
TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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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

strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 września

strona 5

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

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Dziennikarze 
wpuszczeni 
w maliny

TAK
MYŚLĘ

AUTO CENTRUM, 
czyli…
nowy salon 
Lancii 
w Poznaniu

strona 14 

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

strona 9

Zbigniew Zbigniew 
HołdysHołdys
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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 

6 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

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

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Arturem 

Barcisiem

Rok IX                  Numer 10/228                  25 maja 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 

8 czerwca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Autostrada Autostrada 
A2 autostradA2 autostradą ą
wstydu

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Nie jestemNie jestem
wcale wcale 
wesowesołłkiemkiemstrony 3, 8 i 9

Rozmowa Rozmowa 

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

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

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł

Rok V      Numer 6/103     29 marca 2006      ISSN 1734-5294      www.twoj-tydzien.prv.pl      e-mail: twoj-tydzien@wp.pl      Nr indeksu 373001          CENA 1,50 zł  (w tym 7% VAT)

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

ISO 9001
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CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE
 str. 2
Anna Siekierska 
(dziennikarka)
wspomnienie str. 3
ZNANI O SOBIE
Andrzej Jungermann 
prezes Car Javi (Seat)
  str. 4
TAJEMNICE 
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
Co ukryto 
w podziemiach zamku 
w Bolkowie?  str. 5
TAK MYŚLĘ
„A drogi łaszą się...” 
– felieton o Kongresie 
PiS  str. 6
„Władzą trzeba umieć 
się dzielić” – rozmowa 
z W. Witkowskim, 
przewodniczącym 
Unii Pracy  str. 7
KRYMINALNY 
POZNAŃ  str. 7
„Dzieci wszędzie są 
takie same” 
– rozmowa z 
M. Łańską, dyrektorem 
Przedszkola nr 189 
w Poznaniu  str. 8-9
Dziennikarze na 
wybiegu  str. 9
KULTURA  str. 12
ROZRYWKA
M.in politycy widziani 
inaczej
(TYLKO U NAS!!!)
 str. 13
Chrysler i Oskary
 str. 14
Genewa 2006 str. 14
Szczęśliwy salon 
Pol-Caru str 16

strony 3 i 4

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

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

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

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

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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EZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki, 
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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EZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

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

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym, aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica, 
kierowca Formuły 1

Tylko 
1,50 zł
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

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

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

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PosePosełł, kt, któóry ry
(niemożliwe?) 
coś robi

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
się tęskni” strony 3, 8 i 9

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

4 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Policja Policja 
wyczywyczyśści buty ci buty 
naszym naszym 
Czytelnikom?Czytelnikom?

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Dobra para spodni Dobra para spodni 
momożże zaste zastąąpipić ć 
kilkakilka lat terapii lat terapii

Nasi Nasi 
GGościeoście

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY 
ii  SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannah
ubierają Polaków
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 

16 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 4 i 9

Do PKO BP Do PKO BP 
zawsze bliskozawsze blisko
Rozmowa 
z PIOTREM 
KUŚNIERKIEM, 
dyrektorem 
PKO Bank Polski 
w Poznaniu

Zamach Zamach 
w „Wilczym w „Wilczym 
SzaSzańńcu”cu”  (1)(1)

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 7

DwDwóóch tatusich tatusióów w 
lub dwie lub dwie 
mamusiemamusie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

Widzieli mnie! Widzieli mnie! 
I co z tego?I co z tego?

Rozmowa 
z RYSZARDEM 
KOTYSEM, aktorem 
teatralnym, filmowym 
i telewizyjnym, 
reżyserem

Ryszard Kotys, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
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 3 i 4

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

11 stycznia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

Ukazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Ikar POLODY
strona 5 

strony strony 3, 3, 44

Zapraszamy 
na koncert 
noworoczny

strona 11 

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

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

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

Adam Małysz, kierowca 
rajdowy

TU PYTAJ O
„TWÓJ TYDZIEŃ”

Twój TYDZIEŃ do ręki

Rok XIV               Numer 341-342                27 kwietnia 2016                ISSN 1734-5294                www.twoj-tydzien.pl                e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                GAZETA BEZPŁATNA

Ukazuje się Ukazuje się od 15 maja 2002 ro-od 15 maja 2002 ro-

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik ATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

stronstronaa  3 3 

Nagroda 
Business 

Centre Club
Ostre Pióro 

2006
dla Redaktora 
Naczelnego

Paliła się 
nawet… Odra

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

Czytaj strona 5

Nagroda 
StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy Dziennikarzy 

RPRP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

dla Zespołu 
Redakcyjnego

Czytaj strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Autorytet był 
i już go 
nie ma...
13 kwietnia byłem w Strasbur-

gu i przysłuchiwałem się ob-
radom Parlamentu Europejskiego, 
które tego dnia były dla mnie i in-
nych dziennikarzy z Polski bardzo 
ciekawe, bowiem posłowie tego 
dnia mieli glosować nad przyję-
ciem „Rezolucji w sprawie sytuacji 
w Polsce”...

Nagroda 
StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy Dziennikarzy 

RPRP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2016Koziołki 2016

dla Redaktora 
Naczelnego

Korespondencja własna 
z Parlamentu Europejskiego 

w Strasbourgu

 

          

W imieniu Zarządu 

Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP 

 Andrzej Górczyński 
przewodniczący                    

 

Poznań, 12 kwietnia 2016 roku 

  
 

  Dziennikarskie Koziołki  

 

dla dziennikarza prasowego 

redaktora Tomasza Mańkowskiego  

strona 8 i 9 
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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

Nie tylko nawilżanie
Seria LILY-SKIN Dermika to seria stworzona dla kobiet 

pragnących przywrócić skórze doskonały wygląd. Krem 
Ochrona Piękna na dzień SPF 20/ PPD 9 /RSF 41 to pierw-
szy i jedyny krem pielęgnacyjny o niespotykanym dotąd po-
ziomie ochrony skóry przed szkodliwym wpływem promie-
niowania UV, wolnych rodników i środowiska wielkomiej-
skiego. Współczynniki ochrony RSF 41 i SPF 20 zapewniają 
zmniejszenie o 97% ilości wolnych rodników powstających 
w skórze w wyniku promieniowania UV – potwierdzone 
metodą naukową. Neuroaktywny kompleks rozjaśniający (ekstrakt z gwiezdnej lilii) – blokuje 
sygnały nerwowe powodujące przyspieszoną pigmentację skóry. Krem doskonale działa na po-
prawę elastyczności skóry (aktywator LOXL), spowolnia procesy starzenia się i działa rozjaśnia-
jąco. Sprawia, że skóra wygląda młodziej. Ma aksamitną konsystencję, łatwo się rozprowadza, 
nie powoduje powstawania zaskórników. Cena 65 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. Dzięki 
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 otwiera-
jąc ją na dobroczynne działanie składników aktywnych. Technologia Aqua-
-Sense odnawia naskórek i zatrzymuje wodę na jego każ-
dym poziomie. Formuły kremów Dermika HYDRALO-
GIQ wzbogacono o ekstrakt z kwiatu 
porcelanowego, symbol nieskazitelnej 
gładkości, który rewitalizuje skórę, do-
dając jej blasku. Dla przyjemności przy 
pielęgnacji aksamitne kremy czarują 
delikatnym zapachem i śnieżnobiałą, 
lśniącą strukturą. HYDRALOGIQ Krem 
hydra-rewitalizujący na dzień (cera 
normalna i sucha)  50ml / 69 zł.

Balsamy jak kwiaty
Codzienne smarowanie ciała balsamem może być nie tylko najprostszym sposobem na gład-

ką skórę, ale i relaksującym rytuałem pielęgna-
cyjnym. Marka Lirene przedstawia nową linię bal-
samów do ciała Flower Collection. Aksamitny krem 
do ciała Rajski Kwiat Afryki z nektarem z afrykań-
skiego rajskiego kwiatu odżywia skórę, zwiększa-
jąc jej jędrność i elastyczność. Dodatkowo, dzięki 
zawartości protein i aminokwasów długotrwale za-
pobiega utracie wilgoci. Odżywcze masło Karite za-
pewniające skórze intensywną regenerację, a  Kom-
pleks Hydro-Oil nadaje gładkość i miękkość. Perłowy 
mus do ciała Orientalna Magnolia zawiera esencję 
kwiatu orientalnej magnolii o właściwościach nawil-
żania, wygładzania i łagodzenia. Dodatkowo wyciąg 
z białej perły rozświetla skórę. Formułę wzbogaco-
no o kompozycję składników odżywczo-regenerują-
cych: olej Babassu, masło Shea, witaminę B3 i wosk 
z oliwek. Lirene Flower Collection  to prawdziwie 
rajska pielęgnacja!

Pełen blasku Nude Glowy, elegancki Nude 
Glamour, czy modelujący twarz Nude Bron-

ze? W której odsłonie makijażu nude zakochasz 
się wiosną? Sprawdź nieograniczone możliwości 
ponadczasowego makijażu nude - od dyskret-
nych, dziewczęcych looków po wypracowany, 
wieczorowy makijaż w neutralnych barwach. 
Prezentujemy te trzy makijaże krok po kroku: 

NUDE GLOWY
 1)  przed rozpoczę-

ciem makijażu na-
łóż bazę nawilża-
jącą

 2)  nałóż podkład Be-
auty Blenderem 

 3)  niewielką ilość 
płynnego rozświe-
tlacza nałóż nad 
kością policzko-
wą, aż do skroni, 
na nosie, brodzie 
oraz czole

 4)  cienie pod oczami zamaskuj korektorem, na-
łóż odrobinę na powiekę ruchomą

 5)  zaaplikuj odrobinę różu połączonego z bazą 
rozświetlającą na policzki

 6)  nałóż połyskujący, morelowy cień na górną 
i dolną powiekę 

 7)  rozświetl wewnętrzny kącik oka
 8)  wprowadź beżową kredkę na linię wod-

ną oka
 9)  dokładnie pokryj rzęsy maskarą
10)  podkreśl brwi cieniami
11)  usta zaakcentuj pomadką 

NUDE GLAMOUR:
 1)  koloryt cery wy-

równaj podkła-
dem, korektorem 
i pudrem

 2)  podkreśl kości po-
liczkowe odrobi-
ną bronzera

 3)  policzki ożyw na-
kładając delikat-
ny róż

 4)  nałóż rozświetlacz 
na szczyty kości 
policzkowych

 5)  górną powiekę podkreśl lekko połyskującym 
brązowym cieniem

 6)  wzdłuż dolnej powiek poprowadź ten sam 
brązowy cień

 7)  aby wzmocnić makijaż wprowadź brązową 
kredkę na linię wodną oka

 8)  nałóż niewielką ilość ciemnego brązu w ze-
wnętrznym kąciku oka  

 9)  rzęsy dokładnie wytuszuj czarną maskarą
10)  brwi podkreśl cieniami
11)  usta wypełnij konturówką, a następnie po-

madką 
NUDE BRONZE:

 1)  koloryt cery wyrównaj podkładem o lekkiej 
konsystencji 

 2)  korektorem roz-
świetlającym za-
tuszuj ciecie pod 
oczami oraz roz-
świetl środek 
czoła i brody

 3)  wykonaj kontu-
rowanie

 4)  nałóż odrobinę 
rozświetlacza na 
szczyty kości po-
liczkowych i łuk 
kupidyna

 5)  policzki zaakcentuj brzoskwiniowym różem
 6)  zmatuj twarz transparentnym pudrem
 7)  brwi podkreśl cieniami 
 8)  górną powiekę podkreśl rozświetlającym 

brązowym cieniem
 9)  linię rzęs zaakcentuj brązowym eyelinerem
10)  dolną linię rzęs podkreśl brązowym mato-

wym cieniem
11)  aby uzyskać efekt cery muśniętej słońcem, 

nałóż puder brązujący 
12)  usta podkreśl brzoskwiniowym błyszczy-

kiem 

Mamy dla naszych Czytelniczek 3 zestawy 
od firmy Sephora zawierające: paletkę Sephora 
NUDE Colorfil 5 i kremową, nawilżającą szmin-
kę do ust Smashbox. Prosimy  o jak  najszybsze 
przysłanie maila na adres nagrody.twoj.tydzie-
n@wp.pl z hasłem  MAKIJAŻ Nude Sephora.

Komfortowy makijaż
SORAYA proponuje na wiosnę 3 nowe podkłady dostosowane do 

różnych potrzeb. Jedwabisty podkład Aqua MATT z SilkyBlur 
(proteiny jedwabiu + pigment z efektem blur) matuje i nawilża, ma-
skuje niedoskonałości, jednocześnie zapewniając doskonałe nawil-
żenie i poczucie komfortu. Efekt blur kojarzy się z fotografią, ozna-
cza zamglenie, rozmazanie. Podkład nie zatyka porów, nie powoduje 
efektu maski. Satynowy podkład Aqua SATIN (witaminy + kwas hia-
luronowy) idealnie wygładza cerę i wyrównuje jej koloryt, jednocze-
śnie zapewniając nawilżenie i komfort. Nie gromadzi się w zmarszcz-
kach, nie powoduje efektu maski. Aksamitny podkład Aqua COVER 
z kwasem hialuronowym kryje niedoskonałości i nawilża bez sztucznego efektu. Cena podkładów SO-
RAYA 30 ml - 22,99 zł, a kolory: 201 jasny beż, 202 naturalny, 203 ciepły beż i 204 opalony.

Skuteczne ujędrnianie
Seria Soraya LIFTENSIVE zapewnia intensywne działanie liftingujące: głęboko odbudowuje 

i regeneruje skórę. Skóra staje się bardziej jędrna, zmarszczki są wygładzone, a twarz wy-
gląda młodziej. Krem na dzień zawiera Lift Up Complex który daje widoczny i wyczuwalny efekt 

napinający oraz ujędrnienie skóry bez nieprzyjemnego uczucia ściągnię-
cia. Krem na noc zawiera Deep Lift Complex, który sprawia że skóra staje 
się zregenerowana, bardziej jędrna, jakby „wypełniona”, co objawia się 
wizualnie jako zmniejszenie widoczności zmarszczek, poprawa napięcia 

i wygładzenie skóry. Po 4 tygodniach kuracji (krem 
na dzień+ krem na noc) u 100% badanych kobiet 
40+ nastąpiła poprawa jędrności skóry. W skład li-
nii Soraya LIFTENSIVE wchodzą: kremy na dzień 
40+ 50+ i 60+, kremy na noc 40+ 50+ i 60+, krem 
pod oczy i maseczka.

Mamy dla naszych Czytelniczek 3 zestawy 
SORAYA LIFTENSIVE zawierające krem na dzień, 
krem na noc i maseczkę. Prosimy  o jak  najszyb-
sze przysłanie maila na adres nagrody.twoj.ty-
dzien@wp.pl z hasłem LIFTENSIVE. 

Olejki z filtrem
Kolekcja słoneczna Soraya wzbogaciła się o dwa nowe olejki chroniące skó-

rę przed niekorzystnym wpływem promieniowania UVA /UVB z faktorem 
20 i 15 - dla osób ze średniociemną karnacją, dla skóry oswojonej ze słońcem 
oraz w warunkach umiarkowanego nasłonecznienia. Formuła wzbogacona 
jest drogocennym olejkiem arganowym, który doskonale odżywia, wygładza 
i chroni delikatną skórę przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrz-
nych. Olejki mają formułę „non-sticky”, która chroni przed przyklejaniem się 
piasku do skóry. Suchy arganowy olejek do opalania SPF 15 zawiera dodatko-
wo złociste drobinki rozświetlające skórę i podkreślające jej naturalne piękno. 
Wstrząśnij i rozprowadź równomiernie na skórze ciała około 15 minut przed 
ekspozycją na słońce, poczekaj do wchłonięcia. Aby utrzymać odpowiednią 
ochronę, produkt stosuj obficie, a aplikację powtarzaj co 2 godziny oraz po 
każdym wyjściu z wody, spoceniu się i wytarciu ciała ręcznikiem. Olejki można 
kupić wyłącznie w drogeriach Rossmann. Cena 24,99 zł, 150 ml.  

Neutralne makijaże Sephora



środa 27 kwietnia 2016 3

Przypadł mi w udziale wielki za-
szczyt, a równocześnie przyjem-

ność, przedstawienia Czytelnikom syl-
wetki mojego szefa, wydawcy i redak-
tora naczelnego „Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO” Tomasza Mań-
kowskiego, któremu Kapituła Nagro-
dy „Dziennikarskie Koziołki” przyzna-
ła nagrodę w kategorii DZIENNIKARZ 
PRASOWY. Wiele osób zna Tomka 
i Jego dorobek dziennikarski, lecz dzi-
siaj jest znakomita okazja, by jeszcze 
raz przypomnieć pewne daty, fakty 
i niektóre aspekty Jego działalności. 
Znamy się z Tomkiem od wielu, wie-
lu lat, dlatego jako wieloletni współ-
pracownik, kolega, ale także szczery 
przyjaciel przedstawię Jego dzienni-
karską drogę.

Po ukończeniu studiów na Uni-
wersytecie imienia Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu (Filologia Polska) To-
mek kilka tygodni po obronie pracy 
magisterskiej, 1 września 1982 rozpo-
czął pracę w tworzącej się właśnie po 
stanie wojennym Redakcji Tygodni-
ka „WPROST”. W ówczesnej redak-
cji przy ulicy Śniadeckich Tomek zdo-
bywał pierwsze dziennikarskie szli-
fy, uczestniczył w opracowaniu i wy-
daniu numeru „zerowego” Tygodni-
ka „WPROST”, oficjalnego numeru 
pierwszego i pozostałych. Był tam pu-
blicystą, komentatorem, redaktorem 
technicznym, współpracował z sekre-
tarzem redakcji, pełnił funkcję kie-
rownika Działu Społecznego. W ty-
godniku „WPROST” pracował do 31 
grudnia 1985 roku.

Jego artykuły publicystyczne w Ty-
godniku „WPROST” zwróciły uwagę 
środowiska dziennikarskiego i został 
on zaproszony przez redaktora An-
drzeja Skrzypczaka – kierownika do-
datku publicystycznego „Sprawy nie 
tylko Młodych” ukazującego się co ty-
dzień w „Głosie Wielkopolskim” naj-
pierw do współpracy, a następnie na-
mówiony do przejścia do Redakcji 
„Głosu”.

W „Głosie Wielkopolskim” Tomek 
zaczął pracować 1 stycznia 1986 roku 
i publikował tam do stycznia 2002 ro-
ku, a więc 16 lat. Był publicystą Dzia-
łu Ekonomicznego i dodatku motory-
zacyjnego, twórcą i autorem cyklicz-
nych promocyjnych miesięczników 
motoryzacyjnych (dla PEUGEOT MO-
TOMARKET  - 18 numerów, dla POL-
-CAR – 50 numerów), zastępcą kie-
rownika Działu Miejskiego, przez 8 lat 
zastępcą sekretarza redakcji, samo-
dzielnym wydawcą całej gazety, auto-
rem zasad „Jak pisać w Głosie”. Warto 
także przypomnieć, że równocześnie 
– od 1996 roku – Tomek Mańkowski 
prowadził własną firmę Agencję Re-
klamowo-Wydawniczą „TOM-PRESS”. 

15 maja 2002 roku ukazał się 
pierwszy numer „Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO” – autorskiego pi-
sma, którego Tomek od pierwszego 
numeru jest wydawcą i redaktorem 
naczelnym. Pismo wydaje Jego no-
wa firma – Wydawnictwo i Reklama 
MAŃKOWSKI.

W „Twoim TYGODNIU WIELKO-
POLSKIM” Tomek kontynuuje swo-
je zainteresowania dziennikarskie. To 
pismo zdecydowanie odbiegające od 
wielu innych tytułów prasowych. Jest 
rzetelnie i pieczołowicie redagowane, 
publikowane teksty odznaczają się 
szacunkiem dla słowa, faktów, praw-
dy i opisywanych ludzi. Największym 
powodzeniem wśród Czytelników cie-
szą się felietony polityczne Tomka, 
rozmowy z niezwykłymi ludźmi (wy-
bitnymi aktorami, znanymi polityka-

mi, zwycięzcą Rajdu Dakar, znako-
mitymi sportowcami, ludźmi kultury 
i nauki), bardzo poczytny jest dodatek 
motoryzacyjny „Twój TYDZIEŃ MO-
TO”, rubryki poświęcone nowościom 
wydawniczym, kosmetycznym, a tak-
że stały cykl redaktora Leszka Adam-
czewskiego „Sensacje z przeszłości”.

Tomek równocześnie zajmo-
wał się redagowaniem i sprawowa-
niem opieki merytorycznej na zle-
cenie Klienta miesięczników samo-
rządowych (np. „Prosto z Ratusza”, 
,,Dyliżansem przez Pniewy”), maga-
zynów reklamowych (np. Magazyn 
firmy AUTO WATIN, Magazyn AUTO-
-CENTRUM), redagowaniem na zle-
cenie Klienta stron branżowych np. 
w „Gazecie Wyborczej” itp., wydawa-
niem własnego miesięcznika „Prosto 
z Dusznik”, doradztwem marketingo-
wym, działalnością PR, kierowaniem 
sztabami wyborczymi (wybory sa-
morządowe) i tworzeniem koncepcji 
strategii wyborczych, opracowaniem 
i prowadzeniem kampanii reklamo-
wych, pracą z grafikami we własnym 
fotoskładzie, koordynowaniem kol-
portażem, pisaniem książek (np. Mo-
nografia Banku Spółdzielczego Dusz-
niki), wydawaniem książek, folderów, 
plakatów itp.

Za swoją pracę związaną z „Two-
im TYGODNIEM WIELKOPOLSKIM” 
Tomek zdobył kilka nagród i wyróż-
nień. Gdy zapytałem Go, które są dla 
niego najważniejsze odpowiedział, że 
nagroda indywidualna Business Cen-
tre Club „Ostre Pióro”, którą otrzymał 
w 2006 roku i „Dziennikarskie Kozioł-
ki 2007”, które przyznano Zespołowi 
Redakcyjnemu  „Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO”.

„Ostre Pióro” BCC Tomek otrzy-
mał – jak napisano w uzasadnieniu 
– „za propagowanie w swojej pracy 
zawodowej zasad przedsiębiorczości, 
wspieranie idei wolnego rynku i spo-
łeczeństwa obywatelskiego”. Nagrodę 
tę Tomek odebrał w towarzystwie Żo-
ny Moniki, która jest zastępcą redak-
tora naczelnego „Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO” w lutym 2007 ro-
ku w warszawskiej siedzibie Business 
Centre Club z rąk Marka Goliszewskie-
go – założyciela i prezesa BCC. Tym sa-
mym Tomek znalazł się wśród znako-
mitej grupy wybitnych polskich dzien-
nikarzy, którzy także otrzymali tę na-
grodę. Nie sposób wymienić wszyst-
kich laureatów „Ostrego Pióra” BCC, 
ale w gronie tym są między innymi: 
Monika Olejnik, Grzegorz Miecugow, 
Jolanta Pieńkowska, Elżbieta Jaworo-
wicz, Andrzej Turski, Janina Paradow-
ska, Ernest Skalski itp.

Tomek Mańkowski mówi, że 
dziennikarzem się jest, a nie nim by-
wa. Bo to nie tylko zawód, nie tyl-
ko hobby, nie tylko życiowa pasja. To 
sposób na życie… To sposób na życie, 
w którym towarzyszy mu Żona Mo-
nika, też dziennikarka - zastępca re-
daktora naczelnego Twojego TYGO�
DNIA WIELKOPOLSKIEGO - podkreślił 
w wygłoszonej 12 kwietnia laudacji 
redaktor Andrzej Górczyński – prze-
wodniczący Wielkopolskiego Oddzia-
łu Stowarzyszenia RP. Tomek, niestety, 
nie  mógł uczestniczyć w uroczystości 
wręczenia tegorocznych „Koziołków”, 
bo był w tym tygodniu w Strasburgu, 
gdzie obserwował okoliczności prze-
głosowania przez Parlament Euro-
pejski „Rezolucji o sytuacji w Polsce”. 
Wybrał pracę, ale to tylko potwier-
dza Jego słowa, że „dziennikarzem się 
jest, a nie nim bywa”.

PRZEMYSŁAW KALETKA

„Dziennikarzem się jest
a nie nim bywa”

„Dziennikarskie Koziołki” 
po raz dwudziesty
To już historia. 12 kwietnia 2016 roku w siedzibie Wydziału 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu wręczono „Dziennikarskie Koziołki” – nagrodę 
przyznawaną przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP - za osobowość, styl i charakter, pracę, 
która nadaje dziennikarstwu status zawodu zaufania pu-
blicznego oraz Nagrodę im. Zdzisława Beryta dla dziennikarza 
zajmującego się szeroko pojętą sferą kultury. 

Gospodarzem uroczystości był 
dziekan Wydziału Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa prof. UAM  dr hab. 

Tadeusz Wallas, któremu przewod-
niczący Wielkopolskiego Oddziału 
SD RP Andrzej Górczyński wręczył 

przy tej okazji legitymację człon-
kowską. 

Prowadzący Galę Ryszard Sławiń-
ski rozpoczął ceremonię wręczania 
wyróżnień, już kolejny raz, bo była 
to już dwudziesta w historii Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy. W tym roku 
„Dziennikarskie Koziołki” - wyróżnie-
nia sponsorowane przez Międzyna-
rodowe Targi Poznańskie – otrzymali 
między innymi: 
•  DZIENNIKARZ PRASOWY - Tomasz 

Mańkowski (Redaktor Naczelny 
dwutygodnika Twój Tydzień Wiel-
kopolski);

•  DZIENNIKARZ RADIOWY – Nina No-
wakowska (do marca bieżącego ro-
ku Radio Merkury);

•  DZIENNIKARZ TELEWIZYJNY – Li-
lianna Skibińska (Telewizja  WTK);

•  DZIENNIKARZ OBYWATELSKI - Do-
minik Górny (współtwórca Telewizji 
Obywatelskiej Pro Publico Bono);

•  SENIOR DZIENNIKARSTWA - Stefan 
Kostecki (Prezes Akademii Mody, 
były przewodniczący Stowarzysze-
nia Dziennikarzy RP);

•  ADEPT DZIENNIKARSTWA - student 
WNPiD UAM - Dawid Kujawa  z Re-
dakcji „Kuriera Akademickiego”;

•  REDAKCJA - Sucholeski Magazyn 
Mieszkańców Gminy.

Tegoroczna Gala była już w świa-
towym stylu. Laureaci byli przedsta-
wiani nie tylko przez laudatorów, ale 
prezentowani na telebimie, w filmo-
wej formie przygotowanej przez stu-
dio telewizyjne Uniwersytetu imienia 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Wokalny recital Anny Hetmańskiej 
z saksofonistą poprzedził wręczenie 
Nagrody im. Zdzisława Beryta spon-
sorowanej przez Firmę KREISEL Tech-
nika Budowlana. Otrzymała ją Kamil-
la Placko-Wozińska - kierownik działu 
redakcji „Głos Wielkopolski”. 

Wszyscy laureaci (poza nieobec-
nym redaktorem Tomaszem Mańkow-
skim, który ze względu na obowiąz-
ki służbowe odbierze nagrodę w póź-
niejszym terminie) otrzymali statuet-
ki wykonane jak zawsze – tak i teraz 
– przez artystę rzeźbiarza, członka SD 
RP Kazimierza Rafalika. 

Niespodziewanym punktem Gali 
było wręczenie statuetek „Wodników” 
przez… redaktora Krzysztofa Wodni-
czaka. Pomysłodawca przyznał to wy-
różnienie muzykom zespołu „Press 
Band” za rozśpiewanie i umuzykal-
nianie dziennikarskiej braci w Klubie 
Dziennikarza.

Po uroczystości były gratulacje, 
koleżeńskie, przyjacielskie, dziennikar-
skie rozmowy przy smacznych, potra-
wach, napojach… �AG�

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY  061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27
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a polityki niea polityki nie strony strony 3 3 ii  88

strona 9

Zbigniew Zbigniew 
HołdysHołdys
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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 

6 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

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

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską

Pod patronatem 
Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO
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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

Rok IX                  Numer 10/228                  25 maja 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 

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
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

20 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
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz, 
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

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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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

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

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jch

ęt
ni

ej 
cz

yt
an

y 
w 

W
IE

LK
OP

OL
SC

EZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

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

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym, aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica, 
kierowca Formuły 1

Tylko 
1,50 zł
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

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

Stanisław Mikulski, 
aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

RZ
Y

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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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 

23 lutego 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Obejrzyj 
film Casanovafilm Casanova

WALENTYNKI

strona 13

strona 6

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

Spotkanie Spotkanie 
z bombz bombą ą w tlew tle

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 8-9

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

JANEM 
PIETRZAKIEMM, 
satyrykiem, człowiekiem z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
3 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Śmieci w głowie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Uśmiechnijmy się 
(mimo wszystko) 
zębicznie

Tajemnicza Tajemnicza 
katastrofa na katastrofa na 
StaroStarołęłęcece

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Rozmowa Rozmowa 
z z Emilianem Emilianem 
KamiKamińńskimskim  
aktorem, aktorem, 
rereżżyseremyserem

W haniebnym W haniebnym 
chaosiechaosie

Emilian Kamiński, 
aktor

Jan Pietrzak, człowiek 
z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 2
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

30 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PoznaPoznań ń 
nie bnie bęędzie dzie 
drugdrugą ą GenewGenewąą

Zamach Zamach 
w Wilczym w Wilczym 
Szańcu Szańcu (2)(2)

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 9

KartkKartkóówka wka 
z gry wstz gry wstęępnejpnej

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

„„Dobrze, kochanie, Dobrze, kochanie, 
ididźź, spotkaj si, spotkaj sięę, , 
upij siupij się ę nawet, nawet, 
wrwróćóć, kiedy chcesz, kiedy chcesz””

Rozmowa 
z HANNĄ 
ŚLESZYŃSKĄ, 
aktorką filmową 
i teatralną

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
17 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Jestem Jestem 
zazdrosnazazdrosna

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Zdążyli 
powiedzieć…

PPłłononąące ce 
magazyny magazyny 
nad Wartnad Wartąą

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Wielki Wielki 
nieobecnynieobecny

strona strona 3 i 43 i 4

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

Roman Wilhelmi, aktor

Hanna Śleszyńska
aktorka

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 

26 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Noworoczne Noworoczne 
objawienieobjawienie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

StraciStraciłłem wiarem wiarę ę 
w POLSKw POLSKĘĘ

Baza na Baza na 
KrzesinachKrzesinach
bez tajemnic bez tajemnic 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ze śmiercią 
za plecami

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

11 stycznia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

Ukazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Ikar POLODY
strona 5 

strony strony 3, 3, 44

Zapraszamy 
na koncert 
noworoczny

strona 11 

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

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

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

Adam Małysz, kierowca 
rajdowy

Krzysztof Kolberger, 
aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann, 
aktor
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

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

Krzysztof Zanussi, 
reżyser 
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

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

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn, 
wybitny aktor i pe-
dagog

TU PYTAJ O
„TWÓJ TYDZIEŃ”

Twój TYDZIEŃ do ręki

 

          

W imieniu Zarządu 

Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP 

 Andrzej Górczyński 
przewodniczący                    

 

Poznań, 12 kwietnia 2016 roku 

  
 

  Dziennikarskie Koziołki  

 

dla dziennikarza prasowego 

redaktora Tomasza Mańkowskiego  

Od lewej Andrzej Górczyński prze-
wodniczący Wielkopolskiego Od-
działu Dziennikarzy RP gratuluje 
Ninie Nowakowskiej laureatce wy-
różnienia „Dziennikarskie Koziołki” 
w kategorii Dziennikarz Radiowy.

FOT.  TERESA GÓRCZYŃSKA
Od lewej Andrzej Górczyński przewodniczący Wielkopolskiego Oddziału 
Dziennikarzy RP gratuluje Dawidowi Kujawie laureatowi wyróżnienia „Dzien-
nikarskie Koziołki” w kategorii Adept Dziennikarstwa.



środa 27 kwietnia 20164

Wsparcie dla pracodawców 
w zatrudnieniu osób 
do 30 roku życia
Pomimo ogólnej poprawy sytuacji na lokal-
nym rynku pracy, osoby młode nadal mają 
trudności w znalezieniu stabilnego zatrudnie-
nia. Posiadane kompetencje zawodowe osób 
do 30 roku życia często nie są dopasowane do 
oczekiwań pracodawców. Osoby te wymagają 
zatem przeszkolenia na stanowisku pracy. 
Biorąc pod uwagę znaczne koszty zatrudnie-
nia pracownika na podstawie umowy o pracę, 
pracodawcy oferując tę formę zatrudnienia, 
wybierają spośród kandydatów do pracy oso-
by, które posiadają odpowiednie kwalifikacje 
i doświadczenie zawodowe.

W  celu zachęcenia do zatrudniania osób do 30 roku ży-
cia Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oferuje pra-

codawcom możliwość refundacji części kosztów wynagro-
dzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne w za-
mian za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego.

Celem tego instrumentu jest pomoc pracodawcom 
w obniżeniu kosztów zatrudnienia osób młodych w ramach 
umowy o pracę, w dalszej perspektywie również w ramach 
umowy o pracę na czas nieokreślony. 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ REFUNDACJĘ
Refundację może otrzymać pracodawca lub przedsię-

biorca, który zatrudni na podstawie umowy o pracę bez-
robotnego do 30 roku życia skierowanego przez urząd pra-
cy. Pracodawca/przedsiębiorca zobowiązany jest do za-

trudnienia bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy 
przez okres co najmniej 24 miesięcy. Z refundacji nie mo-
że skorzystać pracodawca, u którego w okresie ostatnich 6 
miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie 
zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Refun-
dacja udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności 
pomocy de minimis.

WYSOKOŚĆ I OKRES REFUNDACJI
Refundacja przyznawana jest na podstawie zawartej 

umowy z pracodawcą w kwocie określonej w umowie, nie 
wyższej jednak niż kwota ustalona jako iloczyn liczby za-
trudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej 
w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesią-
ca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowane-
go wynagrodzenia.

Pracodawca może otrzymać refundację przez okres 12 
miesięcy. Po tym okresie zobowiązany jest do utrzymania 
w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 
dalszych 12 miesięcy.

W rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu 
występują liczne osoby do 30 roku życia posiadające okre-
ślone kwalifikacje zawodowe, stąd poznański Urząd zapra-
sza do składania wniosków o refundację w szczególności 
pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób w za-
wodach: chemik, geograf, inżynier rolnictwa, zootechnik, 
inżynier ochrony środowiska, architekt, pedagog, specja-

lista ds. logistyki, socjolog, politolog, technolog żywności, 
pracownik biurowy, specjalista i technik usług gastrono-
micznych, hotelarstwa i turystyki, lakiernik i blacharz sa-
mochodowy, mechanik pojazdów samochodowych.

Szczegółowe informacje na temat zasad refundacji 
części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody 
i składki na ubezpieczenia społeczne w zamian za zatrud-
nienie osób do 30 roku życia dostępne są na stronie inter-
netowej www.pup.poznan.pl oraz pod nr tel. (61) 8345-645 
i (61) 8345-677. (na)

 
Ul. Czarnieckiego 9 

61-538 Poznań 
tel.: 61 8345 640 

e-mail: kancelaria@pup.poznan.pl 

W Polsce powstanie baza księżycowa
Pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Euro-
pie testowa baza księżycowa powstanie w Rze-
pienniku Biskupim w województwie małopol-
skim. Ambitny projekt naukowy realizowany 
jest przez Europejską Fundację Kosmiczną, 
która uruchomiła właśnie projekt społeczno-
ściowego zbierania funduszy na portalu Polak 
Potrafi. 

- To oddolna inicjatywa 
prawie 40 specjalistów z róż-
nych dziedzin nauki, którzy 
chcą stworzyć wspólną plat-
formę dla naukowców, nie 
tylko z Polski – mówi dr Aga-
ta Kołodziejczyk, koordyna-
torka projektu, na co dzień 
pracująca w Europejskiej 
Agencji Kosmicznej w Ho-
landii. - Księżyc jest strate-
gicznym kierunkiem rozwo-
ju nie tylko europejskiej eks-
ploracji kosmosu. Chcemy 
w tej globalnej misji uczest-
niczyć właśnie poprzez budo-
wę testowej bazy księżyco-
wej, która posłuży do reali-
zacji projektów badawczo-
-naukowych, wykorzystywa-
nych w przyszłości w praw-
dziwych misjach księżyco-
wych ESA czy też NASA – do-
daje dr Kołodziejczyk.

Baza wraz z terenem ba-
dawczym powstanie na ob-
szarze prawie 2 hektarów 
w pobliżu Obserwatorium 
Astronomicznego Królowej 
Jadwigi w Rzepienniku Bi-
skupim. Prace budowlane 
ruszą w czerwcu po udanym 
zakończeniu społecznościo-
wej zbiórki funduszy na jej 

realizację. Z własnych fun-
duszy zostanie sfinansowa-
ny zakup wyposażenia ba-
zy, między innymi maszyny 
do symulacji mikrograwita-
cji, czy też specjalne biore-
aktory z glonami. 

- Wraz z akcją na Po-
lak Potrafi, rozpoczęliśmy 
także selekcję pierwszych 
„astronautów”, którzy spę-
dzą w bazie dwa tygodnie 
w sierpniu – wyjaśnia dr Ja-
kub Mielczarek, wiceprezes 
Europejskiej Fundacji Ko-
smicznej. - Uczestnicy mi-
sji będą realizowali zgłoszo-
ne przez siebie projekty ba-
dawcze, wśród nich między 
innymi analizy spektome-
tryczne pobranych przez ła-
ziki próbek skał, czy dostoso-
wywanie symulantów regoli-
tu księżycowego na potrze-
by uprawy roślin – dodaje dr 
Mielczarek. 

Realizacja misji analogo-
wych umożliwi również te-
stowanie nowatorskich roz-
wiązań technologicznych, 
w szczególności tych opraco-
wanych przez rodzime firmy. 
Przyczyni się to do wzrostu 
konkurencyjności na mię-

dzynarodowej arenie mię-
dzynarodowego przedsię-
biorstw pracujących na rzecz 
sektora kosmicznego. 

Analogowe misje plane-
tarne to jedyna na razie for-
ma zdobywania wiedzy i do-
świadczenia na temat opera-

cyjno-technicznych wyzwań, 
jakie stoją przez astronau-
tami w trakcie misji załogo-
wych. Najbardziej znaną mi-
sją tego typu był „Mars 500”, 
w ramach którego przez 520 
dni w izolacji przebywało 
sześciu mężczyzn. W trakcie 

„Mars 500” sprawdzano mię-
dzy innymi autonomiczność 
załogi, zdolność do współ-
pracy z kontrolą misji, zdol-
ność do rozwiązywania pro-
blemów, identyfikację kon-
fliktów oraz wyniki przepro-
wadzanych testów i prac.

Więcej na temat pro-
jektu oraz prowadzonej ak-
cji społecznościowej zbiórki 
funduszy można przeczytać 
na stronie: https://polakpo-
trafi.pl/projekt/baza-ksiezy-
cowa-pod-krakowem 
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nych przez artylerię prze-
ciwlotniczą i polujących na 
nie myśliwców wroga, był to 
tylko cel. W tamtych minu-
tach nikt z nich nie myślał 
o tym, co dzieje się na ziemi. 
Liczyło się tylko jedno. Prze-
żyć to piekło. Zrzucić bomby 
i zmykać... 

Gdy dzisiaj penetruje-
my schrony przeciwlotnicze, 
które pozostały z czasów 
drugiej wojny światowej, 
gdy omiatając światłem lata-
rek ich ściany czytamy mniej 
lub bardziej wulgarne napi-
sy, nie potrafimy sobie na-
wet w minimalnym stopniu 
wyobrazić, co działo się tu-
taj podczas alianckich bom-
bardowań. Strach, paniczny 
strach. I okrzyki przerażenia, 
gdy wskutek eksplodującej 
w pobliżu bomby trzęsły się 
ściany schronu. 

W wojennym Stettinie 
(Szczecinie) miejsc w schro-
nach nie  starczało dla 
wszystkich. Większość kryła 
się zatem w piwnicach, któ-
rych około 17.000 w budyn-
kach mieszkalnych zaadap-
towano na prowizorycz-
ne schrony, ich zewnętrz-
ne ściany wzmacniając war-
stwą betonu. 

Paliła się nawet… Odra
Tej sierpniowej nocy 1944 roku w Szczecinie wybuchły 
burze ogniowe, zasysające tlen z powietrza i w kształ-
cie ogromnej kuli ognia pędzące z ogromną prędkością, 
wciągając wszystkich i wszystko co znajdowało się 
w pobliżu. Palił się nie tylko bruk ulic, ale także... Odra 
i kanały portowe, na które spadły bomby benzolowe. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Dla nich, 
zamknię-

tych w sta-
lowych pu-
dłach bom-
b o w c ó w 
ostrze l iwa-

„To było w 1944 roku. 
[...] Poszliśmy do piwnicy. 
Ale to już raz, dwa i nasz 
dom się palił. Musieliśmy 
uciekać. Cała Feldstrasse 
[obecna ulica Świętych Cy-
ryla i Metodego – przyp. L. 
A.] się paliła. I każdy uciekał 
w inną stronę. Dopiero rano 
zaczęliśmy się szukać. Gdzie 
mama? Gdzie tata?”.  

„Pamiętam, że mama 
złapała nas, futro i fartuch. 
I tak polecieliśmy do piwni-
cy. W naszym domu paliło 
się czwarte piętro”. 

Te dwie wypowiedzi 
przedstawicieli mniejszo-
ści niemieckiej w Szczecinie 
spisałem ze ścieżki dźwięko-
wej telewizyjnego filmu do-
kumentalnego z 1997 roku 
„Jestem ze Szczecina – Ich 
bin Stettiner”. Osoby wspo-
minające bombardowania 
miasta mówiły tylko o piw-
nicach. Nierzadko spędzali 
w nich całe noce. 

N i e b e z p i e c z e ń s t w o 
bombardowań alianckich 
i konieczność chronienia 
mieszkańców władze pro-
wincji pomorskiej Trzeciej 
Rzeszy oraz samorządowe 
władze Stettina zrozumiały 
późno, bo dopiero po pierw-
szych, raczej nękających niż 
niszczycielskich nalotach na 
miasto, przeprowadzonych 
przez lotnictwo brytyjskie 
latem 1940 roku. Wpraw-
dzie pierwszy nieprzyjaciel-
ski samolot pojawił się nad 
miastem w nocy z 7 na 8 
czerwca tegoż roku, ale był 
to bombowiec francuskie-
go lotnictwa morskiego, sa-
motnie zmierzający w od-
wetowym locie bojowym na 
Berlin, zorganizowanym na-

prędce po zbombardowaniu 
Paryża przez Luftwaffe. Trzy 
dni później Brytyjczycy prze-
prowadzili pierwszy nocny 
nalot na Szczecin. Zrzuco-
ne bomby spadły na pola. 
Do trzech kolejnych nalotów 
doszło w sierpniu: z 3 na 4, 
z 13 na 14 i 25 na 26. Zwłasz-
cza ten ostatni nalot wywo-
łał szok wśród mieszkańców 
Stettina. I skutkował tym, że 
podjęto decyzję o natych-
miastowej budowie schro-
nów przeciwlotniczych, re-
zerwując na ten cel pienią-
dze i deficytowe materiały 
budowlane. 

Zaczęto skromnie od sze-
ściu obiektów dla w sumie 
650 osób. Były one goto-
we w kwietniu roku następ-
nego, a budowa kolejnych 
już trwała, w tym schronu 
dla kilka tysięcy osób ko-
ło głównego dworca kolejo-
wego Stettin Hauptbahnhof.  
W sumie w latach 1941–
–1944 zbudowano w wojen-
nym Szczecinie 788 schro-
nów dysponujących 107.734 
miejscami. 

Schrony uratowały ży-
cie wielu szczecinianom, 
gdy ich miasto, ważny ośro-
dek przemysłowy i port hi-
tlerowskich Niemiec stał się 
celem zmasowanych bom-
bardowań alianckich w la-
tach 1943–1944. Ale lista 
tych, którzy wtedy zginęli, 
bo nie zdążyli lub nie mogli 
dotrzeć do schronów, albo 
też zawierzyli prowizorycz-
nie zaadaptowanym piwni-
com, jest długa. 

Od lat krążą legendy 
o podziemnym Szczecinie, 
ukrytym i niedostępnym. Tu 
i ówdzie można usłyszeć, że 
pod miastem biegnie dłu-
ga sieć podziemnych tune-
li, ale te opowieści można 
włożyć między bajki. A jed-
nak w stolicy Pomorza Za-
chodniego zachowały się 
obiekty godne uwagi. To 
przede wszystkim wspo-
mniany tu schron przeciw-
lotniczy, który Niemcy zbu-
dowali koło dworca Stettin 
Hauptbahnhof. Budując ów 
obiekt w 1941 roku Niem-
cy maksymalnie wykorzysta-
li osiemnasto- i dziewiętna-
stowieczne tunele dawnej 
twierdzy szczecińskiej, po 
której w mieście nie zostało 
wiele śladów. Ale właśnie na 
Dworcu Głównym PKP moż-
na zobaczyć spory fragment 
starych fortecznych murów, 
które od lat służą jako mur 
oporowy podtrzymujący po-
tężną skarpę nad stacyjnymi 
torami i peronami. Za tym 
wiekowym murem kryje się 

labirynt żelbetowych tuneli 
schronu, który został tak za-
projektowany, że przez wej-
ście usytuowane na obec-
nym placu Zawiszy Czarne-
go w przypadku ogłoszenia 
alarmu lotniczego wchodzi-
li mieszkańcy okolicznych 
budynków z kilku sąsiadu-
jących ze sobą ulic, a przez 
wejście znajdujące się na 
końcu tunelu pod peronami 
podróżni czekający na dwor-
cu na pociągi. 

Łączna długość pod-
ziemnych korytarzy przekra-
cza 400 metrów, a całkowita 
powierzchnia schronu wy-
nosi 2500 metrów kwadra-
towych, w tym powierzch-
nia użytkowa – 1900 me-
trów kwadratowych. Uzy-
skano ją głównie poprzez 
podzielenie wysokich na 
pięć metrów niektórych od-
cinków starych fortecznych 
tuneli żelbetowym stropem. 
I tak powstały dwa pozio-
my schronu, którego ścia-
ny i strop otrzymały solidną 
obudowę żelbetową o gru-
bości od 2 do 3 metrów. 

Schron ten, mogący po-
mieścić co najmniej 2500 
osób, wyposażono w naj-
nowocześniejsze na tam-
te czasy urządzenia wenty-
lacyjne, podłogi wyłożono 
wykładziną korkową, a w 
pomieszczeniu dla matek 
z małymi dziećmi zamon-
towano grzejniki elektrycz-
ne. Ponadto ściany schronu 
pomalowano fosforyzującą 
farbą, co w przypadku awa-
rii oświetlenia elektryczne-
go pozwalało poruszać się 
po tym podziemnym labi-
ryncie w całkowitych ciem-
nościach. 

O szczecińskim schronie 
dworcowym, podobnie jak 
o wielu podobnych obiek-
tach, krążą mity i legendy, 

choćby o jego zamaskowa-
nej części, gdzie na przeło-
mie zimy i wiosny 1945 ro-
ku miano ukryć jakieś do-
bra. Równie nieprawdziwa 
jest informacja, że w tym 
schronie mogli przebywać 
tylko Niemcy. Trudno sobie 
wyobrazić, że w czasie alar-
mu lotniczego nie wpusz-
czono do niego przebywają-
cych w wojennym Stettinie 
obywateli państw sojuszni-
czych czy neutralnych, choć-
by Włochów, Japończyków 
lub Szwedów, a tacy choćby 
czekali na pociągi na szcze-
cińskim dworcu. 

Od 2007 roku schron 
dworcowy jest atrakcją tury-
styczną Szczecina. Zwiedza-
jącym udostępniono dwie 
trasy: druga wojna świato-
wa i zimna wojna. Ta druga 
obejmuje tę część obiektu, 
którą w Polsce Ludowej za-
adaptowano na schron prze-
ciwatomowy. 

Mniej więcej trzy kilo-
metry na północny wschód 
od Dworca Głównego PKP 
natrafimy na jeszcze więk-
szy schron przeciwlotni-
czy z czasów hitlerowskich. 
Niemcy zbudowali go w la-
tach 1941–1943 pod stocz-
nią Vulcan AG, jednym z naj-
większych zakładów produk-
cyjnych wojennego Stetti-
na. 

Naloty na Stettin w la-
tach 1940–1942, w tym rów-
nież na zakłady produkują-
ce benzynę syntetyczną Hy-
drierwerke Pölitz AG, mia-
ły charakter nękający i nie 
wyrządziły większych szkód, 
chociaż pociągnęły za sobą 
pierwsze ofiary. Żarty – jeśli 
tak to można nazwać – skoń-
czyły się w nocy z 20 na 21 
kwietnia 1943 roku, gdy nad 
Stettin nadleciało 339 bom-
bowców RAF. Zginęło wów-

czas 586 osób, do których 
trzeba doliczyć około 300 za-
ginionych. Kilka dni później 
na Skagerrakplatz (na obec-
nym placu Mickiewicza) wła-
dze nazistowskie zorganizo-
wały żałobną uroczystość. 
Setki trumien ze szczątka-
mi ofiar tego bombardo-
wania przykryto – jak wi-
dać na zdjęciu wykonanym 
przez fotoreportera dzienni-
ka „Pommersche Zeitung” – 
czerwonymi flagami z czar-
ną swastyką w białym kole. 
Wstrząsające wrażenie ro-
biły zwłaszcza maluteńskie 
trumienki. A tamtej kwiet-
niowej nocy w Stettinie mia-
ło zginąć 89 dzieci... 

Po nocnym nalocie Bry-
tyjczyków z 5 na 6 stycznia 
1944 roku, w którym zginę-
ły 244 osoby, 11 kwietnia 
tegoż roku doszło do pierw-
szego dziennego nalotu na 
Stettin. Wzięły w nim udział 
te bombowce 8. Armii Lot-
niczej USA, które bombar-
dowały zakłady lotnicze Foc-
ke-Wulf Flugzeugbau GmbH 
między innymi w Sorau (Ża-
rach), o czym niedawno pi-
sałem w „Twoim TYGODNIU 
WIELKOPOLSKIM”. Duże za-
chmurzenie nad Sorau spra-
wiło, że niektóre maszyny 
skierowano na cel zapaso-
wy. Był nim Stettin. W róż-
nych częściach miasta zginę-
ło wówczas ponad sto osób. 

Oba te naloty – stycznio-
wy i kwietniowy z 1944 roku 
– zapoczątkowały serię wiel-
kich bombardowań stolicy 
Pomorza Zachodniego. Do 
dwóch najbardziej niszczy-
cielskich nalotów na Stettin 
doszło w sierpniu 1944 ro-
ku. Portowe dzielnice z za-
bytkowym Starym Miastem 
legły wówczas w gruzach. 

FOT.  LESZEK ADAMCZEWSKI 
Jedno z wejść do schronu przeciwlotniczego zbudowanego przez 
Niemców koło dworca kolejowego Stettin Hauptbahnhof. 

FOT.  HENRY N. COBB 
Oto ruiny szczecińskiego Starego Miasta na wykonanym tuż po wojnie kolorowym zdjęciu ame-
rykańskiego fotografa. 
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TAK  MYŚLĘ

13 kwiet-
n i a 

b y ł e m 
w Strasbur-
gu i przy-
słuchiwa-
łem się ob-
radom Par-

Autorytet był i już go nie ma...

lamentu Europejskiego, które 
tego dnia były dla mnie i in-
nych dziennikarzy z Polski bar-
dzo ciekawe, bowiem posłowie 
tego dnia mieli glosować nad 
przyjęciem „Rezolucji w spra-
wie sytuacji w Polsce”. 

O tej inicjatywie mó-
wiono wiele dni wcześniej, 
w mediach nie tylko krajo-
wych spierały się „gadają-
ce głowy” czy to jest nie-
dopuszczalna ingerencja 
w wewnętrzne sprawy su-
werennego kraju, czy mo-
że jednak wyraz troski eu-
ropejskich przyjaciół Polski 
zaniepokojonych sytuacją 
panującą wokół Trybuna-
łu Konstytucyjnego. W każ-
dym razie było głośno i „Re-
zolucja” rozbudzała emocje, 
choć jest to dokument, któ-
ry nie ma mocy prawnej 
i jest jedynie wyrażeniem 

uczestniczył w nim Kornel 
Morawiecki uznawany do-
tychczas za autorytet moral-
ny obecnego Sejmu.

Co z tego wszystkiego 
wynika? Po pierwsze to, że 
działając sprawnie można 
medialnie zabić nawet fakt, 
mówiący o tym, że na przy-
kład Kopernik był kobietą, 
bo wystarczy tylko w stu-
diu telewizyjnym spuścić 
spodnie i już następnego 
dnia nikt Kopernikiem nie 
będzie się zajmował. A po 
drugie… -  cóż okazuje się, że 
bardzo trudno być autory-
tetem moralnym, proponu-
ję więc by jeszcze bardziej 
cenić tych, którzy są takimi 
autorytetami naprawdę i to 
od wielu, wielu lat.

Autorytet Polski na are-
nie międzynarodowej zna-
cząco ostatnio spadł z po-
wodu przyjęcia wspomnia-
nej „Rezolucji” oraz głoso-
wania na dwie ręce przez 
wybrańców suwerena, czy-
li narodu. I to nie jest przy-
padek, że kurs euro w sto-
sunku do złotówki nadal ro-
śnie…

TOMASZ MAŃKOWSKI

swojej opinii przez europo-
słów. Oczywiście, nie jest 
bez znaczenia, gdy o takim 
kraju jak Polska dyskutuje 
się na takim forum jak Par-
lament Europejski, dlatego 
13 kwietnia w Strasburgu 
miałem jednak wrażenie, że 
uczestniczę w czymś waż-
nym, że obserwuję znaczą-
cy fakt historyczny.

Po głosowaniu – „Re-
zolucja” została przegłoso-
wana zdecydowaną więk-
szością głosów – odbyły 
się tuż obok sali plenarnej 
dwie konferencje prasowe 
(najpierw PiS, potem PO), 
a wśród dziennikarzy krążył 
jak sęp Korwin-Mikke, któ-
ry zwietrzył okazję, by za-
istnieć medialnie. Jak trwa-
ła konferencja PiS, to wypo-
wiedziom tych posłów przy-
słuchiwali się z uwagą człon-
kowie PO, gdy ci drudzy roz-
poczęli swoją konferencję, 
„pisowcy” także słuchali ko-
mentarzy swoich konkuren-
tów politycznych. Wydawało 
się więc, że rozmawiamy jed-
nak o czymś istotnym.

W Strasburgu byłem 
jeszcze kilka dni, a gdy wró-
ciłem do Polski ciekaw by-
łem opinii na temat tego co 

wydarzyło się w Parlamen-
cie Europejskim wyrażonych 
przez krajowych komenta-
torów. Szukam, a tu nic al-
bo bardzo niewiele, nato-
miast wszyscy mówią, piszą 
i komentują o czwartkowym 
głosowaniu na dwie ręce po-
słanki Małgorzaty Zwiercian, 
która w przypływie trudnych 
do określenia uczuć posta-
nowiła zagłosować za sie-
bie i za posła Kornela Mora-
wieckiego, który w czasie te-
go ważnego głosowania (gło-
sowano nad kandydaturą ko-
lejnego sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego) powędro-
wał w poselskie kuluary na 
pogaduszki z synem, który 
dzisiaj jest wicepremierem, 
a podobno chciałby być pre-
mierem.

I tak to głosowanie na 
dwie ręce przykryło me-
dialnie przyjęcie „Rezolucji” 
przez Parlament Europejski. 
Wyczyn posłanki Zwiercian 
– wcześniej specjalnie nie-
zbyt znanej i popularnej – 
przyćmił wszystko co wyda-
wało się być ważne z kilku 
poprzednich dni. Ale trudno 
się dziwić, bo to po prostu 
przestępstwo, a najbardziej 
w tym wszystkim przykro, że 

Liderzy przedsiębiorczości
Gala XIII edycji konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera 

Przedsiębiorczości” za nami. Tym razem spotkanie z przed-
siębiorcami ubiegającymi się o tytuł laureata odbyło się 19 
kwietnia 2016 roku, w hali nr 10 na terenie MTP w Poznaniu. 
Nagrody wręczono najlepszym firmom w czterech katego-
riach: średnich, małych, mikroprzedsiębiorstw oraz Startup. 

Na etapie wstępnym zainte-
resowanie udziałem w te-

gorocznej edycji wyraziło oko-
ło 60 firm. Do drugiego eta-
pu zakwalifikowano 36 przed-
siębiorstw.

Najlepsze w poszczególnych 
kategoriach firmy otrzymały ty-
tuł „Poznańskiego Lidera Przed-
siębiorczości” oraz nagrody do-
datkowe. 

W kategorii „Startup” zwy-
ciężyła firma IC Solutions Sp. 
z o.o., a wyróżnienia wręczo-
no następującym przedsiębior-
stwom: Fair Play Job Sp. z o.
o., Blondes Sp. z o.o., Bike Ca-
fe Sp. z o.o. oraz Quantum Sp. 
z o.o. Liderem w kategorii „Mi-
kroprzedsiębiorca” została fir-
ma Przemysław Marciniak 40. 
Ponadto wyróżnienia otrzyma-
li: Poznański Fundusz Porę-
czeń Kredytowych Sp. z o.o., 
Michał Sergot MISERWIS, Ho-
ryzont Technologie Interneto-
we Sp. z o.o. oraz SNOWDOG 
Sp. z o.o. W kolejnej kategorii - 
„Mały Przedsiębiorca” zwycięz-
cą została Grupa TENSE Sp. z o.
o. Sp.k., a wyróżnienia dosta-
li: ARP IDEAS Sp. z o.o., Inte-
gra Consulting Poland Sp. z o.
o., EXACTUS Sp. z o.o., a także 
Dantom Sp. z o.o.. Laureatem 
w ostatniej kategorii „Średni 

Przedsiębiorca” została spółka 
Modertrans Poznań Sp. z o.o.. 
Wyróżnieniami Kapituła uhono-
rowała firmy: UTAL Sp. z o.o., 
Meliński Minuth Sp. z o.o. oraz 
Fabryka Mebli Biurowych MA-
RO Sp. z o.o.

Laureaci każdej z czterech 
kategorii otrzymali nagrody do-
datkowe ufundowane przez 
Członków Kapituły. Międzyna-
rodowe Targi Poznańskie zapro-
ponowały najlepszym firmom 
bezpłatne stoisko targowe o po-
wierzchni 6 m2 na wybranej im-
prezie targowej. Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu ufun-
dował studia podyplomowe – 
po jednym miejscu dla każde-
go z laureatów, natomiast PKO 
Bank Polski S.A. zwycięzcom 
przekazał nagrody pieniężne. 
Wybrane firmy otrzymały tak-
że nagrody dodatkowe, na któ-
re złożyły się studia podyplomo-
we na Politechnice Poznańskiej. 
Dodatkowo Liderzy w katego-
rii Mały i Średni Przedsiębior-
ca będą mogli wybrać dowolne 
studia podyplomowe na Uni-
wersytecie im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu, a zwycięzca kate-
gorii Startup pojedzie do Gdań-
ska na konferencję InfoShare.

KATARZYNA KAZMUCHA
Gabinet Starosty

FELIETON 

Weekend majowy – gdzie i za ile?
Do długiego weekendu majowego 
zostało już niewiele czasu. Osoby 
planujące spędzić ten czas poza 
domem – w Polsce lub za granicą 
- będą musiały zdecydować, w ja-
ki sposób sfinansować swój długi 
weekend, aby nie nadwyrężyć do-
mowego budżetu. Jak wysokie są 
aktualne ceny wyjazdów i w jaki 
sposób najlepiej pozyskać potrzeb-
ną na wyjazd sumę?

Do majówki pozostało jeszcze kilka dni, 
ale już teraz możemy wskazać, jakie kra-

je i miejsca najbardziej pragną odwiedzić Po-
lacy. Wśród majówkowych wyjazdów królu-
ją europejskie stolice. W pierwszej dziesiątce 
wybieranych miejsc znalazły się m.in. Londyn, 
Rzym, Paryż, Bruksela, Lizbona, Amsterdam, 
Mediolan, Madryt, Ateny oraz Oslo. Najwię-
cej na bilet wydadzą osoby, które spędzą ma-
jówkę w Lizbonie – 975 zł.  Bilety do Madry-
tu kosztują średnio 808 zł, do Rzymu – 739 zł, 
zaś do Paryża 724 zł. W przypadku pozosta-
łych kierunków ceny są niższe – przykładowo, 
koszt podróży do stolicy Wielkiej Brytanii to 
w tym roku 440 zł.

Oczywiście przedstawione koszty to jedy-
nie ceny biletów. Jeśli chcielibyśmy spędzić 
w tych miejscach 3 lub 4 majowe dni, koszt 
wyjazdu wzrośnie. Tymczasem Polacy na trzy-
dniową majówkę w 2015 r. wydali średnio 190 
zł. Czy podobną tendencję do oszczędzania da 
się pogodzić z chęcią spędzenia niezapomnia-
nej majówki?

Mimo, że podróż krajowa oznacza dla nas 
również spory wydatek (ok. 700-2000 zł za 
osobę), w ostatecznym rozrachunku okazu-
je się ona tańsza niż wycieczka zagraniczna. 
Przykładowo, za kilkudniowy wyjazd do Za-
kopanego, z wykupionym wyżywieniem i za-
kwaterowaniem, możemy zapłacić około 700 
zł od osoby. Podobną (minimalną) kwotę za-
płacimy także za majówkę spędzoną na Mazu-
rach lub nad polskim morzem. 

Do majówki pozostało już niewiele czasu, 
a wydatek rzędu kilkuset lub nawet dwóch 
tysięcy złotych nie należy do niskich. Skąd 
w tak krótkim czasie wziąć pieniądze na opła-

cenie wyjazdu? Nawet jeśli zdecydujemy się 
na „opcję polską”, koszt wyprawy i tak może 
zaburzyć stan naszych finansów. Zastanówmy 
się więc, w jaki sposób możemy sfinansować 
nasze kilkudniowe wakacje.

Jednym z możliwych rozwiązań, nad któ-
rymi warto się zastanowić w kontekście sfi-
nansowania majówki, jest szybki kredyt go-
tówkowy. Wiele banków oferuje swoim klien-
tom wypłacenie środków z udzielonego kre-
dytu już w dniu złożenia wniosku kredytowe-
go. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu ta-
kiego zobowiązania warto zastanowić się jed-
nak, dokąd chcemy się udać, czy planujemy 
wyjazd jedno- czy wieloosobowy i oszacować 
koszty organizacji wyjazdu, aby ustalić jakiej 
kwoty dokładnie potrzebujemy. Pamiętajmy 
też, aby porównać koszty kredytów w kilku 
bankach i zwrócić uwagę nie tylko na nomi-
nalną wysokość oprocentowania kredytu, ale 
również na tzw. RRSO (czyli rzeczywistą rocz-
ną stopę oprocentowania) oraz na całkowity 
koszt kredytu.

Innym z możliwych rozwiązań jest skorzy-
stanie z karty kredytowej.  Karta kredytowa 
stanowi alternatywę dla gotówki, a w wielu 
sytuacjach okazuje się dużo prostszym rozwią-
zaniem niż kredyt gotówkowy. Dzięki niej ma-
my stały dostęp do przyznanego przez bank 
limitu kredytowego. Największą zaletą kart 
kredytowych jest tzw. okres bezodsetkowy, 
który w zależności od banku wynosi od 52 
do 58 dni. Ważne jest, aby karty kredytowej 
używać głównie do płatności za zakupy oraz 
spłacać całe zadłużenie w wyznaczonym przez 
bank terminie – w ten sposób nie zapłacimy 
odsetek od wykorzystanego limitu. Decydu-
jąc się na kartę kredytową warto sprawdzić 
koszt jej wydania i użytkowania. Aktywne ko-
rzystanie z karty pozwala często na zwolnienie 
ze wspomnianych opłat, a także na skorzysta-
nie z licznych upustów i zwrotu części ponie-
sionych wydatków. Korzyści wynikające z po-
siadania karty kredytowej zauważalne są tak-
że podczas wyjazdów zagranicznych – dzięki 
niej mamy stały dostęp do pieniędzy oraz nie 
musimy martwić się o ich wymianę na lokal-
ną walutę. (na)
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Zespół Szkół nr 1 
im. Powstańców 
Wielkopolskich 
w Swarzędzu

TECHNIKUM: technik ekonomista - klasa 
akademicka, technik informatyk - klasa aka-
demicka, technik mechatronik - klasa akade-
micka, technik logistyk - klasa akademicka, 
technik urządzeń i systemów energetyki od-
nawialnej, technik hotelarstwa,  technik ży-
wienia i usług gastronomicznych.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: 
monter mechatronik – patronat VW Poznań,  
elektromechanik pojazdów samochodowych 
– patronat VW Poznań, mechanik automaty-
ki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych – pa-
tronat VW Poznań, operator maszyn i urzą-
dzeń odlewniczych – patronat VW Poznań, 
operator obrabiarek skrawających – patronat 
SKF Polska, kucharz, mechanik pojazdów sa-
mochodowych, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, stolarz, tapicer.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DO-
ROSŁYCH (TRYB ZAOCZNY)

SZKOŁA POLICEALNA (tryb zaoczny): tech-
nik administracji, technik bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, technik rachunkowości.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 
(tryb zaoczny): monter mechatronik, tech-
nik mechatronik,technik mechanik, technik 
logistyk.
Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: klasa ję-
zykowo-humanistyczna  - przedmioty rozsze-
rzone: język polski, język angielski, historia, 
patronat Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu, klasa politechniczno-ekonomicz-
na – przedmioty rozszerzone: matematyka, 
fizyka lub geografia, patronat Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, klasa przyrodni-
cza – przedmioty rozszerzone: biologia, che-
mia, geografia lub fizyka, patronat Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu, klasa dla 

sportowców – przedmioty rozszerzone: bio-
logia, geografia, wychowanie fizyczne, klasa 
policyjna – przedmioty rozszerzone: biologia, 
WOS, patronat Wielkopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Zespół Szkół 
im. Jadwigi i Władysława 

Zamoyskich
w Rokietnicy

TECHNIKUM:  technik informatyk, technik 
hotelarstwa, technik architektury krajobrazu.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: klasy 
wielozawodowe

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE: 
technik informatyk, florysta.  Szkoła dyspo-
nuje internatem.

Zespół Szkół 
im. Jadwigi 

i Władysława Zamoyskich
w Rokietnicy 

(Technikum w Poznaniu)
TECHNIKUM: technik architektury krajo-

brazu, technik ogrodnik, technik informatyk, 
technik organizacji reklamy.

Zespół Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego

w Bolechowie
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: klasa 

z rozszerzonymi przedmiotami: historia, WOS, 
język polski, klasa z rozszerzonymi przedmio-
tami: biologia, chemia, klasa z rozszerzonymi 
przedmiotami: geografia, WOS, klasa z roz-
szerzonymi przedmiotami: matematyka, geo-
grafia, klasa sportowo -obronna z rozszerzo-
nymi przedmiotami: geografia, WOS, wycho-
wanie fizyczne, klasa wojskowa, munduro-
wa z rozszerzonymi przedmiotami: geogra-
fia, WOS, historia. Patronat: Uniwersytet im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu - Zakład Historii 
Wojskowej.

TECHNIKUM: technik logistyk, technik in-
formatyk.

Zespół Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego

w Bolechowie 
(Szkoła w Murowanej Goślinie)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: klasa 

ogólnokształcąca, klasa sportowo-obronna 
z rozszerzonymi przedmiotami: geografia, 
WOS, wychowanie fizyczne, klasa wojskowa-
-mundurowa z rozszerzonymi przedmiotami: 
geografia, WOS, historia, klasa strażacka ra-
townicza – z rozszerzonymi przedmiotami: 
biologia, chemia, fizyka.

TECHNIKUM: technik logistyk, technik in-
formatyk.

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mo-
sinie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: klasa woj-
skowa - współpraca z: 31. Batalionem Lotnic-
twa Taktycznego Poznań-Krzesiny, Centrum 
Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

TECHNIKUM: technik logistyk - współpra-
ca z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu i Po-
litechniką Poznańską, technik hotelarstwa - 
współpraca z Uniwersytetem im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu, Politechniką Poznańską 
oraz Wyższą Szkołą Handlu i Usług w Pozna-
niu, technik obsługi turystycznej.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: 
kształcenie w wybranym zawodzie - zajęcia 
praktyczne w zakładach pracy.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DO-
ROSŁYCH (tryb zaoczny)

SZKOŁA POLICEALNA (tryb zaoczny): 
technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Szko-
ła dysponuje internatem.

Zespół Szkół w Puszczykowie
GIMNAZJUM SPORTOWE: oddziały o spe-

cjalności lekka atletyka (języki obce: język an-
gielski, język niemiecki) – dodatkowe zajęcia 
treningowe, obozy sportowe.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: Języki ob-
ce: język angielski – pierwszy język, język nie-
miecki/język hiszpański – drugi język,  klasa 
sportowa – przedmioty rozszerzone: język an-
gielski, biologia, geografia – patronat Wydzia-
łu Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu, klasa humanistyczno – artystycz-
na – przedmioty rozszerzone: język polski, hi-
storia. Przedmioty dodatkowe: wiedza o te-

atrze i filmie, kulturoznawstwo - klasa aka-
demicka, współpraca z Uniwersytetem im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem 
Artystycznym w Poznaniu, klasa ekonomicz-
no-politechniczna – przedmioty rozszerzone: 
matematyka, informatyka, geografia lub fizy-
ka - współpraca z Uniwersytetem im. A. Mic-
kiewicza w Poznaniu: geografia – z Wydzia-
łem Nauk Geograficznych i Geologicznych, fi-
zyka – z Wydziałem Fizyki – klasa akademic-
ka, klasa dziennikarska – przedmioty rozsze-
rzone: język polski, język angielski, geografia 
– patronat Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – 
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 
klasa przyrodniczo-medyczna – przedmioty 
rozszerzone: język angielski, biologia, chemia 
– patronat  Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu – Wydział Biologii oraz Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szkoła dys-
ponuje internatem.

Zespół Szkół w Kórniku
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: klasa hu-

manistyczna - z rozszerzonymi przedmiota-
mi: język polski, język angielski, WOS. Współ-
praca z Instytutem Historii Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu, klasa matema-
tyczno-ekonomiczna - z rozszerzonymi przed-
miotami: matematyka, język angielski, geo-
grafia. Umowa Partnerska z Wydziałem Eko-
nomiczno- Społecznym Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu, klasa przyrodniczo-
-medyczna - z rozszerzonymi przedmiotami: 
biologia, geografia lub chemia, język angiel-
ski. Patronat Naukowy Instytutu Dendrologii 
Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

Języki obce w liceum: jako pierwszy język: 
kontynuacja języka angielskiego, jako drugi ję-
zyk: język hiszpański lub język niemiecki.

TECHNIKUM: technik logistyk - z rozsze-
rzonymi przedmiotami: geografia, informaty-
ka. Umowa Partnerska z Wyższą Szkołą Logi-
styki w Poznaniu. Współpraca z Politechniką 
Poznańską oraz firmami logistycznymi z róż-
nych dziedzin działalności gospodarczej.  Języ-
ki obce:  język angielski (kontynuacja) i język 
niemiecki oraz języki obce zawodowe.

MAŁGORZATA ROSZAK
Wydział Edukacji

Kwiecień to ostatni miesiąc na podjęcie decyzji o dalszym kierunku kształce-
nia przez gimnazjalistów. Szkoły prowadzone przez Powiat Poznański , sta-
rając się dostosowywać swoją ofertę do potrzeb rynku pracy, proponują na-
stępujące kierunki kształcenia:
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11 kwietnia czterodniowa kwietniowa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego rozpoczęła się 5 minut po godzinie 17. Po otwarciu posiedzenia 
przewodniczący Parlamentu Europejskiego – Martin Schulz wygłosił oświadczenie w sprawie ostatnich ataków terrorystycznych, do jakich doszło 
w Brukseli i w których zginęły 32 osoby, a 340 zostało rannych. Przewodniczący przypomniał, że islamski terroryzm prowadzi do ofiar na całym 
świecie oraz że musimy wspólnie bronić demokracji i naszych wolności, lecz bez nienawiści i przemocy. M. Schulz w imieniu Parlamentu Europej-
skiego złożył wyrazy współczucia rodzinom ofiar, a następnie w Parlamencie zarządzono minutę ciszy.
Sesja kwietniowa Parlamentu Europejskiego była dla nas Polaków tym bardziej interesująca, że zapowiadano przyspieszenie prac nad dokumentem 
dotyczącym sytuacji w Polsce i ostatecznie punkt „Projekt Rezolucji” znalazł się w porządku obrad w środę 13 kwietnia.  

Strasburg, 11-14 kwietnia 
Korespondencja własna z Parlamentu Europejskiego

Trzeba przestrzegać 
zasad demokracji 
i praworządności
„Rezolucja o sytuacji w Polsce” została przyjęta

 Eurodeputowani PiS pró-
bowali nie dopuścić do gło-
sowania w tej sprawie, dla-
tego europosłanka Jadwiga 
Wiśniewska złożyła wniosek 
o przełożenie tego głosowa-
nia, bo – jak argumentowała 
– trwa obecnie dialog władz 
Polskich z przedstawicie-
lami Unii Europejskiej na 
ten temat. Wniosek ten nie 
został jednak poparty przez 
większość i został odrzucony 
w drodze głosowania. 

Potem odbyło się głoso-
wanie samej „Rezolucji” – 513 
posłów było „za”, 142 głoso-
wało przeciw, a 30 wstrzyma-
ło się od głosu. W przyjętej 
w środę 13 kwietnia rezolu-
cji posłowie Parlamentu Eu-
ropejskiego wezwali polskie 
władze do pełnego wdroże-
nia zaleceń Komisji Wenec-
kiej dotyczących zdolności 
Trybunału Konstytucyjne-
go do wypełnienia swej ro-
li strażnika konstytucji i gwa-
ranta poszanowania prawo-
rządności w Polsce. 

Rezolucja ta nie ma wią-
żącej mocy prawnej i jest 
owocem debaty plenarnej, 
która odbyła się 19 stycznia 

w Parlamencie Europejskim 
w Strasburgu z udziałem mie-
dzy innymi premier Beaty Szy-
dło. Bezpośrednim powodem 
jej zorganizowania – warto 
przypomnieć - była decyzja 
Komisji Europejskiej o rozpo-
częciu procedury wyjaśniają-
cej w sprawie zmian w funk-
cjonowaniu polskiego Trybu-
nału Konstytucyjnego. Proce-
dura została wszczęta w opar-
ciu o tak zwane „ramy prawne 
w celu zaradzenia systemo-
wym zagrożeniom dla pań-
stwa prawnego”.

Głosując za przyjęciem 
„Rezolucji” większość posłów 
Parlamentu Europejskiego wy-
raziła pogląd, że działania po-
dejmowane przez polski rząd 
i prezydenta RP doprowadziły 
do faktycznego paraliżu Trybu-
nału Konstytucyjnego, a tym 
samym do zagrożenia dla de-
mokracji, praw człowieka i pra-
worządności w Polsce. 

Parlament Europejski we-
zwał polskie władze w tek-
ście przegłosowanej „Rezo-
lucji” do bezzwłocznego opu-
blikowania i wdrożenia orze-
czeń Trybunału zgodnie z za-
leceniami Komisji Weneckiej 

(instytucji doradczej Rady 
Europy).

Parlament Europejski – 
mówili także zagraniczni po-
słowie po głosowaniu - po-
piera starania Komisji Euro-
pejskiej, aby znaleźć wyjście 
z obecnej sytuacji w dialo-
gu z władzami Polski. Jedno-
cześnie jednak, gdyby polski 
rząd nie zastosował się do za-
leceń, posłowie wzywają Ko-
misję Europejską do rozpo-
częcia drugiego etapu proce-
dury „prawnych w celu zara-
dzenia systemowym zagro-
żeniom dla państwa prawne-
go”, wszczętej 13 stycznia.

Posłowie podkreśla-
li również, że wszelkie dzia-
łania podjęte w odniesieniu 
do Polski muszą być zgodne 
z zasadą wsparcia i pomocy, 
ale równocześnie przypomi-
nają, że wartości i zasady za-
pisane w traktatach Unii Eu-
ropejskiej i międzynarodo-
wych konwencjach ochrony 
praw człowieka muszą być 
przestrzegane zarówno przez 
Unię jako całość, jak i przez 
poszczególne państwa człon-
kowskie we wszystkich po-
dejmowanych przez nie dzia-
łaniach.

Zaraz po zakończeniu gło-
sowania, tuż przy sali ple-
narnej, odbyły się z udzia-
łem licznych dziennikarzy 
dwie konferencje prasowe 
polskich europarlamentarzy-
stów – najpierw PiS, a po-
tem PO.

W środowym (13 kwietnia) porządku obrad Par-
lamentu Europejskiego ostatnim punktem gło-
sowania, które rozpoczęło się o godzinie 12.30 
a zakończyło około 14 była „Rezolucja o sytu-
acji w Polsce”. Chodzi o zaniepokojenie Euro-
py związane z paraliżem polskiego Trybunału 
Konstytucyjnego, zawłaszczeniem przez partię 
rządzącą mediów publicznych, reformą wymiaru 
sprawiedliwości przeprowadzoną przez PiS.

Konferencja prasowa europosłów PO zaraz po głosowaniu FOT. � MONIKA MAŃKOWSKA

O sposobach walki z terroryzmem
W kontekście ataków w Paryżu jesienią 2015 roku oraz w Brukseli w mar-
cu 2016 roku posłowie Parlamentu Europejskiego dyskutował we wtorek 
12 kwietnia na sesji plenarnej wraz z przedstawicielami Rady i Komisji 
o strategii przeciwdziałania terroryzmowi w Unii Europejskiej. 

- Europejczycy słusznie 
oczekują konkretnych działań 
swoich rządów i Unii Euro-
pejskiej w celu przeciwdzia-
łania terroryzmowi. Muszą 
one dotyczyć każdego aspek-
tu zagrożenia, od przeciw-
działania do ochrony i ściga-
nia – powiedziała wiceprze-
wodnicząca Parlamentu Eu-
ropejskiego Sylvie Guillau-
me (S&D, Francja). 

Strategia Unii Europej-
skiej – przypomnijmy - doty-
cząca przeciwdziałania terro-
ryzmowi została przyjęta po 
atakach w Madrycie w 2004 
i w Londynie w 2005 roku.

Obecnie Parlament Eu-
ropejski pracuje nad propo-
zycjami Komisji Europejskiej 
przedstawionymi w końcu 
2015 roku – chodzi o dyrekty-

wę dotyczącą zwalczania ter-
roryzmu, która miałaby wpro-
wadzić kary za prowadzenia 
przygotowawczych działań do 
ataków terrorystycznych oraz 
dyrektywę o kontroli nabywa-
nia i posiadania broni, któ-
ra ma zmienić dotychczasowe 
zasady w tym zakresie.

Szacuje się, że około 5 ty-
sięcy obywateli Unii Europej-
skiej dołączyło do organizacji 
terrorystycznych w Iraku i Sy-
rii. Powracając do swoich oj-
czyzn, mogą oni stanowić za-
grożenie dla bezpieczeństwa 
w Unii. W listopadzie 2015 ro-
ku Parlament Europejski przy-
jął rezolucję dotyczącą prze-
ciwdziałania radykalizacji i re-
krutacji obywateli Unii Euro-
pejskiej przez ugrupowania 
terrorystyczne. Posłowie za-

proponowali wiele sposobów, 
w tym między innymi oddzie-
lanie zradykalizowanych osa-
dzony od pozostałych więź-
niów czy większą kontrolę nad 
międzynarodowymi przepły-
wami finansowymi.

W grudniu 2015 roku Par-
lament Europejski i Rada Eu-
ropy osiągnęły porozumienie 
w sprawie dyrektywy o re-
jestrze danych pasażerów 
(PNR), która przewiduje bar-
dziej systematyczne zbiera-
nie, wykorzystywanie i prze-
chowywanie danych pasaże-
rów linii lotniczych. 

Zaplanowano także, ze 
na kolejnej sesji plenarnej 
w Strasburgu (w maju) po-
słowie zagłosują nad wzmoc-
nienie mandatu unijnej agen-
cji Europol. 

O „panamskich 
papierach”
Posłowie Parlamentu Europejskiego 
wezwali Komisję Europejską i pań-
stwa członkowskie do wzmożonych 
wysiłków w walce z unikaniem podat-
ków i praniem pieniędzy, 12 kwietnia 
we wtorek po południu, podczas de-
baty wywołanej doniesieniami doty-
czącymi tak zwanych „panamskich 
papierów” ujawniających informacje 
o ponad 200.000 firmach założonych 
w rajach podatkowych oraz ich se-
kretnych właścicieli.  

Grupa polityczna EPP (Europejska Partia Lu-
dowa - do tej frakcji należy między innymi PO), 
chce, aby reprezentanci firmy Mossack Fonseca, 
z której wyciekły informacje oraz przedstawicie-
le rządu Panamy, wystąpili przed specjalną komi-
sją parlamentarną, zajmującą się sprawami po-
datkowymi.

Inne grupy polityczne wzywały do stworzenia 
ogólnoeuropejskiej czarnej listy rajów podatko-
wych oraz miejsc, w których zatajane są informa-
cje oraz karania organizacji z nich korzystających. 
Posłowie wzywali także państwa członkowskie 
Unii Europejskiej do przyjęcia wniosków dotyczą-
cych jawności zamiast ich osłabiania. 

Członkowie grupy ECR (Europejscy Konser-
watyści i Reformatorzy) skrytykowali polityków 
krajowych, którzy „od lat wiedzieli o tego typu 
unikaniu opodatkowania, ale nic nie zrobili w tej 
sprawie”.

„Panamskie papiery” zostały ujawnione przez 
Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śled-
czych, tę samą organizację, która ujawniła w 2014 
roku „LuxLeaks” – skandal dotyczący opodatko-
wania korporacji. Informacje te spowodowały po-
wstanie parlamentarnej komisji specjalnej zajmu-
jącej się interpretacją prawa podatkowego, której 
prace zaowocowały długą listą propozycji doty-
czących sprawiedliwszej i bardziej przejrzystej po-
lityki podatkowej Unii Europejskiej.

Dodatkowe miliony 
Parlament dał zielone światło pod-
czas głosowania w środę (13 kwiet-
nia) dla 100 milionów euro nadzwy-
czajnego wsparcia na pomoc dla 
uchodźców na terenie Unii Europej-
skiej oraz dla 2 milionów euro na 
zatrudnienie nowych pracowników 
w Europejskim Centrum Antyterro-
rystycznym EUROPOLU. 

Pomoc humanitarna w wysokości 100 mi-
lionów euro, związana z napływem uchodź-
ców i migrantów na teren Unii Europejskiej, 
jest pierwszą transzą z 700 milionów euro 

przeznaczonych 2 marca przez Komisję Euro-
pejską na nadzwyczajne wsparcie. Fundusze 
te mogą zostać użyte na: jedzenie, konieczną 
opiekę zdrowotną, schronienie, wodę, sanita-
riaty i higienę, ochronę i edukację.

W związku z niedawnymi atakami terrory-
stycznymi, kolejne 2 miliony euro zostaną prze-
znaczone na zwiększenie zatrudnienia w Euro-
pejskim Centrum Antyterrorystycznym (ECTC), 
stworzonym w EUROPOLU, 1 stycznia 2016 ro-
ku, które ma być centrum działań antyterrory-
stycznych na terenie Unii Europejskiej.

Podkreślają oni jednak, że przekazane 
„awansem” 100 milionów euro, powinno zo-
stać następnie uzupełnione dodatkowymi pie-
niędzmi oraz nalegają, na „zaprojektowanie 
bardziej zrównoważonych ram prawnych oraz 
budżetowych, które pozwoliłyby na przyszłe 
mobilizowanie pomocy humanitarnej przez 
Unię.”

FOT. � MONIKA MAŃKOWSKA
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W NASTĘPNYM NUMERZE OPUBLIKUJEMY 
ROZMOWY Z KOLEJNYMI EUROPOSŁAMI

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

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Niebo nad pustynią Anna Łaci-
na, przedział wieku 14-100, ce-
na 36.90 zł, Nasza Księgarnia.

Młodzi ludzie i egipski raj: 
wczasy all inclusive. Idylla? 
Nie całkiem. Każde z nich bo-
wiem przywiozło taki bagaż, 
że i dorosłemu trudno było-
by się z nim uporać. Anasta-
zja skrywa rany, nie tylko na 
nadgarstkach. Klara nie zdej-
muje czarnych ubrań nawet 
na plaży. Jednemu z boha-
terów rzeczywistość myli się 
z grami, za to drugi wydaje 
się niepokojąco idealny. Spo-
tkanie tej czwórki może ozna-

czać początek zmian w życiu 
każdego z nich. Albo większe 
kłopoty…Powieść Anny Łaci-
ny („Dzika jabłoń”, „Telefony 
do przyjaciela”, „Miłość pod 
Psią Gwiazdą”) trzyma w na-
pięciu do ostatniej strony.

Planeta bazgrołów. Książka 
do kolorowania Zifflin, ilu-
strator Lei Melendres, prze-
dział wieku 0-100, cena 24,99 
zł, Nasza Księgarnia.

Wielki powrót małych 
i uroczych najeźdźców z ko-
smosu, znanych z książki do 
kolorowania „Inwazja bazgro-
łów!”. „Planeta bazgrołów” to 

niezwykły blok rysunkowy dla 
dzieci i dorosłych, którzy nigdy 
nie zapomnieli, jak kiedyś z za-
pałem kolorowali obrazki. Nie-
samowite czarno-białe świa-
ty Lei Melendresa sprawią, że 
ani starsi, ani młodsi nie będą 
mogli oderwać się od książki, 
nim nie skończą wypełniać ko-
lorem wszystkich skompliko-
wanych ilustracji. Dzięki wyjąt-
kowej dbałości artysty o szcze-
góły to nie tylko kolorowanka, 
lecz również dzieło sztuki, któ-
re ty i twoje dziecko będziecie 
podziwiać godzinami.

Dziennik cwaniaczka. Stara 

bieda Jeff Kinney, przedział 
wieku 6-14, cena 26.90 zł, 
Nasza Księgarnia. 

Czy może być coś gorsze-
go od wyprawy samocho-
dowej z prosiakiem? Jasne. 
Całkiem sporo rzeczy. Dzia-
dek, który okupuje kompu-
ter wnuczka, romansując na 
portalach randkowych dla 
staruszków. Mama, która 
potajemnie przyczepia sy-
nowi do sznurowadła loka-
lizator dla zwierząt. Tata, 
który wie, kiedy jego dzieci 
trzymają nogi na stole, bo 
gdzieś w domu zamontował 
kamerkę internetową (nie-
wykluczone, że w pluszowej 
kaczce). I w ogóle wszyscy 
dorośli, którzy twierdzą, że 
w ich młodości świat wy-
glądał lepiej. Bez sensu! Co 
na to Greg Heffley? Nie jest 
zachwycony. Zwłaszcza że 
szkoła chce mu zafundować 
straszliwy powrót do prze-
szłości...

To ważny 
polityczny sygnał
Rozmowa z DARIUSZEM ROSATIM, polskim ekonomistą i po-
litykiem, profesorem nauk ekonomicznych, byłym ministrem 
spraw zagranicznych, byłym członkiem Rady Polityki Pienięż-
nej, posłem na Sejm VII kadencji, posłem do Parlamentu Euro-
pejskiego VI i VIII kadencji

„Nie lubię jak 
mi się ktoś wtrąca”
Rozmowa z JANUSZEM KORWIN-MIKKE, polskim publicystą i po-
litykiem, założycielem i prezesem ugrupowań politycznych: Unii 
Polityki Realnej, Wolności i Praworządności, Kongresu Nowej Pra-
wicy oraz Koalicji Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, 
posłem na Sejm I kadencji, mistrzem krajowym w brydżu, kandy-
datem na urząd Prezydenta RP w 1995, 2000, 2005, 2010 i 2015, 
deputowanym do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

- Jakie ma znaczenie przegłosowana 
przed chwilą przez Parlament Europejski 
„Rezolucja w sprawie Polski”?

- Ma znaczenie przede wszystkim politycz-
ne. Proszę pamiętać, że to nie jest wiążący do-
kument. Rezolucja ta moim zdaniem jest bar-
dzo ważnym politycznym sygnałem, który po-
kazuje że nasi partnerzy i przyjaciele z Europy 
są głęboko zaniepokojeni stanem demokracji 
w Polsce. Liczymy na to, że rząd Prawa i Spra-
wiedliwości weźmie te obawy pod uwagę.

- A jeśli nie weźmie?
- Jeśli nie weźmie, to trudno. Będziemy 

wtedy nadal tkwili w tym kryzysie konstytu-
cyjnym, który jest bardzo szkodliwy dla Polski, 
dla jej międzynarodowej pozycji. Jeżeli komuś 
zależy żeby osłabiać pozycję międzynarodo-
wą Polski w Unii Europejskiej, jeżeli rząd PiS 
nadal będzie upierał się przy swoim, to nie bę-
dzie to dobry czas dla naszego kraju. Trwanie 
w tym uporze, to bardzo niedobra droga.

- Czy poza przegłosowaniem takiej „Re-
zolucji” Parlament Europejski może jeszcze 
próbować jakoś inaczej wpływać na zmianę 
sytuacji w Polsce? Parlament i inne znaczące 
instytucje europejskie.

- Parlament Europejski w przypadku kon-
tynuowania tego kursu przez partię rządzą-
cą w Polsce, w przypadku kontynuowania tej 
błędnej polityki i braku rozwiązania kryzysu 
konstytucyjnego wokół Trybunału Konstytu-
cyjnego  może przyjąć kolejną rezolucję, ale 
to właściwie jest wszystko, co możemy zro-
bić. Innych instrumentów ani prawnych ani 
politycznych Parlament nie ma. Jestem jed-
nak przekonany, że przegłosowanie tej „Re-
zolucji” wzmocni niejako Komisję Europej-
ską, która będzie kontynuowała procedurę 
ochrony praworządności w stosunku do na-
szego kraju.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

- Zaraz po głosowaniu 
„Rezolucji w sprawie Pol-
ski” odbyły się przed chwi-
lą dwie konferencje praso-
we: posłów PiS i PO. Słuchał 
pan co mówili?

- Niestety, słuchałem 
tych kłamstw PiS-u i PO i – 
że tak powiem – nóż się 
w kieszeni otwiera, bo wszy-
scy kłamią, zamazują praw-
dziwe źródło konfliktu. Pro-
szę zwrócić uwagę na sło-
wa pana Ryszarda Czarnec-
kiego, że PiS działa zgodnie 
z zasadami demokracji. I on 
mówi prawdę. Dzisiaj Parla-
ment Europejski wypowie-
dział się przeciwko demo-
kracji, ale za rządami prawa. 
Bo albo jest demokracja, al-
bo rządy prawa. Tych dwóch 
rzeczy pogodzić się nie da. 
Ja nigdy nie lubiłem demo-
kracji…

- A jak pan głosował?
- Oczywiście, przeciw-

ko przyjęciu tej „Rezolucji”, 
bo nie lubię jak mi się ktoś 
wtrąca.

- A woli pan prawo, czy 
demokrację?

- Zdecydowanie – prawo. 
Lud demokratycznie wybrał 
Barabasza, lud demokratycz-
nie wybrał Hitlera…. Nie lu-
bię demokracji…

FOT. � MONIKA MAŃKOWSKA

- A jaki jest ratunek 
w kontekście tego co jest 
dzisiaj w Polsce?

- To jest temat na osobną 
obszerna dyskusję.

- Tyle czasu nie ma-
my, ale poproszę o syntezę 
w dwóch, trzech zdaniach.

- W trzech zdaniach… 
Trzeba zmienić Konstytucję 
na mocy kompromisu i roz-
wiązać Trybunał Konstytucyj-

ny. W sprawach konstytucyj-
nych powinien rozstrzygać 
Sąd Najwyższy. I tyle.

- Czyli jak w Stanach 
Zjednoczonych?

- Dokładnie tak, Sąd Naj-
wyższy, a nie Trybunał Kon-
stytucyjny, którego sędzio-
wie wybierani są przez po-
lityków. 

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

FOT. � MONIKA MAŃKOWSKA
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JAZZ nieustannie odkrywany

KWIECIEŃ I JEGO 
„KWIATY” JAZZU…

…wyrastały, pachnia-
ły i zachwycały od 13 do 18 
dnia tego miesiąca. O ile ka-
lendarzowa wiosna rozpo-
częła się znacznie wcześniej, 
tak wiosna przeżyć festiwa-
lowych była bardziej spek-
takularna (co – znając wcze-
śniejsze edycje Ery Jazzu, by-
ło czymś oczywistym, z tym 
jednak wyjątkiem, że może-
my mieć zastrzeżenie do nie-
dosytu, który pozostawiał 
każdy koncert). Ale tak już 
jest z zachwytem – na tym 
polega jego piękno. Niedosyt 
zaś to cecha sztuki, która ar-
tystom nakazuje jej nieustan-
ne odkrywanie, a wśród od-
biorców istnieje tak długo, 
póki nie ujawni całej swojej 
tajemnicy. 

No dobrze, ale jakie wła-
ściwie były to „kwiaty”? Za-
nim weźmiemy do ręki każdy 
z nich z osobna, nie sposób 
nie powiedzieć, iż był to bu-
kiet różnorodny. Efektem ko-
mercyjnym było międzyna-
rodowe „Sold Out” (wyprze-
danie wszystkich biletów), 
zaś artystycznym (a ten tak-
że jest na światowym pozio-
mie) dobór stylistyki brzmie-
nia i tonacji emocji, któ-
re były autentyczne nie tyl-
ko w chwili zaistnienia ich 

na festiwalowej scenie, ale 
również w momencie wsłu-
chania się w nie z perspek-
tywy tradycji, w której da-
na muzyka się rodziła i doj-
rzewała. 

SZEŚĆ WIECZORÓW,
KTÓRE EMOCJE 

PRZEMIENIAJĄ W ŚPIEW 
I MUZYKĘ…

Pierwszego wieczoru do-
stałem błogosławieństwo 
i nie tylko ze względu na na-
zwę zespołu, który wystąpił 
na scenie klubu Blue Note 
w Poznaniu – „Got The Bles-
sing”. Przypomnijmy, wiosną 
2012 roku Era Jazzu zapre-
zentowała – po raz pierw-
szy w Polsce – niecodzienny 
projekt muzyczny „Portishe-
ad Jazz” przygotowany przez 
kwartet „Get The Blessing”. 
Za tą enigmatyczną nazwą 
skrywali się wybitni muzycy, 
kojarzeni dotąd z brytyjskim 
trip-hopem oraz kultowymi 
grupami „Radiohead” oraz 
„Portishead”. Tak sensacyj-
nie zapowiadającego się pro-
jektu Ery Jazzu w Poznaniu 
jeszcze nie było. Połączenie 
trip-hopu, elektroniki i jazzo-
wej improwizacji… 

Drugi wieczór pachniał 
jak dobre cygaro. Przenieśli-
śmy się do jednego z klubów 
w Las Vegas, gdzie niegdyś 

„To prawdziwe święto, że możemy tutaj wystę-
pować. Dziękujemy Dionizemu Piątkowskie-
mu i jego współpracownikom za profesjonalne 
przygotowanie naszych koncertów” – mówili 
entuzjastycznie artyści zaproszeni na scenę 
tego legendarnego już nie tylko w Polsce, ale 
i na świecie Festiwalu Jazzowego. Festiwal Era 
Jazzu po raz kolejny udowodnił, że jest zjawi-
skiem muzycznym, społecznym i obywatelskim 
i wyznacza nowe trendy w Europie.

mógł śpiewać Frank Sinatra, 
Sammy Jr. Davis bądź Dean 
Martin. Festiwalem Frankiem 
był Anthony Strong, a Las Ve-
gas – Piano Bar w Starym 
Browarze. Wokalista rozpa-
lił duszę fortepianu w to-
nacjach jazzowych evergre-
enów, m.in.: Ray’a Charlesa 
(na bis), Stevie Wonder’a i… 
tak wielu innych… Jego „Sin-
gin & Swingin” było na wskroś 
jego, dlatego tak prawdziwe. 
Tutaj grała charyzma młodo-
ści, dynamizmu i fascynacji – 
one były drogowskazem do 
odczytania partytury wrażli-
wości tego artysty. 

Anthony Strong w rodzin-
nej Anglii okrzyknięty został 
gwiazdą jazzu i błyskawiczne 
wdarł się na estrady świato-
we opanowane dotąd przez 
Michaela Buble i Jami’ego 
Culluma. Komercyjny sukces 
albumu „Stepping Out” wy-
lansował szybko nową ikonę 
jazzowej wokalistyki. Jak się 
o nim mawia – „Śpiewa z na-
turalnością, z jaką oddycha, 
a na fortepianie gra tak na-
turalnie, jak śpiewa”.

Oddechem wieczoru trze-
ciego był funk, blues, jazz 
& more… i to „more” spra-
wiało, że z każdym utworem, 
publiczność w Blue Note do-
magała się oklaskami więcej 
i więcej tego, co jest nurtem 
krwi tych gatunków muzyki. 
James Blood Ulmer, legenda 
jazzowej gitary, udowodnił, 
że nie na darmo nazywa się 
go mianem najbardziej ory-
ginalnego gitarzysty od cza-
sów Jimi’ego Hendrixa. Jego 
free-jazzową mieszaninę im-
prowizacji z ostrymi poszar-
panymi rytmami tanecznymi 
okrzyknięto najważniejszym 
krokiem w jazzie po muzy-
ce legendarnego Ornette Co-
lemana. Ulmer jest przykła-
dem niezwykłego współgra-
nia osobowości awangardzi-
sty oraz muzyka tradycyjne-
go w jednym… - jak czytamy 
na oficjalnej stronie festiwa-
lu „jazz.pl”. To jednak trzeba 
było usłyszeć… 

Uniwersalizm przeżyć 
podkreśliła Gala Koncertowa, 
16 kwietnia, podczas wieczo-
ru czwartego. W finale zagrał 
znakomity Chico Freeman, 
który zaprosił do współpra-
cy młodych, utalentowanych 
muzyków takich jak: Jacek 
Szwaj – fortepian; Mateusz 
Brzostowski – perkusja, Da-
mian Kostka – kontrabas, Da-
wid Kostka – gitara (ten ostat-
ni gościnnie w jednym utwo-
rze). Elektryzujące dźwięki 
wybrzmiały pod nazwą Po-
znań Jazz Project. Chico, po-
chodzący ze słynnego „klanu 
Freemanów” – rodzinnej eli-
ty chicagowskiego jazzu, po-
kazał klasę muzyczną, sce-
niczną i osobowościową. 

Zanim pojawi się na sce-
nie z saksofonem swojej fan-
tazji, usłyszeliśmy wspomnia-
nych już muzyków we wła-
snych (i nie tylko) kompozy-
cjach. Grali dynamicznie, od-
gadując siebie i wolę swoich 
instrumentów. To było coś! 
– jak powiedział jeden z jazz 
fanów, obecnych na koncer-
cie. Świetnie się to wpisu-
je w fakt, iż laureatem tego-
rocznej nagrody Ery Jazzu jest 

poznański gitarzysta Dawid 
Kostka, w którego brzmie-
niach gitary słychać echo fa-
scynacji legendarnym Jar-
kiem Śmietaną. 

Wieczór w Sali Wielkiej 
Centrum Kultury Zamek za-
inaugurował projekt „Kome-
da Variations”, przygotowany 
przez trębacza Macieja For-
tunę oraz pianistę Krzysztofa 
Dysa: poddali wnikliwej, arty-
stycznej wariacji kompozycje 
najwybitniejszego polskiego 
jazzmana Krzysztofa Komedy-
-Trzcińskiego. Koncert „Kome-
da Variations” przygotowano 
w 85 rocznicę urodzin K. Ko-
medy i jest hołdem Ery Jaz-
zu dla wybitnego Poznaniaka. 
Dostojna asceza, refleksja, au-
torskie przeżycia – tego mogli-
śmy wtedy posłuchać.  

Klasyką jazzujących ma-
rzeń był recital Deborah J. 
Carter, która w przedostatni 
wieczór Festiwalu, uwodzi-
ła swoim artyzmem w Pia-
no Barze. Emocje były pre-
mierowe – zarówno na fakt 
pierwszego pobytu w Polsce 
tej amerykańskiej wokalist-
ki, jak i tego, co nam poda-
rowała tembrem głosu. Prze-

niknęły nas tonacje radości, 
lekkości, podziwu i pewno-
ści tego o czym i jak się śpie-
wa. Najnowszy projekt Debo-
rah J. Carter jest pokłonem 
w stronę muzyki genialnego 
innowatora jazzu, kompozy-
tora i pianisty – Duke’a Ellin-
gona. „Diggin’ The Duke” to 
brawurowo i sugestywnie in-
terpretowane wielkie stan-
dardy Ellingtona w ciekawym 
opracowaniu combo Marka 
Zandvelda. 

Finał Ery Jazzu wybrzmiał 
charyzmą Chiny Moses 
w projekcie „Breaking Point/
Tribute To Crazy Blues”. Te-
go wieczoru miarą wielkości 
Teatru Wielkiego w Poznaniu 
była miara pulsacji serca so-
ulu i „Crazy Blues” – nawią-
zując do tytułu albumu ar-
tystki. Usłyszeliśmy wokalny 
kunszt, klasę piękna przypi-
saną szacunkowi do doko-
nań wcześniejszych artystów. 
Zelektryzowana publiczność 
wstała. Głos Chiny Moses, je-
go barwa i intonacja kojarzy-
ła klimat obrazów Monet’a – 
zatrzymujących chwilę, która 
trwa póki my jesteśmy, istnie-
jemy w naszych uczuciach. 
Trwaliśmy tak w dźwiękach 
malowanych nutami wprost 
z duszy artystki, naturalnymi 
jak pociągnięcie pędzla, które 
nie jest przypadkowe. Chary-
zma artystki udzieliła się do-
słownie wszystkim. 

JAZZ I JEGO ERA
Wieczór siódmy nastanie 

jutro. Publiczność Ery Jazzu 
spędzi go z nagraniami ulu-
bionych artystów, których 
spotkała osobiście jeszcze 
kilkanaście godzin wcześniej. 
Jako pierwszy z albumów 
płytowych włączą zapewne… 
Nie, nie ujawniamy tego… to 
już indywidualna sprawa – ta-
ki w swoim charakterze jest 
sam Jazz, którego Era inspi-
ruje, bo jest godna nieustan-
nego odkrywania.  

DOMINIK GÓRNY 
 (W artykule wykorzystano 

materiały organizatora 
Ery Jazzu)
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Wydawnictwo Techland 
z przyjemnością informuje, 
że w serii Dobra Gra pojawia-
ją się zupełnie nowe tytuły:  
E.T. Armies, czyli FPS utrzy-
many w klimatach science 
fiction, wyścigi legendarnych, 
ekskluzywnych aut - gra GT 
Legends, a także realistyczny 
symulator wyścigowy RACE 
Injection. Wszystkie gry będą 
dostępne na rynku w cenie 
19,90 zł na platformę PC.

 - Za pomocą mediów 
społecznościowych dociera 
do nas coraz więcej pozy-
tywnych wrażeń dotyczących 
gier, które dobieramy do na-
szej serii Dobra Gra. – ko-
mentuje Grzegorz Wilczek, 
Brand Manager Wydawnic-
twa Techland. - Wierzymy, 
że kolejne propozycje znajdą 
uznanie wśród naszych gra-
czy. Dwie zupełnie różne gry 
wyścigowe oraz FPS utrzyma-
ny w klimatach science fic-
tion to nasza propozycja na 
kwiecień.

E.T. Armies to dynamicz-
na gra akcji utrzymana w kli-
matach science fiction. Jest 
pierwszoosobową strzelani-
ną, której akcja rozgrywa się 
w odległej przyszłości. Ludz-
kość toczy bezwzględną wal-
kę o dostęp do naturalnych 
zasobów Ziemi. Część z nich 
opuszcza już planetę. Pozo-

stali walczą o dominację nad 
szczątkami dawnej cywiliza-
cji. Gracz wciela się w jedne-
go z żołnierzy koalicji usiłują-
cej utrzymać ład i porządek 
oraz nie dopuścić do zagłady 
ludzkości. Otrzymuje dostęp 
do szerokiego arsenału futu-
rystycznych broni, a podczas 
rozgrywki towarzyszą mu 
widowiskowe sceny i dyna-
miczne pola walki. Grze to-
warzyszy klimatyczna ścież-
ka dźwiękowa, a silnik Unre-
al Engine zapewnia spektaku-
larne oświetlenie oraz szcze-
gółowe animacje postaci oraz 
obiektów. Gra na polskim 
rynku pojawi się z dodatka-
mi w postaci cyfrowego art-
booka oraz sountracku.

Gra GT Legends jest ukło-
nem dla legendarnych i eks-
kluzywnych samochodów, 
które odcisnęły swoje pięt-
no w historii motoryzacji. 
W garażu odnajdujemy ma-
rzenia każdego fana samo-
chodów. Są tam Austin Mi-
ni Cooper S, Ford Capri, Co-
rvetta Stingray, a także ta-
kie perełki jak Porsche 911 
RSR czy Mercedes 300 SL. 
Łącznie gracz ma w posiada-
niu ponad 90 pięknie odda-
nych modeli aut z autentycz-
nymi dźwiękami ich silników. 
Twórcy gry przenoszą gracza 
w okres wyścigów z przeło-

mu lat 60 i 70 ubiegłego wie-
ku. Jest to epoka dzikiej i nie-
ujarzmionej mocy, potężne-
go hałasu silników oraz nie-
poskromionych kierowców. 
Akcja toczy się w ponad 25 
wiernie przedstawionych lo-
kalizacjach jak np. tory wyści-
gowe Imola, Monza czy Mon-
dello Park. Gra ma 5 pozio-
mów trudności i wciągający 
tryb kariery.

RACE Injection to spe-
cjalne wydanie realistyczne-
go symulatora wyścigowego 
RACE 07. W pudełku oprócz 
podstawowej wersji gry znaj-
duje się również 5 dodatków: 
Formula RaceRoom,  WTCC 
2010,  STCC The Game 2, GT 
Power, Retro Pack. Finalnie 
na gracza czeka 38 unikato-
wych samochodów w 13 roż-
nych klasach, a także 31 to-
rów (mi.in. Poznań!) w ponad 
40 konfiguracjach. RACE In-
jection stawia przede wszyst-
kim na oddanie jak najwięk-
szego realizmu jazdy. Nie za-
pomina też o szerokim spek-
trum możliwości w temacie 
tuningu aut. Gracz ma okazję 
modyfikować w garażu liczne 
ustawienia samochodu, aby 
dostosować je do warunków 
panujących na torze. RACE 
Injection oferuje kilka pozio-
mów trudności, a także tryb 
online do 25 graczy.

Zawsze stanę przy tobie Gay-
le Forman, tłumacz Natalia 
Szczyrek, przedział wieku 14-
-100, cena: 26.90 zł, Nasza 
Księgarnia.

Książka bestsellerowej au-
torki „Zostań, jeśli kochasz” 
i „Wróć, jeśli pamiętasz”. Brit 
jest niepokorna i czasami pa-
kuje się w kłopoty. Mimo to 
nie może zrozumieć, dlacze-
go ojciec i macocha odda-
ją ją do Red Rock, ośrodka 
terapeutycznego, gdzie rze-
komo leczy się zbuntowa-
ne nastolatki. Teraz jej życie 
spoczywa w rękach terapeu-
tek o niedostatecznych kwa-
lifikacjach, twardziela Szery-
fa oraz okrutnej psycholog. 
Nikt nie zdoła przetrwać sa-
motnie – lecz komu zaufać 
w miejscu, gdzie nagradzane 
jest donoszenie na koleżan-
ki? Na szczęście Brit pozna-
je V, Bebe, Marthę oraz Cas-
sie – cztery dziewczyny, dzię-
ki którym może uda jej się nie 
oszaleć. Razem starają się za-
chować zdrowy rozsądek, by 
życie w Red Rock nie zmieniło 
się w ostateczny koszmar.

1000x Połącz kropki - Arcy-
dzieła. 1000x Połącz kropki 
- Zwierzęta. Thomas Pavitte, 
cena 39,99 zł, Wydawnictwo 
Insignis. 

Tego jeszcze nie było! Aż 
1000 kropek do połączenia 
na każdym z wyjątkowo du-
żych rysunków (ok. 25x35 
cm) o niespotykanym pozio-
mie szczegółowości! Łącząc 
kropki poczujesz się artystą 
– twoja kreska odda deta-
le, cienie, rysy twarzy i po-
zostałe subtelności słynnych 
arcydzieł malarstwa! Odkryj 
w sobie artystę i zamień swój 
dom w galerię sztuki dzię-
ki temu fenomenalnemu 
wydaniu. Ten zbiór łamigłó-
wek stworzony przez arty-
stę grafika Thomasa Pavitte-
’a spodoba się miłośnikom 
sztuki w każdym wieku. Znaj-
dziesz tu dwadzieścia słyn-
nych dzieł przekształconych 

w zbiory 1000 kropek, któ-
rych połączenie zajmuje przy-
jemnie dużo czasu. Wyjątko-
wy styl Pavitte’a w powiąza-
niu z jednymi z najwspanial-
szych arcydzieł sprawia, że ła-
migłówki oprócz funkcji czy-
sto rozrywkowej mogą też 
pełnić rolę dekoracyjną.

Miłość w czasach zagłady 
Hanni Munzer, cena   39,90 
zł, Wydawnictwo Insignis. 

Niemiecki bestseller. Po-
wieść opisuje losy kilku poko-
leń pewnej rodziny na tle dra-
matycznych wydarzeń koń-
ca lat trzydziestych ubiegłe-
go wieku, poprzez lata dru-
giej wojny światowej (z dość 
obszernym wątkiem polskim 
- akcja przenosi się do Kra-
kowa), aż po czasy współcze-
sne. To powieść o tym jak da-
leko może posunąć się mat-
ka, by ratować swoje dzie-
ci. O tym do czego zdolna 
jest córka by pomścić ojca. 
Oraz czy głęboka, pokonują-
ca wszystkie przeszkody mi-
łość może przetrwać poko-
lenia i zabliźnić stare rany? 
Książka zaraz po premierze 
w Niemczech trafiła na listę 
bestsellerów tygodnika „Der 
Spiegel”. Do tej pory przeczy-
tało książkę ponad pół milio-
na niemieckich czytelników. 
W tym roku książka ukaże się 
w kilkunastu krajach m.in. 
we Włoszech, w Hiszpanii, 
Holandii, Turcji, na Węgrzech 
i w Chinach … Planowany jest 
również serial oparty na po-
wieści.

Jeszcze czego! Paulina Mły-
narska, kategoria Poradniki, 
cena  34 zł, Prószyński i S-ka.

Też masz czasami wraże-
nie, że mimo pozorów rów-
nouprawnienia, ten świat 
nadal jest urządzony przez 
facetów i dla facetów? Masz 
dosyć wmawiania Ci, że żą-
dając dla siebie prawdziwie 
równego traktowania, pro-
sisz o zbyt wiele? Masz cza-
sami ochotę rzucić wszystko 
i wyjść, ale boisz się, że nie 
potrafisz samodzielnie stawić 
czoła życiu? Jeśli tak, ta książ-
ka jest właśnie dla Ciebie. To 
opowieść o wyśrubowanych 
oczekiwaniach wobec nas – 
kobiet i o naszych prawdzi-
wych pragnieniach, ale też 
o mężczyznach nie zasługu-
jących na uwagę. O tym, że 
dla wielu z nas lepiej by by-
ło nigdy nie spotkać swoje-

go „księcia z bajki”, i wresz-
cie o niełatwej umiejętności 
trzaskania drzwiami. Pauli-
na Młynarska po raz kolejny, 
nie bacząc na osobiste ryzy-
ko, wpuszcza nas do swoje-
go życia. Opowiada historie 
bohaterek programu „Mia-
sto kobiet” i oddaje głos swo-
im czytelniczkom. Wszystko 
po to, żeby przekonać Cię, 
że masz prawo żyć tak, jak 
chcesz. Choć wszyscy dooko-
ła Ciebie zdają się mówić: 
Jeszcze czego! Książka wcią-
ga od początku do samego 
końca.

Wioska morderców Elisa-
beth Herrmann, tłumacze-
nie Wojciech Łygaś, katego-
ria Kryminał, cena 38 zł, Pró-
szyński i S-ka.

Pewnego majowego dnia 
w ogrodzie zoologicznym 
w Berlinie dochodzi do ma-
kabrycznej zbrodni. Kiedy na 
miejscu zdarzenia zjawia się 
policjantka Sanela Beara, za-
staje chaos i zamieszanie. Kil-
ka dni później prasa opisu-
je przerażające okoliczności 
zdarzenia i ujawnia nazwisko 
kobiety podejrzanej o popeł-
nienie przestępstwa. Char-
lie Rubin przyznaje się, że to 
ona dopuściła się tej zbrodni. 
Sanela jednak ma wątpliwo-
ści i rozpoczyna własne do-
chodzenie w tej sprawie. Pro-
fesor Gabriel Brock i młody 
psycholog Jeremy Saaler, któ-
rzy mają przygotować opinię 
na temat poczytalności Char-
lie Rubin, zaczynają podej-
rzewać, że zabójstwo ma coś 
wspólnego z dzieciństwem 
podejrzanej, spędzonym 
w Wendisch Bruch, niewiel-
kiej wiosce w Brandenburgii, 
gdzie nie ma już ani jednego 
mężczyzny… I tylko psy szcze-
kają tak jak przed laty, zwia-
stując swoim ujadaniem nad-
chodzące nieszczęście.

Samo dzielny Lepiej wie Zo-
fia Stanecka, ilustrator To-
masz Samojlik, kategoria wie-
ku 8-12 lat, cena 19,99 zł, Wy-
dawnictwo Egmont.

Nowa, błyskotliwa i za-
bawna seria dla trzylatków 
i ich rodziców! Samo (Samu-
el) ma trzy lata. Mama, ta-
ta i pani Róża z przedszko-
la mówią, że jest bardzo sa-
modzielny. Wszystko potrafi 
zrobić sam? Samo lubi cho-
dzić do przedszkola, ale kie-
dy zamienia się w słonia, ani 
myśli tam iść. Przecież nawet 
Kluska się domyśla, że miej-

sce słoni jest w zoo! Rodzi-
ce mówią, że trzeba? Chyba 
Samo wie lepiej! ? Wyrazi-
sty główny bohater, z którym 
utożsami się każdy trzylatek 
? W każdym tomie inny pro-
blem typowego trzylatka. Hu-
mor sytuacyjny i atrakcyjna 
szata graficzna, twarda opra-
wa i duży format. W każdym 
tomie kolorowanka dla malu-
cha i krótki poradnik psycho-
logiczny dla rodziców.
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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

Rok IX                  Numer 10/228                  25 maja 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 

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

Rok VII        Numer 17/187        9 września 2009           ISSN 1734-5294          www.twoj-tydzien.prv.pl           e-mail: twoj-tydzien@wp.pl           Nr indeksu 373001          CENA 1,50 zł (w tym 7% VAT)
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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

Rok V      Numer 6/103     29 marca 2006      ISSN 1734-5294      www.twoj-tydzien.prv.pl      e-mail: twoj-tydzien@wp.pl      Nr indeksu 373001          CENA 1,50 zł  (w tym 7% VAT)

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
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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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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki, 
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

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

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym, aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica, 
kierowca Formuły 1

Tylko 
1,50 zł
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

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

Stanisław Mikulski, 
aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
ST

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

Bohdan Łazuka, aktor,
piosenkarz

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką

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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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 

26 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Noworoczne Noworoczne 
objawienieobjawienie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

StraciStraciłłem wiarem wiarę ę 
w POLSKw POLSKĘĘ

Baza na Baza na 
KrzesinachKrzesinach
bez tajemnic bez tajemnic 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ze śmiercią 
za plecami

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

11 stycznia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

Ukazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Ikar POLODY
strona 5 

strony strony 3, 3, 44

Zapraszamy 
na koncert 
noworoczny

strona 11 

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

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

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

Adam Małysz, kierowca 
rajdowy

Krzysztof Kolberger, 
aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód
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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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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

Chcesz się zareklamować w „Twoim TYGODNIU”?
Napisz e-maila (twoj-tydzien@wp.pl) lub zadzwoń (602 638 409), 

a my przyjedziemy do Ciebie.
Cennik na stronie: www.twoj-tydzien.pl - Ceny negocjujemy!

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

Otrzymaliśmy liczne sygnały od Czytelników, że mają kłopo-

ty ze zdobyciem „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO” roz-

dawanego na ulicach Poznania. Teraz nie ma już z tym proble-

mów, bo o „TTW” można pytać w 16 punktach rozsianych po 

całym Poznaniu – na parkingach strzeżonych USI SPÓŁDZIELNI 

WIELOBRANŻOWEJ w Poznaniu.

Oto wykaz tych punktów:

•os. Kopernika/ul. Jugosłowiańska

•ul. Stawna 10 (przy pływalni)

•ul. 3 Maja 45 (przy Teatrze Polskim)

•os. Armii Krajowej bl. 105/ul. Orła-Kukułcza

•os. Czecha przy bl. 72/od ul. Wiatracznej

•os. Czecha przy bl. 97/ul. Piaśnicka

•os. Piastowskie/przy bl. 16 za sklepem „Beta”

•os. Piastowskie przy bl. 66/ul. Zamenhoffa

•os. Rusa przy bl. 10/ul. Kurlandzka

•os. Czecha przy bl. 114-128/ul. Kurlandzka

•os. Bolesława Chrobrego przy bl. 13,14

•os. Pod Lipami przy bl. 37/ul. Słowiańska

•os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 22/ul. Połabska

•os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 2/ul. Murawa

•os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 13/ul. Lechicka

•os. Zwycięstwa przy bl. 24 

Twój TTwój TYDZIEŃYDZIEŃ do ręki do ręki
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TEST DZIENNIKARSKI

MOTO

MOTO
www.twoj-tydzien.pl

W następnym numerze test dziennikarski VW Passat Alltrack 2,0 TDI 4MOTION

Mondeo Hybryda – Ford dla oszczędnych
Ford Mondeo – następca osławionej Sierry – pojawił się w 1992 roku. 
Pamiętam, gdy wtedy właśnie – jako jeden z pierwszych polskich dzien-
nikarzy zajmujących się motoryzacją – otrzymałem ten samochód do 
kilkudniowego testu dziennikarskiego. Mondeo w roku 1992 robiło niesa-
mowite wrażenie, było autem jakby z innej galaktyki. Od tamtego czasu 
pojawiło się już pięć generacji tego modelu, najnowsza została zaprezen-
towana podczas targów motoryzacyjnych w Detroit w 2012 roku. Samo-
chód ten w 2014 roku został wyposażony, jako pierwszy model w historii 
tej marki, w napęd hybrydowy (spalinowo-elektryczny) i takie właśnie 
Mondeo poznański dealer Forda (BEMO MOTORS) przekazał na początku 
kwietnia naszej Redakcji do testu dziennikarskiego. I auto to – podobnie 
jak Mondeo w 1992 roku – zrobiło na nas ogromne wrażenie.

Jak się szybko okazało – już 
po kilku pierwszych kilo-

metrach testu - Mondeo hy-
brydowe zachowało wszyst-
kie atuty tego modelu z na-
pędem tradycyjnym i dodat-
kowo jeszcze udowodniło, że 
naprawdę przyszłość moto-
ryzacji należy do napędu hy-
brydowego. W tym przypad-
ku kierowca dysponuje sil-
nikiem benzynowym o po-
jemności 2,0 litra i silnikiem 
elektrycznym o łącznej mocy 
187 koni mechanicznych, któ-
re sprawiają, że samochód 
ten odznacza się sportowy-
mi wręcz osiągami przy re-
welacyjnie niskim zużyciu pa-
liwa. W naszym teście Mon-
deo hybrydowe poruszające 
się w miejskich korkach i tro-
chę jednopasmowymi polski-
mi drogami wykazało spala-
nie benzyny na poziomie 5,6 

litrów paliwa na sto kilome-
trów. Przy – przypomnijmy – 
wykorzystywaniu prawie 190 
KM. Rewelacja.

Mondeo hybrydowe na 
początku jazdy i w ruchu wol-
nym korzysta z silnika elek-
trycznego, którego praca nie 
generuje żadnych dźwięków. 

W samochodzie jest niesa-
mowicie cicho, tak cicho, że 
na początku trudno się do 
tego przyzwyczaić i kierowcy 
nie korzystający często z tego 
typu napędów sprawdzają na 
wyświetlaczach, czy napraw-
dę silnik pracuje. Silnik elek-
tryczny ładowany jest w cza-

sie hamowania, a gdy zacho-
dzi taka potrzeba również 
przez włączający się prawie 
niezauważalnie (podkreślam 
PRAWIE NIEZAUWAŻALNIE) 
silnik benzynowy. Wszystko 
to kierowca może obserwo-
wać na wyświetlaczu, ale – 
jak ostrzegali przedstawicie-
le dealera przekazując nam 
auto – bezpieczniej jest sku-
pić się na drodze. I mieli ra-
cję, bo Mondeo hybrydowy 
to duży samochód rodzinny 
ze zrywnym zespołem napę-
dowym.

Mondeo z silnikiem elek-
trycznym oferowany jest 
z automatyczną bezstopnio-
wą skrzynią biegów, która 
pracuje bardzo płynnie i ze-
zwala także na jazdę bardziej 
dynamiczną. Ford hybrydo-
wy oferowany jest w wersji 
wyposażenia Titanum, dys-
ponuje więc nieomal wszyst-
kimi dostępnymi ułatwienia-
mi, gadżetami itp. Obsługa 
wszystkich tych przycisków, 
klawiszy, ekranu dotykowe-
go itp. jest właściwie intu-
icyjna i już po kilku minu-
tach kierowca, wcześniej lek-
ko spanikowany, bezbłędnie 
potrafi z nich skorzystać. Sa-
mochód otwieramy i urucha-
miamy bez kluczyka, świa-
tła zmieniają się same itp., 
jest system utrzymywania na 
danym pasie ruchu, system 
rozpoznawania znaków dro-
gowych, układ wspomaga-
nia parkowania równoległe-
go oraz prostopadłego itp. 
-  to Mondeo często „my-

śli” za kierowcę i wyręcza go 
w niektórych czynnościach. 
Jak przystało na auto nowo-
czesne i nowatorskie.

Ford w przeciwieństwie 
do innych producentów za-
oferował napęd hybrydowy 
w modelu segmentu D (inni 
raczej w autach mniejszych). 
I to może być przysłowiowy 
strzał w dziesiątkę, bowiem 
nieprawdą jest, że klient ku-
pujący samochód segmentu 

D i wyższych nie interesuje 
się kosztami eksploatacji, bo 
go na to stać. Dzisiaj już każ-
dy zwraca uwagę na to ile li-
trów paliwa spala jego pojazd 
na sto kilometrów i prawie 
każdy na to, czy zbyt mocno 
nie zanieczyszcza środowiska 
naturalnego. A Mondeo hy-
brydowe mało pali i jest eko-
logiczne.

I ostatnie pytanie – czy 
warto kupić Forda Mondeo 
z napędem hybrydowym? 
Warto – przed tym Fordem 
widzę sporą przyszłość, to 
pojazd spełniający wszel-
kie wymogi auta rodzinne-
go, który korzysta z kilku za-
ledwie litrów paliwa na sto 
kilometrów jak mały samo-
chodzik miejski zapewnia-
jąc przy tym znakomite osią-
gi, to także świetna propo-
zycja dla korporacji taksów-
karskiej. A nasz dziennikar-
ski test? Cóż, udany, tylko za 
krótki – tak można polubić 
Mondeo hybrydowe.

TOMASZ MAŃKOWSKI

FOT. � �5X� TOMASZ MAŃKOWSKI

FOT. � MITSUBISHI
Mitsubishi w Polsce wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klien-
tów, którzy są zainteresowani zakupem nowego pickupa tej 
marki, umożliwiając im jazdę testową wprost z własnego 
domu. Wielu z potencjalnych nabywców mieszka w małych 
miastach lub wsiach i to właśnie do nich docierają autami 
testowymi polscy przedstawiciele Mitsubishi oferując usłu-
gę zupełnie nową na rynku - jazdę próbną Mitsubishi L200 
w bliskim otoczeniu i pracy. Nowe Mitsubishi L200, którego 
pełna gama zadebiutowała właśnie na polskim rynku, dzięki 
komfortowi właściwemu pojazdom osobowym, nowej tech-
nologii napędu, znakomitej aerodynamice, mniejszej masie 
i wyższemu bezpieczeństwu czynnemu stanowi wzór dla całe-
go segmentu pickupów. 
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MYJNIA 
SAMOCHODOWA

Rataje ul. Zamenhofa
/oś. Piastowskie 117

Precyzyjne Precyzyjne – – rręęczne czne 
mycie pojazdmycie pojazdóóww

Ekologiczne Ekologiczne 
śśrodki czystorodki czystośści ci 

renomowanych firmrenomowanych firm
607-66-10-67607-66-10-67
usimyjnia@wp.pusimyjnia@wp.pll

MOTO

Amarok – super pick-up
Pierwsze szkice zaprezentowane przez dział stylistycz-
ny Volkswagen Samochody Użytkowe pokazują, w którą 
stronę zmierzają projektanci: Volkswagen Amarok ma być 
autem klasy premium wśród pick-upów swojego segmentu. 
Amarok to pick-up, który prowadzi się równie precyzyjnie 
jak samochód osobowy, a jednocześnie nadaje się do po-
konywania bezdroży.

Masywny przód nadwozia i zmie-
niona tablica rozdzielcza to zna-

ki rozpoznawcze odświeżonego Ama-
roka. Sprawiają one, że samochód 
wydaje się bardziej elegancki. Auto 
ma długość 5,25 m i szerokość 2,23 
m (włącznie z lusterkami zewnętrz-
nymi) i spełnia wszelkie wymogi, ja-
kie –  zarówno pod względem styli-
styki, jak i funkcjonalności – powinien 
spełniać klasyczny pick-up. Rozmiar 
kół i opon dostępnych w różnych wer-
sjach wyposażeniowych Amaroka zo-
stał znacznie zwiększony, co sprawiło, 
że auto wydaje się potężniejsze.

W stylistyce zewnętrznej oraz 

we wzornictwie tablicy rozdziel-
czej tego użytkowego samocho-
du w oczy rzucają się poziome li-
nie, w klarowny sposób oddziela-
jące od siebie większe powierzch-
nie, a także precyzja z jaką wyko-
nano wszelkie kanty i przetłocze-
nia. Zastąpienie okrągłości pozio-
mymi i pionowymi liniami sprawiło, 
że przód i wnętrze Amaroka stały się 
bardziej wyraziste. Zabieg ten spo-
wodował, że pick-up Volkswagena 
jest teraz znacznie bardziej atrakcyj-
ny i może zainteresować także tych 
klientów, którzy do tej pory wybie-
rali klasyczne SUV-y.

Szybkie fakty z samochodowego świata

Świat aut i motoryzacji jest fa-
scynujący i niezwykle pociąga-

jący. Prędkość, duże pieniądze, dłu-
gie, krajobrazowe trasy i oczywiście 
samochody. Russ Malkin i Charley 
Speed postanowili wszystkie te ele-
menty połączyć w całość, i tak po-
wstał program „Pojedynki na dro-
dze” emitowany w programie Travel 
Chanel! Panowie na pewno dostar-
czą wszystkim moc wrażeń. W akcji 
zobaczymy niezwykłe samochody 
- Lamborghini, McLarena, Astona 
Martina czy Rolls Royce’a. 

Ryk silników pięknych i potęż-
nych maszyn zabrzmi na tle niesa-

mowitych widoków wprost z dróg 
Francji, Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii. A może i spraw-
dzą maszyny poza lądowe? Może 
morze, może powietrze? W oczeki-
waniu na wieści z programu przed-
stawiamy Wam zbiór mało znanych 
faktów, które zaciekawią nawet mo-
toryzacyjnych wyjadaczy! 

MIEDZY STARYM A NOWYM
Wszyscy znamy ten zapach… Za-

pach świeżości, nowości, w autach 
wprost z linii produkcyjnej, bardzo 
charakterystyczny i łatwy do rozpo-
znania. Cóż, w końcu jest idealnie 
wymierzony i policzony przez kon-

Czy wiecie, że obecnie na świecie, w użyciu jest miliard 
aut! To dużo, więc chyba nikogo nie dziwi fakt, że inte-
resujących i mało znanych ciekawostek jest mnóstwo. 
Tak jak liczba samochodów produkowanych w ciągu dnia 
– 165.000! Ale co jeszcze przed nami może odkryć prze-
mysł motoryzacyjny?

cerny samochodowe – to mieszan-
ka złożona z 50 różnych komponen-
tów, które są rozpylane w nowych 
autach. Ups, wydało się… 

Kupując nowe auto nie zwraca-
my uwagi jedynie na zapach, ale sta-
wiamy też na jego wytrzymałość. 
W takim razie należy wybrać Rolls 
Royce. 75% wszystkich samocho-
dów, które do dziś wyprodukowa-
li, a produkują je od 1906 roku, jest 
wciąż na chodzie. Ani niemiecka 
precyzja, ani hiszpański tempera-
ment, tylko brytyjska tradycja.

SZYBKO, SZYBCIEJ! DROGO, 
DROŻEJ!

Bugatti należy do koncernu 
Volkswagen, ale co jeszcze cieka-
wego kryje ta marka? Na przykład 
model Veyron Super Sport, czyli naj-
szybsze dopuszczone na ulice auto 
na świecie – bez problemu osiąga 
prędkość do 431 km/h! Co więcej, 
przeciętny klient wchodzący do sa-
lonu Bugatti ma już w garażu 84 in-
ne auta, 3 odrzutowce na lotnisku 
i jeden jacht w porcie. 

A jeżeli o cenach samochodów 
mowa… Najdroższe auto na świe-
cie – Lamborghini Veneno kosztu-
je aż 4,5 miliona dolarów! Oczywi-
ście w wersji podstawowej. Nie mó-
wimy tu o żadnych dodatkach, dla 
których jest osobny cennik. To udo-
skonalona wersja starszego modelu, 
Aventador, zaprojektowana specjal-
nie na obchody 50. rocznicy powsta-
nia Lamborghini. Najnowsze osią-
gnięcia techniki, zabójczy wygląd 
i niesamowita prędkość.  

SAMOCHÓD DLA LUDU!
Ducati, Bugatti, Lamborghini. 

Dla Panów to obraza pomylić te 
marki, a dla Pań to wszystko jed-
no i w sumie, dobrze. Wszystkie 
bowiem, wraz z Bentleyem, Audi 
i Porsche, pochodzą z jednej staj-
ni – Volkswagen. Volks wagen – sa-
mochód dla ludu, no cóż Golf, Pas-
sat albo R8, więc każdy znajdzie coś 
dla siebie!

���

W programie drodzy Czytelnicy 
„Twojego TYGODNIA WIELKOPOL-
SKIEGO” na pewno usłyszycie wię-
cej ciekawostek, a show dodatko-
wo ubarwia fakt, że każdy z prowa-
dzących prezentuje inny styl jazdy. 
W końcu rzadko na drodze w parze 
znajdują się miłośnik podróży z kla-
są w stylu angielskiego gentlema-
na i szalony rajdowiec rozpędzają-
cy się do granic liczników. Wybierz-

cie, z kim się zabierzecie, czy to bę-
dzie wygodna samochodowa kana-
pa, czy mknący po drodze motor. 
Gwarantujemy, że na pewno będzie 
to ekscytująca wycieczka. 

„Pojedynki na drodze” - w każdą 
środę o 21 i 21:30. (na)

Travel Channel jest jednym 
z najbardziej znanych i rozpozna-
walnych kanałów podróżniczych 
w Europie, Afryce, Azji i na Bliskim 
Wschodzie. Kanał istnieje od 1994 
roku. Nadaje w 23 językach, w po-
nad 130 krajach na świecie, przez 
24 godziny.

 Rozrywkowy, pełen informa-
cji i inspirujący, Travel Channel 
przedstawia szeroką i bogatą ofer-
tę dla każdego, kto lubi i chce po-
dróżować. 
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Wspaniały, 
życzliwy personel, 
smaczne, pyszne 

wyżywienie 
– mówią 

kuracjusze

DS zelektryzował Paryż   
Na moment przed ePrix Paryża – wyścigiem Formuły E na 
trasie wokół Hôtel des Invalides – marka DS organizowała 
własny show, połączony z wyjątkową paradą ulicami stolicy 
Francji. 

Gwiazdą tego wydarzenia był DSV-
-01 – bolid wyścigowy o napędzie 

elektrycznym, wystawiany przez zespół 
DS VIRGIN RACING w Wyścigowych Mi-
strzostwach Świata Formuły E FIA. Sa-
mochodem tym pojechał Jean-Eric Ver-
gne, kierowca zespołu. Oprócz niego 
na specjalnie wytyczonej trasie w ser-
cu Paryża pojawił się elektryczny DS E-
-TENSE. Ten nietypowy pojazd, będący 
najnowszym dziełem marki DS, wypo-
sażony jest w napęd elektryczny o wy-
sokiej wydajności, który wskazuje kie-
runki przyszłego rozwoju marki. 

Parada rozpoczęła się w środę 20 
kwietnia 2016 roku o godzinie 11:00 

przed hotelem Park Hyatt Paris-Ven-
dôme. Zakończenie przewidziane by-
ło na godzinę 13:00 przed siedzibą DS 
WORLD PARIS, przy rue François 1er 
nr 33.

W środę 20 kwietnia 2016 roku 
marka DS zelektryzowała ulice Pary-
ża. Była to okazja do poznania dwóch 
oryginalnych pojazdów elektrycznych: 
DSV-01 oraz DS E-TENSE. Pierwszy 
z tych pojazdów został po raz pierw-
szy przedstawiony w Paryżu, dla dru-
giego z nich paryska parada była de-
biutem na drodze. Ten jedyny w swo-
im rodzaju duet wywołał sensację na 
ulicach miasta! 

Gościnny Tor POZNAŃ
Sezon 2016 w sporcie samochodowym już trwa
Tor POZNAŃ, to nie tylko chluba naszego miasta, ale 
również jedyny tego typu obiekt w Polsce, na którym 
bezpiecznie mogą odbywać się zawody motorowe, a także 
kursy doskonalenia jazdy. To na torze w Poznaniu od-
bywają się najważniejsze wyścigi motorowe w kraju i to 
właśnie tutaj miłośnicy sportów motorowych mogą – także 
bezpiecznie – podziwiać i dopingować „swoich” zawod-
ników. Tor POZNAŃ żyje dzięki staraniom pracowników 
Automobilklubu Wielkopolski, którzy dbają, by służył on 
jak najlepiej miłośnikom motoryzacji.

Automobilklub Wielkopolski rok 
2016 w sporcie samochodo-

wym rozpoczął wcześnie. W środku 
zimy – 30 stycznia – odbyła się bo-
wiem I Runda Kryterium Super OES, 
imprezy która od tego roku zyskała 
rangę Mistrzostw Okręgu.

Tradycyjnie już początek i koniec 
roku w sporcie samochodowym na-
leżą do amatorów – uczestników 
Super OES-ów, a środek sezonu do 
zawodników startujących w Wyści-
gowych Samochodowych Mistrzo-
stwach Polski (WSMP) oraz w tak 
zwanych pucharach markowych.

W obecnym sezonie rozegrane 

zostały już 4 rundy Mistrzostw Okrę-
gu Kryterium Super OES, a pozosta-
łe 3 rundy odbędą 15 października, 
5 listopada oraz 19 listopada. Tra-
dycyjnie Automobilklub Wielkopol-
ski  zorganizuje też dodatkową run-
dę tak zwany Super OES Wigilijny – 
w tym roku będzie to 16-17 grudnia 
– a uczestnicy tej imprezy będą mo-
gli w pierwszym dniu pokonywać 
trasę po zmroku.

Obok imprez dla amatorów Au-
tomobilklub Wielkopolski w sezonie 
2016 na zlecenie Polskiego Związku 
Motorowego zorganizuje na Torze 
POZNAŃ cztery tak zwane week-

endy wyścigowe – 8 rund WSMP. 
Weekendy te to: 5-7 maja (wyjąt-
kowo od czwartku do soboty);  3-5 
czerwca; 2-4 września, 23-25 wrze-
śnia.

- W tym roku – dodaje Robert 
Werle, prezes Automobilklubu 
Wielkopolski - największa impre-
za wyścigowa planowana jest na 
koniec września. Razem z rundami 
Wyścigowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski odbędą się wówczas 
2 rundy Mistrzostw Europy Central-
nej w Wyścigach Torowych  (FIA-
-CEZ). Będzie to okazja do zobacze-
nia najszybszych samochodów wy-
ścigowych, a równocześnie konfron-
tacja polskich zawodników z euro-
pejską czołówką. Podczas tych za-
wodów na torze zobaczymy także 
samochody historyczne z niemiec-
kiej serii ADAC HAIGO Cup.

Razem z rundami WSMP na To-
rze POZNAŃ zobaczyć będzie moż-
na kolejny rok z rzędu wyścigi w pu-
charach markowych: cieszący się 
coraz większą frekwencją (w tym 
sezonie może to być ponad 20 sa-
mochodów) Porsche Platinum  GT3 
Cup Challenge Central Europe oraz 
KIA Lotos Race (tylko w weekend 
3-5 czerwca). Z ciekawostek należy 
wspomnieć, iż w tym drugim pucha-
rze z nr 43 zobaczymy 15-letniego 
Jana Antoszewskiego, dotychczas za-
wodnika kartingowego reprezentu-
jącego Automobilklub Wielkopolski 
i zdobywcę tytułu II Wice Mistrza 
Polski Międzynarodowych Kartin-
gowych Mistrzostw Polski w 2015 
roku. 

Po raz pierwszy za to w tym se-

zonie wystartuje Puchar Polski MO-
TOCITY IS CUP, w którym starto-
wać będą zawodnicy w samocho-
dach BMW.

Na koniec wspomnieć należy 
o treningach dla zawodników spor-
tu samochodowego jakie na To-
rze POZNAŃ organizuje Automobil-
klub Wielkopolski. Zawodnicy mogą 
na nich przygotowywać się do za-
wodów oraz sprawdzić samochody. 

W sezonie 2016 zaplanowano 7 ta-
kich treningów (bliższe informacje 
i terminy znajdują się na stronie in-
ternetowej AW). (na)
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Można zamawiać Fiata 124 Spider 
Dla miłośników pięknych i kultowych samocho-
dów, teraz także i w Polsce, zaczyna się ważny 
czas. Oto kultowy Fiat 124 Spider dostępny jest 
już na polskim rynku: w salonach sprzedaży 
marki rozpoczęło się 19 kwietnia przyjmowanie 
zamówień na ten model. 

Nowy Fiat 124 Spider czer-
pie z tradycji swojego le-

gendarnego poprzednika 
z 1966 roku, uznanego za je-
den z piękniejszych aut Fiata 
w historii i ikonę motoryza-
cyjną z lat 60. ubiegłego wie-
ku. Kolejna odsłona sedana 
Fiata 124, wersja Spider, by-
ła samochodem sportowym, 
w którym szybko wszyscy się 
zakochali, także dzięki projek-
towi Pininfariny, znaczącemu 
włoskiemu nazwisku dla całej 
branży samochodowej.

W latach 1966-1985, zo-

stało wyprodukowanych po-
nad 200 tysięcy egzempla-
rzy tego modelu, z których 
ponad trzy czwarte trafiło za 
Atlantyk.

Nowy Fiat 124 Spider za-
pewnia doświadczenia road-
stera, nowoczesną techno-
logię, bezpieczeństwo, osią-
gi, a to wszystko w połącze-
niu z niepowtarzalnym wło-
skim stylem. Jest wyposażo-
ny w nowoczesny, 4-cylindro-
wy, 1,4-litrowy silnik turbo 
z technologią MultiAir 16v. 
To pierwsze w historii zasto-

sowanie tego silnika w sa-
mochodzie z napędem na tyl-
ną oś. Silnik rozwija moc 140 
KM i moment obrotowy rów-
ny 240 Nm i połączony jest 
z sześciostopniową skrzynią 
biegów. Jego osiągi są god-
ne uwagi: samochód przy-

spiesza do 100 km/h w 7,5 
s i może osiągnąć prędkość 
215 km/h.

Nowy Fiat 124 Spider do-
stępny jest w dwóch pozio-
mach wyposażenia: „124 Spi-
der” oraz „124 Spider Lus-
so”. (tam)

Audi A6 i A7 
bardziej atrakcyjne
Modele Audi klasy wyższej: A6 i A7 Sportback, 
są teraz jeszcze bardziej ekskluzywne. Zarówno 
limuzyna jak i Avant zostały znacznie udosko-
nalone we wszystkich wersjach oraz zyskały 
nowe elementy wyposażenia. Dla Audi A6 allroad 
quattro przygotowano też bogaty pakiet wyposa-
żeniowy. Zmodernizowaną rodzinę samochodów 
klasy wyższej można będzie wkrótce zamawiać 
w salonach dealerskich na całym świecie. Dosta-
wy nowych aut rozpoczną się latem tego roku.

Popularna HondaPopularna Honda
Po pełnym odnowieniu gamy modelowej, Honda 
z impetem wkroczyła w rok 2016, stając się 
jedną z najszybciej rozwijających się marek 
samochodowych w Europie.

WW  państwach Unii Euro-
pejskiej i Europejskie-

go Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu, w pierwszym kwar-
tale tego roku, Honda sprze-
dała łącznie 49.836 aut, co 
oznacza wzrost o 28,1 pro-
cent w stosunku do analo-
gicznego okresu w roku 2015. 
Tak dobre wyniki to przede 
wszystkim zasługa wprowa-
dzenia do oferty nowego 
crossovera HR-V, który sprze-
dał się w liczbie 9.631 egzem-
plarzy. Ponadto, liczba reje-

stracji niewielkiego modelu 
Jazz wzrosła o 9,3 procent 
w porównaniu z tym samym 
okresem w roku 2015.

H o n d a  o d n o t o w a ł a 
wzrost sprzedaży na wszyst-
kich pięciu głównych rynkach 
zbytu w Europie (Wielka Bry-
tania, Niemcy, Francja, Wło-
chy i Hiszpania), przy czym 
najlepsze wyniki osiągnięto 
we Włoszech - wzrost o 108 
procent był wynikiem wyso-
kiego popytu na wszystkie 
modele Hondy.

Patrząc na zewnętrzne 
zmiany w obu samocho-

dach zauważyć można, że 
skupiają się one na stylistycz-
nym podkreśleniu linii pozio-
mych. W odniesieniu do Au-
di A6 i Audi A6 Avant, mocne 
kontury otaczają wloty po-
wietrza w przednim zderza-
ku, a same wloty są podzielo-
ne czarną, błyszczącą, pozio-
mą listwą. Progi pojazdu oraz 
zderzak tylny także mają bar-
dziej ostre, wyraziste kształty, 
a nowy dyfuzor zgrabnie wy-
kańcza dolną część tyłu. 

W ramach opcjonalnego 
pakietu wyposażenia S line, 
Audi A6 zyskało teraz nową 
osłonę chłodnicy o czarnej, 
matowej konstrukcji, której 
użebrowanie błyszczy jednak 
chromem. Chromowane li-
stwy podkreślają też kształt 
bocznych wlotów powie-
trza, a w wersji wyposażenia 
z systemem adaptive cruise 

control, dodatkowo dodano 
chromowane pierścienie.

Dwa nowe, wyraziste ko-
lory lakierów - czerwony Ma-
tador i zielony Gotland - od-
świeżają paletę barw Audi A6 
i Audi A7. Zieleń Gotland jest 
dostępna również dla mode-
li w wersji S. Kolor brązowy 
Java - do tej pory zastrzeżo-
ny wyłącznie dla Audi A6 all-
road – można teraz zamówić 
także dla Audi A6, A6 Avant 
i A7 Sportback. Dwa nowe 
wzory felg dla wersji Limousi-
ne i Avant i aż trzy dla mode-
lu A7 Sportback, uzupełniają 
całą ofertę.

Opcjonalnie, Audi pro-
ponuje nowe aplikacje we-
wnątrz – to elementy ze 
srebrnego aluminium Elipse 
lub brzozowego, naturalne-
go drewna w kolorze szare-
go agatu. Ta druga opcja do-
stępna jest też dla Audi S6 
i Audi S7.

Audi A6 AVANT


