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Na świętach nie oszczędzamy.We-
dług firmy Deloitte w Boże Narodze-
nie zapominamy o kryzysie – na
Gwiazdkę wydamy o 132 zł więcej niż
rok temu; w sumie w domowym bu-
dżecie przeznaczamy na to przecięt-
nie ok. 1280 zł – na prezenty, jedzenie
i spotkania z bliskimi. Firma Work Se-
rvice obliczyła, że statystyczny Polak
(zarabiający 2704 zł – dane GUS z paź-
dziernika br.) potrzebuje na to
79,5 godz., o 7 godzin i 42 minuty wię-
cej niż w ub.r. Zarabiający znacznie
mniej kasjer potrzebuje na to aż
163,3 godz., czyli przeszło 20 dni.

Pachnący świerk czy trwała jodła?

Mamy do wyboru świerki pospolite,
srebrne, niekiedy serbskie oraz jodły
kaukaskie lub koreańskie. Świerki są
tanie i ładnie pachną. Jodły są droższe
i nie dają takiej woni, ale za to są bar-
dziej trwałe. Wczoraj w Warszawie za
jodłę kaukaską ciętą o wysokości 
80-110 cm trzeba było zapłacić od 65
do ok. 100 zł, za wyższą (200-225 cm)
– nawet 270 zł, a za to samo drzewko
w doniczce – od 90 do 120 zł. Ceny
świerka pospolitego wahały się – za-
leżnie od wysokości – od 40 do 120 zł,
a w doniczce (70-80 cm) – 30 zł. Wszę-
dzie sprzedawcy zapewniali, że aż do
Wigilii ceny utrzymają się na tym sa-
mym poziomie. Dla porównania,
w Białymstoku świerk pospolity cięty
o wysokości od 150 do 220 cm kosztu-
je ok. 50 zł, a jodła kaukaska 160-250 zł.

Czasem omijaj promocje. Funda-
cja Pro-Test udowodniła, że produkty

oferowane po okazyjnych cenach
w jednym sklepie w wielu innych bez
trudu można kupić taniej. Jej przed-
stawiciele zaoszczędzili na sześciu to-
warach kupowanych rzekomo „po
okazyjnych cenach” aż 245 zł, bo zna-
leźli w internecie ich tańsze odpo-
wiedniki.

Uważaj na świecidełka. Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów za zagrażające bezpieczeństwu
uznał pięć zestawów lampek, wypro-
dukowanych przez takie firmy jak 
Taizhou Tianze Lamp Industry Co.
Ltd. China oraz Futachi Appliance
Ltd. UOKiK zakwestionował też za-
bawki firmy Uni-Regent Holdings Ltd.
z Hongkongu. Są to „Zabawka konik
w zestawie FX 7202421” zawierająca
szkodliwą substancję – ftalany – oraz
„zabawka – komplet 3 piłeczek z dzwo-
neczkami FX 0306333” zawierające
elementy, które dziecko mogłoby po-
łknąć i się udusić. 

Dobre, bo polskie. Nasze tradycyj-
nie zdobione bombki najbardziej do-
ceniają Amerykanie. Może pora, by
i Polacy je polubili? W Polsce mamy na
razie tylko jeden taki specjalistyczny
sklep – warszawską Bombkarnię przy

ul. Emilii Plater 47. Wzory robionych
na zamówienie bombek pochodzą
m.in. z haftów (np. krakowskich czy
kaszubskich) i wycinanek (łowickich,
kurpiowskich itp.). Ceny: od kilku zło-
tych do 450 zł. Inne polskie bombki,
np. firmy Vitbis – można też kupić w su-
permarketach (od 10 do ok. 40 zł).

W Wigilię każdy chce pracować

krócej. Większość hipermarketów
znacznie skróciła czas pracy w ten
dzień. Tylko sklepy Auchan mają pra-
cować do 16. Biedronka, Lidl, Netto,
Makro, Kauf land czy Praktiker zo-
staną zamknięte o 14, Carrefour, Real
i Tesco – o 15. 

Dekoracje okien i balkonów coraz

modniejsze. Gotowe dekoracje moż-
na kupić np. w hipermarketach bu-
dowlanych – drzewka LED-owe kosz-
tują 69,99-199 zł, gwiazda – 129 zł, kur-
tyna świetlna – 79,99-149 zł, świecące
renifery, bałwany i jelonki – nawet po-
nad 300 zł.

Litości dla karpi! Unikajcie kupo-
wania żywych ryb. Jeśli nie ma innej
możliwości, zadbajcie o humanitarny
transport i przenieście rybę w po-
jemniku z wodą (jej ilość musi prze-
kraczać co najmniej dwukrotnie ma-
sę karpia). Zabijanie karpia również
powinno się odbywać w taki sposób,
by zadać mu jak najmniej bólu.

Ile kalorii liczy porcja? Zależy jaka
to potrawa oraz czy nakłada żona czy
kochająca teściowa: kutia – 550 kcal,
pierogi z kapustą i grzybami – 340 kcal,
śledź w oleju – 310 kcal, sałatka jarzy-
nowa – 300 kcal, karp smażony – 290
kcal, barszcz czerwony z uszkami – 230
kcal, kompot z suszu – 100 kcal. *

Mi ko łaj na ko niec świa ta

1280 zł
tyle wydamy w tym roku
na prezenty, jedzenie
i spotkania z bliskimi

*A dzia ło się to wczo raj przed naj-
 wię kszym cen trum han dlo wym
świa ta w Do nggu an nie da le ko
Hon gkon gu

W prze po wied ni Ma jów nie ma in-
 for ma cji, w ja kiej stre fie cza so wej za-
 cznie się dziś ko niec świa ta. Pier wsi
21 grud nia po wi ta li miesz kań cy wy-
 spy Ki ri ti ma ti na Pa cy fi ku, kil ka na -
ście go dzin przed na mi – gdy pi sa -

liś my pod pis pod to zdję cie, oni już
roz po czę li ko niec świa ta. Ma jo wie,
spraw cy za mie sza nia, osta t ni dzień
świa ta roz pocz ną 7 go dzin póź niej
niż my.
Pro ro cy nie prze wi dzie li, czy po że-
 gna nie z Zie mią na stą pi, gdy utknie-
 my w kor kach, aby do je chać do hi-
 per mar ke tów i ga le rii han dlo wych,
słu cha jąc do nie sień o koń cu świa ta. 
Oby do wios ny. kol 
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*Te jawne były oczywiste aż nadto.
Po pierwsze – genetyczne obciążenie.
Po drugie – brak stałej pracy i związa-
na z tym nuda, do której nigdy by się
sama przed sobą nie przyznała, a z któ-
rej zabijaniem radziła sobie, zbyt czę-
sto, za pomocą lodówki. Przyczyną
ukrytą mógł być brak seksu, a co za
tym idzie – także i potomstwa. Joanna
pochodziła z wielodzietnej rodziny, jej
matka – okrągła jak pączek – nigdy nie
pracowała zawodowo, zajmując się wy-
chowaniem czterech córek i uprawą
pola. Naturalną koleją rzeczy córka
wyobrażała sobie swe dorosłe życie na
wzór matczynego: gotowanie, piecze-
nie, smażenie, jedzenie, sprzątanie,
opieka nad dziećmi – czyli karmienie,
zakupy, a w przerwach między obo-
wiązkami – wspólne z mężem ogląda-
nie telewizji. 

Wszystko potoczyło się jakoś nie tak:
dzieci nie było, zaś Jureczek okazał
się niejadkiem. Nie oczekiwał od Jo-
anny pieczenia ciast – czemu chętnie
by się poświęciła. Nie cieszyły go wy-
sprzątane kąty ani wspólne kupowa-
nie dóbr. Telewizji nie oglądał, bałagan
i kurz po kątach mu nie przeszkadza-
ły, do tego przepadał wręcz za chiń-
skimi zupami, które gotował czy ra-
czej zalewał sobie sam. 

Pól konfliktu – z roku na rok – przy-
bywało. 

Jerzy chodził do pracy w biurze ope-
ratora telefonii komórkowej uloko-
wanym przy jedynej w miasteczku
tzw. galerii handlowej połączonej z ki-
nem na dwie sale. Zaczynał robotę
o dziewiątej rano, kończył o dwu-
dziestej, wieczorami czytał gazety i ty-
godniki, które odkładała mu sąsiadka
z boksu obok – saloniku prasowego.
Też jedynego w miasteczku. Poza je-
dzeniem vifonów, yum-yumów i go-
rących kubków – głównie spał. Znajo-
my farmaceuta z apteki przepisywał
mu regularnie mocne tabletki nasen-
ne, od których Jerzy szybko się uza-
leżnił. 

Żeby jeszcze chociaż palił, chodził
na dziwki, zaglądał często do kielisz-
ka albo przynajmniej do lodówki po
nocy – ale nie! Ostentacyjna absty-
nencja, niewychodzenie z domu i igno-
rowanie zarówno zamrażalnika, jak
i telewizora stało się czymś w rodza-
ju jego milczącego protestu przeciw
beznadziei własnej egzystencji i przy-
ziemności Joanny.

Cóż jej biednej pozostało? Zajmo-
wała się od rana do popołudnia prze-
kładaniem z miejsca na miejsce przed-
miotów, oglądaniem telewizji, spija-
niem likierów cytrynowych i anana-
sowych, wypisywaniem na karte-
luszkach zestawów spraw, które rze-
czywiście lub tylko w urojeniu miała
do załatwienia, kupowaniem jedze-
nia, spożywaniem go, wynoszeniem
śmieci, praniem i odwiedzaniem przy-

chodni lekarskich – jako że zdrowie
z powodu otyłości coraz mocniej
szwankowało. Wieczorami była już
tylko telewizja i likiery, nocami – pod-
jadanie.

Podobnie jak Jerzy uważała swe ży-
cie za stracone, chociaż z innego po-
wodu. Jak łatwo się domyślić, według
niego powodem całego nieszczęścia
była żona, według niej – mąż. Tak czy
owak, przestali ze sobą rozmawiać.

Pomysł zabicia go podsunął jej bo-
hater amerykańskiego serialu – jed-
nego z czternastu, jakie równolegle
oglądała. Michael, mieszkaniec Los
Angeles, udusił swą żonę poduszką.
Amerykańscy serialowi policjanci wie-
dzieli – w filmie – kto jest winien, a jed-
nak nie zdołali udowodnić Michaelo-
wi winy. Śladów ani świadków nie by-
ło, zabójca zadbał o alibi i jego zbrod-
nia okazała się doskonała.

Joanna udusiła Jerzego zgodnie z te-
lewizyjnym instruktażem. Poszła do
jedynego w miasteczku kina, kupiła
bilet, wyłączyła telefon komórkowy,
weszła na ostatni seans, bilet schowa-
ła w torebce. Wyszła dziesięć minut
po rozpoczęciu projekcji – wprost na
opustoszały chodnik za galerią. Była
godzina dwudziesta druga dwadzie-
ścia pięć, ulice puste. Po drodze do do-
mu nikt jej nie zauważył. Weszła do
sypialni, Jureczek leżał z otwartą ga-
zetą na brzuchu. Spał głęboko i chra-
pał, najwyraźniej wydzielił sobie tego
wieczora więcej tabletek niż zwykle. 

Sięgnęła po swoją własną poduszkę,
usiadła na gazecie, a potem na twarzy
i ramionach męża. Rzucał się ponad
minutę, ale dała mu radę. Po wszyst-
kim zdjęła pogryzioną powłoczkę z po-
duszki, wrzuciła do żarzącej się kuch-
ni węglowej, założyła nową. Trochę

ogarnęła pościel wokół zwłok, lecz nie
za bardzo. Wróciła pieszo na skwer
przed galerią, stanęła w najgłębszym
cieniu. Gdy nieliczni widzowie wysy-
pali się z ostatniego seansu, włączyła
komórkę i wezwała taksówkę. 

Dojeżdżając do domu, od razu za-
uważyła, że coś nie gra. Światło świe-
ciło się nie tam, gdzie je zostawiła włą-
czone. 

Jerzy siedział w kuchni z łokciami
na stole. Trzymał się oburącz za gło-
wę, a przed nim – butelka cytrynowe-
go likieru. Jej likieru. I pełny kieliszek. 

Przez chwilę stała, wreszcie usiadła
naprzeciw. 

Spojrzał przekrwionymi oczami
i westchnął ciężko. Rozpięła płaszcz.

– Co ci się stało?
– Gdzie byłaś?
– W kinie.
– Gdzie?!
– Co ci się stało?
– Nie wiem... nie pamiętam. Chyba

miałem jakiś atak przez sen. Ale już
przeszło...

– Atak serca? To trzeba do lekarza.
– Nie trzeba. Zresztą trochę już wy-

piłem i nie chcę... Kieliszeczek?
Nie pili wspólnie alkoholu od wielu

lat, propozycja była równie nieocze-
kiwana jak wszystko, co się zdarzyło
w ciągu ostatnich minut. Wzięła kieli-
szek do ręki i – ciągle w szoku – łyknę-
ła dwoma haustami. Jurek nalał jesz-
cze jeden raz, potem drugi, pół godzi-
ny później otworzyli kolejną butelkę
– tym razem był to likier ananasowy.
Jerzy się rozgadał. 

– Śniło mi się, że dusiłaś mnie po-
duszką.

– Że jak?
Choć alkohol zdrowo już szumiał Jo-

annie w głowie, jakaś część jej mózgu
pracowała trzeźwo i intensywnie. Mó-
wi szczerze czy pogrywa sobie tylko?
Zauważył brak poszewki? Wyczuł
smród spalenizny w kuchni? Skoja-
rzył to ze sobą? 

Spróbowała szybko skierować roz-
mowę na inne tory.

– Ty to masz fantazję niezłą napraw-
dę, Jerzyk. Książki powinieneś zacząć
pisać.

– Może...
Zaczął pisanie dwa dni później. Na

służbowym komputerze, w ciągu
dwóch tygodni – korzystając z wolnych
kwadransów pomiędzy kolejnymi
chętnymi na telefon – wystukał dzie-
sięciostronicowe opowiadanie pt. „Po-
duszka” i pokazał je Joannie. Historia
była nieco zaplątana: bogate, znudzo-
ne sobą małżeństwo wielkomiejskich
biznesmenów, żona chce zabić męża,
organizuje sobie alibi, wychodząc
bocznym wyjściem z przedstawienia
w operze, dusi małżonka poduszką,
potem pali ją w wielkim, marmuro-
wym kominku. Poducha nie płonie
jednak w całości, a mąż odzyskuje od-
dech. Pod nieobecność morderczyni
wyciąga nadpalony fragment dowo-
du zbrodni. Żona wszystkiemu za-

przecza, ale po długim, pełnym zwro-
tów akcji procesie dostaje dożywocie.

Gdy Joanna skończyła czytać opo-
wiadanie, Jerzy już spał. Wstała i za-
brała się za przetrząsanie mieszkania,
zaczynając od popielnika pod kuch-
nią, co było – naturalnie – bez sensu.
Już trzy razy – od wiadomego zda-
rzenia – wyrzucała popiół i niczego nie
zauważyła. Poszewka albo spłonęła
całkiem – albo on ją jednak wyjął
i gdzieś trzyma.

Trzygodzinne poszukiwania nicze-
go nie dały. Mimo zmęczenia nie mo-
gła zasnąć. Tylko udawała, że śpi, kie-
dy Jerzy wychodził do roboty.

Właściwie to nie poszedł do pracy.
Pognał do jedynego w miasteczku wy-
dawnictwa, niewielkiej, prywatnej fir-
my specjalizującej się zarówno w fol-
derach, ulotkach, banerach reklamo-
wych, jak i komputerowym oprogra-
mowaniu. Właściciel – kolega Jurka
z podstawówki – przyjął wydruk „Po-
duszki” i odezwał się po tygodniu.
W formie książkowej to raczej się nie
sprzeda. 

– Ale mam tu takiego zdolniachę mło-
dego, mówi, że zrobi z tego kompute-
rową grę. Ma nawet tytuł: „Kochaj i za-
bij”. Zdolny – co nie? 

Jerzy zrozumiał tyle, że w tej grze
będzie przedstawione wirtualne mał-
żeństwo, a wygra ten, kto przechytrzy
i zgładzi swą drugą połowę. Co miał
robić? Zgodził się. Właściciel wydaw-
nictwa obiecał dwa złote od każdego
sprzedanego egzemplarza.

Sukces przeszedł najśmielsze 
wyobrażenia. Na punkcie „Kochaj i
zabij” oszaleli małżonkowie (i nie tyl-
ko) w Polsce, Niemczech, a potem
– w Ameryce. Jerzy Świat – znudzony
życiem subiekt z telefonicznego kan-
torka – odszedł do przeszłości. Naro-
dził się George World, zamożny i wy-
luzowany autor kultowej gry „Love
and kill”, która w ciągu piętnastu mie-
sięcy doczekała się już czwartej wer-
sji, tym razem dla par homoseksual-
nych.

Małżeństwo z Joanną zakończyło się
szczęśliwie, to znaczy rozwodem.
Choć prawdę mówiąc, Jerzyk rozwa-
żał wcześniej i inne rozwiązania – jak
dosypanie pastylek nasennych do li-
kieru (miał duży zapas, bo przestał ich
używać) czy po prostu: użycie po-
duszki. 

Odpuścił. 
Na rocznicę rozstania wysłał Joan-

nie swoje zdjęcie z nową partnerką
– szczupłą, młodą i długonogą – oraz
nadpaloną resztkę poszewki. *

* * 
Piotr Głuchowski Piotr Głuchowski 
jest autorem
powieści kryminalnej
„Umarli tańczą”
(dostępna m.in.
w empikach i na kul-
turalnysklep.pl) 

Konkurs
Uwaga! Najpierw przeczytaj
opowiadanie, żeby nie zepsuć sobie
przyjemności z poznania zakończenia.
Gdzie bohater opowieści ukrył
poszewkę? Co w tym czasie się 
znią działo? Czekamy na wasze
opowiadania –do końca 2012roku. 
Piotr Głuchowski, autor 
kryminału „Umarli tańczą”,
wybierze najlepsze znich 
i nagrodzi troje autorów
wspomnianą książką. 
Najciekawsze 
opowiadanie 
opublikujemy 
również w „Metrze” 

Swoje teksty 

do 3 tys. znaków

przysyłajcie naadres: 

metro@agora.pl

KONIEC 
(JERZEGO) ŚWIATA 
Jerzy Dominik Świat miał sto sześćdziesiąt centymetrów wzrostu i nie miał szczęśliwego małżeństwa. 
Jego żona Joanna Świat niewiele wyższa od męża, z latami zrobiła się dużo od niego cięższa, co miało zarówno swoje jawne,
jak i bardziej ukryte przyczyny 

Michał Mutor/AG

Łukasz Falkowski AG
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* * Wła di mir Pu tin za pro sił po nad
1000 pu bli cy stów z Ro sji i in nych
państw na kon fe ren cję pod su mo -
wu ją cą rok

Pod czas kon fe ren cji pa dło py ta nie
o ka ta stro fę smo leń ską. Ko res pon -
dent TVN An drzej Za u cha za py tał,
czy Pu tin mo że wpły nąć na ko mi tet
śled czy, by przy spie szyć zwrot wra -
ku tu po le wa. – To na le ży do ko mi te -
tu śled cze go. My nie wtrą ca my się
wśledz two, nie znam je go de ta li – po -
wie dział Pu tin. Do dał, że śled czy pol -
scy iro syj scy pra cu ją ra zem iwspół -
pra ca ta ukła da się do brze. – To by ła
wiel ka tra ge dia, nie po win niś my jej
upo li tycz niać – za zna czył. Do dał, że
Ro sji za le ży na obiek tyw nym śledz -
twie i uzy ska niu od po wie dzi na
wszyst kie po ja wia ją ce się py ta nia.
– Omó wię te kwe stie z ko mi te tem
śled czym – za pew nił. pap

Pu tin: Nie upo li tycz niaj my Smo leń skaRosja

* * Bia ło ru skie wła dze przy go to wu ją
wspól ne ćwi cze nia woj sko we z ar -
mią Chin 

Bia ło ru skie wła dze szy ku ją ba zę praw -
ną do prze pro wa dze nia ćwi czeń woj -
sko wych z udzia łem chiń skich żoł nie -
rzy na swo im te ry to rium. To ozna cza,
że żoł nie rze Pań stwa Środ ka bę dą ćwi -
czyć bar dzo bli sko pol skich gra nic – wy -
ni ka z cy to wa nych przez Bieł sat in for -
ma cji bia ło ru skie go por ta lu Afn.by.

6 grud nia pre zy dent Alek san der Łu -
ka szen ko pod pi sał de kret w tej spra -

wie, któ ry za twier dza pro jekt po ro zu -
mie nia mię dzy Bia ło ru sią a Chiń ską
Re pub li ką Lu do wą. 

Nie wia do mo na ra zie, jak Mińsk
chce po go dzić pla no wa ną współ pra -
cę z Pe ki nem i swo je człon ko stwo
w Or ga ni za cji Ukła du o Bez pie czeń -
stwie Zbio ro wym, do któ rej na le ży
wię kszość kra jów WNP. 

Bia ło ru skie wła dze spra wy nie ko -
men tu ją.

Jak jed nak in for mu je Bieł sat, Bia ło -
ruś pod kre śli ła swo je pla ny szer szej
współ pra cy woj sko wej z Chi na mi
„pod czas osta t niej de fi la dy z oka zji
świę ta nie po dleg ło ści”, kie dy to uli ca -
mi bia ło ru skiej sto li cy „prze je cha ły
m.in. chiń skie wo zy bo jo we, któ re
w przy szło ści mo gą stać się czę ścią
uzbro je nia bia ło ru skiej ar mii”.

pap

Chiń skie 
ma ne wry 
bli sko Pol ski * * Do 11 lat zła go dził sąd ka rę wię -

zie nia by łe mu sze fo wi kon cer nu 
na fto we go Ju kos Mi cha i ło wi Cho dor -
kow skie mu i je go par tne ro wi biz ne -
so we mu Pła to no wi Le bie die wo wi

To ozna cza, że obaj mo gą wyjść na wol -
ność w 2014 ro ku. Po dej mu jąc de cy -
zję o skró ce niu wy ro ku z 13 do 11 lat,
sąd po wo łał się na zmia ny w ro syj skim
pra wie do ty czą cym kar za prze stęp -
stwa gos po dar cze. 

Ad wo ka ci za po wia da ją jednak ape -
la cję. Uwa ża ją, że biz nes me ni po win -
ni być zwol nie ni na tych miast. 

pap 

Cho dor kow ski 
po sie dzi kró cej 

Be a ty fi ka cja Pa wła VI 

Papież Paweł VI zostanie

beatyfikowany prawdopodobnie

w przyszłym roku. Watykan ogłosił, 

że Benedykt XVI zaaprobował dekret

o heroiczności jego cnót. 

Teraz pozostaje jedynie uznanie

cudu przypisywanego

wstawiennictwu papieża, zmarłego

w 1978 roku. Sprawa dotyczy

uleczenia płodu przed 17 laty

w Stanach Zjednoczonych. Lekarze

stwierdzili wtedy ciężkie zaburzenia

rozwoju mózgu i sugerowali

ciężarnej kobiecie poddanie się

aborcji. Jednakże kobieta chciała

urodzić dziecko i modliła się do

Pawła VI, autora encykliki „Humanae

vitae”. Dziecko urodziło się zdrowe,

ale na potwierdzenie trwałości

uzdrowienia czekano 15 lat.

Po ro zu mie nia ws. zwol nień 

Solidarność podpisała porozumienie

regulujące zasady zwolnień grupowych

w tyskiej fabryce Fiata, gdzie pracę

straci ok. 1450 osób. W porozumieniu

ustalono m.in. ograniczenie liczby

zwalnianych o 50 osób wobec

pierwotnie deklarowanych 1,5 tys.

pracowników. Odchodzący otrzymają

odprawy w wysokości od 9 do 18

miesięcznych pensji – w zależności od

stażu pracy. Podstawowym kryterium

zwolnień, które nastąpią w pierwszym

kwartale przyszłego roku, ma być

doroczna ocena pracy poszczególnych

osób. Pracownicy w wieku od 56 lat

mają być chronieni przed

zwolnieniami. Podobną ochroną będą

objęci jedyni żywiciele rodziny,

samotne matki oraz osoby mające

czworo i więcej dzieci. pap 

na pew no waż ne

* * Ma to umoż li wić uru cha mia ny
w przy szłym ro ku sy stem POL-on,
gro ma dzą cy da ne o uczel niach i stu -
den tach 

Jak za po wia da Mi ni ster stwo Na u ki
i Szkol nic twa Wyż sze go, część in for -
ma cji zgro ma dzo nych w POL-onie,
np. wy kaz uczel ni czy li sta pra cow ni -
ków na u ko wych uczel ni, jest już do -
stęp na. Nie któ re da ne, np. o stu den -
tach czy o szcze gó łach za trud nie nia
wy kła dow ców, mo gą prze glą dać tyl -
ko upraw nio ne oso by.

Prof. Ma ria El żbie ta Or łow ska, wi -
ce mi ni ster na u ki i szkol nic twa wyż -
sze go, chwa li, że po raz pier wszy w Pol -
sce ma my „zin te gro wa ny i rze tel ny sy -
stem in for ma cji o szkol nic twie wyż -
szym i na u ce”. 

– W przy szłym ro ku po ja wi się w nim
otwar ta dla wszyst kich li sta kie run ków
stu diów iwy ma gań, któ re kan dy dat mu -
si speł nić, że by zo stać na nie przy ję ty.
Ma tu rzy sta, po wpi sa niu, ja ki przed miot
ina ja kim po zio mie zda je na eg za mi nie,
bę dzie mógł się do wie dzieć, na ja kie kie -
run ki zo sta nie przy ję ty. Bę dzie to li sta
ogól no pol ska – tłu ma czy Or łow ska.

Sy stem POL-on, jak mó wi, za wie ra
naj bar dziej kom plet ne in for ma cje opol -
skim szkol nic twie wyż szym i na u ce.
Uczel nie ma ją obo wią zek prze sy łać do
nie go ak tu al ne da ne. Do tej po ry z te go
obo wiąz ku nie wy wią za ło się tyl ko 
10 ma łych pu blicz nych szkół wyż szych. 

Sy stem bę dzie do stęp ny pod adre -
sem: po lon.na u ka.gov.pl. Obok POL-
onu re sort na u ki pla nu je też stwo rze -
nie cen tral nej ba zy da nych prac li cen -
cjac kich i ma gi ster skich stwo rzo nych
na uczel niach. Tek sty prac ma ją być ma -
te ria łem po rów naw czym dla pro gra -
mów wy szu ku ją cych ewen tu al ne pla -
gia ty w pra cach stu den tów. pap 

Stu diów szu kaj
przez in ter net
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NA KONIEC ŚWIATA I BOŻE NARODZENIE   

Wą ska ścież ka au to bu so wa 

Pas dla au to bu sów i tram wa jów, łą -

czą cy dwo rzec PKP z pęt lą przy ul. Ry -

cer skiej w Byd gosz czy, zo stał dla tych

pier wszych zam knię ty po dwóch ty -

god niach użyt ko wa nia. Oka za ło się,

że na łu ku przy skrzy żo wa niu ul. Zyg -

mun ta Au gu sta i War szaw skiej jest

on zbyt wą ski, aby mog ły się wy mi nąć

dwa au to bu sy lub au to bus z tram wa -

jem. Kie row cy na jeż dża li na kra węż ni -

ki, któ re uleg ły znisz cze niu. Au to bu sy,

że by w mia rę swo bod nie się mi nąć,

mu sia ły mieć zło żo ne lu ster ka. – To

skan dal – sko men to wał pre zy dent

mia sta Ra fał Bru ski. 

Jed ni szu su ją, in ni ma ją su szę 

Co su che kra ny w set kach miesz kań

w Biel sku-Bia łej ma ją wspól ne go z bu -

do wą oś rod ka na rciar skie go? Oka zu je

się, że cał kiem spo ro. Na biel skim Dę -

bow cu w cią gu za led wie kil ku mie się cy

po wstał no wo czes ny oś ro dek na rciar -

ski. Na rcia rzy, któ rzy ma ją do dys po zy -

cji tra sę ze sztucz nym oświet le niem,

wy wo zi w gó rę ko lej ka o dłu go ści oko ło

600 m, dla po cząt ku ją cych ma lu chów

po wstał krót ki or czyk. Naj wię kszym

prob le mem jest śnieg. Dę bo wiec to ni -

sko po ło żo ny stok, więc trze ba sta wiać

na sztucz ne na śnie ża nie. Wo dy nie

moż na jed nak czer pać np. z pły ną ce go

w po bli żu po to ku, ale z sie ci wo do cią -

go wej. A to spo wo do wa ło, że u nie któ -

rych miesz kań ców wo da w ogó le prze -

sta ła le cieć z kra nów, u in nych ciś nie -

nie by ło tak ni skie, że nie chcia ły się

włą czyć pie cy ki do ogrze wa nia wo dy. 

Ner wo wy li sto nosz 

Po li cjan ci z By to mia za trzy ma li 19-let -

nie go li sto no sza, któ ry wy rzu cił w le -

sie po nad 300 li stów. Po wód? Był

wście kły na sze fów, że każ de go dnia

rzu ca li go w in ny re jon. Złość bę dzie

kosz to wa ła li sto no sza nie tyl ko utra tę

pra cy. Przed sta wio no mu za rzu ty na ru -

sze nia ta jem ni cy ko res pon den cji. 

Ro we rzy ści de mon tu ją cmen tarz 

Opol ski ofi cer ro we ro wy pro po nu je, by

prze pro wa dzić ścież kę ro we ro wą przez

za byt ko wy cmen tarz przy ul.

Harcerskiej. – To oczy wi ście bę dzie się

wią za ło z prze nie sie niem znaj du ją cych

się w po bli żu gro bów. Ale nie moż na się

za sta na wiać, bu du jąc dro gę ro we ro wą

nad tym, czy eks hu mo wać zmar łych, czy

nie. Po win niś my wszyst ko pod po rząd ko -

wać in te re so wi ży wych – prze ko nu je Sła -

wo mir Szo ta, miej ski ofi cer ro we ro wy. 

Nie le gal ny mi łoś nik fa sol ki 

Trzy dzie sto latka sie dzia ła w du żym po -

ko ju z dzieć mi, kie dy usły sza ła, że coś

dzie je się w kuch ni. Ob cy męż czyz na,

za ja dał się ugo to wa ną przez nią fa sol -

ką po bre toń sku. Z lo dów ki znik nę ła

też kieł ba sa ślą ska. Do nie ty po we go

wła ma nia do szło w Chosz cznie k.

Szcze ci na. Mąż ko bie ty za trzy mał męż -

czyz nę i wez wał po li cję. 

Bez chiń skie go nie masz pra cy 

W 2012 r. pra wie po ło wa ofert pra cy

w po wie cie pia se czyń skim na

Mazowszu wy ma ga ła zna jo mo ści ję zy ka

chiń skie go lub wiet nam skie go. To za

spra wą gi gan tycz ne go azja tyc kie go cen -

trum han dlo we go w Wól ce Ko sow skiej

pod Pia secz nem.    pap 

uko cha ny kraj

* * W no wo czes nym elek tro nicz nym
sy ste mie ubez pie czeń, któ ry uru cho -
mił NFZ, nie ma da nych wie lu pa cjen -
tów, któ rzy pła ci li skład ki 

Pan To masz kil ka dni te mu po czuł, że
do pa da go gry pa. Za pi sał się do in ter -
ni sty. Męż czyz na pro wa dzi włas ną dzia -
łal ność, skład ki pła ci re gu lar nie. Mi mo
to w re je stra cji do wie dział się, że nie fi -
gu ru je na li ście upraw nio nych do ko -
rzy sta nia ze świad czeń zdro wot nych.

– By łem w szo ku. Wiem, że pła cę
wszyst kie skład ki i z ni mi nie za le -
gam, a tu ta ka nie spo dzian ka. Czy na -
praw dę w NFZ jest aż ta ki ba ła gan?

Le kar ka z przy chod ni na po znań -
skich Wi no gra dach po twier dza, że

ta kie sy tu a cje nie na le żą do rzad ko -
ści: – A sa mi pa cjen ci re a gu ją róż nie.
Przed chwi lą pa cjen tka po pła ka ła
mi się, gdy usły sza ła, że nie ma jej
w sy ste mie. Z ko lei pa cjent, któ re go
kil ka dni te mu po pro si łam, by wy -
jaś nił swój sta tus w NFZ, po wie dział,
że mam so bie ten ca ły sy stem w d...
wsa dzić – mó wi roz go ry czo na in ter -
nist ka.

Za mie sza nie zwią za ne jest z uru -
cha mia nym od stycz nia sy ste mem
tzw. Elek tro nicz nej We ry f i ka cji
Upraw nień Świad cze nio bior ców,
w skró cie właś nie e-WUŚ. Poz wo li
on na po twier dze nie ubez pie cze nia
na pod sta wie nu me ru PE SEL, bez
ko niecz no ści przed sta wia nia uak tu -

al nio nej w za kła dzie pra cy ksią że -
czki, tzw. dru ku RMUA, czy le gi ty -
ma cji ZUS.

Ma nam to uła twić ko rzy sta nie
z usług me dycz nych fi nan so wa nych
przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia.
Kło pot w tym, że da ne za war te w sy -
ste mie nie za wsze są praw dzi we.
– Na ra zie to pi lo taż, ale już te raz wi -
dać, że co dzie sią ty ubez pie czo ny pa -
cjent w sy ste mie fi gu ru je ja ko nie u -
bez pie czo ny. Bo ję się my śleć, co bę -
dzie się tu dzia ło po pier wszym stycz -
nia – ko men tu je le kar ka z Wi no grad.
Po dob ne uwa gi ma jej ko le żan ka po
fa chu z in nej po rad ni: – My na ra zie
te sto wa liś my sy stem, wpi su jąc swo -
je na zwi ska, czy li pra cow ni ków po -
rad ni. Przy wię kszo ści też za pa la ła
się czer wo na lam pka. Je śli to się nie
zmie ni po No wym Ro ku, bę dzie my
przyj mo wać pa cjen tów na pod sta -
wie oświad czeń i do wo dów ubez pie -
cze nia, tak jak do tąd.

Ma ria Bie lic ka, gw 

Masz ubez pie cze nie? 
To nam udo wod nij 

* * Wy rok w pier wszej in stan cji za -
padł we wrześ niu te go ro ku. Sąd
Rejonowy w Starachowicach uznał
Le cha B. za win ne go, ale od stą pił od
wy mie rze nia ka ry ze wzglę du na wy -
jąt ko we oko licz no ści

We te ry narz dzia łał bo wiem na zle -
ce nie urzę du mia sta. Uśmier ca nie
bez dom nych zwie rząt do pusz cza ły
dwie uchwa ły przy ję te przez rad -
nych w 1999 ro ku i 2006 ro ku. Pro -
ku ra tu ra oskar ży ła je dy nie Le cha
B. Nikt z urzęd ni ków nie po niósł
kon sek wen cji.

Od wy ro ku sta ra cho wic kie go są du
od wo ła ły się wszyst kie za in te re so wa -
ne stro ny. Pro ku ra tu ra i sto wa rzy sze -
nia ob roń ców zwie rząt stwier dzi ły, że
jest zbyt ła god ny, a we te ry narz do ma -
gał się unie win nie nia. Wczo raj Sąd Okrę -
go wy wKiel cachwca ło ści uchy lił wy rok
iskie ro wał spra wę do po now ne go roz pa -
trze nia. – Sąd po wi nien zwe ry fi ko wać,
czy zwie rzę ta by ły agre syw ne i po win -
ny być uśpio ne, opie ra jąc się na ze zna -
niach świad ków – wy jaś niał sę dzia
Krzysz tof Saj ty na. Są du nie sa tys fak -
cjo no wa ło rów nież sfor mu ło wa nie, że
Lech B. uśpił „nie wię cej niż 420 psów”. 

– To ile? To jest waż ne w przy pad ku
wy mie rze nia ka ry – pod kre ślał sę dzia.
Zda niem są du nie do za ak cep to wa nia
by ła też ar gu men ta cja, że B. nie był świa -
do my te go, co ro bi. – Ja ko le karz we te -
ry na rii do sko na le znał Usta wę o ochro -
nie zwie rząt. Mógł ewen tu al nie po peł -
nić błąd, oce nia jąc, czy zwie rzę jest agre -
syw ne, ale nie co do te go, czy czyn był
za bro nio ny – mó wił sę dzia. ak, gw

Wraca sprawa
lekarza
usypiającego
zwierzęta

Aga ta Pia sec ka

* * metro@agora.pl

* * W mo jej ro dzi nie aż trzy ko bie ty
– bab cia, pra bab cia i cio cia – prze gra -
ły wal kę z ra kiem, a po nie waż nie mo -
gę zo stać daw cą krwi ani szpi ku, więc
chcia łam zro bić cho ciaż ty le.

In for ma cje o ak cji „Daj włos!” zna -
laz łam w in ter ne cie. W Go o gle stro -
na Fun da cji Rak’n’Roll wy sko czy ła
ja ko jed na z pier wszych. Na po mysł
od da wa nia wło sów na pe ru ki wpa -
dła za ło ży cie la fun da cji Ma gda Pro -
ko po wicz. 

Na po cząt ku ak cja re kla mo wa na by -
ła w me diach. – Te raz ar ty ku ły o niej
uka zu ją się np. w bran żo wej pra sie fry -
zjer skiej, a panie zwią za ne z fun da cją
o moż li wo ści otrzy ma nia pe ru ki do -
wia du ją się mię dzy in ny mi na na szych
war szta tach – mó wi Ka mi la Stę pień
z fun da cji. 

– Ko bie ta, tra cąc wło sy, czu je, jak by
tra ci ła ka wa łek sie bie. Ły sa gło wa ozna -
cza cho ro bę. Pe ru ka to spo sób, że by
oszu kać sa mą sie bie, że wszyst ko jest
OK. Bardzo mało jest pań, które
zrezygnowałyby z peruki dla turbanu
– tłu ma czy ła mi Ane ta Si wiec, jed na
z ko biet ob da ro wa nych pe ru ką. 

Z dłu gich na krót kie 

Wy dru ko wa łam ze stro ny fun da cji
oświad cze nie o prze ka za niu wło sów
i umó wi łam się na wi zy tę do mo je go
fry zje ra. Z fun da cją współ pra cu ją 72
sa lo ny fry zjer skie w ca łym kra ju, nie
tyl ko ob ci na ją wło sy, ale tak że prze -
ka zu ją fun da cji. Ja jed nak wo la łam
dra stycz ną zmia nę fry zu ry zle cić ko -
muś, kto już kie dyś mnie cze sał*.
Uprze dzi łam za kład fry zjer ski, że bę -
dę chcia ła od dać wło sy, i spy ta łam,

czy za ścię cie ich we dług wy tycz nych
fun da cji bę dę mu sia ła do dat ko wo do -
pła cić. Nie mu sia łam.

Za ję ło to w su mie 1,5 go dzi ny. Naj -
pierw w do mu umy łam wło sy i do kład -
nie je wy su szy łam. Dwie fry zjer ki su -
che wło sy za plot ły w 18 cias nych, ma -
łych war ko czy ków i od ci na ły je, zo sta -
wia jąc mi wło sy do ra mion. War ko czy -
ki mia ły ok. 35 cm, czy li 10 cm wię cej
niż wy ma ga ne mi ni mum. Kie dy pod -
ci na łam koń ców ki, za wsze pil no wa łam,
że by ści nać 2 cm, a nie wię cej, bo wło -
sów by ło mi szko da. Kie dy ści na łam je
na pe ru kę, w ogó le nie pil no wa łam dłu -
go ści, cie szy łam się, że jest szan sa, że

się jesz cze ko muś przy da dzą. No wa fry -
zu ra też mi się bar dzo po do ba ła. 

Od da ją cząst kę sie bie 

Po ścię ciu na każ dym war ko czu za wią -
zy wa no do dat ko wą gum kę, tak aby na -
sa da wło sa nie po mie sza ła się z koń -
ców ką, bo je śli tak się sta nie, wło sy
trze ba wy rzu cić. Na ko niec opatrzyłam
warkoczyki kar te czkami z na pi sem
„na sa da”. War ko cze za wi nę łam w bi -
bu łę i ra zem z oświad cze niem wło ży -
łam do ko per ty. Ca łość wy s ła łam na
adres Fun da cji Rak’n’Roll, któ ra prze -
ka zu je je fir mie Ro ko ko Ha ir Com pa -
ny, któ ra tka z nich pe ru ki. – Mo men -

ty, kie dy do sta je my wło sy, by wa ją bar -
dzo wzru sza ją ce. Pa mię tam, jak do -
sta liś my du żą pa czkę z gim na zjum
– mó wi El żbie ta Ka zu sek z Ro ko ko Ha -
ir Com pa ny. – Zda rza ją się też wło sy,
któ re przy cho dzą bar dzo sta ran nie
za pa ko wa ne, każ dy war kocz owi nię -
ty jest w osob ną bi buł kę. Po tym wi -
dać, ile ser ca w kła da ją lu dzie w prze -
ka zy wa nie ka wał ka sie bie. 

Wy sła na prze ze mnie pa czka z wło -
sa mi wa ży ła nie co po nad 200 gra mów.
Po tem trze ba bę dzie zna leźć wło sy
o po dob nym ko lo rze i struk tu rze. Na
przy go to wa nie jed nej pe ru ki o pół dłu -
gich wło sach po trze ba ok. 400 gra mów

wło sów, czy li ty le, ile da ją ok. 4 oso by,
na dłu gą aż 600 gra mów. Pe ru ka kosz -
tu je co naj mniej 2000 zł, a NFZ re fun -
du je do 480 zł, resz tę mu si za pła cić
pa cjen tka. Dzię ki ak cji Fun da cji
Rak’n’Roll ko bie ty dostają pe ru ki za
dar mo, mu szą tyl ko przed sta wić za -
świad cze nie z NFZ. Do tej po ry wło sy
prze ka za ło fun da cji 1200 osób, po wsta -
ło ok. 200 pe ruk, a 50 zna laz ło już swo -
je wła ści ciel ki. 

* za po moc dzię ku ję 

paniom Ma gdzie Jan tczak 

i Mai Du dziń skiej, fry zjer kom

z sa lo nu Mar la w War sza wie

Od da ła wło sy i jest pięk na
Ho do wa łam wło sy 5 lat, się ga ły mi już do pa sa. Zde cy do wa łam się je ściąć i od dać fun da cji Rak’n’Roll. 
Wiem, że nie ura tu ją ni ko mu ży cia, ale prze ro bio ne na pe ru kę mo gą do dać ko bie tom po che mio te ra pii pew no ści sie bie 

Dzien ni kar ka „Me tra” z dłu gi mi wło sa mi
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Za nim wło sy zo sta ną ob cię te, fry zjer ki za plo tą je w war ko czy ki
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Agata z nową fryzurą. Prawda, że

wygląda pięknie?
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Akademia Opowieści 
Pamiętacie czasy, kiedy o świecie i życiu dowiadywało się od ludzi, nie z telewizji? Dlaczego dziś
rozmowa z drugim człowiekiem przestała już być przygodą? 

*Choć ży je my w naj bar dziej roz ga -
da nej zepok – mi lio ny słów pły ną przez
ko mór ki, ma i le, Sky pe’a, ese me sy i Fa-
 ce bo ok – prze ka zu je my so bie co raz
mniej. Dzię ki Aka de mii Opo wie ści
– wspól ne mu przed sięw zię ciu „Ga ze -
ty Wy bor czej” i HBO – chce my przy po-
m nieć, jak waż na jest do bra hi sto ria.

Moje najlepsze
wydarzenie 2012 r.
– opowieści czytelników 
Bi twa na tor ty 
Jo an na, spe cja list ka od mar ke tin gu

i me ne dżer kul tu ry, 40 lat 

W 2012 r. skoń czy łam 40 lat. Ni gdy nie
przy wią zy wa łam wa gi do wie ku, uro-
 dzin nie fe to wa łam, a jak już by ły, to
za szy wa łam się na ca ły dzień w ki nie,
bo to w koń cu mój dzień. Tym ra zem
mo je dwie przy ja ciół ki i mój mąż uknu-
 li spryt ny plan. O ni czym oczy wi ście
nie wie dzia łam. To by ło to tal ne za sko-
 cze nie. Naj pierw zor ga ni zo wa li dla
mnie pro fe sjo nal ną se sję zdję cio wą,
pod czas któ rej od kry łam w so bie po-
 kła dy ko bie co ści, sek sa pi lu i sza leń -
stwa. Po tem wy pra wi li mi przy ję cie,
na któ rą przy szły wszyst kie bli skie mi
oso by. Był też wiel ki śnież no bia ły tort.
Pod czas tej szam pań skiej im pre zy od-
 ży ło na gle mo je ma rze nie z dzie ciń -
stwa i... po zdmuch nię ciu świe czek
i od śpie wa niu „Sto lat” chwy ci łam ka-
 wał cia sta w rę ce i roz po czę łam re gu -
lar ną tor to wą wal kę ze swo i mi goś ćmi.

Osca ro we suk nie z ce ki na mi, świet nie
skro jo ne gar ni tu ry i lo kal w mi nu tę zo-
 sta ły ob le pio ne śmie ta ną, mar ce pa -
nem i ga la ret ką. Czu łam się sek sow na,
me ga słod ka i szczę śli wa, że mam wo-
 kół sie bie ty lu życz li wych lu dzi.

Uśmiech Wiet nam czy ka 
To masz, pi lot wy cie czek, 36 lat 

Pod czas od pra wy na lot ni sku w Ha noi,
uśmie cha jąc się od ucha do ucha do
pra cow ni ka Viet nam Air li nes, za żar -
to wa łem, że chęt nie od bę dę pod róż do
Fran kfur tu w kla sie biz nes, choć bi let
mam w eko no micz nej. Po pa trzył na
mnie, coś tam spraw dził w kom pu te -
rze, od pra wił mo ich tu ry stów i wrę czył
mi kar tę po kła do wą w pier wszym rzę-
 dzie kla sy biz nes. Do tej po ry nie wiem,
skąd wie dział, że mo je nie krót kie no gi
za pa mię ta ją mu to do koń ca ży cia.

Ju lek i in ni 
Ma gda le na, ma ma i bał ka nist ka

W stycz niu naj lep szy był ur lop ro dzi-
 ciel ski, ja kie go udzie lo no mi na uni-
 wersytecie, a ści ślej to, że ja, ro dzą ca
stu den tka, nie zo sta łam po trak to wa -
na jak prob lem. Pa mię tam ta kie cza-
 sy na uczel ni, kie dy cią że by ły właś -
nie tak trak to wa ne, na wet je śli stu den -
tki ro bi ły już dru gi kie ru nek. 

Lu ty. Pew nie po win nam po wie dzieć,
że to właś nie na ro dzi ny sy na by ły tym
„cu dem 2012 ro ku”? Jas ne, by ły tym
właś nie, ale póź niej wy da rzy ło się jesz-
 cze ty le do bre go, że czu ła bym się nie-
 ucz ci wie, zby wa jąc to mil cze niem. 

Wios na. Ju lek prze ży wa swo je pier -

wsze chwi le na świe cie. Ce le bru ję je-
 go obec ność, po raz dru gi sta ję się ma-
 mą i tym ra zem te mu pro ce so wi nie
to wa rzy szą sta ny de pre syj ne. Prze ży-
 wam go z mniej szym wy sił kiem, z wię-
 kszą daw ką ra do ści i lu zu. 

Któ re goś dnia ode bra łam od ko le -
żan ki te le fon – po now nie stra ci ła dziec-
 ko, po ro ni ła. Jej krzyw da uświa da mia
mi, że ro dzi ce w ta kiej sy tu a cji nie ma-
 ją gdzie szu kać pro fe sjo nal nej po mo-
 cy. Chcę więc to zmie nić, więc idę na
war szta ty i szko le nia. Za czy nam dzia-
 łać w mo im mie ście na rzecz mam i oj -
ców po stra cie.

Ten rok był in ten syw ny, nie zbyt spek-
 ta ku lar ny, nie o bło żo ny par ciem na za-
 wo do wy roz wój i suk ces, któ rych prze-
 cież bar dzo pra gnę. 

Ale my ślę so bie: trud no, nie mu szę
być ta ka aku rat na, ta ka zor ga ni zo wa -
na, „szy ta na mia rę”. I jest mo je naj-
 waż niej sze wy da rze nie – zmia na w tra-
k to wa niu sie bie sa mej, a nade wszyst-
 ko ak cep ta cja sze re gu ma łych spraw
i ra dość, któ rą mam w pro stej, nie kie-
 dy ru ty no wej co dzien no ści miesz kan-
 ki mniej sze go mia sta, któ ra jesz cze
nie zdą ży ła w ży ciu się gnąć po część
swo ich pla nów i ma rzeń. 

Kot 
Zo fia, sę dzia, 39 lat 

Je den z naj mil szych i dłu go ocze ki -
wa nych mo men tów 2012 r. wy da rzył
się w mo im do mu nie dziel ne go li sto -
pa do we go wie czo ru. Przy brał pu szy -
stą for mę w od cie niach sza robu rych
i miał mru czą cą opra wę dźwię ko wą.

Wa żył nie co po wy żej jed ne go ki lo -
gra ma i od waż nie i szyb ko roz go ścił
się w mo im miesz ka niu oraz gra fi ku
dnia ino cy. Na da ne mu zo sta ło wdzięcz-
 nie brzmią ce imię Lu sia. Od daw na
ma rzy łam o ko cim współ lo ka to rze.
Cze ka łam tyl ko na to, by ten je den wła-
 ści wy kot mnie zna lazł i tra fił pod mój
dach. I co? War to by ło cze kać, bo sta-
 ło się! Na sam ko niec bar dzo do bre go
dla mnie 2012 r.

wy słu cha ła Na ta lia Wa loch 

Pisz cie do bre opo wie ści
na świę ta 
Opo wiedz cie nam i so bie, co do bre go,

nie zwy kłe go zda rzy ło się przez osta t ni

rok w wa szym ży ciu, coś, o czym w na-

 tło ku zda rzeń za pom nie li ście, o spot ka -

niu z kimś, kto choć na chwi lę od mie nił

po zy tyw nie wasz dzień. Choć by o jed nym

drob nym po zy tyw nym zda rze niu, któ re

prze szło do wa szej oso bi stej hi sto rii.

Naj cie ka wsze opo wie ści opub li ku je my

i na gro dzi my książ ka mi. Cze ka my na nie

do 15 stycz nia 2013. 

Pisz cie do nas: 

ob ca sy-ex tra@ago ra.pl. 

Lek cje opo wia da nia

co dzien nie na

www.fa ce bo ok.com/

aka de mia o po wie-

 sci i w świą tecz-

 nym wy da niu 

„Wy so kich Ob ca-

 sów Ex tra”.

Jan Turnau

Ko niec 
świa ta już był

My ślę nie o da cie dzi siej szej, ale owej

za dni czte ry: mo że to jest pa miąt ka

świa ta strasz ne go koń ca? Wte dy

w Bet le jem coś się za wa li ło z tak zwa-

 nym kre te sem. „Bóg się ro dzi, moc

truch le je, Pan Nie bio sów ob na żo ny”:

czy do brze ro zu mie my, co się w on

czas do ko na ło i co po tem za wi sło na

krzy żu? Struch la ła moc nie na wi ści.

Owszem, sa mi chrze ści ja nie mi lion

ra zy ne go wa li póź niej swo im za cho -

wa niem to, co grom ko gło si li, nie mniej

od tam te go cza su Ewan ge lia wciąż

jest do czy ta nia. Nie tyl ko: ona się sta-

 je. Unia Eu ro pej ska na przy kład, mi-

 mo swe go głę bo kie go kry zy su i an ty -

re li gij nych za pę dów, słusz nie Nob la

do sta ła: skoń czy ła z prze ko na -

niem, że na ród mu si być na ro do -

wi wil kiem. Prze pra szam zwie rzę

nie win ne: ra czej właś nie – czło wie -

kiem, imie niem Ka in!

Dzi siaj w Bet le jem, dzi siaj w Bet le jem

we so ła no wi na: sta ry świat ru nął, coś

się skoń czy ło i no we za czy na! 

na 

świę
ta

Bożego

Narodzenia

32120288

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

32246206

31879705

31533687

„Kompleksowo zawodowi” 

– rozpoczęcie drugiego etapu realizacji. 
Projektodawca – ECORYS Polska wraz z Partnerami, tj. Miastem Stołecznym Warszawa i Stowarzyszeniem

Doradców Szkolnych i Zawodowych RP rozpoczęli realizację drugiego etapu Projektu „Kompleksowo

zawodowi”. Od początku listopada uczniowie trzech warszawskich techników biorą udział w: zajęciach

wyrównawczych, kołach zainteresowań, zajęciach łączących wiedzę z kilku przedmiotów, spotkaniach

z doradcami zawodowymi, treningach umiejętności społecznych oraz w zajęciach przygotowujących do

egzaminów pisemnych i praktycznych. W ramach Projektu organizowane są także wycieczki zawodoznawcze,

dzięki którym uczniowie mają możliwość zapoznania się z technologiami stosowanymi w przedsiębiorstwach. 

Więcej informacji znajduje się na www.kompleksowozawodowi.pl 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32250364
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* * Czy je śli dziś wy śle my list do św.
Mi ko ła ja, to zdą ży go prze czy tać i zre -
a li zo wać za mó wie nie?

To masz Bo row ski 

z biu ra pra so we go Po czty Pol skiej:

Nie ma co ukry wać, fak tycz nie póź no.
Ale mam do brą wia do mość dla dzie ci,
któ re jesz cze nie wy sła ły li stów do św.
Mi ko ła ja. Je że li zro bi cie to dzi siaj, na si
pra cow ni cy zro bią wszyst ko, by zdą ży -
ły one tra fić na czas na biur ko św. Mi ko -
ła ja. Ma my tu ta kie spe cjal ne prze gród -
ki na li sty do św. Mi ko ła ja. Je śli zro bi się
wię ksza kup ka li stów, na si pra cow ni cy
za wi ja ją ją w pa czusz kę i wy sy ła ją do
świę te go. Ma ją też go rą cą li nię ze św.
Mi ko ła jem i na wszel ki wy pa dek in for -
mu ją, że list zo stał wy sła ny.  not. mi sta

List do św. Mi ko ła ja 

* * Kieł ba sy kra kow ska su cha, ży -
wiec ka i pod wa wel ska eks tra z Za -
kła dów Mięs nych Łme at-Łu ków do -
sta ły cer ty fi kat Sy ste mu Gwa ran to -
wa nej Ja ko ści Żyw no ści QAFP

Wy ro by, któ re otrzy mu ją ten znak,
mu szą przejść we ry fi ka cję nie za leż -
nej in sty tu cji, któ ra spraw dza, czy za -
kład pil nu je norm na każ dym eta pie,
czy li pod czas ho do wli zwie rząt, ży -
wie nia, wa run ków cho wu, ubo ju, roz -
bio ru, prze twór stwa, trans por tu, kon -
fek cjo no wa nia, pa ko wa nia, ma ga zy -
no wa nia i sprze da ży. Ma to za pew nić
naj lep szą ja kość wy ro bów i bez pie -
czeń stwo kon su men tom. kło

Pol skie kieł ba sy
z cer ty fi ka tem QAFP 

* * Skoń czy ły się cza sy, gdy sprze -
daw cy w hi per mar ke tach wie czór wi -
gi lij ny mu sie li spę dzać przy ka sie. E-
mar ke ty rów nież koń czą pra cę 24
grud nia o roz sąd nej po rze. Pod po -
wia da my, do kie dy mo że my skła dać
osta t nie za mó wie nia?

Hi per net24.pl (E.Lec lerc Pol ska)

Hi per net24.pl za mó wie nia świą tecz -
ne bę dzie przyj mo wał jesz cze w dniu
Wi gi lii do godz. 16 – pod wa run kiem,
że bę dą wol ne ter mi ny do staw. Za ku -
py bę dą przy go to wy wa ne przez pra -
cow ni ków do godz. 16 (w go dzi nach
otwar cia skle pu E.Lec lerc Bie la ny
w War sza wie). 

E-pio tri pa wel.pl

Tu osta t nie świą tecz ne za mó wie nia
bę dzie moż na skła dać w nie dzie lę 23
grud nia. Za ku py bę dą do star cza ne
klien tom tyl ko do ok. godz. 14. 

Au chan Di rect.pl

Tu za mó wie nia na świę ta trze ba zło -
żyć naj póź niej w nie dzie lę do godz. 22.
W Wi gi lię za ku py bę dą przy wo żo ne
do klien tów do godz. 15. Ewen tu al ne
re kla ma cje trze ba skła dać od ra zu po
otrzy ma niu za ku pów.

Fo o di ni.pl

W tym skle pie, że by otrzy mać za ku py
w dniu Wi gi lii, bę dzie my mu sie li zło -
żyć za mó wie nie już w pią tek, naj póź -

niej do godz. 20. Jak mó wi Mo ni ka Pi -
sko rek z Fo o di ni, w Wi gi lię za ku py bę -
dą do star cza ne praw do po dob nie do
godz. 13. Wte dy też po win ni skoń czyć
pra cę wszy scy pra cow ni cy fir my.

Te sco.pl

Sklep nie prze wi du je do staw w Wi gi lię.
Osta t nie przed świą tecz ne za ku py ma -
ją być do star czo ne klien tom 23 grud nia
do go dzi ny 22. Jak tłu ma czy Mi chał Si -
ko ra, 24 grud nia pra cow ni cy Te sco.pl
skoń czą pra cę zgod nie ze swo i mi gra -
fi ka mi, nie póź niej niż in ni pra cow ni cy
Te sco w tym dniu – za pew nia Si ko ra. 

Fri sco.pl

Pra cow ni cy te go skle pu rów nież nie
po win ni być po krzyw dze ni. Świą tecz -
ne za ku py w Wi gi lię bę dą do wo zić tyl -
ko do godz. 13. Zo fia Knit tel

E-mar ke ty w Wi gi lię za my ka ją się wcześ niej

* * Kie dyś za pom nia na, dziś po -
wra ca na wi gi lij ny stół. Ku tia to
bo gac two sma ku – znaj dzie cie
w niej psze ni cę, mak, orze chy, ro -
dzyn ki, fi gi, skór ki po ma rań czy
i miód 

Do mo je go do mu prze pis na ku tię
przy wę dro wał z Bia ło ru si, gdzie
uwa ża na jest za przy smak Ziu zi
– bia ło ru skie go bó stwa zi my. Psze -
ni cę za stę pu je się cza sem pę cza -
kiem. Ku tia jest wte dy bar dziej kle -
i sta, kon kret na i ła twiej sza w przy -
go to wa niu. Ku tię trze ba przy go -
to wać wcześ niej, a nie na osta t ni
dzwo nek, bo skład ni ki mu szą się
prze gryźć. Wszyst ko do kład nie
wy mie szać i wsta wić do lo dów ki
na co naj mniej 12 go dzin. 

Jak zro bić ku tię 

– czy taj na Me troMsn.pl

ku tia – w sam raz na wi gi lij ny stół mniam, mniam

* * Je śli nie wi dzie li ście jesz cze fil mu
zwi gi lii na dep ta ku wRa do miu, to praw -
do po dob nie na le ży cie do mniej szo ści.
Na gra nie uka zu ją ce lu dzi bły ska wicz -
nie za bie ra ją cych wszyst ko z wi gi lij ne -
go sto łu zro bi ło w sie ci fu ro rę. Głów ne
oso by spek ta klu to „Chy tra ba ba z Ra -
do mia” i na po je fir my Zbysz ko. Świą -
tecz ny mem ma już swo je ko szul ki.

– Po mysł na ro dził się z po trze by chwi -
li. Na pój 3 Cy try ny ma szan sę stać się
to wa rem kul to wym, jak np. klap ki Ku -
bo ta, więc – wi dząc pro jek ty chło pa -
ków z Ko szul ko wo.com – od ra zu się
do nich odez wa liś my. Wie czo rem pra -
co wa liś my nad pro mo cją i opub li ko -
wa liś my ją z sa me go ra na – wy jaś nia
Ma riusz Woź nic ki z agen cji Har -

der&Har der, od po wia da ją cej za pro -
mo cję mar ki Zbysz ko. 

Roz ma wia liś my też z twór ca mi ko -
szu lek. 
Wa ha li ście się nad wy ko rzy sta niem

vi ra lu do zro bie nia ko szul ki? 

– Za sta na wia my się tyl ko, czy to ko -
goś nie ob ra zi – mó wi Mi chał Gó rec -
ki z fir my Ko szul ko wo.com.
Ce lu je cie w Ra dom, a nie bez poś red -

nio w „Chy trą ba bę”. Nie ku si ło was,

że by po świę cić jej ja kiś pro jekt?

– Nie chcę wy wo ły wać agre sji prze -
ciw tej ko bie cie. Mo że rze czy wi ście
po da wa ła na pój ko muś in ne mu. 

W su mie sam Ra dom też tyl ko jest
przy kła dem, tłem. 
By łeś za sko czo ny, kie dy odez wał

się przed sta wi ciel mar ki z pro po zy -

cją współ pra cy?

– Spraw dzi łem, czy to nie jest pod pu -
cha. Bar dzo, bar dzo rzad ko zda rza się
na tu ral ny vi ral po zy tyw ny dla mar ki
– w tym wy pad ku tak jest. Faj nie, że
klient jest otwar ty na ta kie rze czy.*

Nie chce my 
w re kla mie 
wy śmie wać 

pytanie o ... to dobre

Zbyszko i „chytra baba z Radomia”
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Ma dziu, po zna liś my się, gdy je cha liś -

my po dzi wiać trój miej skie cho in ki.

Za u ro czy łaś mnie od pier wsze go mo -

men tu, chciał bym z To bą spę dzać

każ dą chwi lę – Ar tur

Ana, naj droż sza... Czte ry sło wa, któ -

re kry ją wszyst ko: brak mi Twe go wi -

do ku... Twój P.

Ja rek, je den ką cik ust do gó ry, po -

tem dru gi i uśmiech nij się dwa ra zy.

Wię cej op ty miz mu, bo i tak so bie ze

wszyst kim po ra dzisz! Z.

Uśmiech nię ty Anioł ku An to siu,

w dniu Two ich czwar tych uro dzin ści -

skam moc no i ca łu ję. Cio cia Ka ro lin ka

Wiem, że dziś ma my spraw dzian

z nie miec kie go, ale to osta t nia lek -

cja w tym ro ku, co jest po wo dem do

cie sze nia się. Prze trwa my to wspól -

nie, bo „w ku pie si ła”. Bu zia ki, Da ria

Dro ga Jo lu! Ko cham Cię, gdyż two je

pH wy no si 14, a to ozna cza, że masz

za sa dy. Gdy Cię wi dzę, re a gu ję jak

cynk do da ny do kwa su sol ne go.

Pach niesz ni czym oc tan ben zy lu,

a gę stość Twa ide al na, gram na cen -

ty metr sze ścien ny. Ko cham Cię, mo -

ja Ty Czą ste czko!!!

W dniu 18 grud nia przy sta cji me tra

zgu bi łam zło tą bran so let kę. Jest to

pa miąt ka po mę żu, dla te go uczci we -

go zna laz cę pro szę o kon takt. Prze -

wi dzia na na gro da, tel: 606 938 498

Bar dzo wy so ki blond pszcze la rzu

z X LO w Po zna niu, już nie dłu go świę -

ta, a w świę ta trze ba mó wić praw dę.

Chcę więc, że byś wie dział, że skra -

dłeś mi ser ce już tej pa mięt nej nie -

dzie li. Od te go mo men tu nie prze sta -

ję się uśmie chać i my śleć o To bie...

Je śli to czy tasz, to wiesz, gdzie mnie

szu kać – Two ja Dy

Ser decz ne po dzię ko wa nia dla Oś -

rod ka Wczes nej In ter wen cji w Gdy ni

za fa cho wą po moc, za an ga żo wa nie

i do bre ser ce, oka za ne nam w trak -

cie te ra pii mo je go sy na Mak sy mi lia -

na Ko wa lew skie go. Po zdra wiam,

Han na Do mi nik-Ko wa lew ska

Ko cha nie, wiem, że te raz czy tasz

„Me tro”, ja dąc do pra cy. Prze pra szam,

że cza sem je stem dla Cie bie ję dzą.

Zro zum, je stem zmę czo na re mon tem,

świę ta mi, wiem, że ty też. Ży czy my Ci,

aby te świę ta mi nę ły nam w spo ko ju,

świą tecz nym od po czyn ku. Pa mię taj,

ko cha my Cię bar dzo – Two ja Mi sia

Ja nek, ży czę Ci we so łych świąt

– Ewa

Po zdro wie nia dla Pa ti son ka i Iwin ki

od Wa szej B...uś

Zdro wych i po god nych świąt Bo że -

go Na ro dze nia dla ca łe go OCS w Ło -

dzi ży czy Ju lia

Ty le jest dni, ale niech naj pięk niej szy

bę dzie ten, gdy Two je świę to jest. Ży -

czę Ci wszyst kie go naj lep sze go, du żo

szczę ścia, ra do ści, mi ło ści, sa mych

do brych chwil. Ciąg łe go uśmie chu,

du żo pie nię dzy, sek su, abyś zda ła do

na stęp nej kla sy i jesz cze dłu go ze

mną wy trzy ma ła. Niech Two je szczę -

ście trwa jak naj dłu żej – Kło sow ski

Mał go siu z War sza wy, w ze szłym ro -

ku zgu bi łem swój te le fon, a z nim

Twój nu mer. By liś my la ta te mu

z dzieć mi w sa na to rium w Rab ce, po -

tem z dziew czy na mi pod na mio tem.

Je że li mnie pa mię tasz, za dzwoń:

517 282 899. Po zdra wiam, Wa cek

z Kra ko wa

Wszyst kie go naj lep sze go i speł nie -

nia ma rzeń dla Pu si – na szej słyn nej

te le mar ke ter ki – ma mu si! Ko cha nie,

skończ się ob i jać i dzwoń!

Po zdro wie nia dla naj lep szych i naj -

pięk niej szych dziew czyn z kla sy 2OA

w ZSB1 Po znań od wa szych maj strów

Emi, je steś i zo sta niesz na za wsze

mo im „3 w 1” – An duś

Ka mi lu nasz dro gi, po trak tuj tę wia -

do mość w „Me trze” jak pre zent na

świę ta, gdyż pra gnie my uj rzeć twój

ta jem ni czy uśmiech, ni czym Mo ny Li -

sy. Uro czych świąt! MY

Mo ja Flą der ko, je steś my ra zem już

mie siąc i nie mo gę prze stać my śleć

o na szej trój ce. Bo ba sek już nie dłu -

go bę dzie z na mi! Twój ró żo wy Miś

Ser decz ne po zdro wie nia dla Fa bia -

na (z ZSGH w By to miu), za te „WTF”

– w ko ry ta rzu. My po pro stu ma my

cza sem ta kie od chy ły. O i P

13 grud nia w War sza wie zgu bio no

le gi ty ma cję stu den cką SGGW. Je śli

zna laz łeś – pro szę o kon takt: mkla u -

diam@op.pl 

Ser decz ne po zdro wie nia dla wspa -

nia łych na u czy cie li z po znań skie go

Mar cin ka. Ży czy my we so łych świąt,

uda ne go syl we stra i do bre go hu mo -

ru w przy szłym ro ku (by oca lić nas

przed nie za po wie dzia ny mi kar tków -

ka mi). Wa si ulu bie ni ucznio wie

Go rą ce Po zdro wie nia dla kla sy

1a ZSCH w Kra ko wie, a prze de

wszyst kim dla Pa u lin ki i Kla u dii, dzię -

ki któ rym czas spę dzo ny w szko le

nie jest tym naj gor szym. We so łych

świąt – Sa bin ka

Wczo raj ok. godz. 23 ście ra łeś

ziem nia ki na pie ro gi ru skie. Je że li

chcesz mnie ni mi po czę sto wać – to

nie zwle kaj! Cze kam tam, gdzie za -

wsze. Pie ro go żer czy Mu miau

Po zdro wie nia dla Ani, Mi si, Ka si

z Gry fi na oraz Ju sty ny, Kla u dii, We ro ni -

ki i Fro si ny z II LO w Szcze ci nie. Je ste -

ście su per dziew czy ny! Wa sza Ma dzia 

Po zdro wie nia dla ca łej 2R z ZS3

w Szcze ci nie, a zwłasz cza dla Mo ty la

i Bo guś ki, pa mię taj cie, dziew czy ny,

KU LA DA JE FU LA! Wa sze ko cha ne

Kla u dia i Da ria 

16 grud nia ok. godz. 13.30 w Po -

zna niu w tram wa ju nr 14 mo je ser ce

na chwi lę za mar ło, kie dy uśmiech ną -

łeś się do mnie. Odez wij się: 781

797 521 – nie zna jo my w czap ce pi -

lot ce, skó rza nej kur tce i bu tach

z czer wo ny mi sznu rów ka mi

Ser decz ne po zdro wie nia dla Pa na

w ciem nym sa mo cho dzie, któ ry w po -

nie dzia łek ok. godz. 15 uśmiech nął

się do mnie i po ki wał mi, kie dy cze -

ka łam na tram waj na przy stan ku przy

ul. Re y mon ta w Po zna niu – Mar ta

Po zdro wie nia dla ko cha ne go Mar ka,

na któ re go za wsze mo gę li czyć. Dla

mnie je steś naj lep szy Bą bel ku! Ż.

Dzię ku ję zło dzie jo wi, któ ry 17

grud nia w tram wa ju nr 16 w Ło dzi

ukradł mi por tfel z pie niędz mi prze -

zna czo ny mi na le ka rza. Je że li masz

su mie nie, od daj cho ciaż do ku men ty.

Mam na dzie ję, że je steś w gor szej

sy tu a cji niż ja – Stu den tka

Ko cha na „pra wie są siad ko”, chciał -

bym ser decz nie po dzię ko wać za na -

szą zna jo mość i wspól nie spę dzo ny

czas. Mam na dzie ję, że jak naj szyb -

ciej zno wu się zo ba czy my, wra caj

szyb ko do aka de mi ka.

Chcesz prze pro sić, po dzię ko wać, 

po dać da lej? Pisz: me tro@ago ra.pl

Od za ko cha nych, roz tar gnio nych 
stu den tów, cioć i wiel bi cie li pie ro gów 

32210048

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń: 

668 681 901668 681 901

Profi Credit
32172095

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

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

K R E D YTY  B A N K O W E
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
32243663

Biuro rachunkowo-księgowe

Prowadzimy pełną obsługę księgową firm
wraz z wirtualnym biurem

www.ksiegowawarszawa.pl
tel. 22 378-20-60

32245374

3 pożyczki pozabankowe, chwilówki

3 kredyty na oświadczenie

3 spłata kredytów plus gotówka

KREDYT NA ŚWIĘTA!!!

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

32218115

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

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

Forum – jubiler- lombard.
Skup: złota, srebra, brylantów, zegarków.

Najlepsze ceny w Warszawie.
Ekspresowe pożyczki pod zastaw.

Pl. Mirowski 12, tel. 22 403 31 14,
ul. Marszałkowska 100a (przejście podziemne 

przy Rotundzie) paw. 9, tel. 22 622 23 98.

32239494 32245943
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NA KONIEC ŚWIATA I BOŻE NARODZENIE

Ma ja Sta ni szew ska

* * metro@agora.pl

Bil bo Bag gins, po wszech nie sza no -
wa ny miesz ka niec nor ki Bag End
w Pa gór ku w cen tral nej czę ści Hob -
bi to nu, osią gnął już wiek śred ni.
I uwa żał, że przy go dy nie są wska za -
ne, bo moż na przez nie spóź nić się
na ko la cję. Cza ro dziej Gan dalf, wę -
dru ją cy przez kra i ny Śró dzie mia,
pa mię tał jed nak in ne go Bil ba. Mło -
de go hob bi ta, któ ry spóź niał się na
ko la cję i wra cał do do mu z ga łąz ka -
mi we wło sach, bo szu kał el fów w la -
sach Shi re. I te go właś nie hob bi ta
po sta no wił za brać na wy pra wę ja ko
wła my wa cza. Na nic się zda ły pro te -
sty. Je śli Gan dalf uznał go za wła my -
wa cza, to hob bit był wła my wa czem.
Na wet je śli sam o tym jesz cze nie
wie dział. 

Resz tę człon ków wy pra wy sta no wi -
ło 13 kras no lu dów. Jej ce lem zaś był
Ere bor, kras no lu dzie kró le stwo w Sa -
mot nej Gó rze, naj po tęż niej sze, ja kie
kie dy kol wiek stwo rzy ły kras no lu dy.

Od zy skać kró le stwo

W do brych cza sach wład ca Ere bo ru
Thror nie miał po wo dów do trosk. Jed -
nak z cza sem za śle pi ło go zło to. A zgro -
ma dzo ne w Sa mot nej Gó rze skar by
przy cią gnę ły isto tę, któ rej by ły one
jesz cze droż sze niż kras no lu dom
– smo ka Sma u ga, któ ry wdarł się do
kras no ludz kie go kró le stwa. Oca la łe
kras no lu dy mu sia ły ucie kać. Tu ła ły
się po Śró dzie miu. W koń cu wnuk kró -
la Tho rin, któ ry zy skał przy do mek Dę -

bo wa Tar cza, za pew nił im spo koj ne
i bez piecz ne ży cie. Ale sam pra gnął
cze goś wię cej – od zy skać swo je kró le -
stwo. Po sta no wił wy ru szyć do Sa mot -
nej Gó ry. Na je go wez wa nie sta wi ło się
za led wie 12 kras no lu dów – ani nie naj -
szla chet niej szych, ani nie naj mą drzej -
szych z kras no ludz kiej bra ci. Ale lo -
jal nych i męż nych. Wraz z Gan dal fem
i Bil bem wy ru szy li do Sa mot nej Gó -
ry, spo ty ka jąc po dro dze i mor der -

czych or ków, i głod ne trol le, ale też sta -
rych przy ja ciół – wład cę el fów El ron -
da i kró lo wą el fów Ga la drie lę a tak że
naj po tęż niej sze go z cza ro dzie jów Sa -
ru ma na Bia łe go i naj mniej po wa ża ne -
go – Ra da ga sta Bu re go. 

Hob bit do da je od wa gi

„Hob bit: Nie zwy kła pod róż” to pier -
wsza z trzech fil mo wych przy gód na
pod sta wie po wie ści J.R.R. Tol kie na,

pro fe so ra lin gwi sty ki z Ox for du i oj -
ca fan ta sy. Na pi sał „Hob bi ta” ja ko
opo wieść na do bra noc dla swo ich
dzie ci, ale tra fi ła ona nie tyl ko do
dzie cię cych umy słów i serc. Wy pra -
wa Bil ba Bag gin sa to po czą tek hi sto -
rii, któ rą roz wi nął w dzie le ży cia
– „Wład cy pier ście ni”. Hi sto rii o od -
wa dze, po świę ce niu i wiel kich czy -
nach do ko ny wa nych przez naj mniej -
szych. Hob bi ci to bo wiem lu dek nie -

wiel ki, przy wią za ny do zie mi i swo -
je go ko min ka, lu bią cy pi wo, faj ko we
zie le i spot ka nia z przy ja ciół mi.
A jed nak dwaj przed sta wi cie le te go
lu du – Bil bo Bag gins w „Hob bi cie”
i je go krew niak Fro do Bag gins we
„Wład cy pier ście ni” oka za li się zdol -
ni do wiel kich czy nów. Sam Gan dalf
za py ta ny, dla cze go wy brał Bil ba na
wy pra wę do Ere bo ru, od po wia da
po cząt ko wo, że nie wie. W koń cu
przy zna je, że ma ły hob bit o wiel kich
ku dła tych sto pach do da je mu... od -
wa gi. 

Czy da ło by się zro bić z „Hob bi ta”
je den film? Pew nie tak. Ale ja wca le
nie ża łu ję, że Pe ter Jac kson zde cy do -
wał się na trzy („Hob bit: Sa mot na Gó -
ra” tra fi do kin w grud niu 2013, „Hob -
bit: Tam i z po wro tem” – w lip cu 2014
ro ku). W „Hob bi cie” są przy go dy, są
bi twy, ale jest też hu mor. Są baj ko we
kra jo bra zy No wej Ze lan dii i jest tech -
no lo gia, któ ra poz wo li ła re ży se ro wi
na speł nie nie wszyst kich wi zu al nych
za chcia nek, ja kie tyl ko przy szły mu
do gło wy. Są wresz cie wspa nia li ak -
to rzy – jak Mar tin Fre e man, wprost
stwo rzo ny, by za grać Bil ba Bag gin sa,
i An dy Ser kis, któ ry – choć we wspo -
ma ga nej kom pu te ro wo po sta ci Gol -
lu ma wła ści wie go nie wi dać – za słu -
gu je na Osca ra. 

Jest więc na co cze kać w ki nie
w 2013 ro ku. I szcze rze mó wiąc
– smo ka Sma u ga, któ re go za grał Be -
ne dict Cum ber batch – po pro stu nie
mo gę się do cze kać. A „Nie zwy kła
pod róż” to do pie ro po czą tek fa scy -
nu ją cej opo wie ści. *

Wiel ka wy pra wa ma łe go hob bi ta
Ze swej nor ki w zie lo nym Hob bi to nie w pod róż przez ki no we ekra ny wy ru szył w koń cu pe wien hob bit. My je go przy go dy
do sta nie my w pre zen cie na Bo że Na ro dze nie. Choć przy znać trze ba, że Bil bo Bag gins po cząt ko wo ni gdzie się nie wy bie rał 
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„Hobbit: Niezwykła

podróż”, opowieść 

o Bilbie, który razem

z 13 krasnoludami

wyruszył odzyskać 

ich królestwo, 

to jeden z najbardziej

oczekiwanych filmów

tego roku. Premiera

dopiero za tydzień, 

ale już 25 grudnia

będzie można

zobaczyć go 

na pokazach 

w całej Polsce 

32243340
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* * Clint Ea stwo od już jest ame ry kań -
ską le gen dą. Te raz film, któ ry uczy -
nił z nie go iko nę, zo stał uzna ny za
bez cen ny dla kul tu ro we go dzie dzic -
twa Ame ry ki

Na tio nal Film Re gi stry to część Bib -
lio te ki Kon gre su USA, któ ra gro ma -
dzi fil my uzna ne za zna czą ce z pun -

ktu wi dze nia kul tu ry, hi sto rii lub este -
ty ki. W tym ro ku na li ście 25 fil mów
wy bra nych do prze ka za nia ko lej nym
po ko le niom zna laz ła się opo wieść o gli -
nia rzu z San Fran ci sco, któ ry się ban -
dy tom nie kła niał, czy li „Brud ny Har -
ry” (1971) z Clin tem Ea stwo o dem. 

Bib lio te ka za o pie ku je się też m.in.
we ster nem „15.10 do Yu my” (1957), uro -
czą Au drey Hep burn i jej „Śnia da niem
u Tif fa ny’ego” (1961), bej sbo lo wą „Ich
włas ną li gą” (1992) oraz kul to wym „Ma -
trik sem” (1999). stan 

„Brud ny Har ry”
kla sy kiem

* * Po suk ce sie czar no-bia łe go „Per -
se po lis”, uka zu ją ce go burz li we cza -
sy re wo lu cji is lam skiej w Ira nie
widziane ocza mi do jrze wa ją cej dziew -
czyn ki, Mar ja ne Sa tra pi i Vin cent Pa -
ron na ud po sta no wi li nie co od po cząć
od ani mo wa nej for my. Tak po wstał
ak tor ski i in try gu ją cy wi zu al nie „Kur -
czak ze śliw ka mi” – no stal gicz ny me -
lo dra mat z do miesz ką gro te ski

Gdy w wy ni ku kłót ni z żo ną mu zyk
Na sser-Ali tra ci uko cha ne skrzyp ce,
ula tu je z nie go ca ła chęć do ży cia. Nie
mo że grać, za szy wa się więc w po grą -
żo nym w mro ku po ko ju, kła dzie do
łóż ka i… cze ka na śmierć. Je go ży cze -
nie speł nia się ós me go dnia. Za nim
to na stą pi, Na sse ra-Ale go na cho dzą
nie zwy kłe sny, wspom nie nia za pa -
chów, sma ków, dźwię ków i ob ra zów.
Me lan cho lij ne re tros pek cje mie sza -
ją się z pod ró ża mi w przy szłość, gdy
anioł śmier ci Az ra el ob ja wia mu los
je go dzie ci. Z tej roz sy pan ki widz ukła -
da w ca łość bio gra fię bo ha te ra. Tym
sa mym od kry wa praw dzi wy po wód
nie szczę ścia Na sse ra-Ale go, o któ re -

go lo sie za de cy do wa ła utra co na mi -
łość. Je go ży cie naj pierw by ło roz -
kosz ną po go nią za ide a łem, skoń czy -
ło się bo les nym kom pro mi sem – mał -
żeń stwem bez uczu cia.

Prze siąk nię ty iro nicz nym po czu -
ciem hu mo ru „Kur czak ze śliw ka mi”
przy po mi na prze sty li zo wa ną baśń
to czą cą się włas nym ryt mem. Re a -
lizm jest tu mniej waż ny niż este ty -
ka. Sa tra pi i Pa ron na ud mi to lo gi zu -
ją rze czy wi stość: tęt nią cy ży ciem Te -
he ran z lat 50., pe łen nie zwy kłych lu -
dzi (w ob sa dzie m.in. Ma thieu Amal -
ric, Ma ria de Me de i ros, Ja mel Deb -
bo u ze i Isa bel la Ros sel li ni) jest jak
ma gicz ne miej sce ze sta rej, nie co za -
ku rzo nej po cztów ki. Twór cy się ga ją
po me lo dra ma tycz ne chwy ty, wpla -
ta ją w na rra cję ele men ty ani mo wa -
ne, a por tre ty bo ha te rów kre ślą dość
gru bą kre ską, przez co przy po mi na -
ją po sta ci z ko mik sów (film zre a li zo -
wa no na pod sta wie po wie ści gra ficz -
nej) – wszyst ko wy da je się jed nak za -
mie rzo ne. Przy oka zji pró bu ją zgłę -
bić isto tę by cia ar ty stą i za sta na wia -
ją się nad zmien no ścią ludz kie go ży -
cia, a tak że po wie la niem przez dzie -
ci błę dów ro dzi ców. Choć ta hi sto ria
chwi la mi ra zi pre ten sjo nal no ścią, sie -
dząc w ki no wej sa li, za ska ku ją co ła -
two dać się po rwać przez nie co dzien -
ny świat, któ ry du et Sa tra pi – Pa ron -
na ud stwo rzył na ekra nie.

Piotr Gusz kow ski

Na sser-Ali 
po sta na wia
umrzeć 

* * Choć mo że trud no w to uwie rzyć,
Ma ciej Żak – twór ca „Ła we czki”
i „Roz mów no cą” – na krę cił ra so wy
thril ler. Rzę dy pół ek two rzą w „Su -
per mar ke cie” po nu ry la bi rynt: gdy
wię kszość klien tów za ję ta bę dzie za -
ku pa mi, jed ne mu skle po wa ochro na
zgo tu je kosz mar, któ ry za czy na się
bar dzo nie po zor nie 

Ope ra tor Jan Ho lo u bek świet nie wy -
wią zał się z za da nia: to właś nie prze -
my śla na pra ca ka me ry uka zu ją cej ty -
tu ło wą prze strzeń ni czym od cię tą od
świa ta rze czy wi stość rzą dzą cą się
włas ny mi pra wa mi po mog ła re ży se -
ro wi w zbu do wa niu na pię cia.

Jest syl we stro wa noc. Zde ner wo wa -
ny kra dzie żą aku mu la to ra z sa mo cho -
du po zo sta wio ne go na par kin gu przed
skle pem Mi chał Wa rec ki zja da cze ko -
la dę i od ru cho wo cho wa pa pie rek do
kie sze ni. Chwi lę póź niej zo sta je za -
trzy ma ny przez pra cow ni ków ochro -
ny. Ni by nic, jed nak za spra wą kil ku
nie prze my śla nych de cy zji i we wnętrz -
nych roz gry wek po mię dzy człon ka mi
za ło gi su per mar ke tu z po zo ru bła ha,
wręcz ab sur dal na sy tu a cja wy my ka
się spod kon tro li. Prze słu cha nie, pró -
ba wy mu sze nia ze znań, eska la cja prze -
mo cy. Wresz cie ros ną cy nie po kój na
twa rzy żo ny Wa rec kie go cze ka ją cej
w sa mo cho dzie, zu peł nie nie świa do -
mej, co dzie je się z mę żem…

„Su per mar ket”, po dob nie jak „Dzień
ko biet” – rów nież pre zen to wa ny w kon -
kur sie te go rocz ne go fe sti wa lu w Gdy -
ni – po ru sza te mat nad u żyć w skle pach
du żych sie ci. O ile jed nak Ma ry sia Sa -

dow ska przy ję ła per spek ty wę wy ko -
rzy sty wa nych pra cow ni ków, Żak sku -
pia się na klien cie w opre sji. Uka zu je
zwy kłe go czło wie ka w sy tu a cji kry -
tycz nej. Sy tu a cji, któ ra przy po mi na
re pre sje ko mu ni stycz ne go re żi mu,
a mog ła by się prze cież przy da rzyć każ -
de mu z nas. Zmie nił się ustrój, zmie -
ni ły się nie co me to dy (dziś in wi gi lu ją
nas ka me ry prze my sło we), ale re gu ły
po zo sta ją te sa me – jed nost ka po zo sta -
je bez rad na wo bec sy ste mu.

Ki no ga tun ko we zo sta je tu po głę bio -
ne o pró bę ana li zy na szych cza sów.
I na wet je śli nie jest to ref  lek sja zbyt
od kryw cza, „Su per mar ket” zde cy do -

wa nie war to zo ba czyć. Suk ces Ża ka
wziął się ze świet nych de cy zji ob sa -
do wych: To masz Sa pryk ja ko nie for -
tun ny klient i mąż za nie po ko jo nej Izy
Ku ny po gry wa ze swo im wi ze run -
kiem, a Ma rian Dzię dziel wcie la się
w ro lę de mo nicz ne go sze fa ochro ny
uwi kła ne go w PRL-ow ską prze szłość.
Lecz chy ba w jesz cze wię kszym stop -
niu re ży ser ko rzy sta na opo wie dze -
niu pro stej hi sto rii za po mo cą rów nie
pro stych, co su ge styw nych środ ków,
ści śle we dle pra wi deł ga tun ku. Od lat
nie wi dzia łem tak uda ne go pol skie go
thril le ra.

Piotr Gusz kow ski

„Su per mar ket” 
i gro za na za ple czu 

* * Bo że Na ro dze nie bez Co li na Fir -
tha by ło by stra co ne. Na szczę ście
te le wi zja po ka że „To właś nie mi łość”
a w ki nach zo ba czyć bę dzie moż na
„Gam bit, czy li jak ograć kró la”. Oba
fil my to ko me die, oba, oczy wi ście,
z przy stoj nym An gli kiem

Gam bit to ruch z po cząt ku par tii sza -
chów, w któ rym gracz po świę ca pio -
nek, by póź niej uzy skać stra te gicz ną
prze wa gę nad prze ciw ni kiem. Ta ki
właś nie gam bit roz pi sa li na sce na -
riusz fil mo wy bra cia Coen, a Co lin
Firth, Ca me ron Diaz i Alan Ric kman
ro ze gra li mię dzy so bą. 

W„Gam bit, czy li jak ograć kró la” Firth
gra spię te go Bry tyj czy ka Har ry’ego, ku -
ra to ra ko lek cji im pre sjo ni stycz nych ob -
ra zów na le żą cej do ma gna ta me dial ne -
go lor da Lio ne la Sha ban da ra (Alan Ric -
kman). I ma już dość zwy kłe go cham -
stwa swo je go sze fa. Po sta na wia ze mścić
się za la ta upo ko rzeń iza ro bić przy oka -
zji, na ma wia jąc pryn cy pa ła na za kup
fał szy we go ob ra zu Mo ne ta. Po trze bu -
je tyl ko po mo cy ko goś z ze wnątrz. Je -
go wy bór pa da na kró lo wą ro deo, pro -
sto li nij ną do bó lu Ame ry kan kę PJ (Ca -
me ron Diaz). Czy pod stęp się uda i ile
Har ry’ego kosz to wać bę dzie zde rze nie
z ame ry kań ską kul tu rą? Od po wiedź
w ki nach w świę ta. pcm

Co lin Firth jest 
do bry na świę ta
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No stal gicz ny „Kur czak ze śliw ka mi” w ki nach od 26 grud nia
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Moc ny „Su per mar ket” bę dzie moż na zo ba czyć w ki nach już w pier wszy dzień świąt

– pre mie ra 25 grud nia 
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w kinach

Ko me dio dra mat w kon wen cji ki na
dro gi o dwoj gu lu dzi, któ rzy zbli ża ją
się do sie bie mi mo dzie lą cych ich
róż nic. Sce na riusz „Pią tej po ry ro -
ku” nie grze szy ory gi nal no ścią, lecz
na tle po dob nych wy róż nia go waż -
na rzecz – wiek bo ha te rów. Obo je są
po sześ ćdzie siąt ce

On – by ły gór nik, wdo wiec, ho dow ca
go łę bi i lo kal ny Ca sa no va, do ra bia gra -
jąc na po tań ców kach. Ona – eme ry to -
wa na na u czy ciel ka śpie wu, właś nie
po cho wa ła męż czyz nę swo je go ży cia
i nie mo że zna leźć so bie miej sca. On
– nie o krze sa ny i pro sto li nij ny. Ona
– wy nio sła. Cho ciaż Wi tek i Bar ba ra
nie ma ją ze so bą wie le wspól ne go,
wsia da ją ra zem do sa mo cho du, by wy -
ru szyć ze Ślą ska nad mo rze. Każ de
z in ne go po wo du.

Nie trud no się do my ślić, że wy pra -
wa pod sta rza łym mer ce de sem bę dzie
ob fi to wa ła w za baw ne mo men ty wy -
ni ka ją ce ze star cia cha rak ter nych in -
dy wi du a li stów gra nych przez Ma ria -
na Dzię dzie la i Ewę Wiś niew ską. Prze -
de wszyst kim jed nak zbli ży do sie bie
dwo je za gu bio nych lu dzi, któ rzy wciąż
chcie li by cie szyć się ży ciem. Re ży ser
Je rzy Do ma radz ki nie sku pia się na
wy do by wa niu na si łę ko me dio we go
po ten cja łu tej sy tu a cji, skła nia się ra -
czej ku ref lek syj ne mu na stro jo wi. „Pią -
ta po ra ro ku” to opo wieść o tym, że ży -
cie wca le nie mu si się koń czyć na eme -
ry tu rze, że war to się gać po to, co z po -
zo ru nie moż li we. A uka zy wa ny za -
zwy czaj w sza ro bu rym ko lo rze Śląsk
ma tu baj ko we ob li cze. Jest w tym
wszyst kim spo ro na iw no ści, ale bar -
dzo po zy tyw nej.

Ro dzi me ki no nie ma zbyt wie le do
za o fe ro wa nia star szym wi dzom. Na
„Pią tą po rę ro ku”, okrzyk nię tą już pol -
ską wer sją „Wo żąc panią Da i sy”, war -
to więc wy słać ro dzi ców albo dziad -
ków. 

Piotr Gusz kow ski

Jesz cze nie 
po ra umie rać 

* * Twór ca „Mia sta bo ga” i „Wier ne -
go ogrod ni ka” za ba wił się for mą.
Mu siał obej rzeć „Mia sto gnie wu”,
„Ba bel”, „Traf fic”, „Ma mu ta”... Ty -
tuł tro chę enig ma tycz ny, tro chę
pom pa tycz ny – do brze od da je cha -
rak ter fil mu. Kil ka epi zo dów roz -
rzu co nych po świe cie. Pro sty tu cja,
ma fia, al ko ho lizm, prze stęp stwa na
tle sek su al nym, biz nes, re li gia. Sie -
dem ję zy ków. Róż ne lot ni ska. Am -
bi cje re ży se ra zda ją się nie zmie rzo -
ne. Na szczę ście „360” to nie „At las
chmur”. Pra cu jąc na in spi ro wa nym
sztu ką Ar thu ra Schnit zle ra sce na -
riu szu Pe te ra Mor ga na („Kró lo wa”,
„Osta t ni król Szko cji”, „Frost/Ni -
xon”), Me i rel les skon den so wał so -
cjo lo gicz no-psy cho lo gicz no-eko no -
micz ną epo pe ję w nie ca łych dwóch

go dzinach, uni kając wiel kich li ter
i po int osta tecznych. Każ da z hi sto -
rii zda je się po cząt ko wo pro wa dzić
do tra ge dii po prze dzo nej mniej szy -
mi lub wię kszy mi dy le ma ta mi mo -
ral ny mi. Osta tecznie wszyst kie roz -
wi ja ją się ja ko ta ko op ty mi stycz nie,
zo sta wia jąc na dzie ję na przy szłość.
Ktoś wy da je pie nią dze, ktoś ich po -
trze bu je. Jed ni chcą i po tra fią się po -
pra wić, dla in nych jest za póź no. Nie -
któ rzy po zo sta ną zbi ra mi, nie któ -
rzy ofia ra mi. Cza sem trze ba po sta -
wić wszyst ko na jed ną kar tę, kie dy
in dziej od pu ścić. Ba nal ne spo strze -
że nie, że wszy scy na tym świe cie je -
steś my ze so bą po wią za ni (to jas ne,
ist nie je Fa ce bo ok za ło żo ny przez
mo je go zna jo me go Mar ka) – i ref lek -
sje na te mat kon sek wen cji efek tu mo -

ty la w glo bal nej wio sce – nie prze sła -
nia ją do brej re ży ser skiej ro bo ty.
Zresz tą z ta ką mię dzy na ro do wą ob -
sa dą trudno ze psuć film. Jud Law
dzię ki pod stęp nej in ter wen cji pod -
łe go kon tra hen ta Mo rit za Ble ib treu
pod re pe ru je zwią zek z Ra chel 
We isz. Ja mel Deb bo u ze bę dzie mu -
siał wy bie rać mię dzy Al la hem a mę -
żat ką. Ben Fo ster lu bi i ma łych chłop -
ców, i du że dziew czyn ki. No i sir An -
tho ny Hop kins, nie trze ba pi sać, że
tra dy cyj nie naj lep szy. Na spot ka niu
AA za ser wu je cy tat z re zo lut ne go
księ dza, przy sła nia ją cy in ne zbęd -
ne mą dro ści tej roz praw ki. „Pie przyć
to – oto naj krót sza i naj moc niej sza
mo dli twa świa ta”. 

Łu kasz Fi giel ski, 

ma ga zyn „Lo go”

W glo bal nym krę gu
O ży ciu, o świe cie, o wszyst kim i o ni czym. Bra zy lij ski re ży ser Fer nan do Me i rel les w zgrab ny spo sób skła da ma łe ludz kie 
hi sto rie z Pa ry ża, Lon dy nu, Wied nia, Den ver i Phoe nix. „360” - pre ten sjo nal ne, ale i sa tys fak cjo nu ją ce - w kinach od środy
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W „360” Ju de Law pod re pe ru je fil mo wy zwią zek z Ra chel We isz
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32251176 32252722

32234904

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!
32240042
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muzyka

Mi chał Kar pa 

* * metro@agora.pl

„Przy go to wu jąc się do ce re mo nii
otwar cia pił kar skich mi strzo stwa świa -
ta w RPA, by łam po dek scy to wa na, nie -
spo koj na, a za ra zem peł na ener gii
– cze ka ło nas prze cież naj wię ksze wy -
da rze nie na af ry kań skiej zie mi. I cho -
ciaż wie le osób wąt pi ło, mia łam prze -
ko na nie, że da my ra dę, że to nie kwe -
stia ko lo ru skó ry, za sob no ści, tyl ko ser -
ca” – mó wi Angéli que Kid jo, któ ra pod -
czas im pre zy ina u gu ru ją cej fut bo lo -
we świę to dzie li ła sce nę m.in. z Joh -
nem Le gen dem, Ali cią Ke ys czy ma -
lij skim du e tem Ama dou & Ma riam.
Jak by na po twier dze nie po wyż szych
słów, wy ko na ła je den ze swych naj bar -
dziej zna nych i za ra zem naj bar dziej
wy mow nych utwo rów – „Af ri ka”. 

Za pro sze nie na wspom nia ny kon -
cert odzwier cie dla sta tus wo ka list ki
z Be ni nu – ce nio nej ar tyst ki (Gram -
my dla pły ty „Djin Djin” w ka te go rii
naj lep szy al bum współ czes nej world
mu sic plus kil ka dzie siąt in nych wy -
róż nień i no mi na cji), ale i dzia ła czki
spo łecz nej. Kid jo tyl ko w tym ro ku
otrzy ma ła na gro dę or ga ni za cji Ke ep
A Child Ali ve za dzia łal ność na rzecz
af ry kań skich dzie ci i ro dzin do tknię -
tych HIV/AIDS oraz Af ri can Dias po -
ra Award za ca łoksz tałt dzia łań.
Wcześ niej by ły m.in. odzna cze nia pań -
stwo we przy zna ne przez wła dze Be -
ni nu i Włoch.

Na zwa na przez ma ga zyn „Ti me”
pier wszą af ry kań ską di wą na gra ła
dzie więć stu dyj nych płyt, ab sor bu -
ją cych fu zją af ry kań skiej tra dy cji
i po po wej prze bo jo wo ści, błysz czą -

cych ak cen ta mi jaz zo wy mi, fun ko -
wy mi, so u lo wy mi, a na wet la ty no -
ski mi i ka ra ib ski mi. Moż na ją by ło
usły szeć rów nież w ki nie – np. w dru -
giej czę ści „Kró la lwa”, ale tak że na
ścież ce dźwię ko wej „Krwa we go dia -
men tu”.

W pro gra mie war szaw skie go kon -
cer tu usły szy my m.in. aku stycz ne
wer sje au tor skich kom po zy cji ar -
tyst ki oraz utwo ry świą tecz ne. Te -
go wie czo ru prze pro wa dzo na zo -
sta nie tak że zbiór ka pie nię dzy na
za kup żyw no ści i le ków oraz szko -
le nie per so ne lu me dycz ne go pra -
cu ją ce go w Cza dzie. Angéli que Kid -
jo jest bo wiem am ba sa dor ką do brej
wo li UNI CEF za an ga żo wa ną w po -
moc nie do ży wio nym dzie ciom
w jed nym z naj u boż szych kra jów
świa ta.*

Świą tecz ne dźwię ki z Be ni nu
Jed na ze stu naj bar dziej in spi ru ją cych ko biet świa ta, nie kwe stio no wa na kró lo wa mu zy ki Czar ne go Lą du – me dia nie
szczę dzą kom ple men tów Angéli que Kid jo. 28 grud nia ar tyst ka wy stą pi w war szaw skiej ar chi ka te drze św. Ja na Chrzci cie la 

* * Lux tor pe da wy ra sta na czo ło wą
pol ską ka pe lę z moc nym roc ko wym
prze sła niem. Za ło ga Ro ber ta „Lit -
zy” Frie dri cha hur to wo od bie ra na -
gro dy – z rąk bran ży mu zycz nej Fry -
de ry ka, a od wo od stoc ko wej pu -
blicz no ści Zło te go Bą czka. Naj lep -
szy zes pół ma de in Po land Przy stan -
ku 2012 zo stał uwiecz nio ny na
dwóch pły tach – CD i DVD

Po dob ną pa miąt kę Lux tor pe da przy -
wioz ła z po przed nie go Wo od stoc ku,
ale wte dy by ła jesz cze przed pre mie -
rą dru gie go krąż ka – „Ro ba ki”. Te raz
dys po no wa ła szer szym ma te ria łem
kon cer to wym i mog ła swo bod niej żon -
glo wać pio sen ka mi, któ re sły chać wy -
śpie wa ne przez pu blicz ność ra zem
z zes po łem. Że laz nym pun ktem każ -
de go wy stę pu jest „Au ty stycz ny”, nu -
mer, któ ry za wę dro wał na wet na szczyt
„Li sty Prze bo jów Pro gra mu Trze cie -
go” i bez któ re go nie mógł się obejść
ten noc ny, opra wio ny wiąz ka mi ref -
lek to rów kon cert Lux tor pe dy w Ko -
strzy nie. Ho no ru „Ro ba ków” bro ni tu
kil ka kom po zy cji, na cze le z „Dwo ma
Wil ka mi”, aby się ga ją cy po to wy daw -
nic two pa mię ta li, że o si le ka pe li de -
cy du je du et Lit zy z Prze my sła wem
„Han sem” Fren clem.

Po za tra dy cyj ną trac kli stą po słu -
cha my ce re mo nii wrę cze nia zes po -
ło wi Zło te go Bą czka (i zobaczymy ją),
co fa ni spu en to wa li chó ral nie od śpie -
wa nym „Sto lat!”. Są też atrak cyj ne
bo nu sy w po sta ci zdjęć z kon cer tu
i wy wia du z mu zy ka mi. 

I jesz cze jed no: życz li wa prze stro -
ga dla tych, któ rzy rzu cą się na no wą
pły tę Lux tor pe dy. Pro szę uwa żać, „to
DVD ma ostre brze gi” – ostrze ga wy -
daw ca. Ale cze mu się dzi wić, prze -
cież Lit za, Hans i ca ła resz ta gra ją
właś nie ta ką mu zy kę; przy pra wio ną
i ser wo wa ną na ostro.

Kon rad Woj cie chow ski

Luxtorpeda,

XVIII

Przystanek

Woodstock

2012, 

wyd. Złoty

Melon

Ostra 
tor pe da 
fe sti wa lo wa

m
etro

patronat

m
etro

patronat

Angelique

Kidjo nie tylko

śpiewa (nagrała

już 9 płyt, w kinie

słychać ją

w drugiej części 

„Króla lwa”

i w „Krwawym

diamencie”).

Jest też

ambasadorką

UNICEF-u
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pomysł na prezent: z pamiętnika recenzenta

1. „Od wscho du do za cho du 
słoń ca” (1970) 

Pier wsza pró ba ucie czki Skal dów
od mi le wów czas wi dzia nych pio -
se nek. A wszyst ko za spra wą spro -
wa dzo nych zza że laz nej kur ty ny
or ga nów Ham mon da, któ re uszla -
chet ni ły kom po zy cje. 

Li nie wo kal ne za wró ci ły z oczy -
wi ste go kie run ku i da le ko im do wy -
śpie wy wa nia chwyt li wych ref re -
nów („Ka ta stro fa”), har mo nie też
nie prze bie ga ją jed no to ro wo. Mo -
nu men tal ny „Ma te usz IV” wy my -
ka się wszel kim kla sy fi ka cjom mu -
zycz nym – są chór, li tur gicz ny pod -
kład w tle i ka ska dy bęb nów spa da -
ją ce znie nac ka na ten pa tos.

2. „Ty” (1970) 

Pły ta o dwóch ob li czach. Jed no
– bar dziej roz ryw ko we, oscy lu ją ce
bli żej big bi tu mniej am bit ne go
(„Zwa rio wa ne ko ło”), ale i mniej uła -
dzo ne go („Pó ki lu dzie się ko cha ją”).
Dru gie – od da lo ne od pro stej kon -
wen cji, z jaz zo wy mi ele men ta mi
(„Dwa – je den – ze ro – start”) czy sa -
kral ną po wa gą („Na ro dził się czło -
wiek”). 
Skal do wie lu bią de dy ko wać pio sen -
ki przed sta wi cie lom róż nych za wo -
dów, nie tyl ko prze ślicz nej wio lon -
cze list ce, ale i pra cow ni kom ko lei
(„Hymn ko le ja rzy wą sko to ro -
wych”).

3. „Kry wań, Kry wań” (1972) 

Naj wy bit niej sze dzie ło Skal dów, wy -
zna cza ją ce ce zu rę roz kwi tu pro gre -
syw ne go roc ka nad Wi słą, choć rzec
pre cy zyj niej by trze ba – pod Ta tra -
mi. 

Im pro wi za tor ski roz mach, bo ga te
har mo nie, efek tow ne pod ha lań skie
rif fy i błysk wir tu o zer skie go ge niu -
szu (te pa sa że na skrzyp cach!). „Kry -
wań, Kry wań” mog ła by w tam tym
cza sie kon ku ro wać o pal mę pier -
wszeń stwa z „Clo se To The Ed ge”
bry tyj skiej gru py Yes. I wca le Skal -
do wie nie sta li by na stra co nej po zy -
cji, a kto wie, czy właś nie nie na pier -
wszej.

4. „Kry wań Ses sions” 
(1971-1973) 

Wy cie czek pro gre syw nych w głąb
swa wol nych im pro wi za cji pod ra so -
wa nych kla sycz ną nu tą ciąg dal szy.
To nie miec ki za pis al bu mu „Kry wań,
Kry wań”. 

Za re je stro wa ne utwo ry nie są kal -
ką pol skich od po wied ni ków. „Ju has
zmarł” brzmi dy na micz niej, a „Jesz -
cze ko cham” ozdo bio no do dat ko wo
dzwon ka mi. I ty tu ło wa su i ta „Kry -
wa nia, Kry wa nia” trwa nie co dłu -
żej. A sma czków znaj dzie my tu wię -
cej. Aci droc ko wy war kot gi ta ry
w „Gdzie mam cie bie szu kać” brzmi
jak gra Hen driksa uro dzo nego mię -
dzy Od rą a Bu giem.

5. „Li ve in Ger ma ny” (1974)

Kon cer to wa wer sja Skal dów z po by -
tu w Ko lo nii. Po za nie kwe stio no wa -
ny mi zdol no ścia mi mu zycz ny mi moż -
na się prze ko nać o lin gwi stycz nych
zdol no ściach bra ci Zie liń skich – płyn -
ną niem czyz ną za po wia da ją swój wy -
stęp i ko lej ne pio sen ki. Kom po zy cje
zle wa ją się cza sem w im pro wi zo wa -
ne for my, jak okra szo ne cy ta tem „Jej
por tre tu” sąż ni ste „Stre et 2000”. Jest
i lżej szy re per tu ar – „Ca ła je steś w sko -
wron kach” i „Wie czór na dwor cu
w Kan sas Ci ty”. Ja kość na gra nia po -
zo sta wia wie le do ży cze nia, ale ten 
li ve ma te riał cu dem oca lał!

6. „Stwo rze nia świa ta 
część dru ga” (1976) 

Za czy na się wie lo wąt ko wym te ma -
tem mu zycz nym, su i tą, któ rej nie
brak wsta wek wo kal nych i zwłasz cza
gó ral skich ak cen tów. Jak by Skal do -
wie chcie li dać do zro zu mie nia, że
ka mień, któ ry spadł z gór skie go
wierz choł ka, stop nio wo na bie rał
ziem skich kształ tów i ofia ro wał ży -
cie na szej cy wi li za cji. Na sy co ny grze -
cho tem song „Prze cho dząc obok sie -
bie” to oda do ra do ści nad wy ma rzo -
nym świa tem. Kom pro mis mię dzy
pa to sem a gro o ve’em uda je się uzy -
skać w „Jak zni ka ją cy punkt”. Pul su -
ją cy bas nie po ko ją co zwia stu je po -
czą tek cze goś no we go. 

Kon rad Woj cie chow ski

Wiel ka ko lek cja spod sa mych Tatr 
To tyl ko nie któ re god ne po le ce nia na gra nia Skal dów, bo ca ła se ria obej mie 25 płyt. Ko lek cja jest au to ry zo wa na 
przez zes pół, a al bu mów nie moż na do stać w żad nym skle pie – tyl ko na Al le gro, u wy daw cy Ka me le on Re cords oraz 
na stro nie in ter ne to wej Skal dów. War to mieć ca łość, my re ko men du je my epo ko we do ko na nia gru py z lat 70.

-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ginekolog, farmakologicznie 507 018 348 

Nałogi - NOWOŚĆ! skutecznie 511 555 007 

AA-Młoda Nastka B5 full 502 967 273 

AA - NOWE bez zahamowań 505 875 673 

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99 

A Jędrna„9” 35l. prv. Bródno 503 090 775 

A40ka bez ograniczeń fr 50 - 509 735 244 

A.MASAŻYSTKA Kasia Bródno 504760651 

A-Z * masaż sama Targówek 881 738 030 

Kusząca propozycja,kameral. 516636448 

MASAŻ AKTYWNY 508 900 354 

Masaż Blanka19, Ola21,Viki23 790634068 

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-SUPER 120 zł 505 530 015 

Masażystka zrelaksuje max 728 755 490 ** 

Masaż z niespodzianką 534 59 05 21  

Młodziutka Centrum prv. ; 515 616 155 

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

Odlotowy masaż Legionowo 500 532 413 

Odprężający masaż 606 585 603 

szczupłe * puszyste 848 77 10 Mokotów 

Zmysłowe odprężenie Mokotów 500629776 

Dom Opieki RÓŻA Łomianki 22 751 61 57 

DOM OPIEKI, 1700 zł, tel., 22 613-09-02 

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 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa auta kupię 
KAŻDE całe i uszkodzone. 514 335 131 

AAAAA AUTA KAŻDE CAŁE, KASACJA 
ZAŚWIADCZENIA 508 472 720 

AAA AUTOKASACJA 
GOTÓWKA OD RĘKI, PŁACIMY DO 1000zł 

ZAŚWIADCZENIE 0 500 480 500 

Auta drogie kupię,PILNE,507140012 

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

KUPIĘ auto krajowe lub zagraniczne, rozbi 
te, uszkodzone, niekompletne, wydajemy 
zaświadczenia o kasacji auta, 510 48 44 76 

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 

Apteka zatrudni technika i technika na staż 
w Piasecznie. Oferty na: biurobonis@interia.pl 

Koleżankę na prywat.z zamie.515648300 

Koleżanki bez opłat 300 dzień 797 415927 

KUPIĘ książeczkę mieszk.881 344 894 

Masażystkę na pryw. z zamiesz.530503732 

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

Panie 18-35 l. ekstra zarob. 728 777 065 

Salon urody zatrudni FRYZJERKĘ, 
Tel.,512 299 579 

600-800 tyg. Duża sieć Handlowa zatrudni 
młode osoby. Pełen etat. 693 082 667  

Zatrudnimy pracownika ze znajomością 
handlu zagranicznego eksport i import. 
Praca w Warszawie. CV proszę przesyłać na 
adres e-mail: biurobbj@interia.pl 

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

Szczególne trudności w nauce czytania, 
pisania, liczenia, psycholog 668 167 334 

KURS NA WÓZKI widłowe. Certyfikat UE.  
Cena promocyjna. tel. 22 395-96-90 

 26m2 Dickensa 169 tys., tel. 509 123 306 

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

Sprzedam mieszkania do wynajęcia 
z możliwością przejęcia najemców  

w Ząbkach, tel. 609 536 647 

BPUrsynów Puławska/Las/Żołny 601204073 

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

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

2 pok. rozkładowe. Bemowo koło Teska 
1250zł + 455 zł w tym światło. T: 692 705 967 

BPKawalerka 38 m2 t. 602 259 369 

2pok. Grochów 36m2 nieumebl. 505892993 

Praga Płn. 32mĂ z wygodami 601 394 923 

BPFalenica 2osob. PKP-3 min 510 664 563 

Aaaaaaaaaaa SZYBKO wynajmę, 6201785 

AaAaAa PILNIE DO SZYBKIEGO 
WYNAJMU I SPRZEDAŻY 514 015 200 

Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! 228396418 

Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, 228396418 

A.aKUPIMY każde mieszkanie 793210470 

Każde mieszkanie wynajmiemy 793210470 

Pilnie wynajmę każde bez prowizji 8396418 

ZAKUPIĘ lub WYNAJMĘ pilnie 22 654 62 49  

Garaż bezp. mur. Wawer 20m, 782 613 794 

Tanio sprzedam budynek warsztatowy 
o powierzchni ca 320 mĂ w Falenicy 

tel. 606 260 514 

Wynajmę l.handlowy 60 m, koło N. Światu, 
9000 netto+koszty(800)wraz z Św.692705967 

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

AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTV 
SONY PHILIPS inne, tanio 663 15 02 

AAAAAAAAAAA Naprawa TV Philips, Sony, 
Grundig Dojazd GRATIS! 503 151 262 TANIO 

Aa Przeprowadzki małe duże 602747264 

ANTENA montaż. 601867980; 22/6650489  

Lodówek niedrogo 602 272 464;    842 97 06 

PRALKĘ LODÓWKĘ 601 963 286 

Cyklinowanie, malowanie, tapetowanie, 
glazura, elektryka, sufity, ściany. 501 165 322 

„H”awarie, gaz, glazura.malow.608 125 348 

Hydr. - gaz - piece - kominy, 696 321 228 

MAAALARZ EKSPRES 6ZŁ, 502 255 424 

Drewno kominkowe 500 505 510 

DREWNO rozbiórkowe, dowóz 506223080 

AAAAAAA ZNACZKI POCZT. 516 400 434 

aaaaaANTYKWARIAT KSIĄŻKI 666923218 

aAntyki kupię: obrazy platery srebra zegarki 
militaria porcelana monety brązy Antykwariat 
ul. Dąbrowskiego 1 22 848 03 70, 601352129 

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

SKUPUJEMY KSIĄŻKI, BIBELTOY, 
STAROCIE 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 

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  

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 

SPADKI, ZACHOWKI, T 535 930 071 

USŁUGI PRAWNE Tel.: 22 254 35 36  

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 

PRANIE DYWANÓW 606 232 662 

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

www.pranie-dywany.pl tapicerki 606301976  

Wróżka Celina 502 022 729 

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  

ZAGUBIONO 
PASZPORT  
WYSOKA NAGRODA!!! 

5000 ZŁ 
JEŚLI ZNAJDZIEMY GO PRZED 

27/12/2012!! 
DANE:ABDULELAH MURSHID  

NR PASZPORTU: I419392 
KRAJ: ARABIA SAUDYJSKAPROSZĘ O 

KONTAKT POD NR: 534 589 968, 
883 477 003, 792 964 463 LUB ODDAJ GO 
do mojej AMBASADY UL. STĘPIŃSKA 55 
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Fo czka to ok.

dwu let nia su -

czka śred niej

wiel ko ści. Się -

ga po ni żej ko -

lan. Jest szor -

stko wło sa,

w ko lo rze głę -

bo kiej czer ni,

z bia ły mi zna cze nia mi. Przy ja ciel ska

wo bec lu dzi i in nych psia ków, ład nie

cho dzi na smy czy. 

Fo czka jest wy ste ry li zo wa na, za szcze -

pio na, odro ba czo na i za bez pie czo na

prze ciw klesz czom. Obec nie 

prze by wa w do mu tym cza so wym. 

Kon takt: tel. 607 775 655, War sza wa

Mi siek to 10-mie sięcz ny szcze niak.

Jak na swój wiek jest wy jąt ko wo by stry

i grzecz ny. Po słusz ny, szyb ko się uczy,

jest wdzięcz ny i od da ny. Lgnie do czło -

wie ka, uwiel bia być gła ska ny i przy tu -

la ny. Jest bar dzo ła god ny. Ład nie cho -

dzi na smy czy. Uwiel bia spa ce ry i za -

ba wy. Za cho wu je czy stość w do mu, sy -

gna li zu je chęć wyj ścia. Do brze do ga -

du je się z in ny mi pie ska mi. 

Kon takt: tel. 503 349 911, Łódź

Jan ga to su -

czka, któ ra ni -

gdy i ni cze go

nie ma dość (z

wy jąt kiem sie -

dze nia w schro -

ni sko wym bok -

sie...). Jan ga

ma nie ca ły rok.

Go ni, ska cze

i bie ga jak na

mło de go psa

przy sta ło. Ener -

gia ją roz no si! Gdy się 

za trzy mu je, to tyl ko po to, że by 

wy pro sić gła ska nie i za ba wę. 

I te uro cze łat ki... 

Kon takt: tel. 692 581 343, Za brze 

Wię cej zwie rza ków do adop cji:

www.ca fe a ni mal.pl

zwie rza ki do adop cji 

Sztur mow cy 
ra tu ją Ukra i nę
* * Ak ty wi ści Ukra iń skiej Par tii In -
ter ne tu, tra dy cyj nie no szą cy pod -
czas swo ich ak cji mun du ry sztur -
mow ców im pe rium z Gwiezd nych
Wo jen, roz da wa li wczo raj miesz -
kań com Ki jo wa... pa pier to a le to wy

Na pla cu Nie po dleg ło ści moż na by -
ło do stać od nich tak że pusz ko wa -
ne je dze nie, za pał ki, pre zer wa ty -
wy, my dło, ża rów ki i bi le ty na sta -
tek kos micz ny, na po kła dzie któ re -
go bę dzie po noć moż na prze trwać
dzi siej szy ko niec świa ta. 

Ukra iń cy chy ba nie da li się prze -
stra szyć, ale ak cja cie szy ła się za -
in te re so wa niem. Do dat ko wa rol -
ka za wsze się przy da...

pcm

co się przy da na ko niec świa ta?czy wiesz...

BA RAN 21.03-19.04 Otwórz się w ten we -

e kend na no we i po słu chaj, co mó wi do Cie -

bie wszech świat. Zrób osta t nie po rząd ki

i cze kaj na świę ta.

BYK 20.04-20.05 W ten we e kend za sta -

na wiać się bę dziesz in ten syw nie, jak wy glą -

da two je obec ne wcie le nie i ja ką masz jesz -

cze kar mę do prze pra co wa nia.

BLIŹ NIĘ TA 21.05-21.06 Wsłu chu jąc się

w ten we e kend w głos swo je go ser ca, do -

strze żesz, że dro ga, któ rą ob ra łeś, po kry -

wa się obec nie z two i mi za in te re so wa nia -

mi.

RAK 22.06-22.07 Przy pły nie do Cie bie

du żo oczysz cza ją cych my śli. Do bry czas

na spot ka nia to wa rzy skie. Znajdź czas

dla sie bie, byś mógł sku pić się na uczu -

ciach.

LEW 23.07-22.08 Two je sa mo po czu cie

bę dzie w ten we e kend sła be, uwa żaj więc

na błęd ne de cy zje. Nie zaj muj się dro bia -

zga mi. Do sko na ły czas na spra wy urzę do -

we. 

PAN NA 23.08-22.09 Je że li w ten we e kend

bę dziesz mu siał wy stę po wać pu blicz nie, do -

daj so bie od wa gi krót ką me dy ta cją. 

WA GA 23.09-22.10 W ten we e kend bę -

dziesz miał wy jąt ko wy wpływ na in nych. Po -

dej muj waż ne de cy zje. Bądź na dal ela stycz -

ny i opie raj się na in tu i cji.

SKOR PION 23.10-21.11 Nu da ci nie gro -

zi. Twój par tner mo że cię bar dzo draż nić,

a na wet iry to wać. Spójrz na nie go z dy stan -

sem. 

STRZE LEC 22.11-21.12 We e kend pod su -

mo wań i ref lek sji. Je śli na wet po czu jesz na -

pię tą atmo s fe rę wo kół swo jej oso by, po sta -

raj uspo ko ić swo je emo cje. 

KO ZIO RO ŻEC 22.12-19.01 We e kend do -

brej ener gii i po zy tyw nej au ry. W związ ku nie

bój się ra dy kal nych de cy zji na wet je śli ma -

ją wpły nąć na wa szą przy szłość.

WOD NIK 20.01-18.02 Szy ku je się du -

żo wy dat ków, ale rów nież wie le przy jem -

no ści. Zi mę po wi taj z otwar ty mi ra mio -

na mi, w koń cu spor ty zi mo we da ją wie -

le fraj dy. 

RY BY 19.02-20.03 Po sta no wisz przy go to -

wać z wiel ką sta ran no ścią gwiazd ko we pre -

zen ty. Nie licz jed nak na to, że się ze wszyst -

kim wy ro bisz. 

Poznaj szczegóły przepowiedni

Wyślij SMS o treści METRO

na numer 72020 (2,46 zł z VAT)

horoskop

tu jest krzy żów kaodpręż się

S
E
R

G
E
I 
S

U
P
IN

S
K

Y
 /

 A
F
P

w Lubisz sprzedaż i potrafisz się targować?
w Masz głowę pełną pomysłów i lubisz

wyzwania?
w Gdy stawiasz sobie cele, zawsze je osiągasz?
w W kontaktach z innymi czujesz się jak ryba

w wodzie?
w Jesteś dyspozycyjny?
w Chcesz odkrywać nowe możliwości Twojego

miasta?

U nas:
w Wtajemniczymy Cię w świat reklamy
w Nauczymy Cię, jak sprzedawać
w Zdobędziesz doświadczenie w unikatowym

projekcie
w Będziesz reprezentował najbardziej

rozpoznawalne marki na rynku mediów
w Będziesz pracował z ekspertami w dziedzinie

mediów
w Sam zdecydujesz, ile zarabiasz – oferujemy

stałą podstawę plus prowizję w zależności 
od efektów pracy

w Będziesz pracował na umowę zlecenie

Szukasz wyzwań?
Duża firma medialna w Polsce szuka 
osób do pracy jako:

Doradca ds. klienta

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie 
z wybranymi osobami.
Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:
„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U.
z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Ofertę zawierającą CV oraz list motywacyjny
wyślij na adres: erekrutacja@gazeta.pl
wpisując kod ref.:  AC/WA w tytule e-maila.

DOŁĄCZ DO NAS!
32245019 32252721
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Piotr Gusz kow ski

* * metro@agora.pl

Wy bór padł na utwór ame ry kań skie -
go dra ma tur ga Eu ge ne’a O’Ne il la, sil -
nie in spi ro wa ny oso bi sty mi wąt ka mi
z ży cia au to ra, za któ ry zresz tą otrzy -
mał po śmier tnie Na gro dę Pu lit ze ra.
To rzecz o sa mot no ści, skom pli ko wa -
nych ro dzin nych re la cjach, o nie moż -
no ści po ro zu mie nia się z naj bliż szy -
mi. Ale też o te a trze. 

„Zmierzch dłu gie go dnia” poka zu je
je den dzień z ży cia za moż nych Ty ro -
nów: po po zor nie bez tro skim po ran -
ku atmo s fe ra w do mu ro bi się co raz
bar dziej na pię ta, wza jem ne oskar że -
nia na ra sta ją, a wraz z ni mi po głę bia
się kon flikt po mię dzy do mow ni ka mi,
zma ga ją cy mi się z uza leż nie nia mi
i włas ną nie mo cą. 

Jan da re ży se ru je spek takl, wcie la się
rów nież w po stać uza leż nio nej od
mor fi ny Ma ry, któ ra wra ca do do mu
po te ra pii. 

– Ma ry nie na wi dzi te a tru. Uwa ża, że
jest on jed nym z głów nych po wo dów
jej nie szczęść: za brał jej mę ża i uśmier -
cił dziec ko – opi su je po stać ju bi lat ka. 

W ro li mę ża ak to ra Jan dzie par tne -
ru je Piotr Ma cha li ca, z któ rym wie lo -
krot nie spo ty ka li się na sce nie. Ich do -
ro słych sy nów gra ją Ra fał Fu da lej i Mi -
chał Żu raw ski lub Piotr Żu raw ski, a słu -
żą cą – Pa try cja Szcze pa now ska.

Z Kry sty ną Jan dą 

roz ma wia Piotr Gusz kow ski 

W paź dzier ni ku ode bra ła pani na -

gro dę za nie po kor ność twór czą.

Czy nie jest to naj lep sze pod su mo -

wa nie ju bi le u szu? 

– Za sta na wia łam się tro chę nad za -
sad no ścią tej na gro dy. Za nie po kor -
ność moż na by ło mnie na gra dzać do
pew ne go mo men tu, ale po tem…
Cho ciaż nie po kor no ścią jest chy ba
tak że ciąg ła pra ca na prze kór mo -

dom i ten den cjom, to, że ry zy ku ję
wła ści wie w każ dej ro li, w każ dym
przed sięw zię ciu. My ślę, że moż na to
tak pod su mo wać.
Fun kcjo nu je pani obec nie w aż oś -

miu róż nych wcie le niach sce nicz -

nych. Zda rzy ło się kie dyś, że przy -

szła pani do te a tru i do pie ro na

miej scu do wie dzia ła się, ja ki spek -

takl bę dzie gra ny? 

– Nie, nato miast czę sto jest tak, że
ca ły dzień je stem czymś za ję ta,
mam in ne pró by i na gle przy po mi -
nam so bie, że jesz cze wie czo rem
przez te dwie go dzi ny mu szę coś
z ludź mi prze ży wać w te a trze. Po
ty lu la tach upra wia nia za wo du ak -
to ra mi łe jest to, że wła ści wie w każ -
dej chwi li mo gę za grać któ rąś z ról
i nic mi prze szka dza: wszyst ko
mam w gło wie, na rzę dzia mam
w so bie. Oczy wi ście te atr jest sztu -

ką zes po ło wą, po trze ba ca łe go te go
en to u ra ge’u, lecz tak na praw dę
przez mi kro fon mog ła bym za grać
każ dą z ról.
Po dob no zda rza się jed nak, że Kry -

sty nę Jan dę trze ba wręcz wy py -

chać z gar de ro by na sce nę. 

– Wy stę pu ję trzy sta ra zy rocz nie, to
bar dzo du żo. Pro szę so bie wy o bra -
zić, że sie dem set go dzin trze ba być
w naj wyż szej emo cji. Ta kiej jak
czło wiek, któ ry bie rze ślub czy zda -
je ma tu rę. A jed no cześ nie trze ba
umieć ła two z te go wyjść. Skła ma ła -
bym, gdy bym po wie dzia ła, że spek -
ta kle mnie nic nie kosz tu ją. Cza sem
za sta na wiam się, co bym da ła, że by
nie wy cho dzić na sce nę. Zresz tą
w śro do wi sku zda rzy ło się kil ka ra -
zy ta kie nie spo dzie wa ne opusz cze -
nie te a tru przez ak to ra, zej ście
z okrę tu. Do sko na le ich ro zu miem.

Przy jdzie mo że kie dyś ta ki wie -
czór, że i ja po wiem: „Za pła cę
wszyst kie ka ry, od dam pu blicz no -
ści za bi le ty, tyl ko nie każ cie mi dziś
grać!”. Na szczę ście jesz cze się to
nie zda rzy ło, bo po pię ciu mi nu tach
na sce nie to uczu cie mi ja. Lecz nie -
raz sie dząc na do le w gar de ro bie,
sły szę, jak lu dzie idą po scho dach
i my ślę so bie: „Mat ko, idą. Po pro -
stu zwa riu ję za raz!” (śmiech).
W każ dym ra zie pó ki co na eme ry -

tu rę się pani nie wy bie ra? 

– Na ra zie nie, chy ba że mi się coś
sta nie. No zo ba czy my. Mo że zła mię
no gę. Cho ciaż nie, wła ści wie w żad -
nej ro li zła ma na no ga by mi nie prze -
szko dzi ła (śmiech). Iza Ku na gra ła
u nas ze zła ma ną no gą, nie od wo ła -
liś my wów czas spek ta klu. Mia ła jed -
ną sce nę czoł ga ną, ale ja koś jej ko le -
dzy po mo gli.*
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* * Sto lat po pier wszej pre mie rze
na de skach Te a tru Pol skie go znów
po ja wi się „Iry dion”. Wte dy spek -
takl wy re ży se ro wał za ło ży ciel teatru
Ar nold Szyf man, te raz z tek stem
Zyg mun ta Kra siń skie go zmie rzy się
An drzej Se we ryn. 29 stycz nia ten
spek takl za cznie ob cho dy stu le cia
sce ny 

– Nie ma przy szło ści bez prze szło -
ści. Czło wiek bez prze szło ści to czło -
wiek, któ rym ła two ma ni pu lo wać.
To nie mo wlę… – oce nił An drzej Se -
we ryn, wy zna cza jąc tym sa mym dro -
gę, ja ką za mie rza pro wa dzić Te atr
Pol ski ja ko dy rek tor. – Myśl my
o przy szło ści, ana li zu jąc dzie ła na -
szych oj ców. Pa rę do brych sztuk na -
pi sa li.

Pre mie ra „Iry dio na” Kra siń skie go,
ina u gu ru ją ca dzia łal ność Te a tru Pol -
skie go – naj no wo cześ niej sze go wów -
czas na zie miach pol skich – od by ła się
29 stycz nia 1913 ro ku. W stu le cie te go
wy da rze nia „Iry dio na” wy sta wi Se -
we ryn, któ ry za po wie dział, że wi dzo -
wie mo gą być za sko cze ni je go wi zją
te go dzie ła. Ob cho dy sce ny roz pocz -
ną się na da niem jej imie nia Ar nol da
Szyf ma na.

W ka len da rzu przy szło rocz nych ob -
cho dów zna laz ły się rów nież pre mie -
ry „Ze msty” (9 mar ca), wpi su ją ca się
w 220. rocz ni cę uro dzin Alek san dra
Fre dry, oraz „Quo va dis” (18 kwiet nia)
w re ży se rii Ja nu sza Wiś niew skie go. 
9 czer wca pra pre mie ra „Kar na wa łu”
Sła wo mi ra Mroż ka, łą czą ce go ele men -
ty mi ste rium i wo de wi lu. Le na Fran -
kie wicz przy go to wa ła spek takl mu -
zycz ny „Li sty na wy czer pa nym pa pie -
rze” (21 wrześ nia) opar ty na li stach
Agniesz ki Osiec kiej i Je re mie go Przy -
bo ry. 

W pla nach jest tak że wy sta wa „Od
Iry dio na do Iry dio na” w sa lach re du -
to wych Te a tru Wiel kie go – Ope ry Na -
ro do wej oraz wy stę py go ścin ne, w ra -
mach któ rych „Kar to te kę” Ró że wi cza
za pre zen tu je Pol ski Te atr Lu do wy
z Lwo wa. 

guszp, pap

Sześć pre mier 
na 100-le cie 
Pol skie go

Uro dzi ny w mrocz nym do mu 
– Za gra nie ta kiej ro li po pra wie czter dzie stu la tach pra cy w te a trze wy da ło mi się za baw ne – mó wi
Kry sty na Jan da. Ak tor ka po sta no wi ła uczcić swo je 60. uro dzi ny „Zmierz chem dłu gie go dnia”. 
W naj no wszej pre mie rze Te a tru Po lo nia gra ko bie tę, któ ra... nie na wi dzi te a tru 

Krystyna

Janda i Piotr

Żurawski

podczas próby

medialnej do

spektaklu

„Zmierzch

długiego dnia” 
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Polecamy dobre sztuki. Miażdżymy te kiepskie. 
Informujemy o nowościach na stołecznych afiszach

Sufler
warszawski
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* * – Od szczęk do pię ty wszedł na -
pię ty. Oliw ne na nim fir ma men ty. Ten
tyl ko mo że być wy bra ny, kto jest jak
struc la za sup ła ny – z wdzię kiem
o „Kon kur sie pięk no ści mę skiej”
śpie wa ją czte ry bo ha ter ki spek ta klu
mu zycz ne go „Wszę dzie jest wy spa
Tu”. W sty li za cji re tro prze no szą wi -
dzów Te a tru Pol skie go do świa ta po -
ezji Wi sła wy Szym bor skiej 

Skąd w ogó le po mysł na śpie wa nie
Szym bor skiej? – Po ezji w ży ciu w ogó -
le nam bra ku je, a po ezja Szym bor skiej
– oprócz te go, że jest wiel ka i wspa nia -
ła – jest też bli ska i do stęp na – mó wi Ma -
gda le na Sma la ra, wy stę pu ją ca tu w ro -
li re ży ser ki, sce na rzyst ki i ak tor ki.
– W pro stych sło wach, bo ona uży wa -
ła pro ste go ję zy ka, moż na za wrzeć ca -
łą praw dę o mno go ści wszech świa ta.

Na sce nie obok Sma la ry po ja wia ją
się Iza bel la Bu kow ska, Na ta lia Si ko ra
oraz Jo an na Trze pie ciń ska, któ ra w so -
lów kach raz jesz cze udo wad nia swój
ta lent wo kal ny. Wszyst kie w roz klo -

szo wa nych su kien kach, jak by wy ję te
ze sta rej fo to gra fii, przy po mi na ją ame -
ry kań skie panie do mu z lat 50. lub no -
we wcie le nia fil mo wych „8 ko biet”. To -
wa rzy szy im trio mu zy ków, z ciep łym
brzmie niem kon tra ba su. – To są cza sy
Szym bor skiej. To jest kwin te sen cja ko -
bie co ści – mó wi Sma la ra. – Je stem
prze ko na na, że męż czyź ni też znaj dą
coś dla sie bie, bo jest w tym głę bo kie
ro zu mie nie nie tyl ko ko bie cej du szy,
ale też ludz kiej, po pro stu.

Za udźwię ko wie nie i aran ża cję wier -
szy od po wie dzial na by ła Urszu la Bor -
kow ska. W spek ta klu wy ko rzy sta no
rów nież wcześ niej sze kom po zy cje
opar te na twór czo ści nob list ki (m.in.
„Nic dwa ra zy” An drze ja Mun dkow -
skie go). Za sko cze niem mo że być się -
gnię cie po te mat mu zycz ny z „Bad Ro -
man ce” La dy Ga gi. 

Piotr Gusz kow ski

Czte ry ko bie ty,
Szym bor ska 
i śpiew

po ezja w Pol skim 

* * „Tra ge dia po kwa sie”, „Ma ka -
brycz ny fi nał im pre zy ki bo li” – brzmia -
ły by pew nie na głów ki sen sa cyj nych
do nie sień pra so wych, gdy by hi sto ria
przed sta wio na w spek ta klu „Fa za
del ta” wy da rzy ła się na praw dę.
A prze cież mog ła by… 

Dra ma turg Ra do sław Pa czo cha w na -
tu ra li stycz ny spo sób, choć nie bez hu -
mo ru i iro nii, udo wad nia, 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 nie zdol -
nych do ref  lek sji oraz mo ral nej oce -
ny swo ich czy nów. „Fa za del ta” to po -
nu re stu dium ludz kiej głu po ty, bez -
myśl no ści na pę dza nej nu dą, bez na -
dzie ją czy wresz cie wy bu cho wą mie -
szan ką uży wek, uła twia ją cą prze kro -
cze nie gra ni cy po mię dzy do brą za ba -
wa a zbrod nią. Umie jęt nie po pro wa -
dzo na na rra cja, wy ko rzy stu ją ca kon -
wen cję re la cji post fa tum, poz wa la na -
wet za pom nieć o pew nej wtór no ści
tych ob ser wa cji.

Wraz z bo ha te ra mi „Fa zy del ta” pu -
blicz ność do ko nu je re kon struk cji wy -

da rzeń z fe ral nej so bot niej no cy. Mi -
siek, Li szaj i Ma sto dont – trzej kum -
ple z pro win cjo nal nej mie ści ny – jak
co ty dzień spot ka li się w lo kal nym
pu bie. Był al ko hol, by ły nar ko ty ki,
by ła po gry wa ją ca z ni mi ca ły wie czór

atrak cyj na bar man ka Ju sty na. Ale co
i dla cze go sta ło się po tem? Kto weź -
mie na sie bie od po wie dzial ność za
tra ge dię? Na te py ta nia wszy scy pró -
bu ją so bie od po wie dzieć.

Spek takl Te a tru Po wszech ne go
w re ży se rii Ga brie la Giet zky’ego,
któ ry w tej sa mej ob sa dzie od czer -
wca był po ka zy wa ny w sie ci, ma
przez dłuż szy czas od po wied nią dra -
ma tur gię i tem po. Głów nie za spra -
wą dia lo gów bły skot li wie roz pi sa -
nych po mię dzy bar wnych bo ha te -
rów (kum pli gra ją: Sła wo mir Pa cek,
Ja cek Be ler i Piotr Li gien za, bar man -
kę An na Smo ło wik). Pa czo cha pre -
pa ru je wul gar ny ję zyk uli cy, uda je
mu się uchwy cić esen cję pew nych
me cha niz mów i za cho wań, do brze
cha rak te ry zu ją cych śro do wi sko dre -
siar sko-ki bol skie. Nie po pa da przy
tym w mo ra li za tor stwo. Do pie ro pod
ko niec nie po trzeb nie zmie nia ton,
do po wia da jąc to, co widz już daw no
zdą żył zro zu mieć.

Naj bliż sze spek ta kle 15, 16 i 17 stycz -
nia.

Piotr Gusz kow ski

Na gle, so bot niej no cy 
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TEATR ŻYDOWSKI 
zaprasza

REZERWACJE: (22) 526 20 34/49 lub bow@teatr-zydowski.art.pl  KASA: (22) 850 56 56

Ach!Odessa-Mama..., na zdjęciu: Maciej Winkler, Michał Świdowski, 
Waldemar Gawlik, Ernestyna Winnicka, fot. Andrzej Wencel

DUŻA SCENA

04.01 Piątek Kamienica na Nalewkach 19:00
05.01 Sobota Kamienica na Nalewkach 19:00
06.01 Niedziela Kamienica na Nalewkach 18:00
09.01 Środa Królewna Śnieżka 10:00
11.01 Piątek Pół żartem, pół serio 19:00
12.01 Sobota Pół żartem, pół serio 19:00
13.01 Niedziela Pół żartem, pół serio 18:00
16.01 Środa Noc całego życia 13:00
18.01 Piątek Ach! Odessa-Mama… 18:00
19.01 Sobota Ach! Odessa-Mama… 18:00
20.01 Niedziela Ach! Odessa-Mama… 18:00

23.01 Środa Królewna Śnieżka 10:00

25.01 Piątek Skrzypek na dachu 18:00
26.01 Sobota Skrzypek na dachu 18:00
27.01 Niedziela Skrzypek na dachu 18:00

MAŁA SCENA

09.01 Środa Panie z tamtych lat    
Spotkanie z Ryszardem 
Markiem Grońskim 19:00

15.01 Wtorek Pożegnania ’68 19:00

16.01 Środa Salon poezji                      
Mordechaj Gebirtig 
– żydowski bard 19:00

20.01 Niedziela Mój jidysz – pamięci 
Michała Friedmana 16:00

23.01 Środa Wielcy kantorzy     
i ich wspaniałe interpretacje
Spotkanie muzyczne 
z Marianem Fuksem 19:00

29.01 Wtorek Opowieści chasydów 19:00

FOYER

08.01 Wtorek Koszałki opałki 19:00

22.01 Wtorek Koszałki opałki 19:00

CENTRUM KULTURY JIDYSZ

19.01 Sobota Smoki ze Smoczej             
Warsztaty dla dzieci w wieku 3-8 lat
Prowadzenie: Patrycja Dołowy 
i Ania Pietruszka Dróżdż 11:00

WSTĘP WOLNY

WSTĘP WOLNY

WSTĘP WOLNY

WSTĘP WOLNY

WSTĘP WOLNY

STYCZEŃ 2013

32240765
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Piotr Gusz kow ski

* * metro@agora.pl

Agniesz ka Gliń ska już po raz czwar ty
się ga po sztu kę au striac kie go dra ma -
to pi sa rza wę gier skie go po cho dze nia:
wcześ niej dwu krot nie zre a li zo wa ła
„Opo wie ści La sku Wie deń skie go”, wy -
sta wi ła tak że „Nie zna jo mą z Sek wa -
ny”. W tra gi ko micz nym „Są dzie osta -
tecznym”, na pi sa nym na krót ko przed
wy bu chem II woj ny świa to wej,
Horváth przy glą da się ma ło mia ste -
czko wej spo łecz no ści. – Bo leś nie prze -
ni kli wy, do wcip ny, nie o czy wi sty tekst
in spi ru je do roz my ślań nad na szą
– każ de go czło wie ka z osob na – od po -
wie dzial no ścią za kształt świa ta – tłu -
ma czy re ży ser ka.

Zna czą cy wpływ na roz wój ak cji ma
tu An na, cór ka wła ści cie la kar czmy
za rę czo na z rzeź ni kiem z są sied nie go
mia ste czka. – Jej do bre in ten cje, ale
i mło dzień cza bez myśl ność przy czy -
nia ją się do ka ta stro fy. Wię cej zdra -

dzić nie mo gę… – opo wia da dwu dzie -
stod wu let nia Agniesz ka Pa weł kie wicz,
dla któ rej jest to pier wszy wy stęp na
sce nie Te a tru Stu dio. Wśród bo ha te -
rów dra ma tu są rów nież kel ner ka Le -
ni, pro wa dzą cy dro ge rię Al fons i na -
czel nik sta cji To masz Hu detz gra ny
przez Łu ka sza Sim la ta. W ro lę je go żo -
ny wcie la się Do ro ta Lan dow ska. 

– Jó ze fi na to je dy na oso ba, któ ra mó -
wi praw dę. Lu dzie jej jed nak nie na wi -
dzą, ma ją za tak zwa ną złą ko bie tę, po -
wód udrę ki szla chet ne go czło wie ka
– z wy czu wal nym współ czu ciem opi -
su je po stać ak tor ka. – Za rzu ca ją jej, że
uwio dła go, gdy był mło dym chło pa -
kiem. Sta wia ją ją w kosz mar nym świet -
le, ale ona ta ka nie jest.

Oce na po stę po wa nia po zo sta je jed -
nak po stro nie wi dza, po nie waż
Horváth ani nie bro ni, ani nie oskar ża
swo ich bo ha te rów. Śle dzi tyl ko ich po -
stę po wa nie, bez względ nie uka zu jąc
ludz kie przy wa ry i me cha niz my za -
cho wań. 

Rzecz dzie je się w okre sie mię dzy -
wo jen nym, w burz li wym hi sto rycz nie
cza sie, gdy na ro do wy so cja lizm roś -
nie w si łę. Sztu ka oka zu je się jed nak
za ska ku ją co uni wersalna ja ko opo -
wieść o praw dzie i kre o wa niu rze czy -
wi sto ści, o wi nie, ka rze i po no sze niu
od po wie dzial no ści za włas ne czy ny. 

– Moc ną stro ną te go dra ma tu jest to,
że wła ści wie w każ dym ko stiu mie
i wszę dzie na da je się, by go po ka zać.
Cho ciaż cza sy się zmie nia ją, czło wiek
po zo sta je ta ki sam – pod su mo wu je Lan -
dow ska. – To zdu mie wa ją ce, jak bar dzo
prob le ma ty ka „Są du osta tecznego” jest
dziś ak tu al na. Ten tekst sta wia przed
ak to rem trud ne za da nie – bo choć opo -
wia da o nas i jest moc no za ko rze nio ny
w czło wie ku, jest jed no cześ nie trud ny
do gra nia. Cho dzi o ujaw nie nie ludz -
kich nie do sko na ło ści, nie jed noz nacz -
no ści. A to za wsze wy zwa nie.

Pre mie ra „Są du osta tecznego” już
31 grud nia o godz. 19. Ko lej ne spek -
ta kle 2, 3 i 6 stycz nia. *
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„Sąd osta teczny” na ko niec ro ku 
Nie ty po wą pro po zy cję na syl we stra przy go to wał Te atr Stu dio – po ka że „Sąd osta teczny” Ödöna von Horvátha 
w re ży se rii Agniesz ki Gliń skiej. – To prze wrot na hi sto ria. Tro chę kry mi nał, tro chę me lo dra mat. Wcią ga ją ca przy po wieść 
bez ła twe go mo ra łu – mó wią twór cy 

Próba

przedstawienia

Agnieszki

Glińskiej.

Premiera 

31 grudnia

w Teatrze 

Studio
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gdzie jeszcze grają w sylwestra

Hi ste rie mi łos ne
w Buf fo
Jak po zbyć się żo ny z po mo cą przy ja -

cie la? Jak w spo sób eks tre mal ny wy -

znać ko muś mi łość? I ja ki wpływ na ży -

cie czło wie ka mo że mieć ma ły pie sek

ra sy gry fo nik bel gij ski? 31 grud nia to

ide al ny dzień, aby wraz z twór ca mi

spek ta klu „Hi ste rie mi łos ne” od po -

wie dzieć so bie na te fun da men tal ne

py ta nia. To ko me dia łą czą ca ele men -

ty kla sycz nej far sy i ab sur dal nych ske -

czy. Bo ha te ro wie sztu ki sta ją się tym

śmiesz niej si, im tra gicz niej sze jest ich

po ło że nie. Ma rian chce po zbyć się żo -

ny, po nie waż ma ko chan kę. Kie dy przy -

pad kiem spo ty ka daw no nie wi dzia ne -

go szkol ne go kum pla, wpa da na po -

mysł, któ re go kon sek wen cje da ją po -

czą tek la wi nie tra gicz no-śmiesz nych

wy da rzeń. Za gra ją Ma gda le na Bo czar -

ska, Szy mon Bo brow ski i Bar tło miej

To pa. W wie czór syl we stro wy wszy scy

wi dzo wie przy wi ta ni zo sta ną lam pką

szam pa na, każ dy otrzy ma rów nież pre -

zent nie spo dzian kę. 

bi bi le le ty: godz. 18 – 200ty: godz. 18 – 200 zł,zł, 

godz. 21 – 250godz. 21 – 250 zł zł 

TeTe atr Stu atr Stu dio Buf dio Buf fo,fo, 

ul. M. Kul. M. Ko o nop nop nic nic kiej 6kiej 6

Szek spir w Pol skim 
W Te a trze Pol skim syl we ster upły nie

pod zna kiem nie śmier tel ne go Szek -

spi ra. Bę dzie moż na obej rzeć jed ną

z je go naj bar dziej za baw nych sztuk

„Wie czór Trzech Kró li”, na pi sa ną praw -

do po dob nie oko ło ro ku 1602. Ksią żę

Or si no za ko cha ny jest w Oli vii. Vio la,

kobieta przebrana za słu gę Or si na, za -

ko chu je się w księ ciu. Oli vię nato miast

ko cha Mal vo lio. Efek tem jest za baw -

na ko me dia po my łek, w któ rej nikt nie

jest tym, kim się wy da je. „Wie czór

Trzech Kró li” to fa scy nu ją ca opo wieść

o ka pry sach ludz kich po żą dań.

W spek ta klu gra ją: m.in. An na Cie ślak,

Li dia Sa do wa, Ma gda le na Sma la ra,

Pa weł Cioł kosz, Piotr Cyr wus, Ja ro sław

Ga jew ski, ca łość wy re ży se ro wał Dan

Jem mett. Dla wszyst kich syl we stro -

wych wi dzów przy go to wa no drob ne

upo min ki oraz lam pkę szam pa na.

bi bi le le ty: od 110 do 150 złty: od 110 do 150 zł

godz. 19,godz. 19, Du  Du ża Sce ża Sce nana

TeTe atr Patr Pol ol ski,ski, ul. Ka  ul. Ka ra ra sia 2 sia 2 

Och! Urszu la 
Du dziak! 
Na za koń cze nie ro ku Och Te atr za pra -

sza na wy jąt ko wy Kon cert Syl we stro wy

Urszu li Du dziak. Osta t niej no cy te go ro -

ku ar tyst ka za pre zen tu je zu peł nie no -

wy ma te riał, któ ry na pły cie zo sta nie wy -

da ny do pie ro w 2013 ro ku. Nie za brak -

nie jed nak na pew no jej wiel kich prze -

bo jów, w tym słyn nej „Pa pai”. Go ścin -

nie wy stą pią Mi ka i Ka sia Ur ba niak.

bi bi le le ty: ty: 

godz. 18.30 – 140godz. 18.30 – 140 zł,zł, 21 – 160 21 – 160 zł.zł.

Och TOch Te e atratr, ul. Gró  ul. Gró jec jec ka 65ka 65

Ma da me 
na Wo li 
W Te a trze na Wo li w syl we stra bę dzie

moż na obej rzeć spek takl „Ma da me”

An to nie go Li be ry. To adap ta cja je go

świet nej opo wie ści o do jrze wa niu do

wol no ści, mi ło ści i nie zgo dzie na prze -

cięt ność. Ak cja „Ma da me” roz gry wa

się pod ko niec lat sześ ćdzie sią tych,

bo ha te rem jest ma tu rzy sta z war szaw -

skie go li ce um, któ ry za ko chu je się

w na u czy ciel ce ję zy ka fran cu skie go.

W ta jem ni cy pró bu je do wie dzieć się

o Ma da me jak naj wię cej. W syl we stro -

wym spek ta klu z mu zy ką gra ną na ży -

wo wy stą pią m.in. Wal de mar Bar wiń -

ski i Alek san dra Bo żek. Po spek ta klu

na wi dzów bę dzie cze ka ła syl we stro -

wa lam pka szam pa na.

Bi Bi le le ty: godz. 18.30 – 70-110ty: godz. 18.30 – 70-110 zł,zł, 

wej ej ściów ściów ki: 40ki: 40 zł,zł, godz. 21  godz. 21 

– 90-120– 90-120 zł,zł, w wej ej ściów ściów ki: 50ki: 50 złzł

TeTe atr na Watr na Wo o li,li, W Warar szasza wawa, 

ul. Ka ul. Ka sprza sprza ka 22ka 22

Cho ry z uro je nia
w syl we stra
An drzej Gra bow ski i Mo lier – to świet -

ne po łą cze nie i gwa ran cja za ba wy na

po zio mie, a przy naj mniej na po zio mie

szó ste go pię tra. W Te a trze 6.pię tro

w PKiN-ie bę dzie moż na w osta t ni dzień

ro ku ba wić się na ar cy ko me dii Mo lie ra

„Cho ry z uro je nia”. Ucie ka jąc się do ab -

sur du, Mo lier po ka zu je nam, współ czes -

nym, „cho ro bę” ja ko me ta fo rę sa mot -

no ści, wy ob co wa nia i po trze by zwró ce -

nia na sie bie uwa gi oto cze nia. Z po zo -

ru lek ka ko me dia od kry wa przed wi -

dzem sła bo ści czło wie ka i bez rad ność

me dy cy ny wo bec cier pie nia du szy. W ro -

li głów nej wy stą pi An drzej Gra bow ski,

a to wa rzy szyć mu bę dą m.in. Woj ciech

Po ko ra oraz Jo an na Ku row ska.

bi bi le le ty: godz. 18 – 130-170ty: godz. 18 – 130-170 złzł

godz. 21 – 150-210godz. 21 – 150-210 złzł

TeTe atr 6.pię atr 6.pię tro,tro, W Warar szasza wawa, 

PKiN,PKiN, plac De  plac De fi fi lad 1lad 1

Aneta Szeliga
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NA KONIEC ŚWIATA I BOŻE NARODZENIE

* * – Tre ner tro chę eks pe ry men to -
wał, a każ dy z nas sta rał się od na -
leźć w tym no wym sty lu gry, w no -
wych sche ma tach, z no wy mi ko le -
ga mi do o ko ła. Przy tym nikt nie pre -
zen to wał swo jej naj lep szej ko szy -
ków ki. Każ dy sta rał się być bo ha -
te rem, brać cię żar gry na sie bie.
Czę sto koń czy ło się to po raż ką zes -
po łu – tak Mar cin Gor tat tłu ma czy
sła by po czą tek se zo nu Phoe nix
Suns

Zes pół, w któ rym Po lak jest pod -
sta wo wym środ ko wym, wy grał
czte ry me cze z rzę du i od bił się od
dna Kon fe ren cji Za chod niej NBA.
Suns zaj mu ją w niej trze cie miej -
sce od koń ca, ale z bi lan sem 11-15
bli żej im już do śred nia ka niż sła -
be u sza.

– Nie wiem, czy na do bre wkro czy -
liś my na ścież kę zwy cięstw, ale na
pew no osta t nie wy gra ne po mog ły
nam zy skać wię cej pew no ści sie bie,
po pra wi ły che mię w zes po le, usta -
bi li zo wa ły kwe stie mi nut spę dza -
nych na par kie cie przez po szcze gól -
nych za wod ni ków. Po ziom, ja ki obec -
nie pre zen tu je my, na pew no jest
o wie le lep szy niż w nie daw nym, sła -
bym okre sie – mó wi Gor tat w roz mo -
wie z PAP.

Po lak, któ ry w po przed nim se zo -
nie był naj lep szym strzel cem i zbie -
ra ją cym dru ży ny, w tym wciąż ma
naj wię cej zbió rek (8,3), ale je go śred -
nia pun któw spa dła do 11,3. Gor tat
od po cząt ku se zo nu prze ży wał wzlo -
ty i upad ki – z cze go one wy ni ka ły?
– Prze de wszyst kim z ogrom nej fru -
stra cji. By ła to dla mnie nie sa mo wi -

ta huś taw ka psy chicz na – tłu ma czy
Po lak.

– Mu szę po wie dzieć, że tyl ko pa rę
osób wie dzia ło, jak wów czas ze mną
roz ma wiać, jak wspól nie pra co wać,
by mi po móc. Ca ły ten mie siąc był
dla mnie jed nym z waż niej szych do -
świad czeń w ka rie rze. Na pew no nie
by ło ła two grać 25-30 mi nut i zbie -
rać trzy pił ki z tab lic czy zdo by wać
czte ry pun kty.

– My ślę, że ta kie mo je me cze już
się skoń czy ły w tym se zo nie – mó -
wi jed nak Po lak. – Wie rzę, że od te -
go mo men tu za cznę pre zen to wać
o wie le wyż szy po ziom. Te raz kon -
cen tru ję się wy łącz nie na tym, jak
po móc zes po ło wi. Zda ję so bie spra -
wę, że bar dzo wie le osób mnie oglą -
da i mo że to mieć wpływ na mo ją
przy szłość.

Gor tat od po cząt ku se zo nu mu si
od po wia dać na py ta nia o róż ni cę
mię dzy roz gry wa ją cy mi – by łym, Ste -
vem Na shem, któ ry od szedł do Los
An ge les La kers i no wym, Go ra nem
Dra gi ciem. – Obaj wciąż uczy my się
sie bie, sta ra my się zro zu mieć na par -
kie cie i my ślę, że z me czu na mecz
jest co raz le piej – mó wi Po lak
o współ pra cy ze Sło weń cem. – Go -
ran wie, że po trze bu je rów nież mnie,
że by być efek tyw nym w ak cjach pick
and roll. Co dzien nie szli fu je my te
za gra nia.

Na co stać w tym se zo nie Suns? – Po
dwu dzie stu kil ku me czach, z któ -
rych 15 za gra liś my bar dzo sła bo,
wciąż trud no o prze wi dy wa nia. Do -
pie ro te raz dru ży na za czy na się do -
cie rać i pre zen to wać lep szy styl gry.
W tym mo men cie nie da się po wie -
dzieć, czy je steś my eki pą na play-off.
Wia do mo, że ta ki jest nasz cel – do -
da je Gor tat.

ceg, pap

Mar cin Gor tat: Wrzu ca my dru gi bieg

* * Nie miec kie me dia i przed sta wi cie -
le Bo rus sii przy ję li wy nik wczo raj sze -
go lo so wa nia z umiar ko wa nym op ty -
miz mem. – Cze ka nas trud ne za da nie,
ale nie nie wy ko nal ne – po wie dział pre -
zes mi strza Nie miec Hans-Jo a chim
Wat zke. 

Zda niem „Kic ke ra” mi strzo wie
Nie miec sto ją przed nie wdzięcz nym
za da niem. „Ukra iń ski zes pół za si la -
ny za wod ni ka mi z Ame ry ki Po łud -
nio wej jest nie wy god nym ry wa lem
dla sil nych prze ciw ni ków, o czym
prze ko na ła się w fa zie gru po wej
Chel sea” – na pi sał fa cho wy ma ga -
zyn. – Mo że ma my ma łą prze wa gę,
bo li ga ukra iń ska za czy na się póź -
niej, w mar cu – pró bu je szu kać po -
zy ty wów Wat zke.

„Ruhr Na chrich ten” uwa ża, że
Szach tar nie jest prze ciw ni kiem, ja -
kie go pra gnę ła Bo rus sia, a „Die Welt”
wy mie nia suk ce sy Szach ta ra (wy gra -
na w Pu cha rze UE FA w se zo nie
2010/2011 i ćwier ćfi nał Li gi Mi strzów)
oraz pi sze, że dzie wię ciu z dwu na -
stu ofen syw nych za wod ni ków tej
dru ży ny to Bra zy lij czy cy. Zda niem
ga ze ty Bo rus się cze ka cięż ki wy jazd,
bo Szach ta ra bę dzie do pin go wa ło aż
51 tys. wi dzów.

Ukra iń ski zes pół w fa zie gru po wej
za jął dru gie miej sce w gru pie za Ju -
ven tu sem – miał ty le sa mo pun któw,

co Chel sea, ale wy prze dził lon dyń czy -
ków lep szym bi lan sem bez poś red nich
spot kań. U sie bie Szach tar po ko nał
Chel sea 2:1, w Londynie prze grał 2:3
– strze lił wię cej go li na wy jeź dzie.

Bo rus sia, któ rej waż ny mi gra cza mi
są Ro bert Le wan dow ski, Ja kub Błasz -
czy kow ski i Łu kasz Pisz czek, w gru -
pie oka za ła się lep sza od Re a lu 
Ma dryt, Ajak su Am ster dam oraz

Man che ste ru Ci ty. Pił karz zes po łu 
z Do rtmun du Ke vin Gros skre utz
o Szach ta rze mó wi tak: – Do sko na le
zda je my so bie spra wę, że to nie jest
ła twy prze ciw nik. Ma ją świet ną ofen -

sy wę, po go da też nie bę dzie po na szej
stro nie, ale je śli po ka że my na szą naj -
lep szą pił kę, to po dob nie jak w fa zie
gru po wej mo że my przejść da lej – po -
wie dział pił karz.

W po zo sta łych pa rach naj wię kszym
hi tem wy da je się być po je dy nek Re a -
lu Ma dryt z Man che ste rem Uni ted. Bę -
dzie to pier wszy po je dy nek Jo sé Mo u -
rin ho z Alek sem Fer gu so nem, od kie -
dy Por tu gal czyk ob jął sta no wi sko tre -
ne ra w Ma dry cie. Co cie ka we, mi mo że
obie eki py re gu lar nie za cho dzą wy so -
ko wCham pions Le a gue, bę dzie to pier -
wsze star cie tych ekip od 2003 r. Pod -
kre ślić na le ży też, że na Old Traf ford
po raz pier wszy od cza su swo je go trans -
fe ru po wró ci Cri stia no Ro nal do.

In na cie ka wost ka to fakt, że wy ni ki
śro do we go prób ne go lo so wa nia par
1/8 Li gi Mi strzów są ta kie sa me jak ofi -
cjal ne. Zdję cie z pa ra mi wy lo so wa ny -
mi w śro dę za mie ścił po świę co ny Ar -
se na lo wi Lon dyn por tal Re dlon -
don.net. Sta ty styk ESPN Pa ul Carr
wy li czył, że szan sa na po wtó rze nie się
wy ni ków prób ne go i ofi cjal ne go lo so -
wa nia wy no si... 0,00005 proc. Ze staw
oś miu par 1/8 fi na łu wy lo so wa nych
w czwar tek róż ni się od za miesz czo -
nych na zdję ciu je dy nie ko lej no ścią.

Me cze 1/8 fi na łu Li gi Mi strzów od -
bę dą się w lu tym i w mar cu.

Piotr Ka lisz

Trud ny ry wal Bo rus sii
W 1/8 fi na łu Li gi Mi strzów Bo rus sia Do rtmund z trój ką Po la ków w skła dzie za gra z Szach ta rem Do nieck. 
Ukra iń ski klub nie ma ta kiej re no my jak Ju ven tus czy Mi lan, o Re a lu nie wspo mi na jąc, ale to bar dzo trud ny ry wal

sport

Oglądaj 
MECZ NA SZCZY CIE PLUS LI GI!
ZAKSA Kę dzie rzyn-Ko źle po dej mu je PGE Skrę Beł cha tów.

Obie drużyny mają po 27 punktów, choć ZAKSA ma lepszy bilans zwycięstw i porażek (9-3 przy 8-4 Skry).

Bełchatowianie częściej wygrywali jednak za trzy punkty. W pierwszym, październikowym meczu w Bełchatowie 3:2

wygrała ZAKSA. Dzisiejsza transmisja w Polsacie Sport rozpocznie się o 18. 
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* * Po myśl nie za koń czy ła się czwar -
tko wa ope ra cja tre ne ra Bar ce lo ny
Ti to Vi la no vy. W śro dę klub po in for -
mo wał, że u 44-let nie go szko le niow -
ca zdia gno zo wa no na wrót no wo two -
ru śli nian ki

Wczo raj po twier dzo no śro do we za ło -
że nie, że Vi la no va spę dzi w szpi ta lu
Vall d’He bron trzy lub czte ry dni. Na -
stęp nie pod da ny zo sta nie che mio te -
ra pii, któ ra po trwa ok. sze ściu ty god -
ni. Po pro szo no tak że o usza no wa nie
pry wat no ści tre ne ra.

– To był ko lej ny bar dzo cięż ki dzień
– po wie dział ka pi tan dru ży ny Car les
Pu y ol. Ob roń ca „Bar cy” pod kre ślił
ogrom ne wra że nie, ja kie zro bił szko -
le nio wiec, któ ry od wie dził zes pół
przed śro do wym tre nin giem w szat -
ni. – To on był oso bą, któ ra da ła nam si -
łę – za zna czył.

Vi la no va pier wszy za bieg prze szedł
22 li sto pa da 2011 r. Nie znaj do wał się
wów czas w cen trum za in te re so wa nia
me diów i ki bi ców, gdyż był asy sten -
tem Jo se pa Gu ar dio li. Pier wszym tre -
ne rem „Du my Ka ta lo nii” zo stał la tem.

W so bo tę, pod czas osta t nie go w tym
ro ku me czu z Re a lem Val la do lid, zes -
pół po pro wa dzi asy stent Vi la no vy Jor -
di Ro u ra, któ ry za stą pi go w cza sie le -
cze nia. Wła dze klu bu za strzeg ły, że
nie pla nu ją za trud nia nia no we go szko -
le niow ca.

Bar ce lo na w tym se zo nie La Li ga jest
nie po ko na na. Wy gra ła 15 z 16 ro ze gra -
nych do tych czas spot kań i ma dzie -
więć pun któw prze wa gi nad At le ti co
Ma dryt. pe ka

Ti to 
po ope ra cji

Wy ni ki wczo raj sze go lo so wa nia 1/8 fi na łu Li gi Mi strzów
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Mar cin Gor tat (Phoe nix Suns) w ak cji
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