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dziś z sieci

Jarmarki

przedświąteczne

Który wybrać w ten

weekend?    

* 5

Mariusz Jałoszewski
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* Polędwiczki w sosie kurkowym
9,8 zł, zupa 3,5 zł, piwo 5 zł. A do tego
zjazd za 1,8 zł, siłownia i fitness po 5 zł.
Tak tanio można spędzić zimowy
urlop. Ale nie w Zakopanem, a na Ma-
zurach.

Od kilku dni cztery gminy z powia-
tu piskiego – na ich terenie leży naj-
większe w Polsce jezioro Śniardwy
– razem promują się obniżkami cen
o połowę.

Promocja będzie trwała do końca lu-
tego. Około 30 firm obniżyło ceny noc-
legów i wyżywienia. Do tego zabiegi
w salonach piękności i wizyta u fry-
zjera. Dlaczego teraz? Na Mazurach
zima to martwy sezon. Jest pusto
i mroźno.

Zimą Polacy jadą w góry. Mazurzy
chcą podebrać turystów góralom. Ku-
szą nie tylko cenami. Mało kto wie, że
na Mazurach są także trasy biegowe
i zjazdowe. Tu i na pobliskiej Su-
walszczyźnie jest blisko 10 stoków. Li-
czące nawet ponad kilometr trasy są
idealne dla początkujących narciarzy
i małych dzieci. Dorośli za 10 zjazdów
płacą tylko 18 zł, dzieci – 7 zł. Szusują
tu Litwini i Rosjanie z obwodu kali-
ningradzkiego. Promocja „Mazury za
pół ceny” nart nie obejmuje, ale ze
zniżką można ponurkować pod lodem,
poślizgać się na bojerach i snowskate
na zamarzniętym jeziorze.

– Do tego lasy, cisza, spokój. Idealne
warunki na długie spacery. A wieczo-
rem kominek, grzane wino. Nie ma
tłumów jak w Zakopanem i długich
kolejek do wyciągów – mówi Karolina
Puzio, menedżerka hotelu w dawnym
dworze w Kaliszkach.

Mazury o zimowych turystów wal-
czą już drugi raz. Ubiegłoroczna akcja
zakończyła się klapą, bo rozpoczęto
ją w styczniu, gdy ludzie byli już na
urlopach. – Coś zaczyna się dziać. Rok
temu miałem o 20 proc. więcej klien-
tów, również miejscowych. Na razie
do tej promocji dokładam – mówi Lu-
cjan Bazydło z café baru Baszta w Pi-
szu. 

Czy górale mają się czego bać? Z ma-
zurskiej promocji mogą skorzystać
zwłaszcza warszawiacy, bo dojadą tu
w 3-4 godziny. Nie ma tak gigantycz-
nych korków jak na notorycznie za-
tkanej zakopiance. Kuszą też niskie
ceny.

Ale Anna Fijałkowska z Małopolskiej
Organizacji Turystycznej jest spokoj-
na: – My się Mazur nie boimy, to ofer-
ta na lato. Góry to góry.

Artur z Warszawy właśnie chce na-
uczyć trzyletnią córkę jazdy na nar-
tach. Myślał o urlopie w litewskich
Druskiennikach, gdzie na nartach
można jeździć na górce w hali. – Ma-

zury? Dobre na 2-4 dni. Nie dłużej. Ce-
ny są atrakcyjne, ale rodzice też mu-
szą mieć zabawę. Ja z żoną tam się nie
wyjeżdżę – ocenia.

Zimowa akcja południowych Mazur
to jedna z pierwszych takich promo-
cji całego regionu w Polsce. Z podob-
nym rozmachem reklamował się tyl-
ko Śląsk. Za pół ceny było 125 hoteli od
września do listopada tego roku. Efek-
ty poznamy za miesiąc.

Poznań od pięciu lat ściąga turystów
długim weekendem „za pół ceny” (po
Bożym Ciele). W ślady Poznania po-
szły Gdańsk, Toruń, Wisła, Szczecin.
– Hotele mają kilka razy więcej klien-
tów, w restauracjach są kolejki do sto-
lików. Czy Mazurom się uda? Wielu
kopiuje nasz pomysł. Bo ludzie lubią
mało wydawać. Ale wyjadą szczęśli-
wi, jeśli dostaną dodatkowe atrakcje
– mówi Jan Mazurczak, dyrektor po-
znańskiej organizacji turystycznej.

Wyciągi narciarskie powstają w Gó-
rach Świętokrzyskich, na Lubelsz-
czyźnie, nawet w Sopocie. *

Z GÓRKI
NA MAZURKI
Mazury rzucają rękawicę zimowym kurortom. Chcą zabrać im
turystów. Oferują narty, spokój i ceny znacznie niższe niż pod Tatrami

Mrągowo.
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Nie wstydź się
swojego chłopa 
*Słoiki i warszawiacy. Lemingi i sar-
maci. Czy za mechanizmami wyklu-
czania i poczuciem wyższości stoi
kompleks pochodzenia? Czy nasza
mentalność jest chłopska, czy inte-
ligencka? 

Przyjdź dziś o 18.30 na debatę do war-
szawskiej siedziby „Gazety Wybor-
czej”, ul. Czerska 8/10 (wejście od Czer-
niakowskiej, wstęp wolny). W rozmo-
wie, którą poprowadzi dziennikarka
Dorota Wodecka, wezmą udział m.in.
etnolożka Ewa Chomicka, pisarze To-
masz Łubieński, Arkadiusz Pacholski
i Marian Pilot. pcm

podaj dalej z „Metrem”!

* We wtorek we Wrocławiu Święty Mi-

kołaj znalazł kartę do banku wystawio-

ną na inicjały A.D. Jeżeli to Twoja, ode-

zwij się na kartadlaagaty@interia.pl

i podaj nazwisko i bank. Dawid 

* Bardzo dziękuję kierowcy linii 117

(nr 2412 bodajże) w Warszawie, który

30 listopada ok. 8.30 na przystanku

Rakowiecka zaczekał, aż dobiegnę do

autobusu. Są mili ludzie! 

Nieśmiała nastolatka 

* Pozdrowienia dla dziewczyny, która

wracała 814 z Katowic (czytałem książ-

kę) i wysiadła na przystanku Mydlice

Szpital – nie zdążyłem jej powiedzieć,

że ślicznie wygląda.       uti_83@wp.pl 

Więcej podaj dalej * 16

TAJ NY TRANS PORT SZTU KIŁódź

* Przeszło 100 obrazów najważ-
niejszych artystów XX i XXI w. ze
szwajcarskiego Kunstmuseum
Bern przyleciało wczoraj do łódz-
kiego Muzeum Sztuki

Szczegóły dotyczące transportu ko-
lekcji owiane są ścisłą tajemnicą. Wia-
domo natomiast, że obrazy przeszły
24-godzinną aklimatyzację w skrzy-

niach, w których podróżowały. Od
tej pory są też noszone wyłącznie
w białych rękawiczkach, przecho-
wywane w temperaturze 20 stopni
w pomieszczeniach o wilgotności 
45-55 proc. i eksponowane w oświe-
tleniu o natężeniu poniżej 50 luksów. 
Podziwiać je będzie można od 14 grud-
nia w Muzeum Sztuki przy ul. Ogro-
dowej 19 w Łodzi. dkaw, gw
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Co fani Wikipedii mają do powiedzenia Joannie Bator? Pisarka miesiącami walczyła

o sprostowanie złej daty swoich urodzin, bo dla administratorów była „niewiarygodna” * 2
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Listy piszcie

Studenci
zgłupieli?
Dzisiaj wiedza znaczy zupełnie

coś innego niż pół wieku temu.

Bo dziś znaczenie praktycznie

każdego pojęcia, nawet najtrud-

niejszego, student może szybko

wyjaśnić, klikając w komputerze.

Nie ma sensu obarczanie jego

pamięci definicjami. Chodzi o to,

by się dowiedzieć, a nie by mieć

w pamięci. Tymczasem model

edukacji, nie tylko akademickiej,

model edukacji szkolnej w Polsce,

ciągle, niestety, nastawiony jest

na pamięć.

To jest wciąż przestarzały, 

XIX-wieczny model oparty na pozy-

tywistycznym przekonaniu, 

że mnożenie faktów prowadzi do

ich syntezy. Czyli im więcej fak-

tów, tym więcej wiedzy. To jest

nieporozumienie – mówi Janusz

A. Majcherek, filozof, socjolog,

publicysta i profesor na Uniwersy-

tecie Pedagogicznym w Krakowie. 

O tym, czy dzisiejsi studenci 

są coraz głupsi, czy to studia

trzeba zmieniać pod kątem

rynku pracy, czytaj

w „Magazynie Świątecznym”,

sobotnim dodatku 

do „Gazety Wyborczej”. 

naiwna wiara w prawdę

Jacek Babiel/AG

Magazyn
Świąteczny
Gazety Wyborczej poleca...

Magazyn
Świąteczny
Gazety Wyborczej poleca...
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*Reguły rządzące internetową en-
cyklopedią są tak skomplikowane,
że poprawienie nieprawdziwej infor-
macji zajmuje nawet kilka miesięcy. 

Od dwóch tygodni Wikipedia podaje
prawidłową datę urodzenia pisarki Jo-
anny Bator: 2 lutego 1968 r. Wcześniej
był 28 kwietnia. 

Swoje starania o sprostowanie błędu
w biogramie pisarka opisała niedawno
w felietonie w „Gazecie Wyborczej”.
Bator przez kilka miesięcy walczyła
z administratorami polskiej Wikipedii
o tę korektę. Bezskutecznie. Nie po-
magały zapewnienia, że sama wie lepiej
niż autor hasła, kiedy przyszła na świat.
W internetowej encyklopedii obowią-
zuje zasada, że potrzebne jest podanie
źródła, do którego odnośnik można za-
mieścić pod hasłem. Telefonu czy ma-
ila od osoby, której opis dotyczy, wiki-
pedyści nie potraktują serio.

– Jak przekonać awatara z Wikipe-
dii, że urodziłam się 2 lutego, skoro nie
mogę nawet go przekonać, że ja to ja
(...), bo nie mogę „podać linka”? – na-
pisała Bator.

Podobny problem miał amerykań-
ski pisarz Philip Roth we wrześniu te-
go roku. Próbował interweniować
w sprawie przekłamań w informacji
opublikowanej przez Wikipedię na te-
mat inspiracji do swojej książki „Ludz-
ka skaza”. Najpierw błędy prostował
w prywatnym liście wysłanym do re-
daktorów encyklopedii. Administra-
tor odpisał grzecznie, ale stanowczo:
„Rozumiem pana punkt widzenia, (...)
ale potrzebujemy drugiego źródła”.

Roth napisał więc kolejny list – na ła-
mach pisma „The New Yorker”. 

– Droga Wikipedio, nazywam się Phi-
lip Roth. Czytałem ostatnio w Wiki-
pedii hasło poświęcone mojej powie-
ści „Ludzka skaza”. Zawiera ono po-
ważny błąd, o usunięcie którego chciał-
bym poprosić – zaczyna swój list pi-
sarz i detalicznie opisuje kulisy po-
wstawania swojej powieści z nadzie-
ją, że tekst na łamach prestiżowego ty-
godnika administratorzy Wikipedii
uznają za wiarygodne źródło. Hasło
poprawiono.

Bogdan Miś, emerytowany mate-
matyk i dziennikarz, autor ok. 1,5 tys.
haseł w polskiej Wikipedii, przyzna-
je, że zasady, jakimi rządzi się inter-
netowa encyklopedia, są „mocno ry-
zykowne”.

– Reguły dotyczące tego, co może być
źródłem, i sposoby jego weryfikacji
idą zbyt daleko. Ale nie ma wyjścia,
jeśli chcemy zminimalizować ilość ma-

nipulacji i błędów pojawiających się
w Wikipedii – mówi. Przyznaje, że gdy
startowała polska wersja encyklope-
dii, miał podobny problem co opisy-
wani pisarze.

– W Wikipedii pojawił się mój bio-
gram z fałszywą informacją, że pra-
cowałem w kierownictwie telewizji
publicznej. Nie było żadnych źródeł,
którymi mógłbym to sprostować. Uda-
ło się dopiero po negocjacjach z auto-
rami, którzy znali mnie i mieli do mnie
zaufanie – opowiada Bogdan Miś.

Ale przyznaje, że dziś na słowo nikt
by mu już nie uwierzył. – Odkąd w Wi-
kipedii zaczęły powstawać fałszywe
wpisy, sprawdzanie źródeł to święta
zasada, od której nie ma wyjątków
– mówi.

W Polsce najsłynniejszym przykła-
dem zmyślonej, ale świetnie potwier-
dzonej w „źródłach” informacji opi-
sanej przez Wikipedię, jest biogram
Henryka Batuty, rzekomo działacza
KPP, który na warszawskim Ursyno-
wie miał mieć swoją ulicę.

Dr hab. Paweł Jochym z Instytutu
Fizyki Jądrowej PAN, współzałoży-
ciel polskiej Wikipedii: – Spojrzenie
Joanny Bator na Wikipedię to uprosz-
czenie. Ten projekt opiera się na zało-
żeniu, że jest zbiorem informacji wtór-
nych, a nie pierwotnych, stworzonych
przez autora hasła. Odsyłanie do źró-
deł jest konieczne. Jednak źródłem
jest nie tylko internet, ale też treści
drukowane – mówi. 

Bohaterowie biogramów nie mogą
osobiście prostować informacji, tak-
że dlatego, że kolejna zasada Wikipe-
dii mówi: nie piszemy o sobie. – Poza
tym jaką pewność ma redaktor, że oso-
ba podająca się za bohatera biogramu
jest nią? – pyta Jochym.

Co innego gazeta: i Roth, i Bator wy-
walczyli zmiany, bo redakcje, druku-
jąc ich teksty, przez sam fakt publika-
cji potwierdzają, że zawarte w nich in-
formacje są prawdziwe.

Dlatego autorzy haseł w Wikipedii
dostają radę, by tworząc hasło, na te-
mat którego nie ma jeszcze żadnych
innych informacji, doprowadzili do
jej uwiarygodnienia. Czyli np. o od-
kryciu naukowym najpierw musi na-
pisać pismo naukowe albo agencja pra-
sowa, dopiero potem wikipedysta. 

Praca nad hasłem może się nigdy nie
kończyć. Najlepsze artykuły (najbar-
dziej wiarygodnie i w pełni opisujące
temat) dostają w Wikipedii medale
i oznaczenie „dobry”. Ale i wtedy jak
każdy inny artykuł można je rozbu-
dowywać i ulepszać. Zanim jednak
tekst zostanie wzbogacony o po-
prawki, uzupełnienia sprawdzają i ak-
ceptują administratorzy.

Czasem autorzy próbują stworzyć
źródło na własną rękę, choć też nie
mogą na swój własny temat. Bogdan
Miś przyznaje, że chcąc napisać jeden
z biogramów razem ze współautora-
mi, najpierw stworzyli inne publika-
cje w sieci poświęcone bohaterowi, by
następnie potraktować je jako źródło
hasła w Wikipedii.

– To system daleki od doskonałości.
Ale nawoływałbym do wyrozumiało-
ści, bo tak gigantyczny projekt jak Wi-
kipedia potrzebuje czasu, by zacząć
działać bez zarzutu – mówi Paweł Jo-
chym.

I on, i Bogdan Miś przyznają, że nig-
dy nie traktują elektronicznej ency-
klopedii jako wyroczni.

– Kiedy prowadzę wykłady dla mło-
dzieży czy studentów, to powtarzam,
że jedno źródło nie jest pewne i infor-
mację trzeba zweryfikować – mówi Jo-
chym.

– Wikipedia jest dla mnie wiarygod-
na w 80 proc. Jest świetnym źródłem
popularnej wiedzy, ale za każdym ra-
zem trzeba zajrzeć do innych, o więk-
szym stopniu wiarygodności – doda-
je Miś. 

Co może być bardziej wiarygodne?
Np. książka poświęcona danemu te-
matowi czy encyklopedia. Problem
jest wtedy, gdy w tradycyjnej ency-
klopedii nie ma hasła na dany temat
i nie traktuje o tym żadna książka. Czy
rzeczywiście jedynym ratunkiem jest
wtedy opublikowanie artykułu w pra-
sie? Niby dlaczego prasa miałaby za-
mieszczać artykuły prostujące błędy
w Wikipedii? Przecież nie każdy błąd
dotyczy tak znanych osób jak Philip
Roth czy Joanna Bator, których tek-
sty każda gazeta opublikuje z pocało-
waniem ręki. Co mają począć rzesze,
cytując nieocenionego prof. Jana Hart-
mana, bohaterów wikipedyjnych no-
tek, tyle że „drobniejszego płazu”? Tak
na marginesie, to kolejne pytanie
brzmi, czy rzeczywiście każdy musi
mieć hasło w Wikipedii?

Skoro dziś uczniom i studentom (ale
także dorosłym) Wikipedia zastępu-
je podręczniki i książki, a nawet jej
współautorzy przyznają, że do za-
wartych tam informacji trzeba pod-
chodzić krytycznie, to czy takie ostrze-
żenie powinno znajdować się na stro-
nie głównej encyklopedii? Na przy-
kład: „Drogi użytkowniku Wikipedii,
procedura prostowania błędów w Wi-
kipedii jest niedoskonała, bo długo-
trwała, niestety, my, wikipedyści, nie
wymyśliliśmy lepszej. Dlatego nie trak-
tuj artykułów w Wikipedii jako w peł-
ni wiarygodnych”.

– Nie zastanawiałem się nad tym. Pro-
jektowi zależy na przyciągnięciu no-
wych, dobrych redaktorów opisują-
cych poszczególne dziedziny, aby in-
ternetowa encyklopedia była coraz
lepsza. Takie ostrzeżenie mogłoby ich
zniechęcić, bo sugerowałoby, że bio-
rą udział w niewiarygodnym przed-
sięwzięciu. A tak nie jest – mówi Jo-
chym.

A nas zastanowiło to twierdzenie dr.
Jochyma. Dlaczego boi się postulatu
– przyznajmy: teoretycznego, bo szan-
sa na jego realizację jest znikoma – aby
Wikipedia zamieszczała takie zastrze-
żenia? Przecież praca naukowca pole-
ga na ciągłym podważaniu utartych
prawd, założeń, twierdzeń, a więc tym
samym unikania niedoskonałości.

Dlaczego naukowiec miałby się wsty-
dzić, że owoce jego pracy mogą być
niedoskonałe? Postanowiliśmy się za-
pytać o to filozofa, bo to pytanie filo-
zoficzne.
„Metro”: Co pani na to?

Dr Katarzyna Kuś z Ośrodka Badań
Filozoficznych: – Fajnie by było, gdy-
by błędy można było szybko popra-
wiać, ale niemożność szybkiego po-
prawienia błędu nie może być uzna-
na za przyczynę jego powstania.
Można przypuszczać, że gdyby pro-
cedura wprowadzania nowych da-
nych do Wikipedii (poprawianie błę-
dów) była szybsza, w Wikipedii było-
by jeszcze więcej błędów, bo byłyby
wprowadzane bez dość starannego
sprawdzania.
Ale czy nie warto rozważyć wpro-

wadzenia następującego mechani-

zmu: po interwencji internauty, któ-

ry zauważył błąd, Wikipedia w wi-

doczny na pierwszy rzut oka spo-

sób informuje przy haśle, że jest

ono właśnie w trakcie procesu we-

ryfikacji, więc uwaga, może być

błąd?

– Nie mam pojęcia, ile dziennie użyt-
kowników zgłasza błędy Wikipedii,
ale można przypuszczać, że w przy-
padku wielu haseł zgłoszeń jest du-
żo. Wiele haseł byłoby skazane na
ciągłe informowanie o tym, że może
być błąd. A przypuszczam, że sporą
część tych zgłoszeń mogą stanowić
takie, które można by wyrzucić do
kosza. Potrzeba czasu, aby je zwery-
fikować.
Ale idąc tym tokiem rozumowania,

można przyjąć, że użytkownicy

przez długi czas będą poznawać

z Wikipedii nieprawdę bez żadne-

go ostrzeżenia. Czy właśnie z tego

powodu nie należałoby w widocz-

ny sposób informować użytkowni-

ków przy hasłach o ryzyku, że mo-

gą zawierać nieprawdziwe treści

(obecnie takie zastrzeżenie znaj-

duje się w malutkim linku na dole

strony pt. „Korzystasz z Wikipedii

tylko na własną odpowiedzial-

ność”)?

– W encyklopediach też istnieje ry-
zyko pojawienia się błędów, i nikt
o tym nie informuje.
Pomijając kwestię, że encyklope-

dia jest przygotowana wyłącznie

przez profesjonalistów, to każdy jej

czytelnik wie, że jeśli trafi się błąd,

to redaktor naukowy nie będzie

chodził od drzwi do drzwi, by powie-

dzieć: „Przepraszam, ale w ency-

klopedii jest błąd”. A w przypadku

Wikipedii ludzie są przekonani, że

jak jest błąd, to internauci w lot go

skorygują.

– Korzystając z Wikipedii, nie zakła-
dam, że jest nieomylna. *

NIEOMYLNOPEDIA 
Co polscy naukowcy wikipedyści mają do powiedzenia pisarce Joannie Bator? Przez wiele miesięcy bezskutecznie walczyła
o poprawienie złej daty własnych urodzin. Dla administratorów Wikipedii była „niewystarczająco wiarygodnym źródłem” 

Co o tym sądzicie?
Czy Wikipedia powinna
zamieszczać w bardziej
widoczny sposób
ostrzeżenia, że hasła mogą
zawierać nieprawdę? 
Piszcie: metro@agora.pl, dyskutujcie:
facebook.com/dziennik.metro

Joanna Bator
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* * Bu do wa sie ci dro go wej mię dzy
mia sta mi wo je wódz ki mi oraz po łą -
cze nie ich z War sza wą to naj waż niej -
szy cel in we sty cji dro go wych w przy -
szłym bu dże cie uni j nym 

Za ło że nia na la ta 2014-2020 prze wi -
du ją, iż Bruk se la bę dzie fi nan so wać
bu do wę dróg znaj du ją cych się w eu -
ro pej skiej sie ci trans por to wej, a tak -
że  dro gi po wia to we. Nie bę dzie nato -
miast uni j ne go fi nan so wa nia dróg lo -
kal nych.

– Te raz mu si my po łą czyć mia sta wo -
je wódz kie. Bu do wa dróg eks pre so -
wych jest prio ry te tem – mó wi ła wczo -
raj w Ostró dzie mi ni ster roz wo ju re -
gio nal ne go El żbie ta Bień kow ska.

Jed nym z waż niej szych pro jek tów
mo że być po łą cze nie War mii i Ma zur
z War sza wą.

– Bę dzie my więc za bie gać o dal szą
mo der ni za cję dro gi kra jo wej nr 7 mię -
dzy Gdań skiem a War sza wą oraz dro -
gi kra jo wej nr 16 w kie run ku Wiel kich
Je zior Ma zur skich i po łą cze nie ich
za po mo cą dro gi kra jo wej nr 51 przez
Ol sztyn – wy jaś ni ła Ja cek Pro tas, mar -
sza łek wo je wódz twa war miń sko-ma -
zur skie go. pap

Unia po łą czy sto li cę

* * Ak cja koń czy się już w naj bliż szą
so bo tę. – Na sza po moc jest bar dzo
kon kret na i za spo ka ja re al ne po trze -
by – za chę ca ks. Ja cek Wios na Stry -
czek, twór ca Szla chet nej Pa czki 

EDY TA BŁASZ CZAK: Jesz cze kil ka lat

te mu stro na Szla chet nej Pa czki by -

ła bar dzo skrom na, dziś widać z

niej, że to ogrom ne przed sięw zię -

cie. Wspie ra was pre zy dent RP

z żo ną, ce le bry ci, tacy jak Mał go -

rza ta Ko żu chow ska, Grze gorz Tur -

nau czy Agniesz ka Rad wań ska. 

JA CEK WIOS NA STRY CZEK: – To chy ba dla -
te go, że pro po nu je my wy so ki stan -
dard po ma ga nia. Dwa na ście lat te mu,
mia łem po mysł, że by po łą czyć ze so bą
te 10 proc. naj bied niej szych w Pol sce
z tą sa mą ilo ścią lu dzi za moż nych.
Wte dy po my śla łem so bie, że je śli jed ni
dru gim by po ma ga li, nie by ło by w Pol -
sce bie dy. Zresz tą do dziś tak my ślę.
Za czy na liś my od po mo cy dla 30 ro -
dzin w 2001 r. Dziś mamy po nad 13 tys.
ro dzin. Su mu jąc 7700 za an ga żo wa -
nych wo lon ta riu szy, ro dzi ny i tych,
któ rzy im po ma ga ją, w ak cji uczest ni -
czy oko ło 200 tys. Po la ków.

Ale nie za wsze by ło tak po zy tyw nie.

Na rze ka no na wa szą ak cję. Lu dzie

dzi wi li się, że na li ście po trzeb zna -

laz ło się MP3, tusz do rzęs czy

zimowe ko za ki... A nie tyl ko 10 kg

mą ki i olej. 

– Bo Po la cy są przy zwy cza je ni do
te go, że - opróż nia jąc strych i prze -
ka zu jąc znisz czo ne, nie po trzeb ne
rze czy - po ma ga ją. A wy so ki stan -
dard po ma ga nia po le ga na tym, że
na si wo lon ta riu sze sa mi szu ka ją
ro dzin, py ta ją ich o po trze by i, zna -
jąc do brze ich sy tu a cję, two rzą li stę
na praw dę nie zbęd nych rze czy. Na -
sza po moc jest bar dzo kon kret na,
ale też za spo ka ja re al ne po trze by.
Nie wy star czy od dać zu ży te rze -
czy, trzeba też ku pić no we. 

Ale nie wszyst ko, co ofia ru je my,

mu si być no we. 

– – Je śli coś nie jest znisz czo ne, je dze -
nie nie prze ter mi no wa ne, a pral ka
czy lo dów ka są w do brym sta nie,
dzia ła ją ce, to jak naj bar dziej moż na
je prze ka zy wać. Cho dzi po pro stu
o to, że by nie ocze ki wać, że je śli ma -
my po psu tą wer sal kę z po wy ła my -
wa ny mi no ga mi i nie kom plet ną ta pi -
cer ką, to ktoś się z niej ucie szy. Że by
ci lu dzie w trud nej sy tu a cji nie czu li
się po ni że ni. 
Co się dzie je z ze bra ny mi te raz pa -

czka mi? 

– – Ma my 43 lo kal ne ma ga zy ny, do
któ rych tra fia ją pa czki. W tym ro ku
15 ti rów roz wie zie je po ca łej Pol sce.
Naj wię cej pa czek po je dzie z War -
sza wy i Kra ko wa w róż ne re gio ny
Pol ski
Ile jesz cze ro dzin cze ka na po moc? 

– Wal czy my do koń ca... zo sta ły jesz -
cze dwa dni i 532 ro dzi ny bez dar -
czyń ców. Za chę cam, bo wię cej
szczę ścia jest w da wa niu, niż bra niu. 

* * Szcze gó ły ak cji 

www.szla chet na pa czka.pl

532 ro dzi ny cze ka ją na Szla chet ną Pa czkę 

Po la cy zgi nę li w zde rze niu 

dwóch stat ków

Wczo raj wie czo rem wstrzy ma no po -

szu ki wa nia osób za gi nio nych po śro -

do wym zde rze niu dwóch stat ków na

Mo rzu Pół noc nym – po in for mo wa ła ho -

len der ska straż przy brzeż na. Jak oce -

nio no, szan se od na le zie nia ży wych lu -

dzi są ze ro we.

Sa mo cho do wiec „Bal tic Ace”, pły wa ją cy

pod ban de rą Ba ha mów, zde rzył się z cy -

pryj skim kon te ne row cem „Cor vus J”.

Na po kła dzie „Bal tic Ace” znaj do wa ło

się w su mie 24 człon ków za ło gi, w tym

11 Po la ków. Dwóch Po la ków zgi nę ło,

trzech jest za gi nio nych, a sze ściu ura -

to wa no. Ho len der skie me dia in for mo -

wa ły, że w ka ta stro fie stra ci ło ży cie

łącz nie pięć osób.

Ka miń ski sta nie przed są dem 

War szaw ski sąd zde cy do wał, że bę -

dzie pro ces byłego sze fa CBA Ma riu -

sza Ka miń skie go i je go pod wład nych,

oskar żo nych o nad u ży cie pra wa ws.

„afe ry grun to wej” w 2007 r. Wczo raj

sąd roz pa trzył za ża le nia pro ku ra tu ry

i osób po krzyw dzo nych na umo rze nie

pro ce su. Sąd Okrę go wy w War sza wie

uchy lił wy rok I in stan cji i prze ka zał

spra wę do po now ne go me ry to rycz ne -

go roz pa trze nia. Nie wia do mo jesz cze,

do któ re go są du tra fi spra wa.

Ska za ny za ostrze la nie am ba sa dy 

Sąd w Sa ra je wie ska zał na 18 lat wię -

zie nia Mev li da Ja sza re vi cia, któ ry

w 2011 ro ku ostrze lał am ba sa dę

USA. Ja sza re vić ostrze li wał pla ców kę

dy plo ma tycz ną przez pra wie go dzi nę.

Po waż nie ra nił po li cjan ta, za nim sam

zo stał po strze lo ny w no gę przez po li -

cyj ne go snaj pe ra i aresz to wa ny. Nikt

z pla ców ki USA nie ucier piał.

Pod wyż ki dla eu ro kra tów 

Pod sta wo we pen sje urzęd ni ków UE

wzros ną w stycz niu o po nad 7 proc.

To efekt co rocz nej in dek sa cji i bra ku

po ro zu mie nia po mię dzy kra ja mi

Wspól no ty w spra wie re for my ad mi -

ni stra cji Unii. Na pen sje 55 tys.

urzęd ni ków prze zna czo na jest mniej

niż po ło wa uni j nych wy dat ków na ad -

mi ni stra cję. Za rob ki urzęd ni ków wa -

ha ją się od 2,6 tys. eu ro mie sięcz -

nie dla świe żo za trud nio nej se kre tar -

ki do po nad 18 tys. eu ro brut to dla

naj wyż szych ran gą dy rek to rów ge ne -

ral nych i ich za stęp ców. Po nad 20

tys. eu ro na mie siąc za ra bia ją ko mi -

sa rze i sę dzio wie Try bu na łu UE.

Osob ną ka te go rię sta no wią tzw. 

pra cow ni cy kon trak to wi, za trud nia ni

na czas okre ślo ny (sta no wią pra wie

20 proc. wszyst kich za trud nio nych)

i za ra bia ją znacz nie mniej: 

od 1850 do 6 tys. eu ro brut to. pap

na pew no waż ne

* * Fun kcjo na riu sze CBA za trzy ma li
me ne dżer kę re gio nal ną fir my far ma -
ce u tycz nej Gla xoS mith Kli ne po dej -
rza ną o ko rum po wa nie le ka rzy 

Spra wa do ty czy lat 2010-2012. Po prze -
słu cha niu 32-let nia ko bie ta zo sta ła
zwol nio na. Za pła ci ła 100 tys. zł po rę -
cze nia ma jąt ko we go. Gro zi jej osiem
lat wię zie nia. 

Hi sto ria ma zwią zek z pro gra mem
„Pa tron” pro wa dzo nym przez Gla xo-
S mith Kli ne. Fir ma – przy stę pu ją cym
do pro gra mu pla ców kom służ by zdro -
wia – uży cza ła sprzęt dia gno stycz ny
do wy ko ny wa nia ba dań spi ro me trycz -
nych. Przed sta wi cie le fir my pod pi sy -
wa li umo wy z le ka rza mi, któ rzy otrzy -
my wa li 500 zło tych w za mian za szko -
le nie pa cjen tów z le cze nia cho rób ukła -
du od de cho we go. We dług pro ku ra tu -
ry w du żej czę ści umo wy w ogó le nie
by ły wy ko ny wa ne. – Ze bra ne do wo dy
wska zu ją, że prze ka zy wa ne z ty tu łu
rze ko me go wy ko na nia umów kwo ty
by ły ukry tą for mą ko rzy ści za wy pi -
sa nie re cept na le ki pro po no wa ne do
sprze da ży przez fir mę far ma ce u tycz -
ną – wy jaś nił Krzysz tof Ko pa nia, rzecz -
nik łódz kiej pro ku ra tu ry. pap 

Ła pów ki za re cep tę
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* * Pre mie rzy kra jów związ ko wych
opo wie dzie li się wczo raj za zło że niem
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go wnio -
sku o de le ga li za cję pra wi co wej Na -
ro do wo de mo kra tycz nej Par tii Nie -
miec 

De cy zja pre mie rów jest zgod na z za le -
ce niem mi ni strów spraw we wnętrz nych
lan dów, któ rzy uzna li, że na pod sta wie
pu blicz nie do stęp nych ma te ria łów do -
wo do wych moż na wy ka zać, iż NPD jest
par tią an ty kon sty tu cyj ną, ajej ce lem jest
oba le nie bądź zmia na po rząd ku opar -
te go na wol no ści i de mo kra cji.

Nie wia do mo jed nak, czy rząd fe de -
ral ny przy łą czy się do wnio sku o za -
ka za nie NPD. Kan clerz An ge la Mer -
kel wy po wia da ła się ostroż nie w tej
spra wie. Jej zda niem na le ży prze a na -
li zo wać ry zy ko, ja kie wią za ło by się
z po now nym od rzu ce niem wnio sku
przez Try bu nał.

Je śli za kil ka dni nie miec ki Bun des -
rat, dru ga iz ba par la men tu, sku pia ją -
ca rzą dy lan dów, prze gło su je wnio sek
w spra wie de le ga li za cji NPD, bę dzie
to już dru ga pró ba za ka za nia dzia łal -
no ści te go skraj nie pra wi co we go ugru -
po wa nia. 

Pier wsza za koń czy ła się nie po wo dze -
niem 10 lat te mu, gdy w 2003 r. Try bu -

nał Kon sty tu cyj ny od da lił wnio sek ode -
le ga li za cję. Sę dzio wie uza sad ni li wów -
czas ne ga tyw ną de cy zję obec no ścią
w struk tu rach NPD, w tym tak że w kie -
row nic twie par tii, agen tów nie miec -
kich służb, co mia ło – zda niem Try bu -
na łu – unie moż li wić uzy ska nie pew no -
ści, czy ma te riał ob cią ża ją cy po cho dzi
od au ten tycz nych człon ków par tii czy
też od współ pra cow ni ków po li cji.

Część nie miec kich po li ty ków oba -
wia się ko lej ne go nie po wo dze nia, któ -
re za pew ne wzmoc ni ło by skraj nie pra -
wi co wą par tię. Z ko lei nie któ rzy twier -
dzą, że w ra zie de le ga li za cji NPD ze -
szła by do pod zie mia i sta ła by się jesz -
cze bar dziej ra dy kal na.

Zda niem fe de ral ne go mi ni stra spraw
we wnętrz nych Han sa-Pe te ra Frie dri -
cha nie moż na wy klu czyć, że no we po -
dej ście do za ka za nia dzia łal no ści NPD
za koń czy się po raż ką. – Jed nak mo im
zda niem szan se, że wy gra my, są wię -
ksze niż ry zy ko, iż prze gra my – po wie -
dział Frie drich.

Sa ma NPD nie wi dzi szans na po wo -
dze nie ko lej nej pró by za ka za nia jej
dzia łal no ści. Par tia ta zwo ła ła kon fe -
ren cję pra so wą w miej sco wo ści Pam -
pow ko ło Schwe ri na. Jej szef Hol ger
Ap fel oświad czył, że or ga ny kon sty -
tu cyj ne wy jdą z tej po ty czki „z roz bi -

tym no sem”. Nie daw no zresz tą NPD
uprze dzi ła wła dze i z włas nej ini cja ty -
wy skie ro wa ła do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go wnio sek o stwier dze nie, że
dzia ła zgod nie z kon sty tu cją.

We dług nie miec kie go kon trwy wia -
du NPD jest ugru po wa niem ra si stow -
skim, an ty se mic kim i re wi zjo ni stycz -
nym. Nie kry je wro go ści wo bec cu dzo -
ziem ców i glo ry fi ku je III Rze szę. Ugru -
po wa nie zy ska ło spo re po par cie
w uboż szych wschod nich lan dach Nie -
miec, w tym w re gio nach gra ni czą cych
z Pol ską. Par tia ta ma po słów w par la -
men tach re gio nal nych Sak so nii i Me -
klem bur gii-Po mo rza Przed nie go
i otrzy mu je do fi nan so wa nie z pań -
stwo wej ka sy. pap 

Im pul sem do no wej dys ku sji o za ka zie

NPD by ło wy kry cie rok te mu neo -

nazistowskiej gru py ter ro ry stycz nej

o na zwie Na ro do wo so cja li stycz ne Pod -

zie mie (NSU), od po wie dzial nej za za -

mor do wa nie dzie wię ciu drob nych

przed się bior ców o tu rec kim i grec kim

po cho dze niu oraz nie miec kiej po li cjan -

tki, a tak że za ma chy bom bo we i na pa -

dy na ban ki. Zło żo na z troj ga neo -

nazistów gru pa mog ła dzia łać po nad

10 lat dzię ki siat ce wspól ni ków, któ rej

człon ko wie mie li po wią za nia z NPD

Niem cy wal czą ze skraj ną pra wi cą 

* * – Ob słu ga umie ści ła no we ety kie -
ty z pro mo cyj ny mi ce na mi, ale... za -
pom nia ła zdjąć sta re, z ce na mi znacz -
nie niż szy mi niż pro mo cyj ne

Woj ciech Po ta czek z Opo la „praw dzi -
we oka zje” w hi per mar ke cie uwiecz -
nił na zdję ciu. Wi dać na nim wy raź -
nie, że gra Scrab ble Ju nior w pro mo -
cji kosz tu je 71,99 zł. Obok do pi sek: „osz -
czę dzasz 18 zł” – sta ra, prze kre ślo na
ce na to 89,99 zł. Za raz obok wy ek spo -
no wa no grę Scrab ble Ori gi nal, któ ra
obec nie kosz tu je 83,90 zł. W tym wy -
pad ku: „osz czę dzasz 41,09 zł” – sta ra,
prze kre ślo na ce na to 124,99 zł.
Prob lem w tym, że przy pro mo cyj -
nych ce nów kach ucho wa ły się sta re,
z któ rych wy ni ka, że przed pro mo cyj -
na ce na gry Scrab ble Ju nior to 50,39 zł,
a Scrab ble Ori gi nal 69,99 zł. To ozna -
cza, że obie gry są droż sze w trak cie
pro mo cji, któ ra w sie ci Te sco trwa od
29 li sto pa da do 24 grud nia 2012 r.
– Zdję cie zro bi łem 1 grud nia w Te sco
przy ul. Ra dzy miń skiej w War sza wie.
Spo ro osób szu ka pre zen tów, któ re
moż na ku pić w oka zyj nych ce nach.

Ni gdy wcześ niej na ni ko go nie skła da -
łem do no su, nie kon tak to wa łem się
z me dia mi. Ale jak zo ba czy łem te ce -
nów ki, to bar dzo się zde ner wo wa łem
i po sta no wi łem to na głoś nić. By Te sco
nie my śla ło, że je go klien ci są idio ta -
mi – pod kre śla Po ta czek.
Na wy jaś nie nia z biu ra pra so we go Te -
sco dzien ni ka rze cze ka li po nad do bę.
Od po wiedź by ła dość za ska ku ją ca.
– Po pro stu ma my bar dzo ta nie pro -
duk ty, nie kie dy jesz cze tań sze niż
w pro mo cji – tłu ma czy Mi chał Si ko ra,
kie row nik ds. ko mu ni ka cji ze wnętrz -
nej dzia łu kor po ra cyj ne go Te sco. – Oba
pro duk ty do stęp ne są aż do świąt w ce -
nie pro mo cyj nej (83,90/71,99 – du -
że/ma łe Scrab ble), co wi dać na wię -
kszej ce nów ce. Ale od 29 li sto pa da do
5 grud nia włącz nie na obie gry obo -
wią zy wa ła jesz cze niż sza ce na. To bo -
daj naj lep sza ce na na ryn ku! – do da je.

opo, gw

Pro mo cja 
świą tecz na 
we dług Te sco 

Gra w pro mo cji kosz to wa ła
71,99 zł. Wcześ niej moż na
ją by ło ku pić za 50,39 zł

* * Twór cą „dzie ła” jest ar ty sta Carl
Mi cha el von Ha us swolff, któ ry
twier dzi, że na ma lo wał ob raz po -
pio łem ze bra nym z pie ców kre ma -
to ryj nych w by łym na zi stow skim
obo zie kon cen tra cyj nym na Maj -
dan ku

Do nie sie nie o moż li wo ści po peł nie -
nia prze stęp stwa po le ga ją ce go na zbez -
czesz cze niu ludz kich pro chów zło ży -
ła oso ba pry wat na. 

Au tor ob ra zu Carl Mi cha el von 
Ha us swolff wy jaś nia na stro nie in ter -
ne to wej ga le rii Mar tin Bry der Gal le -

ry, w któ rej po ka zy wa ny jest je go ob -
raz, że pro chy ze brał pod czas wi zy ty
w mu ze um na Maj dan ku w 1989 ro ku.

Ar ty sta przy go to wy wał wów czas ma -
te riał do wy sta wy w Ka zi mie rzu Dol -
nym, osta tecznie jed nak nie wy ko rzy -
stał po pio łu. Do po my słu po wró cił

w 2010 ro ku, gdy „pro chy wy sy pał ze
sło i ka i zmie szał je z wo dą”. W ten spo -
sób po wsta ła „far ba”, któ rą na ma lo -
wał nie wiel ki pro sto kąt ny ob raz przed -
sta wia ją cy sza ro-brą zo we li nie.

Wy sta wie nie ob ra zu w ga le rii w Lun -
dzie wzbu dzi ło w Szwe cji kon tro wer -

sje. W ga ze cie „Syd sven skan” uka zał
się kil ka dni te mu kry tycz ny list le ka -
rza i pi sa rza Sa lo mo na Schul ma na, któ -
re go ro dzi na pa dła ofia rą Ho lo ka u stu.

Carl Mi cha el von Ha us swolff jest od
kil ku dni nie do stęp ny, a wła ści ciel ga -
le rii nie chciał ko men to wać zgło sze -
nia spra wy po li cji. Wcześ niej su ge ro -
wał, „aby pa trzeć na ob raz wy łącz nie
ja ko na sztu kę”. pap 

Po li cja wy jaś nia spra wę szwedz kie go ob ra zu z pro chów
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Chry stia nizm, 
in for ma cja, 
ilu stra cja
Uży łem daw nej na zwy

mo jej re li gii, brzmią cej

dzi siaj przed po to po wo, ale

mam pra wo, bom już dzia dek koś -

cia ny. Swo ją dro gą koś ciel ny: mam

cho rob li wą skłon ność do Koś cio -

łów. Nie tyl ko do mo je go, rzym sko -

ka to lic kie go: wszyst kie in ne pa sjo -

nu ją mnie pa to lo gicz nie.

Kie dy za tem prze czy ta łem „Chrze -

ści jań stwo”, ko lej ny tom se rii „Re -

li gie świa ta”, wy da ny w Bib lio te ce

„Ga ze ty Wy bor czej”, po Bib lii

chrze ści jań skiej, To rze i Ko ra nie,

po sta no wi łem na pi sać po niż szy

fe lie ton. 

Że by książ kę po chwa lić: Po la cy re -

li gię swą ko cha ją, ale są jak by wnet

po ślu bie: po zna wa nie głęb sze

przed ni mi. Dla te go re li gioz naw cza

książ ka Mo ni ki i Udo na Two rusc -

hków, na nasz ję zyk prze ło żo na

(wraz z roz dzia łem o Pol sce, oczy -

wi ście, Grze go rza Po la ka), przy dać

się im mo że. In for ma cji tam ilość

ol brzy mia: oczy wi ście nie tyl ko o ka -

to li cyz mie, bo pra wo sław ny przy

pro te stan tach też chrze ści ja nin, co

na praw dę he re zją nie jest...

Za praw dę al bum to, nie skrom na

książ ka! Co wię cej, ty leż tam ilu stra -

cji, i to pięk nych. Cie szę się też, że

jest fo to gra fia Sta chy Grab skiej,

chlu by pol skie go ka to li cyz mu i te o -

lo gii ko bie cą rę ką pi sa nej.

Gdy wie dzy prze róż nej le gion, błąd

przy tra fić się mu si. Na przy kład ta -

ki: Wiel ka noc w Koś cio łach wschod -

nich by wa czę sto w in nym niż na

Za cho dzie ter mi nie nie tyl ko z po -

wo du ka len da rza ju liań skie go: prze -

de wszyst kim dla te go, że świę ta

jest tam za sa da, iż Pasc ha chrze -

ści jań ska po ży dow skiej przy pa dać

mu si. Jak bra cia chrze ści jan star -

si, to star si: pier wo ródz two waż na

rzecz.

jan.tur nau@ago ra.pl

Co dzien na ref lek sja nad Bib lią:

jan tur nau.blox.pl

Jan Tur nau

Nurkowie

wyłapują

ptaki, 

które wciąż

mieszkają

na

zamarzają-

cych

jeziorach.

Potem

łabędzie

przewożone

są nad

niezamarzają-

ce przez cały

rok jezioro

w Mińsku 

na ratunek łabędziomBiałoruś
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Jar mark Bo żo na ro dze nio wy 

W Zbro jow ni od by wa się część ar -
ty stycz na jar mar ku. Tu moż na ku -
pić ręcz nie ma lo wa ne sza le, ory gi -
nal ną bi żu te rię i szkło ar ty stycz ne,
wy pić ka wę w „za ca ło wa nej ka wia -
ren ce” i spot kać Świę te go Mi ko ła ja.
Na Tar gu Wę glo wym sprzedawana
jest głów nie żyw ność: wi na, wę dli -
ny i pier ni ki. 
5-29 gr5-29 grud ud nia,nia, 11-19, 11-19, T Targ Warg Wę ę glo glo wy iwy i Wiel Wiel -

ka Zbro ka Zbro jow jow nia,nia, Gdańsk, Gdańsk, Wstęp wol  Wstęp wol nyny

Fe sti wal Sztu ki i Przed mio tów
Ar ty stycz nych 

To już dzie wią ta edy cja tar gów rę ko -
dzie ła i sztu ki użyt ko wej w Poznaniu.
Do wy bo ru bi żu te ria, odzież, ga lan -
te ria, ozdo by świą tecz ne, pat chwor -
ki od 350 wy staw ców. 
7-9 gr7-9 grud ud nia,nia, pią  pią tek 12-19,tek 12-19, so  so bo bo ta 10-19,ta 10-19,

nie nie dzie dzie la 10-18,la 10-18, Mię  Mię dzy dzy na na ro ro do do we Te Tar ar gigi

PoPo znań znań skie sp. zskie sp. z o.o.,o.o., Gło  Gło gow gow ska 14,ska 14, P Po o -

znań, Wznań, Wej ej ście: bi ście: bi let norlet nor mal mal ny 8y 8 zł,zł, bi  bi letlet

ul ul go go wy 5wy 5 zł zł 

Pop-up Sto re 
TFH Tym cza so wy Bu tik 

Bu tik Red Onion, któ ry za zwy czaj
sprzedaje de si gner ski e meb le i przed -
mio ty do de ko ra cji wnętrz na dwa dni
za mie ni się w sklep z ubra nia mi. Bę -
dzie moż na tu ku pić ubra nia i do dat -
ki od pol skich pro jek tan tów:  bia łe ko -
szul ki z prze wrot ny mi na pi sa mi od
Sha me less, blu zy Ja ku ba Pie czar kow -
skie go, su kien ki Lo ve me Mo re i koł -
nie rzy ki Mag Pie. 
7-8 gr7-8 grud ud nia,nia, 11-20, 11-20, Red Onion, Red Onion, Sta  Sta ra ra 

FaFa brbry y ka Kka Ko o ro ro nek,nek, Bu  Bu ra ra kow ow ska 5/7,ska 5/7, 

WaWar szasza wawa 

Prze two ry 

Siód ma edy cja fe sti wa lu twór cze go
sku pia ją ce go się wo kół re cy klin gu.
Wystawiane tor by, ubra nia, bi żu te -
ria czy kar tki świą tecz ne, w ce nach
od 2 zł do 1000 zł, pochodzą z
materiałów wtórnych. Pod czas im -
pre zy bę dzie dzia łał „wy mie nial nik”

spe cjal nie dla dzie ci, gdzie bę dzie
moż na wy mie nić za baw ki, ubran ka,
meb le i ga dże ty, a tak że usłu gi np. ko -
re pe ty cje. 
8-9 gr8-9 grud ud nia,nia, so  so bo bo ta 15-20,ta 15-20, 

nie nie dzie dzie la 12-19,la 12-19, 

So So ho Fho Fac ac to to ry, Miń  Miń ska 25,ska 25, 

WaWar szasza wa,a, Wstęp 5 Wstęp 5 zł zł 

Tar gi han dma de 
w Ca fe Sza fe 

Ko lej na, świą tecz na edy cja tar gów
han dma de, tym ra zem – ubra nia,
bi żu te ria i ozdo by świą tecz ne. Ce -
ny za czy na ją się już od kil ku zło -
tych. 
9 gr9 grud ud nia,nia, 14-19, 14-19, F Fe e li li cja cja nek 10,nek 10, 

Kra Kra kówów, Wstęp wol  Wstęp wol nyny 

Gwiazd ka z Piotr kow ską 

Na uli cy Łodzi sta nie 56 stra ga nów,
na któ rych bę dzie moż na ku pić za -
rów no wy ro by ze sre bra i wo sku, jak
i grza ne wi no, sło dy cze, pie czo ne
kasz ta ny i wę dli ny z Pod ha la. W pla -

nach są też: świą tecz na pa ra da, kon -
kur sy z na gro da mi i ani ma cje pa ra -
te a tral ne.
14-22 gr14-22 grud ud nia,nia, 12-20, 12-20, Piotr Piotr kow ow ska,ska, 

Łódź. Wstęp wol Łódź. Wstęp wol nyny 

De si gner Sam ple Sa le 

Dru ga grud nio wa od sło na od by wa -
ją cych się już od oś miu lat wy prze -
da ży zna nych ma rek projektantów
mody. Po nad stu wy staw ców mię dzy
in ny mi: Girls One & On ly, Ja go da Pie -
kar ska, Mo mi ko, Mi lo we, Con fas hion,
Agniesz ka Ła dow ska, Ma ciek
Trzmiel. To wa ry są tań sze od 20 proc.
do 70 proc.
16 gr16 grud ud nia,nia, 11-19, 11-19, ho  ho tel Martel Mar riott,riott, 

Je Je ro ro zo zo lim lim skie 65/79,skie 65/79, W Warar szasza wawa, 

Wstęp: karWstęp: kar ta VIP zta VIP z tor tor bą bą 

z pre pre zen zen ta ta mi imi i moż moż li li wo wo ścią ścią 

wpro wpro wawa dze dze nia 4 go nia 4 go ści – 200ści – 200 zł zł 

(płat (płat ne prze ne prze lele wem),em), w wej ej ście ście 

bez bez płat płat ne po re ne po re je je stra stra cji cji 

w nw new slet slet te te rze Bi rze Bi lio lio ne ne u u ro ro bab bab 

Aga ta Pia sec ka

Gdzie war to ku pić ory gi nal ne pre zen ty i do brze zjeść? 
Se zon na róż ne go ro dza ju tar gi, jar mar ki i fe sti wa le świą tecz ne w peł ni. Na wię kszo ści im prez moż na 
ku pić ory gi nal ne, ręcz nie ro bio ne pre zen ty oraz spró bo wać świą tecz nych przy sma ków 

Na jar mar ki 
do są sia dów 

W Pra dze cze skiej bo żo na ro dze nio -

wy jar mark za czął się już 27 li sto pa -

da i po trwa do 5 stycz nia. Im pre za

od by wa się na Ryn ku Sta re go Mia -

sta i na pla cu Wa cła wa. Moż na tam

ku pić miód i wy ro by z wo sku pszcze-

 le go, drew nia ne za baw ki oraz ozdo -

by cho in ko we. W cza sie wi zy ty war to

też spró bo wać grza ne go wi na i trdel -

ni ka, tra dy cyj ne go przy sma ku z cia -

sta droż dżo we go, po sy pa ne go

cu krem i mi gda ła mi. Ogrom nym jar-

 mar kiem świą tecz nym mo gą też po-

 chwa lić się Sło wa cy. Ich im pre za na

pla cu Hvie zdos la va i Ryn ku Głów -

nym za czę ła się już 23 li sto pa da

i po trwa mie siąc. Są tu kra my z je -

dze niem, gdzie moż na spró bo wać

ka puś nia ku, go rą ce go po nczu czy

gro gu. Jar mark sły nie z przy stęp nych

cen. Sto li ca Nie miec też nie po zo s-

ta je w ty le, co ro ku od by wa się tu

kil ka jar mar ków. Naj po pu lar niej szy

jest ten ma ją cy miej sce w cen trum

Gen dar men markt, któ ry za czął się

26 li sto pa da i po trwa do 31 grud-

 nia. Ku pić moż na bi żu te rię, ozdo by

świą tecz ne, a na wet an ty ki. *
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Ali cja Bo bro wicz 

* * metro@agora.pl

Czy tam ana li zę z ba dań Ma riu sza
Wszoł ka ze Szko ły Wyż szej Psy cho lo -
gii Spo łecz nej, któ ry prze py tał 120 pol -
skich i 120 nie miec kich stu den tów, co
są dzą o mi ło ści. Na pier wszy rzut oka
ba da nia po wie la ją na ro do we ste re o -
ty py. Dla Niem ca o mi ło ści świad czą:
seks, po ca łun ki, wier ność i za u fa nie.
Dla Po la ka waż ne jest sku pie nie się na
par tne rze, po świę ca nie się, po moc
i czu łość (o fi zycz no ści ani sło wa). Czy -
li oni chłod ni i prak tycz ni, my – ro man -
tycz ni i skłon ni do po świę ceń. Ale jak
przy jrzeć się le piej, to oka zu je się, że
zbyt wie lu róż nic mię dzy na mi nie ma:
i jed ni, i dru dzy, za py ta ni o waż ne w ży -
ciu war to ści, wy mie nia ją na pier -
wszym miej scu: ro dzi nę, da lej przy -
jaźń i mi łość. Ba da ni z obu kra jów zga -
dza ją się też, że mi łość nie mo że być
fał szy wa, za bor cza i tok sycz na.

Tyl ko co z te go wy ni ka? 
Ja koś nie chce mi się wie rzyć, że mło -

dzi Po la cy tak kal ku lu ją. Że mi łość jest
im po trzeb na, aby nie być sa me mu,
i dla te go chcą od ra zu za kła dać ro dzi -
nę. I że fi zycz no ści w tych sko ja rze -
niach nie ma. I w ogó le to ca łe po świę -
ca nie, umar twia nie.

Wer tu ję in ne ba da nia: co raz póź -
niej za kła da my ro dzi nę, co trze ci

z nas ży je w po je dyn kę – z cze go po ło -
wa twier dzi, że chcia ła by ko goś, ale nie
by le ko go, i fan ta zja w łóż ku wśród
Po la ków (głów nie mło dych ko biet) po -
ja wia się orazczę ściej eks pe ry men tu ją.

Au tor ba da nia tłu ma czy, że wszyst -
ko tkwi w ję zy ku. Tak nam w gło wy
wtła cza ją: w szko le (patrz: ka non lek -
tur), w me diach, w de ba cie pu blicz -
nej, to i tak mó wi my. Jak mi łość, to
trze ba o niej mó wić w ka te go riach
wiel kich. Po świę ce nie. Wier ność. Wy -
rze cze nia. Ro dzi na. Sek su o log prof.
Zbi gniew Izdeb ski do rzu ca do te go
„wy cho wa nie do ży cia w ro dzi nie”,
któ re ser wu je my uczniom. – Na ca -
łym świe cie uczy się „zdro wia sek su -
al ne go” – mó wi.

U prof. Bo gda na Woj cisz ke, psy cho -
lo ga mi ło ści, czy tam o roz po wszech -
nio nym w na szej kul tu rze i nie do rzecz -
nym kul cie mi ło ści ro man tycz nej. 

A prof. To masz Szlen dak, so cjo log
z UMK, któ ry ba da mło dych Po la ków,
za strze ga, że ich de kla ra cje roz mi ja ją
się cza sem z rze czy wi sto ścią.

No, do bra. To czy Po lak z Nie mką bę -
dą mó wi li tak sa mo o mi ło ści? Czy li
pol skie go mo de lu mi ło ści nie ma?

– Nie wie my, czy rze czy wi ście róż ne
na ro dy ko cha ją ina czej. Bo mi łość wy -
my ka się szab lo nom – mó wi mi prof.
Eu ge nia Man dal, psy cho log z Uni -
wersytetu Ślą skie go.

Mo że to i le piej. Prze cież kie dy już
Po lka spoj rzy głę bo ko w oczy Niem ca
(al bo Po lak Niem ce), to nie bę dą so bie
wy gła szać tych wszyst kich te o re tycz -
nych mą dro ści o mi ło ści.

Czy wie cie, że to męż czyź ni są

bar dziej ro man tycz ni niż ko bie ty?

O innych mitach, które

powtarzają nam poradniki,

a które obaliła Helen Fisher,

czytajcie w grudniowych

„Wysokich Obcasach Extra”

O ję zy ku mi ło ści po
nie miec ku i po pol sku 
Co o mi ło ści mó wią mło dzi Po la cy i Niem cy? Czy to ozna cza, że jest
ja kaś „pol ska mi łość” i „nie miec ka mi łość”? 

* * Po nad 170 szo pek wy ko na nych
przez do ro słych i dzie ci wzię ło udział
w 70. kon kur sie szo pek, zor ga ni -
zo wa nym wczo raj na kra kow skim
Ryn ku Głów nym

Naj czę ściej po ja wia ją ce się mo ty wy
w za pre zen to wa nych w tym ro ku na
Ryn ku pra cach to Eu ro 2012 i tra dy -
cyj ne mo ty wy bo żo na ro dze nio we: na -
ro dzi ny Je zu sa wsta jen ce wBet le jem
i wę drów ka Trzech Kró li. Wy ni ki kon -
kur su zo sta ną ogło szo ne w nie dzie lę.

Szop ki kra kow skie to nie ubo gie
sta jen ki, lecz ko lo ro we bu do wle na -

wią zu ją ce do ar chi tek tu ry Kra ko wa,
za lud nio ne przez po sta cie z Bib lii,
le gend i hi sto rii. Wy ko na ne są z ko -
lo ro wej fo lii alu mi nio wej, bi buł ki,
sta nio lu, kar to nu i pa pie ru. Sce ny
przy żłób ku czę sto ma ją kra kow skie
ak cen ty – obok Świę tej Ro dzi ny tra -
dy cyj ny mi bo ha te ra mi szo pek są la -
le czki w re gio nal nych stro jach, Laj -
ko nik, Smok Wa wel ski, hej na li sta,
cza sem po ja wia się Pan Twar dow ski.

Do koń ca XIX w. wy ro bem szo pek
zaj mo wa li się mu ra rze z kra kow skich
przed mieść. W cza sie świąt cho dzi -
li oni z szop ka mi po do mach. pap

Kon kurs na su perszop kę

* * Wła dze Görlitz nie usta ją w pró -
bach za chę ca nia Po la ków do osie -
dle nia się w pu sto sze ją cym mie ście.
Naj no wszym po my słem jest tzw. pa -
kiet po wi tal ny 

Ofer ta brzmi atrak cyj nie. No wi miesz -
kań cy mo gą li czyć na spo ro ulg, w tym
na trzy mie sięcz ne zwol nie nie z pła ce -
nia pod sta wo we go czyn szu. Do dat ko -
wo przez kwar tał nie mu szą pła cić za

ko rzy sta nie z miej skiej ko mu ni ka cji,
a po ro ku ma ją otrzy mać zwrot pie nię -
dzy za mie sięcz ną op ła tę za prąd. Ale
stoi za tym je den wa ru nek: umo wa na
wy na jem miesz ka nia mu si być za war -
ta co naj mniej na pół to ra ro ku.

Pa kiet po wi tal ny zo stał stwo rzo ny głów -
nie zmy ślą oimi gran tach zPol ski, ale nie
tyl ko, bo sko rzy stać mo gą z nie go tak że
Cze si iNiem cy, któ rzy zde cy du ją się za -
miesz kać w ka mie ni cach w cen trum.

– Ma my na dzie ję, że ten pro jekt wy -
pa li. Cie szy my się, że trzy na sze lo kal -
ne fir my na wią za ły współ pra cę. Ser -
decz nie po wi ta my wszyst kich przy -
by łych – pod kre śla Ron ny Blümke
z biu ra nad bur mi strza Görlitz.

Ale czy to wy star czy?
– Mo im zda niem nie – mó wi Re na ta

Bur dosz z urzę du mia sta w są sia du -
ją cym z Görlitz Zgo rzel cu. – Nie wy -
star czy dać lu dziom miesz ka nie, trze -

ba też im za pew nić pra cę, aby by li
w sta nie op ła cić wszyst kie ra chun ki
w dal szej per spek ty wie. Nie jest to
więc ofer ta dla lu dzi bez ro bot nych
lub do pie ro za czy na ją cych swo ją ka -
rie rę. Wy li czy liś my, że oso ba, któ ra
chce sko rzy stać z pa kie tu po wi tal ne -
go, po win na mieć do cho dy przy naj -
mniej na po zio mie 4 tys. zł.

Sa mo rzą dow cy za zna cza ją, że ofer -
ta Görlitz spot ka ła się z du żym za in -

te re so wa niem lo kal nej spo łecz no ści.
Co dzien nie do sta ją mnó stwo te le fo -
nów z za py ta niem nią.

– Część lu dzi jed nak nie zda je so bie
spra wy z wy mo gów, ja kie mu szą speł -
nić. Pod sta wo wy to zna jo mość nie -
miec kie go. Kry te ria fi nan so we tak że
od stra sza ją – tłu ma czy Bur dosz.

Pa kiet po wi tal ny bę dzie naj bar dziej
atrak cyj ny dla lu dzi już pra cu ją cych,
a w szcze gól no ści fa chow ców, któ rych
w Niem czech bra ku je. Mo gą tam li -
czyć na wię kszą pen sję niż w Pol sce.

pk, gw 

Niem cy pła cą czynsz i za pra sza ją Po la ków
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In ne mi ty o mi ło ści

– Ko bie ty szyb ciej się za ko chu ją,

męż czyz nom cho dzi głów nie

o przy jem ność? To nie praw da

– mó wi He len Fis her, świa to wej

sła wy an tro po loż ka z Rut gers Uni-

 versity, któ ra od 30 lat ba da mi ty

o mi ło ści. – Mam wra że nie, że wo -

kół mę skich uczuć na ro sło jesz-

 cze wię cej le gend niż wo kół

ko bie cych. Fak ty są ta kie, że męż -

czyź ni za ko chu ją się szyb ciej,

wcześ niej chcą za miesz kać ra zem

i bar dziej po trze bu ją in tym nych

roz mów z par tner ka mi – uwa ża

He len Fis her.

32230792
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* * Po znań ski po seł PO Ja cek Tom -
czak pro wa dzi w Po zna niu kan ce la -
rię no ta rial ną w mieszkaniu. Gdy by
zgło sił, że w pro wa dzi dzia łal ność
gos po dar czą, pła cił by nie 100 zł po -
dat ku, ale po nad 3 tys. zł

Dzien ni ka rze „Gło su Wiel ko pol skie -
go” usta li li w Urzę dzie Mia sta, że lo -
kal, w któ rym dzia ła kan ce la ria Tom -
cza ka, wciąż fi gu ru je ja ko miesz kal -

ny. Po da tek za ta kie miesz ka nie wy -
no si ok. 0,70 gr za metr, a je śli był by
to lo kal pod dzia łal ność gos po dar czą
– to już 21,94 zł za metr. Gdy dzien ni -
ka rze za dzwo ni li do Tom cza ka, ten
oświad czył, że nie wie o co chodzi, bo
nie jest współ wła ści cie lem lo ka lu ani
płat ni kiem po dat ku.

Tym cza sem Zbi gniew Brzo zow ski,
je den z człon ków za rzą du wspól no ty
miesz ka nio wej za rzą dza ją cej ka mie -
ni cą, opo wia da, iż Tom czak przy cho -
dził na ze bra nia wspól no ty, pod pi sy -
wał uchwa ły i ak tyw nie uczest ni czył
w jej po sie dze niach. 

poz, gw 

Po seł osz czę dza
na po dat kach

Próbował 

nas do tego

przekonać

wczoraj we

Wrocławiu 

św. Mikołaj

(a może Pani

Mikołajowa),

wieszając 

na rowerach

ciepłe szaliki

rower najlepszy na zimę?klik
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* * Nie ba wem mi nie 60 lat od bu do -
wy pier wszych bu dyn ków wiel kop ły -
to wych w Pol sce. Po sło wie z sej mo -
wej ko mi sji in fra struk tu ry mar twią
się o bez pie czeń stwo miesz ka ją cych
w nich lu dzi

W cza sie osta t nie go po sie dze nia ko -
mi sji wi ce mi ni ster trans por tu, bu dow -
nic twa i gos po dar ki mor skiej Ja nusz
Żbik uspo ka jał, że jak do tąd nie za wa -
lił się ani je den bu dy nek zbu do wa ny
w tej tech no lo gii. We dług mi ni ster stwa
ta kie go za gro że nia nie ma, o czym
świad czą ru ty no we kon tro le, któ re co
pe wien czas mu szą prze pro wa dzić
wła ści ciel lub za rząd ca bu dyn ku. 

Po twier dza to Ja cek Dę bow ski z Po -
li tech ni ki Kra kow skiej. – W prze wi dy -
wal nej przy szło ści nie gro zi nam za -
wa le nie się wiel kiej pły ty – za pew nia
nas ten eks pert w dzie dzi nie bu dow -
nic twa wiel kop ły to we go. 

Po cie sza ją ce jest też to, że w zgod nej
opi nii eks per tów pol skie pro jek ty bu -

dyn ków z wiel kiej pły ty są lep sze na -
wet od sto so wa nych we Fran cji czy
w Niem czech. 

Ja cek Dę bow ski przy znał jed nak,
że prob lem wiel kiej pły ty ist nie je,
a wią że się on z po waż ny mi błę da mi,
któ rych do pusz cza li się bu do wlań -
cy. A to mo że dziś skut ko wać urwa -
niem bal ko nu czy pły ty ze wnętrz nej
blo ku. 

– Dla te go nie po koi mnie to sa mo za -
do wo le nie mi ni ster stwa. Ist nie je bo -
wiem du że nie bez pie czeń stwo, że wy -
da rzy się ja kieś nie szczę ście. Ta ka pły -
ta wa ży ok. 500 kg – ko men tu je Eu ge -
niusz Bat ko z Ma ło pol skie go Związ ku
Pra co daw ców. We dług Bat ki na bu do -
wach czę sto pra co wa li lu dzie, któ rzy
prze cho dzi li za led wie kil kud nio we
prze szko le nie.

Tak że pre zes Kra jo wej Ra dy Pol skiej
Iz by In ży nie rów Bu dow nic twa An -
drzej Do bruc ki nie ma wąt pli wo ści, że
blo ki z wiel kiej pły ty by ły bu do wa ne
z nie wła ści wych ma te ria łów. 

Czy te go ty pu wa dy ma ją wpływ na
ży wot ność bu dyn ków? W po wszech -
nym prze ko na niu bu do wa no je z my -
ślą o 50-60 la tach eks plo a ta cji. 

– Ta kie twier dze nie nie ma żad ne go
uza sad nie nia – twier dzi Do bruc ki. I za -
pew nia, że wiel ka pły ta prze trwa i 120
lat, je śli bu dyn ki bę dą wła ści wie eks -
plo a to wa ne i kon ser wo wa ne.

Zda niem eks per tów ko niecz na jest
też ich mo der ni za cja, by speł nia ły
współ czes ne stan dar dy, np. ener ge -
tycz ne. Do bruc ki i Dę bow ski są zgod -
ni, że z bu dyn ków z wiel kiej pły ty po -
wi nien być wy pro wa dzo ny gaz. Głów -
nie ze wzglę du na zły stan wen ty la -
cji. – Miesz kań cy wy mie nia ją ok na na
bar dzo szczel ne. A bez do pły wu świe -
że go po wie trza urzą dze nia ga zo we
nie dzia ła ją pra wi dło wo – mó wił Do -
bruc ki. We dług nie go ka ry god ne jest
też ocie pla nie bu dyn ków bez wcześ -
niej sze go spraw dze nia sta nu tech -
nicz ne go blo ków. 

Ma rek Wiel go, gw 

Wiel ka pły ta się sy pie

* * Ko lej ki od godz. 5, awan tu ry,
policja i wy rzu ca nie lu dzi z bu dyn ku.
WORD nie ra dzi so bie z ilo ścią chęt -
nych na eg za min na pra wo ja zdy
według starych zasad

Byd gosz czan ka pró bo wa ła za pi sać się
na eg za min te o re tycz ny na pra wo ja -
zdy w po nie dzia łek. Te go dnia punkt
przyj mo wa nia wnio sków miał być
czyn ny do godz. 17.15. Ko bie ta wraz
z kil ku set in ny mi oso ba mi sta ła w ko -
lej ce przez kil ka go dzin.

Kwa drans przed godz. 17 na gle drzwi
się zam knę ły i ochro niarz oświad czył,
że te go dnia wnio sku już nikt nie zło -
ży, przy oka zji stra sząc po li cją. 

Lu dzie z ko lej ki po sta no wi li zrzu -
cić się po kil ka zło tych i prze ka zać
pra cow ni cy, któ ra przyj mo wa ła wnio -
ski, aby tyl ko ich ob słu ży ła. – Nie ste -
ty, nie uda ło się – mó wi byd gosz czan -
ka. Dwa dni te mu jej mąż usta wił się
w ko lej ce już o godz. 5 ra no. Był 20.
Po dob ne sce ny zda rza ją się w oś rod -
ku co dzien nie. Opo wia da ją o nich na -

wet pra cow ni cy WORD. – Tu two rzą
się ko mi te ty ko lej ko we jak za ko mu -
ny – mó wi Ta de usz Bła że jew ski, peł -
no moc nik dy rek to ra do spraw eg za -
mi no wa nia i szko leń.

Szef WORD-u Ta de usz Kon dru sie -
wicz uwa ża, że lu dzie są sa mi so bie
win ni. – Przez wię kszą część ro ku hu -
la u nas wiatr. Gdy by za wsze by ła ta -
ka ko lej ka, zwię kszył bym za trud nie -
nie. Ale prze cież od daw na wia do mo,
że bę dą zmia ny, więc dla cze go lu dzie
przy cho dzą na osta t nią chwi lę? – py -
ta. Za pew nia jed nak, że oś ro dek wy -
dłu ży go dzi ny pra cy. 

mcz, gw 

Wal ka o eg za min na pra wo ja zdy
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* * Jesz cze kil ka lat te mu do ra bia ła
ja ko pry wat na tan cer ka ero tycz na,
ma rząc o pra cy kel ner ki w Las Ve -
gas. Dziś mo że się po chwa lić… ty -
tu łem ma gi stra i best sel le rem „Lay
the Fa vo ri te: A Me mo ir of Gam bling”,
któ ry stał się in spi ra cją sce na riu sza
fil mu „Żą dze i pie nią dze”. Na zy wa
się Beth Ray mer 

Jej nie zwy kła hi sto ria z ga tun ku przy -
spie szo ne go awan su „od pu cy bu ta do
mi lio ne ra” na da wa ła się ide al nie do
Hol ly wo od. Ma ją ca już dość na rwa -
nych klien tów Beth (w tej ro li Re bec -
ca Hall zna na wi dzom prze de wszyst -
kim z „Vic ky Cri sti na Bar ce lo na”) rzu -
ca ka rie rę strip ti zer ki w pod rzęd nej
dziu rze na Flo ry dzie i ru sza do Las Ve -
gas. Uda je jej się do stać pra cę u Din -
ka, spe ca od za kła dów buk ma cher -
skich, któ ry po za uro dą do strze ga
w ży wio ło wej, choć nie co głu piut kiej
dziew czy nie… nie zwy kły ta lent do
liczb. – Po raz pier wszy uży wam mó -
zgu – przy zna je Beth bez cie nia za że -
no wa nia. 

Za nim bo ha ter ka wplą cze się w in -
try gę z nie le gal nym za kła da mi, któ ra
mo że za pro wa dzić ją za krat ki, zdą ży
jesz cze pod paść Tu lip – za zdros nej żo -
nie Din ka, a tak że po znać sym pa tycz -
ne go Je re my’ego.

Re ży ser Step hen Fre ars pod szedł do
te ma tu w za ska ku ją cy spo sób. Od ko -
me dii kry mi nal nej roz gry wa ją cej się

w ku szą cej uro ka mi noc ne go ży cia sto -
li cy ha zar du widz ocze ku je fa bu lar -
nych twi stów, na pię cia oraz spo rej daw -
ki hu mo ru – jed nym sło wem po ry wa -
ją cej roz ryw ki, ja ką oglą da liś my wie le
ra zy. Tym cza sem twór ca „Nie bez piecz -
nych związ ków”, „Kró lo wej” czy „Prze -
bo jów i pod bo jów” zre a li zo wał „Żą dze
i pie nią dze” bez fa jer wer ków czy wię -
ksze go ry zy ka. Uka zu je Las Ve gas za
dnia, z nie co in nej per spek ty wy. Sta -
wia na spe cy ficz ny kli mat bu do wa ny
po przez dia lo gi czy udział nie co prze -
ry so wa nych bo ha te rów, wy glą da ją -
cych tak, jak by prze nie sio no ich w cza -
sie z prze ło mu lat 80. i 90. Cho ciaż Bru -
ce Wil lis bie ga ją cy w skar pet kach do
ko lan to i tak nic przy osz pe co nej cha -
rak te ry za cją i fry zu rą Ca the ri ne Ze ta-
Jo nes. Ak tor ka jest pra wie nie do po -
zna nia w ro li cha rak ter nej Tu lip.

Piotr Gusz kow ski

Bez ry zy ka 
nie ma za ba wy 

Ma ja Sta ni szew ska

* * metro@agora.pl

* * W opra wie z kla sycz nej lal ko wej
ani ma cji po klat ko wej (ta kiej jak „Miś
Usza tek”, ale też wcześ niej sze fil my
Bur to na „Mia ste czko Hal lo we en”
i „Gni ją ca pan na mło da”) we „Fran -
ken we e niem” od naj du je my kla sycz -
ną hi sto rię, któ ra jed nak do star cza zu -
peł nie no wych wzru szeń. 

Bar dzo zdol ny, grzecz ny i mi ły Wik -
tor w swo im ro dzin nym mia ste czku
New Hol land, rzą dzo nym przez an -
ty pa tycz ne go bur mi strza, nie ma zbyt
wie lu przy ja ciół. Ale ma pa sję – krę -
ci fil my. A je go głów nym ak to rem jest
je go uko cha ny i wier ny to wa rzysz
Ko rek, tłu ściut ki bul te rier na krót -
kich łap kach. Gdy pew ne go dnia Ko -
rek wpa da pod sa mo chód, Wik tor
nie chce się po go dzić z je go śmier cią.
Wy ko rzy stu je wszyst kie swo je ta len -
ty i wie dzę zdo by tą na lek cji fi zy ki,
by oży wić pu pi la. Ja kie bę dą kon sek -
wen cje? 

„Fran ken we e nie” to bar dzo oso bi -
sty film Ti ma Bur to na. On sam był
od lud kiem z ma łe go mia ste czka, miał
prze dziw ne po my sły i lu bił krę cić fil -
my. W la tach 60. na wet na przed mie -
ściu Los An ge les nie by ło to uwa ża -
ne za od po wied nie za ję cie dla do ra -
sta ją ce go chłop ca. Bur ton oglą dał

więc w sa mot no ści hor ro ry, a je go to -
wa rzy szem był wier ny psiak. Swo je
wspom nie nia, fa scy na cję kla sycz ną
opo wie ścią gro zy, „Fran ken ste i nem”,
i ca łą swo ją mi łość do psa z dzie ciń -
stwa prze lał w hi sto rię Wik to ra i Kor -
ka. Stąd we „Fran ken we e niem” czerń

i biel, mo ty wy z ki na gro zy: bły ska wi -
ca, wia trak na wzgó rzu, Igor i El sa Van
Hel sing. Oraz bia ły zyg zak na czar -
nej sier ści pu del ki za ko cha nej w Kor -
ku, któ ra nie boi się je go po wro tu
z mar twych. Ale już ze swo jej sza lo -
nej wy o braź ni wziął Bur ton po stać

ta jem ni czej, nie co prze ra ża ją cej
dziew czyn ki z rów nie prze ra ża ją cym
ko tem imie niem Pu sia czek, z któ re -
go kup dziew czyn ka wró ży, a wróż -
by te za wsze ozna cza ją kło po ty... Z tej
wy o braź ni wziął się też miej ski cmen -
tarz dla zwie rza ków, a na nim i ma łe

po mni czki, i wiel kie ma u zo lea, a na
jed nym z na grob ków na pis „Go od -
bye Kit ty”, któ ry ucie szy wszyst kich
ro dzi ców ma ją cych po dziur ki w no -
sie pew ne go po pu lar ne go kot ka z wo -
dog ło wiem. 

Bur ton wie jed nak, że nie tyl ko wy -
o braź nia jest waż na. Klu czo wą po -
sta cią w fil mie jest na u czy ciel fi zy -
ki pan Rzy kru ski, któ ry z go ry czą
mó wi o tym, że lu dzie lu bią wy ko -
rzy sty wać zdo by cze na u ki, ale nie
lu bią, jak na u ka za da je py ta nia. A dla
mi łoś ni ków nie co in nej gro zy jest
w tym fil mie am bit ny skoś no o ki Tos -
hia ki, dzię ki któ re mu opo wieść z kart
wik to riań skiej po wie ści prze no si się
do ja poń skie go ki na scien ce fic tion
lat 50.

Ca łość two rzy nie zwy kły, ale bar -
dzo smacz ny kok tajl – lek ki, za baw -
ny i bar dzo wzru sza ją cy. I choć nie
bra ku je mo men tów gro zy, to na wet
strach jest tu przy jem ny, zu peł nie
jak w lu na par ku. Zmie ścił się na -
wet mo rał, prze zna czo ny, co cie ka -
we, dla ro dzi ców, a nie dla dzie ci.
Brzmi tak: dro dzy ro dzi ce, na wet
je śli wa sza po cie cha nie do star cza
wam żad nych zmar twień, spraw -
dźcie od cza su do cza su, co ro bi. Bo
na wet naj grzecz niej sze dziec ko mo -
że nie chcą cy do pro wa dzić do ka ta -
stro fy.*

Strasz nie pięk na baj ka 
Ty lu au ten tycz nych wzru szeń, a jed no cześ nie ty lu uśmie chów daw no nie by ło w jed nym fil mie. „Fran ken we e nie” 
Ti ma Bur to na pod nie sie na du chu każ de go od lat 7 do 107

* * To się stać mu sia ło, go to wa nie
awan so wa ło z ma łe go ekra nu na
wiel ki. „Nie bo w gę bie” pach nie spe -
cja ła mi Fran cji. Kuch nia do mo wa,
stół pre zy den cki, słod kie ki no głów -
ne go nur tu

Przed ty god niem przy oka zji pre mie -
ry ame ry kań skie go nie za leż ne go „Tam,
gdzie ros ną grzy by” poz wo li łem so bie
na uwa gę, że mi mo me dial no-li fe sty -
le’owej na wał ni cy do Pol ski tra fia za -
ska ku ją co ma ło fil mów ku li nar nych.
Szyb ko we ry fi ku ję te zę. Ne ga tyw nie.
Je dze nie to no wy ta niec. Mo że na wet
no we wam pi ry! Fran cu zi przy po mi -
na ją o ku char ce François Mit ter ran -
da, któ ra sta no wi ła in spi ra cję dla tej
opo wie ści.

W ra mach wy bor cze go tań ca przy -
szły pre zy dent Ko mo row ski (po noć)
prze stał przed dwo ma la ty po lo wać.
Ale Fran cja to nie Pol ska, tam eli ta ma
jeść ha u te cu i si ne, spe cja ły re gio nal ne
z pier wszej rę ki, a nie to war z dy skon -
tów. Gdy bo ha ter ka „Nie ba w gę bie”
(Ca the ri ne Frot) tra fia z wiej skie go do -
mu do Pa ła cu Eli zej skie go, wpro wa -
dza ku chen ną re wo lu cję. Pre zy dent
(Je an d’Or mes son, in te lek tu a li sta de -
biu tu ją cy w ki nie w wie ku 86 lat) bę -
dzie od te raz kar mio ny przy sma ka mi
pro sto z la su, po la, ho do wli, ewen tu al -
nie z tar gu, naj le piej spro wa dza ny mi
z jej ro dzi mej Do rdo nii. Ko bie ta jest

sta now cza, lecz za ra zem kul tu ral na
(owszem, to przy tyk do pol skiej ce le -
bryt ki). Do naj waż niej szych ga rów
w pań stwie do sta je się z po le ce nia (pro -
wa dzi ła war szta ty ku li nar ne), me nu
kon sul tu je wy łącz nie z przy bocz nym
gło wy pań stwa (a na wet z sa mą gło wą!),
nie zwa ża jąc na su ge stie, żą da nia i fo -
chy tzw. kuch ni cen tral nej, któ rej za -
bra ła ro bo tę. Hoł du je prze pi som bab -
ci, pra cu je ze zdol nym i przy stoj nym
adep tem sztu ki, a gru by chef i je go mę -

ska świ ta bę dą od te raz ob słu gi wać tyl -
ko śmiesz nych mi ni strów. Kon flikt ro -
dzi się więc na dzień do bry, a prob le -
my na ros ną – bo kosz ta, bo pre zy den -
cka wą tro ba, bo ety kie ta etc. Fi nał hi -
sto rii zo sta je zdra dzo ny na po cząt ku,
Hor ten se (tak jej na imię) po zna je my
na sta cji ba daw czej na koń cu świa ta,
gdzie ucie ka w ra mach wy ci sze nia.

Z Fran cji tra fia do nas smut ne ki no
fe sti wa lo we al bo we so łe ko mer cyj ne,
spro fi lo wa ne na ry nek lo kal ny. To ten
dru gi ga tu nek. Grzecz ny, wy wa żo ny,
bez wy raź ne go sma ku. Głów nym atu -
tem „Nie ba w gę bie” są po tra wy, któ -
rych pew nie nie znaj dziesz na Kuch -
ni+. Truf le, mał że, de se ry. W każ dym
ra zie żad nych żab!

Łu kasz Fi giel ski, ma ga zyn „Lo go” 

Ku chen ne re wo lu cje 
w Pa ła cu Eli zej skim 

Wik tor – nie zwy kle po dob ny do sa me go Ti ma Bur to na – ze swo im naj lep szym przy ja cie lem Kor kiem
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Hor ten se ze swo im po moc ni kiem wpro wa dza re wo lu cję w pre zy den ckim me nu 

– bę dą truf le, mał że i in ne ku li nar ne cu da
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patronat

Kultura

„HOBBIT”
PRZEDPREMIEROWO
Już dziś w kinach IMAX i Cinema

City rusza przedsprzedaż biletów

na jeden z najbardziej

oczekiwanych filmów roku –

„Hobbita: Niezwykłą podróż”

Petera Jacksona, który w tej sieci

przedpremierowo będzie można

oglądać od 25 grudnia.  

MARIA
KONCERTUJE 
Trzeci album, „Jezus Maria

Peszek”, jak mówi artystka, jest

rzeczą bardzo osobistą, mocną,

brutalną i piękną. W wywiadach

zdradzała, że na koncertach daje

całą siebie. Sprawdźcie sami.

Artystka w sobotę zagra w

katowickim Mega Clubie.

Odejdź od kompa
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* * Gdy w pier wszej sce nie „Bia łej
no cy” je steś my świad ka mi na pa du
na uli cach Pa ry ża, nie wie my jesz -
cze, że sto ją za nim dwaj gli nia rze.
Syn jed ne go z nich zo sta je po rwa ny.
By go ura to wać, oj ciec mu si zwró -
cić ma fii skra dzio ną tor bę wy pcha -
ną nar ko ty ka mi 

Nie bę dzie to pro ste. Po pię tach Vin -
cen to wi dep czą nie tyl ko gan gste rzy,
lecz rów nież po li cjan ci z wy dzia łu we -
wnętrz ne go. Wszy scy wkrót ce spo ty -
ka ją się w noc nym klu bie. Zam knię cie
bo ha te rów w wie lo po zio mo wej, przy -
po mi na ją cej la bi rynt prze strze ni dy -
sko te ki in ten sy fi ku je emo cje. Jest głoś -
no, ciem no, tłocz no: ła two się zgu bić
i przy pad kiem wpaść na ko goś, ko go
wo la ło by się uni kać. 

Ma my więc moc ny punkt wyj ścia.
Ma my też od po wied nią dy na mi kę
oraz po my sło wo za in sce ni zo wa ne sek -

wen cje wal ki (np. w sce nie z uży ciem
ku chen nych szuf lad). „Bia ła noc” oka -
zu je się jed nak fil mem zmar no wa nej
szan sy. Dla cze go?

Pró bu jąc po go dzić ze so bą wy mo gi
ki na ak cji i thril le ra, re ży ser Frédéric
Jar din za pom niał o naj waż niej szym
– zwar tej fa bu le. Kon struk cja dra ma -
tur gicz na opar ta wła ści wie na jed nym
wąt ku jest zde cy do wa nie naj gor szym
ele men tem tej fil mo wej ukła dan ki.
Mo ty wa cje i ry sy psy cho lo gicz ne bo -
ha te rów spra wia ją wra że nie na kre ślo -
nych w bie gu – jak by sce na rzy ści po -
dob nie jak Vin cent mu sie li przed kimś
ucie kać. Na da ją się jesz cze osta tecznie
do ty po wej na wa lan ki, ale wi dać, że
Jar din miał zde cy do wa nie wię ksze
am bi cje. 

Nie ste ty „Bia ła noc” ofe ru je nie wie -
le wię cej po za rwa nym mon ta żem bru -
tal nych starć i nie koń czą cych się po -
ści gów. Wszyst ko w służ bie wtór nej
opo wiast ki o nie złom nym oj cu pę dzą -
cym na od siecz sy no wi, któ ra po zo -
sta wia wi dza za ska ku ją co obo jęt nym.
Mo że zbyt wie le ra zy to już wi dzie liś -
my, mo że za ma ło w tym na pię cia. 

Piotr Gusz kow ski

Krew 
na par kie cie 

* * – Nie lu bię, gdy bła ga ją o li tość,
wo ła ją swo je mat ki, pa da ją na ko la -
na. Wo lę za bi jać de li kat nie, z dy stan -
su – mó wi płat ny za bój ca Jac kie Co -
gan gra ny przez Bra da Pit ta. Za bi ja -
nie nie spra wia mu przy jem no ści. To
za wód, i to co raz go rzej płat ny 

Z dru gie go pla nu „Za bić, jak to ła two
po wie dzieć” – po nu rej hi sto rii lu dzi
uwi kła nych w sy tu a cję bez wyj ścia
– bo ha ter stop nio wo prze dzie ra się
na pier wszy. Po dro dze po zba wia ży -
cia pa rę osób. Co gan ma od zy skać
pie nią dze skra dzio ne przez dwóch
ra bu siów (świet ni Sco ot McNa i ry
i Ben Men del sohn ja ko skon tra sto -
wa ny du et nie u dacz ni ków) pod czas
nie le gal nej gry w po ke ra kon tro lo -
wa nej przez ma fię. Fun kcjo nu je więc
ni czym de us ex ma chi na, wy jaś nia -
jąc ca łe za mie sza nie w bez względ -
ny spo sób. Ma uka rać tych, któ rzy
zde cy do wa li się na bez czel ny skok.
Mu si też uka rać, dla przy kła du, do -
mnie ma ne go wi no waj cę, cho ciaż
wie, że za na pa dem stoi ktoś in ny.
Dla cze go? Że by sym bo licz nie przy -
wró cić sta ry po rzą dek, a przy naj -
mniej za cho wać sta tus quo – tro chę
jak rząd USA ra tu ją cy nie ucz ci we
ban ki „dla do bra ogó łu”. 

Kry zys eko no micz ny do tknął bo -
wiem rów nież świa tek prze stęp czy.
I nie cho dzi tyl ko o spa dek sta wek za
za bój stwo na zle ce nie – pa nu ją cy do -
o ko ła cha os wpły nął na re la cje po -
mię dzy kry mi na li sta mi. Gan gste rzy,
ja kich zna liś my choć by z fil mów
Scor se se, two rzy li pew ną wspól no -
tę, li czy ła się so li dar ność – na wet je -
śli ro zu mia na w po kręt ny spo sób.
U Do mi ni ka lo jal ność i ho nor ustę -
pu ją bez względ nym re gu łom eko no -
mii. Ame ry kań ski sen legł w gru zach,

trze ba ra dzić so bie da lej. Po wra ca ją -
ca w tle po li ty ka, w tym przed wy bor -
cze obiet ni ce skła da ne przez Oba mę
i McCa i na, spla ta się nie co ło pa to lo -
gicz nie z głów nym wąt kiem. Pięk ne
ha sła o ame ry kań skich war to ściach
Co gan wy szy dza w jed nym z mo no -
lo gów: Sta ny Zjed no czo ne to kraj,
w któ rym za wsze li czył się tyl ko pry -
wat ny in te res. 

O ile po przed ni film An drew Do mi -
ni ka, „Za bój stwa Jes se’ego Ja me sa
przez tchórz li we go Ro ber ta For da”,
był poe tyc ką bal la dą an ty we ster no -
wą, te raz re ży ser od cho dzi od tej kon -
wen cji (choć Co gan przy po mi na re -
wol we row ca dzia ła ją ce go po za pra -
wem). Prze wrot nie przy wo łu je tra -
dy cje gan gster skie go ki na no ir. Za -
miast ob fi tu ją cej w zwro ty ak cji in -
try gi ma my nie koń czą ce się roz mo -

wy. Na pię cie bu du je kli ma tycz ny pej -
zaż Ame ry ki w roz kła dzie – opu sto -
sza łe uli ce za wa lo ne śmie cia mi, roz -
pa da ją ce się do my, deszcz, cią żą ce
nad wszyst kim sza re nie bo. W kli mat
de gren go la dy wpi su je się au to i ro nicz -
ny Ja mes Gan dol fi ni, któ ry gra tu
przaś ne go gan gste ra: pi je, za ba wia
się z pro sty tut ka mi i zu peł nie nie pa -
li się do ro bo ty. Prze moc po ja wia się
na ekra nie w su ge styw nych sce nach
eg ze ku cji, rów nie moc nych jak frag -
men ty „Dri ve”.

W osta tecznym roz ra chun ku, na wet
je śli „Za bić, jak to ła two po wie dzieć”
nie co bra ku je sub tel no ści w przed sta -
wia niu ka pi ta liz mu i de mo kra cji, film
in try gu je. To opo wieść o nie u nik nio -
nej ze mście: ce lo wo sztam po wa, uję -
ta w sty lo we ra my este ty ki re tro.

Piotr Gusz kow ski

Gan gster w kry zy sie m
etro

patronat
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Tel. 605 582 603 Więcej informacji na stronie www.uslyszecswiat.org.pl

Akcja zbierania 
plastikowych 

zakrętek

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat”
prowadzi akcję zbierania plastikowych zakrętek. 
Pieniądze ze zbiórki zakrętek w 100% przeznaczamy na rehabilitację dzieci niesłyszących. 
Nakrętki można przywozić na adres siedziby Stowarzyszenia
Usłyszeć Świat, ul. Kochanowskiego 22, 01-864 Warszawa 
w godzinach 9.00 - 17.00 każdego dnia lub do punktów zbiórki na terenie Warszawy.

32226162 32234904

32195751
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Ale Kino! 
z rodziną 
* Ponad 135 filmów w osiem dni
obejrzy publiczność tegorocznego
festiwalu Ale Kino! Impreza potrwa
jeszcze do niedzieli – w Multikinie
51 i Multikinie Stary Browar w Po-
znaniu 

Kino mądre, inspirujące do rozmów,
ale również stanowiące znakomitą roz-
rywkę dla całej rodziny – tak właśnie
wygląda repertuar poznańskiego cy-
klu Ale Kino+. W programie m.in. peł-
nometrażowa animacja „Lotta i sekret
księżycowego kamienia” oraz dwa ze-

stawy krótkometrażowych filmów ani-
mowanych – „Zajączek Parauszek i in-
ne filmy animowane” oraz „Żabia po-
goda i inne filmy animowane”. 

Wśród filmów fabularnych warto
zwrócić uwagę na holenderską pro-
dukcję „Alfie, mały wilkołak”. To przy-
godowa i pełna zabawnych sytuacji
opowieść o chłopcu, który od dnia swo-
ich 7. urodzin przy każdej pełni księ-
życa przemienia się w wilkołaka.

„Lodowy smok” to z kolei film przy-
godowy o 11-letnim chłopcu oraz jego
poszukiwaniach nowego domu. Mik
ucieka na lodowym smoku, zostaje
właścicielem fabryki kotów, zaprzy-
jaźnia się, zakochuje i nareszcie znaj-
duje swój dom. Program: alekino.com.

pcm

Książki piękne
i ciekawe 
* Łódzki Salon Ciekawej Książki to
gratka nie tylko dla książkojadów.
Coś dla siebie znajdą tu tropiciele
łódzkich historii, rockowi kombatanci
i znawcy nowych technologii

Salon Ciekawej Książki – Targi Nowej
Książki zaczną się już dziś w Centrum
Konferencyjno-Wystawienniczym
(al. Politechniki 4). Ofertę zaprezen-
tuje ponad 100 wystawców, będą spo-
tkania z pisarzami, warsztaty i pane-
le dyskusyjne. Jedna z większych
atrakcji to dzisiejsze spotkanie z Mar-
kiem Bieńczykiem, autorem nagro-
dzonej tegoroczną Nike „Książki twa-
rzy”. Początek o godz. 16.

Najbardziej łódzkim z łódzkich bę-
dzie sobotni blok spotkań Centrum
Dialogu im. M. Edelmana – „Literac-
kie obrazy Łodzi”. Równolegle będzie
trwało spotkanie z autorem „Trzecie-

go brzegu Styksu” – mrocznego kry-
minału z XIX-wieczną Łodzią w tle
(o godz. 14). Ważną częścią targów bę-
dą też nowe media. Rynek audiobo-
oków zostanie poddany analizie przez
znawców w piątek w godz. 12-14.20. 
A w niedzielę o godz. 13 będzie moż-
na posłuchać jednej z najmłodszych
twórczyń polskiej prozy – 21-letniej Do-
miniki Dymińskiej, autorki „Mięsa”
opowiadającego o horrorze dojrze-
wania. 

Jedne z najpiękniejszych książek po-
każe zaś Wydawnictwo Artystyczne
Kurtiak i Ley, które wsławiło się pach-
nącymi zbiorami poezji. Jego tomy
drukowane na ręcznie czerpanych pa-
pierach, oprawione w skóry, jedwabie,
a nawet metale i kamienie szlachetne,
były pokazywane na całym świecie.
Będzie można zobaczyć m.in. eks-
kluzywne wydania pierwszej Trylogii
H. Sienkiewicza, „Jak wam się podo-
ba” Williama Szekspira i książkę ku-
charską z 1682 r. Bilety – 4 zł. Program:
www.mtl.lodz.pl. 

irk, gw 

* Kamera śledzi proste czynności
w zaskakujących zbliżeniach. Choć
od początku wiemy, jak film się
skończy – a fabuła jest wybitnie mi-
nimalistyczna – widz trwa w nie-
przyjemnym napięciu. „To tylko
wiatr” przedstawia dzień z życia rom-
skiej rodziny. Ostatni

Jak łatwo przewidzieć, żyją w zaśmie-
conym getcie pośród swoich. Lepian-
ki w lesie, nawet do wioski daleko, o ka-
nalizacji zapomnij, jezioro brudne, elek-
tryczność to luksus, stary chleb, licha
zupa. Reżyser trochę walczy ze ste-
reotypami („Nie chciałem pokazywać
Romów bębniących w kotły”), trochę
nas w nich utwierdza. Chłopaki siedzą
na kupie i nic nie robią, dorośli chleją.
Policja mówi o gwałcie dokonanym
przez Cyganów na „białej” staruszce.
Lecz nasza rodzina jest inna. Dumna
matka haruje na dwa etaty (a raczej
dwie umowy śmieciowe): z rana sprzą-
ta przydrożny syf, popołudniami wal-
czy z brudem i wrednym cieciem
w podstawówce. Ciuła pieniądze, by
dołączyć z dziećmi do męża, który za-
silił szeregi romskiej mniejszości w Ka-
nadzie. Nieśmiała córka w wieku wcze-
snym nastoletnim grzecznie chodzi do
szkoły, uczy się angielskiego, opiekuje
malutką sąsiadką, próbuje wpłynąć na
brata. Ten, lat dziesięć, do szkoły cho-
dzić nie zamierza. Nie pije i nie bije, ale
podkrada, szabruje, kombinuje. Szwę-
da się po krzakach. Jest jeszcze wege-
tujący dziadek. Gdy nadchodzi sądny
wieczór, na który czekamy od wpro-
wadzających w wydarzenia napisów

początkowych, kobieta leży z dziećmi
stopa w stopę na wąskim materacu.
Szelest za oknem... to nie wiatr. Na-
stępna scena w kostnicy wyjaśni, czy
komuś udało się uciec.

Historia jest fikcyjna, ale oparta na
faktach: seryjnych egzekucjach Ro-
mów dokonywanych pod osłoną no-
cy na Węgrzech w latach 2008-2009.
Problem prowadzącej do zbrodni an-
typatii do Cyganów – i niemożliwej do
przeskoczenia przepaści kulturowo-
-cywilizacyjnej – jest szerszy. Mamy
jeszcze Słowację, Bułgarię, Rumunię,
Europę Zachodnią. Istnieje także u nas,

rok temu do kin trafiła przejmująca
animacja „Droga na drugą stronę”.

W ramach seansu łączonego przez
„To tylko wiatr” pokazywana będzie
trzydziestominutówka młodej pol-
skiej reżyserki. Nie rozumiem, co gra-
fomański debiut ma wspólnego z ubie-
gającym się o Oscara, hojnie nagra-
dzanym na Berlinale wstrząsającym
minimalizmem Benedeka Fliegaufa
(jego „Dealera” pokazywano kiedyś
na Nowych Horyzontach, a „Łono” le-
ci na Cinemaksie). Poległem już na ty-
tule: „Biec w stronę Ty”. Ja?

Łukasz Figielski, magazyn „Logo” 

Romska kro ni ka 
za po wie dzia nej śmier ci 

M
a
t.
 p

ra
s
.

od d
zi

ś

w kinach

3 kredyty na oświadczenie
3 specjalna oferta dla emerytów
3 spłata kredytów plus gotówka

KREDYT NA ŚWIĘTA!!!

Warszawa, ul. Ogrodowa 37,
tel. 504 246 630, 22 817 10 07

32218115

Praca dodatkowa 

w branży finansowej! 

Wysokie zarobki! 

Bezpłatnie szkolenia!  
Mile widziani: emeryci, renciści, 

osoby pracujące, studenci, uczniowie.

Zadzwoń 668 681 901
3222011832225073

KREDYTY BANKOWE
180 000 zł w 60 minut

20 000 zł na oświadczenie
DLA FIRM - HIPOTEKA - SAMOCHODOWE

POZABANKOWE I CHWILÓWKI
tel.: 22 810 04 56; Wilcza 11 (10-18);

www.kredyt1.pl
32206032

Al. Jana Pawła II 61, lok. 210

Tel. 22 30 85 785, 602 408 785

www.krainapierogow.eu

8-9 zł.

12 szt.

~

32228857

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń: 

668 681 912668 681 912

Profi Credit
32233727

także na oświadczenie
akceptujemy wszystkie źródła dochodu

ul. Kondratowicza 25 (I p.) 
22 675 13 01, 501 627 056, 512 255 742

DLA TAXI I FIRM NA KARCIE 
PODATKOWEJ

R E W E L A C Y J N A  O F E R T A

32207454

POŻYCZKI
CHWILÓWKI

20 000 zł 
bez zaświadczeń
tel. 515 090 854 

32228612 32236576

31879705

NOWA PLATFORMA KREDYTOWA
æ GOTÓWKOWY do 100 tys.
æ KONSOLIDACYJNY

200 tys. na 120 m-cy, centrum redukcji rat 
Obniżymy twoje raty miesięczne o połowę 

æ æ GOTÓWKA CHWILÓWKA bez BIK.
Z A P R A S Z A M Y : Pon.-Pt.: 9.00-18.00 
Tel. 22 890 72 35, 504-128-394 ul. Żelazna 74 

32219325

Al. Jerozolimskie 44, lok. 1128
www.cdpp.pl; tel. 797 582 919

• konsultacje psychologiczne 
• pomoc w: depresji, nerwicy, 

kryzysie życiowym (rozwód, utrata pracy)
• wizyta: 60 min/90 PLN; 90 min/120 PLN

PSYCHOLOG

32226266

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń: 

668 681 903668 681 903

Profi Credit
32172089

æ Kredyty Gotówkowe - duża gotówka na mały procent

æ Konsolidacyjne - spłata innych kredytów + gotówka od ręki

æ Pożyczki Chwilówki - gotówka w 15 minut

W A R S Z A W A ,  U L .  W I L E Ń S K A  7
T E L .  2 2  6 7 0  4 9  5 8 ,  5 0 4  0 3 6  5 5 4

PON. -  PT . :  10 .00-17 .00  b i u ro .mu l t i ka@wp.p l

Wie le  banków
w jednym miejscu

32219328

31481944

22 497-14-40, 500-004-484, 506-490-819

POGOTOWIE KREDYTOWE!!!
ODMÓWILI CI? ZADZWOŃ – POMOŻEMY!!!

KREDYTY TRUDNE 
PROFESJONALNIE!!!

UL. MARSZAŁKOWSKA 34/50
(WEJŚCIE OD PODWÓRZA)

32228884

31533687

32236451

R E K L A M A
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* * Nie po trzeb ne książ ki nie mu szą
tra fić na ma ku la tu rę. Moż na prze -
ka zać je więź niom. Właś nie po raz
czwar ty ru sza ak cja „Książ ka za
kra ty”

Za kra ta mi ra wic kie go wię zie nia sie -
dzą więź nio wie, któ rzy uczą się czy -
tać i pi sać. Chcą w przy szło ści zdać
ma tu rę, mi mo że dziś są wtór ny mi
anal fa be ta mi. Za mu ra mi ma ją bib lio -
te kę. Jej zbio ry to w wię kszo ści lek tu -
ry sprzed 50 lat. A więź nio wie nie chcą
tra cić kon tak tu ze świa tem. Książ ka
to dla nich jed na z ta kich szans.
– Przej rzyj cie sza fy i pół ki. Spraw dźcie
bib lio te czki, ma ga zy ny i piw ni ce. Na
pew no znaj dzie cie w nich książ ki, któ -
re prze czy ta li ście kil ka ra zy, uzna li -
ście za nie po trzeb ne, nie przy dat ne
i nie ak tu al ne dla sie bie. Otwórz cie sza -
fy w swo im do mu, dzię ki te mu ktoś po
dru giej stro nie mu ru otwo rzy swo ją
gło wę – za chę ca Agniesz ka Kłos, ko or -
dy na tor ka ak cji (kon takt: agniu -
sza@gma il.com).

ga ze ta.pl 

Od daj książ kę 
za kra ty 

ak cja czy tel ni cza 

* * Spek ta kle, spot ka nia au tor skie,
pa ne le dys ku syj ne i kon cer ty zna laz -
ły się w pro gra mie VI Fe sti wa lu Puls
Li te ra tu ry, któ ry dziś roz pocz nie się
w Te a trze No wym w Ło dzi. Te go rocz -
na im pre za od by wać się bę dzie pod
ha słem „Nie bez piecz ne związ ki” 

Na zwa fe sti wa lu na wią zu je do wy cho -
dzą ce go w la tach 1977-1981 w Ło dzi
nie re gu lar ne go kwar tal ni ka „Puls”,
waż ne go pis ma li te rac kie go opo zy cji
de mo kra tycz nej. W ra mach Pul su Li -
te ra tu ry od by wa się tak że osiem kon -
kur sów li te rac kich, w tym Ogól no pol -
ski Kon kurs Poe tyc ki im. Jac ka Bie -
re zi na czy Ogól no pol ski Kon kurs na
Pro zę Poe tyc ką im. Wi tol da Suł kow -
skie go.

Do udzia łu w im pre zie za pra sza ni
są pi sa rze, kry ty cy, tłu ma cze, li te ra -
tu roz naw cy, dzien ni ka rze tak że z za -
gra ni cy. Na fe sti wa lu po ja wić się ma -
ją m.in. Ma riusz Par ty ka, Ma gda le na
Tul li, Bro ni sław Wil dste in, Je rzy Jar -
nie wicz, Ma ciej Świer koc ki, Ja nusz
Rud nic ki.

Fe sti wal za i na u gu ru je spek takl mu -
zycz ny „A ja, Han na” we dług „Tre nów”
Ja na Ko cha now skie go w reż. To ma sza
Hy na ka z Te a tru im. Ja na Ko cha now -
skie go w Opo lu.

W pro gra mie im pre zy zna lazł się
rów nież spek takl „Uza Le że nia” na
mo ty wach tek stów Mi ro na Bia ło -
szew skie go w reż. Pio tra So bol czy -
ka.

Im pre za za koń czy się 16 grud nia.
Fe sti wa lo we wy da rze nia od by wać
się bę dą m.in. w Śród miej skim Fo -
rum Kul tu ry i Te a trze No wym im.
Ka zi mie rza Dej mka. Wię cej in for -
ma cji zna leźć moż na na stro nie
www.pul sli te ra tu ry.pl.

pap

VI Fe sti wal
Puls Li te ra tu ry 

* * In sty tut Cer van te sa za pra sza na
spot ka nie z Ab lem Mur cią zwią za ne
z wy da niem przez Wy daw nic two Czu -
ły Bar ba rzyń ca dwu ję zycz ne go to mu
poe tyc kie go „Oso bi sta roz biór ka/des -
gu a ce per so nal”. Spot ka nie od bę dzie
się w nie dzie lę, 9 grud nia, o go dzi nie
17 w Czu łym Bar ba rzyń cy (ul. Po wi -
śle 11) w Krakowie.*

Za pro sze nie

* * „By liś my brać mi, któ rzy przy pad -
kiem uro dzi li się w róż nych ro dzi -
nach” – po wie dział Ke ith Ri chards
o swo im estra do wym przy ja cie lu Mic -
ku Jag ge rze. Sza lo ny gi ta rzy sta Rol -
ling Sto ne sów rok te mu w głoś nej
książ ce opi sał swo je stra ceń cze ży -
cie. Te raz przy szła ko lej na je go kum -
pla. „Sza lo ne ży cie i ge niusz Jag ge -
ra” spi sał Chri stop her An der sen 

Mick jest nie śmier tel nym sym bo lem
po pkul tu ry – mi mo sie dem dzie siąt ki
na kar ku wciąż za chwy ca ener gią, ży -
wot no ścią i wręcz nie spo ty ka ną spraw -
no ścią fi zycz ną – zwłasz cza pod czas
kon cer tów. Je go duch nie mą drze je
(wciąż tęsk ni za roc ko wą za dy mą),
a cia ło się nie sta rze je. Pew nie dla te -
go, że od dzie ciń stwa bie gał z cię żar -
ka mi i ro bił na prze mian przy sia dy
i pom pki pod kar cą cym spoj rze niem
re stryk cyj ne go oj ca, dy plo mo wa ne go
bel fra WF-u. Słyn ny „Jag ger swag ger”
(„krok Jag ge ra”) moż na sta wiać na
rów ni z mo on wal kiem kró la po pu, Mi -
che a la Jac kso na. Tym kro kiem eks -

cen trycz ny Mick już daw no prze szedł
do hi sto rii.

Już w wie ku pię ciu lat prze ja wiał
du że zdol no ści w kie run ku brud ne -
go roc kan drol lo we go ba le tu i choć
w do mu nie stał gra mo fon, ma ły Jag -
ger ja kimś cu dem pod słu chi wał au -
dy cje Ra dia Lu xem bo urg i krę cił bio -
dra mi do jaz zo wych stan dar dów
Glen na Mil le ra czy Ben ny’ego Go od -
ma na. Ro dzi ce z tru dem po wstrzy -
my wa li śmiech. Przy oka zji wspo mi -
na nia wczes nych ho łub ców i pi ru e -
tów, krę co nych jesz cze na po sadz ce
w do mu, trze ba powiedzieć o Ma ri -
lyn Mon roe, w któ rą Mick był za pa -
trzo ny, i któ rą na śla do wał. Gdy wcho -
dził na sce nę, ru szał się tak, gdy by
właś nie po grą żał się z nią w ero tycz -
nym tań cu.

Nie od ra zu chciał zo stać pio sen ka -
rzem. Cho dził do do bre go li ce um,
stu dio wał na pre sti żo wej uczel ni eko -
no micz nej i dłu go nie spra wiał prob -
le mów wy cho waw czych. Aż na stał
ten dzień, kie dy zrzu cił szkol ny ble -
zer i sta nął przed dy rek to rem w ob -

ci słych spod niach. Cięż ko ha ro wał
na swo ją nie za leż ność na wet ja ko in -
struk tor gim na sty ki dzie ci ame ry -
kań skich żoł nie rzy, któ rych oj co wie
mie li w Dar tford (tam przy szedł na
świat) ba zę woj sko wą. Prze wod ni -
kiem Jag ge ra po mu zycz nych cie ka -
wost kach był ku charz gar ni zo no wy
Jo se. To on po ka zał mu wiel kich blu -
es ma nów – Ho wlin’ Wol fa, Mud -
dy’ego Wa ter sa i ulu bio ne go Bud -
dy’ego Hol ly’ego.

Ale Mick to nie tyl ko ge nial ny mu -
zyk, to tak że skan da li sta. Pró bo wał
skłó cać ko le gów z zes po łu Ri char dsa
i Bria na Jo ne sa, z tym osta t nim pod -
stęp nie ro man su jąc. Nie stro nił od ko -
biet (choć one od nie go po cząt ko wo
stro ni ły bar dzo), a swój pier wszy raz
prze żył w kan cia pie szpi ta la, kie dy do -
ra biał ja ko sa lo wy, a jed na z pie lę gnia -
rek nie po tra fi ła mu się oprzeć.

Kto by po my ślał, że ty le w mu zy ce
osią gnie i zo sta nie ka wa le rem Or de -
ru Im pe rium Bry tyj skie go mi mo wy -
raź nej nie chę ci kró lo wej El żbie ty II.

Kon rad Woj cie chow ski 

Wy zwo lo ny, zły i brzyd ki 

„Sza lo ne ży cie i ge niusz Jag ge ra”

Chri stop her An der sen
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odpręż się

* * Księż ni czki sza le ją ce na łyż wach,
Ali cja w lo do wej kra i nie cza rów, wir -
tu al ne miot ły tań czą ce na zim nej taf -
li – to tyl ko nie któ re atrak cje naj no -
wsze go spek ta klu „Dis ney On Ice”,
któ ry już w lu tym bę dzie moż na zo -
ba czyć w War sza wie i Trój mie ście 

Tym ra zem nie zwy kły spek takl bę dzie
się to czył w róż nych czę ściach świa ta
i wo kół cha rak te ry stycz nych dla nich
świąt. Z księż ni czką Tia ną i księ ciem
Na ve e nem bę dzie moż na uczcić Mar -

di Gras, z księż ni czka mi Dis ne ya 
za jrzeć na Kró lew ski Bal Wa len tyn ko -
wy, a z Li lo i Sti chem świę to wać ha -
waj skie Lu au. Czar ne cha rak te ry
w róż nych fil mów za pro szą was na
Strasz ne Hal lo we en, a Mi ki i Min nie
wraz z Ali cją i Sza lo nym Ka pe lusz ni -
kiem – na We so łe Nie-Uro dzi ny. 

5 i 6 lu te go wi do wi sko za go ści w war -
szaw skiej Ha li Tor war, 8, 9 i 10 lu te go
– w gdań skiej Er go Are nie. Bi le ty: 
50-150zł, do stęp ne m.in. na tic ket pro.pl.

pcm

Baj ko we sza leń stwo na łyż wach

* * W tym ro ku roz da nie naj waż niej -
szych na gród prze my słu mu zycz ne -
go zdo mi no wa ła Ade le, zdo by wa jąc
sześć sta tu e tek Gram my. W przy -
szłym na to sa mo ma ją szan se wy -
łącz nie pa no wie 

Mę ska mu zy ka rzą dzi w 2012 ro ku, cze -
go do wo dem są ogło szo ne wczo raj no -
mi na cje do na gród Gram my. Fun.,
Frank Oce an, Mum ford & Sons, Jay-Z,
Ka nye West i Dan Au er bach z The
Black Ke ys zdo by li po sześć no mi na -
cji do naj słyn niej szych mu zycz nych
na gród. Ame ry ka nie z fun., od któ rych
pio sen ki „We Are Yo ung” przez du żą
część ro ku trud no by ło się uwol nić,
zo sta li no mi no wa ni m.in. w ka te go rii
naj lep szy no wy ar ty sta. Z ko lei Bry -
tyj czy cy z Mum ford & Sons to dum ni
re kor dzi ści – ich al bum „Ba bel”, za led -
wie trze ci w ka rie rze gru py, jest dru -
gą naj chęt niej ku po wa ną pły tą w USA
(wy prze dza go tyl ko „Red” uko cha nej
przez Ame ry ka nów ich włas nej, śpie -
wa ją cej co un try Tay lor Swift). Na ich

kon cer ty przy cho dzą tłu my i na wet
pre zy dent Oba ma za pro sił ich do Bia -
łe go Do mu. W ze sta wie re kor dzi stów
jest też trzech ra pe rów i du et The
Black Ke ys, któ re go po ło wa, czy li Dan

Au er bach ma sześć no mi na cji, a je go
ko le ga pięć. Nie ma za to ani jed nej no -
mi na cji dla ulu bień ca na sto la tek Ju -
sti na Bie be ra, mi mo że ka na dyj ski wo -
ka li sta cięż ko pra co wał ca ły rok, pro -
mu jąc swój best sel le ro wy al bum „Be -
lie ve”. Wśród mło dzie ży na wy róż nie -
nie za słu żył za to 21-let ni Bry tyj czyk
Ed She e ran no mi no wa ny ja ko au tor
naj lep szej pio sen ki (za „The A Te am”). 

Oczy wi ście nie jest tak, że ko biet na
Gram my za brak nie – Kel ly Clar kson
jest no mi no wa na w ka te go rii na gra -
nie ro ku za „Stron ger (What Doesn't
Kill You)” i naj lep szy al bum pop, gdzie
jej kon ku ren tka mi są Flo ren ce Welch
z Flo ren ce+The Ma chi ne i Pink, Björk
w ka te go rii naj lep szy al bum al ter na -
tyw ny, a Tay lor Swift z pio sen ką „ We
Are Ne ver Ever Get ting Back To ge -
ther” w ka te go rii na gra nie ro ku. Je -
den z gra mo fo nów – za osią gnię cia ży -
cia tra fi do bry tyj skiej le gen dy The
Who. Kto do sta nie po zo sta łe, do wie -
my się 10 lu te go. 

stan 

Pa no wie po Gram my 

BA RAN 21.03-19.04 

Te kil ka naj bliż szych dni mo żesz spę dzić

w gro nie ro dzin nym na wspól nym bie sia do -

wa niu. Wię cej się uśmie chaj! 

BYK 20.04-20.05

W we e kend cze ka ją cię wspa nia łe pod ró że

oraz za wie ra nie no wych zna jo mo ści. Nie prze -

sa dzaj jed nak z na po ja mi wy sko ko wy mi. 

BLIŹ NIĘ TA 21.05-21.06

Je śli po szu ku jesz pra cy, znaj dziesz ją bez

prob le mu. Bę dziesz w do brej kon dy cji, ale

uwa żaj na ska le cze nia. 

RAK 22.06-22

Upo rząd kuj za leg łe spra wy i za kończ wszyst -

ko, z czym się zma ga łeś. Nie za pom nij o zbli -

ża ją cych się świę tach. 

LEW 23.07-22

Za dbaj o sie bie, osz czę dzaj si ły i nie 

prze cią żaj or ga niz mu. Wy bierz się w ten 

we e kend do ki na. 

PAN NA 23.08-22.09

W ten we e kend mo żesz śmia ło za pla no wać

za rę czy ny bądź po wię ksze nie ro dzi ny. Uwa -

żaj je dy nie na fi nan se. 

WA GA 23.09-22.10 

No wa zna jo mość mo że prze ro dzić się w waż -

ny zwią zek, nie obie cuj so bie jed nak zbyt

wie le. Za pla nuj ze zna jo my mi syl we stra.

SKOR PION 23.10-21.11

W ten we e kend osią gniesz wy jąt ko we po -

ro zu mie nie z par tne rem. Przy pom ni cie so -

bie naj pięk niej sze chwi le wa sze go związ ku. 

STRZE LEC 22.11-21

Przez naj bliż sze dni bę dziesz mu siał wy ka -

zać się znacz nie wię kszą wy ro zu mia ło ścią

wo bec za cho wań swo je go par tne ra, któ re

z tru dem to le ru jesz. 

KO ZIO RO ŻEC 22.12-19.01

W we e kend bę dziesz bar dziej po dat ny na

wszel kie za tru cia, prze strze gaj więc wła ści -

wej die ty. 

WOD NIK 20.01-18

Two ja kon dy cja bę dzie nie co słab sza. Wpad -

niesz w ma łą me lan cho lię, ale to przej ścio -

wy stan i na po cząt ku no we go ty god nia od -

czu jesz znacz ną po pra wę. 

RY BY 19.02-20.03 

W ten we e kend po czu jesz twór cze na tchnie -

nie i przy spie szysz bieg wy da rzeń. Po sta raj

się zhar mo ni zo wać swo ją du szę i cia ło na

przy kład po przez krót ką me dy ta cję. 

Poznaj szczegóły przepowiedni

Wyślij SMS o treści METRO

na numer 72020 (2,46 zł z VAT) 
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Zna my się tyl ko z wi dze nia...

Po zdra wiam blon dyn kę z Lub li na

(bądź z oko lic), za go rza łą ko szy kar -

kę, któ ra z wdzię kiem ob i ja ła tab li -

cę, gra jąc w ja pon kach, cza sem

i bez oraz su szy ła wło sy na wie trze.

Rzecz dzia ła się w dru giej po ło wie

ma ja w Kar wi.

Ko cha ny Ba nan ku! Niech twój 

żół ty płasz czyk i gra na to wa cza pe czka

ogrze wa ją two je ser du cho 

w zi mo we po po łud nia – Król Ju lian,

Do miś i BOB

Go rą ce po zdro wie nia dla ca łe go

Łódz kie go OCS i spo koj nych świąt od

Ra fa ła

Kon ra dzie w bur gun do wej blu zie, je -

steś tak cu dow ny, że li ście spa da ją

z drzew, a śnieg top nie je w two im bla -

sku. Two ja wiel bi ciel ka

Ogrom nie dzię ku ję uro lo go wi Mar -

ko wi P. z No we go To my śla, pra cow ni -

kom pra cow ni to mo gra fii kom pu te ro -

wej ze szpi ta la im. Ra szei w Po zna niu

oraz pra cow ni kom Ma go den tu w War -

sza wie za po moc w le cze niu mo je go

bra ta. Przy wra ca cie wia rę w pol ską

służ bę zdro wia! 

Skar bie, dziś jest na ty le szcze gól ny

dzień, by po wie dzieć, że dzię ki To bie

świat sta je się lep szym. Je stem

szczę śli wa, że sta ną łeś na mo jej dro -

dze. Ży czę Ci, Ko cha nie, aby wszyst kie

ży cze nia uro dzi no we, któ re usły sza łeś,

się speł ni ły!

Po dzię ko wa nia dla chło pa ka, któ ry

na przej ściu dla pie szych w Ka to wi -

cach przy pla cu Wol no ści ostrzegł

mnie przed nad jeż dża ją cym au tem

– za my ślo na w błę kit nej kur tce 

Dnia 6.12.12 w tram wa ju nr 4 w Po -

zna niu ok. godz. 7.20 zgu bi łam srebr -

ną bran so let kę z kre mo wy mi bur szty -

na mi – war tość sen ty men tal na. Pro -

szę o kon takt: 669 014 432. Bo że na

Fi giel 

Zgu bi łam czar ne go pen dri ve’a 

na rę kę. Sta ło się to w po nie dzia łek

w Po zna niu, praw do po dob nie w oko li -

cy Po znań-Wil da bądź Po znań-Sta re

Mia sto. Zna laz cę bar dzo pro szę

o kon takt: czar ny pen dri ve@o2.pl 

Mać ku z WUM-u, spo ty ka my się już

od po nad mie sią ca. Chy ba się uza leż -

ni łam. Od cze go? Od Cie bie – Ma gda

Pani Aga ta sprze da ją ca zło tą bran so -

le tę pod ko niec li sto pa da w skle pie

przy pl. Wiel opo le 32 w Kra ko wie pro -

szo na jest o pil ny kon takt ze skle pem.

Spra wa bar dzo po waż na

Mo je mu ko cha ne mu Mi chał ko wi

du żo ener gii w co dzien nym ży ciu

i uśmie chu na twa rzy – że by już się 

nie prze jmo wał mo i mi prob le ma mi. 

Ko cham Cię, Pio trek

Ser decz ne po zdro wie nia dla Mar ty

Gło wac kiej, któ ra cze ka na po zdro -

wie nia w „Me trze”, oraz dla ca łe go 

cu dow ne go i naj wspa nial sze go APG :*

Ta ru bry ka to jak pro mień słoń ca

każ de go dnia. Ko le ga z pra cy Mar cin

też za czy na od niej dzień. 

Si li koń czy dziś 18 lat! Wszyst kie -

go cu dow ne go w do ro słym ży ciu, 

Mo ni ka

Dziew czy no ba wią ca się w so bo tę

w Szcze ci nie w lo ka lu Bo ston, mia łem

sza lik Po go ni, z któ rym wy szłaś. Mam

do nie go wiel ki sen ty ment. Pro szę,

skon tak tuj się. Na pew no się od wdzię -

czę. Dy mek son@ya hoo.pl 

W śro dę praw do po dob nie na sta cji

me tra Dwo rzec Gdań ski zgu bi łem

le gi ty ma cję stu den cką. Zna laz cę

pro szę o kon takt: wal kie -

wicz.w@gma il.com. Obie cu ję pre -

zent. Woj ciech W.

Chcesz po dzię ko wać, 

prze pro sić, coś ogło sić świa tu? 

Pisz: me tro@ago ra.pl

po daj da lej

32205965
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* * W ubieg łym ro ku za da li pu blicz -
no ści py ta nie „Po co nam sztu ka?”,
w tym py ta ją sie bie – or ga ni za to rów
wy da rzeń ar ty stycz nych, in sty tu cje
kul tu ral ne i ar ty stów – „Dla ko go
sztu ka?”. Czy na pew no dla od bior -
cy… – od po wiedź przy nie sie 6. edy -
cja re:wi zji sztu ki, któ ra od bę dzie się
dziś i ju tro w róż nych war szaw skich
lo ka li za cjach

Or ga ni za to rzy zde cy do wa li się za mie -
nić miej sca mi z wi dza mi, za py tać ich
o zda nie i za pro sić do współ dzia ła nia.
Pod czas te go rocz nej edy cji pu blicz ność
nie jest więc tyl ko bier nym od bior cą,
ale ak tyw nie włą cza się w re a li za cję – ta -
kie są przy naj mniej za ło że nia. 

W so bo tę war to przyjść do ki na Lu -
na – fe sti wa lo we go cen trum po ka zów
fil mo wych, by w ra mach pro jek tu (re)
play and re ply spot kać się z tan cer ką-
cho re o graf  ką Mał go rza tą An to ni ną
Pia now ską oraz – przy uży ciu no wo -
czes nych ka na łów ko mu ni ka cji, w tym
wy pad ku Sky pe’a – z Oma rem So ria -
no Ló pe zem, kom po zy to rem i ar ty stą
wi zu al nym z Mek sy ku. Na miej scu bę -
dzie moż na obej rzeć za miesz czo ne
on-li ne fil my, zin ter pre to wać je i sko -
men to wać, tak że w for mie elek tro nicz -
ne go ko mu ni ka tu wi zu al ne go na gra -
ne go ka me rą czy apa ra tem. 

Re:wi zje są rów nież otwar te na fo to-
dia log. Nad sy ła jąc krót kie cy kle fo to -
gra ficz ne o swo ich wy pra wach, każ dy
miał szan sę po dzie lić się swo i mi wspom -
nie nia mi i emo cja mi. O zdję ciach bę -
dzie moż na pod y sku to wać przy pl. Kon -
sty tu cji wlo ka lu Du ży Po kój. Ma być in -
spi ru ją co o tym, jak ro bić zdję cia choć -
by w trud nej sy tu a cji po li tycz nej. 

Znacz nie mniej szy niż do tych czas
bu dżet zmu sił or ga ni za to rów do przy -
go to wa nia w tym ro ku skrom niej szej

edy cji i zmia ny for mu ły re:wi zji. Pro -
jek ty nie bę dą skon cen tro wa ne w jed -
nym miej scu jak do tych czas (choć
sym bo licz nie po wró cą do PKiN za
spra wą kon cer tu ka pe li No o dle pod
ha słem „re:wi zje dla PAH”), lecz wej -
dą w prze strzeń cen trum mia sta. Ha -
la głów na Dwor ca Cen tral ne go sta nie
się na kil ka mi nut sce ną ta necz ną. Za -
pla no wa no tu bo wiem Po KO LEi (so -
bo ta, godz. 18) – nie co dzien ne wy da -
rze nie bę dą ce po łą cze niem bru tal ne -
go, kon tak to we go spor tu, ja kim jest
rug by (tu w wy da niu za wod ni ków na
wóz kach) z im pro wi za cją ta necz ną.
– Wszyst ko w kon wen cji f lash mo bu
– jak mó wi ko or dy na tor ka pro jek tu
Aga ta Et ma no wicz.

Nato miast mu zy ków ugosz czą śród -
miej skie klu by Sztu ki i Sztu czki oraz
Po wię ksze nie. Za gra ją m.in. zde rza -
ją cy este ty kę re tro z współ czes ny mi
dźwię ka mi zes pół Lil Iro nies (na zdję -
ciu), czer pią cy z ame ry kań skie go fol -
ku Col da ir czy An ka Uj ma. Część wy -
ko naw ców wy bra ła pu blicz ność. – Pu -
blicz ność by ła mu zycz nym ju ry, gło -
su jąc na swo ich fa wo ry tów na na szym
pro fi lu Fa ce bo o ku – do da je Et ma no -
wicz.

Wstęp na wszyst kie wy da rze nia jest
wol ny. 

Piotr Gusz kow ski 

Z dru giej stro ny sztu ki 

*Miś Ka zi mierz z no wej książ ki dla
dzie ci au tor stwa Pa u li ny Wilk za pra -
sza plu szo wych ko le gów (nie ko niecz -
nie sa me mi sie) oraz ich ma łych i du -
żych wła ści cie li na Mię dzy po ko le nio -
wy Kon gres Mi sio wy

W nie dzie lę w Sta cji Mu ra nów 
(ul. An der sa 13) dzie ci, ro dzi ce i ich
mię ciut cy to wa rzy sze bę dą mo gli
naj pierw po słu chać frag men tów
książ ki „Przy go dy mi sia Ka zi mie -
rza” Pa u li ny Wilk o re zo lut nym mi -
siu, któ ry uciekł z wiel kie go skle pu,
by od kryć swą oso bo wość, przy jaźń
i moc ma rzeń, po roz ma wiać o mi -
sio wych spra wach z au tor ką czy opo -
wie dzieć o swo ich uko cha nych przy -
tu lan kach. Bę dzie też moż na uszyć
plu sza ka we dług włas ne go po my słu
i za brać go do do mu. Po czą tek spot -
ka nia o godz. 11, wstęp wol ny, za pi -
sy na na pisz@mi ska zi mierz.pl.stan

Spot ka nie 
z mi sia mi 

po le ca my 

* * War szaw ska Za hla da za czę ła re -
gu lar nie kon cer to wać po klu bach.
Dziś wie czo rem na spot ka nie z aku -
stycz nym under gro un dem za pra sza
Skład Bu te lek

Fi la rem zes po łu jest San chez, któ ry
nie tyl ko śpie wa, ale i da je sło wo do mu -
zy ki po zba wio nej na chal nych be a tów
i per ku syj ne go ru mo ru. Kie dyś pi sał
po ezję i choć nie opub li ko wał swo ich
prac pod po sta cią to mi ku z wier sza mi,
był no mi no wa ny do na gro dy im. Jac -
ka Bie re zi na, a to wy róż nie nie nie by -
le ja kie. Te raz sta wia na mu zy kę i swo -
ją Za hla dę, któ ra pier wot nie by ła du e -
tem – je go i Ar tu ra Iwań skie go. Stop -
nio wo do cho dzi li ko lej ni człon ko wie,
a wraz z przy jściem skrzy pa czki Ewy
Ja błoń skiej je sie nią 2011 ro ku, skon so -
li do wał się skład. Przez pół ro ku ka pe -
la pra co wa ła nad re per tu a rem, a w ma -

ju do szedł ba si sta Ma ciej Adam czyk
i moż na by ło śmia ło ru szyć w tra sę kon -
cer to wą, na ra zie tyl ko po war szaw -
skich klu bach – Tyg mon cie, Znoś nej
Lek ko ści By tu, Kos mo sie Kos mo sie,
czy te raz, Skła dzie Bu te lek.

– W przy szłym ro ku, od stycz nia, wy -
bie ra my się w głąb kra ju, do Pu ław
i Lub li na. Ma rzy mi się być ta kim war -
szaw skim Vel vet Under gro und i wy -
stę po wać na wy sta wach oraz wer ni -
sa żach – zdra dza San chez.

Na te raz prio ry te tem jest wy da nie
pły ty, włas nym sum ptem, „z po mi -
nię ciem sy ste mu”. Za hla da spę dzi ła
w stu diu sie dem ty god ni, wszyst kie
pio sen ki na gra ła na taś mę ana lo go -
wą, bez kom pu te ro wych udziw nień
i upię kszeń, bo te go wy ma ga au ten -
tycz ność (właś nie trwa ją ana lo go we
mik sy). – Sta ra my się ucie kać od kon -
wen cji i ma in stre a mu – do da je San -
chez. Na de biu tan ckiej pły cie znaj -
dzie się dzie więć utwo rów, w tym co -
ve ry – je den Ja ro mi ra No ha vi cy, i je -
den ka pe li Clay hill.

Kon rad Woj cie chow ski 

Aku stycz na 
Za gła da 

koncert

* * Trzech dre sia rzy, atrak cyj na kel -
ner ka i nar ko ty ki, któ re ubar wia ją
nud ną rze czy wi stość ma łej mie ści -
ny. Jak za koń czył się wie czór, któ ry
za po wia dał się na świet ną za ba wę?
Od po wiedź przy no si no wy spek takl
Te a tru Po wszech ne go „Fa za del ta” 

Mi siek, Li szaj i Ma sto dont w każ dą so -
bo tę spo ty ka ją się w lo kal nym pu bie.
Pi ją, roz ma wia ją o pił ce, żar tu ją, „za -
rzu ca ją kwas w ce lu eks por to wa nia się
w in ny wy miar prze żyć” – jak sa mi mó -
wią. Lecz ta im pre za jest in na niż
wszyst kie – koń czy się tra gicz nie. Do -
cho dzi do zbrod ni. Na za jutrz nie mo -
gą zro zu mieć, co tak na praw dę się sta -
ło fe ral nej no cy. – Dla nich to po pro stu
by ła fa za del ta, in ny stan świa do mo ści
– mó wi au tor tek stu Ra do sław Pa czo -
cha. – Każ dy pró bu je do ciec te go, co
się sta ło, pró bu je tro chę prze kła mać
rze czy wi stość. Wi dzo wie nie ja ko re -
kon stru u ją te wy da rze nia z ni mi. 

Bo ha te ro wie „Fa zy del ta” uży wa ją
wul gar ne go ję zy ka uli cy. – Wy bra łem
śro do wi sko dre siar skie, za tym po -
szedł tak że ję zyk – tłu ma czy Pa czo -
cha, au tor m.in. sztu ki i sce na riu sza
fil mo we go „Być jak Ka zi mierz De y -
na”. Mło dy dra ma turg w na tu ra li -
stycz ny spo sób, choć nie bez hu mo -
ru i iro nii, pró bu je udo wod nić, jak ła -
two rze czy wi stość mo że wy mknąć
się spod kon tro li i że nie wie le dzie li
nas od zła. Wni ka w świat lu dzi po zba -
wio nych wszel kich za sad, nie zdol -
nych do ref lek sji czy mo ral nej oce ny
swo ich czy nów. 

Piotr Gusz kow ski 

Dress na sce nie 
teatr 

* * Elec tro nic Be ats na do bre za go -
ścił w Pol sce. Po świet nych mi ni fe -
sti wa lo wych od sło nach w War sza -
wie i Gdań sku oraz par ty po prze dza -
ją cym ka to wic ki OFF Fe sti val im pre -
za wra ca do sto li cy. Gwia zdą so bot -
niej no cy w Ba se nie bę dzie Her cu -
les and Lo ve Af fa ir

War to by ło cze kać na im port mar ki
Elec tro nic Be ats. Kie dy za de biu to wa -
ła w war szaw skiej So ho Fac to ry, nie -
zwy kle uroz ma i ci ła nasz im pre zo wy
ry nek. Kom plek so wy pro gram mu zycz -
ny – pod pa tro na tem któ re go uka zu ją
się ma ga zyn i se ria płyt DVD, dzia ła ją
ra dio, te le wi zja i po pu lar ny por tal 
in ter ne to wy – od de ka dy zna ny jest
w Eu ro pie. W Pol sce na wy da rze niach
sy gno wa nych szyl dem EB wy stą pi li już
m.in. Gro o ve Ar ma da, Zo la Je sus czy
Chew Lips. Czas na ko lej ne atrak cje.

Szla gie rem so bot nie go wie czo ru bę dzie
set di dżej ski Her cu les and Lo ve Af fa ir (to
ci od ka wał ka „Blind” zgo ścin nym udzia -
łem An to ny’ego He gar ty’ego z 2008 ro -
ku). To dzię ki nie mu de biu tan cki al bum
no wo jor skie go ko lek ty wu tra fił na li sty
prze bo jów wwie lu kra jach, asam zes pół
stał się gwia zdą no we go di sco. Za ło ży cie -
lem i głów ną po sta cią Ha LA jest An dy
But ler, któ ry przy go dę zmu zy ką roz po -

czął ja ko 15-let ni di dżej wba rach Den ver.
Od po cząt ku pro fe sjo nal nej ka rie ry był
zwo len ni kiem idei, że pro gres ozna czać
mu si re gu lar ne zmia ny. To dla te go na dru -
gim krąż ku Ha LA do współ pra cy za pro -
sił Ke le Oke re ke (wo ka li stę igi ta rzy stę Bloc
Par ty), aja ko pro du cen ta za trud nił Pa tric -
ka Pul sin ge ra (de biut wy pro du ko wał Tim
Goldswor thy – obaj pa no wie to wy so ko
ce nie ni dźwię ko wi fa chow cy). 

Do tej po ry mie liś my oka zję oglą dać
i słu chać Ha LA w skła dzie kon cer to -
wym, nie ma jed nak po wo dów, by przy -
pusz czać, że set di dżej ski po zba wio ny
zo sta nie ener gii, ja ka to wa rzy szy ich li -
ve-ac tom. Wy stęp no wo jor czy ków po -
prze dzi Mo on light Mat ters, czy li Se ba -
stian Van der vo o de na gry wa ją cy di sco-
ho u se’owe pro duk cje dla fran cu skie go
la be la Kit suné. Za gra ją rów nież Ni ko la
Wa ters i du et Last Ro bots, do sko na le
zna ny war szaw skim klu bo wi czom. 

Mi chał Kar pa 

Her ku les 
w Ba se nie 
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32237768

Masz problem z rzuceniem palenia?

Dzwoniąc pod numer telefonu 

801 108 108, uzyskasz pomoc!

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym: 

pon.-pt. 11.00-19.00.

Zadzwoń!

Razem ze specjalistą zaplanuj rozstanie

z papierosem!
3221956032237771

R E K L A M A
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Tek tu ro we kloc ki Hoc ki 

Ze staw 126 nie du żych, tek tu ro wych
kloc ków w czte rech kształ tach, któ re
moż na do wol nie ze so bą łą czyć. Kloc -
ki zo sta ły za pro jek to wa ne przez gru -
pę Do rze czy (wszy scy są ro dzi ca mi).
Kloc ki otrzy ma ły ty tuł „Must Ha ve”
na te go rocz nym Łódź De sign Fe sti val. 
Do stęp ne na www.da wan da.pl
i sklep.od rze czy.com.pl.
Ce na: 39 zł

Miś do zszycia 
Boska's Teddies 

Mi sia zszy wa się sa me mu. Trze ba też
wy haf to wać bu zię plu sza ka. Go to wa

za baw ka ma 30 cm wy so ko ści. Do wy -
bo ru w ko lo rze sza rym i tur ku so wym. 

Bo ska’s Ted dies to fir ma za ło żo na
w 2006 ro ku przez Ma gdę Ja ku bow -
ską-Mią sek, po wsta ją tu ro bio ne ręcz -
nie przy tu lan ki i ak ce so ria dla dzie ci.
Do stęp ne na www.da wan da.pl
i www.bo ska ted dies.com.
Ce na: 41,30 zł

Ręcz nie ma lo wa na po dusz ka
kró li czek Po o ky’s World 

Po dusz ka o wy mia rach 26 x 18 cm
z kró li kiem na ma lo wa nym far bka mi
do tka nin, wy peł nio na włók na mi po -
lie stro wy mi. Au tor ką gra fik jest ar chi -
tekt kra jo bra zu Pa u li na Po praw ska

(ma lu je też kub ki, kar tki oko licz no -
ścio we i tor by eko lo gicz ne). 
Do stęp ne na www.da wan da.pl,
www.et sy.com i ar tlil lo.pl.
Ce na: 40 zł

Puzzle Polska dla dzieci 
Zuzu Toys 

Ze staw 60 puz zli, któ re po zło że niu
da ją ob raz ma py Pol ski z za zna czo -
ny mi atrak cja mi, któ re za cie ka wią
dzie ci. Do łą czo ny jest do nich pla kat
z ta kim sa mym ob raz kiem. Puz zle
zo sta ły wy róż nio ne w ka te go rii „Naj -
lep sza za baw ka” na tar gach Kid’s Biz
Fa ir 2012. Zu zu To ys to fir ma dba ją ca

o eko lo gię, jej pro duk ty ma ją cer ty -
fi kat Oe ko-Tex Stan dard 100, a przed
wpro wa dze niem na ry nek wła ści cie -
le da ją je do prze te sto wa nia włas nym
dzie ciom.

Do stęp ne na www.pa ka me ra.pl
i www.zu zu to ys.pl.
Ce na: 65 zł

Sówka przytulanka 
Little Sophie 

Po mysł na pre zent dla naj młod szych.
Ko lo ro wa sów ka uszy ta z ba weł ny i po -
la ru o wy mia rach 20 x 20 cm, z za -
wiesz ką do przy cze pie nia jej do wóz -
ka al bo fo te li ka. Lit tle Sop hie to fir ma
z Biel ska-Bia łej, któ ra szy je przy tu lan -
ki i ko cy ki dla dzie ci.
Do stęp ne na www.pa ka me ra.pl
i www.al le gro.pl.
Ce na: 34 zł *

Za baw ki ma de in Po land
Polskie poduszki, klocki, przytulanki są pomysłowe, niedrogie i przetestowane przez specjalistów. Bo projektanci, zanim
wypuszczą pomysły na rynek, dają je do oceny swoim dzieciom. Oto nasze typy 

DO 6 LAT 

DZIEW CZYN KI 

Dla ma łej ogrod ni czki

Za cza ro wa ny ogró dek mar ki Kus hies
z se rii Kus hies Zo lo To ys skła da się
z ma te ria ło wych kwiat ków, zwie rzą -
tek, grząd ki i ko new ki do pod le wa nia.
Dziec ko mo że sa mo pro jek to wać ra -
bat kę, „sa dzić” ro śli ny i prze miesz czać
zwie rząt ka. Wszy ta do grząd ki kie szeń
na su wak mie ści ru cho me czę ści ogród -
ka. Dla dzie ci od 18. mie sią ca ży cia. 
Ce na ok. 280 zł 

Mod nie i na ró żo wo 

Ko szul ka z krót kim rę kaw kiem Dis -
ney „Min nie Flo wers” z wi ze run kiem
sym pa tycz nej Mysz ki Min nie, do dat -
ko wo ozdo bio na świe cą cym bro ka -
tem, za do wo li ma łą mod ni się. 100
proc. „od dy cha ją cej” ba weł ny, trwa ły
na druk. Roz miar na 4-, 5-lat ka (104-
110 cm): dł. 43 cm; szer. pod pa cha mi
30 cm, w ce nie ok. 30 zł. 

Kró le stwo z kloc ków 

Pa łac Kop ciusz ka z se rii Dis ney to kloc -
ki Le go Du plo stwo rzo ne zmy ślą odzie -
ciach po wy żej 2. ro ku ży cia. W dwu pię -
tro wym pa ła cu są du że drzwi i strze li -
ste wie że oraz krę te scho dy. Nie za pom -
nia no o skrzy ni, ko min ku i świecz ni -
kach. Ró żo we ifio le to we ele men ty moż -
na łą czyć na wie le spo so bów, by roz wi -
jać wy o braź nię. Ze staw za wie ra fi gur -
ki kop ciusz ka i księ cia. 
Ce na ok. 190 zł 

CHŁOPCY

Gra w ko sza po an giel sku 

„Mo ja pier wsza ko szy ków ka” fir my
Cle men to ni Ba by roz wi ja spraw ność
ru cho wą (rzu ty do ko sza) i ję zy ko wą.
Wy star czy prze su nąć su wak, a lek tor

za cznie mó wić po an giel sku. Ma luch,
słu cha jąc gło su i na ci ska jąc spe cjal ne
gu zi ki, uczy się liczb, kształ tów i ko lo -
rów. Do dat ko wą atrak cją są we so łe me -
lo dyj ki. Kon struk cja z tab li cą i ob rę czą
ma kształt we so łe go lud ka w wiel kich
bu tach, któ ry mie rzy ok. 43 cm. Dla
dzie ci od 18. mie sią ca ży cia. 
Ce na ok. 130 zł 

Pi rac ki po jazd 

Na pę dza ny si łą nóg jeź dzik Lit tle Ti -
kes fir my MGA przy po mi na sta tek pi -
rac ki z ar ma tą, ko twi cą i fla gą. Jest na -
wet po kła do wy luk, gdzie ma luch mo -
że ukryć skar by. Są też efek ty dźwię -
ko we, np. wy strzał po ci sku. Uzu peł -
nie niem ze sta wu są dwie fi gur ki pi ra -

tów. Dla dzie ci od 12. mie sią ca do 3 lat
o wa dze maks. 23 kg. 
Ce na ok. 150 zł 

Roz wi ja wy o braź nię 

Ze staw kloc ków kon struk cyj nych Mec -
ca no Ea sy To ol Box poz wo li ma łe mu in -
ży nie ro wi sa mo dziel nie zbu do wać róż -
ne po ja zdy nie tyl ko we dług in struk cji,
ale tak że włas ne go po my słu. Ele men ty
łą czy się za po mo cą śru bek, na krę tek iśru -
bo krę ta do łą czo nych do ze sta wu. Kloc -
ki wy ko na ne są z trwa łe go, bez piecz ne -
go pla sti ku. Za baw ka dla dzie ci od 5 lat. 
Ce na ok. 90 zł

DO 12 LAT 

DZIEWCZYNKI

Dla mi łoś ni czekMon ster High 

Upior na lal ka do za ba wy? Tak, pod
wa run kiem że jest to Spec tra Von -
der ge ist mar ki Mat tel. Po stać z fil -
mów i ba jek „Mon ster High” w wy -
da niu im pre zo wym ma na so bie fio -
le to wą su kien kę w gro chy, bi żu te rię
i mod ną to reb kę. W ze sta wie tak że
szczot ka do wło sów i za baw ko wy
smar tfon. Dla dzie ci od 6. ro ku ży -
cia. 
Ce na ok. 145 zł 

Lek tu ra obo wiąz ko wa 

Naj no wsza książ ka Mał go rza ty Mu -
sie ro wicz pt. „McDu sia” jest kon ty -
nu a cją lu bia nej przez dzie ci, mło -
dzież, a na wet do ro słych „Je ży cja -
dy”. Po raz ko lej ny spo ty ka my się
z sym pa tycz ną ro dzi ną Bo rej ków
i ich przy ja ciół mi. Po wieść, któ rej
ak cja roz gry wa się w okre sie świąt
Bo że go Na ro dze nia, jak zwy kle
przy no si du żo śmie chu, łez wzru -
sze nia i ży cio wej mą dro ści. Wy daw -
nic two: Aka pit Press, 2012. Opra wa
mięk ka. 
Ce na ok. 34 zł 

W za leż no ści od wie ku
Dla kil ku lat ków kró le stwo z kloc ków al bo szma cia ny ogró dek. Tro chę star szych zaj mą za baw ki edu ka cyj ne. A dla na sto lat ków?
Oczy wi ście coś do ro słe go, choć by pier wszy ze staw do ma ki ja żu al bo de si gner skie słu chaw ki 

Prezentowe podpowiedzi 
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Cza so mierz na cza sie 

Sty lo wy ze ga rek Slap It ma ory gi nal ny pa -
sek ze wzmac nia ne go si li ko nu bez za pię -
cia. Wy star czy za ło żyć go na rę kę, asam
do pa su je się do kształ tu nad gar stka. Ma
pro sty, aza ra zem no wo czes ny kształt idu -
żo ko lo rów do wy bo ru. Za si la nie: 1 ba te -
ria SR626SW (do łą czo na do ze gar ka). 
Ce na ok. 50 zł 

CHŁOPCY 

Zmu sza do my śle nia 

W grze lo gicz nej Pen ta go Birch Edi -
tion – Thin kfun wy gry wa ten, kto pier -
wszy usta wi pięć kul te go sa me go ko -
lo ru w jed nym rzę dzie. Z po zo ru ła -
twe za da nie utrud nia ją ru cho me plat -
for my, któ ry mi gra cze zmie nia ją po -
ło że nie „pion ków” po każ dym ru chu.
Gra roz wi ja wy o braź nię, uczy spo -
strze gaw czo ści i my śle nia stra te gicz -
ne go. Na da je się dla dzie ci od 8 lat. 
Ce na ok. 80 zł 

Roz tań czo ny zwie rzak 

In te rak tyw ny pies Spark Rock’n’Roll to
praw dzi wy kom pan wspól nych za baw.
Po nie waż uwiel bia mu zy kę, chęt nie śpie -
wa i tań czy. Po tra fi roz poz na wać głos.
Re a gu je na 10 py tań, na któ re udzie la
trzech róż nych od po wie dzi. Po pro szo -
ny, opo wie kil ka do wci pów. Umie też wyć
iszcze kać, agdy się nu dzi, za cze pia iza -
ga du je. Pie sek do stęp ny rów nież wwer -
sji hip ho po wej i ja ko su per bo ha ter. 
Ce na ok. 200 zł 

Układ Słoneczny zamiast
lampy 

Eu re ka To ys – RC Il lu mi na ted So lar Sy -
stem fir my Bra in storm to cie ka wa i po -
u cza ją ca ozdo ba dzie cię ce go po ko ju.
Wo kół słoń ca, któ re w no cy peł ni fun -
kcję lam py, krą ży osiem pla net. Aby
wpra wić wszech świat w ruch, nie trze -
ba na wet wsta wać z łóż ka. Wy star czy
na cis nąć gu zik zdal ne go pi lo ta. Pi lot
za si la ny ba te ria mi: 3 raz AA i 2 ra zy
AAA (nie są do łą czo ne do ze sta wu). 
Ce na ok. 200 zł 

NA STO LAT KI 

DZIEWCZYNY

Ze staw na wyj ście po szko le 

Na du że wyj ście na sto lat ka na pew no bę -
dzie chcia ła wy glą dać ina czej niż zwy -
kle. Przy da się jej ze staw czte rech błysz -
czą cych cie ni do po wiek zdwu stron nym
apli ka to rem. Do wy bo ru trzy wa rian ty
ko lo ry stycz ne: fio le to wy, brą zo wy, gra -
fi to wy. Kos me tyk moż na scho wać wde -
ko ra cyj nej błysz czą cej kos me tycz ce (na
su wak, pod szew ka z po lie stru) – do wy -
bo ru ko lor zło ty lub czar ny. 
Ce na: cie nie 19,90 zł, kos me ty czka

19,90 zł, H&M. 

Mu zy ka i do bre wzor nic two 

Słu chaw ki Co lo ud Knock szwedz kiej
fir my Co lo ud spo do ba ją się słu chacz -
ce estet ce. Pro ste, ale ko lo ro we (np.
po ma rań czo wo-żół te, sza ro-czar ne,
bia ło-czer wo ne, fio le to wo-ró żo we),
lek kie i wy trzy ma łe – że by prze trwać
co dzien ne wy cią ga nie z tor by w au to -
bu sie. Pła ski ka bel (1,2 m) nie bę dzie
się ła two plą tał. Wtyk 3,5 mm (mi ni -
jack), prze twor nik 40 mm, pas mo
prze no sze nia: 20 Hz – 20 kHz, im pe -
dan cja 32 omy, czu łość 100 mv przy
1 kHz rów na 101 dB SPL. Ma ją mi kro -
fon, więc moż na z nich stwo rzyć ze -

staw słu chaw ko wy z te le fo nem (m.in.
Blac kber ry, HTC, iP ho ne). 
Ce na ok. 140 zł 

Nie tyl ko czap ki i sza li ki 

Wszyst kie ko bie ty lu bią ład ną bie liz -
nę, na wet te nie cał kiem do ro słe. De -
li kat na do pa so wa na ko szul ka na ra -
mią czkach w ro ślin ne wzo ry ozdo bio -
na ko ron ką (wy ko na na z ba weł ny z do -
miesz ką ela sta nu). Do ko szul ki moż -
na do dać fi gi bio drów ki z mięk kiej ba -
weł ny z ko ron ko wym wy koń cze niem
(w ko lo rze ko szul ki lub kon tra sto -
wym). 
Ce na: ko szul ka ok. 40 zł, fi gi ok.

34 zł, fir ma Key 

CHŁOPAKI

Mysz ka nie mu si być nud na 

Nie zwy kły wy gląd i no wo czes na tech -
no lo gia da ją ca moż li wość uży wa nia
my szy na każ dej po wierz chni – to naj -
waż niej sze ce chy urzą dze nia Mic ro -
soft Arc To uch Wi re less Mo u se od fir -
my Mic ro soft. Wy gię ty w łuk „gry zoń”
pra cu je bez kab li, wy star czy pod łą -
czyć do kom pu te ra spe cjal ny mi ni na -

daj nik. A po pra cy mysz po pro stu
spłasz cza my. 
Ce na ok. 180 zł 

Z no te bo o kiem na ple cach 

Fun kcjo nal ny ple cak Dic ta Bo un ce
zmie ści 16-ca lo wy no te bo ok i kil ka nie -
zbęd nych dro bia zgów – te le fon ko mór -
ko wy, mysz, przy bo ry do pi sa nia, do -
ku men ty, od twa rzacz MP3. Tor ba zo -
sta ła pod szy ta ma te ria łem, któ ry za -
po bie ga po ce niu się ple ców pod czas
no sze nia. 
Ce na ok. 120 zł 

Nie zbęd na dla hip ste ra 

Sty lo wa słu chaw ka Po ppho ne imi tu -
ją ca sta re te le fo ny sta cjo nar ne – do
każ de go te le fo nu ko mór ko we go, tab -
le tu i kom pu te ra wy po sa żo ne go
w stan dar do we złą cze 3,5 mm. Wy po -
sa żo na w wy so kiej ja ko ści głoś nik i mi -
kro fon, do stęp na w wie lu ko lo rach.
Za le ca na przez ce le bry tów! 
Ce na ok. 130 zł 

An na Tat ka, kwis, jar mar
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*Na pier wszy rzut oka świą tecz ne
swe try z mo ty wa mi re ni fe ra czy św.
Mi ko ła ja wy da ją się okrop ne i w złym
gu ście. Mi mo to cie szą się ogrom -
ną po pu lar no ścią. W USA po pu lar -
ne jest or ga ni zo wa nie gwiazdkowych
im prez, któ rych pun ktem kul mi na -
cyj nym jest wy bór „naj brzyd sze go
świą tecz ne go swe tra”

Swe try, któ re moż na do stać w pol -
skich skle pach, są tro chę mniej od -
waż ne, ale moż na je no sić nie tyl ko
w ra mach świą tecz ne go żar tu.

Troll, 39,99 zł (1)

Krót ki, czar no-sza ry, wzo rzy sty swe -
ter z mo ty wa mi do mków i dzie ci.

Cropp, 116,90 zł (2)

Dłu gi swe ter z kap tu rem wią za ny na
sznu re czki z pom po na mi. A do te go
z dwie ma wy szy ty mi czer wo ny mi
dziew czyn ka mi w czar nych ka pe lu -
szach.

Ag gi, 64,90 zł (3)

Krót ki, bia ło-gra fi to wy swe ter z rę ka -
wem 3/4 w mod ne od za wsze nor we -
skie wzo ry.

Ma nu a li na, 45,50 zł (4)

Dzie cię cy, ręcz nie ro bio ny, zie lo ny
swe te rek z kap tu rem i kie szon ką kan -
gur ką, obok kie szon ki wszy te dwa gu -
zi ki w kształ cie sa mo lo tów. Do ku pie -
nia na www.da wan da.pl. *

ob cia cho we i nie tyl ko świą tecz ne swe try

*Kry zys nas nie prze stra szył. Z ba -
dań prze pro wa dzo nych przez TNS na
zle ce nie eBay wy ni ka, że na pre zen ty
wy da my w tym ro ku 493 zł, o 55 zł niż
rok te mu.

Aż 204 zł z tej su my prze zna czy my
na ura do wa nie dzie ci (o 7 zł mniej niż
w ub.r.). Na par tne rów wy da my ty le sa -
mo – 143 zł. Dro żej ma ją nas kosz to wać
po dar ki dla dal szych krew nych – aż
154 zł (w ub.r. 90 zł) oraz dla ro dzeń -
stwa – 120 zł (90 zł rok te mu). Zy ska ją
też te ścio wie, ro dzi ce i przy ja cie le – te -
go rocz ne bu dże ty dla nich zwię kszą się
od 17 do 26 zł. Naj wię cej Po la ków (17
proc.) de kla ru je, że chcia ło by zna leźć
pod cho in ką ga dże ty, czy li wła ści wie
nie wia do mo co. 14 proc. ucie szy ło by
się z wy cie czki, a 11 proc. z bi żu te rii. Wy -
mu szo ny uśmiech po win ni już za cząć
ćwi czyć ci, któ rzy w świą tecz nej pacz -
ce znaj dą skar pet ki i bie liz nę, DVD, 
vo u che ry, kos me ty ki. Te osta t nie ucie -
szą za led wie 4 proc. osób, ale pe sy mi -
stycz nie spo dzie wa się ich aż 28 proc.
Prze wi du je my, że do wor ka św. Mi ko -
ła ja tra fią ubra nia i do dat ki (15 proc.),
bi żu te ria (5 proc.), tro chę miej sca zo -
sta wia jąc na wy ma rzo ne ga dże ty (spo -
dzie wa się ich za led wie 4 proc.).

kło

Wię cej pod choinkę

* Na blo ga Whi te Pla te (whi te pla -
te.blog spot.com) na tknę łam się do -
pie ro rok te mu, kie dy roz po czy na -
łam swo ją przy go dę z wy pie ka mi.
Do pie ro, bo o słod ko ściach na swo -
im blo gu Eli za Mó raw ska pi sze od
sze ściu lat

Ale dziś nie oblo gu. Eli za Mó raw ska wy -
da ła książ kę ku char ską „Whi te Pla te.
Słod kie”. Z wstę pu do wia du je my się,
że prze pi sy zo sta ły wy se lek cjo no wa -
ne w opar ciu o wspom nie nia z dzie -
cię cych wa ka cji spę dza nych na Pod -
la siu, spot ka nia  z ludź mi i da le kie pod -
ró że. Mo że cie za tem wy pró bo wać, jak
sma ku je wspom nie nie bab ki wiel ka -
noc nej, tort orze cho wy od pani Kry -
sty ny, tort bez o wy z cze ko la do wym
kre mem i dże mem po rze czko wym ko -
le żan ki Ju sty ny al bo buch ty po łud nio -
wo ty rol skie, ma śla ne ku le czki wy peł -
nio ne po wi dła mi. 

55 prze pi sów zo sta ło po dzie lo nych
na po ry ro ku, z do dat ko wym roz -
dzia łem „Mi łość”. „Wios na” to czas
od wil ży, sma ko wo zam knię ta

w droż dżo wą chał kę lub cy try no wy
ma zu rek. „La to” to lek kość i wol -
ność. Czas na ko rzy sta nie z se zo no -
we go bo gac twa na tu ry: tru skaw ki
za to pio ne z bisz kop cie i ra bar bar na
tar cie. „Je sień” bo ga ta w za pa chy
i ko lo ry fun du je nam ko rzen ne muf -
fin ki z jabł ka mi, cia ste czka orze cho -
we z kar da mo nem. „Zi ma” to czas
in ten syw nych za pa chów ukry tych
w do mo wym za ci szu. No i wresz cie
„Mi łość” ciep ła, lep ka, słod ka, ca ła
cze ko la do wa. 

Część z prze pi sa mi po prze dzo na
zo sta ła nie zbęd ni kiem do mo we go cu -
kier ni ka, któ ry opi su je po trzeb ne ak -
ce so ria ku chen ne. Na ko lej nych stro -
nach zna laz ły się opi sy przy praw
i cha rak te ry stycz nych skład ni ków
wy pie ków. Jest też roz dział po świę -
co ny po ra dom, dzię ki któ rym pie cze -
nie i prze cho wy wa ne mo że stać się
prost sze. Na koń cu przy dat ny prze -
licz nik miar.

Każ dy prze pis ilu stro wa ny jest ma -
ły mi gra fi ka mi, przed sta wia ją cy mi
spo sób przy go to wa nia, tem pe ra tu rę
i czas pie cze nia, ilość po rcji, sto pień
trud no ści i wy gląd for my do pie cze -
nia. Jest też miej sce na no tat ki. Ca łość
zam knię ta w twar dej opra wie, po da -
na na do brym pa pie rze z wstą że czką
do za zna cza nia stron. Ce na: 69 zł. 

Ewa Wiś niew ska

Od drożdżowej
chałki po wszystko
w czekoladzie 

* Do sko na łych upo min ków za zwy -
czaj nie wy my śla się w osta t niej
chwi li. Do bry po mysł wy ma ga głów -
nie umie jęt no ści słu cha nia, a prze -
de wszyst kim ko rzy sta nia z pod po -
wie dzi

Two ja ma ma wspom nia ła kie dyś, że wi -
dzia ła pięk ną lam pkę do czy ta nia, ale
szko da jej pie nię dzy? Mąż pod czas wy -
pa du za mia sto za zdro ścił szwa gro wi
wy pa sio ne go śpi wo ra dla twar dzie li?
Nie pusz czaj ta kich uwag mi mo uszu.
Za pi suj mo de le, rób za ku py, gdy aku -
rat masz za strzyk go tów ki. Po tem mo -
żesz spo koj nie cze kać na Gwiazd kę.

Cze go po trze bu je oj ciec 

Je śli twoi ro dzi ce na u czy li cię, jak ob -
da ro wy wać in nych i przyj mo wać pre -
zen ty, masz uła twio ne za da nie. Oka -
żą prze cież ra dość choć by dla te go, że
pa mię ta łeś. Gdy ma ją prob le my ze
zdro wiem, a fi nan se zmu sza ją ich do
ciąg łych osz częd no ści, po myśl, jak im
po móc. Za dbaj o to, co naj waż niej sze.
Nad ciś nie niow co wi, któ ry nie do ro bił

się włas ne go apa ra tu do mie rze nia ciś -
nie nia, trze ba go ku pić. Cu krzy ko wi
– glu ko metr. Sprawdź, czy ten „ta ni,
pro mo cyj ny” nie ma przy pad kiem
dro gich pa sków dia gno stycz nych, któ -
re po tem mo gą znacz nie ob cią żać eme -
ryc ką kie szeń.

Sły sza łeś, że le karz za le cił oj cu sto -
so wa nie le cy ty ny al bo in ne go bez -
piecz ne go „do pa la cza” dla osób star -
szych, ale nie masz pew no ści, czy go
po słu chał? Nie po dej rze waj za raz, że
po pro stu o sie bie nie dba. Mo że mu
zwy czaj nie szko da pie nię dzy? Masz
oka zję być do brym Mi ko ła jem: zrób
so lid ny za pas spe cy fi ku i pięk nie za -
pa kuj. Ta ta to do ce ni.

A mo że coś dla dwoj ga 

Po myśl o pre zen cie dla dwoj ga: na
przy kład o we e ken dzie w spa. Twój
uko cha ny ca ły dzień sie dzi przy kom -
pu te rze, więc je go krę go słup aż pro si
się o pro fe sjo nal ny ma saż.

Nie znaj dziesz ani cza su, ani wy star -
cza ją cych fun du szy? Za dbaj przy naj -
mniej, by bli scy cie szy li się z two jej
obec no ści przy świą tecz nym sto le. Po -
dziel się obo wiąz ka mi, po staw na go -
tow ce, nie mu sisz upiec wszyst kich
ciast oso bi ście. Mo że ro dzi nie bę dzie
mniej sma ko wa ło, ale za to ty bę dziesz
bar dziej po god na.

ga ze ta.pl

Słuchaj bliskich,
wtedy trafisz
z podarkiem 

* Ku po wa nie na pre zent go to wych
ze sta wów kos me tycz nych to ra czej
pój ście na ła twiz nę, choć w ład nym
ko szy czku lub kos me tycz ce zwy kłe
my dło czy żel pod prysz nic wy glą da -
ją zachęcająco. To ku szą ce, ale czy
op ła cal ne? 

Ze sta wy pre zen to we, któ re ofe ru ją
skle py z kos me ty ka mi i per fu me rie,
za wie ra ją zwy kle od dwóch do pię ciu
pro duk tów tej sa mej mar ki. Ce ny wy -
da ją się atrak cyj ne, bo jed na lub dwie
rze czy do da wa ne są gra tis: żel pod
prysz nic, dez o do rant al bo bal sam,
a nie kie dy zwy kłe my dło, myj ka, świe -
czki. Oczy wi ście im bar dziej luk su so -
wy sklep, tym ze sta wy droż sze. Choć
kos me ty ki tej sa mej fir my moż na zna -
leźć w ze sta wie z dy skon tu i dro ge rii.

Bie dron ka

Ze staw kos me ty ków AA z że lem do
my cia i kre mem prze ciw zmar -
szczko wym kosz tu je 24,99 zł i jest
prze zna czo ny dla męż czyzn „z pa -
sją”. Nie wi dzę za leż no ści mię dzy
mę ską pa sją a mę ski mi zmar szczka -

mi, prze de wszyst kim jed nak nie
wiem, czy to sie opłaca, bo pro duk -
ty do stęp ne są tyl ko w ze sta wie. Ze -
staw z se rii AA dla pań – z że lem
pod prysz nic, dez o do ran tem i bal -
sa mem – kosz tu je 23,99 zł.

Ros smann (na zdjęciu)

Ce ny ze sta wów wa ha ją się od 16 do
80 zł. Pu deł ka lub ko szy czki za wie -
ra ją np. kos me ty ki na zi mę (krem,
bal sam i żel pod prysz nic), kre my
do pie lę gna cji twa rzy (na dzień i na
noc) al bo tusz do rzęs z pły nem do
de ma ki ja żu oczu. W ze sta wach kos -
me ty ki kosz tu ją mniej, bo czę sto je -
den z pro duk tów do da wa ny jest do
nich gra tis. Np. ze staw Gliss Kur,
któ ry za wie ra szam pon, dwie od -
żyw ki i la kier do wło sów, kosz tu je

39,99 zł. Za te sa me pro duk ty ku po -
wa ne po je dyn czo trze ba za pła cić
54,99 zł. 

TK Maxx

Ze sta wy by wa ją ku szą ce prze de
wszyst kim ze wzglę du na ele gan cki
wy gląd. Ty le że w przy pad ku kos me -
ty ków po win no być to ra czej spra wą
dru go rzęd ną. Np. za war tość wi kli no -
we go ko szy czka kos me ty ków mar ki
Ken neth spra wia wra że nie ob fi tej,
lecz wra że nie to wy wo łu ją też tak po -
spo li te pro duk ty jak zwy kłe my dło
w kost ce, żel pod prysz nic i dwie świe -
czki. W sie ci TK Maxx, w któ rej
wszyst kie pro duk ty są tań sze niż w fir -
mo wych skle pach, ze staw Ken neth
kosz tu je 129 zł (ce na ory gi nal na to aż
329 zł).

Wie le spoś ród pro po no wa nych ze -
sta wów kos me tycz nych za wie ra mar -
ki sze rzej nie zna ne. W opa ko wa niach
wy glą da ją luk su so wo, mo że się jed -
nak zda rzyć, że ja ko ścią nie wie le bę -
dą się róż ni ły od dar mo wych kos me -
ty ków ho te lo wych. Np. za kil ka na ście
la wen do wych kos me ty ków skom ple -
to wa nych pod mar ką Ho tel Pa ris Lie -
ge trze ba za pła cić 109,99 zł.

Sep ho ra

Wy bór ze sta wów jest ogrom ny,
a w wię kszo ści je den lub dwa pro duk -
ty (np. bal sam czy dez o do rant) do da -
wa ne są gra tis. Naj tań sze są kom ple -
ty kos me ty ków z se rii AA. Ten dla pa -
nów – z kre mem prze ciw zmar szczko -
wym i pe e lin giem – kosz tu je 39 zł. Za
naj droż sze trze ba za pła cić na wet kil -
ka set zło tych – np. pu deł ko od fir my
Re xa li ne z kre mem do twa rzy, ma se -
czką i że lem pod oczy kosz tu je 319 zł.

zk

Ze staw kos me ty ków na pre zent. War to? 
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Wojciech Mann „Kroniki
wariata z kraju i ze świata” 

Ir ra cjo nal ne opo wie ści po da ne przez zna -
ne go z bły skot li we go po czu cia hu mo ru
au to ra (wie lo let nie go dzien ni ka rza mu -
zycz ne go, współ twór cy „Za chwi lę dal -
szy ciąg pro gra mu”, pre zen te ra „Szan sy
na suk ces”), wcią ga ją od pier wszych
stron... wstę pu. Do czy tel ni ka wprze za -
baw nych hi sto riach po wra ca ją bo ha te -
ro wie ra dio wej „Trój ki”: Że laz ny Ka rzeł
Wa syl, pan He nio iDo ktor Wy cior. Na de -
ser po le ca my ko res pon den cję au to ra
zwy daw cą. Lek tu ra ab so lut nie obo wiąz -
ko wa. Wy daw nic two Znak, li sto pad 2012. 
Ce na ok. 25-30 zł 

Gra plan szo wa „Ko lej ka” 

Gra Ro ku 2012. Po wrót do re a liów co -
dzien ne go ży cia wPRL. Gra cze (od 2 do
5) mu szą wy słać swo ją ro dzi nę do skle -
pów iku pić wszyst kie to wa ry zwy lo so -
wa nej li sty za ku pów. Prob lem w tym,
że pół ki są pu ste i na to war trze ba cze -
kać, usta wia jąc się wko lej ce. Szan se gra -
czy zwię ksza ją kar ty „Mat ka zdziec kiem
na rę ku”, „Pan tu nie stał” czy „To war
spod la dy”, a zmniej sza ją spe ku lan ci
i „Po mył ka w do sta wie”. Do sko na ła za -
ba wa dla ca łej ro dzi ny i sen ty men tal na
pod róż do nie o dleg łej prze szło ści. Wy -
daw ca: In sty tut Pa mię ci Na ro do wej. 
Ce na ok. 70 zł 

Fi gu rów ki czy ho ke jo we? 

Ły żew nie trze ba re ko men do wać.
Prze ciw wa ga dla po chła nia nych tra -
dy cyj nie w nie bo tycz nych ilo ściach
świą tecz nych przy sma ków i do bra za -
ba wa. Do ku pie nia w skle pach spor -
to wych, m.in. w De cath lo nie. 
Ce na od 100 zł do 250 zł 

Kurs ro bie nia sus hi 

Kul to we i naj mod niej sze ja poń skie
me nu. Wszyst ko o sus hi, sas hi mi,
ma ki. Ten kurs to nie tyl ko moż li -
wość na u cze nia się, jak przy go to wu -
je się sus hi, ale rów nież oka zja, aby
w mi łej i we so łej atmo s fe rze spę dzić

czas przy wspól nym ja poń skim po -
sił ku. Na u ka kom po no wa nia sus hi
pod okiem do świad czo ne go ku cha -
rza. Dla jed nej oso by, waż ny przez
12 mie się cy, miej sce: War sza wa, Ka -
to wi ce, Kra ków, Po znań, Trój mia -
sto.
Ce na od 110 zł w Kra ko wie do 240 zł

we Wroc ła wiu

Ma saż 

Ide al ny dla tych, któ rzy chcą od po -
cząć po przed świą tecz nym za bie ga -
niu. Na po pra wę sa mo po czu cia i ja ko
od skocz nia od co dzien nych obo wiąz -
ków. Ga bi ne ty ma sa żu ma ją w ofer cie
ma saż ca ło ścio wy kla sycz ny, re lak sa -
cyj ny z uży ciem ma sła ka ka o we go, mo -
de lu ją cy ma saż bań ką chiń ską, ma saż
ple ców go rą cy mi ka mie nia mi al bo ma -
saż cze ko la do wy. 
Ce na od ok. 70 zł do 150 zł za go dzi nę 

Nur ko wa nie dla po cząt ku ją cych

Wi ta my w świe cie ryb. Do sko na ły spo -
sób, aby szyb ko po znać taj ni ki nur ko -
wa nia i za poz nać się z nie zbęd nym
sprzę tem. Ca łość trwa oko ło 1,5 go dzi -
ny, z cze go go dzi nę spę dza się w wo -
dzie. Wy star czy pod sta wo wa umie -
jęt ność pły wa nia. Cen trum nur ko we
Under wa ter.pl za pra sza na pod sta -
wo wy kurs nur ko wa nia już w stycz -
niu. 
Ce na za jęć 250 zł 

Do tań ca przy kom pu te rze 

„Dan ce Cen tral 3” – trze cia część mu -
zycz no-ta necz nej se rii na Ki nec ta to
prze de wszyst kim du żo mu zycz nych
hi tów do wy tań cze nia. Za wod ni cy
po wta rza ją przed Ki nec tem cho re o -
gra fię pio se nek, zdo by wa jąc w ten
spo sób pun kty. Gdy wy gi bas nam nie
wy jdzie – gra nam to za sy gna li zu je,

pod świet la jąc błąd na czer wo no. Tym
ra zem gra cze wy bio rą się w pod róż
po czte rech mu zycz nych de ka dach
(od lat 70. do dziś). Je śli już wszyst ko
wy tań czy my, a ma my po przed nie
czę ści gry – moż na prze nieść z nich
ka wał ki do no wej pro duk cji. War to
wy pa try wać pa czek z do dat ko wą mu -
zy ką (nie dłu go bę dzie moż na po tań -
czyć przy „Gan gnam Sty le”!). Pro du -
cent: Har mo nix Mu sic Sy stems, od
12 lat. 
Ce na ok. 170 zł 

„Przy ja cie le” 

Pa kiet se zo nów 1-10 po raz pier wszy
na Blu-ray, na ra zie tyl ko w wer sji ory -
gi nal nej do ku pie nia np. na bry tyj -
skim Ama zo nie, ale dla fa nów se ria -
lu o szóst ce przy ja ciół z No we go Jor -
ku to na pew no nie prze szko da. Cyf -
ro wo od świe żo ne wszyst kie se zo ny,

czy li 236 od cin ków mi łos nych, za wo -
do wych, ro dzin nych pe ry pe tii Chan -
dle ra, Joe ya, Mo ni ki, Phoe be, Ra chel
i Ros sa w jed nym pu deł ku, do te go 22
go dzi ny do dat ków (w tym dwie zu -
peł nie no wych) spra wią fraj dę nie tyl -
ko mi łoś ni kom se ria lu, ale pew nie
spo rej gru pie trzy dzie sto pa ro lat ków,
któ rzy z „Przy ja ciół mi” do ra sta li. A je -
śli cho dzi o hu mor i re la cje mię dzy -
ludz kie, ten se rial w ogó le się nie sta -
rze je. 
Ce na 120 fun tów (ok. 620 zł) 

Coś słod kie go dla wy bra ne go 

Cze ko lad ki Cho co box są wy ko na ne na
spe cjal ne ży cze nie i z do wol nym na pi -
sem. Róż no rod ność kształ tów i form.
Do bry pre zent, za rów no dla nie go, jak
i dla niej. Na wet je śli nie są ła su cha mi.
Ce na od 44 do 120 zł 

ros, pcm

Pre zent nie mu si być jed no o so bo wy 
Ta ta na głos po czy ta Woj cie cha Man na, z ma mą sko czy my na ma saż go rą cy mi ka mie nia mi, a ra zem go dzi na mi po prze py cha my
się w skle pie z PRL-u, czy li gra jąc w „Ko lej kę”
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*Choć ob da ro wy wa nie pre zen ta mi
pra cow ni ków nie jest obo wiąz ko we,
do brze pa mię tać, że wpły wa na ich
mo ty wa cję i przy wią za nie do fir my.

Na po czą tek do bra in for ma cja – jak
wy ni ka z ba da nia In sty tu tu ARC Ry -
nek i Opi nia – sied miu na dzie się ciu
pra co daw ców wrę cza swo im pod wład -
nym pre zen ty z oka zji świąt Bo że go
Na ro dze nia.

Pra cow ni cy są za do wo le ni, choć
część na pew no się za sta na wia, dla -
cze go szef po pro stu nie dał im pre -
mii. Od po wiedź jest pro sta – świad -
cze nia po zap ła co we nie pod wyż sza -
ją pod sta wy wy na gro dze nia. Ma to
zna cze nie przy na li cza niu ek wi wa -
len tu ur lo po we go oraz kwo ty za sił -
ku cho ro bo we go i ma cie rzyń skie -
go. Do dat ko wo np. ku po ny po da -
run ko we fi nan so wa ne z Za kła do we -
go Fun du szu Świad czeń So cjal nych

nie zwię ksza ją pod sta wy wy mia ru
skła dek ZUS. Ich za kup nie po wo -
du je obo wiąz ku po dat ko we go w ro -
zu mie niu prze pi sów usta wy o po -
dat ku VAT, a ich war tość to dla za -
kła du pra cy koszt uzy ska nia przy -
cho du.

Po za kwe stią prak tycz ną ku po wa nie
pre zen tów z ob sza ru świad czeń po -
zap ła co wych ma jesz cze jed ną, klu -
czo wą za le tę – to za zwy czaj uni -
wersalne upo min ki, któ re pra cow ni -
cy są w sta nie do sto so wać do swo ich
po trzeb. Z an kie ty prze pro wa dzo nej
przez Ga ze ta Pra ca.pl na po cząt ku li -
sto pa da wy ni ka, że wię kszość pra cow -
ni ków, któ rzy kie dy kol wiek otrzy ma -
li bo ny pie nięż ne, wy ko rzy sta ła je na
sfi nan so wa nie świąt i pre zen ty dla naj -
bliż szych. Res pon den ci przy zna li, że
znacz nie od cią ży ło to ich na pię ty pod
ko niec ro ku bu dżet.

To, na co zo sta ną spo żyt ko wa ne bo -
ny pie nięż ne, za le ży od ob da ro wa -
nych, jed nak je że li pra co daw ca chce
za po mo cą pre zen tu np. pod nieść ja -
kość ży cia pra cow ni ków, mo że sko -
rzy stać z in nej ofer ty. Osta t nio na ryn -
ku po ja wi ły się kar ty ofe ru ją ce moż li -
wość ko rzy sta nia z naj szer szej ofer ty
za jęć spor to wo-re kre a cyj nych za rów -
no w Pol sce, jak i za gra ni cą.

Co wię cej, da ją one rów nież moż li wość
zor ga ni zo wa nia cza su wol ne go bez prak -
tycz nie żad nych ogra ni czeń. Przy ich
uży ciu moż na iść do ki na, te a tru, na kon -
cert, wy sta wę, do fil har mo nii lub ope -
ry. Ela stycz ność roz wią za nia po le ga na
tym, że wszy scy pra cow ni cy mo gą otrzy -
mać świad cze nie i sa mi wy bie ra ją, z ja -
kiej for my ak tyw no ści chcą ko rzy stać
– spor to wej, kul tu ral nej czy jesz cze in -
nej, ja ką pra co daw ca wy bie rze.

Ga ze ta Pra ca.pl

Od sze fa przy jem ne z po ży tecz nym
Wię kszość de cy du je się na coś z ofer ty świad czeń po zap ła co wych: bo ny pie nięż ne i po da run ko we, do dat ko we ubez pie cze nia,
abo na men ty me dycz ne, sy ste my eme ry tal ne, pro gra my spor to we i kul tu ral ne

* Twój bli ski lu bi zwie rzę ta, ale nie
ma wa run ków, by miesz kać z psem
czy ko tem? Za fun duj mu pod cho in -
kę wir tu al ną adop cję 

W Przy tu li sku zwie rząt w Głow nie
(woj. łódz kie) do 31 grud nia mo że my
wy ku pić dla bli skiej oso by mie sięcz -
ną wir tu al ną opie kę nad psem lub ko -
tem (dla opie ku nów nie peł no let nich
ro dzi ce przy go to wu ją za świad cze nie).
Na stro nie in ter ne to wej przy tu li -
sko.glow no.pl z ga le rii Hau lub Miau
wy bie ra my zwie rza ka, wy peł nia my
for mu larz i prze sy ła my na kon to da -
ro wiz nę. Na stro nie in ter ne to wej obok
imie nia psa po ja wią się da ne no we go
wir tu al ne go opie ku na. Wir tu al ny opie -
kun mo że re gu lar nie od wie dzać zwie -
rza ka, wy cho dzić z nim na spa cer, ba -
wić się, uczest ni czyć w je go szko le -
niach. Nie mo że jed nak za brać go na
kil ka dni do sie bie. – To był by dla zwie -
rzę cia bar dzo du ży stres. To nie za baw -
ka – pod kre śla Ka ta rzy na Ku char ska
z przy tu li ska.

A co, je śli znaj dzie się ktoś, kto bę -
dzie chciał przy gar nąć na sze go pu pi -
la na sta łe? – Wia do mo, że naj waż niej -
sze jest, by psu czy ko tu zna leźć ciep -
ły, faj ny dom. Dla te go wir tu al ni opie -
ku no wie za zwy czaj się bar dzo cie szą,
gdy to się uda je – mó wi Ku char ska.

Wir tu al na adop cja nie jest zo bo wią -
zu ją ca. Oso ba, któ ra do sta nie od nas
ta ki pre zent, sta nie się opie ku nem tyl -
ko na mie siąc. Póź niej mo że kon ty nu -
o wać adop cję. Wy so kość da ro wiz ny
jest do wol na.

Wir tu al ną adop cję pro po nu ją też in -
ne schro ni ska dla zwie rząt, np. schro -
ni sko w Ło dzi przy ul. Mar mu ro wej 4.
Nie we wszyst kich jed nak bę dzie my
mo gli bez prze szkód od wie dzać i wy -
pro wa dzać swo je go pu pi la. W nie któ -
rych schro ni skach rów nież wy so kość
ce ny za wir tu al ną adop cję bę dzie okre -
ślo na w re gu la mi nie.

zk

Coś i dla pa na,
i dla psa

Pracownicy są zadowoleni z firmowych prezentów, choć często zastanawiają się,

dlaczego szef po prostu nie dał im premii
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WAE 1

 OSOBY STARSZE - lekarz GERIATRA 
porady, konsultacje , wizyty domowe  
NZOZ Przychodnia Wolska tel 606 143 677  

Rezonans magnet., tomografia komp. pełen 
zakres, szybko, NFZ, Warszawa 22 2591000 

HIPPOLIT przyjazna stomatologia.Również 
w niedzielę 9 i 16 grudnia .Tel. 22 251 04 09 

Promocja-znieczulenie gratis, przegląd 
stomatologiczny gratis, zdjęcie kamienia 
ultradźwiękami gratis, najlepsze wypełnienie 
estetyczne zęba 100zł, usunięcie zęba 100zł, 
korona porcelanowa 500zł, proteza całkowita 
500zł, proteza szkieletowa i elastyczna 
1000zł. KEN-DENT Gabinet Stomatologiczny 
Grażyna Pietrzykowska-Ćwiek Metro Natolin 
AL.KEN 47 tel. 691 427 809. 

PROTEZY z miękką wyściółką, 
bezklamrowe, szkieletowe z przyssawkami, 
korony tanio 694 898 532 

TANIO SZYBKO GWARANCJA 602646986 
Protezy zębowe, Proteza całkowita 300zł, 
Proteza szkieletowa 500zł, naprawa protez. 

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99 

A.MASAŻYSTKA Kasia Bródno 504760651 

AMonika B„9” 35l.prv.Bródno;503090775 

A-Z * masaż sama Targówek 881 738 030 

BABCIA - MASAŻ 881 236 218 

Drobna filigranowa 516 624 996 

40ka bez ograniczeń full 509 735 244 

MASAŻ AKTYWNY 508 900 354 

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99 

Masaże i nie tylko 22 848 77 10 Mokotów 

*Masaż i nie tylko u Oli 228489999 Mokot  

MASAŻ NA 4 RĘCE 536 226 521  

Masaż profesjonalny Ola 535 293 881 

MASAŻ RELAKS ODPRĘŻ. 519811429 

MASAŻ-SUPER 120 zł 505 530 015 

Masażystki bez zahamowań 505 875 673 

Masaż z niespodzianką 534 59 05 21  

Mega relaks priv Ochota 516636448 

Młodziutka Nastka B5 . 502 967 273 

Nowa ruda B„5”42l. Bródno;798 311 987 

Odlotowy masaż Legionowo 500 532 413 

Odprężający masaż 606 585 603 

Promocyjny masaż świąteczny 503993380 

Rozgrzewająca masażystka 690 547 474 

Super-masaż z Łotyszką 798-395-451 

szczupłe * puszyste 848 77 10 Mokotów 

Uległa masażystka 19 Tel. 513-225-170 

Zmysłowe odprężenie Mokotów 500629776 

DOM OPIEKI - rodzinny, tel., 22 613-09-02 

Dom Opieki RÓŻA Łomianki 22 751 61 57 

DOM OPIEKI w Aninie, tel., 22 612 76 63 

Medium/Afrykański Jasnowidz-Hamba Diaby 
Rozwiązuje wszelkiego rodzaju problemy. 
Miłość, praca, sprawy rodzinne, prawne, 

impotencja, zdjęcie uroku etc. Pełny 
profesjonalizm i gwarantowana skuteczność. 

789 263 445 (W-wa centrum) 
mr.diaby@live.fr / Hamba Diaby Facebook 

Fiat Albea 2005 r. bezwypadkowy, 
zadbany, serwisowany 512 279 761 

KUPIĘ MERCEDESA "KACZKĘ" 208, 307, 
310, 408, 608 itd. Stan obojętny 510 280 713 

Kupię Mercedes 124, 190, stan obojętny 
510 280 713, 517 162 039 

Kupię: Polonez, Fiat 125P, Łada, KAŻDY 
stan obojętny, 510 280 713, 517 162 039 

KUPIĘ - złomowanie aut do 1 tyś zł 
510 280 713, 517 162 039 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAA Autokasacja całe uszkodzone gotówka 
zaświadczenie 0 504 048 769 

AAAAA AUTA KAŻDE CAŁE, KASACJA 
ZAŚWIADCZENIA 508 472 720 

AAA AUTOKASACJA 
GOTÓWKA OD RĘKI, PŁACIMY DO 1000zł 

ZAŚWIADCZENIE 0 500 480 500 

AaaAUTO SKUP WARSZAWA 501 291 812 

Auta drogie kupię,PILNE,507140012 

AUTO każde KUPIĘ niezależnie od stanu  
i rocznika, także nieopłacone, sprawne i 
niesprawne, za GOTÓWKĘ, tel. 516 985 073  

Auto kupię każde z lat 90/2012 
Super ceny, gotówka 500666553 

Auto - skup po 1990 r. 
gotówka 500 540 100 

Kupię każde auto w każdym stanie 
Tel.,519 353 990 

Kupię każde, zwalniam z OC, 510 280 713 

Uszkodzone, zniszczone,785 450 565 

Wypożyczalnia samochodów 515 402 420 

AAAA Kurs LICENCJA ochrony 603600255 

Agencja Ochrony zatrudni INSTALATORA 
SYSTEMÓW CCTV,SSWiN.Wymagania: 
wykształcenie średnie, prawo jazdy. 
tel. 22 654-30-11 

A Zatrudnimy DO SPRZĄTANIA z II grupą 
lub z umiarkowaną niepełnosprawnością 
Praca w Warszawie. Oferujemy: Etat, premia, 
refundacja zakupu leków, ryczałt na dojazdy 
do pracy.Tel.502187430, 515747886; W-wa,  
ul. Czerniakowska 71, VI piętro pok. nr 611 

Do ochrony z licencją POF rejon gminy 
Nieporęt - tel. 603 951 548, 22 548 90 35 

Ekspedientki zatrudnię „Fructus” warzywa-
owoce ul. Mokotowska 52A 1800-1930 

KIEROWCÓW KAT. C+E, WŁASNA DZIA- 
ŁALNOŚĆ, KARTA KIEROWCY 501 044 392 

Koleżankę na prywat.z zamie.515648300 

KOLEŻANKI NA PRYW. SUPER WARUNKI 
797 415 927 

Manikiurzystka z własną bazą klientów 
Powiśle Żoliborz bardzo dobre warunki pracy 
792-606-027 

Masażystkę na pryw. z zamiesz.530503732 

Masażystki bez doświadczenia, 10-22  
SUPER ZAROBKI, 22 848 77 10, PILNIE 

Masażystki, dobre warunki, 516 779 915 

MEDSERWIS.PL poszukuje do działu 
HANDLOWEGO/MARKETINGU 

CV na adres: praca@medserwis.pl 

Osobę do sprzątania przychodni (Wilanów), 
6 godzin dziennie (6:00-10:00 i 16:00-18:00), 
9,5 zł. brutto/godz. Tel. 22 498 66 51  
“Oferta pracy tymczasowej nr lic. 386” 

Praca dla służby porządkowej z licencją. 
Stawki od 10-14 zł. Tel: 22 666 29 52 
biuro@dragonochrona.com.pl  

Współpraca z www.biurotiens.pl, zarób 
dodatkowe pieniądze bez konieczności 
codziennego "wychodzenia do pracy". 

Dzwoń od godz.10:00; 22 215 61 72,  
22 215 61 73, 502 152 582 

ZADBANE PANIE 300 DZIEŃ 506 629 516 

Z licencją POF - ochrona obiektów 
obowiązkowej ochrony - tel. 22 548 90 35  

FREE ENGLISH BIBLE TALKS, 
EVERY FRIDAY 18:30-19:30.  PROFI -
LINGUA ALEJE JEROZOLIMSKIE 27. 
EVERYONE IS WELCOME! 

Angielski, nauczyciel liceum, korepetycje  
matura, egzaminy gimnazjalne, 
tanio, dojeżdżam, tel. 606 432 003 

MAT-FIZ pedagog DOJAZD 22 815 24 71 

Komputerowe 692 339 647, 501 028 204 
Bezpłatne dla osób +60 lat. 

BP 49mĂ wł. Warszawa Mokotów 504479482 

BP 2 pok. 48 m2, widna kuchnia, balkon, X p. 
blisko Łazienek, 22 815 38 92 ; 515 99 66 25 

BP PILNIE ATRAKCYJNA CENA 148 mĂ  
II p. 5 pok. 2000 r. ŻYTNIA, SKWER 

WYSZYŃSKIEGO, ŁADNE 795 985 835 

BP Pilnie 37 m2 2pok. Bankowy 601 361 334 

34m2 2pok. Deotymy, 206 tys. 509 123 306 

BPPilnie atrakcyjne mieszkanie 3pok. - 70m2 
w atrakcyjnej cenie w Otwocku. 509 894 850 

BPUrsynów Puławska/Las/Żołny 601204073 

5 działek budowlanych 50km od W-wy 
a45 zł/mĂ, prąd, woda, tel. 602 344 911 

 Działki nad jeziorem 145km od Warszawy 
11 zł/m2, tel. 605 099 422 

2 pokojowe rozkładowe. Bemowo koło 
Tesco. Cena 1250 zł + opłaty.Tel: 692 705 967 

BP 40mĂ 1350zł Tarchomin, 504 082 662 

48m2 meble, agd, kaucja, 22 612 16 82 

30m2 Marszałkowska 6490297, 502848627 

BP 3 pok. bez mebli, metro 608 260 519 

BP 18m samodz. AGD Bemowo 500021179 

Kwatery 370zł/os/miesiąc. tel. 784 443 525 

Aaaaaaaaaaaaaaa KUPIĘ lub WYNAJMĘ 
każde 1, 2, 3 pok. PILNIE; 22 616 30 90 

Aaaaaaaaaaaa BEZ PROWIZJI 673 05 50 

Aaaaaaaaaaa SZYBKO wynajmę, 6201785 

Aaaaaaa Wynajmę każde pilnie 502215555 

AaAaAa PILNIE DO SZYBKIEGO 
WYNAJMU I SPRZEDAŻY 514 015 200 

Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! 228396418 

Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, 228396418 

A Chcesz wynająć od Dziś ? 502 215 555 

Każde mieszkanie wynajmiemy 793210470 

KUPIMY każde mieszkanie 793 210 470 

Pilnie wynajmę każde bez prowizji 8396418 

Sprzedam GARAŻ własnościowy (księga 
wieczysta), ul. Saska 4A, tel. 692 750 319 

Sprzedam pawilon 15 m2 - z mediami,  
róg Wałbrzyska/Puławska - Pasaż 
Smyczkowa, 20 tys. zł 609 99 67 96 

Wynajmę atrakcyjny lokal 60 m2, Warszawa 
Nowy Świat, 9000zł netto+opłaty. 692 705 967 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaa TELEWIZORY, każdy typ, solidnie  
Dojazd gratis, tanio GWARANCJA 663 42 97 

AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTV 
SONY PHILIPS inne, tanio 663 15 02 

Aaaaaaa PRZEPROWADZKI,UTYLIZACJA 
I MONTAŻ MEBLI I AGD. Tel. 789 158 417 

Aa Przeprowadzki małe duże 602 747 264 

Aa Przeprowadzki małe duże 602747264 

ANTENA montaż. 601867980; 22/6650489  

ARROW SYSTEM!Żaluzje,rolety,bramy,kra- 
ty rolowane,okna PCV, 612 73 84, 602270944 

Lodówek niedrogo 602 272 464;    842 97 06 

PRALKĘ LODÓWKĘ 601 963 286 

AA GIPSY malowanie gwar.Vat 602242897 

ABC REMONTY www.oleba.pl 796 329 415 

C-Cyklinowanie, Malowanie 601652879  

Cyklina*lakier*układam,bezpył.,503630035 

GLAZURA gipsy malowanie 519 598 715  

Glazura, hydraulika, remonty t.509 407 817 

GLAZURA, REMONTY, TEL. 603 067 816 

Gładź, malowanie, zab. g-k 501 292 678 

 GŁADŹ MASZYNOWA, malowanie, 
tel., 602 332 965 

,,H” Awarie gaz glazura mal. 608-125-348 

HYDR. GAZ PIECE KOMINY, 696 321 228 

MAAALARZ EKSPRES 6ZŁ, 502 255 424 

Malarska gładź, tapeta 502 061 942 

MALOWANIE gipsy gwaran. vat 602242897 

MALOWANIE I SPRZĄTANIE DWA DNI 
KAŻDE MIESZKANIE 507 964 505 

Malowanie, tapeta, osobiście 694 065 757 

PŁYTY G/K-PODDASZA 502-061-942  

 REMONTY WYKOŃCZENIA kompleksowo 
tel., 602 332 965 

TYNK CEM.-WAP. Mamy nagrzewnice, 
tel., 602 332 965 

Drewno kominkowe 500 505 510 

DREWNO rozbiórkowe, dowóz 506223080 

Sprzed. wózek inwalidzki 350zł;790618601 

AAAAAAA ZNACZKI POCZT. 516 400 434 

aaaaaANTYKWARIAT KSIĄŻKI 666923218 

aaaa SKUP KSIĄŻEK 509 20 40 60 aaaa 

a Monety, odznaki 692 400 175 Andersa 18 

Antyki KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ, stare meble, 
obrazy, srebra, platery, monety, militaria,  
Tel. 696 508 057 

Antykwariat, książki, dojazd, 608 885 800 

Kupię antyki obrazy platery srebra zegarki 
militaria porcelana monety brązy Antykwariat 
ul. Dąbrowskiego 1 22 848 03 70, 601352129 

KUPIĘ PŁYTY GRAMOFONOWE I CD 
JAZZ ROCK KLASYKA TEL.609-155-327 

Kupię stare etykiety piwne, butelki, kapsle, 
podstawki, stare szklanki i kufle, 695 430 368 

SKUP BIBELOTY, STAROCIE 500 808 909 

SKUP KSIĄŻEK 501 561 620 

SKUP złomu (maszyn wraków piecy grzej- 
ników i in.)demontaż dojazd 506 223 080 

SREBRO KUPIĘ bdb CENA 506 959 445 

TOKARKI frezarki obrabiarki 602 495 495 

ZŁOM piece kaloryfery, rury, wanny, wraki 
samochodowe, inne. Dojazd 503 711 500  

Ale szybka gotówka - nawet 5000 zł 
na Święta! Proste zasady, 
bez zbędnych formalności. 

Provident: 600 400 800 
7 dni w tygodniu 7:00-21.00  

Pożyczki gotówkowe tel. 793 743 207 

Chwilówki Pożyczki. 
Bez BIK 

Konsolidacja Kredytów do 150 000 zł, 
Specjalna oferta dla firm. 

Prometeusz Kredyty 
Warszawa, ul. Wolska 68/72 

Tel. 22 632 14 69 

POŻYCZKA POD ZASTAW 
NIERUCHOMOŚCI (hipoteki)  

bez przenoszenia własności, bez wymel-
dowania, bez przedpłat, z zadłużeniami. 
Tel. 602 303 202. Szczegółowe warunki: 

www.bezpieczna-pozyczka.pl 

Wykupię mieszkanie na własność w 
zamian za dożywotnią rentę  

Tel.,511 938 545 

ODSZKODOWANIA. Tel. 535 930 071 

USŁUGI PRAWNE Tel.: 22 254 35 36  

 Zakładanie i obsługa spółek.  
Kancelaria prawna. tel. 537 471 790 

DH. Sezam 511 820 490, 50zł 10 faktur 

Aaaaaa Przeprowadzki tanio 602 747 264 

Aaa Przeprowadzki tanio 602 747 264 

Aa Wyburzę*Wykopię*Wyrównam*Dowóz 
piachu, czarnoziemu, tel., 602 664 984 

 Kontener na gruz, śmieci, 600 964 136 

         PRZEPROWADZKI !!!    TANIO !!!  
                  www.fenix-vip.pl  501 706 300  

Transport-meble AGD inne 501740221 

Opróżnianie piwnic strychów garaży i 
innych wywóz mebli śmieci, gruzu 503711500 

PRANIE DYWANÓW 606 232 662 

SPRZĄTANIE piwnic, garaży, wywóz 
gruzu, mebli AGD, śmieci, i inne 506 223 080 

www.pranie-dywany.pl tapicerki 606301976  

 MIKOŁAJ aktor profesjonalnie 501016183 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24h 
DOJAZD 0zł SERWIS TANI 501 594 190 

AAAAAAAA 24h TANI S. KOMPUTEROWY 
18zł/h, pisemna gwar., dojazd 0zł. 503 432 422 

Aaaaaaa TANI SERWIS KOMPUTEROWY  
DOJAZD I EKSPERTYZA Ozł 504 617 837  

Bożenarodzenie na podlaskiej wsi 
gospodarstwo agroturystyczne zaprasza.  
Tel. 667 393 575                  
WWW.ZAGRODAOSOCZNIKOW.PL 

a Sylwester 2012/2013 wynajem kelnerów, 
barmanów, kucharzy. Warszawa i okolice; 
tel.501045254;kontakt@obslugakelnerska.pl 

32219941
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Imieniny obchodzą: Ambroży, Marcin

* * Rzu ca ją cy Los An ge les La kers
w me czu z New Or le ans Hor nets
prze kro czył ba rie rę 30 tys. zdo by tych
pun któw w NBA. 34-la tek jest pią -
tym ko szy ka rzem w hi sto rii, któ ry te -
go do ko nał, ale naj młod szym

Przed me czem do gra ni cy 30 tys. pun -
któw Bry an to wi bra ko wa ło za led wie
13. Te hi sto rycz ne zdo był pod ko niec
dru giej kwar ty, gdy zbiegł z pra we go
skrzy dła, mi nął dwóch ob roń ców
i w po lu trzech se kund rzu cił nad środ -
ko wym Hor nets Ro bi nem Lo pe zem.
W ca łym me czu Bry ant rzu cił 29 pkt,
a La kers wy gra li 103:87. 

Wcześ niej mi ni mum 30 tys. pun -
któw rzu ci li w ka rie rze: Wilt Cham -
ber la in, Ka re em Ab dul-Jab bar, Karl
Ma lo ne oraz Mi cha el Jo ra dan, ale
-  bi jąc tę gra ni cę - by li star si. Bry ant
w śro dę miał do kład nie 34 la ta i 104
dni. – Czu ję ogrom ną du mę. Zna leźć
się obok tak zna mie ni tych na zwisk
to coś eks tre mal nie spe cjal ne go – po -
wie dział. Gra ni cę prze kro czył w spot -
ka niu prze ciw ko dru ży nie, któ ra wy -
bra ła go w draf cie, a nie dłu go póź niej
od da ła do La kers w wy mia nie za Vla -
de Di va ca.

Do tej po ry naj młod szym 30-ty sięcz -
ni kiem był Cham ber la in, któ ry ba rie -
rę prze kro czył ma jąc 35 lat i 179 dni.
Ma lo ne i Ab dul-Jab bar 30 ty się cy rzu -
ci li w wie ku 36 lat, a Jor dan miał aż 38
lat i 321 dni. Z dru giej stro ny, je śli wziąć
pod uwa gę licz bę ro ze gra nych me -
czów, to Bry ant był z tej piąt ki naj wol -

niej szy – gra ni cę 30 tys. pun któw prze -
kro czył w 1179. spot ka niu. Naj szyb ciej
30 tys. pun któw zdo był Cham ber la in
(941 me czów), a na stęp nie Jor dan
(960), Ab dul-Jab bar (1101) i Ma lo ne
(1152). 

Mecz Bryan ta ob ser wo wał z try bun
ko mi sarz NBA Da vid Stern. – Chcia -
łem uścis nąć je go dłoń ze wzglę du na
ta lent i ogrom ną wo lę wal ki. Na le ży
mu się miej sce na pie de sta le obok ta -
kich gra czy jak Jor dan – po wie dział.

Wie lu ko szy ka rzy po gra tu lo wa ło mu
na Twit te rze, w tym Sha qu il le O’Ne al,
któ ry zdo był z Ko be’m trzy ty tu ły
w La kers, ale z Bry an tem miał dość
skom pli ko wa ne re la cje, a tre ner La -
kers Mi ke D’An to ni za żar to wał: – 30
ty się cy pun któw? To zna czy po pro -
stu, że on jest już sta ry.

Co da lej? Choć mo że być mu cięż -
ko do go nić naj lep sze go strzel ca w hi -
sto rii Ab dul-Jab ba ra (38367 pun -
któw) czy dru gie go w kla sy fi ka cji
Ma lo ne’a (36928 pun kty), to osią gnię -
cia Jor da na (32292) i Cham ber la i na
(31419) są w za sa dzie na wy cią gnię -
cie rę ki. Je śli Bry ant utrzy ma wy -
śmie ni tą for mę strze lec ką z te go se -
zo nu (śred nio 28,5 pkt na mecz), to
na czwar te miej sce w kla sy fi ka cji
wsko czy jesz cze w tym se zo nie,
a trze ci bę dzie je sie nią 2013 r. Je śli
je go śred nia spa dła by do oko ło 
24 pkt na mecz, wte dy na wy prze -
dze nie Cham ber la i na po trze bo wał -
by 60 me czów, a Jor da na 96.

Mi chał Ow cza rek

Ko be Bry ant naj młod szym 
„trzy dzie sto ty sięcz ni kiem”

Newsdnia
- Euro 2020 odbędzie się na całym kontynencie, w najważniejszych 

europejskich miastach - ujawnił sekretarz generalny UEFA Gianni Infantino. Dotychczas turniej

organizowano w jednym lub dwóch krajach. Za cztery lata turniej odbędzie się we Francji.

sport

Ar tur Brzo zow ski, rb

Le gia ma o sie dem pun któw wię cej od
Le cha, oosiem od Po lo nii oraz Gór ni ka
iodzie sięć od Po lo nii oraz Ślą ska. Wios -
ną, z zes po łów czo łów ki, na wy jeź dzie
gra tyl ko der by. Dla te go Wroc ław wy da -
je się osta t nią twier dzą, któ ra mo że spo -
wol nić marsz war sza wia ków po pier -
wszy od 2006 ro ku ty tuł. Je śli Le gia wy -
gra, wios ną ra czej nie na le ży spo dzie -
wać się du żych emo cji w wal ce o zło to.

W War sza wie chu cha ją na zim ne
i – pa mię ta jąc, w jak bez myśl ny spo -
sób le gio ni ści prze gra li mi strzo stwo
– w grud niu nikt nie mó wi o ty tu le. We
wto rek na tre nin gu tre ner Jan Ur ban
przy pom niał za to ma jo wą fe tę na
wroc ław skim Ryn ku, pod czas któ rej
pił ka rze Ślą ska śpie wa li ob ra źli we pio -
sen ki o Le gii.

Mecz ma wie le pod tek stów – w lu tym
Le gia roz bi ła Śląsk we Wroc ła wiu 4:0,
w sierp niu Śląsk cie szył się przy Ła -
zien kow skiej ze zdo by cia Su per pu cha -
ru. Osta t nio wza jem ne ani mo zje ucich -
ły. Do Le gii wró cił spo kój dzię ki wy ni -
kom i pra cy tre ne ra Ur ba na. W Ślą sku,
zaj mu ją cym szó ste miej sce w ta be li,
spo koj nie nie jest. Szat nią wstrzą sa ły
wy bu chy, na bo i sku też iskrzy.

Mi strzo wie Pol ski to chy ba naj bar -
dziej nie prze wi dy wal ny li go wiec se zo -
nu. Ma ją ogrom ne wa ha nia for my, ich
wy ni ki cza sem aż szo ku ją. Eki pa cze -
skie go szko le niow ca Sta nis la va Le ve -
go po tra fi ła prze grać u sie bie 1:3 z be -
nia min kiem Pia stem czy po lec 0:2
wder bach re gio nu z Za głę biem. Wmię -
dzy cza sie roz bi ła 3:0 Po goń w Szcze ci -
nie. Ty dzień te mu iden tycz ny wy nik
przy wioz ła z Po zna nia. Sen sa cyj ne 3:0
z wi ce li de rem Le chem po prze dzi ły:
nie wia ry god na po raż ka z Wi słą w Kra -
ko wie, kie dy Śląsk naj pierw nie wy ko -
rzy stał kar ne go, a go la stra cił w osta t -
niej ak cji me czu i nie sa mo wi ty mecz
z Ja giel lo nią, w któ rym wroc ła wia nie
pro wa dzi li 3:0, gra li z prze wa gą za wod -
ni ka i... zre mi so wa li 3:3!

Po za bo i skiem jest nie mniej efek tow -
nie. Na tre nin gu Łu kasz Gi kie wicz
krzyk nął po noć do Pa tri ka Mra za „z pi -
ja ka mi nie gram”. Sło wac ki ob roń ca
był pod wpły wem al ko ho lu i klub na -
tych miast roz wią zał z nim kon trakt.
Ra da dru ży ny po tę pi ła w oświad cze -
niu za cho wa nie Mra za, ale rów no cześ -
nie skry ty ko wa ła do no si ciel stwo, za -
zna cza jąc że naj waż niej sza jest jed -
ność. Od tej po ry za po da nie pił ki do
Gi kie wi cza pod czas tre nin gu jest ka -
ra fi nan so wa – usta lo na przez gra czy

Ślą ska. Zi mą bra cia Gi kie wi czo wie
odej dą z klu bu.

– Nie wiem, ja ka atmo s fe ra pa nu je
w Ślą sku, ale po osta t nim me czu, wy -
gra nej z Le chem, pew nie zna ko mi ta.
To jed nak nie mo ja spra wa. Prze cież
ju tro my mo że my mieć po dob ne prob -
le my – prze strze ga tre ner Le gii, któ ry
jed nak ich na ra zie nie ma. Le gia daw -
no nie gra ła tak rów no. Je dy na w po -
raż ka w li dze – 1:2 przy Ła zien kow skiej
z Ja giel lo nią – w War sza wie trak to wa -
na jest ja ko wy pa dek przy pra cy. Po -
za nią od po cząt ku paź dzier ni ka, czy -
li w oś miu ko lej nych ko lej kach, Le gia
wy gry wa wszyst ko.

Dzi siej szy mecz mo że być po że -
gna niem Se ba stia na Mi li. Naj lep szy

pił karz i ka pi tan Ślą ska ma kon trakt
do 30 czer wca 2013 r. Klub nie ma
pie nię dzy na pod pi sa nie no wej umo -
wy ze świet nym po moc ni kiem, więc
Mi la nie wy klu cza trans fe ru już zi -
mą. Prze ciw ko Le gii Śląsk za gra
w naj sil niej szym skła dzie. Kon tu zjo -
wa ny jest tyl ko skrzy dło wy Syl we -
ster Pa te juk, któ ry osta t nio był w sła -
bej for mie. Le gia za gra w ta kim sa -
mym usta wie niu, jak w osta t nim me -
czu z Ru chem, w tym z trze ma mło -
dy mi po moc ni ka mi (22-let nim Ja ku -
bem Ko sec kim, 21-let nim Da nie lem
Łu ka si kiem i 20-let nim Do mi ni kiem
Fur ma nem), któ rzy do sta li po wo ła -
nia na to wa rzy ski mecz re pre zen ta -
cji z Ma ce do nią. *

Śląsk – osta t nia 
na dzie ja li gi
Je śli mistrz Pol ski po ko na mi strza je sie ni, wal ka o ty tuł znów bę dzie otwar ta.
Wy gra na Le gii we Wroc ła wiu mo że po zba wić złu dzeń wszyst kich ry wa li

Ja kub Wa wrzy niak wal czy o pił kę z Wal de ma rem So bo tą
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* * Pol skie biath lo nist ki jesz cze ni -
gdy w hi sto rii nie roz po czę ły tak do -
brze Pu cha ru Świa ta. W pier wszej
dwu dziest ce kla sy fi ka cji ge ne ral nej
są aż trzy z nich. – Za chwi lę ki bi com
nie bę dzie wy star czać, że pun ktu je -
my. Bę dą chcie li mieć „lo ko mo ty wę”
jak Ju sty na Ko wal czyk – mó wi przed
we e ken do wy mi za wo da mi w Hoch -
fil zen We ro ni ka No wa kow ska-Ziem -
niak.

Po trzech pier wszych za wo dach Pu -
cha ru Świa ta w kla sy fi ka cji ge ne ral -
nej Kry sty na Pał ka jest 8., We ro ni ka
No wa kow ska 17., a Ma gda le na Gwi -
zdoń 20. W su mie Po lki ze bra ły już
217 pun ków PŚ. To też re kord na tym
eta pie se zo nu. Na wet sześć lat te mu,
gdy Gwi zdoń w Oe ster sund wy gra -
ła sprint i by ła trze cia w bie gu na do -
cho dze nie, nie pun kto wa ły tak do -
brze. 

– Sa ma je stem za sko czo na swo ją dys -
po zy cją. Nie wie le ro bi łam, że by być
w for mie na po cząt ku se zo nu. Ze szłam
z ob cią żeń tre nin go wych, bar dzo moc -
nych w tym ro ku, i for ma sa ma przy -

szła – mó wi ła kil ka dni te mu w Oe ster -
sund No wa kow ska-Ziem niak.

W pol skiej eki pie nikt nie za kła dał,
że już w pier wszych star tach Po lki bę -
dą w czo łów ce. 

A mog ło by być jesz cze le piej, gdy by
nie sła be strze la nie. Właś nie na strzel -
ni cy No wa kow ska-Ziem niak mar nu -
je swo je szan se.

– Je śli cho dzi o for mę bie go wą, to je -
stem na po zio mie pier wszej dzie siąt -
ki. Być mo że z do brym strze la niem
by ło by miej sce na pod ium. Ale mu si

przyjść dzień, że zło ży się i bieg, i strze -
la nie – mó wi z na dzie ją No wa kow ska-
-Ziem niak.

Na ta ki dzień cze ka też Pał ka, któ ra
w Oe ster sund by ła 7. w bie gu na 15 km
(naj wyż sze in dy wi du al ne miej sce Po -
lek w se zo nie). Ale ona z ko lei bie ga na
ra zie wol niej.

– Strze la nie w tym ro ku po pra wi łam,
a bie go wo mam za miar się roz krę cić.
Szy ku ję for mę na lu to we mi strzo stwa
świa ta – mó wi za wod ni czka. 

– Też na sta wiam się głów nie na mi -
strzo stwa świa ta – do da je No wa kow -
ska-Ziem niak. – Choć do bre star ty
w PŚ też są mi le wi dzia ne. Już za chwi -
lę ki bi com nie bę dzie wy star czać, że
wszyst kie pun ktu je my. To bę dzie ma -
ło, bę dą chcie li mieć „lo ko mo ty wę”
jak Ko wal czyk. Daj Bo że, że by nam się
to uda ło – śmie je się.

W we e kend Po lki po bie gną w au -
striac kim Hoch fil zen. W pią tek Po lki
wy star tu ją w sprin cie na 7,5 ki lo me -
tra, a w so bo tę na 10 ki lo me trów w bie -
gu na do cho dze nie. Jed nak naj wię -
ksze szan se na pod ium ma ją w nie -
dziel nej szta fe cie. 

Trans mi sje z biath lo no we go Pu cha -
ru Świa ta w Eu ros por cie. 

Ta de usz Ką dzie la

Biath lo nist ki chcą rów nać do Ko wal czyk

Ro bert Błoń ski

* * metro@agora.pl

Do Ro sji po le cia ło czte rech Po la ków.
Bar tło miej Kłu sek, Da wid Ku bac ki,
Krzysz tof Mię tus i Ma ciej Kot ma ją
w su mie 83 la ta i wy ska ka ne w 145 star -
tach 246 pun kty Pu cha ru Świa ta. 
Li de ra mi sta ty styk są 21-let ni Mię tus
(123 pkt w 52 wy stę pach) i je go ró wieś -
nik Kot (114 w 60). Mło dzież po je cha -
ła na pró bę przed o lim pij ską do Ro sji,
by od zy skać for mę i rów no wa gę po
nie u da nych wy stę pach w Skan dy na -
wii. Za po wia da ją wal kę o od zy ska nie
twa rzy na skocz ni po tym, jak Mię tus
w trzech kon kur sach te go se zo nu zdo -
był pięć pun któw, a Kot sześć. W Ku -
u sa mo po raz pier wszy do czo ło wej
trzy dziest ki za kwa li fi ko wał się Ku bac -
ki i z dzie wię cio ma pun kta mi jest
w tym se zo nie naj lep szy z Po la ków.
Li der i naj bar dziej do świad czo ny za -
wod nik eki py, czy li Ka mil Stoch, wy -
wal czył tyl ko pun kcik i za miast do Ro -
sji – w czwar tek – wy je chał do Au strii
tre no wać w Ram sau. Ra zem z nim po -
je chał tak że je go ró wieś nik 25-let ni
Piotr Ży ła, któ ry swo ich wy czy nów
w pier wszych kon kur sach se zo nu nie
chciał na wet na zy wać „sko ka mi”.

Do Pu cha ru Świa ta wró cą za ty dzień
w En gel ber gu. Na ra zie, z tre ne ra mi Łu -
ka szem Kru czkiem i Grze go rzem Sob -
czy kiem, na ma łej skocz ni w Au strii
spró bu ją na pra wić roz re gu lo wa ną tech -
ni kę. – Je steś my tro chę po roz bi ja ni, ale

wie my, gdzie le ży przy czy na złe go – za -
pew niał Kru czek. On sko ki w So czi
obej rzy w te le wi zji, ra zem z mło dy mi
Po la ka mi do Ro sji wy je chał tre ner Zbi -
gniew Kli mow ski i to on bę dzie ma chał
cho rą giew ką pod czas obu kon kur sów
na obiek cie HS 106.

Wię ksza skocz nia olim pij ska (HS 140)
jesz cze nie do koń ca jest go to wa, choć
to na niej w lip cu od by ły się za wo dy let -
nie go Pu cha ru Kon ty nen tal ne go (II li -
ga, bez udzia łu naj lep szych na świe cie).
Ku bac ki był wte dy ós my i trze ci, Mię -
tus 18. i 27., Kłu sek 20. i 25. Kot ry wa li -

zo wał w let niej GP i dla nie go sko ki
w So czi bę dą pier wszy mi w ży ciu.
A wła ści wie nie w So czi, tyl ko ma łej
wio sce Esto-Sa dok, któ ra znaj du je się
w re gio nie gór skim Kras na ja Po la na.

– Nie ma jed nej me to dy za poz na -
nia się z no wym obiek tem – opo wia -

da Adam Ma łysz, któ ry ra zem z Igo -
rem Bła chu tem bę dzie ko men to wał
oba we e ken do we kon kur sy w So czi
w Eu ros por cie. – Z ze wnątrz mo gą
wy glą dać róż nie, ale pa ra me try są
ści śle okre ślo ne przez re gu la min
i róż nic w pro fi lu roz bie gu nie ma
du żych. Oczy wi ście, do jed nych
moż na się za a dap to wać szyb ciej i le -
piej, a in ne bę dą od po wia da ły mniej.
Trze ba prze de wszyst kim my śleć
o cze ka ją cych sko kach, a nie o tym,
co bę dzie za rok i pa rę mie się cy.
W ku lu a rach bę dą się to czy ły roz -
mo wy, że to skocz nie olim pij skie.
Każ dy bę dzie chciał pod pa trzyć coś
wy jąt ko we go, cze go nie do jrzą in ni.
Te raz wiel ką ro lę od gry wa ją na wet
ma leń kie de ta le. Do igrzysk moż na
jed nak przy go to wy wać się ca ły rok,
a na sa mych za wo dach przy jdzie zły
wiatr i po go da spo wo du je, że ca ły
mi ster ny plan bę dzie moż na wy wa -
lić do ko sza.

* * So czi w TV

Pią tek: 16 – dwa ofi cjal ne tre nin gi,

18 – kwa li fi ka cje męż czyzn

(re la cja w Eu ros por cie od 17.45); 

so bo ta: 14.45 – se ria prób na, 

16 – pier wsza se ria kon kur so wa

(trans mi sja w Eu ros por cie od 15.45); 

nie dzie la: 12 – se ria prób na; 

13 – pier wsza se ria kon kur so wa

(trans mi sja w Eu ros por cie i TVP 1 od 

12.45). 

Przed o lim pij skie pró by w So czi
– Nie ma spo so bu, że by ob ła ska wić no wy obiekt. Trze ba iść, sko czyć dwa-trzy ra zy i w ten spo sób się przy wi tać 
– mó wi Adam Ma łysz. Naj wy bit niej szy pol ski sko czek jest te raz eks per tem i ko men ta to rem sta cji Eu ros port, 
któ ra dziś o 17.45 po ka że kwa li fi ka cje do so bot nie go kon kur su na olim pij skim obiek cie HS 106 w So czi

Li der pol skich 

sko czków Ka mil

Stoch w tym se zo nie

w Pu cha rze Świa ta

zdo był za led wie punkt
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We ro ni ka No wa kow ska-Ziem niak
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Partnerem bezpłatnej 
aplikacji jest

Magazyn na czytniki w 

Magazyn dostępny też z filmem 

© 2012 Twentieth Century Fox Home 
Entertainment LLC. All Rights Reserved.

Cena z książką i filmem 29,99 zł 

(w tym 8% VAT)

na iPada i iPhona w

Magda Navarrete: 

- Zaśpiewać, znaczy odsłonić emocje. 
A tego my, Polacy, nie potrafimy
Plus: Tolkien, Dudziak, Owsiak, Mikołejko, Keira Knightley

W roli głównej: George Clooney 

www.mojaszwajcaria.pl

32173367

1 107 zł zamiast 1 165 zł 
za 3-dniowy sylwestrowy

relaks dla dwojga 
w zabytkowym Pałacu

Piorunów&Spa*** 
w okolicach Łodzi

Powitaj Nowy Rok

w pięknym stylu

1107 zł

1165 zł

1 728 zł zamiast 2 469 zł 
za 4 dni w ekskluzywnym

hotelu Zamek 
na Skale**** 

w okolicach 
Lądka-Zdroju

Święta 

po królewsku

1728 zł

2469 zł

1 139 zł zamiast 1 199 zł
za 6 dni w ekskluzywnym 

hotelu SPA Medical
Dwór Elizy w okolicy 
Bystrzycy Kłodzkiej

Magiczne święta 

w sercu

Kotliny Kłodzkiej

1139 zł

1199 zł

www.HappyDay.pl | email: kontakt@HappyDay.pl
tel:(42) 631 63 63 

32020479
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