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Już jutro Bayern gra z Borussią Dortmund. A proponujemy wam konkurs, w którym
do wygrania są koszulki BVB: Błaszczykowskiego, Lewandowskiego i Piszczka * 15
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Materiały prasowe

* Na 25 dni przed Bożym Narodzeniem rząd otwiera kilka ważnych dróg, które ułatwią jazdę po
Polsce
Z kilkugodzinnym opóźnieniem
wczoraj otwarto autostradę A4
z Sza rowa pod Kra kowem do
Tar nowa. Na frag men cie tra sy
razie będzie tylko jedna jezdnia
w obu kie run kach, bo bu dowa
wciąż trwa (z powodu sporu z poprzednim wykonawcą autostrada A4 do granicy z Ukra iną będzie go towa pod ko niec 2013).
Dziś będzie otwarty fragment S8
do Sycowa. Z Wrocławia wygodną trasą będzie można dojechać
aż do gra ni cy Dol no ślą skie go.
Dziś ma być też otwarty braku-

ją cy frag ment A1 na Ślą sku do
granicy z Czechami. Przy samej
granicy samochody będą musiały jednak zjechać na objazd drogami wojewódzkimi, bo most na
granicznej rzece z powodu sporu GDDKiA i wykonawcy (były
zarzuty, że może się zawalić) będzie gotowy dopiero latem 2013.
Au to stra da po cze skiej stro nie
jest już gotowa.

M. Świerczyński/AG

Przy jakiej muzyce pomkniemy na Święta nowymi autostradami?

Gdy przepełnia cię wdzięczność
dla rządu za wszystko, co dla nas
robi – posłuchaj „Driving Home
For Christmas” Chrisa Rea

Na zdję ciu: Pre mier Do nald
Tusk, minister Sławomir Nowak
oraz dy rek tor Ro bert Ra doń
z GDDKiA (jedyny ubrany odpowiednio jak na tę porę roku) spacerujący wczoraj na drodze między Sycowem a Wrocławiem.

ZESKANUJ I POSŁUCHAJ
A gdy wciąż widzisz szklankę do
połowy pustą i wiesz, że prawie
robi jednak wielką różnicę, to wybierz „Highway to Hell” AC/DC

maj

dowód na kompromitację całej klasy politycznej

MAŁY PACJENT
TEŻ MUSI POCZEKAĆ
Rodzicom udaje się wywalczyć dla chorego dziecka szpitalne łóżko, dopiero kiedy głośno robi się o tym w mediach
Anita Karwowska
* metro@agora.pl

* O tym, że przestaną przyjmować
pacjentów na planowe zabiegi i konsultacje, poinformowały w ostatnich
tygodniach dwa najważniejsze szpitale pediatryczne: Instytut Matki i Dziecka oraz Centrum Zdrowia Dziecka.
Zdecydowa ły, że do końca roku
wstrzymują pracę na części oddziałów. Gdy sprawę nagłośniły media, po
tygodniu IMiD wrócił do pracy. Fundusz pozwolił wykorzystać mu pieniądze z oddziałów, które jeszcze mają
coś na koncie.
Zadłużone są wszystkie szpitale zajmujące się najciężej chorymi dziećmi.
CZD: 200 mln zł długów, wrocławski
Szpital Kliniczny z Kliniką TransplanR

WA1

E

tacji Szpiku, Onkologii i Hematologii
Dziecięcej: 150 mln zł długów, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie: 30 mln zł długów; Instytut
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi: 260 mln zł.
Fatalną sytuacją lekarze dziecięcy
próbu ją za interesować polityków
i urzędników od lat. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy na biurko ministra zdrowia trafiły dwa dramatyczne
apele w tej sprawie. Chodzi przede
wszystkim o więcej pieniędzy na specjalistyczne zabiegi.
„Szpitale oraz oddziały pediatryczne w całej Polsce z ogromnym trudem
utrzymują jeszcze równowagę finansową kosztem zaniżonych płac części
personelu oraz dzięki wysiłkom na
rzecz zdobywania dodatkowych środK

ków od sponsorów i darczyńców”
– czytamy w liście otwartym lekarzy
z Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
„Problemy finansowe ma większość
wysokospecjalistycznych szpitali pediatrycznych. To bardzo groźna sytuacja, gdyż te kilkanaście ośrodków decyduje o życiu i zdrowiu polskich dzieci” – napisał w liście do premiera prof.
Marek Kowal czyk, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie.
Apele do tej pory przechodziły bez
echa. – Z punktu widzenia urzędników
pacjent pediatryczny od lat uważany
jest za półczłowieka, który nie upomni się o swoje prawa. Skoro jest mały,
jego leczenie ma mniej kosztować – mówi dr Paweł Grzesiowski, pediatra.
L

Sytuacja jest coraz gorsza, bo do tej
pory szpitale, które przyjmowały
wszystkich potrzebujących, dostawały od NFZ zwrot pieniędzy za nadwykonania. Teraz Funduszu nie stać, by
płacić za dodatkowych pacjentów. Pogrążone w długach z poprzednich lat
szpitale pilnują się więc, by nie wpaść
w jeszcze większe tarapaty. To kłopot
tych szpitali, które zajmują się najtrudniejszymi (a więc i najdroższymi) przypadkami.
Za zaniedbania w pediatrii atak na
Ministerstwo Zdrowia przypuściła
opozycja. Minister Bartosz Arłukowicz (z wykształcenia pediatra) jest
wściekły. – Nie pozwolę na to, żeby
w politycznej grze ktoś bawił się polskimi pacjentami – odpowiedział w wywiadzie radiowym. Obiecuje, że leczeA

nie dzieci będzie lepiej finansowane.
Prof. Alicja Chybicka, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, senator PO i inni specjaliści od
września wyliczają ministerstwu, ile
dokładnie pieniędzy potrzeba (oceniają, że szpitale dziecięce są niedofinansowane o ok. 30 proc.)
Ale na zmiany trzeba poczekać, bo
NFZ już podpisuje umowy na przyszły rok, a nowe stawki dla pediatrii
dopiero są szacowane.
W poprzednich latach szpitale, które miały na koniec roku finansowe
problemy, chroniły najciężej chorych
pacjentów. Teraz do domu odsyłają
nawet szpitale onkologiczne. A prawnicy i eksperci od służby zdrowia przyznają, że pacjenci nic z tym nie mogą
zrobić. *
M

A
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Homo interneticus

Magazyn
Świąteczny

Kilka miesięcy temu jadłem śniadanie w kameralnym hoteliku nieopodal jeziora Garda w północnych Włoszech.
Oczywiście, przylepiając oczy do smartfona, czyli – informacja dla szczęśliwców „wykluczonych” z wirtualnej
hiperrzeczywistości, gatunek na nieuniknionym wymarciu – wielofunkcyjnego następcy telefonu komórkowego.
Podniosłem wzrok, spojrzałem na siedzących obok. Milczeli. Ćwierknąłem wówczas (znaczy wpisałem na Twitterze):
„Ośmioro ludzi na śniadaniu, siedmioro zatopionych w fejsach i innych takich na smartfonach. I to mają być
»social media?”. Nie użyłem strun głosowych, narządu niewątpliwie przyjaznego dla środowiska, lecz wysłałem
elektryczny sygnał, być może popychając go w pęd po tysiącach kilometrów łączy. Klasyczny odruch homo interneticus.
O wirtualnej rzeczywistości, która rozszerza się szybciej niż wszechświat, czytaj w „Magazynie Świątecznym”,
sobotnim dodatku do „Gazety Wyborczej”

poleca...
czy likwidować gimnazja? metro@agora.pl

UWAGI O WYCHOWANIU
Andrzej Jaczewski*
* metro@agora.pl

Coraz częściej, coraz głośniej i bardziej
natarczywie rozlegają się głosy o potrzebie kolejnej reformy oświaty – tym
razem chodzi o zrezygnowanie z gimnazjów. Z uczniami, z którymi nie poradzili sobie (przynajmniej teoretycznie) wyspecjalizowani nauczyciele,
mają poradzić sobie fachowcy od nauczania podstawowego.
Tego, co jest, bronić nie bardzo można i może nie trzeba. Ale powrót do
podstawówek byłby tragicznym nieporozumieniem i nie rozwiąże żadnego z problemów, które leżą u podstaw
niezadowolenia z aktualnej sytuacji.
Powrót ten byłby szalenie groźny dla
szkół podstawowych.
Broniąc usilnie idei gimnazjum, pragniemy przypomnieć kilka faktów. Zarówno pedagodzy, jak decydenci, niestety, znikomo interesują się problematyką rozwoju, i wielu zjawisk albo
nie dostrzegają, albo nie rozumieją.

MICHAŁ MUTOR AGENCJA GAZETA

„Mnie znacznie mniej niepokoi niski poziom wiedzy uczniów gimnazjów niż fakt, że nie są należycie wychowani”.
Rozpaczliwy apel w obronie gimnazjów, ale też miażdżąca krytyka działania szkół w obecnej formie

go porządku. Tak zawsze było, ale teraz
dzieje się w sposób niezwykle nasilony. Jeżeli system wychowania praktycznie zdejmuje z młodych jakąkolwiek odpowiedzialność za swoje czyny i postawę – to jawią się nam chłopak
i dziewczyna aroganccy, brutalni, agresywni, którzy nie mają pojęcia, jak rozwiązać swoje problemy (seks!). Dziś
praktycznie każdy uczeń gimnazjum
ma komputer idostęp do internetu. Dla
nich jest to coś oczywistego i wprost
banalnego. Ale ich rodzice przeważnie
posiadają znikomą wiedzę o informatyce i często nie są w stanie kontrolować swych dzieci. Z kolei tylko niewielki odsetek nauczycieli ma dostęp do internetu – i potrafi z niego korzystać.

O dojrzałości
Gimnazjum to szkoła, w której powinno uczyć się młodzież w okresie dojrzewania. Okres ten – o czym głoszą
od lat auksolodzy – niestety rzadziej
psycholodzy, to najtrudniejszy okres
w życiu człowieka.
Okres ten uległ znacznej komplikacji w naszej cywilizacji i w ostatnich stu
latach stał się prawdziwym problemem
społecznym i wychowawczym. Jest
tak na skutek zjawiska akceleracji rozwoju biologicznego, a także, co gorzej
– rozszczepienia procesu rozwoju.
Odsyłając czytelnika do literatury fachowej, mówiąc w skrócie i z uproszczeniem trzeba wyjaśnić: młodzież dzisiaj od (plus minus) stu lat dojrzewa biologicznie znacznie wcześniej i w chwili obecnej można przyjąć, że dojrzałość
biologiczną osiąga około 14. roku życia.
Natomiast dojrzałość psychiczną, emocjonalną osiąga – co prawda różnie – ale
rzadko przed 18. rokiem życia.
Zresztą tak zakłada ustawodawca
– pełnoletnim jest 18-latek. W okresie
14-18 lat mamy osobników dobrze rozwiniętych fizycznie, seksualnie (co
szczególnie podkreślam) – a infantylnych i nieodpowiedzialnych. W tym
okresie młodzież (ta infantylna i nieodpowiedzialna!) inicjuje seksualnie,
zaczyna pić alko hol i pa lić ty toń.
W tym okresie jest szczególna łatwość
sięgania po narkotyki, co doskonale
rozumieją dilerzy, na tym wieku koncentrują swoje wysiłki.

O internecie i telewizji
Nie tak dawno rząd zapowiadał wypo sa że nie uczniów w lap to py.
Uczniów, nie nauczycieli. Przypomnę przedsięwzięcie sprzed kilkudziesięciu lat: pojawiły się w sklepach telewizory. Na talony, ale znakomita
wię kszość ro dzin (przy naj mniej
w Warszawie) w te odbiorniki się zaopatrzyła. Ale nie nauczyciele, bo ich
nie było stać na taki wydatek. I uczniowie operowali skrótami myślowymi
opar ty mi na po pu lar nych pro gra mach, tylko nauczyciele w większości nie wiedzieli, o czym oni mówią.
I owa (nie z marzeń) władza rozdała
nauczycielom talony na kupno telewizorów na dogodnych ratach. Już
wtedy dostrzeżono szkodliwość dystansu w poziomie wiedzy wychowanków i wychowawców.
Na krytyczny okres buntu nakłada
się więc fakt, że pod względem wykształcenia informatycznego uczeń
przerasta wychowawcę, którego autorytet i tak zanika nieuchronnie.

O dojrzewaniu
Młody człowiek w wieku dojrzewania
jest – i zawsze był – trudnym partnerem
dla dorosłych. To okres totalnej krytyki, poszukiwania własnych poglądów
i postaw – w oparciu o negację zastane-

O patologiach w gimnazjum
O negatywnych wpływach współczesnej cywilizacji można powiedzieć bardzo dużo (brutalność, agresja, przemoc, cwaniactwo i chamstwo są na porządku dziennym).

*

Andrzej Jaczewski, rocznik
1929, emerytowany profesor UW,
lekarz, pedagog, harcmistrz, autor
wznawianych od ponad 40 lat książek o wychowaniu seksualnym
„O chłopcach dla chłopców”
i „O dziewczętach dla dziewcząt”.
W czasie wojny działał w Szarych
Szeregach. Od niedawna prowadzi
bardzo fajnego bloga
(tokfm.pl/blogi/cicer-cum-caule).
Z okazji andrzejek życzymy
Panu Andrzejowi dużo zdrowia

I oto dziwimy się, że rośnie nam pokolenie, z którym nie potrafimy sobie
poradzić. Że gimnazjum stało się wylęgarnią patologii społecznych, że
uczniowie jawnie lekceważą dorosłych
z ich ideałami. Jeszcze nie tak dawno
do rzadkości należały bójki dziewcząt
– teraz jest to na porządku dziennym.
Dlaczego słuszna koncepcja, aby trudny wiek dojrzewania izolować w specjalnych szkołach – gimnazjach – dała
wpraktyce tak drastyczne wyniki? Błędów popełniono wiele. Miała być izolacja, ale dla wygody nauczycieli budowano gimnazja obok podstawówek – łącząc je korytarzem – by nauczyciele nie
musieli, przechodząc, wychodzić poza budynek. Zrezygnowano z inności
tej szkoły. Po prostu stworzono – na ogół
– kontynuację podstawówki. Tylko zwykle z inną administracją.
Najgorsze, że zrezygnowano zprac nad
opracowaniem założeń inności gimnazjum, wstosunku do tego, co było dotąd
ico już znano. Tylko kto miał opracować
ową inność, programową, organizacyjną, jeżeli kadra gimnazjów składała się
prawie wyłącznie z nauczycieli (niekiedy doskonałych skądinąd), którzy pracowali wszkołach podstawowych?
Nikt ich nie przygotował do bardzo
trudnej pracy. Nie zorganizowano akcji doskonalenia, nie pokazano im, z jakimi problemami będą się borykać.
O tym, dlaczego nikt nie pomógł
nauczycielom
Nauczyciele w Polsce to w swej masie
„przedmiotowcy” – mają studia matematyczne, polonistyczne, fizyczne itp.,
ale nie mają studiów nauczycielskich,
bo takich nie ma.
W pracy dla awansu wymaga się doskonalenia, ale w zakresie dydaktyki
– a nie wychowania. Na studiach przedmiotowych kiedyś były bardzo niepopularne zajęcia specjalizujące wpedagogice i dydaktyce. A praca w gimnazjum
wymaga szczególnych studiów, przygotowania, znajomości specyfiki wieku.
Opracowałem kiedyś propozycję
programu studium podyplomowego

specjalizującego do pracy w gimnazjum. Przekazałem owe propozycje
dwu wydziałom pedagogicznym
w uniwersytetach. Niestety, ani te studia, ani podobne – jeśli moja propozycja była niedobra – nie zaistniały.
W gimnazjach powinni pracować nauczyciele opewnych dyspozycjach psychicznych, osobowościowych. Wznacznej części powinni to być mężczyźni,
bowiem wychowanie w Polsce – od rodziny, poprzez przedszkole iszkołę podstawową – jest domeną kobiet. Nie wystarczy tu zresztą sama płeć, bo mężczyzna też może się nie nadawać, a kobieta na przykład może być znakomitym wychowawcą gimnazjum.
O idealnym nauczycielu
gimnazjum
Nauczyciel ma być przede wszystkim
wychowawcą. Mniej przedmiotowcem.
Mnie znacznie mniej niepokoi niski poziom wiedzy uczniów niż fakt, że nie są
należycie wychowani. Wychowawcy
powinni znać specyfikę rozwoju fizycznego, ale ipsychicznego, okresu dojrzewania. Trzeba, aby wiedzieli o problemach rozwojowych tego wieku, ale
i o nerwicach i zaburzeniach osobowości. Powinni mieć rzetelną wiedzę orozwoju seksualnym i o problemach aktywności seksualnej w okresie dojrzewania. Powinni znać problematykę uzależnień, ale także i wiedzę na temat ich
profilaktyki i terapii. Opanowanie takiej wiedzy nie może być wynikiem powierzchownego dokształcania.
Wyobrażam sobie szkołę jako miejsce przede wszystkim wychowywania, uczenia dorosłości i odpowiedzialności. Po prostu chodzi o świadome
likwidowanie – na ile to tylko możliwe
– owego omówionego wyżej rozszczepienia dojrzewania i opóźnionego dojrzewania psychicznego. Jest trochę
szkół gimnazjalnych, które – mimo braku przygotowania specjalistycznego
nauczycieli – realizują w jakimś stopniu program zbliżony do postulowanego. Trzeba sięgnąć do tych doświadczeń i je propagować.

O idealnym gimnazjum
Patrząc ze zgrozą, co stało się ze wspaniałym pomysłem gimnazjów – opracowałem kiedyś, może utopijną, koncepcję „gimnazjum marzeń”. Przedstawiłem ją na zjazdach naukowych, wykładach, w prasie i książce. Nigdy nikt mi
nie zarzucił braku realizmu. Ale też chyba nigdy nikt nie wziął poważnie pod
uwagę zawartych tam propozycji. Asądzę, że nie wyniki nauczania są najważniejsze. Postulowałem, aby gimnazja
odpowiadały za kilka umiejętności:
Nauka języka obcego – najlepiej chyba angielskiego (ale autentyczna nauka i opanowanie umiejętności rozmawiania. W większości szkół nauka języka jest kosztowną fikcją).
nauka informatyki.
nauka biologii człowieka zproblemami ochrony zdrowia i podstaw seksuologii. Bardzo ważne – autentyczna
ipraktyczna nauka udzielania pierwszej
pomocy (w Polsce ginie cztery razy więcej ofiar wypadków niż widentycznych
sytuacjach na Zachodzie).
nauka prowadzenia pojazdów mechanicznych, przy czym uczenie kultury poruszania się tymi pojazdami.
Teraz powiem przewrotnie: jest mi mniej
więcej obojętne, ile absolwent gimnazjum
– wychowany w szkole moich marzeń
– umieć będzie z przedmiotów ścisłych
czy humanistycznych. Bo obawiam się,
że poziom tej wiedzy idziś jest dość ubogi. Jednak chciałbym, by na przykład poznał jakieś swoje predyspozycje istał się
hobbystą – np. historii. Problem młodzieży wokresie dojrzewania, formy opieki
– wychowania, profilaktyki społecznej
powinien być problemem ogólnonarodowym, tematem wielu studiów naukowych iposzukiwań praktycznych.
Pewnie, że łatwiej zlikwidować gimnazja – dwie pierwsze klasy włączyć
do szkół podstawowych, ostatnią do
liceum. Tylko że szkody społeczne z tego wynikną ogromne, a nic nie zrobimy, by rozwiązać palący, dotkliwy
problem okresu dojrzewania.*

Wkrótce w „Metrze”
Wszystkie par tie opozycyjne ogłosiły, że chcą likwidacji gimnazjów.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
zapewnia nas, że nie zamierza tego zrobić. Według ministerstwa
poziom bezpieczeństwa w gimnazjach rośnie, a wzrost w statystykach policyjnych wynika
z większej skuteczności samej
policji. Jedyne, co trzeba zmienić,
to wsparcie dla nauczycieli.
O tym, co MEN zamierza i co
o tych pomysłach myślą nauczyciele, wkrótce w „Metrze”.*
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wydarzenia

Ewolucja rewolucji na uczelniach
Alicja Bobrowicz
* metro@agora.pl

* – Uczelnie głęboko odczuwają skutki niżu demograficznego – przyznaje
minister nauki Barbara Kudrycka.
Dziś mamy prawie 1,7 mln studentów,
to mniej o 170 tys. niż dwa lata temu.
We dług pro gnoz MNiSW ta licz ba
spadnie o kolejne 200 tys. w ciągu pięciu lat. Dlatego po dwóch latach minister funduje szkołom wyższym kolejną rewolucję. Wczoraj zaprezentowała dru gą już nowe li za cję Ustawy
o szkolnictwie wyższym. Pierwsza
weszła w życie w październiku ub. roku. Wprowadziła m.in. opłaty za
drugi kierunek studiów (tylko 10 proc.
najlepszych ma być zwolnionych z opłat), ograniczenie wieloetatowości
wykładowców; mogą pracować tylko
na dwóch etatach, katalog opłat, których uczelnie nie mogą pobierać (m.in.
za egzamin warunkowy czy dyplom),
swobodne tworzenie programów
studiów przez uczelnie (wcześniej
obowiązywała ministerialna lista),
obowiązek śledzenia losów absolwentów.
Co teraz proponuje minister Kudrycka?

Stypendia
dla pierwszoroczniaków
To postulat Rzecznika Praw Studenta. Stypendia rektora mają dostawać
studenci pierwszego roku, na podstawie wyników matur. Ten zapis miałby
obowiązywać od października 2014 r.
Dużo więcej praktyk
Szkoły mają wyraźnie podzielić się
zadaniami i wyspecjalizować. Te, które prowadzą tylko studia licencjackie i magisterskie (a nie mają uprawnień do nadawania stopnia doktora),
mają kształcić zawodowo. Ponad połowę programu studiów mają tu zajmować zajęcia praktyczne. Dodatkowo szkoły publiczne muszą zorganizować studentom co najmniej trzymiesięczne praktyki zawodowe. Tylko większe uczelnie, dysponujące
pro fe sor ską ka drą (oko ło 25 proc.
wszystkich) będą mogły prowadzić
tzw. kierunki ogólnoakademickie.
Pozbyć się
„sprzedawców dyplomów”
Państwowa Komisja Akredytacyjna,
która kontroluje uczelnie, ma działać
szybciej. Będzie miała 14 dni, a nie trzy
miesiące na powiadomienie minister-

MACIEJ ŚWIERCZYŃSKI / AG

Stypendia dla studentów pierwszego roku czy skuteczniejsza kontrola szkół wyższych, które za pieniądze oferują nic niewarte
dyplomy – to najważniejsze propozycje kolejnej reformy ogłoszonej wczoraj przez Ministerstwo Nauki
Dziś takie postępowania toczą się
wobec 24 uczelni. W 2012 r. zostały
zlikwidowane już trzy i zawieszono
16 kierunków studiów, a w sprawie
zawieszenia siedem kolejnych trwa
postępowanie.
Lepszy monitoring losów
absolwentów
Od ub. roku uczelnie muszą sprawdzać, co po studiach robią ich absolwenci. Każda jednak robi to po swojemu, często manipulując danymi tak,
by służyły promocji szkoły, nie informacji. Teraz minister nauki chce stworzyć jednolity system zbierania takich danych. Identyczna w całej Polsce ma być również ocena nauczycieli akademickich przez studentów.

Barbara Kudrycka, minister nauki

stwa o tym, że dana szkoła nie przestrzega prawa. Uczelnia będzie miała
sześć, a nie 12 miesięcy na poprawę.
Nieuczciwa szkoła nie będzie też mogła się w nieskończoność odwoływać.
Dodatkowo ma powstać tzw. lista
ostrzeżeń. Co roku w maju PKA będzie publikować informację o szkołach
i kierunkach, którym grozi likwidacja.

Ćwiczyć czy
nie ćwiczyć
* ...oto dylemat współczesnego
mężczyzny. Naukowcy z RPA odkryli, że kobiety, wybierając stałego partnera, od wyrzeźbionych macho wolą zwykłego, ale niezbyt grubego faceta

Jak donosi brytyjski „Daily Mail”, naukowcy z University of Pretoria znaleźli związek między wagą, zdrowym
układem odpornościowym i atrakcyjnością mężczyzn u płci przeciwnej. Zda niem ba da czy im grub szy
mężczyzna i im słabszy jest jego układ
odpornościowy, tym mniej podoba
się kobietom, które szukają stałego
partnera. To zła wiadomość zarówno
R
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Czy stu den ci z mi ni ste rial nych
propozycji są zadowoleni? Według
Piotra Mullera, b. przewodniczącego sa mo rzą du stu den tów UW:
– Doprecyzowania wymaga studiowanie na drugim kierunku i pobieranie sty pendium. Dominika Kita,
przewod ni czą ca Par la men tu Stu dentów, dorzuca jeszcze zapis, który zabezpieczyłby studentów likwidowa nych kie run ków. Upa da ją ca
uczelnia musiałaby znaleźć dla nich
miejsce na tym samym kierunku, ale
w innej szkole.
Pro pozycje mi ni ster Ku dryc kiej
skierowano teraz do konsultacji społecznych, które potrwają miesiąc. Nowe przepisy miałyby wejść w życie
w październiku przyszłego roku. *

coś dla poszukujących

E

dla panów z nadwagą, jak i dla tych,
którzy namiętnie ćwiczą na siłowni,
pra cowi cie rzeź biąc róż ne par tie
mięśni. I u pierwszych, i u drugich bowiem układ odpornościowy jest osłabiony (u tych drugich przez nadmiar
testosteronu). Od grubaska i macho
panie wolą po prostu zdrowo (a więc
raczej szczupło) wyglądającego mężczyznę. Spokojnie można więc darować sobie wielogodzinne sesje na siłowni. Tym, którzy jednak potrzebują schudnąć, przydać się może nowa
dieta nazwana 5:2. Nie jest zbyt trudna – polega na tym, by dwa (ale nie następujące po sobie) dni w tygodniu
pościć, tzn. w przypadku panów jeść
maksymalnie 600 kcal, w pozostałe
można jeść normalnie. Dziennikarka „Da i ly Ma il” wy pró bowa ła ją
i w ciągu miesiąca bez wysiłku schustan
dła 2,5 kg.
K

Na miłość trzeba
się zaczaić

* Wirusem HIV najczęściej zakażają się młodzi

* Szukasz partnera w sieci? Czas
zmienić strategię. I przerzucić się
z por tali randkowych na bardziej finezyjne formy poszukiwań

Według badań Megapanel PBI/ Gemius z e-randek korzysta 13 proc. internautów – ok. 2,5 mln użytkowników. W po rów na niu ze stycz niem
br. to o 1,3 mln mniej! Stałym za interesowaniem cieszą się tylko portale proponujące tzw. casual dating
(czyli randki bez zobowiązań). Czy
już nie szu ka my dru giej po łowy?
Ależ skąd. Robimy to teraz na portalach społecznościowych. Partnera szuka się „z ukrycia”, przeglądaL

wydarzenia

Światowy Dzień
AIDS

AFP

odkrycie dnia

Kiedy podpisywać umowy
uczelnia – student?
Mia ły za gwa ran tować stu den tom
m.in. niezmienność opłat podczas
trwania nauki. Uczelnie publiczne
twierdzą, że nie muszą podpisywać
ich na początku roku, jak by chciało
Ministerstwo Nauki, ale dopiero wtedy, gdy student będzie musiał za coś
zapłacić (czyli np. gdy będzie powtarzał zajęcia). Nowe przepisy mają to

doprecyzować. Gorzej z opłatami zakazanymi. Według studentów uczelnie obchodzą prawo, zmieniając nazwy opłat (np. zamiast za egzamin
dyplomowy pobierają pieniądze za
wydanie dyplomu). Problem rozwiązałaby więc lista opłat dozwolonych,
ale tego minister nie ma w planach.
– Taki katalog byłby trudny do ułożenia ze wzglę du na róż no rod ność
uczelni i opłat – tłumaczy Kudrycka.

jąc profile znajomych naszych znajo mych. Po ma ga ją też in for ma cje
„na żywo” umieszczane np. na Facebooku typu „jestem na imprezie
ab
w miejscu X”.
A

W Polsce jedną trzecią zakażeń wykrywa się u dwudziestolatków i drugie tyle u trzydziestolatków. Najczęściej na Mazowszu i na Śląsku i przeważnie u mężczyzn (82 proc.).
Badałeś się? Bezpłatny i anonimowy test w kierunku HIV możesz zrobić w punktach diagnostyczno-konsultacyjnych. Telefony i adresy znajdziesz na stronie www.aids.gov.pl.
A w sobotę Społeczny Komitet
ds. AIDS zaprasza w Warszawie na
koncert „Kobiety się testują”. Informacje o zaproszeniach na imprezę na
akar
stronie www.projekttest.pl.
M

A
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czym świecić w kościele

Świecowa tradycja gaśnie
– rodzi się ledowy lans roratowy
Godzina 5.30, grudniowa noc, przewracasz się na drugi bok. Nagle alarm „Tato, bo zaśpimy na roraty, gdzie jest świeczka?”
raty bez ceremoniału dotarcia na nie
z zapalonym lampionem w ręku, to
nie roraty. Taka jest tradycja i nawet
jeśli będziesz się wymigiwał („a skąd
my weźmiemy lampion?”), dziecko
nie odpuści.
Kiedyś, gdy wasze babcie były małe jako lampionów używały zapalonych świec umieszczonych w papierowych własnoręcznie wycinanych
abażurach.
Ze względów bezpieczeństwa (ogień
może zapalić papierową osłonkę) lepiej
z takimi wynalazkami uważać.
Szczególnie, że świat się zmienił
i w ofertach lampionów roratnich na

R

E

K

3 Dystyngowany

Lampion wykonany z tworzywa
sztucznego (plastik) w kolorze złotym.
Posiada metalowy uchwyt do noszenia. Zasilany dwoma bateriami typu
AA (paluszki).
Wysokość: 15 cm; Szerokość: 13 cm
Cena 18,5 zł
Sklep: E-dewocjonalia.eu

Lampiony roratnie
od tradycyjnego do tęczowego
1 Tradycyjny

6 diod LED białych. 3 kolory (czarny,
srebrny, czerwony), 13,6 zł w Hurtpawel.pl

4 Ar tystyczna robota

Wykonany ręcznie z materiału odpornego na warunki atmosferyczne oraz
na stłuczenie (posiada plastikowe szybki). Dioda LED zasilana dwoma bateriami R03. Dostępne w dziewięciu ko-

2 Równościowy (tęczowy)

Typ LED. Jedna dioda ze zmieniającym się rotacyjnie podświetleniem
(wszystkie barwy tęczy), 18 zł w Hurtpawel.pl
MAT. PRODUCENTA

lorach: beżowe, białe, czarne, brązowe, fioletowe, czerwone, niebieskie,
zielone, różowe.
Wysokość ok.15 cm
Cena 25 zł
Sklep: www.pphkamil.com.pl
5 Lampion „zrób to sam”

Nie musisz kupować lampionu, możesz prostym sposobem stworzyć go
ze zwykłej latarki. Do wykonania tego lampionu potrzebna jest latarka i 2
kartki A4, klej i nożyczki – czytamy na
stronie Kuradomowa.com, gdzie znajdziesz szczegółowy instruktarz.
oprac. mista

L

MAT. PRODUCENTA (5)

MAT. PRODUCENTA

ci codziennie przez prawie cztery
tygodnie adwentu poprzedzającego Boże Narodzenie (początek już
w najbliższą niedzielę). Zaczynają
się bladym świtem (nawet o 6!), dla
pod kre śle nia wy jąt kowo ści te go
okresu.
A że dla wielu dzieci to wielka frajda
wyjść z domu w środku nocy, to rodzice nie mają wyjścia, zwłaszcza rodzice
dzieci idących do pierwszej komunii.
Jeżeli ororatnim szaleństwie słyszysz
po raz pierwszy, to wiedz, że kluczową rolę odgrywają lampiony. Bo ro-

rynku można przebierać (można je też
zrobić samemu, patrz lampion nr 5).

MAT. PRODUCENTA

Roraty, czyli msze w koś cio łach
*
katolickich organizowane dla dzie-

A

M

A
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nie tylko na poważnie

Uwaga
na manekina.
Podgląda
Kamera zainstalowana w oczach
*
manekinów ma zarejestrować, jakie
wrażenia na klientach robią założone na nie ubrania. To wcale nie Orwell. Takie manekiny już stoją w europejskich sklepach

Manekiny ty pu Eyesee stworzone
przez włoską firmę Almax z zewnątrz
niczym się nie wyróżniają. Kamery
mają zamontowane w oczach. Ale to
nie wszystko. Zarejestrowany obraz
przepuszczany jest przez komputery z oprogramowaniem, które potrafi klasyfikować ludzi po wyglądzie
twarzy.
W sklepach z ciuchami manekiny
z kamerami mają analizować, jakie
reakcje wzbudziła np. świeżo wprowadzona na rynek kolekcja. Sprawdzi, czy klien ci za trzy my wa li się
przed manekinem Eyesee noszącym
np. nowe spodnie, koszule, swetry.
A jeśli tak, to na jak długo. Program
potrafi odróżnić płeć, rasę i ustalić
orientacyjny wiek. Ma być więc wia-

Jan Turnau
h

dołodyc
m

domo, w jakim stopniu kolekcja zainteresowała kobiety, a w jakim mężczyzn.
W końcu można też przeanalizować
emocje klientów. Program jest bowiem
w stanie odróżnić uśmiechniętą twarz
od grymasu niezadowolenia. Tak uzyskane informacje dla projektantów
mody i firm odzieżowych mogą być
bezcenne.
Organizacje broniące praw człowieka są nowym wynalazkiem przerażone. – To nielegalna inwigilacja – twierdzą. Podkreślają, że w sklepie z manekinami Eyesee klienci nie mają nawet pojęcia, że ktoś ich nagrywa. Eksperci nie wykluczają, że korzystanie
z manekinów bez uprzedzania klientów jest nielegalne. W końcu o monitoringu, którego celem jest ochrona
sklepów przed złodziejami, przed wejściem informują specjalne tabliczki.
Zachwyceni są za to niektórzy marketingowcy. Manekiny z kamerami
wyłapały już, że w jednym ze sklepów rano sporą część klientów stanowi ły dzie ci. Szyb ko zmie nio no
asortyment, tak by pasował pod ich
gusta. W innym okazało się, że co trzeci klient to Azjata. Menedżerowie natychmiast zatrudnili chińskojęzycznych sprzedawców.
btw, gw
R

E

Kara się
przeterminowała

rakterem swoich współpracowników,
kiepskimi wynikami ich pracy bądź
wręcz próbą usunięcia go ze stanowiska przez podwładnych, by samemu
je przejąć. Jak zapewnia, przez kilkanaście lat kierowania katedrą panowały na niej przyjazne stosunki, a napięcie mogło być efektem przepracowania przy realizacji czterech grantów.
5 grudnia zeszłego roku ówczesny
rektor prof. Janusz Żmija wezwał obu
doktorów i prof. K. Naukowcy podtrzymali swoją wersję o mobbingu.
Rektor zawiesił od razu prof. K. w pełnieniu obowiązków szefa katedry.
Sprawę przez wiele miesięcy badała
komisja dyscyplinarna. Dopiero pod
koniec października zapadło rozstrzygnię cie: dr K. był mob bin gowa ny
przez profesora! Ale kary nie będzie,
bo na jej wymierzenie jest... za późno. Władze UR, powołując się na Kodeks pracy, uznały, że minął termin,
w którym dopuszcza się możliwość
ukarania.
Dr. K.: – Mam poczucie niesprawiedliwo ści. Ro lą pra co dawcy jest
ochrona pracownika. Czuję się pokrzywdzony, że za tak poważne przewi nie nie nie ma kon sek wen cji
– stwierdził.

Władze Uniwersytetu Rolniczego
*
tak długo wyjaśniały, czy dwóch pracowników było mobbingowanych
przez szefa katedry, że gdy potwierdziły się zarzuty, okazało się, że na
karę jest za późno

O tym, że na uczelni może być mobbing, wła dze UR dowie dzia ły się
pod ko niec ze szłe go ro ku. Wte dy
z oficjalną skargą na swojego szefa,
profesora K., występuje do rektora
uczelni dwóch jego podwładnych:
dr K. i dr Ś. Skarżą się na „wykorzystywanie do wręcz niewolniczej pracy idą cej na kon to pro fe so ra K.”,
prowadzenie i przygotowywanie za
niego egzaminów, ataki agresji połączone z poniżaniem, naruszanie
prawa au tor skie go, pró by za stra szania oraz wyeliminowania z zespo łu, blo kowa nie roz wo ju na u ko wego czy nawet odłączenie telefonów na biurku. Zarzuty zajęły kilkanaście stron.
Profesor K. kategorycznie zaprzeczył, by kogokolwiek mobbingował.
Skargi tłumaczy konfliktowym chaK

Dorośli do teatru,
dzieci do zabawy
Jeśli chcesz wybrać się na spek*
takl, a nie masz z kim zostawić dziecka, zajmą się nim opiekunowie – pół
godziny przed przedstawieniem i pół
godziny po

Nowy projekt Teatru Wybrzeże to „Rodzic wteatrze”. Kiedy dorośli będą chcieli obejrzeć spektakl, ale nie będą mieli
z kim zostawić dziecka, mogą zabrać je
ze sobą. Wspecjalnie przygotowanej sali dziećmi od trzeciego roku życia zajmą
się opiekunowie z firmy Baby&Care.
– Szukaliśmy takich rozwiązań, które
przyciągnęłyby do teatru młodych rodziców – mówi Adam Orzechowski, dyrektor Teatru Wybrzeże. – To osoby, które interesują się teatrem, ale ze względu na opiekę nad dziećmi nie mogą brać
udziału we wszystkich spektaklach. Nie
słyszałem ożadnym innym teatrze, który wprowadziłby takie rozwiązanie, to
nasz autorski pomysł. Pierwszy raz taka propozycja padła podczas jednego
ze spotkań z widzami – dodaje.
W teatralnej sali w trakcie przedstawienia bawić będzie się mogła nawet
30-osobowa grupa maluchów.

dw, js
L

A

r. dor, gw
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Andrzej,
patron
odsuniętych

Dziś dzień świętego Andrzeja. Apostoła, jednego z Dwunastu. Według Ewangelii Jana jest pierwszym powołanym:
dopiero od niego dowiaduje się o Nim
jego wielki brat Piotr. Z jakichś jednak
powodów potem jakby przygasa jego
gwiazda. Wewnątrz Jezusowego sztabu
ukształtował się zespół uczniów szczególnie Mu bliskich: Piotr, Jakub i Jan
– można by sądzić, że Andrzej doń nie
należał. Tylko raz jest wymieniony w tej
roli, u Marka 13,3, po Piotrze, Jakubie
i Janie, gdy apostołowie pytają Jezusa,
kiedy nastąpi koniec świata. Pewnie jest
jeszcze przy uzdrowieniu teściowej Piotra w domu obu braci (Mk 1,29), gdy
tam przychodzi Jezus z Jakubem i Janem, ale to z przyczyn „naturalnych”.
Nie ma go natomiast w scenie Przemienienia ani w Ogrodzie Oliwnym, a to przecież momenty najważniejsze.
Można to tłumaczyć różnie, ale może
też tak, że z jakichś powodów został
trochę odsunięty na bok. I pomyślałem sobie, że mógłby być patronem
wszystkich, którzy czują się podobnie.
Im życzę dziś wiele dobrego, oczywiście Solenizantom również.*
jan.turnau@agora.pl

Rozkład jest,
ale nieaktualny
* Na przystankach tramwajowo-autobusowych w stolicy elektroniczne
wyświetlacze pokazują godziny odjazdów, ale prawdziwe są tylko niektóre z nich

1 RP

Pasażerowie na elektronicznych tablicach widzą te same godziny odjazdów co na papierowym rozkładzie
jazdy, który wisi w gablotce obok. Jeśli więc autobus się spóźnia, system
nie jest w stanie tego wychwycić.
Po co więc instalować nowoczesny
system rozkładowy, który podaje niewiarygodne dane?
– Autobusy w przeciwieństwie do
tramwajów nie są wyposażone wodpowiednie moduły pokładowe [lokalizujące pojazd – przyp. red.], dlatego zapadła decyzja, by wyświetlać godziny odjazdu zrozkładu jazdy, który ułożyłZTM
– mówi rzecznik Tramwajów Warszawosa, gw
skich Michał Powałka.

32222447

6

metro@agora.pl
Listy piszcie

PIĄTEK–NIEDZIELA 30 LISTOPADA – 2 GRUDNIA 2012
Imieniny obchodzą: Andrzej, Konstanty, Natalia, Edmund, Paulina, Balbina

o choinka!

Bóg się urodzi pod czeskim świerkiem
Krzysztof Olszewski
* metro@agora.pl

*Już za tydzień pod hipermarketami
pojawią się pierwsi sprzedawcy choinek. Na razie choinki znajdziemy na
wielkich hurtowych placach. Jeden
z nich otwarto w podwarszawskich
Michałowicach. Na placu leżą setki
jodeł kaukaskich z województwa zachodniopomorskiego, Niemiec, a nawet Danii. Drzewa zostały ścięte na
początku listopada. Równie wcześnie ścięto świerki przywiezione spod
Olsztyna. By nie straciły igieł, stoją
w doniczkach. Wszystkie drzewka
pochodzą z plantacji, gdzie rosły od
6 do nawet 12 lat. W przeciwieństwie
od tych rosnących dziko są przycinane, by nie były zbyt wysokie i miały odpowiedni kształt.
Czy drzewka ścięte tak wcześnie
ma ją szan sę w do brym sta nie do trwać do świąt, a potem jeszcze przez
kilka tygodni cieszyć domowników?
– Oczywiście, jodłom leżącym pod
go łym nie bem nic się nie sta nie.
A później w domu nie trzeba ich nawet podlewać, bo drzewko zaschnie,
ale nie straci igieł. Nie bez powodu
nie mamy jeszcze świerka pospolitego, poza tym doniczkowym. Ścina się go dopiero w grudniu, inaczej
nie wytrzymałby do świąt – zapewnia Tomasz Mazurczak, sprzedawca choinek z Michałowic.
Niestety, świerk – nawet ten w doniczce – kupiony teraz, w domu rów-

KRZYSZTOF OLSZEWSKI

Te choinki wycięto miesiąc temu, za trzy tygodnie staną w naszych domach. Hitem tegorocznych świąt może być świerk serbski
– drzewko tańsze od jodły, które sprowadzamy z Czech
Tak wczoraj
wyglądał plac
hurtowy w
podwarszawskich
Michałowicach.
Stąd choinki trafią
do sklepów
w całym kraju

Świąteczny cennik*
Jodła kaukaska – 80-300 zł.
Pięciometrowa kosztuje nawet 800 zł.
Świerk kłujący tzw. srebrny
lub syberyjski – 50-140 zł
Świerk serbski – 60-80 zł
Świerk pospolity – 40 do
100 zł
Świerk pospolity w doniczce (nie potrzeba stojaka) – 4080 zł
* wys. drzewka od 1,5 do 3 metrów

nież nie doczeka Bożego Narodzenia. Trzeba go przechować choćby
na balkonie. Potem już udekorowane drzewko, trze ba pod lewać. Mi mo tych zabiegów szanse na to, by
wios ną po sa dzić je w ogród ku, są
niewielkie.
– Nawet jeśli drzewko w doniczce
ma ko rze nie. Mog ło by to się udać
jedynie wtedy, gdyby w domu stało
tylko w Wigilię. Potem trzeba je wynieść na zewnątrz, bo zacznie puszczać soki – ostrzega Mazurczak, który już od 12 lat handluje choinkami.
– Ale jeśli ktoś chce mieć pewność,
że drzewko da się przesadzić, powi-

nien ku pić je w skle pie ogrod ni czym. Tyle że tam kosztuje dwa razy drożej (na placu 40 do 80 zł).
Jak przez kilka tygodni w dobrej
formie utrzymać choinkę, w stojaku? Mazurczak radzi, by przed włożeniem do stojaka odciąć niewielki
frag ment pnia – koń cówkę naj czę ściej oblepioną żywicą – by choinka
mogła lepiej wchłaniać wodę.
Jakie drzewko będzie hitem tegorocznych świąt? Klienci coraz rzadziej decydują się na najdroższą jodłę kaukaską. Drzewko najpopularniejsze jeszcze dwa lata temu, wypiera świerk kłujący, zwany srebrnym lub syberyjskim. Jest tańszy od
jodły, gęstszy, a igły opadają w nim
wolniej niż świerku pospolitym. Mazurczak liczy jednak na to, że Polacy zachwycą się nowością na polskim
rynku – świerkiem serbskim. Ten gatunek rośnie w Czechach, jest bardzo gęsty, igły nie kłują tak bardzo.
– Li czy my na to, że spo do ba się
klientom, tym bardziej że cena od
60 do 80 zł za drzewko jest zachęcająca – zachwala nowość sprzedawca.
Je śli ktoś szu ka ży wej cho in ki
w dużo niższej cenie, musi czekać
do Wigilii. Dopiero wtedy sprzedawcy decydują się obniżać ceny – nawet o połowę. Co robią z choinkami,
których nie sprzedadzą? Część można prze ro bić na kom post, co trwa
nawet kilka lat, świerki przyjmują
rów nież ogro dy zo o lo gicz ne oraz
elektrociepłownie.*

o portmonetka

Jak klienci próbują wyłudzić nowe buty
*Ludzie nie obcinają paznokci i drą
nimi podszewki w butach, mają wady postawy i nierówno ścierają podeszwy... Zniszczą buty, a potem próbują je wymienić na nowe – tak ocenia nasz rzeczoznawca rozstrzygający spory między sprzedawcami
a konsumentami
MAGDA KŁODECKA: Wielu klientów
składa reklamacje na przemakające kozaki. Sprzedawcy odpowiadają, że reklamacji nie uznają, bo buty
były noszone niezgodnie z przeznaczeniem, to co, zimą nie nosić kozaków?
ELŻBIETA TURZYŃSKA-KIJEK, RZECZOZNAWCA, BIEGŁA SĄDOWA W BRANŻY
SKÓRZANEJ: Kiedyś producentów

obowiązywały Polskie Normy,
więc kozaki były produkowane
w inny sposób, przystosowane do
naszych zim i naszego klimatu. Teraz normy są przystosowywane
do przepisów unijnych. W sklepach jest dużo butów importowanych, które u nas się nie sprawdzają. Są one wykonane z miękkich
skór, garbowanych w delikatny
R

E

sposób, wiec należy je nosić w dni
suche.
Powinniśmy mieć po kilka par kozaków – jedne na śnieg, drugie na
mróz, inne na pluchę?

– Ja sama preferuję na zimę polskie
buty, z polskich skór i polskich garbarni. Może nie będą tak eleganckie, ale jest większa szansa, że wytrzymają panujące u nas warunki.
Jeśli coś się z butami dzieje, to Polak składa reklamację. Niech wymienią na nowe. Nie próbujemy sami ich czyścić, naprawiać lub odnawiać. Co najmniej 75 proc. przypadków zniszczeń butów dzieje się
z winy użytkownika.
Czy rzeczoznawcy łatwo jest jednoznacznie ocenić, kto ponosi winę
za uszkodzenie butów?

– Mam 30 lat doświadczenia
w branży skórzanej i jeśli bardzo
dokładnie obejrzę buty, to wiem,
kto zawinił. Kiedy widzę, że każda
z podeszew jest inaczej starta, to
wiem, że jedna noga jest bardziej
obciążona z różnych przyczyn, np.
może użytkownik ma jakąś wadę
postawy.
K

Z tego, co pani mówi, można wnioskować, że to zwykle klienci są
winni, bo źle użytkują buty, kupują
nieodpowiednie, nie zapełniają szafy modelami na każdą okazję i jeszcze mają wady postawy.

– Pani spłyca problem. Większość
pretensji klientów jest nieuzasadniona. To chyba kwestia pieniędzy,
bo buty są drogie. W sportowych po
dwóch-trzech godzinach użytkowania powinno się wyjąć wyściółkę
i wszystko wysuszyć, a nie cały
dzień mieć na nogach. Eleganckie
buty do koszykówki panowie noszą
niezwiązane do końca, bo tak pasuje
do dżinsów – nic dziwnego, że wycierają się od tego podszewki w tylnej
części butów. Ludzie nie obcinają
paznokci i podszewki w butach są
całe poszarpane. *
Cały wywiad na MetroMsn.pl, szukaj także
rozmowy z wiceprezes
UOKiK, która broni konsumentów, i przykładów, jak sobie radzić
podczas reklamacji.
L

Drzwi otwarte
w Pałacu
Prezydenckim
Już w sobotę będzie można zoba*
czyć miejsca, w których głowa państwa spotyka się z wybitnymi osobistościami i wypełnia codzienne obowiązki

W Pałacu Prezydenckim będzie można obejrzeć m.in. Salę Kolumnową,
Salę Obrazową, Salę Białą, Salę Niebieską oraz Salę Jerzego Nowosielskiego, Sień Wielką i Kaplicę. W pałacu zaprezentowane zostaną także odznaczenia nadawane przez Prezydenta
RP, a również dokumenty związane
z jego pracą.
Pałac można zwiedzać od godz. 10
do 16. Wejście przez Biuro Przepustek,
od strony pomnika Mickiewicza. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Na teren Pałacu Prezydenckiego nie można wnosić niebezpiecznych przedmiotów, a także
plecaków, dużych toreb i walizek. Osoby na wózkach inwalidzkich proszone są o kierowanie się do Pałacu Prezydenckiego przez bramę od strony
npmp
hotelu Bristol.
A

Student
mało odporny
*Do poradni psychologa na Uniwersytecie w Lublinie zgłasza się tak
wielu studentów, że rektor musiał zapłacić psycholożce za większą liczbę godzin
Konsultacje ze studentami psycholożka Dorota Kaczmarkowska prowa dzi już trze ci rok. Po cząt kowo
przyjmowała studentów niepełnosprawnych, potem i tych pełnosprawnych. Ale co ro ku w jej ga bi ne cie
przybywało pacjentów. W pewnym
momencie chętnych było tak wielu,
że mu sia ła zo stawać po go dzi nach pracy. Dlatego rektor zwiększył
jej liczbę godzin konsultacji – pisze
„Dziennik Wschodni”.
Z jakimi problemami przychodzą do
niej studenci?
– Mają ogniska napięcia, których
nie mogą rozpoznać. Mówią o stresie, ale nie po tra fią wska zać przy czyn. Od iluś lat bez problemu zdają egzaminy, ale przy okazji przez całą sesję nie śpią – mówi w rozmowie
z „Dziennikiem Wschodnim” Kaczkad, gw
markowska.
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HIT WEEKENDU
„Gangnam Style” po włosku.
Włosi mają własną wersję internetowego przeboju „Gangnam Style”,
który w ostatni weekend rozbił youtube’owy bank – ponad miliard odsłon. Nazywa się „Monti Style” – to
bijąca rekordy popularności na YouTube parodia dedykowana premierowi Mario Montiemu. Piosenkę w ryt-

Kultura
Odejdź od kompa

depesze kulturalne

Rozmaite talent show, jakie mnożą się
w naszych telewizjach, bywają nużące,
ale od czasu do czasu udaje im się odkryć kogoś naprawdę ciekawego. Jedną z tych osób jest właśnie Kamil Bednarek. Choć z kolegami z zespołu StarGuardMuffin przez trzy lata jeździł po
Polsce, zdobywając publiczność i nagrody, zbierając pomysły ipieniądze na
nagranie płyty, dopiero występ w trzeciej edycji „Mam talent!” w 2010 roku
przyniósł mu popularność. Uśmiechnięty 19-latek podbił najpierw serca nastoletnich dziewcząt na widowni iprzed
telewizorami, potem jury, w końcu
w programie doszedł do finału, w którym zajął ostatecznie drugie miejsce.
Dziś nastolatki piszczą pod sceną na
jego koncertach, ale sympatią i uznaniem darzą Kamila także dziennikarze muzyczni. Płyta „Szanuj”, jaką wydał z kolegami ze StarGuardMuffin
jeszcze w trakcie trwania „Mam talent!”, okazała się prze bo jem – już
w styczniu 2011 okryła się podwójną
platyną. Wraz z kolegami wyjechał na
Jamajkę, gdzie w studiu Boba MarleR

E

AGATA GRZYBOWSKA/AGENCJA GAZETA

Bednarek buja Polskę
*Luz i radość, jaką daje reggae, niesie po kraju Kamil Bednarek. Właśnie ukazała się jego debiutancka płyta „Jestem”, w weekend można go
posłuchać na żywo

mie rapu i teledysk do niej przygotowała grupa młodych artystów z Toskanii. Największe rozbawienie budzi wykonawca Francesco Claudio
Marai w siwej peruce. Parodiując
szefa rządu, śpiewa on między innymi: „Zostałem mianowany bez żadnych wyborów, to pewna praca
w moim trochę niedomagającym
kraju”.

Słonecznej
muzyki Kamila
Bednarka
z najnowszej
płyty można
posłuchać już
w ten weekend
w Krakowie,
Wrocławiu
czy Toruniu

ya nagrali epkę „Jamaican Trip”. Na
początku tego roku zespół zawiesił
działalność, ale Kamil śpiewać nie
przestał. W środę ukazała się debiutancka płyta nowego projektu nazwanego po prostu Bednarek. Na „Jestem”
wśród 13 rozkołysanych piosenek znalazł się także cover piosenki Marka
Grechuty „Dni, których nie znamy”.
Młody wokalista darzy Grechutę wielkim szacunkiem – od śpiewania jego
piosenek zaczynał swoją muzyczną
karierę. Jak każdy prawdziwy klasyk
piosenka Grechuty i w wersji reggae
wy pada doskonale. Jak doskonale
można się będzie przekonać w weeK

kend na jednym z koncertów Bednarstan
ka.
Gdzie posłuchać:
Bednarek solo
30 listopada, klub Od Nowa w Toruniu
Kamil Bednarek, Maleo Reggae
Rockers, Pajujo, Raggafaya
1 grudnia, klub Kwadrat w Krakowie
Kamil Bednarek, Pajujo
2 grudnia, klub Alibi we Wrocławiu
Bednarek wspiera De Mono
3 grudnia w Sali Kongresowej w
Warszawie Kamil będzie gościem
finałowego koncertu jubileuszowej
trasy zespołu De Mono
L

FILM. Pasikowski o Kuklińskim.
Burza wokół „Pokłosia” jeszcze nie
ucichła, a reżyser Władysław Pasikowski przygotowuje się już do realizacji kolejnego projektu, który może
wywołać gorące dyskusje – w styczniu ruszą zdjęcia do filmu fabularnego „Jack Strong” o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim. Jak wynika
z opisu projektu, ma to być szpiegowski film sensacyjny ukazujący prawdziwą historię pułkownika Ryszarda
Kuklińskiego – człowieka, który
tkwiąc w środku systemu, podejmuje
współpracę z CIA i staje się kluczowym (choć niewidocznym) aktorem
czasu zimnej wojny. Napisany przez
Pasikowskiego scenariusz – jak wyjaśnia dystrybutor, firma ITI Cinema
– „powstał na podstawie nieznanych
dotąd materiałów z archiwów IPN, dokumentów operacyjnych CIA oraz relacji żyjących świadków historii”. Obsadę poznamy dopiero na początku
stycznia.
FILM. Borcuch znów na Sundance.
Również w styczniu na Sundance
Film Festival będzie miała miejsce
światowa premiera najnowszego filmu Jacka Borcucha. „Nieulotne” opowiadają historię miłości Michała i Kariny, pary polskich studentów, którzy
poznają się i zakochują, pracując razem w słonecznej Hiszpanii. Beztroski wakacyjny romans zostaje przerwany przez dramatyczne wydarzenie.
– Oczami młodych ludzi obserwujemy
A

powolny rozkład ich pozornie uporządkowanego świata – mówi reżyser.
W rolach głównych Jakub Gierszał
i Magdalena Berus. Par tnerują im Andrzej Chyra oraz gwiazdy hiszpańskiego kina: „Nieulotne” to drugi z rzędu
– po „Wszystko, co kocham”, reprezentującym Polskę w walce o Oscara
– film Borcucha wybrany do selekcji
tej prestiżowej imprezy. Zostanie zaprezentowany w konkursie międzynarodowym.
MUZYKA. 30 lat „Thrillera”. Dziś
mija 30 lat od premiery albumu
„Thriller” Michaela Jacksona. – To
jest jedna z najważniejszych płyt
w historii światowej muzyki – podkreśla dziennikarz muzyczny Marek Sierocki. W 1984 r. zdobyła aż osiem
statuetek Grammy, utrzymywała się
na pierwszych miejscach list przebojów: w USA przez 37 tygodni,
a w Wielkiej Brytanii przez osiem.
Przy promocji „Thrillera” zainwestowano duże pieniądze w produkcję wideoklipów: teledysk do „Billy Jean”
ukazywał Jacksona jako mistrza tańca – zaprezentował on tam swój firmowy styl taneczny, tzw. moonwalk,
a 14-minutowy, kosztujący około miliona dolarów i uznany za arcydzieło
klip do tytułowej piosenki zrealizował
John Landis. – Michael Jackson to
chyba pierwszy wykonawca, który docenił rolę wideoklipów w promocji
i uczynił z teledysku dzieło sztuki
– podkreśla Sierocki.
guszp, pap
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kultura
MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Imprezowy Trójpak

Black Sun Empire

Lucy + Andy Stott

Saschienne

Holenderscy didżeje i producenci to regularni, mile widziani goście
w naszych klubach. W ubiegłym miesiącu w ramach cyklu Face
The Music odwiedzili Warszawę i Sopot, najbliższy weekend przyniesie dwie kolejne imprezy z ich udziałem: dziś zagrają w łódzkiej
Wytwórni, jutro w krakowskich Fortach Kleparz. Trio tworzą bracia
Milan i Micha Heyboer oraz Rene Verdult, od dwóch dekad eksplorujący mroczne oblicze klubowych łamańców. Ich nazwa nawiązuje do Czarnego Słońca – potężnego syndykatu z kultowych „Gwiezdnych wojen”. Skład z Utrechtu ma na koncie niezliczone single
i pełnowymiarowe krążki, wierne estetykom darkstep i neurofunk.
Niedawno wydali piąty album zatytułowany „From The Shadows”.
Szykując się do imprezy, możecie odsłuchać fragmentów tej płyty
na SoundCloudzie.
piątek/sobota – Łódź/Kraków

Afterek z trzymiesięcznym poślizgiem? Dlaczego nie! Tym bardziej w takim składzie i po takiej imprezie. Tegoroczna, siódma
edycja Festiwalu Tauron Nowa Muzyka przez wielu uczestników
doskonale znających historię wydarzenia uznana została za najciekawszą. Między innymi za sprawą genialnego seta Lucy’ego
– producenta, który dorastał w Palermo, przez jakiś czas mieszkał w Paryżu, aż w końcu osiadł w Berlinie, nieprzerwanie jednak
penetrując najmroczniejsze rejony techno. Tego samego wieczoru będzie można również posłuchać Andy’ego Stotta – megaekspe rymen talnej elek troni ki, czer pią cego peł nymi garściami
z IDM-u, techno, ale także dubu. Producent z Manchesteru przyjeżdża do Polski miesiąc po premierze świetnie przyjętego krążka „Luxury Problems”.
piątek – Hipnoza, Katowice

Podczas tegorocznej edycji Avant Art Festival pokazano film zatytułowany „We Built This City – A Documentary on Electronic Music Made in Cologne”. Z tego niemieckiego miasta wywodzi się
wytwórnia Kompakt – jedna z najbardziej zasłużonych dla rozwoju
muzyki elektronicznej w całej Europie. W tym roku jej nakładem
ukazała się płyta „Unknown” autorstwa niemiecko-francuskiego
duetu Saschienne, który tworzą Sascha Funke i Julienne Dessagne. Połączenie fascynacji i doświadczenia obojga artystów – producenta ambitnej elektroniki oraz pianistki i wokalistki (którzy w życiu prywatnym są parą) – zaowocowało pięknym brzmieniem, do
którego już przylgnęła łatka „new romantic techno”. Jak wypada
ono na żywo, będziecie mogli przekonać się dziś w stołecznym klubie 1500 m2 do wynajęcia i jutro we wrocławskim Log:In.
piątek/sobota – Warszawa/Wrocław
Michał Karpa

R

Imprezy w Warszawie
poleca Anna Bieluń
Spektakl tańca butoh „Gensho No
Uta”. Japoński taniec butoh po raz
pierwszy zobaczyłam w kinie, na projekcji przepięknego filmu Doris Dorrie
„Hanami – Kwiat wiśni”. Umalowany
na biało tancerz wykonuje niezwykły
spektakl, niepokojący, pełen dziwnej,
nieodgadnionej energii. Jeśli jednak
damy się wciągnąć, prawdopodobnie
poczujemy, że sami chcielibyśmy stanąć na scenie i po prostu wprawić się
w ruch. Trzeba tylko butoh zobaczyć.
Tym razem w wykonaniu mistrza Kena
Maia.. Centrum Promocji Kultury
Praga Południe, ul. Podskarbińska
2, 30 listopada, godz. 19, 20 zł
Pakamerowy kiermasz w PKiN.
Uwielbiam i odwiedzam corocznie od
niepamiętnych czasów, kiedy to maleńki kiermasz Pakamery odbywał się
pomiędzy stolikami powiślańskiej Kafki i Grawitacji. Tym razem jednak kameralnie nie będzie. Impreza przenosi
się bowiem do serca stolicy, zrzeszając ponad 140 polskich projektantów
mody, akcesoriów i dodatków. Marmurowa sala Pałacu wypełni się kolorami,
tkaninami i ceramiką, kolczykami, torebkami i ciuchami, przedświąteczną
wrzawą i cudowną atmosferą. Będzie
też strefa „Food” dla wszystkich miłośników warszawskiego slow foodu.
Pałac Kultury i Nauki, sala Marmurowa, plac Defilad 1, wejście główne od ul. Marszałkowskiej, 1 grudnia, godz. 11-20, bezpłatne
Noc Czerwonej Kokardy. Pierwszy
grudnia to nie tylko prawdziwy początek przedświątecznej gorączki. To również Światowy Dzień AIDS, stąd Czerwona Kokarda. Jednego wieczoru zagrają trzy zjawiskowe dziewczyny z Menage a Trois i polsko-holenderski duet
Faulenzer. Będą też stanowiska informacyjne, czyli wszystko o testowaniu,
profilaktyce HIV/AIDS i sposobach
przeciwdziałania. Basen, ul. Marii
Konopnickiej 6, 1 grudnia, godz.
22, bezpłatne
a poza tym...
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Zagraj w 60. – Bigbit, kolorowe ubrania i odrobina wolności – tak wyglądała rzeczywistość młodych Polaków
w latach 60. Chcesz na chwilę przenieść się w tamte czasy? Spotkać Kalinę Jędrusik, zanucić rock’n’rolla
i przebrać się za gwiazdę? W sobotę
1 grudnia o godzinie 11 w Urzędzie Dzielnicy Ochota (ul. Grójecka 17a) rozpocznie się niezwykła
gra miejska „Smak lat sześćdziesiątych”.
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Hollywood na ratunek
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Tango
wolności
MATERIAŁY PRASOWE

4 listopada 1979 roku na teren amerykańskiej ambasady w Teheranie wdarł
się tłum studentów żądających wydania Iranowi obalonego w wyniku islamskiej rewolucji szacha Rezy Pahlaviego, który uciekł z kraju i w USA
czekał na operację. 52 pracowników
ambasady zostało zakładnikami uzbrojonego tłumu, szóstce udało się zbiec.
Ukryli się w rezydencji ambasadora
Kanady Kena Taylora. Kryzys z zakładnikami przedłużał się, terror na ulicach Teheranu rósł. Uciekinierzy, jak
i człowiek, który ich przygarnął, byli
w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
Wtedy do akcji wkroczył agent CIA
Tony Mendez (Ben Affleck). Jego plan
wywiezienia szóstki dyplomatów był
tak absurdalny, że „misje samobójcze miały większe szanse powodzenia”. Mendez wymyślił, że pojedzie
do Iranu jako przedstawiciel hollywoodzkiego producenta filmowego
szukać egzotycznych plenerów do filmu science fiction (po oszałamiającym sukcesie „Gwiezdnych wojen”
science fiction było na fali). By uwiarygodnić swoją przykrywkę ze starym hollywoodzkim wyjadaczem Lesterem Siegelem (Alan Arkin) oraz
słynnym charakteryzatorem, zdobywcą Oscara za „Planetę małp” (tę
z 1968 roku) Johnem Chambersem
(John Goodman), założyli firmę producencką z biurem, telefonem i wizytówkami oraz kupili prawa do scenariusza filmu „Argo” na motywach
powie ści Ro ge ra Ze laz ne go „Pan
Światła”. Słynnego rysownika komik-

m tron
a

MATERIAŁY PRASOWE

* „Operacja Argo” to jedna z tych
historii, które trzeba zobaczyć, żeby
uwierzyć. Świetnie zrobiony przez Bena Afflecka szpiegowski thriller oparty jest bowiem na faktach

ro
et at

* „Tango Libre” wygrało tegoroczny Warszawski Festiwal Filmowy. To
najlepsza wskazówka dla kinomaniaków

Ben Affleck jako agent CIA, który pod przykrywką kręcenia filmu, chce uwolnić zakładników

sów Jacka Kirby’ego zatrudnili do narysowania storyboardów, a całość
przedstawili mediom na branżowej
imprezie. Uzbrojony w lewe wizytówki oraz egzemplarz „Variety” z opisem przygotowań do filmu Mendez
wyruszył do Iranu. Ciąg dalszy tej histo rii moż na przewi dzieć. Co nie
zmienia faktu, że dzięki rosnącym
z filmu na film reżyserskim umiejętnościom Bena Afflecka (to jego trzeci film) „Operację Argo” ogląda się
w napięciu, siedząc na brzegu kinowego fotela. Pomaga w tym rewelacyjnie odtworzony klimat końca lat
70. z zarośniętymi facetami (nie tylko wąsy, baki i brody, ale też plere-

E

K

zy), paleniem papierosów w samolotach i telefonami z tarczą. „Operacja Argo” została też nakręcona
w stylu filmów z tamtego czasu – jak
„Wszyscy ludzie prezydenta” obraz
jest lekko ziarnisty i nawet logo wytwórni Warner Bros. pochodzi z epoki. Świetnie też sprawdza się pomysł,
by napięcie związane z wydarzeniami w Iranie rozładowywać scenkami ze Stanów. Tam, na wschodnim
wybrzeżu, szef Mendeza z CIA Jack
O’Donnell (Bryan Cranston) toczy
walkę z biurokracją, a na zachodnim
Siegel i Chambers świetnie się bawią w swoim towarzystwie, dodając
filmowi nieco komizmu.

Wciągający i inteligentny film Afflecka nieco ubarwia fakty, dodając
a to wątek rodzinny głównego bohatera (bez tego amerykański film obyć
się nie potrafi), a to zbyt sensacyjne
zakończenie, ale ogląda się go z przyjemnością. Oprócz opowieści o odwadze Mendeza jest też „Operacja Argo” wielkim hołdem dla filmu jako takiego. W jednej z ostatnich scen wąsaci irańscy strażnicy na lotnisku jak
mali chłopcy przekazują sobie z rąk
do rąk storyboardy „Argo”, żywiołowo dyskutując i gestykulując, wczuwając się w atmosferę filmu, który nigdy nie powstał.
Maja Staniszewska

L

Ciapowaty strażnik więzienny, którego
jedyną miłością jest 15-letnia złota rybka, po pracy uczy się tanga. Na lekcjach,
gdzieś wmałej belgijskiej miejscowości,
spotyka wyluzowaną Alice. Jego serce
lekko drgnie. Gdy zobaczy ją rozbierającą się dla męża wwięzieniu, drgnie mu
coś więcej. A gdy mąż dowie się, że żona tańczy tango z klawiszem, strażnik
będzie miał już połamany nos. W jej
życiu są jeszcze syn ikolejny kochanek,
bo pielęgniarka Alice oprócz tanga kocha dwóch przyjaciół (z jednym z nich
ma syna), którzy razem poszli za kraty.
Wybuchowy mąż – Hiszpan, czy to zpowodu zazdrości otrzeciego mężczyznę,
czy to z nudów, prosi siedzącego z nim
wbelgijskim więzieniu argentyńskiego
bonza olekcje tańca. Gdy macho wkońcu się zgadza, tango zaczynają tańczyć
wszyscy więźniowie. Bo tango to wolność. Wobserwującym niespodziewany przebieg wydarzeń ciapowatym
strażniku coś drga coraz bardziej...
Film chwyta za serce nietuzinkową historią, magnetyzuje intymnością i rozśmiesza naiwnością. Dla koneserów kina festiwalowego. Edyta Błaszczak
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POGOTOWIE KREDYTOWE!!!

PSYCHOTERAPIA

ODMÓWILI CI? ZADZWOŃ – POMOŻEMY!!!

- pomoc psychologiczna
- psychoterapia indywidualna
- leczenie lęków, depresji, nerwic

KREDYTY TRUDNE
PROFESJONALNIE!!!

A

Tel. 509 237 229

UL. MARSZAŁKOWSKA 34/50
(WEJŚCIE OD PODWÓRZA)

www.anigra.pl

22 497-14-40, 500-004-484, 506-490-819
32180926

32200034

31481944

KREDYTY BANKOWE

BEZPIECZNY KREDYT!!!

Pożyczki bez BIK.

także na oświadczenie
akceptujemy wszystkie źródła dochodu
DLA TAXI I FIRM NA KARCIE
PODATKOWEJ
REWELACYJNA OFERTA

3 minimum formalności
3 kredyty na oświadczenie
3 długi okres kredytowania
Warszawa, ul. Ogrodowa 37,
tel. 504 246 630, 22 817 10 07

Masz problem w Banku?

Dzwoń:
668 681 901
Profi Credit

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

32218115

32207454

32172089

Wiele banków
w jednym miejscu
æ
æ
æ

Kredyty Gotówkowe - duża gotówka na mały procent
Konsolidacyjne - spłata innych kredytów + gotówka od ręki
Pożyczki Chwilówki - gotówka w 15 minut

WARSZAWA, UL. WILEŃSKA 7
TEL. 22 670 49 58, 504 036 554
PON.- PT.: 10.00-17.00 biuro.multika@wp.pl

32225073

32219328

PSYCHOLOG

serwisKRSekspert

• konsultacje psychologiczne
• pomoc w: depresji, nerwicy,
kryzysie życiowym (rozwód, utrata pracy)
• wizyta: 60 min/90 PLN; 90 min/120 PLN
Al. Jerozolimskie 44, lok. 1128
www.cdpp.pl; tel. 797 582 919

KANCELARIA CZERNIAKOWSKA
Porady z Prawa Gospodarczego od 49 zł.
ul. Czerniakowska 145 lok. 1
22 841 20 26 / 888 602 603

www.kancelariaczerniakowska.pl
32171718

32201176

Masz problem z rzuceniem palenia?

Dzwoniąc pod numer telefonu
801 108 108, uzyskasz pomoc!
Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym:
pon.-pt. 11.00-19.00.

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń:
668 681 912
Profi Credit

31533687

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

Praca dodatkowa
w branży finansowej!
Wysokie zarobki!
Bezpłatnie szkolenia!
Mile widziani: emeryci, renciści,
osoby pracujące, studenci, uczniowie.

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
32200336

32163084

32219325

Zadzwoń 668 681 902
32220118

KREDYTY BANKOWE
180 000 zł w 60 minut
20 000 zł na oświadczenie

Zadzwoń!

DLA FIRM - HIPOTEKA - SAMOCHODOWE
POZABANKOWE I CHWILÓWKI

Razem ze specjalistą zaplanuj rozstanie
z papierosem!

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

www.kredyt1.pl

31879705

32206032
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Bierz psa i w nogi!
MATERIAŁY PRASOWE

Fantastyczny świat
Wesa Andersona

*Scenarzysta cierpiący na brak weny, dwóch porywaczy psów i właściciel słodkiego psa shih tzu, który na
nieszczęście całej trójki okazuje
się… nadużywającym przemocy gangsterem – w kinach czeka na widzów
nieźle zakręconych „7 psychopatów”

Z tą obsadą czeka nas przyjemna wyprawa w coraz bardziej chłopięcy świat Andersona

An der so na po raz szó sty,
Schwartzman – po raz czwar ty. To
pół ka Pa u la Tho ma sa An der so na
(nie są braćmi), Tima Burtona, Jima

Baśnie Andersona
(wybór)
Fantastyczny Pan Lis, 2009
Nominowana do Oscara lalkowa animacja poklatkowa. Ekranizacja bajki
Roalda Dahla to film bardziej dla dorosłych niż dzieci. O tym, jak ciężko
być głową (zamieszkałej w drzewie)
rodziny. Głosów użyczyli: Clooney,
Streep, Schwartzman, Murray, Dafoe
i Owen Wilson.
Pociąg do Darjeeling, 2007
Odurzeni hinduskimi lekami, obładowani walizami (zaprojektowanymi
przez Marka Jacobsa dla Louis Vuitton) trzej bracia poszukują matki,
która w Indiach doznała olśnienia.
Gdy wylecą z pociągu, poznają kraj
i siebie wzajem. Grają: Wilson, Bro-

Jar musc ha, bra ci Coen, Qu en ti na
Tarantino... Ulubiona półka kinomana – amerykańskie kino autorskie.
Łukasz Figielski, magazyn „Logo”

dy i Schwartzman. Murray tylko epizodycznie.
Podwodne życie ze Steve’em
Zissou, 2004
Czyli z Billem Murrayem, ekscentrycznym kapitanem Nemo XXI w.,
gasnącą oceanograficzną gwiazdą
telewizji. Aktor na powierzchni dokonuje ważniejszego odkrycia niż pod
wodą. Że ma świetnego syna Owena Wilsona.
Genialny klan, 2001
Anderson przekłada na język komediowy traumę rozwodu swoich rodziców,
zdobywając pierwszą nominację do
Oscara. W skład osobliwej rodziny Tenenbaumów wchodzą m.in.: Hackman,
Stiller, Paltrow i Wilson (chodzi o Luke’a). Choć jego brata Owena – oraz
Billa Murraya – też tu zobaczysz. fig

W klimat „Przewodnika po Belgradzie z piosenką weselną i pogrzebową” niczym w greckiej tragedii wprowadza nas nietypowy chór. Ze śpiewanego przezeń refrenu – potraktowanego na szczęście z przymrużeniem oka – dowiadujemy się, jak to
po wielu latach ścisłej izolacji stolica Ser bii otwie ra się po now nie na
świat: chce być miej scem spot kań
i łączyć tradycję z nowoczesnością.
To tylko przygrywka do czterech nowe lek uka zu ją cych ko lej ne sta dia
związku – od zakochania po małżeństwo.
Na ekranie podglądamy pary, z których jedna osoba jest obcokrajowcem, druga belgradczykiem. To ironicz ne love sto ry wy pa da jed nak
bardzo nierówno. Mam wrażenie,
że re żyser Bo jan Vu le tić do pie ro
w połowie łapie właściwy rytm. Pery petie niemieckiego biznesmena
tureckiego pochodzenia podrywa-

MATERIAŁY PRASOWE

*Wziąwszy pod uwagę popularność
programów, stacji telewizyjnych, blogów, czy nawet imprez kulinarnych,
filmów na ten temat powstaje zaskakująco mało. „Tam, gdzie rosną
grzyby” hołduje idei slow food.
W przyjemny sposób, charakterystyczny dla amerykańskiego kina
niezależnego

„Przewodnik po Belgradzie...” Bojana Vuleticia ogląda się jak przewodnik
kieszonkowy po mieście

nego w barze przez Serbkę, a także
szalona historia serbsko-chorwackiej pa ry po li cjan tów, któ rej tuż
przed ślu bem zbie ra się na szcze rość, rekompensują niedostatki pierwszych dwóch roz dzia łów. Ma ją
w sobie trochę tajemnicy, coś intrygującego, zostały w końcu opowiedziane z bałkańskim temperamentem.

Piotr Guszkowski

Ekohipsterkie kino

Szalona miłość po bałkańsku
*Cztery historie ukazujące Belgrad.
Rodowici mieszkańcy chcieliby się
wreszcie stąd wyrwać, a przyjezdni
się w nim zakochują (i w zaskakująco gościnnych belgradczykach), więc
pragną zostać tu na zawsze

Marty, sympatyczny, choć nadużywający alkoholu scenarzysta, przeżywa
kryzys twórczy: ślęczy nad historią
o tytułowych siedmiu psychopatach
i nie może ruszyć naprzód. Najlepszy
przyjaciel podrzuca mu kolejne pomysły, które – co okaże się dopiero
później – nie są wcale aż tak oderwane od rzeczywistości, jakby się mogło wydawać.
Dla reżysera Martina McDonagha
to idealny pretekst do sięgnięcia po
formułę filmu w filmie (czy nawet filmu w filmie o filmie) i podzielenia się
z widzem rozterkami dotyczącymi
własnych zmagań z filmową materią.
Oglądamy więc kolejne wersje tych samych historii z różnymi zakończeniami, przeplatane z głównym wątkiem
rozgrywającym się wokół… porwania
pewnego psa. Trudno się połapać? Spokojnie, w tym postmodernistycznym
szaleństwie jest na szczęście metoda.
Ów przyjaciel głównego bohatera,
próbujący mu pomóc w pisaniu scenariusza, to narwany Billy –bezrobotny aktor, który wraz ze swoim wspólnikiem Hansem trudni się psim kidnapingiem. Pewnego dnia porywają
pupila bezwzględnego gangstera: wymachujący gnatem Charlie zrobi
wszystko, by odzyskać ukochanego
czworonoga i ukarać wszystkich maczających palce w jego zniknięciu.
I wtedy dopiero zaczyna się dziać. Potraktowana z przymrużeniem oka fabuła obfituje w zaskakujące zwroty,

oryginalnie podane filmowe cytaty
i błyskotliwe dialogi, a absurdalnym
wygłupom towarzyszą brutalne sceny przemocy. O dziwo w „7 psychopatach” nawet przydługie monologi ekscentrycznych bohaterów mają swój
urok. McDonagh wykorzystuje ograne schematy sensacyjno-kryminalnej
farsy, by nagle przełamać konwencję
niespodziewaną koncepcją fabularną.
Lecz nie wszystko reżyserowi wychodzi. Czasem ma się wrażenie, że
przedobrzył, przesadnie nawarstwiając zwariowaną fabułę. Na szczęście
McDonagh może polegać na obsadzie.
Sam Rockwell szarżuje jako Marty,
Christopher Walken wciela się w niepokojąco spokojnego Hansa, a Woody Harrelson idealnie pasuje do roli
Charlie’ego. W tej sytuacji Colin Farrell, będący tu alter ego reżysera, usuwa się na drugi plan.
„Tarantino spotyka braci Coen” – napisał o „7 psychopatach” jeden z recenzentów, co dystrybutor wykorzystał jako chwytliwe hasło promocyjne. I słusznie. Z drugiej strony, McDonagh mógłby się za to porównanie obrazić. Irlandczyk nie próbuje bowiem
podrabiać niczyjego stylu, lecz unikając prostych rozwiązań narracyjnych konsekwentnie tworzy własny
styl, z klimatem podszytym czarnym
humorem i makabreską. Polscy widzowie mo gli go już po sma kować
w kinie – za sprawą „Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj” o dwóch zabójcach wysłanych po spartaczonej robocie do Brugii na przymusowe wakacje. Z powodzeniem wystawiano
u nas też sztu ki McDo nag ha, by
wspomnieć tylko „Porucznika z Inishmore” czy „Poduszyciela”. Trudno
o lepszą rekomendację.

W ten sposób film jako całość przypomina kieszonkowy przewodnik po
Belgradzie, z którego ktoś wyrwał
parę kartek z całkiem istotnymi informacjami, lecz dopisał barwne anegdoty o miejscach rzadko odwiedzanych przez turystów, gdzie można
poczuć prawdziwego ducha miasta.
Niestety, dopisał ich zbyt mało.
Piotr Guszkowski

Nawet nie tyle slow food (gotowanie
pojawi się w drugiej części fabuły),
ile dalej, głębiej – to hołd złożony idei
życia z darów natury. Para utrzymuje się ze zbierania rzadkich, czyli drogich grzybów, które sprzedaje manhattańskim sklepom i knajpom. Sezon już za nami, można odświeżyć
wspomnienia z lasu, poznając niesamowite gatunki, szczegółowo opisywane widzowi przez chłopaka wrzucającego piękne okazy do metalowego koszyka. Lucien (Jason Cortlund,
także scenarzysta i współreżyser) jest
maniakiem, idealistą nieskorym do
kompromisów. Żywi się tym, co znajdzie w ziemi i złowi w wodzie, goniąc
sezon na grzyby na oparach benzyny. Gdy jego żona, której znudzi się
włó czę go stwo na krawę dzi bie dy,
otrzyma propozycję intratnej pracy

MATERIAŁY PRASOWE

*A i tak najważniejszy jest dzielny
chło piec, sie ro ta w ner dow skich
okularach, który ucieka z obozu harcerskiego, by zabrać ukochaną w pełną niebezpieczeństw podróż po tyciej wysepce u wybrzeży Nowej Anglii. Pod na mio tem i w ka nu, przy
dźwiękach francuskiego maksisingla z epoki i przy czytanych na głos
baśniach, w lesie, na skałkach, słonecznej plaży nazwanej Moonrise
Kingdom i w strugach apokaliptycznej ulewy rozegra się historia miłosna jak u do ro słych. Są jak Ro meo
i Julia, Tristan i Izolda. Paru skautów pod dowództwem komendanta
Nor to na, pę dzą cy po bez dro żach
(dosłownie – dróg nie ma) szeryf Willis, ro dzi ce dziewczy ny: Mur ray
i McDormand, opiekunka socjalna
Swin ton, a w koń cu tak że sza lo ny
komendant drugiego obozu Keitel
wraz z ciapowatym pomocnikiem
Schwartzmanem rozpoczną poszukiwania i pościg.
Mamy rok 1965 – i reżyser, ostatnio
bawiący się w kukiełkową animację
w fantastycznym „Fantastycznym
Panu Lisie” – oczywiście przyjmuje
odpowiednio słodką stylistykę i scenografię. Mimo natłoku gwiazd to
kino Andersonowskie, nie hollywoodzkie. Film otwierał festiwal w Cannes, w Stanach początkowo pojawił
się w mi kro dystry bu cji, właś nie
otrzy mał pięć no mi na cji do In de pendent Spirit Award. Jest mikrokosmos uczuć i zdarzeń („Podwodne życie ze Steve’em Zissou”, „Pociąg do Darjeeling”), motyw rozpadu ro dzi ny („Ge nial ny klan”, „Po ciąg...”), jest nawet mar twy pies
(znów „Genialny...”). Jest jego współpracownik i współscenarzysta Robert Coppola (syn Francisa Forda).
A przede wszystkim są talent i niepowtarzalny styl, które pozwalają
reżyserowi zatrudnić plejadę gwiazd
za pół dar mo (bu dżet pro dukcji:
16 mln dol). Murray zagrał u Wesa

MATERIAŁY PRASOWE

W obsadzie „Kochanków z księżyca. Moonrise Kingdom” znajdziemy
Edwarda Nortona, Bruce'a Willisa, Billa Murraya, Harveya Keitela, Jasona
Schwartzmana, Frances McDormand i Tildę Swinton!

kucharki w faj nej re sta u ra cji, nie
zmarnuje szansy na lepszy byt. „Powinieneś dorosnąć” – rzuci najokrutniejsze słowa, jakie może usłyszeć
mężczyzna. W ten sposób hipsterski
film dla grzybofilów rozwija się w poważ niej szą roz praw kę o mło dym
związku, zazdrości, niezależności,
o świecie... Na hipsterkę można się
zżymać – rzeczywiście najlepiej oglądać to w Lunie, bo blisko pl. Zbawiciela – ale po co? To lekki, zielony, niskobudżetowy, bezkompromisowy
fo od movie pod mą drym ha słem:
„Polowania na grzyby nie przyspieszysz”.
Łukasz Figielski, magazyn „Logo”
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w kinach

Dinozaury rządzą

wieczór. Francuska komedia romantyczna o poszukiwaniu miłości, ale
pełna podpaleń, stłuczek oraz niespodziewanych alergii, pozwala na
chwilę odzyskać lekkość bytu

MATERIAŁY PRASOWE

po

„Tylko nie miłość” maksymalnie
*
poprawiło mi humor w deszczowy

Mimo że film trafia na polskie ekrany
kin w niespełna dwa lata po światowej
premierze, dobrze, że jednak jest. Zadowoli i tych poszukujących, i tych
z wieloletnim stażem w związku – jeśli chcą miłego, niezobowiązującego,
ale też niepozbawionego ironii kina.
Julien z powodzeniem prowadzi
w Paryżu psychologiczną praktykę.
Jego terapia par, choć kontrowersyjna – bo polega m.in. na obrzucaniu partnera obelgami – działa. Jak to jednak
w komediach romantycznych bywa,
sam terapeuta z miłością ma ogromne problemy. Ale nie dlatego, że za dużo gada o Freudzie na randkach i nie
jest zbyt przystojny. Po prostu przynosi swoim dziewczynom pecha. Kiedy jako nastolatek próbuje pierwszego pocałunku ze szkolną miłością, niemal pozbawia ją „jedynek”. Licealne
zakochanie kończy się poparzeniem
trzeciego stopnia pośladków koleżanki, z któ rą od ra biał lekcje. Kolejne
dziewczyny albo łamią kości, albo dostają alergii na jego ślinę. Żaden ze
związków Juliena nie trwa dłużej niż
dwa tygodnie. Pożary, złamania, poślizgi i wywrotki są jak z „Głupiego
i głupszego”, co na film wpływa naprawdę dobrze, bo zdejmuje z komedii okropny ciężar romantyczności.
Na moim seansie publiczność na przemian śmiała się z opałów lub wołała
z przejęciem „O, matko!”.
Miłosny pech nie opuszcza Juliena,
gdy spotyka przepiękną panią archiR
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me leca

MATERIAŁY PRASOWE

tro
me leca
Alergia po
ostrygach, na
które nie ma
się alergii,
prawie złamany
kręgosłup
w salonie
masażu
i utopienie
projektu
w fontannie...
czy można
kochać kogoś,
kto ciągle
przynosi pecha?
Poznajcie
Johannę
i Juliena

po

*Na namalowanym kolorami tęczy
przedmieściu mieszka niesforny Ernie, wielbiciel deskorolkowych akrobacji, jego młodsza siostra Julia i spokojny przyjaciel Max. Pewnego dnia
buszując w garażu zaprzyjaźnionego
wynalazcy dzieciaki niechcący uruchamiają wehikuł czasu i cofają się o...
65 mln lat. Trafiają w sam środek gniazda tyranozaura, ale najgroźniejszy

90 minut bólu zębów
tekt. Johanna trafia na jego kozetkę
z partnerem, ale wieczorem, „w ramach terapii”, pije tuziny kamikadze
z psychologiem. Nietrudno przewidzieć, że po szalonej nocy pójdą na
randkę. Julien przemówi po koreańsku, będzie szarmancki, dowcipny i zapobiegliwy (gdziekolwiek się nie znajdą, doświadczony mężczyzna będzie
chronił Johannę przed ogniem, wodą
i powietrzem). – Czuję się przy nim taka bezpieczna – zwierza się koleżance. Póki nie odwiedzi rodziców Juliena. Na wsi zdarzy się mały „armagedL

A

M
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Trwa sprzątanie magazynów firmy
producencko-dystrybucyjnej SPI. Po
słabym „Komisarzu Blondzie” i mającej pewien urok „Kobiecie z Piątej
Dzielnicy” przyszła pora na nakręconą trzy lata temu teoretycznie komedię „Od pełni do pełni”. Nie jest to
prawdziwy film, ale wyrób filmopodobny, który jednak może mieć zaskakująco długą datę przydatności do spożycia. A to dlatego, że za 20 lat będzie
ozdobą festiwali złych filmów, podobnie jak dziś jest nią choćby „Miłość z listy przebojów”. Historia wróżki, która nie wierzy w czary (Katarzyna Glinka) i posługującego się przestarzałym
palmtopem podrywacza-naciągacza

don”, po którym zacznie się poważnie
zastanawiać nad nową relacją. Do tego kilka poważnych problemów w pracy – choćby pokazanie zamiast projektów wibratora, i Johanna zrozumie,
że to nie świat sprzysiągł się wobec
niej...
Co zrobi Julien po utracie ukochanej, zobaczcie sami. Mimo wielu slapstickowych sytuacji żarty inteligentnie bawią, a przed zakręconą wyobraźnią twórców czapki z głów. Bo dobra rozrywka to rzecz święta.
Edyta Błaszczak
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z istniejących drapieżców zamiast ich
zjeść, bierze je za swoje świeżo wyklute młode. Dzieciaki świetnie bawią się
w epoce jurajskiej. Tylko że muszą znaleźć sposób, żeby wrócić do domu, zanim z drugiego jaja wykluje się ich
głodne przyrodnie rodzeństwo. Jak
tego dokonają? Zobaczcie w kinie
w trójwymiarowej kreskówce „Dino
pcm
mama”.

MATERIAŁY PRASOWE

Miłość? Co za pech!

(Andrzej Nejman) daje się oglądać tylko jako parodia filmu. O scenariuszu,
reżyserii czy nawet banalnej scenografii (o sensie nie wspominając) podczas produkcji tego dzieła zapomniano.
stan
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Wielka choinka i muzyczny kwiat stolicy
wym. 1 grudnia zaświecą się na niej
ozdobne lampki, a kolorytu nabierze
też świątecznie udekorowany Trakt
Królewski. Z tej okazji Stołeczna
Estrada szykuje maraton koncertowy

O godzinie 16 zakończy się wielkie odliczanie do rozpoczęcia „Wielkiej Iluminacji”, kiedy wtyczka powędruje
do gniazdka, a cały plac Zamkowy eksploduje feerią kolorów. Gdy warszawiacy nasycą spojrzenia magią barw
i poczują atmosferę nadchodzących
świąt, na scenę wybiegną nasi artyści
i artystki, by rozpocząć muzyczne widowisko. Gwiazdą wieczoru będzie
Andrzej Piaseczny, który zaśpiewa
swoje największe przeboje i zupełnie
dziewicze piosenki z nowej płyty „Zimowe piosenki”. Ale chłodem nie powieje, o co powinna zadbać Ania Rusowicz i jej gorący big-beat. Wysoką
temperaturę podtrzymają występy
Natalii Kukulskiej i Kuby Badacha. Solistów może zakasować telewizyjny
chór z programu „Mam talent”, czyli
Sound&Grace.
R

E

Natalio z WWA, „Wolny człowieku”,
jutrzejsza solenizantko i właścicielko
Libry. Spełnienia wszystkich marzeń
i dużo, dużo szczęścia i oczywiście
mam nadzieję, że się niedługo spotkamy i coś się wydarzy... Krzysztof

KUBA ATYS/AG

Już stanęła mierząca „tylko” 27
*
metrów choinka na placu Zamko-

odpręż się

podaj dalej

metro patronat

Anetko, dziękujeę Ci za codzienne
czytanie horoskopu w „Metrze”.
Dzięki Tobie wiemy, co czeka nas każdego dnia. Szerlok Piotruś i Tadeusz
Wotson
Kur tiak i Ley Wydawnictwo Ar tystyczne prosi o kontakt osobę, która
zakupiła w październiku na Warszawskich Targach Sztuki, dwie książki artystyczne, wydane na czerpanym papierze. Podana została za wysoka cena.
Nadwyżka (500 zł) do odebrania do
2.12. na Targach Książki Historycznej,
na Zamku Królewskim w Arkadach Kubickiego, STOISKO NR 72.

Już po raz czwarty stolica rozbłyska
światłami i zapada na przedświąteczną gorączkę. Ogromna choinka postoi
na placu Zamkowym do 2 lutego (i na
ten czas zapewne przyćmi palmę zatkniętą na rondzie de Gaulle’a), ale prezenty od Świętego Mikołaja będzie
można odbierać tylko w dniu jej uroczystego przybrania.

Kumiluszka, z okazji 18. urodzin
życzę Ci, abyś z każdym nowym
dniem podejmowała takie decyzje, które doprowadzą Cię do wymarzonego
celu… abyś nie straciła pogody ducha
i wiary we własne możliwości… aby
Twoje życie było radosne, a kłopoty znikały wraz z zachodzącym słońcem...
Edyta

Konrad Wojciechowski
K

L

A

Czerstwy dowcip

Rozpędzony motocyklista potrącił wróbelka. Podniósł go z ulicy,
opatrzył rany i zabrał do domu. Dał mu klatkę, wodę i jedzenie.
Następnego dnia ptaszek odzyskał przytomność. Patrzy: kraty,
woda, jedzenie.
– Ojej, jestem w więzieniu, zabiłem motocyklistę – pomyślał
wróbel.
M

A

horoskop
BARAN 21.03-19.04 Uczucie rozkwitnie
na dobre, przygotuj się na konkretne zaproszenia. Etap kina i spacerów już jest za wami, nie udawaj więc zaskoczenia, kiedy dostaniesz zaproszenie na przygotowaną przez
ukochaną osobę kolację.
BYK 20.04-20.05 Najlepiej zrobisz, jeżeli
przezwyciężysz swoje lenistwo i wykonasz
sumiennie wszystkie zaplanowane sprawy.
BLIŹNIĘTA 21.05-21.06 Buszując dzisiaj
po sklepach, nie będziesz móc opanować
się przed wydawaniem swoich oszczędności. Być może nawet w ruch pójdzie kar ta
kredytowa.
RAK 22.06-22.07 Musisz pomóc komuś,
komu brakuje posiadanej przez ciebie wiedzy. Twoje umiejętności okażą się niezbędne do rozwiązania jego problemu.
LEW 23.07-22.08 Sprawa, która nie dawała ci spokoju, wreszcie znajdzie swoje wyjaśnienie. Kamień spadnie ci z serca.
PANNA 23.08-22.09 Weź coś na uspokojenie przed wyjściem z domu, bowiem szansa na to, że stracisz dziś panowanie nad
sobą, jest ogromna. Coś pójdzie nie po twojej myśli.
WAGA 23.09-22.10. Ta znajomość nie przeszła jeszcze żadnej próby. Być może niedługo burzowe chmury zakryją słońce i będziecie musieli uporać się z pierwszymi problemami.
SKORPION 23.10-21.11 Awansujesz w najbliższym czasie, jednak zmiana w hierarchii
zawodowej pociągnie za sobą także pewne
negatywne konsekwencje.
STRZELEC 22.11-21.12 Trzeba sięgnąć
głęboko do wizytownika, przyjrzeć adresy
i telefony starych znajomych. Wśród osób,
które kiedyś były ci bliskie, jest ktoś, kto
może pomóc w twojej obecnej sytuacji.
KOZIOROŻEC 22.12-19.01 Rozpierać cię
będzie nadmiar wigoru i energii, to dobrze.
Ale uważaj, żeby nie przekształciło to się
w brawurę.
WODNIK 20.01-18.02 Jeżeli twoje plany
od jakiegoś czasu były związane z możliwością pracy za granicą, to otrzymasz właśnie
taką, bardzo interesującą propozycję.
RYBY 19.02-20.03 Jeśli jesteś samotna
i marzysz o trwałym związku, nie czekaj, aż
ten ktoś odnajdzie cię w jakimś nieprawdopodobnym, odosobnionym miejscu.

Poznaj szczegóły przepowiedni
Wyślij SMS o treści METRO
na numer 72020 (2,46 zł z VAT)

adoptuj zwierzaka
Kalina to piękna trójkolorowa koteczka
urodzona w połowie
maja. Mix bieli, rudości i burego. Potrzebuje kontaktu z człowiekiem, chętnie się
bawi. Ślicznie korzysta z kuwetki. Szuka domku „niewychodzącego”. Jest zaszczepiona i odrobaczona.
tel. 506 143 042, Warszawa
Więcej zwierzaków Cafeanimal.pl
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Kup prezent juz dziś

Toaletka kontra tor wyścigowy
Do świąt jeszcze chwila, ale mikołajki tuż-tuż. Mamy kilka prezentowych propozycji dla tych, którzy na odwiedziny brodacza
z Laponii liczą najbardziej

Sympatyczny pluszowy kotek Hello
Kitty firmy Clementoni śpiewa wesołe piosenki, zadaje dziecku pytania,
zachęca do wykonywania różnych
czynności, a przy okazji uczy cyferek,
literek i nazywania kolorów. Zwierzątko ma miły i łagodny głos. Jeśli przez
dłuższy czas dziecko nie bawi się kotkiem, ten automatycznie przechodzi
w stan uśpienia i oszczędza baterie.
Dla dzieci powyżej 6. miesiąca. Zasilanie: 2 baterie 1,5 V AAA/LRO3 (dołączone do zestawu). Cena ok. 100 zł.

Dzię ki Ma gicz nej lo dziar ni fir my
Hasbro każdy ma szansę spróbować
swo ich sił ja ko cu kier nik. Wystar czy włożyć kolorową plastyczną masę, czyli ciastolinę Play-Doh do specjalnej maszynki do lodów. Odpowiednio uformowany deser polewa
się barwną warstwą za pomocą dozownika i ozdabia posypką. Gotowy
przysmak podaje się w wafelku alO
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Dla młodego konstruktora
Wielka Księga Modeli Lego wydawnictwa Ameet to rarytas dla tych, którzy chcą tworzyć coraz to nowe konstrukcje z klocków. Zawiera ponad 500
pomysłów, wskazówek i porad stworzonych przez fanów Lego, które pomogą m.in. we wznoszeniu średniowiecznych zamków, budowaniu okrętów lub statków kosmicznych. Dla
dzieci od 4 lat. Cena ok. 70 zł.

Czerwony czasomierz

MATERIAŁY PRASOWE

Układanka z maszynami

Podpora dla głowy, ozdoba i... powiernik sekretów. Mięciutka poducha Pinguino z Home&You w kształcie pingwina w czerwonym szalu rozweseli po
ciężkim szkol nym dniu. Rozmiar:
40x35 cm. Cena 59 zł.
Uczesz pieska

CHŁOPCY
Tablet dla najmłodszych
MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Lodowy deser z ciastoliny

Przyjaciel we fraku

Puzzle Bob Budowniczy wydawnictwa
Trefl są na tyle duże, że zich ułożeniem
poradzą sobie nawet najmłodsi. Dopasowywanie fragmentów ułatwiają również proste wzory i wyraźne kolory. Na
obrazkach sympatyczny Bob iuśmiechnięte maszyny budowlane. Dla dzieci
w wieku 3-4 lat. Cena ok. 30 zł.
6-12 lat

DZIEWCZYNKI
Polsko-angielski interaktywny Tablet
Smily firmy ANEK z serii Smily Play
pomaga dziecku w nauce literek, cyferek, kolorów i kształtów oraz wprowadza w świat zwierzątek i instrumentów muzycznych. Po usłyszeniu pytaS
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Kotki-błyskotki

E

Uroczy Yorkshire Terier z serii Chi Chi
Love firmy Simba jest stworzony do
głaskania i czesania. W komplecie także akcesoria fryzjerskie, np. spinki, kokardki, gumki do włosów, grzebyki, lusterko, a także różowe ubranko i dwie
zawieszki na szyję. Rozmiar zabawki
ok. 25x20x15 cm. Cena ok. 80 zł.

Zegarek Challenger marki Quiksilver
z serii Junior ma okrągłą, czarną tarczę, na której umieszczono cyfry w kolorowych kwadratach. Kopertę wykonano z mosiądzu i stali nierdzewnej,
szkiełko z mineralnego kryształu, a pasek w kolorze czerwonym z poliuretanu. Zegarek jest wodoszczelny do
5 ATM. Cena ok. 160 zł.
Było sobie życie

CHŁOPCY

Srebrne kolczyki Yes w kształcie kotów to delikatny i dziewczęcy dodatek. Ozdoba mocowana jest za pomocą sztyftu i wykonana ze srebra próby
I

MATERIAŁY PRASOWE

Zestaw piękności z toaletką Agatka
firmy Interkobo zawiera wszystko,
co potrzebne młodej damie, aby zadbać o urodę. Niewielki stoliczek z lustrem w kwiatowej ramie pomieści
niezbędne dołączone do kompletu
akcesoria: spinki, frotki, opaski, grzebień, szminki, flakoniki na perfumy,
a nawet pilniczek do paznokci. Wystarczy wcisnąć specjalny przycisk,
by rozległa się nastrojowa muzyka.
Toaletka nie ma ostrych elementów.
Dla dzieci od 3 lat. Cena ok. 70 zł.

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Nauka z Hello Kitty

znane z pixarowskiej bajki „Auta”, to
przepis firmy Carrera na dobrą zabawę. Pojazdy mają do pokonania proste, zakręty, pętle, wertepy i doły. Dwa
kontrolery prędkości pokazują, która
z maszyn była szybsza. System torów
wyścigowych Carrera GO!!! można
rozbudowywać, dokupując dodatkowe akcesoria. Rozmiar toru po zmontowaniu 217 x 80 cm. Długość toru
6,2 m. Auta w skali 1:43. Dla dzieci od
6 lat. Cena ok. 360 zł.

MATERIAŁY PRASOWE

Dla małej kobietki

MATERIAŁY PRASOWE

DZIEWCZYNKI

0,925. Wymiary: szerokość 0,4 cm, wysokość 1 cm. Cena 45 zł.

nia maluch musi nacisnąć właściwą
ikonkę na ekranie dotykowym. Opcje
języka zmienia się przez naciśnięcie
flagi. Tablet ma wymiary: 20x20x4 cm.
Dla dzieci powyżej 18 miesięcy. Zabawka wymaga dwóch baterii typu AAA
(1,5 V) – dołączone. Cena ok. 70 zł.

MATERIAŁY PRASOWE

bo kubeczku. Do zestawu dołączone są także łyżeczki i foremki. Dla
dzieci od 3 lat. Cena ok. 90 zł.

do 6 lat

-
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Kto pierwszy na mecie?
Ponad sześć metrów toru wyścigowego, po którym mkną dwa samochody
E
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W edukacyjnej grze planszowej „Było sobie życie” (wydawca HippocamA
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DZIEWCZYNY

MATERIAŁY PRASOWE

Zamiast podkładu

To i krem, i podkład, ale nie zasłoni
młodej twarzy warstwą ciężkiej tapety. BB Beauty Balm Prefector od Garniera załatwia za jednym zamachem
(maźnięciem?) pięć potrzeb skóry: nawilża, wyrównuje kolor, zasłania nieO G Ł O S Z E N I E - B E Z P Ł AT N E

R

„Usłyszeć Świat”

prowadzi
akcję
zbierania
plastikowych
zakrętek.
Pieniądze ze
zbiórki zakrętek
w 100%
przeznaczamy
na rehabilitację
dzieci
niesłyszących.
Nakrętki można
przywozić na adres
siedziby
Stowarzyszenia
Usłyszeć Świat,
ul. Kochanowskiego 22,
01-864 Warszawa
w godzinach
9.00 – 17.00
każdego dnia
lub do punktów zbiórki
na terenie Warszawy.

Więcej informacji
na stronie

www.uslyszecswiat.org.pl,
tel. 605

582 603

MATERIAŁY PRASOWE

ok. 35 zł.

Kot od Katy Perry

W księgarniach od października kolejna saga do poduszki, autobusu, dokądkolwiek. Co prawda w rolach głównych już nie wampiry, tylko roboty, ale
nie znaczy to, że ich przygody nie przyspieszą czytelniczkom tętna. Cinder,
ni to kopciuszek, ni to cyborg, nie dość,
że zakochuje się w przystojnym księciu Ka iu, to jeszcze musi wal czyć
o przyszłość galaktyki z bezlitosną królową Luny.
Na przeczytanie „Sagi księżycowej.
Cinder” Marissy Meyer jest jeszcze

Stowarzyszenie
Rodziców i Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży
z Wadą Słuchu

1 WA

Dla tych, które tęsknią za
„Zmierzchem”

Mysz jak pierścionek

E

kowe dla znajomych. Dzięki otworowi w obudowie można go bez problemów przyczepić np. do kluczy lub
smyczy. Cena ok. 40 zł.
Dla tych, którzy nie mogą oderwać rąk
od klawiatury, a nie przepadają np. za
touchpadem w laptopie. Mysz komputerową zakłada się na palec wskazujący i zbliża do płaskiej powierzchni.
Gryzoń ma oczywiście wszystkie niezbędne klawisze i scroll ułatwiający
przeglądanie stron w sieci. Do znalezienia w sklepach z gadżetami i serwisach aukcyjnych (w wyszukiwarkę
wpisujemy np. „mysz na palec”). Ce-

Amerykańska piosenkarka pop wypuściła na rynek perfumy sygnowane swoim nazwiskiem. W fioletowej
buteleczce z głową kota (jakże by inaczej? zapach nazywa się Katy Perry
„Purr”, czyli „Mrr”) jest słodko i świeżo – kom bi na cja wo ni brzosk wi ni,
jabłka, gardenii i bambusa, jaśminu,
róży, frezji, a nawet wanilii i kokosu.

na 30-40 zł.

Breloczek z danymi
Pendrive EMTEC S100, choć niewielki, ma całkiem przyzwoitą pojemność
– 16 GB – wystarczy, by zabrać ze sobą
ulubione zdjęcia, film z urodzin lub
bardzo ważne dane, np. pomoce nau-

100 ml wody perfumowanej kosztuje ok. 100 zł.
K

L

A

Ekstremalne fotki
MATERIAŁY PRASOWE

Nastolatki

20 zł.

CHŁOPAKI

67 dni – wtedy ma się ukazać kolejny
tom (całość ma mieć cztery części,
w każdej bohaterka niby nieco znana
z baśni, ale w niebaśniowej scenerii).
W Stanach „Cinder” to już bestseller.
Wydawnictwo Egmont Polska. Cena

MATERIAŁY PRASOWE

ok. 90 zł.

doskonałości cery, rozświetla i chroni przed promieniami UVA i UVB (filtr
SPF 15). Tubka 50 ml kosztuje ok.

MATERIAŁY PRASOWE

pus) wygrywa ten, kto zdobędzie siedem żetonów z wizerunkiem Hemo.
Gracze rzucają kostką, odpowiadają
na pytania z dziedziny zdrowia i wiedzy o ludzkim organizmie, walczą z wirusami i biorą udział w pojedynkach.
Dla 2-4 osób. Dla dzieci od 7 lat. Cena

MATERIAŁY PRASOWE

kup prezent już dziś

Kamera GoPro HD Hero 3 to urządzenia dla każdego fana sportów ekstremalnych. Jest odporna na wodę, kurz,
wstrząsy i uderzenia. Działa na lądzie
i pod wodą. Robi zdjęcia (11 megapikseli) i nagrywa filmy w formacie HD.
Cena ok. 1500 zł.
at, kwis, jarmar
M

A
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AAAAAAAAAAAAAA Ochrona Juwentus
zatrudni emerytów/rencistów
na Białołęce. Osiedle - 24/48 - 5,50 netto/h,
do 60 lat. Tel.: 22/ 422 75 00

KABATY - Szkoła Szachowa
DLA DZIECI OD LAT 5.
tel. 500 160 401, www.bubalu.pl

Aaaaaaaa Zatrudnimy DO SPRZĄTANIA
z umiarkowaną niepełnosprawnością(IIGrupa)
Komputerowe 692 339 647, 501 028 204
Praca w Warszawie. Oferujemy: Etat, premia, Bezpłatne dla osób +60 lat.
refundacja zakupu leków, ryczałt na dojazdy
do pracy. Tel. 502 187 430, 515 747 886
Dom Opieki RÓŻA Łomianki 22 751 61 57

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

DOM OPIEKI w Aninie, tel., 22 612 76 63
MASAŻ 100 zł. 1 h. ZAPRASZAM,
PRYWATNIE. tel. 662 936 531
Medium/Afrykański Jasnowidz-Hamba Diaby
Rozwiązuje wszelkiego rodzaju problemy.
Miłość, praca, sprawy rodzinne, prawne,
impotencja, zdjęcie uroku etc. Pełny
profesjonalizm i gwarantowana skuteczność.
789 263 445 (W-wa centrum)
mr.diaby@live.fr / Hamba Diaby Facebook

Ginekolog farmakologicznie 507 384 624

AD.DRĄGOWSKI S.A. zaprasza do
współpracy agentów nieruchomości do biura
w Centrum. Mile widziane osoby starsze,
komunikatywne 602 722 052
Brukarzy niepijących zatrudnię.
Tel. 788 851 106
Do ochrony z licencją POF rejon gminy
Nieporęt - 695 919 345, lub 22 548 90 35
Elektryk, mechanik samoch. 606 13 67 38
Koleżankę na prywat.z zamie.515648300
Kurs na Licencje Ochrony
603 600 255; 22 339 05 10 www.ibb.com.pl
Masażystki bez doświadczenia, 10-22
SUPER ZAROBKI, 22 848 77 10, PILNIE
Masażystki, dobre warunki, 516 779 915

HIPPOLIT przyjazna stomatologia.
Tel. 22 251 04 09
PROTEZY z miękką wyściółką,
bezklamrowe, szkieletowe z przyssawkami,
korony tanio 694 898 532
TANIO SZYBKO GWARANCJA 602646986
Protezy zębowe, Proteza całkowita 300zł,
Proteza szkieletowa 500zł, naprawa protez.

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99
A Monika B,,9” 35l prv. Bródno 503090775
ANIA 48l. masaż dla Panów; 530 495 507
A-Z * masaż sama Targówek 881 738 030
FRANCUSKI MASAŻ 886 926 715
MASAŻ aktywny 508 900 354
Masaż dla kobiety tanio 884 613 521
AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99
Masaże i nie tylko 22 848 77 10 Mokotów
Masaż francuski bez 40zł 692 915 008
Masaż hawajski Żoliborz.Tel.797 954 576
*Masaż i nie tylko u Oli 228489999 Mokot
Masaż Kasia Bródno 504 760 651
MASAŻ NA 4 RĘCE 536 226 521
Masaż profesjonalny 100zł/h 535 293 881
Masaż Relaks Odprężenie 519 811 429
MASAŻ-SUPER 120 zł 505 530 015
Masażyk u Blond Anioła 725-628-056
Mega relaks priv Ochota 516 636 448
Młodziutka Centrum prv. ; 515 616 155
Odlotowy masaż Legionowo 500 532 413
Odprężający masaż 606 585 603
Promocyjny masaż świąteczny 789174456
szczupłe * puszyste 848 77 10 Mokotów
Zmysłowe odprężenie Mokotów 500629776

Murarzy, cieśli, zbrojarzy, tynkarzy gipsy
i wylewki 603 112 511, 22 773 89 90
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

AAA AUTOKASACJA
GOTÓWKA OD RĘKI, PŁACIMY DO 1000zł
ZAŚWIADCZENIE 0 500 480 500
AaaAUTO SKUP WARSZAWA 501 291 812
Auta drogie kupię,PILNE,507140012
Auto kupię każde z lat 90/2012
Super ceny, gotówka 500666553
Auto - skup po 1990 r.
gotówka 500 540 100

Osoba na stoisko-galeria han.504 26 87 87
Pielęgniarka do Domu Opieki, 532 566 991
Pracownika do sklepu spożywczego
kasjer-sprzedawca W-wa Włochy 501235583
Współpraca z www.biurotiens.pl, zarób
dodatkowe pieniądze bez konieczności
codziennego "wychodzenia do pracy".
Dzwoń od godz.10:00; 22 215 61 72,
22 215 61 73, 502 152 582
Zadbaną, atrakcyjną masażystkę, super
zarobki z zamieszkaniem 797 624 544

BP 26m2 metro, Świętokrzyska;603 156 055

AA GIPSY malowanie gwar.Vat 602242897

2pok,28m2,Grzybowska 1450zł,608324773

CA. CYKLINA bezpyłowo A-Z, 664 193 664

Sprzątanie, prasowanie, 536 956 206

Sprzedam garaż własnościowy (księga
wieczysta) ul. Saska 4a, 692 750 319
BP1/2bliź.Międzylesie 750tys 600302244

AAAAAAAAA SKUP KSIĄŻEK - 602254650
AAAAAAA ZNACZKI POCZT. 516 400 434

BPUrsynów Puławska/Las/Żołny 601204073

aaaaaANTYKWARIAT KSIĄŻKI 666923218

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

BP Atrakcyjny lokal,43mĂ na biuro, usługi
ul.Popiełuszki 19/21,przy metrze 601334469

Kupię każde, zwalniam z OC, 510 280 713
Uszkodzone, zniszczone,785 450 565

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

Wypożyczalnia samochodów 515 402 420
Chemia nauczyciel matura Wola506471220
MATEMATYKA - nauczyciel 20 lat pracy
w LO, dojeżdżam, 617 46 49; 502 948 710

Masażystkę na pryw. z zamiesz.530503732

PRANIE DYWANÓW 606 232 662

MIKOŁAJ aktor profesjonalnie 501016183
Wróżka Celina 502 022 729

aaaa SKUP KSIĄŻEK 509 20 40 60 aaaa

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

XC70,D5,05-06r okazyj. do 25t. 502378874

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

www.pranie-dywany.pl tapicerki 606301976

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

KUPIĘ każde AUTO niezależnie od stanu
i rocznika, także nieopłacone. 516 985 073

POŻYCZKA POD ZASTAW
NIERUCHOMOŚCI (hipoteki)
bez przenoszenia własności, bez wymeldowania, bez przedpłat, z zadłużeniami.
Tel. 602 303 202. Szczegółowe warunki:
www.bezpieczna-pozyczka.pl

KUPIMY każde mieszkanie 793 210 470

Spółka nabędzie roszczenia dot. gruntów
Pilnie wynajmę każde bez prowizji 8396418 zabranych dekretem Bieruta Tel.608 418 435
Używany kocioł CO KWD 1.7, żeliwny, 23,7
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ do
szybkiego wynajmu i sprzedaży 514 015 200 KW, CAMINO 3, 22 612 73 84, 602 270 944
WYPRZEDAŻ-meble, dywany, lampy, lustra
BP Kawalerka 27mĂ Sopot górny 602304758
ZAKUPIĘ lub WYNAJMĘ pilnie 22 654 62 49 i inne. Komis ul. Poznańska 24, 518 421 081
31m2 ggIMIELIN , uu226 tys.u 509 123 306

ZADBANE PANIE 300 DZIEŃ 506 629 516
Zatrudnię młode,dynamiczne osoby
na stanowisko mgr farm., tech farm,
tech.stażystę do miłej obsługi pacjenta.
tel: 0506 474 109 Cv:aptekirodzinne@op.pl
Zlecę brygadom roboty murowe, tynkarskie
elewacyjne 515 349 520, 603 112 511
Z licencją POF - ochrona obiektów
obowiązkowej ochrony - tel. 22 548 90 35

Pożyczka pod auto, którym nadal
jeździsz. SZYBKO 537 107 107

Trudne konsolidacje, pożyczki 666-195-797
Glazura panele gipsy malow. 607 690 229
GLAZURA, REMONTY, TEL. 603 067 816
WEŹ SZYBKĄ POŻYCZKĘ
NA NADCHODZCE ŚWIĘTA
BP Mieszkanie 38mĂ, ładne, 501 287 711
Gładź, malowanie, zab. k-g 501 292 678
i WYGRAJ JEDEN z 3000
Malarska gładź, tapeta 502 061 942
świątecznych koszy
Malarskie ** gładź ** tapeta ** 512 964 421
Provident: 600 400 800
Samodzielne - Pokój z kuchnią, 40 m2,
MALARZ EKSPRES, 6 ZŁ, 502 255 424
Ząbki ok. Makro, tel. 604 591 520
MALOWANIE gipsy gwaran. vat 602242897
BP 85mĂ,Chomiczówka, 499tys,603 648 343
Ostrzegam przed usł. z zakresu malowania
ODSZKODOWANIA. Tel. 535 930 071
mieszkań przez Pana poruszającego się
Aaaaaaaaaaaa BEZ PROWIZJI 673 05 50 samochodem combi nr rejestr: WD58110 lub
Aaaaaaa Wynajmę każde pilnie 502215555 116.Tel. kontaktowy: 502 255 424
BP 49mĂ wł. Warszawa Mokotów 504479482
PŁYTY G/K-PODDASZA 502-061-942
Aaaaa dziś każde wynajmiemy 793210470
Aaaaaa Przeprowadzki tanio 602 747 264
PRALKĘ LODÓWKĘ 601 963 286
Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! 228396418
Aa Wyburzę*Wykopię*Wyrównam*Dowóz
Remonty od A do Z, malowanie 888961969
piachu, czarnoziemu, tel., 602 664 984
Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, 228396418
BP 46,6mĂ, 2pok, 4p.Loggia 8mĂ, piwnica
ZŁOTA RĄCZKA 501 726 084
odstąpie nowe (cesja) Apartamenty
A Chcesz wynająć od Dziś ? 502 215 555
Kontener na gruz, śmieci, 600 964 136
Murano ul. Inflancka, metro 609 391 513
KUPIĘ MIESZKANIE:
Połeć-Przeprowadzki, transport rzeczy,
BP PILNIE ATRAKCYJNA CENA 148 mĂ zadłużone, komunalne, z lokatorem,
fortepianów, magazynowanie 22 664 30 30
II p. 5 pok. 2000 r. ŻYTNIA, SKWER
z lokatorem z przydziału, z możliwością
WYSZYŃSKIEGO, ŁADNE 795 985 835
wykupu, z dowolnym problemem prawnym
PRZEPROWADZKI !!!
TANIO !!!
lub dożywotnim zamieszkaniem.
www.fenix-vip.pl
501 706 300
796 796 596 nuEstate@aol.com
Drewno kominkowe 500 505 510

BP 2 pok. 31mĂ umebl. ul. Kędzierskiego.
1400zł + woda i elektr. Tel. 606 89 96 82

BP 38 m2 Bukietowa, po remoncie,
duży pokój 20 m2, balkon, kuchnia, łazienka,
umeblowane + AGD, cena 1600 zł
zawiera czynsz + media, tel. 501 070 503

MAT-FIZ pedagog DOJAZD 22 815 24 71

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaa TELEWIZORY, każdy typ, solidnie
Dojazd gratis, tanio GWARANCJA 663 42 97
AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTV
SONY PHILIPS inne, tanio 663 15 02
Aaaaa Naprawa TV LCD każdy 602497118
Aa Przeprowadzki małe duże 602 747 264

MAT - FIZ dojeżdżam, tel. 501 023 986
DOM OPIEKI - rodzinny, tel., 22 613-09-02

Pokój z kuchnią 32mĂ Praga Północ + AGD
tel. (22) 839 49 23, 601 394 923

Pranie dywanów, wykładzin podłogowych
i obić tapicerskich. Dojazd gratis. Wycena
indywidualna. Tel. 515 540 995

ANTENA montaż. 601867980; 22/6650489
2 pok.wyposażone po remoncie 604795757

Lodówek niedrogo 602 272 464; 842 97 06

Antyki KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ, stare meble,
obrazy, srebra, platery, monety, militaria,
biżuteria złota i srebrna również do naprawy. Tel. 696 508 057
Antykwariat, książki, dojazd, 608 885 800
Antykwariat kupi książki i inne 666 923 218
Kupię antyki obrazy platery srebra zegarki
militaria porcelana monety brązy Antykwariat
ul. Dąbrowskiego 1 22 848 03 70, 601352129
Kupię stare etykiety piwne, butelki, kapsle,
podstawki, stare szklanki i kufle, 695 430 368
TOKARKI frezarki obrabiarki 602 495 495
ZŁOM piece kaloryfery, rury, wanny, wraki
samochodowe, inne. Dojazd 503 711 500

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24h
DOJAZD 0zł SERWIS TANI 501 594 190
Aaaaaaa TANI SERWIS KOMPUTEROWY
DOJAZD I EKSPERTYZA Ozł 504 617 837
AAAA 24h TANI SERWIS KOMPUTEROWY
18zł/h, pisemna gwar., dojazd 0zł. 503 432 422

Studio Kopiowania,film,video,DVD,8498172
Chwilówki Pożyczki.
Bez BIK
Konsolidacja Kredytów do 150 000 zł,
Specjalna oferta dla firm.
Prometeusz Kredyty
Warszawa, ul. Wolska 68/72
Tel. 22 632 14 69

Zgubiono legitymację studencką Wyższej
Szkoły Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
Nr 2456 - Magdalena Polewska.
Proszę o kontakt Tel.502 151 921

32224081

Magazyn dostępny
też z filmem

W roli głównej:
George Clooney

Joanna Bator w Akademii opowieści
Kiedy ostatnio wciągnęła Cię dobra historia? W dzieciństwie?
Obudźmy razem dobre opowieści

Helen Fisher: cała nieprawda o miłości
Pożądanie jest najsilniejsze – fałsz
Mężczyznom chodzi głównie o przyjemność – fałsz
Przeciwieństwa się przyciągają – fałsz

J.R.R. Tolkien...
... był naprawdę oryginałem.
Całe życie kochał jedną kobietę

ŚWIĄTECZNY
NUMER
już
w sprzedaży

Cena z książką i filmem 29,99 zł (w tym 8% VAT)
© 2012 Twentieth Century Fox Home
Entertainment LLC. All Rights Reserved.

Cena 6,99 zł (w tym 8% VAT)

Magazyn na czytniki w

na iPada i iPhona w

Partnerem bezpłatnej
aplikacji jest
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Sufler
warszawski

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

teatr

Sprawy o sztukę nie będzie
– Te cytaty są wyłącznie moje. To autorskie zdobycze po miesiącach rozmów. Kiszka stolcowa, mydło, matka... etc.
– to mój rytm, moja fraza. To, co się stało, jest wysoce nieprzyzwoite – mówi Agata Tuszyńska, autorka głośnej książki
„Oskarżona: Wiera Gran”, o pojawieniu się na afiszu Teatru Kamienica spektaklu „Wiera Gran”
Aneta Szeliga
* metro@agora.pl

*WTeatrze Kamienica od kilku dni możemy oglądać sztukę przypominającą
tragiczną postać Wiery Gran. Plakat reklamujący spektakl przypomina okładkę książki Agaty Tuszyńskiej (obok), po
której opieśniarce zgetta zrobiło się głośno. Wybrałam się do Teatru Kamienica,
głównie po to, by posłuchać piosenek,
zobaczyć Wierę na scenie. Tym bardziej
że właśnie w tej kamienicy, którą Emilian Kamiński odremontował izamienił
wteatr, mieściła się siedziba tzw. „Trzynastki” (dawny adres Leszno 13). To tu
oraz wmieszczącej się naprzeciwko Cafe Sztuka występowała w czasie wojny
Wiera Gran. Trudno o lepsze miejsce,
by przypomnieć jej losy.
Gdzie się kończy cytat
Podczas oglądania spektaklu uderzyło
mnie, jak wiele jest podobieństw między sztuką a książką Tuszyńskiej. Już
scenografia – zaaranżowana jako zagracony pokój – półki zawalone stertami
książek, zdjęć Wiery z czasów młodości, pudeł, jej bibelotów i płyt – nasuwa
skojarzenia zpoczątkiem „Oskarżonej”
oraz licznymi fotografiami paryskiego
mieszkania Wiery, które zostały w niej
umieszczone. Wrażenie potęgują też
niektóre drobiazgi, lista zakupów, dokładny numer ołówka, aprzede wszystkim wręcz cytaty zksiążki – owchodzeniu przez kiszkę stolcową do duszy, etymologii rodzinnego miasta pieśniarki
– Wołomin (od „wolę omiń”), zwrot oodmówieniu ról ofiary i mydła, czy opis
czasu jej wojennej gehenny: „Cztery lata to jest cztery razy dwanaście miesięcy, cztery grudnie i kwietnie, (…) grubo
ponad tysiąc poranków (…).Wiera wygłasza też kwestie o dylematach, z którymi się zmagała – kogo uratować – „matkę czy siostrę”, słowami bardzo zbliżonymi do tekstu Tuszyńskiej. Wrażenie
R
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zbieżności potęgują dodatkowo zawieszone w formie wystawy na ścianach
Piwnicy Warszy, gdzie umieszczono
scenę, plakaty ze zdjęciami Wiery oraz
fragmentami z książki Tuszyńskiej.
Sieńczyłło śpiewa i wygląda
W rolę Wiery wcieliła się Justyna Sieńczyłło, na scenie towarzyszy jej Paweł
Burczyk, a całość wyreżyserowała Barbara Sas. Sztuka zaczyna się jakby od
końca – pierwsza scena rozgrywa się
właśnie w paryskim mieszkaniu pieśniarki – Wierę poznajemy jako zniedołężniałą, samotną i pełną obsesji starą
kobietę.
Kolejne sceny to monologi głównej
bohaterki wspominającej swoje dramatyczne losy w odwrotnej niż chronologiczna kolejności – od powojennej
kariery iwystępów na najważniejszych
scenach świata, wtym wCarnegie Hall,
poprzez emigrację z kraju, procesy,
w których musiała się oczyszczać z zarzutów o kolaborację, aż po wojnę i getto, występy w przedwojennych kabaretach i w końcu znów do starości. Sceny te przeplecione zostały piosenkami
K

z repertuaru Wiery Gran. Dzięki talentowi wokalnemu Justyny Sieńczyłło takie przeboje, jak „Jej pierwszy bal” czy
„Trzy listy”, wybrzmiewają niezwykle
przejmująco. Aktorka jest obdarzona
niskim, mocnym głosem, nie naśladuje śpiewu Wiery dosłownie, pozostawiając miejsce dla własnych interpretacji jej utworów. Typ jej urody bardzo
pasuje do odgrywanej roli – zwłaszcza
oczy bardzo przypominają pieśniarkę
ze zdjęć z czasów młodości.
Sztuka była pierwsza
Oficjalnej informacji, że sztuka jest inspirowana książką, nigdzie nie ma. Zwróciłam się do autorki zpytaniem, czy miała swój udział w jej powstawaniu. Okazało się, że o sztuce wTeatrze Kamienica dowiedziała się tuż przed premierą.
Przyznaje, że temat Wiery Gran stał się
niezwykle popularny, a„Oskarżona” to
najlepiej sprzedająca się pozycja w jej
dorobku. Na spotkaniach autorskich
czytelnicy najchętniej chcą rozmawiać
właśnie o niej. Stała się popularna nie
tylko w Polsce, ale także na świecie
– książka została przetłumaczona na
L

francuski, hiszpański, holenderski, grecki, włoski ihebrajski, wAmeryce iNiemczech ukaże się wmarcu 2013. Tematem
Wiery Gran zainteresował się też film
i teatr. Maria Zmarz-Koczanowicz zrealizowała dokument, którego bohaterkami są zarówno Wiera Gran, jak ipodążająca jej śladami pisarka. Pisarka przyznaje, że dostaje też propozycje zrealizowania filmów fabularnych, ale na razie żadnej z nich nie przyjęła. Czeka na
premierę w Stanach Zjednoczonych,
po której być może zainteresuje się producent amerykański.
Nie dziwi więc podjęcie tego tematu przez Teatr Kamienica. Widz może
odnieść wrażenie, że ogląda jakąś
adaptację książki Tuszyńskiej, a według jej twórców tak nie jest. „Kiedy
w 2010 roku ukazała się słynna książka Agaty Tuszyńskiej „Oskarżona Wiera Gran”, moja sztuka była już napisana, dzięki niej jednak mogłam odrobinę uzupełnić jej tło historyczne” – pisze Anna Burzyńska, autorka sztuki,
na stronie Teatru Kamienica. Twierdzi, że opierała się głównie na książce
samej Gran „Sztafeta oszczerców”,
tekście Joanny Szczęsnej „Piętno”,
który ukazał się w „Gazecie Wyborczej”, oraz książce Remigiusza Grzeli „Bądź moim Bogiem”, a także jego
barwnych relacjach z odwiedzin u Wiery w Paryżu. Tekst sztuki jej autorstwa
nie pokrywa się jednak z tym, co można zobaczyć w Teatrze Kamienica. Nie
znajdziemy w nim przytoczonych wyżej cytatów.
Burzyńska wyjaśnia to tak: „Pisarz
jest całkowicie odpowiedzialny za swój
tekst, natomiast sztuka teatralna to
praca łączna, zbiorowa. (…) Po ponad
pięćdziesięciu premierach moich
sztuk, kiedy bywało, że w ogóle nie poznawałam własnych tekstów w ich wersjach scenicznych”. Po premierze ostateczny rezul tat mocno ją zdziwił.
„W mojej sztuce było o wiele więcej
A

piosenek Wiery Gran. To miała być
głównie sztuka muzyczna” – wyjaśnia.
Przyznaje, że wybór plakatu promującego spektakl, na którym widnieje zdjęcie Justyny Sieńczyłło upozowanej na
jedną zfotografii Wiery, wykorzystanej
na okładce książki Tuszyńskiej, nie było najzręczniejsze, ale jak zaznaczyła,
nie miała wpływu na formę promocji
spektaklu. Nie wiedziała też nic o cytatach z książki Tuszyńskiej. „Zapytałam
reżyserkę, czy są to cytaty, ale uzyskałam jej zapewnienie, że są to jedynie cytowane wypowiedzi Wiery Gran z różnych źródeł” – podkreśla. Reżyserka Barbara Sas twierdzi, że zksiążki wzięła jedynie tematy, nie słowa, iodmawia bardziej szczegółowego komentarza.
Najważniejsza jest książka
– Te cytaty są wyłącznie moje. Nie ma ich
ani u Grzeli, ani u Szczęsnej. Czuję się
tak, jakby wyjęto mi coś zkieszeni itwierdzono, że to nie moja własność. Czuję
niesmak ityle. Zawstydzają mnie tłumaczenia autorów spektaklu – mówi na to
Tuszyńska. Autorka nie zamierza jednak podejmować kroków prawnych. – Nie
mam na to sił i zdrowia. Ważna jest dla
mnie moja książka iwierzę, że żadne nieudolne adaptacje nie zniszczą jej znaczenia. Byłby to już drugi proces w„sprawie
Wiery”. Rodzina Władysława Szpilmana pozwała Agatę Tuszyńską oraz Wydawnictwo Literackie za przytoczenie
relacji Wiery Gran, która nie tylko odpiera zarzuty Szpilmana o kolaborację
zNiemcami, ale sama oskarża Szpilmana owspółpracę zżydowską policją wgetcie. Jaki będzie wyrok sądu, nie wiadomo, sprawa jest wtoku.
Dobrze, że drugiego procesu nie będzie. Pomówienia i sprawy sądowe
zniszczyły życie Wierze Gran. Podobnie mogłoby się stać z pamięcią o niej.
Pozostaje pytanie, gdzie przebiegają
granice inspiracji i swobodnego traktowania cudzej twórczości. *
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sufler warszawski

Łapki w górę i robimy teatr

tro at
me tron
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*Kameralna, przyjazna dzieciom
sala Teatru Lalek Guliwer za sprawą
znanego czeskiego scenografa i reżysera Marka Zakostelecky’ego na
nieco po nad go dzi nę zamienia się
w naukowe laboratorium. Profesor
Bródka z czworgiem swoich asystentów objaśnia młodym widzom tajemnice teatralnej magii. Z pomocą przemą drza łe go do kto ra cy ber ne ty ki
imie niem Hu go oraz asysten tów
– nieco gapowatego Mirka, entuzjastycznej Dany i zasadniczej Jany oraz
niezwykle skomplikowanego urządzenia CX27 zwanego poetycko imaginarium teatralnym, zdradza młodej publiczności wielki sekret – za kulisami teatralnej magii kryje się ciężka praca.
Razem z publicznością z różnych
elementów budują przedstawienie,
a raczej początek przedstawienia. Jako że wszystko rozgrywa się w teaR

MATERIAŁY PRASOWE

„Liliputy i Olbrzymy i... Guliwer” to taki spektakl, na którym okrzyki publiczności nie tylko są mile widziane,
ale wręcz niezbędne. Dzieci uczą się na nim, czym jest teatralne przedstawienie i same je tworzą

Spektakl „Liliputy i Olbrzymy i...
Guliwer” to sztuka o teatrze. Można
tupać, wchodzić na scenę i śpiewać.
Polecamy wszystkim dzieciom

E

trze Guliwer, pochodzi ona z „Podróży Guliwera”. Dzieci w tym przedstawieniu rysują scenografię, która potem wyświetlana jest na wielkim ekranie w głębi sceny. Wśród śmiechów
i pisków wybierają kostium dla Guliwera – asystent Mirek zostaje Guliwerem, a zadaniem dzieci z pierwszego
rzędu jest dobrać mu koszulę, spodnie, marynarkę i kapelusz. Gdy ubrany już bohater wychodzi zza parawanu, wzbudza gorący aplauz małej widowni. Potem jest jeszcze tworzenie
dźwięków, gdy połowa widowni szumi jak morze, a druga entuzjastycznie, może nawet zbyt entuzjastycznie, bo przez chwilę zagłuszając aktorów, krzyczy jak mewy. Wciągnięte do pracy nad spektaklem początkowo nieco nieśmiałe dzieci rozkręcają się coraz bardziej, w końcu, gdy
trzeba ochotników, w górę wystrzeliwu ją wła ściwie wszyst kie łap ki.

K

W drugiej części przedstawienia młodzi teatralni współtwórcy mają chwilę na oddech, gdy aktorzy zabierają
ich w podróż po różnych rodzajach
teatru z różnych zakątków świata. Tę
samą scenę pożegnania Guliwera z żoną, którą widzieli w teatrze realistycznym, poznają w wersji baletowej z Rosji, pantomimicznej z Francji, japońskiego teatru masek, a także broadwayowskiego musicalu. I tylko wersja operowa może młodym widzom
zepsuć ten rodzaj sztuki, bo choć zdolni, aktorzy Guliwera śpiewać operowo jednak nie potrafią. Gdy wydaje
się, że zainteresowanie widowni jest
na zawsze stracone, pojawiają się lalki – manekin, marionetki i pacynki.
A dzieciaki przekrzykują się jedno
przez drugie, chcąc choć na chwilę
wejść na scenę, by poruszać ręką manekina czy przespacerować się marionetką po Guliwerze.

L

Mali widzowie „Liliputów i Olbrzymów i... Guliwera” może niekoniecznie zapamiętają wszystkie, czasem długie i skomplikowane (jak dramatopisarz) słowa, jakie usłyszą podczas
przedstawienia, ale na pewno uznają,
że teatr, to ciekawe i zabawne miejsce.
Dzięki przedstawieniu z Guliwera
oswoją to, dla wielu nowe, zjawisko.
I będą chciały do teatru wracać. Tylko
trzeba będzie je uprzedzić, że nie na
każdym przedstawieniu można krzyczeć do aktora, że ktoś jest za nim i nie
na każdym można wchodzić na scenę.

A

Maja Staniszewska
„Liliputy i Olbrzymy i... Guliwer”
Teatr Lalek Guliwer, scenariusz i reżyseria: Marek Zakostelecky, występują: Adam Wnuczko, Tomasz Kowol, Maciej Owczarzak, Izabella Kurażyńska, Katarzyna Brzozowska
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DUŻA SCENA
Piątek
Sobota
Niedziela
Poniedziałek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Piątek
Sobota
Niedziela
Czwartek
Piątek
Sobota
Poniedziałek

Noc całego życia
Noc całego życia
Noc całego życia
Noc całego życia
Królewna Śnieżka
Królewna Śnieżka
Dla mnie bomba!
Dla mnie bomba!
Dla mnie bomba!
Ach! Odessa-Mama…
Ach! Odessa-Mama…
Ach! Odessa-Mama…
Skrzypek na dachu
Skrzypek na dachu
Skrzypek na dachu
Lechaim na Nalewkach
(Przeboje naszej sceny)
Wieczór sylwestrowy

19.00
19.00
18.00
10.00
10.00/12.30
10.00/12.30
19.00
19.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

05.12
11.12
18.12

Środa
Wtorek
Wtorek

Żydowski dowcip
Spotkanie z R. M. Grońskim
Opowieści chasydów
Pożegnania ’68

19.00
19.00
19.00

FOYER
04.12
12.12

Wtorek
Środa

Koszałki opałki
Chanuka dla dzieci

19.00
11.00

CENTRUM KULTURY JIDYSZ
19.00

fot. A.Wencel

30.11
01.12
02.12
03.12
05.12
06.12
07.12
08.12
09.12
14.12
15.12
16.12
27.12
28.12
29.12
31.12

MAŁA SCENA

01.12

Sobota

02.12

Niedziela

02.12

Niedziela

Warsztaty piosenki
z Teresą Wrońską
11.00
Zimowe święta
Warsztaty dla dzieci
11.00
Przekład i czytanie rękopisów
Warsztaty prowadzone
przez Annę Jakymyszyn
10.00-17.00

Spotkajmy się na Placu Grzybowskim

9 grudnia o godz. 16.00
żeby celebrować

Święto Chanuka 5773
NOC CAŁEGO ŻYCIA, REŻ. SZYMON SZURMIEJ, na zdjęciu: JAN SZURMIEJ, PIOTR CHOMIK

1 WA

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

W sercu i w majtkach

„Burza” w Polskim

BARTEK WARZECHA

Na afiszu

Sztuka dla
miłośników
klasyki z nutą
nowoczesności. Andrzej
Seweryn w roli
Prospera
(magikbezdomny)
i Anna Cieślak
jako wpatrzona
w niego
córka-punckówa

KRZYSZTOF BIELINSKI

Z Kubą Kowalskim
rozmawia Piotr Guszkowski

„Wichrowe Wzgórza” znane są
szerszej publiczności głównie
z ekranizacji filmowych.

– Niestety.

KRZYSZTOF BIELINSKI

– Filmowe adaptacje upraszczały „Wichrowe Wzgórza”, w których
Emily Brontë w odważny sposób zderzyła miłość z przemocą. Pora odmienić
wizerunek tej historii – mówi reżyser Kuba Kowalski. I próbuje to zrobić
wraz z dramatopisarką Julią Holewińską w Teatrze Studio

Kino widzi w tej historii melodramat, przy okazji pozbawiając powieść ważnych wątków. A teatr?

Elżbietańską „Zwodnicę” wystawiłeś współcześnie, w dość ascetycznej formie. Na inscenizację gotyckiej powieści z czasów wiktoriańskich masz podobny pomysł?

– Myślę, że tak. Przekonuję się coraz
bardziej, że na pytanie „Gdzie to się
dzieje?” najlepiej jest odpowiedzieć:
„…w teatrze”. A wszystkie relacje
i problemy rozumiemy jak najbardziej współcześnie. Ta symboliczna
powieść dzieje się w gruncie rzeczy
poza czasem: dwa domy gdzieś na
odludziu, każda postać, która je
opuszcza, znika, zamiera. To jest rodzaj kosmosu. Próbowaliśmy uciekać od realizmu, rodzajowości i nachalnego zaczepiania tego „tu i teraz”, na rzecz magicznego świata
zbudowanego przez Brontë.
Co z charakterystycznym dla powieści krajobrazem z wrzosowiskami?
R
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Trzygodzinne „Wichrowe Wzgórza” w Studio to z jednej strony wyprawa do „szklanego
pałacu” z drugiej do „chlewa”. To może być metafora miłości

– Chcieliśmy stworzyć przestrzeń,
która jest przecież niezwykle istotna
dla powieści – właściwie funkcjonuje
jako narrator. Na scenie pojawiają
się w starciu dwa budulce: białe kafle i kilkaset kilogramów ziemi.
Od debiutanckiego spektaklu „Niepokoje wychowanka Törlessa” po
ostatnie „Ciała obce” grane w Teatrze Wybrzeże w twojej twórczości
powracają wątki queerowe. Czy
również w „Wichrowych Wzgórzach” znalazłeś elementy, które
chciałbyś odczytać w tym duchu?

– Nie ma na scenie postaci homoseksualnej, jednak tak, w szerszym rozumieniu można powiedzieć, że jest
to queerowe. W tym sensie, że dotyczy procesu budowania tożsamości
Katarzyny – w oparciu o relacje z irracjonalnym i impulsywnym Heathcliffem oraz Edgarem, reprezentującym to, co ułożone, logiczne, bezpieczne, trwałe. Podobnie buduje się
tożsamość drugiej Katarzyny.
„Wichrowe Wzgórza” zostały wydane w Polsce po raz pierwszy pod
koniec lat 20. ubiegłego stulecia
jako „Szatańska miłość”. Ten tytuł
wydaje się bardzo aktualny w kontekście spektaklu, który wraz z Julią Holewińską przygotowaliście
w Teatrze Studio, co widać już na
plakacie.

– Głównym tematem spektaklu jest
miłość. I nie chodzi tylko o znajdującą się w centrum relację Heathcliffa
i Katarzyny, ale też relacje pomiędzy
pozostałymi postaciami, nie tylko
kochankami – relacje brat-siostra, ojK

ciec-syn i tak dalej. Brontë ukazuje
ludzi w wiecznym rozdarciu. Miłość
jest sensem istnienia bohaterów,
przekleństwem i jedynym ratunkiem zarazem. Próbujemy ukazać ją
w nielukrowany, złożony sposób,
między innymi poprzez zderzenie
miłości z przemocą. Taka jest powieść Brontë: sceny przemocy
w „Wichrowych Wzgórzach” wydawały się w XIX wieku wręcz pornograficzne.

KRZYSZTOF BIELINSKI

– W większości ekranizacji amputuje
się drugą część, która wydaje się kluczowa: upraszcza się książkę, bezczelnie pozbywa się ją perwersji
i przemocy. XIX-wieczna powieść
jest dużo bardziej drastyczna niż filmy, które powstały ponad sto lat
później. W Polsce „Wichrowe Wzgórza” kojarzą się z harlequinowatymi
okładkami i tandetną literaturą,
podczas gdy w świecie anglojęzycznym są uważane za jedną z najważniejszych powieści tego okresu.
O Brontë mówi się „siostra Szekspira”. Jej dzieło pozostaje zagadką, nie
tylko ze względu na postać i biografię autorki: nie poddaje się łatwym
interpretacjom, jest wielopłaszczyznowe, uniwersalne. Staraliśmy się
przeczytać „Wichrowe Wzgórza” po
swojemu i dostrzec to, co nieoczywiste.

Wkrótce na Afiszu „Królowa Margot”
8 grudnia
w Teatrze
Narodowym
premiera
spektaklu
w reżyserii
Grzegorza
Wiśniewskiego.
Tak jak w
książce
Dumasa,
twórcy skupili
się na wątku
walki o władzę

Właśnie dlatego spektakl przeznaczony jest dla widzów dorosłych?

– Nie jestem rodzicem: trudno mi
ocenić, co jest, a co nie jest przeznaczone dla dzieci. Teatr podjął taką
decyzję pewnie dlatego, że zaglądamy zarówno do serca bohaterów,
jak i do majtek. Pozostajemy wierni
powieści, która na pierwszy rzut
oka nie poddaje się szczególnie
atrakcyjnie językowi teatru. Napisaliśmy to właściwie od nowa, nigdy
nie odchodząc jednak od ducha
oryginału. Musieliśmy stworzyć język – miejscami jest dość wulgarny.
Gdy przewaliliśmy z Julką najczarniejszą robotę – pozbyliśmy się
XIX-wiecznego sztafażu, konwencjonalnych ram całej opowieści,
i zostało ośmiu bohaterów, okazało
się, że relacje między nimi są niezwykle napięte. Z drobnych zdarzeń w powieści rodziły się mięsiste
sceny. Poza tym zdecydowaliśmy
się na coś, co dziś jest chyba odważne – skupiamy się na opowiadaniu
historii, zależy nam na komunikatywności.*
L

inne stołeczne premiery
„Faza delta” w Powszechnym.
Trzech kumpli z osiedla w małym mieście jak co sobota imprezuje w lokalnym pubie; pod wpływem alkoholu
i dopalaczy nudna rzeczywistość zmienia się w szaloną, kolorową bajkę – tytułową fazę delta. Dopiero następnego dnia rekonstrukcja zdarzeń uświadamia im, co naprawdę wydarzyło się
ostatniej nocy. Sztuka autorstwa
35 – letniego Radosława Paczocha
w reżyserii Gabriela Gietzky’ego. Premiera 6 grudnia na Scenie Małej Teatru Powszechnego w Warszawie.
„Złoty Smok” w Przodowniku. Pięcioro aktorów wcielających się w Azjatów z baru szybkiej obsługi opowiada
swoje historie. Sztukę Rolanda Schimmelpfeniga wziął na warsztat Teatr
A

Praga (gościnnie występujący na Scenie Przodownik Teatru na Woli) reżyseruje Redbad Klijnstra. Premiera
1 grudnia.
„Raj” w Rampie. Spektakl według
scenariusza „Niebo” oraz noweli filmowej Krzysztofa Kieślowskiego
i Krzysztofa Piesiewicza w reżyserii
i adaptacji Marcina Bor tkiewicza. Premiera w Teatrze Rampa 7 grudnia.
„Zmierzch długiego dnia” w Polonii.
Najsłynniejszy utwór Eugene’a O’Neilla reżyseruje Krystyna Janda, która
również gra w wielowymiarowym psychologicznym przedstawieniu, którego
kanwą są czterej bohaterowie pewnego domu z Connecticut. Premiera
20 grudnia.
npmt
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Luiz Felipe Scolari został mianowany selekcjonerem reprezentacji Brazylii – gospodarza
mistrzostw świata w 2014 r. Scolari, który zastąpił zwolnionego Mano Menezesa, poprowadził
„Canarinhos” do złotego medalu na MŚ w 2002 r.

Newsdnia
konkurs

Zmotywuj
Borussię na Bayern!
W Monachium, na Allianz Arena Bayern podejmować będzie Borussię
Dortmund. Relacja od 18.30 w Eurosport 2

Bawarczycy, choć w sierp niu po konali Dortmund w Superpucharze Nie miec, bę dą chcie li od kuć
się za osta t nie czte ry me cze li go we, w któ rych lep sza by ła BVB.
Z dru giej stro ny dru ży na Lewan dow skie go, Błasz czy kow skie go
i Pisz czka mu si zwycię żyć, je śli

MATERIAŁY PRASOWE (2)

Pierwszego grudnia nie będzie
*
w Europie ważniejszego meczu.

chce pozostać w walce o mistrzostwo. Będzie ciężko, ale kibice wierzą, że trener Juergen Klopp skutecznie zmotywuje swój zespół do
meczu jesieni.

A ty? Dałbyś radę zmotywować kolegów? Weź udział w konkursie „Moty wa cja” or ga ni zowa nym przez
dziennik „Metro”, w którym nagrody funduje Eurosport Polska. Wyo-

braź sobie, że jesteś Piszczkiem/Lewan dow skim/Błasz czy kow skim
i masz zmotywować drużynę przed
meczem z Bayernem. Swoją propozycję mowy motywacyjnej wyślij na

adres: konkurs_bundesliga@gazeta.pl. Do wygra nia ko szul ka Pisz czka, Lewandowskiego i Błaszczykowskiego z najnowszej kolekcji Puma!
UWAGA: można wysłać tylko jedną propozycję! Jeśli decydujesz się
być Lewandowskim – możesz wygrać
koszulkę „Lewego”. Błaszczykowskim
– trykot Kuby. Itp.
W temacie maila wpiszcie „Motywacja” i dołączcie następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia.
Aby wziąć udział w konkursie, należy być pełnoletnim. Na Wasze prace czekamy do soboty, 1 grudnia, do
godz. 21. Szcze gó łowy re gu la min
znajdziecie na stronie Metromsn.gazeta.pl. *

Lepiej być może. I powinno
Robert Błoński
* metro@agora.pl

*Choć rywalizacja oPuchar Świata rozpoczęła się tydzień temu, to trzydniowe
zawody wośrodku Ruka kilkanaście kilometrów od Kuusamo zachowały nazwę Nordic Opening. W zimowym kalendarzu rzadko się zdarza, by wjednym
miejscu i czasie rywalizowali skoczkowie, biegacze idwuboiści klasyczni.
Justyna: przełamać klątwę
Dwa lata temu Międzynarodowa Federacja Narciarska zadecydowała, że Nordic Opening w biegach to będzie tzw.
Ruka Triple i ma wyglądać jak małe
Tour de Ski. Rywalizacja trwa trzy dni,
do zdobycia jest aż 350 punktów PŚ.
Kuusamo to od lat miejsce, w którym
Kowalczyk lubi startować. Odpowiada jej profil trasy: mało zjazdów, sporo podbiegów, i to raczej długich niż
krótkich, ale stromych. – W Kuusamo
Justyna lubi biegać nawet sprinty, bo
trasa jest trudna. Takiego podbiegu nie
ma już chyba nigdzie indziej w sprincie w Pucharze Świata – tłumaczy trener Aleksander Wierietielny.
W2008 roku Kowalczyk była wsprincie trzecia, rok później wygrała. Odkąd
wprowadzono Ruka Triple sprint klasykiem jest dla Polki przekleństwem.
Dwa lata temu była wfenomenalnej formie izamierzała rywalizować zNorweżką Marit Bjoergen. Na przeszkodzie stanęła dyskwalifikacja w półfinale – jury
skrupulatnie obliczyło, że na ostrym zakręcie Polka zrobiła siedem kroków techniką łyżwową, podczas gdy dozwolone
są tylko cztery. Trener izawodniczka do
nikogo nie mieli pretensji, bo sprawa
była ewidentna. – Żeby się utrzymać na
łuku, Justyna musiała podpierać się jed-

ną nartą. Nie miała wyjścia, choć jest to
niedozwolone – mówił trener Wierietielny idodawał, że tamta dyskwalifikacja „wykoleiła szansę na rywalizację
zBjoergen wKuusamo” i„wytrąciła Justynę zrównowagi”. Rywalizację wNordic Opening Polka skończyła na drugim
miejscu. Ze Skandynawii wyjechała wtedy bez uśmiechu, ale i bez żalu.
Tamta dyskwalifikacja miała wpływ
na wydarzenia zubiegłego sezonu, kiedy to szanse na dobry wynik i walkę
o podium Polka pogrzebała również
wsprincie. Na finiszu ćwierćfinału sprintu nieoczekiwanie zjechała ztorów iwpuściła wnie Kikkan Randall, zktórą owłos
przegrała walkę opółfinał. Została sklasyfikowana na 13. miejscu i w dalszych
startach strata ze sprintu była już nie do
odrobienia. Później Kowalczyk ze smutkiem wzdychała „chyba nigdy nie nauczę się skutecznie przepychać łokciami,
a w sprintach to konieczność”.
W poprzednich sezonach przed startem niby wszystko grało, apóźniej trasa
weryfikowała oczekiwania. Teraz, po
27. miejscu na 10km łyżwą wszwedzkim
Gaellivare Polka przyjechała do Kuusamo tylko po lepszy wynik. – Na podium
chyba jeszcze za wcześnie, bo Justyna
wciąż odczuwa zmęczenie – mówi ostrożnie trener Wierietielny. Na pewno jednak Kowalczyk postara się, by było lepiej
niż w miniony weekend. Oby tylko nie
wydarzyło się coś, czego przed startem
nie da się przewidzieć. Limit pecha na
Kuusamo został wyczerpany? Pierwsza
odpowiedź po piątkowym sprincie.
Skoczkowie: fruwać o kilka
metrów dalej
Po bardzo słabym występie w Lillehammer, gdzie w dwóch pierwszych
konkursach tego sezonu podopieczni

MAREK PODMOKŁY / AG

Po słabych wynikach w Norwegii i Szwecji Justyna Kowalczyk oraz kadra skoczków startuje w fińskim Kuusamo. Na trasach
biegowych może przeszkadzać mróz i śnieżyca, a na skoczni jak zwykle powinien rządzić wiatr. Relacje w Eurosporcie i TVP

Justyna Kowalczyk w Kuusamo liczy na lepsze miejsce niż w zawodach otwierających
obecny sezon PŚ

Łukasza Kruczka wywalczyli ledwie
12 punktów, teraz czeka ich rywalizacja na skoczni w Kuusamo. Zawody na
obiekcie HS 142 nigdy nie były miarodajne – zmieniano termin rozgrywania, ciągnęły się w nieskończoność, bo
przerywał je wiatr, a wyniki były loterią, dochodziło też do groźnych upadków. Najlepiej radzili sobie na nich Austriacy i reprezentanci gospodarzy.
Nie wygrał tam nawet Adam Małysz
w latach swojej świetności, a zdarzyło mu się nawet nie przebrnąć kwalifikacji. Rok temu Kamil Stoch zajął
tam jednak bardzo dobre, czwarte
miejsce.
W środę przyjechał do Finlandii
z mocnym postanowieniem poprawy
po tym, jak wpierwszym konkursie zajął ostatnie, 30. punktowane miejsce,
ado drugiego się nie zakwalifikował. Polacy nie ruszali się ze Skandynawii, wponiedziałek i wtorek zostali trenować
w Lillehammer. – Skoki były wyraźnie
lepsze niż w konkursach inaugurujących PŚ – uspokaja trener Kruczek.
– Problem, zktórym walczyliśmy to zbyt
mała aktywność zawodników w fazie
lotu. Dopracowywaliśmy kwestie sprzętowe, ale kombinezon sam daleko nie
poleci. Wszystko inne musi zagrać, by
sprzęt odpowiednio zadziałał.
Kruczek nie zmienił składu i w Kuusamo mają skakać Stoch, Bartłomiej
Kłusek, Krzysztof Miętus, Maciej Kot,
Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła. Czwartkowe kwalifikacje zaplanowano na
godzinę 18 i skończyły się po zamknięciu tego wydania „Gazety”.
Pogoda w Kuusamo nie zaskakuje
– w weekend ma być kilkunastostopniowy mróz, sięgająca 100 procent wilgotność oraz wiatr wiejący z prędkością 3-7 m/s. *

Szybciej, wyżej, dalej

1 WA

KOSZYKÓWKA. Klęska Suns. Marcin Gor tat zdobył sześć punktów i miał
cztery zbiórki, a jego Phoenix Suns
przegrali na wyjeździe z Detroit Pistons aż 77:117. To dziewiąta i jednocześnie rekordowa porażka „Słońc”
w tym sezonie.

na wygrała w tym roku dwa turnieje
wielkoszlemowe (Wimbledon i US
Open), a w Londynie zdobyła złote medale olimpijskie indywidualnie oraz
w deblu, z siostrą Venus. Triumfowała
też w kończących sezon mistrzostwach WTA.

TENIS. Serena najlepsza. Amerykanka Serena Williams zajęła pierwsze miejsce w ankiecie WTA na najlepszą tenisistkę 2012 roku. Wyboru
dokonali dziennikarze. 31-letnia Sere-

PIŁKA NOŻNA. Bilety dla budowniczych. 2200 robotników pracujących
przy budowie stadionu mistrzostw
świata 2014 w Sao Paulo otrzyma po
dwa darmowe bilety na mecze mun-

dialu. Na tym obiekcie 12 czerwca odbędzie się mecz otwarcia.
PIŁKA NOŻNA. Gol Hagiego juniora.
14-letni Ianis Hagi już strzela bramki dla
reprezentacji Rumunii. Syn dawnego piłkarza Realu Madryt i Barcelony zdobył
gola w meczu U-15 z Turcją (4:3).
FILM. Superbohaterowie w akcji.
We wtorek 4 grudnia w warszawskim
kinie Iluzjon odbędzie się polska premiera „Superheroes of Stoke” – naj-

nowszej produkcji wytwórni Matchstick Productions. To niezwykły portret największych bohaterów freeskiingu, ludzi, którzy przez lata przyczyniali
się do rozwoju tego spor tu: Richarda
Permina, Marka Abmy, Erika Hjorleifsona czy Seana Pettita. Ujęcia z narciarskich stoków wciskają w fotel.
Emocje gwarantowane!
FILM. Zobacz „Niepokonanych”.
23 pełno- i krótkometrażowe filmy zostaną zaprezentowane na drugim

Sports Film Festival 360, który od
dziś do 5 grudnia potrwa w Warszawie, Krakowie oraz Wrocławiu. Po raz
pierwszy w Polsce zostaną pokazane
takie filmy jak „Zaginiony” o odnalezieniu ciała George'a Mallory'ego na
stoku Everestu i „Niepokonani”
o amerykańskiej drużynie futbolowej,
laureat Oscara 2012 dla najlepszego
filmu dokumentalnego. Bilety w cenie
18 zł można kupić na stronie kina Kinoteka.pl. Festiwalowi patronuje
off.sport.pl.
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