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Lepiej się wchłania
Żelazo jest składnikiem 

hemoglobiny transportującej 
tlen do komórek całego ciała, 
pomaga zmniejszyć uczucie 
zmęczenia i znużenia. Bio-
fer, suplement diety marki 
Pharbio zawiera dwa rodza-
je żelaza: HEMOWE (obec-
ne w produktach pochodze-
nia zwierzęcego) i NIEHE-
MOWE (znajdujące się w produktach pochodzenia roślin-
nego). Badania kliniczne potwierdzają, że Biofer jest le-
piej wchłaniany niż inne preparaty ze związkami żelaza 
z dobrą tolerancją. Biofer   jest polecany kobietom cię-
żarnym oraz karmiącym, nastolatkom w okresie wzro-
stu, osobom starszym, a także bardzo aktywnym fizycz-
nie i tym, które nieprawidłowo się odżywiają (np. stosują 
diety odchudzające). Cena 40 tabletek – ok. 15 zł, 80 ta-
bletek – ok. 23 zł.

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

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

ZAPRASZAM 
od wtorku do piątku

9.00 – 20.00
soboty 8.00 – 14.00

Remigia Blandzi

Kosmetyki Bacchara 
Professional

ZDROWIE

Kosmiczna Gwiazdka w Sephora.

Mamy dla naszych Czytelniczek 5 zestawów od firmy SEPHORA zawierające  6 
śnieżnych kul musujących do kąpieli. Prosimy  o jak  najszybsze przysłanie maila 
na adres nagrody.twoj.tydzien@ wp.pl z hasłem Kosmiczna Gwiazdka i odpowiedzią 
na pytanie: jaka maskotka jest symbolem tegorocznej gwiazdki Sephora?

Delikatna 
ochrona 

Vagisil Płyn do hi-
gieny intymnej o zba-
lansowanym pH  zo-
stał stworzony specjal-
nie do codziennej pielę-
gnacji intymnej. Oczysz-
cza bardzo troskliwie 
i wspiera naturalne funk-
cje ochronne. Intymna 
pielęgnacja specjalnie 
skierowana na równo-
wagę pH jest szczegól-
nie wskazana np. w przy-
padku stresu fizycznego 
lub emocjonalnego, sto-
sowania konserwantów, 
aktywności seksualnej, 
terapii medycznych. 15 
zł /250 ml

Lekki 
szampon

W A X  D a i l y 
szampon to kosme-
tyk codzienny do 
włosów zniszczo-
nych cienkich bez ob-
jętości. Szampon do 
codziennego mycia 
skóry głowy i wło-
sów“ myje delikat-
nie i skutecznie. Na-
daje gładkość, obję-
tość i połysk włosom, 
nie obciąża włosów 
i odżywia skórę gło-
wy. Cena: 22,20 zł / 
250 ml.

Rozgwieżdżone palety, ko-
smiczne ekstrakty do ką-

pieli, opalizujące lakiery, per-
fumowane wody księżyco-
we, roziskrzone kremy, astro-
nomiczny makijaż...  Pudeł-
ka z prezentami w biało czar-
ne pasy, przybrane migotliwą 
czerwienią i kosmiczne pale-
ty do makijażu o kosmicznych 

kolorach. Taka konstelacja pre-
zentów, magicznych i niepraw-
dopodobnych przyciągnie nas 
przed świętami do sklepów Se-
phora. Gwiazdka 2015, w Sepho-
ra, będzie międzygalakty-szy-
kowna! Podążaj za gwiazdami... 
i poczuj kosmiczne wibracje po-
zaziemskiej Gwiazdki... bar-
dzo, bardzo specjalnej!

Preparat nasic to aerozol, któ-
ry jest pomocny w wypadku kata-
ru. Udrożnia nos i odbudowuje je-
go błonę śluzową. Efekt w posta-
ci łatwiejsze-
go oddychania 
przez nos na-
stępuje już po 
5-10 minutach 
od zastosowa-
nia preparatu. 
Cena: ok 15 zł/

10 ml. 
Na drażniący suchy kaszel i ból 

gardła warto wypróbować syrop ju-
nior – angin dla dzieci od 1. roku ży-
cia. Syrop o smaku czereśniowym za-
wiera składniki w postaci porostu is-
landzkiego i malwy, które wytwarza-
ją na błonie śluzowej podwójną war-
stwę ochronną. 15,60 zł / 100 ml. 

GROPRINOSIN- zwal-
cza wirusy i zwiększa odpor-
ność organizmu na kolejne in-
fekcje. Jest dostępny bez recepty 
w dwóch postaci tabletek i syro-
pu o malinowym smaku, może 
być stosowany u dzieci powyżej 
1 roku życia. Syrop 150 ml ok . 
21 zł, tabletki 20 szt. ok 25 zł .

W przypadku uczucia drapania w gardle i bólu podczas 
połykania, w celu zmniejszenia dolegliwości, można sto-
sować dostępne bez recepty preparaty takie jak neo-angin. 
Wszyscy amatorzy szałwii w czasie 
infekcji mogą sięgnąć po neo-angin 
szałwia pastylki do ssania, które zła-
godzą ból gardła działając przeciw-
bakteryjnie i przeciwgrzybiczo. neo-
-angin szałwia - opakowanie 24 pa-
stylki twarde/ 16,14 zł 

Sekret milionów kobiet 

Bio-Oil to specjalistyczny 
olejek do pielęgnacji skóry z roz-
stępami, również starzejącej się 
i odwodnionej. Bio-Oil poma-
ga poprawić wygląd nowych 
i istniejących blizn, zmniejsza 
możliwość wystąpienia rozstę-
pów w trakcie ciąży, w okre-
sach szybkiego wzrostu u na-
stolatków, a także w przypadku 
wahań wagi. Bio-Oil poprawia 
wygląd zmian pigmentacyjnych 
oraz przebarwień spowodowa-
nych zmianami hormonalnymi, 
odbarwieniami skóry od słońca 
oraz wygładzić i wyrównać ko-
loryt skóry z oznakami starze-
nia się i ze zmarszczkami, za-
równo na twarzy jak i na ciele. 
Pomaga też uzupełnić natural-
ną barierę lipidową skóry osła-
bionej od częstych kąpieli, wy-
suszającej klimatyzacji i ogrze-
wania. Bio-Oil należy stosować 
dwa razy dziennie przez mini-
mum trzy miesiące. Receptura 
Bio-Oil to połączenie ekstrak-
tów roślinnych (olejek z nagiet-
ka,  lawendowy, rozmarynowy, 
rumiankowy) i witamin zawie-
szonych w bazie olejku. Przeło-
mowy składnik PurCellin Oil™ 
zmienia konsystencję, dzięki 
czemu olejek jest lekki i nietłu-
sty, a przy tym lepiej działa. 

Mamy dla naszych Czy-
telników 3 zestawy od fir-
my Cederroth: zestaw ro-
dzinny plastrów, Bio-oil 60 
ml i Biofer. Prosimy  o jak  
najszybsze przysłanie ma-
ila na adres nagrody.twoj.
tydzien@ wp.pl z odpowie-
dzią na pytanie: na jakie 
problemy skóry przydatny 
jest Bio-oil?



środa 18 listopada 2015 3

W pierwszym dniu rywaliza-
cji, w pawilonie 3A na Mię-

dzynarodowych Targach Poznań-
skich, odbyły się Drużynowe Mi-
strzostwa Świata STIHL TIM-
BERSPORTS® 2015. Rywalizację 
podjęły 22 drużyny, składające się 
z 4 zawodników i jednego rezer-

wowego. Tytuł mistrzowski wy-
walczyli Australijczycy, którzy 
w zaledwie 47.22 sek., przy uży-
ciu siekiery, pilarki i piły ręcznej, 
zamienili 4 kłody drewna w roz-
pałkę do pieca, bijąc przy tym re-
kord świata. Tuż za nimi uplaso-
wała się reprezentacja Nowej Ze-
landii, która była gorsza o zaled-
wie 0,77 sek. III miejsce na po-
dium zajęli Amerykanie. 

Nasza reprezentacja, z Arkadiu-
szem Drozdkiem na czele, zajęła 
8 miejsce. W 1/8 finału pokonała 
Francuzów, ale na drodze do półfi-
nału stanęli jej reprezentanci ze Sta-
nów Zjednoczonych.

Pierwszy dzień Mistrzostw 
Świata zgromadził na trybunach po-
nad 3000 kibiców z Polski i całego 
świata. Emocjonująca rywalizacja 
trzymała w napięciu publiczność do 
ostatniej sekundy. To był już 11. fi-
nał serii zawodów STIHL TIMBER-
SPORTS® SERIES. Po raz pierw-
szy zdecydowano się zorganizować 
go w Polsce. W poprzednich latach 
odbywał się on m.in. w Stanach 

Zjednoczonych, Austrii, Norwegii 
czy Irlandii. 

14 listopada w pawilonie 3A na 
terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich odbyły się Indywidual-
ne Mistrzostwa Świata STIHL TIM-
BERSPORTS® 2015. Przed trzema 
tysiącami żywiołowo reagującej pu-

bliczności walczyło 12 najlepszych 
drwali świata, reprezentantów takich 
krajów jak: Nowa Zelandia, Kanada, 
Szwecja, Stany Zjednoczone, Niem-
cy czy Polska. Mistrz został wyło-
niony po ostatniej konkurencji, jaką 
była Hot Saw, która polegała na od-
cięciu potężną piłą spalinową o mo-
cy 80 KM 3 krążków drewna tzw. 
„cookies” od poziomo umocowanej 
drewnianej kłody. Po raz kolejny ty-
tuł mistrzowski trafił do Jasona Wy-
nyarda z Nowej Zelandii. 

Wynyard zdobył ten tytuł już po 
raz siódmy. W Mistrzostwach usta-
nowiono 20 rekordów krajowych 
i dwa nowe rekordy świata. Austra-
lijczyk Brayden Meyer w Under-
hand Chop przerąbał siekierą kło-
dę o średnicy 32 cm w czasie 12.39 
sek. Na karty historii wpisał się też 
Niemiec Dirk Braun, który uzyskał 
świetny wynik w Stock Saw, prze-
cinając drewno pilarką w zaledwie 
9.95 sek. Z kolei polski zawodnik, 
Arkadiusz Drozdek, zajął 9 miej-
sce pokonując m.in. sportowców 
z Włoch i Węgier.

Mistrzem Świata STIHL TIM-
BERSPORTS® - przypomnijmy 
- zostaje sportowiec, który zgro-
madzi największą liczbę punktów 
we wszystkich sześciu rozgrywa-
nych w trakcie finałów konkuren-
cjach. Podczas zawodów w Pozna-
niu w pierwszej rundzie walczy-
ło 12 zawodników, którzy zmie-
rzyli się w następujących konku-
rencjach: Underhand Chop (siekie-
ra), Stock Saw (pilarka) i Standing 
Block Chop (siekiera). Do drugiej 
rundy awansowało 8 drwali z naj-
lepszymi wynikami. W kolejnym 
etapie musieli zmierzyć się w kon-
kurencjach Single Buck (piła ręcz-
na) i Springboard (siekiera). 6 naj-
lepszych zawodników przeszło do 
trzeciej i finałowej rundy, w której 
każdy z nich musiał poradzić sobie 
z ciężką spalinową piłą Hot Saw. Na 
to starcie czekała cała publiczność. 
Emocje sięgnęły zenitu, gdy lider ta-
beli, Jason Wynyard, miał problem 
z rozgrzaniem swojej 80-konnej pi-
ły mechanicznej. Udało mu się to 
dopiero za 3 razem, tuż przed ko-
mendą startową sędziego: „Hands 
on the wood”. Ostatecznie piła od-
paliła, publiczność oszalała, a Jason 
sięgnął po 7 tytuł Mistrza Świat.

– Ciężka praca i mordercze tre-
ningi przyniosły zamierzone rezul-
taty. Poziom rywalizacji z roku na 

Wióry leciały… po mistrzowsku
13 listopada, 120 drwali z 22 krajów świata rywalizowało o tytuł najlepszej drużyny globu na 
Mistrzostwach Świata STIHL TIMBERSPORTS® 2015. Zawody polegające na sportowym cięciu 
i rąbaniu drewna po raz pierwszy odbyły się w Polsce, w Poznaniu. Złoto zdobyli Australijczycy, 
przed reprezentacjami z Nowej Zelandii i ze Stanów Zjednoczonych. Biało-czerwoni ustanowili 
nowy rekord Europy i dotarli aż do ćwierćfinału, zajmując ostatecznie 8 lokatę. 

rok jest coraz wyższy i trudniej od-
nosić sukces. Lata lecą i coraz bar-
dziej czuję na plecach oddech mło-
dych i utalentowanych sportowców. 

Cieszę się z kolejnego sukcesu, ale 
nie powiedziałem jeszcze ostatniego 
słowa – mówi zadowolony ze zwy-
cięstwa Jason Wynyard. 

Drugie miejsce zajął Christo-
phe Geissler ze Szwajcarii, któ-

ry uzyskał najlepszy czas w konku-
rencji Hot Saw, przecinając niemal 
półmetrową kłodę w 6.11 sek. Po-
dium dopełnił najmłodszy uczest-

nik Mistrzostw, 20-latek z Austra-
lii, Brayden Meyer, dla którego 
występ na Mistrzostwach Świata 
drwali w Polsce był debiutem. 

– W finałowym starciu miałem 
problemy z Hot Saw. Nie mogłem 

rozgrzać piły. Jestem jednak zado-
wolony z 3 miejsca i patrzę z na-
dzieją w przyszłość – mówił zaraz 
po zejściu ze sceny podekscytowa-
ny Brayden. 

Nasz reprezentant Arkadiusz 
Drozdek stracił cenne punkty z po-
wodu falstartu w konkurencji Un-
derhand Chop. Pomimo tego, że 
w Stock Saw poradził sobie świet-
nie i miał 4 czas, rywale okazali się 
minimalnie lepsi. 

– Atmosfera zawodów była wspa-
niała. Dałem z siebie wszystko i dzię-
kuję kibicom za wsparcie i gorący 
doping. Mam nadzieję, że niebawem 
uda się organizatorom wrócić do Pol-
ski z kolejnym finałem – mówi Arek 
Drozdek z Zielonej Góry. (mat)
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- Tempo wydawania 
twoich książek jest imponu-
jące. Przyznaj, część czekała 
w szufladzie?

- Ta historia od począt-
ku pomyślana była jako se-
ria, więc kiedy wydawany 
był „Motylek”, moja pierw-
sza książka, ja pracowałam 
już nad czwartą. Wiele osób 
myśli, że udaje mi się napi-
sać książkę w miesiąc, ale to 
niestety byłoby bardzo trud-
ne (śmiech). Tym bardziej, że 
trzeba pamiętać, że to nie tyl-
ko sam moment zapisu, ale 
tworzenie postaci, praca nad 
historią itp. Wszystko to zaj-
muje sporo czasu. Praca nad 
powieścią trwa zdecydowanie 
znacznie dłużej niż miesiąc!

- Szczególnie tak gru-
bych!

- Tak, moje książki rzeczy-
wiście są dosyć długie. Naj-
krótsza ma chyba 540 stron, 
najdłuższa ponad 740. Lubię 
czytać grube książki i sama 
takie piszę. 

- Nie lubisz się rozstawać 
z bohaterami?

- Nie, nie lubię. Ani jako 
czytelnik, ani jako autor. Z te-
go powodu uwielbiam serie. 
Dla pisarza to fajna sprawa. 
Za każdym razem wraca do 
swoich bohaterów, odkrywa 

co u nich słychać. Bohatero-
wie stają się naszymi dobry-
mi znajomymi. Chociaż nie 
zawsze wszystkich darzymy 
sympatią!

- Zależy ci na praw-
dopodobieństwie wyda-
rzeń w twoich książkach? 
W posłowiu do najnowszej, 
„Utopców”, piszesz, że dość 
swobodnie traktujesz poli-
cyjne procedury.

- Kryminał to gatunek, 
w którym oczywiście warto 
trzymać się realiów, ale z dru-
giej strony to jednak fikcja li-
teracka, nie dokument, czy po-
licyjne akta. To powieść, coś 
co ma sprawiać czytelniko-
wi radość z lektury. Gdybym 
trzymała się w stu procen-
tach realnych procedur, efekt 
mógłby być po prostu zwy-
czajnie nudny. To nic wyjąt-
kowego. Pewien znany zagra-
niczny autor przyznał podob-
no, że zdarza mu się wymyślić 
sobie kaliber broni, bo tak mu 
pasuje. Reasumując, trzymam 
się realiów, ale czasem, gdy 
wymaga tego płynność narra-
cji, zmieniam szczegóły. 

- Pytam o to także dla-
tego, że ciekawi mnie, czy 
dla ciebie kryminały to wy-
łącznie rozrywka, zagadka, 
gra intelektualna z czytelni-

kiem? Czy może pole do re-
fleksji nad człowiekiem, nad 
tym, że jest zdolny do zła? 

- Na pewno współcześnie 
kryminał nie jest już tylko za-
gadką. Oczywiście jest ona 
nadal ważną częścią, daje tę 
radość z czytania. Ale w mo-
im odczuciu kryminał to ga-
tunek bardzo pojemny, a na-
wet literatura zdecydowanie 
coraz bardziej zaangażowana. 
W kryminale można poruszyć 
problemy, czy to psycholo-
giczne, społeczne, czy nawet 
egzystencjonalne. To zależy 
od autora, co chce „przemy-
cić” w literaturze z natury jed-
nak popularnej. Ja też próbu-
ję przekazać czytelnikom róż-
ne rzeczy. Czasem więc trzeba 
czytać między wierszami.

- Ludzie od zawsze inte-
resują się zbrodnią, opowia-
dają o niej i na poważnie, 
i okrutnie, i zabawnie. Co ta 
fascynacja mówi o nas, jako 
o ludziach?

- Myślę, że człowiek szu-
ka ujścia złych emocji, rozła-
dowania ich, takiego kathar-
sis. Podczas czytania krymi-
nałów, oglądania horrorów, 
to ujście odbywa się w bez-
piecznym środowisku powie-
ści, czy filmu. Nikomu prze-
cież tak naprawdę nie dzie-

Utopce Katarzyna Puzyńska, kategoria kryminał, cena 
38 zł, Prószyński i S-ka.

Upalne lato 1984 roku na zawsze pozostanie w pamięci 
mieszkańców odciętej od świata wsi Utopce. To wtedy ofia-
rą krwiożerczego wampira padły dwie osoby. Wśród prze-
pastnej puszczy pełnej leśnych duchów łatwo jest uwierzyć 
w działanie sił nadprzyrodzonych. Czy gwałtowna śmierć 
obu ofiar naprawdę jest dziełem upiora? A może to któryś 
z mieszkańców wsi miał swoje powody, żeby zabić? 30 lat 
później sprawę rozwikłać muszą Daniel Podgórski i kontro-
wersyjna Klementyna Kopp. Perturbacje w życiu prywatnym 
śledczych utrudniają dotarcie do prawdy. Czy uda im się od-
kryć tożsamość mordercy? A może tylko obudzą przycza-
jonego przez lata wampira i nic nie będzie już w stanie po-
wstrzymać nadchodzącego zła? Utopce to piąty tom sa-
gi kryminalnej o policjantach z Lipowa. Historie te łączą 
w sobie elementy klasycznego kryminału i powieści obycza-
jowej z rozbudowanym wątkiem psychologicznym osadzo-
nym w kontekście społeczno-obyczajowym. Książki cenio-
ne są za unikalny styl narracji, trzymającą w napięciu fabu-
łę i dopracowane portrety psychologiczne bohaterów. Dlate-
go saga o Lipowie doceniana jest również przez wielbicieli 
innych gatunków literackich. Porównywana jest do książek 
Agathy Christie i powieści szwedzkiej królowej gatunku, Ca-
milli Läckberg. 

Czy każdy może zabić
Rozmowa z KATRZYNĄ PUZYŃSKĄ, autorką powieści kryminalnych, która wydała 
piątą już część sagi o śledczych z Lipowa

je się krzywda, a co chyba 
jeszcze ważniejsze, na koniec 
z dużą dozą pewności, zostaje 
przywrócony ład, dobrzy wy-
grywają. Czyli przekraczamy 
tabu, ale jednocześnie jeste-
śmy bezpieczni. Nie ma kon-
sekwencji.  

- Każdy może zabić?
- Niektóre badania poka-

zują, że prawdopodobnie nie-
stety tak. Oczywiście to nie 
jest tak, że każdy z nas jest 
od razu seryjnym mordercą, 
ale splot czynników sytuacyj-
nych, czy osobowościowych 
może nas doprowadzić do 
ekstremum, jakim jest pozba-
wienie drugiej osoby życia.  

Słynny eksperyment wię-
zienny Philipa Zimbardo z po-
czątku lat 70. XX wieku po-
kazał, że każdy właściwie jest 
zdolny do zła. W dzisiejszych 
czasach podobne badanie nie 
mogłoby zostać przeprowa-
dzone. Zabrania tego etyka. 
Zimbardo podzielił studentów 
na więźniów i strażników, on 
sam odgrywał rolę naczelnika 
więzienia. Zauważ, że ci stu-
denci to byli normalni, poko-
jowo nastawieni ludzie. Jed-
nak podczas trwania ekspe-
rymentu zaczęli zachowywać 
się zupełnie inaczej. Powoli 
dopasowywali się do swoich 
ról. Okazało się, że te dobre 
osoby nagle znęcają się nad 
słabszymi, tymi, którzy od-
grywali role więźniów. Na-
wet sam Zimbardo  za bardzo 
wszedł w swoją rolę. Ekspe-
ryment musiał zostać prze-
rwany. 

W innym badaniu, prze-
prowadzonym przez Milgra-
ma, uczestnicy myśleli, że ma-
ją inną osobę karać impulsem 
elektrycznym za błąd w odpo-
wiedzi. Naukowiec przekonał 
ich, że biorą udział w ekspe-
rymencie dotyczącym ucze-
nia się. Ubrany w kitel badacz 
kazał podawać coraz więk-
sze dawki prądu, aż do po-
tencjalnie śmiertelnej. Co za-
skakujące ponad 60 procent 
uczestników zdecydowało się 
nacisnąć guzik i porazić dru-
gą osobę prądem o maksy-
malnej dawce! Całe szczęście 
druga osoba nie otrzymywała 
prawdziwych impulsów, a by-
ła współpracownikiem Mil-
grama, bo kto wie, jakby to 
wszystko się skończyło. 

Te eksperymenty, chociaż 
nie do końca dotyczą sfery 
kryminalnej, pokazał jak da-
leko jesteśmy w stanie się po-
sunąć. Nie możemy być pew-
ni siebie. Dopiero w sytuacji 
ekstremalnej dowiemy się, jak 
się tak naprawdę zachowamy.

- Jeśli zabije się po raz 
pierwszy, to drugi i trzeci są 
łatwiejsze?

- Dla seryjnego zabójcy 
to jest nałóg, nie może prze-
stać. Mówi się, że oni zabija-
ją póki nie zostaną złapani, al-
bo nie umrą. Nigdy się nie na-

sycą. Pomiędzy morderstwa-
mi następuje okres wyciszenia 
emocjonalnego, ale to nie mo-
że trwać wiecznie. U jednych 
trwa to krótko, u innych nawet 
kilka lat. Po pewnym czasie 
jednak zabójca czuje, że mu-
si to zrobić znowu. Zaczyna 
więc szukać kolejnej ofiary. 
To tak zwana faza łowów. Ko-
lejny etap, to tak zwane zaloty, 
kiedy morderca robi podcho-
dy, stara się, żeby ofiara po-
czuła się przy nim bezpiecz-
nie. Potem ją chwyta i dla nie-
go to jest już moment, z któ-
rego nie ma odwrotu, musi 
zabić. Tak to czuje, chociaż 
przecież z logicznego punk-
tu widzenia nic jeszcze nie 
jest przesądzone. To w tym 
momencie seryjny zrzuca tak 
zwaną maskę zdrowia psy-
chicznego, ujawnia się. Ofiara 
widzi, że to nie jest tak zwana 
normalna osoba. Później na-
stępuje faza samego morder-
stwa. To wtedy seryjny odczu-
wa największa rozkosz. Or-
gazm i zaspokojenie. Ten mo-
ment jest dla niego wynagro-
dzeniem za wszelkie trudy, 
które musiał znieść. 

Seryjny morderca często 
bierze ze sobą trofeum. Słu-
ży ono do tego, żeby przeży-
wać morderstwo jeszcze raz. 
Ted Bundy na przykład zabie-
rał głowy! Ale bywają i mniej 
makabryczne trofea. Na przy-
kład seryjna morderczyni 
z Meksyku, Juana Barraza, 

zabijała staruszki i zabiera-
ła z ich domów figurki Mat-
ki Boskiej. W Meksyku wiele 
osób je ma. Była potężnie zbu-
dowaną wrestlerką (Kobieta 
biorąca udział w „Wrestlin-
gu”, czyli udawanej walce na 
ringu – dop. RED). Świad-
kowie myśleli, że to mężczy-
zna, co utrudniało jej zidenty-
fikowanie. Juana miała cięż-
kie dzieciństwo, jej matka by-
ła alkoholiczką. Mówi się, że 
sprzedała ją jakiemuś męż-
czyźnie za trzy piwa. To nie 
jest odosobniony przypadek. 
Często tak jest, że morder-
cy mieli w przeszłości jakieś 
przeżycia, które ich doprowa-
dziły do takiej skrajności. 

- Seryjni to zawsze psy-
chopaci?

- Seryjni na pewno mają 
zaburzenia osobowości. Nor-
malna osoba nie zabija w ten 
sposób. Nie z przyjemnością. 
Psychopaci nie odczuwają 
skruchy, nie odczuwają emo-
cji, tak jak tak zwany „normal-

Mamy dla naszych 
Czytelników 3 książki 
Utopce Katarzyny Pu-
zyńskiej. Prosimy o jak 
najszybsze przysłanie 
maila na adres nagrody.
twoj.tydzien@wp.pl z ha-
słem UTOPCEi odpowie-
dzią na pytanie: ile to-
mów już liczy seria o pi-
licjantach z Lipowa? 

Dokończenie na stronie 11



środa 18 listopada 2015 5

skowych kin ruchomych do-
tarły pudła z taśmą szóstego 
wydania Polskiej Kroniki Fil-
mowej. Głównym jej tema-
tem było wyzwolenie Toru-
nia spod okupacji hitlerow-
skiej, co nastąpiło 1 lutego, 
przez żołnierzy 70. Armii ze 
składu wojsk 2. Frontu Biało-
ruskiego. Zdjęciom towarzy-
szył komentarz, który w du-
żym uproszczeniu przedsta-
wiał dzieje Torunia podczas 
drugiej wojny światowej: 

„Proces oczyszczania od 
Niemców zachodnich ziem 
Rzeczypospolitej zbliża się ku 
końcowi. Wojska radzieckie, 
posuwając się brzegiem Wi-
sły, zajęły Toruń. Błyskawicz-
ne tempo radzieckiego na-
tarcia przeszkodziło Niemcom 
w zniszczeniu miasta. Przez 
pięć lat był Toruń widownią 
niesłychanego w dziejach ter-
roru antypolskiego. Ludność 
polską masowo wysiedlano 
do obozów koncentracyjnych 
i rugowano z miasta w spo-
sób bezwzględny i okrutny. 
Dobytek Polaków przypadł 
w udziale niemieckim osie-
dleńcom. [...] Niemcy przy-
wrócili Toruniowi arsenał 
twierdzy. Miał tu rozgorzeć 
bój o każdą dzielnicę miasta, 
o każdy blok budynku i każdy 
dom mieszkalny, ale obawa 
przed okrążeniem paraliżo-
wała możliwości obronne gar-
nizonu. Opuszczenie Torunia 
przez Niemców miało wszel-
kie cechy paniki. Uciekają-
cy porzucili na ulicach mia-
sta nie tylko ogromne zapasy 
broni i amunicji, ale i sterty 
mundurów, które w pośpiechu 
zamieniali na cywilne ubra-

Zaginiona Madonna z Torunia 
Na czele listy skarbów kultury polskiej, które zaginęły 
podczas drugiej wojny światowej, znajduje się „Por-
tret młodzieńca” Rafaela Santi. Na tej liście tuż za tym 
obrazem plasuje się pewna gotycka rzeźba z końca 
XIV wieku, która do 1939 roku zdobiła największą 
świątynię starego Torunia. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Wczesną 
w i o -

sną 1945 ro-
ku do czyn-
nych w Pol-
sce kin oraz 
licznych woj-

nia. Nie pomogły fortyfikacje 
obronne, rowy przeciwczoł-
gowe i pracowicie wzniesione 
barykady. Ani jeden strzał nie 
padł z opancerzonych strzel-
nic. Toruń znów jest polskim 
miastem”. 

Wojewódzki – w latach 
międzywojennych – Toruń 
władze hitlerowskie zdegra-
dowały do rangi powiatu miej-
skiego w rejencji bydgoskiej 
okręgu Danzig-Westpreus-
sen (Gdańsk-Prusy Zachod-
nie), ale jednocześnie znako-
micie wiedziały, że po Gdań-
sku Toruń jest drugim pod 
względem znaczenia kultu-
ralnego miastem okręgu. Mia-
stem pełnym zabytków i dzieł 
sztuki z minionych wieków, 
z których część pochodziła 
z czasów przynależności To-
runia najpierw do państwa 
Krzyżaków, a później Prus. 
W propagandowych tekstach 
podkreślano wkład średnio-
wiecznych osadników nie-
mieckich w rozwój grodów 
Pomorza Nadwiślańskiego 
ze szczególnym uwzględnie-
niem właśnie Torunia i gło-
szono, że „Thorn w przecią-
gu trzech lat musi być znowu 
w pełni niemiecki”. 

Okupanci pozostawili, 
a nawet rozwinęli kult tego, 
kim szczycił się Toruń za cza-
sów polskich. Mikołaj Ko-
pernik stał się znowu Niko-
lausem Kopernikusem, „naj-
większym niemieckim synem 
Thorn”. Przypadająca w ma-
ju 1943 roku 400. roczni-
ca śmierci Kopernika stała 
się okazją do zorganizowania 
wielu okolicznościowych im-
prez propagandowych i wy-
staw. 24 maja 1943 roku na 
toruńskim Horst Wessel-Platz 
(obecnym placu Rapackiego) 
namiestnik Rzeszy i gdań-
ski gauleiter Albert Forster 
wmurował kamień węgielny 
pod pomnik astronoma, któ-
ry w nieokreślonym czasie 
miał powstać w pracowni Jo-
sefa Thoraka. Gipsowy model 
tego monumentu o wysoko-
ści około 4,5 metra stał obok 
przemawiającego gauleitera, 
ale w Toruniu taki pomnik 

Widok na stare centrum Torunia z kościołem świętych Janów (obecną katedrą), w którym przez 
stulecia przebywała „Piękna Madonna”. 

FOT. (2X) – LESZEK ADAMCZEWSKI 
Powojenna kopia „Pięknej Madonny”. Oryginalna jest natomiast 
konsola przedstawiająca proroka Mojżesza trzymającego tablicę 
z dziesięciorgiem przykazań. 

nigdy nie powstał. Po woj-
nie projekt ten zrealizowano 
w Republice Federalnej Nie-
miec, w rodzinnym mieście 
Thoraka – Salzburgu. 

Wróćmy jednak do pierw-
szych tygodni wojny. Jesie-
nią 1939 roku w Thorn po-
jawił się profesor Willi Drost 
z gdańskiej Technische Schu-
le (Wyższej Szkoły Technicz-
nej) i jednocześnie od 1937 
roku dyrektor Stadtmuseum 
(Muzeum Miejskiego) w Dan-
zig, które miało rangę najważ-
niejszej placówki muzealnej 
w Prusach Zachodnich. Jako 
specjalny kurator do spraw 
zbiorów muzealnych w okrę-
gu Danzig-Westpreussen pro-
fesor zapoznawał się z zabyt-
kami, które w zajętych przez 
Wehrmacht miastach woje-
wództwa pomorskiego wpa-
dły w ręce Niemców. W To-
runiu uczestniczył w otwar-
ciu skrzyń, w których Pola-
cy zabezpieczyli najcenniej-
sze zabytki z kościoła świę-
tych Janów. 

Wśród nich była po-
nad metrowej wysokości fi-
gura „Pięknej Madonny”. 
Ta niepowtarzalna i wy-
jątkowa pod względem ar-
tystycznym rzeźba gotyc-
ka, przedstawiająca Marię 
z małym Jezusem, zosta-
ła wykuta w wapieniu pod 
koniec XIV wieku, praw-
dopodobnie około 1390 ro-
ku. Figura stała na wykutej 
również w wapieniu w tym 
samym mniej więcej cza-
sie (około 1400 roku) kon-
soli przedstawiającej pro-
roka Mojżesza trzymające-
go tablicę z dziesięciorgiem 
przykazań. 

Po wyjęciu ze skrzyń 
„Piękną Madonnę” wraz 
z gotyckim ołtarzem święte-
go Wolfganga i innymi rzeź-
bami przeniesiono do Ratu-
sza Staromiejskiego. Nie uda-
ło mi się ustalić (różne źró-
dła podają różne informacje 
lub wymownie na ten temat 
milczą), czy podczas okupa-
cji hitlerowskiej „Piękna Ma-
donna” wróciła na swoje stałe 
miejsce w kościele świętych 
Janów. Kilka miesięcy póź-
niej profesor Drost, pokazu-
jąc swoim studentom „Pięk-
ną Madonnę”, poinformował 
ich, że Polacy tuż po zaję-
ciu Torunia po wielkiej woj-
nie światowej poddali rzeźbę 

To raz, a dwa: jak ów je-
niec rozpoznał „Piękną Ma-
donnę” szczelnie zapakowa-
ną w skrzyni?... 

Jeśli rzeźby Marii z ma-
łym Jezusem nie zrabowali 
radzieccy komuniści, to może 
zrobili to komuniści wschod-
nioniemieccy? Wśród roz-
patrywanych przez poszuki-
waczy skarbów hipotez po-
czesne miejsce zajmuje ślad 
NRD-owski. Opiera się on 
na relacji badacza architek-
tury romańskiej Zygmunta 
Świechowskiego, profesora 
uczelni wrocławskich i łódz-
kich, który w latach 60. XX 
wieku od pracownika Urzę-
du Konserwatorskiego w Je-
nie otrzymał poufną infor-
mację, że „Piękna Madonna” 

znajduje się w jednym z ma-
gazynów muzealnych na te-
rytorium Niemieckiej Repu-
bliki Demokratycznej. Świe-
chowski zaalarmował Mi-
nisterstwo Kultury i Sztuki 
PRL, ale urzędnicy ministe-
rialni niewiele w tej sprawie 
zrobili. Prawdopodobnie za-
brakło woli politycznej. 

W trwających ponad 70 
lat poszukiwaniach „Pięknej 
Madonny” ślad NRD-owski 
jest nadal poważnie trakto-
wany, chociaż państwo to już 
nie istnieje. Niestety, rozmo-
wy z Niemcami nie są łatwe, 
a Polacy zajmujący się rewin-
dykacją dóbr kultury nie ma-
ją pewności, że poszukiwana 
rzeźba znajduje się na obec-
nym terytorium RFN. 

zabiegom konserwatorskim, 
usuwając zeń kolejne prze-
malowania i przywracając jej 
oraz konsoli naturalny, jasno-
żółty kolor. 

Nadburmistrz Thorn i jed-
nocześnie miejscowy kreisle-
iter NSDAP Franz Jakob po 
przyjeździe do miasta nad Wi-
słą szybko dowiedział się, że 
profesor Willi Drost cieszy się 
zaufaniem i poparciem Alber-
ta Forstera. Osobiście wolał-
by, by toruńskimi zabytkami 
zajmował się któryś z jego 
protegowanych, ale nie chciał 
zadzierać z wpływowym gau-
leiterem. Tak więc to Drost 
nadzorował drobiazgową re-
nowację „Pięknej Madonny”, 
przeprowadzoną w 1942 ro-
ku. Podczas prac konserwa-
torskich Marii dorobiono 
utracony palec z prawej rę-
ki, a Jezusowi dwa z lewej. 
Dwa lata później rzeźba po-
jechała do składnicy muze-
alnej w podtoruńskim Grę-
bocinie (wówczas Gramt-
schen), dokąd też zwieziono 
inne zabytki przede wszyst-
kim z toruńskich kościołów, 
by tam chronić je przed tra-
gicznymi skutkami ewentu-
alnego bombardowania lub 
walk o samo miasto. I w 
Grębocinie ginie ślad po 
tym zabytku. 

O późniejszych losach 
„Pięknej Madonny” krąży 
wiele hipotez. Według jed-
nej z nich, zapakowano ją 
(ale bez konsoli) do solidnej 
skrzyni, którą wywieziono do 
Niemiec. Toruńska badaczka 
Katarzyna Kluczwajd podej-
rzewa, że skrzynia z Madon-
ną pojechała nie na zachód, 
ale na północ – do Danzig, 
gdzie przez jakiś czas znajdo-
wała się pod opieką profeso-
ra Drosta. I to dopiero on wy-
wiózł ją gdzieś w głąb Nie-
miec. Dlaczego jednak profe-
sor skupił się tylko na samej 
Madonnie, równie cenną kon-
solę pozostawiając w Gramt-
schen? No i jak to ma się do 
faktu, że Drost po zajęciu 
Gdańska przez Armię Czer-
woną i Wojsko Polskie od-
nalazł się w płonącym mie-
ście? Bez Madonny, o któ-
rą w każdej chwili mogli za-
pytać Rosjanie lub Polacy. 
Chyba, że nadal znajduje się 
ona w Gdańsku, będąc gdzieś 
ukrytą... 

Według toruńskiego du-
chowieństwa, niemiecki je-
niec miał widzieć tę rzeź-
bę podczas rozładunku w ów-
czesnym Leningradzie (Pe-
tersburgu), gdzie trafiła do 
przepastnych magazynów 
Ermitażu. Jest jednak ma-
ło prawdopodobne, by do 
prac przy rozładunku zrabo-
wanych w Niemczech skar-
bów kultury angażowano jeń-
ców wojennych. Do tego ty-
pu transportów dopuszczano 
tylko najbardziej zaufanych 
członków Wszechzwiązko-
wej Komunistycznej Partii 
(bolszewików) – od profeso-
ra do robotnika, bo o takich 
łupach wojennych świat nie 
miał się nigdy dowiedzieć. 
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TAK  MYŚLĘ
W  mi-

n i o -
ną sobotę 
prezydent 
P o z n a -
nia Jacek 
Jaśkowiak 
w bokser-

Prezydent w… bokserkach

Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby zająć się sprzedażą powierzchni reklamowych Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby zająć się sprzedażą powierzchni reklamowych 
„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”

CIEKAWA PRACA - ATRAKCYJNE ZAROBKICIEKAWA PRACA - ATRAKCYJNE ZAROBKI
Zgłoszenia: tel. 0602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl z dopiskiem „praca”Zgłoszenia: tel. 0602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl z dopiskiem „praca”

skich gaciach, pokazując ob-
wisłą klatkę piersiową, usi-
łował udawać macho. To 
nie żart, to – cytując klasy-
ka – najprawdziwsza prawda. 
Prezydent wystąpił na ringu 
bokserskim podczas gali Biz-
nes Boxing Polska i stanął do 
takiej niby walki z Dariuszem 
Michalczewskim.

Jaśkowiak ma różne 
dziwne pomysły, choć jego 
tak zwane parcie na szkło 
przybiera już znamiona za-
awansowanej choroby. Oczy-
wiście, zwolennicy takich 
wygłupów (czytaj: miłośnicy 
prezydenta Jaśkowiaka) tłu-
maczą, że prezydent poświę-
cił swoje zdrowie, a może na-
wet i życie, by wesprzeć w ten 
sposób zbiórkę pieniędzy na 
budowę kliniki kardiochirur-
gii dziecięcej. Baju, baju… 
Jak można nakłonić kogoś do 
dania kasy robiąc z siebie pa-
jaca? Pytanie jest jak najbar-
dziej zasadne, no bo – spójrz-

my prawdzie w oczy 
– kto pajaca szanu-
je?

Jacek Jaśko-
wiak zanim został 
prezydentem Po-
znania, mógł sobie 
robić co tylko mu 
się przyśniło. Ma-
my wolność, demo-
krację, swobody 
obywatelskie. Po 
zeszłorocznych wy-
borach jednak coś 
się pod tym wzglę-
dem zmieniło. Wo-
lałbym więc, żeby 
prezydent nie tre-
nował z workiem 
bokserskim w swo-
im gabinecie, ale 
zrobił coś, by Po-

Jaśkowiak uwierzył w swoją 
genialność i niezwykłość, ale 
– niestety – w tym przypadku 
wiara nie czyni cudu. Także 
na ringu.

Istnieją dwie teorie co do 
tego, co dzieje się z mózgiem 
boksera, który jest okłada-
ny po głowie pięściami. Jed-
na mówi, że taki ktoś może 
dzięki temu trochę zmądrzeć, 
inni natomiast sugerują, że 
zupełnie odwrotnie. Jak jest 
naprawdę – trudno powie-
dzieć. Mieszkańcy Poznania 
dowiedzą się o tym jednak 
pierwsi, bo prezydent Pozna-
nia po zejściu z ringu obmył 
swój obwisły tors, sprawdził 
stan klejnotów, wziął aspiry-
nę na bolącą głowę, ubrał się 
w garnitur i – niestety – wró-
cił z przepoconego ringu do 
swojego gabinetu. 

Czekam na kolejne ge-
nialne pomysły pana prezy-
denta. Nie sądzę, by była to 
główna rola w filmie porno, 
ale udział Jacka Jaśkowiaka 
w lądowej interwencji zbroj-
nej w Syrii jestem już sobie 
w stanie wyobrazić, oczywi-
ście w obecności telewizji 
i wianuszka wiernych dzien-
nikarzy spijających miód 
z ust Jaśkowiaka. Bo pan pre-
zydent zachowuje się niekiedy 
jak duży chłopiec w zbyt cia-
snych krótkich spodenkach…
TOMASZ MAŃKOWSKI

Afera Volkswagena
Posłowie PE chcą zaangażowania Komisji Europejskiej 

w krajowe dochodzenia w sprawie fałszowania testów emi-
sji spalin przez niektórych producentów samochodów.

Fałszowanie testów poziomu emisji spalin powinno być 
przedmiotem dokładnego śledztwa, a osoby odpowiedzial-

ne powinny ponieść karę - mówią posłowie w rezolucji przyję-
tej 27 paxdziernika. Chcą wzmocnienia systemu kontroli emi-
sji tak, by unijne limity emisji były przestrzegane, a przekra-
czające je pojazdy szybko wykrywane. Proponują rozważenie  
powołanie unijnego organu nadzoru.

Deputowani zdecydowanie potępiają „wszelkie oszustwa”, 
których dopuszczają się producenci samochodów i wyraża-
ją ubolewanie, że oszukano i wprowadzono w błąd miliony 
klientów, co gorsza ze szkodą dla zdrowia ludzkiego i środo-
wiska.

Rezolucja przyjęta 493 głosami za, 145 przeciw, przy 25 
wstrzymujących się, jest podsumowaniem debaty, która odby-
ła się 6 października.

Skandal z fałszowaniem testów podważa, zdaniem po-
słów, wiarygodność całego sektora motoryzacyjnego, który 
jest głównym czynnikiem wzrostu, innowacji i zatrudnienia 
w znacznej liczbie państw członkowskich, mówi tekst.

Posłowie z zadowoleniem przyjmują dochodzenia w spra-
wie manipulacji wynikami badań emisji spalin z pojazdów 
wszczęte w wielu państwach członkowskich UE i na świecie 
i popiera wystosowany przez Komisję do krajowych organów 
nadzoru apel o przeprowadzenie „kompleksowych kontroli 
szerokiej gamy marek i modeli pojazdów”. Chcą, by w przy-
padkach wykrycia urządzeń ograniczających skuteczność dzia-
łania władze państw członkowskich podjęły wszelkie niezbęd-
ne działania w celu zaradzenia sytuacji oraz zastosowały od-
powiednie sankcje.

Parlament uważa, że Komisja powinna być angażowana we 
wszelkie dochodzenia w tej sprawie i domaga się, by Komisja 
poinformowała Parlament o wynikach tych dochodzeń na pi-
śmie do dnia 31 marca 2016 roku.

Posłowie podkreślają jednak, że „pracownicy zakładów 
dotkniętych tym skandalem” nie powinni „płacić ceny za ma-
nipulacje przy pomiarach emisji”. „Koszty spowodowane na-
ruszeniem obowiązującego prawa” producenci, „zanim zaczną 
rozważać ewentualne zwolnienia”, powinni pokryć „sięgając 
po własne zasoby finansowe, między innymi zatrzymując zy-
ski i nie wypłacając dywidendy” - uważają posłowie.

Parlament wzywa Komisję  Europejską do niezwłocz-
nego przyjęcia i wprowadzenia nowego cyklu badań emisji 
w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego oraz wdro-
żyła go w celach regulacyjnych. Zwraca też uwagę, że zgod-
nie z aktualnymi planami Komisji badania te emisji były-
by przeprowadzane jedynie w przypadku emisji NOx i do-
maga się wprowadzenia tego rodzaju badań dla wszystkich 
substancji zanieczyszczających.

Posłowie chcą też takiej zmiany unijnego systemu homo-
logacji typu pojazdu, by umożliwić „w uzasadnionych przy-
padkach”  niezależną kontrolę świadectw wydawanych przez 
właściwe organy krajowe, ich ocenę przez Komisję, ponowną 
homologację krajową a także zaprzestanie wprowadzania po-
jazdów na rynek, w przypadku gdy będą one posiadać dowody 
wskazujące na brak zgodności unijnych dopuszczalnych war-
tości emisji określonych w rozporządzeniu w sprawie norm 
emisji Euro 5 i Euro 6 lub dowody niedopełnienia jakichkol-
wiek innych wymagań przewidzianych przez system homolo-
gacji typu.

Posłowie chcą też, by „wystarczająco duża i reprezenta-
tywna” próba nowych modeli losowo wybranych z linii pro-
dukcyjnych była poddawana corocznym testom w ramach ba-
dań emisji w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. Do-
magają się usprawnienia nadzoru w warunkach ruchu drogo-
wego poprzez okresowe kontrole techniczne w celu ustalenia, 
które pojazdy nie spełniają wymogów prawa unijnego. Apelują 
o rozważenie ustanowienia organu nadzoru na szczeblu UE.

Odniesienie testów w warunkach „laboratoryjnych” 
(tzn. nie w realiach drogowych), posłowie wykazują zerową 
tolerancję dla tak zwanej „optymalizacji badań pojazdów”, 
w ramach której powszechne jest stosowanie takich prak-
tyk jak nadmierne pompowanie opon, usuwanie bocznych 
lusterek, zaklejanie luk w płycie nadwozia, aby zmniejszyć 
ciąg aerodynamiczny, korzystanie ze specjalnych smarów 
do silnika i skrzyni biegów, które nie są stosowane w nor-
malnej eksploatacji, usuwanie dodatkowego sprzętu, ta-
kiego jak zestaw stereo, oraz prowadzenie badań w mak-
symalnej dozwolonej temperaturze otoczenia, uwydatnia-
jące w sposób nie do przyjęcia różnicę między badaniami 
prowadzonymi w warunkach laboratoryjnych a użytko-
waniem pojazdu przez konsumenta na drodze. Parlament 
wzywa władze państw członkowskich do wyeliminowania 
tych praktyk.

Z badań wynika, że prze-
ciętny konsument wypi-

ja codziennie 9 filiżanek her-
baty. Co więcej, Polki przy-
znają, że szczególnie lubią 
herbaty smakowe. Chętnie 
się nimi delektują, bo nio-
są ze sobą nutkę ulubionych 
owoców, pachnących ziół czy 
orientalnych przypraw. 

Nowe herbaty Lipton łą-
czą w sobie wszystkie zalety 
idealnego napoju. Przygoto-
wano je z herbacianych list-
ków najlepszej jakości po-
chodzących z najbardziej ce-
nionych upraw herbaty w Ke-
nii, Indiach, Indonezji i na 

Sri Lance. Taka staranność 
w wyborze składników spra-
wia, że nowe herbaty Lipton 
zasługują na miano produk-
tów premium. W linii herbat 
aromatyzowanych do wyboru 
mamy zarówno herbaty zie-
lone (z wysuszonych i pod-
grzanych świeżo zebranych 
listków), jak i czarne (przy-
gotowane z liści fermentowa-
nej herbaty zielonej). 

Każdy z dziewięciu ro-
dzajów nowych herbat sma-
kowych wyróżnia wybor-
ny smak oraz aromat. Lipton 
Brilliant Gold Tea to czarna 
herbata z nutką słodyczy kar-

Relaks przy filiżance herbaty Lipton 
Polacy kochają herbatę! Chwile, którym towarzyszy 
filiżanka aromatycznego naparu kojarzą się z miłym 
odprężeniem oraz…. poprawą nastroju. Teraz takie 
chwile mogą być jeszcze przyjemniejsze dzięki no-
wym herbatom aromatyzowanym Lipton o oryginal-
nych smakach. 

melu. Lipton Daring English 
Breakfast - czarna herbata 
z wyrazistym aromatem. Lip-
ton Amazingly Grey ma egzo-
tyczną nutę i cytrusowy aro-
mat, a Lipton Flirty Lady Lip-
ton to klasyczna czarna her-
bata z kwiatowym aromatem. 
Lipton Dynamic Gunpowder 
Green i Lipton Bright Asian 
Fusion to zielone herbaty. Ce-
na 7,99 zł, 20 torebek. 

Jedni rozsmakują się 
w aromatycznym Earl Grey 
innym spodoba się delikat-
ny zapach zielonej herbaty, 
a jeszcze inni nie będą mo-
gli obejść się bez klasycznej 
czarnej herbaty z mocnym 
aromatem. Zapraszamy więc 
w luksusową podróż dooko-
ła świata z filiżanką herbaty 
Lipton w dłoni. Smacznego! 

Mamy dla naszych 
Czytelników 10 zesta-
wów po 4 paczki herbat 
Lipton Helium. Prosimy 
o jak najszybsze przysła-
nie maila na adres na-
grody.twoj.tydzien@wp.
pl z hasłem herbata Lip-
ton i odpowiedzią: po-
daj 3 nazwy nowych her-
bat?

znań był miastem, w którym 
nie tylko o każdej porze dnia 
stoi się w korku, ale w któ-
rym chce się żyć. Wolałbym, 
by ktoś wreszcie przypilno-
wał firmy „pracujące” na 
Rondzie Kaponiera (nawet 
najstarsi poznaniacy nie pa-
miętają już kiedy ten remont 
się zaczął), a nie martwił się 
dniami i nocami, by Michal-
czewski nie poobijał mu klej-
notów. Doceniam fantazję, 
spontaniczność i ekstrawa-
gancję, ale pomysł wystąpie-
nia na ringu prezydenta Po-
znania oceniam podobnie jak 
przebój disco polo „Majtecz-

ki w kropeczki”, czyli… żena-
da do sześcianu.

Jacek Jaśkowiak wygrał 
rok temu w wyborach samo-
rządowych z wieloletnim pre-
zydentem Poznania Ryszar-
dem Grobelnym nie dlate-
go, że jest taki genialny, że 
miał tyle osiągnięć, że jest 
super star, ale dlatego, że lu-
dzie chcieli zmiany i tak sa-
mo chętnie zagłosowaliby na 
pana Kazia, gdyby tylko star-
tował, a Platforma (rok temu 
PO miała jeszcze zwolenni-
ków – było to przed taśmami 
itp.) go popierała. Ciągle jed-
nak wydaje się, że prezydent 

RYS. – SZCZEPAN SADURSKI



środa 18 listopada 2015 7

Wszystkich gości oficjalnie po-
witała Prezes Zarządu szpitala, 

Ewa Wieja. 
– Chciałabym […] podziękować 

władzom powiatu poznańskiego za 
wieloletnie zaangażowanie i real-
ne wsparcie finansowe. W przypad-
ku Oddziału Kardiologicznego było to 
1.100 tys. zł. – powiedziała.

Dumny z oddanej do użytku no-
wej części placówki był Jan Grab-
kowski. 

– Kiedy jedenaście lat temu za-
częliśmy zarządzać szpitalem nawet 
nie marzyłem, że tak to będzie teraz 
wyglądać. Wtedy musieliśmy spłacać 
długi, a teraz otwieramy nowy od-
dział, który spełnia wszystkie wymogi 
stawianie w XXI wieku. A to nie koniec 
naszych inwestycji. Już wkrótce rozpo-
czynamy budowę bloku operacyjnego 
– zapowiedział Starosta Poznański.

Na Oddziale Kardiologicznym le-
czeni będą pacjenci ze schorzeniami 
układu krążenia, dróg oddechowych, 
przewodu pokarmowego, nerek, tkan-
ki łącznej, krwi oraz chorzy na nadci-
śnienie i cukrzycę. Na oddziale znaj-
duje się sala intensywnego nadzo-
ru kardiologicznego. Oddział oferuje 
także podstawową diagnostykę kar-
diologiczną. Wykonuje testy wysił-

Intensywny rozwój gospo-
darczy oraz dogodna loka-

lizacja sprawia, że Wielko-
polska jest dla pracodawców 
bardzo atrakcyjna. W 2015 r. 
do PUP zgłosili oni 16.509 
ofert pracy. Na lokalnym ryn-
ku poszukiwani są specjali-
ści z różnych dziedzin. Wśród 
osób z wykształceniem wyż-
szym najczęściej poszukiwano 
księgowych, specjalistów ds. 
kadr i płac oraz specjalistów 
ds. handlu.  Obecnie na rynku 

jedną z najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się branż jest 
sektor IT. Pracodawcy szuka-
ją doświadczonych informa-
tyków, analityków czy progra-
mistów aplikacji. Proponowa-
ne wynagrodzenie kształtuje 
się na poziomie od 4 do 9 
tys. zł brutto, w zależności od 
poziomu kwalifikacji kandy-
data do pracy. Spośród osób 
z wykształceniem średnim po-
trzeba techników elektryków 
(z wynagrodzeniem od 1750 

– 2500 zł brutto), spedytorów 
i przedstawicieli handlowych 
(z wynagrodzeniem ok. 2500 
zł brutto + prowizja), pracow-
ników biurowych (z wynagro-
dzeniem od 1750 zł brutto).

 Największe trudności 
w znalezieniu zatrudnienia 
mają absolwenci kierunków 
humanistycznych oraz absol-
wenci turystyki i hotelarstwa. 
Najliczniejsze oferty kierowa-
ne są natomiast do osób z wy-
kształceniem zasadniczym za-

Najzdolniejsi nagrodzeni
Podczas XI sesji Rady Powiatu, 28 października br., najzdol-
niejszym uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Poznański 
wręczono Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagrody 
Starosty Poznańskiego. W formie prezentacji przedstawiona 
została również Informacja o stanie realizacji zadań oświato-
wych w roku szkolnym 2014/2015. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się m.in. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz 
najzdolniejsi uczniowie. 

Utrzymuje się korzystna sytuacja na rynku pracy, o czym świadczy niska stopa 
bezrobocia, w Poznaniu – 2,5% oraz powiecie poznańskim – 2,9%. W wojewódz-
twie bezrobocie kształtuje się na poziomie 6,2%, a w skali kraju na poziomie 9,7%. 
Do końca września w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zarejestrowanych 
było 13.140 osób – 8.338 w Poznaniu i 4.802 w powiecie poznańskim. Aktualna 
sytuacja na rynku zbliżona jest do tej, którą odnotowano w 2007 r. Wówczas 
zarejestrowane były ogółem 13.634 osoby bezrobotne, w tym z powiatu poznań-
skiego –  4.332, a z Poznania – 9.302. Stopa bezrobocia wynosiła w Poznaniu 
2,9%, a w powiecie 3,5%. Liczba ofert w 2007 r. wyniosła 17.480. 

Bezrobocie jak przed kryzysem
wodowym (zwłaszcza kucha-
rzy, kierowców, fryzjerów, 
rzeźników-wędliniarzy, kraw-
ców, sprzedawców/kasjerów) 
oraz nieposiadających kwali-
fikacji zawodowych. To oko-
ło 45% wszystkich ofert zgła-
szanych przez pracodawców. 
Najczęściej poszukiwani są 
magazynierzy, co związane 
jest z lokalizacją w powie-
cie poznańskim licznych firm 
logistycznych, a także pako-
wacze, pracownicy ochrony, 
sprzątaczki, pomoce kuchen-
ne, pracownicy produkcyjni, 
telemarketerzy. Oferenci po-
szukujący pracowników z ni-
skimi kwalifikacjami zawodo-
wymi proponują płace kształ-
tujące się na poziomie wyna-
grodzenia minimalnego.

Pracodawcy z regionu po-

znańskiego są zainteresowa-
ni zatrudnieniem cudzoziem-
ców. Od początku 2015 roku 
Powiatowy Urząd Pracy zare-
jestrował 12.428 oświadczeń 
o zamiarze powierzenia wy-
konywania pracy obywatelom 
Republiki Armenii, Białoru-
si, Gruzji, Mołdawii, Federa-
cji Rosyjskiej oraz Ukrainy. 
90% składanych oświadczeń 
dotyczy mieszkańców Ukra-
iny. Tylko we wrześniu br. 
na złożonych 1.868 oświad-
czeń, 1.835 dotyczyło Ukra-
iny. W ramach oświadczeń 
proponowano pracę głównie 
w budownictwie, transporcie, 
przetwórstwie przemysło-
wym oraz gospodarce maga-
zynowej.

W 2015 r. do PUP w Po-
znaniu wpłynęły 22 zawiado-

mienia o planowanych zwol-
nieniach 1052 pracowników. 
Z  terenu powiatu 3 praco-
dawców (Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski 
– Oddział w Buku, Jeroni-
mo Martins Polska SA z sie-
dzibą w Kostrzynie oraz Eu-
rocash SA z siedzibą w Ko-
mornikach) zgłosiło zamiar 
przeprowadzenia zwolnień 
grupowych 154 pracowni-
ków. Na obszarze  podlega-
jącym Powiatowemu Urzę-
dowi  Pracy wymówienie do-
stało 146 osób, w tym z tere-
nu powiatu poznańskiego 18. 
W  stosunku do 65 zatrudnio-
nych pracodawcy zaniechali 
zwolnień.

Maria Sowińska
dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Poznaniu

Stypendia Rady Powiatu w Po-
znaniu otrzymało 44 uczniów, 

którzy w poprzednim roku nauki 
w szkole ponadgimnazjalnej lub 
gimnazjum, prowadzonych przez 
Powiat Poznański, uzyskali średnią 
ocen minimum 5,0. W nagrodę sty-
pendyści, w roku szkolnym 2015/
2016 przez 10 miesięcy, będą otrzy-
mywać 250 zł.

Przewodniczący Rady Powia-
tu w Poznaniu,  Piotr Burdaje-
wicz oraz Starosta Poznański, Jan 
Grabkowski, wręczyli stypendia 
wraz z pamiątkowymi dyplomami 
uczniom z Zespołu Szkół w Kór-
niku, Zespołu Szkół nr 1 im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Swa-
rzędzu, Zespołu Szkół nr 2 w Swa-
rzędzu, Zespołu Szkół w Puszczy-
kowie, Zespołu Szkół im. Jadwigi 
i Władysława Zamoyskich w Ro-
kietnicy, Zespołu Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bo-
lechowie oraz Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów 
Pułku w Owińskach.

Nagrody Starosty Poznańskie-
go otrzymało 14 uczniów za wy-

bitne osiągnięcia sportowe. Nagro-
dzona młodzież to laureaci kon-
kursów i olimpiad szczebla krajo-
wego i międzynarodowego, którzy 
wykazali się znakomitymi wyni-
kami sportowymi w zapasach, te-
nisie ziemnym, lekkoatletyce, bad-
mintonie, kolarstwie, jeździectwie, 
tańcu towarzyskim oraz sportach 
obronnych.  Również za dobre wy-
niki w nauce Starosta nagrodził 
14 uczniów zasadniczych szkół za-
wodowych. 

Jan Grabkowski podkreślił, że 
stypendia i nagrody są dodatkową 
motywacją w osiąganiu sukcesów. 
Nagrody Starosty Poznańskiego 
otrzymali uczniowie Zespołu Szkół 
nr 1 im. Powstańców Wielkopol-
skich w Swarzędzu, Zespołu Szkół 
nr 2 w Swarzędzu, Zespołu Szkół 
w Kórniku, Zespołu Szkół w Pusz-
czykowie, Zespołu Szkół im. Jadwi-
gi i Władysława Zamoyskich w Ro-
kietnicy, Zespołu Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bo-
lechowie oraz Zespołu Szkół im. 
Adama Wodziczki  w Mosinie.

 Agnieszka Przybylska
Wydział Edukacji

Oddział na miarę XXI wieku
W Powiatowym Szpitalu w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego otwarto Od-
dział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych z pododdziałem wszczepiania 
rozruszników serca i intensywnego nadzoru kardiologicznego z pracownią EKG. W uroczystości 
uczestniczyli m.in. Starosta Poznański, Jan Grabkowski; Wojewoda Wielkopolski, Piotr Florek; 
parlamentarzyści, radni powiatu oraz przedstawicie lokalnych władz. 

kowe na cykloergometrze oraz bież-
ni, badania echokardiologiczne, ca-
łodobowe monitorowanie EKG i ci-
śnienia tętniczego przy użyciu apara-
tów typu Holter.

– To już nawet nie XXI, a XXII 
wiek. Jestem pewien, że wielu kolegów 
po fachu będzie mi zazdrościć, że mo-
gę pracować w tak nowoczesnym miej-
scu. Pamiętajmy jednak, że to „trud-
ny” oddział, zajmujący się przede 
wszystkim diagnostyką i leczeniem. 

Leczymy wszystkie 
jednostki choro-
bowe. W większo-
ści trafiają do nas 
osoby wymagają-
ce natychmiasto-
wej hospitalizacji 
– powiedział Zyg-
munt Górny, or-
dynator Oddziału 
Kardiologicznego 
w Puszczykowie.

Celem prze-
p r o w a d z o n e j 
właśnie inwesty-
cji była szeroko 
pojęta moderni-
zacja oddziału, 
co w praktyce 
oznacza zwięk-
szoną liczbę łó-
żek oraz bezpo-
średni dostęp do 
węzła sanitarne-

go. Oprócz dużych projektów zre-
alizowanych przez szpital, bądź re-
alizowanych w niedalekiej przy-
szłości, szpital dokonuje także mo-
dernizacji poszczególnych oddzia-
łów w podobnym zakresie. Analo-
giczne inwestycje zostały już prze-
prowadzone na oddziałach chirurgii 
i intensywnej terapii.

Tomasz Sikorski
Wydział Promocji 

i Aktywności Społecznej
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Pełna apteczka
Salvequick oferuje różne warianty zesta-

wów plastrów do opatrywania ran. Wszystkie 
mają chłonny opatrunek, pozwalają skórze od-
dychać, są elastyczne i hipoalergiczne. Plastry 
wodoodporne Salvequick Aqua Resist z sys-
temem mikrootworków sprawiają, że rana jest 
idealnie chroniona przed wilgocią i może swo-
bodnie oddychać. Plasterki Salvequick dla 
dzieci – wyprodukowane z bezpiecznych, od-
dychających materiałów dodatkowo nie brudzą 
się i mają właściwości wodoodporne. Salve-
quick Textile/Elastic – plastry tekstylne/ela-
styczne przeznaczone są do opatrunku miejsc 
ruchomych  takich jak: łokcie, kolana, czy pal-
ce. Wyprodukowane z wysokiej jakości  ela-
stycznego materiału (wiskoza), mają też bardzo 
dobre właściwości klejące (klej oparty na kau-
czuku syntetycznym z tlenkiem cynku), dzię-
ki czemu plaster odpowiednio mocno przylega 
do ciała.  W opakowaniu Zestawu Rodzinne-
go znajdują się: plastry do cięcia, wodoodpor-
ne plastry na sztuki w różnych rozmiarach oraz 
plastry dla dzieci z wizerunkiem Muminków.

ZDROWIE

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Na blizny
Bio-Oil jest wy-

robem kosmetycz-
nym do pielęgnacji 
skóry, aby poprawić 
wygląd blizn, rozstę-
pów i nierównomier-
nego kolorytu skóry 
i pomóc skórze sta-
rzejącej się i odwod-
nionej. Od wprowa-
dzenia na światowe 
rynki w 2002 roku 
Bio-Oil zdobył 224 
nagród w kategorii 
produktów do pielę-
gnacji skóry. W 18 
krajach zajmuje 1 

miejsce w sprzedaży produktów popra-
wiających wygląd blizn i rozstępów, mo-
że być stosowany na blizny potrądzikowe. 
Bio-Oil jest hipoalergiczny i odpowiedni 
dla skóry wrażliwej, nie powoduje powsta-
wania trądziku i zaskórników.

Większy 
zapas

Specjalnie na palce
Palce najczę-

ściej ulegają drob-
nym skaleczeniom 
i  zadrapaniom. 
Salvequick Fin-
ger Mix to zestaw 
plastrów specjal-
nie zaprojektowa-
nych tak, by lepiej 
dopasowywały się 
do dłoni i palców. 
Plaster-bandaż jest 
dłuższy niż stan-
dardowy i może być kilka razy zawijany wokół palca, 
by naprawdę dobrze do niego przylegać. Plaster w kształ-
cie „motylka” dzięki specjalnym skrzydełkom umożliwia 
lepsze umocowanie opatrunku wokół opuszka palca. Pla-
stry Finger Mix: są wodoodporne, wykonane z opatento-
wanego materiału (mikroperforowany polietylen), który 
pozwala odprowadzać wilgoć z rany i zapewnia jej prze-
wiewność, mają cienki, bardzo chłonny opatrunek, są ela-
styczne i odporne na brud. W zestawie jest 18 plastrów: 
10 extra długich, 4 opatrunki „motylek”, 4 prostokątne 
średnie. Cena: ok. 8,50 zł.

Wodoszczelne dla każdego
Wodoszczelne plastry w paskach - Salvequick Aqua Block Strips  (ok. 12 

zł, 18 szt.) to  plaster dla aktywnych. W środowisku wilgotnym rana pokrywa 
się nabłonkiem szybciej, nie tworzy się strup, co zmniejsza ryzyko powstania 
blizny. Plastry z cienkiego materiału poliuretanowego otaczają ranę z czterech 
stron, zmniejszając ryzyko infekcji, są elastyczne, przewiewne, przezroczyste 
mają opatrunek w kolorze ciała. Wodoszczelne plastry dla dzieci Salvequick 
Aqua Block Kids (ok. 12,85 zł /12 szt.) chronią ranę podczas mycia rąk, ką-
pieli, pływania. Są kolorowe, ozdobione morskimi żyjątkami, co odwraca uwa-
gę od bólu. 

Pomoc na kurzajki
Salvequick poleca specjalny pla-

ster na kurzajki. To ochronny pla-
ster do stóp - każdy zawiera 3,3 mg 
(40%) kwasu salicylowego. Dzię-
ki temu ogranicza rozprzestrzenia-
nie się kurzajki oraz pomaga w jej 
usunięciu. Plaster pomaga bezbole-
śnie usunąć kurzajki, jest przewiew-
ny, wodoodporny i łatwy w użyciu. 
Cena ok. 25 zł. Opakowanie zawie-
ra 20 plastrów. Dystrybutor: Ceder-
roth Polska S.A.

Salvequick Te-
xtile/Elastic za-
pewniają maksy-
malna  ochronę 
przed zanieczysz-
czeniami i bakte-
riami. Są wyjąt-
kowo trwałe i ela-
styczne. Idealnie 
przylegają i do-
pasowują się do 
ciała. Zapewnia-
ją pełną swobodę 
ruchów. Można je 
przycinać według 
potrzeby. Zestaw 2 
sztuk 75 cm x 6 
cm  kosztuje  ok. 
10 zł.  

ZWIERZAKI NA TRATWIE autor Carlo A. Rossi,  gra 
planszowa, liczba graczy 2-4 w wieku 5-105 lat,  czas rozgryw-
ki 20 min., cena 99,99 zł, Wydawnictwo Egmont.

Z A G R A J  Z E 
MNĄ to kolekcja do-
skonałych gier plan-
szowych dla rodziców 
i dzieci. Znajdziesz tu 
gry, które wyróżniają 
się najwyższej jakości 
wykonaniem (drew-
niane elementy, gruby 
karton) i ciekawymi 
regułami. Gry zdoby-
ły liczne nagrody na 
całym świecie, w tym 
najbardziej prestiżo-
wą Kinderspiel des 
Jahres. Gry z kolekcji 
ZAGRAJ ZE MNĄ 

rozwijają u dzieci umiejętności, takie jak: rozpoznawanie ko-
lorów, liczenie, zdolności manualne, wyobraźnię przestrzenną, 
umiejętność radzenia sobie z emocjami, współpracę w grupie. 
Najważniejsze jest jednak to, że dają dużo zabawy i radości 
dzieciom… i ich rodzicom. W kolekcji ZAGRAJ ZE MNĄ 
znajdziemy gry: Ratuj króliczki, Dzielne myszki, Kolorowe 
biedronki i Zwierzaki na tratwie. 

ZWIERZAKI NA TRATWIE: Każdego roku zwierzę-
ta urządzają sobie spływ na tratwach rwącą rzeką. Żadne nie 
chce przegapić tej zabawy. Niestety, tratwy są małe, a chęt-
nych dużo. Gracze odgadują, ile zwierząt zmieści się na tra-
twie. Gdy nadejdzie czas podróży, muszą je odpowiednio po-
układać, co będzie dużym wyzwaniem. Gra zdobyła 5 nagród 
i nominacji.

GRY PLANSZOWE

Cuda wianki. Polski folk-
lor dla młodszych i starszych 
Marianna Oklejak, seria arty-
styczna, kategoria wieku 3-7 
lat, cena 49,99 zł, Wydawnic-
two Egmont. 

Nieprzebrane bogactwo 
polskiej kultury ludowej. Ta 
piękna i malownicza książ-
ka opowiada o polskim folk-
lorze w sposób niebanalny, 
świeży i intrygujący. Jest za-
proszeniem skierowanym do 
wszystkich ciekawych rodzi-
mych tradycji, pięknych or-
namentów, harmonii kolo-
rów, wszystkiego co ma wiel-
ką moc gdyż płynie z potrze-
by serca! Każdy, kto zna do-
tychczasowe prace Marianny 
Oklejak, wie, że oprócz rze-
telnych informacji, dostanie 
w prezencie od autorki ma-

teriał przetworzony z wraż-
liwością, poczuciem humoru 
i ironią, łączący tradycyjne, 
z tym, co współczesne. Na 
trzydziestu sześciu pięknie 
ilustrowanych tablicach za-
kochana w polskim folklo-
rze autorka zrobiła przegląd 
tradycyjnych haftów, wyci-
nanek, zabawek, instrumen-
tów muzycznych i innych 
elementów rodzimej kultury 
ludowej. A wszystko to zo-
stało wplecione w graficz-
ną, wciąż aktualną narrację 
o codziennym, zwykłym ży-
ciu. Ta książka jest niezbi-
tym dowodem na to, że świat 
polskiego folkloru jest po-
nadczasowy, bliski, a jego 
język wciąż aktualny. Pol-
ska kultura ludowa to fe-
eria barw, harmonia rytmów, 
piękne ornamenty. Książ-
ka ukazała się w imprincie 
ART Egmont – serii ksią-
żek wartościowych i pięk-
nych –  jest więc dopraco-
wana w każdym szczególe. 
Od wyklejki przez wycię-
ty w papierze szablon z ko-
nikiem, mapę ułatwiającą 
lokalizację miejsc wymie-
nionych w publikacji aż po 

przypisy dla bardziej docie-
kliwych zawierające szcze-
gółowe opisy obiektów na 
poszczególnych tablicach. 

Ibra. Chłopak, który odna-
lazł własną drogę Yvette Żół-
towska-Darska, seria Piłka 
nożna,  kategoria wieku 8-12 
lat, cena 29,99 zł. Wydawnic-
two Egmont.

Pierwsza biografia Zla-
tana Ibrahimovicia dla dzie-
ci. To opowieść o chłopcu 
wychowanym na ulicy, który 
został bohaterem. Jego histo-
ria ściska za gardło, ale po-
zwala wierzyć, że dzięki pa-
sji, talentowi i determinacji 
każdy może odnaleźć wła-

sną drogę. I przy okazji zajść 
na szczyt. Podróż przez ży-
cie i kariera Zlatana zaczy-
na się w Malmo na południu 
Szwecji, gdzie przyszedł na 
świat i dorastał w trudnych 
warunkach, w rozbitej ro-
dzinie, niejednokrotnie do-
świadczając głodu i poniże-
nia ze strony rówieśników. To 
tutaj w biednej dzielnicy emi-
grantów, na boisku zwanym 
„boiskiem Cyganów” zaczął 
swoją przygodę z piłką noż-
ną. Do pierwszego klubu pił-
karskiego wstąpił mając 6 lat, 
wtedy też ukradziono mu je-
go największy skarb - rower 
BMX, co spowodowało, że 
on sam zaczął kraść. Jednak-
że pasja, jaką stał się futbol, 
zdołała go uratować. W wie-
ku 19 lat wyruszył w świat, 
aby przez Holandię, Włochy, 
Hiszpanię i Francję zawędro-
wać na piłkarski szczyt. Opo-
wieść jest pasjonująca dzię-
ki doskonale poprowadzonej 
narracji pełnej emocji. Cała 
historia jest ubarwiona dia-
logami, zabawnymi anegdo-
tami z życia Ibrahimovicia 
oraz licznymi ciekawostkami 
i zdjęciami. 
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Wyjazd zagraniczny często kojarzy się 
ze zbyt wysokimi opłatami za korzy-
stanie za granicą z telefonu komórko-
wego. Często okazuje się po powrocie 
z wakacji czy podróży służbowej, że 
trzeba zapłacić bardzo wysoki rachu-
nek telefoniczny. Operatorzy bez zaha-
mowań korzystają z roamingu, a klien-
ci… płacą zbyt dużo. Posłowie do 
Parlamentu Europejskiego postanowili 
skończyć z tym procederem.

Zakaz opłat „roamingowych” za korzysta-
nie z telefonów komórkowych za granicą 

(na obszarze UE), zacznie obowiązywać od 
czerwca 2017 roku, a przejrzyste zasady do-
tyczące prawa do dostępu do Internetu staną 
się obowiązującym prawem, zgodnie z ostat-
nim przyjętym przez Parlament Europejski 
27 października nowym pakietem telekomu-
nikacyjnym.

Zniesienie opłat za roaming było przez 
wszystkich długo oczekiwane - powiedzia-
ła podczas debaty posłanka, Pilar del Castillo 
(EPP, ES), autorka sprawozdania w sprawie 
nowych przepisów.

- Dzięki tej umowie, Europa stanie się rów-
nież jedynym regionem świata, który prawnie 
gwarantuje otwarty Internet i neutralność sie-
ci. Zasada neutralności sieci będzie obowią-
zywać bezpośrednio w 28 państwach człon-
kowskich. Gwarantuje wszystkim równy do-
stęp do sieci.

Posłowie nie przyjęli 27 października żad-
nych poprawek do tekstu zawartego wcześniej 
z Radą porozumienia. Tym samym tekst zo-
stał przyjęty. 

Opłaty za roaming, wysyłanie wiadomo-
ści tekstowych i korzystanie z mobilnego 
Internetu za granicą w Unii Europejskiej 
będą całkowicie zakazane od 15 czerwca 
2017 roku.

Ustalono także, że od 30 kwietnia 2016 
roku opłata roamingu nie będzie mogła 
przekraczać:
-  0,05 € za minutę połączenia głosowego 

wychodzącego
-  0,02 € za wiadomości tekstowe (SMS),
-  0,05 € za megabajt mobilnego korzysta-

nia z Internetu.
Stawki za połączenie głosowe przycho-

dzące zostaną określone do końca tego roku 
i należy się spodziewać, że będą znacznie niż-
sze od tych za połączenie wychodzące. 

OTWARTY DOSTĘP 
DO INTERNETU

Nowe prawo zobowiązuje firmy oferujące 
dostęp do Internetu do równego traktowania 
wszystkich transmisji danych, bez dyskrymi-
nacji, ograniczania czy ingerencji i bez wzglę-
du na nadawcę i odbiorcę, konsultowane lub 
rozpowszechniane treści, wykorzystywane 
lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też 
na wykorzystywane urządzenia końcowe. Od-
stępstwo od tej zasady może być uzasadnio-
ne koniecznością przestrzegania orzeczeń są-
dowych, zapewnienie zgodności z przepisami 
prawa oraz zapobieganiem przeciążeniu sieci 
lub cyberatakom. Gdyby te odstępstwa od za-
sad zarządzania siecią musiały być zastosowa-
ne, nie powinny też obowiązywać dłużej, niż 
to absolutnie konieczne. 

Operator będzie miał prawo zaoferować 
usługi specjalistyczne (na przykład Internet 
nadzwyczajnej jakości niezbędny realizacji 

specjalnych potrzeb), ale tylko pod warun-
kiem, że nie wpłynie to negatywnie na ogólną 
jakość Internetu.

PRĘDKOŚĆ PRZESYŁANIA 
DANYCH: 

PRZESTRZEGANIE UMOWY LUB 
REKOMPENSATA

Posłowie Parlamentu Europejskiego 
wprowadzili także zapis zobowiązujący do-
stawców usług internetowych do udzielenia 
klientom podpisującym umowę na stacjo-
narny lub mobilny dostęp do Internetu ja-
snego i zrozumiałego wyjaśnienia dotyczą-
ce maksymalnej i minimalnej prędkości po-
bierania i wysyłania danych, bo rzeczywi-
sta wydajność sieci często rożni się od tej 
deklarowanej w reklamach. 

Gdyby wystąpiły znaczne odstępstwa 
od deklarowanych prędkości użytkownik 
miałby prawo odstąpić od umowy lub żą-
dać rekompensaty. Urząd regulacyjny będzie 
odpowiedzialny za ustalenie, czy naruszenie 
umowy jest znaczne, czy nie.(mat)

Neutralność sieci i koniec  roamingu

Fistaszki zyskały status jedne-
go z najpopularniejszych ko-
mików w historii. Bohaterowie 
tych legendarnych, cieszących 
się niesłabnącą popularnością 
opowieści rysunkowych, Char-
lie Brown, pies Snoopy i ich 
przyjaciele, wkrótce trafią na 
ekrany polskich kin. Czekając 
na to wydarzenie zapraszamy 
na wielką imprezę urodzino-
wą Fistaszków i Snoopy’ego. 
Zaplanuj czas na najbliższą 
niedzielę. 

22 listopada zapraszamy  do 
Galerii Malta od godz. 11 do 19. 

Mimo, że to urodziny Fistasz-
ków, wszyscy dostaną prezenty. 
Czy masz już karykaturę własnej 
osoby? Czy na Twojej ścianie wi-
si zabawny portret? A może to jed-
no z Twoich pragnień? Tylko w ten 
weekend,  możesz spełnić marzenia. 

Urodziny Fistaszków i Snoopy’ego w Galerii Malta

Zawodowa karykaturzystka dostar-
czy wiele radości śmiałkom, którzy 
dadzą się sportretować. 

Bohaterów tej przezabawnej 
animacji nie trzeba długo przedsta-
wiać. Charlie Brown słynie ze swo-
jej zygzakowatej koszuli, a Snoopy 

stał się ikoną mody. Ich wizerun-
ki trafiły na koszulki, bluzy i inne 
ubrania. Aby przybliżyć historię Fi-
staszków, specjalnie na tę okazję zo-
stanie przygotowana wystawa. 

Dzieci mogą identyfikować się 
z bohaterami Fistaszków. Tak jak 

oni potrafią puszczać latawce, grać 
w piłkę … Dlatego na wszystkich 
czeka moc fistaszkowych zabaw, 
gier, konkursów z fantastycznymi 
nagrodami.  Jak na każdych urodzi-
nach nie zabraknie balonów, upo-
minków oraz poczęstunku z udzia-

łem gościa specjalnego – psa Sno-
opy’ego. 

Dobrotliwy Charlie i jego wyjąt-
kowy pies Snoopy przeniosą uczest-
ników do świata pełnego zabawy 
i radości. Umilą dzieciom oczeki-
wanie na premierę filmu. Być może 
zdradzą tajemnicę przed jakim naj-
większym wyzwaniem stanie Char-
lie Brown w filmie? Co się wydarzy, 
gdy pojawi się w klasie nowa dziew-
czynka? I jakie największe marzenie 
postanowi zrealizować Snoopy?

Jeżeli nie znajdziecie odpowie-
dzi na te pytania, na najważniejszej 
imprezie urodzinowej roku, to już 
wkrótce przekonacie się sami idąc 
do kina . „Fistaszki – wersja kino-
wa” to animowana komedia przy-
godowa, wyprodukowana przez 
studio, w którym powstała słynna 
„Epoka lodowcowa”. Od 1 stycznia 
2016 na ekranach polskich kin.

Gdy odcisk dokucza
Odciski, mimo iż wydają się bła-

hym problemem, mogą znacznie utrud-
niać codzienne funkcjonowanie. Za-
zwyczaj umiejscowione są na pode-
szwie stopy lub palcach i mogą po-
wodować dotkliwy ból przy chodze-
niu. Do usuwania odcisków stosuje się 
preparaty zawierające kwas salicylo-
wy, który zmiękcza zrogowaciały na-
skórek. Plastry na odciski Salvequ-
ick pomagają usunąć odcisk już po 4 
dniach. Zawarty w nich kwas salicy-
lowy (40 mg) uwalnia się wyjątkowo 
efektywnie. Plastry zmniejszają ucisk, 
łagodząc uczucie bólu związane z od-
ciskiem. Opakowanie – 6 szt. kosztu-
je ok. 6,50 zł.

Gdy but obciera
Salvequick ma w ofercie praktyczne zestawy plastrów 

na pęcherze i otarcia. Plastry mogą być stosowane jako za-
bezpieczenie stopy przed powstawaniem pęcherzy i otarć, 
a także jako opatrunek na już powstałe pęcherze i otarcia. 
W plastrach  wykorzystana jest nowoczesna technologia hy-
drokoloidalna - działają jak dodatkowa warstwa skóry i ła-
godzą ból. Idealnie przylegają i pomagają utrzymać lekko 
wilgotne środowisko, co przyspiesza gojenie. Z zewnątrz 
półprzepuszczalna warstwa poliuretanowa pozwala na odpa-
rowanie nadmiaru wilgoci, zabezpiecza ranę przed brudem, 
wodą i bakteriami. Wygodny kieszonkowy zestaw plastrów 
na pęcherze i otarcia Salvequick zawiera dwa plastry śred-
niego rozmiaru, które warto mieć zawsze przy sobie - w to-
rebce, plecaku, podręcznej apteczce czy torbie sportowej 
i podróżnej. Cena ok. 7 zł -opakowanie 2 szt, 16 zl 6 szt. i 22 
zl 10 szt. Dystrybutor Cederroth Polska. www.salvequick.pl
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GRY NBA 2K16 
z okładką do wyboru

Cenega, oficjalny part-
ner 2K w Polsce, Czechach, 
na Słowacji oraz Węgrzech 
równocześnie ze świato-
wą premierą udostępnił 
w sprzedaży w Polsce grę 
NBA 2K16. Tytuł ukazał się 
w angielskiej wersji języko-
wej na komputery PC w wer-
sji pudełkowej i cyfrowej, 
a także na konsole PlaySta-
tion4, Xbox One, PlaySta-
tion3 oraz Xbox 360. Warto 
dodać, że w grze ponownie 
znajduje się polska druży-
na (w tym roku jest to PGE 
Turów Zgorzelec), dostęp-
na w trybie Euroliga. Seria 
NBA 2K powraca z najbar-
dziej realistycznym przeży-
ciem zawodowej koszyków-
ki, dzięki NBA 2K16. Po-
prowadź swojego zawodni-
ka MyPLAYER przez całą 
karierę NBA, przejmij kon-
trolę nad każdym aspektem 
zawodowego życia lub mo-
żesz współzawodniczyć on-

line z innymi graczami z ca-
łego świata. Dzięki anima-
cji, która zbliża ruch za-
wodników do telewizyjnej 
relacji z pewnością będzie 
to najbardziej autentyczne 
przeżycie NBA w historii. 
Dla fanów jest do wyboru 
okładka z ulubioną gwiaz-
dą NBA! 

Nowy Minecraft trafił 
do Polski dzięki Wydawnic-
twu Techland. Minecraft: 
Story Mode pojawił się na 
wszystkich dostępnych plat-
formach: PC (99,90zł) oraz 
na konsolach PlayStation 4, 
Xbox One, PlayStation 3 
i Xbox360 (139,90zł). Pu-
dełko zawiera pierwszy od-
cinek Minecraft: Story Mo-
de oraz klucz na płycie po-
zwalający pobrać pozostałe 
4 odcinki w momencie ich 
premiery. 

Minecraft Story Mode 
to epizodyczna gra przy-
godowa osadzona w słyn-
nym uniwersum, stworzona 
przez Telltale Games przy 
współpracy z Mojang AB 
– twórcami podstawowe-
go Minecrafta. Kiedy świat 
staje w obliczu strasznego 
zagrożenia, gracz wspól-
nie z przyjaciółmi wyru-
sza w epicką i niebezpiecz-
ną przygodę. Twoją misją 
jest odszukanie legendar-
nego bractwa, znanego ja-
ko Zakon Kamienia (Or-
der of the Stone) i uratowa-
nie świata przed zagładą. 
Jak na Minecraft przystało, 
gracz ma możliwość dosto-
sowania cech kontrolowa-
nej postaci poprzez dobór 
płci, ubioru, karnacji, czy 
fryzury bohatera. Story Mo-
de zawiera także elementy 
craftingu, opartego o sys-
tem rzemiosła dobrze znany 
z podstawowego Minecra-
fta. Telltale Games zadba-
ło oczywiście także o swoją 
wizytówkową nieliniowość 
fabuły. Podejmowane wy-
bory i działania zmieniają 
historię – to, co powiesz 
(i jak to powiesz) oraz decy-
zje podjęte pod presją czasu 
w momentach gorącej akcji 
ukształtują unikatową przy-
godę. 

KOMPUTERY

Techland z przyjemno-
ścią informuje o premierze 
hitu karaoke ostatnich lat. 
Od 20 listopada będą do-
stępne na rynku Karaoke 
Extra Hity 3, zawierające 
ponad 50 utworów podzie-
lonych na klasyki takie jak 
„Autobiografia”, „Szklana 
pogoda” oraz nowości „Bli-
sko mnie” czy „Poza logiką” 
z polskiego rynku muzycz-
nego. Składanka, do któ-
rej dołączony jest mikrofon, 
przeznaczona jest na kom-
putery PC oraz odtwarzacze 
DVD. Karaoke będzie do-
stępne w cenie 89,90 zł. 

Zabawa świetnie spraw-
dzi się na wszelkiego ty-
pu imprezach. Grać można 
samemu lub z przyjaciółmi 
wybierając jeden z trzech 
trybów trudności. 

- Karaoke to tytuł, któ-
ry z roku na rok cieszy się 
bardzo dużą i wciąż rosną-
cą popularnością. Przed ro-
kiem zanotowaliśmy rekor-
dowe zainteresowanie dla 
produktów z tej serii wła-
śnie w sezonie świątecznym. 
Najnowsze wydanie karaoke 
zawiera ponad 50 polskich 
utworów, podzielonych na 
nowości i klasykę. Każdy, 
nawet najbardziej wymaga-
jący odbiorca, znajdzie tutaj 
coś dla siebie. -  komentuje 
Tomasz Gawlikowski, Dy-
rektor Marketingu Wydaw-
nictwa Techland na rynku 
polskim.

Techland to wiodący 
niezależny developer, dys-
trybutor i wydawca gier. Za-
łożona w roku 1991 firma 
znana jest przede wszyst-
kim z takich produkcji jak 
Dead Island i Dead Island 
Riptide, seria Call of Juarez, 
oraz Dying Light. Dzięki 
wykorzystaniu autorskiej 
technologii Techland two-
rzy najwyższej klasy gry 
na Windows PC, PlaySta-
tion 4, Xbox One, Linux, 
Mac OS X, Android i iOS. 
Techland składa się z czte-
rech oddziałów w Warsza-
wie, Wrocławiu, Ostrowie 
Wielkopolskim oraz w ka-
nadyjskim Vancouver. Wię-
cej informacji na stronie te-
chland.pl

Mamy dla naszych 
Czytelników 3 zestawy 
Karaoke Extra Hity 3. 
Proszimy o jak naszyb-
sze przysłanie maila na 
adres nagrody.twoj.ty-
dzien@wp.pl z hasłem 
Karaoke i podaniem in-
nego tytułu Karaoke 
wydawanego przez Te-
chland.

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

„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

Droga Steve’a Jobsa Od bra-
wurowego parweniusza do wi-
zjonera i przywódcy. Schlender 
Brent, Tetzeli Rick tłumaczenie 
Michał Jóźwiak, cena 44,99 zł, 
Wydawnictwo Insignis.

Do rąk czytelników tra-
fia świetnie udokumentowa-
na i napisana biografia Steve-
’a Jobsa autorstwa uznanych 
dziennikarzy branży techno-
logicznej - Ricka Tetzeli oraz 
Brenta Schlendera. Na pod-
stawie obszernych wywia-
dów z członkami rodziny oraz 
przyjaciółmi i konkurentami 
kreślą obraz Jobsa, jakiego nie 
przedstawiła żadna dotych-
czasowa biografia. Książka 
opisuje życie i karierę współ-
twórcy Apple’a, historię je-
go wzlotów i upadków, prze-
błysków geniuszu oraz błę-

dów, a także niesamowitych 
zbiegów okoliczności. Przede 
wszystkim jednak odpowiada 
na podstawowe pytanie - jak 
arogancki, lekkomyślny, mło-
dy człowiek stał się jednym 
z największych przywódców 
biznesowych naszych cza-
sów? Sam Steve Jobs nie lu-
bił patrzeć wstecz. Jego bio-
grafowie dokonują retrospek-
cji i odkrywają, co wpłynęło 
na jego późniejszy, zdumie-
wający sukces. Dziennikarze 
dowodzą, że nie był on jedy-
nie wynikiem wprowadzenia 
trafionych marketingowo pro-
duktów. Opisują krętą ścież-
kę, jaką podążał Jobs, ewolu-
cję jego stylu zarządzania oraz 
zmiany, jakie w nim zaszły po 
powrocie do Apple’a w 1997 
roku. Autorzy również przed-
stawiają relacje Steve’a Jobsa 
z najbliższymi, ukazując jego 
nieznane dotąd oblicze.

Girl Online w trasie Zoe Sugg, 
tłumaczenie Olga Siara, cena 
39,99 zł, Wydawnictwo Insi-
gnis.

Kontynuacja bestsellero-
wej powieści Girl Online au-
torstwa vlogerki Zoe Sugg. 
Bagaż Penny już jest spako-
wany. Kiedy Noah zaprasza 
Penny na swoją europejską 

trasę koncertową, dziewczyna 
wprost nie może się doczekać – 
w końcu spędzi ze swoim fan-
tastycznym rock’n’rollowym 
chłopakiem trochę więcej cza-
su! Tymczasem borykając się 
z wiecznie zapełnionym gra-
fikiem Noah, problematycz-
nym kolegą z zespołu oraz ki-
piącymi od gróźb wiadomo-
ściami od zazdrosnych fanek, 
Penny zastanawia się, czy na-
prawdę jest stworzona do ży-
cia w trasie. Nie może nic pora-
dzić na to, że tęskni za rodziną, 
przyjacielem Elliotem, a także 
za… swoim blogiem, Girl On-
line. Czy Penny odnajdzie rów-
nowagę pomiędzy swoim ży-
ciem i miłością w trasie, a mo-
że straci wszystko w pogoni za 
wymarzonym latem?

Ed Sheeran Graficzna podróż 
tłumaczenie Michał Strąkow, 
cena 49,99 zł, Wydawnictwo 
Insignis

Graficzna podróż to eks-
kluzywna, w pełni autoryzo-
wana i stworzona we współ-
pracy z samym Edem Sheera-
nem opowieść o drodze, jaką 
przebył muzyk stając się mię-
dzynarodową gwiazdą. Książ-
kę wypełniają wspomnie-
nia Eda, ilustracje stworzone 
przez jego przyjaciela z dzie-
ciństwa, Phillipa Butaha (arty-
stę odpowiedzialnego za gra-
ficzną oprawę singli i płyt Eda) 
oraz wyjątkowe fotografie. Na 
kartach Graficznej podróży Ed 
wspomina swoje pierwsze mu-
zyczne doświadczenia, zdradza 
źródła inspiracji oraz szcze-
góły dotyczące swoich nagrań 
i koncertów – aż do wydania 
drugiego albumu „X”. Dzięki 
książce odkryjemy, co napę-
dza Eda na ścieżce artystycz-
nej wędrówki i jak radzi sobie 
z oszałamiającym sukcesem. 
Dowiemy się również, czego 
jego zdaniem potrzebuje każ-
dy młody muzyk, by zaistnieć 
w branży.  Wspomnienia Eda, 
jedyne w swoim rodzaju por-
trety Phillipa Butaha i świetne 
zdjęcia – wszystko to sprawia, 
że Graficzna podróż to wyjąt-
kowa książka poświęcona wy-
jątkowemu artyście.
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ny” człowiek. Nie mają em-
patii, ale jednocześnie niektó-
rzy potrafią ją symulować. Na 
przykład John Wayne Gacy 
był uważany za fantastyczną 
osobę, wszyscy go uwielbiali. 
Angażował się także w poli-
tykę i bardzo aktywnie działał 
w swojej społeczności. Tym-
czasem miał też drugą twarz. 
Zabijał chłopców i młodych 
mężczyzn. Harold Shipman 
był lekarzem rodzinnym. Be-
verly Allit pielęgniarką... Tak-
że nawet tego, czy ja nie je-
stem przypadkiem psychopat-
ką nie możesz być pewna... 
(śmiech).

- No tak, w dodatku od-
powiednio wykształcona na 
kierunku psychologicznym, 
mogłaś to zaplanować jako 
nastolatka.

- Kto wie? Często jestem 
pytana, czy mój mąż się mnie 
nie boi, skoro mam takie po-
mysły… Ale ja jestem bardzo 
spokojną osobą. Wiele osób, 
które czyta, czy tworzy książ-
ki o takiej tematyce jest w ży-
ciu wyluzowana. Niektórzy 
mówią, że osoby spełnione 
zawodowo i w życiu prywat-
nym, raczej nie szukają do-
datkowych stymulacji w za-
bójstwach, więc możesz być 
spokojna (śmiech).  

- A kobiety? Zabijają in-
aczej? Z innych powodów?

- Zabijają na pewno rza-
dziej niż mężczyźni, cho-
ciaż statystki pokazują bar-
dzo duży wzrost przestępczo-
ści wśród kobiet. Może dla-
tego, że w obecnych czasach 

role społeczne się zmieniają, 
cechy kobiet i mężczyzn się 
mieszają. 

- Zdaje się, że większość 
morderstw dokonywanych 
przez kobiety jest na mal-
tretujących ich partnerach. 

- W przypadku kobiet naj-
częściej mamy do czynienia ze 
zbrodniami z pobudek emo-
cjonalnych. Żeby zabić, ko-
bieta musi być doprowadzo-
na do ostateczności. Bywa, że 
wiele lat cierpi, aż następu-
je moment, kiedy już nie daje 
rady i zabija. Oczywiście zda-
rzają się seryjne morderczy-
nie, ale to są przypadki znacz-
nie rzadsze niż w przypadku 
mężczyzn. Niektórzy mówią, 
że kobiety stanowią tylko oko-
ło 5 procent seryjnych zabój-
ców. Na pewno jednak zwra-
cają uwagę. Może dlatego, 
ze zabójstwo dokonane przez 
kobietę zaprzecza stereoty-
pom? Słynne seryjne morder-
czynie to chociażby krwawa 
hrabina Elżbieta Batory, któ-
ra kąpała się w krwi swoich 
ofiar, bo uważała, że dzięki 
temu będzie wiecznie młoda. 
Anioł śmierci, wspomniana 
już przeze mnie Beverly Allit, 
była pielęgniarką. Wstrzyki-
wała dzieciom insulinę, żeby 
zatrzymać akcję serca. Zna-
na z filmu „Monster” Aile-
en Wournos, prostytutka, za-
bijała swoich klientów. Trze-
ba jednak pamiętać, że nawet 
w przypadku seryjnych mor-
derczyń motywacja do zabój-
stwa jest najczęściej emocjo-
nalno-urojeniowa. Inaczej niż 
w przypadku mężczyzn. 

Porozmawiajmy o moty-
wach zbrodni. Bywa, że czło-
wiek zabija z emocji, z na-
pięcia, które w nim wzrasta, 
zazdrości, poczucia niespeł-
nienia. Z powodu emocji, 
która przez lata jest skrzęt-
nie ukrywana. 

- Najczęściej wymienia się 
trzy główne motywy zabójstw: 
instrumentalny, kiedy o mor-
derstwie decydują względu 
praktyczne, jak na przykład 
pozbycie się świadka, emocjo-
nalny, jak na przykład wyrów-
nanie krzywd i trzeci rodzaj 
motywacji, ta o podłożu psy-
chopatologicznym – na przy-
kład „zabiłem, bo kazał mi sza-
tan”. Jeżeli chodzi o typologię 
motywacyjną seryjnych mor-
derców, skoro dziś tyle o nich 
mówimy, Holmes proponuje 
podział na: wizjonerów, mi-
sjonarzy i hedonistów. Wizjo-
nerzy zabijają, ponieważ ma-
ją halucynacje, urojenia, które 
każą im to robić. Misjonarze 
najczęściej eliminują pewne 
konkretne grupy ludzi, jak na 
przykład członków mniejszo-
ści etnicznych, bezdomnych, 
prostytutki. Są przekonani, że 
robią światu przysługę, bo we-
dług nich to „naganne elemen-
ty”. Do hedonistów zaliczamy 
zabójców z lubieżności, tych 
żądnych wrażeń, ale także ma-
niaków władzy oraz poszuki-
waczy komfortu.

Wracając jednak do emo-
cji. Zdecydowanie są one czę-
sto kluczowe i potrafią być tak 
silne, że człowiek w końcu za-
bija. Ja też wykorzystuję ta-
kie wątki w swoich książkach. 

A każdy coś przecież ukry-
wa. Ja, czy ty też. W swoich 
powieściach zdarza mi się też 
przemycać swoje emocje i lę-
ki. Nie zdradzę jednak, jakie 
i gdzie…

- Gdzieś tam, na stro-
nach książek, można cię zna-
leźć...

- Można. Moje powie-
ści są pisane z perspektywy 
kolejnych bohaterów, bo lu-
bię przyjmować punkt wi-
dzenia różnych postaci. Ale 
zawsze gdzieś tam w po-
wieści tak naprawdę jest au-
tor. W pewnym okresie dzie-
ciństwa chciałam być aktor-
ką, jak chyba wszystkie ma-
łe dziewczynki. Bawiłam się, 
odgrywałam role. Podobało 
mi się to. W książkach też 
mogę trochę grać, wcielać się 
w różne postaci. To przyjem-
ne wyzwanie. Chociaż potem 
czasem ciężko z tego wyjść. 
Kiedy przez jakiś czas je-
steś tą osobą… Te uczucia są 
w tobie, a potem nagle, kie-
dy kończysz pisać, pojawia 
się pustka. To trudne.

- Jak sobie z tym ra-
dzisz?

- Piszę następną książkę! 
Ja jestem seryjnym pisarzem 
(śmiech). Ale tak na poważ-
nie, większość dobrych auto-
rów pisze serie. Mam na my-
śli, że właściwie nigdy nie 
przestają pracować. Inspira-
cja może przecież pojawić się 
wszędzie. 

- Nie nasycasz się?
- Nie. Ciągle szukam in-

spiracji. Mogę patrzeć na ten 
kwiatek obok nas i wymyślać 

do niego historię. Myślę, że 
pisarz może powinien w so-
bie to pielęgnować, bo czasem 
pomysły przychodzą w zupeł-
nie nieoczekiwanych momen-
tach.

- Kiedy szłam na wy-
wiad z tobą, zastanawiałam 
się czy weźmiesz coś ze mnie 
na postać dziennikarki.

- Nigdy nie wiadomo! Ja-
ko pisarz oczywiście podglą-
dam, troszeczkę podsłuchuję 
różne osoby. To bardzo ważne, 
żeby później postaci z książki 
były wiarygodne. Nigdy jed-
nak moja postać nie jest jeden 
do jednego istniejącą osobą. 
To raczej mieszanka cech róż-
nych ludzi. U mnie postacie 
to klucz do całej opowieści. 
Bardzo lubię dopowiadać so-
bie ich historie. W najmniej-
szym szczególe tworzyć czło-
wieka. Potem masz co praw-
da plan powieści, ale twoi bo-
haterowie zaczynają żyć po 
swojemu. I zdarza się, że ro-
bią coś czego nie zaplano-
wałaś. Na przykład w „Utop-
cach” nie zaplanowałam tego, 
co w pewnym momencie zro-
bił Daniel. Daniel mnie zupeł-
nie zaskoczył (śmiech). 

- Daniel zaskoczył au-
torkę?

- Tak się zdarzyło. Oczy-
wiście przed zapisem warto 
mieć plan książki. Ja to na-
zywam szkieletem opowieści. 
To bardzo istotne zwłaszcza 
w kryminałach. Konieczne, 
żeby w książce rozrzucać śla-
dy dla czytelników. 

- Ale plan nie rządzi au-
torem całkowicie?

- Czasem warto od nie-
go odejść. Zdarzyło mi się 
w jednej książce, nie zdradzę 
w której, że zmieniłam zabój-
cę w trakcie pisania. Po prostu 
po namyśle stwierdziłam, że 
tak będzie znacznie lepiej.

- Twoi bohaterowie, śled-
czy, są zupełnie zwykłymi 
ludźmi. Nie ma u ciebie żad-
nych superbohaterów.

- Zależało mi na tym. We-
dług mnie tak zwane „zwy-
kłe” osoby są znaczenie bar-
dziej intrygujące od superbo-
haterów! Dużo ciekawiej, faj-
niej i prawdziwiej jest praco-
wać z postaciami, które mo-
glibyśmy spotkać w życiu, 
które nie są idealne. 

- Chciałabyś brać udział 
w autentycznym dochodze-
niu?

- Jako profiler? (Profiler 
oznacza w języku angielskim 
kryminologa, wykorzystujące-
go wiedzę psychologiczną do 
chwytania przestępców – dop. 
RED). To wielka odpowiedzial-
ność! Nie wiem czy bym się 
tego podjęła. Od pracy profile-
ra może zależeć czyjeś życie, 
przewidzenie czy będzie ko-
lejna zbrodnia, kto może być 
zabójcą. To powinna robić na-
prawdę doświadczona w tej 
konkretnej materii osoba. My-
ślę, że prowadzenie autentycz-
nego dochodzenia zdecydowa-
nie zostawię więc praktykom 
w tej dziedzinie, a sama pozo-
stanę przy pisaniu.

Rozmawiała
KAROLINA GŁOWACKA

Czy każdy może zabić

Superfood na co dzień. Co 
jeść, aby dobrze się czuć  Ja-
mie Oliver, tłumaczenie  Ma-
ria Brzozowska,  cena 69,99 
zł, Wydawnictwo Insignis

 Książka na 40 urodzi-
ny Jamiego Olivera, który 
osobiście przekonał się, jak 
zmiana nawyków żywienio-
wych wpływa na jego zdro-
wie i samopoczucie. Książce 
towarzyszy największa kam-
pania Olivera od 10 lat, która 
ma zachęcić każdego, by le-
piej jeść, lepiej się czuć i le-
piej wyglądać. To NIE JEST 
książka o diecie! To najbar-
dziej osobista ze wszystkich 
moich książek. By ją napisać, 
dogłębnie poznałem świat 
zdrowia i odżywiania. Teraz, 
wykorzystując to, na czym 
znam się najlepiej – niesa-
mowite potrawy – pragnę 

cię zainspirować, pokazując 
jak wieść zdrowe, szczęśli-
we i owocne życie – przyzna-
je Jamie.  Jedzenie jest po 
to, by się nim cieszyć i dzie-
lić, a zdrowe, pożywne po-
siłki powinny być kolorowe, 
smaczne i radosne. Ta książ-
ka pełna jest różnorodnych, 
zbilansowanych, smacznych 
przepisów, a dzięki mojej 
ciężkiej pracy nad jej stroną 
dietetyczną masz pewność, że 
każde danie będzie dobrym 
wyborem. Jamie obecnie stu-
diuje dietetykę, a zdjęcia do 
książki po raz pierwszy ro-
bił sam. SUPERFOOD to 
najnowszy trend żywienio-
wo-kulinarny. Superfood – 
produkty o bardzo wysokiej 
wartości odżywczej, zawie-
rają mnóstwo witamin, skład-
ników mineralnych, substan-
cji bioaktywnych, enzymów 
i aminokwasów. To żywność 
naturalna, nieprzetworzo-
na,  zarówno rodzimy czo-
snek, jak i egzotyczne jago-
dy goji.  Naczelne założenie 
przepisów: zdrowe jedzenie 
nie może być trudne, nud-
ne ani mdłe! Ponad 100 róż-
norodnych, smacznych, ko-
lorowych, właściwie zbilan-
sowanych, łatwych do przy-
gotowania zdrowych posił-
ków: śniadania, obiady i ko-

lacje oraz przekąski i napo-
je, również przepisy na dania 
na wynos. Dowolne dzien-
ne menu ma mniej kalorii 
niż zaleca się dziennie, co 
zostawia miejsce na przeką-
ski. Książka dla każdego, kto 
chce zdrowiej jeść, ale ma 
mało czasu albo nie wie, od 
czego zacząć. Nieważne, jak 
bardzo zapracowany jesteś – 
dzięki Jamiemu możesz ła-
two już od dziś zacząć jeść 
zdrowo. Książce towarzyszy 
cykl odcinków Jamie’s Super 
Food oraz program dokumen-
talny Jamie’s Sugar Rush. 

Kot Bob i jego podarunek 
James Bowen, tłumacz An-
drzej Wajs, przedział wieku 
14-100, cena 24,90 zł, Nasza 
Księgarnia.

Nieznane dotąd szczegó-

ły historii znanej już na ca-
łym świecie: zimowa opo-
wieść o niezwykłym kocu-
rze i zagubionym człowieku, 
który odzyskał dzięki nie-
mu wiarę w Boże Narodze-
nie.  Jest grudzień 2010 ro-
ku. James z Bobem u boku 
nadal sprzedaje gazety na uli-
cach Londynu, z trudem wią-
żąc koniec z końcem. Zbliża 
się Boże Narodzenie – okres, 
którego James, cierpiąc z po-
wodu rozłąki z rodziną i do-
tkliwej biedy, obawia się naj-
bardziej. Tym razem jednak 
święta będą wyglądały zupeł-
nie inaczej – za sprawą rude-
go kota, który podaruje swo-
jemu opiekunowi wyjątkowy 
prezent… 

Opowiem ci, mamo, skąd się 
bierze miód Katarzyna Baje-

rowicz, Marcin Brykczyński, 
ilustrator Katarzyna Bajero-
wicz, przedział wieku 0-6, 
cena 39,90 zł, Nasza Księ-
garnia.

Kolejny tom bestsellero-
wej serii „Opowiem ci, ma-
mo”. Sztywne kartki (dzię-
ki którym książka przetrwa 
wielokrotne przeglądanie), 
poręczny format, a przede 
wszystkim niezwykłe ilu-
stracje Katarzyny Bajero-
wicz, którym towarzyszą ry-
mowanki Marcina Brykczyń-
skiego – to prawdziwe dzie-
ło sztuki! Dodatkowo znaj-
dziemy tu dłuższe opisy pra-
cy pszczół. Twoje dziecko 
z wypiekami na twarzy bę-
dzie oglądać ilustracje pełne 
licznych detali, przy okazji 
zdobywając wiedzę na temat 
życia pszczół i procesu po-
wstawania miodu. To książ-
ka nie tylko do czytania, ale 
głównie do oglądania, zga-
dywania i opowiadania. Ćwi-
czy spostrzegawczość, roz-
wija wiedzę na temat przy-
rody, ale przede wszystkim 
jest fantastyczną zabawą oraz 
sposobem na miłe i twórcze 
spędzenie czasu.

Opowiem ci, mamo, co ro-
bią samoloty Marcin Bryk-
czyński, Artur Nowicki, ilu-

strator Artur Nowicki, prze-
dział wieku 0-10, cena 39,90 
zł, Nasza Księgarnia.

Wspaniała książka dla 
najmłodszych fanów samo-
lotów! Najnowsza pozycja 
w popularnej serii „Opowiem 
ci mamo”, narysowanej z hu-
morem przez Artura Nowic-
kiego, tym razem pozwoli 
się wybrać w podniebną po-
dróż i poznać bogaty świat 
odrzutowców, myśliwców, 
helikopterów i innych aero-
planów. „Opowiem ci, ma-
mo, co robią samoloty” to 
znakomity prezent dla dzieci 
w wieku od 2 do 6 lat. Książ-
ka ćwiczy spostrzegawczość, 
ilustracje wzbogacają rymo-
wane zagadki Marcina Bryk-
czyńskiego, a sztywne kart-
ki pozwolą przetrwać wielo-
krotne przeglądanie.

Dokończenie ze strony 4
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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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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

Rok V      Numer 6/103     29 marca 2006      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)

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
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

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

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski, 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski, 
aktor

Lech Kaczyński, 
prezydent RP

Tylko 

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski, aktor
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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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SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki, muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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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 

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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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 
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
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann, aktor
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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 

Rok VII           Numer 9/179           6 maja 2009           ISSN 1734-5294           www.twoj-tydzien.prv.pl            e-mail: twoj-tydzien@wp.pl           Nr indeksu 373001           CENA 1,50 zł (w tym 7% VAT)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-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 mają kło-
poty ze zdobyciem „Twojego TYGODNIA WIELKOPOL-
SKIEGO” rozdawanego na ulicach Poznania. Teraz nie ma już 
z tym problemów, bo o „TTW” można pytać w 19 punktach 
rozsianych po całym Poznaniu – na parkingach strzeżonych 
USI SPÓŁDZIELNI WIELOBRANŻOWEJ w Poznaniu.

Oto wykaz tych punktów:

•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
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Do Czech Do Czech ood listopada d listopada 
na oponach zimowych!na oponach zimowych!
Kierowcy wybierający się po 1 listopada do Czech muszą pamiętać o obowiązku posiadania 
opon zimowych. 

Od 1 listopada 2015 do 31 marca 2016 w Czechach obowiązuje używanie opon zimowych. Przepis dotyczy 
zarówno pojazdów silnikowych o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, jak i pojazdów o masie cał-

kowitej przekraczającej 3,5 tony. Głębokość bieżnika w oponach zimowych musi wynosić co najmniej 4 mm dla 
pojazdów do 3,5 tony oraz co najmniej 6 mm dla pojazdów powyżej 3,5 tony. 

Nowelizacja kodeksu o ruchu drogowym bierze wprawdzie pod uwagę warunki atmosferyczne, jeśli jednak na 
letnich oponach spowodujemy wypadek drogowy, który nie zdarzyłby się podczas jazdy na oponach zimowych, 
policja weźmie tę okoliczność pod uwagę. 

Nowa Kia Optima
Całkowicie Nowa Kia Optima pojawi się w polskich salonach jeszcze w listopadzie. Kia Motors 
Polska ogłosiła więc już ceny i specyfikacje Optimy nowej generacji. Gama produktu jest oparta 
na trzech poziomach wyposażenia (M, L, XL) a polscy klienci będą mieli do wyboru dwie jednostki 
napędowe: wysokoprężny silnik 1.7 CRDI o mocy 141 KM i 340 Nm lub benzynowy 2.0 o mocy 
163 KM. W obu przypadkach podstawą jest 6-biegowa skrzynia manualna. Silnik benzynowy może 
opcjonalnie pracować z 6-biegową automatyczną skrzynią biegów z możliwością sekwencyjnej 
zmiany biegów za pomocą łopatek przy kolumnie kierownicy natomiast zmodernizowany silnik 
Diesla oferuje 7-biegową dwusprzęgłową skrzynię automatyczną.

Ceny nowej Optimy z silnikiem 
benzynowym zaczynają się 

już od 89 900 zł, a z dieslem od 
94 900 zł. Wybierając wersję wypo-
sażenia M klient otrzyma w standar-
dzie m.in: automatyczną klimatyza-
cję, 7 poduszek powietrznych, 16” 
felgi aluminiowe z oponami 215/60 
R16, KiaNaviSystem zintegrowany 
z usługami TomTom, 7” kolorowym 
ekranem z kamerą cofania i 7-letnią 
aktualizacją map, światła mijania ty-
pu projekcyjnego, światła przeciwm-
gielne oraz do jazdy dziennej LED.

Wyższą wersję  L  wyróżnia-
ją dodatkowo takie elementy wy-
posażenia jak: system bezkluczy-
kowy KiaSmartKey z funkcją au-
tomatycznego otwierania pokrywy 
bagażnika KiaSmartTailgate, sys-
temy aktywnego bezpieczeństwa: 
KiaLaneAssist, KiaSpeedAssist, re-
flektory ksenonowe ze spryskiwa-
czami lamp, zegary „Supervision” 
z kolorowym ekranem LCD 4,3” 
, podgrzewana kierownica i fote-

le przednie, czujniki parkowania 
przód i tył, tapicerka typu premium 
skórzano-materiałowa, felgi alumi-
niowe 17” z oponami Continental 
215/55 R17.

Klienci, którzy zdecydują się na 
zakup wersji XL dodatkowo otrzy-
mają w sowim aucie: reflektory bi-
-ksenonowe z funkcją dynamiczne-
go doświetlania zakrętów, tylne lam-
py w technologii LED, skórzaną ta-
picerkę foteli, wentylowane fotele 
przednie, elektryczną regulację fote-
li kierowcy i pasażera, systemy ak-
tywnego bezpieczeństwa: KiaBlind-
SpotDetection i KiaRearCrossTraffi-
cAlert, rolety przeciwsłoneczne tyl-
nych szyb oraz felgi aluminiowe 18” 
z oponami Michelin 235 / 45 R18.

Dla pierwszych klientów pol-
ski importer oferuje dodatkowo 
w cenie auta pakiet serwisowy. 
Pakiet trwa 4 lata lub 60 tysięcy 
kilometrów. W praktyce oznacza 
to, że w przypadku silnika ben-
zynowego są to 4 przeglądy, a w 

przypadku silnika diesla 2 prze-
glądy. W skład pakietu wchodzą 
– przeglądy mechaniczne, prze-
glądy nadwozia i przeglądy olejo-
we. Program obowiązuje na tere-
nie całej Polski. Pakiet przypisany 
jest do samochodu – w przypadku 
jego sprzedaży, może z niego ko-
rzystać kolejny właściciel co pod-
nosi wartość auta w przypadku 
jego odsprzedaży.

Nowocześniejsza stylizacja nad-
wozia i wnętrza, zwiększona prze-
strzeń dla wszystkich pasażerów, 
cały szereg nowych rozwiązań tech-
nicznych i technologicznych to tyl-
ko niektóre nowości jakie oferuje 
Optima IV generacji. W porówna-
niu z poprzednikiem, nowy model 
charakteryzuje się większym wyra-
finowaniem konstrukcyjnym oraz 
wyższym komfortem jazdy i precy-
zją kierowania zachowując „uspor-
towiony” charakter, który przyczy-
nił się do powodzenia Optimy na 
rynkach całego świata. 

Z grypą za kierownicą
Siadanie za kierownicą po spożyciu alkoholu jest niebezpiecz-
ne i niezgodne z prawem. Podobnie groźne jest prowadzenie 
auta, kiedy złapie nas choroba. Brytyjskie badania pokazują, że 
chorując na grypę i przeziębienie znajdujemy się w podobnym 
stanie co osoby pod wpływem alkoholu, a nasza koncentracja 
spada o ponad 50%*.

Jazda samochodem wymaga od 
kierowcy przede wszystkim od-

powiedzialności. Dlatego pod wpły-
wem choroby, złego samopoczu-
cia czy w przypadku zażywania le-
ków, które bezpośrednio wpływają 
na sprawność motoryczną, kierowca 
powinien zrezygnować z podróży 
lub np. przesiąść się na transport pu-
bliczny. Tym sposobem może unik-
nąć niebezpiecznych sytuacji wy-
nikających ze spadku koncentracji, 
zaspania czy podenerwowania.

Prowadzenie pojazdu wymaga 
od kierowcy pełnej koncentracji na 
tym co dzieje się wokół niego. Ty-
powe objawy przeziębienia lub gry-
py mogą jednak obniżyć koncentra-
cję nawet o 50%. Bóle głowy, mię-
śni i stawów, gorączka, kaszel, ka-
tar, zmęczenie, a nawet dreszcze 
uniemożliwiają kierowcy bezpiecz-
ne prowadzenie samochodu. Ponad-
to w utrzymaniu skupienia na dro-
dze przeszkadzają takie czynności 
towarzyszące chorobie jak czysz-
czenie nosa, ziewanie czy odruch 
kichania. Wówczas chwila nieuwa-
gi prowadzi do częstego, gwałtow-
nego hamowania czy dużo poważ-

niejszych konsekwencji. Niebez-
pieczeństwo wypadku w takim sta-
nie powinno zmobilizować chorego 
kierowcę do pozostania w domu. 
Badania pokazały, że czas reak-
cji osób z przeziębieniem i grypą 
znacznie się wydłuża, gwałtowne 
hamowania są częstsze, a kierow-
cy znacznie mniej uważają na to 
co dzieje się na drodze**. 

Zażywane leki także mogą mieć 
negatywny wpływ na zdolności mo-
toryczne kierowcy. Niektóre z nich 
powodują bowiem senność, osła-
bienie czy łzawienie oczu. Kierow-
ca przed zażyciem leku powinien 
uważnie zapoznać się z informa-
cjami zawartymi w ulotce i spraw-
dzić, czy ma on negatywnego wpły-
wu na zdolność prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych. Aktywny śro-
dek leku może pozostawać w or-
ganizmie przez bardzo długi czas 
i wpływać negatywnie na kierowcę, 
który w takim przypadku powinien 
pozostać w domu albo jechać w sa-
mochodzie jako pasażer. (mat)

 * Cardiff University’s Common Cold Centre; 
dailymail.co.uk
** everydayhealth.com

Hyundai pokazuje G90
Hyundai zaprezentował pierwszy szkic modelu stworzonego 
w ramach nowej, luksusowej marki Genesis. Elegancja projektu 
i zaawansowane rozwiązania techniczne określają przyszłość 
całej gamy modelowej marki Genesis.

- G90 to luksusowy sedan, od-
zwierciedlający naszą koncepcję 
„Nowego Luksusu”, którą proponu-
jemy klientom. Marka Genesis jest 
wynikiem polityki Hyundaia, zgod-
nie z którą chcemy dostarczać roz-
wiązania odpowiadające oczekiwa-
niom współczesnych użytkowników 
samochodów segmentu premium, 
gwarantując im całkowitą satysfak-
cję z codziennego użytkowania sa-
mochodu - powiedział Woong-Chul 
Yang, szef Hyundai Motor R & 
D Center.

Jak przystało na flagowy model, 
G90 jest zapowiedzią zmian i inno-
wacji, które będą wyróżniać markę 
Genesis. Dzięki zastosowaniu tech-
nologii zorientowanych na potrzeby 
użytkownika, dynamice jazdy oraz 
wiodącym systemom bezpieczeń-
stwa, G90 będzie zajmować silną 

pozycję na rynku samochodów luk-
susowych.

Powołany specjalnie z myślą 
o marce Genesis nowy dział desi-
gnu Hyundaia, skoncentrował się 
na wyrazistej elegancji i wyważo-
nych proporcjach modelu G90. Ma-
sywny grill, w połączeniu z wyszu-
kanym kształtem lamp, podkreśla 
dynamiczny i niemal futurystyczny 
charakter samochodu.

Hyundai stworzył markę Gene-
sis – której logo nawiązuje do moty-
wu skrzydeł, z myślą o nowej gene-
racji wymagających klientów. Wy-
korzystując swój sukces na global-
nym rynku samochodowym, Hyun-
dai wprowadzi do 2020 roku sześć  
modeli Genesis. Wprowadzenie 
G90 do sprzedaży w Korei plano-
wane jest na początek przyszłego 
miesiąca.
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Przełomowa i charaktery-
styczna sylwetka pierw-

szego Range Rovera Evoque 
stanowi doskonałą bazę do 
powstania eleganckiego ka-
brioletu. Nowy model znaj-
duje się na szczycie gamy 
Evoque jako najbardziej eks-
kluzywny i terenowy kabrio-
let na świecie.

Jako piąty członek ro-
dziny Range Rovera – oraz 
pierwszy w historii kabrio-
let – bardzo atrakcyjny nowy 
model łączy tradycyjny luk-
sus Range Rovera z charak-
terystycznym czteromiejsco-
wym nadwoziem o wszech-
stronnych możliwościach.

Range Rover Evoque Co-
nvertible został skonstruowa-
ny w taki sposób, by spełniał 
najsurowsze standardy Land 
Rovera, zapewniając wyjąt-
kową sztywność nadwozia, 
typowe dla marki wyrafino-
wanie, ponadprzeciętny po-
ziom bezpieczeństwa i nie-
zrównane możliwości tere-
nowe.

Przyciągającą wzrok sty-
lizację nadwozia model Evo-
que Convertible zawdzię-
cza dachowi z tkaniny, któ-
ry ukształtowano tak, by 
stworzyć elegancką sylwet-
kę wierną modelu koncep-
cyjnemu. Jego składający się 

Land Rover - kabriolet na każdą porę roku
Land Rover zaprezentował pierwszego na świecie, 
luksusowego kompaktowego SUV-a ze składanym 
dachem. Range Rover Evoque Convertible łączy 
śmiałą stylizację i wyrafinowanie modelu Evoque 
z kompletnym wyposażeniem i wysokiej klasy skła-
danym dachem. Range Rover Evoque Convertible to 
bezkompromisowy kabriolet na każdą porę roku.

w kształcie litery „Z” mecha-
nizm tworzy jedną płaszczy-
znę z tylną częścią nadwozia, 
zapewniając po złożeniu da-
chu elegancką, niezakłóconą 
linię. Materiałowy dach jest 
najdłuższy i najszerszy spo-
śród montowanych obecnie 
w pojazdach znajdujących 
się w sprzedaży.

W pełni automatyczny 
dach składa się w 18 sekund 
i można go rozłożyć w 21 se-
kund przy prędkości do 48 
km/h. Po rozłożeniu dach 
dzięki warstwie wygłuszenia 
zapewnia wewnątrz komfort 
taki jak w 5-drzwiowym mo-
delu Evoque. W dodatku nie 
ogranicza wtedy przestrze-
ni bagażowej, a mający 251 
litrów pojemności bagażnik 
oferuje niezrównaną w seg-
mencie kabrioletów prak-
tyczność.

W samym sercu luksuso-
wej kabiny znajduje się zupeł-
nie nowy, 10.2-calowy ekran 
dotykowy o wysokiej roz-
dzielczości będący elemen-
tem systemu multimedialne-
go nowej generacji inContro-
l™ Touch Pro firmy Jaguar 
Land Rover, który debiutuje 
w samochodzie marki Land 
Rover. W skład podnoszące-
go znany dotąd w pojazdach 
tej marki standard łączności, 
bardzo czułego i szybkiego 
systemu InControl™ Touch 
Pro wchodzą dokładna nawi-
gacja oraz system audio kla-
sy premium.

Nie zapomniano również 
o bezpieczeństwie. Zastoso-
wano system chroniący po-
dróżnych przy dachowaniu, 
obejmujący wysuwane pałąki 
bezpieczeństwa ukryte w tyl-
nej części nadwozia. W ra-

zie ewentualnego dachowa-
nia w ciągu 90 milisekund 
wysuwa on dwa aluminio-
we pałąki, aby stworzyć kie-
rowcy i pasażerom bezpiecz-
ną przestrzeń.

Dostępna jest pełna gama 
lekkich, w pełni aluminio-
wych, czterocylindrowych 
silników benzynowych i wy-
sokoprężnych Land Rove-
ra, obejmująca potężną, 240-
-konną jednostkę benzynową 
Si4, która zapewnia wysokie 
osiągi i kulturę pracy. 

Silniki wysokoprężne 
Diesel Ingenium o pojemno-
ści 2.0 litrów oferują wyso-
ką sprawność i kulturę pra-
cy, zużywając od 5,1 l/100km 
i emitując od 149 g/km CO2.

Fundament modelu Evo-
que Convertible stanowią 

najwyższej klasy możliwo-
ści terenowe Land Rovera. 
Wykorzystano w nim te sa-
me zaawansowane techno-
logie, co w wersjach pię-
ciodrzwiowej i Coupé. Naj-
popularniejszy napęd 4x4 
w połączeniu z 9-biegową 
przekładnią automatycz-
ną Land Rovera, systemami 
Terrain Response®, Wade 
Sensing i All-Terrain Pro-
gress Control czynią z mo-
delu Evoque kabriolet na 
każdą porę roku. 

Nowy Range Rover 
Evoque Convertible pro-
dukowany będzie w fabry-
ce Land Rovera w Hale-
wood w Wielkiej Brytanii 
obok wersji pięciodrzwio-
wej i Coupé, a do sprzedaży 
trafi wiosną 2016 roku.

Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne
ul. Wojciechowskiego 7-17

60-685 Poznań
tel. 61 8290-354, 8290-345

e-mail: serwis@auto-centrum.com.pl
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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!

Dodatek Moto przygotował  TOMASZ MAŃKOWSKI  

MYJNIA 
SAMOCHODOWA

Rataje ul. Zamenhofa
/oś. Piastowskie 117

Precyzyjne Precyzyjne – – rręęczne czne 
mycie pojazdmycie pojazdóóww

Ekologiczne Ekologiczne 
śśrodki czystorodki czystośści ci 

renomowanych firmrenomowanych firm
607-66-10-67607-66-10-67
usimyjnia@wp.pusimyjnia@wp.pll
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Komputery, notebooki, Komputery, notebooki, 
urzurząądzenia peryferyjne, dzenia peryferyjne, 
serwis i usserwis i usłługi informatyczneugi informatyczne

M-DATAM-DATA
m_data@poczta.onet.pm_data@poczta.onet.pll
+48 502497087+48 502497087

Hondy z… gwiazdkami 
Nowe Hondy Jazz i HR-V to najnowsze modele w gamie japońskiej firmy, które 
uzyskały maksymalną notę w testach bezpieczeństwa prowadzonych przez nie-
zależną organizację Euro NCAP. Oba modele zdobyły pięć gwiazdek w próbach 
zderzeniowych przeprowadzonych w 2015 roku.

Od czasu swej premiery 
w 2004 roku CITROËN C4 
został sprzedany na ca-
łym świecie w liczbie po-
nad 2,5 mln egzemplarzy. 
9 listopada fabryka w Mi-
luzie (Francja), w której 
produkowany jest C4, 
świętowała w obecności 
Sébastiena LOEBA zej-
ście z taśmy pięćsetty-
sięcznego egzemplarza 
drugiej generacji tego 
modelu, wprowadzonego 
na rynek w 2010 roku. 

CITROËN C4 drugiej ge-
neracji został zmoder-

nizowany na początku tego 
roku poprzez wprowadzenie 
silników najnowszej genera-
cji, szeregu użytecznych roz-
wiązań technicznych oraz no-
wej sygnatury świetlnej.

Aby uczcić wyjątkowy 
dzień w historii modelu C4, 
producent zaprosił nabywcę 
pięćsettysięcznego egzempla-
rza do położonego w Alza-
cji zakładu, by osobiście ode-
brał kluczyki do nowego sa-

mochodu z rąk dyrektor fa-
bryki, pani Corinne SPILIOS 
oraz Sébastiena Loeba, kie-
rowcy zespołu CITROËN Ra-
cing, który dziewięciokrotnie 
wywalczył tytuł Rajdowego 
Mistrza Świata WRC, w tym 

czterokrotnie za kierownicą 
modelu C4 WRC. 

Szczęśliwy klient miał 
okazję zwiedzić fabrykę sa-
mochodów w Miluzie, w któ-
rej produkowany jest od cza-
su swojej premiery CITRO-
ËN C4. Zakład, w którym od 
chwili powstania wyprodu-
kowano ponad 11 mln aut, 
zatrudnia ponad 7500 pra-
cowników i jest najwięk-
szym prywatnym pracodaw-
cą w Alzacji. Jest to również 
jedyna fabryka, który oprócz 
oddziału produkcji samocho-
dów obejmuje również za-
kład urządzeń mechanicz-
nych i zespół metalurgiczny, 
złożony z wytwórni narzędzi 
odlewni oraz kuźni. 

Honda Jazz jest drugim au-
tem z segmentu B, któ-

re zdobyło w tym roku pięć 
gwiazdek. Zarówno Hon-
da Jazz, jak i Honda HR-V 
są standardowo wyposażo-
ne w opracowany przez Hon-
dę system aktywnego ha-
mowania w ruchu miejskim 
(CTBA). System wykorzy-
stuje czujnik laserowy do 
skanowania drogi przed po-
jazdem. Gdy CTBA ziden-
tyfikuje sytuację, która z du-
żym prawdopodobieństwem 
może zakończyć się kolizją, 
układ sterujący automatycz-
nie uruchomi hamulce samo-
chodu.

Modele Jazz i HR-V 
w średniej i najwyższej 
wersji wyposażeniowej 
otrzymały dodatkowo pa-
kiet rozwiązań z zakresu 
bezpieczeństwa o nazwie 
Advanced Driver Assist 
System. W skład pakie-
tu wchodzą takie rozwią-
zania, jak system ostrze-
gania przed kolizją, sys-
tem rozpoznawania zna-
ków drogowych, inteli-
gentny ogranicznik pręd-
kości, system ostrzegania 
o zjeżdżaniu z pasa ruchu 
oraz system automatycz-
nych świateł drogowych. 
(tam)
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1.500.000 Fiatów 500 

10 listopada z linii produkcyj-
nej tyskiej fabryki FCA Poland, 
zjechał egzemplarz modelu 
500 o numerze 1.500.000. 

Jubileuszowa „Pięćsetka” to 
Fiat 500 w wersji Pop w kolo-

rze białym (bianco gelato), z sil-
nikiem 1,2 l o mocy 69 KM. Au-
to trafi do klienta we Francji. 
Samochód o numerze 1.499.999 
pojedzie do Anglii, jest to wer-
sja Pop Star w kolorze miętowym 

(verde lattementa) z silnikiem 1,2 
l Stop&Start o mocy 69 KM. Na-
tomiast samochodem o nume-
rze 1.500.001 jest uroczy kabrio-
let 500C w wersji Lounge Cabrio 
w kolorze czerwonym (rosso cor-

na rynek włoski - ponad 500 000 
sztuk. Następne najważniejsze 
rynki dla Fiata 500 to: Anglia, 
Francja, Niemcy, Belgia, Hisz-
pania, Holandia, Japonia, Austria 
i Szwajcaria.

Doskonałe wyniki sprzedaży 
potwierdza fakt, że model ten zdo-
był do tej pory 40 nagród na całym 
świecie, w tym najbardziej presti-
żową nagrodę w tej kolekcji: „Car 
of The Year 2008”. Jako pierw-
szy w segmencie małych samo-
chodów został wyposażony stan-
dardowo w siedem poduszek po-
wietrznych oraz wyróżniony przez 
instytut Euro NCAP prestiżowymi 
5 gwiazdkami Euro NCAP, jako je-
den z najbezpieczniejszych samo-
chodów w segmencie. 

Fiat 500 jest ulubionym mode-
lem setek tysięcy internautów: po-
siada stronę internetową (fiat500.
com) oraz oficjalny Fan Page na 
Facebooku (www.facebook.com/
fiat500 ). (mat)

sa) z silnikiem 1,2 l o mocy 69 
KM, który przeznaczony jest na 
rynek niemiecki. 

Cieszący się dużą popularno-
ścią i sprzedawany w ponad 100 
krajach na całym świecie, od Pol-
ski przez  Włochy, Brazylię, Afry-
kę Południową, Japonię i USA - 
Fiat 500 - „osiągnął” tę historycz-
ną liczbę wyprodukowanych eg-
zemplarzy po 8 latach i 4 miesią-
cach od momentu pojawienia się 
na rynku. Oprócz Polski, od 2011 
roku, Fiat ten jest produkowany 
również w meksykańskim zakła-
dzie Toluca, dzięki czemu łączna 
produkcja globalna wynosi około 
1.800.000 egzemplarzy. 

Najwięcej wyprodukowanych 
w Polsce „Pięćsetek” dostarczono 

SsangYong proponuje 
28 października wspólnie z Koreańskim Instytutem 
Technik Motoryzacyjnych (KATECH) SsangYong 
zorganizował „Pokaz Technik E-Mobilności Nowej 
Generacji” – pokazano wówczas samochód samo-
sterujący i… elektryczny.

Koreański producent oraz 
KATECH prezentując po-

stępy we wspólnych pracach 
nad mobilnością przyszłości 
przeprowadzili testy samocho-
du autonomicznego, jak rów-
nież pokazali model Tivoli 
EVR.

Oparte na modelu Koran-
do C auto samosterujące do-
skonale dało sobie radę w te-
stach między innymi na zmia-
nę prędkości na prostej dro-
dze, zakręcaniu, unikaniu prze-
szkód oraz innych. Samochód 
ten jest efektem wspólnych 
prac SYMP i KATECH pod-
jętych po  podpisaniu porozu-
mienia w czerwcu 2014 roku. 
SsangYong zgodnie z globalną 
tendencją dąży do wprowadze-
nia na rynek tego modelu  do 
roku 2020.

Tivoli EVR, czyli elek-
tryczna wersja o zwiększonym 
zasięgu modelu Tivoli powsta-
ła pierwotnie w ramach naro-
dowego programu rządowego, 
i także wykazuje się doskona-
łymi właściwościami jezdny-
mi.

Samochód napędzany jest 
silnikiem elektrycznym o mo-
cy 80kW i zasilany akumulato-
rem litowo-polimerowym o po-
jemności 25kWh. Dzięki zasto-
sowaniu technologii zwiększe-
nia zasięgu pojazd może prze-
jechać 400 km (przy prędko-
ści maksymalnej 150 km/h). 
Dodatkowo, samochód przeje-
chał 125 km wyłącznie w try-
bie elektrycznym. SsangYong 
planuje rozpoczęcie masowej 
produkcji modelu Tivoli EVR 
w roku 2019. (tam)

Złote Kierownice dla Audi
Nowe Audi A4 Limousine oraz Audi R8 nagrodzone 
Złotą Kierownicą 2015. 

O wyróżnieniu zadecydo-
wali czytelnicy niemiec-

kiego tygodnika „Auto Bild”, 
gazety „Bild am Sonntag“ oraz 
międzynarodowe jury złożone 
z ekspertów. Statuetki, należą-
ce do najbardziej pożądanych 
w branży motoryzacyjnej, zo-
stały wręczone w w Axel-
-Springer-Haus w Berlinie.

Nowe Audi A4 Limousi-
ne pokonało konkurentów 
w kategorii aut klasy śred-
niej. Złotą Kierownicę dla 
modelu A4 odebrał Dietmar 
Voggenreiter, nowy szef mar-
ketingu i sprzedaży Audi AG. 
W kategorii „samochód spor-
towy”, nowe Audi R8 przeko-
nało do siebie zarówno czy-

telników, jak i jury. Konty-
nuacją sukcesu czterech pier-
ścieni było drugie miejsce 
nowego Audi Q7 w kategorii 
„samochód luksusowy”. 

Posiadając na swym kon-
cie aż 25 nagród Złota Kie-
rownica, Audi jest niekwe-
stionowanym liderem rankin-
gu w 40-letniej historii przy-
znawania tego wyróżnienia.

W roku 2015, do konkur-
su Złota Kierownica przystą-
piło 38 nowych modeli aut. 
Poza wymienionymi już kate-
goriami, nagrody przyznano 
też najlepszemu samochodo-
wi segmentu B, kompaktowi, 
SUV-owi klasy średniej oraz 
autu rodzinnemu. (tam)


