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„Tor „Poznań” 
nie zapada 
w sen zimowy

Polska jest wielka. Nie jest 
wprawdzie od morza do mo-

rza, ale jest wielka. Bo Polacy są 
wielcy i nie pozwolą, by ktoś uwa-
żał inaczej, by ktoś ich obrażał. 
Oczywiście ci z tak zwanego pierw-
szego sortu, bo ta reszta, to tylko 
marudzi, narzeka i mówi, że się nie 
da. A przecież trzeba tylko chcieć, 
to się da. Zrobić wszystko, no mo-
że… prawie wszystko.

Budować szybko autostrad 
nie umiemy, ale to przecież żadna 
umiejętność ...

„„KolejorKolejorzz””  zz… … 
lokomotywlokomotywąą
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CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

„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

Łagodzą rumień
Seria Angio Preventi marki DERMEDIC przeznaczona jest do pielęgnacji skóry naczyniowej 

i z trądzikiem różowatym. Krem na noc minimalizujący rumień (38 zł - 55 g) odbudowuje struk-
turę lipidową skóry i poprawia stan nawilżenia, łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia i jest hy-
poalergiczny. Składniki aktywne: Troxerutyna, Ekstrakt z arniki, Witamina E, Olej z oliwek, Olej 
z avocado, Phytosqualan–Skwalan chronią naczynia kapilarne i powodują wzmocnienie i obkur-
czenie włosowatych naczyń krwionośnych. Demakijaż będzie łatwiejszy z Płynem micelarnym 
H2O Angio Preventi  (200ml - 27 zł, 400 ml - 45 zł)  do oczyszczania wrażliwych okolic oczu i skó-
ry. Melissa Officinalis, w kompleksie z żelem z Aloesu łagodzi skutki nadmiernego rozszerzenia 

naczyń, ma właściwości kojące i łagodzące. W ofercie jest również:  Lekki 
krem ochronny maskujący rumień na dzień SPF 15 (35 zł 
- 45 g), Bogaty 

krem ochron-
ny maskują-
cy rumień na 
dzień SPF 15 
(35 zł - 45 g), 
Cold krem in-
tensywnie ła-
godzący  na 
dzień (35 g - 
42 zł).

Kojący len
Do wrażliwej, suchej, 

bardzo suchej skóry głowy 
zalecane są łagodne szam-
pony pozbawione (lub z mi-
nimalną ilością) barwników 
i zapachów, z ograniczo-
ną ilością konserwantów. 
Powinny zawierać skład-
niki przeciwzapalne, prze-
ciwświądowe i przeciwaler-
giczne, łagodzące, delikat-
nie natłuszczające np. olej 
lniany. W ofercie Derme-
dic jest Szampon do wło-
sów chroniący skórę Linum 
Emolient do skóry nadwraż-
liwej, bardzo suchej z łu-
pieżem, atopowej, również 
z objawami łuszczycy. Jego 
delikatna formuła środków 
myjących nie podrażnia i nie wysusza suchej 
skóry głowy i twarzy. Skutecznie myje włosy 
i pielęgnuje skórę skłonną do spękań i zapa-
leń. Olej lniany ma pozytywny wpływ na re-
generację naskórka, natłuszcza skórę głowy, 
ogranicza  uczucie świądu. Przeciwświądo-
wy Polyquaternium-7 przynosi ulgę osobom 
zmagającym się z uporczywym świądem skó-
ry. Szampon jest odpowiedni dla dzieci powy-
żej 3-go roku życia. Nie szczypie w oczy. Cena 
28 zł / 200 ml.

Terapia z algami
Profesjonalny program pielęgnacyjny Dermika Skin Philospophy oferuje linię ekskluzywnych 

kosmetyków do pielęgnacji twarzy Algotherapy. Preparaty są idealnym dopełnieniem pro-
fesjonalnej kuracji zabiegowej dla skóry mieszanej/tłustej, suchej oraz płytko unaczynionej dla 
przedłużenia jej efektów. Algotherapy to program terapeutyczny wykorzystujący naturalne bo-
gactwo mórz i najnowocześniejsze osiągnięcia biotechnologiczne w formułach o delikatnych 
konsystencjach. Eksperci z Działu Naukowo-Badawczego Dermiki zastosowali unikalny ekstrakt 
Biological Protecting Factor dla nawilżenia naskórka, poprawiający gładkość i elastyczność skó-

ry, biorący udział w ochronie biologicznego meta-
bolizmu komórkowego, opóźniając procesy sta-
rzenia skóry. Efekt to: Water Bank krem-żel dla 
skóry suchej z kompleksem Aqua Strategist per-

fekcyjnie nawilża w dzień i noc. Wa-
ter Bank krem-żel dla 
skóry mieszanej i tłu-
stej z bioekstraktem 
PureMat zapewnia rów-
nowagę hydrolipidową. 
Water Bank krem-żel 
dla skóry płytko una-
czynionej z kompleksem 
dermacalm zapewnia ła-
godzenie kapilarne.  

Na wiatr i mróz 
W trosce o delikatną 

skórę suchą, wrażliwą 
i skłonną do podrażnień, mar-
ka Emolium® wprowadziła no-
wą formułę znanego Kremu 
ochronnego na wiatr i mróz. 
Teraz preparat może być stoso-
wany u dzieci już od 1 miesią-
ca życia. Dzięki odpowiednim 
składnikom aktywnym (m.in. 
kompleks kwasów tłuszczowych 
omega 3 i 6, olej z pestek wi-
nogron), krem tworzy delikatny 
film, który zapewnia natychmia-
stowe nawilżenie. W połączeniu 
z trójglicerydami kaprylowo-ka-
prynowymi, które są fizjologicznym emolien-
tem, jednocześnie uzupełnia niedobory lipi-
dów, wzmacnia barierę naskórkową. Zastoso-
wana w preparacie witamina A przeciwdziała 
wysuszeniu, uelastycznia, zmiękcza i odżywia 
suchą skórę. Cena ok. 31 zł / 75 ml. 

Pielęgnacja skóry zimą
NIVEA oferuje intensywnie nawilżające i odżywcze kosmetyki do pielęgnacji skóry całego cia-

ła. Zawarte w nich Eucerit® i pantenol – cenne składniki uwielbianego przez Polki Kremu 
NIVEA – pomogą zadbać o skórę.  Krem NIVEA to uniwersalny kosmetyk do pielęgnacji. Dzięki 
niemu skóra staje się świeża, gładka i zadbana. Formuła z  Euceritem oraz pantenolem, nawilża 
skórę i regeneruje jej warstwę lipidową. Przeznaczony dla wszystkich rodzajów skóry. Cena: 3,49 
zł/ 30 ml; 3,99 zł/  50 ml; 6,29 zł/ 75 ml; 11,49 zł/ 150 ml; 15,99 zł/ 250 ml; 19,99 zł/ 400 ml. 
Pielęgnujące płyny micelarne NIVEA do oczyszczania i demakijażu twarzy, teraz w dużej pojem-
ności, są łagodne dla skóry ust  i oczu oraz pielęgnują rzęsy. Cena: 19,99 zł/ 400 ml. NIVEA Ca-
re Lekki Krem Odżywczy z innowacyjną, ekspresowo wchłaniającą się formułą hydro-wosków, 
zapewnia do 100% odżywienia i 0% uczucia lepkości. Cena: 9,99 zł/ 50 ml, 13,49 zł/ 100 ml. Je-
dwabisty mus do mycia ciała pod prysznic NIVEA Creme Care o zapachu Kremu NIVEA, dzię-
ki zawartości ekstraktu z jedwabiu, esencji pielęgnujących olejków, Euceritu i pantenolu pielę-
gnuje skórę pod prysznicem odżywiając ją, aby nie ulegała przesuszeniu zimą. Cena: 13,99 zł/ 
200ml. NIVEA Odżywcze mleczko do ciała z olejkiem migdałowym do intensywnej pielęgnacji 
skóry suchej i bardzo suchej dzięki bogatej, kremowej formule intensywnie odżywia. Odczuwal-
nie redukuje szorstkość suchej skóry oraz wygładza ją. Cena: 17,49 zł/ 250ml; 20,99 zł/ 400ml. 
NIVEA Original Care pomadka z dodatkiem pantenolu wzbogacona olejkiem jojoba i masłem 
shea pielęgnuje usta i chroni je przed utratą wilgoci, aby były miękkie i gładkie.  Cena 7,99 zł. NI-

VEA MEN Creme 
wzbogacony wita-
miną E przywra-
ca nawilżenie skó-
ry w kilka sekund, 
a jego ultra szyb-
ko wchłaniająca 
się formuła zapo-
biega wysuszaniu 
skóry bez tłustych 
śladów. Krem ma 
męski zapach i jest 
doskonały do pie-
lęgnacji skóry twa-
rzy, rąk i ciała. Ce-
na: 8,99 zł/ 75 ml; 
13,99 zł/ 150 ml.

Przywraca równowagę
H-SENSITONIN Micelar-

ny szampon kojąco-na-
wilżający dla skóry wrażli-
wej Pharmaceris oparty jest 
na delikatnej formule mi-
celarnej. Polecany jest do 
mycia i pielęgnacji wrażli-
wej skóry głowy nie toleru-
jącej SLS i SLES (detergen-
ty pianotwórcze), skłonnej 
do podrażnień, przesusze-
nia, świądu i pieczenia oraz 
włosów cienkich i delikat-
nych. Szampon przywraca 
fizjologiczną równowagę, 
minimalizując ryzyko wy-
stąpienia podrażnień. Wy-
ciąg z lnu, betaina i alanto-
ina zmniejszają nadreaktywność skóry głowy, 
a w połączeniu z piroktonianem olaminy ła-
godzą jej podrażnienia, niwelując pieczenie, 
swędzenie i chroniczne łuszczenie się. D-pan-
tenol ma działanie kojące, a ochronne prote-
iny pszenicy wnikają w uszkodzone miejsca 
nawilżając i wzmacniając włosy na całej dłu-
gości. Cena 28.90 zł / 250 ml. 

Dla aktywnych
Preparaty do higieny in-

tymnej Soraya LACTISSIMA 
mają delikatną formułę, fizjo-
logiczne PH oraz hipoalergicz-
ną kompozycję zapachową. 
Żel do higieny intymnej dla 
kobiet aktywnych przetesto-
wany przez sportsmenki to 
wzmocniona ochrona przed 
infekcjami. Zapewnia poczu-
cie czystości i świeżości przez 
12 godzin. Zawiera kwas mle-
kowy prebiotyk (inulinę) sty-
mulujący rozwój naturalnej 
„dobrej” mikroflory bakteryj-
nej okolic intymnych, łagodnie myje i pielęgnu-
je. Żel redukuje liczbę drobnoustrojów choro-
botwórczych powodujących zakażenia okolic in-
tymnych. Cena 12 zł/ 300 ml.   

Naprawia uszkodzenia
Linia Intensywna Naprawa marki SORAYA 

wykorzystuje równoczesne działanie natu-
ralnego naprawczego koncentratu z „serca” 
algi Wakame oraz zaawansowanych składni-
ków przeciwstarzeniowych nowej generacji. 
Kosmetyki naprawiają skutki upływającego 
czasu dzięki składnikom, które, „cerują” po-
przerywane i uszkodzone struktury skóry. In-
tensywna Naprawa Naprawczy Krem Ma-
ska na noc zapewnia silną stymulację odno-
wy skóry – naturalną syntezę kolagenu, ela-
styny i kwasu hialuronowego. Tworzy w skó-
rze nowe włókna kolagenu i porządkuje już 
istniejące. Naprawcza moc naturalnych alg 
została wsparta Kolagenosferami oraz Lipo-
peptydami. Nasycają one skórę wypełniając 
zmarszczki, zagęszczając  bardzo cienką skórę 
i wypełniając bruzdy. Naprawcza Maska po-
maga spłycić zmarszczki i odzyskać naturalnie 
pogodny i młodszy wygląd rysów twarzy. Ce-
na 24,99 zł / 50 ml.   
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„Kolejorz” z… lokomotywą

Tydzień wczesniej loko-
motywa została prze-

transportowana ze stacji 
Poznań Górczyn przed INEA 

Stadion. Jej przejazd wzbu-
dził ogromne zainteresowa-
nie poznaniaków. Mimo że 
konwój z historycznym pa-

rowozem i tendrem na la-
wetach wyruszył w trasę 
około północy, wydarzeniu 
przyglądała się grupa oko-

ło 1-2 tysięcy mieszkańców 
miasta.

- Najtrudniejsze już za na-
mi, teraz czas na prawdziwe 

16 października o godzinie 16, tuż przed me-
czem Lecha Poznań z Wisłą Kraków, odbył się 
„Chrzest bojowy Legendy”. To był finał akcji 
organizowanej przez Lecha Poznań oraz markę 
Lech Pils. Parowóz przybył już wcześniej na pe-
ron specjalnie wybudowany przed INEA Stadio-
nem i czekał na oficjalną prezentację tego dnia. 
A na wszystkich gości czekały liczne atrakcje.

przyjemności – cieszy się Woj-
ciech Terpiłowski, kierownik 
działu Promocji i Reklamy Le-
cha Poznań. – Część projektu 
„Stawiamy Legendę na Stacji 
Bułgarska”, która wymagała 
od nas najwięcej koncentracji 
i była obarczona największym 
ryzykiem, została wykonana 
perfekcyjnie i – co najważniej-
sze – całości towarzyszyli kibi-
ce „Kolejorza”.

W oparach dymu i świe-
tle reflektorów, eskortowa-
na przez swojego dawnego 
maszynistę Zbigniewa Dzie-
lędziaka, lokomotywa nie-
śpiesznie sunęła ulicami Po-
znania. Efekty specjalne, nie-
zwykłe gabaryty maszyny, jej 
symboliczne znaczenie dla 
klubu i jego kibiców, wresz-

cie skomplikowana logistyka 
całego przedsięwzięcia – to 
wszystko sprawiło, że trans-
port 130-tonowego parowo-
zu był widowiskowy i z pew-
nością zapadnie w pamięć je-
go obserwatorów.

- Cały projekt to owoc 
współpracy i zaangażowania 
bardzo wielu ludzi i jak wi-
dać, rezultat jest fantastycz-
ny. To znakomity prezent dla 
wszystkich miłośników „Kole-
jorza”, dlatego jako sponsor 
wydarzenia jesteśmy dumni, 
że mogliśmy wraz z klubem 
brać w tym udział od same-
go początku – dodaje Szy-
mon Grzechulski, przedsta-
wiciel marki Lech Pils. 

Do minionej niedzieli po-
znańska Legenda stała na Sta-
cji Bułgarska, lecz wciąż przy-
kryta była wielką „sektorów-
ką” w barwach KKS-u i cze-
kała na oficjalne odsłonięcie. 
Pełnym blaskiem zaświeciła 
w niedzielę, 16 października, 
niedługo przed tym, jak na 
murawę INEA Stadionu wy-
biegli zawodnicy „Kolejorza” 
i Wisły Kraków. Tym samym 
nastąpiło zwieńczenie akcji, 
której pomysł wiele miesięcy 
temu zrodził się pośród ludzi 
Lecha Poznań oraz przedsta-
wicieli Lecha Pilsa. 

Każdy, kto przybył tego 
dnia na INEA Stadion, mógł 
zrobić sobie zdjęcie z sym-
bolem „Kolejorza”. Nie za-
brakło też okolicznościo-

wego i niezwykłego zara-
zem tortu, przygotowanego 
przez cukiernika Piotra Ko-
perskiego. 

- Odsłanialiśmy gigan-
tyczny parowóz, więc i ga-
baryty przygotowanego tor-
tu nie mogły być standardo-
we – zdradza podstarszy Ce-
chu Cukierników i Piekarzy 
w Poznaniu. – Mogę zdra-
dzić, że był słodką makietą 
całej Stacji Bułgarska, któ-
ra ważyła około 200 kilogra-
mów.

Nie zabrakło także fo-
tobudki z kolejowym moty-
wem, a o atmosferę zadba-
li między innymi szczudlarze 
i dudziarze. (tab)
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- Gdy umawialiśmy się 
na spotkanie mówił pan, 
że ma ciekawe informacje 
dla mieszkańców Poznania. 
Proszę o szczegóły.

- Nie wiem, czy zwrócił 
pan uwagę, ale od jakiegoś 
czasu w Poznaniu nie ma już 
Wydziału Komunikacji, gdzie 
rejestrowano auta, wydawa-
no prawa jazdy itp. Nie ma 
także Wydziału Spraw Oby-
watelskich, w którym wyda-
wano dowody osobiste, za-
łatwiano sprawy meldunko-
we itp….

- No to co jest?
- 1 lipca tego roku po-

łączyliśmy te dwa wydzia-
ły i powstał Wydział Spraw 
Obywatelskich i Uprawnień 
Komunikacyjnych.

- Po co te zmiany?
- Celem było stworzenie 

jednego dużego wydziału, 
który będzie obsługiwał du-
żą liczbę mieszkańców w za-
kresie podstawowych usług 
administracyjnych – czyli do-
wody osobiste, prawa jazdy, 
dowody rejestracyjne, mel-
dunki. Chcieliśmy, aby moż-
na było te wszystkie spra-
wy załatwiać w jednym wy-
dziale. Od 1 września wszyst-
kie te sprawy można załatwić 
przy ulicy Gronowej (tam, 
gdzie dotychczas był Wydział 
Komunikacji), na ulicy Libel-
ta oraz w siedzibie Wydziału 
Działalności Gospodarczej na 

Dwa wydziały w jednym
Rozmowa z BARTOSZEM PELCZARSKIM, dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania

Dębcu przy ulicy 28 Czerwca 
1956 r. Teraz więc jak ktoś na 
przykład zmieni swoje miej-
sce zameldowania to w jed-
nym z tych trzech miejsc za-
łatwi wszystkie formalności, 
a więc meldunek, wpis no-
wego adresu do prawa jazdy 
itp. Mieszkańcom ma być ła-
twiej i… jest łatwiej. Oprócz 
tego w każdym z tych miejsc 
Wydział Finansowy urucho-
mił swoje punkty, w których 
przyjmuje deklaracje w za-
kresie podatku od nierucho-
mości i podatków od środ-
ków transportowych.

- Ile to kosztowało?
- Nie było żadnych dodat-

kowych kosztów, bo w tych 
miejscach przecież urząd 
był. Trzeba było tylko – mó-
wiąc trochę żartobliwie – za-
mienić się miejscami pracy 
i biurkami.

- A zatrudnienie w urzę-
dzie wzrosło?

- Też nie, bo nie było ta-
kiej potrzeby. Nikogo także 
nie zwolniliśmy.

- Mieszkańcy Poznania 
zaakceptowali te zmiany?

- Uważam, że tak. Wpraw-
dzie nadal jeszcze na przy-
kład w urzędzie przy ulicy 
Gronowej załatwia się naj-
więcej spraw komunikacyj-
nych, ale coraz więcej także 
meldunkowych itp. Miesz-
kańcy chwalą nas. Ci, którzy 
przychodzą na ulicę Libel-
ta cieszą się, że także tutaj, 
w ścisłym centrum miasta, 
mogą załatwić prawo jazdy 
czy dowód rejestracyjny. Po-
dobnie jest na Dębcu, gdzie 
dziennie obsługujemy w za-
kresie spraw komunikacyj-
nych około 100 osób. 

- Znamy się już wiele lat, 
wie pan że zawsze intereso-
wałem się kwestiami mo-
toryzacyjnymi. Ile w roku 
2016 zarejestrujemy w Po-
znaniu samochodów? Na 
przykład w porównaniu do 
2015 roku.

- Tak dużo rejestracji jak 
w tym roku jeszcze nigdy nie 
mieliśmy. Ten rok jest wy-
jątkowy, rekordowy, bowiem 
wydamy w tym roku około 
100.000 dowodów rejestra-
cyjnych i tyle samo pozwo-
leń czasowych…

- A w roku 2015?
- Było tego około 83.000, 

tak więc wzrost jest znacz-
ny.

- To są nowe auta, czy 
używane?

- Nie prowadzimy takiej 
statystyki, ale znaczna część 
naszych klientów to firmy, 
również leasingowe. A firmy 
najczęściej kupują pojazdy 
nowe.

- Czyli ile mamy w Po-
znaniu zarejestrowanych sa-
mochodów?

- Około 440.000. Mamy 
więc statystycznie więcej aut 
niż w Berlinie. 

- Jak to?
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- W stolicy Niemiec na 
1000 mieszkańców przypada 
350 aut, a w Poznaniu także 
na tysiąc mieszkańców aż… 
ponad 600.

- A z innych ciekawych 
dla kierowców informacji?

- Ministerstwo Cyfryza-
cji po raz kolejny przesu-
nęło termin wprowadzenia 
Centralnej Ewidencją Pojaz-
dów i Kierowców. Pierwot-
nie mówiono o roku 2015, 
potem 2017, a teraz zapa-

dła decyzja o kolejnym prze-
sunięciu.

- Dlaczego to takie waż-
ne dla kierowców?

- Ta wiadomość na pew-
no zmotoryzowanych ucie-
szy. W związku z tym, że nie 
będzie tej centralnej ewiden-
cji nie wejdą w życie przepi-
sy dotyczące młodych kie-
rowców – nie będzie okresu 
próbnego, nie będą musie-
li jeździć na początku z „zie-
lonym listkiem” itp. Nie ma 

wiec co panikować ze zdawa-
niem na prawo jazdy do koń-
ca tego roku.

- A co z nowymi dowo-
dami osobistymi?

- Nowy dowód będzie 
wyglądał tak jak obecnie, ale 
będzie miał czip elektronicz-
ny, na którym mogą być za-
pisane rozmaite informacje 
o właścicielu dowodu. Ten 
dokument będzie mógł być 
również wykorzystywany 

w placówkach służby zdro-
wia, w ZUS itp.

- Kiedy?
- Tego nie wiem, wiem 

natomiast że prace nad no-
wym dowodem osobistym 
trwają. Ministerstwo Cyfry-
zacji mówi o dwóch-trzech 
latach. Ale nie ma problemu 
- jak trzeba będzie to dowo-
dy na czas wymienimy.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

FOT. � TOMASZ MAŃKOWSKI



środa 19 października 2016 5

towej. Umierają ludzie, roz-
pływa się gdzieś pamięć. 
Gdyby na murze otaczają-
cym klasztor sióstr nazareta-
nek na obrzeżach śródmie-
ścia Kalisza przy ulicy – no-
men omen – Śródmiejskiej 
nie umieszczono dużej pła-
skorzeźby z płytą upamięt-
niającą Gaukinderheim, 
przechodnie nie wiedzieli-
by, że w tym miejscu hitle-
rowskie władze Kraju Warty 
urządziły ośrodek dla dzieci 
w wieku od 6 do 16 lat odbie-
ranych polskim rodzicom. To 
w wojennym Kalischu nada-
wano im nowe, niemieckie 
imiona i nazwiska, uczono 
języka niemieckiego i suro-
wo karano za każdy przejaw 
polskości. Dzieci często bito 
lub na noc zamykano w ka-
plicy pogrzebowej znajdują-
cej się na dziedzińcu klasz-
tornym. Czternastoletni Zyg-
munt Światłowski z Pozna-
nia w 1943 roku został tak 
dotkliwie pobity przez kie-
rowniczkę kaliskiego Gaukin-
derheimu Johannę Sander, 
że chłopiec zmarł. Tę śmierć 
zakwalifikowano jako wypa-
dek... 

Po kilkunastu tygodniach 
pobytu w tym okręgowym 
„domu dziecka”, młodych lu-
dzi wywożono w głąb Rzeszy, 
gdzie oddawano do adopcji 
niemieckim rodzinom. I ślad 
po nich ginął, ale nie do koń-

Kalisz w cieniu swastyki 
Hitlerowski Wehrmacht wkroczył do Kalisza 
już w poniedziałek, 4 września 1939 roku. 
Zajmowano nie tylko jedno z najstarszych, ale 
i najpiękniejszych miast polskich, w latach 
międzywojennych z rozmachem zbudowane na 
gruzach dawnego Kalisza, który na początku 
sierpnia 1914 roku z premedytacją zniszczyli 
żołnierze niemieccy z rozkazu majora Herman-
na Preuskera. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Upływają-
cy  czas 

zaciera śla-
dy, które po-
zostały z cza-
sów drugiej 
wojny świa-

ca. Pracująca w Gaukinder-
heimie Polka Maria Pinczew-
ska starała się zebrać jak naj-
więcej informacji o wywożo-
nych dzieciach. W prowadzo-
nych w głębokiej konspira-
cji notatkach zapisywała ich 
prawdziwe oraz nowe imio-
na i nazwiska, a także miej-
sca w Niemczech, do których 
zostały wysłane. To dzięki 
tym notatkom część germa-
nizowanych dzieci po wojnie 
wróciła do Polski, ale los wie-
lu jest nadal nieznany. Sta-
li się Niemcami, żyjąc z dala 
od ojczystego kraju. 

Tworząc jesienią 1939 ro-
ku struktury administracyjne 
Okręgu Rzeszy Posen, póź-
niej przemianowanego na 
Wartheland (Kraj Warty) Ar-
thur Greiser i jego współpra-
cownicy przewidzieli dla Kali-
sza ważną rolę. Obok Pozna-
nia i Inowrocławia to w du-
żej mierze nowoczesne mia-
sto zostało stolicą rejencji, 
obejmującej południowo-
-wschodnie powiaty okręgu. 

Nie przebrzmiały jesz-
cze echa dzwonów poznań-
skich kościołów, 2 listopada 
1939 roku witających Arthu-
ra Greisera na najwyższych 
stanowiskach w nowo utwo-
rzonym okręgu, gdy nad Ka-
liszem zawisła groźba degra-
dacji. Już podczas wieczornej 
„herbatki”, na której Greiser 
gościł wysłannika Adolfa Hi-
tlera na inauguracyjne uro-
czystości, ministra spraw we-
wnętrznych Rzeszy Wilhelma 
Fricka, rozmawiano o przyłą-
czeniu Łodzi do okręgu Po-
sen. W tych dniach o jej po-
zostawieniu w Generalnym 
Gubernatorstwie lub przy-
łączeniu do Rzeszy spiera-
li się czołowi politycy hitle-
rowscy. Zdecydował Hitler, 
a Greiser natychmiast wy-
dał w tej sprawie specjalną 
odezwę. 9 listopada przyje-

cze na wydrukowanym 1 li-
stopada 1939 roku plaka-
cie zachęcającym volksdeut-
schów do udziału w obcho-
dach Święta Zwycięstwa po-
dano polską nazwę placu 
Świętego Józefa, który dopie-
ro nieco później przemiano-
wano na Adolf Hitler-Platz. 
Ulica Śródmiejska stała się 
Hindenburgstrasse, Głów-
ny Rynek – Rathausplatz, 
a Babina – Am Stadtgraben. 
W wielu miejscach pojawiły 
się tabliczki z napisami Nur 
für Deutsche, usunięto pol-
skie pomniki i zabrano się za 
miejscowych Żydów. 

Przed wybuchem woj-
ny stanowili oni jedną trze-
cią mieszkańców Kalisza. Już 
w listopadzie 1939 roku kil-
ka tysięcy osób zgromadzono 
w hali targowej na obecnym 
placu Dekerta, gdzie urzą-
dzono znany choćby z Pozna-
nia i innych miast Kraju War-
ty obóz przejściowy. W dzie-
sięciu transportach oko-
ło 15.000 Żydów wywiezio-
no z Kalisza do Generalnego 
Gubernatorstwa. Ich śladem 
wkrótce pojechało wielu pol-
skich mieszkańców Kalisza. 
Opróżnione mieszkania zaję-
li Niemcy bałtyccy, a później 
wołyńscy. W końcu 1939 ro-
ku pozostałych w mieście Ży-
dów spędzono do getta, któ-
re utworzono w samym cen-
trum Kalisza. Zresztą wkrótce 
tę dzielnicę żydowską zlikwi-
dowano, a kaliskich Żydów 
przewieziono do getta w Lit-
zmannstadt, jak wiosną 1940 
roku nazwano Łódź. Stamtąd 
w transportach śmierci tra-
fiali oni do miejsc zagłady – 
do Kulmhofu (Chełmna nad 
Nerem) i obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz-Birkenau. 

Stojący przy ulicy Łódz-
kiej gmach dawnego zakła-
du karnego odegrał podczas 
wojny wyjątkowo złowiesz-
czą rolę. Szacuje się, ze przez 
to więzienie przeszło ponad 
15.000 osób, w zdecydowa-
nej większości Polaków. Kary 
obozu karnego lub więzienia 
odbywali tu skazani nie tyl-

ko za przestępstwa politycz-
ne przeciwko Rzeszy, ale tak-
że – na przykład – za pokątny 
handel mięsem. Zachowane 
obwieszczenia informują, że  
Sondergericht (Sąd Specjal-
ny) w Kalischu skazywał rów-
nież za tego typu przestęp-
stwa, jak potajemny ubój czy 
nieuprawnione posługiwa-
nie się kartami zaopatrze-
niowymi. 

Zapadały też wyroki 
śmierci, które wykonywano 
podczas zbiorowych egzeku-
cji, choćby 7 czerwca 1941 
roku w Wolnicy i 23 sierpnia 
tegoż roku w Kościelnej Wsi, 
gdzie plutonem egzekucyj-
nym dowodził Heinrich Nol-
te, zastępca szefa placów-
ki gestapo w Kalischu. Takich 
egzekucji z mocy wyroku Są-
du Specjalnego było dużo 
więcej, a od września 1942 
roku kary śmierci można było 
wykonywać w kaliskim wię-
zieniu. Zgodę na to wyra-
ził w specjalnym zarządze-
niu minister sprawiedliwości 
Rzeszy doktor Otto Thierack. 

Zabijano nie tylko lu-
dzi. Niszczono także zabyt-
ki kultury polskiej i żydow-
skiej, w tym większość zbio-
rów Muzeum Ziemi Kaliskiej. 
Podczas zasypywania odnogi 
Prosny biegnącej wzdłuż Am 
Stadtgraben (ulicy Babina) 
poza gruzem, ziemią i śmie-
ciami do kanału wrzucono 
kilkadziesiąt tysięcy książek 
z polskich i żydowskich bi-
bliotek publicznych. 

W wojennym Kaliszu zbu-
dowano 19 schronów prze-
ciwlotniczych, a więc Niem-
cy liczyli się z alianckim bom-
bardowaniem, chociaż to po-
nad 50-tysięczne podczas 
wojny miasto nie było ani 
węzłem kolejowym, ani du-
żym węzłem drogowym, ani 
nad Prosną nie zlokalizowa-
no ważnych zakładów zbro-
jeniowych... 

Niektórzy kaliscy tropi-
ciele tajemnic historii w tym 
miejscu stawiają znak za-
pytania. I próbują wyjaśnić, 
co kryło się pod nazwą Zol-Wewątrz poniemieckiego schronu przeciwlotniczego w pobliżu ulicy częstochowskiej w Kaliszu. 

FOT. � LESZEK ADAMCZEWSKI 
Widok na plac Świętego Józefa w Kaliszu. W wojennym Kalischu Adolf Hitler-Platz był centralnym 
miejscem miasta. 

chał do Łodzi, by wziąć udział 
w wiecu, którego uczestni-
cy zaakceptowali treść tele-
gramu do Führera z meldun-
kiem o wcieleniu Łodzi, a ści-
ślej Lodschi do Wielkonie-
mieckiej Rzeszy. 

Cieszyli się łódzcy Niem-
cy, a w Kaliszu dobrze zda-
wano sobie sprawę, że utra-
ta statusu miasta – stolicy re-
jencji na rzecz Łodzi jest już 
tylko kwestią czasu. 

Gdy Lodsch świętowa-
ła przyłączenie do wielkich 
Niemiec, w Kaliszu trwał an-
typolski terror zapoczątko-
wany w pierwszych dniach 
okupacji. Niemcom chodzi-
ło o spacyfikowanie Polaków 
poprzez ich sterroryzowa-
nie i osłabienie woli oporu. 
Już 18 października na placu 
Świętego Józefa w publicznej 
egzekucji rozstrzelano księ-
dza Romana Pawłowskiego, 
proboszcza parafii Chocz ko-
ło Kalisza. Podczas rewizji 
w jego domu znaleziono naj-
prawdopodobniej podrzuco-
ną amunicję. Zdaniem pol-
skich mieszkańców, prawdzi-
wą przyczyną śmierci księdza 
była jego patriotyczna dzia-
łalność przed wojną. 

Swe „porządki” kaliscy 
naziści zaczęli wprowadzać 
później niż w Poznaniu. Jesz-

lern-Werke GmbH z później-
szymi zmianami tej nazwy 
na Weserflug Mechanische 
Werkstätten GmbH i jeszcze 
kolejną Mechanische Werk-
stätten GmbH, sugerując, że 
takie nazwy nosiły tajne za-
kłady lotnicze prowadzące 
swą działalność w Kalischu 
w latach 1941–1944, kiedy 
to ze względu na zbliżający 
się front zostały przeniesio-
ne do Protektoratu Czech 
i Moraw. Są nawet tacy, 
którzy mówią o podziemnej 
części tych zakładów w po-
bliżu obecnej ulicy Często-
chowskiej, a więc w miej-
scu, gdzie na początku lat 
50. XX wieku zbudowano 
Wytwórnię Sprzętu Komu-
nikacyjnego PZL-Kalisz, naj-
większe w czasach Polski Lu-
dowej zakłady przemysłowe 
w mieście. 

Według informacji uzy-
skanych w Muzeum Histo-
rii Przemysłu w podkaliskim 
Opatówku, przedsiębior-
stwo WSK PZL-Kalisz posia-
da, w porównaniu z innymi 
fabrykami, niezbyt długą hi-
storię. Powstało ono w 1941 
roku pod nazwą Zollern-We-
rke Weserflug i zajmowało 
się remontami sprzętu wo-
jennego. Po wojnie przedsię-
biorstwo działało pod nazwą 
Państwowe Zakłady Samo-
chodowe i Zakłady Sprzętu 
Samochodowego. Dopiero w  
czerwcu 1952 roku powoła-
no Wytwórnię Sprzętu Ko-
munikacyjnego PZL-Kalisz. 

Według interesujące-
go się dziejami Kalisza To-
masza Budy, w Mechanische 
Werkstätten GmbH Niemcy 
produkowali szybkostrzelne 
działka do samolotów, które 
testowali koło żwirowni. Inni 
zwracają uwagę na wzmian-
kę w „Monitorze Polskim” 
z 20 października 1949 roku 
o powszechnym uwłaszcze-
niu mienia poniemieckiego. 
Mowa w niej jest, że w tych 
zakładach naprawiano samo-
chody, co – ich zdaniem – 
jest informacją niezbyt pre-
cyzyjną. Nie tylko naprawia-
no tam samochody – dodają 
tajemniczo. 

Za dawnymi zakłada-
mi Mechanische Werkstät-
ten GmbH znajduje się żel-
betowe wyjście lub wejście 
do schronu przeciwlotnicze-
go. Jakieś 40–50 metrów od 
niego znajduje się podob-
na konstrukcja, ale w lustrza-
nym odbiciu. Żelbetowe tu-
nele tego schronu są zasy-
pane piaskiem aż po skle-
pienie, ale wszystko wskazu-
je, że schron ten miał kształt 
podkowy i ze względu na je-
go lokalizację przeznaczony 
był dla pracowników tych za-
kładów. Nic nie wskazuje, by 
były to dojścia do jakiejś pod-
ziemnej fabryki, której w Ka-
liszu nie ma i nie było. 
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TAK  MYŚLĘ

Polska jest wiel-
ka. Nie jest 

wprawdzie od mo-
rza do morza, ale 
jest wielka. Bo Po-
lacy są wielcy i nie 
pozwolą, by ktoś 
uważał inaczej, by 

Żyjemy w świecie iluzji

Szukasz ciekawej pracy?  Szukasz ciekawej pracy?  Może się dogadamy!Może się dogadamy!
TTel. 602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl z dopiskiem „praca”el. 602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl z dopiskiem „praca”

ktoś ich obrażał. Oczywiście ci z tak 
zwanego pierwszego sortu, bo ta resz-
ta, to tylko marudzi, narzeka i mówi, 
że się nie da. A przecież trzeba tylko 
chcieć, to się da. Zrobić wszystko, no 
może… prawie wszystko.

Budować szybko autostrad nie 
umiemy, ale to przecież żadna umie-
jętność, bo trzeba mieć łopatę, trochę 
piasku oraz wiaderko asfaltu i już dwa 
pasy mkną po horyzont. To jednak ta-
ka prosta, prostacka robota. Pierw-
szy sort jest powołany wolą prezesa 
i proboszcza do rzeczy zdecydowa-
nie większych i bardziej skomplikowa-
nych. I padł pomysł – zróbmy sobie na 
początek helikopter.

Helikopter, jak wiadomo, to ta-
kie coś co startuje pionowo i potem 
dosyć często i szybko lata, niekiedy 
także w nocy. Francuzi potrafią takie 
coś zaprojektować i wyprodukować, 
choć dzięki nam podobno używają 
dzisiaj przy stole widelca. Niektórzy 
mówią, że nie jest to całkiem spraw-
dzona wiadomość, ale na pewno 
Francuzi jedzą ślimaki i wcinają żaby, 
jak więc można ich podziwiać i sza-

nować. Co tam Francuzi, Ameryka-
nie też niby mają swoje własne heli-
koptery, ale to również nie jest żaden 
powód do dumy, bo wytłukli Indian i  
są grubi, żują gumę i nie oszczędzają 
benzyny. Dlatego trudno się dziwić, 
że nasz minister obrony narodowej 
ogłosił, że sami sobie helikoptery wy-
myślimy, zaprojektujemy, a potem 
wyprodukujemy. I podobno te heli-
koptery będą latać.

I bardzo dobrze, tak trzymać, 
wiara jest zdecydowanie najważniej-
sza. Przecież taki helikopter to tyl-
ko trochę wyklepanej blachy, jakieś 
dwa światełka, wiązka przewodów 
elektrycznych, dwa (a może cztery 
– nie wiem) koła, silnik który powi-
nien działać i coś tam jeszcze. Posta-
nowiono – albo tylko tak przekaza-
no zatroskanemu suwerenowi – że 
helikoptery będziemy produkować 
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z narodem ukraińskim. Jak wiadomo 
jest to kraj mlekiem i miodem płyną-
cy, o niespotykanej nigdzie indziej na 
świecie technologii, który może po-
chwalić się niezwykłymi wręcz osią-
gnięciami w każdej nieomal dziedzi-
nie, także umiejętności unoszenia się 
w powietrzu.. Wprawdzie ani Polacy 
ani Ukraińcy dotychczas nie specja-
lizowali się w helikopterach, ale jak 
ktoś hodował kapustę, to wszystko 
potrafi. Tak przynajmniej postrzega 
rzeczywistość minister obrony na-
rodowej.

A ja poszedłbym dalej, z rozma-
chem, niech nas nic – nawet rozum 
- nie ogranicza. Proponuję ogłosić, że 
atomowe okręty podwodne na po-
trzeby polskiej (i nie tylko) marynarki 
wyprodukujemy z braćmi Czechami. 
Musimy się tylko dogadać, kto dostar-
czy guziki do mundurów, bo to prze-
cież   ważna, polityczna rzecz. Cze-
si mają doświadczenia w pływaniu – 
czyli damy radę. A myśliwce, co z my-
śliwcami? Po cholerę nam jakieś ame-
rykańskie badziewia, które tylko hałas 
robią. Oni mogą, to my też możemy. 
Dogadajmy się z Rumunami i do ro-
boty. Polskie lotnictwo czeka, ba, ca-
ły świat na nie czeka. Co tam samo-
loty – weźmy się za promy kosmicz-
ne i podróże międzygalaktyczne. Mo-
że z Węgrami, na przykład. Niech też 
się dołożą – przy naszej pomocy – do 

podboju kosmosu. A panom w kape-
luszach z ostrogami przy adidasach 
dziękujemy, my lepiej damy sobie ra-
dę. Bo Polak to dumnie brzmi, bo Po-
lak potrafi.

Przy takim postrzeganiu rzeczywi-
stości trudno się dziwić, że szczujemy 
psami dziadków z Komisji Weneckiej, 
którzy próbują nas pouczać jak mamy 
żyć. Trudno się dziwić, że pani Merkel 
mówimy, że już nigdy więcej Niemiec 
nie będzie pluł nam w twarz, a Fran-
cuzom pokazujemy nawet nie słynny 
gest Kozakiewicza, tylko podniesiony 
środkowy palec. I to z uśmiechem na 
ustach. A Brukselę, to w ogóle ma-
my gdzieś i ci nadęci biurokraci mogą 
nam skoczyć, jak Panu Majstrowi.

Bo trzeba dumnie unosić głowę 
i wymachiwać szabelką. Wiatru z te-
go będzie wprawdzie niewiele, ale 
niektórym poprawi się wyraźnie sa-
mopoczucie i dojdą w końcu do wnio-
sku, że są kimś zupełnie wyjątkowym. 
W końcu zrobią nawet helikopter al-
bo… coś jakby podobnego. Oczywi-
ście, pod warunkiem, że taka bę-
dzie wola prezesa. Helikopter ten bę-
dzie latał? Panie, bez głupich pytań. 
Nie o to chodzi. Sedno sprawy leży 
w tym, że chcemy, że możemy, że da-
my radę… A przynajmniej tak nam 
się wydaje.

Żyjemy dzisiaj w świecie iluzji. 
Niestety, przyjdzie kiedyś czas nam 
wszystkim (także tym z drugiego – 
niestety - sortu) za te brednie i oma-
my zapłacić…

TOMASZ MAŃKOWSKI

Wspomnienie lata... FOT. � INTERNET
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Pierwsza taka konferencja
I Dzień Organizacji Pozarzą-
dowych w Powiecie Poznań-
skim odbył się 29 września 
w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu. Do udziału 
w konferencji zgłosiło się 
niemal 50 organizacji dzia-
łających na terenie powiatu 
i miasta Poznania.

Wydarzenie o ogromnym zna-
czeniu dla społeczności gmin 

powiatu poznańskiego zainauguro-
wał starosta poznański. 

– Ten dzień jest potwierdze-
niem idei państwa obywatelskie-
go – powiedział Jan Grabkowski do 
zebranych gości. – Powiat poznań-
ski mocno wspierał i wspiera or-

ganizacje pozarządowe. Przez lata 
pomoc ta przybierała różne formy, 
głównie poprzez wsparcie finanso-
we na realizację zadań, ale także 
różną pomoc pozafinansową. Po-
wiat poznański we współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi tak jak 
i w wielu innych dziedzinach dąży 
do wyznaczania najwyższych stan-
dardów. Emocjonalnie angażujemy 
swoich mieszkańców oraz budzimy 
w nich dumę z życia w ciekawym, 
dobrze prosperującym regionie – 
dodał Jan Grabkowski.

Na początku spotkania wystą-
pił także Przewodniczący Powiato-
wej Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego w Powiecie Poznańskim, 
która była inicjatorem spotkania, 
Tomasz Skupio. Następnie każda ze 
zgromadzonych osób miała szansę 
przedstawić siebie i reprezentowa-
ną organizację.

Tuż po prezentacji uczestników 
odbył się pierwszy wykład pt. „Po-
zyskiwanie środków na działania or-
ganizacji”, który poprowadził Piotr 
Kotlarek, doradca Centrum PISOP 

i specjalista w zakresie współpra-
cy organizacji pozarządowych z sa-
morządem.

Drugą część wykładu o tej te-
matyce poprowadził Rafał Jaworski, 
prawnik związany z wielkopolskimi 
organizacjami pozarządowymi, któ-
ry obecnie jest kluczowym doradcą 
w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej w Poznaniu.

W kolejnej części konferencji 
uczestnicy wzięli udział w wcześniej 
wybranych panelach dyskusyjnych. 
Tematyka dotyczyła następujących 

dziedzin: Kultura i regionalizm (mo-
derator: Ewa Buczyńska-regiona-
listka, historyk, animatorka wyda-
rzeń kulturalnych), Sport i turystyka 
(moderator: Jan Mazurczak – Pre-
zes PLOT) oraz Ekonomia społecz-
na i pozyskiwanie środków (mode-
rator: Rafał Jaworski).

Na zakończenie konferencji każ-
dy z moderatorów podsumował 
prowadzony przez siebie panel te-
matyczny. W czasie dyskusji przed-
stawiciele organizacji zgłosili wiele 
wniosków i propozycji na kolejne la-
ta współpracy.

TOMASZ SIKORSKI
Wydział Promocji 

i Aktywności Społecznej

Pierwszoklasiści 
z kamizelkami
Wystartowała akcja „Widoczny – znaczy bezpieczny”. Jej inauguracja 
nastąpiła 28 września w Szkole Podstawowej w Koziegłowach oraz Szkole 
Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie.

W Tarnowie Podgórnym oraz Pobiedziskach, 27 września oficjalnie otwar-
to i oddano do użytku nowe pomieszczenia filii Wydziału Komunikacji 
i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W obu uroczystościach 
udział wziął starosta poznański Jan Grabkowski.

– Już po raz piętnasty rozdajemy elementy 
odblaskowe pierwszoklasistom z powiatu po-
znańskiego. Ci, którzy brali udział w pierwszej 
edycji tej akcji teraz są już pewnie na studiach 
– mówił starosta poznański Jan Grabkowski, 
który osobiście wręczał dzieciom oraz ich na-
uczycielom kamizelki odblaskowe.

W Szkołach Podstawowych w Koziegło-
wach i Murowanej Goślinie pojawili się także 
Komendant Miejski Policji w Poznaniu Maciej 
Nestoruk oraz Komendant Miejski Państwo-
wej Straży Pożarnej w Poznaniu Jacek Micha-
lak. Nie zabrakło także innych przedstawicieli 
policji oraz straży pożarnej.

– W naszej akcji nie tylko rozdajemy ka-
mizelki, ale również kładziemy duży nacisk na 

aspekt edukacyjny. Takie spotkanie jest świet-
ną okazją, aby przypomnieć maluchom naj-
ważniejsze zasady bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i w sytuacjach zagrożenia poża-
rem – dodał starosta poznański.

Wkrótce elementy odblaskowe z lo-
giem powiatu poznańskiego otrzymają także 
uczniowie z pozostałych szkół podstawowych 
w naszym regionie. 

– W tym roku akcją objętych będzie 2800 
pierwszoklasistów. W sumie przez te piętna-
ście lat rozdaliśmy aż 75 tysięcy elementów 
odblaskowych – dodał Jan Grabkowski.

TOMASZ SIKORSKI
Wydział Promocji 

i Aktywności Społecznej
FOT.  �2X� � TOMASZ SIKORSKI

Nowe filie otwarte

– Dla nas to wyjątkowy 
dzień. Dajemy mieszkańcom 
obu gmin nową jakość, a co 
za tym idzie szybszą i pełniej-
szą obsługę. Klienci zaintere-
sowani zarejestrowaniem po-
jazdu, w obu filiach od „a” do 
„z” załatwią swoją sprawę 
i nie będą musieli jeździć do 
Poznania, gdzie jak wiadomo 
często są korki. Dla mieszkań-
ców obu tych miejscowości, 

to spore udogodnienie i duża 
oszczędność czasu – powie-
dział Jan Grabkowski.

W obu placówkach pra-
cować będzie większa liczba 
pracowników niż dotychczas. 

– To naturalna kolej rze-
czy. Obecnie w powiecie po-
znańskim jest ponad 340 tysię-
cy samochodów. To więcej niż 
w Poznaniu, biorąc pod uwagę 
liczbę aut przypadających na 

głowę mieszkańca. W związ-
ku z tym klientów jest coraz 
więcej, także tych korporacyj-
nych. Usługa musi więc być na 
najwyższym poziomie. Tak, by 
nie było kolejek i by wszyscy, 
którzy zawitali do naszych filii 
wychodzili z nich zadowoleni – 
dodał starosta poznański.

TOMASZ SIKORSKI
Wydział Promocji 

i Aktywności Społecznej

Otwarcie filii w Tarnowie Podgórnym Fot. (2x) - Tomasz Sikorski

Otwarcie filii w Pobiedziskach
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Bezpieczny komputer
Zagrożeń związanych z komputerami jest wiele. W świecie, w którym 
większość komputerów pracuje w sieci i ma dostęp do Internetu, temat 
ich bezpieczeństwa staje się jeszcze bardziej istotny niż kiedykolwiek.  
I choć prawie każdy z nas ma tego świadomość, nie wszyscy wiedzą, 
w jaki sposób to bezpieczeństwo zapewnić. 

ZAINSTALUJ 
OPROGRAMOWANIE 

ANTYWIRUSOWE ORAZ 
FIREWALL

Oprogramowanie anty-
wirusowe to podstawowe 
narzędzie ochrony kompu-
tera. Na rynku dostępnych 
jest wiele aplikacji tego typu, 
zarówno komercyjnych jak 
i bezpłatnych. Brak ochrony 
antywirusowej otwiera prze-
stępcom możliwość korzysta-
nia ze złośliwego oprogramo-
wania, co ułatwia przejęcie 
kontroli nad komputerem czy 
kradzieży danych. 

Ważnym elementem 
ochrony komputera jest za-
pora sieciowa monitorująca 
komunikację tego kompute-
ra z innymi urządzeniami, za-
równo w bezpośrednim oto-
czeniu, jak i w Internecie. Do-
brze skonfigurowana zapo-
ra może nie tylko uchronić 
przed atakami przestępców 
cybernetycznych, ale rów-
nież zablokować próbę po-
łączenia się wirusa z serwe-
rami przestępców zakłócając 
jego działanie. 

AKTUALIZUJ KOMPUTER 
NA BIEŻĄCO

Większość twórców opro-
gramowania zapewnia auto-
matyczne mechanizmy ak-
tualizacji dla aplikacji. War-
to sprawdzić czy są włączo-
ne, działają prawidłowo i nie 
zgłaszają błędów. Ważne, aby 

kluczowe elementy oprogra-
mowania komputera i popu-
larne aplikacje były zawsze 
aktualne. Zwiększy to bezpie-
czeństwo, stabilność, a czę-
sto również szybkość działa-
nia programów.

PAMIĘTAJ O HAŚLE
Hasło jest kluczem do na-

szej elektronicznej tożsamo-
ści – należy o nie dbać. Nie-
dopuszczalne są hasła typu 
qwerty123, czy takie zawie-
rające datę naszych urodzin, 
łatwe do odgadnięcia. Syste-
my informatyczne rozpozna-
ją nas jako użytkownika, a nie 
jako osobę. Każdy, kto poda 
prawidłowe dane uwierzy-
telniające będzie traktowany 
jak zaufany użytkownik, ma-
jący wszelkie uprawnienia do 
działań na sprzęcie. 

Należy więc pamiętać, 
aby hasło było długie i skom-
plikowane - jeżeli ktoś bę-
dzie chciał je zgadywać nie 
będzie miał łatwego zadania. 
Jeżeli hasło będzie regularnie 
zmieniane jego złamanie mo-
że być trudne.

SZYFROWANIE SPRZĘTU
Jeżeli korzystamy z urzą-

dzenia przenośnego takiego 
jak laptop, tablet czy smart-
fon, można rozważyć zaszy-
frowanie dysku urządzenia. 
Większość smartfonów i ta-
bletów posiada możliwość 
szyfrowania w standardzie 

– wystarczy wyszukać odpo-
wiednią opcję w konfigura-
cji, wprowadzić hasło i go-
towe. W przypadku utraty 
urządzenia dane w sprzęcie 
pozostaną bezpieczne, a czę-
sto ich wartość jest większa 
niż wartość urządzenia.
BEZPIECZNE KORZYSTANIE 

Z KOMPUTERA
Używając komputera 

należy uważnie czytać tre-
ści wyskakujących okienek, 
zwłaszcza podczas korzysta-
nia z przeglądarki interneto-
wej. Bardzo często ignoruje-
my komunikaty z tych okie-
nek, co może skutkować 
niechcianą instalacją pro-
gramów typu malware, tro-
jan lub innych wirusów. Pro-
gramy mogą zakłócić działa-
nie komputera, wykraść da-
ne lub pozyskać hasła do in-
nych serwisów, z których ko-
rzystamy. 

- Jeśli korzystamy ze stron, 
które umożliwiają pobieranie 
i instalację oprogramowania 
poprzez własnego „Manage-
ra Instalacji”, należy dokład-
nie weryfikować każdy etap 
instalacji, gdyż zdarza się, że 
jest tam automatycznie za-
znaczona opcja, która oprócz 
instalacji oprogramowania, 
na którym nam zależy insta-
luje różnego rodzaju dodat-
ki, rozszerzenia, które nie są 
nam potrzebne a dodatko-
wo zabierają pamięć kom-
putera – ostrzega Krzysztof 
Chmiel, menedżer Wydzia-
łu Bezpieczeństwa Informa-
cji w Allianz Polska. 
TWÓRZ KOPIE ZAPASOWE

Jeśli przechowujesz na 
komputerze ważne dane, 
których utrata byłaby pro-
blematyczna (np. zdjęcia ro-
dzinne, pracę magisterską, 
doktorat czy inne ważne do-
kumenty), zalecane jest two-
rzenie kopii zapasowych da-
nych. Może do tego posłu-
żyć pamięć zewnętrzna ty-
pu pen-drive lub zewnętrz-
ny dysk przenośny. Należy 
pamiętać, że dysk kompute-
ra może również ulec awarii 
uniemożliwiającej odtworze-
nie z niego danych. Nie po-
siadając kopii zapasowych, 
można stracić wszystkie da-
ne z komputera. (ron)

Jak ubezpieczyć nagrobek?
Średnia wysokość rocznej składki za ubezpieczenie nagrobka wynosi ok. 80 
złotych, podczas gdy wartość przeciętnego nagrobka to często kilka, a nawet 
kilkanaście tysięcy złotych. Burze, silne wiatry, zamiecie śnieżne, powalone 
drzewa, ale również akty wandalizmu – to tylko wybrane rodzaje szkód, które 
można objąć ubezpieczeniem. Do tego dochodzą kradzieże, których liczba 
wzrasta zwłaszcza w okolicach święta Wszystkich Świętych.   

Zniszczone płyty nagrob-
ne, połamane krzyże, skradzio-
ne narożniki grobowca - to tyl-
ko niektóre przykłady dewa-
stacji spotykane na polskich 
cmentarzach. Coraz częściej 
dochodzi też do kradzieży ele-
mentów nagrobków takich jak 
rzeźby czy wazony, zwłaszcza 
gdy zbliża się początek listo-
pada. Koszt nowego nagrob-
ka to nawet kilkanaście tysięcy 
złotych, ale naprawa poszcze-
gólnych elementów również 
nie jest tania. Na ostateczną 
kwotę wpływa wielkość i ro-
dzaj nagrobka, kamień, z któ-
rego jest wykonany, koszt prac 
liternika (za jedną literę płaci 
się średnio 3-4 złote), trans-
port, montaż i inne. 

Nagrobek można ubez-
pieczyć w ramach polisy do-
mu lub mieszkania. Przy za-
kupie takiego ubezpiecze-
nia możemy dodatkowo za-
bezpieczyć się przed sytu-
acją, w której część grobu 

uległa zniszczeniu w wyniku 
zdarzenia losowego. Ochro-
ną obejmujemy szkody po-
wstałe w efekcie dewastacji, 
działania warunków atmos-
ferycznych np. naporu śnie-
gu czy silnego wiatru, a także 
upadku obiektów (np. drzew, 
masztów lub słupów), ude-
rzenia pojazdu oraz wandali-
zmu. Ubezpieczony otrzyma 
także odszkodowanie w przy-
padku kradzieży części na-
grobka lub jego elementów, 
takich jak rzeźby lub wazony, 
o ile są one przymocowane 
na stałe do pomnika. 

W przypadku szkód, za 
które odpowiedzialność po-
nosi zarząd cmentarza, kamie-
niarze lub firmy pogrzebowe 
możemy liczyć na odszkodo-
wanie od nich samych. Wte-
dy należy żądać odszkodowa-
nia bezpośrednio od nich lub 
od zakładów ubezpieczenio-
wych, w których podmioty te 
wykupiły polisę OC. 

Warto pamiętać, że po-
lisa OC cmentarza chroni od 
odpowiedzialności na wy-
padek uszczerbku na życiu 
i zdrowiu osób trzecich, któ-
re przebywały na jego tere-
nie. Polisa wykupiona przez 
zarząd cmentarza działa rów-
nież wtedy, gdy na grobo-
wiec przewróci się drzewo, 
ale tylko wtedy gdy było ono 
chore lub w złym stanie sa-
nitarnym, a zarządca nie za-
dbał o nie, nie wykonał wy-
cinki lub prac konserwacyj-
nych. W przypadku siły wyż-
szej np. gdy drzewo runęło 
na nagrobek podczas burzy, 
zarządca cmentarza nie po-
nosi odpowiedzialności.

W przypadku kradzie-
ży, w pierwszej kolejności 
właściciel nagrobka powi-
nien o sytuacji powiadomić 
policję oraz (w ciągu 3 dni) 
zgłosić szkodę do ubezpie-
czyciela. Wysokość poniesio-
nych strat ustala się w opar-
ciu o koszty odbudowy lub 
naprawy pomnika, uwzględ-
niając jego rodzaj, wymia-
ry, konstrukcję i zastosowa-
ne materiały. Bardzo pomoc-
ne przy szacowaniu warto-
ści szkody mogą okazać się 
wcześniej wykonane zdjęcia 
nagrobka, które były dołą-
czone do umowy ubezpie-
czenia. Wysokość odszkodo-
wania powinna pokryć kosz-
ty naprawy, jednak nie może 
być wyższa niż suma ubez-
pieczenia, czyli wartość, na 
jaką został ubezpieczony na-
grobek. (nab)

400 mld zł kredytów 
mieszkaniowych 
W lipcu 2016 roku kwota do spłaty kredytów mieszkaniowych wynosiła 
401,5 mld zł. Zobowiązanie to należało do 3,583 mln Polaków, którzy 
posiadali 3,991 mln kredytów mieszkaniowych. Na jednego kredytobior-
cę mieszkaniowego przypadało 1,1 kredytu i 112 tys. zł średniej kwoty 
zadłużenia do spłaty.

Zdecydowana większość 
- aż 73%, kredytobior-

ców mieszkaniowych w Pol-
sce posiada kredyty złotów-
kowe, a 27% kredyty walu-
towe. Z łącznej kwoty 401,5 
mld zł - 58% zadłużenia, czyli 
235,7 mld zł przypada na kre-
dyty złotówkowe, natomiast 
42%, czyli 165,8 mld zł - na 
kredyty walutowe.

Posiadacze kredytów 
mieszkaniowych mają rów-
nież inne zobowiązania kre-
dytowe: 
*  36,0% kredytobiorców 

mieszkaniowych (1,289 
mln) zaciągnęło 2,31 mln 
kredytów konsumpcyj-
nych, 

*  33,2% kredytobiorców 
mieszkaniowych (1,191 

mln) korzysta z 1,56 mln 
kart kredytowych,

*  40,0% kredytobiorców 
mieszkaniowych (1,45 
mln) posiada 1,64 mln li-
mitów kredytowych.

Łączne zadłużenie kredy-
tobiorców mieszkaniowych 
na koniec lipca 2016 r. wy-
nosiło 436,5 mld zł,z czego: 
401,5 mld to kredyty miesz-
kaniowe, 27,8 mld kredyty 
konsumpcyjne, 3,9 mld karty 
kredytowe oraz 3,3 mld limi-
ty kredytowe.

Kredytobiorcy mieszka-
niowi bardzo dobrze spłaca-
ją posiadane kredyty. Tylko 
1,2% kredytobiorców nie ob-
sługuje terminowo kredytu 
mieszkaniowego (44,8 tys.). 
Z 1,289 mln kredytobiorców 

mieszkaniowych, posiadają-
cych kredyt konsumpcyjny, 
4,2% (53,5 tys.) nie spła-
ca terminowo tego kredy-
tu (opóźnienie wynosi wię-
cej niż 90 dni). Z kolei ra-
ty z tytułu posiadanych kart 
kredytowych nieterminowo 
reguluje tylko 2,3% z 1,191 
mln kredytobiorców miesz-
kaniowych. W przypadku li-
mitów kredytowych opóź-
nienie powyżej 90 dni ma 
1,5% kredytobiorców miesz-
kaniowych. Suma zaległości 
kredytobiorców mieszkanio-
wych z tytułu wszystkich po-
siadanych produktów kredy-
towych wynosi 18 mld zł, co 
stanowi 4,1% łącznego za-
dłużenia. (nab)
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ZDROWIE

Kompleksowa opieka, dodatko-
we wsparcie pacjentów oraz 

edukacja w zakresie celów tera-
peutycznych, zasad prawidłowego 
przyjmowania leków czy istoty wi-
zyt i badań kontrolnych – to zasłu-
gi, którymi mogą poszczycić się wy-
brane ośrodki hematoonkologiczne 
w Polsce, świadczące wysokiej ja-
kości opiekę nad pacjentami z prze-
wlekłą białaczką szpikową (PBSz). 
Jednym z nich jest Klinika Hemato-
logii i Transplantacji Szpiku Szpita-
la Klinicznego Przemienienia Pań-
skiego Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu, która za swoją profesjo-
nalną pomoc i wsparcie pacjentów 
z PBSz została wyróżniona certyfi-
katem „W trosce o pacjenta”. 

Przyznany Klinice certyfikat Pro-
gramu „W trosce o pacjenta” to sy-
gnał dla chorych z przewlekłą bia-
łaczką szpikową oraz ich rodzin, że 
w tym ośrodku pacjenci otrzymają 
profesjonalną pomoc, merytorycz-
ne wsparcie oraz wiele niezbęd-
nych informacji na temat choroby 
i jej celów terapeutycznych – nie-
zwykle istotnych w skutecznym le-
czeniu PBSz.

„W trosce o pacjenta” to pro-
gram dedykowany pacjentom he-
matologicznym i onkologicznym, 
w tym również chorym na prze-
wlekłą białaczkę szpikową (PBSz), 
którego ideą jest wsparcie chorych 
we właściwym monitorowaniu le-
czenia, zrozumieniu prawidłowego 
przyjmowania terapii oraz stosowa-
niu się do zaleceń lekarzy. Inicjaty-
wa ma wzmocnić świadomość pa-
cjentów na temat wagi celów te-
rapeutycznych przewlekłej białacz-

ki szpikowej oraz ich wpływu na 
zwiększenie skuteczności leczenia. 
Program realizowany jest od 2014 
roku we współpracy ze środowi-
skiem pielęgniarek hematologicz-
nych i onkologicznych na terenie 
ośrodków hematologicznych w ca-
łym kraju i adresowany do chorych 
leczonych drugą linią terapeutycz-
ną. 

W ramach Programu na tere-
nie każdego z ośrodków pielęgniar-
ki mają możliwość uczestniczenia 
w cyklicznych spotkaniach eduka-
cyjnych, podczas których wspólnie 
pracują i pogłębiają wiedzę na te-
mat przewlekłej białaczki szpiko-
wej oraz znaczenia monitorowa-
nia tej choroby. Zdobyte informa-
cje i doświadczenia przekazują na-
stępnie pacjentom podczas indywi-
dualnych czy grupowych spotkań, 
w trakcie których oswajają chorych 
z nowotworem, informują o celach 
terapeutycznych choroby, zasadach 
prawidłowego przyjmowania leków, 
a także o konieczności regularnych 
wizyt u lekarza oraz przeprowadza-
nia badań kontrolnych, które są nie-
zwykle istotne w leczeniu przewle-
kłej białaczki szpikowej. 

Zdaniem wielu ekspertów prze-
wlekła białaczka szpikowa jeszcze 
do niedawna uznawana była za cho-
robę śmiertelną. Dziś, na skutek 
postępu medycyny i rozwoju inno-
wacyjnych terapii,  kwalifikuje się 
ją do chorób przewlekłych. Dzięki 
skutecznym terapiom, wysokiej ja-
kości opiece i edukacji, chorzy na 
PBSz mogą aktywnie uczestniczyć 
w życiu zawodowym, społecznym 
i mimo choroby – prowadzić nor-
malne życie.

Poza dostępem do nowocze-
snych terapii PBSz, bardzo istotnym 
elementem w procesie leczenia, 
mającym ogromny wpływ na zwięk-
szenie jego skuteczności jest właści-
we obserwowanie terapii przewle-
kłej białaczki szpikowej, prawidło-
we przyjmowanie leków oraz stoso-
wania się do zaleceń lekarzy. Z my-
ślą o tym został stworzony Program 
„W trosce o pacjenta”, dzięki które-
mu chorzy na przewlekłą białaczkę 
szpikową leczeni drugą linią tera-
peutyczną, poza dostępem do wy-
sokiej jakości leczenia, mogą liczyć 
na merytoryczne wsparcie w choro-
bie oraz edukację w zakresie czynni-
ków, mających wpływ na powodze-
nie i skuteczność terapii PBSz.

Idea niesienia pomocy chorym 
na PBSz poprzez edukację i wspar-
cie, które zapewnia Program „W tro-
sce o pacjenta” realizowany na te-
renie ośrodków hematologicznych 
w całym kraju, spotkała się z uzna-
niem środowiska lekarskiego, pielę-
gniarskiego oraz pacjentów. 

W tym roku po raz pierwszy in-
terdyscyplinarna Rada Ekspertów,  
postanowiła przyznać ośrodkom he-
matologicznym realizującym Pro-
gram i świadczącym wysokiej jako-
ści opiekę nad pacjentami z prze-
wlekłą białaczką szpikową specjalne 
wyróżnienie – certyfikat  „W trosce 
o pacjenta”.

Klinika Hematologii i Trans-
plantacji Szpiku Szpitala Kliniczne-
go Przemienienia Pańskiego Uni-
wersytetu Medycznego im. Karo-
la Marcinkowskiego w Poznaniu 
jest jedną z nielicznych w Polsce 
placówką uhonorowaną tego typu 
certyfikatem. (reb)

W trosce o pacjenta
Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskie-
go Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu została wyróżnio-
na certyfikatem „W trosce o pacjenta”.

Jesienna poradnia oka
Chociaż wiele osób lubi jesień, dla naszych oczu nie jest 
to najlepsza pora roku. Spadek odporności organizmu, 
niskie temperatury oraz coraz krótsze dni i praca przy 
sztucznym oświetleniu, niekorzystnie wpływają na kon-
dycje naszego wzroku.

Wzrok nie lubi jesiennej pogo-
dy - zimne powietrze i wiatr 

nie są balsamem dla oczu, podob-
nie jak rozgrzane i suche powietrze 
w ogrzewanych pomieszczeniach. 
Oczy stają się podrażnione, su-
che i zaczerwienione. Chłodne dni 
sprzyjają również spadkowi odpor-
ności i w konsekwencji różnego ro-
dzaju infekcjom. Mogą one przyczy-
nić się  również do osłabienia me-
chanizmów obronnych oczu. Dla-
tego jeśli zaczynamy odczuwać nie-
przyjemne objawy w postaci nad-
miernej suchości oka czy uczucia 
piasku pod powiekami, najlepiej za-
stosować krople do oczu, zalecone 
przez lekarza. Nawilżą oko i spra-
wią, że objawy zaczną ustępować.

DIETA UBOŻSZA O SEZONOWE 
WARZYWA I OWOCE

Wraz z końcem lata zmniejsza 
się dostęp do wielu świeżych wa-
rzyw i owoców, co ogranicza naszą 
dietę. Dlatego warto wiedzieć, ja-
kimi innymi produktami uzupełniać 
posiłki, aby również nasze oczy zo-
stały odpowiednio odżywione. 

Ważne jest, aby nasze jedzenie 
zawierało m.in. witaminy (przede 
wszystkim A, C oraz E), luteinę i ze-
aksantynę oraz kwasy omega-3 - 
budulec układu nerwowego oka. 
Dlatego w diecie powinny znaleźć 
się takie produkty, jak ryby, owoce 
morza, papryka, pomidory, szpinak, 
wątróbka czy cukinia.

KLIMATYZOWANE 
POMIESZCZENIA I SZTUCZNE 

OŚWIETLENIE
Koniec urlopu oznacza najczę-

ściej powrót do klimatyzowanego 
biura. Od ciągłego nawiewu powie-
trze staje się suche, a w chłodniej-
sze jesienne dni - dodatkowo na-
grzane. Nie sprzyja to oczom, które 
takie warunki szybko pozbawiają fil-
mu łzowego. Oczy stają się podraż-
nione i zaczerwienione, sprzyja to 
również powstawaniu zespołu su-
chego oka, szczególnie u osób no-
szących soczewki kontaktowe. 

Dlatego warto pamiętać o re-
gularnych przerwach w pracy przy 
komputerze i wychodzeniu od cza-
su do czasu na świeże powietrze. 
W tym przypadku pomogą również 
ćwiczenia oczu i sztuczne łzy. W ce-
lu doboru odpowiednich kropli naj-
lepiej skonsultować się z lekarzem. 
Pochmurne i krótsze jesienne dni 
wymuszają również często cało-
dzienną pracę w biurze czy w do-
mu przy sztucznym oświetleniu. 
W efekcie nasze oczy szybciej się 
męczą, a my doświadczamy uczucia 
dyskomfortu.

CODZIENNA HIGIENA OCZU
Warto pamiętać o tym, że na ja-

kość naszego wzroku mają wpływ 
codzienne nawyki. Nawet jesienią, 
podczas słonecznych dni, powinni-
śmy zakładać okulary przeciwsło-
neczne, które ochronią oczy przed 
szkodliwym promieniowaniem UV. 
Nie zapominajmy również o regu-

larnym odwiedzaniu okulisty bądź 
optometrysty - badanie wzroku to 
nie formalność lecz konieczność. 
Podczas wizyty można sprawdzić, 
czy wzrok nie uległ pogorszeniu. 

Według badań co trzeci Polak 
odwiedził okulistę ponad dwa lata 
temu, a 7,2% nie zrobiło tego nig-
dy - te wyniki są alarmujące. Jeśli 
w trakcie badania okaże się, że po-
jawiła się u nas wada wzroku, ko-
nieczny będzie dobór odpowiedniej 
metody jej korekcji.

DOBRZE DOBRANA METODA 
KOREKCJI

Na podstawie badania i wywia-
du z pacjentem specjalista doradzi, 
jaki sposób korekcji wzroku będzie 
dla nas najlepszy. Jednak wiele zale-
ży również od nas - m.in od tego, jak 
bardzo jesteśmy aktywni oraz czy 
jesteśmy otwarci na nowoczesne 
metody korekcji wad wzroku. Dla-
tego musimy zastanowić się, któ-
rą z metod wybrać. Najbardziej po-
wszechne są okulary oraz soczew-
ki kontaktowe. Istnieją również in-
ne, nowoczesne metody, które ko-
rygują wzrok nie wymagając ich za-
kładania.

Jedną z nich jest laserowa ko-
rekcja wad wzroku. Dzięki rozwo-
jowi chirurgii refrakcyjnej, można 
u pacjenta całkowicie usunąć lub 
zredukować wadę wzroku. W do-
bie dzisiejszych technologii i wie-
dzy z zakresu mikrochirurgii oku-
listycznej, laserowa korekcja jest 
bezpieczna a okres rekonwalescen-
cji skrócony. Przed interwencją chi-
rurgiczną konieczne jest wykonanie 
kilku badań, na podstawie których 
można stwierdzić czy możliwe jest 
wykonanie zabiegu oraz jaka meto-
da operacyjna dla danego pacjenta 
będzie najlepsza.

Drugą, innowacyjną meto-
dą jest ortokorekcja. Ortokorek-
cja to niechirurgiczna metoda ko-
rekcji krótkowzroczności i niewiel-
kiego astygmatyzmu, która polega 
na modelowaniu kształtu rogów-
ki oka za pomocą najnowszej ge-
neracji soczewek ortokeratologicz-
nych zw. OrtoK podczas snu. Krótko-
wzroczność korygowana jest spłasz-
czeniem rogówki, dzięki czemu pro-
mienie świetlne skupiane są prawi-
dłowo. W przypadku astygmatyzmu 
wyrównany zostaje kształt rogów-
ki. Cały proces korekcji odbywa się 
podczas snu, dzięki czemu w ciągu 
dnia pacjent widzi dobrze bez uży-
cia tradycyjnych soczewek kontak-
towych czy okularów. 

Poza doborem odpowiedniej 
metody korekcji wzroku, jeśli po wi-
zycie u specjalisty okazuje się że jej 
potrzebujemy, pamiętajmy o tym, 
aby w chłodne, jesienne dni oto-
czyć oczy szczególną opieką. Za-
dbajmy o odpowiednią dietę i na-
wilżenie oczu, szczególnie jeśli pra-
cujemy w biurze i spędzamy długie 
godziny przy sztucznym oświetle-
niu. (tab)

Ulga dla oczu
Podstawowym objawem choro-

bowym, który zawsze wystę-
puje przy alergii spojówek, jest 
świąd. Pacjenci ponadto skarżą 
się na łzawienie, pieczenie, za-
czerwienienie, uczucie piasku pod 
powiekami i obrzęk. W przypadku 
alergii ocznej wykazano, że na na-
silone objawy lepiej działają pre-
paraty miejscowe. Jednym z ta-
kich leków są krople Alleoptica-
l®, zawierające kromoglikan so-
du jako substancję czynną. Stosu-
je się je w celu łagodzenia obja-
wów alergicznego zapalenia spo-
jówek  u dorosłych i dzieci – za-
równo całorocznego (wywołane-
go np. przez sierść kota, roztocza, 
pleśnie), jak i sezonowego aler-
gicznego zapalenia spojówek (po-
wstałego w wyniku występowa-
nia pyłków). Preparat nie zawiera 
konserwantów. Może być stoso-
wany u dzieci i dorosłych.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Bezpieczeństwo dostaw gazu
Posłowie Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) 
zdecydowaną większością poparli projekt rozporzą-
dzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu, wpro-
wadzający obowiązkowe mechanizmy współpracy 
i solidarności w przypadku kryzysu w dostawach. 

- Jest to znaczący krok do zapewnienia bezpieczeństwa energe-
tycznego Europy i Polski - mówi Jerzy Buzek, autor stanowiska Par-
lamentu Europejskiego w tej sprawie. - Prawie cały gaz płynący 
w Europie przepływa przez co najmniej jedną granicę państwową, 
a ponad połowa europejskich dostaw zależy od jednego monopoli-
sty. Jak bardzo jesteśmy od niego zależni pokazały kryzysy gazowe 
z 2006, 2009 i 2014 roku. Dobrowolna współpraca krajów nie wy-
starcza - potrzebujemy wiążącego prawnie mechanizmu współpra-
cy i solidarności.

Przyjęty projekt przewiduje, że ocena ryzyka, plany prewencyjne 
oraz plany działań awaryjnych w przypadku przerw w dostawach ga-
zu opracowywane będą nie przez pojedyncze państwa, ale wspólnie 
przez władze państw UE zgrupowanych w 7 regionach. Klauzula so-
lidarności uruchamiana byłby za każdym razem, gdy przerwy w do-
stawach gazu zagrażałyby życiu i zdrowiu obywateli. 

- Kiedy któreś z państw UE dotyka bardzo ciężki kryzys dostaw ga-
zu, państwa z nim sąsiadujące mają obowiązek przesłać gaz do jego 
najbardziej wrażliwych konsumentów - tzw. odbiorców chronionych 
- podkreśla Jerzy Buzek.

Panama Papers: Wiele państw zawiodło 
- Wielu państwom nie udało się skutecznie wdrożyć przepisów 

przeciwdziałających praniu brudnych pieniędzy. Zanim wezwiemy do 
przyjęcia nowych środków, musimy skupić się na efektywnym wdra-
żaniu istniejących już standardów - powiedział prof. Dariusz Rosa-
ti, rzecznik Grupy EPL w parlamentarnej komisji śledczej ds. prania 
pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowa-
nia (tzw. komisja PANA). 

- Spotkanie komisji PANA było przede wszystkim demonstracją 
potrzeby większej przejrzystości i współpracy międzynarodowej - po-
wiedział prof. Rosati po spotkaniu z ekspertami z Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych (ONZ), Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD), Komitetu Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalcza-
nia Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu Rady Eu-
ropy (MONEYVAL) oraz z Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego 
(EBA). - Komisja Europejska przyjęła harmonogram utworzenia „czar-
nej listy” rajów podatkowych oraz państw odmawiających współpra-
cy w tej dziedzinie. Proces ten powinien zostać przyspieszony.

Sumienie zostawcie kobietom
Czarny Marsz dziesiątków tysięcy Polek poruszył świat, poruszył 

też Parlament Europejski. Bo nie był tylko sprzeciwem wobec okrutne-
go projektu ustawy o aborcji, któremu zielone światło dało w Sejmie 
Prawo i Sprawiedliwość. Bo ten marsz to walka o wolność, godność, 
prawo wyboru, o życie w nowoczesnym, europejskim kraju. Do takiej 
Polski jesteśmy przywiązani - i obecny rząd tego nie zmieni! Ten marsz 
to nasze zdecydowane „nie” wobec prób zawłaszczania przez PiS ko-
lejnych sfer naszego życia. Zwłaszcza tych, które dotyczą naszej pry-
watności i naszych rodzin. Zwracam się do rządzących w Polsce. Ma-
cie serca z kamienia. Kobiety nie są towarem do spłaty waszych wy-
borczych zobowiązań. Nie macie prawa zmuszać kobiety do podjęcia 
decyzji innej niż sama czuje, gdyż rozstrzygnie to we własnym sumie-
niu. Szczególnie, gdy ciąża zagraża jej życiu albo spowodowana jest 
gwałtem. Za decyzję o usunięciu ciąży, chcieliście wsadzać kobiety do 
więzienia. Na to nie ma zgody i nigdy nie będzie. Gdyby wprowadzo-
no przepisy, które uderzają w konstytucyjne prawa kobiet, przy spa-
raliżowanym Trybunale Konstytucyjnym nikt nie mógłby ich zakwe-
stionować. Mimo odrzucenia ich na razie przez Komisję w Sejmie, nie 
rozwiązuje to problemu. Uszanujcie obowiązujące od lat kompromi-
sowe prawo - choćby z tego powodu, że w kraju targanym polityczny-
mi podziałami, w kraju, którego rząd uderza w niezawisłe sądownic-
two i niezależne media, nie ma dziś przestrzeni do rzeczowej, meryto-
rycznej, dyskusji. Nie potrzebujemy kolejnej ideologicznej wojny. Woj-
ny, w którą dodatkowo wplątaliście lekarzy. Obowiązkiem lekarza jest 
postępować zgodnie z nauką i wiedzą medyczną. Wszystkie statystki 
dowodzą, że zaostrzenie przepisów nie zmniejsza, ale zwiększa liczbę 
aborcji. Sumienie - zostawcie kobietom. To one powinny dokonywać 
wyboru. Często dramatycznie trudnego, heroicznego wyboru. Zostaw-
cie nam to – zaapelowała w imieniu delegacji PO - PSL w Parlamen-
cie Europejskim Barbara Kudrycka.

PAN TU NIE STAŁ! CINKCIARZ 
Gra planszowa dla 3-5 graczy, 
autor Reiner Knizia, ilustracje 
Marek Szyszko, wiek 10-110 
lat, cena 39,90 zł, Wydawnic-
two Egmont.

Waluta! Dolarki! Bony! 
Kupię! Sprzedam!Co dla sza-
nownego pana?! Czincz ma-
ny?! Stałeś w kolejkach po 
towary w grze „Pan tu nie 
stał”? Wyjeżdżałeś na saksy 
w grze „Pan tu nie stał! DE-
MOLUDY”? Teraz czas na wy-
mianę walut! Sprawdź naj-
nowszy hit serii „Pan tu nie 
stał – CINKCIARZ”. Gracze sta-
ją się cinkciarzami w czasach 
PRL i starają się zarobić jak 
najwięcej na nielegalnej wy-
mianie walut. Do dyspozycji 
mają dolary, złotówki, ruble, 
forinty… oraz równo pocięte 
gazety. Kto nie ryzykuje, nic 
nie ma, a kto gra grubo, wy-
grać musi! Albo i nie... 

Granat poproszę! Olga Rud-
nicka, cena 33 zł, Prószyń-
ski i S-ka.

Emilia Przecinek – 39 lat, 
156 i pół centymetra wzro-
stu, znana autorka roman-

tycznych powieści, matka 
dwojga nastolatków. Wierzy 
w uczucie do grobowej deski, 
choć wie, że czasem miłość 
nie uskrzydla, lecz zasiada 
przed telewizorem i hoduje 
brzuszek. Przykładna małżon-
ka Cezarego, który nagle po-
stanawia zostać szczęśliwym 
mężem, ale innej kobiety (nie 
dość że młodszej, to jeszcze 
wyższej, co szczególnie bo-
li Emilię) i pozostawia swoją 
ślubną z niespłaconym kre-
dytem hipotecznym, dziećmi, 
teściową i matką na karku. 
Los nie sprzyja przyszłej roz-
wódce. Jej reputacja zawo-
dowa zaczyna się walić, gdyż 
z konta firmy, w której pra-
cował wiarołomny małżonek, 
znika ogromna suma pienię-
dzy, a jego kochanka zosta-
je znaleziona martwa. W tej 
sytuacji można tylko wziąć 
sprawy w swoje ręce. 

Minecraft. Rocznik 2017 Mo-
jang, ilustrator Mojang, mło-
dzież 13-16 lat, cena 29,99 zł, 
Wydawnictwo Egmont.

W Minecraf t .  Rocz -
nik 2017 zawarto informa-
cje z kilku różnych dziedzin 
związanych z Minecraftem. 
Niektóre jego części pozwo-
lą czytelnikom podszlifować 
umiejętność gry, inne mają 
na celu zainspirowanie do 
tworzenia niezwykłych kon-
strukcji. W książce przedsta-
wiono także mnóstwo cie-
kawostek i nowinek dotyczą-

cych wspaniałej społeczno-
ści minecraftowców. Lektura 
tej pozycji na pewno sprawi 
wszystkim wiele radości.

Moja pierwsza mitologia. 
Księga druga Katarzyna Mar-
ciniak, ilustrator Marta Kur-
czewska, przedział wieku 0-
-10, cena 49.90 zł, Nasza Księ-
garnia.

Księga druga Mojej pierw-
szej mitologii zabierze cię 
w kolejną podróż po śladach 
starożytnych bogów, hero-
sów i niezwykłych stworzeń. 
Spotkasz tu poetę Owidiusza 
i odkryjesz wraz z nim tajem-
nicę przemiany ludzi w rośli-
ny i zwierzęta. Centaur Chi-
ron nauczy cię dosiadać Pe-
gaza. Zwiedzisz mroczne Kró-
lestwo Hadesa pod opieką 
wróżki Sybilli. Dowiesz się 
także, dlaczego harpia ma 
ochotę na sernik i czy delfiny 
lubią grecką poezję...

Moja pierwsza mitologia. 
Księga pierwsza Katarzyna 

Marciniak,  ilustrator Mar-
ta Kurczewska, przedział wie-
ku 0-10, cena 49.90 zł, Nasza 
Księgarnia.

Książka odkrywa staro-
żytną magię greckich i rzym-
skich mitów, a także związa-
nych z nimi wyrażeń i zwro-
tów do dziś używanych w ję-
zyku polskim. Spotkamy tu 
maleńkiego Zeusa w kozim 
żłobku, Heraklesa na lekcji 
matematyki, wielu innych bo-
gów i herosów, a także ca-
łe stada mówiących zwierząt. 
Apollo i telefon komórkowy? 
Hydra i gry komputerowe? 
Tak! Wystarczy odrobina wy-
obraźni, aby przywołać po-
stacie i stworzenia z mitolo-
gii, które wciąż żyją pośród 
nas…

Moje wypieki. Całkiem no-
we przepisy Dorota Świąt-
kowska, Seria wydawnicza 
Wypieki, młodzież od 16 lat, 
cena 69,90 zł, Wydawnictwo 
Egmont.

Ponad 100 zupełnie no-
wych niepublikowanych do-
tąd przepisów! Nowe wyjąt-
kowe przepisy, których nie 
znajdziecie nawet na blogu 
autorki! Ciasta drożdżowe, 
torty, ciastka, serniki, a tak-
że czekolada, ciasta bez 
pieczenia i słodkości z róż-
nych stron świata! Nie tylko 
pysznie, ale i różnorodnie.” 
Wszystkie receptury zosta-
ły stworzone i przetestowa-
ne przez Dorotę Świątkow-
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Wspaniały, 
życzliwy personel, 
smaczne, pyszne 

wyżywienie 
– mówią 

kuracjusze

ską, autorkę najsłodszego 
i najbardziej znanego bloga 
w polskiej blogosferze  mo-
jewypieki.com Wszystkiego 
najsłodszego!

Niedokończony eliksir nie-
śmiertelności Katarzyna Maj-
gier, ilustrator Anita Graboś, 
przedział wieku 10-14, cena 
24.90 zł, Nasza Księgarnia.

Książka otrzymała I na-
grodę w kategorii 6-10 lat 
w IV Konkursie Literac-
kim im. Astrid Lindgren na 
współczesną książkę dla 
dzieci i młodzieży. Za mia-
stem stał stary dom, któ-
ry wyglądał jak bardzo wy-
soki człowiek w spiczastym 
kapeluszu i płaszczu do zie-
mi. Do jego bram załomotał 
zmęczony jeździec na jeszcze 
bardziej zmęczonym koniu. 
Otrzymał schronienie, jed-
nak wkrótce do tych samych 
bram zapukali żołnierze… Za-
nim mężczyzna uciekł, wrę-
czył synkowi gospodarzy bu-
teleczkę z tajemniczą mik-
sturą, nad którą pracował. 
Ciekawość dziecka dała po-
czątek zdarzeniom, których 
skutki trwały przez 200 lat… 
Ta mądra, zabawna i wcią-
gająca opowieść Katarzyny 
Majgier mówi o tym, że choć 
mija wiele lat, świat wcale 
tak bardzo się nie zmienia. 
Za to człowiek zawsze mo-
że się zmienić i odczarować 
swoje życie.

Wyróżnienie 
dla Grażyny Bąkiewicz

Gala 23. Ogólnopolskiej 
Nagrody Literackiej im. Kor-
nela Makuszyńskiego dobie-
gła końca.  

Wręczone zostały na-
grody i wyróżnienia dla naj-
lepszych pisarzy dla dzie-
ci. Wyróżniono książkę Gra-
żyny Bąkiewicz  „Ale histo-
ria... Mieszko, ty wikingu!”, 
co uzasadniono następująco:
„Książka ta to udane połącze-
nie tekstu i komiksowych ilu-
stracji. Żywa akcja przenosi 
uczniów z przyszłości w prze-
szłość (a dokładnie w śre-
dniowieczne czasy Miesz-
ka I). Mimo uproszczeń i po-
prawek rzeczywistości histo-
rycznej, skrząca się humo-
rem i wciągająca w wartką 
akcję publikacja warta jest 
polecenia jako niebanal-
ny sposób na lekcję historii”.

Gratulujemy!

Ranczo. Kulisy serialu wszech 

czasów Marta Lipecka, Ela 
Piotrowska, cena 39,90 zł, 
Prószyński i S-ka.

H i s to r i a  p o wsta n i a , 
anegdoty z planu i wywia-
dy z twórcami. Autorki sta-
rają się oddać niesamowi-
ty klimat panujący na pla-
nie i emocje rzeszy fanów. 
Jak powstawał serial, który 
zgromadził setki tysięcy mi-
łośników w internecie i mi-
liony przed telewizorami? Co 
sprawiło, że Jeruzal - czyli fil-
mowe Wilkowyje - nieznana 
wcześniej wieś, stał się ob-
leganą atrakcją turystyczną? 
Jaką rolę odegrali Ranczersi, 
czyli najwierniejsi fani „Ran-
cza”, którzy są doskonale zor-
ganizowani? To próba opisa-
nia fenomenu produkcji, któ-
ra wciąż zdobywa nowych wi-
dzów, a premierowe odcinki 
i powtórki biją rekordy oglą-
dalności. Reżyser, scenarzy-
ści, aktorzy, producenci oraz 
członkowie ekipy zdradzają 
kulisy (również pikantne, jak 
mawia Michałowa) powsta-
wania kultowego serialu.

Neymar Dariusz Tuzimek, ilu-
strator Ewa Olejnik-Rakow-
ska, seria Piłka nożna, dzieci 
8-12 lat, cena 29,99 zł, Wy-
dawnictwo Egmont.

Trzyletni Neymar da Silva 
Santos Junior, bo tak brzmi 
pełne nazwisko piłkarza, za-
sypiał, przytulając do siebie 
piłkę. Na poważnie zaczął 
grać już jako sześciolatek. 

Profesjonalną karierę roz-
począł w brazylijskim Santo-
sie w 2009 roku, a przejście 
cztery lata później do legen-
darnego klubu FC Barcelo-
na ugruntowało jego pozycję 
jednego z najlepszych piłka-
rzy świata. Neymar to już pią-
ty tytuł w bestsellerowej serii 
o sławnych piłkarzach. Prawa 
do serii zostały sprzedane do 
siedmiu krajów. 

Trzy kolory wystarczą. Rysuj! 
Sarah Skeate, cena 39,99 zł, 
Wydawnictwo Insignis.

Dla indywidualistów o ar-
tystycznym zacięciu w każ-
dym wieku. Dzięki tej książce 
możemy tworzyć niesamo-
wite rysunki, używając naj-
prostszych przyborów - po-
trzebne są jedynie: czerwo-
ny, czarny i niebieski długo-
pis. Książka pełna jest fanta-
stycznych pomysłów. Pokaże 
jak powołać do życia urocze 
postaci (straszne też) i nie-
zwykłe światy. Bogactwo in-
spiracji i przejrzyste instruk-
cje pomagają rozwijać zdol-
ności plastyczne. Autorka 
wykonanie wielu rysunków 
podzieliła na etapy, które po-
kazują kolejność rysowania 
poszczególnych linii. To po-
wrót do starej szkoły ryso-
wania!

Zimowy ślub Lisa Kleypas, 
tłumaczenie Teresa Komłosz, 
kategoria romans, cena 34 zł, 
Prószyński i S-ka.

Evangeline Jenner po 
śmierci ojca ma odziedziczyć 
wielki majątek, na który czy-
ha rodzina jej matki. Evie pra-
gnie uciec od podłych krew-
nych, dlatego proponuje mał-
żeństwo lordowi Sebastiano-
wi St. Vincentowi, znanemu 
londyńskiemu hulace o re-
putacji tak fatalnej, że krót-
kie spotkanie z nim sam na 
sam może zniszczyć dobre 
imię każdej panny. Jest jed-
nak warunek: po nocy po-
ślubnej małżeństwo ma po-
zostać białe. Evie nie chce być 
kolejną porzuconą ofiarą ze 
złamanym sercem. Czy Seba-
stian, spragniony cielesnych 
uciech, będzie musiał bar-
dziej się postarać? A może po 
raz pierwszy w życiu otworzy 
serce na miłość?

Zacznij kochać dizajn Jak ko-
lekcjonować polską sztukę 
użytkową Beata Bochińska, 
cena 54,90 zł, Wydawnictwo 
Marginesy. 

Moda na vintage nie prze-
mija. Tylko rzetelna wiedza 
o przeszłości może pomóc 
zrozumieć wartość współ-
czesnego designu i nowych 
nadchodzących trendów we 
wzornictwie. To poradnik nie 
tylko dla wytrawnych kolek-
cjonerów, ale dla wszystkich 
miłośników dobrego desi-
gnu. Lekko napisany, boga-
to ilustrowany z praktyczny-
mi poradami i wskazówkami. 
Zawiera informacje dla tych, 
którzy polują na rynkach sta-
roci, ale także tych, którzy 
dopiero planują zacząć ko-
lekcjonowanie dobrze zapro-
jektowanych, współczesnych 
przedmiotów użytkowych. 

Carlo Ancelotti  Dyskretne 
przywództwo autor Carlo 
Ancelotti, współpraca  Chris 
Brady i Mike Forde, tłuma-
czenie  Michał Jóźwiak, cena 
39,99 zł, Wydawnictwo Insi-
gnis. 

Carlo Ancelotti jest jed-
nym z najlepszych trenerów 
wszech czasów i pięciokrot-
nym zdobywcą pucharu Li-
gi Mistrzów. Podejściem dia-
metralnie odbiega jednak 
od tego, do czego przyzwy-
czaiło nas wielu jego rywa-
li. Zamiast agresji i drama-
tycznych scen Ancelotti pre-
feruje wyważony, dyskretny 
sposób zarządzania, którym 
zapracował na bezwzględną 
lojalność takich piłkarzy, jak 
David Beckham, Zlatan Ibra-
himović i Cristiano Ronaldo. 
W Dyskretnym przywództwie 
Ancelotti przedstawia całość 
swej porywającej kariery tre-
nerskiej: opowiada o meto-
dach, nauczycielach, poraż-
kach i zwycięstwach, a na ko-
niec zabiera nas do szatni, by 
pokazać historię postaci, wy-
zwań i decyzji, które ukształ-
towały go jako szkoleniowca. 
Wiele z tych historii Ancelot-
ti publikuje po raz pierwszy. 
Każdy rozdział zamykają „Ra-
dy Ancelottiego” . W książce 
o trenerze wypowiedzieli się 
m.in. David Beckham, sir Alex 
Ferguson, Zlatan Ibrahimović 
i Cristiano Ronaldo.

Paradoks Igor Brejdygant, ce-
na 39,90 zł, Wydawnictwo 
Marginesy.

Współczesny kryminał 
napisany na podstawie sce-
nariusza do serialu  z Bogu-
sławem Lindą w roli głów-
nej. Niepokorny i nie idący 
na współpracę inspektor Ma-
rek Kaszowski, jest sfrustro-
wany i żyje samotnie, obwi-
niając się za śmierć żony i cór-
ki. W pracy partneruje mu 
podkomisarz Joanna Majew-
ska – funkcjonariuszka Biu-
ra Służby Wewnętrznej, która 
przy okazji ma przeprowadzić 
śledztwo dotyczące samego 
inspektora. Z czasem bohate-
rowie nabierają do siebie sza-
cunku. W serialu paradoksal-
ne są nie tylko zagadki krymi-
nalne, ale i system sprawie-
dliwości oraz codzienne życie 
głównych bohaterów. „Para-
doks” to intrygujące historie, 
których rozwiązanie nie za-
wsze jest zgodne z prawem, 
ale zawsze z poczuciem spra-
wiedliwości swoiście pojmo-
wanym przez inspektora Ka-
szowskiego. 

Stukanie do mych drzwi Da-
vid Jackson, tłumaczenie Bar-
tosz Kurowski, cena 38,50 zł 
Prószyński i S-ka.

Wciągający policyjny thril-
ler. Coś dla fanów twórczości 
Petera Jamesa i Marka Bilin-
ghama. Mieszkance Liverpo-
olu nie daje spokoju uporczy-
wy odgłos. Do wychodzących 
na ogród kuchennych drzwi 
stuka kruk, co tylko powięk-
sza lęk. Kobieta chce przepę-
dzić ptaka, ale wtedy wkra-
cza morderca. Do rozwikłania 
sprawy przydzielony zostaje 
Nathan Cody, sierżant z wy-
działu dochodzeniowo-śled-
czego, wciąż noszący w du-
szy blizny po nieudanej taj-
nej akcji. Jedynym jego tro-
pem jest ptasie truchło i wy-
dłubane oczy ofiary. Cody się-
gając w przeszłość, zdaje so-
bie sprawę, że zmaga się nie 
tylko z zabójcą, ale również 
z własnymi demonami. Nie-
stety, morderca uderza po-
nownie i detektyw już wie 
– zagrożeni są wyłącznie po-
licjanci. 
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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 
9 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Arturem 

Barcisiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

8 czerwca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Autostrada Autostrada 
A2 autostradA2 autostradą ą 
wstyduwstydu

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa Rozmowa 

z z CEZARYM CEZARYM 
ŻŻAKIEM,AKIEM,  
aktorem teatralnym, aktorem teatralnym, 
filmowym filmowym 
i telewizyjnymi telewizyjnym
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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 
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

Rok IX                Numer 11-12/229-230                8 czerwca 2011               ISSN 1734-5294                www.twoj-tydzien.pl               e-mail: twoj-tydzien@wp.pl              GAZETA BEZPŁATNA

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

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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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 
ukaże się w środę 
12 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

„„Wielka Wielka 
ucieczkaucieczka” ” 
aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas Cage
NASZ SUPER GOŚĆNASZ SUPER GOŚĆ

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

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

strony 4 i 8

Nicolas Cage, aktor
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller, redaktor 
naczelny Playboy’a

Piotr Machalica, aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
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zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz, 
minister finansów

Artur Barciś, aktor

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

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

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski, 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski, 
aktor

Lech Kaczyński, 
prezydent RP

Tylko 

1,50 zł

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

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski, aktor

Rok X                  Numer 7/249               4 kwietnia 2012                  ISSN 1734-5294                 www.twoj-tydzien.pl                  e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                   GAZETA BEZPŁATNA

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, mu-
zyk

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 teatral-
nej

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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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

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

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym, aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica, 
kierowca Formuły 1

Tylko 
1,50 zł
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

Nie czujNie czuję ę sisię ę 
politycznym politycznym 
zbrodniarzemzbrodniarzem strony 3 i 6

Stanisław Mikulski, 
aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
ST

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

Bohdan Łazuka, aktor,
piosenkarz

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką

Rok IX                Numer 7-8/225-226                 20 kwietnia 2011               ISSN 1734-5294                www.twoj-tydzien.pl               e-mail: twoj-tydzien@wp.pl               GAZETA BEZPŁATNA

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

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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AUTODRAP
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BLACHARSKO-LAKIERNICZE
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ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie
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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 
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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
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Następny numer 

20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann, 
aktor
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

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

Krzysztof Zanussi, 
reżyser 
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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 pe-
dagog

Najlepsza prognoza pogody dla Poznania 
na www.twoj-tydzien.pl

Reklamy w „Twoim 
TYGODNIU” docierają 
do Czytelników na 
całym... świecie

Sprawdź sam: 
www.twoj-tydzien.pl

Sprzedam mało używany 
zestaw wypoczynkowy. Tel. 
po godz. 16 – 533072822.

Kupię dwu lub trzypokojo-
we mieszkanie na Piątkowie. 
Oferty – mbialek34@o2.pl

„Hejt” w szkołach
Przemoc słowna i fizyczna to narastający pro-
blem, który dotyka coraz więcej uczniów już 
w szkole podstawowej. Hejt w każdej formie nie-
sie ze sobą katastrofalne skutki, dlatego zarów-
no nauczyciele, jak i rodzice powinni prowadzić 
dialog z młodymi ludźmi o tym, jak ważny jest 
szacunek do drugiego człowieka.

Wyjątkową okazją do 
podjęcia takiej dysku-

sji był Światowy Dzień God-
ności, przypadający 12 paź-
dziernika. W ramach ob-
chodów tego niecodzienne-
go wydarzenia w szkołach 
na całym świecie przepro-
wadzone zostały zajęcia do-
tyczące poszanowania god-
ności. W Polsce z młodzieżą 
spotykali się również znani 
ambasadorzy akcji m.in. So-
nia Bohosiewicz, Hirek Wro-
na czy Zofia Maria Ślota-
ła. Spotkania te potrwają do 
końca listopada. 

W dobie konfliktów wo-
jennych na świecie, sporów 
politycznych i różnic w za-
możności państw, Świato-
wy Dzień Godności każdego 
roku przypomina o tym, że 
szacunek i godne życie przy-
sługują każdemu człowieko-
wi. To wyjątkowa inicjaty-
wa, obejmująca swoim za-
sięgiem ponad 60 państw 
na całym świecie, skupiająca 
społeczność wokół tematu 
wzajemnej tolerancji i życz-
liwości. Inicjatorami akcji są 
trzej przyjaciele – następca 
tronu Norwegii JKW Książę 
Haakon, profesor Pekka Hi-
manen z Finlandii oraz John 
Hope Bryant, amerykański 
założyciel stowarzyszenia 
Operation Hope. To właśnie 
oni w 2006 roku podczas 
Światowego Forum Ekono-
micznego w Davos postano-
wili stworzyć Dzień Godno-
ści, aby podkreślić, jak waż-
ne jest poczucie godności 
w życiu młodych ludzi. Co 
roku wydarzenie obchodzo-
ne jest w trzecią środę paź-
dziernika i do tej pory zaan-
gażowało już ponad 1,5 mi-
liona dzieci na całym świe-
cie. 

W tym roku, w wyniku 
decyzji zarządu organizacji, 
Światowy Dzień Godności 
przypadł na 12 październi-
ka. Tego dnia, wzorem po-
przednich lat, tysiące wolon-
tariuszy wyruszyło do szkół, 
aby porozmawiać z młodzie-
żą na temat godności i jej 
wartości.

Od 7 lat w projekcie 
uczestniczy również Polska – 

za organizację Dnia Godności 
odpowiada fundacja Global 
Dignity Poland. W zeszłym 
roku do akcji przystąpiło po-
nad 100 polskich szkół. 

W tym roku polska edy-
cja Dnia Godności skoncen-
trowała się na temacie sze-
roko pojętego hejtu i mo-
wy nienawiści, które ściśle 
wiążą się z tematem posza-
nowania godności drugiego 
człowieka. 

Hejt to wszelkie formy 
obrażenia drugiej osoby, 
przejaw agresji i nienawiści. 
Pojęcie zrodziło się w Inter-
necie, głównie za sprawą ne-
gatywnych, pozornie anoni-
mowych komentarzy na fo-
rach dyskusyjnych. Zjawisko 
występuję jednak również 
w polskich szkołach i obja-
wia się w różnych formach. 
W obecnych czasach prze-
moc ma coraz częściej cha-
rakter słowny, nieraz dużo 
bardziej bolesny. Mowę nie-
nawiści spotykamy zarówno 
podsłuchując szkolne kory-
tarze, jak i w Internecie na 
portalach społecznościo-
wych, tak chętnie odwiedza-
nych przez młodzież. 

Aby zdiagnozować sytu-
ację w Polsce w 2014 i 2015 
roku agencja badawcza IQS 
zrealizowała badania na te-
mat przemocy wśród gimna-
zjalistów i następnie wśród 
rodziców dzieci w wie-
ku gimnazjalnym. Badania 
wskazały, że około 2/3 bada-
nych uczniów doświadczyło 
przemocy na własnej skórze. 
Rodzice natomiast odpo-
wiedzieli, że mniej niż poło-
wa dzieci (47%) miała stycz-
ność z jakimkolwiek przeja-
wem przemocy. Takie wyni-
ki świadczą o tym, że rodzi-
ce bagatelizują problem lub 
po prostu nie zdają sobie 
sprawy z czym borykają się 
ich dzieci. Ofiary przemo-
cy często nie chcą opowia-
dać rodzicom i nauczycielom 
o swoich problemach, przez 
co zostają z nimi całkowicie 
sami. Według badań z 2014 
r. w 1/3 przypadków w sytu-
acji występowania zjawiska 
przemocy nikt nie reaguje. 
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Honda NSXHonda NSX… … rysujerysuje
Honda poHonda połąłączyczyłła swa swóój nowy, hybrydowy supersamochj nowy, hybrydowy supersamochóód NSX z zaawansowanym systemem wi-d NSX z zaawansowanym systemem wi-
zualizacji GPS, aby odtworzyzualizacji GPS, aby odtworzyć ć jeden z najsjeden z najsłłynniejszych na ynniejszych na śświecie geoglifwiecie geoglifóów, czyli ogromnych w, czyli ogromnych 
rysunkrysunkóów, figur lub wzorw, figur lub wzoróów stworzonych na ziemi i widocznych w pew stworzonych na ziemi i widocznych w pełłnej okazanej okazałłoośści tylko z duci tylko z dużżej ej 
wysokowysokośści.ci.

Stworzenie niesamowitego 
rysunku „NSX Driving Dra-

wing” - odzwierciedlającego 
geoglif „Koliber” na płasko-
wyżu Nazca w Peru - zosta-
ło udokumentowane w fil-
mie internetowym opubliko-
wanym przed rozpoczęciem 
Grand Prix Formuły 1 w Ja-
ponii na torze Suzuka, które 
odbyło się w niedzielę 9 paź-
dziernika.

Rysunki z Nazca - stwo-
rzone między rokiem 500 
przed naszą erą a 500 na-
szej ery - zostały sporządzo-
ne poprzez usunięcie z po-
wierzchni ziemi ciemnego 
żwiru i odsłonięcie jaśniej-
szej gleby. W ten sposób po-
wstały wyżłobione linie, któ-
re z czasem wykształciły war-
stwę chroniącą je przed znie-
kształceniem i erozją.

Oryginalny geoglif „Koli-

ber” ma około 93 metrów 
długości, natomiast praca 
Hondy jest ponad 10-krot-
nie większa, mierząc 965 me-
trów. Do opracowania wzo-
ru „Koliber” wykorzystano je-
go rysunek o wysokiej roz-
dzielczości, tworząc tym sa-
mym zestaw współrzędnych 
GPS z dokładnością do trzech 
metrów.

Projekt zawiera ponad 30 
zakrętów typu serpentyna, 
dlatego w celu precyzyjne-
go odwzorowania założone-
go kształtu, niezbędny oka-
zał się napęd Sport Hybrid 
SH-AWD (Super Handling All-
-Wheel Drive) zastosowany 
w Hondzie NSX. Dwa silniki 
elektryczne napędzające koła 
przedniej osi pozwoliły temu 
modelowi wykonywać ciasne 
nawroty poprzez przyhamo-
wywanie koła po wewnętrz-

nej stronie zakrętu i zwięk-
szanie siły napędowej przy 
kole znajdującym się po ze-
wnętrznej stronie.

Odtworzenie geoglifu 
wymagało ogromnych nakła-
dów ze strony japońsko-ame-
rykańskiego zespołu Hondy, 
który wykorzystał precyzyj-
ny system mapowania i śle-
dzenia GPS oraz specjalny 
wyświetlacz, który umożli-
wił kierowcy NSX-a podąża-
nie wyznaczonym torem jaz-
dy. W czasie, gdy samochód 
jechał planowaną trasą, sys-
tem śledził sygnał GPS i w 
czasie rzeczywistym wyświe-
tlał na monitorze w centrum 
dowodzenia linię tworzącą 
gigantyczny rysunek kolibra 
o powierzchni 601.195 me-
trów kwadratowych.

Rysunek Hondy powstał 
w Kalifornii na dnie wyschnię-

tego słonego jeziora El Mira-
ge, które tego dnia pełniło 
rolę białego płótna malar-
skiego. Wydarzenie to zosta-
ło zarejestrowane na filmie 
przez zaawansowane drony 
i kamery umieszczone na wy-
sięgnikach.

Nowy NSX reprezentuje 
najnowsze osiągnięcia tech-
niczne i innowacje Hondy. 
Źródłem doskonałych osią-
gów jest umieszczony cen-
tralnie, podwójne doładowa-
ny silnik V6, współpracują-
cy z nową, 9-biegową, dwu-
sprzęgłową przekładnią au-
tomatyczną i silnikiem elek-
trycznym napędu bezpośred-
niego, który zapewnia na-
tychmiastowy przyrost mo-
mentu obrotowego. Ponad-
to, przednie koła Hondy NSX 
są napędzane przez dwa silni-
ki elektryczne o wysokiej mo-
cy Twin Motor Unit (TMU), 
które mogą niezależnie wpra-
wiać w ruch lewe i prawe ko-
ło.

Precyzję prowadzenia 
potęguje opracowany przez 
Hondę system napędu na 
wszystkie koła Sport Hybrid 
Super-Handling All Wheel 
Drive (Sport Hybrid SH-AWD), 
będący pierwszym rozwiąza-
niem tego typu wykorzysta-
nym w segmencie supersa-
mochodów. W rezultacie po-
wstało auto, które precyzyj-
nie wykonuje polecenia kie-
rowcy w zakresie przyspie-
szania, skręcania i hamowa-
nia, oferując błyskawiczne re-
akcje.

Film z tego wydarze-
nia można zobaczyć tutaj: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Y4Ybo8wdve0Rysunek kolibra na płaskowyżu Nazca

PEUGEOT 308 
na dystansie 25.000 km
10 października 2016 redakcja tygodnika mo-
toryzacyjnego Auto Świat rozpoczęła test pole-
gający na jeździe non stop na dystansie 25.000 
km samochodem PEUGEOT 308 1,2 PureTech 
o mocy 130 KM.

Jest to pierwszy tego rodzaju 
test przeprowadzony w Pol-

sce. Zorganizowano go na tra-
sie Warszawa-Toruń-Warsza-
wa, a trasa prowadzi autostra-
dami A2 oraz A1.

Zespół kierowców to 
dziennikarze Auto Świata, któ-
rzy zmieniają się za kierownicą 
PEUGEOT 308 co 5 godzin. Test 
– jazda non stop na dystansie 
25.000 km – jest częścią duże-
go testu długodystansowego 
100 tys. km PEUGEOT 308, któ-
ry redakcja Auto Świata prowa-
dzi od kilku miesięcy.

Auto w momencie rozpo-
częcia próby miało na liczniku 
45.000 km. Był to egzemplarz 
seryjny, który przed rozpoczę-
ciem testu przeszedł standar-
dowy przegląd techniczny i nie 
był w żaden sposób modyfi-
kowany. 

Podczas jazdy non stop 
25.000 km testujący sprawdza-
ją trwałość silnika, skrzyni bie-
gów, zawieszenia i innych pod-
zespołów PEUGEOT 308, a tak-
że zużycie paliwa oraz oleju. 

Silnik o pojemności 1,2 li-
tra testowego PEUGEOT 308 
to nowoczesna 3-cylindrowa 
jednostka benzynowa z tur-
bodoładowaniem o mocy 130 

KM, która dwukrotnie, w 2015 
i 2016 roku, była nagradzana 
tytułem „Silnik roku”.

Jazda non stop na dystan-
sie 25.000 km jest ciężką pró-
bą – redakcja szacuje, że test 
potrwa 10-12 dni, podczas któ-
rych silnik będzie pracował bez 
przerw, jedynie z kilkuminuto-
wymi postojami na zatanko-
wanie auta i zmianę kierow-
ców.

Jazda PEUGEOT 308 1.2 Pu-
reTech na dystansie 25.000 km 
nawiązuje do historycznego te-
stu Fiata 125p, jaki przeprowa-
dzono w czerwcu 1973 roku na 
autostradzie pod Wrocławiem. 
Z tą jednak różnicą, że wów-
czas podjęto udaną próbę bicia 
rekordu prędkości na dystan-
sie 25.000 km (oraz na 25.000 
mil i 50.000 km), a teraz bę-
dzie sprawdzana trwałość silni-
ka i całego auta przy zachowa-
niu dopuszczalnych prędkości 
(na autostradzie 140 km/h).

Uroczysty start testu PEU-
GEOT 308 na dystansie 25.000 
km odbył się 10 października 
2016 roku o godzinie 11.30 na 
stacji BP Polesie, 99-418 Beł-
chów, MOP Parma przy auto-
stradzie A2 (ok. 80 km za War-
szawą w kierunku Łodzi.

MARTIN SCHULZ W AUDI. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
gościł w siedzibie Audi w Ingolstadt. Martin Schulz przejechał się też po 
autostradzie A9 doświadczalnym modelem Audi A7 piloted driving con-
cept z systemem autonomicznej jazdy. Gość spotkał się w Audi Forum 
w Ingolstadt z prezesem zarządu Audi AG, Prof. Rupertem Stadlerem 
i z Peterem Moschem, przewodniczącym Rady Zakładowej Audi AG. Po 
wpisie do Złotej Księgi Audi AG, Martin Schulz rozmawiał z całym zarzą-
dem firmy oraz z radą zakładową Audi. Podczas krótkiej wycieczki po ha-
lach produkcyjnych, gość był bardzo zainteresowany odbywającymi się 
tam procesami. Dyrektor fabryki w Ingolstadt, Albert Mayer, przedstawił 
przewodniczącemu Schulzowi innowacyjne techniki produkcyjne Audi 
Smart Factory na linii montażowej modeli Audi A3 i Audi Q2. Podczas 
przejażdżki doświadczalnym Audi A7 piloted driving concept, Martin 
Schulz mógł się przekonać, że kluczowa z punktu widzenia Audi techni-
ka autonomicznej jazdy zapewnia wszystkim uczestnikom ruchu więcej 
bezpieczeństwa, sprawia, że jazda jest wygodniejsza i pomaga wydajniej 
wykorzystać infrastrukturę drogową. Koncepcyjny samochód „Jack” za-
chwycił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego dopasowującym 
się do każdej sytuacji drogowej, interaktywnym stylem jazdy. 
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Nowa edycja samocho-
du przeznaczona jest dla 

osób szukających silnych spor-
towych wrażeń. John Cooper 
Works Tuning Kit zwiększa 

moc silnika MINI Carbon Pro 
Edition do 208 KM. Maksy-
malny moment obrotowy 
wynosi 300 Nm i jest o 20 
Nm większy niż w standardo-

wym MINI COOPER S. Auto 
wyposażone jest także w au-
tomatyczną 6-biegową skrzy-
nię biegów oraz nawiercane 
sportowe tarcze hamulcowe 
John Cooper Works Pro.

MINI Carbon Pro Edition 
dostępny jest w dwóch wer-
sjach: 3-drzwiowej oraz

5-drzwiowej. Samochód 
oferuje dwa sportowe try-
by pracy układu wydecho-
wego: SPORT oraz TRACK. 
Pierwszy z nich przeznaczony 

MOTO

SEAT też
oszukiwał?
Urzędy w całym kraju otrzymały w czerwcu tego 
roku informacje o wycofaniu przez importera 
marki SEAT oświadczenia o zgodności pojazdów 
z homologacją typu WE dla prawie 2500 samo-
chodów sprzedanych w Polsce w latach 2009 
- 2012. Oznacza to, że osoby, które zakupiły taki 
samochód mogą mieć kłopoty ze sprzedażą oraz 
dalszym użytkowaniem swoich pojazdów. Ma to 
związek z tak zwaną aferą Volkswagena.

Wycofanie oświadczenia 
o zgodności pojazdów 

z homologacją może mieć 
bardzo poważne skutki dla 
polskich użytkowników SEAT-
-ów. W samochodach tych, 
wyposażonych w silnik EA 
189, producent zainstalował 
nielegalne oprogramowanie. 
W efekcie fałszowane są wy-
niki emisji spalin w czasie te-
stów, prowadzonych m.in. 
dla uzyskania świadectwa ho-
mologacji, co stanowi wprost 
złamanie rozporządzeń Ko-
misji Europejskiej.

Wprowadzenie dowolnej 
marki samochodu na  pol-
ski rynek motoryzacyjny wy-
maga od producenta, w tym 
przypadku od SEATa, uzyska-
nia polskiej homologacji czyli 
dokumentu potwierdzające-
go, iż pojazd spełnia wszyst-
kie normy wykazane w dy-
rektywie europejskiej traktu-
jącej o sposobie wykonywa-
nia badań homologacyjnych.  
Uzyskanie dokumentu homo-
logacji to jednak za mało aby 
móc zarejestrować konkret-
ny pojazd w Wydziale Komu-
nikacji potrzebne jest jeszcze 
Świadectwo Zgodności z Ho-
mologacją.

Dokument ten jest po-
twierdzeniem, że ten kon-
kretny, kupiony egzemplarz 
samochodu został wyprodu-
kowany i jest taki sam jak po-
jazdy poddane badaniom ho-
mologacyjnym czyli, że speł-
nia on wymagania wszyst-
kich norm w tym normy do-
tyczącej toksyczności spalin. 
Wspomniane potwierdzenie 
dołączane było i jest do każ-
dego sprzedanego w Polsce 
samochodu i na jego pod-
stawie Wydziały komunikacji 
w całym kraju rejestrują sa-
mochody, wydając dowody 
rejestracyjne będące jedyny-
mi dokumentami uprawnia-
jącymi do użytkowania sa-
mochodów na polskich dro-
gach. Świadectwa Zgodności 
z Homologacją dla sprzeda-
wanych w Polsce samocho-
dów SEAT wystawiał polski 
importer tych pojazdów na 
zlecenie producenta.

Gdy wybuchała afera 
Volkswagena okazało się, 
że firma SEAT, wchodząca 
w skład koncernu Volkswa-
gena, uzyskała pomyślny wy-
nik badań homologacyjnych 
w zakresie toksyczności spa-
lin jedynie dzięki zainstalo-
waniu w silnikach oprogra-
mowania fałszującego wy-
niki badań tej toksyczności, 
co było ewidentnym naru-
szeniem unijnych przepisów 
dotyczących przeprowadza-
nia pomiarów w tym zakre-
sie. Mając powyższe na uwa-

dze, wystawione przez pol-
skiego importera (wprowa-
dzonego w błąd przez firmę 
SEAT) Świadectwa Zgodności 
z Homologacją były niezgod-
ne z prawdą.

Uchylenie się polskie-
go importera SEATa od skut-
ków oświadczenia o zgod-
ności z homologacją z uwagi 
na wprowadzenie przez pro-
ducenta w błąd, miało miej-
sce jeszcze przed wszczęciem 
przez warszawską prokuratu-
rę śledztwa w sprawie moż-
liwości oszustwa, polegają-
cego na  posługiwaniu  się 
poświadczającymi niepraw-
dę certyfikatami  o spełnia-
niu norm emisji spalin  przez 
pojazdy wyposażone w silniki 
2.0 Tdi  EA 189 E5 z zainsta-
lowanym oprogramowaniem 
fałszującym wyniki pomiaru 
składu spalin

W związku z powyższym 
oświadczeniem importera 
urzędy rejestrujące samo-
chody w całym kraju wszczęły 
postępowania wyjaśniające 
w sprawie. Już dzisiaj w nie-
których miastach klienci mo-
gą mieć kłopoty z rejestracją 
aut wyposażonych w wadli-
we silnik, gdyż w części sta-
rostw wznowiono postępo-
wanie dotyczące pierwszej 
rejestracji tych pojazdów.

Afera Volkswagena – 
przypomnijmy - wybuchła 
jesienią 2015 roku. Silniki 
nie spełniające norm emi-
sji spalin oraz wyposażone 
w nielegalne oprogramowa-
nie, fałszujące pomiary, za-
montowano w 11 milionach 
samochodów marek Audi, 
SEAT, Skoda i Volkswagen 
sprzedanych na całym świe-
cie. W wyniku afery produ-
cent zaoferował prawie 15 
miliardów dolarów rekom-
pensaty amerykańskim na-
bywcom. Europejscy klien-
ci mieli otrzymać popraw-
kę oprogramowania samo-
chodów. Jednak jak wykaza-
ły włoskie badania, naprawa 
ta zwiększała spalanie oraz 
ilość emitowanych przez sa-
mochód tlenków azotu a sam 
silnik zaczynał gorzej praco-
wać. W opinii wielu eksper-
tów, naprawa wadliwych aut 
poprzez samą wymianę opro-
gramowania jest technicznie 
niemożliwa.

W wielu krajach, w tym 
w Polsce, prowadzone są 
śledztwa prokuratorskie 
w sprawie oszustwa. W spra-
wę zaangażowała się również 
Komisja Europejska.

(Źródło: Stowarzyszenie 
Osób Poszkodowanych Przez 
Spółki Grupy Volkswagen AG, 
http://www.stopvw.pl)

Jeszcze bardziej sportowe MINI
Mini Carbon Pro Edition to nowa, jeszcze bardziej sportowa wersja MINI. Samochód został wyposa-
żony w podnoszący moc pakiet John Cooper Works Pro Tuning Kit, czarny lakier Midnight Black 
oraz 18-calowe felgi Cross Spoke 506 w kolorze Jet Black.

Nowe BMW 5 LimuzynaNowe BMW 5 Limuzyna
W lutym 2017 r. na rynkach na całym świecie pojawi się siódma generacja 
BMW serii 5 Limuzyna – sportowa, elegancka i stylowa. Jej najważniej-
sze nowości to lepsza dynamika jazdy, maksymalna oferta systemów 
wspomagających kierowcę, wysoki poziom skomunikowania oraz nowy, 
innowacyjny system obsługi. 

PPierwszych sześć generacji 
BMW serii 5 sprzedało się 

w liczbie ponad 7,6 milionów 
egzemplarzy. 

- Siódma generacja BMW 
serii 5 idzie w kierunku przy-
szłości, jaki wyznaczyliśmy 
przez naszą strategię NUM-

BER ONE > NEXT. Rozszerze-
nie oferty w wyższych kla-
sach jest odpowiedzią na 
oczekiwania wielu klien-
tów. Jestem pewien, że no-
we BMW serii 5 nie tylko wy-
znaczy nowe standardy tech-
nologiczne, ale też wzbudzi 

emocje i zachwyci. Ten samo-
chód jest i będzie nadal syno-
nimem biznesowej limuzyny -  
mówi Harald Krüger, prezes 
Zarządu BMW AG.

Konsekwentna realizacja 
koncepcji BMW EfficientLigh-
tweight z jeszcze większym 

zastosowaniem aluminium 
i wysokowytrzymałych sta-
li pozwoliła zmniejszyć ma-
sę pojazdu nawet o 100 kg 
w stosunku do poprzednie-
go modelu. Nowa konstruk-
cja zawieszenia, niski środek 
ciężkości, typowy dla BMW 
równomierny rozkład masy 
na osie i lekka karoseria bar-
dzo wysokiej sztywności za-
pewniają maksymalnie dyna-
miczną jazdę przy komforcie 
typowym dla BMW serii 5. 

Dynamice jazdy sprzyjają 
też różne opcje układu jezd-
nego, takie jak zintegrowa-
ny aktywny układ kierowni-
czy, który teraz można łączyć 
z inteligentnym napędem na 
cztery koła xDrive, co stawia 
BMW serii 5 znów w czołów-
ce klasy. Rekordem w klasie 
jest też współczynnik opo-
ru powietrza karoserii BMW 
serii 5 Limuzyna o długości 
4935 mm wynoszący 0,22.

jest do codziennej, ale jed-
nocześnie dynamicznej jaz-
dy. Natomiast drugi zapew-
nia brzmienie rodem prosto 
z toru wyścigowego.

Sportowy charakter MINI 
Carbon Pro Edition podkreśla 
czarny lakier Midnight Black. 
Obudowy lusterek zewnętrz-
nych, wlot powietrza na ma-
sce oraz końcówki wydechu 
wykonane są z karbonu. 18-
-calowe koła Cross Spoke 506 
w kolorze Jet Black polero-
wane na wysoki połysk doda-
ją samochodowi wyrazistości. 
Specjalny układ wydechowy 
z mechanizmem klapowym 
gwarantuje charakterystycz-
ne sportowe brzmienie.

MINI Carbon Pro Edition 
jest dostępny w sprzedaży 
od października. Cena wersji 
3-drzwiowej rozpoczyna się 
od 169.900 zł, a 5-drzwiowej 
od 173.600 zł.
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Na Torze „Poznań” – bę-
dącym wizytówką Poznania 
w świecie sportów motoro-
wych - trwała w te dni inte-
resująca walka o tytuły mi-
strzowskie oraz miejsca na 
podium. W klasie mistrzow-
skiej D4 3500 pozycję lidera 
utrzymał Artur Obuchowski 
(A. Wielkopolski), na drugim 
stopniu podium stanął Jakub 
Glasse (A. Wielkopolski), a na 
trzecim - Dawid Bokiej (A. 
Wielkopolski).

Podczas ostatniej rundy 
rozstrzygnęła się sprawa zwy-
cięstwa w klasie 1N. Bartosz 
Kubicki (A. Wielkopolski) 
ostatecznie wygrał klasyfika-
cję generalną. Drugi był Piotr 
Kowner (A. Łódzki), a kolejny 

reprezentant AW -  Krystian 
Ciesiółka zdobył piąte miej-
sce w klasyfikacji generalnej.

W klasie 2 niepokonany 
w tym roku na Torze „Po-
znań” był Wojciech Klimecki 
(A. Wielkopolski), który wy-
grał osiem wyścigów i wy-
walczył 200 punktów. Po za-
ciętej walce drugi był Bartosz 
Krysmann (A. Wielkopolski), 
a trzeci Andrzej Pniok (A. Zie-
mi Tyskiej).

Do ostatniego wyścigu 
toczyła się walka o triumf 
w klasie 2 Picanto. Pierwszy 
z wyścigów wygrał Tomasz 
Magdziarz (A. Wielkopol-
ski), a jego najgroźniejszy 
rywal Damian Litwinowicz 
(A. Wielkopolski) był dopie-

Tor „Poznań” nie zapada w sen zimowy
Po raz ostatni w tym sezonie, kierowcy wyści-
gowi spotkali się w dniach 23-25 września na 
Torze „Poznań”. Na jedynym tego typu w kraju 
obiekcie rozegrano bowiem: 18. i 19. rundę FIA 
CEZ Mistrzostw Strefy Europy Centralnej, 6. 
rundę FIA CEZ Endurance, 9. i 10 rundę Wyści-
gowych Samochodowych Mistrzostw Polski, 4. 
rundę Mistrzostw Polski Hour Race, 9. i 10 run-
dę Pucharu Polski Motocity is Cup oraz 9. i 10 
rundę niemieckiego cyklu ADAC HAIGO Historic 
Cup. Ostatnie tegoroczne wyścigi samochodo-
we, organizowane przez Automobilklub Wielko-
polski, wsparły finansowo: Urząd Marszałkowski 
Województwa wielkopolskiego oraz Urząd Miasta 
Poznania. 

ro piąty. Jednak w drugim 
wyścigu Litwinowicz zajął 
drugie miejsce (wygrał Jan 
Antoszewski z A. Wielkopol-
ski), a Magdziarz był trze-
ci. Takie wyniki sprawiły, 
że w klasyfikacji generalnej 
Litwinowicz triumfował nad 
Magdziarzem różnicą zaled-
wie 5 punktów.

W klasie 3 Karol Jodko-
-Kamiński (A. Wielkopolski) 
przypieczętował swój triumf 
w sezonie wygrywając oba 
wyścigi i zgromadził 150 pkt. 
Piotr Struzik (A. Wielkopol-
ski) w klasyfikacji generalnej 
zajął drugie miejsce (dwa ra-
zy trzeci w Poznaniu), a Alek-
sander Robak (A. Łódzki) 
został sklasyfikowany na 
trzeciej pozycji (dwukrotnie 
w Poznaniu był drugi).

W  k l a s i e  5  C u p  P L 
w pierwszym wyścigu wy-
graną w sezonie przypie-
czętował Konrad Tadla (A. 
Wielkopolski). Z kolei Miko-
łaj Jóźwiak (A. Wielkopolski) 
wygrał drugi wyścig, który był 
jednocześnie memoriałem 
Jana Leśniaka, wieloletniego 
w przeszłości dyrektora wy-
ścigów na Torze „Poznań”, 

zmarłego w 2011 roku. Na 
podium Jóźwiakowi gratulo-
wała zwycięstwa żona Jana 
Leśniaka – pani Krystyna.

W k las ie  6  dopiero 
w ostatnim wyścigu rozstrzy-
gnęła się sprawa zwycięstwa 
w klasyfikacji generalnej. Da-
wid Abramczyk (A. Wielko-
polski) wygrał pierwszy wy-
ścig, a w drugim zajął drugą 
pozycję. Z kolei Łukasz Ra-
wecki (A. Wielkopolski) nie 
ukończył pierwszego wyścigu, 
a w drugim uplasował się na 
piątej pozycji. W klasyfikacji 
generalnej Abramczyk zgro-
madził 141 pkt., a Rawecki 
– 136 pkt.

W pucharze maluchów, 
w klasie 8.1 triumfował Mi-
chał Ghany (A. Śląski), nato-
miast w klasie 8.2 zwyciężył 
Bartosz Idźkowski (A. Wiel-
kopolski).

W wyścigu godzinnym, 
wygrywający do tej pory 
w kraju wszystkie imprezy 
duet Maciej Marcinkiewicz 
i Mariusz Miszta, tym razem 
przegrał ze słowacko-polską 
parą Miro Konopka i Teodor 
Myszkowski, która przejecha-
ła o jedno okrążenie więcej.

Rywalizację ADAC HAIGO 
Historic Cup w Formułach, 
najpierw wygrał Nils-Holger 
Wilms, wyprzedzając mini-
malnie Thomasa Hoffman-
na. Na dwunastej pozycji 
ten wyścig ukończył Lech 
Wojciechowski. Następne-
go dnia triumfował Thomas 
Hoffmann przed Tobiasem 
Wormem, a trzeci był Wilms. 
Błażej Wojciechowski uplaso-
wał się na 11. miejscu.

W rywalizacji aut tury-
stycznych w pierwszym wy-
ścigu triumfował Michael 
Weisenborn, przed Rocco 
Bergerem. Następnego dnia 
obaj kierowcy powtórzyli 
swoje wyniki.

- W ten weekend – po-
wiedział Robert Werle, pre-
zes Automobilklubu Wielko-
polski – zakończył się sezon 
wyścigowy na Torze „Po-
znań”, który jest, co zawsze 
warto podkreślać, jedynym 
profesjonalnym torem wyści-
gowym w Polsce. To jednak 
nie oznacza wcale, że Tor 
„Poznań” zapada teraz w sen 
zimowy, a Automobilklub 
Wielkopolski razem z nim. 
Wyścigi się skończyły w tym 
sezonie, ale imprezy sporto-

we to nie wszystko. Oto kil-
ka przykładów: 26 września 
zorganizowaliśmy na Torze 
„Track Day”; w dniach 30.09.-
-2.10. przygotowaliśmy im-
prezę kończącą sezon cara-
vaningowy; od 1 do 2 paź-
dziernika trwał III Jesienny 
Rajd Pojazdów Zabytkowych; 
3 i 4.10. oraz 13 i 14.10 na 
Torze „Poznań” trwał „Speed 
Day”, 8.10. był „Rajd Pogoń 
za Lisem”; 8 i 9.10 na Torze 
spotkali się miłośnicy szybkiej 
jazdy w ramach XVII i XVIII 
edycji imprezy Tor Poznań 
Track Day (kolejna edycja 
odbędzie się 23.10); 15 paź-
dziernika odbyła się na Torze 
V runda kryterium Supereos, 
tego dnia też odbył się Rajd 
Samochodowy po Ziemi Opa-
lenickiej. A przed nami jeszcze 
na przykład: „24. Rajd Nie-
podległości”, „Rajd Andrzej-
kowy”, czy „Rajd Gwiazdka”. 
Oczywiście odbędą się rów-
nież SuperOESy, w tym Super-
OES Wigilijny. Na wszystkie 
te imprezy już dziś serdecznie 
zapraszamy. Natomiast na 
wyścigi, no cóż… trzeba bę-
dzie poczekać do przyszłego 
roku!

TOMASZ MAŃKOWSKI
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Fiat wyprzedaje na jesień
W salonach Fiata zostały obniżone ceny nowych 
samochodów. W jesiennej promocji samochód 
z gamy marki można nabyć w cenie niższej na-
wet o 10.000 złotych. 

Kultowy Fiat 500 jest te-
raz tańszy nawet o 8200 

zł i kosztuje już od 40.900 zł, 
Przestronny i stylowy Fiat 
500L kosztuje od 48.400 
zł. Przyszły właściciel Fiata 
500L z klimatyzacją manu-
alną w standardzie oszczę-
dza do 8000 zł.

Z  k o l e i  u t r z y m a n y 
w off-roadowej stylistyce 
500L Trekking, wyróżniają-
cy się największą kabiną pa-
sażerską w klasie i 400-li-

trowym bagażnikiem przy 
zachowaniu kompaktowych 
wymiarów zewnętrznych, 
wyposażony w system kon-
troli trakcji Traction+, w je-
siennej wyprzedaży kosztu-
je już od 58.900 zł. Ceny 
crossovera Fiata, czyli mo-
delu 500X, są niższe nawet 
o 5000 zł i jest od dostępny 
już od 55.900 zł. 

Na atrakcyjne ceny mo-
gą też liczyć kierowcy naby-
wający Fiata Punto, szcze-

gólnie cenionego za ponad-
czasową stylistykę, bezpie-
czeństwo i doskonałą re-
lację ceny do jakości. Fiat 
Punto, kosztuje teraz od 
40.700 zł, a na jego zakupie 
klienci mogą zaoszczędzić 
do 3900 zł.

Jesienna promocja to 
również dobry czas na za-
kup Fiata Pandy. Klient mo-
że zaoszczędzić nawet do 
6000 zł. Fiat Panda z klima-
tyzacją i radiem w standar-
dzie kosztuje 39 700 zł.

Również 5-osobowy, 
funkcjonalny, rodzinny mi-
nivan Fiat Qubo o pojem-
ności ładunkowej wynoszą-
cej do 2500 litrów, jest te-
raz dostępny z rabatem wy-
noszącym nawet 3500 zł, 
a cena samochodu zaczyna 
się już od 43.600 zł.

Na konkretne oszczęd-
ności można też liczyć przy 
zakupie Fiata Doblo, stwo-
rzonego z myślą o zapew-
nieniu aktywnej rodzinie 
przestrzennego samocho-
du. Jesienny rabat na Fiata 
Doblo wynosi do 10.500 zł. 
Fiat Doblo, którego cechuje 

nowa stylistyka jego przed-
niej części, komfortowe, 
na nowo zaprojektowane 
wnętrze z nawet siedmio-
ma miejscami i unikalne tyl-
ne dwuwahaczowe zawie-
szenie typu Bi-Link, które 
zapewnia wygodę w podró-
ży - dostępny z silnikiem 
benzynowym 1.4 o mocy 
95 lub 120 KM albo Multi-
Jet 1.6 w wariancie o mo-
cy 95 KM lub 120 KM jesie-
nią kosztuje teraz już od 56 
400 zł. 

Fiat 500L

Fiat Qubo

Fiat Doblo


