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TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
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Rok pełen 
atrakcji na Torze 
„Poznań” (1)

Muszę się przyznać, że z coraz 
większym trudem znoszę to 

ględzenie o emeryturach. Bo tak 
naprawdę to wszystko pic i foto-
montaż, robienie ludziom siecz-
ki z mózgu. A jak gadają, to kła-
mią w żywe oczy i opowiadają ta-
kie bzdury, że nawet człowiek mało 
inteligentny ma prawo się obrazić.

Najpierw były reklamy z eme-
rytami leżącymi w hamakach roz-
piętych na przepięknej plaży ...
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zrobizrobić ć krokkrok…… Rozmowa 

z EMILIANEM 
KAMIŃSKIM, 
aktorem, 
reżyserem
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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 9.00-15.00  Ndz 9.00-15.00

Na naczynka

Serum przeciwzmarszczko-
we na naczynka Iwostin 

Capillin dzięki bogactwu wy-
selekcjonowanych składni-
ków aktywnych wykazuje po-
dwójne działanie: zmniejsza 
zaczerwienienia i widoczność 
naczynek (Neutrazen, Prona-
len Aesculus), jednocześnie 
redukując zmarszczki (Aqu-
aJuve Q MIX, betaina, wita-
mina C). Stanowi wielowy-
miarową kurację, dopasowa-
ną do potrzeb dojrzałej skó-
ry naczynkowej. Preparat po-
wstał we współpracy z der-
matologami. Cena: ok 45 zł 
(40 ml)

Gdy skóra jest za sucha
Ratunek dla skóry w sprayu (200 ml, 44 zł) DERMEDIC 

Linum Emolient zalecany jest już od 3 roku życia do in-
tensywnego nawilżania bardzo suchej i atopowej skóry, rów-
nież jako ukojenie swędzenia i podrażnień. Zawiera:  olej lnia-
ny, witaminę E, alantoinę, d-panthenol, betainę  i kwas hialu-
ronowy. Można spryskać skórę ciała z odległości około 10-15 
cm (1-2 razy każdą okolicę) wielokrotnie w ciągu dnia. Ra-
tunek w sprayu silnie nawilża skórę, tworzy na powierzch-

ni delikatną powłokę ochronną, zabezpiecza przed parowaniem, kontaktem z drobno-
ustrojami i alergenami, hamuje rozwój bakterii, chłodząc łagodzi podrażnienia i uczu-
cie świądu, nie tłuści odzieży. Do pielęgnacji ciała, szczególnie zimą polecamy Preparat 
do ciała intensywnie natłuszczający (225 g, 46 zł), który  łagodzi 6 objawów chronicz-
nie suchej i atopowej skóry, w tym świąd. Przywraca właściwe proporcje lipidów mię-
dzykomórkowych, łagodzi stany zapalne i regeneruje mikrouszkodzenia skóry. Kojący krem nawilża-
jący do twarzy (50 g, 27 zł) dla skóry suchej, bardzo suchej, szczególnie atopowej można stosować 
od 3 roku życia. Długotrwale natłuszcza, nawilża cerę i szybko się wchłania. Polecamy też Specjal-
ny krem do pielęgnacji suchej skóry dłoni (100 g, 21 zł). Jak wszystkie preparaty DERMEDIC z serii 
Linum Emolient zawiera olej lniany. 

Mróz nie straszny
Lipidowy krem ochronny z serii Linum Emolient 

DERMEDIC polecany jest do pielęgnacji skó-
ry suchej, skłonnej do alergii lub łuszczycy, zwłasz-
cza w okresie jesienno-zimowym. Formuła emulsji 
„woda w oleju” zapewnia lepsze natłuszczenie skó-
ry i lepiej niż emolientowe kremy nawilżające zapo-
biega utracie wody. Krem zawiera minimum skład-
ników (w tym: Sensiline, Gliceryna, Olej z oliwek, 
Masło Shea, D-Panthenol, Olej Lniany, Witamina E, 
Betaina, Alantoina), co jest ważne dla osób z Atopo-
wym Zapaleniem Skóry. Nie ma w nim parabenów, 
barwników ani substancji zapachowych. Cena 30 zł, 50 g.

Piękne loki
Naturalnie krę-

cone włosy 
potrzebują odpo-
wiedniego odży-
wiania. Mogą być 
suche, szorstkie 
w dotyku i podat-
ne na puszenie je-
śli nie będą odpo-
wiednio nawilżo-
ne - przesuszone 
loki są również bardziej podatne na złamania. Jednak 
dzięki odpowiednim produktom do kręconych włosów 
jak Dove Advanced Hair Series Quench Absolute może-
my uzyskać miękkość włosów i podkreślić ich naturalny 
skręt. Nowy szampon do włosów kręconych i falowa-
nych delikatnie oczyszcza i jednocześnie odżywia włosy 
od wewnątrz i na zewnątrz. Szampon (250ml,  19.79 zł) 
wzbogacony jest składnikami odżywczymi, proteinami i wyjątkowym olej-
kiem Buriti, naturalnie bogatym w Omega-9. Włosy staną się bardziej gład-
kie, miękkie i łatwe do ułożenia. Odżywka do włosów kręconych i falowanych (250ml, 19.79 zł) 
nawilża loki i zmniejsza suchość włosów. Wnika w pasma włosów, wzmacnia je i zapobiega ich 
łamaniu, nadaje im lśniący wygląd. Raz na tydzień przyda się też Maska do włosów kręconych 
i falowanych  (200ml, 21.19 zł) oraz Serum do włosów kręconych i falowanych  (100ml, 21.19 
zł) idealne do codziennego stosowania na wilgotnych lub suchych włosach. Nawilża loki i za-
pobiega ich wysuszaniu.

Kąpiel dla wrażliwych
Linum Emolient DERMEDIC 

to preparaty kąpielowe dla 
skóry suchej, bardzo suchej, 
atopowej, skłonnej do aler-
gii lub łuszczycy od 3 roku ży-
cia. Emulsja do kąpieli emo-
liacyjnych (300 ml, 31 zł) de-
likatnie oczyszcza skórę, przy-
spiesza regenerację uszkodzo-
nego naskórka dzięki składni-
kom: Olej lniany, Alantoina, 
Witamina E, Kwas hialurono-
wy, Gliceryna, Mocznik. Ole-
jek do kąpieli emoliacyjnych 
(400 ml, 48 zł) tworzy mlecz-

ną emulsję w połączeniu z wodą, popra-
wia elastyczność naskórka, eliminuje uczucie dys-

komfortu swędzącej, ściągniętej skóry. Kąpiel powinna trwać ok. 
15 minut w temperaturze zbliżonej do 37°C. Po kąpieli delikat-
nie osuszyć skórę ręcznikiem, bez pocierania. Dostępny jest też 
Żel do mycia skóry bardzo suchej i atopowej Linum Emolient 
DERMEDIC (200 ml, 28 zł).

Zadbane dłonie i stopy 
Olejkowe serum do rąk, skórek i paznokci Li-

rene nawilża i wygładza skórę i błyskawicznie 
się wchłania. Odżywcza formuła zawiera 3,5% kom-
pleksu olejków (arganowego i babassu), eliminuje 
suchość, szorstkość i spierzchnięcie, sprawiając, że 
dłonie pozostają miękkie i delikatne. Masło Shea 
regeneruje oraz łagodzi podrażnienia. Cena 10.99 
zł, 75 ml.  Rękawiczki regenerujące to dwustop-
niowy zabieg wygładzający (15.79 zł,17 g). Naj-
pierw stosujemy peeling kwasowy. Zamiast ściera-
jących cząsteczek zawiera kwasy owocowe z jabłka 
i owoców cytrusowych, które złuszczają i odnawia-
ją skórę, przygotowując ją na działanie maseczki. 
Regenerująca maseczka w formie nasączonych rę-
kawiczek (masło Shea, allantoina, olejek makada-
mia i UREA), przynosi natychmiastową ulgę szorst-
kiej i spierzchnietęj skórze. 

LIRENE oferuje Wygładzający gruboziarni-
sty peeling do stóp z tendencją do rogowacenia 
i szorstkości. Intensywnie wygładzająca formu-
ła zawiera 20% naturalnych mikrogranulek lawy 
wulkanicznej o odpowiedniej sile ścierania mar-
twego naskórka. Masło Shea regeneruje oraz po-
zostawia stopy miękkie i wypielęgnowane. Cena 
12.99 zł, 75 ml. Wygodne Skarpetki złuszczające - 
Stopy bez zgrubień Lirene to profesjonalny zabieg 
w formie gotowych do użycia, nasączonych skarpetek. Zawiera 7,5% kwa-
sów owocowych (mlekowego i glikolowego). Bogaty zestaw składników 
aktywnych pielęgnuje skórę w czasie i po zakończeniu zabiegu. Skarpetki 
trzeba założyć na stopy, pozostawić na 60 - 90 minut. Po zdjęciu skarpetek 
stopy opłukać wodą. Proces złuszczania rozpocznie się naturalnie po ok. 5 
– 7 dniach od użycia i trwa 7 – 10 dni w zależności od grubości odcisków 
i zrogowaceń. Cena 15.99 zł ,17 g. Skarpetki regenerujące - Stopy ideal-
nie wygładzone Lirene to połączenie gruboziarnistego peelingu i złuszcza-
jących enzymów z przywracającą skórze miękkość regenerującą maseczką 
bogatą w składniki odżywcze – masło Shea, olejek makadamia i 3% UREA. 
Cena 15.89 zł, 22 g. 

Błyszczące włosy
Ziaja KURACJA OLEJKAMI  to kosmetyki nadające włosom gład-

kość i regenerujące przy pomocy pięknie pachnących olejków. 
Kaszmirowy Szampon wzmacniający do włosów normalnych, cien-
kich i delikatnych myje włosy i oczyszcza skórę głowy, poprawia ob-
jętość włosów bez ich obciążania. Zapewnia lekkość w dotyku po-
trzebną włosom delikatnym. Skoncentrowane maski wygładzające 
do włosów Ziaja KURACJA OLEJKAMI  z olejkami arganowym i tsu-
baki mają intensywne działanie,  zamykają łuski włosów i wzmacnia-
ją ich strukturę, zapobiegając kruchości i łamliwości dzięki substan-
cjom regenerującym włosy, co ułatwia rozczesywanie i nadaje po-
łysk. Ziaja KURACJA OLEJKAMI to też Welwetowe serum nabłysz-
czające (50ml) do włosów normalnych, cienkich i delikatnych a także 
Satynowe serum wygładzające do włosów suchych i zniszczonych 
oraz po zabiegach fryzjerskich jest skuteczne już po pierwszej aplika-
cji. Nabłyszcza i wygładza włosy, zapobiega puszeniu się włosów, uła-

twia rozczesywanie na mokro i na sucho i chroni końcówki 
przed rozdwajaniem. Rozświetla i nadaje 
włosom zdrowy połysk. 



wtorek 31 stycznia 2017 3

Reklama Reklama ♦♦ Reklam Reklama a ♦♦ Reklama  Reklama ♦♦ Reklama Reklama
TTel. +48 602 638 409, e-el. +48 602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl mail: twoj-tydzien@wp.pl 

Dokończenie na stronie 7

Trzeba wstać, potem zrobić krok…
Rozmowa z EMILIANEM KAMIŃSKIM, aktorem, reżyserem, założycielem 
warszawskiego Teatru Kamienica

- Gdy umawialiśmy się 
na dzisiejsze spotkanie za-
strzegł się pan, że nie jest 
pan artystą tylko aktorem 
zawodowym. Aktor zawodo-
wy nie może być artystą?

- To ocenia widownia. 
Proszę pamiętać, że artyzm 
to jest coś takiego, co nie 
jest zawodem. Artyzmu nie 
można się nauczyć. Jeże-
li ktoś mówi o sobie, że jest 
artystą, to staję się podejrz-
liwy. Ja wierzę w umiejętno-
ści, wierzę w zawód. Istot-
ne jest, by każdy jak najle-
piej wykonywał swoją pro-
fesję. Aktor, malarz, kompo-
zytor, pisarz – podstawą jest 
rzemiosło. Niestety, trochę 
dzisiaj zapominamy o aktor-
skim warsztacie i niektórym 
wydaje się, że każda dzie-
wuszka która coś tam miałk-
nie w kostiumie kąpielowym, 
coś tam zatańczy, jest od ra-
zu postrzegana jako aktorka. 
To błąd. Jestem wychowan-

kiem starych mistrzów sce-
ny polskiej takich jak: prof. 
Aleksander Bardini, Tadeusz 
Łomnicki, Aleksandra Śląska, 
Kazimierz Rudzki, Andrzej Ła-
picki, Adam Hanuszkiewicz, 
Helmut Kaizar i wielu innych. 
Ci ludzie to absolutni „warsz-
tatowcy”. Z tego wynika mój 
stosunek do aktorstwa. Ja im 
przed laty zaufałem i… okazu-
je się, że mieli absolutną ra-
cję. Podstawą jest warsztat. 
Pracując z aktorami w swo-
im Teatrze Kamienica zajmu-
ję się ich warsztatem i widzę, 
jak bardzo są zaniedbani pod 
tym względem. A przecież 
wystarczy trochę zaintereso-
wania, no i sporo pracy…

- To zapytam teraz pa-
na nie jako aktora, ale jako 
widza. Który pana zdaniem 
z obecnie żyjących polskich 
aktorów zawodowych jest 
artystą?

- Trudne pytanie… Mo-
że lepiej: Który bywa artystą, 

bo żaden jak mówiłem na po-
czątku nie jest.

- Który z polskich akto-
rów bywa artystą?

- Artystą bywa Janusz Ga-
jos, Krzysztof Globisz, Janek 
Frycz… 

- A z aktorów tak zwane-
go młodego pokolenia?

- Z młodego? Hm, jeszcze 
nie spotkałem.

- Ogląda pan polskie kino 
współczesne?

- Tak, najczęściej na fe-
stiwalu.

- Co jest największą sła-
bością polskiego filmu?

- Trudno generalizować, 
ale najczęściej widać w pol-
skim filmie brak prób, film 
przypomina pod tym wzglę-
dem serial, niestety. W se-
rialu, jak koledzy opowiada-
ją: scena jest jakoś napisana, 
aktor wpada i pyta „No to co 
gramy? I słyszy: „ty tu usiądź, 
ty tu stań i szybko, szybko, bo 
produkcja, bo oglądalność”. 
I tak dalej aby wykonać plan 
jak w fabryce. Moim zdaniem  
tak nie powinno być także 
w produkcji serialowej, a w 
filmie tym bardziej. Ale jest.

- Nie denerwuje pana, że 
w polskich filmach występu-
ją ciągle ci sami aktorzy? Jak-
by nie było innych.

- Denerwuje. Reżyserzy 
w wielu przypadkach nie pra-
cują „Z” aktorami, tylko ak-
torami. To zasadnicza różni-
ca. To „Z” jest bardzo waż-
ne. Dawniej pracowali wła-
śnie „Z” aktorami, czyli aktor 
był bardzo ważnym współ-
twórcą, on sam mógł kształ-

tować swoją postać, budo-
wać rolę właśnie z wykorzy-
staniem warsztatu aktorskie-
go. I w każdym filmie starał 
się grać inaczej. A dzisiaj ak-
torzy wykorzystują swoje go-
towe szablony i przez to są 
często sztampowi, schema-
tyczni, mało twórczy. Aktor 
ciągle gra tak samo, tak sa-
mo się śmieje, tak samo cho-
dzi, wszystko robi tak samo, 
choć raz gra gangstera, a in-
nym razem żebraka. Raz ma 
wąsy, raz ma brodę, innym ra-
zem ma czapkę albo się zgolił 
na  łyso, ale tak naprawdę nic 
się w jego graniu nie zmieni-
ło. A przecież aktorstwo po-
lega na tym, żeby BYĆ, że-

by się przeistoczyć w graną 
postać. Tu wypada przypo-
mnieć choćby Tadeusza Łom-
nickiego, Jacka Woszczerowi-
cza i wielu innych może nie 
tej miary co wymienieni, ale 
którzy po prostu grając prze-
istaczali się w swoje postaci. 
Dzięki temu widz brał czyn-
ny udział w spektaklu, czy 
w filmie. Opowiadana histo-
ria wciągała go, zapominał 
o rzeczywistości…

- Zapominał, że jest wi-
dzem…

- Na amen. Widz był 
w ten szlachetny sposób za-
praszany do tej fantastycz-
nej zabawy, jaką jest teatr. 
Mógł uczestniczyć w spekta-

klu. Dzisiaj jakże rzadko zda-
rza się coś takiego, że aktor 
wciąga widza, że widz za-
pomina o tym, że jest w te-
atrze. Dzisiaj bardzo dużo 
rzeczy widzowi przypomina, 
że siedzi w teatralnym fo-
telu. Jeżeli widzę klasyczną 
sztukę, nie powiem w jakim 
teatrze, którą ogląda moja 
córka, naprawdę inteligent-
ne dziecko, bardzo oczytana, 
i ona mówi – a to jest sztu-
ka pisana wierszem – „tata, 
o co chodzi?” czy ten poeta 
wielki był debilem, bo ja nie 
rozumiem, o co chodzi”. A ja 
mówię: „Nie dziecko, akto-
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Szukasz pracy? 
Podnieś swoje kwalifikacje, weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. 

Szczegóły: tel. 61 8345 674
Nazwa i zakres szkolenia

Operator wózków jezdniowych
Zakres: obsługa wózków jezdniowych, typy i budowa wózków, czynności operatora przy obsłudze 
wózka oraz bezpieczna wymiana butli gazowych

Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych
Zakres: podstawy obsługi komputera, obsługa programów magazynowych, dokumentacja obrotu 
towarowego, fakturowanie, obsługa wózków jezdniowych

Spawanie podstawowe 
Zakres:  do wyboru 2 spośród 4 podstawowych specjalności (elektroda otulona, metoda MIG, MAG, 
elektroda otulona)

Pracownik gospodarczy z uprawnieniami dla elektryków oraz obsługą maszyn sprzątających
Zakres: uprawnienia dla elektryków w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o na-
pięciu do 1 kV, BHP, PPOŻ, obsługa maszyn sprzątających.

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
Zakres: prace murarskie, tynkowanie, okładziny ścienne, kładzenie podłóg, wykonywanie dociepleń 
budynków, malowanie ścian, remonty i konserwacja pomieszczeń, dokumentacja związana z wyko-
nywaniem prac, stosowanie przepisów BHP i PPOŻ, 

Operator maszyn budowlanych klasa III
Zakres: przygotowanie w zakresie użytkowania eksploatacyjnego, dokumentacji technicznej, BHP, 
podstaw elektrotechniki, silników spalinowych, elementów hydrauliki, technologii robót, budowy 
maszyn, zajęcia praktyczne – koparko-ładowarka, ładowarka lub koparka jednonaczyniowa, walec 
drogowy.

Operator obrabiarek CNC sterowanych numerycznie
Zakres: obsługa o programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.

Uprawnienia dla elektryków do 1 kV i powyżej 1 kV
Zakres: obsługa, eksploatacja, pomiary i dozór urządzeń elektroenergetycznych do 1kV i powyżej 
1kV.

Kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem
Zakres: obsługa urządzeń kasowych i terminali płatniczych, techniki pozyskiwania klienta, odpowie-
dzialność sprzedawcy, elementy fakturowania. 

Sprzedawca - kasjer
Zakres: organizacja i techniki handlu, prowadzenie podstawowej dokumentacji handlowej, pod-
stawy towaroznawstwa, techniki liczenia, podstawy prawa pracy i prawa cywilnego, umiejętności 
komunikacji z klientami, elementy marketingu i reklamy, nauka obsługi urządzeń kasowych i ter-
minali płatniczych,  obsługa komputera i programów wspomagających fakturowanie, praktyka 
zawodowa.

Sekretarka – asystentka z nauką języka angielskiego
Zakres: profesjonalna obsługa sekretariatu, obsługa urządzeń biurowych, organizacja pracy, wizeru-
nek firmy, elementy języka obcego w pracy, praktyka zawodowa.

Podstawowy kurs florystyczny z obsługa kas fiskalnych
Zakres: florystyka okolicznościowa, ślubna, żałobna, komercyjna oraz obsługa urządzeń kasowych 
i terminali płatniczych.

Kadry - płace
Zakres: prowadzenie dokumentacji kadr, płac i ubezpieczeń, rozliczenia z ZUS i US, w tym program 
Płatnik, kodeks pracy, zarządzanie personelem, praktyka zawodowa. 

Mała księgowość
Zakres: książka przychodów i rozchodów, obsługa komputerowych programów wspomagających 
pracę księgową, w tym Płatnik, praktyka zawodowa.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
Zakres: psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki, rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, kompetencje opiekuna dziecka.

Szkolenia  przeznaczone są dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Finansowanie szkoleń następuje ze 
środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki osób, dla których szkolenia 
są przeznaczone, wymagań, terminów realizacji szkoleń oraz czasu trwania szkoleń znajdują się na stronie internetowej poznan.praca.gov.pl, zakładka 
„Plan szkoleń”.

Nadal chcą mieszkać w Poznaniu
Jak wynika z najnowszego raportu Metrohouse i Expandera, w Poznaniu 
widoczne jest spore zainteresowanie gruntami i działkami pod zabudowę 
domów jednorodzinnych, szeregowców czy tak zwanych bliźniaków. Z ko-
lei na rynku kredytów hipotecznych najważniejszym wydarzeniem było 
odblokowanie pieniędzy przeznaczonych na dopłaty, w ramach rządowego 
programu „Mieszkanie dla Młodych”. Choć w puli pozostało jeszcze około 
26 mln złotych, to większość banków zablokowała już możliwość składa-
nia wniosków. 

BARBARA NOWICKA

LICZY SIĘ WYSOKI 
STANDARD

W ostatnim czasie na po-
znańskim rynku nieruchomo-
ści wzrosło zainteresowanie 
klientów zakupem gruntów 
i działek pod zabudowę do-
mów jednorodzinnych, sze-
regowców czy tak zwanych 
bliźniaków. 

– Odnotowujemy także 
wiele pytań dotyczących ofert 
domów wykończonych w bar-
dzo wysokim standardzie. Jest 
to związane z pojawieniem się 
na rynku wymagającego biz-
nesowego klienta, który chce 
szybko i wygodnie zamieszkać 
z możliwością dogodnego do-
jazdu do centrum miasta – 

mówi Alina Zybała-Melosik, 
ekspert Metrohouse. 

Natomiast w ofercie 
mieszkań zawsze dobrą pro-
pozycją jest zakup lokalu do 
remontu, w cenie do 4300 
złotych za metr kwadratowy. 
Nie jest jednak łatwo znaleźć 
takie nieruchomości, a zain-
teresowanie klientów w tym 

segmencie cenowym jest 
bardzo duże. 

POZNAŃ LIDEREM 
PROGRAMU „MIESZKANIE 

DLA MŁODYCH”
Poznański rynek pierwot-

ny pomimo sporej konkurencji 
podmiejskich lokalizacji, nadal 
jest atrakcyjny dla dewelope-
rów. Jeszcze pół roku temu, 
stolica województwa wielko-
polskiego była liderem rządo-
wego programu. Od paździer-
nika do grudnia 2016 roku, 
młodzi poznaniacy nie mieli do 
wyboru wielu ciekawych inwe-
stycji z dopłatą. Dlatego część 
osób przełożyła swoje miesz-
kaniowe plany na 2017 rok. 
Powód do takiej decyzji mie-
li również szukający mieszkań 
na rynku wtórnym. 

W tym kontekście war-
to wspomnieć, że limit dla 
poznańskiego rynku wtór-
nego obowiązujący od paź-
dziernika 2016 roku do marca 
2017 roku (4.672,80 złotych 
za metr kwadratowy) nawet 
po spadku o 1,78%, jest dość 
wysoki w stosunku do cen 
używanych mieszkań. Duża 
różnica cenowa pomiędzy 
rynkiem pierwotnym i wtór-
nym to bardzo charaktery-
styczna cecha Poznania. Mi-
mo tego, osoby planujące za-
kup nowego lokalu z dopłatą, 
też nie mogą zbytnio narze-
kać na obecny limit (5.711,20 
złotych po spadku o 1,78%).

W nawiązaniu do powyż-

szych informacji warto do-
dać, że od października do 
grudnia 2016 roku ofertowa 
cena za 1 metr kwadratowy 
poznańskiego nowego loka-
lu wynosiła 6.339 złotych. To 
oznacza, że Poznań zajmował 
trzecie miejsce wśród sze-
ściu analizowanych metro-
polii (po Warszawie i Krako-
wie), a jego pozycji w tej kla-
syfikacji cenowej nie zmienił 
niewielki wzrost średniej ce-
ny (o 0,28% w relacji do III 
kwartału 2016 roku). Na uwa-
gę zasługuje wysoki udział 
poznańskich lokali z ceną od 
6.000 zł za metr kwadrato-
wy do 7.000 złotych za metr 
kwadratowy (47% oferty ryn-
kowej). Analogiczny wynik 
dla Krakowa w IV kwartale 
2016 roku wynosił 36%.     

DOPŁATY SĄ JESZCZE 
DOSTĘPNE

Dla osób planujących za-
kup mieszkania w Poznaniu 
mamy zarówno dobre, jak 
i złe informacje. Pozytywną 
wiadomością jest obniżenie 
przez Pekao Bank Hipoteczny 
marży kredytów mieszkanio-
wych, obowiązującej od 23 
stycznia 2017 roku. Niestety 
jednocześnie dwa inne banki:  
PKO BP i Alior Bank – wpro-
wadziły niewielkie podwyżki. 
Poza tym bardzo szybko koń-
czą się pieniądze na tegorocz-
ne dopłaty w ramach pro-
gramu „Mieszkanie dla mło-
dych”. Choć w puli pozostało 

jeszcze około 26 mln złotych, 
to większość banków zablo-
kowała już możliwość składa-
nia wniosków. 

Banki obawiały się bo-
wiem sytuacji, w której pie-
niądze przeznaczone na do-
płaty skończyłyby się i część 
kredytobiorców mogłaby nie 
otrzymać wsparcia. W re-
zultacie straciliby oni zalicz-
kę wpłaconą sprzedającemu 
mieszkanie. Ci, którzy nie bo-
ją się jednak takiej perspek-
tywy wciąż mają szansę na 
dopłatę. 

Należy jednak dodać, że 
w dalszym ciągu, bez obaw, 
można wnioskować o do-
płaty przeznaczone na 2018 
rok, których jest jeszcze po-
nad 200 mln złotych. Nie-
stety, nie wszystkim uda się 
z nich skorzystać. Sprzedają-
cy często nie akceptują bo-
wiem faktu, że część pienię-
dzy (kwotę dopłaty) dosta-
ną dopiero w przyszłym ro-
ku. Nie jest to problemem 
jedynie w przypadku zakupu 
mieszkania, które jest jeszcze 
w budowie. 

Na koniec przypomnijmy 
jednak, że aby uzyskać dofi-
nansowanie trzeba również 
spełnić kilka warunków. Jed-
nym z nich jest to, że ce-
na 1 metra kwadratowego, 
nie może przekroczyć limitu, 
który w przypadku nowych 
mieszkań w Poznaniu wynosi 
5.711 złotych. 
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dniem jesiennym. Na torze 
przy zamaskowanym pero-
nie stacji Görlitz mazurskiej 
Kwatery Głównej Führera 
(FHQu) stał gotowy do od-
jazdu pociąg specjalny Adol-
fa Hitlera „Brandenburg”. 
Wszystko wyglądało tak, jak 
zawsze: dwa parowozy, wa-
gon obrony przeciwlotni-
czej i długi sznur ciemno-
zielonych wagonów. W jed-
nym z nich, w salonce wo-
dza Trzeciej Rzeszy światła 
były przyćmione, bo Hitler 
nie życzył sobie jaskrawego 
oświetlenia. 

Na peronie wyjeżdżają-
cego z „Wilczego Szańca” 
Hitlera żegnał gospodarz 
Prus Wschodnich, gauleiter 
NSDAP i naczelny prezes tej 
prowincji Erich Koch. 

– Niech pan trzyma Pru-
sy Wschodnie do ostatniego 
żołnierza. Udaję się na pe-
wien czas do Kancelarii Rze-
szy w Berlinie. Wkrótce ini-
cjatywa będzie znowu w na-
szych rękach – miał powie-
dzieć doń Hitler, ściskając 
dłoń Kocha. 

Czy wierzył w to, co mó-
wił? W końcu listopada 1944 

Kwatery hitlerowskich przywódców
– zaminowane piramidy z żelbetu
Czas i przyroda nieco zacierają ślady po ruinach 
kwater polowych zbudowanych na Mazurach dla 
nazistowskich przywódców. Miną setki lat, a te 
piramidy z żelbetu będą nadal stały i ostrzegały. 
Ruiny „Wolfsschanze” („Wilczego Szańca”) może 
zburzyć tylko człowiek. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Po n i e -
d z i a ł e k , 

20 l istopa-
da 1944 ro-
ku, był ciem-
n y m ,  n i e -
przyjemnym 

roku dni Wielkoniemieckiej 
Rzeszy były już bowiem po-
liczone, ale to wiemy dzisiaj. 
Wsiadając do swej salonki, 
Hitler chyba jednak prze-
czuwał, że już nigdy nie po-
wróci do tej kwatery głów-
nej, gdzie od końca czerwca 
1941 roku przeżył tak wie-
le. Radość pierwszych suk-
cesów militarnych w woj-
nie ze Związkiem Radziec-
kim, gorycz klęsk, a nawet 
zamach bombowy na swe 
życie. Przez ponad trzy lata 
„Wilczy Szaniec” był czymś 
w rodzaju nieoficjalnej sto-
licy Rzeszy. Tu nie tylko po-
dejmowano decyzje woj-
skowe, ale także polityczne. 
W tej kwaterze Hitler gościł 
też zagranicznych przywód-
ców państw sojuszniczych 
i satelickich, w tym Benito 
Mussoliniego. 

Parowozy w obłokach 
pary i dymu pociągnęły dłu-
gi skład wagonów pociągu 
specjalnego w kierunku po-
bliskiego Rastenburga (dzi-
siejszego Kętrzyna). Senna 
atmosfera w wagonie-sa-
lonce i monotonny stukot 
kół wagonu na złączach szyn 
sprzyjały rozmyślaniom... 

W tym jesiennym dniu 
opustoszały też pozosta-
łe kwatery wschodniopru-
skie. Za swym naczelnym 
dowódcą i zwierzchnikiem 
wyjechali wojskowi, a za 
swym wodzem pospieszyli 
politycy, choćby reichsfüh-
rer SS i szef policji niemiec-
kiej Heinrich Himmler, który 
od sierpnia 1943 roku spra-
wował urząd ministra spraw 
wewnętrznych Rzeszy. Dla 

ścili byłą kwaterę Hitlera, 
a wkroczyli tu saperzy. Z wa-
gonów towarowych zaczę-
li wynosić skrzynie z mate-
riałami wybuchowymi. Skła-
dali je, jedna na drugiej, we 
wnętrzach bunkrów i innych 
obiektów „Wilczego Szań-
ca”. Do ładunków wybucho-
wych włożono setki zapalni-
ków, kilometrami kabli elek-
trycznych łącząc je z central-
nym detonatorem. 

Ładunki wybuchowe od-
palono w środę, 24 stycznia 
1945 roku. Lasem wstrząsnę-
ła seria potężnych eksplo-
zji. Zadrżała ziemia, w górę 
uniosły się ważące setki ton 
bloki żelbetu. W ciągu kilku-
dziesięciu sekund najwięk-
sza kwatera wojenna wodza 
Trzeciej Rzeszy zamieniła się 
w gruzy. Tego dnia w powie-
trze wysadzono też kwaterę 
Himmlera koło Grossgarten, 
ale – o dziwo! – los taki nie 
spotkał kompleksu schro-
nów i mniejszych budynków 
kwatery polowej Naczelne-
go Dowództwa Wojsk Lądo-
wych Wehrmachtu w lesie 
nad jeziorem Mamry. 

W numerze 21. z 7–13 
czerwca 1946 roku popu-
larnego po wojnie ilustro-
wanego tygodnika „Żołnierz 
Polski” ukazał się obszerny 
fotoreportaż Jana Baranow-
skiego z Czołówki Filmowej 
Wojska Polskiego pokazują-
cy polskich saperów wstęp-
nie rozminowujących ruiny 
dawnej kwatery Hitlera ko-
ło Rastenborku, jak wtedy 
nazywał się dzisiejszy Kę-
trzyn. Od wysadzenia w po-
wietrze mazurskiej FHQu 
minął nieco ponad rok i na 
zdjęciach możemy zobaczyć 
świeże jeszcze ślady wojny. 
Tu i ówdzie wisiały różne 
tablice informacyjne z cza-
sów funkcjonowania kwa-
tery oraz spore fragmenty 
siatek maskujących. „Robo-
ty było huk i wcale niebez-
piecznej, bo parcela niczego 
sobie, licząca mniej więcej 5 
na 9 kilometrów powierzch-
ni, a wszystko to otoczone 

półtorakilometrowym pa-
sem umocnień i zaminowa-
ne do ostatecznych granic” 
– czytamy w nieco bełkotli-
wym tekście towarzyszącym 
znakomitym zdjęciom Bara-
nowskiego. 

Minęły dwa kolejne lata. 
Jesienią 1948 roku z radziec-
kich łagrów wrócił do Polski 
Kazimierz Boliński, żołnierz 
Armii Krajowej. Znalazł on 
pracę w Przedsiębiorstwie 
Budownictwa Przemysłowe-
go numer 8. w Olsztynie. Po 
kilku miesiącach wezwał go 
dyrektor naczelny i polecił 
udać się Węgorzewa: 

–  Z a m e l d u j e c i e  s i ę 
w tamtejszym Urzędzie Bez-
pieczeństwa, gdzie otrzyma-
cie dalsze instrukcje. Czeka 
pana ważne zadanie wagi 
państwowej.

Według innej relacji Bo-
lińskiego, dyrektor miał do-
dać: 

– Będzie pan kierował 
rozbiórką kwatery Hitlera. 

Teren zajmowany przez 
„Wilczy Szaniec” był wów-
czas traktowany jako obiekt 
wojskowy i osobom po-
stronnym wstęp tam był 
surowo wzbroniony. Zresz-
tą dawnej FHQu koło Kę-
trzyna nie trzeba było spe-
cjalnie strzec, ponieważ ro-
lę wartowników spełniały tu 
liczne pola minowe, którymi 
hitlerowcy otoczyli kwaterę 
swego wodza. I których na-
wet nie próbowali rozmino-
wywać bohaterowie fotore-
portażu z „Żołnierza Polskie-
go”. Mimo min sporo osób, 
ryzykując życiem, w pierw-
szych latach powojennych 
zapuszczało się do tego mia-
steczka ruin w poszukiwaniu 
skarbów. Bo skarbów szuka-
ło wówczas wielu. Nie tylko 
zresztą tych w potocznym 
znaczeniu tego słowa. Dla 
zniszczonej wojną gospo-
darki polskiej skarbem było 
wszystko, co mogło się przy-
dać. Zwłaszcza sprzęt i ma-
teriały budowlane. 

Skompletowanej szybko 
ekipie Bolińskiego pomoc 

FOT. LESZEK ADAMCZEWSKI 
Wewnątrz zniszczonego schronu Heinrich Himmlera w dawnej kwaterze głównej reichsführera SS 
„Hochwald” (Wysoki Las) koło Pozezdrza niedaleko Giżycka. 

FOT. ARCHIWUM AUTORA 
Ruiny schronu Adolfa Hitlera w „Wilczym Szańcu” na zdjęciu z wiosny 1946 roku. 

niego zbudowano kwaterę 
polową „Hochwald” („Wy-
soki Las”) w lesie koło wio-
ski Grossgarten (Pozezdrze) 
z potężnym bunkrem, w któ-
rym podczas pobytu na Ma-
zurach mieszkał reichsfüh-
rer SS. Opustoszała też zbu-
dowana w Rosengarten (Ra-
dziejach) niedaleko „Wilcze-
go Szańca” kwatera polo-
wa szefa Kancelarii Rzeszy, 
ministra Hansa Lammersa, 
który podczas wojny często 
zastępował Hitlera w obo-
wiązkach kanclerza Rzeszy, 
a przede wszystkim w bie-
żącym kierowaniu pracami 
rządu Niemiec. 

Wkrótce po wyjeździe 
Hitlera do „Wilczego Szań-
ca” przeniósł się sztab 4. 
armii generała Friedricha 
Hossbacha. Nie na długo. 
Na początku drugiej poło-
wy stycznia 1945 roku, zaraz 
po rozpoczęciu radzieckiej 
ofensywy zimowej na fron-
cie wschodnim, sztabowcy 
Hossbacha pospiesznie opu-

logistyczną zapewniła po-
wiatowa placówka Urzędu 
Bezpieczeństwa Publiczne-
go w Węgorzewie, a ochro-
nę minerską pluton sape-
rów. Zaś rozbiórka okazała 
się demontażem wszystkie-
go, co można było odzyskać 
z „Wilczego Szańca” i innych 
kwater mazurskich. 

Najpierw zajęli się oni 
dawną kwaterą „Wysoki Las” 
Himmlera koło Pozezdrza, 
rozbierając baraki i wywo-
żąc betoniarki, taczki, wa-
goniki i tym podobny sprzęt. 
Penetrując ruiny schronów 
tej wysadzonej w powietrze 
przez Niemców 24 stycznia 
1945 roku kwatery, ekipa 
Bolińskiego natknęła się na 
szkielety czerwonoarmistów 
leżące na noszach. Być może 
– domyślano się – bez opie-
ki medycznej pozostawiono 
tu ciężko rannych żołnierzy, 
którzy wkrótce zmarli, gdy 
ich koledzy poszli walczyć 
dalej... 

Z Pozezdrza ekipa Boliń-
skiego pojechała do podkę-
trzyńskiej Gierłoży, do „Wil-
czego Szańca”. Boliński za-
pamiętał, że obok ruin żel-
betowych schronów sta-
ły także zniszczone baraki 
mieszkalne, dość luksusowo 
urządzone, o czym świad-
czyły resztki wyposażenia na 
przykład łazienek. Wszędzie 
wisiały jeszcze siatki masku-
jące i stały sztuczne drze-
wa, wręcz całe „zagajniki” 
sztucznych drzew, a tereny 
byłej kwatery Hitlera nadal 
otaczały zasieki z drutu kol-
czastego. 

„Tam – wspominał po la-
tach Boliński – mimo wy-
sadzenia w powietrze beto-
nowych kolosów, było wiele 
stert żelaza zbrojeniowego 
przygotowanego pod budo-
wę nowych bunkrów. Leżały 
góry kruszywa”. 

Ów zalegalizowany sza-
ber trwał przez całe lato 
1949 roku, a na budowę 
Fabryki Samochodów Oso-
bowych w Warszawie po-
jechało ponad 3500 ton 
prętów stali zbrojeniowej 
i sporo sprzętu budowlane-
go. Część tego sprzętu za-
trzymała sobie też olsztyń-
ska „przemysłówka”. Wte-
dy też częściowo rozmino-
wano otoczenie mazurskich 
kwater Hitlera i Himmlera, 
a resztę min wydobyto z zie-
mi dopiero w latach 1952–
–1954 podczas wielkiej i nie-
bezpiecznej akcji prowadzo-
nej w okolicach Kętrzyna 
przez 2. Warszawską Ciężką 
Brygadę Saperów. Uniesz-
kodliwiono wówczas w su-
mie 54.115 min różnych ty-
pów. Kilka lat później ruiny 
„Wilczego Szańca” stały się 
atrakcją turystyczną Mazur. 
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TAK  MYŚLĘ

Mu s z ę 
s i ę 

przyznać , 
ż e  z  c o -
raz więk-
szym tru-
dem znoszę 
to ględze-

Można umrzeć ze śmiechu albo z głodu

nie o emeryturach. Bo tak na-
prawdę to wszystko pic i fo-
tomontaż, robienie ludziom 
sieczki z mózgu. A jak gadają, 
to kłamią w żywe oczy i opo-
wiadają takie bzdury, że nawet 
człowiek mało inteligentny ma 
prawo się obrazić.

Najpierw były reklamy 
z emerytami leżącymi w ha-
makach rozpiętych na prze-
pięknej plaży pomiędzy dwo-
ma palmami i zachęta, by od-
kładać kasę w Otwartych Fun-
duszach Emerytalnych. Po-
tem, gdy już ci co mieli swo-
je wziąć wzięli, gdy zakończył 
się cykl szkoleń personelu OFE 
na Kajmanach albo i Sesze-
lach okazało się, że OFE jest 
be i najpierw jedna ekipa za-
brała z naszych kont tyle ile 
chciała, a teraz druga chce 
ten pomysł powielić. Palmy 
zostały, piasek na plażach też, 

tylko naszych emerytów na 
tych wyspach zabrakło. Ot, 
taki pech.

Ale to jeszcze nie wszyst-
ko, potem ekipa PO i PSL pod-
wyższyła wiek emerytalny, bo 
przecież kasy nie ma i nie bę-
dzie. Społeczeństwo się starze-
je i nie będzie miał kto robić 
na tych emerytów-nierobów. 
Wprawdzie nikt nic nie mó-
wi na ten temat, co się dzie-
je z kasą odłożoną przez tych 
dobrze zarabiających, którzy 
sędziwego wieku nie dożyli 
(a znałem takich sporo), ale to 
zapewne trudny problem i nie 
ma co wydziwiać. No więc 
przyszły wybory i pomysł, by 
wiek emerytalny obniżyć. Po-
lakom spodobał się ten po-
mysł i zagłosowali jak trzeba. 
Fakt, po wielu, wielu miesią-
cach od wygranych wyborów 
obietnica ta zostanie wresz-
cie spełniona, ale… eksperci 
ostrzegają, że kto z tej moż-
liwości skorzysta to dostanie 
pierwszą emeryturę i umrze 
ze śmiechu albo z głodu (do 
wyboru). Wybór dotyczy tylko 
sposobu, a nie ostatecznego 
rozwiązania.

A jednak światełko w tune-
lu jest. A jakże. Teraz bowiem 
zaczyna się mówić „o emery-
turę każdy musi zadbać sa-

modzielnie”. Fajnie, czemu nie, 
tylko dlaczego nikt mi tego nie 
powiedział, gdy ponad trzy-
dzieści lat temu zaczynałem 
pracę. Dzisiaj pojawiają się py-
tania „dlaczego nie oszczędza-
my na emeryturę?” oraz „jak 
zachęcić Polaków do oszczę-
dzania na emeryturę?” Odpo-
wiadam – odwalcie się. Pań-
stwo sporo lat temu umówi-
ło się ze mną inaczej i ja przez 
wszystkie te lata umowy do-
trzymałem. I głupio mi trochę, 
że dzisiaj czuję się przekręcony. 
Bo jak takie państwo mam sza-
nować, jak wytłumaczyć moim 
dzieciom, że tak trzeba?

Polskie reformy emerytal-
ne to jeden wielki przekręt. Nie 
ma w naszym kraju powszech-
nego systemu emerytalnego 
– są jakieś KRUS-y, branżowe 
przywileje emerytalne, a tych 
branż z takimi przywilejami 
jest więcej niż innych. Czyli, 
po dupie, jak zwykle dostają 
pracownicy etatowi i przedsię-
biorcy, którzy nie są na przy-
kład górnikami czy prokurato-
rami. Wpłacają całe życie jak 
mrówy, i nic z tego nie mają. 
Oprócz, rzecz jasna, upokorze-
nia przy kasie w dyskoncie na 
emeryturze.

Minister Gliński płaci pół 
miliarda Czartoryskiemu (facet 

ani jednego słowa nie mówi po 
polsku) za kolekcję dzieł sztu-
ki, która i tak jest w Polsce. To 
manna z nieba dla podupadłe-
go arystokraty. Ministerstwo 
Obrony Narodowej bez prze-
targu kupuje luksusowe limu-
zyny za 35 milionów złotych, 
które następnie kolesie mini-
stra rozwalają na A1. Takich 
przykładów można by podać 
jeszcze wiele. Kasa więc jest, 
ale dla… wybranych. 

Z jednej strony więc jest 
tak, że polski emeryt pracują-
cy 40 lat i dłużej padnie szyb-
ko z głodu i ZUS zaoszczędzi, 
z drugiej natomiast jest kasa 
by wesprzeć na przykład eme-
ryta Czartoryskiego, który skła-
dek emerytalnych nigdy nie 
odprowadzał, kupować limu-
zyny i kolejne broszki dla pani 
premier. Hm, mam wrażenie, 
że świat chyba zwariował.  

A namawianie dzisiaj, by 
ktoś oszczędzał na emerytu-
rę wpłacając co miesiąc na In-
dywidualne Konto Emerytal-
ne przypomina… Dobrze, bez 
brzydkich wyrazów. Ktoś raz 
oszukany i okradziony w ma-
jestacie prawa drugi raz się 
już nie nabierze. I minie spo-
ro, sporo lat, gdy ktoś państwu 
polskiemu znowu zaufa…

TOMASZ MAŃKOWSKI   
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FOTOREPORTAŻ

Zima w Poznaniu
Trudno w to uwierzyć, ale zdjęcia te zostały zrobione 19 stycz-
nia w Poznaniu. Trudno, bo już od kilku lat zima skutecznie 
omija nasze miasto. W tym roku przez kilka dni było biało i… 
pięknie. Szkoda, że tak krótko.

FOT. �5X� � MONIKA MAŃKOWSKA
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rzy nie potrafią mówić zdań 
z odpowiednim akcentem, 
aktorzy paplają, nie wyma-
wiają wyraźnie słów, nie wy-
mawiają wyraźnie liter”. Jak 
ja teraz zacznę mówić jak 
oni, to pan pisząc tę rozmo-
wę zgłupieje, bo nie zrozu-
mie, o czym ja mówię. Pan 
się pogubi. Kazimierz Dej-
mek,  mój kolejny wspania-
ły mistrz, nie wytrzymał kie-
dyś, gdy jeden aktor wykrzy-
czał „ I Puk patrzy na to!” 
i się pyta: „Puk, ten z Szek-
spira? Ze „Snu nocy letniej”? 
W tekście jest napisane BóG, 
a pan mówi Puk”. Moja cór-
ka nic nie rozumiała na tam-
tym spektaklu, bo aktorzy 
nie grali, tylko klepali tekst, 
ale… to nie jest ich wina. Oni 
są po szkole teatralnej, ak-
torskiej, a szkoła ich po pro-
stu nie nauczyła. Bo w szkole 
jest wiele przedmiotów teo-
retycznych, by szkoła mogła 
mieć status wyższej uczel-
ni. W szkole aktorskiej zapo-
mniano o warsztacie i stu-
denci, a potem absolwen-
ci, za mało znają rzemiosło. 
Mają dyszkanty zamiast gło-
sów, trzeba im potem da-
wać mikroporty, bo nie po-
trafią mówić. I sztuka kla-
syczna wystawiana jest z mi-
kroportami, czyli z… mikro-
fonami. Na Boga! Coś jest 
nie tak! Nie mówię w ogóle 
o kreacji postaci, bo nie ma 
o czym mówić, tego nie ma 
już prawie wcale w nowych 
pokoleniach. Mówię zaled-
wie o wyraźnym mówieniu. 

- Mówi pan sporo o warsz-
tacie aktorskim, a właściwie 
jego braku, a równocześnie 
jest pan zwolennikiem da-
wania szansy…

`- No pewnie…
- Jest pan aktorem, re-

żyserem teatralnym i musi-
calowym, wokalistą i pisa-
rzem. Która z tych profesji 
jest dla pana najważniejsza?

- Zdecydowanie reżyse-
ria.

- Teatralna, filmowa…
- Reżyseria filmowa to 

nie jest mój żywioł. Helmut 
Kajzar powiedział mi kiedyś; 
„Reżyseria filmowa polega 
na rezygnowaniu”. I miał ra-
cję. Reżyserując w teatrze nie 
muszę rezygnować.

- Od 27 marca 2009 roku 
ma pan swój teatr – Teatr Ka-
mienica w Warszawie, przy 
alei Solidarności 53…

- Samo centrum Warsza-
wy. Piękne miejsce.

- Znam trochę historię 
powstawania tego teatru, 
wiem, że przeżywał pan 
trudne chwile, że powodze-
nie tego przedsięwzięcia ze 
względów finansowych sta-
ło pod znakiem zapytania. 
Na pewno przybyło panu si-
wych włosów. Czy warto by-
ło?

- To jest najmądrzejsza 

Trzeba wstać, 
potem zrobić krok…

Jak się przygotować 
na snowboard?
Rozpoczęły się zimowe wakacje, a to oznacza 
wyjazdy na narty lub snowboardy. Warto więc 
wiedzieć jaki sprzęt wybrać i jak zachowywać 
się na stoku, by bezpiecznie wrócić do domu.

Snowboard z roku na rok zy-
skuje na popularności. Oka-

zuje się, że co trzeci entuzja-
sta sportów zimowych wybie-
ra właśnie snowboard. Z bada-
nia przeprowadzonego przez 
Beeline Research & Consulting 
wynika, że osoby do 29 roku 
życia dużo częściej niż starsze 
pokolenie decydują się na ten 
sport – dotyczy to aż 46 pro-
cent respondentów. Ci, którzy 
już złapali bakcyla jazdy na de-
sce mówią, że tego uczucia nie 
da się porównać z niczym in-
nym. Jak rozpocząć przygodę 
z deską oraz na co powinien 
zwrócić uwagę początkujący 
snowboardzista? Jak wybrać 
deskę i buty snowboardowe 
i dlaczego warto ubezpieczyć 
się przed wyjazdem?

W tym sporcie liczy się 
przede wszystkim inwencja 
twórcza (freestyle). Jednak 
jedną z pierwszych rzeczy, ja-
kich powinniśmy się nauczyć 
podczas skoków, jest miękkie 
i udane lądowanie. Styl i spo-
sób poruszania się na snow-
boardzie jest bardzo swobod-
ny, a przy zdobyciu odrobiny 
wprawy możne być niemalże 
bezwysiłkowy. Mimo wszyst-
ko, jak każda aktywność fizycz-
na wymaga mobilizacji. Jeże-
li decydujemy się na pierwsze 
spotkanie ze snowboardem 
powinniśmy pomyśleć o przy-
gotowaniu fizycznym już kil-
ka tygodni wcześniej, a także 
zaopatrzyć się w odpowiednio 
dostosowany do nas sprzęt. 
Pamiętajmy, by zwrócić szcze-
gólną uwagę na ćwiczenia 
wzmacniające nogi, które od-
grywają znaczącą rolę podczas 
jazdy na desce.

SPRZĘT TO PODSTAWA
Dla początkujących naj-

lepszych wyborem jest de-
ska typu All-Mountain, czy-
li taka, która przystosowana 
jest do różnych stylów jaz-
dy (szybkiej po ubitym sto-
ku, do  jazdy w puchy i do za-
bawy w snowparku). Przede 
wszystkim powinniśmy zwró-
cić uwagę na przedział wago-
wy – takie informacje znaj-
dują się w opisie deski. Ko-
lejnym parametrem istotnym 
przy wyborze jest jej długość. 
Deska powinna sięgać nam 
w okolice brody, co ułatwi 
naukę i jazdę. 

Kiedy już  dostosowaliśmy 
deskę, warto skupić się na bu-
tach – to właśnie one decydują 

o komforcie jazdy. Muszą być 
wygodne i dobrze przytrzymy-
wać nogę, a także usztywnić 
kostkę. Wybierając strój pa-
miętajmy, że ubrania muszą 
być wodoodporne. W związ-
ku z tym, że niedoświadczony 
snowboardzista najpierw mu-
si nauczyć się upadać, powin-
niśmy się upewnić, że wybra-
na odzież posiada specjalne 
ochraniacze na kolanach i po-
śladkach. 

ABC BEZPIECZEŃSTWA 
NA STOKU

Jeśli jeszcze nigdy nie by-
łeś na prawdziwym stoku po-
winieneś najpierw zapoznać 
się z oznaczeniami, które obo-
wiązują w tym miejscu. Tra-
sę, która ma zielone kółeczko 
charakteryzuję to, że jest naj-
łatwiejsza i przeznaczona dla 
osób początkujących. Następ-
ny kolor jakim jest niebieski 
oznaczać będzie ścieżkę tro-
chę trudniejszą w porówna-
niu do zielonej. Chociaż i tak 
przez wiele osób zaliczana jest 
do dość łatwych.  Jako począt-
kujący snowboardzista unikaj 
tras czerwonych i czarnych, 
a na stok wybieraj się zawsze 
w towarzystwie. Nigdy nie je-
steś w stanie przewidzieć, czy 
coś Ci się stanie i czy w danej 
chwili znajdzie się ktoś, kto Ci 
pomoże. 

W pierwszej fazie nie war-
to porywać się „z motyką na 
słońce”. Będąc nowicjuszem 
odpuśćmy sobie skompliko-
wane tricki i rewolucje na de-
sce. Na początku powinno się 
opanować postawę utrzyma-
nia się na snowboardzie a tak-
że sztukę przewracania. 

Mówiąc o bezpieczeń-
stwie nie można nie wspo-
mnieć o kasku, który jest obo-
wiązkowy. Innym zabezpiecze-
niem są ochraniacze np. na 
nadgarstki, kolana, itp. 

- Najczęstszym błędem – 
podkreślają instruktorzy - jest 
nadmierna prędkość i przece-
nianie swoich umiejętności. 
W trakcie jazdy okazuje się, że 
osoba nie panuje nad deską 
i może spowodować wypadek 
co może skończyć się tragicznie 
zarówno dla poszkodowanych 
jak i portfela sprawcy.

Dlatego jadąc na wakacje 
zimowe warto pamiętać, by 
spędzać wolny czas rozsądnie. 
Kontuzja i długotrwała rehabi-
litacja może przecież skończyć 
się różnie.

rzecz jaką w życiu zrobiłem, 
oprócz oczywiście związania 
się z moją wspaniałą Żoną 
i oprócz moich dzieci. Numer 
1 to rodzina, numer 2 to Te-
atr Kamienica. Wie pan… Ak-
torzy gdy przyjeżdżają do do-
brze zorganizowanego teatru 
to mogą normalnie praco-
wać. Ale bywa różnie w tym 
zawodzie i bardzo jest upo-
karzające, gdy czeka się na te-
lefon, który milczy, nie pasuje 
mi być człowiekiem do wyna-
jęcia. Gdyby w tym kraju by-
ło normalnie, ale tutaj – jak 
mawiał jeden z moich maj-
strów – „Kategorie są w ha-
niebnym chaosie” i na razie 
w nim pozostają. Wszelkie 
kategorie. Dlaczego w pol-
skim filmie grają ciągle te 
same osoby? Bo kategorie 
są w haniebnym chaosie. To 
nie dotyczy tylko filmu, doty-
czy wszystkiego. Ruchu dro-
gowego, polityki, gospodar-
ki, życia społecznego. W Pol-
sce wiele spraw jest jeszcze 
w haniebnym chaosie.

- Pana teatr to nie tylko 

teatr. Nie stroni pan od dzia-
łalności charytatywnej. Jak 
pan znajduje na to wszystko 
czas? Przecież doba ma tylko 
24 godziny.

- Nieprawda, to wymysł 
imperialistyczno-radzieckiej 
propagandy (śmiech). Dla 
mnie doba ma zdecydowa-
nie więcej godzin niż dwa-
dzieścia cztery. Jakoś ten czas 
odnajduję.

- Z czego wynika to pana 
zacięcie charytatywne?

- Z moją Żoną Justynką 
zawsze tak działaliśmy, a te-
raz kiedy mamy swój Teatr 
Kamienicę, swoje miejsce, to 
w ogóle nic nas nie ogranicza. 
Przychodzi dużo ludzi, którzy 
potrzebują pomocy i dostają 
tę pomoc. Po prostu.

- Pana lista ról dubbingo-
wych jest spora. Moim zda-
niem polski dubbing jest jed-
nym z najlepszych na świe-
cie. Z czego to wynika?

- BYŁ jednym z najlep-
szych na świecie. Wynikało 
to ze znakomitego warszta-
tu aktorskiego, ale… nie chcę 
znowu zanudzać…

- Niech pan zanudza.
- Polski dubbing teraz się 

trochę „obsunął”. Pojawia się 
dużo takiej „mamałygi”, przy-
padkowości. Dawniej dub-
bing był bardzo mocny, bo 
udzielali swojego głosu wy-
trawni aktorzy, którzy używa-
li frazy i akcentu. Kiedyś  oglą-
dałem ze swoim młodszym 
synem kreskówkę. Cztery pa-
nie pływały motorówka, coś 
tam mówiły i świat naprawia-
ły. Ja trochę rozumiałem o co 
chodzi, ale mój syn, wówczas 
chłopiec 7-letni cały czas pro-
sił, bym mu tłumaczył. Wte-
dy zacząłem się zastanawiać, 
dlaczego to dziecko nie ro-
zumie, co po polsku do nie-
go mówią te cztery aktor-
ki. Szybko się zorientowałem, 
że aktorki akcentowały każ-
de słowo. Pa-pa-pa-pa-pa-
-pa-pa-pa-pa-pa-pa. I dziec-
ko nic nie rozumiało. Potem 
spotkałem reżyserkę dubbin-
gu do tej kreskówki i opowie-
działem jej tę historię. A po-
tem zapytałem: „Dlaczego 
nie zwracasz uwagi na akcen-
ty?’ W odpowiedzi usłysza-
łem: „Na co?” O czym mia-

łem z nią rozmawiać? Ona nic 
nie umie, kompletnie nic. Re-
żyserka nic nie umie, to co tu 
wymagać od jej aktorek. Są 
jednak filmy dobrze dubbin-
gowane. Najczęściej te kino-
we. Może chodzi tutaj o pie-
niądze, które można przezna-
czyć na dubbing? Nie wiem. 
Reszta to taka sieczka, która 
sieczką zostaje.

- Wyczytałem, że pana 
ciało przyciąga metalowe 
przedmioty. Kiedy…

- Nie tylko metalowe, róż-
ne przedmioty.

- Kiedy pan to u siebie 
odkrył?

- Dawno. Przyciągam me-
tal i na przykład butelkę, ale 
musi być z wodą. Kiedyś, 
dawno, byłem badany. Mia-
łem być bioenergoterapeutą, 
odbyłem nawet jakieś szko-
lenia w tej dziedzinie, ale zo-
rientowałem się, że żeby to 
dobrze robić, to trzeba od-
dawać dużo własnej energii. 
Clive Harris, znany w Polsce 
od lat siedemdziesiątych mi-
nionego wieku bioenergote-
rapeuta, jak pan wie, umarł… 
Może za dużo oddał swojej 
energii innym. Ale zgadza się 

- mam taki powiedzmy dar 
od natury.

- Pana znajomi uprzedza-
li mnie, że jest pan ogromnie 
zapracowany, wiecznie zago-
niony. Ustaliliśmy już, że dla 
pana doba nie ma 24 godzin, 
w związku z tym mam pyta-
nie: Co pana zdaniem jest 
ważniejsze w życiu – praca 
i kariera, czy rodzina?

- Nie ma takiego podzia-
łu. Z tych trzech rzeczy wy-
rzucam karierę. Rodzina 
i praca, to są rzeczy najważ-
niejsze. W przypadku męż-
czyzny bardzo niebezpiecz-
nie jest, jeśli odda się tylko 
rodzinie, bo… szybko skap-
canieje. Facet musi walczyć. 
Musi, musi. Mamy to we 
krwi. Życie zmusza do wal-
ki, i dobrze, tak ma być. Pra-
ca i rodzina muszą być obok 
siebie. Walkę prowadzi się 
dla rodziny, nie dla samej 
walki. Jak byłem w Chicago 
prof. Aleksander Bardini dał 
mi list do swojego przyja-
ciela Michała, który był Ży-
dem i musiał wyjechać z Pol-
ski w 1968 roku. Tam grał na 
giełdzie, był doskonałym ma-
klerem giełdowym. On się 
bardzo ucieszył z tego listu, 
to było w stanie wojennym, 
oprowadził mnie po giełdzie 
chicagowskiej i opowiadał 
o swojej rodzinie, i opowia-
dał o sobie mówiąc ciągle 
„my”. Ja mu w końcu powie-
działem, że  go przepraszam, 
ale w Polsce „my” mówią to-
warzysze, dygnitarze partyj-
ni. On odpowiedział: „Ja do-
brze wiem, co mówię. Wy 
Polacy, Emilian, tego nie ro-
zumiecie. „My” to jestem 
ja, mój syn i mój ojciec. Je-
steśmy jedną osobą. Polacy 
tego nie rozumieją, dlatego 
wam tak ciężko.” To było fan-
tastyczne, zaimponował mi. 
Niestety, nie mogę się czymś 
takim pochwalić, a… chciał-
bym. Może ode mnie się to 
zacznie w mojej rodzinie.

- Ma pan receptę na to, 
żeby fajnie przeżyć swoje ży-
cie?

- Trzeba wstać, potem 
zrobić krok…

- …następnie drugi, trze-
ci…

- …i na noc się położyć, 
by odpocząć. A potem zno-
wu wstać… Jestem przyrod-
nikiem. Nikt i nic w przyro-
dzie nie zadaje sobie tego 
pytania. Po prostu żyje. Czło-
wiek zadaje sobie takie py-
tania, bo… jest LENIWY. Dla-
tego pyta: „Po co ja to ro-
bię?” Drzewo, ptak, mucha, 
wilk, co pan chce, kwiatek, 
nie pytają. One żyją, bo to 
jest największe dobrodziej-
stwo. Człowiek, leń z natu-
ry, się zastanawia i pyta „po 
co?” A odpowiedź jest łatwa: 
Po to! Wstań i idź…

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI
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Kupujesz w Internecie 
– znaj swoje prawa

14 dni od otrzymania towaru – tyle masz czasu na zwrot, gdy kupujesz 
w sklepie internetowym. Jeśli się rozmyślisz, przedsiębiorca powinien 
oddać zarówno koszty towaru, jak i przesyłki. Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów nałożył karę na sklep internetowy, który nie przestrzegał 
tych przepisów.

LIDIA KAROLAK

emistomarket.pl i dom-
-lazienka.pl – pod tymi ad-
resami działa sklep interne-
towy ze sprzętem AGD. Po-
stępowanie Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 
przeciwko właścicielowi skle-
pu zostało wszczęte w kwiet-
niu 2015 roku. Zarzuty doty-
czyły nieprzestrzegania praw 
klientów indywidualnych wy-
nikających z ustawy o pra-
wach konsumenta. 

Postępowanie Urzędu 
wykazało, że przedsiębiorca 
naruszył zbiorowe interesy 
konsumentów. Podany w re-
gulaminie sklepu termin na 
odstąpienie od umowy liczo-
ny był od dnia złożenia za-
mówienia, a nie od odbioru 
towaru. Czas na oddanie pie-
niędzy konsumentowi wyno-
sił 14 dni od otrzymania przez 
sprzedawcę przesyłki z towa-
rem zamiast od dnia rezy-
gnacji kupującego. Dodatko-
wo z regulaminu wynikało, że 
przedsiębiorca zwraca klien-
tom, którzy rezygnują z za-
kupionych produktów, tylko 
wartość oddawanego towa-
ru i nie uwzględnia kosztów 
dostawy. 

Potwierdziły się tak-

że zarzuty UOKiK dotyczą-
ce wprowadzania konsu-
mentów w błąd w zakresie 
czasu trwania gwarancji na 
niektóre produkty oferowa-
ne w sklepie internetowym. 
Prezentowana przy nich in-
formacja o pięcioletniej gwa-
rancji była nieprawdziwa - 
okres gwarancji producenta 
wynosił 2 lata. 

Zgodnie z przepisami, 
gdy kupujesz w sklepie in-
ternetowym, masz 14 dni 
na odstąpienie od umowy 
bez podania przyczyny. Wy-
starczy, że przekażesz sprze-

dawcy wypełnione oświad-
czenie, aby w świetle pra-
wa umowa była uznawana 
za niezawartą. Towar odsy-
łasz do przedsiębiorcy, a pie-
niądze (cenę i koszty najtań-
szej dostawy w ofercie skle-
pu) oddaje on tobie. Pono-
sisz jedynie koszt odesłania 
towaru.  14-dniowy termin 
liczy się od następnego dnia 
po otrzymaniu towaru. Zwrot 
pieniędzy powinien nastąpić 
nie później niż w terminie 
14 dni od twojej rezygna-
cji. Sprzedawca może jedynie 
wstrzymać się z nim do mo-
mentu, gdy otrzyma produkt 
lub dowód jego odesłania. 

Urząd nałożył na Emisto 
karę ponad 46 tysięcy zło-
tych i nakazał zaniechania 
zakwestionowanych praktyk. 
Decyzja nie jest prawomoc-
na, przedsiębiorca może od-
wołać się do sądu.

Przy okazji należy pod-
kreślić, że każdy z nas-kon-
sumentów może skorzystać 
z bezpłatnej pomocy. Wy-
starczy zadzwonić lub na-
pisać: infolinia 801-440-
-220, adres - porady@dla-
konsumentow.pl. Wsparcia 
udzielają też Rzecznicy Kon-
sumentów i Inspekcja Han-
dlowa. W przypadku zaku-
pów od przedsiębiorcy z in-
nego kraju UE pomocy na-
leży szukać w jednym z cen-
trów ECC-Net (prawnicy mó-
wią również w innych języ-
kach europejskich).

Konkurs Wzorowa Łazienka 
2016 rozstrzygnięty
W tym roku firma Domestos zdecydowała się przyznać trzy nagrody głów-
ne oraz 200 zestawów środków do utrzymania higieny marki Domestos 
dla szkół, które zdobyły największą liczbę głosów od internautów w trze-
ciej edycji konkursu „Wzorowa Łazienka”. Do konkursu przystąpiło ponad 
1000 szkół z całej Polski. Na stronie internetowej www.wzorowalazienka.
pl zgłoszono ponad 13 tysięcy prac wykonanych przez uczniów. Nagrodą 
główną jest remont szkolnej toalety o wartości 30 tysięcy złotych. 

Zwycięzcą trzeciej edycji 
konkursu „Wzorowa Ła-

zienka” została Szkoła Podsta-
wowa NR 2 im. M. Kopernika 
w Łosicach - prawie 520 000 
głosów. Drugie miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa im. Tade-
usza Kościuszki w Nowogro-
dzie - około 510 000 głosów. 
Trzecią, wyróżnioną szkołą, 
której toaleta zostanie wyre-
montowana jest Zespół Szkół 
w Dąbrowie - prawie 500 000 
głosów.  

- Zajęcie II miejsca w kon-
kursie ogólnopolskim, to 
dla naszej niewielkiej szko-
ły ogromny sukces, na który 

pracowało wiele życzliwych 
nam osób, pod kierunkiem 
koordynatora akcji. Dzięku-
jemy za każdy oddany głos. 
Od kilku lat sukcesywnie re-
montujemy pomieszczenia 
szkolne, niestety łazienka 
była poza naszym zasięgiem 
finansowym. Dziś wiem, że 
marzenia się spełniają i każ-
da nawet najmniejsza szko-
ła ma szansę wygrać, jeśli 
w to uwierzy i zacznie dzia-
łać. Zachęcam małe szkoły 
do udziału w kolejnej edycji 
konkursu- powiedziała Re-
nata Piskorska – dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Ta-

deusza Kościuszki w Nowo-
grodzie. 

Akcja „Wzorowa Łazien-
ka” zainicjowana została przez 
markę Domestos po przepro-
wadzeniu badań na temat sta-
nu higieny w Polskich szko-
łach. Niemal co trzeci uczeń 
(31%) negatywnie ocenia stan 
toalety w swojej szkole. Aż 
72% dzieci uskarża się, że ła-
zienki w ich szkołach nie za-
wsze są czyste, a ponad po-
łowa (52%) narzeka na brak 
podstawowych środków do 
utrzymania higieny osobistej.

Przez cały okres trwania 
akcji, zarejestrowane szkoły 
miały możliwość pobrać ze 
strony www.wzorowalazien-
ka.pl pokazową lekcję posze-
rzającą wiedzę na temat higie-
ny. Scenariusze zajęć przygo-
towano we współpracy z eks-
pertami i dostosowano  do 
wieku oraz poziomu edukacji 
dzieci. Lekcja higieny ma na 
celu budowanie odpowied-
nich nawyków higienicznych, 
które zostaną zapamiętane 
przez maluchy na całe życie. 

Perfekcyjne serum
Rewitalizujące serum Iwo-

stin Perfectin Re-Liftin to prze-
ciwzmarszczkowy koncentrat. 
Formuła oparta jest o ekstrakt 
z roślinnych komórek macierzy-
stych, opracowany dzięki inno-
wacyjnej technologii hodowli 
tkankowych. Preparat zapewnia 
wielowymiarową kurację prze-
ciwzmarszczkową, która dzięki 
precyzyjnie dobranym składni-
kom aktywnym, redukuje ozna-
ki starzenia skóry, dając uczucie 

jędrności i elastyczności. Działanie preparatu zo-
stało potwierdzone badaniami aplikacyjnymi.

 Zawiera roślinne komórki macierzyste, pep-
tyd przeciwzmarszczkowy Matrixyl Synthe 6, od-
żywcze oleje bogate w nienasycone kwasy tłusz-
czowe (NNKT, w tym Omega-6) i pantenol. Cena 
60 zł (30 ml).

Idealny na zimę
Krem ochronny z lipi-

dami SPF 15 na zimę Iwo-
stin Sensitia jest przezna-
czony do codziennej ochro-
ny przed niekorzystnym 
wpływem zimowej aury na 
skórę. Zabezpiecza przed 
skutkami mrozu, wiatru, 
gwałtownych zmian tem-
peratur i promieniowania 
UV. Dzięki zawartości Phy-
towax (ekstraktu z oliwek) 
oraz oleju macadamia in-
tensywnie odżywia i rege-
neruje skórę. Jest szczegól-
nie polecany osobom upra-
wiającym sporty zimowe. 
Można stosować go u dzieci i niemow-
ląt powyżej 3 miesiąca życia.  Cena ok 33 
zł (50 ml).

Jagodowa pielęgnacja
Seria Jagody acai firmy ZIAJA profilaktyka pierwszych zmarszczek dla skóry zmęczonej, po-

zbawionej blasku, wrażliwej.  Krem na twarz i szyję odżywczo-regenerujący redukuje suchość 
skóry. Najważniejsza substancja aktywna całej serii  to jagody acai - bogate źródło polifeno-
li, antocyjanów, resweratrolu, witamin, tanin, które neutralizują wolne rodniki i chronią skórę 
przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Krem przywraca cerze zdrowy, promienny wygląd, redu-
kuje szorstkość i suchość naskórka, zmniejsza i wygładza zmarszczki, intensywnie nawilża, uela-
stycznia i odżywia skórę. Cena ok. 10,50 zł, 50 ml.  Ekspresowe serum do twarzy i szyi (10,50 
zł 50 ml) wygładzająco-ujędrniające jest silnie skoncentrowanym kremo-żelem. Jest skuteczne, 
szybko się wchłania i zapewnia efekt odświeżonej, wypoczętej skóry. Jagody acai to silny an-
tyoksydant, poprawiający mikrokrążenie. Seria acai obejmuje też: Oczyszczający żel micelarny 

z peelingiem do twarzy, 
Żel micelarny acai z pe-
elingiem, Tonik z kwa-
sem hialuronowym i Na-
wilżające mydło z balsa-
mem pod prysznic i do 
kąpieli oraz Satynowy 
mus do ciała acai sku-
tecznie nawilżający, bar-
dzo lekki, ale odżywczy. 
Cena ok. 12,90 zł, 200 
ml. 
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Chcesz się zareklamować w „Twoim TYGODNIU”?
Napisz e-maila (twoj-tydzien@wp.pl) lub zadzwoń (602 638 409), a my przyjedziemy 

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

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) 
Przyjęcia po rejestracji telefonicznej 

tel. 61 818-60-57  
tel. kom. 602-693-199

Serca mieszkańców 
Poznania zbadane!
Osoby, które we wtorek 25 stycznia odwiedziły poznańskie Centrum 
Inicjatyw Rodzinnych, mogły skorzystać z bezpłatnych badań ciśnienia 
tętniczego krwi i poznać wiek swojego serca. Na specjalnym stoisku kam-
panii „Ciśnienie na Życie”, wiek swojego serca poznało aż 138 osób! Akcja 
bezpłatnych badań dla mieszkańców to nagroda główna, którą Miasto 
Poznań otrzymało w konkursie „Samorząd od Serca”.

MARTA DOBROL

Unikalny zabieg 
ortopedyczny w Poznaniu
Pacjent szpitala cierpi na niezwykle skomplikowane wady rozwojowe 
w kończynach dolnych. W maju 2015 roku przeszedł w uniwersyteckim 
szpitalu ortopedycznym im W. Degi zabiegi klasy Super Hip – Super Knee 
jako pierwszy etap leczenia rekonstrukcyjnego, realizowany w porozu-
mieniu z jednym z najlepszych na świecie ośrodków, jakim jest Instytut 
Paleya w USA. Aby wykonać kolejne zabiegi, pacjent miał pojechać na 
Florydę - do siedziby Instytutu. Jednak kontakt poznańskiego szpitala 
z amerykańskim instytutem wsparty systematycznymi szkoleniami 
polskich lekarzy w USA spowodował, że unikalna operacja została zreali-
zowana w Poznaniu. 

Rak kości mniej boli
Termoablacja ultradźwiękowa – to szansa na znaczne polepszenie jakości 
życia chorych cierpiących na bolesne przerzuty nowotworowe do kości. 
Cała procedura trwa zaledwie 30 minut, a efekt przeciwbólowy pacjent 
odczuwa już po upływie trzech dni od zakończenia zabiegu. Specjaliści 
zgodnie podkreślają - to przełom w leczeniu bólu. Taki zabieg odbył się 
w Polsce po raz pierwszy, w Szpitalu Specjalistycznym PRO-FAMILIA 
w Rzeszowie.

- Skuteczność leczenia tą metodą jest bar-
dzo wysoka. Dzięki terapii z wykorzystaniem 
termoablacji ultradźwiękowej możliwe jest 
zmniejszenie dolegliwości bólowych aż o 80 
procent, co znacznie polepsza komfort życia 
chorego. Cała procedura wykonywana jest 
w znieczuleniu ogólnym, trwa zaledwie 30 mi-
nut, a pacjent opuszcza szpital już następne-
go dnia. Efekt przeciwbólowy pojawia się bar-
dzo szybko, zwykle po upływie trzech dni od 
zakończenia zabiegu – wyjaśnia Magdalena 
Pyka, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojo-
wego w Szpitalu Specjalistycznym PRO-FAMI-
LIA w Rzeszowie, które prowadzi badania nad 
nieinwazyjnymi metodami terapeutycznymi.

W rzeszowskim szpitalu PRO-FAMILIA pro-
cedurze poddała się 38-letnia pacjentka, u któ-
rej kilka lat temu lekarze wykryli raka piersi. 
Pomimo interwencji chirurgicznej, po upływie 
dwóch lat od operacji, ponownie zdiagnozo-
wano chorobę. Przerzuty pojawiły się między 
innymi w kościach, dając objawy bólowe unie-
możliwiające normalne funkcjonowanie. Za-
bieg przeprowadzono 18 stycznia 2017 roku 
i zakończył się on pełnym sukcesem. Pomimo 
tego, że zabieg nie jest refundowany przez 
NFZ, szpital chce wykonywać go bezpłatnie – 
w ramach grantu naukowego.

- Podczas termoablacji ultradźwiękowej 
używany jest sprzęt, który wykorzystuje tech-

nikę High Intensity Focused Ultrasound (HI-
FU). Zabieg polega na tym, że skupiona wiąz-
ka energii ultradźwiękowej o wysokiej mocy 
kierowana jest na chory obszar wewnątrz cia-
ła pacjenta. W przypadku leczenia bolesnych 
przerzutów do kości, naszym celem są zakoń-
czenia nerwowe wokół guza, które chcemy 
zniszczyć. Efekt - znaczne zniesienie dolegli-
wości bólowych. Należy przy tym dodać, że 
zdrowe tkanki nie zostają naruszone. Dzieje 
się tak, ponieważ cały proces monitorowany 
jest w czasie rzeczywistym poprzez mapy tem-
peratur, które uzyskiwane są za pomocą rezo-
nansu magnetycznego, co zapewnia wysoką 
skuteczność, bezpieczeństwo i pełną kontrolę 
zabiegu – podkreśla Magdalena Pyka.

Do najczęstszych nowotworów, które mo-
gą dawać przerzuty do kości należą między in-
nymi rak prostaty (80%), rak płuca i rak piersi 
(50%), rak nerki, rak jajnika, rak tarczycy oraz 
rak żołądka,

Termoablację ultradźwiękową można sto-
sować również w leczeniu innych chorób. Po-
nad dwa lata temu, Szpital Specjalistyczny 
PRO-FAMILIA w Rzeszowie wykonał pierw-
szy w Polsce nieinwazyjny zabieg termoabla-
cji ultradźwiękowej w kierunku leczenia mię-
śniaków macicy. Od tamtej pory przeprowa-
dzono z sukcesem ponad 170 takich zabie-
gów. (red)

Wykonana operacja jest 
kontynuacją rozpoczę-

tego dwa lata temu w szpi-
talu Degi nowoczesnego le-
czenia wrodzonych wad koń-
czyn. Przy realizacji zabie-
gu wykorzystany został pio-
nierski aparat MRS – naj-
nowszej generacji dystrak-
tor zewnętrzny stosowany 
do wydłużeń kości. Poznań-
scy lekarze szacują, że rocz-
nie będzie można pomóc 
kilkudziesięciu pacjentom, 
których w innym wypad-
ku czekałby wyjazd do USA. 
Stworzony w Instytucie Pa-
leya sprzęt pozwala znacz-
nie bezpieczniej wydłużyć 
i zrekonstruować zdeformo-
wane kości, tak by mogły 
w pełni spełniać swoje funk-

cje umożliwiając pacjentowi 
m. in. chodzenie.

Operacje rekonstrukcyj-
ne wad ubytkowych narządu 
ruchu klasy Super Hip, Super 
Knee i Super Ankle wykonują 
ośrodki ortopedyczne w Po-
znaniu i w Otwocku. Jednak 
zrealizowana przez poznań-
skich lekarzy operacja jest 
pionierska z innego powodu. 
Wykorzystany do jej przepro-
wadzenia aparat MRS dopie-
ro od kilku tygodni jest za-
rejestrowany w kraju, a sa-
ma operacja po raz pierw-
szy w kraju odbywa się z je-
go wykorzystaniem. Prze-
prowadzony zabieg stano-
wi element przygotowawczy 
do realizacji opracowywane-
go właśnie, ministerialnego 

programu leczenia złożonych 
wad rozwojowych kończyn 
u dzieci. Zespół poznańskich 
lekarzy przygotowywał się do 
wprowadzenia tego progra-
mu przez ostatnie dwa lata 
i wykonał już ponad 20 ope-
racji klasy Super Hip / Super 
Knee. 

Sprzęt niezbędny do za-
biegu, w tym aparat MRS, 
udało się zakupić dzięki dota-
cji Ministerstwa Zdrowia uzu-
pełnionej wsparciem ze stro-
ny Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Twórca me-
tody, dr Dror Paley przyjął 
zaproszenie do przyjazdu do 
Poznania celem wykonania 
serii operacji szkoleniowych. 
(red)

Organizator kampanii „Ci-
śnienie na Życie” już 

czwarty rok z rzędu prowa-
dzi działania, które mają pod-
nieść świadomość Polaków 
w zakresie profilaktyki scho-
rzeń układu krążenia. Pod-
czas bezpłatnych badań re-
alizowanych w ramach kam-
panii, można nie tylko zmie-
rzyć ciśnienie tętnicze krwi, 
ale także za pomocą inno-
wacyjnej aplikacji sprawdzić 
wiek serca. Aplikacja, przygo-
towana specjalnie na potrze-
by kampanii, pozwala stwier-

dzić, czy u pacjenta istnie-
je zwiększone ryzyko zacho-
rowania na zawał serca lub 
udar mózgu. Występuje ono 
wtedy, gdy obliczony wiek 
serca jest wyższy od wieku 
metrykalnego. 

Dobra wiadomość – wiek 
serca można obniżyć! Może 
to uczynić każdy, kto zmieni 
styl życia na bardziej zdrowy 
oraz w razie potrzeby będzie 
skutecznie leczył nadciśnie-
nie tętnicze, cukrzycę czy hi-
percholesterolemię. Obniże-
niu wieku serca sprzyja po-

zbycie się otyłości poprzez 
stosowanie zdrowej die-
ty i zwiększenie aktywności 
fizycznej oraz rzucenie pa-
lenia. Osoby, u których wy-
stępują odchylenia od tych 
wskaźników powinny regu-
larnie konsultować swój stan 
zdrowia z lekarzem. 

W badaniach i konsul-
tacjach z zakresu chorób 
układu krążenia prowadzo-
nych przez wykwalifikowa-
ny personel medyczny wzię-
ło udział 138 chętnych. Ak-
cja bezpłatnych badań dla 
mieszkańców to nagroda 
główna, którą Miasto Poznań 
otrzymało w konkursie „Sa-
morząd od Serca”. Założe-
niem konkursu, zorganizowa-
nego w ramach kampanii „Ci-
śnienie na Życie” było uho-
norowane jednostek samo-
rządowych, które z własnej 
inicjatywy podejmują dzia-
łania mające na celu podno-
szenie świadomości i profi-
laktykę chorób serca wśród 
mieszkańców podległych im 
terenów.  

FOT. � ARCHIWUM
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Po wyborach w PE

„Parlament Europejski organizuje się na następne 2,5 roku. 
Najważniejszy wybór został dokonany, przewodniczącym Par-
lamentu jest Antonio Tajani, kandydat naszej frakcji politycz-
nej chrześcijańskich demokratów. To porozumienie chrześci-
jańskiej-demokracji z liberałami, wsparte również przez frak-
cję EKR, w której są nasi koledzy z PiS, ma o tyle istotne zna-
czenie, że utrwala szanse Donalda Tuska na następną kadencję 
jako szefa Rady Europejskiej. Liberałowie reprezentują w tej 
chwili siedem rządów w Europie, i trzy koalicje rządzące” - ko-
mentuje Janusz Lewandowski. 

Europoseł PO podkreśla, że jednocześnie udało się umoc-
nić pozycję polskiej delegacji w obszarach priorytetowych dla 
Polski. Polscy europosłowie objęli przewodnictwo trzech ko-
misji parlamentarnych: Jerzy Buzek pokieruje Komisją Przemy-
słu, Badań Naukowych i Energii, Czesław Siekierski - Komisją 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa, a Danuta Hübner - Komisją Konsty-
tucyjną. Polacy objęli także stanowiska koordynatorów, wice-
koordynatorów i wiceprzewodniczących w ważnych, z punktu 
widzenia interesów kraju. „Naszym priorytetem jest bycie tam, 
gdzie tworzą się reguły i legislacje europejskie, czyli w komi-
sjach parlamentarnych. Przewodniczymy trzem komisjom, a w 
poprzednich kadencjach była to jedna komisja” - podkreślał Ja-
nusz Lewandowski. 

Zaznaczył, że polscy deputowani odegrają także dużą ro-
lę w kształtowaniu polityki wschodniej PE.  „Oprócz delegacji 
ds. Białorusi, której przewodniczy Bogdan Zdrojewski i dele-
gacji ds. Mołdawii - wiceprzewodniczący Michał Boni, obej-
miemy przewodnictwo delegacji ds. Ukrainy, więc będziemy 
odpowiedzialni za całą politykę wschodnią”. Przewodniczący 
delegacji PSL, Andrzej Grzyb podkreśla: „z punktu widzenia 
Polskiego Stronnictwa Ludowego ważny jest fakt, że utrzy-
mujemy również w przewodnictwie komisję rolnictwa. Ten so-
jusz ma wymiar nie tylko parlamentarny, ale również dotyczy 
kształtowania większości, która pozwoli na przewodnictwo 
w Radzie Europejskiej”. 

Pełna lista stanowisk polskiej delegacji:
Jerzy Buzek - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Ener-

gii - przewodniczący
Czesław Siekierski - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 

przewodniczący
Danuta Hübner - Komisja Konstytucyjna - przewodniczą-

ca
Tadeusz Zwiefka - Grupa EPL - wiceprzewodniczący
Barbara Kudrycka - Komisja Wolności, Swobód Obywatel-

skich i Spraw Wewnętrznych - wiceprzewodnicząca
Jarosław Wałęsa - Komisja Rybołówstwa - wiceprzewod-

niczący
Bogdan Wenta - Komisja Rozwoju - koordynator
Andrzej Grzyb - Podkomisja Praw Człowieka - koordyna-

tor
Róża Thun- Komisja Handlu Wewnętrznego i Ochrony Kon-

sumentów - wicekoordynator
Jan Olbrycht - Komisja Budżetowa - wicekoordynator
Jarosław Wałęsa - Komisja Petycji - wicekoordynator
Janusz Lewandowski - Delegacja ds. stosunków z Iranem 

- przewodniczący
Bogdan Zdrojewski - Delegacja ds. stosunków z Białoru-

sią - przewodniczący
Dariusz Rosati - Delegacja do Komisji Parlamentarnej Sto-

warzyszenia UE - Ukraina - przewodniczący
Michał Boni - Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowa-

rzyszenia UE - Mołdawia - wiceprzewodniczący
Dariusz Rosati - Komisja śledcza do zbadania zarzutów na-

ruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego 
stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opo-
datkowania i uchylania się od opodatkowania – koordynator

Pieśń królowej Elizabeth 
Chadwick, tłumaczenie Mał-
gorzata Moltzan-Małkowska 
, powieść historyczna, cena 
39,90 zł, Prószyński i S-ka.

Eleonora Akwitańska, kró-
lowa Francji i Anglii, żyła ponad 
800 lat temu, lecz do dziś fascy-
nuje. Swoją niezłomną wolą 
doprowadziła do unieważnie-
nia nieudanego małżeństwa, 
była kobietą ambitną, mądrą 
i wykształconą, potrafiła czer-
pać radość z miłości.  Autorka 
z życia matki Ryszarda Lwie Ser-
ce uczyniła pasjonującą i pełną 
emocji opowieść, na wskroś 
wiarygodną, bo opartą na źró-
dłach, które dotrwały do na-
szych czasów. Alienor ma 13 
lat. Gdy w 1137 roku umiera 
jej ukochany ojciec, dziewczy-
na zostaje zmuszona do ślubu 
z dwa lata starszym koregen-
tem Francji Ludwikiem. Alienor 
stara się sprostać niełatwej roli 
królowej oraz żony dewocyjnie 
pobożnego i niestabilnego psy-
chicznie młodego męża, który 
chce od niej tylko dziedzica.

Assassin’s Creed Golden 
Christie, tłumaczenie Michał 

Strąkow, cena 39,99 zł, Wy-
dawnictwo Insignis.

Wkrocz w mroczny świat 
asasynów i templariuszy, 
tajemnych organizacji i ich 
konfliktów z filmem i oficjal-
ną powieścią filmową As-
sassin’s Creed. Sztab do-
świadczonych scenarzystów 
oraz doborowa obsada. 
Prócz Michaela Fassbende-
ra, w filmie wystąpili między 
innymi Jeremy Irons i Ma-
rion Cotillard. Dzięki rewo-
lucyjnej technologii dostę-
pu do genetycznych wspo-
mnień Callum Lynch może 
przeżyć wydarzenia z życia 
swojego przodka Aguilara de 
Nerha, który w XV-wiecznej 
Hiszpanii należał do tajem-
nego stowarzyszenia asasy-
nów. Wzbogacony o wspo-
mnienia, wiedzę i umiejęt-
ności Aguilara, Callum zmie-
rzy się z potężną i złowro-
gą organizacją templariuszy 
w czasach współczesnych.

W poszukiwaniu zera. Mate-
matyczna odyseja do źródła 
pochodzenia liczb Amir D. 
Aczel, tłumaczenie Bogumił 
Bieniok i Ewa Łokas, książ-
ka popularnonaukowa, cena 
39,90 zł, Prószyński i S-ka.

Ostatnia książka Amira D. 
Aczela, autora wielu książek 
popularnonaukowych, histo-
ryka matematyki. Idea liczby 
to jedno z największych in-
telektualnych osiągnięć czło-

wieka. Całą wiedzę dotyczącą 
otaczającego nas świata zdo-
byliśmy dzięki umiejętności 
operowania liczbami. Jednak 
kiedy i gdzie liczby pojawiły 
się po raz pierwszy, kto doko-
nał przełomu, który ukształ-
tował całą historię ludzkości? 
Autor daje odpowiedź na to 
głębokie pytanie, które za-
dawał sobie przez całe życie. 
Obsesja odnalezienia źródła 
liczb zaprowadziła go do kra-
jów Dalekiego Wschodu, a w 
końcu aż do kambodżańskiej 
dżungli. 

Od oddechu do oddechu. 
Najpiękniejsze wiersze i pio-
senki Wojciech Młynarski, 
cena 44 zł, Prószyński i S-ka. 

Twórczość Wojciecha 
Młynarskiego jest unikal-
na. Trudną, czasami pozba-
wioną sensu rzeczywistość 
opisywał lekko i dowcipnie. 
Mistrz puenty, pisał dla naj-
większych. Jego teksty nuciła 
cała Polska, od „Jesteśmy na 
wczasach”, „W Polskę idzie-
my” aż po „Kocham Cię ży-
cie!”. Nic co wyszło spod pió-
ra Wojciecha Młynarskiego 
nie traci ze swojej aktual-
ności. Każdy z nas choć raz 
w życiu odniósł  się do słów 
„Róbmy swoje”. Jeremi Przy-
bora zaliczył go do „trójcy 
wieszczów polskiej piosen-
ki” obok Agnieszki Osieckiej 
i Jonasza Kofty. Najpełniej-
sze wydanie wierszy i piose-

nek Wojciecha Młynarskie-
go, które właśnie trafia w rę-
ce czytelników, jest hołdem 
oddanym twórczości genial-
nego poety. 

Szalona historia kompute-
rów Marcin Kozioł, seria Do-
cent Pięć Procent, dla dzieci 
i młodzieży Cena 32 zł, Pró-
szyński i S-ka.

Historię komputerów 
opowiadają Docent Pięć Pro-
cent oraz pies (πes). Obaj 
z wnętrza komputera (i sie-
ci komputerowej) przedsta-
wiają dzieje komputerów, ale 
też… gier, internetu itd. „Bo 
jak się jest w środku kompu-
tera – wie się o nim wszyst-
ko”. Nieco szalona forma gra-
ficzna nawiązuje stylistycznie 
zarówno do bardzo popular-
nego Minecrafta, jak i wie-
lu gier mobilnych. Również 
nawiązuje do historii 8-bito-
wych komputerów, z którymi 
sentymentalnie związane jest 
całe pokolenie 30/40-letnich 
tatusiów oraz 50/60-letnich 
dziadków. Forma graficzna, 
jak i sposób narracji są uni-
wersalne dla młodych i doro-
słych czytelników. Lekka, ale 
rzetelna i fachowo skonsulto-
wana opowieść może pomóc 
w działaniach edukacyjnych. 
Książka ma „ukryte” dodat-
ki multimedialne (wpisanie 
kodów z książki na www.do-
cent5procent.pl otwiera fil-
my youtube i strony www).
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Cenega, oficjalny part-
ner Capcom w Polsce, Cze-
chach, na Słowacji oraz Wę-
grzech z przyjemnością infor-
muje, że w sprzedaży rów-
nocześnie z premierą świa-
tową dostępna jest gra Resi-
dent Evil™ 7 biohazard. Tytuł 
ukazał się na konsolach Play-
Station®4 (grę można uru-
chomić w specjalnym trybie 
PlayStation VR Mode) i Xbox 
One, a także komputerach 
PC, w polskiej (napisy) i an-

gielskiej wersji językowej do 
wyboru. Za polską lokaliza-
cję odpowiada światowy wy-
dawca gry. zarówno media 
światowe, jak i krajowe wy-
stawiły grze bardzo wysokie 
noty. Resident Evil™ 7 bio-
hazard wyznacza nowy kurs 
dla serii Resident Evil powra-
cając do korzeni i prezentu-
jąc prawdziwie przerażający 
horror. Akcja gry przeniesie 
nas do złowieszczej posiadło-
ści na amerykańskiej plan-
tacji, tuż po dramatycznych 
wydarzeniach z Resident Evil 
6. Po raz pierwszy w historii 
serii gracze doświadczą grozy 
z perspektywy pierwszej oso-
by. Łącząc najbardziej cha-
rakterystyczne elementy roz-
grywki z napiętą atmosferą, 
która dwadzieścia lat temu 
ukuła termin „survival hor-
ror”, Resident Evil™ 7 bio-
hazard dostarczy zatrważają-
co realistyczne wrażenia, któ-
re zdefiniują nową erę w ga-

tunku horroru. Kompatybil-
ność z PSVR pogłębi to do-
znanie jeszcze bardziej. Kolej-
na ważna odsłona w serii Re-
sident Evil przejdzie drastycz-
ną zmianę związaną z poja-
wieniem się na konsole no-
wej generacji, komputery PC 
i PlayStation VR.  Resident 
Evil 7 biohazard wraca też do 
korzeni i zawiera najbardziej 
charakterystyczne elementy, 
takie jak eksploracja, zagadki 
i poczucie napiętej atmosfe-
ry grozy, oferując równocze-
śnie całkowite odświeżenie 
systemu rozgrywki, by wy-
nieść gatunek survival horro-
ru na wyższy poziom. Stwo-
rzony przez Capcom komplet-
nie nowy silnik kompatybil-
ny z VR działa z wiodącymi 
technologiami audio i wideo, 
dzięki czemu tworzy zatrwa-
żające, fotorealistyczne do-
świadczenie na niespotyka-
nym dotychczas poziomie im-
mersji. 

Strony opracowała: MONIKA MAŃKOWSKA

KOMPUTERY
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Kajtek, uważaj! Mały miłośnik 
książek zakłada okulary Jenni-
fer Berne, tłumaczenie Janusz 
Kokoszewski Dorota Koman, 
dla dzieci i młodzieży, cena 25 
zł, Prószyński i S-ka. 

Zabawna i pięknie ilustro-
wana historia, której główny 
bohater Kajtek – mały szpak 
kochający książki – ma pro-
blem ze wzrokiem. Podczas 
czytania odkrywa, że widzi nie-
wyraźnie. W książkach znajdu-
je wskazówki, co w tej sytu-
acji zrobić. Udaje się więc do 
okulisty i dostaje swoje pierw-
sze okulary. Z początku jest ni-
mi zachwycony, ale jego kuzy-
ni wyśmiewają go. Załamany 
Kajtek na szczęście przypomi-
na sobie, że okulary nosili Ben 
Franklin, John Lennon i Gan-
dhi. Obserwując rzeczy, któ-
rych wcześniej nie dostrzegał, 
wpada w tarapaty, z których 
wydostaje się dzięki zdobytej 
z książek wiedzy i swej pomy-
słowości… oraz pomocy kuzy-
nów, którzy odtąd chcą być ta-
cy jak on i nosić okulary. 

52-piętrowy domek na drze-

wie Andy Griffiths, ilustrator 
Terry Denton, tłumacz Ma-
ciejka Mazan, przedział wie-
ku 6-10,  cena 29.90 zł, Nasza 
Księgarnia.

Czwarty  tom najśmiesz-
niejszej serii od czasów 
„Dziennika cwaniaczka”! 

Andy i Terry mieszkają 
w  52-piętrowym domku na 
drzewie (mieli 39 pięter, ale 
się rozbudowali). A ten do-
mek jest najfajniejszy na świe-
cie! Znajdziecie tu między in-
nymi: maszynę do robienia fal, 
grę w węże i drabiny z praw-
dziwymi wężami i drabinami, 
marchewkostrzelną wyrzut-
nię rakietową, Przebraniomat 
5000, pizzerię Zosia Samosia, 
a nawet Ślimaczą Akademię 
Wojowników Ninja!

LO-teria Małgorzata Karoli-
na Piekarska, przedział wieku 
14-100, cena 39.90 zł, Nasza 
Księgarnia.

Przyjaciele z gimnazjum 
rozpoczynają naukę w li-
ceum. Ich życie nie jest już 
takie beztroskie. Czy miłość 
Maćka i Małgosi przetrwa 
kryzysy? Czy Wojtek całkowi-
cie poświęci się swojej pasji? 
Czy Kamila okaże się prawdzi-
wą przyjaciółką? Kim jest ta-
jemnicza Klaudia, którą przy-
padkowo pozna Michał? Czy 
Kinga zrozumie, co jest dla 
niej najważniejsze? Kontynu-
acja bestsellerowej „Klasy pa-
ni Czajki”. Powieść o szkol-
nej codzienności, miłosnych 

wyborach, intrygach, przy-
jaźniach wystawianych na 
próbę, walce z kompleksami 
i odrzuceniem.

Pucio mówi pierwsze słowa 
Marta Galewska-Kustra, ilu-
strator Joanna Kłos, przedział 
wieku 0-6, cena 39.90 zł, Na-
sza Księgarnia.

Poznajcie Pucia i jego we-
sołą rodzinkę, spędzając z nimi 
cały dzień! Druga część przy-
gód Pucia skoncentrowana jest 
na pierwszych słowach typo-
wych dla rozwoju mowy dziec-
ka. Ich rozumienia i używania 
dziecko uczy się już w pierw-
szym i drugim roku życia. Dwu-
latek zaczyna łączyć słowa, 
a zatem posługuje się już pro-
stymi zdaniami. Zabawa z Pu-
ciem ma w tej nauce pomagać. 
Dla starszych dzieci książka bę-
dzie doskonałym materiałem 
do pierwszych prób samodziel-
nego czytania.

Kot Bob i ja. Jak kocur i czło-
wiek znaleźli szczęście na uli-
cy James Bowen, tłumacz An-

drzej Wajs, przedział wieku 
14-100,  cena 29.90 zł Nasza 
Księgarnia.

Najbardziej poruszają-
ca opowieść ostatnich lat, te-
raz również na ekranach kin: 
prawdziwa historia niezwykłe-
go kocura i zagubionego czło-
wieka, który odzyskał dzięki 
niemu nadzieję na szczęście…
Pewnego chłodnego dnia Ja-
mes Bowen, uliczny muzyk, 
znalazł bezdomnego rudego 
kota skulonego na wycieracz-
ce. James był wtedy niemalże 
na dnie – nie miał pracy i le-
czył się z uzależnienia od nar-
kotyków. Nic dziwnego, że bał 
się wziąć odpowiedzialność za 
inne stworzenie. Zrobił to jed-
nak – i zdobył najwierniejsze-
go przyjaciela, który w zdu-
miewający sposób odmienił 
życie swojego pana… a po-
tem poruszył ludzi na całym 
świecie.

Tajemnice starego pałacu 
3. Konserwator z Warszawy 
Katarzyna Majgier, ilustrator 
Bartek Drejewicz, przedział 
wieku 10-14, cena 29.90 zł, 
Nasza Księgarnia.

Trzeci tom znakomitej se-
rii przygodowej! Czereśniako-
wie boją się, że ich dzieciom 
może grozić niebezpieczeń-
stwo, chcą więc – z pomo-
cą ochroniarza – kontrolować 
każdy ich ruch. W tej sytuacji 
Magdzie trudno prowadzić 
śledztwo w terenie. Jeszcze 
trudniej utrzymać w sekre-
cie dotychczasowe odkrycia. 
Zwłaszcza że nie wiadomo 

komu z można zaufać. Na do-
datek na horyzoncie pojawia 
się nowa, tajemnicza guwer-
nantka z Paryża… Czy wszyst-
kie tajemnice pałacu w Nie-
wiadomicach zostaną wresz-
cie wyjaśnione?

Jak gdybyś tańczyła Diane 
Chamberlain, tłumaczenie 
Michał Juszkiewicz, seria Ko-
biety to czytają, cena 39,90 
zł, Prószyński i S-ka.

Molly ma fajne życie 
i kochającego męża. W ich 
rodzinie wkrótce pojawi się 
adoptowane dziecko, tym-
czasem Molly walczy z nie-
pewnością i lękiem. Uświa-
damia sobie, że prawdziwa 
rodzina powinna być zbu-
dowana na prawdzie. 20 
lat wcześniej w tragicznych 
okolicznościach straciła uko-
chanego ojca i nie wyba-
czyła bliskim kłamstw. Ode-
szła z domu i przed światem 
udawała sierotę. Teraz musi 
wyznać mężowi, że jej mat-
ka wcale nie umarła na raka, 
a jej krewni wciąż mieszka-
ją w Morrison Ridge. Skoro 
pragnie być dobrą mamą, 
musi  znaleźć sposób, by 
pogodzić się ze swoją prze-
szłością i uwierzyć w przy-
szłość. 

Superchłopaki. Rysuj, zga-
duj, koloruj Agnieszka Anto-
niewicz, ilustrator Agnieszka 
Antoniewicz, przedział wie-
ku 0-10, cena 17.00 zł, Nasza 
Księgarnia.

Jaskiniowcy, wikingo-
wie, rycerze, kowboje, stra-
żacy, marynarze, piłkarze, 
naukowcy, nauczyciele, ku-
charze, tatusiowie... Oni 
wszyscy są naprawdę su-
per! Każdy chłopak (i nie-
jedna dziewczyna) znajdzie 
tu coś interesującego do ko-
lorowania, rysowania i zga-
dywania.

Koncert cudzych życzeń Iza-
bella Frączyk,  seria Stajnia 
w Pieńkach, cena 35 zł, Pró-
szyński i S-ka.

Czasem trzeba porzu-
cić wszystko, żeby odnaleźć 
drogę do własnego świa-
ta. Magda była zadowolona 
ze swego życia… do czasu 
gdy w drzwiach jej mieszka-
nia stanęła teściowa z wa-
lizkami. A to dopiero począ-
tek nieoczekiwanych zmian 
w jej życiu…W spadku po 
babci otrzymuje stadninę 
koni w Pieńkach, która oka-
zuje się podupadającą i za-
dłużoną ruiną. Ale może to 
właśnie ten moment, gdy 
los daje szansę, by zacząć 
wszystko od nowa?TURNUSY REHABILITACYJNETURNUSY REHABILITACYJNE

Sanatorium WodnikSanatorium Wodnik
ul. Sienkiewicza 9ul. Sienkiewicza 9

 72-600 Świnoujście 72-600 Świnoujście
 tel./fax 91 321 27 96 tel./fax 91 321 27 96

 e-mail: swodnik@uznam.net.pl e-mail: swodnik@uznam.net.pl
www.swodnik.plwww.swodnik.pl

Ośrodek posiada specjalistyczną bazę zabiegowąOśrodek posiada specjalistyczną bazę zabiegową

Wspaniały, 
życzliwy personel, 
smaczne, pyszne 

wyżywienie 
– mówią 

kuracjusze

Styczeń, luty, 
marzec, kwiecień 

2017 - zapraszamy 
także na ferie, 

pobyty hotelowe 
i wczasowe
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www.twoj-tydzien.pl

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 września

strona 5

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

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Dziennikarze 
wpuszczeni 
w maliny

TAK
MYŚLĘ

AUTO CENTRUM, 
czyli…
nowy salon 
Lancii 
w Poznaniu

strona 14 

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

strona 9

Zbigniew Zbigniew 
HołdysHołdys
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RENAULT
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Następny numer 
ukaże się w środę 

6 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

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

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską

Pod patronatem 
Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
9 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Arturem 

Barcisiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

8 czerwca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Autostrada Autostrada 
A2 autostradA2 autostradą ą 
wstyduwstydu

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa Rozmowa 

z z CEZARYM CEZARYM 
ŻŻAKIEM,AKIEM,  
aktorem teatralnym, aktorem teatralnym, 
filmowym filmowym 
i telewizyjnymi telewizyjnym
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

SzczSzczęśęściem sciem są ą 
dla mnie ludzie, dla mnie ludzie, 
ktktóórych spotykamrych spotykam

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Tadeuszem 
Zwiefką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

20 lipca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Pazerna KuriaPazerna Kuria

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 55

Nigdy nie chciaNigdy nie chciałłem em 
bybyć ć anonimowym anonimowym 
aktoremaktorem

Rozmowa z Rozmowa z ARTUREM BARCISIEMARTUREM BARCISIEM, , 
aktorem teatralnym i filmowym, reaktorem teatralnym i filmowym, reżżyseremyserem
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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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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
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Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller, redaktor 
naczelny Playboy’a

Piotr Machalica, aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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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
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

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

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski, 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski, 
aktor

Lech Kaczyński, 
prezydent RP

Tylko 

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski, aktor
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Następny numer 
25 kwietnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Ukryty cel Ukryty cel 
wizyty wizyty 
dziennikarzy dziennikarzy 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

stronstronyy 3, 4 3, 4

Jazda ze Jazda ze 
szczyptszczyptą ą 

seksapiluseksapilu
Rozmowa z IZABELLĄ MIKO, 
aktorką i modelką

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

Izabella Miko, aktorka 
i modelka

Zbigniew Hołdys, mu-
zyk

Cezary Żak, aktor
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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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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-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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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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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica, 
kierowca Formuły 1

Tylko 
1,50 zł
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

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

Stanisław Mikulski, 
aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
ST

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

Bohdan Łazuka, aktor,
piosenkarz

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

4 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Nasi Nasi 
GGościeoście

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY 
ii  SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannah
ubierają Polaków

Rok IX            Numer 4/224         23 lutego 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)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

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 

16 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 4 i 9

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

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 7

DwDwóóch tatusich tatusióów w 
lub dwie lub dwie 
mamusiemamusie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

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

Ryszard Kotys, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 16
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 

23 lutego 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Obejrzyj 
film Casanovafilm Casanova

WALENTYNKI

strona 13

strona 6

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

Spotkanie Spotkanie 
z bombz bombą ą w tlew tle

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 8-9

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

JANEM 
PIETRZAKIEMM, 
satyrykiem, człowiekiem z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
3 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Śmieci w głowie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Uśmiechnijmy się 
(mimo wszystko) 
zębicznie

Tajemnicza Tajemnicza 
katastrofa na katastrofa na 
StaroStarołęłęcece

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

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

W haniebnym W haniebnym 
chaosiechaosie

Emilian Kamiński, 
aktor

Jan Pietrzak, człowiek 
z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 2
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

30 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PoznaPoznań ń 
nie bnie bęędzie dzie 
drugdrugą ą GenewGenewąą

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 9

KartkKartkóówka wka 
z gry wstz gry wstęępnejpnej

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa 
z HANNĄ 
ŚLESZYŃSKĄ, 
aktorką filmową 
i teatralną

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
17 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Jestem Jestem 
zazdrosnazazdrosna

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Zdążyli 
powiedzieć…

PPłłononąące ce 
magazyny magazyny 
nad Wartnad Wartąą

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Wielki Wielki 
nieobecnynieobecny

strona strona 3 i 43 i 4

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

Roman Wilhelmi, aktor

Hanna Śleszyńska
aktorka

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 

26 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Noworoczne Noworoczne 
objawienieobjawienie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

StraciStraciłłem wiarem wiarę ę 
w POLSKw POLSKĘĘ

Baza na Baza na 
KrzesinachKrzesinach
bez tajemnic bez tajemnic 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ze śmiercią 
za plecami

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

11 stycznia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

Ukazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Ikar POLODY
strona 5 

strony strony 3, 3, 44

Zapraszamy 
na koncert 
noworoczny

strona 11 

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

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

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

Adam Małysz, kierowca 
rajdowy

Krzysztof Kolberger, 
aktor
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 

20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann, 
aktor
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

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

Krzysztof Zanussi, 
reżyser 
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

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

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn, 
wybitny aktor i pe-
dagog

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

BLISKO POZNANIA

KOMORNIKI
Dwie koncepcje rozbudowy szkoły w Wirach

W związku z planowaną rozbudową Szkoły Podstawowej 
w Wirach, władze gminy zaprezentowały dwa warianty, z któ-
rych jeden zostanie zrealizowany. Przy okazji proszą mieszkań-
ców Wir o przesyłanie swoich opinii i uwag na adres: konsulta-
cje@komorniki.pl w terminie od 23 stycznia do 28 lutego. Jed-
nocześnie bezpośrednio na stronie Szkoły Podstawowej w Wi-
rach spwiry.edupage.org rodzice będą mogli głosować na wy-
braną przez siebie wersję.

Wersja dwukondygnacyjna oznacza szybszy termin wyko-
nania rozbudowy, ze względu na zgodność z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego. Każdy etap charakte-
ryzuje się powstaniem budynku gotowego do użytkowania. Są 
to: 2 budynki edukacyjne (łącznie 21 sal lekcyjnych: etap I i II) 
oraz sala gimnastyczna (etap III).

Wersja trzykondygnacyjna wymaga zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Procedura zmia-
ny została wszczęta na sesji rady gminy w grudniu 2016 ro-
ku. Zmiana planu potrwa około 12 miesięcy, co oznacza póź-
niejszy termin oddania szkoły do użytkowania, w stosunku 
do koncepcji dwukondygnacyjnej. Oddanie budynku będzie 
możliwe dopiero po wykonaniu całego etapu I, w wyniku cze-
go powstaną 22 sale lekcyjne, następnie budynek sali gimna-
stycznej (etap II).

SUCHY LAS
Co po reformie oświaty?

25 stycznia w Centrum Kultury w Suchym Lesie odbyła się 
debata oświatowa, zorganizowana przez wójta Gminy Suchy 
Las Grzegorza Wojterę. Podczas spotkania wójt przedstawił 
uczestnikom spotkania autorskie warianty organizacji szkół 
w Gminie Suchy Las, które są następstwem zmian w systemie 
oświaty wprowadzonych przez Rząd RP.  

Wójt Grzegorz Wojtera prosi o zapoznanie się z tymi pro-
pozycjami (na www.suchylas.pl) oraz o składanie opinii do 8 
lutego na adres: Wójt Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 
Suchy Las lub drogą mailową na następujące adresy: ug@su-
chylas.pl lub dariusz.szmyt@suchylas.pl

SWARZĘDZ
100. urodziny Pani Kazimiery

Pani Kazimiera Koprucka mieszkająca w Jasinie skończyła 
100 lat! We wtorek, 24 stycznia, swoje urodziny świętowała 
w otoczeniu rodziny i gościła burmistrza Swarzędza, Mariana 
Szkudlarka. Pani Kazimiera jest w świetnej formie i ochoczo 
dzieliła się wspomnieniami z lat młodości.

TARNOWO PODGÓRNE
Bezpłatne szczepienia

Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne mogą korzystać 
z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.

- Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „SALUBER” w Tarnowie 
Podgórnym przy ul. Sportowej 1 bezpłatnie dla osób powyżej 
65 roku życia, finansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne

- Przychodnia Lekarzy Rodzinnych VITA-LONGA w Prze-
źmierowie przy ul. Ogrodowej 13 bezpłatnie dla osób powyżej 
50 roku życia, finansowane przez Powiat Poznański 

Sprzedam szybko mieszkanie 
2-pokojowe na Ratajach. Tyl-
ko poważne oferty – mail: 
maciej247@o2.pl

Sprzedam kanapę rozkłada-
ną w stanie dobrym (Plewi-
ska). Transport własny. Tel. 
606-18-26-39 (po południu)



wtorek 31 stycznia 2017 13
GALERIA MOTO

MOTO

MOTO
www.twoj-tydzien.pl

Škoda Kodiaq Sportline 
ŠKODA KODIAQ SPORTLINE prezentuje eleganckie, dynamiczne oblicze 
dużego SUV-a marki. Nowy charakter nadwozia i wnętrza kształtują detale 
stylistyczne zaprojektowane specjalnie dla tego wariantu modelowego 
oraz gama obręczy kół ze stopów metali lekkich dostępnych w rozmiarach 
19 i 20 cali. KODIAQ SPORTLINE dostępny będzie z czterema jednostka-
mi (dwoma TSI i dwoma TDI) o mocy od 150 do 190 KM. Światowa premie-
ra wyjątkowej wersji będzie miała miejsce na Targach Samochodowych 
w Genewie (7-19 marca).

Auto przy długości nad-
wozia sięgającej 4,7 me-

tra mieści największą w kla-
sie kabinę (do siedmiu miejsc 
siedzących) i największy ba-
gażnik. Nowa wersja wypo-
sażona będzie także w roz-
wiązania, które dadzą jej jesz-
cze więcej radości z prowa-
dzenia. 

Elementy nadwozia po-
kryte czarnym lakierem pod-
kreślają dynamiczny charak-
ter wersji SPORTLINE. Kon-
trastowo wykończone w ten 
sposób zostały: grill, relingi 
dachowe, obudowy lusterek 
i ramki bocznych szyb. Tylne 
szyby są standardowo przy-
ciemniane (SunSet). Wygląd 
tyłu wzbogaca srebrny detal 
stylistyczny na zderzaku. 

Sylwetkę modelu charak-
teryzują krótkie zwisy, opa-
dająca linia dachowa optycz-
nie przedłużona przez słupek 
D i podcięty tył. Ochronne li-
stwy boczne w modelu KO-
DIAQ SPORTLINE wykończo-
ne są w kolorze nadwozia. 
Standardowo zakładane są 
tu dziewiętnastocalowe ob-
ręcze ze stopów metali lek-
kich o nowym wzorze, opcjo-
nalnie dostępne są obręcze 
w rozmiarze nawet dwudzie-
stu cali.

Szeroki zakres standardo-
wego wyposażenia obejmu-
je między innymi funkcję wy-

boru profilu jazdy DRIVING 
MODE SELECT (do dyspozy-
cji kierowcy jest aż sześć try-
bów: Eco, Comfort, Normal, 
Sport, Individual, Snow), któ-
ry wpływa na pracę silnika, 
automatycznej skrzyni bie-
gów, wspomagania układu 
kierowniczego oraz klima-

tyzacji. Systemy nawigacyj-
ne i ŠKODA Connect    ŠKO-
DA KODIAQ SPORTLINE wy-
posażona jest we wszyst-
kie innowacje zastosowane 
w systemach infotainment, 
obecnych w pierwszym du-
żym SUV-ie marki. Objęto-
ściowe ekrany dotykowe kry-

ją nowy, kryształowy design. 
Flagowy system nawigacyj-
ny COLUMBUS będzie posia-
dać duży wyświetlacz o prze-
kątnej 9,2 cala, hotspot wi-fi 
oraz moduł LTE. Standardo-
wym elementem wyposaże-
nia jest eCall, samodzielnie 
kontaktujący się ze służba-
mi ratowniczymi w przypad-
ku uczestnictwa samochodu 
w niebezpiecznej sytuacji na 
drodze. 

Mobilne usługi online za-
pewnione przez ŠKODA Con-
nect stanowią idealne uzu-
pełnienie pokładowych sys-
temów informacyjno-rozryw-
kowych. Można je z łatwo-
ścią konfigurować z pomocą 
własnego komputera lub po-
przez dedykowaną aplikację 
dla smartfonów. 

SKODA KODIAQ SPORT-
LINE zadebiutuje na Geneva 
International Motor Show. 
Jedne z najbardziej presti-
żowych targów samochodo-
wych na świecie będą w tym 
roku otwarte dla publiczno-
ści w dniach od 7 do 19 mar-
ca. Czeska marka zaprezentu-
je tam nowy wariant swojego 
dużego SUV-a wraz z wieloma 
innymi nowościami w hali 2 
na pierwszym piętrze Centrum 
Wystawienniczego Palexpo. 

Kia Motors
na Australian Open 
Jako główny sponsor Australian Open 2017 
(16-29 stycznia0 Kia Motors przekazała w Mel-
bourne flotę 110 oficjalnych pojazdów celem 
zapewnienia sprawnego transportu zarówno dla 
zawodników, VIP-ów jak i organizatorów tego 
wielkoszlemowego turnieju tenisowego. 

Wśród uczestników ce-
remonii poza kierow-

nictwem Kia Motors Austra-
lia i Tennis Australia nie mo-
gło oczywiście zabraknąć glo-
balnego ambasadora marki 
i wielokrotnego zwycięzcy 
turniejów wielkoszlemowych 
- Rafaela Nadala, który wrę-
czył dyrekcji Tennis Australia 
„symboliczny klucz flotowy”. 
To już kolejny, szesnasty rok 
sponsorowania Australian 
Open przez Kia Motors.

Flota pojazdów Kia ob-
sługująca tegoroczny Austra-
lian Open składała się z: 50 
aut Carnival, 40 samocho-
dów  Sorento i 20 egzempla-
rzy Optima. Na przestrzeni 
ostatnich 15 lat samochody 
udostępnione przez Kia prze-
jechały niemal pięć milionów 
kilometrów – wożąc komfor-

towo i bezpiecznie nie tylko 
czempionów sportu lecz tak-
że entuzjastów tenisa. Tra-
dycja ta, przy udziale ponad 
200 kierowców – wolontariu-
szy była także kontynuowa-
na i w tym roku. Wolontariu-
sze przejechali łącznie ponad 
400.000 km  rozwożąc za-
wodników, działaczy, przed-
stawicieli mediów i entuzja-
stów tenisa w trakcie Austra-
lia Open 2017.

Podczas ceremonii prze-
kazywania pojazdów, Kia za-
prezentowała także swoją ab-
solutną nowość czyli Kia Stin-
ger. Ten pięcioosobowy se-
dan o sylwetce sportowego 
coupé miał swoją światową 
premierę zaledwie kilkana-
ście dni wcześniej na Salonie 
Samochodowym NAIAS De-
troit 2017. 

Rafael Nadal obok nowej Kia Stinger.   
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- Przez wiele lat – mó-
wi Robert Werle, prezes AW 
- zabiegaliśmy o przychyl-
ność władz miasta Poznania, 
o uznanie roli Toru „Poznań”, 
o zrozumienie dla krzewio-
nych idei i motoryzacyjnych 
pasji członków Klubu, a co za 
tym idzie o dostrzeżenie, że 
AW to rzetelny i wiarygod-
ny partner, aktywny uczest-
nik życia społecznego. W lu-
tym 2016 roku zaistniały re-
alne przesłanki, iż współpra-
ca AW i Miasta Poznania ma-
ją szansę zacieśnić się. Mia-
sto wydało komunikat, w któ-
rym uznało rolę Klubu i zna-
czenie Toru „Poznań”, jako 
jedynego specjalistycznego 
obiektu sportowego na te-
renie Polski, umożliwiające-
go profesjonalne i bezpiecz-
ne uprawianie dyscyplin mo-
torowych i wyraziło wolę wy-
pracowania wspólnie z Klu-
bem ram prawnych przy-
szłej współpracy. 28 listopa-
da ubiegłego roku Automo-
bilklub Wielkopolski podpisał  
umowę z Miastem Poznań na 
dzierżawę terenu Toru „Po-
znań”. 

Również w 2016 roku 
nastąpił przełom w kwestii 
przyszłości Muzeum Moto-
ryzacji. 29 listopada w sie-
dzibie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielko-
polskiego, w obecności Mar-
szałka Województwa – Mar-
ka Woźniaka, Automobilklub 
Wielkopolski i Muzeum Na-
rodowe Rolnictwa i Prze-
mysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie podpisali list 
intencyjny ws. budowy Wiel-
kopolskiego Muzeum Moto-

ryzacji. W nowym Muzeum 
staną zabytkowe samocho-
dy i motocykle pochodzące 
ze zbiorów członków naszego 
Klubu, jak również ekspona-
ty muzealne ze Szreniawy. To 
bezprecedensowe wydarze-
nie to efekt wieloletnich sta-
rań władz Klubu oraz powoła-
nej w 2013 roku fundacji Mu-
zeum Motoryzacji Automo-
bilklubu Wielkopolski.

Automobilklub 
Wielkopolski 

w 2016 roku, to:
−  zrzeszonych 1.786 człon-

ków i kandydatów;
−  ponad 300 zorganizowa-

nych imprez sportowych, 
turystycznych i BRD.

SPORT
W sezonie 2016 Komisja 

Sportu Samochodowego zor-
ganizowała na Torze „Poznań” 
wiele imprez wyścigowych, 
wśród których znalazły się: 2 
rundy FIA-CEZ Circuit Racing 
(Mistrzostw FIA Strefy Euro-
py Centralnej), 1 runda FIA-
-CEZ Endurance Trophy (Mi-
strzostw FIA w wyścigach dłu-
godystansowych), 2 rundy Po-
rsche Platinum GT3 Cup Chal-
lenge Central Europe (Pucha-
ru Europy Centralnej Porsche 
GT3), 8 rund Wyścigowych 
Samochodowych Mistrzostw 
Polski, 4 rundy Mistrzostw 
Polski Hour Race, 1 runda KIA 
Lotos Race, 6 rund Pucharu 
Polski Moto City IS Cup oraz 2 
rundy ADAC Historic Cup Ha-
igo. W sumie we wszystkich 
tych wyścigach udział wzięło 
ponad 450 kierowców.

Mianem historycznej 

określić można przedostatnią 
rundę wyścigów samochodo-
wych podczas której po raz 
pierwszy w Polsce, a co wię-
cej po raz pierwszy w tej czę-
ści Europy wystartował wyścig 
bolidów o napędzie elektrycz-
nym. W niecodziennych zma-
ganiach udział wzięło 5 kon-
strukcji – 3 zbudowane przez 
studentów Politechniki Ślą-
skiej w Gliwicach, 1 uczniów 
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu 
i 1 uczniów Wennington Hall 
School z Wielkiej Brytanii. 

Tradycją z kolei nazwać 
można wyścig memoriałowy 
upamiętniający zasłużonego, 
wieloletniego działacza Auto-
mobilklubu Wielkopolski – śp. 
Jana Leśniaka, który wieńczył 
sezon wyścigów samochodo-
wych na Torze Poznań.

Klub zadbał również o kie-
rowców nieposiadających li-
cencji wyścigowej i z myślą 
o nich organizował cykl imprez 
pn. SuperOES, które w mijają-
cym sezonie rozgrywane były 
w randze Mistrzostw Okręgu. 
W 7 rundach tej popularnej 
imprezy udział wzięło prawie 
930 kierowców. Zmagania raj-
dowe, to również mająca po-
nad 50-letnią tradycję Nocna 
Jazda Konkursowa, popular-
nie zwana „Nocką”. W grud-
niu, w iście przedświątecznej 
atmosferze rozegrany został 
specjalny 2-dniowy „SuperO-
ES Wigilijny”.

 Koło Porsche w sezonie 
było organizatorem cyklu im-
prez pn. Tor „Poznań” Track 
Day – Akademia Sportowej 
Jazdy Porsche. Podczas 21 im-
prez ponad 1.200 amatorów 
prędkości w bezpiecznych wa-
runkach Toru „Poznań” oce-
niało stopień swoich umiejęt-
ności oraz poznawało możli-
wości aut.

Ponadto Koło Porsche 
na pow. 300 m2 prezentowa-
ło swoją działalność odwie-
dzającym hale targowe MTP 
podczas Motor Show, a tak-
że świętowało Dzień Dziec-
ka z Lechem Poznań i wspar-
ło organizację wrześniowego 
Verva Street Racing.

Koło Youngtimer było or-
ganizatorem jubileuszowe-
go (rozgrywanego od 10 lat) 

„Pucharu Youngtimer Party”, 
w którym wystartowało 62 
uczestników. Ponadto w mi-
nionym sezonie Koło organi-
zowało i uczestniczyło w wy-
stawach samochodów kla-
sycznych (m. in. w Retro Mo-
tor Show), jednocząc tym sa-
mym środowisko miłośników 
nieco starszej motoryzacji. 

Automobilklub Wielko-
polski, jako orędownik bez-
pieczeństwa w ruchu drogo-
wym rozpoczął miniony rok 
od organizacji zajęć dla kie-
rowców mających na celu do-
skonalenie umiejętności jazdy 
w trudnych warunkach. Edu-
kacji i zwiększaniu świado-
mości kierowców miały słu-
żyć również kolejne przedsię-
wzięcia z zakresu bezpiecznej 
jazdy realizowane w ramach 
prowadzonej przez Klub od 
prawie 20 lat „Akademii Jaz-
dy”. 

- Niestety – tłumaczy 
Robert Werle, prezes AW - 
w lipcu zeszłego roku, w wy-
niku niekorzystnej dla Auto-
mobilklubu Wielkopolski de-
cyzji Wojewody Wielkopol-
skiego zakazującej Klubowi 
prowadzenia szkoleń dosko-
nalenia techniki jazdy, dzia-
łalność „Akademii Jazdy” zo-
stała zawieszona. Dziś, pół 
roku po złożonym odwołaniu 
od krzywdzącej decyzji Woje-
wody oraz podjętych działa-
niach mających na celu udo-
wodnienie, iż działalność Klu-
bu na rzecz zmotoryzowa-
nych prowadzona była w naj-
lepszej wierze, sprawa wciąż 
nie znalazła finału, a władze 
Automobilklubu Wielkopol-
ski nie ustają w staraniach 
o obronę dobrego imienia 
Klubu.

W połowie lipca 2016 AW 
po raz drugi z rzędu, po raz 
drugi w historii polskiego, 
ale i światowego sportu mo-
tocyklowego dzięki Między-
narodowej Federacji Mo-
tocyklowej FIM, FIM Euro-
pe oraz Polskiemu Związko-
wi Motorowemu Automo-
bilklub Wielkopolski był or-
ganizatorem wykonawczym 
rund Mistrzostw Świata i Mi-
strzostw Europy FIM w su-
permoto. Niewątpliwie przy-

czynkiem do powtórnej or-
ganizacji na Torze Poznań tej 
najwyższej rangą imprezy mo-
tocyklowej był sukces orga-
nizacyjny i sportowy ubie-
głorocznych zawodów, a co 
za tym idzie owocna współ-
praca z promotorem cyklu – 
BPROM Sport. Rundom cy-
klu Mistrzostw Świata i Eu-
ropy FIM towarzyszyły rundy 
Mistrzostw Polski i Pucharu 
Polski supermoto. W ocenie 
przedstawicieli Międzynaro-
dowej Federacji Motocyklo-
wej FIM i FIM Europe oraz 
promotora (BPROM Sport) 
impreza przeprowadzona by-
ła bez zarzutu, co stanowi dla 
Klubu ogromny powód do du-
my.

W sezonie 2016 Komisja 
Sportu Motocyklowego była 
organizatorem: 6 rund Wyści-
gowych Motocyklowych Mi-
strzostw Polski, 6 rund wy-
ścigów Pucharu Polski, 6 rund 
Pucharu Polski w klasie 125 
Open, 6 rund Pucharu Polski 
w klasie Open Moto 3 oraz 4 
rundy Pucharu Polski w kla-
sie Classic. Rundy Pucharu 
Polski w klasach: 125 Open, 
Open Moto 3 i Classic oprócz 
Toru „Poznań” organizowa-
ne były przez AW na zaprzy-
jaźnionych torach: Autodro-
mu Pomorze w Pszczółkach 
k. Gdańska i  Ośrodka Spor-
tów Motorowych MotoPark 
w Koszalinie. Ponadto Klub 
zorganizował wyścig towa-
rzyski Speed Day School, a w 
ramach Otwartych Motocy-
klowych Mistrzostw Okręgu 
Poznańskiego 6 rund Spe-
ed Day Trophy. W sumie we 
wszystkich tych zmaganiach 
udział wzięło prawie 800 za-
wodników.

Oprócz wyścigów motocy-
klowych AW w sezonie 2016 
organizował również na Torze 
„Poznań” zajęcia dla motocy-
klistów, pn. Speed Day, któ-
rych celem było zwiększenie 
ich świadomości, a także pod-
noszenie wiedzy i umiejętno-
ści jazdy. Zajęcia te to dla mo-
tocyklistów zachęta do ubie-
gania się o uzyskanie licen-
cji zawodnika sportu moto-
cyklowego. W cyklu 16 dwu-
dniowych szkoleń udział wzię-
ło w sumie ponad 2.000 mo-
tocyklistów.

Komisja Sportu Kartin-
gowego z kolei w sezonie 
2016 zorganizowała: 2 run-
dy Mistrzostw Polski Młodzi-
ków rozgrywanych w ramach 
Współzawodnictwa Sporto-
wego Dzieci i Młodzieży, 4 
rundy Pucharu ROK Cup Po-
land, 2 rundy Pucharu Rotax 
Max Challenge oraz pokazów 
promocyjnych w wykonaniu 
najmłodszych (4-letnich) kar-
tingowców. W sumie w zma-
ganiach kartingowych na To-
rze „Poznań” udział wzięło 
w minionym roku ponad 350 
młodych zawodników.

Mówiąc o kartingu nie 
sposób nie wspomnieć o Ka-
rolu Baszu, pochodzącym 
z Krakowa zawodniku AW, 
który na torze w Bahrajnie to-
czył zacięty bój o obronę ty-
tułu Mistrza Świata. Ostatecz-
nie w finałowym pojedynku 
Karol uległ reprezentantowi 
Hiszpanii, ale dla nas jego ty-
tuł Wicemistrza Świata jest 
nie mniej cenny od ubiegło-
rocznego i napawa niewypo-
wiedzianą dumą.

TOMASZ MAŃKOWSKI 
Dokończenie 

w następnym numerze

Rok pełen atrakcji na Torze „Poznań” (1)

Pod wieloma względami rok 2016 był dla Automobilklubu Wielkopolski 
przełomowy… 

Hyundai zaprasza do odwiedzenia 
swoich salonów w całej Polsce i zapo-
znania się z aktualną ofertą Wyprze-
daż Plus 2016, dotyczącą modeli wy-
produkowanych w 2016 roku. 

W zależności od wybranego mo-
delu klient może liczyć na rabat wy-
noszący od 4.000 zł dla najmniejsze-
go Hyundaia i10 do nawet 24.000 zł 
dla najwyższej wersji wyposażenio-
wej premium SUV-a Santa Fe. 

Przykładowo klient, który zde-
cyduje się na zakup najbardziej po-
pularnego modelu Hyundai Tucson 
z silnikiem 1.7 CRDi 115KM otrzyma 
upust 10.000 zł. Atrakcyjny sedan 
Elantra, odnotowujący na polskim 
rynku najwyższą sprzedaż w porów-
naniu z innymi europejskimi kraja-
mi, dostępny jest teraz w cenie niż-
szej o 9.000 zł.  

Zimowa wyprzedaż Hyundaia
Upust w wysokości 6.500 zł 

przewidziany jest także dla mo-
delu i20 – reprezentującego seg-
ment B. Dodatkowo, jest on do-

stępny także z pakietem wyposa-
żenia Drive (komplet felg alumi-
niowych 15 cali) w promocyjnej 
cenie 1.200 zł.  

Każdy z modeli (za wyjątkiem 
modelu IONIQ) został także ob-
jęty programem atrakcyjnego fi-
nansowania stanowiącym dowol-

ny kredyt: kredyt od 0%, 50x50, 
3 x 33 lub kredyt Hyundai Non-
-stop Auto.

Jednocześnie marka proponu-
je także premię za odkup, która wy-
nosi od 2.000 do 4.000 zł, a tak-
że korzystny pakiet ubezpieczenio-
wy stanowiący 2,99% wartości sa-
mochodu. 
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Dacia Sandero zdobywa laur 
W trakcie ceremonii rozdania nagród w Londynie, Dacia Sandero po raz 
piąty z rzędu została przez czasopismo „What Car?” uhonorowana tytu-
łem „Najlepszego małego samochodu do 12 000 funtów”. Model Sandero 
po raz pierwszy otrzymał tę nagrodę w 2013 roku po wejściu Dacii na 
brytyjski rynek, potem zaś nagradzany był ponownie w latach 2014, 
2015 i 2016. Po wprowadzeniu wielu ulepszeń, w 2017 został nagrodzony 
ponownie potwierdzając, że potrafi jak żaden inny łączyć praktyczność, 
wygodę i niskie koszty eksploatacji.

Steve Huntingford, redak-
tor pisma „What Car?”, tak 

wyjaśnia nieprzerwaną domi-
nację Dacii Sandero w tej ka-
tegorii: 

- W żadnym innym no-
wym samochodzie nie znaj-
dzie się tyle przestrzeni za 
takie pieniądze. Po niedaw-
nym liftingu auto zyskało od-
świeżone wnętrze, zdecydo-
wanie wyższej jakości. Obec-
nie Sandero daje też wię-
cej przyjemności kierowcy: 
układ kierowniczy został do-
pracowany, a zawieszenie 
jest zaskakująco komforto-
we jak na tak przystępny ce-
nowo pojazd.

Komentując wynik kon-
kursu, Louise O’Sullivan, sze-

fowa brytyjskiego oddziału 
Dacii, powiedziała: 

- Ogromnie się cieszymy, 
że po raz piąty z rzędu sędzio-
wie konkursu „What Car?” 
docenili model Sandero. 
Dzięki modernizacji nadwo-
zia i wnętrza kabiny, a także 
podwyższonemu standardo-
wi wyposażenia, Nowa Dacia 
Sandero zapewnia klientom 
jeszcze bardziej doskonały 
stosunek zalet użytkowych 
do ceny, pozostając przy tym 
niezmiennie najbardziej przy-
stępnym cenowo nowym sa-
mochodem w Wielkiej Bry-
tanii.

Dacia Sandero to pięcio-
drzwiowy hatchback, które-
go ceny zaczynają się od 5.995 

funtów brytyjskich i jest naj-
tańszym nowym samocho-
dem, jaki można obecnie ku-
pić w Wielkiej Brytanii. Dzię-
ki nowemu wnętrzu i odświe-
żonym elementom nadwo-
zia, samochód zyskał bardziej 
eleganckie i nowoczesne wy-
kończenie, zarazem zapew-
niając klientowi dodatkowe 
korzyści. Jest też niezwykle 
praktyczny.

Nagroda w konkursie sta-
nowi dla Dacii kontynuację 
nieprzerwanego pasma suk-
cesów, z których ostatnim 
było sprzedanie na brytyj-
skim rynku 26.499 nowych 
pojazdów w rekordowym 
pod względem obrotów ro-
ku 2016.

Parking bez… parkingowego
USI Spółdzielnia Wielobranżowa administrująca parkingi w Poznaniu, 
w tym na Winogradach, w styczniu 2017 roku oddała do użytku, jako 
pierwsza w kraju,  trzy nowoczesne parkingi, dwa na os. Wichrowe Wzgó-
rze oraz jeden na os. Zwycięstwa.

Parkingi te są miejscami 
gdzie wszystko jest pod 

całkowitą kontrolą, gdzie 
dokumentowana jest każda 
obecność, a kierowcy mają 
pewność, iż ich pojazdy są 
absolutnie bezpieczne.

Parkingi składają się z sys-
temu monitorującego, ogro-
dzenia, automatyki wjazdo-
wej i wyjazdowej oraz ko-
rzystnego dla właścicieli po-
jazdów ubezpieczenia.

W ramach tego syste-
mu miejsca parkingowe obję-
te są 24-godzinnym monito-
ringiem, pracownicy którego 
w razie konieczności wysyłają 
grupę interwencyjną. Kame-
ry obsługujące parking skon-
centrowane są na tym bezob-
sługowym obiekcie i natych-
miast wychwytują każdą prze-
bywającą tam osobę. Opera-
tor ma możliwość automatycz-
nego wzmocnienia czujności 
i błyskawicznego wysłania po-
mocy.

Kompletność techniczno-
-prawna nowych obiektów 
gwarantuje, iż zachowują one 
status parkingu strzeżonego.

Dzięki nowoczesnym roz-
wiązaniom technicznym klien-
ci korzystający z tego rozwiąza-
nia zyskują: pełne ubezpiecze-
nie obejmujące parking strze-
żony; szybką i nowoczesną ob-
sługę; wysokiej klasy monito-
ring gwarantujący lepszy nad-
zór i wyższej jakości dokumen-
tację; brak dostępu osób trze-
cich; pełną dokumentacje fil-
mową obecności grup inter-
wencyjnych, obsługi, kierow-
ców i osób towarzyszących; 
błyskawiczną reakcję grup in-
terwencyjnych dzięki wyczule-

niu na każdy ruch na obiekcie; 
niezmienność ceny przy jedno-
czesnym i znaczącym wzroście 
bezpieczeństwa.

USI Spółdzielnia Wie-
lobranżowa prowadzi usłu-
gi w zakresie ochrony mienia 
i zabezpieczenia techniczne-
go. Obok klasycznej ochrony 
prowadzi wyspecjalizowane 
jej formy jak monitoring sys-
temów alarmowych, ochrona 
wartości pieniężnych, inkaso, 
utargów sklepowych. Firma 
projektuje, montuje i serwisu-
je systemy alarmowe, w tym 
telewizję przemysłową i prze-
ciwpożarową. Dodatkowo fir-
ma oferuje usługi sprzątania 
pomieszczeń biurowych, han-
dlowych, przemysłowych, ma-
gazynowych i użyteczności pu-
blicznej. (na)
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Aktorzy w MitsubishiAktorzy w Mitsubishi
Znakomici aktorzy – Anna Cieślak i Maciej Stuhr, którzy 

od roku pełnią role ambasadorów marki Mitsubishi Motors 
w Polsce, odebrali w salonie Mitcar kluczyki do nowych mo-
deli Mitsubishi ASX 2017 (A. Cieślak) i Outlander PHEV 2017 
(M. Stuhr). Aktorzy podsumowali także pierwszy, obfitują-
cy w przygody, rok współpracy i ujawnili plany związane ze 
współpracą z firmą w bieżącym roku.

Fiat Ducato dla Muzeum w Oświęcimiu
W 72. rocznicę wyzwolenia Auschwitz Fiat przekazał Fiata Ducato Mu-
zeum w Oświęcimiu. Z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu 2017, 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) kontynuuje dwuletnią już współpracę 
z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Podczas uroczystości, któ-
ra odbyła się 27 stycznia na 
terenie Miejsca Pamięci Au-
schwitz-Birkenau, przekazano 
do użytku Działu Konserwa-
cji Muzeum Fiata Ducato, któ-
ry posłuży w pracach konser-
wacyjnych na terenie całego 
obiektu.

Samochód został przeka-
zany w imieniu FCA i Fiat Pro-
fessional przez Gruppo Diri-
genti Fiat dyrektorowi Mu-
zeum Piotrowi Cywińskiemu, 
którego reprezentowała Anna 
Skrzypińska, wicedyrektor Mu-
zeum.

Dzień Pamięci o Ofiarach 
Holocaustu ustanowiony 1 li-
stopada 2005 przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ, upamięt-
nia wszystkie ofiary Holocau-
stu. Wyznaczenie daty obcho-
dów na dzień 27 stycznia było 
podyktowane faktem, że tego 
dnia w 1945 roku oddziały Ar-
mii Czerwonej wyzwoliły obóz 
koncentracyjny i zagłady Au-
schwitz-Birkenau.

Ofiarowany Fiat Ducato do-
łącza do Jeepa Renegade oraz 
Fiata 500X AWD, które zosta-
ły przekazane w styczniu 2015 
roku, w celu wsparcia ochrony 
Muzeum. To właśnie wtedy, 
podczas gdy niektórzy człon-
kowie Gruppo Dirigenti Fiat 
zwiedzali tereny byłego obo-
zu, zrodził się pomysł współ-
pracy pomiędzy FCA, Gruppo 
Dirigenti Fiat oraz Państwo-
wym Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau. Przy tej okazji uczest-
nikom zostały pokazane rów-
nież rysunki odkryte na terenie 
obozu koncentracyjnego, wy-
konane przez anonimowego 
więźnia. W maju następnego 
roku, rysunki te stały się mo-
tywem przewodnim projek-
tu w ramach partnerstwa po-
między stowarzyszeniem Po-
ciąg Pamięci a Gruppo Dirigen-

ti Fiat, nazwanego „Na kartach 
pamięci: karawana”.

Wspierany przez region 
Piemontu i zrealizowany we 
współpracy z wydawnictwem 
Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau projekt to 
innowacyjna idea Fiata Duca-
to udostępnionego przez Fiat 
Professional. Samochód wy-
posażony jest w „objazdową” 
bibliotekę z łatwością rozpo-
znawalną poprzez logo akcji, 
w której przewożone były setki 
książek i dokumentów - w tym 
wystawę prezentującą rysunki 
anonimowego więźnia. 

Samochód ten odwiedzał 
biblioteki, szkoły, stowarzy-
szenia i place  we Włoszech 
i całej Europie. W ten niezwy-
kle wartościowy pod wzglę-
dem kulturowym i edukacyj-
nym projekt zaangażowały się 
tysiące ludzi w różnym wie-
ku, nadając wartość i promu-
jąc książkę jako nieodzowne 
narzędzie do poznania opo-
wieści tych, którzy przeżyli Ho-
locaust.

Przekazanym 27 stycznia 
samochodem jest Fiat Ducato 
Maxi Furgon 2.3 MJT II o mocy 
130 KM, wyposażony dodatko-
wo w zabezpieczenie przedzia-
łu ładunkowego.


