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Tak, martwię się o Polskę. I nie 
jestem w tym martwieniu się 

sam. Martwi się o Polskę wybitna 
aktorka Krystyna Janda, martwi się 
Marek Woźniak, marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego, martwi 
się wielu ludzi, choć nie powiem, że 
wszyscy i nie napiszę, że martwi się 
suweren albo cały naród. Bo słowa 
są ważne, bo prawda jest ważna – 
zabrzmiało to trochę staroświec-
ko w kontekście dokonań PTV Info 
w ciągu ostatnich dwóch lat, ale 
nic na to nie poradzę, ciągle w to 
wierzę... 
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JJestem estem 
optymistoptymistąą. . 
Ale umiarkowanymAle umiarkowanym……
Rozmowa z MARKIEM WORozmowa z MARKIEM WOŹŹNIAKIEM, NIAKIEM, 
marszamarszałłkiem Wojewkiem Wojewóództwa dztwa 
WielkopolskiegoWielkopolskiego



22 listopada 20172

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

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 

100 procent satysfakcji
Prezentujemy 2 nowe kremy DERMIKA dla mężczyzn 100% for 

Men POWERSTARTER: Żel &peeling & maska mentolowa 3w1 
oraz Nawilżający hydrokrem do twarzy 2w1. Kremy przeciwstarze-
niowe mają lekkie, przyjemne konsystencje, łatwo się rozprowadza-
ją i szybko wchłaniają. Zostały dopasowane do potrzeb skóry męż-
czyzn w różnym wieku, aby zapewniać 100% satysfakcji z użycia. 
Pobudzająca tauryna zaczerpnięta z morza stymuluje pracę mito-
chondriów – akumulatorów komórek skóry, zaopatrując je w ener-
gię. Poprawia kondycję i nawilżenie, redukuje oznaki zmęczenia 
i zmarszczki. Calminator z mięty pieprzowej łagodzi pieczenie po 
goleniu, odświeża i zmiękcza. Pył wulkaniczny z Turcji oczyszcza 
i wygładza skórę. Cena 29-49 zł, 100 ml.

Wygładzanie i odnowa

Wyjątkowość 
p i e l ę g n a -

cji Dermika Hy-
dralogiq wynika 
z technologii, któ-
ra złuszcza naskó-
rek i jednocześnie 
go odbudowuje. Skóra staje się nie tylko gład-
ka w dotyku, ale też zrewitalizowana i mocno 
nawilżona, jak po zabiegach profesjonalnej 
hydradermabrazji. Serię jako nowość wzbo-
gacają dwa kremy dla cery dojrzałej 40+. En-
zymatyzny krem stymulator odnowy na noc 
i Enzymatyczny krem korektor zmarszczek na 
dzień.  Zawierają enzym, który złuszcza naskó-
rek. Kompleks fitosfingozyny i kwasu salicylo-
wego stymuluje syntezę kolagenu i fibryliny 
– białek odpowiedzialnych za jędrność i ela-
styczność skóry. Dodatkowo olej canola łago-
dzi podrażnienia, a ekstrakt z kwiatu porce-
lanowego odnawia skórę i dodaje jej blasku.  
Cena 69 zł, 50 ml.  

Intensywna regeneracja
Korzystając z wieloletniego doświadczenia w pielęgnacji wymagającej skóry suchej i wraż-

liwej, eksperci Emolium we współpracy z dermatologami opracowali linię - Emolium Skin 
Repair® dla skóry wymagającej silnego nawilżenia, odżywienia lub skóry dojrzałej, tracącej gę-
stość w wyniku zmian hormonalnych. Preparaty działają intensywnie naprawczo - regenerują-
co, wspomagają odnowę komórkową i wzmacniają strukturę naskórka. W skład serii wchodzą: 

Dermonaprawczy balsam do ciała® - koi, nawilża i odżywia (zawiera Prebiotyk 
Biolin, kompleks 10 witamin, kompleks hy-

droaktywny) - 39,90 zł (200 ml), Dermona-
prawczy krem do stóp® (10 witamin, 
prebiotyk, wyciąg z rokitnika) - 27,90 

zł (100 ml), Dermoodnowa dla rą-
k® - przynosi natychmiastową ulgę,  
nawilża, odżywia, redukuje podraż-
nienia, pęknięcia i uczucie świądu - 
24,60 zł (40 ml), Dermonaprawczy 
krem na dzień® i Aktywna odnowa 
na noc® (ceramidy roślinne, kwas 
hialuronowy, niezbędne nienasyco-
ne kwasy tłuszczowe, fitoestrogeny 

z soi) - 48,90 zł (50 ml).

Bez śladów na ubraniu

Ulubiony t-shirt, 
biała koszula czy 

mała czarna? Czar-
no-białe stylizacje 
sprawdzą się pod-
czas każdej pory ro-
ku. NIVEA dobrze to 
wie, dlatego eksper-
ci Beiersdorf’u, ja-
ko pierwsi na świe-
cie, stworzyli linię an-
typerspirantów, któ-
ra chroni ubrania od 
czerni do bieli NIVEA 
Invisible Black&White. Teraz dostępna jest 
w świeżym wariancie zapachowym – FRESH. 
Pomoże zadbać o ochronę antyperspiracyjną 
i odświeżyć styl, od czerni do bieli. Antyper-
spirant NIVEA Invisible Black&White FRESH 
dostępny jest w formie spray’u i roll-on’u; nie 
zawiera alkoholu ani sztucznych barwników. 
Cena 11.99 -spray 150 ml.

7 patentów na piękne włosy

Aż 7 oczekiwań Polek względem produk-
tów do pielęgnacji i stylizacji włosów spełnia 

Ekspresowa regenerująca odżywka w spray-
’u NIVEA Hairmilk 7+: ułatwia rozczesywa-
nie, nawilża, pielęgnuje, wzmacnia i regene-
ruje, a przy okazji chroni, dodaje blasku i ob-
jętości w trakcie zabiegów stylizacyjnych. Pro-
teiny mleka, wzmacniają od środka i wygładza-
ją powierzchnię włosa, nadając mu sprężystość. Eucerit® 
uszczelnia powierzchnię włosa. Odżywka przede wszystkim 
regeneruje i ułatwia rozczesywanie zaraz po nałożeniu na mokre 
włosy. To nowoczesny, błyskawiczny kosmetyk. Może być też sto-
sowana na suche włosy – dla odświeżenia fryzury w ciągu dnia. 
Dostępna jest w 3 wersjach – dla włosów cienkich, normalnych 
i grubych. Cena 14,99 zł, 200ml.

Wygładza zmarszczki

Nowa linia przeciwzmarszczkowa OILAGE DERMEDIC  powstała do pielę-
gnacji wrażliwej skóry twarzy, szyi i dekoltu z widocznymi oznakami sta-

rzenia się (zmarszczki mimiczne, grawitacyjne, strukturalne). Olejowy 
syndet do mycia twarzy (37 zł, 200 ml) o olejowo-żelowej konsysten-
cji skutecznie zmywa makijaż i wszelkie zanieczyszczenia, nie powodu-
jąc podrażnień i nie ściąga skóry, uzupełnia niedobory składników odżyw-
czych. Odżywczy krem na dzień OILAGE przywracający gęstość skóry (57 
zł, 50 g)  przywraca jędrność, nawilżenie, gęstość, grubość, elastyczność 
i gładkość, koryguje i podnosi owal twarzy. Dzięki formule CoolPoint za-
pewnia termoregulację skóry – chłodzi i zapobiega okołomenopauzalnym 
wahaniom jej temperatury. Polecamy też  Naprawczy krem na n o c 
przywracający gęstość skóry skóry (57 zł, 50 g), który 
zwalcza zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny sta-
rzenia się i odwraca okołomenopauzalne starze-
nie się skóry.

Skoncentrowany krem przeciwzmarszcz-
kowy pod oczy OILAGE  (40 zł, 15 g).

Ładunek energii

Dla młodych kobiet, które chcą aby ich skóra „naładowała baterie” lub dla ko-
biet, u których na twarzy pojawiły się pierwsze zmarszczki powstała linia SO-

RAYA Taurynowa Energia. Roślinna Tauryna doładowuje energią fibroblasty, sty-
mulując ich centra energetyczne, w efekcie redukuje zmarszczki. Cukier morski 
nawilża szybciej i skuteczniej niż kwas hialuronowy. Aktywnie stymuluje syntezę 
ceramidów w naskórku i regeneruje go. Składniki dodatkowe to: Smooth-matt 
complex (krem do cery normalnej i mieszanej) wygładza i matuje skórę, Ultra-
-soft complex (krem do cery suchej i wraż-
liwej) - skóra jest gładka i miękka w doty-
ku, Energy shine complex  (krem pod oczy)  
rozświetla, usuwa oznaki zmęczenia, Kofe-
ina (serum) usuwa oznaki zmęczenia i przy-
wraca skórze zdrowy, świeży wygląd. Cena 
od 19,90 zł.

Jedwabiste pianki

Jedwabisty mus do mycia ciała pod prysznic NIVEA o zapachu rabarbaru i mali-
ny. Pielęgnuje skórę dzięki ekstraktom z naturalnego jedwabiu, pozostawiając ją 

miękką i gładką. Dzięki formule lekkiego piankowego musu pozwala na przyjemną 
pielęgnację i wystarcza na 2 razy dłużej niż tradycyjne produkty. Polecamy też mus 
NIVEA o zapachu cytryny i moringa. Cena 13,99 zł / 200 ml.

Kat Von D nasycone pigmentami 
Światowy fenomen czyli marka Kat Von D, stworzona przez jedną z najbardziej znanych ta-

tuażystek na świecie, jest już dostępna w Polsce, wyłącznie w perfumeriach Sephora. Ko-
smetyki marki są trwałe, mocno napigmentowane i wegańskie. Gwiazdy i blogerki uwielbiają 
kosmetyki stworzone przez Kat. Na Instagramie śledzi ją ponad 6 milionów osób! 

Kultowa marka Kat Von D znana jest z trwałych, wyrazistych kosmetyków w odważnych ko-
lorach i efektach – od matowego po kosmicznie holograficzny, które łączą szyk dawnego Hol-
lywood z rock’n’rollowym, artystycznym. Opakowania zaprojektowane przez Kat mają gotycki 
szyk. Marka oferuje pełną gamę kosmetyków do makijażu: podkłady, korektory, cienie do po-
wiek, szminki, maskary, konturówki, kredki do oczu i brwi, palety do konturowania, perfumy 
oraz pędzle do makijażu. Produkty cenione są na świecie za doskonałą jakość i wysoką pigmen-
tację oraz łączenie skrajności: mrocznych, kobiecych klimatów oraz kolorystyki nude. Formu-
ły kosmetyków zostały opracowane z myślą o weganach, a żaden z produktów nie jest testo-
wany na zwierzętach.

Studded Kiss Lipstick – aż 39 odcieni / 95 zł - to kolekcja pomadek w wersji mat, satyna 
i brokat. Nasycona pigmentami formuła pozwala uzyskać intensywny kolor już za jednym po-
ciągnięciem. Usta zachowują miękkość dzięki antyoksydantom i witaminom A, C i E. Opakowa-
nie jest inspirowane ikoniczną, nabijaną ćwiekami bransoletką Kat.

Everlasting Liquid Lipstick – 26 odcieni / 89 zł - pomadka do ust w płynie o ultra trwałych 
pigmentach – możesz jeść, pić i śmiać się przez cały dzień! Dzięki kremowej konsystencji ide-
alnie rozprowadza się na ustach, pozostawiając matowy efekt w kilka sekund. Formuła nowej 
generacji o ekstremalnej trwałości, zawiera naturalne składniki nawilżające, takie jak witamina 
E oraz pestki słonecznika. Odcienie od klasycznego nude po najbardziej oryginalny, np. granato-
wy lub czarny. Słynny kolor Lolita jest bestsellerem wśród odcieni nude.

Shade + Light Contour Palette / 199  zł - Paleta do konturowania twa-
rzy powstała z inspiracji malarską paletą.  Zawiera 6 matowych, neutral-
nych odcieni, w tonacji ciepłej i chłodnej. Paleta zawiera ulotkę, ilustrowaną 
przez Kat, ze 
wskazówka-
mi jak pod-
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– Przygotowując się do dzisiej-
szego spotkania przejrzałem archi-
wum prasowe na temat reformy 
samorządowej, która rozpoczęła 
się w 1990 roku, a konkretnie 27 
maja tego roku pierwszymi praw-
dziwie wolnymi wyborami do rad 
gminnych. Uważa się, że jest to naj-
bardziej udana reforma w powo-
jennej historii Polski. Ale… pisano 
także, że „reforma ta była klęską”. 
Pana zdaniem, która opinia jest 
bardziej prawdziwa.

– Zdecydowanie ta mówiąca 
o sukcesie. To były dobre reformy. 
Dynamicznie została wprowadzona 
reforma za czasów rządu premie-
ra Tadeusza Mazowieckiego w 1990 
roku, która dotyczyła samorządów 
gminnych. To był początek, bo przy-
pomnijmy, że dopiero osiem lat póź-
niej, dzięki determinacji z kolei rzą-
du Jerzego Buzka, przeprowadzo-
no reformę samorządową na pozio-
mie powiatów i województw. Oczy-
wiście, to nie oznacza, że reforma 
ta wtedy się zakończyła. Ten pro-
ces był kontynuowany w następ-
nych latach, a polegał między in-
nymi na przekazywaniu samorzą-
dom kolejnych kompetencji. Ta de-
centralizacja postępowała w wielu 
dziedzinach, ale do momentu prze-
jęcia władzy przez Prawo i Sprawie-
dliwość…

– Ta reforma to same plusy?
– Jeden minus to taki, że przeka-

zywano niekiedy samorządom kom-
petencje, ale nie szły za tym pie-
niądze. To spory problem, ale sa-
ma koncepcja decentralizacji, wi-
zja Polski samorządowej sprawdzi-
ła się. Zwiększyła się świadomość 
mieszkańców, powstały wspólnoty 
zbudowane wokół historii lokalnej, 
efektywnie gospodarujące wspól-
nymi zasobami.

– Reforma samorządowa po-

legała na przełamaniu monopolu 
państwa w wielu aspektach. Pro-
blem jednak w tym, czy ludzie zda-
ją sobie sprawę z roli i znaczenia 
samorządów w dzisiejszej Polsce. 
Niekiedy mam wrażenie, że raczej 
nie.

– Dlaczego? Uważam, że ludzie 
bardzo dobrze identyfikują swoje 
sprawy z samorządem na poziomie 
gminnym. Wiedzą, że od radnych, 
ich przedstawicieli, zależy czy będą 
realizowane inwestycje na ich ulicy 
i jeszcze wiele innych kwestii. Po-
dobnie jak od wójta czy burmistrza. 
Na szczeblu gminnym ludzie chęt-
niej głosują i oddają więcej głosów 
ważnych. Samorząd powiatowy czy 
wojewódzki wzbudza mniejsze za-
angażowanie i mniejsze emocje, ale 
nie do końca słusznie. Samorząd 
wojewódzki narażony jest na naj-

Jestem optymistą. Ale umiarkowanym…
Rozmowa z MARKIEM WOŹNIAKIEM, marszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem 
studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawo-
wą nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole śred-
niej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcą-
cym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia 
na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Pozna-
niu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. 
Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od 33 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorzą-
du, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Przez prawie 
dziewięć lat pełnienia funkcji Marszałka Województwa Wielko-
polskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwo-
jem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Eu-
ropie. Aktywnie działam w strukturach Komitetu Regionów - chcę, 
aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

Źródło: www.marekwozniak.pl
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…dzisiaj ludzie widzą, że partia rządząca 
zmierza do dyktatury, która jest przecież 
czystą negacją samorządności.

my „dzięki” partii rządzącej w stro-
nę dyktatury. Lata poprzednich rzą-
dów to przykład nowoczesnego 
państwa, które się decentralizuje. 

Obecnie, po wygranych wyborach 
przez PiS, mamy do czynienia ze 
skrajną centralizacją, czyli czymś zu-
pełnie odwrotnym.

– Tak już kiedyś – niestety – 
było?

– Prawda? Dlatego nie jest wca-
le nadużyciem stwierdzenie, że ma-
my obecnie do czynienia z jakimś 
powrotem do PRL-u. Jedyna róż-
nica to taka, że dzisiaj robi się to 
bez udziału komunistów, ale model 

państwa, do którego dąży PiS jest 
jakby kalką państwa „socjalistycz-
nego”. To bezsensowny powrót do 
przeszłości, pytanie tylko, jak bar-

dzo uda się te plany zrealizować. Po 
doświadczeniach ostatnich dwóch 
lat nie wiem, na jakim etapie to się 
skończy. Wszystko jest możliwe… 
Nie boję się powiedzieć, iż nie jest 

wykluczone, że zostaną zlikwido-
wane duże województwa i powia-
ty, a wtedy nastąpi powrót do ma-
łych województw zarządzanych wy-

łącznie przez wojewodów i przybu-
dówki – coś podobnego do byłej ra-
dy narodowej.

– A gminy?
– Zostaną sprowadzone do roli 

wykonawców rządowych poleceń.
– Jest pan samorządowcem, 

który najpierw był sekretarzem 
gminy, potem zajmował się pan 
tworzeniem powiatu, był radnym 
powiatowym i wicestarostą, a od 
roku 2005 jest pan nieprzerwanie 

radnym wojewódzkim i marszał-
kiem województwa. Czy jest szan-
sa, że samorząd w Polsce się jed-
nak obroni?

– Samorząd obroni się tylko wte-
dy, kiedy będą go bronić ludzie, na-
si mieszkańcy i wyborcy. Nie ma in-
nego sposobu. Jeśli wyborcy nie po-
dejmą tego wysiłku, nie dostrzegą, 
że samorząd jest wartością kluczo-
wą i fundamentalną dla demokracji, 
to wtedy grozi nam powtórka z hi-
storii. Trzeba będzie to przeżyć…

– …trochę życia szkoda…
– …by zrozumieć, jakie to jest 

złe i nieefektywne. A wtedy zno-
wu walczyć, by dojść do demokra-
cji i samorządności. Być może taka 
lekcja jest nam potrzebna, ale zwy-
czajnie szkoda na nią czasu. Ten ro-

…mamy obecnie do czynienia z jakimś 
powrotem do PRL-u. Jedyna różnica to 
taka, że dzisiaj robi się to bez udziału 
komunistów, ale model państwa, do 
którego dąży PiS jest jakby kalką państwa 
„socjalistycznego”.

…nastąpiło zużycie koalicji PO-PSL. Ta 
koalicja stała się w pewnym momencie 
całkowicie nieatrakcyjna, a przyczyną tego 
był między innymi nieporadny przekaz  
dotyczący tego, co już zrobiliśmy, a co 
jeszcze chcemy zrobić.

większe niezrozumienie – podej-
mujemy bardzo często decyzje bar-
dziej o charakterze strategicznym 
niż szczegółowym, a najbardziej je-
steśmy rozpoznawani jako ci, którzy 
zajmują się przekazywaniem fun-
duszy unijnych. Niestety, mieszkań-
cy mylą dosyć często kompetencje 
i zakres odpowiedzialności marszał-
ka województwa i wojewody, który 
jest przedstawicielem rządu. To wy-
maga edukacji, której nie ma. Ona 
powinna być prowadzona w szkole, 
ale wygląda to bardzo kiepsko. Mar-
szałek jest wybierany, a wojewoda 
mianowany, ale… kto o tym wie.

– Ta świadomość wzrasta?
– Wzrasta, tak często bywa w sy-

tuacjach kryzysowych, bo dzisiaj lu-
dzie widzą, że partia rządząca zmie-
rza do dyktatury, która jest przecież 
czystą negacją samorządności.

– Mówił pan, że ta reforma sa-
morządowa była krocząca, rozpi-
sana na lata. Z roku na rok przy-
bywało samorządom kompetencji, 

lecz to się chyba ostatnio drastycz-
nie zmieniło. Czym to się może 
skończyć, jaką widzi pan przyszłość 
przed samorządem w Polsce?

– Wspomniałem już, że kroczy-

…PiS założył maskę dobrotliwą, kluczowi 
politycy tej partii, jak Macierewicz czy sam 
Kaczyński, nie brali udziału w tej kampanii. 
Zostali głęboko schowani, by… nie zrazić 
potencjalnych wyborców. Oszukano 
społeczeństwo mówiąc, że PiS będzie 
sprawniejszą formą cywilizowanej partii 
działającej w ramach demokratycznego 
modelu państwa.
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Smog nie jest zdrowy
Smog to jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych 
w Polsce. Aż 8 ze 100 miast o największym stężeniu zanieczyszczeń 
powietrza w naszym kraju, znajduje się w województwie wielkopolskim. 
Dlatego przygotowano kampanię społeczno-edukacyjną „Wiem, czym 
oddycham”, w ramach której zwiększy się o 300 liczbę zewnętrznych 
czujników monitorujących jakość powietrza w Polsce. Do 10 grudnia 
mieszkańcy Wielkopolski mogą głosować na lokalizacje w swoim regionie, 
w których zostaną zamontowane urządzenia.

Lista miast z Polski o naj-
większym stężeniu zanie-

czyszczeń powietrza została 
opublikowana w 2016 roku 
przez Światową Organizację 
Zdrowia. Jest na niej aż 8 
miast z województwa wiel-
kopolskiego: Kalisz, Nowy To-
myśl, Ostrów Wielkopolski, 
Gniezno, Wągrowiec, Leszno, 
Konin i Tarnowo Podgórne.

Inicjatywa „Wiem, czym 
oddycham”, która wystarto-
wała 14 listopada – w Świa-
towym Dniu Czystego Powie-
trza – ma na celu zwiększe-
nie świadomości dotyczącej 
jakości powietrza w Polsce, 
problemu smogu oraz moż-
liwości przeciwdziałania jego 
szkodliwemu wpływowi na 
nasze zdrowie i życie. 

Główną częścią projektu 
jest konkurs „Wiem, czym od-
dycham” skierowany do lo-
kalnych społeczności. W jego 
ramach powiększy się o 300 
urządzeń sieć zewnętrznych 
czujników monitorujących ja-
kość powietrza w całej Pol-
sce. Urządzenia te „na ży-
wo” przesyłają dane doty-
czące stężenia zanieczysz-

czeń w atmosferze, które 
można śledzić na kompute-
rze lub smartfonie. 150 czuj-
ników jest właśnie montowa-
nych w całej Polsce, w tym aż 
20 w województwie wielko-
polskim. Kolejnych 150 urzą-
dzeń zostanie nieodpłatnie 
udostępnionych. 

Głos każdego mieszkań-
ca Wielkopolski jest ważny. 
Od 14 listopada do 10 grud-
nia na stronie www.wiem-
czymoddycham.pl każdy 
może zgłosić miejsce, w któ-
rym ma zostać umieszczony 
zewnętrzny czujnik. 

Do udziału w akcji zapro-
szeni są mieszkańcy Wielko-

polski, którzy chcą wiedzieć, 
czym oddychają, a także 
przedszkola, szkoły, świetli-
ce, gminy, organizacje poza-
rządowe, wspólnoty i spół-
dzielnie mieszkaniowe z wo-
jewództwa.

(WHO), w kategorii zanie-
czyszczenia powietrza pyłami 
zawieszonymi PM10 i rako-
twórczym benzo(a)pirenem, 
Polska zajmuje niechlubne 
pierwsze miejsce w Europie. 
Pod względem zanieczysz-
czenia pyłami PM2,5 plasu-
jemy się na drugiej pozycji. 
Normy zanieczyszczeń wy-
znaczone przez WHO w na-
szym kraju są przekraczane 
nawet dziesięciokrotnie. Ma 

Jednocześnie rozpoczyna 
się głosowanie internetowe, 
które też potrwa do 10 grud-
nia. 100 czujników zostanie 
zamontowanych w lokaliza-
cjach z największą liczbą gło-
sów. Dlatego, im więcej gło-
sów zdobędą miejsca z wo-
jewództwa wielkopolskiego, 
tym więcej czujników zosta-
nie zamontowanych w regio-
nie. 

Na stronie www.wiem-
czymoddycham.pl, poza for-
mularzem konkursowym, in-
ternauci znajdą również ma-
teriały edukacyjne oraz po-
radnikowe dotyczące zjawi-
ska smogu i praktycznych 
sposobów przeciwdziałania 
jego szkodliwemu wpływowi 
na zdrowie. 

Statystyki dotyczące ja-
kości powietrza w Polsce są 
alarmujące. Według Świa-
towej Organizacji Zdrowia 

to poważne konsekwencje 
dla zdrowia. 

Badania naukowe i da-
ne epidemiologiczne wska-
zują, że przebywanie w śro-
dowisku o zwiększonym po-
ziomie zanieczyszczeń po-
wietrza może istotnie wpły-
wać na rozwój wielu groźnych 
chorób układu oddechowe-
go i sercowo-naczyniowego. 
Szczególnie narażone są dzie-
ci, kobiety w ciąży oraz oso-
by starsze. Jako społeczeń-
stwo nie postrzegamy jednak 
smogu jako problemu realnie 
przekładającego się na nasze 
życie i zdrowie. Tymczasem 
liczba zgonów z powodu eks-
pozycji na zanieczyszczenia 
powietrza w Polsce jest około 
dziesięć razy wyższa niż liczba 
zgonów w wyniku wypadków 
drogowych – komentują leka-
rze badający wpływu smogu 
na zdrowie. (na)

Postępowanie 
przeciwko Netii 
Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumen-
tów wszczął postępowanie 
przeciwko Netii. Ze skarg kon-
sumentów i analizy rozmów 
sprzedażowych wynika, że 
Netia, korzystając z gotowych 
baz danych  pozyskanych od 
podmiotów trzecich, może 
dzwonić z ofertą do osób, od 
których nie miała wcześniej-
szej zgody na kontakt telefo-
niczny w tym celu. 

W wielu przypadkach 
spółka próbuje pozyskać zgo-
dę konsumenta podczas 
pierwszej rozmowy. Poniżej 
cytujemy fragment rozmo-
wy pracownika Netii z konsu-
mentem: 

Netia: - Halo! Dzień do-
bry! Moje nazwisko [niezro-
zumiałe] Ilona i dzwonię z fir-
my „Netia”. Czy mam przy-
jemność rozmowy z panią Jo-
witą?

Konsument: - Tak, przy te-
lefonie.

Netia: - Witam pani Jo-

wito. Kontaktuję się tutaj 
z panią, ponieważ nasza fir-
ma w tym momencie rozsze-
rza zakres swoich propono-
wanych usług. W związku 
z czym mamy przygotowane 
dla pani różnego rodzaju ra-
baty, jak i również różne bo-
nusy złotówkowe. Czy mo-
gę zająć trzy minutki i przed-
stawić...

Zgodnie z prawem teleko-
munikacyjnym (art. 172), je-
żeli przedsiębiorca chce pre-
zentować swoją ofertę przez 
telefon, musi już przed pierw-
szą rozmową mieć jego zgodę 
na kontakt w celach marke-
tingu bezpośredniego. 

Postępowanie przeciw-
ko Netii może zakończyć się 
stwierdzeniem stosowania 
praktyki naruszającej zbioro-
we interesy konsumentów, 
nałożeniem kary finansowej, 
której maksymalny wymiar to 
10 procent. obrotu Netii oraz 
nakazem zaniechania takich 
praktyk.

WARTO WIEDZIEĆ
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Frank ogłosił publicznie, że 
12 tego miesiąca Adolf Hitler 
z części zajętych przez Wehr-
macht ziem polskich utwo-
rzył Generalne Gubernator-
stwo i jemu powierzył obo-
wiązki generalnego guberna-
tora. Frank na stolicę tego 
w pełni zależnego od Rzeszy 
tworu administracyjnego wy-
brał Kraków, gdzie na dzień 
przed uroczystym wjazdem 
gubernatora do miasta, za-
planowanym na 7 listopada, 
doszło do wydarzenia, które 
głośnym echem odbiło się na 
całym świecie. 

3 listopada 1939 roku 
rektor Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego profesor Tadeusz 
Lehr-Spławiński, który – re-
alizując uchwałę Senatu UJ 
z 19 października – przygo-
towywał uczelnię do rozpo-
częcia roku akademickiego 
1939/1940, otrzymał pisem-
ne wezwanie do gmachu by-
łego domu studenckiego przy 
ulicy Pomorskiej 2. Pismo no-
siło nagłówek Sicherheitspoli-
zei-Einsatzkommando, a pod-
pisał je niejaki Müller. 

Nie zapytali o pozwolenie…
Wbrew pozorom, „Sonderaktion Krakau” nie jest 
kryptonimem tej zbrodniczej akcji hitlerowców, 
którą śmiało można uznać za zbrodnię założy-
cielską Generalnego Gubernatorstwa. Nazwę tę 
wymyślono dopiero w latach 60. XX wieku. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

W czwar-
tek, 26 

października 
1939 roku, 
minister Rze-
szy bez teki, 
doktor Hans 

Rektora UJ przyjął – jak 
później napisał profesor Lehr 
Spławiński – „młody, przy-
stojny, choć niemiłej powierz-
chowności oficer policyjny”. 
Zadał kilka pytań o sprawy 
uniwersytetu i zażądał, by 
rektor zwołał zebranie profe-
sorów i wykładowców tej naj-
starszej polskiej uczelni. Za-
mierzał nań przedstawić kra-
kowskim akademikom stosu-
nek Rzeszy Niemieckiej i naro-
dowego socjalizmu do spraw 
nauki i szkolnictwa wyższego. 
Zebranie rektor zwołał na go-
dzinę 12:00 szóstego listopa-
da. 

Ponad 140 profesorów, 
docentów, asystentów, lekto-
rów i studentów Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego oraz cie-
kawych niemieckiego stano-
wiska 21 naukowców Akade-
mii Górniczej, a także poje-
dynczych pracowników na-
ukowych krakowskiej Akade-
mii Handlowej, Uniwersyte-
tu Stefana Batorego w Wilnie 
i Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego tego dnia stawi-
ło się w Collegium Novum UJ. 
Wielu na tę okazję ubrało naj-
lepsze garnitury. I tylko nie-
liczni żywili jakieś obawy. Nie-
których zaniepokoił zwłaszcza 
kordon policji otaczający Col-
legium Novum. 

W samo południe na salę 
wszedł młody oficer w stop-
niu sturmbannführera (ma-
jora) SS, w którym profesor 
Lehr-Spławiński rozpoznał 
Müllera. Jego przemówie-
nia nikt nie nagrywał, ani nie 

gim wobec Rzeszy Niemiec-
kiej. Zresztą Uniwersytet Ja-
gielloński był zawsze centrum 
propagandy antyniemieckiej. 
Uważajcie się za aresztowa-
nych. Zostaniecie przewiezie-
ni do obozu, gdzie będziecie 
pouczeni o prawdziwej wa-
szej sytuacji. Pytań nie należy 
stawiać żadnych. Proszę, aby 
panie wyszły. Odtransporto-
wanie zaczyna się natych-
miast. Sądzę, że pan rektor 
zechce pochód rozpocząć”. 

Rzeczywiście, dwie ko-
biety: Helenę Willman-Gra-
bowską i Jadwigę Wołoszyń-
ską zwolniono do domów, 
a pozostałych uczestników 
zebrania oraz sześć przypad-
kowo przebywających w Col-
legium Novum osób, w su-
mie 183, zagoniono do sa-
mochodów ciężarowych, któ-
rymi przewieziono do więzie-
nia krakowskiego na Monte-
lupich, skąd trafili do więzie-
nia w Breslau (Wrocławiu). 

„W pierwszym okresie [na-
ukowcy] traktowani byli tak, 
jakby hitlerowcy nie bardzo 
wiedzieli, co mają z nimi zro-
bić” – napisał Czesław Madaj-
czyk w pracy „Faszyzm i oku-
pacje 1938–1945”. Wszystko 
zmieniło się, gdy transportem 
kolejowym przewieziono ich 
do obozu koncentracyjnego 
Sachsenhausen-Oranienburg 
koło Berlina. Profesor Jan 
Marian Gwiazdomorski po la-
tach właśnie to zdarzenie za-
liczył do najcięższych prze-
żyć: „Moment przeprowadze-
nia nas z dworca do obozu 
Sachsenhausen to najstrasz-
liwsze wspomnienie z tam-
tych dni. Pędzono nas w mor-
derczym tempie, między nami 
byli ludzie starzy, chorzy, któ-
rzy upadali ze znużenia, bito 
ich i tłuczono kolbami”. 

Dzisiaj wiemy więcej niż 

FOT. 2X� � LESZEK ADAMCZEWSKI 
Zabytkowy budynek Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie 6 listopada 1939 
roku Niemcy aresztowali 183 uczonych przybyłych, by wysłuchać „wykładu” sturmbannführera 
SS Müllera.

stenografował i dlatego w hi-
storiografii krąży kilka wersji 
wystąpienia tego gestapow-
ca. Prawdopodobnie najbliż-
sza prawdy jest ta, którą 24 
października 1986 roku w ty-
godniku „Perspektywy” opu-
blikowała Jolanta Adamska. 
Oto ona: 

„Moje panie i panowie! 
Przez to, że usiłowaliście pra-
cować w zakładach oraz pro-
wadzić egzaminy nie pyta-
jąc nas o pozwolenie, przez 
to, że usiłowaliście otworzyć 
uniwersytet nie pytając nas 
o zgodę, daliście dowód, że 
nie orientujecie się w sytuacji, 
w jakiej uniwersytet znajdu-
je się obecnie i to co najmniej 
do końca wojny. Wasze usi-
łowania prowadzenia egza-
minów i otwarcia uniwersyte-
tu są aktem złośliwym i wro-

10 stycznia 1940 roku cór-
ka założyciela wielkiego wło-
skiego dziennika „La Stampa” 
Luciana Prassati-Gawrońska, 
od ośmiu lat żona polskie-
go dyplomaty Jana Gawroń-
skiego, złożyła wizytę Benito 
Mussoliniemu w Pałacu We-
neckim w Rzymie. Jeśli wie-
rzyć zapiskom Luciany, Du-
ce miał wówczas powiedzieć: 
„Rzymianie budowali, cywi-
lizowali, uczyli. Ci współcze-
śni konkwistadorzy [Musso-
lini miał na myśli Niemców 
– przyp. L. A.] potrafią tylko 
niszczyć i dopuszczać do ha-
niebnych postępków w rodza-
ju przetrzymywania [...] pro-
fesorów w Oranienburgu. Je-
den z nich ma osiemdziesiąt 
lat. To skandal!”. 

Luciana zasugerowała go-
spodarzowi Pałacu Weneckie-
go, by jako sojusznik Rzeszy 
wstawił się za krakowskimi 
profesorami. „Powiadomiłem 
już Berlin, że nie będę tolero-
wał podobnych działań” – od-
powiedział Duce, który ponoć 
osobiście zatelefonował w tej 
sprawie do Adolfa Hitlera. 

To głównie dzięki inter-
wencji Mussoliniego 101 
uczonych zwolniono 8 lutego 
1940 roku, a młodszych na-
ukowców 4 marca przewie-
ziono do KL Dachau, skąd po 
19 miesiącach również więk-
szość zwolniono, a niektó-
rych, jak Wiktora Ormickie-
go, zamordowano. Wojenno-
-obozowej gehenny nie prze-
żyło jednak trzynastu akade-
mików, a kilku innych zmarło 
wkrótce po powrocie do Kra-
kowa. Jako pierwszy 24 grud-
nia 1939 roku zmarł profe-
sor Akademii Górniczej Anto-
ni Meyer, a cztery dni później 
były rektor UJ profesor Sta-
nisław Estreicher. W następ-
nych dniach zmarli miedzy in-
nymi zoolog Michał Siedlecki, 
anatom Kazimierz Kostaniec-
ki i historyk literatury Ignacy 
Chrzanowski. 

Z Krakowa jednak dużo 
wcześniej odwołano sturm-
bannführera SS Müllera. Sta-
ło się to już w końcu listo-
pada 1939 roku. Wrócił do 
Wilhelmshaven, skąd w paź-
dzierniku 1940 roku przenie-
siono go do berlińskiej cen-
trali Głównego Urzędu Bez-
pieczeństwa Rzeszy na sta-
nowisko kierownika referatu 
B4 w Urzędzie III RSHA, gdzie 
zajmował się między innymi 
sprawami przesiedleń lud-
ności. Po krótkim incydencie 
służby w zbrodniczych forma-
cjach jednej ze specjalnych 
grup operacyjnych policji bez-
pieczeństwa i służby Bezpie-
czeństwa SS (Einsatzgruppe) 
na okupowanych terenach 
Związku Radzieckiego, Bru-
no Müller zjawił się w Stet-
tinie (Szczecinie) z nomina-
cją na szefa placówki gesta-
po (Staatspolizeistelle). Swe 
nowe obowiązki objął 2 grud-
nia 1941 roku. Ale to już inna 
historia... 

za swego życia dowiedzieli 
się aresztowani przez Mülle-
ra akademicy, wśród których 
było 75 profesorów – uczo-
nych światowej sławy. Wie-
my, że Müller to było praw-
dziwe nazwisko 34-letniego 
wówczas sturmbannführe-
ra SS i kierownika urzędu ge-
stapo w Wilhelmshaven, Bru-
no Müllera. I wiemy, że to 
nie on był inicjatorem prze-
prowadzenia akcji, którą w la-
tach 60. XX wieku nazwano 
„Sonderaktion Krakau”. Stał 
za nią sam gubernator Hans 
Frank, naciskany przez mini-
strów Rzeszy: oświecenia pu-
blicznego i propagandy Jose-
pha Goebbelsa oraz nauki, 
wychowania i oświaty ludo-
wej Bernharda Rusta. Polece-
nie aresztowania profesorów 
wydał Müllerowi pochodzą-
cy z Hamburga brigadefüh-
rer SS Bruno Streckenbach, 
który w połowie październi-
ka 1939 roku został dowódcą 
policji bezpieczeństwa i Służ-
by Bezpieczeństwa SS na te-
renie przyszłego GG. 

Streckenbach nie przeka-
zał jednak Müllerowi żadnych 
szczegółów, przeprowadzenie 
aresztowania uzależniając od 
jego pomysłowości i inwencji. 
Wszystko wskazuje, że to wła-
śnie Müller wymyślił formę 
„wykładu”. I nie pogłaskali go 
za to przełożeni. W co dopie-
ro powstałym Głównym Urzę-
dzie Bezpieczeństwa Rzeszy 
(RSHA) uznano, że Bruno Mül-
ler niczego właściwie nie roz-
wiązał, a Rzeszy przysporzył 
tylko kłopotów. Sprawa aresz-
towania krakowskich profe-
sorów odbiła się bowiem gło-
śnym echem w prasie świato-
wej. U władz niemieckich in-
terweniowało wiele sław na-
uki, wstawiając się za polski-
mi kolegami. 

Hol Collegium Novum UJ. To po widocznych na zdjęciu schodach hitlerowscy żandarmi pędzili 
sędziwych profesorów krakowskich uczelni 
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TAK  MYŚLĘ

Tak, mar-
twię się 

o  Po l s kę . 
I nie jestem 
w tym mar-
twieniu się 
sam. Mar-
twi się o Pol-

Martwię się o Polskę

skę wybitna aktorka Krystyna 
Janda, martwi się Marek Woź-
niak, marszałek Województwa 
Wielkopolskiego, martwi się 
wielu ludzi, choć nie powiem, że 
wszyscy i nie napiszę, że martwi 
się suweren albo cały naród. Bo 
słowa są ważne, bo prawda jest 
ważna – zabrzmiało to trochę 
staroświecko w kontekście do-
konań PTV Info w ciągu ostat-
nich dwóch lat, ale nic na to nie 
poradzę, ciągle w to wierzę. 

Partia rządząca zmienia 
Polskę i – co jest moim zdaniem 
bardziej niepokojące – zmienia 
Polaków. Wprawdzie nie ma 
się czemu dziwić, bo głównym 
hasłem wyborczym tej partii 
w 2015 roku była „dobra zmia-
na”, problem jednak w tym, 
iż martwię się, że ta zmiana 
wcale nie jest dobra. No, oczy-
wiście, dobra jest dla Misie-
wiczów, Przyłębskich (w nor-
malnym kraju żadne z tej pa-
ry nie zostałoby ambasadorem 
w Niemczech i prezesem Trybu-
nału Konstytucyjnego), podłych 
karierowiczów, którzy gotowi 
są zrobić i powiedzieć wszyst-
ko, innymi słowy dla ludzi ty-
pu Nikodem Dyzma, ale w tym 
gorszym wydaniu.

Fakt, Pis powołuje się ca-
ły czas na wolę narodu, na Po-
laków, na wyniki demokratycz-
nych wyborów parlamentar-
nych w 2015 roku. To prawda, 

wygrali, ale mówienie o tym, że 
z tego powodu mają prawo ro-
bić co im się tylko przyśni jest 
już co najmniej lekką przesadą 
i propagandą rodem z czasów 
stanu wojennego.

A było to tak. Był rok 2015. 
W ówczesnych wyborach par-
lamentarnych  zanotowano fre-
kwencję na poziomie 50,92 pro-
cent, co oznacza, że głosowała 
połowa do tego uprawnionych, 
których było 30.629.150 osób. 
W tamtych wyborach oddano 
głosów ważnych 15.200.671. 
Na PiS zagłosowało 37,58 pro-
cent, czyli 5.711.687 osób. Czy 
taki wynik w prawie 40-milio-
nowym kraju daje prawo do cią-
głego powoływania się na po-
parcie tzw. suwerena? Zgodnie 
z zasadami demokracji – tak, 
ale… umiar nawet w polityce 
czasami się przydaje. Umiar 
i przyzwoitość.

To, co mamy teraz zawdzię-
czamy nie tylko temu, że lu-
dzie uwierzyli w dobrą zmia-
nę, że chcieli dostać – i słusznie 
– 500+, że w kampanii zostali 
okłamani (Gowin jakoś nie zo-
stał ministrem obrony narodo-
wej, a schowany na czas kam-
panii Macierewicz i Kaczyński 
dzisiaj są na pierwszej linii), ale 
także i dlatego, że cała resz-
ta klasy politycznej dała – mó-
wiąc delikatnie - ciała. Wróć-
my znowu do wyników wybo-
rów z 2015 roku. PiS pod szyl-
dem Komitet Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość przytulił także 
partyjki Gowina i Ziobro, czyli 
był ukrytą koalicją. Leszek Miller 
utworzył koalicję Komitet Wy-
borczy Zjednoczona Lewica, któ-
ra osiągnęła wynik 7,55 procent 
(1.147.102 głosów), ale nie zdo-
była żadnego mandatu, bo nie 
przekroczyła progu wyborczego 

FELIETON 

(8%), który obowiązuje koalicje. 
Dla porównania Komitet Wy-
borczy Nowoczesna osiągnął 
wynik 7,60 procent (1.155.370 
głosów, czyli zaledwie 8.268 
więcej od lewicy), ale zdobył… 
aż 28 mandatów. To oznacza, 
że PiS posłów mógł mieć mniej 
i wtedy zapewne mniej mógłby 
zrobić. Mógł mieć mniej, gdyby 
Leszek Miller nie zauroczył się 
Panią Ogórek i myślał głową 
w 2015 roku. Szkoda, ze opozy-
cja o tych faktach nie przypomi-
na przy każdej okazji.

Tak więc wybory z roku 
2015 to dla PiS więcej szczę-
ścia niż rozumu, to zbieg sprzy-
jających okoliczności, bo par-
tii tej pomogła wygrać lewi-
ca, razem zresztą z PO, która 
zadufana w sobie, przekonana 
o swojej wyjątkowości zapo-
mniała o wyborcach i nagrze-
szyła pychą, zaniechaniem oraz 
arogancją.

Mamy więc co mamy, nie-
jako na własne życzenie, a mó-
wiąc wprost dzięki miernej kla-
sie politycznej praktycznie z każ-
dej strony, od lewicy do orto-
doksyjnej prawicy. Okazało się, 
że polska klasa polityczna (bez 
wyjątku) to zbieranina kariero-
wiczów, ludzi miernych ale wier-
nych, inteligentów tylko z na-
zwy. Ci, którzy są mądrzy i roz-
sądni w partiach politycznych 
nie mogą się przebić, bo nie gra-
ją w piłkę albo nie chodzą do ko-
ścioła, lub nie przynoszą żwirku 
dla kota.

To, co dzisiaj w Polsce jest 
psute nieomal każdego dnia 
(czasami także nieomal każdej 
nocy) będzie można naprawić. 
Trochę to potrwa, ale uda się. 
Wystarczy, by kolejne wybory 
wygrali ludzie mądrzy i  będzie-
my znowu mieli po jakimś cza-

sie uczciwą telewizję publiczną, 
prawdziwy Trybunał Konstytu-
cyjny, niezawisłe sądy, rzetel-
nych dziennikarzy, dla których 
prawda ma znaczenie, czynne 
i bierne prawo wyborcze w sa-
morządach (przedstawiony 
kilka dni temu projekt zmian 
w ordynacji wyborczej chce nie-
którym to ograniczyć) itp. To 
wszystko da się naprawić, choć 
minie zapewne kilka miesięcy, 
a szkoda, bo na taką stratę cza-
su nie zasłużyliśmy.

Mimo to jednak się mar-
twię. Martwię się o to, co się 
stało w niektórych polskich gło-
wach. Niektórzy uwierzyli, że 
są lepszymi Polakami od innych 
Polaków, że wszystko wolno, że 
prawo ma być dobre tylko dla 
nielicznych (tych z pierwszego 
sortu), że można ludzi na uli-
cy opluwać w obecności poli-
cjantów pilnujących podobno 
porządku, że można bezkarnie 
krzyczeć (poza trybem) z mów-
nicy sejmowej „zdradzieckie 
mordy, wy kanalie”, że moż-
na kłamać w żywe oczy przed 
milionami telewidzów, że moż-
na ludziom wmawiać iż czar-
ne jest białe a białe jest czarne, 
że współobywateli można poni-
żać, wyszydzać, wyrzucać z pra-
cy za sympatie polityczne…

Tej zmiany – trudno w tym 
przypadku użyć słowa „dobrej” 
– szybko się nie naprawi. W tym 
przypadku nie wystarczy od-
sunąć PiS od władzy i przegło-
sować kilka ustaw sejmowych. 
Zmiana mentalności, stosunku 
do demokracji, do prawdy, do 
zwykłej ludzkiej przyzwoitości 
potrwa latami, może nawet ca-
łe pokolenie.

Dlatego się martwię. Jak 
wielu innych.

TOMASZ MAŃKOWSKI

ZAMIAST KOMENTARZA

ŹRÓDŁO � INTERNETRYS. � SZCZEPAN SADURSKI

Twój TYDZIEŃ 
WIELKOPOLSKI 
jest pod opieką 

prawną Kancelarii 
Radcy Prawnego 

Aleksandra Orywał
www.kancelariaorywal.pl

O sytuacji w Polsce
Fundamentalne europejskie wartości są w Polsce 
zagrożone. Należy zastosować procedurę artykułu 7 
by nie dopuścić do naruszenia zasady praworządno-
ści. Procedura ta może doprowadzić do zawieszenia 
prawa głosu Polski w Radzie – mówią posłowie Parla-
mentu Europejskiego.

Parlament Europejski w zeszłym tygodniu rozpoczął formalny pro-
ces prowadzący do rozpoczęcia pierwszego etapu tzw. procedury 

art. 7 w sprawie Polski. Posłowie są zdania, że sytuacja w Polsce stwa-
rza „wyraźne ryzyko poważnego naruszenia” europejskich wartości, 
wśród nich zasady państwa prawnego, zapisanych w Traktacie.

Parlament postanowił w głosowaniu (438 za, 152 przeciw i 71 
wstrzymujących się) przygotować formalny wniosek do Rady o uru-
chomienie w odniesieniu do Polski mechanizmu prewencyjnego prze-
widzianego w artykule 7.1. Jeżeli ryzyko zostanie potwierdzone, a pol-
skie władze odmówią zastosowania się do zaleceń UE, procedura mo-
że doprowadzić do zawieszenia prawa głosu Polski w Radzie.

Parlament zgłasza wiele zastrzeżeń dotyczących demokracji i pra-
worządności w Polsce, w szczególności w odniesieniu do zasady trój-
podziału władzy, niezawisłości sądownictwa i praw podstawowych. 
Posłowie apelują w rezolucji do polskich władz o przestrzegania 
wspólnych wartości europejskich wymienionych w art. 2 TUE i w Kon-
stytucji RP oraz, między innymi, o:
-  nieprocedowanie nowych ustaw, jeżeli nie będą one w pełni gwa-

rantować niezawisłości sądownictwa;
-  pełne wdrożenie wszystkich zaleceń Komisji oraz komisji wenec-

kiej;
-  przestrzeganie zarządzenia Trybunału Sprawiedliwości UE w spra-

wie natychmiastowego zawieszenia masowych wyrębów w Pusz-
czy Białowieskiej;

-  przestrzeganie prawa do wolności zgromadzeń
-  zdecydowanego potępienia „ksenofobicznego i faszystowskiego 

marszu, który miał miejsce w Warszawie” w sobotę 11 listopada 
2017 roku;

-  o zdecydowaną obronę praw kobiet i dziewcząt poprzez zapew-
nienie bezpłatnej i dostępnej antykoncepcji bez dyskryminacji oraz 
udostępnienie antykoncepcji doraźnej bez recepty.

Zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego (Artykuł 83), 
komisja swobód obywatelskich (LIBE) będzie teraz musiała opracować 
„propozycję z uzasadnieniem”, czyli wniosek do Rady o wszczęcie po-
stepowania dotyczącego państwa prawnego i „wyraźnego ryzyka po-
ważnego naruszenia” wartości europejskich przez polskie władze.

WARTO WIEDZIEĆ
•  Dopiero po raz drugi Parlament Europejski podejmuje formalne 

kroki, aby wezwać Radę do rozpoczęcia procedury przewidzianej 
w art. 7. Zdarzyło się to po raz pierwszy w maju, w odniesieniu do 
Węgier. Procedura dotycząca tego kraju jest w toku.

•  Od stycznia 2016 r. Parlament przeprowadził pięć debat i przyjął 
trzy rezolucje (łącznie z najnowszą) dotyczące demokracji i prawo-
rządności w Polsce.

•  Dialog między Komisją a władzami polskimi prowadzony jest w ra-
mach tzw. „procedury praworządności”, rozpoczętej w styczniu 
2016 r.

•  Kolejna opinia Komisji Weneckiej na temat Polski spodziewana jest 
w grudniu.

„Nie” dla dopalaczy
Nowe substancje psychoaktywne „dopalacze” będą szybciej wy-

cofywane z rynku w UE. Ich produkcja i dystrybucja będzie podlega-
ła sankcjom karnym, tak jak w przypadku narkotyków.

Zmiany w przepisach, przyjęte przez Parlament skracają o poło-
wę czas badania ryzyka związanego z nową substancją psychoaktyw-
ną (NPS) oraz wprowadzenia środków kontrolnych w UE, jeśli jest to 
konieczne, aby nadążyć za szybkim rozwojem sytuacji na rynku.

NPS są związkami chemicznymi, które nie są nielegalne i moż-
na je otwarcie sprzedawać, mimo, że ich działanie jest podobne do 
działania nielegalnych narkotyków, takich jak kokaina, heroina, ma-
rihuana lub ecstasy. Jednak po objęciu zakazem i wycofaniu z rynku, 
produkcja, dystrybucja oraz sprzedaż substancji uznanych za niebez-
pieczne, może być zagrożona maksymalną karą, co najmniej dziesię-
ciu lat pozbawienia wolności, tak jak w przypadku innych nielegal-
nych narkotyków.

- 254 osoby zmarły w UE w 2016 roku w wyniku spożycia nowej 
substancji psychoaktywnej – powiedział Michał Boni. -  Ochrona zdro-
wia obywateli, zwłaszcza młodych, jest naszym moralnym i politycz-
nym obowiązkiem. Zapewniamy szybszą reakcję przeciwko NPS oraz 
lepszą koordynację pomiędzy krajami.



22 listopada 2017 7

Od przyszłego roku co pół godziny będą kursowały pociągi na liniach: 
do Wągrowca, Nowego Tomyśla, Jarocina i Grodziska Wielkopolskiego. 
A wszystko dzięki Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. 17 listopada udało 
się w tej sprawie wypracować porozumienie pomiędzy samorządem woje-
wództwa wielkopolskiego, miastem Poznań, powiatem poznańskim oraz 
gminami i powiatami, wzdłuż których uruchomione zostaną przejazdy 
w ramach PKM. 

Honorowi są wśród nas
14 listopada odbyła się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wielka Gala Krwiodawstwa 

i połączona była ze zbiórką krwi, w której udział wzięli poznaniacy oraz mieszkańcy powiatu. 
Udział w akcji zadeklarowały 34 osoby, lecz czynnie zaangażowało się 27 dawców, w tym 14 
pracowników Starostwa. Dzięki temu zebrano 12 litrów tego cennego daru. 

Jan Grabkowski, starosta poznański, wraz z członkami Komisji Polityki Społecznej i Ochrony 
Zdrowia Rady Powiatu w Poznaniu uhonorowali we wtorkowe popołudnie najbardziej zasłużo-
nych społeczników i krwiodawców. (KG)

OBWIESZCZENIE
 z dnia 6 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 j.t.)

Zarząd Powiatu w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu 
„Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r.” 

Zainteresowani mogą zapoznać się z zapisami „Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 
2030 r.” wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem do niniejszego dokumentu, na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

Za rok 23 pary 
co pół godziny

- To niewątpliwie nasz 
sukces. Jesteśmy dla in-
nych przykładem, jak moż-
na współpracować przy du-
żych projektach, dotyczących 
tak wiele samorządów – Jan 
Grabkowski, starosta poznań-
ski nie ukrywał zadowolenia 
podczas piątkowej konferen-
cji, która była poprzedzona 
szeregiem spotkań z zainte-
resowanymi samorządami.  

- Od rana prowadziliśmy 
rozmowy i muszę przyznać, 
że wszystkie jednostki chcą 
brać udział w Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej. Zapre-
zentowaliśmy nową meto-
dę rozliczania kosztów uru-
chomienia dodatkowo dwu-
dziestu trzech par pociągów 
na dobę – wyjaśnia Wojciech 
Jankowiak, wicemarszałek 
województwa wielkopolskie-
go. – Do 11 grudnia planuje-
my podpisanie porozumienia, 
a do końca stycznia 2018 ro-
ku dwustronnych umów, któ-

re będą uwzględniać między 
innymi szczegóły dofinanso-
wania. 

A te, jak się okazuje, są 
bardzo proste. Płacą wszyst-
kie samorządy, przez któ-
re będą przejeżdżać pociągi 
w ramach PKM. 

- Dla Poznania jest to koszt 
trzech milionów złotych rocz-
nie. Nie mam żadnych wąt-
pliwości, że warto zainwe-
stować taką kwotę, by każdy 
mógł się swobodnie poruszać 
koleją – mówi Jacek Jaśko-
wiak, prezydent Poznania. 

Dla powiatu poznańskie-
go jest to wydatek 1,5 milio-
na złotych, pozostałe gminy 
i powiaty łącznie zapłacą od 
6 do 7 mln złotych. 

- Zasada jest bardzo pro-
sta, kto nie płaci, tam pociąg 
się nie zatrzyma. Chcemy na-
szym projektem stworzyć al-
ternatywę dla samochodów. 
Kiedy dodamy do tego infra-
strukturę w postaci węzłów 

przesiadkowych, to z pew-
nością samorządy nie będą 
się wahały przyłączyć do Po-
znańskiej Kolei Metropolital-
nej – mówi Jan Grabkowski, 
starosta poznański. 

Główne cele projektu na-
zwanego „Poznańska Kolej 
Metropolitalna”,  to:

- podniesienie jakości 
i komfortu podróżowania 
mieszkańców Metropolii Po-
znań w jej obrębie,

- zmniejszenie natężenia 
indywidualnego ruchu samo-
chodowego w obrębie mia-
sta Poznania, 

- preferowanie ekologicz-
nego transportu kolejowego.

Uruchomienie Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej 
następować będzie etapami, 
począwszy od połowy 2018 
roku. Zakończenie wdrażania 
tego projektu przewidziane 
jest na 2021 rok i uzależnio-
ne jest od zakończenia re-
montów poszczególnych li-
nii kolejowych przez PKP PLK 
SA. Zadanie to będzie reali-
zowane przez samorządowe-
go przewoźnika kolejowego, 
czyli spółkę Koleje Wielko-
polskie. 

Docelowo projekt będzie 
obejmować swoim zasięgiem 
obszar w promieniu około 50 
km od Poznania, wyznaczony 
przez stacje końcowe PKM 
na poszczególnych liniach ko-
lejowych: Nowy Tomyśl, Gro-
dzisk Wielkopolski, Kościan, 
Jarocin, Wrześnię, Gniezno, 
Wągrowiec, Oborniki i Sza-
motuły. 

Katarzyna Wozińska-Gracz
FOT. � STAROSTWO POWIATOWE

Kocie oczy wyczują pieszego
 „Kocie oczka” oraz lampy, które rozświetlają się, gdy „wyczują”  piesze-
go. A wszystko po to, żeby mieszkańcy byli jeszcze bardziej bezpieczni. To 
pierwsze takie inteligentne oświetlenie w Wielkopolsce! Właśnie zaczęło 
działać na drodze powiatowej w Kicinie. 

Jan Grabkowski, starosta po-
znański, zapowiada, że jeśli 

nowy system się sprawdzi, po-
wiat poznański zamontuje go 
przy innych przejściach, głów-
nie w pobliżu szkół.

– Powiat poznański od lat 
stawia na nowatorskie koncep-
cje w zakresie bezpieczeństwa. 
Dlatego postanowiliśmy prze-
testować inteligentne oświe-
tlenie przejścia dla pieszych, 
które jest zlokalizowane w po-
bliżu miejscowej szkoły. Z no-
wego rozwiązania mogą już 
korzystać mieszkańcy Kicina - 
mówi Jan Grabkowski, starosta 
poznański.  – To działanie do-
skonale wpisuje się w program 
„Bezpieczny powiat”, który jak 
widać niesie nie tylko wymier-
ne korzyści wsparcia dla poli-
cji i straży, ale również nowo-
czesne rozwiązania techniczne 
przy naszych drogach. 

Zasada działania nowego 
oświetlenia jest prosta i opie-
ra się na trzech filarach bez-
pieczeństwa pieszego na przej-
ściu. Pierwszym, podstawo-
wym, jest to, iż po zmroku 

włączają się specjalne lampy 
oświetlające przechodniów. 
Dzięki temu ich sylwetka jest 
doskonale widoczna dla nad-
jeżdżających kierowców.  

– Drugim filarem, który po-
zwala zaznaczyć ten konflikto-
wy obszar na drodze, są do-
strzegalne z kilkuset metrów 
zainstalowane w asfalcie mi-
gające „kocie oczka”. W ten 
sposób samo przejście jest wi-
doczne z dużej odległości – 
opowiada Piotr Ratajkiewicz 
z firmy Philips Lighting Poland, 
która dostarczyła materiały 
niezbędne do budowy nowa-
torskiego oświetlenia.

Jednak na tym nie koniec! 
Trzecim filarem jest system de-
tekcji pieszego. Kiedy specjal-
ne kamery zamontowane na 
słupach „zauważają” zbliżają-
ce się osoby (nie reagują na 
samochody) – lampy zaczyna-
ją świecić z pełną intensyw-
nością. To powoduje, że kie-
rowcy muszą zwrócić uwagę 
i skupić się na obszarze zmiany. 
W ten sposób iluminacja jesz-
cze bardziej uwidacznia poja-

wienie się pieszego w obrębie 
przejścia.

– To przede wszystkim 
zmiana natężenia światła po-
winna zdecydowanie wpłynąć 
na zwiększenie czujności kie-
rowcy, a tym samym na bez-
pieczeństwo mieszkańców – 
twierdzi Marek Borowczak, dy-
rektor Zarządu Dróg Powiato-
wych w Poznaniu.

Po kilkudziesięciu sekun-
dach światła znów przyga-
sają. To jest dodatkowa ko-
rzyść. Dzięki temu system zuży-
wa mniej energii elektrycznej, 
a instalacja jest bardziej przy-
jazna dla środowiska.

Budowa inteligentnego 
oświetlenia na przejściu dla 
pieszych w Kicinie kosztowała 
30 tys. złotych (budowa trady-
cyjnego oświetlenia to wyda-
tek około 16 tys. zł, plus podłą-
czenie energetyczne). Jeśli się 
sprawdzi, będzie planowany 
montaż podobnych systemów 
także na innych przejściach.

Film i zdjęcia na 
www.zdp.powiat.poznan.pl

Katarzyna Fertsch

FOT. � 2X� TOMASZ SIKORSKI
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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

„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

NOWOŚCI WYDAWNICZE

www.dziecisos.org

Patronat medialny: 

ŚWIĘTA TO RODZINA 
NIE MAJĄ JEJ TYSIĄCE DZIECI W POLSCE
Pomóż opuszczonym dzieciom. Przekaż świąteczną darowiznę dla zastępczych 
rodzin SOS na www.dziecisos.org lub na konto 07 1240 6247 1111 0000 4975 0683

Hania, 7 lat

Reklama sfinansowana przez wydawców 
„Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”

Wszystko, tylko nie mięta 
Ewa Nowak, dla dzieci i mło-
dzieży, cena 29,90 zł,  Pró-
szynski i S-ka.

Lekko napisana, dowcip-
na pierwsza powieść jednej 
z najbardziej popularnych pi-
sarek dla młodzieży! Jej bo-
haterowie - lekko zakręco-
na rodzina Gwidoszów pod-
biła serca tysięcy młodych 
czytelników: mama (z kilku-
nastoma pomysłami na mi-
nutę, zgodnymi z najnow-

szymi trendami), tata, któ-
ry wziął sprawy we własny 
ręce i zamiast dalej być na-
uczycielem postanowił za-
jąć się ubezpieczeniami, kot 
o imieniu Pies i pies Łata... 
A przede wszystkim zabójczo 
przystojny maturzysta Kuba, 
jego dwa lata młodsza sio-
stra Malwina (dla brata – sio-
stra jak siostra) i uwielbia-
na przez bliskich przesympa-
tyczna Marysia – często naj-
trzeźwiej z rodziny myśląca... 
pięciolatka. Aż chciałoby się 
pomieszkać trochę z Gwido-
szami w ich niewielkim war-
szawskim mieszkaniu, gdzie 
nawet gdy czegoś brakuje, 
to miłości – nigdy. Będzie za-
skoczenie - Kuba w końcu po-
zna dziewczynę, która nie pa-
trzy na niego z uwielbieniem. 
Na szczęście z rodziną Gwi-

doszów nie trzeba się roz-
stawać na zawsze – powra-
ca w kolejnych książkach au-
torki. Ewa Nowak daje nam 
wszystkim – jakby mimocho-
dem – uśmiechniętą lekcję 
empatii.

Hitler. Biografia Peter Lon-
gerich, tłumaczenie Michał 
Antkowiak, literatura faktu, 
historia, cena 99,90 zł,  Pró-
szyński i S-ka.

Tyran, psychopata, wyko-
nawca „programu” ideologii 

Dzisiaj - 22 listopada, czy-
li w dniu wydania tego nume-
ru, do księgarń trafia Tekst 
- pierwsza realistyczna po-
wieść Dmitrija Glukhovsky’e-
go, autora bestsellerów: Me-
tro 2033, 2034, 2035, Futu-
re, Czas zmierzchu oraz zbio-
ru opowiadań Witajcie w Ro-
sji.  Nowa książka to proza na 
styku thrillera, kryminału, no-
ir i dramatu. Autor sięga po 
motywy typowe dla klasyków 
literatury rosyjskiej, przeno-
sząc je do współczesności i re-
interpretując w nowoczesny 
sposób. Bezsensowna zemsta 
i niemożliwa miłość. Wina. 
Niesprawiedliwa kara. Kon-
flikt bohaterów zmagających 
się ze standardami moralny-
mi i etycznymi w społeczeń-

stwie wyznającym kult prze-
trwania najsilniejszych. Ode-
brałeś mi przyszłość? Ja zabio-
rę ci twoją.

A wszystko to w czasach, 
gdy smartfon stał się kopią 
zapasową duszy,  pamięcią 
masową dla wspomnień. 
To w nim zapisujesz swo-
je uśmiechnięte selfie i nim 
nagrywasz chwile szczęścia. 
W skrzynce odbiorczej trzy-
masz e-maile od matki i całą 
biznesową korespondencję, 
kulisy twojej pracy. Historia 
przeglądarek to wyczerpująca 
lista twoich aktualnych zain-
teresowań. A SMS-y i wiado-
mości w komunikatorach to 
twoje miłosne wyznania, po-
żegnania, kłótnie przy rozsta-
niach, zdjęcia pokus i świa-

dectwa grzechów, łzy, preten-
sje i żale. Ktoś kto zdobędzie 
twój telefon, może łatwo stać 
się tobą. Twoi najbliżsi i znajo-
mi nawet nie zauważą niczego 
podejrzanego. A kiedy w koń-
cu się spostrzegą, będzie już 
za późno. Dla nich i dla ciebie. 
Polska jest pierwszym krajem 
na świecie, w którym ukazu-
je się przekład tej powieści.

Z okazji premiery Dmitrij 
Glukhovsky odwiedzi Pol-
skę i spotka się z czytelni-
kami w aż 9 miastach. Po-
znań odwiedzi 25 listopada. 
O godzinie 12 będzie gościł 
w Empiku w Starym Browa-
rze przy ulicy Półwiejskiej 
42. Serdecznie zapraszamy! 
Wstęp oczywiście wolny. 

Dmitrij Glukhovsky w Poznaniu
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O poręczeniach ze… Szwejkiem w tle
Corocznie opracowywany „Raport o stanie fun-
duszy poręczeniowych w Polsce” to doskonała 
okazja, by się spotkać, wymienić doświadcze-
niami i podyskutować o strategii na przyszłość. 
W tym roku przedstawiciele funduszy spotkali 
się 16 listopada w pobliżu granicy dwóch wo-
jewództw: wielkopolskiego i kujawsko-pomor-
skiego.

TOMASZ MAŃKOWSKI

- Miło mi – powiedział 
Krzysztof Leń, prezes Fundu-
szu Rozwoju i Promocji Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
SA – że przyjęliście Państwo 
zaproszenie na nasze spotka-
nie. Jego program składa się 
z omówienia ustaleń „Rapor-
tu o stanie funduszy poręcze-
niowych w Polsce” na koniec 
grudnia 2016 roku oraz kil-
ku naprawdę ciekawych pre-
zentacji. 

„Raport” opracowany 
przez Macieja Gajewskie-
go, Roberta Kubajeka i Jana 
Szczuckiego z Policy & Ac-
tion Group Uniconsult Sp. 
z o.o. na zlecenie Krajowe-
go Stowarzyszenia Funduszy 
Poręczeniowych uwzględnia 
wszystkie lokalne i regional-
ne  fundusze poręczeniowe, 
udzielające w ubiegłym roku 
poręczeń w Polsce. Porów-
nano 43 takie podmioty z ca-
łego kraju.

„W roku 2015 – czytamy 
w „Raporcie” – zaczęły być 
widoczne wyraźne oznaki po-
prawy sytuacji polskich lo-
kalnych i regionalnych fun-
duszy poręczeniowych. Da-
ne prezentowane w niniej-
szym raporcie pokazują, że 

trend ten był kontynuowa-
ny w 2016 r. Na przestrzeni 
2016 r. i dwóch lat poprzed-
nich mieliśmy do czynienia 
ze zwiększającą się aktyw-
nością funduszy poręczenio-
wych, czego najlepszym prze-
jawem była, rosnąca (trzeci 
rok z rzędu) liczba i wartość 
udzielanych poręczeń.”

W tym gronie – co w wie-
lu miejscach wynika z „Rapor-
tu” – znakomicie daje sobie 
radę Fundusz Rozwoju i Pro-
mocji Województwa Wielko-
polskiego SA, który najczę-
ściej znajduje się w pierwszej 
trójce. Na przykład, w ran-
kingu według wartości porę-
czeń udzielonych w 2016 r. 
– na miejscu drugim w kra-
ju; w rankingu liczby porę-
czeń udzielonych w minio-
nym roku – na miejscu trze-
cim w kraju; w zestawieniu 
funduszy o największej war-
tości zaangażowania kapitału 
poręczeniowego -  na miejscu 
drugim itp.

- Jestem dumny z tych wy-
ników naszej pracy – podsu-
mował prezes Krzysztof Leń 
z wielkopolskiego funduszu 
– ale równocześnie z uwa-
gą wsłuchujemy się w do-

świadczenia, o których mó-
wią przedstawiciele innych 
funduszy. Warto, bo zawsze 
można się dowiedzieć od in-
nych czegoś ciekawego, a po-
tem tę wiedzę wykorzystać 
w codziennej pracy.

Po omówieniu „Raportu” 
organizatorzy – a była to nie-
spodzianka dla uczestników 
spotkania – zaproponowali 
zebranym obejrzenie całko-
wicie nowatorskiego pokazu 
multimedialnego z wykorzy-
staniem urządzenia do złu-
dzenia przypominającego… 
fortepian, znacząco odbiega-
jącego od tradycyjnej prezen-
tacji na ekranie wykresów, ta-
belek i zestawień.

Urządzenie holograficzne 
pokazane podczas czwartko-
wej prezentacji zostało za-
projektowane i zbudowa-
ne przez Dominika Walcza-
ka oraz Maksymiliana Wie-
czorka - absolwentów Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. Panowie ci na co 
dzień prowadzą agencję kre-
atywną Tworczesky, zajmują-
cą się projektowaniem gra-
ficznym oraz designem. Ich 
zamiłowanie do majsterko-
wania i tworzenia pozwoliło 
na opracowanie urządzenia 
holograficznego wyświetla-
jącego obraz na specjalnym 
wielowarstwowym szklanym 
panelu sprawiając wrażenie, 
że obraz jest wyświetlany 
w powietrzu 180x100 cm. 

- Obaj panowie – wyja-
śnia Krzysztof Leń, prezes 
wielkopolskiego funduszu 
poręczeniowego - swój po-
mysł, jeszcze jako studenci 

postanowili zgłosić w uczel-
nianym konkursie „Pomysł na 
biznes”, organizowanym pod 
patronatem Dziekana Wy-
działu Zarządzania oraz Rady 
Biznesu Wydziału Zarządza-
nia Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu. Pomysł zo-
stał doceniony przez kapitu-
łę konkursową, tym samym 
zapewniając im zwycięstwo 
w konkursie. Jedną z nagród 
był płatny staż w organiza-
cji należącej do Rady Bizne-
su, a mianowicie… Fundu-
szu Rozwoju i Promocji Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Absolwenci w ramach sta-
żu przygotowali prezentację 
holograficzną, której celem 
było wzbogacenie prezen-
tacji multimedialnej Fundu-
szu Rozwoju i Promocji Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
SA. Zastosowanie hologramu 
pozwoliło w ciekawy spo-
sób, z efektem 3d, przedsta-
wić prezentowane dane - wy-
kresom nadano przestrzen-
ny charakter, a wyświetlaną 
grafikę przygotowano w fu-
turystycznym stylu, przez co 
z pozoru dla niektórych nud-
ne dane nabrały interesują-
cego charakteru. Następnie 
pokazano nieco więcej moż-
liwości samego urządzenia 
wyświetlając przygotowane 
wcześniej animacje.

- Przedstawione urządze-
nie – dodał Dominik Wal-
czak - jest prototypem, który 
będziemy udoskonalać. Na-
szym celem jest rozwój przed-
stawionego rozwiązania ho-
lograficznego przez projek-
towanie urządzeń mających 

swoje zastosowanie nie tyl-
ko w prezentacjach evento-
wych, lecz również w innych 
dziedzinach marketingu, cho-
ciażby merchandisingu. 

- Obecnie – uzupełnił 
Maksymilian Wieczorek - 
szukamy funduszy inwesty-
cyjnych oraz dopracowuje-
my model biznesowy. Zwy-
cięstwo w konkursie „Pomysł 
na biznes” to wspaniały po-
czątek na drodze do realizacji 
naszego pomysłu, cieszymy 
się, że istnieją takie uczelnia-
ne alternatywy wspierające 
młodych startupowców.

Po prezentacji multime-
dialnej, która wzbudziła spo-
re zainteresowanie, uczest-
nicy wysłuchali informacji 
o głównych założeniach Ini-
cjatywy JEREMIE 2 na lata 
2014-2020 oraz Krajowego 
Funduszu Gwarancyjnego.

A następnie – po prze-
rwie na kawę -  zorganizowa-
no panel dyskusyjny na temat 
roli funduszy poręczeniowych 
na lata 2014-2010 z udzia-
łem: Justyny Hoffmann-Ko-
czorowskiej (Dyrektor Depar-
tamentu Produktów w Ban-
ku SGB), Jerzego Banki (Wi-
ceprezesa Związku Banków 
Polskich), Jarosława Kały (Dy-
rektora DIF w Banku Gospo-
darstwa Krajowego), Macie-
ja Grabowskiego (Naczelnika 
CPIG w Banku Gospodarstwa 
Krajowego) oraz Wojciecha 
Pieniawskiego (Wiceprezesa 
Polfund Funduszu Poręczeń 
Kredytowych SA).

- Czuję pewien niepokój – 
powiedział Jerzy Bańka, Wi-
ceprezes Związku Banków 
Polskich – choć optymizmem 
napawa fakt, że sprawnie 
działa w Polsce ponad 40 lo-
kalnych i regionalnych fun-
duszy poręczeniowych, któ-
re skutecznie wspierają małe 
i średnie firmy. Martwi mnie 
jednak, że najlepsze fundusze 
są tylko w zachodniej części 
kraju, a na przykład Mazo-
wieckie jest na szarym końcu 
wszelkich rankingów i zesta-
wień. Sektor bankowy jest za-

interesowany sukcesem i roz-
wojem funduszy poręczenio-
wych. Na początku powie-
działem jednak, że czuję nie-
pokój, a wynika on z tego, że 
martwię się wzrastającym 
przyzwoleniem, politycznym 
i społecznym, na… niespłaca-
nie długów. W tym przypad-
ku mamy do czynienia z po-
pulizmem politycznym, który 
wpływa na postępującą de-
moralizację kredytobiorców. 
Niestety, przygotowywane 
akty prawne także idą w tym 
niedobrym kierunku.

- Cieszę się – podsumo-
wał panel dyskusyjny Krzysz-
tof Leń, prezes wielkopolskie-
go funduszu poręczeniowego 
– że rozmawiamy, wymienia-
my się pomysłami, zastana-
wiamy się na jakiej działalno-
ści najlepiej skupić się w przy-
szłości. Widzę spore rezerwy 
w poręczeniach wadialnych, 
choć przecież trudno uznać 
działalność poręczeniową za 
bardzo dochodową. Mimo to 
jednak jestem optymistą, jak 
dzielny wojak Szwejk, który 
powiedział „Jeszcze nigdy tak 
nie było, żeby jakoś nie by-
ło”.

Prezentacje Krajowego 
Punktu Kontaktowego dzia-
łającego przy Związku Ban-
ków Polskich wspierającego 
instytucje finansowe w apli-
kowaniu po fundusze euro-
pejskie oraz PKO Banku Hipo-
tecznego (obligacje korpora-
cyjne, listy zastawne, instru-
menty finansowe oferowane 
funduszom poręczeniowym) 
zakończyły spotkanie 16 li-
stopada.Uczestnicy panelu dyskusyjnego FOT. 3X� � TOMASZ MAŃKOWSKI

rasowej czy charyzmatyczny 
wódz? Każde pokolenie kreśli 
inny wizerunek Hitlera, na no-
wo stawiając pytania o współ-
odpowiedzialność Niemców 
za jego reżim. Peter Longe-
rich, renomowany historyk 
nazizmu, w swojej nowej, ob-
szernej biografii ukazuje nam 
dyktatora osobiście ingerują-
cego w rozmaite sfery poli-
tyki – znacznie intensywniej 
i aktywniej, niż dotychczas są-
dzono. Mamy tu nowe spoj-
rzenie na rządy Hitlera i jego 
rolę w centrum dziejów na-
rodowego socjalizmu. Polity-
ka zagraniczna, operacje mi-
litarne, terror i masowe mor-
derstwa, stosunek do kościo-
łów, sprawy kulturalne, a tak-
że codzienne życie Niemców 
– w każdej z tych dziedzin kie-
rownicza aktywność Hitlera 
sięgała bardzo szczegółowych 
kwestii. Systematycznie rozbi-
jał on te struktury władzy, któ-
re stały mu na drodze, zamiast 
nich tworząc wodzowską dyk-

taturę – aż osiągnął władzę tak 
ogromną, że nie był już zdany 
na aprobatę społeczeństwa. 
Peter Longerich pokazuje, że 
za prawdziwe, wewnętrzne 
spoiwo Trzeciej Rzeszy moż-
na uznać dopiero współdzia-
łanie tych sił, które poruszały 
Hitlerem, z tymi, które on sam 
wprawił w ruch.

Zaufanie Henry James, tłu-
maczenie Magdalena Molt-
zan-Małkowska, literatura 
światowa, cena 37 zł, Pró-
szyński i S-ka. 

Bernard Longueville – 
młody Amerykanin, które-
go głównym celem w życiu 

NOWOŚCI WYDAWNICZE

jest smakowanie jego uro-
ków – poznaje w Sienie ta-
jemniczą interesującą ro-
daczkę. Niebawem otrzymu-
je list od swojego przyjacie-
la Gordona, zapalonego na-
ukowca amatora, który pro-
si o pilny przyjazd do Baden-
-Baden. Gordon potrzebuje 
rady, lecz Bernard – z róż-
nych względów – ociąga się 
z jej udzieleniem. Przyjacie-
le rozstają się na długi czas, 
po czym znów spotykają, ale 
ich przyjaźń, na pozór nie-
zniszczalna, staje pod zna-
kiem zapytania… Zaufanie 
ukazało się w 1879 roku, naj-
pierw w odcinkach w „Scrib-
ner’s Monthly”, a następnie 
w całości. To lekka komedia 
obyczajowa. Na przykładzie 
bohaterów o skrajnie od-
miennych postawach życio-
wych autor pokazuje, że nie 
wszystko w życiu da się prze-

widzieć i zaplanować, a na 
wrażeniach, nie tylko pierw-
szych, nie warto polegać. 
Henry James jest w historii 
powieści tym, kim Szekspir 
w dziejach poezji - Graham 
Greene.

Astrofizyka dla zabieganych 
Neil deGrasse Tyson, cena 29,99 
zł, Wydawnictwo Insignis. 

Jaka jest natura prze-
strzeni i czasu? Jakie jest na-
sze miejsce we wszechświe-
cie? Jak wszechświat prze-
nika nas samych? Aby po-

znać przemawiające do wy-
obraźni, a zarazem konkret-
ne odpowiedzi na te intrygu-
jące i poszerzające horyzonty 
pytania, polecamy tę książ-
kę znanego amerykańskiego 
astrofizyka i bestsellerowego 
autora Neila deGrasse’a Tyso-
na. Dziś mało kto ma czas na 
kontemplację kosmosu. Ty-
son dobrze o tym wie, spro-
wadza więc cały wszechświat 
na ziemię, pisząc o nim jasno 
i zwięźle z poczuciem humo-
ru. Ta książka wyjaśni wszyst-
ko, czego nam potrzeba, by 
zyskać obeznanie z kosmo-
sem… i zachwycić się nim! 

Opowieści z angielskie-

go dworu. Diana Magdale-
na Niedźwiedzka, cena 36 zł, 
Prószyński i S-ka. 

Druga, po Karolu, część 
trylogii ukazuje trudne rela-
cje księcia Walii z żoną Dia-
ną i ukochaną Camillą Par-
ker Bowles, które prowa-
dzą do rozpadu dwóch mał-
żeństw. Akcja powieści osa-
dzonej w sytuacji społeczno-
-politycznej Wielkiej Bryta-
nii i Europy zaczyna się w la-
tach 70 XX wieku, a koń-
czy w roku 2005. Skupia 
się na życiu dwóch sław-
nych małżeństw, ale prezen-
tuje też galerię nieprzecięt-
nych i wpływowych posta-
ci z ich otoczenia. Ukazuje 
historię wielkich namiętno-
ści, rodzenie się i umieranie 
miłości, walkę o prawo do 
samostanowienia, a także 
starania o określenie swo-
jej roli w świecie. Trylogia 
jest pierwszą próbą powie-
ściowej fabularyzacji życia 
Diany. 
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Mali ludzie Michael Hughes, 
tłumaczenie Alina Siewior-
-Kuś, cena 36 zł, Prószyński 
i S-ka. 

Londyn, koniec 1999 ro-
ku. Chris, zdolny programista 
pracuje w firmie, która sta-
ra się zapobiegać efektowi 
pluskwy milenijnej, mogącej 
w noc sylwestrową sparali-
żować sieć komputerową na 
całym świecie. Milczący mło-
dy człowiek nie ma zbyt wie-
lu znajomych, jedyną bliższą 
mu osobą jest osobliwa kole-
żanka z pracy Lucy. Pewnego 
dnia Chris zauważa na targu 
staroci tajemniczą drewnia-
ną układankę i czuje, że mu-
si ją kupić. Rozpoczyna to za-
skakującą podróż przez wieki, 
podczas której widzimy do-
znającego oszałamiających 
wizji Williama Blake’a, śle-
pego poetę Johna Miltona, 
który właśnie ukończył swe 
wiekopomne dzieło, i sza-
leńca dokonującego brutal-
nych morderstw na West En-
dzie. Oglądamy dawny Lon-
dyn z jego niepowtarzalną at-
mosferą. Ale skąd to dziwne 
uczucie, że świat niedługo się 
skończy?

Nie mamy pojęcia. Przewod-
nik po nieznanym wszech-
świecie Jorge Cham, Daniel 
Whiteson, cena 39,99 zł, Wy-
dawnictwo Insignis.

Ta książka to ilustrowany 
wstęp do największych nie-
rozwikłanych tajemnic fizyki. 
Twórca znanej serii pasków 
komiksowych PHD, robotyk  
Jorge Cham wraz z fizykiem 
cząstek elementarnych Da-
nielem Whitesonem połączy-
li siły, aby zbadać stan naszej 
wiedzy – a raczej ogromnej 
niewiedzy – o wszechświe-
cie. Pisząc lekko i z humorem, 
odkrywają piękno i złożoność 
wszechświata. Za pomocą za-
bawnych komiksowych ry-
sunków, infografik i humory-
stycznych, ale klarownych na-
ukowych wyjaśnień prezen-
tują wiele pytań, które wciąż 
wprawiają naukowców w za-
kłopotanie. Próbują poszu-
kać najlepszych możliwych 
i zgodnych ze stanem obec-
nej wiedzy odpowiedzi. Oto 
kilka z tych pytań: Dlaczego 
we wszechświecie obowią-

zuje ograniczenie prędkości? 
Jak to się stało, że nie jeste-
śmy zbudowani z antymate-
rii? Co (lub kto) atakuje Zie-
mię strumieniem małych ul-
traszybkich cząstek? Czym 
jest antymateria? I dlaczego 
uparcie nas ignoruje?

Praca rządzi! Metody Go-
ogle’a, które odmienią two-
ją pracę i życie Laszlo Bock, 
cena 39,99 zł, Wydawnictwo 
Insignis.

Obecnie większość swo-
jego czasu spędzamy, pracu-
jąc. To źle, jeśli praca nas de-
motywuje lub odczłowiecza 
- twierdzi Laszlo Bock, wizjo-
ner kierujący przez wiele lat 
działem rekrutacji w firmie, 
która zmieniła sposób inte-
rakcji całego świata z zasoba-
mi wiedzy i informacji. Pra-
ca rządzi! to manifest, który 
może radykalnie zmienić styl 
naszej pracy i życia. Prezentu-
je nową filozofię pracy. Lata 
swojego bogatego doświad-
czenia Bock zawarł w niemal 
rozrywkowej narracji i szere-
gu prostych do wdrożenia za-
sad – zarówno gdy pracu-
jesz niezależnie, czy należysz 
do wielotysięcznego zespołu. 
Książka pokazuje, jak znaleźć 
równowagę pomiędzy kre-
atywnością a strukturą, aby 
znów obudzić w sobie radość 
z tego, czym się zajmujesz.

Jamie Oliver-5 składników. 
Gotuj szybko i łatwo Jamie 
Oliver, cena 69,99 zł, Wydaw-
nictwo Insignis.

Jamie Oliver – autor naj-
większych kulinarnych best-
sellerów – powraca we wspa-
niałym stylu. Łącząc na nie-
samowite sposoby zaledwie 
pięć składników, Jamie wy-
czarował ponad 130 zupeł-
nie nowych przepisów, któ-
re można wykorzystać na co 
dzień i od święta. Znajdzie-
my tu wszystko – od sałatek 
i pasty, przez ciekawe pomy-
sły na kurczaka, ryby warzy-
wa, ryż, makarony, wołowinę 
i wieprzowinę, aż po słodko-
ści. Ta książka to maksimum 
smaku przy minimum wysił-
ku, szeroki wachlarz posiłków 
o różnej wartości odżywczej 
i mnóstwo fantastycznych in-
spiracji. 
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cyjna, a przyczyną tego był między 
innymi nieporadny przekaz  doty-
czący tego, co już zrobiliśmy, a co 
jeszcze chcemy zrobić. Po drugie, 
był to efekt braku pomysłu na prze-
konanie do siebie tak zwanych grup 
wykluczonych w ostatnim 25-leciu. 
Nie zauważano ludzi, którzy nie od-

naleźli się w zmienionym systemie 
gospodarczym, którym było źle, któ-
rzy nie dostrzegali pozytywów de-
mokracji i samorządności. PiS wy-
korzystał to znakomicie politycznie, 
powiedział „tylko my możemy wam 
pomóc”, „tylko my was rozumiemy” 
i to zadziałało, choć nie jest to praw-
da. Kampania wyborcza w 2015 ro-
ku nie była uczciwa, PiS założył ma-
skę dobrotliwą, kluczowi politycy 
tej partii, jak Macierewicz czy sam 
Kaczyński, nie brali udziału w tej 
kampanii. Zostali głęboko schowa-

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 

Jestem optymistą. Ale umiarkowanym…
Rozmowa z MARKIEM WOŹNIAKIEM, marszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego

Marek Woźniak (ur. 5 marca 1960 w Kaliszu) – polski poli-
tyk i samorządowiec, od 2005 marszałek województwa wiel-
kopolskiego.

Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także Podyplomo-
we Studium Samorządu Terytorialnego oraz Polityki i Zarzą-
du Lokalnego. W latach 1990–1994 był sekretarzem gminy 
Suchy Las, następnie sprawował funkcję pełnomocnika woje-
wody poznańskiego. Od 1998 kierował Urzędem Rejonowym 
w Poznaniu, jako pełnomocnik ds. utworzenia powiatu po-
znańskiego. Od 1998 był radnym, a od 2002 do 2005 także 
wicestarostą tego powiatu.

W październiku 2005 objął funkcję marszałka wojewódz-
twa wielkopolskiego. Stanowisko to utrzymał po wyborach 
samorządowych w 2006, w których uzyskał również man-
dat radnego sejmiku III kadencji z listy Platformy Obywatel-
skiej. W wyborach w 2010 po raz drugi uzyskał mandat rad-
nego województwa. 1 grudnia tego samego roku trzeci raz 
objął stanowisko marszałka. W 2014 bez powodzenia kandy-
dował do Parlamentu Europejskiego, został natomiast wybra-
ny w tym samym roku kolejny raz do sejmiku, a 1 grudnia 
2014 kolejny raz został marszałkiem. Wikipedia

dzaj nauki społecznej, polegającej 
na tym, że trzeba wszystko odczuć 
na własnej skórze, to będzie strata 
jednego pokolenia, a życie jest prze-
cież krótkie.

– Jak więc wytłumaczyć fakt, że 
po latach 2005-2007 gdy PiS rzą-

dził z Samoobroną i Ligą Polskich 
Rodzin w 2015 roku znowu wy-
grał wybory? Zapomnieliśmy co 
się działo od 2005 do 2007? A mo-
że Platforma Obywatelska stała się 
zbyt leniwa, pewna siebie, bez wi-
zji na przyszłość i wyborcy zapra-
gnęli zmian?

– Jest kilka czynników, które 
spowodowały, że ostatnie wybo-
ry parlamentarne wygrał PiS. Po 
pierwsze nastąpiło zużycie koalicji 
PO-PSL. Ta koalicja stała się w pew-
nym momencie całkowicie nieatrak-

ni, by… nie zrazić potencjalnych wy-
borców. Oszukano społeczeństwo 
mówiąc, że PiS będzie sprawniej-
szą formą cywilizowanej partii dzia-
łającej w ramach demokratyczne-
go modelu państwa. I wyborcy do-
szli do wniosku, że może warto dać 
szansę partii, która przez osiem lat 
przegrywała wszystkie wybory. My-
ślę, że wyborcy nie spodziewali się, 
jak będzie wyglądać ta prawdziwa 
twarz PiS, gdy zwycięska partia - po 
wyborach - zdejmie tę swoją ob-
łudną maskę dobrotliwości. Okaza-
ło się, że jest to partia bardzo rady-
kalna, fundamentalistyczna w wie-
lu kwestiach, skrajnie ideologiczna, 
czyli taka, której większość wybor-
ców potencjalnie nie chce.

– Skąd więc to wysokie popar-
cie dla PiS?

– Ludzie są różni. Obawiam się, 
że nie wszystkich przekonuje to, 
o czym mówimy. Może chcą po pro-
stu spokojnie skupić się na swo-
ich sprawach, sięgnąć po socjalne 
korzyści. PiS ma szczęście, na ca-
łym świecie koniunktura jest bar-
dzo dobra, Europa rozkwita gospo-
darczo. To na pewno ułatwia dzisiaj 
rządzenie.

– A jeśli dodamy do tego grze-
chy zaniechania popełnione przez 
Platformę Obywatelską..

– Na pewno popełniono spo-
ro błędów, ale teraz nie czas, by 
się umartwiać, trzeba wygrać kolej-
ne wybory parlamentarne i te błę-
dy naprawić, również te zrobione 
przez PiS. 

– A uda się? Jest pan optymi-
stą?

– Sytuacja jest trudna i nie ma 
łatwej recepty na jej uleczenie, py-
tanie, jak dotrzeć do wyborców 
z pozytywnym przekazem. To nie 
będzie łatwe. Potrzeba jest pogłę-
bionej refleksji jaki jest stan na dzi-
siaj, co trzeba zaproponować na ju-
tro i na przyszłość. To zadanie dzi-
siejszej opozycji, która obecnie nie 
jest w komfortowej sytuacji. Opo-
zycja musi stworzyć wspólny front 
obrony demokracji, chowając am-
bicje poszczególnych partii. Zapew-
ne do tego dojdzie, ale dzisiaj nie 
są jeszcze znane reguły gry w naj-
bliższych wyborach, bo słyszymy za-
powiedzi o zmianach w ordynacji 
wyborczej.

– Jest więc pan optymistą?

– Jeśli chodzi o nastroje wybor-
ców – tak. Polacy, choć czasami mó-
wią, że lubią silną władzę, jednak 
nie tolerują, gdy próbuje im się co-
kolwiek narzucać siłą. W większości 
nie lubią, gdy im się mówi co ma-
ją myśleć, jak pracować, kiedy wy-
poczywać, kiedy robić zakupy. A PiS 
chciałby to robić. Dzisiaj odbywa się 

to  przy pomocy zupełnie niezwy-
kłej, wręcz obrzydliwej propagan-
dy w wykonaniu mediów tak zwa-
nych publicznych i wierzę, że część 
wyborców się na to nie godzi. Je-
śli twarz państwa ma wyglądać tak, 
jak ta propaganda, to nie jest pocią-
gająca i ludzie się opamiętają. W te 
wysokie sondaże ja zresztą nie bar-
dzo wierzę… Czas na zbiorową re-
fleksję, że ta tak zwana „dobra zmia-
na” to jednak zbyt duże ryzyko. Dla 
nas wszystkich. Nie mogę patrzeć, 
jak polski rząd niszczy pozycję Pol-
ski w Europie, a może się to prze-

cież skończyć wyjściem z Unii Euro-
pejskiej lub totalnym zmarginalizo-
waniem. Jak opuścimy Unię, to po-
zbawimy się sami gwarancji bezpie-
czeństwa, a Polska kilka razy w swo-
jej historii była sama i zawsze to się 
źle dla nas kończyło. Uśmiecham 
się, gdy słyszę o gwarancjach, które 
daje obecność amerykańskich żoł-

nierzy. Szanuję i podziwiam armię 
USA, ale jej żołnierze mogą być od-
wołani z Polski jednym telefonem. 
I co wtedy? Trzeba sobie z tego zda-
wać sprawę. Unia Europejska to 
wspólnota państw i społeczeństw, 
oparta o demokratyczne standardy, 
to jeden wspólny obszar obrony po-
koju i wolności. Razem możemy na-
prawdę bardzo wiele!

– Czyli?
–  Jestem optymistą. Ale umiar-

kowanym… 
Rozmawiał

TOMASZ MAŃKOWSKI

…wyborcy nie spodziewali się, jak będzie 
wyglądać ta prawdziwa twarz PiS, gdy 
zwycięska partia - po wyborach - zdejmie 
tę swoją obłudną maskę dobrotliwości. 
Okazało się, że jest to partia bardzo 
radykalna, fundamentalistyczna w wielu 
kwestiach, skrajnie ideologiczna, czyli taka, 
której większość wyborców potencjalnie 
nie chce.

Polacy, choć czasami mówią, że lubią silną 
władzę, jednak nie tolerują, gdy próbuje im 
się cokolwiek narzucać siłą. W większości 
nie lubią, gdy im się mówi co mają myśleć, 
jak pracować, kiedy wypoczywać, kiedy 
robić zakupy.

Dokończenie ze strony 9

Bezpartyjni protestują przeciwko propozycji PiS
Ruch Społeczno-Samorządowy Bez-

partyjni-Wielkopolska wyraża sprzeciw 
wobec zmian w samorządowej ordyna-
cji wyborczej, zaproponowanych przez 
partię Prawo i Sprawiedliwość.

Uchwałę w tej sprawie podjął Za-
rząd Stowarzyszenia na posiedzeniu 15 
listopada w Tarnowie Podgórnym. 

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

Prezes Zarządu 
Ruchu Społeczno-Samorządowego 

Bezpartyjni-Wielkopolska

Tarnowo Podgórne, 15 listopada 2017 r. 

Stanowisko Ruchu Społeczno-Samorządo-
wy Bezpartyjni – Wielkopolska w sprawie pro-
ponowanych zmian w samorządowej ordynacji 
wyborczej Ruch Społeczno-Samorządowy Bez-
partyjni-Wielkopolska wyraża stanowczy sprze-
ciw wobec zmian w samorządowej ordynacji 
wyborczej, proponowanych przez partię Prawo 
i Sprawiedliwość. 

Nasz duży niepokój budzi przede wszystkim 
odejście od idei jednomandatowych okręgów 

wyborczych oraz limitowanie liczby kadencji 
władz lokalnych. To jawne ograniczenie bierne-
go i czynnego prawa wyborczego Polaków!

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni faktem, iż 
samorząd lokalny – który jest najbliżej codzien-
nych spraw mieszkańców – będzie pod silnym 
wpływem partii politycznych. Wybory propor-
cjonalne do rad gmin spowodują, że lokalne 
komitety wyborcze staną na straconej pozy-
cji w starciu z ogólnopolską partyjną machi-
ną propagandową. Znacząco obniżą się szanse 
kandydowania środowiskowych społeczników. 
Ewidentnie zmarginalizowany zostanie wpływ 

mieszkańców na możliwość wyboru najlepsze-
go w ich oczach kandydata. 

Sprzeciwiamy się propozycji ograniczenia 
liczby kadencji w samorządzie lokalnym. 

To skutecznie zniechęci do pracy w samo-
rządzie ludzi ambitnych, odważnych, patrzących 
z troską na swoją małą Ojczyznę. Uważamy, że 
mamy rozsądnych obywateli, którzy potrafią sa-
modzielnie i mądrze wybierać najlepszych lide-
rów samorządowych. 

Gorąco apelujemy o obronę idei samorząd-
ności – samorządności, która jest wzorem dla 
wielu krajów europejskich! 



22 listopada 201712

Tego właśnie 
Młodej Parze

Agacie Grzelce 
i 

Stanisławowi Woźniakowi 
życzą

Wydawcy „Twojego TYGODNIA”
Monika i Tomasz Mańkowscy

z Rodziną

Trzeba się kochać, ale i przyjaźnić, 
Warto się szanować, ale i wspierać…
I to przez całe życie.

NUMERY ARCHIWALNE CZYTAJ NA STRONIE 
www.twojtydzien.pl

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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numer 
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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
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Rozumiem prostytutkRozumiem prostytutkęę, , 
a polityki niea polityki nie strony strony 3 3 ii  88

strona 9

Zbigniew Zbigniew 
HołdysHołdys
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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
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Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

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

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską

Pod patronatem 
Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
9 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Arturem 

Barcisiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
8 czerwca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Autostrada Autostrada 
A2 autostradA2 autostradą ą 
wstyduwstydu

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa Rozmowa 

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

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

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

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Tadeuszem 
Zwiefką

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
20 lipca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Pazerna KuriaPazerna Kuria

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 55

Nigdy nie chciaNigdy nie chciałłem em 
bybyć ć anonimowym anonimowym 
aktoremaktorem

Rozmowa z Rozmowa z ARTUREM BARCISIEMARTUREM BARCISIEM, , 
aktorem teatralnym i filmowym, reaktorem teatralnym i filmowym, reżżyseremyserem
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u.Najchętniej czytany 

w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
12 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

„„Wielka Wielka 
ucieczkaucieczka” ” 
aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas Cage
NASZ SUPER GOŚĆNASZ SUPER GOŚĆ

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

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

strony 4 i 8

Nicolas Cage, aktor
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

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

Marcin Meller, redaktor 
naczelny Playboy’a

Piotr Machalica, aktor

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

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

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

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

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

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w 
W

IE
LK

OP
OL

SC
E

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

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...

Leszek Balcerowicz, 
minister finansów

Artur Barciś, aktor

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

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

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski, 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski, 
aktor

Lech Kaczyński, 
prezydent RP

Tylko 

1,50 zł

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

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

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

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

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

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

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

Jan Machulski, aktor

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

Następny numer 
25 kwietnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Ukryty cel Ukryty cel 
wizyty wizyty 
dziennikarzy dziennikarzy 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

stronstronyy 3, 4 3, 4

Jazda ze Jazda ze 
szczyptszczyptą ą 

seksapiluseksapilu
Rozmowa z IZABELLĄ MIKO, 
aktorką i modelką

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

Izabella Miko, aktorka 
i modelka

Zbigniew Hołdys, mu-
zyk

Cezary Żak, aktor

Rok X                  Numer 13-14/255-256               25 lipca 2012                ISSN 1734-5294                www.twoj-tydzien.pl                e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                GAZETA BEZPŁATNA

Następny numer 
22 sierpnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
„Leczyli” zgniłą 
surówkę

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

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

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

strony 3 i 4

Czytaj dodatek

RobiRobię ę wszystko, wszystko, 
by by żżyyć ć uwauważżnienie

Rozmowa Rozmowa 
z TOMASZEM z TOMASZEM 
KOTEM,  KOTEM,  
aktorem aktorem 
filmowym filmowym 
i teatralnymi teatralnym

Tomasz Kot, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
www.twoj-tydzien.prv.pl
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

11 lutego 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007 Leszek Adamczewski 

Na tropie 
złotego 
konwoju SS (2)

1)(2(2)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ
Tomasz Mańkowski

Durczok 
i Cichopek 
czyli… 
snopowiązałka 
i samolot

strona 6

TAK MYŚLĘ

Dziś 
specjalny 
dodatek 
o Szkole 

Podstawowej 
nr 34 

w Poznaniu

Jeśli powiesz, że osiągnąłeś Jeśli powiesz, że osiągnąłeś 
wszystko, to nie żyjeszwszystko, to nie żyjesz  

Rozmowa Rozmowa 
z z JANUSZEM JANUSZEM 
GAJOSEMGAJOSEM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 
i filmowym, i filmowym, 
profesorem sztuki profesorem sztuki 
teatralnejteatralnej

strony 3 i 4

strona 5

Janusz Gajos, aktor, 
profesor sztuki teatral-
nej

strona 6

Związkowcy 
– aspołeczne 
darmozjady

BABSKIE 
GADANIE
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

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

Zbigniew Wodecki, 
muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

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

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym, aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

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

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

Robert Kubica, 
kierowca Formuły 1

Tylko 
1,50 zł

Rok VI      Numer 4/126     28 lutego 2007      ISSN 1734-5294     www.twoj-tydzien.prv.pl      e-mail: twoj-tydzien@wp.pl       Nr indeksu 373001        CENA 1,50 zł (w tym 7% VAT)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w
 W

IE
LK

O
PO

LS
CE

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu

RENAULT
AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

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

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

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

Stanisław Mikulski, 
aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
ST

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

Bohdan Łazuka, aktor,
piosenkarz

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką

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

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
4 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Nasi Nasi 
GGościeoście

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY 
ii  SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannah
ubierają Polaków

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 
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
16 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 4 i 9

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

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 7

DwDwóóch tatusich tatusióów w 
lub dwie lub dwie 
mamusiemamusie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

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

Ryszard Kotys, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 16
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w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
23 lutego 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Obejrzyj 
film Casanovafilm Casanova

WALENTYNKI

strona 13

strona 6

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

Spotkanie Spotkanie 
z bombz bombą ą w tlew tle

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 8-9

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

JANEM 
PIETRZAKIEMM, 
satyrykiem, człowiekiem z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

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

Następny numer 
ukaże się w środę 
3 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Śmieci w głowie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Uśmiechnijmy się 
(mimo wszystko) 
zębicznie

Tajemnicza Tajemnicza 
katastrofa na katastrofa na 
StaroStarołęłęcece

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

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

W haniebnym W haniebnym 
chaosiechaosie

Emilian Kamiński, 
aktor

Jan Pietrzak, człowiek 
z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 2
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ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgłaszanie
i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85

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

Następny numer 
30 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PoznaPoznań ń 
nie bnie bęędzie dzie 
drugdrugą ą GenewGenewąą

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 9

KartkKartkóówka wka 
z gry wstz gry wstęępnejpnej

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

Rozmowa 
z HANNĄ 
ŚLESZYŃSKĄ, 
aktorką filmową 
i teatralną

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
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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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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
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
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i likwidacja szkód
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Następny numer 
11 stycznia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

Ukazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Ikar POLODY
strona 5 

strony strony 3, 3, 44

Zapraszamy 
na koncert 
noworoczny

strona 11 

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

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

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

Adam Małysz, kierowca 
rajdowy

Krzysztof Kolberger, 
aktor
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Następny numer 
20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

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

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

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

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

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

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

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

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

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

Stefan Friedmann, 
aktor
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

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

Krzysztof Zanussi, 
reżyser 
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Następny numer 
ukaże się w środę 

20 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

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

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn, 
wybitny aktor i pe-
dagog

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 

60 lat minęło…

Nasz Przyjaciel Adam Woropaj – wieloletni wójt 
Gminy Duszniki – kończy 60 lat. Życie płata figle, bo 
wygląda jak 20-latek, ma apetyt na życie i przyszłość 
postrzega jak 30-latek, a z problemami dnia 
codziennego (wykorzystując swoją bogatą wiedzę 
i doświadczenie) daje sobie radę jak 40-latek.
Oby tak dalej drogi Adamie…

Monika i Tomasz Mańkowscy
Wydawcy „Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”
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FOT. 4X� � TOMASZ MAŃKOWSKI
HOROWITZ W POZNANIU. Z okazji 35-lecia współpracy wybit-
nego, światowej sławy fotografa Ryszarda Horowitza z Fordem 
powstała wystawa przedstawiająca 13 wyjątkowych fotografii 
artysty (4 zdjęcia pochodzą z nagrodzonej kampanii reklamo-
wej z lat 80., a 9 zostało zrealizowanych obecnie i przedstawia 
4 modele Forda z linii Vignale – Edge, Kuga, Mondeo i S-Max). 
Prace były dostępne dla miłośników motoryzacji i znakomitej 
fotografii w salonie FordStore Bemo Motors w Poznaniu przy 
ul. Bukowskiej 146 do 17 listopada. (mat)

Aktor Piotr Adamczyk z Volvo
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Jeep Wrangler – pierwsze zdjęcia

Przy zachowaniu wszyst-
kich legendarnych cha-

rakterystyk 4x4, nowy Wran-
gler 2018 oferuje teraz bar-
dziej nowoczesne wzornic-
two. Wierny oryginałowi, łą-
czy zaawansowany system 
napędowy, różnorodne funk-
cje bezpieczeństwa oraz no-
woczesne technologie.

Wyjątkowe wzornictwo 
nowego Jeepa Wranglera 
wyróżnia się nowym grillem 
przednim, zaokrąglonymi re-
flektorami przednimi, kwa-
dratowymi lampami tylnymi, 
ulepszoną dodatkowo aero-
dynamiką, wygodną szybą 

przednią idealną dla pury-
stów samochodów tereno-
wych.  

Więcej zdjęć i kompletne 
informacje na temat nowe-

go Jeepa Wranglera będą do-
stępne 29 listopada z okazji 
światowej premiery modelu 
podczas Salonu Samochodo-
wego w Los Angeles.
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Bezpieczniej na drogach
Wszystkie nowe samochody powinny być standardowo wyposażone w au-
tonomiczne systemy hamowania, dostrzegania pieszych oraz utrzymywa-
nia prędkości - uważają europosłowie.

Toyota rozpoczęła sprzedaż nowej taksówki JPN Taxi. W samochodzie 
pracuje nowy napęd hybrydowy z fabryczną instalacją LPG. 

Debiut Toyoty JPN Taxi 

Toyota zaprezentuje JPN 
Taxi na 45. Targach Motory-
zacyjnych w Tokio, a następ-
nie na serii pokazów w Zato-
ce Tokijskiej. Samochód bę-
dzie produkowany w fabry-
ce Higashi-Fuji, a miesięcz-
na produkcja jest zaplano-
wana na 1000 egzemplarzy. 
Nowe taksówki Toyoty będą 
służyły do transportu kibi-
ców podczas Igrzysk Olimpij-
skich i Paraolimpijskich w To-
kio w 2020 roku.

NADWOZIE
Samochód występuje 

w podstawowej wersji wypo-
sażenia Nagomi i luksusowej 
Takumi. Klasyczna sylwetka, 
która pozwala łatwo rozpo-
znać go jako taksówkę, zosta-
ła poddana uwspółcześniają-
cym zabiegom zgodnie z naj-
nowszymi trendami, obej-
mującymi m.in. zintegrowa-
ne światła w technologii LED. 
Szerokie okna zaprojektowa-
no z myślą o turystach, aby 
ułatwić im oglądanie wido-
ków. 

Specjalnie dla JPN Taxi To-
yota opracowała lakier w ko-
lorze głębokiego indygo (ko-
iai). Jest to odcień tradycyj-
nych japońskich strojów, no-
szonych przez mieszkańców 
tego kraju przez wiele stule-
ci, który na całym świecie ko-
jarzy się z Japonią. 

WNĘTRZE
Samochód został zapro-

jektowany z myślą o wygo-
dzie wszystkich użytkowni-
ków, w tym dzieci, seniorów, 
osób niepełnosprawnych 
oraz turystów. W projekcie 
modelu uwzględniono niską 
płaską podłogę oraz szero-
ko otwierane, suwane tylne 
drzwi po lewej stronie, które 

ułatwiają pasażerom wsiada-
nie i wysiadanie oraz są do-
stosowane do potrzeb osób 
na wózkach inwalidzkich.

Po otwarciu tylnych prze-
suwnych drzwi powstaje otwór 
o szerokości 72 cm i wysokości 
130 cm. Podłoga jest na wyso-
kości 32 cm. Wygodnie umiesz-
czone uchwyty ułatwiają pasa-
żerom wsiadanie i wysiadanie 
z samochodu. 

W projekcie przyjazne-
go dla pasażerów wnętrza 
uwzględniono duże okna 
oraz pełne wykorzystanie 
szerokości nadwozia dla uzy-
skania przestronnej kabiny. 
Pasy bezpieczeństwa na tyl-
nych siedzeniach są podświe-
tlone diodami LED, które uła-
twiają korzystanie z nich po 
zmroku. 

Klimatyzacja wykorzystu-
je technologię oczyszczania 
i jonizowania powietrza Na-
noe. W wyższej wersji wy-
posażenia Takumi zastosowa-
no cyrkulację powietrza pod 
sufitem oraz nawiewy w tyl-
nych fotelach, które wydajnie 
dystrybuują zimne powietrze 
do tylnej części kabiny. Pasa-
żerowie mogą samodzielnie 
ustawiać temperaturę z tyłu 
samochodu.

NAPĘD HYBRYDOWY LPG
Samochód intensywnie 

użytkowany w miastach musi 
być szczególnie przyjazny dla 
środowiska, a przy tym łatwy 
w intensywnym użytkowaniu 
bez obawy o zasięg. Toyota 
JPN Taxi wykorzystuje napęd 
hybrydowy z instalacją gazo-
wą LPG. Napęd Toyota Hy-
brid System II zapewnia zuży-
cie paliwa na poziomie 19,4 
km/l benzyny według japoń-
skiego standardu JC08 (5,15 

l/100 km) oraz znacznie ogra-
niczoną emisję CO2. 

NISKIE KOSZTY 
UŻYTKOWANIA

JPN Taxi został zaprojek-
towany z myślą o trwałości 
i niskich kosztach. Z przodu 
zastosowano kolumny Mac-
Phersona ze sprężynami spe-
cjalnie zaprojektowanymi 
z myślą o użytkowaniu w tak-
sówce. Zderzaki z przodu i z 
tyłu są trzyczęściowe i każdą 
część można wymienić osob-
no, co obniża koszty napraw. 
Silnik jest łatwy w konserwa-
cji, zawiera m.in. bezobsługo-
wą pompę cieczy w układzie 
napędu paska pomocniczego.

BEZPIECZEŃSTWO
JPN Taxi jest wyposażo-

ny w standardzie w 6 podu-
szek powietrznych oraz pa-
kiet systemów bezpieczeń-
stwa czynnego Toyota Safe-
ty Sense. System Intelligent 
Clearance Sonar, wspoma-
gający bezpieczne porusza-
nie się po parkingu, jest ofe-
rowany opcjonalnie. Samo-
chód otrzymał rekomenda-
cję japońskiego Ministerstwa 
Ekonomii, Handlu i Przemy-
słu oraz Ministerstwa Zie-
mi, Infrastruktury, Transpor-
tu i Turystyki jako bezpiecz-
ny pojazdy dla starszych kie-
rowców. 

Hyundai KONA 

Hyundai zaprezentował po raz pierwszy 
szerszej publiczności całkowicie nowy 

model KONA segmentu B-SUV. Model ten po-
wstał dzięki współpracy działów badań i roz-
woju z Korei i Niemiec. W modelu zbudowa-
nym na nowej platformie pojawiły się rozwią-
zania oferowane dotychczas w wyższych seg-

mentach, a samochód zyskał nowoczesną, 
niemal awangardową stylistykę. 

Samochód jest aktualnie dostępny z silni-
kiem benzynowym 1.0 T-GDI (120 KM) oraz 
1.6 T-GDI (177 KM), a od przyszłego roku ofer-
ta zostanie uzupełniona o ekonomiczne silniki 
Diesla o pojemności 1.6 l. 

Parlament chce wzmocnić 
bezpieczeństwo na dro-

gach, wprowadzając obowiązek 
instalowania systemów wspo-
magających kierowcę w każ-
dym nowym pojeździe.Urzą-
dzenia wspomagające kierow-
cę mają zwiększyć bezpieczeń-
stwo i zapobiegać wypadkom 
pomagając kierowcy w trud-
nych sytuacjach. Obecnie znaj-
dują się one w droższych mo-
delach, ale, z uwagi na oczy-

wiste korzyści, posłowie chcą, 
aby były one montowane we 
wszystkich samochodach.

Do systemów wspomaga-
jących kierowcę należą syste-
my hamowania awaryjnego 
rozpoznające np. pieszych czy 
rowerzystów automatycznie 
spowalniające samochód, aby 
uniknąć kolizji; systemy wspo-
magania jazdy z dozwoloną 
prędkością wskazujące ogra-
niczenia prędkości, znaki stop 

i światła oraz interweniujące, 
aby pomóc kierowcy utrzymać 
dozwoloną prędkość; syste-
my utrzymujące pojazd na pa-
sie ruchu nie tylko ostrzegają, 
lecz również aktywnie ingeru-
ją w jazdę.

To ważne, bo każdego ro-
ku na unijnych drogach ginie 
ponad 25.000 osób, a setki ty-
sięcy zostaje rannych. Ok. 90% 
wszystkich wypadków wynika 
z błędu ludzkiego.
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Kiedyś Chuck NORRIS 
                  przybił piątkę.

  Do tej pory jest... 
przybita.

Nowy C4 Cactus
Po wprowadzeniu na rynek w 2016 r. modelu C3 i ekspansji w segmencie 
SUV w 2017 r. wraz z modelami C3 Aircross i C5 Aircross, Citroën prezen-
tuje nowy model kompaktowego hatchbacka - nowego C4 Cactusa. 

Model łączy wyjątkowy 
charakter modelu C4 

Cactus z wzorcowym kom-
fortem C4 i oferuje 12 sys-
temów wspomagających kie-
rowcę, trzy technologie łącz-
ności, silniki o mocy do 130 
KM oraz elegancka stylisty-
ka.

Nowy C4 Cactus oferu-
je niespotykany dotąd kom-
fort. W tym celu Citroën się-
gnął do hydraulicznego za-
wieszenia. Technologia ta zo-
stała zmodyfikowana, aby za-
pewnić jej dostępność dla jak 
największej liczby użytkowni-
ków. W ten sposób Nowy C4 

Cactus wprowadza do Euro-
py system zawieszenia z pro-
gresywnymi poduszkami hy-
draulicznymi, a w ramach 
światowej premiery – fotele 
Advanced Comfort, które za-
pewniają niespotykaną do-
tąd wygodę siedzenia i kom-
fort jazdy.

FOT. 5X� � TOMASZ MAŃKOWSKI 
KLASYKI W POZNANIU. Aż 25.347 pasjonatów zgromadziły 
Targi Pojazdów Zabytkowych Retro Motor Show 2017, które 
rozpoczęły się 3 listopada. Przez trzy dni w sześciu pawilonach 
zwiedzający podziwiali ponad 600 pojazdów – od rowerów 
przez motorowery, motocykle, samochody, ciężarówki, au-
tobusy, wozy strażackie, traktory, a nawet pojazdy wojskowe 
na czołgu skończywszy. Bogactwo tegorocznej ekspozycji ob-
razuje skala wydarzenia – klasyki wypełniły aż 6 pawilonów, 
czyli 2 razy więcej niż w roku ubiegłym. Nie zabrakło także 
inspirujących pokazów i spotkań. (mat)


