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„Tor Poznań” 
pełen atrakcji
„Tor Poznań” – jedyny tego typu obiekt sportowy w Pol-
sce, jedyny tor motorowy w Polsce, który ma homologa-
cje i może być areną wyścigów o mistrzostwo świata (np. 
w SUPERMOTO) – to tor, na którym właściwie przez cały 
rok wiele się dzieje. strona 16 

Robert Robert 
Lewandowski Lewandowski 
ww…… Audi  Audi 

XVI Mistrzostwa 
Polski Ratowników 
Drogowych – 
na zdjęciu nasi 
mistrzowie z AW: 
Sebastian Budyła 
i Przemysław 
Piotrowski 
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To oczywiście – niestety - kom-
pletnie nierealne marzenie. Mi-

siewicz jest przecież jeden jedy-
ny, wyjątkowy, niepowtarzalny. To 
wzór nad wzorami, przy nim bled-
nie nawet aureola Piłsudskiego, 
a na przykład prezydent Lech Wa-
łęsa powinien się wstydzić, że się 
w ogóle kiedykolwiek urodził.

Dlatego nie rozumiem tych 
obleśnych polityków i dziennikarzy 
(a także wszystkich innych), któ-
rzy mówią źle o Misiewiczu. To do-
piero szubrawcy i kanalie, to ...
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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

Naprawdę pomaga
Seria AZS firmy Ziaja wykazuje skuteczność dermatologiczną 

w chronicznych zmianach atopowego zapalenia skóry (AZS). No-
wa Natłuszczająca baza emoliencyjna do kąpieli 
chroni barierę lipidową skóry atopowej niemow-
ląt, dzieci i dorosłych, nie zawiera zapachu mydła 
i barwników. Chroni naturalną barierę lipidową 
skóry. Nawilża i zmiękcza skórę w czasie mycia. 
Zmniejsza swędzenie i redukuje szorstkość na-
skórka. Zawiera shea butter Ethyl Esters – natural-
ny, lekki emolient z masła Shea o unikalnym skła-
dzie kwasów tłuszczowych niezbędnych w pielę-
gnacji skóry – szczególnie atopowej oraz witami-
nę E. Cena w aptece ok. 18 zł/270 ml. Szampon 
oczyszczający do wrażliwej skóry głowy i karku

 AZS Ziaja bez zapachu, nie zawiera mydła 
i barwników pomaga w  AZS oraz pokrewnych 
problemach typu łupież, nadmierne przetłuszczanie się włosów. Nawilża i zapobiega przesusze-
niu naskórka. Równoważy florę bakteryjną i redukuje świąd. Cena ok. 10 zł/300 ml. Emulsja do 
rąk AZS Ziaja łagodząco – natłuszczająca wzmacnia i chroni barierę hydro – lipidową skóry. Na-
wilża, zmniejsza suchość i szorstkość skóry. Redukuje nadmierne swędzenie, pieczenie, zaczerwie-
nienie. Cena ok. 11 zł/100 ml.

Make-up do ciała
SORAYA Ideal Beauty Body Make-up łączy 

funkcję korygującego make-upu do ciała, oraz 
pielęgnacyjnego, nawilżającego balsamu. Body 
Make-up polecany do karnacji średniej i ciemnej 
od razu wyrównuje koloryt skóry, retuszuje nie-
doskonałości i idealnie nawilża. Proteiny jedwa-
biu i kwas hialuronowy wygładzają i nawilżają. 
Rozświetlający pigment dodaje skórze blasku. 
Dzięki lekkiej i nietłustej konsystencji balsam 
równomiernie 
się rozprowa-
dza i szybko 
wchłania bez 
smug. Odcze-
kaj, aż make-
-up wchłonie się 
całkowicie, umyj 
ręce a następ-
nie załóż ubra-
nie. Cena 24, 99/ 
150 ml.   

Idealny makijaż
Gama IWOSTIN CORREC-

TIN MAX to fluidy o klinicznej 
skuteczności w korekcie skóry. 
Zapewniają widoczne, potrójne 
działanie: pielęgnację i redukcję 
problemów skóry wymagającej, 
dzięki specjalnie opracowanym 
składnikom aktywnym, natych-
miastową korektę bez efektu 
maski aż do 16 godzin, dzięki 
odpowiedniemu stężeniu pig-
mentów mineralnych, wzmoc-
nienie i poprawę wyglądu skóry, 
które zapewnia kompleks wita-
min AEF. Fluid zawiera ponadto 
filtr SPF 30, zapewniający wy-
soką ochronę przeciwsłoneczną 
oraz Sebu-Control system redu-
kujący wydzielanie sebum. Odpowiednio 
matuje i nawilża, zapewniając skórze kom-
fort, szczególnie ważny przy intensywnym 
kryciu. Dostępny w 3 odcieniach. Cena ok. 
37 zł, 30 ml. 

Lepszy kontur
Jedną z przyczyn utraty jędrności skóry jest odkryte niedawno starzenie glikacyjne, które osła-

bia włókna kolagenowe i sprawia, że stają się one kruche, sztywne, a właściwości plastyczne skóry 
osłabiają się. Składniki aktywne zaawansowanej pielęgnacji DERMIKA V-MODELIST nie tylko spo-
walniają starzenie glikacyjne, ale również odwracają glikację na jej pośrednim etapie. Stymulują 
powstawanie nowych białek odpowiedzialnych za sprężystość skóry, aby w ten sposób zniwelo-
wać skutki starzenia glikacyjne-
go. Odmłodzenie owalu twarzy, 
poprawa sprężystości, popra-
wa jędrności, redukcja zmarsz-
czek. Krem Dermika V-Mode-
list na dzień powstał w odpo-
wiedzi na potrzeby niezwykle 
wymagających kobiet po 60 ro-
ku życia, które oczekują od ko-
smetyku nie tylko intensywne-
go działania w strukturach skó-
ry, ale również natychmiasto-
wej poprawy wyglądu cery. Se-
rum i krem konturujący owal 
twarzy Dermika V-Modelist na 
noc jest dopełnieniem dziennej 
pielęgnacji. Cena 159 zł /50 ml  

Delikatne i skuteczne
Warto wypróbować nowe pianki do higieny in-

tymnej ZIAJA Intima. Preparaty do codziennej higie-
ny okolic intymnych łaczą delikatną piankową formę, 
łagodzące ekstrakty kwiatowe, normalizujący pH 
kwas mlekowy oraz nowatorski w higienie intymnej, 
antybakteryjny kwas usninowy. Działa kojąco, łago-
dzi podrażnienia i nawilża ograniczając występowa-
nie infekcji. Przywraca prawidłowe, naturalne pH. 
Pianki mają bezalergenowe  kompozycje zapachowe, 
delikatne substancje myjące, nie zawierają barwni-
ków i są wydajne. Mamy do wyboru pianki ZIAJA In-
tima: kwiat stokrotki, nektar żurawiny,  kwiat lotosu 
i kwiat lilii wodnej. Cena ok. 9 zł/ 250 ml. 

Łagodny 
demakijaż

Pianka do mycia twarzy 
i demakijażu Iwostin Sensitia 
skutecznie i delikatnie oczysz-
cza skórę, jednocześnie zapew-
niając odpowiedni poziom jej 
nawilżania. Zawiera naturalnie 
występujący w skórze kompleks 
NMF. Wiąże wodę w skórze oraz 
skutecznie zabezpiecza przed jej 
nadmierną utratą przez naskó-
rek. Zawiera substancje aktyw-
ne: kompleks NMF, ceramidy ro-
ślinne, olej z awokado i pante-
nol. Cena ok. 36 zł (165 ml)

Balsamy jak kwiaty
Lirene Flower Collection  to 

prawdziwie rajska pielęgnacja. Co-
dzienne smarowanie ciała balsa-
mem może być nie tylko sposobem 
na gładką skórę, ale i relaksującym 
rytuałem pielęgnacyjnym. Aksamit-
ny krem do ciała Rajski Kwiat Afryki 
z nektarem z afrykańskiego rajskie-
go kwiatu odżywia skórę, zwiększa-
jąc jej jędrność i elastyczność. Dzię-
ki zawartości protein i aminokwa-
sów długotrwale zapobiega utra-
cie wilgoci. Odżywcze masło ka-
rite zapewnia skórze intensywną 
regenerację, a  Kompleks Hydro-
-Oil nadaje gładkość i miękkość. Żel 
pod prysznic oraz perłowy mus do 
ciała Orientalna Magnolia zawiera 
esencję kwiatu orientalnej magnolii 
o właściwościach nawilżania, 
wygładzania i łagodzenia. 
Dodatkowo wyciąg z białej 
perły rozświetla skórę. For-
mułę wzbogacono o kom-
pozycję składników odżyw-
czo-regenerujących: olej Ba-
bassu, masło Shea, witami-
nę B3 i wosk z oliwek. Pole-
camy też nawilżający balsam 
do ciała w sprayu Azjatycki 
Lotos.  Jest nie tylko wygod-
ny, ale też błyskawicznie się 
wchłania.

Dbaj o włosy
Szampon wzmacniający Lo-

xon przeznaczony jest dla męż-
czyzn, którzy zmagają się z nad-
miernym wypadaniem i prze-
tłuszczaniem się włosów. Prepa-
rat łączy w sobie trzy innowacyj-
ne składniki aktywne: Baicapil 3% 
ogranicza wypadanie włosów, sty-
muluje ich wzrost i polepsza ogól-
ną kondycję.  Kerestore 2.0 in-
tensywnie regeneruje zniszczo-
ną strukturę włosa odtwarza se-
kwencje peptydów naturalnie wy-
stępujących w jego warstwie korowej i rdzeniu. 
Zincidone reguluje aktywność gruczołów łojo-
wych i wydzielanie sebum, zapobiegając prze-
tłuszczaniu się włosów. Cena: 35 zł (150 ml).

Lekkość olejków
Magia olejków marki SORAYA to połącze-

nie odżywczych właściwości drogocennych olej-
ków z lekkimi formułami kosmetyków. Każdy 
produkt zawiera duet olejkówa jego podstawą 
jest zawsze olejek arganowy. Do pielęgnacji cia-
ła mamy balsamy (400 ml, 15,99 zł): nawilżają-
cy do skóry normalnej z olejkiem arganowym 
i chia, odżywczy balsam do skóry suchej z do-
datkiem olejku makadamia i regenerujący bal-
sam do skóry bardzo suchej z olejkiem kokoso-
wym. Na ciało możemy zastosować też Mgiełki 
olejkowe do ciała (150 ml, 16 zł) – wygładzają-
cą, regenerującą i nawilżającą. Soraya oferuje 
też kremy (50 ml,14,99 zł) i maseczkę do twa-
rzy Magia olejków (2x5 ml, 2,99 zł). Intensyw-
nie odżywcza maseczka olejkowa dla każdej ce-
ry zawiera olejki arganowy, macadamia, jojoba 
i chia. Zapewnia długotrwałe nawilżenie odży-

wia, regeneruje i przy-
wraca cerze komfort, 
poprawiając jej wygląd 
i kondycję. Olejki zawie-
rają też lekkie  formu-
ły kremów  do rąk  So-

raya Magia olej-
ków (75 ml, 
7,99 zł).

Pianka pod prysznic
NIVEA stworzyła linię trzech Jedwabistych musów do my-

cia ciała pod prysznic, tworzących obfitą i miękką w dotyku pia-
nę, która otula skórę niczym jedwab. W skład linii o unikatowej 
recepturze wchodzi odżywczy mus NIVEA Creme Care z eks-
traktem z jedwabiu, esencją pielęgnujących olejków i panteno-
lem., pielęgnujący Creme Smooth z ekstraktem z jedwabiu oraz 
orzeźwiająco lekki Creme Soft z ekstraktem z jedwabiu i dodat-
kiem olejku migdałowego. Dzięki łagodnej recepturze musy de-
likatnie oczyszczają skórę, pozostawiając ją gładką w dotyku i za-
dbaną. Innowacyjna konsystencja lekkiej pianki sprawia, że mus 
wystarczy na dwa razy więcej kąpieli niż tradycyjny żel pod prysz-
nic (np. żel pod prysznic NIVEA o pojemności 250ml). Każdy wariant ma na opakowaniu specjalną 
naklejkę, która pozwala poznać jego zapach. Cena ok. 13,49 zł (200 ml). 
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Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby zająć się sprzedażą powierzchni reklamowych Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby zająć się sprzedażą powierzchni reklamowych 
„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”

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

Robert Lewandowski w… Audi 
Robert Lewandowski i pozostali piłkarze klubu FC Bayern Monachium zainaugurowali 
nowy sezon nie tylko na murawie boiska. Gracze i trenerzy klubu odebrali z rąk prezesa 
zarządu Audi AG Ruperta Stadlera swoje nowe samochody. Polski napastnik i zdecydo-
wana większość piłkarzy wybrała jeden ze sportowych modeli RS.

Dla drużyny takich graczy jak 
Robert Lewandowski, Manuel 

Neuer, Jérôme Boateng czy Franck 
Ribéry, spotkanie w Ingolstadt jak 
zawsze było jednym z ważniejszych 
wydarzeń w fazie przygotowań do 
nowego sezonu Bundesligi. Nato-
miast setki fanów i pracowników fa-

bryki Audi miało przy tej okazji moż-
ność zobaczenia z bliska swoich ido-
li i zdobycia ich autografów. 

Dla trenera Bayern’u, Carlo An-
celottiego, była to pierwsza wizyta 
w Ingolstadt.

FC Bayern Monachium i Audi, 
zgrany zespół tworzą już od ro-

ku 2002 i rozpoczęli swój piętna-
sty wspólny sezon. Najbardziej zna-
ne przedsięwzięcia klubu i czterech 
pierścieni to piłkarskie rozgrywki 
o puchar Audi Cup, od roku 2009 
odbywające się co dwa lata na sta-
dionie Allianz Arena czy też między-
narodowa impreza Audi Summer 

Tour. Zaledwie przed kilkoma ty-
godniami marka Audi towarzyszyła 
również graczom Bayernu podczas 
obozu treningowego w USA. Tam 
zawodnicy z Monachium zmierzyli 
się z innymi piłkarskimi potęgami: 
AC Mediolan, Inter Mediolan i Re-
alem Madryt.

Dla Roberta Lewandowskiego, 
odbiór nowego, czarnego Audi RS 7, 
to jakby dodatkowy prezent urodzi-
nowy. W niedzielę, 21 sierpnia, Ro-
bert obchodził 28 urodziny. Na Audi 

RS 7 zdecydowali się również Mats 
Hummels i Franck Ribéry. Audi RS 6 
wybrali miedzy innymi Holger Bad-
stuber, Xabi Alonso i Thiago Alcán-
tara. Sportowe modele spod znaku 
RS zabrało do domu aż piętnastu za-
wodników. Renato Sanches posta-
wił na Audi A3 Sportback, wybiera-
jąc tym samym samochód świetnie 
spisujący się w codziennym użytko-
waniu w mieście. Trener Carlo An-
celotti jeszcze w lipcu odebrał klu-
czyki do Audi S8 plus. (red)
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PROFESJONALNE

BEZP£ATNE SZKOLENIA
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Jesteœ osob¹ bezrobotn¹ do 30 roku ¿ycia? Nie kszta³cisz siê i nie szkolisz?

Skorzystaj ze szkoleñ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

* sekretarka-asystenka
* kadry-p³ace
* obs³uga programu AUTOCAD
* operator wózków wid³owych
* uprawnienia dla elektryków do 1 kV i powy¿ej 1 kV
* obs³uga kas fiskalnych i terminali p³atniczych z fakturowaniem

               SZUKASZ PRACY?

         Bezp³atnie zdob¹dŸ zawód lub uzyskaj kwalifikacje!

Masz ukoñczone 30 lat i nie pracujesz co najmniej 12 miesiêcy?

Mamy dla Ciebie szkolenia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
           Programu Operacyjnego;

* ma³a ksiêgowoœæ
* kadry-p³ace
* obs³uga programu AUTOCAD
* operator wózków wid³owych

Zapisz siê ju¿ dziœ!
Liczba miejsc ograniczona

Szkolenia finansowane ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego 

Szczegó³owe informacje: www.pup.poznan.pl zak³adka “Plan szkoleñ”
oraz pod nr tel. (61) 8345-674

Powiatowy Urz¹d Pracy  w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznañ, tel. (61) 8345-640, 
fax. (61) 8339 - 808, e-mail: kancelaria@pup.poznan.pl

MarszaMarszałłek pyta wojewodek pyta wojewodęę
5 września tego roku 
marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak skie-
rował list do wojewo-
dy wielkopolskiego 
z pytaniem, kiedy 
samorząd Wojewódz-
twa otrzyma fundusze 
niezbędne dla zabez-
pieczenia działalności 
ośrodków adopcyjnych 
w Wielkopolsce.

2929 sierpnia tego roku – 
przypomnijmy - Urząd 

Marszałkowski otrzymał 

z Wydziału Polityki Społecz-
nej Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu informację do-
tyczącą zwiększenia kwoty 
dotacji na realizację zadań 
wynikających z ustawy z 9 
czerwca 2011 o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy za-
stępczej o 572.000 złotych.  
Informacja ta – informuje 
Urząd Marszałkowski - po-
parta została skanem pisma 
Bartosza Marczuka, podse-
kretarza stanu w Minister-
stwie Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej, o uruchomie-

niu rezerwy celowej, skiero-
wanego do wojewodów. 

Dotacja ta – co war-
to podkreślić - stanowi za-
ledwie 32% wnioskowanej 
kwoty (wnioskowana kwota 
to 1.788.000 złotych). Nie-
dobór finansowy środków 
na realizację zadania wynosi 
wciąż 1.216.000 zł i stanowi 
33,13% budżetu planowane-
go na 2016 rok.

W piśmie do wojewo-
dy marszałek Marek Woź-
niak odwołuje się do wyni-
ków kontroli przeprowadzo-

nych przez jego służby w Re-
gionalnym Ośrodku Polityki 
Społecznej oraz w podmio-
tach realizujących powierzo-
ne zadanie, które wskazują 
na właściwe i bezbłędne za-
rządzanie zadaniem, zarów-
no w sferze finansowej, jak 
i merytorycznej. Ze sprawoz-
dania z kontroli jednoznacz-
nie wynika, że: „Otrzyma-
nie środków z dotacji w jed-
nej pełnej kwocie już na po-
czątku roku lub np. pierwsza 
transza w styczniu, a druga 
jeszcze w pierwszym półro-

czu, spowodowałoby zmniej-
szenie zagrożenia ciągłości 
merytorycznej oraz ryzyko 
niezabezpieczenia określo-
nych funkcji ośrodków adop-
cyjnych, jak również pozwoli-
łoby na proporcjonalne roz-
łożenie finansowania powie-
rzonego zadania – co stwarza 
największe trudności”.

Przekazana dotychczas 
kwota dotacji, z uwzględnie-
niem ostatniej kwoty 572.000 
złotych nie zapobiega ryzy-
kom związanym z realizacją 
zadania, jakim jest prowa-
dzenie procedur adopcyjnych 
w Wielkopolsce.

Od września prace ośrod-
ków adopcyjnych podlegają 
znacznej intensyfikacji, któ-
ra wynika przede wszystkim 
z planowanych w tym okre-
sie, odbywających się we 
wszystkich powiatach woje-
wództwa, okresowych ocen 
sytuacji dzieci, w których – 
zgodnie z przepisami prawa 
i zaleceniami pokontrolnymi 
wojewody wielkopolskiego - 
pracownicy ośrodków adop-
cyjnych w Wielkopolsce ma-
ją obowiązek uczestniczyć. 
Nie zmniejsza się również in-
tensywność realizowanych 
w sposób stały procesów 
kwalifikowania dzieci oraz 
pracy z potencjalnymi rodzi-
nami adopcyjnymi.

- Niezabezpieczenie ko-
niecznych środków finanso-
wych uniemożliwi dalszą re-
alizację tych zadań - alar-
muje marszałek Marek Woź-
niak.

Niestety, na interwencje 
marszałka z lipca i września 
tego roku wciąż brak kon-
kretnych działań ze strony ad-
ministracji rządowej. Podczas 
lipcowej konferencji praso-
wej marszałek Woźniak wraz 
z Marzeną Wodzińską, człon-
kiem Zarządu Województwa 
podsumowali sytuację jako 
kryzysową. 

Kolejnym pismem z 22 
września 2016 roku po raz 
kolejny samorząd woje-
wództwa zwrócił się zarów-
no do wojewody wielkopol-
skiego z pilną prośbą i wnio-
skiem o przekazanie brakują-
cej kwoty 1.788.000 złotych 
z przeznaczeniem jej na dzia-
łalność ośrodków adopcyj-
nych w Wielkopolsce.  Z kolei 
w liście wysłanym do Rzecz-
nika Praw Dziecka marszałek 
informuje, że problem wciąż 
nie został przez administrację 
rządową rozwiązany. 

„Sytuacja dzieci w Wielko-
polsce, które marzą o praw-
dziwej rodzinie, jeszcze nigdy 
nie była tak dramatyczna” - 
czytamy w liście do Rzeczni-
ka Praw Dziecka. (red)
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twa warszawskiego w imie-
niu Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej ogłaszał wy-
rok w sprawie Ericha Kocha, 
uznając oskarżonego „za 
winnego popełnienia zbrod-
ni z artykułu 1. punkt 1. de-
kretu z dnia 31 sierpnia 1944 
roku o wymiarze kary dla fa-
szystowsko-hitlerowskich 
zbrodniarzy” i skazał go na 
karę śmierci, wydawało się, 
że jej wykonanie będzie kwe-
stią najbliższych tygodni. Że 
wkrótce Polska Agencja Pra-
sowa ogłosi standardowy ko-
munikat, iż Rada Państwa PRL 
nie skorzystała z prawa ła-
ski i wyrok został wykonany. 
Nic takiego jednak nie nastą-
piło. Wprawdzie PAP podała 
informację o śmierci Kocha, 
ale stało się to dopiero w li-
stopadzie 1986 roku. W wie-
ku 90 lat Erich Koch 12 te-
goż miesiąca zmarł śmiercią 
naturalną w więzieniu w po-
dolsztyńskim Barczewie. 

Er ich Koch,  żołnierz 
z czasów wojny światowej 
nazwanej później pierwszą 
i urzędnik kolejowy, wstąpił 
do Narodowosocjalistycz-
nej Niemieckiej Partii Ro-
botników (NSDAP) w 1922 
roku. Po dojściu Hitlera do 
władzy w Niemczech stanął 
on na czele państwowych 
władz Prus Wschodnich ja-

Zapomniana rezydencja Kocha 
Ostatnie dwa i pół roku życia były hitlerowski 
wielkorządca Prus Wschodnich Erich Koch spę-
dził w więzieniu bezprawnie. Zgodnie z obowią-
zującym w PRL prawem, jeśli kara śmierci nie 
została wykonana w ciągu dziesięciu lat od jej 
wydania, automatycznie została zamieniona na 
25 lat pozbawienia wolności. Ten termin minął 
9 marca 1984 roku. Tego dnia Koch powinien 
wyjść na wolność. Nie wyszedł. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Gdy w po-
niedzia-

łek, 9 mar-
ca 1959 ro-
ku, Sąd Wo-
jewódzki dla 
w o j e w ó d z -

ko naczelny prezes tej rol-
niczej prowincji, a od kil-
ku lat był on już wschod-
niopruskim gauleiterem 
NSDAP. Wszystkim dawał do 
zrozumienia, że w tej pro-
wincji rządzi tylko on, Erich 
Koch. A nad nim stoi tyl-
ko jeden człowiek – Adolf 
Hitler. Miał go zresztą nie-
jako pod bokiem, bo dwie 
najważniejsze kwatery wo-
jenne Führera zostały zbu-
dowane na ziemiach, któ-
rymi Koch zarządzał. Wszak 
„Wilczy Szaniec” znajdował 
się koło Rastenburga (Kę-
trzyna), a więc w samym 
centrum Prus Wschodnich, 
a kwatera oznaczona kryp-
tonimem „Werwolf” (Wil-
kołak) urządzona została ko-
ło Winnicy na okupowanych 
ziemiach radzieckiej Ukra-
iny, którą od lata 1941 roku 
Koch zarządzał jako komi-
sarz Rzeszy. 

Za zbrodnie popełnio-
ne na Ukrainie Koch nigdy 
nie poniósł odpowiedzial-
ności. Gdy pod koniec ma-
ja 1949 roku w podhambur-
skiej miejscowości Hasen-
moor został – pod przybra-
nym nazwiskiem Rolf Ber-
ger – aresztowany przez 
brytyjskie służby specjalne, 
tamtejszy Trybunał Ekstra-
dycyjny, po krótkim śledz-
twie, postanowił Kocha wy-
dać Polsce, chociaż o jego 
ekstradycję starały się także 
władze Związku Radzieckie-
go. Na swój proces czekał on 
w polskim więzieniu osiem 
długich lat. Ze względu na 
jego obłożną chorobę kilka-
krotnie przekładano termin 
rozprawy, a gdy wreszcie do 
niej doszło w październiku 
1958 roku, Koch oskarżony 
został tylko o współudział 
w zamordowaniu około 

wizytował swe nowe wło-
ści, spodobał się dawny ma-
jątek Krasińskich, a później 
Czartoryskich w leżącym 
niedaleko Ciechanowa Kra-
snem. I nie czekając na opi-
nie doradców postanowił, 
że urządzi tu swą kolejną re-
zydencję. 

Na jej temat funkcjonu-
je sporo mitów. Choćby ten, 
że już jesienią 1939 roku 
Koch rękami miejscowych 
Żydów kazał zburzyć dawny 
pałac Krasińskich i Czarto-
ryskich z XIX wieku, a na je-
go miejscu zbudował żelbe-
towy gmach bardziej swym 
wyglądem przypominający 
bunkier niż pałac. Wschod-
niopruski gauleiter fak-
tycznie znacznie rozbudo-
wał dawny pałac. Architek-
ci nowej rezydencji Kocha 
wykorzystali jednak piwni-
ce i większą część skrzydła 
głównego, tworząc obiekt 
w narodowosocjalistycz-
nym stylu. Ponoć pałac Ko-
cha był urządzony z wiel-
kim przepychem: stare me-
ble, obrazy mistrzów, dro-
gie dywany. Na parterze by-
ły ponoć trzy sale: jadalna, 
balowa i myśliwska, a w 
piwnicach urządzono krę-
gielnię i salę kinową. Na 
piętrach znajdowały się po-
koje dla gości. 

Z tych – jak na lata woj-
ny – luksusów Koch nie ko-
rzystał często. W Krasnem 
przebywał bowiem bardzo 
rzadko. Swą główną rezy-
dencję gauleiter miał pod 
Königsbergiem, obszerne 
mieszkanie w samym Kró-
lewcu, a od 1941 roku, gdy 
doszły obowiązki komisa-
rza Rzeszy na Ukrainie, spo-
ro czasu spędzał w Równem 
i Kijowie. Na wypady do re-
jencji ciechanowskiej Prus 
Wschodnich nie starczało 
już czasu. 

Z postacią Ericha Kocha 
niesłusznie wiąże się histo-
rię zaginięcia Bursztyno-
wej Komnaty, osiemnasto-
wiecznego arcydzieła sztu-
ki barokowej, zrabowanego 

w 1941 roku przez Niem-
ców z Pałacu Jekatierinskie-
go (Katarzyny) w Puszkinie 
koło ówczesnego Leningra-
du i przewiezionego do Kró-
lewca, gdzie pod koniec woj-
ny ślad po nim ginie. 

Pod koniec 2003 roku ty-
godnik „Wprost” w publika-
cji Cezarego Gmyza „Testa-
ment Ericha Kocha” wskazał 
na Krasne, gdzie – jak napi-
sał ten publicysta znany dzi-
siaj z tekstów o materiałach 
wybuchowych na pokładzie 
prezydenckiego Tu 154M – 
komnaty nikt jeszcze nie szu-
kał. To nieprawda. Poszuki-
wacze skarbu z Pałacu Jeka-
tierinskiego co najmniej kil-
kakrotnie odwiedzali tę ma-
zowiecką wioskę przed pu-
blikacją wspomnianego ar-
tykułu Gmyza. I przeprowa-
dzali jakieś prace sondażo-
we w parku i stojących tam 
ruinach rezydencji Kocha, 
a gdy te ostatecznie się roz-
padły, to w jej obszernych 
piwnicach, które przetrwa-
ły do dziś. Poszukiwacze nie 
mogli jednak pozwolić sobie 
w Krasnem na bardziej za-
awansowane prace eksplo-
racyjne, ponieważ za blisko 
miejsca, gdzie stał pałac, są 
ludzkie siedziby, a nikt z nich 
nie dysponował formalnymi 
zezwoleniami na ich prze-
prowadzenie. 

O Krasnem poszukiwa-
cze skarbów dowiedzieli się 
z kultowej od lat książki Ry-
szarda Badowskiego „Tajem-
nica Bursztynowej Komna-
ty” z 1976 roku. Wśród wie-
lu opublikowanych w niej 
listów telewidzów, napisa-
nych po emisji dokumen-
talnego filmu telewizyjne-
go pod tym samym tytułem, 
Badowski zamieścił także 
ten. Jego autorem był Ana-
tol K. z Ostródy. Napisał (list 
pochodzi z pierwszej poło-
wy lat 70. XX wieku), że zna 
Stanisława G., byłego jeńca 
wojennego. W latach 1943–
–1945 pracował on w Kró-
lewcu jako robotnik przy-
musowy. I tenże G. powie-Schody donikąd czyli fragmenty ruiny rezydencji Ericha Kocha w Krasnem niedaleko Ciechanowa. 

W zachowanej piwnicy pałacu w Krasnem. FOT. �2X � LESZEK ADAMCZEWSKI 

400.000 Polaków z Suwalsz-
czyzny i Białostocczyzny 
oraz Ziemi Ciechanowskiej. 
Jego zbrodniami na Ukrainie 
sąd się nie zajmował. Erich 
Koch miał uczciwy proces. 
Zakończył się wydaniem wy-
roku śmierci, którego nigdy 
nie wykonano. 

Cofnijmy się do pierw-
szych tygodni wojny. Adolf 
Hitler, dzieląc pokonaną 
Polskę, utworzył General-
ne Gubernatorstwo, a po-
zostałe ziemie włączył do 
Rzeszy, które utworzyły Kraj 
Warty (zrazu był to okręg 
Posen czyli Poznań), rejen-
cję katowicką prowincji ślą-
skiej oraz okręg Gdańsk-
-Prusy Zachodnie, do któ-
rego – oprócz ziem II Rze-
czypospolitej – weszło daw-
ne Wolne Miasto Gdańsk 
i rejencja kwidzyńska z Prus 
Wschodnich. Chcąc Ericho-
wi Kochowi zrekompenso-
wać tę stratę terytorialną, 
Führer do Prus Wschodnich 
włączył północne Mazowsze 
jako oddzielną rejencję. Jej 
stolicę zlokalizowano w Cie-
chanowie, który przemiano-
wano na Zichenau. Kocho-
wi, który jesienią 1939 roku 

dział mu, że przed nadej-
ściem wojsk radzieckich wy-
woził „ogromne ilości sta-
rannie opakowanych skrzyń 
do Krasnego i innych miej-
scowości, wskazywanych 
przez gestapo, które konwo-
jowało transporty. O Bursz-
tynowej Komnacie przed-
tem nie słyszał, opowiadał 
ciekawe rzeczy o łupach ge-
stapowskich, sposobach ich 
ukrywania itp. Obywatel G. 
mieszka w Ostródzie i bar-
dzo dobrze pamięta kosz-
mar tamtych lat. Sądzę, że 
ktoś kompetentny mógłby 
od niego dowiedzieć się wie-
lu ciekawych rzeczy”. 

Tyle cytatu z listu Anato-
la K.. Czy – biorąc pod uwa-
gę stan wiedzy o Burszty-
nowej Komnacie z lat 70. – 
można było przypuszczać, 
że skrzynie z tym arcydzie-
łem sztuki mogły trafić do 
mazowieckiej rezydencji Ko-
cha? Oczywiście, że mogły. 
Ta hipoteza była tak samo 
prawdopodobna jak wiele 
innych, a zniszczenia kom-
naty przez czerwonoarmi-
stów nikt wtedy nie brał po-
ważnie pod uwagę. 

W Königsbergu nie zapo-
mniano o Krasnem, chociaż 
późną jesienią 1944 roku 
nikt z władz Prus Wschod-
nich nie miał złudzeń, że 
i do tej miejscowości wkrót-
ce wkroczy Armia Czerwona. 
Zaufani ludzie z otoczenia 
gauleitera zastanawiali się, 
co będzie po rychłej ofen-
sywie na froncie wschod-
nim. Można domniemywać, 
że łudzili się, że na przedwo-
jennych ziemiach polskich 
łatwiej będzie ukryć jakieś 
dobra, bo Rosjanie nie bę-
dą wszędzie zaglądać. I stąd 
tajemnicze, starannie opa-
kowane skrzynie, które Sta-
nisław G. zwoził w te okoli-
ce. Co w nich było? I co się 
z nimi stało?

Pałac Kocha saperzy nie-
mieccy wysadzili w powie-
trze 17 stycznia 1945 roku, 
a więc dosłownie w ostat-
niej chwili. Jak wspomina-
li mieszkający w Krasnem 
Polacy, zniszczenia nie były 
wielkie. Również czerwono-
armiści, którzy pałac obrzu-
cili granatami, nie spowodo-
wali poważniejszych szkód. 
Pałac w Krasnem zdewasto-
wała miejscowa ludność. 
Najpierw zabierano ocala-
łe obrazy, meble i dywany, 
potem zrywano kafelki, de-
montowano wanny i umy-
walki, usuwano miedziane 
przewody elektryczne i sta-
lowe rury, w końcu zainte-
resowano się cegłami. W la-
tach 70. XX wieku stał już 
tylko żelbetowy szkielet re-
zydencji. 

Gdy w najlepsze trwa-
ła dewastacja uszkodzone-
go przez eksplozje materia-
łów wybuchowych pałacu 
w Krasnem, w zniszczonym 
i płonącym Królewcu do-
pełnił się los Bursztynowej 
Komnaty. Ale to już temat 
na oddzielną publikację. 
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TAK  MYŚLĘ

To oczywiście – 
niestety - kom-

pletnie niereal-
ne marzenie. Mi-
siewicz jest prze-
cież jeden jedyny, 
wyjątkowy, niepo-
wtarzalny. To wzór 

Misiewiczem być…

Szukasz ciekawej pracy?  Szukasz ciekawej pracy?  Może się dogadamy!Może się dogadamy!
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nad wzorami, przy nim blednie na-
wet aureola Piłsudskiego, a na przy-
kład prezydent Lech Wałęsa powinien 
się wstydzić, że się w ogóle kiedykol-
wiek urodził.

Dlatego nie rozumiem tych oble-
śnych polityków i dziennikarzy (a tak-
że wszystkich innych), którzy mówią 
źle o Misiewiczu. To dopiero szubraw-
cy i kanalie, to dopiero ludzie owład-
nięci niezrozumiałą obsesją, by tak 
kryształową postać naszej polityki pu-
blicznie sponiewierać, poniżyć, obra-
zić. Ale nie bójmy się – nic im to nie 
da, nie uda im się złamać tego pra-
wego człowieka, który tak wiele do-
konał w swoim krótkim życiu dla Polek 
i Polaków, dla całej – jak długa i szero-
ka – Polski.

Wierzę w to głęboko, jestem o tym 
przekonany. To oczywista oczywistość. 
Przecież wystarczy spojrzeć tylko w te 
przepojone mądrością oczy, w to wy-
sokie czoło dobitnie świadczące o nie-
pospolitej inteligencji, w ten wyraz 
twarzy jakby mędrca z greckiej sztu-

ki, by zrozumieć, by niezbicie uwie-
rzyć, że ci mąciciele, ci krytykanci źle 
skończą, bo nie mają racji, bo źle im 

z oczu patrzy, bo kieruje nimi nie mi-
łość do Ojczyzny i tych co Jej wiernie 
służą od przedszkolnych lat, ale bez-
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rozumna nienawiść do tych, którzy 
Polskę chcą naprawić. Tak, tę Polskę, 
która jest przecież w ruinie.

Bartłomiej Misiewicz jak podaje 
na swojej stronie internetowej pisząc 
o sobie już w roku 2005 rozpoczął 
działalność polityczną, co oznacza, że 
miał wtedy 15 lat. Cóż za przykład – 
niedościgniony zresztą – patriotyzmu 
i dojrzałości. A potem było jeszcze le-
piej, jeszcze bardziej dojrzale. Gdy-
bym chciał wymienić – choć wiem, że 
nie jestem godzien – wszystkie funk-
cje polityczne i społeczne sprawowa-
ne przez tego niezwykłego człowieka, 
to musiałbym pisać bez przerwy z trzy 
miesiące i dwa dni. Co za człowiek, co 
za tytan pracy, który nie śpi, nie je, nie 
cudzołoży z koleżankami, nie ma cza-
su wydawać zarobionych w różnych 
takich tam spółkach pieniędzy, bo słu-
ży idei, by Polska była Polską. Oczywi-
ście dla Polaków. Oczywiście tych tyl-
ko prawdziwych.

Wierny wieloletni asystent Ma-
cierewicza (a teczki polityków bywa-
ją ciężkie, oj ciężkie od tych papie-
rzysk), dzisiaj jego najbliższy współ-
pracownik w Ministerstwie Obrony 
Narodowej i rzecznik prasowy w tym 
ministerstwie musiał zejść na razie ze 
sceny politycznej oświetlonej reflek-
torami sławy, bo niegodni obrzucili 

go błotem nieprawdy. Zrezygnował 
z intratnej posady w spółkach zbro-
jeniowych, choć mając 26 lat i nie 
mając ukończonych studiów, ale ma-
jąc niekwestionowane doświadcze-
nie zdobyte na przykład przez trzyna-
ście lat bycia lektorem w Kościele na 
Chomiczówce, a następnie w Kościele 
pod wezwaniem Świętego Krzyszto-
fa na warszawskich Bielanach mógł-
by ten polski przemysł zbrojeniowy 
dźwignąć z kolan, sprawić, by nasze 
granaty kupował cały świat, by na-
wet Marsjanie się nimi zaintereso-
wali. Mógłby, ale… nie może. Chciał-
by, ale… nie może. Bo ci, którzy Polsce 
źle życzą podnieśli butnie głowy i kła-
pią ozorami. Ale to minie, bo przecież 
prawda jest jedna i droga do niej jest 
jedna. Bo ludzie tacy, jak Misiewicz 
odejdą, ale wrócą, bo ludzie tacy, jak 
Misiewicz to jedyni prawdziwi Polacy, 
bo tylko oni wiedzą, co jest dobre dla 
nas wszystkich, jak powinniśmy żyć 
i co nam wolno. Dlatego są tak bar-
dzo potrzebni.

Bartłomiej Misiewicz na swojej 
stronie www napisał „Urodziłem się 
w Warszawie w rodzinie o poglądach 
prawicowych, patriotycznych. Rodzi-
ce i Dziadkowie na trwałe zaszczepi-
li we mnie dewizę: „Bóg, Honor, Oj-
czyzna”. 

Uczmy się tej bezinteresownej 
służby Polsce. Tej prawdziwej. Tak 
nam dopomóż…

TOMASZ MAŃKOWSKI

FOT. � INTERNET
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Inauguracja 
roku szkolnego
1 września, jak co roku, uczniowie kończą 
dwumiesięczną przerwę wakacyjną. W szkołach 
prowadzonych przez Powiat Poznański prawie 
900 pierwszoklasistów rozpoczyna swój kolej-
ny etap edukacji. Przed nimi nie tylko czas 
zdobywania zawodu, ale także bogata oferta 
zajęć pozalekcyjnych i najróżniejszych kursów 
dodatkowych. Tylko od ucznia zależy, czy czas 
w szkole ponadgimnazjalnej będzie czasem do-
brze wykorzystanym, dającym stabilny start 
w dorosłym, zawodowym życiu.

Powiatowa inauguracja ro-
ku szkolnego 2016/2017 

odbyła się w Zespole Szkół nr 
1 im. Powstańców Wielkopol-
skich w Swarzędzu. W tego-
rocznej uroczystości uczest-
niczyła Teresa Wargocka, se-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, która 
przybyła na zaproszenie sta-
rosty poznańskiego Jana Grab-
kowskiego. Minister miała 
okazję zapoznać się z ofertą 
kształcenia zawodowego mię-
dzy innymi podczas prezenta-
cji modelu edukacji zawodo-
wej realizowanej w systemie 
dualnym, przygotowanej przez 
swarzędzką „Jedynkę”.

Ponadto w uroczysto-
ściach wzięli udział posłowie 
i senatorowie RP oraz wielko-
polski wicekurator oświaty.

Gości przybyłych na powia-
tową inaugurację roku szkol-
nego przywitał wicestarosta 
poznański, Tomasz Łubiński. 

– To dla mnie prawdziwy 
zaszczyt i przyjemność móc po-
witać państwa właśnie tutaj, 
w budynku Zespołu Szkół nr 1 
w Swarzędzu. To sztandarowa 
placówka edukacyjna Powiatu 
Poznańskiego. W jej budowę 
włożyliśmy sporo starań, ciągle 
sporo inwestujemy w jej roz-
wój. Dzięki znacznym środkom 
finansowym, przekazywanym 
przez powiat, jest nie tylko no-
woczesna i wspaniale wyposa-
żona, ale także, ze względu na 
nowatorskie rozwiązania dy-
daktyczno-organizacyjne, do-
skonale odpowiada na eduka-
cyjne potrzeby naszego regio-
nu – mówił Tomasz Łubiński.

– Kilkanaście lat temu 
stworzyliśmy model naucza-
nia, którego podstawę stano-
wi rozwój szkolnictwa zawo-
dowego. Nie chcieliśmy „pro-
dukować” bezrobotnych absol-
wentów. Dlatego podjęliśmy 
stałą współpracę z pracodaw-
cami, umożliwiając uczniom 
zdobycie pożądanych umie-
jętności, a firmom pozyskanie 
potencjalnych pracowników. 
Z perspektywy przeszło deka-
dy możemy mówić o spekta-
kularnym sukcesie edukacyj-
nym Powiatu Poznańskiego. 
Jak pokazują dane statystycz-
ne, w kształceniu zawodowym 
ogromną szansę dostrzegli sa-
mi uczniowie – dodał wicesta-
rosta poznański.

Tomasz Łubiński przedsta-
wił uczestnikom uroczystości 
także aktualne dane dotyczą-
ce szkół prowadzonych przez 
Powiat Poznański, współpracy 
z przedsiębiorstwami oraz re-
montów, jakie zostały przepro-
wadzone w poszczególnych 
placówkach. 

Popołudniowe spotkanie 
pani minister z nauczyciela-
mi, dyrektorami szkół, przed-
stawicielami rady rodziców, 
przedsiębiorcami współpra-
cującymi ze szkołami i władza-
mi samorządowymi powiatu 
poznańskiego było natomiast 
okazją do zadania pytań do-
tyczących zmian, jakie czeka-
ją w najbliższym czasie polską 
oświatę.

TOMASZ SIKORSKI
Wydział Promocji 

i Aktywności Społecznej

FOT. �2X � TOMASZ MORAWSKI

Bezpieczni w powiecie
Pokazy ratownictwa technicznego straży pożar-
nej, wozy wojskowe, strażackie i policyjne, zaba-
wa w strażaka, policyjny patrol konny – to tylko 
niektóre atrakcje, które czekały na uczestników 
powiatowego pikniku rodzinnego, który w sobo-
tę, 10 września odbył się na terenie Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 Państwowej Straży 
Pożarnej w Bolechowie.

– Piknik nazywa się 
„Bezpieczni w powiecie po-
znańskim” i jego podstawo-
wym celem jest dobra za-
bawa. Przy okazji tej za-
bawy wspieramy jednak 
jednostki w wysokiej klasy 
sprzęt. Tym razem przeka-

zaliśmy im nowoczesne pi-
larki. Otrzymały je 32 jed-
nostki Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych niewłączone 
do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego, z 14 
gmin powiatu. Łączna war-
tość przekazanego sprzętu 

to ponad 90 tysięcy złotych 
– powiedział wicestarosta 
poznański Tomasz Łubiński, 
który wystąpił w roli gospo-
darza imprezy.

W trakcie pikniku miała 
miejsce także uroczystości 
pasowania uczniów I klasy 

strażacko-ratowniczej w Ze-
spole Szkół w Bolechowie. 

– To nowa inicjatywa. 
Wyszliśmy naprzeciw zapo-
trzebowaniu młodzieży. To 
pokazuje, że nasz piknik, to 
nie tylko zabawa, ale także 
edukacja. Powiat poznański 
kładzie zresztą duży nacisk 
na bezpieczeństwo – dodał 
Tomasz Łubiński.

W trakcie imprezy nie 
mogło zabraknąć pokazów 
ratownictwa techniczne-
go. Były też pokazy spraw-
nościowe strażaków i po-
kaz działania straży pożar-
nej w sytuacji, gdy dochodzi 
do wypadku chemicznego. 
Nie zabrakło również wo-
zów wojskowych, strażac-
kich i policyjnych. Był też 
dmuchany plac zabaw oraz 
różnego rodzaju zabawy dla 
najmłodszych.

Dzieci mogły też spró-
bować pracy strażaka w za-
dymionym pomieszczeniu. 
Najmłodszym najbardziej 
do gustu przypadły jednak 
zabawy w poduszce z pia-
ny. Sporo atrakcji dla gości 
przygotowano również na 
stoiskach Powiatu Poznań-
skiego, Policji i Straży Pożar-
nej. Każdy mógł też spróbo-
wać tradycyjnej grochówki 
oraz grilla.

Wielkim powodzeniem 
cieszył się zwłaszcza powia-
towy „Trampek”, który grał 
z dziećmi w piłkę nożną. Dla 
każdego, kto spróbował swo-
ich sił w tej futbolowej rywa-

lizacji czekały powiatowe nie-
spodzianki. A chętnych było 
naprawdę sporo. Także do te-
go, aby sobie zrobić pamiąt-
kowe zdjęcie z „Trampkiem”.

TOMASZ SIKORSKI
Wydział Promocji 

i Aktywności Społecznej
FOT. �3X � KATARZYNA KAZMUCHA

FOT. �4X � JOANNA FELIŃSKA
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Wydawnictwo Techland 
ma zaszczyt poinformować, 
że zostało polskim partne-
rem niezależnego studia Cy-
an i wprowadziło na rynek 
najnowszą produkcję legen-
darnych twórców pod tytu-
łem Obduction. To najnow-
szy projekt amerykańskie-
go studia, założonego przez 
braci Randa i Robyna Mil-
lerów. Największymi hitami 
firmy są kultowe przygodów-
ki - Myst i Riven. Obduction 
jest duchowym spadkobier-
cą produkcji, które pokochali 
gracze na całym świecie.

- Myst i Riven, które 
ukazały się kolejno w 1993 
i 1997 roku sprzedały się 
łącznie w 12 milionach eg-
zemplarzy, co czyni je najle-
piej sprzedającymi się gra-
mi poprzedniego millenium. 
Mistrzowie gatunku, powra-
cający do swych korzeni przy 
Obduction, to wielka atrak-
cja, której nie może przega-
pić żaden gracz - mówi To-
masz Gawlikowski, Dyrektor 
Marketingu i PR Wydawnic-
twa Techland.

Porywająca  h i stor ia 
w Obduction rozpoczyna 
się w momencie, gdy gracz 
zostaje uprowadzony przez 
nieznaną mu siłę. Trafia do 

tajemniczego świata. Gracz, 
aby poznać jego naturę, bę-
dzie musiał rozwiązać sze-
reg zagadek oraz sprostać 
licznym wyzwaniom. Świat 
gry z jednej strony może po-
chwalić się fantastycznymi 
krajobrazami i niesamowi-
tą, nieziemską architekturą, 
z drugiej - jest niezwykle re-
alistyczny i przede wszyst-
kim wciągający. Obduction 
zostało sfinansowane na 
Kickstarterze, gdzie ponad 
22 tysiące graczy wpłaciło 
na realizację projektu po-

nad 1,3 miliona dolarów. Pu-
dełkowa edycja Obduction, 
z kinową lokalizacją pojawi-
ła się w sugerowanej cenie 
69,90 zł.

Mamy dla naszych Czy-
telników po 3 gry Obduc-
tion oraz Train Symulator 
2017.  Prosimy o przysłanie 
maila z hasłem TECHLAND 
i tytułem gry na adres: na-
grody.twoj.tydzien@wp.
pl oraz podanie odpowie-
dzi na pytanie: jak nazy-
wa się studio, które stwo-
rzyło grę?

Wydawnictwo Techland, 
będące partnerem studia Do-

vetail Games, zapowiada wy-
danie na polskim rynku Sy-
mulatora Pociągu 2017. Gra-
cze będą mogli zasiąść za ste-
rami najszybszych pociągów 
świata już 7 października.  Sy-
mulator będzie dostępny na 
polskim rynku z polską loka-
lizacją kinową razem z zesta-
wem DLC i kuponami rabato-
wymi w niezwykle atrakcyj-
nej cenie - 79,90 zł. Zawrot-
ne prędkości i odwzorowane 
z uwzględnieniem najdrob-
niejszych szczegółów tra-
sy kolejowe z całego świa-
ta. To znaki rozpoznawcze 
serii Symulator Pociągu. Za-
daniem gracza jest przewo-
żenie pasażerów po wiernie 
oddanych liniach kolejowych 
w Wielkiej Brytanii, Francji, 
Niemczech czy USA. Walka 
z napiętym rozkładem jazdy 
toczy się też na własnoręcz-
nie stworzonych trasach, któ-
rymi gracz może dzielić się 
ze społecznością zgromadzo-
ną wokół Symulatora Pocią-
gu 2017.

Tegoroczna edycja sku-
pia się na najszybszych po-
ciągach świata.  Po raz 
pierwszy w historii w grze 
pojawi się francuska legen-
da - ekspresowy TGV. Po-
nadto Symulator Pociągu 
2017 będzie bardziej przy-
jazny początkującym, któ-
rzy w trybie TS Academy na-
uczą się podstaw. Dodatko-
wo oprócz edytora, umoż-
liwiającego tworzenia wła-
snych tras, gracze znajdą 
różne tryby rozgrywki m.in. 
kariera, w której zmierzą się 
ze scenariuszami o konkret-
nych celach. Wydawnictwo 
Techland dołożyło wszelkich 
starań, by pudełkowa edycja 
była wyjątkowa, szczególnie 
dla fanów serii. W cenie niż-
szej od edycji cyfrowej otrzy-
mają zawartość ekskluzyw-
ną: 10 nowych pociągów, 
w tym francuski TGV Duplex 
i ultranowoczesny Bombar-
dier ALP-45DP, a także 4 no-
we trasy - Hamburg-Lübeck, 
LGV: Marseille-Avignon oraz 
South Wales Coastal, North 
Jersey Coast Line. Dodat-
kowo w pudełku znajdzie 
się kod rabatowy - 75% na 
wybrane DLC. Więcej infor-
macji na oficjalnej stronie 
http://techland.pl

Bielactwo objawia się 
różnie. U jednych – niewielką 
ilością białych plam, najczę-
ściej na twarzy, szyi, grzbie-
tach rąk i stóp. U innych – 
rozległymi zmianami w za-
barwieniu naskórka na ca-
łym ciele oraz odbarwieniem 
widocznymi na włosach, rzę-
sach, brwiach. W skrajnym 
przypadku, warunkowanym 
genetycznie – albinizmem, 
czyli całkowitym brakiem 
barwnika. Albinosi mają bia-
łą skórę, białe włosy i rzęsy, 
różowe tęczówki oczu .

SKĄD TEN DEFEKT? 
– Najprościej mówiąc, 

z braku melaniny, czyli barw-
nika, który nadaje kolor skó-
rze, włosom, oczom – mó-
wi dr n. biol. Monika Pasi-
kowska. – Powody niedobo-
ru melaniny mogą być różne: 
albo skóra w ogóle nie posia-
da komórek barwnikowych 
(melanocytów), albo posiada 
je, ale z jakiegoś powodu źle 
one funkcjonują i nie wytwa-
rzają barwnika w sposób pra-
widłowy – tłumaczy Ekspert 
Naukowy Pharmaceris.

Rolę w powstawaniu bia-
łych plam mogą odgrywać 
czynniki genetyczne (w 30% 
przypadków bielactwo jest 
dziedziczone), albo reakcje 
autoimmunologiczne (wte-
dy układ odpornościowy wy-
twarza przeciwciała niszczą-
ce melanocyty). Istnieje tak-
że związek między choro-
bą a funkcjonowaniem ukła-
du nerwowego – rozkład od-
barwień ma bowiem postać 
zgodną z kształtem obszaru 
skóry zaopatrywanego przez 
dany nerw. Wreszcie u czę-
ści pacjentów zmiany towa-
rzyszą chorobom endokryno-
logicznym lub pojawiają się 
po silnym wstrząsie psychicz-
nym.

ŚWIATŁOTERAPIA 
I PRZESZCZEP

W leczeniu bielactwa 

często stosuje się naświe-
tlania lampami emitującymi 
promieniowanie UV o odpo-
wiedniej długości fal, w po-
łączeniu z doustnym przyj-
mowaniem tzw. psoralenów, 
czyli substancji uwrażliwia-
jących na to promieniowa-
nie. Ważne: na naświetlania 
trzeba przychodzić kilka razy 
w tygodniu, a od momentu 
przyjęcia tabletki nosić oku-
lary chroniące przed UV. Sku-
teczność terapii wynosi oko-
ło 60%, czyli nie zawsze daje 
zadowalający efekt kosme-
tyczny. Inną metodą jest au-
toprzeszczep – przenosi się 
cieniutkie płatki naskórka ze 
zdrowego miejsca na cho-
re. Kolejnym sposobem jest 
miejscowe stosowanie stery-
dów, jednak długotrwała te-
rapia tymi środkami wiąże się 
z ryzykiem skutków ubocz-
nych, m.in. ścieńczeniem na-
skórka, utrwalonym rumie-
niem etc.

OPATENTOWANE 
POŁĄCZENIA

Bezpieczne w długotrwa-
łym miejscowym stosowaniu 
są dermokosmetyki, które łą-
czą naryngeninę z dwoma in-
nymi współdziałającymi sub-
stancjami – tioproliną i kwa-
sem rozmarynowym. Naryn-
genina obniża stres oksyda-
cyjny w komórkach i chroni 
białka przed uszkodzeniami 
wywołanymi promieniowa-
niem słonecznym. Hamuje 
też uwalnianie interleukiny 
6 odgrywającej rolę w pro-
cesach immunologicznych 
w bielactwie oraz aktywuje 
geny odpowiedzialne za ak-
tywację komórek barwniko-
wych. Z kolei połączenie tio-
proliny i kwasu rozmaryno-
wego – potwierdzone zgło-
szeniem patentowym – także 
obniża produkcję IL-6, co mo-
że sprzyjać pobudzeniu pro-
liferacji komórek barwniko-
wych skóry (melanocytów). 
Stosowanie kremu łączącego 
wymienione substancje chro-
ni wrażliwy naskórek chorych 
na bielactwo, zapobiega pro-
cesowi dalszej depigmenta-
cji oraz wspomaga stopnio-
wy proces repigmentacji, czy-

li pobudzania do pracy ko-
mórek barwnikowych. Po-
twierdzeniem skuteczności 
są wyniki badania kliniczne-
go z udziałem pacjentów do-
tkniętych bielactwem: po 3 
miesiącach stosowania VITI-
-MELO NIGHT – Repigmen-
tacyjnego kremu zmniejsza-
jącego obszar plam biela-
czych do twarzy i ciała na 
noc Pharmaceris V (do twa-
rzy i ciała na noc, 77,90 zł/40 
ml.), u żadnego z pacjentów 
odbarwienie skóry nie po-
większyło się, u 50% z nich 
odnotowano repigmentację 
białych plam.

CODZIENNA OCHRONA
Skóra chorych na bielac-

two, pozbawiona melano-
cytów, nie umie samodziel-
nie bronić się przed promie-
niowaniem UV. Dlatego bez-
względnie trzeba ją chronić 
kremami z wysokim filtrem, 
w celu zminimalizowania ry-
zyka powstania poparzeń 
słonecznych i poszerzania się 
obszarów odbarwień. W VI-
TI-MELO DAY – Ochronnym 
kremie dla skóry z proble-
mem bielactwa do twarzy 
i ciała na dzień SPF 50 (do 
twarzy i ciała na dzień SPF 
50, 79,90 zł/75 ml.), znajdzie-
my zarówno składniki zapew-
niające ochronę przeciw wol-
nym rodnikom (kwas rozma-
rynowy i tioprolina) oraz wy-
ciszające geny odpowiedzial-
ne za powstawanie bielac-
twa (naryngenina), jak i filtry 
o wysokim faktorze. 

Warto wiedzieć
•  Zmiany bielacze są wcze-

śniej zauważalne u osób 
z ciemną karnacją. Nie 
dlatego, że są intensyw-
niejsze, ale kontrast po-
między skóra zdrową, 
a zmienioną chorobowo 
jest po prostu wyraźniej-
szy.

•  Odbarwienia skóry nie-
koniecznie muszą być 
bielactwem. Mogą po-
jawiać się w okresie go-
jenia objawów różnych 
chorób skóry, np. w prze-
biegu gojenia łuszczycy 
preparatami zawierający-
mi cygnolinę. W otocze-
niu zanikających zmian 
łuszczycowych pojawia-
ją się wtedy przebarwie-
nia wywołane działaniem 
leku, a robiące wrażenie 
plam odbarwionych. Ta-
ki objaw nazywa się „bie-
lactwem rzekomym”.

•  Czasami w otoczeniu 
mieszków włosowych, 
w obrębie plamy biela-
czej utrzymują się reszt-
ki barwnika, widoczne 
w postaci drobnych ciem-
nych punkcików. Lekarze 
uważają, że te ciemne 
plamki mogą być w póź-
niejszym czasie źródłem 
repigmentacji zmian. 

Co to jest vitiligo?Co to jest vitiligo?
Bielactwo (łac.vitiligo) to białe plamy na normalnie zabarwionej skórze. 
I choć nie zagrażają zdrowiu, stanowią problem estetyczny. Przede 
wszystkim latem, kiedy odbarwione miejsca stają się bardziej widoczne, 
ponieważ w przeciwieństwie do zdrowej skóry, nie opalają się, a stają się 
czerwone.
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DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 

Specjalista pediatra, pulmunolog 
i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 
Diagnostyka nawracających 
infekcji dróg oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

Swarzędz os. Raczyńskiego 3/27 (domki) 
Pon. i śr. 17-18; wt. i pt. 18.30-19.30 

Wizyty domowe 
nagłe przypadki codziennie 

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

Sercowy problem Sercowy problem – – grypagrypa
Od 15 do 17 września 2016 roku w Poznaniu odbył się XX Międzynarodowy 
Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w trakcie którego podczas 
specjalnej sesji Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy poruszono pro-
blem powikłań pogrypowych, które wpływają na układ sercowo-naczyniowy. 

Miasto Poznań ekspertem 
w profilaktyce grypy
14 września w Sejmie RP odbyła się VIII Doroczna Debata Flu Forum, pod-
czas której spotkali się przedstawiciele instytucji zdrowia publicznego, 
autorytety medyczne, pracownicy ochrony zdrowia, władze samorządowe, 
pracodawcy oraz media. Podczas spotkania eksperci Ogólnopolskiego 
Programu Zwalczania Grypy nagrodzili 22 samorządy, które realizują 
programy zdrowotne z zakresu profilaktyki grypy. W tym roku w uznaniu 
za działania na rzecz profilaktyki grypy Miastu Poznań przyznano tytuł 
Samorządowego Eksperta.

Hałas w pracy
We współczesnych firmach ludzie pracują obok siebie, mając okazję do 
bieżącej wymiany informacji i budowania relacji. Jednak ten ciągły szum 
informacyjny to dla większości hałas, który poważnie ogranicza wydaj-
ność pracowników, a co za tym idzie wpływa na wyniki firmy.  

DDyskusję na ten temat po-
prowadził prof. Adam Ant-

czak wraz z prof. Krzysztofem 
Gołbą, natomiast prelegenta-
mi byli: dr hab. Jolanta Biernat, 
prof. Andrzej Ciszewski, prof. 
Piotr Jankowski oraz prof. To-
masz Guzik. Podczas spotka-
nia przedstawiono między in-
nymi możliwe kardiologiczne 
powikłania grypy oraz aktualne 
wskazania do stosowania pro-
filaktyki. Wyjaśniono również, 
jak grypa wpływa na ostre ze-
społy wieńcowe i zastanawia-
no się nad tym, czy istnieje 
szansa na stworzenie szcze-
pionki przeciw nadciśnieniu 
tętniczemu.

- Nie pozwólmy, żeby na-
si koledzy zakazywali szczepień 
– takie słowa najczęściej pada-
ły podczas sesji Ogólnopolskie-
go Programu Zwalczania Grypy 
„Uszkodzenie serca w przebie-
gu infekcji grypowej. Profilakty-
ka czy terapia?” Jak podkreślili 
eksperci, szczepienia są najtań-
szym i najskuteczniejszym spo-
sobem walki z grypą, a najgor-
szym problemem w tej kwestii 
jest brak świadomości lekarzy 

na temat zagrożeń, jakie niosą 
za sobą grypa i jej powikłania, 
a co za tym idzie niskiej potrze-
by profilaktyki poprzez szcze-
pienia przeciw grypie. 

- Grypa jest jedną z naj-
częściej występujących wiruso-
wych chorób zakaźnych i istot-
ną przyczyną zachorowań oraz 
zgonów w wielu regionach 
świata, także w Polsce. Jest to 
poważny problem zdrowot-
ny, społeczny i ekonomiczny. 
Niestety, pracownicy ochrony 
zdrowia lekceważą niebezpie-
czeństwo powikłań pogrypo-
wych – również tych kardio-
logicznych. Osoby leczące się 
z powodu chorób układy krą-
żenia, w sezonie grypowym 
mają dwukrotnie większe ry-
zyko wystąpienia zawału mię-
śnia sercowego i są narażone 
na wzrost liczby hospitalizacji 
i zgonów z powodu udaru mó-
zgu i zawału – powiedział prof. 
IK dr hab. n. med. Andrzej Ci-
szewski, ekspert Ogólnopol-
skiego Programu Zwalczania 
Grypy.

Mimo wysokiej skutecz-
ności (według WHO 70-90%) 

szczepienia przeciw grypie 
nadal są mało popularne ze 
względu na wiele mitów pa-
nujących na ich temat. Pod-
czas dyskusji uczestnicy pane-
lu zwrócili także uwagę na rolę 
profilaktyki grypy wśród osób 
z grup podwyższonego ryzy-
ka. Podkreślono, że kardiolo-
dzy są prawdopodobnie naj-
większą grupą lekarzy, do któ-
rych można się zwrócić z jaki-
mikolwiek wątpliwościami na 
temat szczepień. Dlatego tak 
ważna jest nieustanna eduka-
cja pracowników ochrony zdro-
wia, jak również pracodawców 
i opinii publicznej. 

W trakcie sesji przedsta-
wiono również tegoroczne 
działania w ramach Ogólno-
polskiego Programu Zwalcza-
nia Grypy, które odbywają się 
pod hasłem: „Grypa – szczepisz 
czy ryzykujesz?” Organizatorzy 
ponownie skupią się na popu-
laryzacji szczepień wśród głów-
nych grup ryzyka. Chcą prze-
konywać, że liczą się nie tyl-
ko wielkie statystyki, ale też 
pojedyncze przypadki klinicz-
ne. (kor)

- Co roku nagradzamy zaangażowanie sa-
morządów w promowanie walki z grypą. Zale-
ży nam, aby lokalne władze były świadome, jak 
dużo konsekwencji niesie za sobą lekceważe-
nie tematu grypy. Szczepienie to realna korzyść 
i szansa na wygranie nierównej walki z wirusem 
grypy – powiedział prof. dr hab. n. med. Adam 
Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogól-
nopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Uczestnicy Flu Forum mieli możliwość 
wzięcia udziału w bezpłatnych szczepieniach 
przeciw grypie. Podczas spotkania zaszczepiło 
się około 300 osób, w tym posłowie i senato-
rowie. Warto zaznaczyć, że dzięki programom 
realizowanym przez samorządy, co roku w ca-
łej Polsce zostaje zaszczepionych około 200 ty-
sięcy osób, w tym głównie seniorzy i chorzy 
przewlekle. (kor)

Biura, szczególnie te zaaran-
żowane w otwartej prze-

strzeni (tzw. open space), ma-
ją służyć przede wszystkim 
usprawnieniu komunikacji i ko-
operacji oraz wymianie wie-
dzy i informacji. Jednak wy-
starczy zaledwie kilka godzin 
przebywać w takim pomiesz-
czeniu, aby zacząć odczuwać 
pierwsze uciążliwości związane 
z pracą w takim biurze. Frag-
menty rozmów współpracow-
ników, dźwięk dzwoniących te-
lefonów, trzaskanie drzwiami 
– to wiele dźwięków, które do-
chodzą do nas jednocześnie, 
tworząc niepożądany hałas. 

Dla pracownika, który co-

dziennie spędza co najmniej 
8 godzin w biurze oznacza to 
wiele niedogodności, które 
wpływają na jego efektywność 
pracy:
*  Brak prywatności
*  Rozdrażnienie i podenerwo-

wanie
*  Utrata koncentracji
*  Spadek motywacji
*  Stres i ogólny wpływ na stan 

zdrowia
Nie są to niedogodności 

rzadkie, gdyż aż 70% pracow-
ników (jak wynika z ostatnie-
go raportu Lessman Review) 
jest niezadowolona z pozio-
mu hałasu w biurze. Każdora-
zowo pracownicy potrzebują 

aż 10-15 minut, aby skoncen-
trować się na zadaniu, które 
zostało przerwane przez nie-
chciany hałas! 

Spadek wydajności pra-
cowników to problem, który 
drogo kosztuje firmy. Wraz ze 
zwiększonym poziomem ha-
łasu wzrasta poziom stresu 
u pracowników, co może mieć 
wpływ na podwyższone ciśnie-
nie krwi, spadek efektywno-
ści, a w efekcie na zwiększoną 
liczbę zwolnień chorobowych. 
Zatem poprawa akustyki biu-
ra i obniżenie poziomu hałasu 
może pozytywnie wpłynąć na 
wyniki całej firmy.

Spory wpływ na obniżenie 
poziomu hałasu ma aranżacja 
biura – wykończenie sufitów, 
ścian oraz umeblowanie. Ta-
kiej aranżacji można dokonać 
w każdym momencie, tak-
że w trakcie funkcjonowania 
obiektu. Wykorzystanie wła-
ściwych materiałów dźwięko-
chłonnych, np. sufitów pod-
wieszanych,  paneli ściennych, 
czy wolnostojących ekranów 
akustycznych, pozwoli ograni-
czyć zasięg dźwięku i zapew-
nić prywatność rozmów mię-
dzy grupami pracowników. 
(kor)

ZDROWIE
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jestem żoną szejka Laila Shu-
kri, cena 35 zł, Prószyński i S-
-ka.

Poruszająca opowieść Po-
lki, która poślubiła jednego 
z najbogatszych szejków. La-
ila Shukri przerywa milczenie 
i opowiada o swoim tajemni-
czym życiu. Amerykańska fir-
ma farmaceutyczna otwiera 
swoją filię w Dubaju. Isabelle 
wraz z przyjaciółką wyjeżdża 
na kontrakt. Tam zwraca uwa-
gę jednego z najbogatszych 
szejków Zjednoczonych Emi-
ratów Arabskich, który propo-
nuje jej małżeństwo. Czy prze-
stroga matki okaże się praw-
dziwa? Jak wygląda życie żo-
ny szejka? Czy istnieje grani-
ca luksusu? Opowieść o tym, 
jaką cenę trzeba zapłacić, że-
by kochać, pisać i zachować 
samą siebie w dalekim kraju 
i zupełnie obcej kulturze.

Kim był Neil Armstrong? Ro-
berta Edwards, ilustracje Ste-
phen Marchesi, seria Wielcy 
i sławni, cena 19,90 zł, Pró-
szyński i S-ka.

Kim był Neil Armstrong? 
Chłopcem, który marzył, by 
zostać pilotem samolotów? 
Amerykańskim astronautą, 
dowódcą misji Apollo 11? 
Pierwszym człowiekiem, który 
stanął na Księżycu? Odpowie-
dzi na wiele pytań znajdziecie 
w książce „Kim był Neil Arm-
strong?”. Seria książek Wiel-
cy i sławni przedstawia pasjo-
nujące historie wybitnych na-
ukowców, sławnych odkryw-
ców i wynalazców, najpotęż-
niejszych i najodważniejszych 
umysłów, dzięki którym ludz-
kość coraz lepiej poznawała 
otaczający ją świat. 

Piękne pytanie Odkrywanie 
głębokiej struktury świata 
Frank Wilczek, seri: Na ścież-

kach nauki, cena 52 zł, Pró-
szyński i S-ka.

Każde naukowe osią-
gnięcie Franka Wilczka opie-
rało się na przekonaniu, że 
Wszechświat jest ucieleśnie-
niem pięknych struktur prze-
jawiających się w postaci sy-
metrii, harmonii, równowagi, 
proporcji i oszczędności środ-
ków. Na tym polega głęboka 
logika Wszechświata. Mając 
za przewodnika laureata Na-
grody Nobla w dziedzinie fi-
zyki, możemy śmiało udać się 
w odkrywczą podróż do gra-
nic współczesnej wiedzy, by 
odkryć, że równania opisują-
ce atomy i światło są niemal 
dosłownie takie same jak rów-
nania wyjaśniające działanie 
instrumentów muzycznych 
i rozchodzenie się dźwięku, 
a cząstki subatomowe, dzięki 
którym uzyskujemy większość 
naszej masy, można opisać 
za pomocą prostych, geome-
trycznych symetrii. Odnosimy 
wrażenie - stwierdza Wilczek 
- że sam Wszechświat pra-
gnie być ucieleśnieniem struk-
tur pełnych piękna i elegan-
cji. Być może wynika to z czy-
stej elegancji liczb, a może jest 
dziełem jakiejś istoty wyższe, 
niewykluczone też, że praw-
da leży gdzieś pośrodku. Tak 
czy inaczej, świat jest dziełem 
sztuki...

Jak działa Google Eric Schmidt 
& Jonathan Rosenberg oraz 
Alan Eagle, cena 39,99 zł, Wy-
dawnictwo Ignisis.

Jak działa Google to na-
pisana z humorem i swadą 
książka, w której Eric Schmidt 
(prezes wykonawczy Google-
’a) i Jonathan Rosenberg (do-
radca Larry’ego Page’a) dzielą 
się wiedzą i doświadczeniem 
nabytym podczas przekształ-
cania firmy Google z akade-
mickiego start-upu w global-
ną korporację. To pasjonu-
jąca lektura, pełna anegdot 
i ciekawostek, z jednej stro-
ny znakomicie dokumentu-
jąca kulisy działania jednego 
z najbardziej innowacyjnych 
przedsiębiorstw na świecie, 
z drugiej – stanowiąca nie-
zastąpiony poradnik każde-
go menedżera, jak odnieść 
sukces w erze internetu i no-
wych technologii. 

Strączki Maria Banach, cena 

59,90 zł, Wydawnictwo Sa-
mo Sedno. 

88 oryginalnych przepi-
sów zilustrowano 88 autor-
skimi zdjęciami przygotowa-
nymi specjalnie na potrzeby 
tej publikacji. Poznaj przepi-
sy na chłodnik z bobu, burge-
ry z ciecierzycy,  pasztet z soi 
z suszonymi pomidorami i ba-
zylią, frytki z fasolki szparago-
wej czy lody z czerwonej so-
czewicy. Maria Banach, pierw-
szy polski BlogerChef, zachę-
ca by zakochać się ponownie 
w warzywach strączkowych 
i przekonać się, że strączki to 
nie tylko fasolka po bretoń-
sku czy grochówka. Jej przepi-
sy obejmują: soczewicę czer-
woną, żółtą, zieloną, czarną, 
groszek zielony i cukrowy, 
groch żółty, ciecierzycę, fasol-
kę szparagową, fasolę czerwo-
ną, czarną i białą, fasolę mung 
i adzuki, bób, soję i edamame 
(soję strączkach).

Książka bez sensu 2 Alfie Dey-
es, cena 29,99 zł, Wydawnic-
two Insignis. 

Książka bez sensu 2 aż pę-
ka w szwach od wyzwań oraz 
zwariowanych gier i zabaw. 
Jest bogatsza, lepsza i – co 
najważniejsze – jeszcze bar-
dziej bez sensu! Nie pozwo-
li się nudzić – dzięki niej spę-
dzicie kreatywnie czas, robiąc 
rzeczy o niespotykanie wyso-
kim poziomie bezsensowno-
ści!

Belgravia Julian Fellowes, 
przekład Anna Bańkowska, 
cena 39,90 zł , Wydawnictwo 
Marginesy.

Najnowsza powieść twór-
cy serialu Downton Abbey 
i laureata Oscara za scena-
riusz do filmu Gosford Park. 
Rok 1815. W przededniu bi-
twy pod Waterloo w Brukseli 
odbywa się bal na cześć księ-
cia Wellingtona. Oprócz bry-
tyjskiej arystokracji i oficerów 
uczestniczy w nim dostawca 
wojskowy James Trenchard 
z małżonką i córką. Ich obec-
ność, choć dla elit bulwersują-
ca, nie jest przypadkowa. Nim 
jednak bal się skończy, So-
phie przeżyje najstraszliwsze 
chwile swego życia, a oficero-
wie ruszą na pole bitwy, gdzie 

wielu z nich zginie w mundu-
rach galowych. Ćwierć wieku 
później Londyn zmienia się 
pod rządami młodziutkiej kró-
lowej Wiktorii. Powstają no-
we rezydencje, nowe dziel-
nice elit, takie jak Belgravia. 
Arystokracja, chcąc nie chcąc 
częściej musi przyjmować na 
salonach coraz bogatszych 
nuworyszy. Tajemnica łącząca 
dwie rodziny z oddzielonych 
przepaścią światów może wy-
wrócić do góry nogami życie 
bohaterów. 

Meryl Streep. Znowu ona! 
Michael Schulman, przekład 
Robert Waliś, cena 44,90 zł, 
Wydawnictwo Marginesy.

Portret kobiety, pewnej 
epoki i zawodu aktorki: pierw-
sza tak wnikliwa biografia Me-
ryl Streep. Kiedy w 1975 roku 
skończyła szkołę aktorską, by-
ła jak dziesiątki innych mło-
dych aktorek. Wyróżniała się 
jednak niezwykłym talentem 
i od razu zwróciła na siebie 
uwagę. Dostawała role na 
Broadwayu i w adaptacjach 
Szekspira w teatrze w Cen-
tral Parku. Otrzymała nomi-
nację do Nagrody Tony, chwilę 
później nominacje do Oscara 
i Złotego Globu za Łowcę jele-
ni, a po roku obie statuetki za 
Sprawę Kramerów. Miała nie-
spełna 30 lat. Autor opowiada 
o rosnącej sławie Meryl Stre-
ep, jej namiętnym, choć ma-
jącym tragiczny finał związ-
ku z Johnem Cazale’em i mał-
żeństwie z Donem Gumme-
rem, o wchodzeniu na szczyt 
i trudnych relacjach nie tyl-
ko z Robertem de Niro, Wo-
odym Allenem czy Dustinem 
Hoffmanem, ale z całym mę-
skim światem kinematografii. 
A przede wszystkim opowia-
da o kobiecie, która walczyła 
ze stereotypami i nierównym 
traktowaniem.

Najlepsze chwile w życiu Ma-
eve Haran, przekład Dobromi-
ła Jankowska, cena 39,90 zł, 
Wydawnictwo Marginesy.

Claudia kocha swoje miej-
skie życie – każda myśl o wsi 
przyprawia ją o dreszcze. El-
la wciąż czeka na radykalną 
zmianę. Laura ulega najstar-
szemu banałowi z książek (co 
nie znaczy, że łatwiej jej to 

znieść). Sal spędziła życie na 
budowaniu kariery, ale nig-
dy nie zrobiła niczego, na co 
nie miała wpływu. Co miesiąc 
od ponad 40 lat cztery przy-
jaciółki spotykają się na drin-
ka. Choć czerpią siłę z przyjaź-
ni, zdają sobie sprawę, że ich 
życie dalekie jest od oczeki-
wań. Pokoleniu, które chcia-
ło zmienić świat, trudno zaak-
ceptować fakt, że się starzeje. 
Szczera, zabawna i inspirująca 
powieść, która zadaje pytania, 
co świat proponuje kobietom, 
kiedy się starzeją. Odpowiedzi 
potrafią zadziwić.

Tam mieszkam Malwina 
Wrotniak, cena 37,90 zł, Wy-
dawnictwo Marginesy.

Wyspy Owcze, USA, Szwe-
cja, RPA, Niemcy, Kolumbia, 
Grecja, Wietnam, Katar, Chor-
wacja, Hongkong, Holandia, 
Indonezja, Wielka Brytania... 
Ta książka to 15 historii osób, 
które w różnym czasie i z róż-
nych powodów zdecydowały 
o przeprowadzce z Polski za 
granicę. Mieszkają w 14 kra-
jach na pięciu różnych kon-
tynentach. Nie wszyscy chcą 
nazywać siebie emigrantami, 
niektórzy usiłują żyć na dwa 
domy, inni zmieniają swoje 
zagraniczne miejsca zamiesz-
kania na kolejne. To rozmo-
wy o korzystaniu z ryzykow-
nych zawodowych okazji, po-
rzucaniu przeszłości dla nowej 
miłości, poświęcaniu własnej 
kariery w imię planów part-
nera, realizacji marzeń z dzie-
ciństwa, podróżach, z których 
się nie wraca. To kilkanaście 
różnych gospodarek, społe-
czeństw, rynków pracy, o wie-
le więcej stereotypów, oby-
czajów, porad, ostrzeżeń, bla-
sków i cieni życia w innych 
krajach.

Czarne jeziora Dorota Suwal-
ska, przedział wieku 14-100, 
cena 29,90 zł, Nasza Księgar-
nia.

Magda próbuje zrozu-
mieć, o co jej tak naprawdę 
w życiu chodzi. Uzdolniona li-
teracko dziewczyna zaczyna 
prowadzić dziennik i szuka od-
powiedzi na pytania, które boi 
się zadać. Jej stosunki z mat-
ką są coraz bardziej napięte. 

Także z ojczymem, u którego 
zawsze ceniła rozsądek i opa-
nowanie, coraz gorzej się do-
gaduje. W szkole również nie 
jest najlepiej. Wyłącznie na 
spotkaniach Klubu Literackie-
go Magda łapie oddech i czu-
je się najbardziej na miejscu. 
A prowadzący to uwielbiany 
przez nią pisarz. Jednak po-
trzeba konfrontacji z matką 
i zmierzenia się ze skrywaną 
przez lata prawdą coraz czę-
ściej daje o sobie znać...

Motyla noga Anita Graboś, 
ilustrator Anita Graboś, prze-
dział wiek 0-10, cena 19.90 zł, 
Nasza Księgarnia.

Jesteś zdenerwowany, 
spięty, rozdrażniony? Szkoda 
marnować energię – zamiast 
krzyczeć i tupać, można złość 
przelać na papier. Kolorować 
wedle uznania, twórczo za-
malowywać hasła, które nosi-
my w sobie i których nie wy-
pada głośno mówić. Na peł-
nych humoru ilustracjach od-
najdziemy takie zwroty, jak 
„A niech to dunder świśnie!”, 
„Do kroćset!”, czy „Ożeż ty, 
orzeszku!”. To książka w prze-
wrotny sposób pomoże osią-
gnąć stan błogości, odpręże-
nia i zrelaksowania.

Wakacje nad morzem. Histo-
ria miłosna Jane Austen Ca-
rolyn V. Murray, tłumacz An-
na Nowak, przedział wieku 
14-100, cena 29.90 zł, Nasza 
Księgarnia.

Niewiele wiadomo o mło-
dym mężczyźnie, którego Jane 
Austen poznała podczas wa-
kacji nad morzem w 1800 ro-
ku. Jej siostra mówiła później, 
że ów mężczyzna zakochał się 
w Jane i niewątpliwie na nią 
zasługiwał. Co wydarzyło się 
tamtego lata? Być może było 
tak…Pierwsze zauroczenie Ja-
ne przeżyła boleśnie. Pewien 
młody Irlandczyk rozkochał ją 
w sobie, a potem zniknął z jej 
życia, więc postanowiła, że już 
nigdy nie ulegnie romantycz-
nym uniesieniom. Wszystko 
się zmieniło, kiedy nad mo-
rze przybył Frederick Barnes. 
Porucznik z Marynarki Kró-
lewskiej stracił głowę dla Ja-
ne. Czy tym razem dziewczyna 
posłucha głosu serca?
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Wspaniały, 
życzliwy personel, 
smaczne, pyszne 

wyżywienie 
– mówią 

kuracjusze

Na zajęcia pozalekcyjne
Koniec wakacji to czas zwiększonych wydat-

ków – wiedzą o tym szczególnie rodzice dzieci 
w wieku szkolnym lub przedszkolnym. Obecnie 
bardzo trudno wyobrazić sobie, by nasze dzieci 
nie rozwijały swoich talentów podczas pozalek-
cyjnych zajęć. Warto więc sprawdzić, ile pienię-
dzy Polacy są gotowi poświęcić na ten cel oraz 
jakiego typu zajęcia dodatkowe są najbardziej 
popularne. 

Wśród najczęstszych tego typu wyborów są 
zajęcia sportowe i lekcje języka obcego.

Zajęcia pozalekcyjne są jedym z najlepszych 
sposobów na zapewnienie profesjonalnej eduka-
cji. Decyduje się na nie aż 65% rodziców. 

Najczęściej wybierane są  zajęcia sportowe 

oraz lekcjiejęzyków obcych. Na tego typu zaję-
cia planują posłać swoje dzieci grupy rodziców 
stanowiące po 22% respondentów. Zajęcia arty-
styczne są wyborem 10% badanych, natomiast 
korepetycje danego przedmiotu – 8%. 

Najwięcej, 44% badanych planuje wydatki 
rzędu powyżej 100 złotych miesięcznie. 26% re-
spondentów wskazało na zakres od 51 do 100 
złotych. 4% ankietowanych przeznaczy na ten cel 
miesięcznie kwotę do 50 złotych. Duży odsetek 
stanowi grupa, która w ogóle nie planuje wydat-
ków na ten cel – aż 26%. Równocześnie 68% an-
kietowanych chciałoby móc łożyć więcej na do-
datkową edukację swoich dzieci. (ruk)

Wakacje z krową, czołgiem 
i przestępcą Małgorzata Strę-
kowska-Zaremba, ilustrator 
Monika Pollak, przedział wie-
ku 6-10, cena 24.90 zł, Nasza 
Księgarnia.

Najlepsi przyjaciele bar-
dzo się starają, aby nie spę-
dzić wakacji na wsi… Uważają, 
że zanudzą się tam na śmierć. 
Niestety, wyjazd dochodzi 
do skutku. Jednak wszystko 
wskazuje na to, że nie będzie 
taki nudny. Za chłopcami po-
dąża przestępca! Książka opo-
wiada z humorem o przygo-
dach Kuby i Wojtka, ale po-
dejmuje też ważne tematy 
jak: problemy dzieci z rozbi-
tych rodzin, więź łącząca wnu-
ka i dziadka czy lęk przed od-
rzuceniem.

Zielone martensy Joanna Ja-
giełło, przedział wieku 10-18, 
cena 24.90 zł, Nasza Księgar-
nia.

II nagroda w IV edycji Kon-
kursu Literackiego im. Astrid 
Lindgren. Zdaniem Felik-
sa szkoła przypomina front 
walki nie na pięści, lecz na 

marki ciuchów i smartfonów. 
On jednak nie zamierza brać 
udziału w tych zawodach, bo  
ma poważniejsze problemy 
i cały dom na głowie. Otylia 
również odstaje od uczniów 
gimnazjum: barwne ciuchy, 
aureola rudych włosów, lekka 
nadwaga, którą się nie przej-
muje, i charakterystyczne zie-
lone martensy… Zaraża opty-
mizmem, choć i jej nie braku-
je zmartwień. Feliks od razu 
zwraca na nią uwagę. Tę dwój-
kę outsiderów szybko połączy 
przyjaźń – a może coś wię-
cej? Książka Joanny Jagiełło 
pokazuje, że czasem warto iść 
pod prąd.

Lepsza połowa Izabela Pie-
trzyk, cena 36 zł, Prószyński 
i S-ka.

Idealna żona i matka, per-
fekcyjna pani domu to Mar-
ta, 50 letnia polska męczenni-
ca. Za komuny wystawała go-
dzinami w kolejce po skrawek 
schabu dla swoich mężczyzn, 
a dziś kupuje sól himalajską 
i cukier z Barbadosu, żeby ra-
tować męża przed zawałem. 
Zawsze chciala służyć rodzi-
nie, ale gamoniowaty mężuś 
i rozpieszczony jedynak nig-
dy tego nie doceniali. Nie-
spodziewana wizyta dawne-
go przyjaciela rodziny w towa-
rzystwie odzianej w chabrowe 
cekiny narzeczonej wywraca 
życie Marty do góry nogami. 
Kilka awantur później Mar-
ta zostaje rozwódką, oskar-
żaną przez wszystkich o roz-

pad małżeństwa. Jest gotowa 
na wszystko, żeby udowodnić 
swoją niewinność.

Love, Tanya Tanya Burr, ce-
na 39,99 zł, Wydawnictwo In-
signis. 

Książka znanej i lubianej 
Youtuberki Tanyi Burr, któ-
ra jest efektem jej drogi do 
stania się pewną siebie oraz 
szczęśliwą we własnej skó-
rze. Uzupełniony o wątki au-
tobiograficzne poradnik po-
rusza tematy wypieków, mo-
dy, urody, włosów, ale także 
poważniejsze kwestie, jak do-
świadczenia z atakami pani-
ki. Ta książka naprawdę wie-
le dla mnie znaczy. Chciałam 
w niej pokazać życiową dro-
gę, jaką przebyłam, by nabrać 
pewności siebie i być szczęśli-
wa. W książce są wskazówki 
na urody, refleksje o miłości 
i przyjaźni, porady na temat 
blogowania oraz vlogowania 
i  więcej! Jest tu też miejsce 
na kreatywną zabawę spe-
cjalnie dla Was – stwórzcie 
własne listy marzeń, planów, 
najważniejszych wspomnień 
i ulubionych rzeczy i porów-
najcie je z moimi. Tanya Burr 
–brytyjska vlogerka, uwielbia-
na przez nastolatki na całym 
świecie za swoje lifestylowo-
-modowe filmiki na YouTube, 
za ciepły, wzbudzający sympa-
tię styl i osobowość. YouTube: 
3,5 mln subs, Instagram: 2,9 
mln obs, Twitter: 2 mln obs, 
Facebook: 800 tys. lubiących. 

Ta, którą znam Małgorzata 
Warda, seria Kobiety to czy-
tają, cena 35 zł, Prószynski 
i S-ka.

Po tragicznym wypadku 
siostry Ada - znana model-
ka od lat mieszkająca w Pa-
ryżu - niespodziewanie musi 
przyjechać do Polski. W ro-
dzinnym domu dokonuje 
rozrachunku z wydarzeniami 
z przeszłości i faktami do tej 
pory skrzętnie odsuwanymi 
w niepamięć. Morderstwo 
turystki sprzed lat, mroczne 
wspomnienie starej cegiel-
ni, cień młodzieńczej miło-
ści ciążą nad losami Ady, jej 
siostry i całej rodziny. Mał-
gorzata Warda postanowi-
ła napisać powieść krytycz-
ną wobec zastałej moralno-
ści, obyczajowości, kultury, 
obnażającą korzenie gwałtu 
i przemocy.

Uniwersum Metro Prawo do 
życia, cena 39,99 zł Wydaw-
nictwo Insignis. 

Kontynuacja książki Deni-
sa Szabałowa Prawo do uży-
cia siły. Historia ludzkości to 
niekończące się wojny. Walka 
o przeżycie, o niepodległość, 
za wiarę, o ideały…Gdzie tu 
miejsce na przykazanie mi-
łości, na humanizm?! Chcesz 
żyć? Zabij i zabierz. Oto cała fi-
lozofia. Przecież prawo do ży-
cia zawsze idzie w parze z pra-
wem do użycia siły. Daniła Do-
brynin i jego towarzysze bro-
ni wiedzą, że jeśli nie wezmą 
szturmem składu Rosrezer-
wy, ich rodzinny Schron wcze-
śniej czy później przemieni się 
w cmentarzysko. Oni po pro-
stu chcą żyć, i to ich prawo 
do życia.

Igraszki z losem Agata Koła-
kowska, cena 32 zł, Prószyń-
ski i S-ka.

Czterdziestoletni Leszek 
prowadzi sklep z ciastka-
mi i pieczywem w hali targo-
wej. Jest kawalerem, mieszka 
sam, wiedzie proste życie. Jest 
szczery i otwarty, serdeczny. 
Wrodzona życzliwość sprawia, 
że na powiernika wybierają go 
znajome kobiety: Ada – nieco 
sfrustrowana brakiem partne-
ra 30-letnia singielka, marząca 
o rodzinie i miłości rodem jak 
z komedii romantycznych. 40-
-letnia Mirela – żona zapraco-
wanego męża, matka idealna 
i kobieta realizująca się zawo-
dowo. Wreszcie Irena – 50-let-
nia gospodyni domowa, nie-
szczęśliwa z powodu syndro-
mu pustego gniazda.

Dzikie widoki. Poznawaj kra-
jobrazy świata, koloruj, szu-
kaj ukrytych zwierząt Andrzej 
Wieteszka, ilustrator Andrzej 
Wieteszka, przedział wieku 
0-100, cena 19.90 zł, Nasza 
Księgarnia.

Fascynująca przygoda 
wśród fiordów, lasów deszczo-
wych, stepów, a nawet w ko-
mosie. Dzięki wyrywanym 
kartkom w „Dzikie widoki” 
można bawić się całą rodziną! 
Ta niezwykła książka przedsta-
wiająca krajobrazy z różnych 
stron świata, ćwicząca spo-
strzegawczość i umiejętność 
logicznego myślenia, jest ko-
lorowanką i zbiorem łamigłó-
wek w jednym. Na każdej ilu-
stracji autor ukrył zwierzęta 
w ich naturalnym środowisku 
– rdzennych mieszkańców 
Mongolii, Sahary, Kapadocji, 
Puszczy Białowieskiej, Galapa-
gos, Himalajów... 

Panika Jeffery Deaver, tłu-
maczenie Łukasz Praski, cena 
39,90 zł, Prószyński i S-ka.

Podczas koncertu w klu-
bie muzycznym Solitude Cre-
ek w Monterey dochodzi do 
tragedii. Widzowie – zaalar-
mowani o wybuchu pożaru – 
wpadają w panikę i próbując 
uciec, tratują się nawzajem. 
Są ofiary śmiertelne i wielu 
rannych.

 Kathryn Dance, agent-
ka biura śledczego Kalifornii, 
przeprowadza kontrolę doku-
mentów ubezpieczeniowych 
i dowiaduje się, że nie było 
tam żadnego pożaru – komuś 
zależało, by oszalały z prze-
rażenia tłum sam dla siebie 
stanowił zagrożenie. Sprawca 
na tym nie poprzestał i nikt 
na półwyspie Monterey nie 
może się czuć bezpiecznie – 
wchodząc do kina, restauracji 
czy nawet windy. 

Hej, Jędrek! Masz cykora? Ra-
fał Skarżycki , ilustrator To-
masz Lew Leśniak, przedział 
wieku 6-14, cena 24.90 zł, Na-
sza Księgarnia.

Kiedy Jędrek wyjeżdża ze 
swoją klasą na długo wyczeki-
waną zieloną szkołę, nie przy-
puszcza, że znajdą się tam tak-
że jego najwięksi wrogowie 
– szóstoklasiści zwani nean-
dertalczykami. Bo nawet je-
śli wielkość człowieka mierzy 
się siłą jego nieprzyjaciół, nie-
koniecznie trzeba mieć z nimi 
nieustanny kontakt… Jednak 
wkrótce okaże się, że nie to 
jest jego największym proble-
mem. W końcu kto, jadąc na 
szkolną wycieczkę, spodziewa 
się afery kryminalnej? Czwar-
ty tom znakomitej serii, któ-
ra zachwyci fanów „Dziennika 
cwaniaczka”!
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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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u.Najchętniej czytany 
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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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

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

Jan Machulski, aktor
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Następny numer 
25 kwietnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Ukryty cel Ukryty cel 
wizyty wizyty 
dziennikarzy dziennikarzy 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

stronstronyy 3, 4 3, 4

Jazda ze Jazda ze 
szczyptszczyptą ą 

seksapiluseksapilu
Rozmowa z IZABELLĄ MIKO, 
aktorką i modelką

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

Izabella Miko, aktorka 
i modelka

Zbigniew Hołdys, 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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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

Rok IX                   Numer 9/227                    4 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 

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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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 

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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u.Najchętniej czytany 
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

Rok VIII        Numer 20/214        20 października 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
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
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

Rok IX            Numer 5/225         16 marca 2011            ISSN 1734-5294             www.twoj-tydzien.prv.pl           e-mail: twoj-tydzien@wp.pl           Nr indeksu 373001         CENA 2,50 zł (w tym 8% VAT)

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

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 

Rok IX                 Numer 24/242               21 grudnia 2011                  ISSN 1734-5294                 www.twoj-tydzien.pl                  e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                 GAZETA BEZPŁATNA

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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SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód
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NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

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

Krzysztof Zanussi, 
reżyser 
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Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

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

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn, 
wybitny aktor i pe-
dagog

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

Twój TTwój TYDZIEŃYDZIEŃ do ręki do ręki

Od urodzenia
EMOTOPIC Pharmaceris to specjalistyczna, emolientowa 

seria dermokosmetyków przeznaczona do pielęgnacji skóry 
suchej, wrażliwej, okresowo przesuszonej, skłonnej do łusz-
czenia, świądu i podrażnień, a także dla skóry z atopowym za-
paleniem AZS. Zastosowano w niej naturalne oleje o medycz-
nej skuteczności – olej Canola i olej konopny, które wzmac-
niają płaszcz hydrolipidowy naskórka, zapewniając prawidło-
we funkcjonowanie skóry u niemowląt od 1 dnia życia, dzie-
ci i dorosłych.

Efekt 
opalenizny

U l -
t r a l e k -
ka Mgieł-
ka Samo-
o p a l a j ą -
ca do cia-
ła i twarzy 
S O R A Y A 
IDEAL BE-
AUTY  od 
pierwsze-
g o  u ż y -
cia nada-
je natural-
ny  efekt 
opalenizny bez smug 
i przebarwień. Szybko 
się wchłania i nawilża 
bez śladów na ubraniu, 
a opalenizna utrzymuje 
się aż do 5 dni. Systema-
tyczne stosowanie mgieł-
ki skutecznie przyciem-
nia kolor skóry, nadając 
jej słoneczny, piękny od-
cień opalenizny. 

Dla kobiet 
aktywnych

Preparaty do 
higieny intymnej 
Soraya LACTISSI-
MA mają delikat-
ną formułę, fizjolo-
giczne PH oraz hi-
poalergiczną kom-
pozycję zapacho-
wą. Żel do higie-
ny intymnej dla 
kobiet aktywnych 
p r z e t e s t o w a n y 
przez sportsmen-
ki to wzmocniona 
ochrona przed in-
fekcjami. Zapewnia poczucie czy-
stości i świeżości przez 12 godzin. 
Zawiera kwas mlekowy prebiotyk 
(inulinę) stymulujący rozwój na-
turalnej „dobrej” mikroflory bak-
teryjnej okolic intymnych, łagod-
nie myje i pielęgnuje. Żel reduku-
je liczbę drobnoustrojów choro-
botwórczych powodujących za-
każenia okolic intymnych. Cena 
12 zł/ 300 ml.   

KRÓTKO

Tu zarejestrujesz auto
w Powiecie Poznańskim

We wtorek, 27 września o godzinie 10 w Filii Wydziału Ko-
munikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
przy ulicy Poznańskiej 96 w Tarnowie Podgórnym, w związku 
z poszerzeniem dostępności usług rejestracji pojazdów, ofi-
cjalnie rozpoczęły pracę nowe odrębne stanowiska dla klien-
tów indywidualnych oraz firm załatwiających więcej niż dwie 
sprawy. 

Natomiast o godzinie 12 w Urzędzie Miasta i Gminy Pobie-
dziska przy ulicy Kościuszki 4, w związku ze zmianą lokalizacji 
punktu usługowego, odbyło się uroczyste otwarcie Filii Wy-
działu Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu. Szczególnym udogodnieniem dla mieszkańców będzie 
pełna rejestracja pojazdów, włącznie z wydawaniem dowo-
dów rejestracyjnych. (tek)
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Dzień bez Samochodu
dniem bez sensu
Każdego roku 22 września obchodzony jest 
Europejski Dzień bez Samochodu. Władze miast 
zachęcają, by tego dnia zrezygnować z porusza-
nia się autem i przesiąść się do darmowej komu-
nikacji miejskiej. Serwis Korkowo.pl sprawdził, 
czy w tym roku inicjatywa przełożyła się na 
zmniejszenie ulicznego ruchu.

PLAN NA ODKORKOWANIE 
MIAST

Stale rosnąca liczba aut 
zmusza wszystkich do poszu-
kiwania alternatywnych roz-
wiązań, które usprawnią poru-
szanie się po miastach. Coraz 
bardziej zauważalny jest roz-
kwit ruchu rowerowego, ale 
dla wielu osób jest to rozwią-
zanie sezonowe. Głównym ce-
lem Europejskiego Dnia bez Sa-
mochodu jest upowszechnie-
nie informacji o negatywnych 
skutkach używania aut. W tym 
roku darmowy przejazd auto-
busami i tramwajami przysłu-
giwał przeważnie osobom, któ-
re miały przy sobie ważny do-
wód rejestracyjny. W niektó-
rych aglomeracjach całkowicie 
zrezygnowano z ograniczeń, 
a komunikacja miejska była 
darmowa dla wszystkich.

ULICE POD LUPĄ
Pomiary dokonane 22 

września zostały zestawio-
ne z danymi zebranymi dzień 
wcześniej. Analiza dotyczy-
ła średnich prędkości osią-
ganych w 9 miastach Polski 
w godz. 6-18 w promieniu 5 
kilometrów od centrum. 

- Przed badaniem przyjęli-
śmy proste założenie: jeśli na 
ulice wyjedzie mniej aut, to au-
tomatycznie powinny zmniej-
szyć się korki - mówi Agniesz-
ka Kaźmierczak z Korkowo.pl.  

- Niższe natężenie ruchu ozna-
cza wyższe średnie prędkości 
osiągane przez kierowców. 

A jak wyglądała rzeczywi-
stość?

REWOLUCJI NIE MA
W większości przebada-

nych miast w obu dniach utrzy-
mywała się identyczna śred-
nia prędkość. Tak było w Byd-
goszczy (37 km/h), Gdańsku 
(36 km/h), Poznaniu (35 km/
h), a także w Lublinie i Wro-
cławiu, które w tym zestawie-
niu okazały się najwolniejszy-
mi miastami (ze średnią pręd-
kością 33 km/h). Jedynym mia-
stem, w którym średnia pręd-
kość wzrosła, był Szczecin (z 36 
km/h do 38 km/h). 

Badanie pokazało, że idea 
Dnia bez Samochodu w kil-
ku miejscach w Polsce przy-
niosła wręcz odwrotny skutek. 
Kraków, Łódź oraz Warszawa 
zanotowały spadek średniej 
prędkości o 1 km/h.

MIASTA MAJĄ PROBLEM
Rozbieżności w średnich 

prędkościach zanotowanych 
21 i 22 września są tak nie-
wielkie, że kierowcy nie odczu-
li większej różnicy. Wyniki ana-
liz obrazują, że zmotoryzowa-
ni, mimo wielu inicjatyw, nie-
chętnie przesiadają się do ko-
munikacji miejskiej, nawet jeśli 
mogą jednorazowo oszczędzić 
pieniądze za dojazd.  (red)

Na torze wyścigowym w Spa-Francorchamps zostanie zapisana nowa karta w historii współpracy 
Roberta Kubicy i Renault. W ramach piątej rundy Renault Sport Trophy w sezonie 2016 Polak 
zasiądzie za sterami Renault Sport R.S. 01. wraz z pilotem Christophem Hamonem wystartują 
w samochodzie Renault Sport Racing wystawionym przez stajnię Duqueine Engineering. 

Tworząc Renault Sport R.S. 
01, wyścigowy samochód 

o imponującym designie i re-
kordowych osiągach, marka 
Renault po raz kolejny dała 
świadectwo swojego zamiło-
wania do sportów samocho-
dowych. Jego stylistyka wy-
wodzi się ze świata samo-
chodów koncepcyjnych i po-
dyktowana jest dążeniem 
konstruktorów do uzyskania 
optymalnego docisku aero-
dynamicznego. Specyfika-
cja techniczna tego bolidu to 
doskonałe świadectwo umie-
jętności konstrukcyjnych Re-
nault Sport – karbonowy mo-
nokok, napędzany silnikiem 
o mocy 550 KM, umożliwił 
obniżenie masy do poziomu 

1140 kg. To aż nadto, aby roz-
pędzić Renault Sport R.S. 01 
do ponad 300 km/h. 

Od 2015 roku samochód 
wyścigowy Renault Sport jest 
jedną z gwiazd World Series 
by Renault, w ramach nowo 
utworzonych mistrzostw Re-
nault Sport Trophy, które peł-
nią rolę wyłapywania talen-
tów do mistrzostw GT* i wy-
ścigów wytrzymałościowych 
dla zawodowców. 

Renault Sport R.S. 01 jest 
samochodem wyścigowym 
o imponującym designie, uosa-
biającym zamiłowanie Renault 
do sportów motorowych. Za-
projektowana przez Laurensa 
van den Ackera i jego zespół, 
spektakularna sylwetka zdra-

dza ambicje tego niezwykłego 
auta. Gdyby ktoś chciał podsu-
mować w jednym zdaniu kon-
cepcję  Renault Sport R.S. 01, 
mógłby powiedzieć,  że jest 
to połączenie piękna Renault 
DeZir z osiągami Formuły Re-
nault 3.5!

- Renault Sport R.S. 01 
jest imponującym samocho-
dem wyścigowym, idealnie 
wyrażającym styl aut GT. Sta-
nowi zapowiedź wyjątkowych 
doznań za kierownicą. Do-
skonałe, sportowe osiągi Re-
nault Sport R.S. 01 są najlep-
szym świadectwem bogate-
go know-how Renault Sport 
i zdolności marki do konstru-
owania samochodów wyczy-
nowych, za kierownicą któ-

rych będą mogły ujawniać się 
talenty przyszłych mistrzów 
GT czy też wyścigów wytrzy-
małościowych – powiedział 
Alain Prost, ambasador mar-
ki Renault w dziedzinie spor-
tów samochodowych.

P o l a k  w y s t a r t o w a ł 
w weekendowych (24-25.09) 
wyścigach Renault Sport Tro-
phy, odbywających się na le-
gendarnym torze w Spa, no-
tując w nich bardzo dobre re-
zultaty. W sobotnim, starcie 
Endurance zajął trzecie miej-
sce, a dzień później, w sprin-
cie był czwarty. Wiele wskazu-
je jednak na to, że występ ten 
mógł być kolejnym krokiem 
do powrotu zawodnika z Kra-
kowa do F1.

Robert Kubica Robert Kubica 
na torzena torze

Trzy Golfy o numerach rejestracyjnych K1 POPE, K2 POPE i K3 
POPE, którymi papież podróżował podczas Światowych Dni Mło-
dzieży w Polsce trafiły na licytację. Pieniądze uzyskane ze sprzeda-
ży aut oraz z licytacji cegiełek zostaną w całości przekazane na cele 
charytatywne. Akcja jest odpowiedzią na apel papieża Franciszka 
o materialne owoce Roku Miłosierdzia.

Golfy Sportsvany wystawione na aukcje wyposażone są w sil-
nik TSI o mocy 110 KM oraz skrzynię biegów DSG. Używane by-
ły tylko i wyłącznie podczas Światowych Dni Młodzieży. Przebieg 
żadnego z samochodów nie przekracza 1000 km. 

Przez dwa tygodnie trwania aukcji Volkswageny Golfy, któ-
rymi poruszał się Papież Franciszek będą eksponowane w War-
szawie na placu przy kościele św. Anny oraz w Krakowie na Sta-
rym Rynku.

Licytacja papieskich GolfLicytacja papieskich Golfóóww
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Nowy Hyundai i30
Hyundai i30 nowej generacji to flagowy samochód firmy Hyundai Motor, na którym zosta-
nie oparty dalszy rozwój marki w Europie. Wprowadzając do sprzedaży na początku 2017 
r. i30 Nowej Generacji, Hyundai wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom klientów. 

Nowa Kia Rio
Światowy debiut nowej Kia Rio będzie miał miejsce pod-
czas tegorocznego salonu samochodowego w Paryżu - 29 
września. Rio to najlepiej sprzedający się na świecie model 
marki Kia – w 2015 roku do klientów trafiło aż 473.000 
egzemplarzy Rio, co stanowiło 16% całkowitej sprzedaży.

Również w Polsce Kia Rio od lat 
cieszy się niesłabnącym zaintereso-
waniem. Wśród licznych wersji Rio 
największym wzięciem u nas cieszy 

się 5-drzwiowy hatchback napędza-
ny 1,2-litrowym silnikiem benzyno-
wym o mocy 84 KM, w specyfikacji 
wyposażenia „M”.

Nowy i30 zaoferuje wiele roz-
wiązań technologicznych uła-

twiających korzystanie ze smart-
fonów podczas jazdy, takich jak 
Apple CarPlay, Android auto czy 
możliwość ładowania bezprzewo-
dowego. Najnowocześniejsze sys-
temy takie jak system autonomicz-
nego hamowania (AEB), inteligent-
ny tempomat (SCC), system utrzy-
mywania pasa ruchu (LKAS) czy sys-
tem monitorowania martwego po-
la (BSD) zwiększają znacząco bez-
pieczeństwo i komfort jazdy. Sa-
mochód ten ma najwięcej funk-
cji aktywnego bezpieczeństwa ze 
wszystkich samochodów Hyunda-
ia, a jego niezawodność gwarantu-
je jedyna w swoim rodzaju na ryn-
ku 5-letnia gwarancja bez limitu 
przebiegu.

Centrum Badawczo Rozwojowe 
Hyundai Motor Europe zlokalizo-
wane w Niemczech przeprowadzi-
ło liczne rygorystyczne testy w całej 
Europie jak również na słynnym to-
rze Nürburgring Nordschleife czego 
efektem jest znacząco poprawiona 
dynamika jazdy i prowadzenie. Bar-
dzo sztywne i lekki nadwozie wyko-
nane w 53% ze stali wysokiej wy-
trzymałości umożliwiło poprawie-
nie właściwości jezdnych, co w po-
łączeniu z nowym podwoziem daje 
kierowcy więcej przyjemności z pro-
wadzenia i komfortu.

Gama silników oparta jest na 
nowych jednostkach napędowych 
z turbodoładowaniem co poprawia 
ekonomikę i osiągi. Klienci będą 
mogli wybierać spośród 3 silników 
benzynowych i jednego diesla o po-
jemności 1.6 l dostępnego w trzech 
wariantach mocy. Nowa Generacja 
i30 jako pierwszy model Hyunda-
ia otrzymuje nowy silnik 1.4 T-GDI 
o mocy 140 KM. 

Wnętrze i30 nowej generacji zo-
stało zaprojektowane z naciskiem na 
prostotę i intuicyjność, aby uzyskać 
wrażenie elegancji i poczucie prze-
stronności. Opcjonalny ośmiocalo-
wy dotykowy ekran nawigacji umoż-
liwia dostęp do wszystkich funkcji 
nawigacji, sterowania multimedia-
mi i komunikacji i jest umieszczony 
w sposób ergonomiczny, aby kie-
rowca nie musiał spuszczać wzroku 
z drogi przed samochodem. Nowa 
wielofunkcyjna trójramienna kie-
rownica pozwala na bardzo łatwe 
i intuicyjne sterowanie wszystkimi 
funkcjami za pomocą odpowiednio 
rozmieszczonych przycisków. Do-
datkowy komfort zapewnia opcjo-
nalne podgrzewanie kierownicy. Pa-
nel sterowania klimatyzacją i tem-
peraturą jest wygodnie umieszczo-
ny na konsoli środkowej i można 
go obsługiwać za pomocą pokręteł, 
aby nie rozpraszać kierowcy.

W nowym i30 jest mnóstwo 
miejsca dla pasażerów i bagażu, 
a jego wnętrze jest bardzo prze-
stronne jak na tak sportowy wygląd. 
i30 jest najbardziej przestronny ze 
wszystkich samochodów swojego 
segmentu, co sprawia, że wygod-

nie się nim jedzie wszystkim pasaże-
rom. Poczucie przestrzeni wzmacnia 
opcjonalne panoramiczne szklane 
okno dachowe, które można uchylić 
lub przesunąć. Podczas jazdy podło-
kietniki można wysunąć do przodu, 
aby ustawić je w jak najwygodniej-
szej pozycji, albo podnieść, aby sko-
rzystać ze znajdującego się pod nimi 
schowka. i30 ma bagażnik o pojem-
ności do 395 l  z praktyczną dwupo-
ziomową półką bagażową i lukiem 
na narty w środkowym tylnym sie-
dzeniu. 

Do wyboru są trzy kolory wnę-
trza: Oceanids Black z dwoma 
opcjami tapicerki materiałowej 
lub czarnymi skórzanymi fotelami, 
dwubarwna kombinacja Slate Gray 
i Oceanids Black z materiałową lub 
skórzaną tapicerką w romby oraz 
dwubarwna kombinacja Indigo Blue 
i Oceanids Black ze skórzanymi fo-
telami. Fotel kierowcy jest wypo-
sażony w funkcję pamięci z dwo-
ma programowalnymi ustawienia-
mi fotela. 

i30 nowej generacji może być 
napędzany różnymi małolitrażowy-
mi silnikami benzynowymi z tur-
bodoładowaniem i wysokoprężny-

mi, które zapewniają dynamiczną 
i efektywną jazdę. Do wyboru są 
trzy silniki benzynowe i jeden wy-
sokoprężny. Klienci mogą wybrać 
między nowym czterocylindrowym 
silnikiem 1,4 T-GDI z turbodołado-
waniem – po raz pierwszy w sa-
mochodzie Hyundaia – o mocy 140 
KM, trzycylindrowym silnikiem 1,0 
T-GDI z turbodoładowaniem o mo-
cy 120 KM, czterocylindrowym sil-
nikiem 1,4 MPI a czterocylindro-
wym silnikiem wysokoprężnym 1,6 
l z turbodoładowaniem, który jest 
dostępny w trzech wariantach mo-
cy: 95, 110 i 136 KM. 
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Renault CLIO R.S.Renault CLIO R.S.
Nowe Clio R.S. 200 EDC w cenie 92.400 złotych oraz Clio R.S. Trophy 220 

EDC w cenie 98.900 złotych już są 
w sprzedaży.

Nowe Renault CLIO R.S. 200 EDC i Re-
nault CLIO R.S. Trophy posiadają wszyst-

kie nowe rozwiązania wprowadzone w no-
wym CLIO, uzupełnione o doświadczenia Re-
nault Sport w sportach wyczynowych. 

Renault CLIO R.S. oferuje niespotyka-
ne osiągi dzięki silnikowi benzynowemu 1.6 
turbo, współpracującemu z 6-biegową dwu-
sprzęgłową skrzynią, sterowaną łopatkami 
umieszczonymi pod kierownicą.

Przód nowego CLIO R.S. wydaje się optycz-
nie szerszy dzięki zderzakowi specjalnie zapro-
jektowanemu dla tej wersji. Uzupełnieniem 
jest system oświetlenia w kształcie szachow-
nicy, określony mianem „R.S. VISION”. Nada-
je on niepowtarzalny wygląd przodowi samo-
chodu, a także zapewnia doskonałe oświetle-
nie. Technologia ta, zaprezentowana po raz 
pierwszy w samochodzie koncepcyjnym CLIO 
R.S.16, przeszła w ten sposób od fazy koncep-
cyjnej do produkcji seryjnej. Umożliwia ona 
połączenie funkcji świateł przeciwmgłowych, 
świateł doświetlających zakręty, świateł pozy-
cyjnych i drogowych w celu poprawy widocz-
ności nocą.

Nowe Renault CLIO R.S. oferuje także no-

wy wzór 18-calowych felg oraz specjalnie za-
projektowane profile progowe. Z tyłu samo-
chodu zamontowano sportowy spojler, dyfu-
zor powietrza i podwójny wylot rury wyde-
chowej, a tylne światła posiadają nowy dla 
modelu układ w kształcie litery „C”. Znak fir-
mowy „R.S.” (Renault Sport) widnieje pod lo-
go marki z przodu, na felgach oraz z tyłu sa-
mochodu.

Nowe Renault CLIO R.S. jest dostępne 
z dwoma silnikami benzynowymi o mocy 200 
lub 220 KM w wersji Trophy, współpracują-
cymi z 6-biegową dwusprzęgłową skrzynią 
EDC.

Škoda Felicia 
nagrodzona w Chinach
Najpopularniejszy kabriolet w historii ŠKODY, klasyczna ŠKODA FELICIA, 
zwyciężyła w kategorii „Najelegantszy samochód rajdu” w Top City Clas-
sic Rally China 2016.

Wyprodukowany w 1960 roku kabriolet 
pokonał ponad 500 kilometrów trasy 

odcinków prowadzących przez Pekin i Szan-
ghaj. Zabytkowa ŠKODA z powodzeniem 
ukończyła ten prestiżowy rajd, wzbudzając 
nie lada sensację wśród licznie ustawionych 
przy trasie widzów.

Andreas Hafemann, prezes ŠKODA Chi-
na, osobiście uczestniczył w pekińskiej części 
rajdu i brał udział w ceremonii rozdania na-
gród na mecie w Zhangjiakou, jednym z miast 
gospodarzy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
w 2022 roku. 

- ŠKODA jest jednym z najstarszych produ-
centów samochodów na świecie, z historią li-
czącą 121 lat. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy 
dzielić się z chińskimi klientami i fanami na-
szymi ikonami, klasycznymi modelami ŠKODY, 
jak i pokazywać im bogatą spuściznę i pozwa-
lać doświadczać unikatowej kultury motoryza-
cyjnej naszej marki - powiedział Hafemann.

Top City Classic Rally China to rajd zor-
ganizowany przez niemieckie pisma motory-
zacyjne Auto Motor und Sport i Motor Klas-
sik. W tym roku trasa była podzielona na dwa 

etapy: w pierwszym z nich 35 klasycznych aut 
różnej produkcji ruszyło z przedmieść Pekinu 
i przez malownicze zielone tereny prowincji 
Hebei dotarło do miasta Zhangjiakou. 

W Szanghaju tymczasem 36 załóg wystar-
towało spod słynnego Oriental Pearl Tower, 
skąd trasa wiodła przez antyczne miasto Wu-
zhen do malowniczego Jeziora Tysiąca Wysp 
położonego w prowincji Zhejiang.

ŠKODA FELICIA została nagrodzona tytu-
łem najelegantszego samochodu rajdu klasy-
ków w Chinach  
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Dobre Audi używane
Wysoka jakość się opłaca. W najnowszym raporcie dotyczącym jakości 
samochodów używanych przygotowanym przez Towarzystwo Nadzoru 
Technicznego (Gesellschaft für Technische Überwachung - GTÜ), Audi A1, 
Audi A6 i Audi A8 zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach.

Werner Zimmermann, kierownik dzia-
łu zapewnienia jakości Audi AG powie-

dział przy tej okazji: „oprócz wysokiej jakości 
i doskonałego wykończenia, Audi  - zarówno 
samochody małe, jak i luksusowe limuzyny - 
oznacza również niezawodność. Bardzo dobry 
wynik uzyskany w raporcie GTÜ, potwierdza 
świetne wyniki naszych prac nad jakością.”

Towarzystwo Nadzoru Technicznego (GTÜ) 
jest największą w Niemczech, uznaną urzędo-
wo organizacją nadzoru, tworzoną przez nie-
zależnych rzeczoznawców samochodowych. 
W raporcie dotyczącym jakości samochodów 
używanych, towarzystwo oceniało samocho-
dy w wieku od roku do trzech lat, w ośmiu 

różnych klasach pojazdów. Audi A1 wygra-
ło w kategorii samochodów małych (wskaź-
nik braków: 3,36). W klasie wyższej pierw-
sze miejsce zajęło Audi A6 (wskaźnik bra-
ków: 3,17). Audi A8 zostało natomiast zwy-
cięzcą w klasie luksusowej (wskaźnik bra-
ków: 2,45). 

Raport GTÜ opiera się na danych pozyski-
wanych z bazy ponad pięciu milionów prze-
glądów technicznych. W najnowszym rapor-
cie oceniono 240 modeli i dla każdego z nich 
sporządzono wskaźnik braków. Wskaźnik in-
formuje o tym, ile średnio braków stwier-
dzono na 100 badanych egzemplarzy dane-
go modelu. 

„Tor Poznań” pełen atrakcji
„Tor Poznań” – jedyny tego typu obiekt sportowy w Polsce, jedyny tor 
motorowy w Polsce, który ma homologacje i może być areną wyścigów 
o mistrzostwo świata (np. w SUPERMOTO) – to tor, na którym właściwie 
przez cały rok wiele się dzieje.

Z tego toru korzystają pro-
fesjonalni sportowcy - kie-

rowcy i motocykliści z całego 
kraju, ale także z zagranicy. Tu-
taj także podnoszą swoje umie-
jętności amatorzy dwóch lub 
czterech kół, ale również… ro-
werzyści, rolkarze itp. Obok 
imprez sportowych i doskona-
lących nawyki za kierownicą 
tor udostępniany jest także na 
przykład miłośnikom zabytko-
wych samochodów.

- Staramy się – mówi Ro-
bert Werle, prezes Automo-
bilklubu Wielkopolski – by 
„Tor Poznań” tętnił życiem, by 
mogli skorzystać z niego wszy-
scy chętni. Nie zapominajmy, 
że jest to wyjątkowy, jedyny 
w swoim rodzaju obiekt spor-
towy w naszym kraju i najbliż-
sze podobne tory znajdują się 
w Niemczech, na Węgrzech, 
w Czechach, w Austrii. To spra-
wia, że wiemy jakie ciążą na 
nas obowiązki związane z ad-
ministrowaniem tym obiek-
tem.

O tym, że nie są to goło-
słowne zapewnienia można 
się przekonać sprawdzając – 
na przykład – co działo się na 
„Torze Poznań” w jednym tylko 
miesiącu, we wrześniu.

Od 2 do 4 września Tym 
razem Automobilklub Wielko-
polski był organizatorem 7. i 8. 
rundy Wyścigowych Samocho-

dowych Mistrzostw Polski, 3. 
rundy wyścigowych mistrzostw 
Polski Hour Race oraz 7. i 8. 
rundy Pucharu Polski Motoci-
ty is Cup. W tych dniach na po-
znańskim obiekcie pojawiły się 
również auta elektryczne. To 
była polska edycja zmagań Gre-
enpower, w której udział wzie-
li kierowcy startujący w pięciu 
autach. 

– Na początku września 
w Poznaniu do rywalizacji sta-
nęli miedzy innymi gimnazjali-
ści z Ustronia w aucie pod na-
zwą Atomowa Taczka. Jedno ze 
startujących aut polskich nazy-
wało się Bullet. Było także auto 
z Wielkiej Brytanii pod nazwą 
Sonic. Bardzo się cieszymy że 
wreszcie doszło do takiej rywa-
lizacji w naszym kraju, tym bar-
dziej że już w przeszłości przy-
jeżdżaliśmy na Tor „Poznań” 
z naszymi prototypami i treno-
waliśmy – powiedział Michał 
Sobek, wiceprezes Fundacji 
Greenpower Polska.

W dniach 9-10 września 
odbył się 43 Poznański Między-
narodowy Rajd Pojazdów Za-
bytkowych. Po raz piąty z rzę-
du rajd wpisany został do ka-
lendarza FIVA (Międzynaro-
dowej Federacji Pojazdów Za-
bytkowych) jako rajd kategorii 
B. W rajdzie udział wzięło 36 
pojazdów wyprodukowanych 
przed 1984 rokiem. Do najcie-

kawszych należy zaliczyć Singer 
9 Roadster z 1939 r., DKW F8 
Cabrio również z 1939 r. oraz 
MG TD z 1952 r.

10 września zawodnicy po-
konywali trasę przebiegającą 
malowniczymi drogami Wiel-
kopolski, a próby sprawnościo-
we i rekreacyjne oraz prawi-
dłowy przejazd trasy pozwoli-
ły wyłonić najlepszych. Uczest-
ników można było oglądać 
także na starcie na Torze „Po-
znań” oraz w Ceradzu Kościel-
nym, Dusznikach, Brodach. 
Kulminacyjnym punktem pro-
gramu rajdu był Konkurs Ele-
gancji na Placu Niepodległości 
w Nowym Tomyślu, w którym 
uczestnicy zaprezentowali się 
w strojach z epoki swojego po-
jazdu. Specjalne jury wybrało 
5 najlepiej prezentujących się 

załóg w strojach adekwatnych 
do wieku i charakteru pojaz-
du, a puchary dla zwycięzców 
ufundował burmistrz Nowe-
go Tomyśla. Wyróżnione załogi 
to: Grażyna i Andrzej Kamińscy 
w Oplu Olimpii, Barbara i Grze-
gorz Miara i ich Triumph He-
rald, Paulina Garcon i Ewelina 
Polus jadące Mercedesem 280 
SE, Andrzej Wieczorkiewicz 
i Szymon Rożnowicz w Fiacie 
128 Sport oraz Anna i Woj-
ciech Henschke w Mercedesie 
560 SL. W drodze powrotnej 
na metę na Torze „Poznań” 
uczestnicy odwiedzili Sielinko, 
Buk oraz Fiałkowo.

Za I miejsce w klasyfikacji 
generalnej rajdu puchar Mar-

ka Woźniaka - marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
otrzymali Halina i Piotr Małec-
cy. Pucharami starosty Nowo-
tomyskiego nagrodzono naj-
lepszych zawodników na pró-
bach sportowych i OTJ. Tę kla-
syfikację wygrał Bartosz We-
sołowski.

Warto w tym momencie 
podkreślić, że część uczestni-
ków rajdu o bardziej sporto-
wym zacięciu zawody rozpo-
częła już w piątek 9 września 
podczas rozgrywanego na To-
rze „Poznań” Memoriału im. 
Henryka Rucińskiego. 

- Dla nich – dodaje Robert 
Werle, prezes Automobilklu-
bu Wielkopolski - możliwość 
ścigania się na jedynym w Pol-
sce torze do wyścigów samo-
chodowych i motocyklowych 
była niecodzienną atrakcją, co 
podkreślali na każdym kroku.

Zawodnicy zostali podzie-
leni na 5 klas (w tym moto-

cyklowa). Klasa I samochodów 
wyprodukowanych przed 1945 
rokiem wystartowała jak w wy-
ścigach Le Mans z dawnych lat 
czyli na sygnał startera kierow-
cy dobiegali do swoich pojaz-
dów uruchamiali silniki i rusza-
li w trasę. Puchary i oryginal-
ne dyplomy ufundowane przez 
Firmy Inter Consult i Winosfera 
wręczyli Robert Werle - prezes 
Automobilklubu Wielkopolski 
oraz wnuczka Henryka Ruciń-
skiego – Ewa Kempińska. 

16 września na Torze „Po-
znań” podczas imprezy Speed 
Day rozdano puchary i nagrody 
zdobywcom tytułów mistrzow-
skich w ramach Otwartych Mi-
strzostw Okręgu Poznańskie-

go 2016 r. W klasie Speed-Day 
Trophy 600 mistrzowski tytuł 
trafił do Tomasza Murawskie-
go, wicemistrzem został Ma-
teusz Jagodziński, a drugim 
wicemistrzem Maciej Pień-
kowski. W Speed-Day Trophy 
1000 najlepszy okazał się An-
drzej Łukaszyk, przed Mariu-
szem Płonką i Maciejem Gór-
skim. W zmaganiach motocykli 
seryjnych Superstock Eco 600 
Mistrzem Okręgu Poznańskie-
go został Tomasz Wardak, a SST 
Eco 1000 Adam Trynkler, przed 
Michałem Tęczą.

Ponadto Automobilklub 
Wielkopolski odpowiadając na 
apel Ministra Sportu i Turysty-
ki Witolda Bańki, włączył się 
w obchody Europejskiego Ty-
godnia Sportu, odbywające-
go się pod hasłem „Be Acti-
ve” („Bądź aktywny”). W ra-
mach obchodów w trakcie 
Otwartych Motocyklowych Mi-
strzostw Okręgu Poznańskiego 
uczestnicy tych mistrzostw (za-
wodnicy i kibice) wzięli udział 
w treningu ruchowym prowa-
dzonym przez wykwalifikowa-
nego trenera fitness.

Bardzo ciekawym i zasłu-
gującym na uznanie pomy-
słem jest cykl bezpłatnych ba-
dań dla kierowców po 60. roku 
życia „Poznaj swoje możliwości 
– kieruj świadomie”, który re-
alizuje  Automobilklub Wielko-
polski, we współpracy z Mia-
stem Poznań

Dotychczas przebadano 
ponad 100 kierowców. Każ-
dy z nich otrzymał informa-
cję o swoich mocnych, ale też 
i słabszych stronach. Dostał też 
garść wskazówek praktycznych 
jak wykorzystywać swoje atuty 
i jak poprawiać błędy.

Ostatni tego typu badania 
w tym roku odbyły się w nie-

dzielę 18 września na… „Torze 
Poznań”.

Ponad 180 kierowców 
wzięło udział w ostatnich 
w tym roku wyścigach samo-
chodowych na Torze „Poznań”. 
W dniach 23-25 września kie-
rowcy powalczyli o decydują-
ce punkty w: 18. i 19. rundzie 
FIA CEZ mistrzostwach Stre-
fy Europy Centralnej, 6. run-
dzie FIA CEZ Endurance, 9. i 10 
rundzie Wyścigowych Samo-
chodowych Mistrzostw Polski, 
4. rundzie Mistrzostw Polski 
Hour Race, 9. i 10 rundzie Pu-
charu Polski Motocity is Cup 
oraz 9. i 10 rundzie niemiec-
kiego cyklu ADAC HAIGO Hi-
storic Cup. 

- Mówimy o „Torze Poznań” 
– powiedział Robert Werle, 
prezes Automobilklubu Wiel-
kopolski – ale chciałbym sko-
rzystać z okazji i wspomnieć 
o jeszcze jednym sukcesie…  Od 
16 do 18 września w Toruniu 
odbyły się XVI Mistrzostwa Pol-
ski Ratowników Drogowych. 
Podczas zmagań zawodnicy 
musieli wykazać się  znajomo-
ścią: udzielania pierwszej po-
mocy (rozwiązując  testy oraz 
praktycznie udzielając pomo-
cy poszkodowanym w 3 pozo-
rowanych wypadkach); przepi-
sów ruchu drogowego, spraw-
nego i bezpiecznego porusza-
nia się samochodem. W wy-
niku rozgrywanych konkuren-
cji członkowie Automobilklubu 
Wielkopolski: Sebastian Budy-
ła i Przemysław Piotrowski zo-
stali Mistrzami Polski w klasy-
fikacji generalnej, w klasyfika-
cji Klubowej I miejsce zajął Au-
tomobilklub Wielkopolski, a w 
klasyfikacji Okręgowej  zwycię-
żył Zarząd Okręgu PZM w Po-
znaniu.
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Nasi Mistrzowie – Sebastian Budyła i Przemysław Piotrowski

Auta zabytkowe na „Torze Poznań”

Wyścigi „Torze Poznań” są zawsze pełne emocji


