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GŁADKIE CIAŁO
Linia Oriflame – Perfect 

Body to idealny sposób na jędr-
ne ciało. Żel antycellulitowy 
(W ciągu 4 tygodni pozwala stra-
cić nawet 2 cm, ujędrnia i na-
pina skórę 200 ml – 64 zł), 
Krem przeciw rozstępom, 
Balsam ujędrniający 
do ciała (nawilża skó-
rę i poprawia jej wy-
gląd, daje efekt napinają-
cy i liftingujący 200 ml – 54 
zł), Ujędrniające serum do 
pielęgnacji biustu i de-
koltu, Ujędrniający 
żel na brzuch dają 
spory wybór. Do-
skonałe działanie 
produktów Perfect 
Body wynika z za-
stosowania przy 
ich produkcji wy-

Remigia Blandzi

ul. Nałęczowska 125
60-472 Poznań
Tel. 061 842 96 39
tel. kom. 606 344 717

ZAPRASZAM 
od poniedziałku do piątku

9.00 – 20.00
soboty 8.00 – 14.00

Tutaj kupisz kosmetyki
Wella, Bacchara

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

Lekarz przy pomocy dermato-
skopu, czyli urządzenia moc-

no powiększającego widok zna-
mion znajdujących się na skó-
rze, wykonuje badanie derma-
toskopowe. Może dzięki temu 
wykryć nowotwór skóry - czer-
niaka. Czerniak jest złośliwym 
nowotworem skóry, który po-
wstaje w obrębie znamion barw-
nikowych, potocznie zwanych 
pieprzykami. Jednym z podsta-
wowych czynników zwiększa-
jących ryzyko zachorowań na 
czerniaka jest pro-
mieniowanie sło-
neczne. We wcze-
snym stadium 
choroby czerniak 
jest w pełni wy-
leczalny, dlatego 
tak ważna w pro-
filaktyce czerniaka 
jest regularna kon-
trola znamion oraz 
odpowiednia ochro-
na skóry przed słoń-
cem. Dlatego oprócz 
badania lekarze ra-
dzą pacjentom, jak 
dobrze chronić się 
przed słońcem, jaki 
mają fototyp, a więc 
jakich filtrów potrze-
bują. Również radzą, 
jak zabezpieczać zna-
miona przed promie-
niowaniem. W ochro-
nie przeciwsłonecznej 
firma La Roche-Po-
say od lat się specja-

Badamy skórę
Od kilku lat La Roche-Posay Laboratoire Phar-
maceutique, pod patronatem Polskiego Towa-
rzystwa Dermatologicznego prowadzi europej-
ską akcję Melanoma Day. W maju po raz kolejny 
w klinikach i gabinetach dermatologicznych 
największych miast Polski  można skorzystać 
z bezpłatnych badań dermatologicznych. 

MONIKA MAŃKOWSKA

i XL oraz filtry przeciw promie-
niowaniu UVB, aby zatrzymać 
maksimum promieni UV przed 
wnikaniem w skórę. Zapewnia 
bardzo wysoką ochronę przeciw 
oparzeniom słonecznym, spowo-
dowanym zwłaszcza przez pro-
mienie UVB. Spełnia wymogi 
Komisji Europejskiej w zakre-
sie ochrony przed promieniowa-
niem UVA, odpowiedzialnym za 
alergie słoneczne, przedwczesne 
starzenie się skóry i wpływają-
cym na rozwój komórek rako-

wych.
W poprzed-

nich edycjach 
programu w Pol-
sce od 2003 roku 
przebadano oko-
ło 6 tysięcy osób. 
W ubiegłym ro-
ku aż u 3,2 pro-
cent badanych roz-
poznano czerniaka 
lub inne nowotwory 
skóry, a u co dzie-
siątej osoby stwier-
dzono rogowacenie 
posłoneczne. Akcja 
MELANOMA DAY 
w Poznaniu trwa 
w dniach 7, 10 i 12 
maja. Są jeszcze miej-
sca na badania 10 ma-
ja (Poznań-Antoni-
nek). Zapisać się moż-
na pod numerem info-
linii 0 801 145 145 od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach 13-17.

FOT. – LA ROCHE-POSAY

lizuje oferując pre-
paraty Anthelios – 
skuteczne, ale przy-
jemne w stosowa-
niu dla skóry nie tyl-
ko wrażliwej, doro-
słych i dzieci. Foto-
stabilny system fil-
trujący ANTHE-
LIOS łączy filtry 
przeciw promienio-
waniu UVA, takie 
jak Mexoryl® SX 

DESER DLA SKÓRY
Marka Laboratorium Kolastyna 

została wzbogacona o trzy wyjątkowe 
kosmetyki do pielęgnacji ciała – lekkie 
musy Ogród SPA o soczystych, owoco-
wych zapachach oraz aksamitnej kon-
systencji. Dzięki odpowiednio dobra-
nym składnikom aktywnym: ekstraktom 
owocowym, witaminom oraz olejom ro-
ślinnym, preparaty nawilżają i wygła-
dzają skórę, pozostawiając ją idealnie 
gładką i miękką w dotyku. Musy łatwo 
się rozprowadzają i doskonale wchła-
niają, pozostawiając na skórze delikat-
ny film o apetycznym aromacie. Linię 
tworzą MUSY DO CIAŁA: limonka 
i zielona herbata, truskawka i poziom-
ka, mango i figa. Cena 15 zł, 250 ml. 

łącznie naturalnych składników. 
Nowością tej wiosny jest In-
tensywne anycellulitowe 
serum w ampułkach 

na noc Perfect Body. Unikal-
ny kompleks Anti-dimple działa 

potrójnie: redukuje nadmiar 
zgromadzonej tkan-
ki tłuszczowej, ograni-
cza zatrzymywanie wo-
dy w skórze, przywraca 
skórze naturalną gład-
kość. Opakowanie za-
wiera 14 ampułek x 10 
ml przeznaczonych do 
stosowania przez kolej-
ne wieczory. Rezultaty 
widoczne są już następ-
nego dnia po aplikacji. 
Po 14 dniach widocznie 
zmniejsza dołki i zagłę-
bienia w skórze. Przy-
spiesza spalanie tłusz-
czu, napina i ujędrnia 
ciało.Cena regularna 
119 zł.FOT. - ORIFLAME
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- Wielu osobom ulżyło, gdy 
okazało się, że „Przystanek Wo-
odstock” jednak odbędzie się 
w Kostrzynie.

- 2 kwietnia przyjechałem po 
,,błogosławieństwo” od pani wo-
jewody i usłyszałem coś całkiem 
innego, niż do tej pory – zapro-
szenie do współpracy. Pani wo-
jewoda jest woodstockowicz-
ką. Rozmawialiśmy o rzeczach, 
które mogą sprowadzić „Przy-
stanek” na jeszcze lepsze to-
ry organizacyjne, o przeciwdzia-
łaniu narkomanii, alkoholizmo-
wi i przemocy, ale także o akcji 
„Edukacja non stop” i promowa-
niu regionu.

- Kiedyś powiedziałeś, że na 
„Przystanku Woodstock” cho-
dzi nie tylko o zabawę, więc po-
jawiła się Akademia Sztuk Prze-

pięknych. Z biegiem lat coraz 
większy nacisk kładziesz na kul-
turę, sztukę i rozwój woodstoc-
kowiczów. 

- Woodstock to nigdy nie był 
tylko koncert, ale i przekazanie lu-
dziom bliskich mi idei: „Komu-
nikujcie się pozytywnie! Uczcie 
się języków obcych! Poznawaj-
cie świat! Wymieniajcie uwagi na 
swój temat pokojowo, by to was 
budowało, a nie dołowało”. Aka-
demią Sztuk Przepięknych posta-
wiłem kropkę nad ,,i”. Bulwersu-
ją mnie duże ogólnopolskie media, 
które mogą kreować dobre posta-
wy i wzorce, a tego nie robią. Parę 
lat temu orkiestra symfoniczna za-
grała u nas ,,Bolero” Ravela. Non 
stop łaziłem to telewizji publicznej, 
prosiłem, by je powtórzyli. Nigdy 
tego nie zrobili... 

- Bo to mniej medialne, niż na 
przykład wizyta gejów z orędzia 
prezydenta...

- A potem ktoś trąbi i strzę-

pi jęzor: „Dlaczego jest narkoma-
nia? Dlaczego ludzie ze sobą wal-
czą? Skąd się biorą przestępstwa 
młodocianych?” To odpowiadam: 
„Dajcie nam szansę budowania 
w ludziach innej rzeczywistości”. 
Niestety, nic z tego nie wynika. Od 
dwóch lat na ASP przyjeżdżają tak 
znamienici goście, jak arcybiskup 
Życiński, Imam Rabin, Tomek Se-
kielski, Monika Olejnik, Tomek 
Lis. Ale w żadnej dużej gazecie, 
żaden z dziennikarzy zajmujących 
się publicystyką, oświatą, kulturą, 
nigdy nawet nie jęknął słowa na 
ten temat... Mnie to nie zniechę-
ca. Wręcz przeciwnie! Buduje hart 
ducha. Robię swoje, bo wiem, że 

młodzi mają z tego ogromne ko-
rzyści.

- Wielu uważa, że powinieneś 
być ministrem zdrowia, a według 

mnie... ministrem edukacji! Mó-
wisz: ,,Najważniejsze jest edu-
kowanie samego siebie”, ,,Fun-
dacja działa w oparciu o maksy-
malną obopólną wiedzę”, ,,Czło-
wiek wykształcony przestanie mi 
wreszcie pierdzieć nad uchem 
o teorii spiskowej dziejów, któ-
ra w wersji polskiej jest do wy-
rzygania”…

- System edukacyjny jest u nas 
podły. Nie buduje w ludziach wia-
ry w siebie, wiedzy, którą mogą się 
umiejętnie posługiwać, tylko takie 
bizancjum. Rządzi pan profesor, 
pan docent, magister, a na końcu 
jest poniewierany przez wszyst-
kich student czy uczeń. „Przysta-
nek Woodstock’ zmienił całkowi-
cie – na szczęście! –  myślenie 
o młodych. Czyni uczestnika festi-
walu jego współgospodarzem. Da-
je jasny przekaz: „Złamiesz zasady 
– ponosisz odpowiedzialność za to, 
że ktoś zamknie „Przystanek Wo-
odstock”. Nie pomożesz nam, nie 
będziesz wolontariuszem – sami 
nie damy sobie rady”.

- Zapraszasz młodych ludzi 
do współodpowiedzialności. Da-
jesz wolność. W tym tkwi tajem-
nica sukcesu Owsiaka i Funda-
cji!

- Już Wielki Finał WOŚP jest 
pierwszym etapem tej współod-
powiedzialności. Dzieciak dostaje 
do rąk puszkę, w której często jest 
wielomiesięczne uposażenie jego 
rodziców. W tym momencie staje 

Za oszustwo i kłamstwo
pięć razy z laczka w ryj!
Rozmowa z JURKIEM OWSIAKIEM, prezesem Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Działalność Jerzego Owsiaka bywa przedmiotem kryty-
ki między innymi ze strony środowisk określających się ja-
ko prawicowe. Zarzucają oni Owsiakowi miedzy innymi pro-
mowanie hasła „róbta co chceta”, które interpretują jako 
nawoływanie do hedonistycznego stylu życia i relatywizmu 
moralnego. Przedmiotem krytyki jest także zgoda Owsiaka 
na działalność podczas „Przystanku Woodstock” mniejszo-
ściowych grup religijnych (na przykład Międzynarodowe To-
warzystwo Świadomości Kryszny), uważanych przez środo-
wiska katolickie za sekty będące, według nich, zagrożeniem 
dla młodzieży. Ponadto zarzucono mu wprowadzanie zbyt 
restrykcyjnych ograniczeń wobec dziennikarzy akredytowa-
nych na Przystanku oraz tolerowanie używania wobec nich 
przemocy. Według informacji tygodnia „Przekrój” z 2006, 
Ryszard Nowak (przewodniczący Komitetu Obrony przed 
Sektami) oskarżył Jerzego Owsiaka o promowanie satani-
zmu, ponieważ jego „dłonie są nerwowe i często pokazują 
znaki charakterystyczne dla wyznawców szatana. Owsiak 
w odpowiedzi określił Nowaka „kompletnym idiotą.

Jerzy Owsiak (urodził się 6 października 1953 roku 
w Gdańsku) - polski dziennikarz radiowy i telewizyjny. Za-
łożyciel i prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, główny pomysłodawca i realizator corocz-
nego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, twór-
ca jednej z największych cyklicznych imprez muzycznych 
„Przystanku Woodstock”. Jest także witrażystą i posiada 
uprawnienia psychoterapeuty. Jest żonaty (jego żona Li-
dia Niedźwiedzka-Owsiak jest dyrektorem ds. medycznych 
Fundacji WOŚP).

Owsiak mając osiem lat przeprowadził się z rodzicami 
z Gdańska do Warszawy, gdzie skończył liceum ekonomicz-
ne, a następnie próbował się dostać na warszawską Akade-
mię Sztuk Pięknych. W młodości jak sam przyznaje należał 
do grupy mazowieckich hippisów, zapatrzonych w swoich 
„amerykańskich braci” i właśnie z tamtych fascynacji i le-
gendy festiwalu Woodstock 1969 wyrósł jego „Przystanek 
Woodstock”.

Tegoroczny „Przystanek 
Woodstock” odbędzie się 
1 i 2 sierpnia w Kostrzynie. 
To będzie najbardziej kultu-
ralny z festiwali. Zagra: Da-
ab, Vader, Waglewscy: Woj-
ciech, Fisz i Emade, Lipa-
li, Lao Che i Operetka War-
szawska. Przystankowicze 
poznają kulturę Indii (wystą-
pi na przykład pierwsza da-
ma tabli Anorada Pahl), Afry-
ki i Meksyku (zagra Pante-
on Rococo). Wezmą udział 
w programie „Wróćmy do 
korzeni olimpiady w sty-
lu barona de Coubertine”. 
A podczas ASP spotkają się 
z Kamilem Durczokiem i Ja-
nem Tomaszewskim.

FOT. (2X) — ARCHIWUM WOŚP 

Dokończenie na stronie 6
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Byliśmy gośćmi Parlamentu Europejskiego

- Dzisiaj, 22 kwietnia, jest 
drugim dniem czterodniowej se-
sji plenarnej Parlamentu Euro-
pejskiego w Strasburgu. W cią-
gu dnia zajrzeliśmy do impo-
nującej sali posiedzeń, ale po-
słów można było policzyć na pal-
cach jednej ręki. Parlamenta-
rzyści europejscy pracują, czy 
cały czas za pieniądze podat-
ników spędzają w parlamentar-
nych barach i kawiarenkach po-
pijając szampana.

- Dzisiaj przed południem 
był blok głosowań i zapewniam, 
że frekwencja była całkiem spo-
ra. Rzeczywiście, można odnieść 
wrażenie spoglądając niekiedy na 
salę posiedzeń plenarnych, że eu-
rodeputowani to najwięksi lenie 

Eurodeputowani to nie lenie
Rozmowa z FILIPEM KACZMARKIEM, eurodeputowanym, członkiem Platformy Obywatelskiej

Parlament Europejski to jednoizbowy parlament repre-
zentujący obywateli państw należących do Unii Europej-
skiej. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale też 
Bruksela, w której odbywa się część obrad oraz mieszczą 
się komisje parlamentarne i władze klubów. Sekretariat i bi-
blioteka ma zaś swoją siedzibę w Luksemburgu.

Korzenie obecnego Parlamentu Europejskiego sięgają 1952 roku, kie-
dy na mocy Traktatu paryskiego powstało Wspólne Zgromadzenie Euro-
pejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Traktaty rzymskie z 1957 roku (a ściślej 
dołączona do nich konwencja) przekształciły je w organ wszystkich trzech 
Wspólnot Europejskich. Nazwa Parlament Europejski pojawiła się w 1962 
roku. Początkowo deputowani byli wybierani przez parlamenty krajów 
członkowskich. W 1979 roku odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory 
do Parlamentu Europejskiego i od tego czasu deputowani do tego Parla-
mentu są wybierani w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw 
członkowskich Wspólnot.

Nie istnieje jedna ordynacja wyborcza do parlamentu, każdy kraj ma 
własne reguły liczenia głosów, ale przyjmuje się, że wszędzie wybory od-
bywają się w tym samym terminie. 

Początkowo Parlament Europejski był organem konsultacyjnym nie 
posiadającym żadnej realnej władzy. Po wejściu w życie Jednolitego 
Aktu Europejskiego (1987), Traktatu w Maastricht (1993) i Trakta-
tu amsterdamskiego (1997) Parlament Europejski stopniowo zy-
skiwał szereg uprawnień, także ustawodawczych (głównie kosz-
tem Rady).

na tym kontynencie.  Tak wcale 
nie jest. Fakt, że nie jestem w sali 
posiedzeń, nie oznacza, że nie pra-
cuję. Każdy z eurodeputowanych 
ma swoje biuro, a w nim telewizor, 
w którym można oglądać transmi-
sję z obrad. Zresztą, w wielu miej-
scach w tych budynkach znajdują 
się takie monitory, które pozwala-
ją śledzić dyskusję.

- Oglądanie, to nie to samo, 
co...

-  Na temat choroby wście-
kłych krów niewiele mam do po-
wiedzenia, dlatego gdy jest taki te-
mat, nie ma mnie w sali. To tylko 
przykład, ale w Parlamencie Euro-
pejskim poruszamy tak wiele waż-
nych spraw...

- No, ale kiedyś zagląda pan 
do sali posiedzeń? 

- Nawet bardzo często. Jestem 
na głosowaniach, a dzisiaj – na 
przykład – będę zabierał głos kil-
ka minut po godzinie 23. Tutaj 
wszystko wyliczone jest co do mi-
nuty. W takich przypadkach, gdy 
temat jest „mój”, staram się uczest-

niczyć w całej debacie, by wysłu-
chać opinii również innych dys-
kutantów.

- W jakim języku przygoto-
wuje pan swoje wystąpienia?

- Zasada jest taka, że wszyscy 
członkowie Unii Europejskiej są 
równi, a więc każdy mówi w swo-
im ojczystym języku. Każda wypo-
wiedź jest natychmiast tłumaczona 

przez tłumaczy przysięgłych na 
wszystkie języki członków Unii. 
Parlamentarzyści, goście siedzący 
na antresoli sali posiedzeń mogą 
korzystać ze słuchawek znajdują-
cych się przy każdym fotelu. Po-
tem wystarczy tylko poszukać tłu-
maczenia polskiego i można słu-
chac do woli.

- Dlaczego Parlament Euro-
pejski obraduje raz w Brukseli, 
a raz w Strasburgu? Nie jest to 
przykład oszczędności.

- Zgadzam się, ale nie mam na 
to żadnego wpływu. Na samym 
początku istnienia Parlamentu Eu-
ropejskiego jego siedziba mieści-
ła się w niedalekim Luksembur-
gu. Tak zresztą jest i dzisiaj. I wte-
dy okazało się, że w Luksembur-

gu nie ma sali, w której mo-
głoby obradować 70 eu-
rodeputowanych. Szuka-
no więc odpowiedniego 
pomieszczenia w oko-
licy i najbliższe znale-
ziono w Strasburgu. 
Utrzymywanie dwóch 
ogromnych obiektów 
biurowych w Brukse-
li i Strasburgu to do-

datkowy koszt około 
150 milionów euro. Fran-

cuzi bacznie pilnu-
ją swoich in-

teresów 

i wywalczyli sobie, że w Strasbur-
gu musi się odbyć w roku co naj-
mniej 12 plenarnych posiedzeń. 
Oznacza, to że gdy w sierpniu ma-
my wakacje, to potem musimy to 
odrobić. Trochę to absurdalne, ale 
tak to już jest. I tak każdy europo-
seł ma biuro w Brukseli i Stras-
burgu, a w nim komputery, łącza 
telefoniczne, meble... To kosztuje. 
Strasburg jest od roku 1949 siedzi-
bą Rady Europy i od 1979 Parla-
mentu Europejskiego.

- Jak wygląda takie biuro?
- Zapraszam... (z budynku 

Winston Churchill przechodzimy 
nad kanałem szklanym łącznikiem 
do budynku Louise Weiss, potem 
wędrujemy kilka minut po podob-

Dokończenie na stronie 6

FOT. — MONIKA I TOMASZ MAŃKOWSCYBudynek Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
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TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Był poniedzia-
łek, 30 kwiet-

nia 1945 roku. 
Dochodziła go-
dzina 16. Minę-
ło niespełna 30 
minut od śmier-

Sobowtór führera? 
Poszukiwania zwłok Adolfa Hitlera i Ewy Braun 
W ruinach Berlina, na jego ulicach, w schronach i tunelach 
metra, rozgrywał się dramatu akt ostatni. Płonęło miasto, 
tysiącami ginęli żołnierze i cywile. Gdy już stracono nadzieję 
na cud, na dnie tego piekła, w podziemiach bunkra pod 
Kancelarią Rzeszy, Adolf Hitler sam sobie wymierzył karę za 
miliony ofiar i bezmiar ludzkich cierpień. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

ci Adolfa Hitlera i jego dwa 
dni wcześniej poślubionej żo-
ny Ewy. W awaryjnym wyjściu 
z berlińskiego bunkra, z któ-
rego w minionych tygodniach 
führer Rzeszy próbował dowo-
dzić resztkami niemieckich ar-
mii i kierować państwem, poja-
wili się oficerowie SS. Dwóch 
pierwszych niosło owinięte ko-
cem zwłoki mężczyzny. Spod 
koca wystawały dobrze znane 
mieszkańcom bunkra spodnie. 
Spodnie Hitlera. Trzeci eses-
man niósł zwłoki kobiety, na 
której ciele nie było widać żad-
nych obrażeń. 

W tym „kodukcie pogrze-
bowym” uczestniczyli najbliż-
si współpracownicy wodza, 
którzy pozostali w Berlinie, 
a wśród nich Martin Bormann 
i Joseph Goebbels. 

Zwłoki położono w ogro-
dzie Kancelarii Rzeszy i oblano 
benzyną z wcześniej przygoto-
wanych kanistrów. W tym mo-
mencie wzmógł się radziecki 
ostrzał artyleryjski. To bardzo 
ważny szczegół, później często 
pomijany przez historyków. 

Gdy na teren ogrodu zaczęły 
spadać pociski, obecni na tym 
pogrzebie schronili się w wyj-
ściu awaryjnym. Osobisty ad-
iutant Hitlera Otto Günsche za-
nurzył kawałek szmaty w ka-
nistrze, podpalił ją i rzucił na 
zwłoki, które natychmiast ob-
jęły płomienie. Obecni stanę-
li na baczność, wyciągając rę-
ce w nazistowskim pozdrowie-
niu. Następnie szybko zbiegli 
do bunkra i nie mogli już wi-
dzieć, że ciała trawiły nie tylko 
płomienie. Raził je także ogień 
radzieckiej artylerii. 

Bunkier pod Kancelarią 
Rzeszy „zdobyło” dwanaście 
Rosjanek ze służby medycznej 
Armii Czerwonej. Dochodziła 
godzina 9 w środę, 2 maja. Ko-
biety śmiały się i szwargotały, 
w ogóle nie zwracając uwagi 
na leżące wokół trupy. W koń-
cu trafiły do pokoju niedaw-
no jeszcze zajmowanego przez 
Ewę Braun-Hitler i z szafy za-
częły wyciągać sukienki, hal-
ki, staniki, majtki, przymierza-
jąc je... 

Tego dnia wczesnym popo-
łudniem w ruinach Kancelarii 
Rzeszy znalazł się podpułkow-
nik Iwan Klimienko, szef sek-
cji kontrwywiadu 79. Korpusu 
Piechoty 3. Armii, który otrzy-

FOT. (2X) – ARCHIWUM AUTORA 
Szyb wentylacyjny i – w głębi po lewej –  wyjście awaryjne ze schronu pod Kancelarią Rzeszy w Berlinie. 

mał rozkaz ustalenia, co stało 
się z Hitlerem. Wprawdzie już 
1 maja ostatni szef Sztabu Ge-
neralnego Wehrmachtu, generał 
Hans Krebs, podczas rokowań 
z Rosjanami na temat zawie-
szenia broni poinformował ich 
o samobójstwie Hitlera, ale nie 
za bardzo mu uwierzono. 

Tego środowego popołudnia 
ludzie Klimienki znaleźli nad-
palone zwłoki Goebbelsa i jego 
żony, którzy popełnili samobój-
stwo 1 maja wieczorem, wcze-
śniej zabijając sześcioro swych 
dzieci. Ich ciała w jednym z po-
mieszczeń bunkra znaleziono 
następnego dnia, czyli 3 maja. 
Natrafiono też na zwłoki gene-
rała Krebsa, który również po-
pełnił samobójstwo. 

Wszystkie ciała przewie-
ziono do więzienia Plötzensee, 
gdzie Klimienko urządził swą 
kwaterę. I tam zidentyfikował 
je wzięty do niewoli wiceadmi-
rał Hans-Erich Voss, który był 
stałym przedstawicielem do-
wódcy marynarki w Kwaterze 
Głównej Führera (FHQ) i bar-
dzo dobrze znał Hitlera i ludzi 
z jego otoczenia. 

Późnym wieczorem 3 ma-
ja Rosjanie zainteresowali się 
znalezionym w wypełnionym 
zwłokami zbiorniku przeciw-
pożarowym na terenie ogro-
du Kancelarii Rzeszy trupem 
człowieka, który ponoć nazy-
wał się Gustav Weler. Zginął on 
od strzału w głowę, a jego cia-
ło – w odróżnieniu od innych 
– było dobrze zachowane. We-
ler podobny był nieco do Hi-
tlera. Miał też charakterystycz-
ny wąsik. 

Zmarły niedawno historyk 
niemiecki Joachim Fest uwa-
żał, że Rosjanie zwłoki We-

odłamków gruzu i zaprezento-
wano współpracownikom Hi-
tlera. Było to 4 maja. Gdy nad 
zwłokami pochylił się wice-
admirał Voss, włączono kame-
rę filmową. Gdy ją wyłączono, 
Klimienko odkrył, że trup ma 
pocerowane skarpetki. Voss zaś 
zaczął się wahać: 

– Nie, nie mogę powiedzieć, 
że to jest na pewno Hitler. 

Sprowadzono kolejnych jeń-
ców, którzy znali führera. Pię-
ciu kategorycznie zaprzeczyło, 
że są to zwłoki wodza. Jeden się 
wahał, ale w końcu powiedział, 
że może to być Hitler. 

W tym czasie jeden z żoł-
nierzy zauważył w leju po 
bombie wystające nogi. Z kra-
teru wyciągnięto spalone ciała 
mężczyzny i kobiety, ale Kli-
mienko kazał je zakopać. Tyl-
ko kilka osób z najbliższego 
otoczenia führera wiedziało 
bowiem, że w nocy z 30 kwiet-
nia na 1 maja szef ochro-
ny FHQ, brigadeführer SS 
Johann Rattenhuber, polecił 
spalone ciała Hitlera i jego żo-
ny pochować w leju po bom-
bie. W tym właśnie, z którego 
wykopano zwłoki. 

Dopiero 5 maja Rosjanie 
przestali interesować się We-
lerem i wrócili do zwłok z kra-
teru. 

Po upadku Związku Ra-
dzieckiego odtajniono film ze 
zwłokami Welera. Zrazu Rosja-
nie mówili o sobowtórze füh-
rera, co od razu podchwycili 
łowcy fantastycznych sensacji. 
Gdy w końcu Rosjanie przy-
znali się do mistyfikacji, mit 
sobowtóra Hitlera żył już wła-
snym życiem w publikacjach 
prasowych. książkach i filmach 
telewizyjnych. 

udawać Adolfa Hitlera i Ewę 
Braun. 

Te prawdziwe zostały nie 
tylko częściowo strawione 
przez ogień, ale także zmasa-
krowane przez ostrzał artyle-
ryjski. Tym właśnie można wy-
tłumaczyć niewytłumaczalny 
z medycznego punktu widzenia 
krwotok w płucach zwłok Ewy 
Braun. Stwierdziła to sekcja 
przeprowadzona przez radziec-
kich lekarzy 8 maja. 

W pierwszą rocznicę śmier-
ci Hitlera Rosjanie przeprowa-
dzili w ruinach Kancelarii Rze-
szy wizję lokalną, która osta-
tecznie miała ustalić przebieg 
wydarzeń sprzed roku. Na kil-
ka godzin dostarczono samolo-
tami z obozów jenieckich po-
zostałych przy życiu lokatorów 
bunkra, szczegółowo odtworzo-
no scenę spalenia zwłok Hitle-
ra i jego żony, a całość sfilmo-
wano. 

Właśnie wtedy znaleziono 
fragmenty nadpalonej czaszki, 
które Rosjanie uznali – naj-

prawdopodobniej trafnie – za 
należące do Hitlera. Te szaro-
niebieskie kawałki kości (ich 
barwa wskazuje, że należały 
do wegetarianina, a führer był 
nim) przechowywane są w Mo-
skwie. Tyle tylko pozostało po 
człowieku odpowiedzialnym za 
rozpętanie drugiej wojny świa-
towej i śmierć wielu milionów 
ludzi. 

Szczątki kilkunastu osób 
znalezionych w maju 1945 ro-
ku na terenie Kancelarii Rze-
szy, w tym Hitlera i jego żony, 
w drewnianych skrzyniach wę-
drowały wraz z radziecką jed-
nostką, by w lutym 1946 ro-
ku trafić do Magdeburga. Po-
chowano je tam na głębokości 
dwóch metrów pod dziedziń-
cem koszar zajmowanych przez 
bazę kontrwywiadu 3. Armii ra-
dzieckich wojsk okupacyjnych. 

Na początku 1970 roku za-
padła decyzja o przekazaniu 
koszar Narodowej Armii Lu-
dowej NRD. Szef magdebur-
skiej placówki kontrwywia-
du, który wiedział o zakopa-
nych zwłokach, zwrócił się 
do szefa KGB Jurija Andro-
powa z prośbą o instrukcję. 
Odpowiedź nadeszła 26 mar-
ca. Zwłoki należało wykopać 
i spalić, a popiół rozrzucić na 
wiatr. 

W Magdeburgu zdawano so-
bie sprawę, że tej akcji nie prze-
prowadzi się po kryjomu. Trze-
ba będzie choćby użyć mło-
tów pneumatycznych do rozbi-
cia asfaltu. Rozpowszechniono 
więc pogłoskę, że będą wydo-
bywane ważne dokumenty, pod 
koniec wojny ukryte tu przez 
Niemców. I stąd kryptonim tej 
operacji – „Archiwum”. 

Ekshumację przeprowa-
dzono 4 kwietnia. Wykopane 
szczątki ludzkie, przemiesza-
ne z ziemią i przegniłym drew-
nem skrzyń, przewieziono na 
pobliski poligon. W protokole 
z operacji „Archiwum” czyta-
my między innymi: „W nocy na 
5 kwietnia 1970 roku dokona-
no całkowitego spalenia pozo-
stałości, następnie rozgniecio-
no je butami wraz z kawałka-
mi niespalonego węgla na pył, 
a na koniec wrzucono do rze-
ki”. Do Biederitz, jednego z do-
pływów Łaby. 

lera „spreparowali, być może 
przy pomocy specjalisty od cha-
rakteryzacji, na martwego Hi-
tlera”. Przede wszystkim tru-
pa ubrano w jedną z maryna-
rek führera, znalezioną w pobli-
skim bunkrze, ułożono wśród 

Żaden z wiarygodnych 
świadków nigdy ani słowem 
nie wspomniał ani o sobowtó-
rze Hitlera, ani o jakichkolwiek 
przygotowaniach do mistyfika-
cji zmierzającej do podrzucenia 
zwycięzcom zwłok mających 

To nie są zwłoki Adolfa Hitlera, ale Gustava Welera.
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TAK 
MYŚLĘ

F akt, nie oglądałem orędzia 
premiera Tuska z 2 maja, bo 

doszedłem do wniosku, że czas 
jest zbyt cenny. Ile razy można 
słuchać publicznych obietnic, że 
na przykład podatki będą obniża-
ne? Trzy razy? Pięć razy? A mo-
że lepiej je obniżyć, niż ciągle 
o tym gadać?

Zaciekawiło mnie jednak co 
innego – orędzie premiera przy-
gotowała i nagrała firma ze-
wnętrzna za 11036 złotych. Tele-
wizja publiczna, która emitowała 
orędzie, musiałaby przygotować 
je za darmo. Ale...

„Było bardzo mało czasu na 

przygotowanie i zorganizowanie 
orędzia przed długim weekendem. 
Zależało nam na tym, żeby orędzie 
było sprawnie nagrane przez eki-
pę do której mamy stuprocentowe 
zaufanie. W związku z tym zdecy-
dowaliśmy się na zamówienie pra-
cy u firmy zewnętrznej - wyjaśni-
ła Agnieszka Liszka, rzeczniczka 
rządu. Jak dodała, firma nie zo-
stała wybrana w przetargu, ponie-
waż kwota zamówienia była bar-
dzo niska. 

No to mamy pasztet. Premier 
nie wie kiedy wygłosi orędzie, no 
bo gdyby wiedział, to miałby wię-
cej czasu. Premier nie ma zaufa-
nia do swojej telewizji, bo przecież 
TVP to telewizja której właścicie-
lem jest Skarb Państwa. A może 
premier nie nadaje się na premie-
ra, skoro z takimi drobiazgami so-
bie nie radzi?

Ja jak nie mam do kogoś za-
ufania, to się z nim rozstaję. Mó-
wię „do widzenia” i życzę szczę-
ścia na nowej drodze życia. PiS 
błyskawicznie TVP obsadził swo-
imi – wiernymi, ale miernymi. I ci 
ludzie nadal w TVP pracują, zara-
biają ciężkie pieniądze, decydują 
co oglądają miliony. To paranoja, 
przecież od wygranych przez PO 
wyborów minęło już trochę czasu.

Niedawno pewien prominent-
ny polityk PO tłumaczył mi, że nie 
można tych ludków wymieść, bo 
trzeba by zmienić ustawę. Hm, jak 
się ma większość w Sejmie, swoje-
go marszałka itp. to chyba to nie 
jest takie trudne. A może... jed-
nak jest? To ta najgorsza ewentu-
alność, bo to oznacza, że podatki 
nie zostaną obniżone, że autostrad 
nikt nie wybuduje...

TOMASZ MAŃKOWSKI

Rozrzutny premier

się minisztabem, miniministrem, 
miniprezesem tego przedsięwzię-
cia. Dostaje od nas zaufanie. Mam 
poczucie, że dzięki temu jest 99,9 
procent szczelności. Gdybyśmy 
powołali ekipę, która by to kontro-
lowała, utonęlibyśmy w kosztach, 
a ludzie by powiedzieli: „I tak was 
przechytrzymy!” Człowiek już tak 
ma, że jak mu się czegoś zakazuje, 
to chce udowodnić, że uda mu się 
obejść zakaz. 

- Takiego czucia drugiego 
człowieka można się nauczyć?

- Nie da rady! Spotykam róż-
nych ludzi. Młodych biznesme-
nów. Są ubrani w garnitury i – cze-
go im ogromnie zazdroszczę – per-
fect znają języki obce, ukończy-
li bardzo dobrze szkoły i presti-
żowe uniwersytety, ale mają ta-
kie zasady, że... nigdy bym z ni-
mi nie zrobił Finału. Według nich, 
dziecko w zimie nie może trzy-
mać skarbonki, bo mu... zmarz-
nie ręka. Spotykam ludzi w swoim 
wieku. To często markotne pier-
doły, zrzędy, którym się w życiu 
tak sobie układa, albo są dobrze 
sytuowani i denerwująco zdystan-
sowani – czego nienawidzę! Mó-
wią: „I tak jest mi wszystko jed-
no... I tak wszystko skończy się 
kasą...” No i spotykam młodych – 
szalonych. I z nimi czuję nić poro-
zumienia. Z nimi ciągle jest jakiś 
ruch, gdzieś się kręcimy, robimy 
szkolenia, Przystanek, organizuje-
my Finały... 

- … radio i telewizję...
- OTV działa od czterech mie-

sięcy. Nie wszystkie programy ma 
super, ale w 90 procentach jest 
edukacyjna. Po prostu, między nu-
merem Vadera a Habakuka mówi-
my trzy ważne zdania. A wiesz, jak 
to robią inni? Biorą mądrych ludzi, 
którzy robią wykład i pierdzielą 
o siedmiu zbójach. Słuchasz i my-
ślisz: „Pyk! Wyłączam!” A my 
przemycamy pewne postulaty. Rok 
temu mówiłem: „Idźcie na głoso-
wanie! A oni słuchali i poszli. To 
było super!” 

- Wiesz, że jesteś bohaterem 
wypracowań szkolnych, na przy-
kład ,,Jurek Owsiak – mój auto-
rytet”, ,,Wybitny Polak – Jerzy 

Owsiak”, ,,Moi idole: Stefan Sta-
rzyński i Jurek Owsiak”...

- Wiem! Bardzo mnie to cie-
szy i wzrusza! Jesteśmy też w pod-
ręczniku do angielskiego Longa-
na, ze zdjęciem WOŚP i pytaniem: 
„What is this?” W podręcznikach 
do matematyki, w zadaniach są 
przykłady zbiórki publicznej. No-
tatka o nas pojawia się w podręcz-
nikach do Wiedzy o Społeczeń-
stwie. Zapracowaliśmy sobie na to 
tym, że nie szpanujemy. Do niko-
go nie próbujemy mówić nie swo-
im językiem...

- Nie przeraża cię, że jako au-
torytet, ponosisz odpowiedzial-
ność za te tabuny młodych lu-
dzi?

- Nie! Tania popularność by 
mnie przerażała. Autorytet nie.

- Co łączy rock’n’rolla z wi-
trażami?

- Wolność. Wszystkie zawo-
dy artystyczne się na niej opiera-
ją. Dzięki niej nie dziadzieję i cią-
gle przewracam wszystko do gó-
ry nogami!

- A według mnie to także... 
Fundacja WOŚP, czyli Finały, 
Przystanki, OTV, Radio Wood-
stock, Złoty Melon, szkolenia 
ratownictwa medycznego, ak-
cje edukacyjne i profilaktyczne. 
Wszystko zaczyna się od szalone-
go pomysłu, a potem przychodzi 
ciężka praca nad poskładaniem 
wszystkich kawałków. 

- Masz rację. Jeśli ktoś nie po-
trafi zakomponować witrażu, poja-
wią się w nim złe elementy, szkło 
ni w pięć, ni w dziewięć, źle zo-
rientowany kolor... Gdy uczyłem 
się robić witraże, powtarzano nam, 
żebyśmy ich nie krytykowali, ale 
wiedzieli, który jest dobry, a któ-
ry zły... Nigdy nie mógłbym zro-
bić czegoś wbrew sobie, na przy-
kład nie poprowadziłbym festiwa-
lu w Sopocie, bo nie wiedziałbym, 
co mówić o ludziach, którzy na 
nim występują, a kiedy robię Wo-
odstock, o każdym mam coś do po-
wiedzenia. Wszystko, co robię, jest 
takie, jak chcę, jak czuję. To witraż, 
w którym wszystko pasuje.

- Twój stosunek do pienię-
dzy?

- Dość obojętny. Nie potrafię 

wydawać swoich. Nie żyję ponad 
stan. Po pięciu latach noszenia sta-
rych, wczoraj kupiłem sobie nowe 
bojówki.

- Wystarczy, że wydajesz spo-
łeczne pieniądze?

- O tak! (śmiech) 
- Dzięki Finałom pomogłeś 

setkom tysięcy dzieci. A urato-
wałeś komuś życie?

- Tak. Byłem w Grecji. Kobieta 
wypłynęła z materacem na morze, 
aż po horyzont. Tylu chłopów, ilu 
było na plaży, wpadło do wody, by 
ją ratować. Potem płynęło nas sze-
ściu... Pięciu... Dwóch... W koń-
cu oglądam się i widzę, że jestem 
sam. A kobieta wciąż daleko! Za-
cząłem się bać, ale przełamałem 
strach, bo trzeba ją było uratować! 
Dopłynąłem do niej. Była sztywna. 
Jeszcze chwila i by zeszła... Doho-
lowałem ją do brzegu...

- Jak się czułeś?
- Super! Pamiętam to do dziś! 

A gdy mówisz o uratowanych 
dzieciach... To abstrakcja. Nawet 
nie pochylam się nad tymi liczba-
mi i statystykami.

- Żeby nie pławić się w samo-
zachwycie?

- Właśnie! To byłoby bardzo 
niebezpieczne!

- Co cię irytuje?
- Jestem chory na marnotraw-

stwo. Cholera, gdyby 15 lat te-
mu Fundacja zaczęła budować 
autostrady, to już by były i obni-
żalibyśmy stawkę za wjazd! Nie 
znoszę, gdy ktoś mnie czaruje. 
I wkurza mnie, że Polacy nie ma-
ją w sobie takiego impreratywu, 
że za kłamstwo i oszustwo nale-
ży się gościowi pięć razy z laczka 
w ryj! Pozwalają na to, by posłan-
ka, która wygrała wybory dzięki 
sfałszowanym głosom, nie ponio-
sła za to odpowiedzialności. Ta-
kim ludziom nie powinno się po-
dawać ręki! 

- A co jest najważniejsze?
- Żeby nie było ściemy – szcze-

gólnie w sprawach finansowych! 
Żeby ludzie byli dla siebie przyjaź-
ni. I żebyśmy zdrowi byli.

Rozmawiała 
AGNIESZKA 

KOPACZYŃSKA
„Ziemia Gorzowska”

Za oszustwo...
Dokończenie ze strony 3

nych do siebie jak kropla wody ko-
rytarzach, jedziemy windą na XI 
piętro)... W Strasburgu biura po-
selskie nie są zbyt duże – jeden po-
kój i przy nim łazienka z pryszni-
cem. W pokoju mieszczą się dwa 
biurka i rozkładana kanapka po-
dobna do kolejowej kuszetki. Ra-
czej z niej nie korzystamy, choć 
na początku niektórzy polscy eu-
rodeputowani, jak pamiętamy, spa-
li w biurze, by zaoszczędzić kil-
ka euro. Kłopot był rano, gdy jak 
szarańcza wpada tu ekipa sprzą-
tająca... W moim biurze, niestety, 
jest widok na wewnętrzny dzie-
dziniec...

- Gdzie w czasie sesji śpią eu-
rodeputowani?

- Każdy organizuje sobie noc-
leg na własną rękę, a parlament tyl-
ko pokrywa koszty. Nie ma hotelu 
poselskiego. Niektórzy więc wy-
najmują mieszkania, inni korzysta-
ją z bogatej sieci hoteli w Strasbur-
gu lub okolicy. Ja z kilkoma inny-
mi posłami śpię w hotelu Ibis. To 
dobre rozwiązanie, bo wieczorem 
możemy jeszcze porozmawiać.

- A jak eurodeputowany do-

Parlament Europejski liczy obecnie 785 eurodeputowa-
nych, sprawujących mandat wolny, wybieranych na pięcio-
letnią kadencję. W Polsce w stosunku do członków PE uży-
wa się potocznie określenia „europarlamentarzysta”, „euro-
deputowany” lub „europoseł”, natomiast oficjalne określenie 
brzmi: „poseł do Parlamentu Europejskiego”. W Wielkiej Bry-
tanii stosuje się określenie „członek Parlamentu Europejskie-
go” (Member of the European Parliament, w skrócie MEP), we 
Francji zaś – „deputowany” (un député européen).

Zgodnie z traktatem o przystąpieniu Republiki Bułgarii 
i Rumunii do Unii Europejskiej liczba posłów w Parlamencie 
Europejskim będzie wynosić 736. Obecna „nadwyżka” jest 
przejściowa i wynika z tego, że w trakcie kadencji pojawiła się 
konieczność przyjęcia posłów z Bułgarii i Rumunii.

Materiały o Parlamen-
cie Europejskim w Stras-
burgu powstały dzięki po-
mocy dyrektora Jacka Sa-
futy, Piotra Wolskiego i An-
ny Kopińskiej z Biura Infor-
macyjnego Parlametu Eu-
ropejskiego w Polsce.

Eurodeputowani 
to nie lenie

Dokoczenie ze strony 4 ciera do Brukseli czy Strasbur-
ga?

- Także decyduje o tym sam. 
Ze Strasburgiem jest większy pro-
blem, bo z Brukselą jest więcej po-
łączeń. Ja wczoraj dotarłem tutaj 
przez Frankfurt nad Menem.

- Bywa pan czasami w domu, 
w Poznaniu?

- Staram się, ale najczęściej 
udaje się to tylko w weekendy, i to 
nie wszystkie. Trochę cierpi na tym 
rodzina, także nie dziwię się, że 
moja żona Beata jest zła, gdy bę-
dąc w Poznaniu sięgam po polską 
gazetę. Odkładam ją wtedy i zo-
stawiam sobie na czytanie w ko-
lejnej podróży do Brukseli czy 
Strasburga.

Rozmawiali
MONIKA I TOMASZ 

MAŃKOWSCY 
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Okazją do wizyty jest otwar-
cie w Muzeum statku „San-

ta Maria”, jakim Krzysztof Ko-
lumb wyruszył na wyprawę, któ-
ra dopłynęła do brzegów No-
wego Świata. Przypomnijmy: 3 
sierpnia 1492 roku z niewiel-
kiego hiszpańskiego portu Palos 
wypłynęły w kierunku zachod-
nim trzy statki – „Santa Maria”, 
„Nina” i „Pinta”. Dowodził ni-
mi Admirał Oceanu i Wicekról 
Indii - Krzysztof Kolumb. Wy-
prawa była efektem siedmiolet-
nich zabiegów Kolumba na dwo-
rze hiszpańskim, poprzedzonych 
wieloma latami studiów i prakty-
ki morskiej. 

Kolumb był przekonany, że 
płynąc w kierunku zachodnim 
już po mniej więcej miesiącu do-
płynie do brzegów Azji. Pozosta-
ło przekonać do tego tych, którzy 
mogli go wyposażyć w niezbęd-
ne środki: statki i ludzi. 

12 października flotylla Ko-
lumba dopłynęła do nieznanych 
brzegów. Admirał Oceanu do 
końca życia nie uwierzył, że od-
kryty przez niego ląd nie był 
brzegiem Azji. Jednak odkry-
cie Ameryki na zawsze zmie-
niło dzieje świata  – i Starego, 
i Nowego. Najpierw wieki bez-
względnej eksploatacji, później 
coraz bliższa współpraca han-
dlowa i polityczna, wreszcie – 
już w naszych czasach – powsta-
nie organizmu globalnego: oto 
skutki wypraw Kolumba.

BERNADETA JAŚKOWIAK
Wydział Promocji, 

Kultury
i Współpracy z Zagranicą

Nauka na 
odległość
W Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy, którego organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański, rozpoczęło działalność Centrum Kształcenia 
na Odległość na Wsiach. 

Pierwszego kwietnia 2008 roku na terenie Do-
mu Pomocy Społecznej w Lisówkach odbyła 
się uroczystość setnych urodzin Pani Heleny 
Pleskaczewskiej, mieszkanki przebywającej 
w Domu od 1999 roku. 

Pani Helena, urodzona w 1908 roku na Kresach 
Wschodnich, jest żywym obrazem ciężkich lo-

sów Polaków w okresie XX wieku. Matka, żona, spo-
łecznik, żołnierz AK, podporucznik w stanie spoczyn-
ku. Odznaczona Złotym Krzyżem Armii Krajowej, 
przewędrowała Polskę, by jesień życia spędzić Lisów-
kach. 

W uroczystości przygotowanej przez pracowników 
DPS w Lisówkach i poprowadzonej przez Dyrektora 
Domu, Ryszarda Bartoszaka, udział wzięli licznie przy-
byli goście. W imieniu Jana Grabkowskiego, Starosty 
Poznańskiego, życzenia złożyła Ewa Dalc - Członek 
Zarządu Powiatu Poznańskiego. Życzenia od Marszał-
ka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka, 
przekazała Jubilatce Lidia Wrocińska-Sławska, Dyrek-
tor ROPS w Poznaniu. 

Wicewojewoda Przemysław Pacia złożył życzenia 
w imieniu Piotra Florka - Wojewody Wielkopolskie-
go. List gratulacyjny od Ryszarda Grobelnego - Prezy-
denta Miasta Poznania, wręczył Ryszard Bittner - Za-
stępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pozna-
niu. Osobiście gratulacje złożyła Elżbieta Bijaczewska, 
Dyrektor PCPR w Poznaniu, w imieniu poznańskiego 
MOPR Dyrektor Izabela Synoradzka oraz Maria No-
wak - Dyrektor ZUS w Poznaniu. Nie mogło także za-
braknąć przedstawicieli Gminy Dopiewo z Wójtem 
Andrzejem Strażyńskim na czele. 

Jubilatka otrzymała także kwiaty od Żołnierzy 
AK Środowisko „Ostra Brama”, rodziny, znajomych 
i przyjaciół. Imprezę uświetniła prezentacja życiowych 
losów pani Helenki, przygotowana przez pracowników 

Domu. Natomiast współmieszkańcy zaprezentowali 
układ taneczny do muzyki Piotra Czajkowskiego. 

Punktem kulminacyjnym były torty sponsorowa-
ne przez Lecha Pieprzyka oraz piekarnię RAWA, pana 
Roberta Olejniczaka. Wzruszona Pani Helenka przyj-
mowała życzenia kolejnych stu lat w zdrowiu, rozdając 
wszystkim promienny uśmiech niosący radość i szczę-
ście oraz nieustający optymizm. 

DPS W LISÓWKACH

Kolejnych stu lat!

Książę Krzysztof Kolumb 
przyjedzie
W połowie maja powiat poznański odwiedzi potomek Krzysz-
tofa Kolumba, odkrywcy Ameryki. Książę de Veragua, Cristo-
bal Colon, przyjeżdża na zaproszenie Jana Grabkowskiego, 
Starosty Poznańskiego oraz Arkadego Fiedlera, posła oraz 
współwłaściciela Muzeum Pracowni Literackiej A. Fiedlera 
w Puszczykowie. 

W ramach projektu, współfi-
nansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i budżetu państwa, re-
alizowanego w ramach Sekto-
rowego Programu Operacyjne-
go Rozwój Zasobów Ludzkich, 
w całej Polsce powstała na tere-
nach wiejskich sieć trzystu sie-
demdziesięciu dziewięciu współ-
pracujących ze sobą ośrodków 
oświatowo-kulturalnych z dostę-
pem do oferty szkoleniowej.

Celem projektu jest zmniej-
szenie różnic edukacyjnych mię-
dzy wsią a miastem. Projekt po-
zwala na podniesienie kwalifika-
cji zawodowych tym wszystkim, 
którzy mają utrudniony dostęp 
do edukacji, między innymi oso-
bom niepełnosprawnym, co pro-
wadzi do zwiększenia szans na 
rynku pracy. 

Centrum utworzone w Ze-
spole Szkół w Rokietnicy zo-
stało wyposażone w dziewięć 
zestawów komputerowych oraz 
laptop wraz z niezbędnym opro-
gramowaniem, zestawy mebli 
biurowych, sprzęt specjalistycz-
ny pozwalający na korzystanie 
z komputera przez osobę niepeł-

nosprawną, faxtelefon i drukar-
kę. W ramach projektu uczest-
nicy mogą skorzystać z bezpłat-
nych szkoleń e-learningowych 
między innymi z zakresu in-
formatyki, zarządzania zasoba-
mi ludzkimi, przygotowania do 
poszukiwania pracy, kierowania 
własną karierą, a także przed-
miotów ogólnokształcących i ję-
zyków obcych. 

Celem Centrów jest wspiera-
nie rozwoju zawodowego i roz-
wijanie umiejętności planowa-
nia dalszej edukacji. Poprzez sto-
sowane w Centrach techniki na-
uczania zdalnego, osoba ucząca 
się indywidualnie kształtuje swój 
plan nauki zgodnie z własnymi 
potrzebami i możliwościami.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w sekretariacie 
Zespołu Szkół im. Jadwigi i Wła-
dysława Zamoyskich w Rokiet-
nicy pod numerem telefonu 061 
8145234 oraz na stronie interne-
towej szkoły: www.zsrokietni-
ca.edu.pl

MARIA MATUSZCZAK 
Zespół Szkół w Rokietnicy

FOT. - ZS W ROKIETNICY
Centrum zostało wyposażone między innymi w nowoczesny sprzęt kompu-
terowy, faxtelefon oraz drukarkę

FOT. - ARCHIWUM
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TEL. 29-19-400
e-mail: 
urzad@duszniki.eu
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KOLEJNY ROK DYNAMICZNEGO 
ROZWOJU GMINY DUSZNIKI

GŁÓWNE ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE 
W 2007 ROKU

 1)  budowa kanalizacji sanitarnej Ceradz Dolny-
Grzebienisko

2.374.351,66

 2)  budowa kanalizacji sanitarnej Niewierz-Duszniki 2.896.434,28
 3)  budowa kanalizacji sanitarnej Sękowo, ul. 

Lipowa
48.974,00

 4)  projekt sieci wodociągowej Duszniki-Młynkowo, 
Mieściska, Grzebienisko

12.200,00

 5)  modernizacja przepompowni ścieków 
w Grzebienisku

33.550,00

 6)  zakup zespołu prądotwórczego 37.929,80
 7)  zakup koparko-ładowarki dla KZB Duszniki 237.656,00
 8)  dofinansowanie budowy chodników w Sękowie 

i Dusznikach
150.000,00

 9)  dofinansowanie remontu drogi Grzodziszczko-
Brzoza

50.423,00

10)  dofinansowanie budowy chodników w Sędzinach 83.998,00
11)  budowa drogi dojazdowej+parking przy GCK 

w Dusznikach
275.916,80

12)  budowa ulic Jesionowej, Jarzębinowej 
i Klonowej w Dusznikach

943.788,85

13)  budowa oświetlenia drogi w Grzebienisku 32.219,00
14)  program odnowy wsi Podrzewie 489.898,69
15)  program odnowy wsi Grzebienisko 376.818,19

www.duszniki.eu  www.duszniki.eu
urzad@duszniki.eu  boi@duszniki.eu

Biuro Obsługi Interesantów GG 5436715
tel. 061 2919075, 2919400 fax 061 2919131, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

Analizując wykonanie budżetu Gminy Duszniki za rok 2007 moż-
na powiedzieć, że był to rok inwestycji, które w ogólnym planie wy-
datków stanowiły 38% wszystkich wydatków.

Dochody zostały wykonane na kwotę 18.070.703,51 zł a wydat-
ki na kwotę 21.327.981,55 zł.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca naszej Gminy wydatki kształtowały się 
na poziomie 2.585,52 zł

1 10

3 11

8 12

9 14
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Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby zająć się zdobywaniem reklam i ogłoszeń 
dla „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”

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

Czas na odpoczynek

Bezskuteczne staranie się 
o dziecko wyzwala poczu-

cie frustracji o charakterze psy-
chicznym, społecznym i egzy-
stencjalnym. To, że nie może-
my sprawdzić się w roli rodzica, 
że nie możemy stworzyć pełnej 
rodziny i przekazać swoich ge-
nów naszym potomkom powo-
duje uczucie zawiedzionych na-
dziei. 

- Dlaczego tak trudno mi pod-
jąć jakieś kroki? Jestem sparali-
żowana tym wszystkim. To trwa 
już 7 lat. Czuję się taka bezsil-
na. Zniszczyłam życie mojemu 
mężowi, jego rodzicom, (czekają 
na wnuki), sobie. To już ponad 
moje siły – dzieli się swoimi do-
świadczeniami jedna z forumo-
wiczek na stronach Stowarzy-
szenia na Rzecz Leczenia Nie-
płodności i Wspierania Adopcji 
„Nasz Bocian”.

Sam proces leczenia niepłod-
ności w sposób istotny wykracza 
poza „standardową terapię”. Do-
tyczy systemu wartości, sfer pry-
watnych i intymnych oraz norm 
moralnych. W trakcie leczenia 
pojawia się szereg emocji, z któ-
rymi pary często sobie nie radzą. 
Wpływa to nie tylko na ich zdro-
wie psychiczne, ale również na 
wzajemne relacje. 

– Niektóre pary wspólny cel 
wzmacnia, w innych partnerzy 
czują się coraz bardziej samotni 
i oddalają się od siebie  – mówi 
Ewa Dyba, psycholog klinicz-
ny. - Tu powinna pomóc facho-
wa opieka psychologa. 

Pomoc psychologiczna może 
dotyczyć przezwyciężania kry-
zysów małżeńskich, umiejętno-
ści radzenia sobie ze stresem czy 
nauczenia się relaksacji. Często 
jest też istotnym wsparciem dla 
par w ich drodze do poczęcia 
dziecka. Nie może tu być jednak 
mowy o żadnych naciskach ze 
strony lekarzy czy rodziny. 

– Ważne jest, aby decyzja 
o skorzystaniu z pomocy psycho-
logicznej była podjęta dobro-
wolnie – podkreśla Ewa Dy-
ba. – Równie istotne jest to, 
by w konsultacjach uczestniczyli 
oboje partnerzy – dodaje. Wspól-

ne zmierzenie się z problemem 
przynosi najlepsze rezultaty.

Coraz więcej klinik lecze-
nia niepłodności decyduje się na 
stałą współpracę z psychologami 
specjalizującymi się w pomocy 
niepłodnym parom. 

– Wiemy, że skuteczna tera-
pia niepłodności musi obejmo-
wać również odpowiednią po-
moc psychologa. Dlatego też na-
szym pacjentom oferujemy nie-
odpłatną możliwość konsultacji 
psychologicznych – mówi Hen-
ryk Fortuniak, dyrektor zarzą-
dzający InviMed Poznań. - Za-
sadniczym celem tych rozwiązań 
jest umiejętne połączenie troski 
o zdrowie fizyczne i psychiczne 
pacjentów. 

Niestety gotowość do spotka-
nia z psychologiem pojawia się 
często dopiero, gdy dochodzi do 
dużego kryzysu. 

- Niejednokrotnie fakt lecze-
nia jest ukrywany przed otocze-
niem. Pary ograniczają do mini-
mum liczbę osób, która o tym wie 
– mówi Ewa Dyba. - Dlatego 
ilość polskich par decydujących 
się na spotkanie z psychologiem 
jest wciąż jeszcze niewielka. Jed-
nak rosnąca świadomość korzy-
ści, jakie przynosi kontakt z psy-
chologiem w procesie leczenia 
niepłodności i fakt, że w jakimś 
stopniu może on przyczynić się 
do pozytywnego wyniku całej te-
rapii, wpływa na poprawę tej sy-
tuacji. 

Psychologia 
niepłodności
Trudności z zajściem w ciążę są dla wielu par niezwykle trud-
nym doświadczeniem. Fachowa opieka psychologa może 
pomóc w przezwyciężeniu pojawiających się problemów.

ZDROWIE

Redaktorowi
Januszowi MarciszewskiemJanuszowi Marciszewskiemu
z okazji 85 rocznicy urodzin

szczere gratulacje 
i życzenia zdrowia

składa
Zespół 

„Twojego TYGODNIA 
WIELKOPOLSKIEGO”

Kiermasz 
meblowy
W  Łowęcinie koło Swarzę-

dza, przy ulicy Owocowej 
4 trwa wielki kiermasz meblo-
wy. Przed fabryką firmy Tombea 
można nabyć fotele już za 100 
złotych, a kanapy od 250 złotych. 
Każdy może znaleźć coś dla sie-
bie. Wystawiona jest bogata ofer-
ta zarówno klasycznych jak i no-
woczesnych mebli z kolekcji fir-
my. Kiermasz jest otwarty od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
8-17 (sobota od 9 do 14) i potrwa 
do wyczerpania zasobów

Wygoda, komfort, dbałość o szczegóły oraz 
niepowtarzalny wygląd sprawiają, że kolekcja 
mebli Ferrara wzbogaci wszelkie pomiesz-
czenia ludzi ceniących oryginalność i funk-
cjonalność.

Kolekcja Ferrara marki Bizzarto to niezwykle 
ciekawa i oryginalna bryła mebli, spełniają-

cych najbardziej wysublimowane oczekiwania. 
Mocno geometryczne kształty, przeszycia na sie-
dziskach oraz funkcjonalność podkreślają nowo-
czesny charakter mebli. W skład kolekcji wchodzą 
kanapa, fotel oraz pufa. 

Wygodna, rozkładana kanapa posiada przestron-
ny pojemnik na pościel. Z kolei fotel to idealne roz-
wiązanie, gdy potrzebujemy relaksu po ciężkim dniu. 
Dostępny jest on w opcji z regulowanym (ręcznie lub 
elektrycznie) oparciem i wysuwanym podnóżkiem. 
Cichy mechanizm pozwala na płynną zmianę położe-
nia ciała z siedzącej do prawie leżącej. Uzupełnienie 
kolekcji stanowi proporcjonalnie dobrana pufa. 

Ferrara oferowana jest w obiciu z tkanin, jak 
również skór, zarówno ekologicznych, jak i natu-

ralnych, w szerokiej gamie kolorystycznej. Naj-
lepiej się prezentuje (ze względu na przeszycia) 
w tkaninach jednobarwnych i gładkich. Dbałość 
o szczegóły dotyczy nawet takiego elementu jak 
stopki mebli, które mogą być chromowane lub wy-
konane z drewna, w wielu barwach. (na)

Wielkie sprzątanie
DUSZNIKI. Mieszkańcy Sarbii Huby tradycyjnie już zorga-
nizowali wiosenne sprzątanie najbliższej okolicy. Działanie 
to pięknie wpisało się w ideę Dnia Ziemi przypadającego 
corocznie w dniu 22 kwietnia. 

W sobotę  26 
k w i e t n i a  

spotkaliśmy się, 
by zrobić coś po-
żytecznego dla 
siebie i dla środo-
wiska naturalnego, 
a przy okazji miło 
wspólnie spędzić 
czas. Zebraliśmy 
5 worków różnych 
śmieci, wśród któ-
rych przeważa-
ły szklane butelki 
oraz foliowe opa-
kowania. Po akcji 
na dzieci i doro-
słych czekało ognisko z kiełba-
skami. Pogoda dopisała na piąt-
kę.

Mamy nadzieję, że kosz na 
śmieci zamontowany w ostat-
nim czasie na naszym przystanku 
autobusowym przyczyni się do 
ograniczenia ilości śmieci „po-
rzucanych” na poboczu drogi. 
W porównaniu do wyników ze-

szłorocznego wiosennego sprzą-
tania, w tym roku śmieci by-
ło o wiele mniej, co pozwala 
optymistycznie patrzeć w przy-
szłość !

Serdeczne podziękowania dla 
mieszkańców Sarbii Huby za za-
angażowanie oraz dla Urzędu 
Gminy Duszniki, KZB Duszni-
ki i pana sołtysa Pawlaczyka za 
wsparcie organizacyjne.(na)

FOT. — ARCHIWUM

Więcej władzy
ROKIETNICA. Więcej wła-
dzy dla samorządów – tak 
jednym zdaniem można by 
podsumować główny wątek 
wizyty wicemarszałka Senatu 
RP, profesora Marka Ziółkow-
skiego, w Rokietnicy. 

Podczas spotkań z radny-
mi i mieszkańcami gminy, 

Marek Ziółkowski wielokrot-
nie podkreślał, że bez decen-
tralizacji kraju, rozumianej ja-
ko wzrost kompetencji samo-
rządów, zwłaszcza na szczeblu 
marszałków województwa, nie 
jest możliwa realizacja zadań, 
którymi władze lokalne zosta-
ły, po przemianach 1990 roku, 
obarczone. 

Następnie  pana wicemar-
szałek był wielokrotnie pytany 
o szczegóły budowy trasy S-11. 
Jako inicjator powołania Stowa-
rzyszenia Droga S-11 na co dzień 
zajmujący się w pracach Senatu 
tym zagadnieniem,  obiecał, że 
do Euro 2012 powinna być goto-
wa zachodnia obwodnica Pozna-
nia, natomiast dość realnym ter-
minem zakończenia budowy ca-
łej trasy – z Katowic do Kosza-
lina – jest rok 2020. (na)
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 DR N. MED. TADEUSZ GROCHOWINA 
Specjalista pediatra, pulmunolog i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, Diagnostyka alergologiczna 
Diagnostyka nawracających infekcji dróg oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

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

Wizyty domowe nagłe przypadki codziennie 
tel. 818-60-57  tel. kom. 0602-693-199

Na terenie zakładów pracy
Badania Profilaktyczne

okresowe, wstępne, kontrolne

badania kierowców, książeczki Sa-

nepid, udział w komisjach BHP
0602 632 077

specjalista medycyny pracy 
i toksykoligii klinicznej Konku

rencyj
ne 

ceny

RABAT 15% RABAT 15%
Z tym kuponem każde 

badanie taniej o

15%

Nr konta złotówkowego 
w banku ING:

26 1050 1445 1000 0022 
7647 0461

Nr konta dolarowego 
w banku ING: 

37 1050 1445 1000 0022 
7647 0651 

www.mammarzenie.org

Ogłoszenia te finansuje wydawca Ogłoszenia te finansuje wydawca 
„Twojego „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”

GODZINY OTWARCIA GODZINY OTWARCIA 
BIBLIOTEKI BIBLIOTEKI 

Gminy Suchy Las Gminy Suchy Las 
im. Jerzego Mańkowskiegoim. Jerzego Mańkowskiego

Suchy Las:  od poniedziałku do piątku od godz. 
9-18 
w soboty od godz. 10-14 

Chludowo:  poniedziałki i środy od godz. 10-18
wtorki, czwartki i piątki od godz. 8-
-16 

Złotniki:  poniedziałki od godz. 16-20
piątki od godz. 8-12

W każdą pierwszą środę i pierwszy czwartek miesiąca biblioteka 
jest niedostępna dla czytelników ze względu na zakup książek. 

„MEDICAL”
Swarzędzkie Centrum Stomatologii 

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26

tel. 061 817-41-10
Godziny przyjęć: Pn-Pt 8.00-23.00  So-Ndz 9.00-22.00

SUPERAUTEM DO... ŚLUBU
BMW serii 7

SamochSamochóód reprezentacyjny d reprezentacyjny 
– – skskóóra, telefon do dyspozycji, ra, telefon do dyspozycji, 

klimatyzacja, klimatyzacja, 
szyby dszyby dźźwiwięękoszczelne, koszczelne, 

mocny i cichy silnik.mocny i cichy silnik.

Tel. 0-506-144-001Tel. 0-506-144-001

PROFI CREDIT POŻYCZKA DLA KAŻDEGO 
BEZ BIKu! ZADZWOŃ TEL. 510-405-313.

OGŁOSZENIE 
DROBNE

KRONIKA KRYMINALNA

Organizatorem przedsięwzię-
cia jest Niezależne Zrze-

szenie Studentów, które ści-
śle współpracuje z Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa odpowiada-
jącym za medyczną stronę ak-
cji. 

„Wampiriada” cieszy się z ro-
ku na rok coraz większym zain-
teresowaniem wśród studentów. 
Świadczy o tym przede wszyst-
kim systematycznie zwiększa-
jąca się liczba zebranej krwi. 
Od niedawna zbiera się rów-
nież chętnych do Banku Daw-
ców Szpiku Kości. 

Wartym podkreślenia jest 
również fakt, że do akcji przy-
łączają się kolejne poznańskie 
uczelnie. W tym roku „Wampi-
ry” odwiedzą: Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza, Politechni-
kę Poznańską, Uniwersytet Przy-

rodniczy, Akademię  Ekonomicz-
ną, Akademię Sztuk Pięknych, 
Akademię Wychowania Fizycz-
nego oraz po raz pierwszy Uni-
wersytet Medyczny oraz Wyż-
szą Szkołę Hotelarstwa i Gastro-
nomii. Akcja potrwa od 5 do 19 
maja. 

Patronat honorowy nad 
„Wampiriadą” objęli rektorzy 
poszczególnych uczelni biorą-
cych udział w akcji, a mecenat 
finansowy pełni PKO Bank Pol-
ski. 

Czas i miejsce realizacji pro-
jektu:

5 maja - UAM - Wydział Na-
uk Społecznych, hol budynku E 

6 maja - Uniwersytet Przy-
rodniczy - hol Collegium Ma-
ximum 

7 maja - Akademia Ekono-
miczna - Gmach Główny, sa-
la 236 A 

8 maja - Akademia Sztuk 
Pięknych - hol główny budyn-
ku A

12 maja - Wyższa Szkoła Ho-
telarstwa i Gastronomii,  Akade-
mia Wychowania Fizycznego - 
budynek główny, sala 107

13 maja - UAM - Wydział 
Matematyki i Informatyki, Klub 
Studencki, Politechnika Poznań-
ska - salka Duszpasterstwa Aka-
demickiego przy kościele św. 
Rocha

14 maja - Politechnika Po-
znańska - Polsko - Niemieckie 
Centrum Akademickie

15 maja - Politechnika Po-
znańska - Dom Studencki nr 1, 
mała sala Centrum Sportu, 

19 maja - Uniwersytet Me-
dyczny - Collegium Chmiela, 
sala 106

Zbiórka krwi codziennie 
w godzinach od 9 do 14. (red)

„WAMPIRIADA” po raz XIII
W poniedziałek 5 maja rozpoczęła się w Poznaniu kolejna XIII już edycja „Wampiriady” – czyli 
ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa wśród studentów. 

Zaginął
W poniedziałek 21 kwietnia br. w Po-

znaniu zaginął 31-letni Maciej 
Gorączko. Ma 182 cm wzrostu i nie-
bieskie oczy, szczupłą budowę ciała. 
W dniu zaginięcia ubrany był w: ciem-
ne, granatowe jeansy, brązowe buty ty-
pu adidas, zapinane na rzepy i polaro-
wą, granatową bluzę. Zaginiony może 
potrzebować pomocy. 

Ktokolwiek widział Pana Macieja 
lub ma jakiekolwiek informacje o je-
go losie proszony jest o kontakt z Cen-
trum Poszukiwań Ludzi Zaginionych – 
ITAKA pod całodobowymi numerami: 
0 801-24-70-70 oraz 022 654-70-70 lub 
z najbliższą jednostką policji. (na) 

Na spacerze
Policjanci zatrzymali 23-latka, 

który włamał się do jednego 
z mieszkań. Mężczyzna ukradł 
rzeczy o wartości 9500 złotych. 
Złodziej został zatrzymany przez 
policjantów, gdy szedł ulicą ze 
skradzionymi przedmiotami.

23-latek poszedł do swojego 
domu po łom i wrócił pod ka-
mienicę, w której upatrzył sobie 
mieszkanie. Wykorzystując mo-
ment, że na ulicy nikogo nie by-
ło, mężczyzna podważył okno 
i wszedł do środka. Po kilku-
nastu minutach mężczyzna ze 
zrabowanymi przedmiotami wy-
szedł z mieszkania. Jacek B. zo-
stał wylegitymowany i zatrzy-
many. (red)
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Będę grał do końca życia
Rozmowa WOJCIECHEM HOFFMANNEM, liderem zespołu Turbo 

- W kwietniu minionego roku 
z zespołem Turbo definitywnie 
rozstał się jego frontman – Grze-
gorz Kupczyk…

- Atmosfera w zespole od kilku 
lat nie była najlepsza. Każdy z nas 
miał w sobie sporo energii i twór-
czych pomysłów, ale nie przekła-
dało się to na zespół. W szcze-
gólności Grzegorzowi było trudno 
wygospodarować czas dla Turbo. 
Oddalił się od nas i stało się jasne, 
że kryzys może przerwać tylko ra-
dykalna zmiana w zespole. W koń-
cu podjął męską decyzję …i od-
szedł. Było mi wtedy naprawdę 
ciężko i myślałem o rozwiązaniu 
zespołu. Kupczyk razem ze swoją 
legendą zabrał z Turbo jedno z naj-
lepszych rockowych gardeł w Pol-
sce. Postanowiłem jednak zmie-
rzyć się z rzeczywistością i z per-
spektywy kilku miesięcy stwier-
dzam, że to był wspaniały, ożyw-
czy wstrząs. Zespół z nowym wo-
kalistą, Tomkiem Struszczykiem 
daje kapitalne koncerty i przymie-
rza się do nowego albumu. Ostat-
ni raz byliśmy tak zmotywowani 
i głodni grania na początku naszej 
kariery, 28 lat temu…

- Jaka będzie nowa płyta? 
Czy nowy wokalista spowoduje 
zmiany stylistyczne?

- Muzyczne poszukiwania zo-
stawiamy małolatom. My jesteśmy 
Turbo, gramy ciężko i klasycznie. 
Żadnego napuszonego kombino-
wania nie będzie. Chcemy nagrać 
muzykę, która będzie nas samych 
satysfakcjonowała. Nowy materiał 
musi więc być równie dobry jak 
to, co robiliśmy w latach osiem-
dziesiątych, a to wbrew pozorom 
ambitniejsze zadanie niż masko-

wanie artystycznej bezpłodności 
zmianą stylu. 

- Razem z Turbo tworzył pan 
różnorodną muzykę, od klasycz-
nego rocka po ekstremalny me-
tal. Pańska solowa płyta „Drze-
wa” ociera się o rocka progre-
sywnego. Do tego dochodzi fla-
menco w zespole Witka Łuka-
szewskiego …czym jeszcze nas 
Pan zaskoczy?

- Ja po prostu kocham muzykę 
i emocje których jest nośnikiem. 
Gram potężne metalowe kawałki 
w Turbo i czuje się jakbym miał 
dwadzieścia lat mniej, ale równie 
chętnie poruszam się w klimatach 
Norah Jones. Jako dzieciak za-
kochałem się w Deep Purple i to 
mnie ukierunkowało, ale również 
uwrażliwiło na muzykę i nauczy-
ło otwartości. Moim kolejnym so-
lowym krokiem będzie akustyczny 
jazz – rock.

- Nagrał pan niezliczoną ilość 
sygnałów dźwiękowych do rekla-
mówek radiowych. Wielokrotnie 
wspomagał pan swoim talentem 
gwiazdy, których poziom i ambi-
cje dalekie są od pańskich…Czy 
popularny i uzdolniony muzyk 
nie może zarobić na życie grając 
to, co kocha?

- Bycie muzykiem jest nie tyl-
ko moją pasją, ale też zawodem. 
Moja profesja jest specyficzna, ale 
w zderzeniu z prozą życia (a w Pol-
sce szczególnie o to łatwo) okazu-
je się zupełnie pospolitą. Nie moż-
na mieć pretensji do kogoś kto sta-
ra się zarabiać na swoim talencie. 
W Polsce nie lubi się ludzi, któ-
rzy odnoszą sukces. Od razu poja-
wiają się głosy zazdrosnych, któ-
rzy za wszelką cenę chcą umniej-

szyć czyjeś osiągnięcia. Ludzie nie 
chcą rozumieć, że opanowanie in-
strumentu poza talentem wymaga 
ciężkiej pracy a napisanie piosenki 
bywa żmudnym i stresującym za-
jęciem. Widzą tylko efekt końco-
wy i są wściekli, bo prymitywny 
człowiek szanuje tylko taką pracę, 
której trud potrafi sobie wyobra-
zić. Oczywiście wolałbym zajmo-
wać się tylko i wyłącznie muzyką, 
która mnie pasjonuje, ale nie mam 
oporów przed zarabianiem na ży-
cie. Swoją drogą nie jestem skoń-
czonym artystą. Ciągle czuje, że 
nie wykorzystałem w pełni swo-
jego talentu. Mam sporo do zro-
bienia i to dodaje mi młodzieńczej 
werwy. Będę grał do końca życia. 
Jeśli nie stojąc, to siedząc, jeśli nie 
siedząc to leżąc…

- Nie jestem zaskoczony taki-
mi deklaracjami. Jeszcze nigdy 
nie słyszałem muzyka mówiące-
go, że czuje się stary, wypalony 
i niepotrzebny…

- Tak się czuję i nie ma w tym 
żadnej przesady. Dowiodą tego 
moje artystyczne dokonania, któ-
rych można się spodziewać w sto-
sunkowo niedalekiej przyszło-
ści. Kreowanie wizerunku jest mi 
zupełnie obce. Mógłbym być na 
pierwszych stronach prasy bruko-
wej razem z chłopakami z Lady 
Punk, ale nie pokaże gołej d…Nie 
rzucę w publiczność butelką i nie 
stanę do rywalizacji z Dodą. To 
nie leży w mojej naturze. Przykro 
mi, jestem nudny. Swoją drogą ce-
nię swoją twórczość zbyt wyso-
ko, żeby promować ją w żenują-
cy sposób.

Rozmawiał
JAN GACEK

FOT. (4X) — ARCHIWUM

Templariusze nosili białe płasz-
cze z czerwonym krzyżem. 

Reguła zakonna, oparta na cy-
sterskiej (zatwierdzona w 1128 
roku), stała się wzorem dla więk-
szości zakonów rycerskich. Liczne 
nadania i zręcznie prowadzone 
operacje finansowe pozwoliły 
templariuszom zgromadzić wielkie 
bogactwa zarówno w Palestynie, 
jak i w krajach Europy. Pozycja 
ekonomiczna zapewniła im wpływ 
na decyzje słabych królów jerozo-
limskich i władców europejskich, 
zaciągających długi w zakonnych 
domach bankierskich.
Po upadku Królestwa Jerozolim-
skiego templariusze przenieśli się 
na Cypr (1291 rok), a następnie 
do Francji. Zadłużony u templariu-
szy król francuski Filip IV Piękny 
pragnąc uwolnić się od wierzycie-
li, uwięził 13 października 1307 
wszystkich członków zakonu we 
Francji, oskarżając ich o herezję, 
świętokradztwo, czary, rozpustę 
i spiskowanie z Saracenami. Ich 
majątki we Francji uległy konfiska-
cie, wielu templariuszy spalono 
na stosie (miedzy innymi 54 do-
stojników zakonnych, wśród nich 
wielkiego mistrza J. de Molaya).
Pod naciskiem Filipa IV papież 
Klemens V rozwiązał w 1312 ro-
ku zakon, jego majątki formalnie 
przekazano joannitom. We Francji 
ich dobra zostały w dużej mierze 
zagarnięte przez króla.
Barbara Frale w książce „Templa-
riusze” – wolnej od taniej sensacji 
– opisuje i analizuje pasjonujące 
i pełne tajemnic dzieje zakonu 
Templariuszy. Dzieje napisane od 
nowa, bo... po siedmiuset latach od 
procesu o herezję i czyny nierząd-
ne , zakończonego wyrokiem ska-
zującym zakonników na śmierć, 

dr Frale odnalazła w watykańskich 
archiwach niezwykły dokument.
Wynika z niego, że słynna spra-
wa Templariuszy i ich Wielkiego 
Mistrza Jakuba de Molay mogła 
skończyć się całkiem inaczej, 
zmieniając bieg historii. Autorka 
opowiada o losach założonego 
w XII wieku zakonu i ich wielkim 
procesie w świetle najnowszych 
badań. Opisuje ich dokonania woj-
skowe i finansowe, przedstawia 
ich jako zręcznych dyplomatów i... 
ludzi zdradzonych, oskarżonych 
o najcięższe przewinienia. Tem-
plariusze byli przez wiele lat wię-
zieni, torturowani, zabijani. Nie dla 
prawdy, lecz z chęci zysku i intryg 
politycznych.
Ta książka może być przestrogą, 
że wrogowie są także wśród przy-
jaciół, że ze szczytów łatwo można 
spaść... (tam)
Barbara Frale, Templariusze. 
Przekład Piotr Dyrda. Świat 
Książki, Warszawa 2008. 

Templariusze 
bez tajemnic
Templariusze, Fratres Militiae Templi, Pauperes Commilito-
nes Christi Templique Salomonis, to zakon rycerski założony 
w 1119 przez rycerza z Szampanii Huguesa de Payensa. 
Początkowo był bractwem chroniącym pielgrzymów przy-
bywających do Ziemi Świętej, później głównym zadaniem 
zakonu stała się walka z muzułmanami. Nazwę templariusze 
wzięli od ich siedziby w pobliżu dawnej świątyni (templum) 
Salomona w Jerozolimie.

„Świat się Pomylił”

Najnowsze dzieło Patrycji Mar-
kowskiej to kolejny „miś na 

miarę naszych czasów” i dowód 
na to, że w polskim przemyśle mu-
zycznym prawdziwe interesy robi 
się na „drogich słomianych inwe-
stycjach”. 

„Świat się pomylił” rozgniewa 
każdego, kto zwiedziony nazwi-
skiem i rockową otoczką pochyli 
się nad albumem. Płyta powstała 
z myślą o rozgłośniach radiowych, 
co zaowocowało prostymi, sche-

matycznymi piosenkami. Melodie 
nie zapadają jednak w pamięć, 
a chwytliwe z założenia teksty na-
pisano ołowianym piórem. 

Nudę i brak treści rekompensują 
groteskowe kreacje wokalne naszej 
bohaterki. Patrycja Markowska pre-
zentuje „wszechstronność” godną 
Krzysztofa Ibisza wcielając się na 
przemian w swojego tatę i Beatę 
Kozidrak. Potrafi także zapłakać 
nad losem opuszczonej kobiety 
równie gorzko jak Kasia Kowalska.

Nie powinien zaskoczyć fakt, że 
Grzegorz Markowski własnym auto-
rytetem wsparł córkę udzielając się 
gościnnie na płycie. Jego teatralno-
-rockowe popisy rażą wyćwiczoną 
pozą i co gorsze nie odpowiadają 
muzyce, której towarzyszą. Wywo-
łują jednak pożądane wrażenie, że 
„jest jakieś życie na osiedlu”. 

Cóż, zabrakło poczucia wstydu 
i przyzwoitości, czyli przymiotów 
odróżniających artystę od gwiazdy 
„wyhodowanej” przez fotoreporte-
rów „Faktu”. (jg)
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D ługi, sło-
n e c z n y , 

majowy week-
end już za na-
mi. Pogoda na 
ogół dopisywała 
i można było od-
począć, a wręcz 

BABSKIE
GADANIE

GALERIA TWOJEGO TYGODNIA

UŚMIECHNIJ SIĘ

ROZRYWKAROZRYWKA

Z INTERNETUO tym, że „chwila zapomnie-
nia” może zaważyć na ca-

łym życiu przekonuje się jedna 
z bohaterek powieści pod takim 
właśnie tytułem. My czytając 
śledzimy jej losy i przekonu-
jemy się, jak życie może się 
zmieniać pod wpływem róż-
nych, ważnych wyborów, któ-
rych dokonujemy. Trzy kobiety, 
bohaterki „Chwili zapomnienia” 
spotykają się podczas podróży 
dookoła świata, w jaką wyrusza 
wielu młodych ludzi z Londynu 
po zakończeniu szkoły śred-
niej, ale przed rozpoczęciem 
studiów. Potem obserwujemy 
ich poczynania po szesnastu 
latach, gdy ich drogi życiowe 
ponownie się skrzyżują. Po-

łączy je między innymi ambit-
na  piętnastolatka, która jako 
noworodek została porzucona 
na lotnisku, a teraz szuka swej 
prawdziwej matki. 

I tutaj właśnie obserwuje-
my wpływ, jaki poszczególne 
decyzje wywierają przez lata 
na osoby, które je podejmują 
i na innych. Powieść jest ciepła, 
wzruszająca, umieszczona we 
współczesnych realiach. Poka-
zuje różne życiowe sytuacje, 
poszukiwanie i odnajdywanie 
miłości, trudność w podejmowa-
niu wyborów. Autorka tak kreuje 
postaci, że ich osobiste sytuacje 
są dla czytelnika zrozumiałe po-
dobnie jak powody, dla których 
kobiety zachowują się tak, a nie 
inaczej w danym momencie. 
Równocześnie zastanawiamy 
się, jak ja bym postąpiła, co 
bym doradziła bohaterkom. Ko-
lejny raz potwierdza się, co jest 
w życiu najważniejsze, a przy 
tym powieść nie jest przesad-
nie łzawa i nudna. Wręcz prze-
ciwnie, czyta się ją doskonale, 
wciąga i zaciekawia tak, że jak 
najszybciej chcemy przeczytać 
ciąg dalszy. Przy okazji, smaku 
książce dodało kilka akcentów 
z kulisów działalności politycz-
nej lub dziennikarskiej głównych 
bohaterów. Idealna lektura na 
weekend lub do zabrania w po-
dróż i oderwania się od codzien-
ności. Polecam.
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zapomnienia”, Świat Książki 
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Lektura 
na wolne dni

się rozleniwić. Kto mógł ten 
uciekał za miasto, dzięki cze-
mu za miastem było tłoczno jak 
w centrum podczas targów, a w 
mieście pusto i przestronnie jak 
na wsi. Z Ławicy na Krańcową 
dało się dojechać  w 15 minut (to 
chyba nieźle?), co normalnie jest 
raczej awykonalne jeśli nie dys-
ponuje się karetką na sygnale! 

Ponieważ nie wyjeżdżałam 
razem z tłumem tylko grzecznie 
zostałam w domu w ramach re-
kompensaty chciałam przybliżyć 
dziecku dziką przyrodę w miej-
skim Zoo. Takie wycieczki za-
wsze są niezwykle pouczające, 
nawet jeśli nie uda się zobaczyć 
ani jednego zwierzaka. Podczas 
poprzedniej wizyty odkryłam, 
że można zapłacić więcej za 
parking niż za bilet wstępu do 
ogrodu! Przy czym sam ogród 
zoologiczny jest z gumy i wpusz-
cza się tam nieograniczoną licz-
bę ludzi, a parking jako atrakcja 
główna (bo droższa) rozciągliwy 
już nie jest. 

Tym razem musiałam zapar-
kować w pobliskich krzakach, 
wcale nie w ramach zbliżania 
się do natury, ale dlatego, że 
frekwencja przerosła parking. Ale 
i tak było fajnie. W takim zoo to 
się naprawdę można naoglądać 
i to bez zaglądania do klatek! 
Najbardziej poruszył mnie los 
króliczka w dziecięcym zoo. 

Dziecięce zoo, jak się domy-
ślam, jest po to, aby najmłodsi 
mogli wybrane zwierzątka do-

tknąć, powąchać (mocny bo-
dziec), pogłaskać itd. Niektórzy 
próbują smakować, ale nie pole-
cam. W praktyce wygląda to tak. 
Na wybiegu dla króliczków prze-
bywa jeden, mały, śmiertelnie 
przerażony królik. Ma się czego 
bać, bo do zagrody wtargnął 
wyrośnięty osobnik, lat około 
11 najwyraźniej w celu zdoby-
cia króliczej łapki na szczęście. 
Z uporem maniaka ganiał prze-
straszonego do granic szaleń-
stwa zwierzaka, próbując go brać 
na ręce, przyduszać do podłoża 
lub obezwładnić chwytem za tyl-
ną kończynę. W pogoni potrącał 
i tratował co mniejsze dzieci.

Nikt nie interweniował więc 
zwróciłam chłopakowi uwagę, że 
chyba w tym wieku chodzi już do 
szkoły i umie sobie przeczytać 
„nie brać króliczków na ręce”. 
Reprymenda działała jakieś 5 
minut, a potem instynkt morder-
cy wziął górę i polowanie zaczęło 
się na nowo. Rodziców, opieku-
nów w zasięgu wzroku brak, albo 
się nie przyznają do szalonego 
myśliwego. Naprawdę, żal było 
patrzeć. 

Jakaś kobieta wyjaśniła mi 

litościwie, dlaczego po takim dniu 
z króliczka nie zostaje jedynie 
skórka (co prawda szybko się 
rozmnażają, ale czy może to 
służyć za usprawiedliwienie?). 
Otóż króliczki wymienia się co 
godzinę. Akurat ten ma teraz 
zmianę, za godzinę wypuści się 
innego skazańca, a ten będzie 
koił skołatane nerwy. Marna 
pociecha. Pościg trwał do mo-
mentu, gdy pewien pan pokusił 
się o komentarz, że niektórzy 
przychodzą do zoo z własnymi 
zwierzętami. Na to dopiero obja-
wiła się w całej okazałości (a by-
ła baaaardzo okazała) mamunia 
„myśliwego” i zrobiła facetowi 
dziką awanturę. Dlaczego nie 
zrobiła jej synalkowi? Dlaczego 
nie zwróciła uwagi dziecku? Nie 
wiem może odpocząć przyjecha-
ła a nie przemęczać się wycho-
wywaniem? A może dla niej takie 
zachowanie to norma? Trudno 
zgadnąć. Pani się zapomniało 
(lub nie pomyślało), że rodzicem 
się jest, a nie bywa i odpowie-
dzialność za dziecko obowiązuje 
nawet w długi weekend.

MAŁGORZATA 
MARKOWSKA

Rodzicem się jest

- Panie doktorze, mam de-
presję.

- Wie pan, najskuteczniej-
szym lekarstwem na to jest zanu-
rzyć się po uszy w robocie.

- Ale ja beton mieszam.
 
Na przyjęciu chłopak propo-

nuje blondynce: 
- Może porozmawiamy? 
- Och, nie! Jestem taka zmę-

czona... Może lepiej zatańczy-
my? 

Ludożercy złapali Polaka, 
Ruska i Niemca. Ruska wzięli na 
kotlet, Niemca na gulasz, a Po-
lak usiłuje się bronić i woła: 

- Ja się nie nadaję do jedze-
nia! Mam cukrzycę! 

Kucharz decyduje: 
- Tego damy na kompot! 

ZAGADKA
- Gdzie w Polsce kształcą 

najlepszych stomatologów?
- W Ząbkach. 

- Po czym poznać, że masz 
remont?

- Gdy nogi wycierasz wy-
chodząc z mieszkania, a nie od-
wrotnie.

Mąż mówi rano do żony: 
- Śniło mi się, że umarłem. 
- Jak długo byłeś w czyść-

cu? 

- Ani chwili. Jak tylko Święty 
Piotr mnie zobaczył, zaraz zawo-
łał: „Ty, Fąfara! Znam ja tę two-
ją babę. Czyściec w porównaniu 
z nią, to niewinna igraszka. Idź 
od razu do nieba!”.

 
Na werandzie siedzi so-

bie w bujanych fotelach dzia-
dek z babcią. Nagle babcia wa-
li dziadka w łeb tak, że ten spa-
da z werandy prosto w krzaki. 
Dziadek, wyczołgując się, pyta 
ze zdumieniem:

- A to za co było?
- A za to, że masz małego 

ptaszka!
Dziadek wgramolił się na we-

randę, usiadł w swoim fotelu bu-
janym, i po chwili nagle: łup! - 
babcię w głowę. Tym razem ona 
ląduje w krzakach.

- A to za co?! - pyta babcia.
- A za to, że wiesz, że są 

w różnych rozmiarach.

CHUCK NORRIS 
*  Człowiek pierwotny przyjął 

postawę wyprostowaną, by 
sprawdzić, czy Chuck Norris 
jest w stanie podnieść wyżej 
nogę, gdy wyprowadza z pół-
obrotu kopniaka w twarz.

*  To nie naukowcy odkryli rozsz-
czepianie się atomu. To Chuck 
Norris kopnął z półobrotu naj-
mniejszą rzecz na świecie 

RYS. — SZCZEPAN SADURSKI
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CAR JAVI S.A. 
SALON  SEATA, 
uL. Lutycka 95, Poznań, 
ul. Poznańska, Swarzędz, 
Tel. 61/843 38 28,  
e-mail: carjavi@seat.pl

NOWY PREZES PEUGEOT 
POLSKA

Nowym Prezesem Zarządu Peuge-
ot Polska został Stefano Casadio, 

55 lat, Włoch, żonaty, dwoje dzieci.
Z wykształcenia humanista (DEA 

z historii – Uniwersytet Turyński), 
władający pięcioma językami, z sek-
torem motoryzacyjnym związany od 
35 lat, karierę rozpoczynał we Fiacie 
w Dyrekcji Logistyki, a zakończył 
w Marketingu jako Szef Produktu 
między innymi Fiata 126.

Kariera w Automobiles Peugeot :
* 1992: Dyrektor Marketingu 

Peugeot we Włoszech
* 1995: Szef projektu w Dyrekcji Marketingu
* 1997: Dyrektor filii sprzedaży Peugeot w Chambéry
* 1998: Szef jakości w filii w Lyonie
* 1999: Dyrektor filii Peugeot w Genewie
* 2001: Dyrektor filii Peugeot w Meksyku
* 2004: Szef Metod Handlowych  w Dyrekcji Merketingu we Francji
* 2005: Dyrektor filii Peugeot na Słowacji
Zainteresowania: pasjonat historii, muzyki klasycznej, pieszych wycie-

czek i narciarstwa. Cieszy się z przyjazdu do Polski, dającej bogate możli-
wości w tych dziedzinach. Jest redaktorem magazynu „Il Folio” w tematy-
ce socjologii i ekonomii.

HYUNDAI WYRÓŻNIONY

Hyundai i10 otrzymał ty-
tuł Samochodu Roku 

2008 w Indiach (ICOTY). Od 
dwóch lat wyróżnienie to jest 
na rynku indyjskim wyznacz-
nikiem jakości, który kształ-
tuje opinię nabywców, produ-
centów oraz ekspertów mo-
toryzacyjnych. Ci ostatni we-
spół z klientami koncernu Hy-
undai jednomyślnie okrzyknę-
li nowy model i10 zwycięzcą 
konkursu.

ICOTY to najbardziej po-
żądana na rynku indyjskim nagroda, którą przyznają przedstawiciele 
wszystkich liczących się magazynów motoryzacyjnych takich, jak: Autocar 
India, Auto India, Business Standard Motoring, Car India, Overdrive oraz 
Top Gear. W skład jury wchodzą najbardziej doświadczeni i opiniotwórczy 
dziennikarze motoryzacyjni w Indiach. 

Nagrodę przyznaje się biorąc pod uwagę takie parametry, jak: oszczęd-
ność paliwa, prowadzenie, komfort jazdy, bezpieczeństwo, zadowolenie 
kierowcy, cena. Każdy z jurorów otrzymuje pulę 25 punktów, które przy-
znaje różnym modelom a każdy z nich może otrzymać maksymalnie 10 
punktów. Do w tej edycji konkursu można było zgłaszać jedynie mode-
le, które debiutowały na rynku w 2007 roku. Nie brano pod uwagę pojaz-
dów, które poddano zaledwie kosmetycznym zmianom, czy otrzymały na 
przykład jedynie nową jednostkę napędową czy  skrzynię biegów. Natural-
nie, zwycięski model musiał uzyskać najwięcej punktów i tym razem był 
to Hyundai i10. 

Od debiutu 31 października 2007 roku model i10 został entuzjastycznie 
przyjęty nie tylko przez media, ale również przez nabywców na całym świe-
cie. Na rynku indyjskim sprzedano dotychczas ponad 45 tysięcy sztuk. Na-
tomiast w zaledwie trzy miesiące od europejskiej premiery modelu na tar-
gach Bologna Motor Show w grudniu 2007 firma HMI otrzymała z pozo-
stałych rynków zamówienia na około 72 tysięcy sztuk.

NIEZAWODNA MICRA

Najbardziej niezawod-
nym nowym małym 

autem - według ADAC - 
okazał się Nissan Micra 
(rejestracja w 2007). Ba-
danie wykazało także, że 
począwszy od rocznika 
2003 liczba awarii Micry 
maleje z roku na rok.

Za podstawę do publi-
kowanej już po raz 30 sta-
tystyki ADAC posłuży-
ło 2,55 mln awarii w ro-
ku 2007 (spośród ogółu 
3,81 mln), przy których 
pomagały „żółte anioły” 
ADAC i ich partnerzy. 

W rankingu tradycyjnie zostały uwzględnione wyłącznie pojazdy w wie-
ku od 1 do 6 lat, produkowane bez istotnych zmian konstrukcyjnych przez 
okres przynajmniej trzech lat i zarejestrowane w Niemczech w ciągu jed-
nego roku w liczbie nie mniejszej niż 10.000 sztuk. 

Statystyka awaryjności ADAC za rok 2007, w odróżnieniu od rankin-
gów usterkowości Dekra, GTU czy TUV, powstaje w oparciu o awarie unie-
możliwiające jazdę. 

MOTO WIEŚCI

STRONĘ PRZYGOTOWAŁ: TOMASZ MAŃKOWSKI

55 Seatów Leon Copa
SEAT Niemcy zaprezentował ściśle limitowany, ekskluzywny model Copa Edition, 
zbudowany na bazie SEAT-a Leon Cupra. Dwulitrowy silnik FSI z turbodoładowaniem, 
w jaki wyposażony jest Copa Edition, rozwija moc 285 KM (210 kW). Maksymalny 
moment obrotowy wynosi 360 Nm i jest nawet wyższy niż w wersji wyścigowej (340 
Nm). Postanowiono definitywnie, że powstanie tylko 55 egzemplarzy SEAT-a Leon 
Copa Edition.

- Nasz najmocniejszy mo-
del seryjny wszechczasów - 
mówi Rolf Dielenschneider, 
prezes SEAT-a w Niemczech 
- jest przy tym najbardziej eks-
kluzywnym SEAT-em, jaki kie-
dykolwiek powstał. I ma to 
określone skutki - cała seria 
specjalna została już sprzeda-
na; szybciej, niż jakikolwiek 
inny model w historii firmy.

Do rąk nabywców trafi po-
jazd, pod którego maską pra-
cuje jeden z najmocniejszych 
na świecie silników cztero-
cylindrowych tej klasy. Roz-

pędza on SEAT-a Leon Copa 
Edition do setki jedynie w 5,9 
sekundy. Prędkość maksy-
malna tego czterodrzwiowego 
sportowego auta to 254 km/h. 
O wiele ważniejszy jest jed-
nak fakt, że ten wyjątkowy sil-
nik umożliwia kierowcy osią-
gnięcie maksymalnego mo-
mentu obrotowego w zakre-
sie od 2500 do 5000 obr./min, 
na stale wysokim, a przez to 
fascynującym poziomie. A to 
wszystko przy sensacyjnie ni-
skim - biorąc pod uwagę po-
wyższe osiągi – średnim zu-

życiu paliwa wynoszącym 8,3 
l benzyny na 100 km (emisja 
dwutlenku węgla 199 g/km).

Podwozie zostało, analo-
gicznie jak w wersji wyścigo-
wej, wyposażone w sprężyny 
produkcji znającej się na rze-
czy niemieckiej firmy Eibach. 
Niezwykle wytrzymałe są po-
nadto wentylowane hamulce 
tarczowe, zapewniające zna-
komite rezerwy bezpieczeń-
stwa. I o to chodzi: dopiero 
gdy hamowanie jest tak sa-
mo łatwe jak przyspieszanie, 
zamiast zwykłego auta ma-
my do czynienia z samocho-
dem sportowym. A SEAT Le-
on Copa Edition to rasowy 
wóz sportowy.

Taki właśnie charakter au-
ta podkreślają w sposób im-
ponujący różnorodne mody-
fikacje w obrębie nadwozia. 
Zarówno wersja dopuszczo-
na do ruchu ulicznego jak 
i wersja wyścigowa posiada-
ją oryginalne aerodynamiczne 
ospojlerowanie SEAT SPORT. 
W pakiecie znajduje się całko-
wicie odrębny spojler przedni 
z dużym centralnym wlotem 
powietrza do silnika i wyrazi-
stymi wlotami bocznymi. 

Cena Copa Edition dostęp-
nego wyłącznie w Niemczech 
to 38.000 euro. 

FOT. — SEAT

FOT. — PEUGEOT

FOT. — HYUNDAI

FOT. — NISSAN
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O szczegóły i jazdę próbną pytaj w naszym salonie Nissana.

NISSAN:
SAMOCHODY DOSTAWCZE, KTÓRE ROZUMIEJĄ, 
JAK PRACUJESZ

Interstar
Główne zalety

NP300 Pick Up 
Główne zalety

Primastar
Główne zalety

NISSAN POLODY 
ZAPRASZA DO SALONÓW I SERWISÓW

Poznań-Przeźmierowo 
ul. Rynkowa 160 
tel./fax 061 814 21 55 
e-mail: sprzedaz@polody.pl

www.polody.pl  

LAUREAT ŚWIATOWEJ NAGRODY NISSANA
NSSW 2005

Kalisz
ul. Wrocławska 89 
tel. 062 753 29 57 
e-mail: sprzedaz-kalisz@polody.pl

Certyfikat ISO 9001:2000
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