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Na wiele dolegliwości
Skład Melisany Klosterfrau to kompozycja liści meli-

sy, kłączy omanu, korzenia arcydzięgla, kłączy imbiru, 
goździków, kłączy galangi, owoców pieprzu czarnego, ko-
rzenia goryczki, owocni pomarańczy, kory cynamonowca, 
kwiatów strączyńca oraz owoców kardamonu. Zażywanie 
1 do 3 łyżeczek preparatu rozcieńczone-
go podwójną ilością wody jest zale-
cane do stosowania w przypad-
ku: stanów napięcia, niepokoju, 
problemów z zasypianiem, 
bólu głowy, wrażliwości 
na zmiany pogody, dole-
gliwości miesiączkowa-
nia i klimakterium, do-
legliwości żołądkowo- 
jelitowych oraz pomoc-
niczo przy przeziębie- n i u . 
Preparat ułatwia oddy-
chanie, zapewnia lepszy 
sen, poprawia samopo-
czucie i ułatwia wyzdro-
wienie. Melisanę Klo-
sterfrau kupimy w ap-
tekach bez recepty. Ce-
na: 95 ml - ok. 13,81 zł, 
155 ml - ok. 
18,73 zł, 235 
ml - ok. 
26,17 zł.

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

ZDROWIE

„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

Ukojenie
Kojący krem nawilżający na dzień Tolerans 

Sensitive marki DERMEDIC zalecany jest do co-
dziennej pielęgnacji skóry nadwrażliwej, skłon-
nej do podrażnień, nietolerującej tradycyjnych 
preparatów pielęgnacyjnych. Łagodzi podraż-
nioną i zaczerwienioną skórę dzięki aktywnym 
składnikom (Gliceryna, Masło Shea, Ekstrakt 
z aloesu, Skwalan). Jest polecany po zabiegach 
dermatologicznych lub medycyny estetycznej. 
Lekka, nietłusta konsystencja  jest idealna pod makijaż. Ce-
na: 38 zł,  55 g.

Głębokie oczyszczenie
Seria Pharmaceris T do pielęgnacji skóry trądziko-

wej poszerza się o nowe dermokosmetyki. SEBO-AL-
MOND-CLARIS 3% Oczyszczający płyn bak-
teriostatyczny do przemywania skóry trądzi-
kowej twarzy, dekoltu i pleców (również pro-
filaktycznie) z umiarkowanymi i intensywny-
mi zmianami zapalnymi. Płyn głęboko oczysz-
cza skórę zapobiegając rozprzestrzenianiu się 
zmian na twarzy i ciele. Całkowicie eliminu-
je i hamuje rozwój bakterii. Ekstrakt z cytryny 
i Fruit-peel rozjaśniają przebarwienia. MEDI 
ACNE-POINTGEL - Żel punktowy na miejscowe 
zmiany mikrozapalne - H2O2 2% przeznaczony 
jest do miejscowego stosowania bezpośrednio 
na wykwity podskórne, krosty, grudki w celu 
natychmiastowego działania przeciwtrądziko-
wego. Zawiera stężoną 2% formułę H2O2 (nad-
tlenek wodoru) i kwas salicylowy. MEDI ACNE-
-CREAM - Krem przeciwtrądzikowy na zmiany 
mikrozapalne na noc - H2O2 1% do codziennej 
pielęgnacji skóry trądzikowej zmniejsza zmiany 
mikrozaplane w przebiegu trądziku krostkowo-

-grudkowego. Dla osób z nadmiernym przetłuszczaniem i łojotokiem.

Naprawia uszkodzenia
Linia Intensywna Naprawa marki SORAYA wykorzystuje równoczesne działanie 

naturalnego naprawczego koncentratu z „serca” algi Wakame oraz zaawan-
sowanych składników przeciwstarzeniowych nowej 
generacji. Kosmetyki na-
prawiają skutki upływają-
cego czasu dzięki składni-
kom, które, „cerują” po-
przerywane i uszkodzone 
struktury skóry. Intensyw-
na Naprawa Naprawczy 
Krem Maska na noc za-
pewnia silną stymulację 
odnowy skóry – natural-
ną syntezę kolagenu, ela-
styny i kwasu hialurono-
wego. Tworzy w skórze nowe włókna kolagenu i porządkuje już istniejące. Naprawcza moc natu-
ralnych alg została wsparta Kolagenosferami oraz Lipopeptydami. Nasycają one skórę wypełnia-
jąc zmarszczki, zagęszczając  bardzo cienką skórę i wypełniając bruzdy. Naprawcza Maska poma-
ga spłycić zmarszczki i odzyskać naturalnie pogodny i młodszy wygląd rysów twarzy. Cena 24,99 
zł / 50 ml.   

Odsłania nową skórę
Wyjątkowość pielęgnacji Dermika HYDRALOGIQ wynika z technologii, które złuszczają mar-

twe komórki naskórka i jednocześnie odbudowują oraz wzmacniają jego strukturę. Dzię-
ki temu skóra staje się nie tylko gładka w dotyku, ale też mocno nawilżona, jak po zabiegach hy-
dradermabrazji. Enzym złuszcza naskórek, odsłaniając młodą cerę i otwierając ją na dobroczyn-
ne działanie składników aktywnych. Technologia Aqua-Sense odna-
wia naskórek i zatrzymuje wodę na jego każdym poziomie. Formu-
ły kremów Dermika HYDRALOGIQ wzbogacono o ekstrakt z kwiatu 
porcelanowego, symbol nieskazitelnej gład-
kości, który rewitalizuje skórę, dodając jej 
blasku. Dla przyjemności przy pielęgnacji 
aksamitne kremy 
czarują delikatnym 
zapachem i śnież-
nobiałą, lśniącą 
strukturą. HYDRA-
LOGIQ Krem hy-
dra-rewitalizują-
cy na dzień (cera 
normalna i sucha)  
50ml / 69 zł.

Mamy dla naszych 
Czytelniczek trzy zestawy 
MAGIA OLEJKÓW NAWIL-
ŻENIE: Nawilżający krem  
do twarzy 50 ml, Nawilża-
jący balsam do ciała 400 
ml i Nawilżający krem do 
rąk 75 ml. Prosimy o szyb-
kie przysłanie maila na 
adres: nagrody.twoj.ty-
dzien@wp.pl  z hasłem 
Soraya.  

Junior – angin dla dzieci
Pomoc w leczeniu bólu małego gar-

dła od 4 roku życia przyniesie ju-
nior-angin  – smakowite truskawko-
we tabletki. Zawarty w nich porost 
islandzki powleka podrażnioną bło-
nę śluzową ochronną warstwą, która 
zapobiega przenikaniu drobnoustro-
jów chorobotwórczych. Jego natural-
ne substancje łagodzą podrażnienia 
i przyspieszają regenerację śluzówki. 
Pozostałe składniki – cynk i pantote-
nian wapnia – tworzą kompleks o wła-
ściwościach  pielęgnująco - ochron-
nych. Tabletki junior-angin dostępne 
są w aptece, bez recepty. Cena 12,96 
zł / 24 tabletki.

Na 
katar
Preparat nasic to aerozol, który 

j e s t 
pomoc-
ny w wy-
p a d k u 
k a t a r u . 
Udrożnia 
nos dzię-
ki ksylo-
m e t a -
z o l i n i e 
i  odbu-
d o w u j e 
jego bło-
nę śluzo-
wą dzięki 
zawarto-
ści pan-
t e n o l u . 
W s p o -
maga re-
genera-
cję naturalnej bariery ochronnej 
i zmniejsza suchość błony śluzo-
wej nosa. Łatwiejsze oddychanie 

przez nos następuje już po 5-10 
minutach od zastosowania pre-
paratu. Cena ok 15, 24 zł/10 ml. 

Pomocne na gardło
Zimą przy infekcji i bólu gardła war-

to mieć pod ręką pastylki neo-angin, 
które działają zapobiegawczo i leczni-
czo w schorzeniach jamy ustnej i krtani 
jak: zapalenie gardła, zapalenie migdał-
ków, problemy z przełykaniem, chryp-
ka. Zawarta w nich formuła TriActive 
powoduje uśmierzanie bólu, zwalczanie 
infekcji oraz łagodzenie stanów zapal-
nych jamy ustnej i gardła. Działają an-
tyseptycznie, wywołują uczucie chłodu 
na błonach śluzowych i zmniejszają ból  
dzięki obecności lowementolu. Cena 
neo-angin - 24 pastylki / 14,92 zł.
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Polityka jest sferą niemoralną
Rozmowa ADAMEM FERENCYM, aktorem teatralnym i filmowym

Adam Ferency (ur. 5 października 1951 w Warszawie) – 
polski aktor filmowy i teatralny, znany z licznych ról filmo-
wych oraz występów w radiu i telewizji. Jest absolwentem 
VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w War-
szawie. Absolwent PWST w Warszawie (1976). W 1976 roku 
zadebiutował przed kamerami rolą w jednym z odcinków se-
rialu „07 zgłoś się”. Przez wiele lat występował na deskach 
warszawskich teatrów Na Woli i Współczesnego. Od 1994 ro-
ku jest aktorem Teatru Dramatycznego. W 1993 roku wysta-
wił w Teatrze Współczesnym sztukę „Hollywood, Hollywood” 
Davida Mameta. Był to jego debiut reżyserski.

(Wikipedia)

- Gdy pamięta się swoje 
złe słowa, swoje złe czyny. To 
dobrze czy źle?

- Że pamięta się złe czyny, 
czy że je popełnia?

- Że pamięta, bo mo-
że lepiej to wszystko zapo-
mnieć…

- Pewnie niektórzy wole-
liby by dało się wszystko za-
pomnieć i wymazać. Trzeba 
wiedzieć, że utrata pamięci 
to utrata wszystkiego, utra-
ta osobowości. Zresztą, nie 
mówmy o tym, bo przecież 
bez pamięci jesteśmy nikim.

- Dlaczego więc dzisiaj 
ludzie tak szybko zapomina-
ją. Politycy, którzy obrzucają 
się błotem zakładają potem 
wspólne partie polityczne… 

- O polityce w tym sen-
sie nie możemy mówić, bo 
polityka jest sferą niemoral-
ną. A politycy powiedzą każ-
de głupstwo nie przyjmując 
żadnej odpowiedzialności za 
swoje słowa. Rzeczywiście 
jest to w dużym stopniu iry-
tujące. Ale nie chciałbym mó-
wić o tych dyrdymałach – to 
dość popularne słowo w po-
lityce. W Polsce nastąpiła po-
laryzacja i o tych samych fak-
tach możemy mówić biegu-
nowo. Jedni to samo uznają 
za sukces, inni za porażkę. To 
sfera, której nie da się racjo-
nalnie zbadać. 

- A co z aktorami, cele-
brytami, którzy piją razem 
na warszawskich przyję-
ciach, a potem psioczą na 
siebie w tabloidach?

- Prawdę powiedziawszy 
nie znam tabloidów. Nie mam 
z nimi nic wspólnego, nie ist-
nieję w nich. Jednak wracając 
do pytania - to może wyni-
ka z zasady, że nie ważne jak 
i co, nie ważne czy dobrze czy 
źle, ważne żeby mówić. Ja nie 
wyznaję tej zasady i nie bie-
gam do tabloidów ze swoimi 
problemami. Jestem dla nich 
mało atrakcyjny. 

- W jednej z pańskich in-
ternetowych biografii prze-
czytałem, że ze względu na 
charakterystyczny wygląd 
najczęściej gra pan policjan-
tów, kryminalistów bądź 
pracowników Urzędu Bez-
pieczeństwa. Zgadza się pan 
z tym?

- To jest taka „klisza obsa-

dowa”, z której na początku 
nie zdawałem sobie sprawy, 
a która jest oczywistością. Na 
całym świecie istnieje coś ta-
kiego. Facetowi o moim wy-
glądzie rzadko jest propono-
wana rola mówiąc anegdo-
tycznie – miłośnika grzebie-
ni. A mówiąc serio - facetowi 
takiemu jak ja ta klisza każe 
grać złe charaktery.  

- Dubbinguje pan du-
żo bajek i filmów dla dzieci. 
W Polsce da się żyć wyłącz-
nie z aktorstwa czy też trze-
ba się „łapać” innych form 
zarobkowania?

- Dubbing to też jest ak-
torstwo. Traktuję go jako do-
brą formę warsztatową. Dub-
bing uczy podtrzymywać re-
fleks, umiejętność dobre-

solutnie europejczykami, po-
ruszają się swobodnie po ca-
łym świecie.

- Gdyby jeszcze raz sta-
wał pan przed wyborem dro-
gi zawodowej, byłoby to ak-
torstwo?

- Strasznie trudno odpo-
wiedzieć…

- Ale ma już pan jakiś ba-
gaż doświadczeń.

- Tak, ten zbiór doświad-
czeń powoduje, że pewnie 
wiele rzeczy zrobilibyśmy 
inaczej, ale na całe szczęście 
świat jest wymyślony w taki 
sposób, że nie mamy szansy 
powtórki. 

- Marzy pan o jakiejś 
szczególnej roli napisanej 
specjalnie dla pana?

- Zawsze się marzy o takiej 
roli. Marzy się przede wszyst-
kim o roli bogatej, która umoż-
liwiałaby pokazanie swoich 
wszystkich aktorskich umiejęt-
ności. Chociaż nie jest to jakieś 
specjalne marzenie, bo są ma-
łe szanse, że ktoś taką rolę na-
pisze, ale jakby napisał to oczy-
wiście bym się ucieszył. 

- Byłaby to jakaś konkret-
na postać?

- Nie. I odwoływanie się 
do literatury też by tutaj nic 
nie dało, szczególnie dzisiaj, 
kiedy role dramatyczne są 
tylko pretekstowo traktowa-
ne przez reżyserów, dlatego 
nawet jak się dzisiaj powie – 
Hamlet, to nie wiadomo do 
końca co to znaczy.

- Lubi pan święta?
- Nie znoszę.
- Dlaczego?
- To pewnie uraz z dzie-

ciństwa. Nie mam jakichś do-
brych, czułych wspomnień. 
Święta zawsze kojarzyły mi 
się z nie do końca zrozumia-
łym dla mnie napięciem, któ-
re panowało w domu. I tak 
już zostało.

- Czego pan życzy Czytel-
nikom „Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO” na no-
wy rok?

- Bardzo bym chciał, że-
by w naszym kraju słowo – 
tolerancja, którym obracamy 
na prawo i na lewo, stało się 
faktem. Żeby nie było to pu-
ste słowo. Żebyśmy tolero-
wali tych, którzy myślą ina-
czej i potrafili z nimi dyskuto-
wać. (red)

Bardzo bym chciał, żeby w naszym kraju słowo – 
tolerancja, którym obracamy na prawo i na lewo, stało 
się faktem. Żeby nie było to puste słowo. Żebyśmy 
tolerowali tych, którzy myślą inaczej i potrafili z nimi 
dyskutować.

go mówienia. A z aktorstwa 
oczywiście da się żyć jeśli się 
odniesie sukces. Nie da się 
natomiast żyć z aktorstwa te-
atralnego. To smutna praw-
da.

- Rzadko kto ma dobre 
zdanie na temat polskiego 
kina. A pan?

- Zaczyna się bardzo do-
bry czas polskiego kina. Dzię-
ki powstaniu Instytutu Sztu-
ki Filmowej mamy do czynie-
nia z dużym ruchem. Kręci się 
więcej filmów i to nie tylko 
takich, które muszą się zwró-
cić, które nie są przedsięwzię-
ciem wyłącznie biznesowym 
ale artystycznym. Przychodzą 
młodzi ludzie, którzy nie mają 
żadnych kompleksów, są ab-
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Wsparcie dla osób, które 
chcą założyć własną firmę
Założenie własnego 
biznesu to duży krok 
w karierze zawodowej. 
W wielu dziedzinach 
to podstawowa forma 
aktywności zawodo-
wej. Powiatowy Urząd 
Pracy w Poznaniu od 
wielu lat wspiera lokal-
ną przedsiębiorczość 
poprzez udzielanie po-
mocy w uruchomieniu 
działalności gospodar-
czej.

Krok 1 
pomysł

Podstawą rozpoczęcia 
drogi do uruchomienia wła-
snej działalności gospodar-
czej jest posiadanie pomy-
słu na własny biznes. Dobry, 
oryginalny pomysł to po-
łowa sukcesu. Osoba, któ-
ra wybiera tę drogę aktyw-
ności zawodowej powinna 
dokonać dokładnej anali-
zy lokalnego rynku opartej 
na znajomości oferowane-
go produktu lub usługi, je-
go odbiorców, konkurencji, 
tendencji i prognoz panują-
cych na tym rynku. Posiada-
jąc wiedzę w tym zakresie 
można przystąpić do two-
rzenia biznesplanu.

Krok 2 
biznesplan
Biznesplan to pisemne 

sprecyzowanie oczekiwań, 
zaplanowanie firmy krok po 
kroku. Plan działania po-
winien zawierać opis wizji 
firmy, krótko i długotermi-
nowych celów planowane-
go przedsiębiorstwa, ofertę 
i charakterystykę produktu 
lub usługi, lokalizację dzia-
łalności. Ważnym elemen-
tem biznesplanu jest ana-
liza rynku, w której można 
ocenić mocne i słabe strony 
przedsięwzięcia oraz szanse 
i zagrożenia dla rozwoju fir-
my. Analiza finansowa opar-
ta na realnych założeniach 
pomoże w podejmowaniu 
kluczowych dla przedsię-
wzięcia decyzji. 

Krok 3 
wsparcie 

finansowe
Na rynku oferowane są 

różne propozycje wsparcia 
finansowego dla osób przed-
siębiorczych. Jedną z nich 

-  jak założyć działalność gospodarczą 
-  jaką wybrać formę opodatkowania, 
-  określić profil przyszłej firmy, 
-  jakie mogą być źródła finansowania,
-  jak przygotować biznesplan oraz niezbędną 

dokumentację przy ubieganiu się o dotację

W Ośrodku można dowiedzieć się: 

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00.

Liczba udzielonych przez PUP w Poznaniu dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

jest przyznanie przez Powia-
towy Urząd Pracy w Pozna-
niu jednorazowo środków 
na podjęcie działalności go-
spodarczej w wysokości nie 
wyższej niż 6-krotność prze-
ciętnego wynagrodzenia. 
Co roku dzięki wsparciu fi-
nansowemu i merytorycz-
nemu poznańskiego urzędu 
pracy powstaje kilkaset no-
wych firm. Także w tym ro-
ku Urząd zaplanował wspar-
cie finansowe dla 471 bez-
robotnych, którzy swojej 
szansy w powrocie na ry-
nek pracy upatrują w samo-
zatrudnieniu, przeznaczając 
na ten cel 8 478 000 zł.

Większość osób 
bezrobotnych rozpoczęła 

działalność usługową 
lub handlową.

Wsparcie, przyznawane 
ze środków Funduszu Pracy 
lub Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, przezna-
czone jest dla osób bez-
robotnych zarejestrowa-
nych w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Poznaniu, któ-
re posiadają przygotowanie 
do prowadzenia wybrane-
go rodzaju działalności, nie 
otrzymały dotychczas środ-
ków publicznych na ten cel, 
nie posiadały wpisu do ewi-
dencji działalności gospo-
darczej w okresie 12 mie-
sięcy poprzedzających zło-
żenie wniosku, nie były ka-
rane przeciwko obrotowi 
gospodarczemu. 

Osoby ubiegające się 

o dofinansowanie składają 
wniosek (zawierający m.in.: 
plan przedsięwzięcia, doku-
menty dot. lokalizacji pla-
nowanej działalności, po-
twierdzające przygotowa-
nie do prowadzenia wybra-
nego rodzaju działalności, 
dot. zabezpieczenia zwrotu 
wnioskowanego dofinanso-
wania) w terminach wyzna-
czonych przez Urząd.

Procedura oceny wnio-
sku jest dwuetapowa:

-  ocena formalno- me-
rytoryczna – w termi-
nie do 30 dni od dnia 
złożenia wniosku

-  skierowanie na szko-
lenie z zakresu pro-
wadzenia działalno-
ści gospodarczej, któ-
rego ukończenie z wy-
nikiem pozytywnym 
warunkuje przyznanie 
środków.

Po zakończeniu proce-
dury następuje zawarcie 
umowy i rejestracja działal-
ności gospodarczej.

Zalety korzystania ze 
wsparcia oferowanego 
przez Powiatowy Urząd Pra-
cy w Poznaniu:
3  bezzwrotny charakter 

pomocy w przypadku 
prowadzenia działalno-
ści gospodarczej przez 
min. 12 miesięcy i przed-
stawienia wymaganych 
dokumentów

3  brak wymaganego wkła-
du własnego.

W Ośrodku osoby, które 
mają pomysł na własną fir-
mę oraz mikro i mali przed-
siębiorcy mogą także sko-
rzystać ze szkoleń, warszta-
tów, prelekcji, indywidual-
nego specjalistycznego do-
radztwa, z takimi specjali-
stami jak: doradca podatko-
wy, księgowy, prawnik, spe-
cjalista od spraw marketin-
gu. Konsultantami są tak-
że przedstawiciele instytucji 
publicznych: Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych, Urzę-
du Skarbowego, Państwo-
wej Inspekcji Pracy oraz Po-
wiatowy Rzecznik Konsu-
mentów. Doradcy udzielają 
porad według harmonogra-
mu dostępnego na stronie: 
www.powp.poznan.pl. 

Spotkania te mają cha-
rakter otwarty i mogą 
w nich uczestniczyć wszyst-
kie osoby zainteresowane 
tematyką z zakresu przed-
siębiorczości. Wszystkie 
usługi świadczone przez 
Poznański Ośrodek Wspie-
rania Przedsiębiorczości są 
bezpłatne. 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 
9, Poznań, tel. (61) 8345 – 640, e-mail: kancelaria@pup.
poznan.pl , www: poznan.praca.gov.pl.

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 
Klasztorna 16, Poznań, tel. (61) 853 21 86, e-mail: info-
@powp.poznan.pl, www.powp.poznan.pl. 

Poznański Ośrodek 
Wspierania 

Przedsiębiorczości
Wsparciem meryto-

rycznym dla startujących 
przedsiębiorców i małych 
firm jest oferta Poznań-
skiego Ośrodka Wspie-
rania Przedsiębiorczości 

(POWP), będącego jed-
nym z działów poznańskie-
go urzędu. Misją POWP jest 
świadczenie usług informa-
cyjno-doradczo, konsultin-
gowych oraz edukacyjnych 
z zakresu przedsiębiorczo-
ści, tworzenia i rozwoju 
małych firm. 
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swą siedzibę miały władze 
Wydziału Lekarskiego Uni-
wersytetu Poznańskiego. Tu 
między innymi urzędował 
dziekan tegoż wydziału. Dla 
starszych poznaniaków, któ-
rzy w 1940 roku dobrze pa-
miętali czasy zaboru pruskie-
go, ten charakterystyczny 
budynek był przede wszyst-
kim siedzibą znienawidzonej 
przez Polaków Komisji Kolo-
nizacyjnej, powołanej przez 
Sejm Pruski z inicjatywy kanc-
lerza Ottona von Bismarcka 
w 1886 roku w celu wykupu 
ziemi z rąk polskich i prze-
kazania jej niemieckim osad-
nikom. I właśnie dla Komi-
sji Kolonizacyjnej ów gmach 
zbudowano. Jego projektan-
ci nie przewidzieli jednego. 
Że po klęsce Rzeszy w woj-
nie światowej i przegraniu 
wywołanego przez Polaków 
antyniemieckiego powstania 
przeniesie się tu Naczelna 
Rada Ludowa – polska wła-
dza w formalnie nadal jesz-
cze niemieckiej Provinz Po-
sen. Po powrocie Poznania 
do Polski, w gmachu dawnej 
Komisji Kolonizacyjnej utwo-
rzono Urząd Osadniczy, któ-
ry likwidował kolonie pruskie 

Harcerze w konspiracji
Piękną kartę w dziejach polskiego podziemia 
lat drugiej wojny światowej zapisało harcerstwo 
zrzeszone w konspiracyjnych Szarych Szeregach. 
Zaczęło się od drobnego sabotażu i wywieszenia 
biało-czerwonej flagi na gmachu Polizei Präsi-
dium w okupowanej w stolicy Wielkopolski. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Dl a  p o l -
s k i c h 

mieszkańców 
Posen to był 
gmach Col-
legium Me-
dicum, gdzie 

utworzone przez ową komi-
sję. 

W 1940 roku stojący przy 
An der Paulikirche (obec-
nej ulicy Fredry) gmach bę-
dąc siedzibą Prezydium Poli-
cji znowu reprezentował nie-
miecką władzę. W dawnym 
Collegium Medicum urzę-
dowali policjanci niemieccy. 
Wprawdzie nie gestapowcy, 
ale stróże porządku publicz-
nego, lecz i oni byli również 
na usługach władz spod zna-
ku swastyki. Władz, których 
symbolem był stojący po dru-
giej stronie An der Paulikir-
che pocesarski zamek, gdzie 
w pierwszych miesiącach 
urzędował Arthur Greiser, za-
nim zamek nie został podda-
ny generalnej przebudowie 
i adaptacji na wschodnią re-
zydencję Führera. 

Podczas walk o Festung 
Posen zimą 1945 roku znisz-
czeniu uległa charaktery-
styczna kopuła interesujące-
go nas gmachu. Odbudowa-
no ją w zubożonej wersji i już 
na pierwszy rzut oka nieco 
różni się od tej z czasów pru-
skich. Po prostu nie zdobią 
jej kamienne postacie ludzi 
wprost symbolizujących nie-
miecką dominacją nad Po-
znaniem. I znowu – jak przed 
wojną – gmach ów służy życiu 
akademickiemu Poznania. 

Tuż obok wejścia do sie-
dziby obecnego Wydziału Fi-
lologii Polskiej i Klasycznej 
UAM od 1992 roku wisi ta-
blica pamiątkowa z następu-
jącym napisem: „Na kopu-
le tego gmachu, w którym 
w czasie okupacji mieściło się 
prezydium niemieckiej policji, 

dziły samochody i wozy kon-
ne, spieszyli się przechod-
nie. W mieście jednak coraz 
częściej pojawiały się napisy 
„Nur für Deutsche” zakazują-
ce Polakom wstępu do wielu 
lokali publicznych, do parków 
czy teatrów oraz na niektóre 
seanse w kinach. 

W tych też marcowych 
dniach 1940 roku na półkach 
księgarskich pojawił się „Füh-
rer durch Posen” (Przewod-
nik po Poznaniu), w którym 
Arthur Greiser nazwał Po-
znań „niemieckim miastem 
położonym w praniemieckim 
Kraju Warty”. A tu nagle bia-
ło-czerwona flaga, zawieszo-
na przez tajemniczych, nie-
uchwytnych sprawców. Pol-
scy mieszkańcy Posen wie-
dzieli swoje. To dzieło „na-
szych harcerzyków” – mówi-
li z dumą i opinie takie mu-
siały dotrzeć na Ritterstrasse 
(ulicę Rycerską, obecnie Nie-
złomnych), gdzie swą siedzi-
bę miało gestapo. 

Przed wybuchem wojny 
Związek Harcerstwa Polskie-
go skupiał tysiące wychowy-
wanych w duchu patriotycz-
nym dziewcząt i chłopców. 
W tragicznych dniach wrze-
śnia 1939 roku w wielu miej-
scowościach organizowano 
Pogotowie Harcerskie, a star-
si skauci brali udział w obro-
nie swych miejscowości, 
działając w łączności, służ-
bie informacyjnej i sanitar-
nej. Po zakończeniu walk wła-
śnie harcerze pierwsi prze-
chodzili do działalności kon-
spiracyjnej. 

W pierwszych tygo-
dniach okupacji hitlerowskiej 
w Wielkopolsce był to żywio-
łowy odruch buntu i oporu 
młodzieży. Zdzierano afisze 
i rozporządzenia władz hitle-
rowskich, błędnie informo-
wano Niemców nieznających 

FOT.  LESZEK ADAMCZEWSKI 
Widok na ulicę Fredry w Poznaniu z nieco przebudowanym po wojnie gmachem pruskiej Komisji 
Kolonizacyjnej z czasów zaborów. 

FOT. � BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W POZNANIU 
Polizei Präsidium w okupowanym Poznaniu na kolorowej wido-
kówce z około 1940 roku. 

harcerze z Szarych Szeregów: 
Zygmunt Ciesielski i Bernard 
Intek, pod komendą phm. 
Adama Plucińskiego w dniu 
2 marca 1940 roku wywiesili 
polską flagę”. 

Drugi dzień marca w 1940 
roku przypadł w sobotę. Tego 
dnia – jak podaje Czesław Łu-
czak w książce „Dzień po dniu 
w okupowanym Poznaniu” – 
z obozu przesiedleńczego na 
Głównej odszedł transport 
kilkuset Polaków do leżącego 
w Generalnym Gubernator-
stwie Ostrowca Świętokrzy-
skiego. W Posen nadal szalał 
antypolski terror, chociaż na 
ulicach stolicy Kraju Warty 
nie był on widoczny. Normal-
nie kursowały tramwaje, jeź-

Gdy we wrześniu 1939 
roku Wielkopolska wpadła 
w ręce hitlerowców, koledzy 
Marciniaka ze wspomniane-
go Akademickiego Koła Har-
cerskiego utworzyli pierwszą 
konspiracyjną komendę ZHP. 
Byli to Franciszek Firlik, Jó-
zef Wiza, Roman Łyczywek, 
Witold Marcinkowski i je-
dyny z tego grona, którego 
nazwisko zapisało się złoty-
mi zgłoskami w historii Pol-
ski lat drugiej wojny świato-
wej. To doktor Franciszek Wi-
taszek, naukowiec, wynalaz-
ca, a podczas wojny lekarz-
-społecznik, który za zgodą 
władz hitlerowskich prowa-
dził w Posen gabinet lekarski, 
gdzie udzielał pomocy me-
dycznej polskim mieszkań-
com stolicy Kraju Warty. Wi-
taszek stanął na czele grupy 
konspiratorów, która w od-
powiedzi na terror i zbrod-
nie hitlerowskie postanowi-
ła walczyć z Niemcami przy 
użyciu nietypowej, ale zabój-
czo skutecznej broni: trucizn 
i chemicznych środków za-
palających. Grupa ta szyb-
ko przyłączyła się do Związ-
ku Odwetu ZWZ-AK. A sam 
Marciniak – z rekomendacji 
Kamińskiego – stanął na cze-
le konspiracyjnego harcer-
stwa polskiego. I tę zaszczyt-
ną funkcję pełnił aż do aresz-
towania 6 maja 1943 roku. 

Mały i duży sabotaż, wal-
ka zbrojna i zamachy na życie 
najbardziej krwawych przed-
stawicieli hitlerowskich władz 
okupacyjnych, rozwój pod-
ziemnego szkolnictwa i wy-
chowanie młodzieży w duchu 
patriotyzmu to tylko przykła-
dy działalności Szarych Szere-
gów, których pierwszym na-
czelnikiem był właśnie Flo-
rian Marciniak. Wśród róż-
nych przedsięwzięć harcerzy 
wymierzonych w okupanta 
było także wywieszenie bia-
ło-czerwonej flagi na kopu-
le gmachu Prezydium Policji 
w Posen. To Marciniak prze-
ważnie inicjował i patrono-
wał różnym akcjom podziem-
nego harcerstwa polskiego. 
To z grup szturmowych Sza-
rych Szeregów na ogół wywo-
dzili się żołnierze Kedywu Ko-
mendy Głównej AK. Bez dzia-
łalności Szarych Szeregów nie 
można sobie też wyobrazić 
woli walki i bohaterstwa ty-
sięcy kilku- i kilkunastolet-
nich dziewcząt i chłopców 
w tragicznych dniach Powsta-
nia Warszawskiego w sierp-
niu i wrześniu 1944 roku. Ale 
Marciniak nie dożył już dni 
powstania... 

topografii Poznania i innych 
miast, organizowano uciecz-
ki osób zagrożonych repre-
sjami. Kazimierz Janowski, 
pseudonim „Mirosław”, tak 
po latach wspominał ówcze-
sną działalność harcerską: 
„Tworzyliśmy grupę konspi-
racyjną. [...] Naszym wyczy-
nem było rozrzucenie stłuczo-
nych butelek na szosie Obor-
nickiej, a także pisanie listów 
z pogróżkami do urzędników 
niemieckich, których adresy 
udało się nam ustalić. były to, 
jakby to dziś określić, począt-
ki małego sabotażu”. Dzie-
łem harcerzy były też ulot-
ki, które jesienią 1939 roku 
pojawiły się na poznańskich 
murach, wzywające Polaków 
do „wytrwania aż do zwycię-
stwa”, a w pobliskich Obor-
nikach grupa harcerzy zaczę-
ła wydawać biuletyn z nasłu-
chu radiowego, co przy od-
cięciu ludności polskiej od 
źródeł niezależnej od władz 
hitlerowskich informacji mia-
ło niebagatelne znaczenie. 

W tej sytuacji wywiesze-
nie biało-czerwonej flagi na 
kopule gmachu Prezydium 
Policji w Posen było szcze-
niackim wygłupem, mogą-
cym przynieść więcej szkód 
niż pożytku. Normalnej miary 
nie da się jednak przykładać 
do codzienności okupacyjnej 
nocy w Poznaniu. Ta szybko 
zresztą ściągnięta biało-czer-
wona przypominała pozba-
wionym wszelkich praw Po-
lakom, że Polska odradza się 
w formie państwa podziem-
nego. I ostrzegała Niemców, 
że zmiana nazwy Poznań na 
Posen jest tymczasowa. 

W organizowaniu patrio-
tycznej konspiracji młodzieżo-
wej ważną rolę pełnili człon-
kowie kół starszoharcerskich, 
zwłaszcza prężnego w Pozna-
niu Akademickiego Koła Har-
cerskiego imienia Heliodora 
Święcickiego. Członkiem te-
go koła był harcmistrz Flo-
rian Marciniak. Urodził się 
on 4 maja 1915 roku w Go-
rzycach niedaleko Kościana. 
W dziesiątym roku życia przy-
jechał do Poznania i zamiesz-
kał u starszego o 6 lat brata 
Antoniego. Tak w szkole śred-
niej, jak i podczas studiów 
prawniczych na Uniwersyte-
cie Poznańskim Florian Mar-
ciniak czynnie uczestniczył 
w działalności harcerskiej. 
Zbiórki, wycieczki i obozy wy-
pełniały mu wolny po nauce 
czas. A nie miał go wiele, po-
nieważ udzielaniem korepe-
tycji zarabiał na utrzymanie. 
Pod koniec studiów, które 
ukończył w 1938 roku, Mar-
ciniak pełnił funkcję zastęp-
cy komendanta Harcerskiej 
Szkoły Instruktorskiej w Gór-
kach Wielkich koło Skoczowa. 
Jej komendantem był Alek-
sander Kamiński, legenda 
polskiego harcerstwa, który 
wkrótce zadecyduje o wojen-
nych losach młodego Wielko-
polanina. W maju 1938 ro-
ku Marciniak został najmłod-
szym harcmistrzem w ZHP. 
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W atmosferze radosnego oczekiwania W atmosferze radosnego oczekiwania 
na Boże Narodzenie oraz Nowy Rok na Boże Narodzenie oraz Nowy Rok 

proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia 
pomyślności i wszelkiego dobra. pomyślności i wszelkiego dobra. 

Niech ten czas będzie okazją Niech ten czas będzie okazją 
do odpoczynku w rodzinnym gronie, do odpoczynku w rodzinnym gronie, 
aby w 2017 rok wejść z optymizmem aby w 2017 rok wejść z optymizmem 

i siłami do podejmowania nowych wyzwań i siłami do podejmowania nowych wyzwań 
oraz realizacji planów.oraz realizacji planów.

                                                            
Jan Grabkowski

Starosta Poznański
z Zarządem Powiatu w Poznaniu
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ZaskakujZaskakująąco mico miłłychych
prezentprezentóów gwiazdkowychw gwiazdkowych

oraz roraz róównie miwnie miłłych ych 
niespodzianekniespodzianek

w caw całłym roku 2017ym roku 2017  

żżyczycząą
Monika i Tomasz MaMonika i Tomasz Mańńkowscykowscy

Wydawcy Wydawcy 
„„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGOTwojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO””

z Zespoz Zespołłem Redakcyjem Redakcyjnymnym
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21 listopada w Starostwie Powiato-
wym w Poznaniu odbyło się spotka-
nie konsultacyjne projektu Strategii 
Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 
2030 roku. Projekt Strategii przy-
gotowało Centrum Badań Metropo-
litalnych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. W spotka-
niu uczestniczyli między innymi 
Senatorowie RP Jadwiga Rotnicka 
oraz Piotr Florek. Przybyłych gości 
powitał Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański.

Powiat Poznański od lat konsekwentnie reali-
zuje politykę rozwoju w oparciu o dokumen-

ty programowe, ze strategią rozwoju na czele. 
Pierwsze opracowanie tej rangi zostało sporzą-
dzone w 2006 roku i obejmowało lata 2006-
-2013, a jego ustalenia były wdrażane przez 
ostatnie lata. W 2012 roku Strategia ta zosta-
ła zaktualizowana do 2015 roku. Od tego czasu 
zmianie uległo wiele czynników mających wpływ 
na rozwój powiatu.

Ostatnie 10 lat to bardzo dynamiczny okres 
w rozwoju Powiatu Poznańskiego. Liczba miesz-
kańców zwiększyła się o 24% z 295 tys. do 366 
tys., liczba mieszkań o 38% z 87,3 tys. do 121 
tys., a liczba podmiotów gospodarczych wzrosła 
o 49% z 37,5 tys. do 55,9 tys. Miasto Poznań i Po-
wiat Poznański stanowią trzeci największy ośro-
dek dojazdów do pracy w Polsce z liczbą ponad 
135 tys. osób przyjeżdżających. Na koniec 2015 
roku stopa bezrobocia w powiecie poznańskim 
wynosiła zaledwie 2,9%, a od 2006 roku utrzy-
muje się na poziomie poniżej 5%. 

Już tych kilka liczb świadczy o tempie i ska-
li zmian społeczno-gospodarczych w powiecie 
poznańskim. Prognozy demograficzne i gospo-

Konsultacje projektu 
Strategii Rozwoju Powiatu 
Poznańskiego do 2030 r.

Nagrodzono krwiodawców
29 listopada, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na uro-
czystym spotkaniu, będącym drugą częścią posiedzenia Komisji Polityki 
Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Poznaniu, zostali wyróżnie-
ni najbardziej Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi Powiatu Poznańskiego. 

– W ten sposób chcemy 
Wam podziękować za to, co 
robicie. Bo każda krew jest da-
rem życia – mówił starosta po-
znański Jan Grabkowski.

To właśnie on, w towarzy-
stwie członka Zarządu Powiatu 
w Poznaniu Zygmunta Jeżew-
skiego, wręczał specjalne me-
dale najbardziej zasłużonych 
krwiodawcom. Zostali oni wy-
typowani przez siedem klubów 
HDK oraz jedno stowarzyszenie 
działające na terenie powiatu 
poznańskiego. W trakcie spo-
tkania wyróżniono także preze-
sów wszystkich klubów. W tym 
przypadku nagrody wręczali 
starosta poznański oraz Piotr 
Burdajewicz, przewodniczący 
Rady Powiatu w Poznaniu.

Uroczystość uświetnił wy-
stęp Magdaleny Pawelec i pia-
nisty Michała Rukszy, którzy 
zaprezentowali piosenki z re-
citalu „Cztery strony kobiety”. 
Magdalena Pawelec, to aktor-
ka, absolwentka Akademii Te-
atralnej w Warszawie oraz Wy-
działu Sztuki Lalkarskiej w Bia-

łymstoku. Śpiewała i tańczyła 
w wielu musicalach oraz baj-
kach muzycznych dla dzieci.

Osoby uhonorowane
HDK PCK „ Błękitna 

Kropelka” w Biedrusku - 
prezes: Paweł Kolosz oraz An-
na Ankiewicz, Paweł Kolosza, 
Arkadiusz Mikołajczyk, Magda-
lena Przystałowska, Tomasz Ży-
tek.

HDK PCK w Czerwo-
naku - prezes: Robert Sen-
drowicz oraz Agnieszka Biwan, 
Ewa Dux, Włodzimierz Judek, 
Andrzej Kozajda, Robert Sen-
drowicz.

HDK PCK „Lubonian-
ka” w Luboniu - prezes: Je-
rzy Zieliński oraz Marek Cichy, 
Roman Komischke, Maciej Ku-
biś, Janusz Kukulski, Diana Kra-
sowiak.

HDK PCK w Komorni-
kach - prezes: Zdzisław Wle-
klak oraz Cezary Cybulski, Mał-
gorzata Degórska, Marek Polo-
winski, Robert Witkowski, Zdzi-
sław Wleklak.

HDK PCK im. Floriana 

w Kórniku - prezes: Andrzej 
Szyc oraz Ireneusz Bembni-
sta, Grzegorz Górski, Zbigniew 
Grzelak, Tomasz Majchrzycki, 
Grzegorz Świerczyński.

HDK PCK „ Goślinia-
cy” w Murowanej Goślinie 
- prezes: Stanisław Woźniak 
oraz Patrycja Dratwa, Anna Je-
rzykowska, Natalia Marchew-
ka, Monika Pietrowniak, Anna 
Woźniak.

HDK PCK w Swarzę-
dzu - prezes: Eugeniusz Jacek 
oraz Andrzej Czerwiński, Da-
niel Czerwiński, Barbara Idczak, 
Łukasz Izydorek, Mariola Jab-
czyńska.

Stowarzyszenie „Dar 
Serc” w Tarnowie Podgór-
nym - prezes: Wojciech Jan-
czewski oraz Wojciech Jan-
czewski, Przemysław Kos, Da-
nuta Krzyżańska, Małgorzata 
Prętka, Jolanta Siekierska.

TOMASZ SIKORSKI
Wydział Promocji 

i Aktywności SpołecznejFOT. � TOMASZ SIKORSKI

darcze zapowiadają kontynuację tych trendów 
również w najbliższych 15 latach. Według pro-
gnozy GUS w 2030 roku liczba ludności zamiesz-
kująca powiat poznański wyniesie 456.420 osób 
i będzie zbliżać się do liczby mieszkańców miasta 
Poznania (według prognozy w 2030 roku Poznań 
zamieszkiwać będzie 488.226 osób). Już dzisiaj 
ze względu na liczbę mieszkańców - prawie 370 
tys. - powiat poznański dysponuje największym 
potencjałem demograficznym w skali kraju (wy-
przedzając powiaty ziemskie: krakowski, kielec-
ki i rzeszowski).

Gwałtowny wzrost liczby ludności nie pozo-
staje bez wpływu na kwestie związane z zarzą-
dzaniem publicznym, stawiając przed władzami 
Powiatu Poznańskiego nowe wyzwania rozwo-
jowe. Głównym problemem stało się zaspoko-
jenie potrzeb zwiększających się grup społecz-
nych oraz minimalizowanie negatywnych skut-

ków związanych z szybkim przyrostem zabudo-
wy mieszkaniowej i jej wpływem na środowi-
sko naturalne.

Na spotkaniu konsultacyjnym 21 listopada 
została zaprezentowana nowa Strategia Rozwoju 
Powiatu Poznańskiego - cele, jakie stawia sobie 
Samorząd Powiatowy w perspektywie czasu do 
2030 roku oraz katalog działań, za pomocą któ-
rych poszczególne cele będą realizowane. Strate-
gia Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku 
opiera się na wynikach diagnozy kluczowych dla 
funkcjonowania Powiatu dziedzin. Novum Stra-
tegii jest oparcie jej na wynikach badań ankie-
towych mieszkańców powiatu. Dzięki nim pozy-
skano informacje na temat warunków życia, za-
dowolenia z usług świadczonych przez jednostki 
organizacyjne Powiatu, a także priorytetów i po-
stulatów, co do rozwoju Powiatu Poznańskiego 
w przyszłości.

Misja Powiatu Poznańskiego brzmi:

Rozwijamy potencjał społeczny 
i gospodarczy naszego Powiatu dla 
dobra jego mieszkańców, dbając 

o środowisko przyrodnicze w myśl zasad 
zrównoważonego rozwoju.

Tak określona misja pozwala na wyznaczenie 
wizji Powiatu, rozumianej jako projekcja stanu 
do jakiego dąży społeczność lokalna i reprezen-
tująca ją władza samorządowa w perspektywie 
2030 roku. Ze względu na nadrzędny cel rozwoju 
Powiatu, jakim jest zapewnienie jego mieszkań-
com wysokiej jakości życia oraz utrzymanie silnej 
pozycji konkurencyjnej Powiatu w skali kraju, re-
alizowana będzie następująca wizja rozwoju Po-
wiatu Poznańskiego:

Powiat Poznański, tworząc z miastem 
Poznań wielkomiejską Metropolię, rozwija 

się dynamicznie i zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. 

Mieszkańcy Powiatu mają dobry 
dostęp do miejsc pracy, edukacji, opieki 
zdrowotnej, kultury i wypoczynku oraz 

zapewnione czyste środowisko i poczucie 
bezpieczeństwa publicznego.
Nowoczesna gospodarka, lokalny 

kapitał społeczny i wysoki poziom usług 
publicznych, gwarantują stały rozwój 

demograficzny i gospodarczy Powiatu oraz 
wysoki w skali kraju poziom życia jego 

mieszkańców.

KAMILA WOJSZCZ
Inspektor ds. Strategii Rozwoju 

Powiatu Poznańskiego

FOT. � TOMASZ SIKORSKI
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NOWOŚCI WYDAWNICZE„Jaszczur” 
z „Twojego TYGODNIA”
Nasz redakcyjny Kolega – Redaktor Andrzej 
Górczyński lubi zaskakiwać i ciągle zaskakuje. 
Ostatni raz kilka dni temu, gdy… zdobył trzecie 
miejsce w „Wyścigu Jaszczurów”. 

„Wyścig Jaszczurów” - Fe-
stiwal Niezależnej Twórczo-
ści Filmowej i Fotograficznej 
Osób Dojrzałych 60+, organi-
zowany przez Polskie Towa-
rzystwo Artystów, Autorów, 
Animatorów Kultury (PTA-
AAK) miał w tym roku siódmą 
edycję i ta siódemka okaza-
ła się szczęśliwa dla Andrzeja 
– „naszego” człowieka. 

Podczas Gali Konkursowej 
w Kinie MUZA okazało się, 
że ten młody senior (w przy-
szłym roku będzie miał do-
piero 70 lat)  zdobył w „Wy-
ścigu Jaszczurów” trzecie 
miejsce. Ponieważ samorząd 
miasta Poznania sfinansował 

Festiwal, to statuetkę i na-
grodę wręczył naszemu re-
dakcyjnemu koledze zastęp-
ca prezydenta Jędrzej Solar-
ski. Ponieważ ambasadorem 
tegorocznej edycji Festiwa-
lu „Wyścig Jaszczurów” była 
włoska piosenkarka i aktorka 
Farida, to również od niej An-
drzej Górczyński przyjmował 
gratulacje. 

Oczywiście Redakcja 
„Twojego TYGODNIA WIELKO-
POLSKIEGO” – dumna i blada 
– przyłącza się to tych gratu-
lacji, przedstawiając niektóre 
obrazy z nagrodzonego cyklu 
fotografii „Samoloty rysują, 
malują na niebie...”. (red)

Basia i zwierzaki. Zestaw 
kreatywny Zofia Stanecka, 
ilustrator Marianna Oklejak, 
wiek 3-7 lat, cena 49,99 zł, 
Wydawnictwo Egmont.

Basia, Janek i Franek ko-
chają zwierzaki! Jakby to było 
mieć w domu dinozaura, ty-
grysa, misia koalę albo rodzi-
nę żółwi?! A wszystkie zwierzę-
ta jednocześnie?... Gdzie najle-
piej czułby się krokodyl? Chy-
ba w wannie! Nietoperz mógł-
by nocować na karniszu, a kro-
wa na kanapie w salonie. No-
wa opowieść o Basi, a do tego 
68 zwierząt do samodzielnego 
złożenia i 6 arkuszy naklejek. 

Świat według Clarksona. Tak 
jak mówiłem Jeremy Clark-
son, tłumaczenie  Michał 
Strąkow, cena 39,99 zł, Wy-
dawnictwo Insignis.

Część 6 serii skrzy się hu-
morem, pęka w szwach od licz-
by opisywanych absurdów i za-
wiera niezdrową dawkę zdro-
wego rozsądku. W najnowszej 
książce Jeremy zgłębia mecha-
nizmy rządzące naszym życiem 
- w skali lokalnej i globalnej - 
i odkrywa, jak je ulepszyć, by 
codzienność stała się znośna. 

To pomysły genialne w swojej 
prostocie! Dowiemy się mię-
dzy innymi: jak z wieszaka na 
ubranie zrobić wykrywacz idio-
tów,  dlaczego największe szan-
se na przeżycie apokalipsy ma-
ją najmniej męscy z mężczyzn 
i w jakiej branży najłatwiej zbić 
kapitał na oszustwie...

Człowiek obiecany Paweł 
Majka, Seria Uniwersum Me-
tro 2033, cena 39,99 zł, Wy-
dawnictwo Insignis. 

Kontynuacja bestsellero-
wej Dzielnicy obiecanej, pierw-
szej polskiej powieści w Uni-
wersum Metro 2033. Dmitry 
Glukhovsky tak ją rekomen-
duje: „Paweł Majka zaprasza 
do przeżycia nowej przygody 
w ruinach postapokaliptyczne-
go Krakowa – niegdyś miasta 
polskich królów. W roku 2033 
ma ono zupełnie innych wło-
darzy… Nowa powieść Pawła 
Majki wciąga, zaskakuje i zwo-
dzi. Uważajcie! Wiele rzeczy 
wcale nie jest takimi, jakimi się 
wydają”.

Hygge. Marie Tourell Soder-
berg, cena 39,99 zł, Wydaw-
nictwo Insignis.

Hygge („huu-ge”) to sło-
wo określające filozofię życia, 
która czyni Duńczyków naj-
szczęśliwszym narodem na 
świecie. Nie ma odpowied-
nika w języku polskim, a opi-
suje chwile szczęścia, ciepła 
i bliskości, które możemy od-
naleźć w najzwyklejszych sy-
tuacjach. Uczucie hygge po-
jawia się, kiedy przybierasz 
ulubioną pozycję na kanapie 
z ciekawą książką albo jesz 
pyszny posiłek z przyjaciółmi. 
Nie wszyscy jednak potrafimy 
wygospodarować czas na ta-
kie momenty. 

Milion cudownych listów Jo-
di Ann Bickley, cena 34,99 zł, 
Wydawnictwo Insignis.

Kiedy Jodi Ann Bickley 
miała 5 lat, zmarła jej uko-
chana babcia. Mama zachę-
ciła ją, by napisała list do 
babci, i zapewniła, że listo-
nosz dostarczy go do nieba. 
Dziewczynka zapamiętała, jak 
to pocieszyło nie tylko ją, ale 
i mamę. Jako nastolatka Jo-
di zaczęła pisać pełne opty-
mizmu liściki i notki, którymi 
podnosiła na duchu niezna-
jomych. Gdy zachorowała na 
zapalenie mózgu i na długie 
tygodnie trafiła do szpitala, 
założyła stronę internetową, 
zachęcając tych, którym nie 
układa się w życiu, by skon-
taktowali się z nią, a ona na-
pisze do nich pokrzepiające 
listy. Odzew był nieprawdo-
podobny. Inspirująca histo-

ria Jodi i jej miliona cudow-
nych listów. 

Takie tam Jan Dabrowsky, ce-
na 39,99 zł, Wydawnictwo In-
signis. 

JDabrowski - jeden z naj-
bardziej znanych polskich 
Youtuberów (ponad 1 milion 
subskrypcji, ponad 135 milio-
nów wyświetleń filmów), zna-
ny również jako Jasiu, pierwsze 
kroki na Youtube stawiał w ro-
ku 2011. Największą popular-
ność przyniosły mu gry dla na-
stolatków. Regularnie spotyka 
się ze swoimi widzami i organi-
zuje dla nich wspólne wyjazdy. 
Książka adresowana do odbior-
ców jego kanałów (12+), za-
wiera wszystko, co fanki chcia-
łyby wiedzieć o swoim idolu 
i elementy poradnika, komik-
sy, zdjęcia z rodzinnych albu-
mów. Janek podpowie, jak mą-
drze prowadzić swój youtubo-
wy kanał i kręcić filmiki, w co 
się ubrać, by fajnie wyglądać i  
jak pokonać nieśmiałość. 

Neo-Nówka. Schody do nie-
ba Radosław Bielecki, Mi-
chał Gawliński, Krzysztof  Py-
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Sanatorium WodnikSanatorium Wodnik
ul. Sienkiewicza 9ul. Sienkiewicza 9

 72-600 Świnoujście 72-600 Świnoujście
 tel./fax 91 321 27 96 tel./fax 91 321 27 96
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Wspaniały, 
życzliwy personel, 
smaczne, pyszne 

wyżywienie 
– mówią 

kuracjusze

Styczeń, luty, 
marzec, kwiecień 

2017 - zapraszamy 
także na ferie, 

pobyty hotelowe 
i wczasowe

NOWOŚCI WYDAWNICZE

zia, Roman Żurek, Biografie, 
wspomnienia, cena 39 zł, 
Prószyński i S-ka.

Tej książki miało nie być, 
a kłótnia na temat jej powsta-
nia sama w sobie byłaby nie-
złym kabaretem. Bo Roman 
Żurek, Michał Gawliński i Ra-
dosław Bielecki są w tym abso-
lutnymi mistrzami. Teraz człon-
kowie Neo-Nówki debiutują ja-
ko autorzy książki. Dlatego jest 
w niej zaskakująco dużo o sek-
sie i jeszcze więcej o narkoty-
kach, książkach i innych używ-
kach. Do tego kulisy powsta-
nia słynnego „Nieba”. A na de-
ser niepublikowane, a zarazem 
mocno obciążające zdjęcia 
i najlepsze skecze Neo-Nówki 
w wersji do przeczytania.

Od koła do Formuły 1. Histo-
ria motoryzacji Michał Gąsio-
rowski, ilustratorzy: Agniesz-
ka Surma, Malwinka Surma, 
Przemek Surma, wiek 6-14, 
cena 39.90 zł Nasza Księgar-
nia.

Z tej książki dowiecie się 
między innymi dlaczego Ford 
T to najważniejszy samochód 
XX wieku, jak na rozwój moto-
ryzacji wpłynął Arnold Schwa-
rzenegger oraz w jaki sposób 
Rolls z Royce’em stworzy-
li najbardziej luksusowe au-
to świata. Przedstawimy rów-
nież najważniejsze auta pol-
skiej produkcji  i wytłumaczy-
my, czym różni się pick-up od 
coupé i jak działa silnik.. A po-
nieważ człowiek wciąż marzy 
o tym, by poruszać się szyb-
ciej i szybciej, zdradzimy, jaki 
jest aktualny rekord prędkości 
samochodu i jak trudno było 
go osiągnąć. 

Pod skrzydłami miłości Iza-

bela M. Krasińska, cena 34,90 
zł, Wydawnictwo Poznań-
skie.

Marty świat legł w gru-
zach. Gdy uświadomiła so-
bie, że związek, w którym 
tkwi od lat, nie ma szansy 
na przyszłość, omal nie zgi-
nęła. Jej samochód uderzył 
w drzewo. Ale choć otarła się 
o śmierć, tak naprawdę zy-
skała nowe życie… Między 
dziewczyną a strażakiem, 
który wyciągnął ją z wraku 
auta, zaczyna rodzić się uczu-
cie. Niestety miłość czasa-
mi nie wystarcza… Co robić, 
gdy los rzuca kłody pod no-
gi, a z pozoru najlepsze roz-
wiązania nie są spełnieniem 
marzeń? 

Mamy dla naszych 
Czytelników 3 książki Pod 
skrzydłami miłości od Wy-
danictwa Poznańskiego. 
Prosimy o szybkie przysła-
nie maila na adres: na-
grody.twoj.tydzien@wp.
pl  z hasłem Skrzydła Mi-
łości i odpowiedzią na py-
tanie, kim byli głowni bo-
haterowie książki.

CIEŃ SUŁTANA Maria Paszyń-
ska,  cena 36,90, Wydawnic-
two Czwarta Strona.

Gdzie kończy się „Wspa-
niałe stulecie” zaczyna się 
ta powieść. Jest rok 1566. 
Sulejman Prawodawca wy-
rusza na kolejną wyprawę 
przeciwko Habsburgom. 
Kampania ma być zwycię-
stwem Imperium Osmań-
skiego nad chrześcijań-
ską Europą. Niespodziewa-
nie sułtan Sulejman umie-
ra, a wielki wezyr Mehmed 
Pasza Sokollu postanawia 
zataić ten fakt przed woj-
skiem, aby nie dopuścić do 
rozpadu Imperium Osmań-
skiego… Udane połączenie 
historii i fikcji literackiej, 
w której na tle wielkiej po-
lityki, intryg, spisków, zdrad, 
zamachów i walki o władzę 
rozgrywają się ludzkie dra-
maty.

Beria. Oprawca bez skazy 
Françoise Thom, tłumacze-
nie Krystyna Antkowiak, Se-
ria Oblicza zła, Literatura fak-
tu historia, cena 99 zł, Pró-
szynski i S-ka.

W historii Związku Sowiec-
kiego nie ma okresu równie 
pasjonującego, jak ten, któ-
ry nastąpił bezpośrednio po 
śmierci Stalina, i mało jest 
spraw równie tajemniczych, 
jak śmierć Ławrientija Berii, 
odsuniętego od władzy wsku-
tek spisku Chruszczowa, Ma-
lenkowa i Mołotowa i straco-
nego w 1953r. Odpowiedzial-
ny za cierpienia i śmierć nie-
zliczonych ofiar sowieckiego 
komunizmu, także Polaków, 
w szczególności zaś za śmierć 
polskich oficerów w Katyniu, 
Beria w pełni zasłużył na mia-
no największego stalinowskie-
go zbrodniarza, sadystycznego 
kata, diabolicznej bestii nie-
zmierzonych osobistych ambi-
cjach. Jednak upadek Związku 
Sowieckiego i otwarcie archi-
wów niespodziewanie ukaza-
ło jeszcze jeden, paradoksal-
ny wymiar jego wizerunku. Po 
śmierci Stalina, Beria snuł sze-
roko zakrojone plany głębo-
kich ustrojowych reform, pla-
ny te stały się bezpośrednią 
przyczyną jego upadku.

Człowiek honoru? Czesław 
Kiszczak w rozmowie z Je-
rzym Diatłowickim, Biogra-
fie, wspomnienia, cena 45 zł, 
Prószynski i S-ka.

Niepublikowana dotych-
czas spowiedź generała Kisz-
czaka i więcej dokumentów, 
niż IPN znalazł w tak zwanej 
„szafie Kiszczaka”. W efekcie 
niemal 20-letniej znajomości 

były szef MSW dopuścił au-
tora nie tylko do prywatne-
go domowego archiwum, ale 
także zwierzał mu się z sekre-
tów swojego życia i sensa-
cyjnych informacji na temat 
najnowszej historii Polski. Są 
skomplikowane relacje Kisz-
czaka z generałem Jaruzel-
skim. Poznajemy kulisy wy-
darzeń Grudnia 70, przygo-
towań do wprowadzenia sta-
nu wojennego, a później spo-
tkań w Magdalence i obrad 
Okrągłego Stołu. Poznajemy 
także szczegóły planowanego 
przez MSW zamachu na Ada-
ma Michnika i różne sekrety 
partyjnych towarzyszy.

Echo Henry James, tłumacze-
nie Magdalena Moltzan-Mał-
kowska,  cena 35 zł, Prószyń-
ski i S-ka.

Po raz pierwszy w Polsce! 
Trzyosobowa amerykańska 
rodzina przyjeżdża do Paryża 
zakosztować wielkiego świa-
ta. Podczas rejsu poznają mło-
dego korespondenta amery-
kańskiej gazety, który oferu-
je się zostać ich przewodni-
kiem, nie kryjąc przy tym za-
uroczenia jedną z córek. Los 
stawia na ich drodze Gastona 
Proberta, który zakochuje się 
z wzajemnością w wybrance 
dziennikarza i prosi ją o rę-
kę. Pełna uroku komedia sytu-
acyjna, kąśliwa satyra na sno-
bizm europejskich wyższych 
sfer, na tle naiwnej, bezpre-
tensjonalnej postawy głównej 
bohaterki.

Gra w kości Einsteina i kot 
Schrödingera. Zmagania 
dwóch geniuszy z mechani-
ką kwantową i unifikacją fi-
zyki Paul Halpern, tłumacze-
nie Marek Krośniak, Popular-
nonaukowe, cena 42 zł, Pró-
szyński i S-ka.

Czy Wszechświatem rzą-
dzi przypadek? Ani Albert 
Einstein, ani Erwin Schrödin-
ger nie mogli się pogodzić 
z najbardziej niedorzecznym 
aspektem mechaniki kwan-
towej – indeterminizmem. 
Żywili głębokie przekonanie, 
że pod powierzchnią pozor-
nie przypadkowych zjawisk 
kwantowych wszystko musi 
być ściśle określone, a tym 
samym przewidywalne. Re-
zultatem niezgody na wnio-
ski płynące z teorii kwan-
tów – chociaż to Einstein dał 
impuls do jej sformułowa-
nia, a Schrödinger był jed-
nym z jej twórców – stała 
się przyjaźń dwóch geniuszy 
i ich bezpardonowa rywali-
zacja w poszukiwaniu Teorii 
Wielkiej Unifikacji. 

Jak zbudować samochód? 
Techniczna historyjka Mar-
tin Sodomka, tłumaczenie Jo-

anna Iwaszko, dzieci i mło-
dzież, cena 26 zł, Prószyń-
ski i S-ka.

Szczur Arnie, którego po-
znaliśmy, gdy wraz z przy-
jaciółmi budował moto-
cykl (pierwsza książka z serii 
„Techniczna historyjka”) tym 
razem buduje z kumplami 
prawdziwe auto! Dzięki swo-
jej pomysłowości i umiejęt-
ności współpracy przyjaciele 
osiągają sukces. A mały czy-
telnik wie nie tylko, jak działa, 
ale również jak skonstruowa-
ny jest samochód. Wszyst-
ko zobaczy na świetnych ry-
sunkach Martina Sodomki 
i prawdziwych technicznych 
schematach. 

Kim jest Bob Dylan? Jim 
O’Connor, ilustracje John 
O’Brien, tłumaczenie Adrian 
Markowski, dzieci i młodzież, 
cena 19,90 zł, Prószyński i S-
-ka.

Kim jest Bob Dylan? Ame-
rykańskim piosenkarzem? 
Kompozytorem? Autorem 
tekstów piosenek? Poetą? 
Jak chłopiec z małego ame-
rykańskiego miasteczka zy-
skał uznanie, podziw i sza-
cunek? Jak zdobył wielką sła-
wę i otrzymał literacką Na-
grodę Nobla? Czym jest li-
teracka Nagroda Nobla? Kto 
i za co może ją otrzymać? 
Odpowiedzi na te wszyst-
kie pytania, a także wiele in-
nych, znajdziecie w książce 
„Kim jest Bob Dylan?”.Se-

Dokończenie na stronie 14
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DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 

Specjalista pediatra, pulmunolog 

i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 

Diagnostyka nawracających infekcji 
dróg oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

Swarzędz os. Raczyńskiego 3/27 (domki) 

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

Wizyty domowe 
nagłe przypadki codziennie 

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

ria Wielcy i sławni przedsta-
wia pasjonujące historie wy-
bitnych artystów, uczonych, 
sławnych odkrywców i wy-
nalazców.

Ostatnia z rodu Brontë Ca-
therine Lowell, tłumaczenie 
Magda Witkowska, cena 42 
zł, Prószyński i S-ka.

Samantha Whipple po 
śmierci ojca według po-
wszechnej opinii staje się 
dziedziczką skarbu w posta-
ci licznych pamiętników, ob-
razów, listów oraz rękopisów 
powieści pozostawionych 
przez znane przedstawicielki 
rodu Brontë. Wedle znawców 
tematu rodzina od lat skrzęt-
nie skrywa skarby przed świa-
tem. Samantha tymczasem 
żyje w przekonaniu, że nic ta-
kiego nie istnieje. Gdy po-
dejmuje studia na Oksfor-
dzie, zgłębiając tajniki litera-
tury pod okiem przystojnego, 
choć nieprzeniknionego pro-
fesora, przekonuje się jed-
nak, że mityczne przedmioty 
z przeszłości istnieją.

Co cieszy Alberta?  Gunil-
la Bergström, tłumaczenie 
Katarzyna Skalska, ilustracje 
Gunilla Bergström, wiek 3+, 
cena 24,90 zł, Wydawnictwo 
Zakamarki.

Czy święta nie mogłyby 
trwać cały rok? Dlaczego mu-
szą się kończyć? Albert i ta-
ta są załamani, nie chcą, by 
znów nastały zwyczajne dni, 
nie chcą wracać do przed-
szkola i do pracy. Tymczasem 
babcia jest w świetnym hu-
morze. Czyżby miała na ten 
temat inne zdanie? Dzieci 
rozpoznają w Albercie swoje 
zachowania i emocje.

O zimie  Görel  Kr ist ina 
Näslund, ilustracje Kristi-

na Digman, tłumaczenie Ka-
tarzyna Ottosson, wiek 3+, 
cena 24,90 zł, Wydawnictwo 
Zakamarki. 

Któregoś dnia świat się 
zmienia. Wszystko jest jak za-
czarowane – ziemia pokrywa 
się śniegiem, a jezioro lodem. 
Nadeszła zima! Przepiękne 
zimowe ilustracje i garść zi-
mowych faktów przyprawio-
nych szczyptą poezji na pew-
no spodobają się każdemu 
przedszkolakowi spragnione-
mu śniegu!

Wiktorio, I love you Ma-
ja Hjertzell, ilustracje Anna 
Nilsson, tłumaczenie Mar-
ta Wallin, wiek 6+, cena 
34,90 zł , Wydawnictwo Za-
kamarki. 

Czasem dzieją się przy-
kre rzeczy. Na przykład gi-
nie ci kot albo mama posta-
nawia urządzić ci przyjęcie 
urodzinowe, choć ty wca-
le tego nie chcesz. Czasem 
jednak dzieją się też do-
bre rzeczy. Na przykład do 

pobliskiego domu wprowa-
dza się bibliotekarka, która 
parkuje książkobus na two-
im podwórku. Gdy 9-letnia 
Linn poznaje bibliotekarkę 
Wiktorię, od razu czuje, że 
wszystko zmieni się na lep-
sze.

Zakochałem się w Milenie 
Per Nilsson, ilustracje Pija Lin-
denbaum, tłumaczenie Mar-
ta Rey-Radlińska, wiek 6+, 
cena 24,90 zł, Wydawnictwo 
Zakamarki.

Dawid zakochał się w Mi-
lenie. Ona jednak go nie wi-
dzi. Co powinien zrobić, że-
by zwróciła na niego uwa-
gę? Czy ma być zabawny, czy 
grać twardziela, a może za-
imponować wiedzą? Każde-
go dnia wypróbowuje nowy 
sposób. Czy któryś z nich za-
działa? Świetne opowiadanie 
o pierwszych krokach w re-
lacjach damsko-męskich, 
z perspektywy 9-10-letniego 
chłopca. Na poważnie i z hu-
morem.
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Zapobiega i leczy
GROPRINOSIN- zwalcza 

wirusy i zwiększa odporność 
organizmu na kolejne infek-
cje. Można go stosować zapo-
biegawczo, gdy wszyscy wo-
kół zarażają albo gdy zaczyna 
się infekcja wirusowa, żeby 
wspomóc organizm w proce-
sie wyzdrowienia. Groprino-
sin jest dostępny bez recepty 
w postaci tabletek (dla mło-
dzieży i dorosłych) oraz syro-
pu o malinowym smaku dla 
dzieci (od 1 roku życia). Sy-
rop 150 ml ok. 21 zł, tabletki 
20 szt. ok 25 zł.

PE o łamaniu prawa w Polsce
Parlament Europejski 14 grudnia przyjął re-
zolucję, wzywając rząd Polski do rozwiązania 
kryzysu konstytucyjnego, w terminie, który 
wyznaczyła Komisja Europejska. Za przyjęciem 
tekstu, który stwierdza, że kryzys wokół Trybu-
nału Konstytucyjnego zagraża demokracji, wol-
nościom obywatelskim i praworządności w Pol-
sce opowiedziała się zdecydowana większość 
posłów. Przeciw, wraz z PiS była antyeuropejska 
mniejszość, w tym zadeklarowani przyjaciele 
Putina. 

- Wynik głosowania pokazuje jak wielu prawdziwych przy-
jaciół w Parlamencie Europejskim ma Polska - powiedział Ja-
nusz Lewandowski, przewodniczący polskiej delegacji w Gru-
pie EPL. - Są z nami posłowie, którzy reprezentują prawie 80% 
mieszkańców Unii Europejskiej. Dzisiejsza rezolucja jest świa-
dectwem ich wielkiego zaniepokojenia. To wszystko, co złe, jest 
doskonale widoczne dla demokratycznego świata. Tego nie da 
się ukryć, ani zakłamać. Przede wszystkim domagamy się opu-
blikowania wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego, 
który jest gwarantem przestrzegania prawa i wolności oby-
wateli. Europosłowie zaapelowali również do Komisji Europej-
skiej o przeprowadzenie oceny zgodności z prawem unijnym 
przyjętych przez rząd PiS ustaw o mediach publicznych, zmian 
w ustawie o policji, ustawy o prokuraturze, kodeksu postępo-
wania karnego, zmian w ustawie o służbie cywilnej, ustawy 
antyterrorystycznej i innych mogących łamać prawo unijne.

Ile zapłacimy za przejazd 
autostradą w Niemczech?
Europoseł Elżbieta Łukacijewska wspólnie z po-
słami Grupy EPL z Austrii, Belgii, Holandii, 
Czech i Luksemburga wystosowała apel do ko-
misarz UE ds. Mobilności i Transportu - Violetty 
Bulc o wyjaśnienia w związku z porozumieniem 
zawartym między Komisją Europejską a Niem-
cami. Dotyczy ono planowanego wprowadzenia 
opłat za przejazd przez terytorium Niemiec.

- Opłaty za korzystanie z dróg w Niemczech nie mogą opie-
rać się na zasadach, które w jakikolwiek sposób będą dyskry-
minowały użytkowników niemieckich dróg, którzy pochodzą 
z innych krajów. Takie działania łamią podstawowe zasady UE, 
jakimi są równość podmiotów i swoboda przepływu osób – po-
wiedziała Elżbieta Łukacijewska.

Posłowie Komisji Transportu PE zaznaczyli, że wprowa-
dzenie opłat może być ciosem dla osób i firm działających tuż 
przy granicy z Niemcami. Niemiecki minister transportu - Ale-
xander Dobrindt, który od dłuższego czasu planował wprowa-
dzić opłaty za przejazd przez terytorium Niemiec, w oczywisty 
sposób dyskryminuje inne kraje europejskie.

W Europie funkcjonuje już system opłat drogowych, tzw. 
winiety. Jest on oparty na długości czasu, w jakim dany samo-
chód znajduje się na terenie kraju. Ten system sprawdza się 
i jest sprawiedliwy wobec wszystkich. Innego zdania są Niem-
cy i niestety prognozy są niepokojące. Minister Dobrindt pla-
nuje wprowadzić wyższe opłaty skierowane tylko do obcokra-
jowców, podczas gdy obywatele Niemiec będą płacić mniej. 
Dodatkowo, nałożona na kierowców z zagranicy kwota opłat 
będzie zdecydowanie wyższa od kwot nakładanych w innych 
krajach Unii – nawet 20 euro za 10 dni.

- Dyskryminacja jest dyskryminacją. Jednym z głównych 
zadań Komisji Europejskiej jest, aby jej przeciwdziałać - pod-
kreślili posłowie.  - Proponowane porozumienie przyniesie ko-
rzyści wyłącznie obywatelom Niemiec, gdyż to oni będą otrzy-
mywali zwrot zapłaconych opłat drogowych, a obcokrajow-
cy będą płacili pełną stawkę za przejazd przez terytorium Nie-
miec. (mon)
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fesjonalnie przygotowaną do 
sportu Hondę NSX. 

Debiutujący w tym roku 
Tor Poznań Track Day Clas-
sic CUP był odpowiedzią or-
ganizatorów na rosnące zain-

Po raz kolejny poznań-
ski salon Porsche gościł 

na podsumowaniu sezonu 
uczestników, partnerów, 
przyjaciół i organizatorów 
popularnej imprezy moto-
ryzacyjnej Stoptech Tor Po-
znań Track Day – Akademia 
Sportowej Jazdy Porsche. 

- Amatorskie ściganie 
w bezpiecznych torowych 
warunkach jakie gwaran-
tuje Tor Poznań – mówi Ro-
bert Werle, prezes Automo-

MOTO

MOTO
www.twoj-tydzien.pl

Tor Poznań Track Day 
– podsumowanie sezonu
Tegoroczna Gala Podsumowania Sezonu 2016 
Stoptech Tor Poznań Track Day - Akademii 
Sportowej Jazdy Porsche Automobilklubu Wiel-
kopolski zgromadziła w Porsche Centrum Po-
znań, w weekend na początku grudnia, miłośni-
ków sztuki  i motoryzacji z całej Polski.

bilklubu Wielkopolski - z ro-
ku na rok cieszy się rosną-
cą popularnością nie tylko 
wśród kierowców ale rów-
nież widzów -  w dwudzie-
stu jeden tegorocznych edy-
cjach imprezy wzięło udział 
ponad 1200 uczestników 
oraz prawie 20 tysięcy go-
ści.

Gala podsumowania to 
okazja do wręczenia oficjal-
nych podziękowań parte-
rom cyklu – w bieżącym ro-
ku uhonorowana została fir-
ma Datexa oraz American 
Pads and Brakes, której mar-
ka Stoptech stała się tytular-
nym partnerem Tor Poznań 

Track Day – Akademia Spor-
towej Jazdy Porsche. Wrę-
czone zostały również na-
grody dla zwycięzców w po-
szczególnych klasach. 

W klasyfikacji generalnej 
sezonu osobno zostali skla-
syfikowani kierowcy TPTD 
Classic CUP oraz kierowcy sa-
mochodów współczesnych 
– zwycięzcami zostali odpo-
wiednio Adam Kunc w BMW 
M7 CSL 82’ oraz Krzesimir 
Kwasiborski prowadzący pro-

teresowanie uczestnictwem 
w amatorskiej rywalizacji 
właścicieli samochodów ma-
jących ponad 20 lat. O popu-
larności wciąż aktywnych kla-
syków w świecie amatorskie-
go motosportu, świadczy licz-
ba tegorocznych uczestników 
TPTD Classic CUP - 93.

Dzięki Porsche Centrum 
Poznań uczestnicy gali wzię-
li udział w ekskluzywnej pre-
zentacji nowego modelu Po-
rsche Panamera mające-
go swą poznańską premierę 
zaledwie przed tygodniem. 
Przed samą prezentacją, spe-
cjalnym wyróżnieniem uho-
norowany został młody kie-
rowca, zawodnik Automobil-
klubu Wielkopolski Damian 
Litwinowicz  - stały uczestnik 
Stoptech Tor Poznań Track 
Day, startujący w profesjo-
nalnym motorsporcie i odno-
szący w nim sukcesy (w se-
zonie 2016 zdobywca tytułu 
Mistrza Polski w klasie DN2 
Picanto Wyścigowych Samo-
chodowych Mistrzostw Pol-
ski).

Całość imprezy zwieńczył 
koncert poznańskiej grupy 
SNOWMAN, która zaprezen-
towała swoje najpopularniej-
sze utwory oraz doskonały 
materiał z najnowszej płyty, 
która ukaże się wkrótce. 

- Wyścigowi kierowcy 
amatorzy zakończyli Sezon 
2016 - powiedział Robert We-
rle, prezes Automobilklubu 
Wielkopolski – ale po krótkiej 
zimowej przerwie rozpoczną 
się na Torze Poznań zmaga-
nia sportowe nowego sezo-
nu, na które już dziś serdecz-
nie zapraszam!

TOMASZ MAŃKOWSKI

Na jednym baku…
Finalista plebiscytu Car of the Year 2017- Nowy 
Citroën C3  podjął 29 listopada kolejne, trudne 
wyzwanie: dojechanie na jednym zbiorniku pali-
wa (42 l) z regionu paryskiego ( L’Ile de France)  
do Hiszpanii. 

Miejski Citroën C3 bez pro-
blemu wywiązał się z te-

go zadania, potwierdzając swój 
potencjał w rzeczywistych wa-
runkach eksploatacji, przy ni-
skiej temperaturze. Jest to ko-
lejny dowód wysokiej spraw-
ności 1.6 BlueHDi 100 S&S 
współpracującego z manualną 
skrzynią biegów. Po przejecha-
niu w niespełna dziewięć go-
dzin (nie licząc czasu posto-
ju) ponad 860 kilometrów, trzy 
samochody dotarły bez kło-
potów do San Sebastian . Pa-
liwa starczyło nawet na prze-
jażdżkę po mieście i powrót do 
Biarritz. Załoga, której najszyb-
ciej skończyło się paliwo, poko-
nała ponad 860 km, a najbar-
dziej oszczędna miała na liczni-
ku 1014 km.

We wtorek 29 listopada 
trzy załogi dziennikarzy wsia-
dły do nowych Citroënów C3 
z silnikiem 1.6 BlueHDi 100, 
w wersji Shine ze wszystkimi 
opcjami, by dotrzeć do Hisz-
panii na jednym zbiorniku 
paliwa. Reguły gry były pro-
ste: przekroczyć granicę Hisz-
panii bez ponownego tan-
kowania i to w normalnych 
warunkach eksploatacji na 
trasie złożonej w 75 procen-
tach z autostrad i w 25 pro-
centach z dróg krajowych. 

W trosce o zapewnienie 
pełnej przejrzystości w reali-
zacji tego wyzwania, przyjęto 
świadomie założenia utrud-
niające zadanie: maksymal-
na masa samochodów (wer-
sja wyposażona we wszyst-

kie opcje), felgi aluminiowe 
17’’ (o wyższych oporach to-
czenia), nowe niedotarte sa-
mochody, dwie osoby doro-
słe w każdym z nich, niska 
temperatura powietrza (0° 
w chwili startu w regionie Pa-
ryża). Zalecono też załogom, 
by jadąc stosowały się do 
ograniczeń prędkości na tra-
sie. W ten konkretny sposób 
marka chciała pokazać zalety 
nowego Citroëna C3, z myślą 
o potrzebach osób wyjeżdza-
jących na wakacje.

Trzy nowe C3 1.6 BlueH-
Di 100 wyjechały z centrum 
w Vélizy-Villacoublay i bez 
kłopotów oraz ponownego 
tankowania paliwa dotarły 
do San Sebastian w Hiszpa-
nii. Średnia prędkość na tra-
sie wyniosła 120 km/h na au-
tostradzie, a na pozostałych 
odcinkach była zgodna z obo-
wiązującymi ograniczeniami 
prędkości. Po przejażdżce po 
San Sebastian, załogi uda-
ły się do Biarritz. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa pierw-
sza z nich zatrzymała się po 
pokonaniu 864 km (4,7l/100 
km ze średnią prędkością 90 
km/h), druga dotarła do ce-
lu po 888 km (4,6l/100 km ze 
średnią prędkością 89 km/h). 
Zespół, który przez cały czas 
jechała zgodnie z zasadami 
eko-jazdy, podniósł poprzecz-
kę jeszcze wyżej i pokonała 
1014 km ze średnią prędko-
ścią 84 km/h, uzyskując tym 
samym średnie spalanie na 
poziomie 4,3 l/100 km. 
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40. urodziny Muzeum 
Historii Alfy Romeo.
Muzeum Historii Alfy Romeo w Arese we Wło-
szech świętuje swoje 40. urodziny i z tej okazji 
zaprezentuje się publiczności w całkiem nowej 
odsłonie:  wystawiane samochody będą miały 
otwarte pokrywy silnika, aby móc podziwiać nie 
tylko piękne nadwozia, ale również wyrafinowa-
ną mechanikę. 

Niezwykła prezentacja od-
była się w niedzielę 18 

grudnia, z okazji 40. rocznicy 
otwarcia Muzeum. Już sam ty-
tuł wystawy - „Tylko dla pa-
sjonatów” – oznacza, że zwie-
dzanie w tym dniu było wyjąt-
kowe: bohaterem dnia było 
„sportowe serce” Alfy Romeo 
i ukryte elementy samocho-
dów. Podziwiać było można 
nie tylko silniki wielu samocho-
dów, ale również zachwycają-
ce pionowe drzwi modelu Ca-
rabo, ogromne pokrywy silnika 
Tipo 33, i - po raz pierwszy od 
1989  roku - nadwozie z włók-
na węglowego 164 ProCar.

Honorowe miejsce zare-
zerwowane było dla zwiedza-
jących, którzy przyjechali do 
Muzeum Alfą Romeo z roku 
1976: o godz. 15 mogli wziąć 
udział w pokazie, który odbył 
się na torze do prób.   

Zainaugurowane dokład-
nie 18 grudnia 1976 roku, 
Muzeum Alfy Romeo po-
wstało, aby prezentować 
szerokiej publiczności chlub-
ną historię marki. Muzeum 
zostało poddane gruntow-
nej przebudowie pod kie-
runkiem architekta Benedet-
to Camerana, po której 24 
czerwca 2015 roku, z okazji 
światowej premiery nowej 
Alfy Romeo Giulia, nastąpi-
ło otwarcie dla publiczności, 
symbolicznie potwierdzając 
odrodzenie marki. 

Muzeum to w pierwszym 
roku od otwarcia przyciągnę-
ło ponad 100 tysięcy zwie-
dzających. Placówka znajduje 
się w Arese przy viale Alfa Ro-
meo, jest otwarte dla zwie-
dzających codziennie, z wy-
jątkiem wtorku, od godziny 
10 do 18.

Audi RS 3 LMS trafiły do klientów 
16 grudnia 2016 roku Audi Sport oddało do rąk 
klientów dwa pierwsze egzemplarze Audi RS 
3 LMS. Stephan Winkelmann, dyrektor zarzą-
dzający Audi Sport GmbH i Chris Reinke, szef 
Audi Sport customer racing, przekazali nowe 
samochody turystycznej klasy TCR zespołom 
Cadspeed-Racing i Speed Factory Racing Team, 
których sezon rozpoczyna się w połowie stycznia 
2017 roku 24-godzinnym wyścigiem w Dubaju.

Audi RS 3 LMS zostało stwo-
rzone przez Audi Sport 

dla przeżywającej rozkwit ka-
tegorii samochodów tury-
stycznych TCR, która znajdu-
je sobie coraz więcej prze-
strzeni na światowych torach 
wyścigowych. Do tej klasy za-
licza się również nowa seria 
TCR Middle East, której pre-
mierowy występ połączony 

będzie z 24-godzinnym wy-
ścigiem w Dubaju, w dniach 
12-14 stycznia 2017 roku. 
Klasę samochodów TCR, we-
dług nowych przepisów, bę-
dzie można zobaczyć również 
podczas zmagań 24 h na to-
rze Nürburgring i w Długo-
dystansowych Mistrzostwach 
Świata serii VLN.

Czterocylindrowy silnik 

TFSI o pojemności 2 litrów 
i o mocy 243 kW (330 KM) 
rozpędza Audi RS 3 LMS od 
0 do 100 km/h w 4,5 sekun-
dy. Cena wariantu TCR z se-
kwencyjną, sześciostopnio-
wą, wyścigową skrzynią bie-

gów wynosi około 129.000 
euro (plus VAT). Ponadto Au-
di Sport oferuje wersję TCR 
z bezpośrednią przekładnią 
S tronic za 109.000 euro (plus 
VAT) oraz wersję Clubsport za 
99.000 euro (plus VAT). 


