dodatkowym atutem pro-
jektu w Dusznikach – o czym nie 
wszyscy wiedzą - jest wykorzy-
stanie najbardziej efektywnych 
i bezpiecznych rozwiązań tech-
nologicznych, w tym nowocze-
snych turbin wiatrowych.

WSA jest kolejną instytu-
cją (po Samorządowym Kole-
gium Odwoławczym) która jed-
noznacznie potwierdziła, że pro-
jekt farmy wiatrowej w Duszni-
kach został przygotowany zgod-
nie z najwyższymi standardami 
i będzie bezpieczny dla miesz-
kańców oraz środowiska natu-
ralnego. Na takie rozstrzygnięcie 
skargi w sprawie decyzji środo-
wiskowej wójta czekało w gmi-
nie wiele osób, które teraz po-
nad wszelką wątpliwość otrzyma-
ły potwierdzenie, że projekt ten 
spełnia obowiązujące normy, nie 
zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt 
ani otoczeniu.

- Wierzymy – dodaje Maciej 
Bagiński -  że budowa parku wia-
trowego w gminie Duszniki bę-
dzie naszym wspólnym sukcesem, 
a inwestycja ta stanie się trwa-
łym wsparciem dla rozwoju gminy 
oraz pozytywnie wpłynie na po-
ziom życia jej mieszkańców. 

Polski Kongres Energii Odna-
wialnej ma na celu przedsta-

wienie najnowszych prognoz oraz 
informacji gospodarczych, a tak-
że przepisów  prawnych i prak-
tycznych aspektów związanych 
z szeroko pojętym  inwestowa-
niem w odnawialne źródła energii 
(OZE) w Polsce – energię z pro-
mieni słonecznych, wiatru itp.

Realizacja projektu OZE przez 
doświadczonego inwestora w po-
dejrzliwym, niechętnym i nie-
sprzyjającym środowisku lokal-
nym jest trudna, a często niemoż-
liwa. By zmienić negatywne nasta-
wienie, niezbędne jest poszukiwa-
nie nowych praktyk, które pozwo-
lą mieszkańcom gmin mieć real-
ny wpływ na inwestycję i rozwój 
regionu. Dobrym przykładem jest 
niemiecki model spółdzielni energe-
tycznych, który był jednym z tema-
tów ostatniej XIV konferencji Pol-
skiego Kongresu Energii Odnawial-
nej w Poznaniu 15 grudnia.

Na konferencji zamykającej 
cykl Polskiego Kongresu Ener-
gii Odnawialnej odbyła się debata 
podsumowująca trzynaście regio-
nalnych wydarzeń o zielonej ener-
gii, podczas których odbyło się po-
nad 70 paneli dyskusyjnych. Na 
pierwszych konferencjach Kongre-
su na przełomie 2013 i 2014 roku 
przedstawiciele branży, choć mieli 
uwagi do projektu ustawy o OZE, 
to wyczekiwali przyjęcia jej przez 
rząd i przekazania do prac sejmo-
wych. W kolejnych wydarzeniach 
szczególnie zwracano uwagę na 
zapisy utrudniające rozwój mikro-
instalacji. Przedstawiano konkret-
ne wyliczenia inwestycji w przy-
domowe instalacje OZE dając ar-
gumenty przedstawicielom Naro-
dowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej do 
rozważenia poprawek do programu 
Prosument, który umożliwia dofi-
nansowanie tego typu przydomo-
wych instalacji. 

To tylko część uwag, jakie bran-
ża przedstawiała Ministerstwu Go-
spodarki oraz parlamentarzystom 
obecnym na konferencjach. Bar-
dzo optymistyczne były ostatnie 
wydarzenia, które pokazały pozy-
tywne przykłady budowy przydo-
mowej mikroinstalacji OZE przez 

zdeterminowanych przedsiębior-
ców bądź zwykłych obywateli. 

Dorobkiem Polskiego Kongre-
su Energii Odnawialnej jest rów-
nież to, że coraz bardziej znana 
jest idea spółdzielni energetycz-
nych między innymi dzięki wyda-
rzeniom zorganizowanych w Kra-
kowie i Kielcach na początku tego 
roku, w czasie których były pre-
mier i minister gospodarki Walde-
mar Pawlak zaczął promować tę 
koncepcję rozwoju OZE w gmi-
nach.

Spółdzielnie energetyczne po-
zwolą mieszkańcom gmin mieć re-
alny wpływ na stymulowanie lo-
kalnego rynku, powodzenie inwe-
stycji i wzrost atrakcyjności go-
spodarczej regionu. Szeroko poję-
te korzyści z tytułu realizacji inwe-
stycji w ich otoczeniu. Jej kluczo-
wą kwestię stanowi aktywne zaan-
gażowanie się samorządów i spo-
łeczności lokalnej w rozwój OZE. 
Dlaczego? Przede wszystkim to 
samorządy najlepiej znają struk-
turę i potrzeby mieszkańców, co 
pozwala na dobór i optymalizację 
modelu inwestycji dostosowanego 
do potencjału regionu. Sprawdzo-
ne pomysły takiej formy współpra-
cy możemy czerpać od naszego za-
chodniego sąsiada. 

Wydarzenie odbywa się pod 
honorowym patronatem Minister-
stwa Środowiska, ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi Marka Sawic-
kiego, posła na Sejm i przewod-
niczącego Podkomisji Stałej ds. 
Energetyki Andrzeja Czerwińskie-
go, marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego Marka Woźniaka, 
wojewody wielkopolskiego Piotra 
Florka oraz prezydenta Poznania 
Jacka Jaśkowiaka.

Polski Kongres Energii Od-
nawialnej jest jedynym w Polsce 
wydarzeniem poświęconym zielo-
nej energii o charakterze regional-
nym i cyklicznym. We wszystkich 
XIII konferencjach I oraz II edy-
cji Kongresu uczestniczyło łącz-
nie ponad 2000 osób, w tym około 
100 ekspertów. W ramach zorga-
nizowanych wydarzeń odbyło się 
ponad 70 debat i paneli dyskusyj-
nych o niemal wszystkich aspek-
tach rozwoju energii odnawialnej 
w Polsce. 
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DUSZNIKI

Nowe władze
stare wyzwania
Tegoroczne wybory samorządowe sporo zmieniły 
w wielu gminach, także w gminie Duszniki. Wybor-
cy 16 listopada zadecydowali bowiem, że w skła-
dzie nowej Rady Gminy znajdzie się wielu nowych 
radnych, a wójtem został wybrany Roman Boguś, 
który uzyskał poparcie 2294 osób (głosów ważnych 
oddano 3819). Poprzedni wójt Adam Woropaj, który 
sprawował te funkcję 25 lat zrezygnował na przeło-
mie sierpnia i września ze startowania w wyborach 
na wójta gminy Duszniki.

W poszukiwaniu 
świątecznych prezentów…
Każdy, kto 7 grudnia zawitał do Dusznik mógł poczuć 
magię zbliżających się Świąt. A wszystko za sprawą 
Kiermaszu Świątecznego, który odbył się w nie-
dzielne popołudnie w sali widowiskowej Centrum 
Animacji Kultury. 

W jednym miejscu można 
było znaleźć wiele in-

spiracji na bożonarodzenio-
we prezenty.  A o magiczną  
atmosferę tego dnia zadbał 
sam Święty Mikołaj, któ-
ry okazał się także pomoc-
ny podczas wręczania nagród 
laureatom konkursu plastycz-
nego pt. „Misiowa zakładka” 
zorganizowanego przez Bi-
bliotekę Publiczną i Centrum 
Animacji Kultury w Dusz-
nikach z okazji Światowego 
Dnia Pluszowego Misia. 

Wśród wyróżnionych, 
znaleźli się: Aleksandra Ko-
nieczna – SP Sędzinko,  Do-
minika Królik – SP Grzebie-
nisko, Marcin Starosta – SP 
Grzebienisko, Mikołaj Pe-
mepra – SP Sędzinko, Mo-
nika Kandulska SP Sędzin-
ko, Antonina Zielińska – SP 
Duszniki, Eryka Chęcik – SP 
Grzebienisko,  Jakub Prze-
woźny – SP Duszniki, Mał-
gorzata Kłossowska – SP 
Duszniki oraz Urszula Ni-
klas – SP Grzebienisko.

Pierwsza sesja Rady Gmi-
ny Duszniki kadencji 

2014-2018 odbyła się 1 grud-
nia, a uczestniczyło w niej 
15 radnych. Do momentu 
wyboru przewodniczącego, 
sesję prowadził radny se-
nior Ireneusz Tylkowski. Na 
początku obrad przewodni-
cząca Gminnej Komisji Wy-
borczej Monika Kalinowska 
wręczyła radnym zaświad-
czenia o wyborze na radne-
go, a Romanowi Bogusio-
wi - zaświadczenie o wybo-
rze na wójta. Następnie rad-
ni złożyli ślubowanie, obej-
mując tym samym mandat 
radnego na kadencję 2014-
-2018, potem nowo wybrany 
wójt złożył ślubowanie przed 
Radą Gminy, obejmując tym 
samym funkcję wójta Gmi-

ny Duszniki, na kadencję 
2014-2018. W tajnym głoso-
waniu wyłoniono przewod-
niczącego Rady Gminy, któ-
rym został Ryszard Pacholak 
oraz wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy, którym został 
Marek Liszkowski.

8 grudnia odbyła się 
druga sesja, na której radni 
wybrali przewodniczących 
i członków poszczególnych 
komisji, ustalono również 
wysokość wynagrodzenia 
dla wójta.

Po podjęciu tych niezbęd-
nych decyzji nowi radni razem 
z wójtem będą musieli zde-
rzyć się z bardziej prozaicz-
ną rzeczywistością, a proble-
mów do rozwiązania w gmi-
nie Duszniki na pewno samo-
rządowcom nie zabraknie. 

rial. Pierwotnie miało być 
sześć odcinków, ale rozpo-
częła się ogromna akcja na 
rzecz „Stawki”, przychodzi-
ły setki listów, bardzo za-
angażowała się telewizja 
i w konsekwencji, w latach 
1967 i 1968 powstało osiem-
naście odcinków.

- „Stawkę większą niż 
życie” oglądali widzowie 
nie tylko w Polsce?

-  S e r i a l  e m i t o w a -
no w wielu krajach, tak-
że w Szwecji. To zupełnie 
przedziwna historia, bo tam 
– pomimo oczywistej fik-

cji literackiej – potraktowa-
no „Stawkę” jako obraz da-
jący wyobrażenie o okupa-
cji w Polsce. O łapankach, 
aresztowaniach, brutalnych 
przesłuchaniach, obozach, 
o partyzantce. U nas mawia-
no, że to bzdura że ktoś taki 
jak Kloss nie mógłby funk-
cjonować wśród Niemców 
tak długo, że historia nie 
odnotowała takich faktów 
jak te przedstawione w se-
rialu. Oczywiście, zgadzam 
się z tym. Ale przecież nie 
chodziło o dokument, tylko 
o rozrywkę dla widza. I to 

się wszystkim autorom fil-
mu z pewnością udało.

- Praca na planie...
- ...byłem poza do-

mem półtora roku. Kręcili-
śmy w różnych miejscach – 
w Warszawie, Łodzi, Olsz-
tynie, Wrocławiu, Trójmie-
ście, Krakowie i wielu in-
nych miejscach – ale prawie 
nigdy tak, żeby wszyscy mu-
sieli być na planie jednocze-
śnie. Zawsze mieliśmy ja-
kieś dni wolne, poza tym 
w połowie realizacji wszy-
scy skorzystaliśmy z bodaj-
że dwutygodniowej przerwy 

urlopowej. Średnio wytwór-
nię opuszczał jeden odcinek 
miesięcznie. Przy dzisiejszej 
technice trwałoby to oczywi-
ście dużo, dużo krócej. Krę-
ciliśmy trzy serie po sześć 
odcinków, w każdej mia-
łem jakieś osiemdziesiąt dni 
zdjęciowych. To były ważne 
dni w moim życiu...

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

Rozmowa ta była 
opublikowana na łamach 

„Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO” 

28 lutego 2007 roku”

Nie czuję się politycznym 
zbrodniarzem
Rozmowa ze STANISŁAWEM MIKULSKIM, aktorem 
teatralnym i filmowym, odtwórcą roli Hansa Klossa w serialu 
wszech czasów „Stawka większa niż życie”
Dokończenie ze strony 3

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 

Zarząd firmy Postęp Sp. z o.o. 
życzy wszystkim pracownikom 

i mieszkańcom Pniew 
wielu radosnych i ciepłych chwil 

spędzonych w rodzinnej atmosferze, 
spełnienia wszelkich marzeń oraz pomyślności 

w życiu prywatnym i zawodowym 
w Nowym Roku.

Najserdeczniejsze życzeniaNajserdeczniejsze życzenia
udanych Świąt udanych Świąt 

Bożego NarodzeniaBożego Narodzenia
oraz oraz 

pomyślności i sukcesów pomyślności i sukcesów 
w Nowym 2015 Rokuw Nowym 2015 Roku

Szanowni Mieszkańcy!
Dziekuję wszystkim, którzy poszli na wybory

Dziekuję tym, którzy głosowali na mnie i na nasz Komitet
Gratuluję wszystkim, którzy 16 listopada wygrali!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego 2015 Roku

życzę mieszkańcom Naszej Gminy
spokoju, sukcesów i spełnienia marzeń

Michał Chojara

składaskłada
AVK Polska Sp. z o.oAVK Polska Sp. z o.o..
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Assassin’s Creed: Pojedna-
nie Oliver Bowden, tłuma-
czenie Przemysław Bieliń-
ski, cena 39,99 zł, Wydaw-
nictwo Insignis.

Najnowsza powieść z be-
stsellerowej serii. Rok 1789 
- nad Paryżem wschodzi 
świt rewolucji francuskiej. 
Uciskany przez arystokra-
cję lud powstaje. Bruk ulic 
spływa krwią – rewolucyj-
na sprawiedliwość ma wy-
soką cenę… W czasach, gdy 
bogatych i biednych dzieli 
przepaść, a kraj rozdziela-
ją wewnętrzne napięcia, Ar-
no i Élise, młody mężczy-
zna i młoda kobieta, wal-
czą, by pomścić wszystko, 
co stracili. Wkrótce zosta-
ją wciągnięci w odwieczną 
wojnę asasynów i templa-
riuszy, w świat pełen nie-
bezpieczeństw – straszniej-
szych, niż mogli sobie wy-
obrazić. 

Gotuj sprytnie jak Jamie Ja-
mie Oliver, tłumaczenie Ma-
ria Brzozowska, gatunek ku-
linaria, cena 69,99 zł, Wy-
dawnictwo Insignis.

Kolejny już album ku-
linarny Jamiego Olivera. 
Główną ideą prezentowa-
nych przepisów jest: ku-
puj mądrze, gotuj z głową, 
marnuj mniej. Ta książka 
niewątpliwie nauczy przy-
rządzić smaczne, pożyw-
ne i niedrogie posiłki. Ja-
mie proponuje bogactwo 
smaków i kolorów. Potra-
wy wprowadzające w dobry 
nastrój i dające prawdziwą 
przyjemność jedzenia. Każ-
de z dań ma korzystną cenę 
i jest tańsze niż przeciętna 
porcja na wynos. W albu-
mie czytelnik znajdzie 120 
smacznych posiłków w do-
brej cenie.

Bóg zawsze znajdzie Ci pra-
cę Regina Brett, tłumacze-
nie Olga Siara, cena 34,99 zł, 
Wydawnictwo Insignis. 

Nowa książka bestselle-
rowej autorki Reginy Brett. 
Jej książki „Bóg nigdy nie 
mruga” (2012 r.) oraz „Jesteś 
cudem” (2013) od miesięcy 
są na listach bestsellerów. 
Tej jesieni do rąk czytelni-
ków trafi oczekiwany zbiór 
felietonów, o którym autor-

ka mówi: Chciałabym na-
pisać książkę, która pomoże 
odnaleźć głębszy sens w pra-
cy oraz w życiu codziennym, 
tak by stały się one prawdzi-
wą pasją ... Moja najnowsza 
książka to coś dla tych, któ-
rzy przestali kochać to, co 
robią. I dla tych, którzy ko-
chają swoją pracę, ale pra-
gną odnaleźć głębszy sens 
także poza pracą - w innych 
sferach życia. Dla tych, któ-
rzy są bezrobotni, wykonują 
pracę poniżej swoich kwa-
lifikacji albo czują się nie-
szczęśliwi w życiu zawodo-
wym ... Dawniej myślałam, 
że tylko tacy ludzie jak Mat-
ka Teresa albo Gandhi ma-
ją życiową misję. Ale wszy-
scy ją mamy. Jak ją odna-
leźć? Wsłuchując się w swo-
je życie ...” 

Uniwersum Metro 2033: 
Mrówańcza Rusłan Miel-
nikow, tłumaczenie Paweł 
Podmiotko, cena 34,99 zł,  
Wydawnictwo Insignis. 

Na półki księgarń trafiła 
Mrówańcza Rusłana Miel-
nikowa – trzecia w tym ro-
ku powieść w serii. Jej autor 
jest Rosjaninem, autorem bli-
sko 30 powieści. Akcja Mró-
wańczy, jednej z lepiej oce-
nianych książek w serii, to-
czy się w Rostowie nad Do-
nem, gdzie w nieukończo-
nym metrze nieliczni miesz-
kańcy muszą stawić czoło 
tytułowemu zagrożeniu. Au-
tor straszy, ale i oczarowuje. 
„Kiedy pierwszy raz usłysza-
łem tytuł Mrówańcza, zapy-
tałem, pewnie podobnie jak 
i Wy: Co?!... A potem prze-
czytałem książkę i nie mia-
łem żadnych wątpliwości. 
Dlatego, że mimo dziwne-
go tytułu, to mocna i su-
gestywna powieść. Z pew-
nością jedna z najlepszych 
w Uniwersum Metra 2033. 
Niepodobna do innych. Pa-
sjonująca, a do tego mrocz-
na i liryczna.”  - Dmitry Glu-
khovsky.

Świat według Clarksona 5. 
Przecież nie proszę o wiele 
Jeremy Clarkson, tłumacze-
nie Michał Strąkow, literatu-
ra faktu / humor, cena 39,99 
zł, Wydawnictwo Insignis.

Zbiór pełnych humoru 
felietonów, w których jak 
zwykle niepoprawny Clark-
son dzieli się z nami swo-
im spojrzeniem na pełen ab-
surdów świat. Z charakte-
rystyczną ironią bezlitośnie 
obnaża bezsens wielu aspek-
tów życia we współczesnej 

cywilizacji. Książki z tej se-
rii trafiły już do wielu milio-
nów czytelników. Prywatna 
wojna, jaką Jeremy Clarkson 
prowadzi z wrogami zdro-
wego rozsądku, nie została 
jeszcze wygrana. Nasz boha-
ter powraca więc w wielkim 
stylu i swoim ostrym piórem 
rozprawia się z tym wszyst-
kim, co drażni, przeszkadza 
i irytuje.

Brudny szmal Dennis Le-
hane, tłumaczenie Mazan 
Maciejka, kategoria sensa-
cja, kryminał, cena 29,90 zł, 
Prószyński i S-ka.

Autor Rzeki tajemnic 
i Wyspy tajemnic powra-
ca. Brudny szmal to świet-
ny kryminał, historia miłości 
i opowieść o wierności sa-
memu sobie. Opowiada hi-
storię samotnego barmana 
Boba Saginowskiego, uwi-
kłanego w proceder przeka-
zywania pieniędzy lokalnym 
gangsterom w „dziuplach” – 
bostońskich knajpkach prze-
stępczego półświatka. Bob 
trafia nagle w sam środek 
nieudanego napadu rabun-
kowego i dochodzenia, ob-
nażającego przeszłość dziel-
nicy, w której przyjaciele, 
krewni i wrogowie łączą si-
ły, żeby zarobić na życie – 
bez względu na koszta… Na 
podstawie scenariusza Den-
nisa Lehane’a powstała fil-
mowa adaptacja Brudnego 
szmalu w reżyserii Michaëla 
R. Roskama. 

Cząstka ciebie Ella Harper, 
tłumaczenie Julia Szajkow-
ska, seria Kobiety to czyta-
ją!, cena 38 zł, Prószyński 
i S-ka.

Lucy i Luke Harte’owie 
mają wszystko – wymarzoną 
pracę, wspaniały dom, ko-
chającą rodzinę i wiernych 
przyjaciół. Brak im dziecka. 
Po 8 poronieniach i latach 
rozczarowań Lucy wreszcie 
jest w ciąży od 4 miesięcy 
– ona, i Luke nie posiadają 
się ze szczęścia. Ale prze-
znaczenie ma inne plany. 
W 5 rocznicę ślubu po wy-
padku samochodowym Lu-
ke zapada w śpiączkę. Lu-
cy, wspierana przez bliskich, 
stara się, by życie rozpa-
dło się jej na kawałki. Lecz 
zmieni się ono, gdy nieprzy-
tomnego Luke’a odwiedzi 
w szpitalu Stella – jego ko-
leżanka z pracy…Czy moż-
liwy jest wybór między mi-
łością życia a pragnieniem 
posiadania dziecka? Dlacze-
go ojcostwo jest często po-

strzegane jako mniej istotne 
niż macierzyństwo? Czy ła-
twiej jest wybaczyć jednora-
zową zdradę niż długotrwa-
ły romans? 

Dzieci Hitlera. Losy uro-
dzonych w Lebensborn Do-
rothee Schmitz-Köster Tri-
stan Vankann, tłumaczenie 
Agnieszka Walczy, katego-
ria Literatura faktu histo-
ria, cena 44 zł, Prószyński 
i S-ka.

Wysokie,  jasnowło-
se, niebieskookie i zdro-
we – tak miały wyglądać 
dzieci urodzone w Lebens-
bornie. Ucieleśnienie ide-
ału rasy narodowi socjaliści 
umieścili na swych sztanda-
rach i realizowali z okrut-
ną konsekwencją. Lebens-
born był ukochanym pro-
jektem Reichsführera SS 
Heinricha Himmlera. To 
on w 1935 roku zlecił je-
go założenie, kierował i po-
dejmował decyzje. Z pomo-
cą Lebensbornu „rasa aryj-
ska” miała być pielęgnowa-
na i powiększana, aby pew-
nego dnia przejąć panowa-
nie nad światem. Od 1936 
roku Lebensborn otwie-
rał domy porodowe i domy 
dziecka w Niemczech, Au-
strii i okupowanych Norwe-
gii, Belgii, Francji i Luk-
semburgu. Miały tam rodzić 
swoje dzieci zdrowe i ge-
netycznie nieobciążone ko-
biety „aryjskie”, które za-
szły w ciążę ze swoim zdro-
wym i nieobciążonym gene-
tycznie „aryjskim” mężczy-
zną. W Europie Wschodniej 
przymusowo germanizowa-
no dzieci, które wedle „hi-
gienistów rasowych” mia-
ły „dobrą krew”. A w kra-
jach zachodnio- i północ-
noeuropejskich Lebensborn  
zapewniał sobie dostęp do 
dzieci, które również ucho-
dziły za „pełnowartościowe 
rasowo”, bo ich ojcami by-
li żołnierze okupanta, a mat-
kami Norweżki, Belgijki, 
Luksemburki czy też Fran-
cuzki. Wizje przyszłości 
okazały się mrzonką. Dzie-
ci Lebensbornu nie różniły 
się od innych. Miały różne 
kolory włosów, oczu i cho-
rowały tak samo jak ich ró-
wieśnicy. Z dzieci mających 
być „przyszłą elitą”, która 
w zależności od płci przej-
mie zadania przywódcze 
bądź reprodukcyjne, wyrośli 
zwyczajni mężczyźni i ko-
biety. Lebensborn pozosta-
wił w nich jednak na zawsze 
swój ślad. I o tym właśnie 
opowiada ta książka. Dzieci 
Hitlera to owoc 17 lat pracy 
- autorce udało się dotrzeć 
do 130 spośród wielu tysię-
cy, którzy przyszli na świat 
w domach Lebensbornu lub 
zostali przez tę organizację 
przekazani do rodzin zastęp-
czych czy adopcyjnych. 

Niezwykłe liczby Fibonac-
ciego. Piękno natury i potę-
ga matematyki Ingmar Leh-
mann, Alfred S. Posamentier, 
tłumaczenie Julia Szajkow-
ska, seria Na ścieżkach nauki, 
cena 44 zł, Prószyński i S-ka.

Ciąg Fibonacciego jest 
najczęściej spotykanym 
i najbardziej intrygującym 
uporządkowanym ciągiem 
liczb w matematyce. Niezli-
czone przykłady jego wystę-
powania w rzeczywistości 
stanowią zadziwiający do-
wód na matematyczny cha-
rakter podstawowych praw 
natury. Dwaj wykładowcy 
matematyki wykazując się 
godną podziwu przenikliwo-
ścią i umiejętnością przeka-
zywania wiedzy, pokazują 
wprost nieprawdopodobną 
liczbę przykładów obecno-
ści ciągu Fibonacciego oraz 
powiązanej z nim zasady 
złotego podziału. Omawia-
ją też prawie nieograniczone 
zastosowania ciągu Fibonac-
ciego w matematyce. 

Tani drań Marcin Michni-
kowski, Wiesław Michni-
kowski, kategoria biografie 
wspomnienia, cena 39,90 zł, 
Prószyński i S-ka.

Wiesław Michnikowski 
należy do czołowych postaci 
polskiego kabaretu i estrady. 
Całe pokolenia zachwycały 
się jego piosenkami z Kaba-
retu Starszych Panów. „Ad-
dio, pomidory”, „Mija mi” 
i „Wesołe jest życie starusz-
ka” czy wreszcie niezapo-
mniany skecz „Sęk” w wy-
konaniu z Edwardem Dzie-
wońskim. Młodzi bezbłęd-
nie rozpoznają jego głos ja-
ko Papę Smerfa. Unikający 
wywiadów i przez ostatnie 
lata wycofany z życia zawo-
dowego i towarzyskiego, te-
raz w szczerej rozmowie ze 
swoim synem, Marcinem. Od 
przedwojennej Warszawy, 
przez wspomnienia z aktor-
skiej garderoby, aż po ostat-
nie lata. A jeśli do tego dodać 
ujmujący uśmiech i diabel-
nie złośliwy dowcip? Proszę 
Państwa, przed Wami Wie-
sław Michnikowski!

Trudne emocje u dzieci. Jak 

wspólnie rozwiązywać pro-
blemy w domu i w szkole. 
Dr Ross W. Greene, tłuma-
czenie Michał Konewka, se-
ria Samo sedno, cena 32,90 
zł, Wydawnictwo Edgard. 

Metoda wypróbowa-
na przez 500 000 rodziców! 
Dziecko bywa nieposłuszne 
i zbuntowane, manipuluje in-
nymi, domaga się wyłącznej 
uwagi? Jesteś zmęczony cią-
głym testowaniem granic, dą-
sami oraz krzykiem i agre-
sją? Odłóż na bok kary, na-
grody i zakazy - naucz dziec-
ko samodzielnego rozwiązy-
wania problemów i radze-
nia sobie z emocjami. Poznaj 
metodę rozwiązywania pro-
blemów poprzez współdzia-
łanie. Współpracując z dziec-
kiem, nauczysz je umiejętno-
ści, których mu brakuje: do-
stosowywania się, tolerowa-
nia frustracji i rozwiązywa-
nia problemów. Dziecko nie 
zachowuje się źle celowo, 
ono po prostu nie zna innego 
sposobu i potrzebuje twojej 
pomocy, aby nauczyć się re-
agować inaczej. Z tą książką 
nauczysz je pozytywnie re-
agować na codzienne sytu-
acje i wzmocnisz jego pew-
ność siebie. 

Wielka księga Basi i Fran-
ka Zofia Stanecka, ilustrator 
Marianna Oklejak, przedzial 
wieku 3-7 lat, cena 29,99 zł, 
Wydawnictwo EGMONT.

Franek jest mały i nie 
wszystko umie. Na szczę-
ście ma starszą siostrę Basię. 
To ona pokazuje mu świat. 
Poznają zwierzęta, kolory, 
liczby i pojazdy. Przeżywa-
ją złe i dobre humory, przy-
gody z zasypianiem, ubie-
raniem i jedzeniem. Do-
brze jest wspólnie pozna-
wać świat! W Wielkiej księ-
dze Basi i Franka znajdu-
ją się wszystkie dotychczas 
wydane opowiastki (ubiera-
nie, pojazdy, humory, kształ-
ty, pielucha, jedzenie, licze-
nie, chorowanie, samocho-
dy, zwierzaki, kolory, zasy-
pianie) oraz strony z zada-
niami dla dzieci.

Seria Czytam sobie prze-
dział wieku 5-7 lat, cena 
14,99 zl, Wydawnictwo Eg-
mont.

Czytam sobie to trzypo-
ziomowy program wspiera-
nia nauki czytania dla dzieci 
w wieku 5-7 lat. Teraz także 
historie prawdziwe! Poziom 
1 to wspaniały początek na-
uki czytania. Proste, zabaw-
ne historie są dziełem wybit-
nych polskich autorów. Opo-
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Polakom herbaty Lipton 
od zawsze kojarzyły się 

z bogatym smakiem oraz 

wybornym aromatem. Kie-
dyś były symbolem luksu-
su, przywożone z zagranicy 
i otrzymywane w paczkach. 
Od 20 lat bez problemu moż-

WOŚP i Lipton grają razem!
Marka Lipton ponownie zagra z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy. W minionym roku część do-
chodu ze sprzedaży limitowanej edycji herbaty Lipton 
Yellow Label w specjalnych opakowaniach zaprojek-
towanych przez Jurka Owsiaka marka Lipton prze-
kazała na rzecz WOŚP. W 2015 roku Lipton wspólnie 
z miłośnikami herbaty w Polsce chce powtórzyć ten 
sukces. Zagrajmy więc razem!

na je kupić w każdym sklepie 
w Polsce (w hipermarketach, 
supermarketach, dyskontach 
i tradycyjnych sklepach). 

- Lipton Yellow Label swój 
doskonały smak, kolor i aro-
mat zawdzięcza wysokiej jako-
ści kompozycji herbaty, która 
zawiera tylko najdelikatniej-
sze liście i pąki z krzewów her-
bacianych Camelia Sinensis, 
pochodzących z plantacji Lip-
tona w Kenii, Indii i Indonezji 

- wyjaśnia Andrzej Sobolczyk, 
Brand Manager marki Lipton.  

W minionym roku po 
raz pierwszy marka LIP-
TON zagrała z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomo-
cy. Tym razem ponownie 
angażuje się w akcję, któ-
ra ma na celu podtrzymać 
wysokie standardy leczenia 
dzieci na oddziałach pedia-
trycznych i onkologicznych 
oraz zapewnić godną opie-

kę medyczną se-
niorów. 

–  Z a r ó w -
no Lipton, jak 
i Wielka Orkie-
stra Świątecznej 
Pomocy są mar-
kami pełnymi 
optymizmu. Do-
ceniamy wielką 

społeczną siłę, morze opty-
mizmu i ogromną chęć po-
maganiu drugiemu człowie-
kowi, jaka tkwi w działaniach 
Jurka Owsiaka i jego Orkie-
stry. Zeszłoroczny sukces na-
szej wspólnej akcji sprawił, 
że i w tym roku pragniemy 
wraz ze wszystkimi miłośni-
kami herbaty w Polsce zagrać 
razem z WOŚP! - dodaje An-
drzej Sobolczyk, Brand Ma-
nager marki Lipton.

W niemal każdym skle-
pie w Polsce od początku 
grudnia można kupić limito-
waną edycję herbaty Lipton 
Yellow Label, którą szcze-
gólnie upodobali sobie Po-
lacy. Na paczkach widnieją 
kolorowe motywy, przypo-
minające witrażyki oraz logo 
WOŚP. Kartonik hebaty z li-

mitowanej serii Yellow Label 
zaprojektował Jurek Owsiak. 
Produkty Lipton Yellow La-
bel dostępne są w opakowa-
niach: 50, 75 i 100 torebek. 
Część dochodu ze sprzeda-
ży herbat zostanie przekaza-
na na Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy. 

Mamy dla naszych 
Czytelników 10 zesta-
wów po 3 paczki herba-
ty Lipton. Prosimy o jak 
najszybsze przysłanie 
maila na adres nagrody.
twoj.tydzien@wp.pl z ha-
słem herbata Lipton i od-
powiedzią na pytanie: 
kto zaprojektował karto-
nik herbaty z limitowanej 
serii Yellow Label?

NOWOŚCI WYDAWNICZE
wiadania 
napisane 
są krótki-
mi zdania-
mi i przy 
użyciu 23 
podstawo-
wych gło-
sek. Bar-
d z o  d u -
ża czcion-
ka ułatwia 
czytanie. 
Teoria pa-
na Alber-
ta  (Anna 
Czerwiń-
s k a - R y -
del): Al-
bert Ein-
stein był 
od dziec-
ka ogrom-
nie cieka-
wy świa-
ta. Zada-
wał pyta-
nia i szu-
kał odpo-
w i e d z i . 
P o  d r o -
dze stwo-
rzył kil-
ka wybit-
nych teo-

rii fizycznych. I zawsze tro-
chę był dzieckiem. Franek 
i miotła motorowa (Agniesz-
ka Frączek, ilustrator Joanna 
Rusinek):  Psotny Franek 
powraca! Tym razem towa-
rzyszy mu tajemniczy war-
kot. Co tak warczy i co wy-
myślił Franek? Kto polu-
bi Trolla? (Zofia Stanecka,  
ilustrator Jona Jung). Kac-
per i Plaster (Zofia Stanec-
ka, ilustrator Agnieszka Że-
lewska): Pewnego dnia Kac-
per zabiera do szkoły swoją 
fretkę  Plastra. Choć zwie-
rzątko jest nieduże, wynikną 
z tego spore kłopoty. Skła-
dam zdania, poziom 2 serii 
Czytam sobie to dobry po-
mysł na kontynuację nauki 
czytania. Połykam strony to 
3 poziom serii i sposób na 
utrwalenie nauki czytania. 
Wciągające historie, napisa-
ne dłuższymi i bardziej zło-

żonymi zdaniami są dzie-
łem wybitnych polskich au-
torów. Duża czcionka uła-
twia czytanie. Świąty Miko-
łaj (Agnieszka Tyszka, ilu-
strator Diana Karpowicz) 
Tonia  nie jest zadowolona, 
że wyjeżdża na święta do 
wujostwa. Wolałaby zostać 
w domu i piec z mamą pier-
niczki. Ten wyjazd jednak ją 
zaskoczy.

Okropny Maciuś wariuje 
z radości wiek 0-6 lat Mał-
gorzata Strękowska-Zarem-
ba,  ilustracje Marek Na-
wrocki,  wiek 0-6 lat, cena 
15,90 zł, Nasza Księgarnia. 

Uwaga, łobuziaki! Okro-
piony Maciuś jest zachwy-
cony. Spadł śnieg i zbliżają 
się święta, a Namolna Nia-
nia wyjechała ze swoim na-
rzeczonym. Okropny Ma-
ciuś może wariować z rado-
ści i nic mu w tym nie prze-
szkodzi. Chyba że… Mi-
kołaj nie będzie mu chciał 
przynieść prezentów. Prze-
cież Okropny Maciuś nie 
spełnił ani jednego dobre-
go uczynku. Trzeba to zmie-
nić! Tyle że robienie do-
brych uczynków to strasznie 
trudna sprawa. Psia ość! 

Odjechany kalendarz cwa-
niaczka 2015 Jeff Kinney, 
tłumacz Joanna Wajs, prze-
dział wieku 6-14, cena 24,90 
zł, Nasza Księgarnia.

Nie wiesz, kiedy wypada 
Międzynarodowy Dzień Se-

ra? Spokojnie! W roku 2015 
to Greg Heffley będzie ci 
przypominał o wszystkich 
ważnych uroczystościach 
rodzinnych i państwowych. 
A także o świętach, o któ-
rych może byś wolał nigdy 
nie usłyszeć...

Wielka księga detektywa Po-
zytywki Grzegorz Kasdepke, 
ilustrator, Piotr Rychel, prze-
dział wieku 0-6, cena 49,90 
zł, Nasza Księgarnia.

Wielka księga detekty-
wa Pozytywki” składa się 
z czterech wcześniej wyda-
nych tytułów: „Detektyw 
Pozytywka”, „Nowe kłopo-
ty detektywa Pozytywki”, 
„Pamiątki detektywa Pozy-
tywki” oraz „Wakacje de-
tektywa Pozytywki”. Książ-
ka zawiera wszystkie „kry-
minalne” sprawy, z jakimi 
dotąd zmierzył się bohater. 
Podążając tropem detekty-
wa Pozytywki, czytelnicy 
mogą samodzielnie rozwią-
zywać zagadki. O tym, czy 
znaleźli prawidłowe rozwią-
zanie, przekonają się na koń-
cu książki.

Prezent dla Cebulki Fri-
da Nilsson, tłumaczenie 
Agnieszka Stróżyk, ilustracje 
Maria Nilsson Thore, katego-
ria wieku 6+, cena 49,90 zł, 
Wydawnictwo Zakamarki. 

Wzruszająca opowieść 
w 25 rozdziałach do czytania 
nie tylko w grudniowy wie-
czór! Zbliża się Boże Naro-

dzenie. Cebulka ma dwa ma-
rzenia: dostać pod choinkę ro-
wer i tatę. Mama mówi, że ro-
wer jest za drogi, i prosi Ce-
bulkę, by wymyślił sobie ja-
kiś inny prezent. Nie wygląda 
też na to, żeby mama chciała 
odszukać tatę Cebulki w da-
lekim Sztokholmie. Cebulka 
bierze sprawy w swoje ręce – 
tylko jak daleko można się po-
sunąć, by zdobyć to, czego się 
pragnie? Frida Nilsson znana 
jest z książki Moja mama Go-
rylica, a Maria Nilsson Thore 
z ilustracji do książek Dziwne 
zwierzęta, Inna podróż oraz 
Sens życia. 

Wigilia Mamy Mu i Pana 
Wrony Jujja Wieslander, tłu-
maczenie Michał Wronek-
-Piotrowski, ilustracje Sven 
Nordqvist, kategoria wieku 
3+, cena 25,90 zł, Wydaw-
nictwo Zakamarki. 

Kolejna historia o Mamie 
Mu i Panu Wronie – tym ra-
zem w świąteczno-zimowej 
atmosferze. Czy Pan Wro-
na naprawdę musi sam sobie 
zrobić prezent pod choinkę, 
czy też ktoś będzie o nim pa-
miętał w Wigilię? Smakowi-
te dialogi, niebanalny humor, 
wyraziste charaktery boha-
terów oraz pełne zaskakują-
cych szczegółów ilustracje 
sprawiają, że przy książkach 
o Mamie Mu i Panu Wronie 
dobrze bawi się cała rodzina. 
Polecamy także inne tytuły 
serii: Mama Mu na huśtawce,  
Mama Mu na sankach, Mama 
Mu sprząta, Mama Mu budu-
je, Kolorowanka Mamy Mu 
i Pana Wrony, Mama Mu na-
bija sobie guza, Mama Mu na 
rowerze i inne historie, Ma-
ma Mu czyta i Mama Mu na 
drzewie i inne historie.

Łatwa dieta
Dieta Allévo to nowoczesny program kontroli wagi, oferu-

jący niskokaloryczne posiłki (zupy i koktajle), zamien-
niki posiłków (batony) oraz produkty uzupełniające (Allévo 
Weight Loss - błonnik pokarmowy), a także bezpłatną apli-
kację wirtualnego Trenera Kontroli. Allévo oferuje 3 nowe 
warianty: Zupę grzybową, Baton kawowo-czekoladowy 
oraz Mix Pack 2.

Zupa grzybowa w formie proszku do wymieszania z wo-
dą może zastąpić wszystkie, lub wybrane posiłki w ciągu 
dnia (dieta bardzo niskokaloryczna, VLCD - very low calo-
rie diet). Jedno opakowanie zawiera 5 saszetek po 31 g (ok. 
29 zł), co odpowiada 5 posiłkom w ciągu dnia. Dieta opraco-
wana jest tak, aby spożywać 5 posiłków co ok. 3 godziny. Po-
siłki VLCD są dobrze zbilansowane, dostarczają wszystkich 
niezbędnych składników odżywczych, w tym witamin, któ-
re pomagają zachować energię i sprawiają, że nie czujemy 
się osłabieni. Pięć kompletnych posiłków dostarcza ok. 550 
kcal. Baton o smaku kawowo-czekoladowym  -  zamiennik 
posiłku nie zawiera cukru. Batony są idealne dla osób, któ-
re nie wyobrażają sobie życia bez słodyczy, a stanowią peł-
nowartościowy i smaczny posiłek, po który można sięgnąć 
niemal o każdej porze. Cena: ok. 7,9 zł, 66 g. Mix Pack 2 – 
to nowy zestaw pozwalający wypróbować trzy smaki: 2 sa-
szetki Zupy brokułowej z bazylią i kaszą kuskus, 2 saszetki 
Koktajlu o smaku bananowo-malinowym i 2 saszetki Zupy 
grzybowej.  Cena: ok. 34 zł, 6 saszetek po 31 g. 

ZDROWIE
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Z KOMPUTEREM

„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

Casanowa po przejściach 
film USA 2014, komedia 86 
min, język angielski, pol-
ski /lektor, napisy/, reżyse-
ria John Turturro,  obsada: 
Woody Allen, John Turturro, 
Sharon Stone, Vanessa Para-
dis, Sofia Vergara, producent 
Kino Świat. 

Król komedii Woody Al-
len przebojami – „Zakocha-
ni w Rzymie”, „O północy 
w Paryżu”, czy „Co nas kręci, 
co nas podnieca”, udowodnił, 
że jak mało kto potrafi lekko 
i dowcipnie opowiadać o mi-
łości. Teraz pod jego fachową 
opieką John Turturro spróbu-
je sił w najstarszym zawodzie 
świata i na własnej skórze po-
czuje... nagi instynkt Sharon 
Stone, francuski wdzięk Va-
nessy Paradis i latynoski tem-
perament Sofii Vergary. No-
wojorski antykwariusz Mur-
ray (Woody Allen) ma pro-
blemy finansowe. Postanawia 
namówić nieśmiałego przyja-
ciela – kwiaciarza Fioravan-
te (John Turturro), na spo-
tkanie ze swoją dermatolog 
(Sharon Stone). Nie chodzi 
jednak o zwyczajną wizytę, 
tylko o spełnienie seksual-
nych fantazji znudzonej ży-
ciem pani doktor. Oczywiście 
za „skromną opłatą”. Fiora-
vante, choć z oporami, zgadza 
się na propozycję. W końcu 
czego nie robi się dla przyja-
ciół w potrzebie? Tak zaczyna 
się dochodowy biznes dwójki 
panów, który z dnia na dzień 
przynosi większe zyski, gdyż 
sława kochanka do wynajęcia 
zatacza coraz szersze kręgi.

Królowa Śniegu film DVD 
Rosja 2013, animacja, bajka 
73 min,  polski dubbing, 
reżyseria Barbe Vladlen, 
Maksim Sveshnikov. 

Pełna magii i humoru 
przygodowa animacja dla 
całej rodziny na podstawie 
jednej z najpiękniejszych 
baśni Hansa Christiana An-
dersena. Zła Królowa Śnie-
gu zamierza zmrozić serca 
wszystkich ludzi i pozbawić 
ich emocji. Jeżeli ten nie-
cny plan się powiedzie, ar-
tyści i sztuka na całym świe-
cie znikną, a ludzie zapo-
mną, czym są miłość, przy-
jaźń i dobro. Jednak magicz-
ne lustro Królowej podpo-
wiada, że Gerda i Kai, dzieci 
słynnego mistrza wyrobów 
ze szkła, mają moc, by po-

krzyżować jej plany. Sługom 
Królowej udaje się zwabić 
chłopca i porwać go do lo-
dowej krainy. Mała i odważ-
na Gerda, wraz z przyjaciół-
mi, wyrusza w magiczną 
podróż prosto do pięknego 
i niebezpiecznego świata zi-
my i mrozu, aby uratować 
brata i powstrzymać okrut-
ną Królową.

Czarnoksiężnik z Oz - Po-
wrót Dorotki film DVD 
USA 2014, animacja, baj-
ka 88 min., polski dubbing,  
reżyseria Will Finn, Dan St. 
Pierre.

Twórcy obsypanych 
Oscarami klasyków ze stu-
dia Walta Disneya: Król 
Lew, Piękna i Bestia, Poca-
hontas i Mała Syrenka za-
praszają na fantastyczną po-
dróż do jednego z najwspa-
nialszych światów, jakie wy-
czarowała ludzka wyobraź-
nia. Czarnoksiężnik z Oz: 
Powrót Dorotki to konty-
nuacja niezapomnianej po-
wieści Lymana Franka Bau-
ma. Chociaż od powrotu 
Dorotki z Oz minęła zaled-
wie chwila, na dziewczynkę 
czeka już kolejna przygoda. 
Wezwana przez przyjaciół – 
Stracha na wróble, Tchórz-
liwego Lwa i Blaszanego 
Drwala, ponownie przenosi 
się do zaczarowanej krainy. 
Na miejscu odkrywa, że pod 
jej nieobecność władzę nad 
Oz przejął brat Złej Czarow-
nicy z Zachodu – okrutny 
i przebiegły Błazen. Jedy-
ną osobą zdolną powstrzy-
mać złoczyńcę jest Dorotka. 
Aby tego dokonać, dzielna 
dziewczyna będzie musia-
ła udać się w daleką podróż 
do Szmaragdowego Grodu. 
Zanim tam dotrze, by zmie-
rzyć się z Błaznem, przeży-
je mnóstwo przygód, spotka 
starych znajomych oraz zu-
pełnie nowych, zaskakują-
cych sojuszników.

Prezenty 
pod choinkę
Mamy dla naszych 

Czytelników prezenty 
ufundowane przez Kino 
Świat – po 3 filmy: Czar-
noksiężnik z Oz: Powrót 
Dorotki, Królowa Śniegu 
oraz Casanowa po przej-
ściach, do którego do-
łączone są też filmowe 
koszulki dla Pań z napi-
sem Casanowa po przej-
ściach (z przodu) wie co 
nas kręci i co nas podnie-
ca (na plecach).  Prosimy 
o jak najszybsze przysła-
nie maila na adres: na-
grody.twoj.tydzien@wp.
pl z hasłem FILMY i po-
daniem tytułu  wybrane-
go filmu. 

 

Potwory w Tokio autor Ri-
chard Garfield, 2-6 graczy od 
8-108 lat, czas rozgrywki 30 
minut, cena 119,90 zł, Wy-
dawnictwo Egmont.

Polska wersja światowe-
go bestsellera „King of To-
kyo” została Grą Roku 2014. 
Tytuł Gry Roku przyznawa-
ny jest planszówkom, któ-
re cechuje nie tylko wyso-
ka jakość wykonania, ale 
też zachęcają do wspólne-
go spędzania czasu w gro-
nie rodziny i znajomych oraz 
rozbudzają zainteresowania 
nowych graczy. Polski suk-
ces „Potworów w Tokio” po-
twierdzają 22 zdobyte nomi-
nacje oraz nagrody na całym 
świecie: Najlepsza gra plan-
szowa (Włochy 2012), Naj-

lepsza gra dziecięca (USA 
2012), Najlepsza gra rodzin-
na (USA 2012), Najlepsza 
gra imprezowa (USA 2012), 
Najlepsza gra rodzinna (Ho-
landia 2013). Potwory w To-
kio to emocjonująca kościa-
na gra imprezowa przezna-
czona dla 2 do 6 graczy, po-
lecana osobom powyżej 8 
lat. Autorem gry jest Richard 
Garfield, amerykański pro-
fesor matematyki. Rewela-
cyjne ilustracje do gry stwo-
rzył Benjamin Raynal. Gra 

FARMING SIMULATOR 
15 gra PC, wersja polska 
z napisami, cena 79,99 zł lub 
129,99 zł (edycja kolekcjo-
nerska), CD Projekt.  

Szósta edycja najpopular-
niejszego symulatora rolnicze-
go od studia Giants Software. 
W grze prowadzimy własną 
farmę. Tym razem akcja to-
czy się w dwóch różnych śro-
dowiskach (nowością są ob-
szary skandynawskie). Do in-
nowacji należy też dodanie 
przemysłu drzewnego, myjni 
oraz nowych marek sprzętu. 
W Farming Simulator 15 od-
kryjesz fascynujący świat ży-
cia i pracy na gospodarstwie, 
hodowli zwierząt: krowy, ku-
ry i owce, oraz uprawy roślin 
i sprzedaży, w tym w Euro-
pie Północnej. Zarządzaj la-
sami dzięki produkcji drew-
na! Myjnie pomogą utrzymać 
pojazdy w czystości. Możesz 
zarządzać gospodarstwem 

wraz z 15 przyja-
ciółmi w trybie on-
line lub w sieci lo-
kalnej. Możesz tak-
że korzystać z mo-
dyfikacji, pojaz-
dów i sprzętu gra-
czy z całego świata, 
co zwiększa w spo-
sób niemal nieogra-

niczony zawartość gry! Ponad 
100 pojazdów i narzędzi, po-
nad 40 licencjonowanych ma-
rek, takich jak: New Holland, 
Case IH, Deutz-Fahr, Ponsse, 
Husquarna, Karcher i inne. 

WIEDŹMIN GRA PRZY-
GODOWA gra PC/MAC  ję-
zyk polski, cena 39,99 zł, 
gratis mapa świata gry, CD 
PROJEKT.

Komputerowa wersja 

gry planszowej stworzonej 
przez Ignacego Trzewiczka, 
wielokrotnie nagradzanego 
twórcy gier planszowych. 
Wiedźmin Gra Przygodo-
wa jest osadzona w mrocz-
nym świecie fantasy, w któ-
rej o życiu lub śmierci potra-
fi zdecydować garść złota, 
a krwiożercze potwory tylko 
czekają na dogodny moment, 
aby zatopić w graczach swo-
je szpony. Zupełnie nowa, 
przygoda w świecie stwo-
rzonym przez Andrzeja Sap-
kowskiego. Geralt, Tris, Ja-
skier i Yarpen-czwórka bo-
haterów, charakterystycz-
nych dla wiedźmińskiej sa-
gi, każdy z własnym zesta-
wem umiejętności. Emocjo-
nująca historia i misje pełne 
niebezpieczeństw. Gra moż-
liwa jest do czterech graczy 
na jednym komputerze lub 
przez sieć.

GRY PLANSZOWE

NOWOŚCI DVD
Specjalnie na palce

Palce najczęściej ulega-
ją drobnym skalecze-

niom i zadrapaniom. Salve-
quick Finger Mix to ze-
staw plastrów specjalnie za-
projektowanych tak, by le-
piej dopasowywały się do 
dłoni i palców. Plaster-ban-
daż jest dłuższy niż standar-
dowy i może być kilka ra-
zy zawijany wokół palca, by 
naprawdę dobrze do niego 
przylegać. Plaster w kształ-
cie „motylka” dzięki specjal-
nym skrzydełkom umożli-
wia lepsze umocowanie opa-
trunku wokół opuszka palca. 
Plastry Finger Mix: są wodo-
odporne, wykonane z opa-
tentowanego materiału (mi-
kroperforowany polietylen), 
który pozwala odprowadzać 
wilgoć z rany i zapewnia jej 
przewiewność, mają cienki, 
bardzo chłonny opatrunek, 
są elastyczne i odporne na 
brud. W zestawie jest 18 pla-
strów: 10 extra długich, 4 
opatrunki „motylek”, 4 pro-
stokątne średnie. Cena: ok. 
8,50 zł.

Najważniejszy jest spokój

Relana® Forte marki 
Pharbio jest naturalnym do-
stępnym bez recepty lekiem 
zalecanym jest w łagod-
nych stanach napięcia ner-
wowego i okresowych trud-
nościach w zasypianiu. Re-
lana® Forte jest zalecany, 
gdy niepokój i nerwowość 
występują w łagodnym natę-
żeniu zarówno w dzień, jak 
i w nocy. Relana® Forte za-
wiera wyciąg z korzenia ko-
złka lekarskiego (Valeriana 
officinalis) w ilości 200 mg 
na jedną tabletkę powlekaną. 
Zawartość wyciągu z korze-
nia kozłka w jednej tablet-
ce odpowiada w przybliże-
niu 1200 mg korzenia kozł-
ka lekarskiego. W leczeniu 
łagodnych stanów napięcia 
nerwowego zaleca się sto-
sowanie 1-2 tabletek leku 
maksymalnie 3 razy na dobę. 
Przed użyciem należy zapo-
znajć się z ulotką. Cena  ok. 
17 zł, 20 tabletek.

ma dość proste i pomysłowe 
zasady. Zróżnicowane kar-
ty sprawiają, że poszczegól-
ne rozgrywki są niepowta-
rzalne. Wciel się w jednego 
z potworów i dołącz do wal-
ki o dominację nad Tokio. 
Atakuj inne potwory, lecz 
swoje rany i zdobywaj ener-
gię, która pozwoli ci stać się 
jeszcze bardziej przerażają-
cym monstrum. Istnieją dwie 
drogi do zwycięstwa: znisz-
czenie Tokio lub unicestwie-
nie innych potworów. 

ZDROWIE
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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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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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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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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
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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

Nicolas Cage, aktor
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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 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller, redaktor 
naczelny Playboy’a

Piotr Machalica, aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz, mini-
ster finansów

Artur Barciś, aktor

Rok IX                Numer 18/236                28 września 2011                 ISSN 1734-5294                 www.twoj-tydzien.pl                  e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                 GAZETA BEZPŁATNA

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

Rok IV    Numer 22-23/93-94    9 listopada 2005    ISSN 1734-5294    www.twoj-tydzien.prv.pl     e-mail: twoj-tydzien@wp.pl     Nr indeksu 373001    CENA 1,50 zł  (w tym 7% VAT)

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski, aktor
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Następny numer 
25 kwietnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

I POGWARANCYJNY
TEL. 61 868-44-61
POZNAŃ-ŁAWICA, 

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Ukryty cel Ukryty cel 
wizyty wizyty 
dziennikarzy dziennikarzy 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

stronstronyy 3, 4 3, 4

Jazda ze Jazda ze 
szczyptszczyptą ą 

seksapiluseksapilu
Rozmowa z IZABELLĄ MIKO, 
aktorką i modelką

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

Izabella Miko, aktorka 
i modelka

Zbigniew Hołdys, muzyk

Cezary Żak, aktor

Rok X                  Numer 13-14/255-256               25 lipca 2012                ISSN 1734-5294                www.twoj-tydzien.pl                e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                GAZETA BEZPŁATNA

Następny numer 
22 sierpnia 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
„Leczyli” zgniłą 
surówkę

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

I POGWARANCYJNY
TEL. 61 868-44-61
POZNAŃ-ŁAWICA, 

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

strony 3 i 4

Czytaj dodatek

RobiRobię ę wszystko, wszystko, 
by by żżyyć ć uwauważżnienie

Rozmowa Rozmowa 
z TOMASZEM z TOMASZEM 
KOTEM,  KOTEM,  
aktorem aktorem 
filmowym filmowym 
i teatralnymi teatralnym

Tomasz Kot, aktor

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
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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

Tylko 
1,50 zł
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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

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,
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, 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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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 

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 
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

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

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn, 
wybitny aktor i pedagog

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!

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

Otrzymaliśmy liczne sygnały od Czytelników, że ma-
ją kłopoty ze zdobyciem „Twojego TYGODNIA WIEL-
KOPOLSKIEGO” rozdawanego na ulicach Poznania. Te-
raz nie ma już z tym problemów, bo o „TTW” można pytać 
w 19 punktach rozsianych po całym Poznaniu – na parkin-
gach strzeżonych USI SPÓŁDZIELNI WIELOBRANŻO-
WEJ w Poznaniu.

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. Rusa przy bl. 10/ul. Kurlandzka
•os. Czecha przy bl. 114-128/ul. Kurlandzka
•os. Bolesława Chrobrego przy bl. 13,14
•os.  Bolesława Śmiałego przy bl. 15/ul. 

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

Twój TTwój TYDZIEŃYDZIEŃ do ręki do ręki

DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 
Specjalista pediatra, pulmunolog 

i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 

Diagnostyka 
nawracających infekcji dróg 

oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 
Swarzędz os. Raczyńskiego 3/27 (domki) 

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

Wizyty domowe 
nagłe przypadki codziennie 

tel. 818-60-57  tel. kom. 602-693-199
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Masa  własna nowe-
go Audi Q7 to zale-

dwie 1995 kg (w wersji 
3.0 TDI) – to najlżejszy mo-
del w tej klasie. W porów-
naniu do poprzednika, wa-
ży o 325 kg mniej. Dzięki 
lekkiej, wielomateriałowej 
konstrukcji karoserii i dzię-
ki nowemu podwoziu, sa-
mochód jest bardzo wygod-
ny, a jednocześnie charak-
teryzuje się typowymi dla 
Audi sportowymi osiągami 
i niskim współczynnikiem 
emisji dwutlenku węgla. In-
żynierom z Ingolstadt uda-
ło się w nowym Q7 znacz-

nie zmniejszyć zużycie pa-
liwa: aż o 28 procent w sil-
niku TFSI i o 23 procent 
w jednostce TDI.

Jednostki napędowe no-
wego Audi Q7 charaktery-
zują się najlepszymi parame-
trami w segmencie dużych 
SUV-ów z napędem na czte-
ry koła. Silnik 3.0 TDI o mo-
cy 200 kW (272 KM) i mo-
tor 3.0 TFSI o mocy 245 kW 
(333 KM), rozpędzają nowe 
Audi Q7 od 0 do 100 km/
h w 6,1 sekundy (TFSI) lub 
w 6,3 sekundy (TDI). Wyso-
koprężna jednostka V6 spala 
średnio zaledwie 5,7 l oleju 

napędowego na 100 km (149 
g CO2 na km).

Niewątpliwą atrakcją te-
go modelu jest bogaty zestaw 
nowych systemów wsparcia 
kierowcy, oferujące nawet 
takie rozwiązania jak ada-
ptacyjny tempomat z auto-
matyczną regulacją odległo-
ści między poruszającymi 
się pojazdami adaptive cru-
ise control z asystentem jaz-
dy w korkach. Na świecie 
nie ma obecnie pojazdu, któ-
ry w standardzie oferował-
by więcej.

Audi Q7 e-tron quattro, 
które na rynku pojawi się za 

jakiś czas, będzie pierwszą 
w ofercie tej marki hybrydą 
typu plug-in z silnikiem wy-
sokoprężnym. Dysponują-
ce mocą 275 kW (373 KM) 
i momentem obrotowym 
rzędu 700 Nm, będzie za-
razem pierwszą w segmen-
cie SUV-ów premium die-
slowską hybrydą typu plug-
-in z napędem na cztery ko-
ła quattro. Spalanie wyniesie 
zaledwie 1,7 litra oleju na-
pędowego na 100 km (mniej 
niż 50 g CO2 na km), a jed-
no pełne ładowanie akumu-
latora wystarczy by pokonać 
odcinek 56 km.

Nowe Audi Q7 

Nowym Audi Q7, koncern z In-
golstadt wyznacza standardy 
w segmencie SUV-ów premium. 
Ciężar zmniejszony o 325 kg 
i nisko położony środek ciężko-
ści sprawiają, że samochód jest 
bardzo zwrotny. Jest przy tym 
najbardziej przestronnym mode-
lem w segmencie. Chociaż jego 
wymiary zewnętrzne zmniejszy-
ły się, to wnętrze oferuje teraz 
znacznie więcej miejsca dla pa-
sażerów i bagażu. 

Nowa Škoda Superb 
zostanie pokazana w Genewie
Zbudowana w zupełności od podstaw nowa odsłona 
flagowego modelu Škody właśnie zakończyła z po-
wodzeniem swoje ostatnie testy przeprowadzane 
między innymi na południu Europy. 

Trzecia generacja ŠKO-
DY Superb wyróżnia 

się imponującą funkcjonal-
nością zamkniętą w jesz-
cze atrakcyjniejszej formie. 
Przestronność kabiny i po-
jemność bagażnika zostały 
po raz kolejny zwiększone, 
wyznaczając nowy standard 
tego segmentu. 

Wykorzystując zaawan-
sowaną technologicznie kon-
cepcję nowy model Škody 
wprowadza do swojego seg-
mentu zalety zarezerwowa-

ne dotychczas dla samocho-
dów klasy wyższej. Nowa 
generacja modelu Superb re-
prezentuje nowy poziom pod 
względem komfortu, syste-
mów rozrywki i synchroni-
zacji z urządzeniami przeno-
śnymi, bezpieczeństwa, eko-
logii, osiągów i niskich kosz-
tów eksploatacji.

Nowa ŠKODA Superb 
zostanie zaprezentowana na 
Międzynarodowych Targach 
Samochodowych w Gene-
wie w marcu 2015 roku.
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Przygotuj samochód do zimy
Każdy kierowca wie, że zima to szczególnie trudny okres dla samochodu. Nie-
którzy w tym czasie nie wyprowadzają nawet swoich aut z garażu. Wystarczy 
jednak kilka prostych zabiegów, aby przygotować pojazd do tych wymagających 
warunków. I nie chodzi jedynie o wymianę opon.

Mimo iż współczesne sa-
mochody są wyposażo-

ne w coraz bardziej zaawan-
sowane rozwiązania, to zimą 
w kilku podstawowych aspek-
tach nadal wymagają troski 
z naszej strony. Ujemne tem-
peratury, sól i piach na dro-
gach oraz wszechobecna wil-
goć sprawiają, że eksploatacja 
auta staje się utrudniona. Jak 
ustrzec się problemów?
ZADBAJ O NADWOZIE

Nawet niewielkie ogniska 
korozji po kilku zimowych 
miesiącach mogą okazać się 
poważnym problemem. Z te-
go względu powinniśmy do-
kładnie przyjrzeć się stano-
wi powłoki lakierniczej i za-
bezpieczyć miejsca, w któ-
rych zauważymy rdzę. Przed 
zimą auto dobrze będzie też 
dokładnie umyć oraz zabez-
pieczyć twardym woskiem. 
Dzięki takiemu zabiegowi bę-
dzie bardziej odporne na za-
brudzenia, a tym samym ła-
twiejsze do mycia. Nie zapo-
mnijmy również o gumowych 
uszczelkach, które w trud-
nych, zimowych warunkach 
mogą przymarzać do meta-
lowych elementów karoserii, 
a stąd już krótka droga do ich 
uszkodzenia. Do zabezpiecze-
nia uszczelek najlepsze będą 
specjalne preparaty na bazie 
silikonu.

ZADBAJ 
O BEZPROBLEMOWY 

ROZRUCH
W okresie zimowym 

akumulator to jeden z głów-
nych winowajców proble-
mów z uruchomieniem sa-
mochodu. Przy wyjątkowo 
niskich temperaturach i nie-
odpowiedniej eksploatacji 
skapitulować potrafią nawet 
stosunkowo nowe baterie.

Warto zauważyć, że już 
w temperaturze -18 stopni 
Celsjusza akumulator ma 
około 50 procent mocy roz-
ruchowej, natomiast silnik 
stawia opory o 50 procent 
większe. Te wartości dobrze 
obrazują, że w pełni spraw-
ny układ elektryczny samo-
chodu zimą ma szczególne 
znaczenie.

Dobrym pomysłem bę-
dzie sprawdzenie w serwisie 
prądu ładowania oraz prą-
du upływu na postoju. To 
rutynowa czynność serwi-
sowa, najczęściej bezpłat-
na. Samodzielnie możemy 
wyczyścić połączenia bie-
gun-klema, sprawdzić stan 
przewodów oraz oczyścić 
powierzchnię akumulatora. 
Zabrudzony akumulator jest 
rozładowywany przez prądy 
pełzające, zaśniedziałe połą-
czenia powodują spadek na-
pięcia, a zbyt duże lub małe 
napięcie ładowania prowa-
dzi do trwałego uszkodze-
nia baterii.

ZADBAJ O PŁYNY 
EKSPLOATACYJNE

Letni płyn w spryskiwa-
czu przy niskich tempera-
turach może okazać się po-

ważnym problemem. Zama-
rzając zwiększa objętość, co 
z pewnością nie służy kana-
likom oraz spryskiwaczom 
i prowadzi do ich uszkodze-
nia. Jeszcze bardziej istotny 
jest płyn w układzie chło-
dzenia. Warto sprawdzić 
temperaturę jego krzepnię-
cia zwłaszcza, jeżeli nie je-
steśmy do końca pewni, 
co właściwie znajduje się 
w chłodnicy naszego samo-
chodu.

Płyn chłodzący nie po-
winien krystalizować się do 
-37 stopni Celsjusza, w prze-
ciwnym razie w czasie zimy 
może zamarznąć i uszkodzić 
chłodnicę, a nawet blok sil-
nika, co z pewnością wyge-
neruje ogromne koszty na-
prawy. Do pomiaru tempera-
tury krzepnięcia płynu służy 
specjalne urządzenie, które 
jest na wyposażeniu więk-
szości warsztatów samocho-
dowych.

O CO JESZCZE 
WARTO ZADBAĆ?
Przygotowując auto do 

zimy, powinniśmy zwró-
cić uwagę na pozornie ma-
ło istotne drobiazgi, które 
jednak mogą sprawić wie-
le kłopotu. Ważne są przede 
wszystkim wycieraczki, któ-
re w zimowych miesiącach 
mają do wykonania szcze-
gólnie trudną pracę, a jed-
nocześnie istotnie wpływa-
ją na nasze bezpieczeństwo. 
Nowe pióra nie będą du-
żą inwestycją, a z pewnością 
znacząco poprawią komfort 
jazdy. Nie zaszkodzi wy-
miana dywaników na gu-
mowe. Te welurowe dzia-
łają niczym gąbka, kumu-
lują wilgoć i zimą nie mają 
szansy wyschnąć we wnę-
trzu samochodu. Można za-
opatrzyć się również w kilka 
akcesoriów np. kable rozru-
chowe, saperka czy odmra-
żacz do zamków – w niespo-
dziewanych sytuacjach mo-
gą okazać się bezcenne.




