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dziś konkurs

Ben 

Af fleck

uko cha ny ak tor 

re dak to rek Me tra

* 10

Już ju tro Bay ern gra z Bo rus sią Do rtmund. A pro po nu je my wam kon kurs, w któ rym

do wy gra nia są ko szul ki BVB: Błasz czy kow skie go, Le wan dow skie go i Pisz czka  * 15
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Materiały prasowe

Przy ja kiej mu zy ce po mknie my na Świę ta no wy mi au to stra da mi?
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Gdy prze peł nia cię wdzięcz ność

dla rzą du za wszyst ko, co dla nas

ro bi – po słu chaj „Dri ving Ho me

For Christ mas” Chri sa Rea

A gdy wciąż wi dzisz szklan kę do

po ło wy pu stą i wiesz, że pra wie

ro bi jed nak wiel ką róż ni cę, to wy -

bierz „Hig hway to Hell” AC/DC

Ani ta Kar wow ska

* metro@agora.pl

*O tym, że prze sta ną przyj mo wać
pa cjen tów na pla no we za bie gi i kon -
sul ta cje, po in for mo wa ły w osta t nich
ty god niach dwa naj waż niej sze szpi ta -
le pe dia trycz ne: In sty tut Mat ki i Dziec -
ka oraz Cen trum Zdro wia Dziec ka.
Zde cy do wa ły, że do koń ca ro ku
wstrzy mu ją pra cę na czę ści od dzia -
łów. Gdy spra wę na głoś ni ły me dia, po
ty god niu IMiD wró cił do pra cy. Fun -
dusz poz wo lił wy ko rzy stać mu pie nią -
dze z od dzia łów, któ re jesz cze ma ją
coś na kon cie. 

Za dłu żo ne są wszyst kie szpi ta le zaj -
mu ją ce się naj cię żej cho ry mi dzieć mi.
CZD: 200 mln zł dłu gów, wroc ław ski
Szpi tal Kli nicz ny z Kli ni ką Trans plan -

ta cji Szpi ku, On ko lo gii i He ma to lo gii
Dzie cię cej: 150 mln zł dłu gów, Uni -
wersytecki Szpi tal Dzie cię cy w Kra -
ko wie: 30 mln zł dłu gów; In sty tut
Cen trum Zdro wia Mat ki Po lki w Ło -
dzi: 260 mln zł. 

Fa tal ną sy tu a cją le ka rze dzie cię cy
pró bu ją za in te re so wać po li ty ków
i urzęd ni ków od lat. Tyl ko w cią gu osta -
t nich dwóch mie się cy na biur ko mi ni -
stra zdro wia tra fi ły dwa dra ma tycz ne
ape le w tej spra wie. Cho dzi prze de
wszyst kim o wię cej pie nię dzy na spe -
cja li stycz ne za bie gi. 

„Szpi ta le oraz od dzia ły pe dia trycz -
ne w ca łej Pol sce z ogrom nym tru dem
utrzy mu ją jesz cze rów no wa gę fi nan -
so wą kosz tem za ni żo nych płac czę ści
per so ne lu oraz dzię ki wy sił kom na
rzecz zdo by wa nia do dat ko wych środ -

ków od spon so rów i dar czyń ców”
– czy ta my w li ście otwar tym le ka rzy
z Pol skie go To wa rzy stwa Pe dia trycz -
ne go. 

„Prob le my fi nan so we ma wię kszość
wy so kos pe cja li stycz nych szpi ta li pe -
dia trycz nych. To bar dzo groź na sy tu -
a cja, gdyż te kil ka na ście oś rod ków de -
cy du je o ży ciu i zdro wiu pol skich dzie -
ci” – na pi sał w li ście do pre mie ra prof.
Ma rek Ko wal czyk, dy rek tor Uni -
wersyteckiego Szpi ta la Dzie cię ce go
w Kra ko wie. 

Ape le do tej po ry prze cho dzi ły bez
echa. – Z pun ktu wi dze nia urzęd ni ków
pa cjent pe dia trycz ny od lat uwa ża ny
jest za pół czło wie ka, któ ry nie upom -
ni się o swo je pra wa. Sko ro jest ma ły,
je go le cze nie ma mniej kosz to wać – mó -
wi dr Pa weł Grze siow ski, pe dia tra. 

Sy tu a cja jest co raz gor sza, bo do tej
po ry szpi ta le, któ re przyj mo wa ły
wszyst kich po trze bu ją cych, do sta wa -
ły od NFZ zwrot pie nię dzy za nad wy -
ko na nia. Te raz Fun du szu nie stać, by
pła cić za do dat ko wych pa cjen tów. Po -
grą żo ne w dłu gach z po przed nich lat
szpi ta le pil nu ją się więc, by nie wpaść
w jesz cze wię ksze ta ra pa ty. To kło pot
tych szpi ta li, któ re zaj mu ją się naj trud -
niej szy mi (a więc i naj droż szy mi) przy -
pad ka mi. 

Za za nied ba nia w pe dia trii atak na
Mi ni ster stwo Zdro wia przy pu ści ła
opo zy cja. Mi ni ster Bar tosz Ar łu ko -
wicz (z wy kształ ce nia pe dia tra) jest
wście kły. – Nie poz wo lę na to, że by
w po li tycz nej grze ktoś ba wił się pol -
ski mi pa cjen ta mi – od po wie dział w wy -
wia dzie ra dio wym. Obie cu je, że le cze -

nie dzie ci bę dzie le piej fi nan so wa ne.
Prof. Ali cja Chy bic ka, prze wod ni czą -
ca Pol skie go To wa rzy stwa Pe dia trycz -
ne go, se na tor PO i in ni spe cja li ści od
wrześ nia wy li cza ją mi ni ster stwu, ile
do kład nie pie nię dzy po trze ba (oce -
nia ją, że szpi ta le dzie cię ce są nie do fi -
nan so wa ne o ok. 30 proc.) 

Ale na zmia ny trze ba po cze kać, bo
NFZ już pod pi su je umo wy na przy -
szły rok, a no we staw ki dla pe dia trii
do pie ro są sza co wa ne. 

W po przed nich la tach szpi ta le, któ -
re mia ły na ko niec ro ku fi nan so we
prob le my, chro ni ły naj cię żej cho rych
pa cjen tów. Te raz do do mu od sy ła ją
na wet szpi ta le on ko lo gicz ne. A praw -
ni cy i eks per ci od służ by zdro wia przy -
zna ją, że pa cjen ci nic z tym nie mo gą
zro bić. *

MA ŁY PA CJENT 
TEŻ MU SI PO CZE KAĆ 
Ro dzi com uda je się wy wal czyć dla cho re go dziec ka szpi tal ne łóż ko, do pie ro kie dy głoś no ro bi się o tym w me diach 

do wód na kom pro mi ta cję ca łej kla sy po li tycz nej 

* Na 25 dni przed Bo żym Na ro -
dze niem rząd otwie ra kil ka waż -
nych dróg, któ re uła twią ja zdę po
Pol sce

Z kil ku go dzin nym opóź nie niem
wczo raj otwar to au to stra dę A4
z Sza ro wa pod Kra ko wem do
Tar no wa. Na frag men cie tra sy
ra zie bę dzie tyl ko jed na jezd nia
w obu kie run kach, bo bu do wa
wciąż trwa (z po wo du spo ru z po -
przed nim wy ko naw cą au to stra -
da A4 do gra ni cy z Ukra i ną bę -
dzie go to wa pod ko niec 2013).
Dziś bę dzie otwar ty frag ment S8
do Sy co wa. Z Wroc ła wia wy god -
ną tra są bę dzie moż na do je chać
aż do gra ni cy Dol no ślą skie go.
Dziś ma być też otwar ty bra ku -

ją cy frag ment A1 na Ślą sku do
gra ni cy z Cze cha mi. Przy sa mej
gra ni cy sa mo cho dy bę dą mu sia -
ły jed nak zje chać na ob jazd dro -
ga mi wo je wódz ki mi, bo most na
gra nicz nej rze ce z po wo du spo -
ru GDDKiA i wy ko naw cy (by ły
za rzu ty, że mo że się za wa lić) bę -
dzie go to wy do pie ro la tem 2013.
Au to stra da po cze skiej stro nie
jest już go to wa.

Na zdję ciu: Pre mier Do nald
Tusk, mi ni ster Sła wo mir No wak
oraz dy rek tor Ro bert Ra doń
z GDDKiA (je dy ny ubra ny od po -
wied nio jak na tę po rę ro ku) spa -
ce ru ją cy wczo raj na dro dze mię -
dzy Sy co wem a Wroc ła wiem.
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An drzej Ja czew ski*

* * metro@agora.pl

Co raz czę ściej, co raz głoś niej i bar dziej
na tar czy wie roz le ga ją się gło sy o po -
trze bie ko lej nej re for my oświa ty – tym
ra zem cho dzi o zre zy gno wa nie z gim -
na zjów. Z ucznia mi, z któ ry mi nie po -
ra dzi li so bie (przy naj mniej te o re tycz -
nie) wy spe cja li zo wa ni na u czy cie le,
ma ją po ra dzić so bie fa chow cy od na -
u cza nia pod sta wo we go.

Te go, co jest, bro nić nie bar dzo moż -
na i mo że nie trze ba. Ale po wrót do
pod sta wó wek był by tra gicz nym nie -
po ro zu mie niem i nie roz wią że żad ne -
go z prob le mów, któ re le żą u pod staw
nie za do wo le nia z ak tu al nej sy tu a cji.
Po wrót ten był by sza le nie groź ny dla
szkół pod sta wo wych.

Bro niąc usil nie idei gim na zjum, pra -
gnie my przy pom nieć kil ka fak tów. Za -
rów no pe da go dzy, jak de cy den ci, nie -
ste ty, zni ko mo in te re su ją się prob le -
ma ty ką roz wo ju, i wie lu zja wisk al bo
nie do strze ga ją, al bo nie ro zu mie ją.

O doj rza ło ści 

Gim na zjum to szko ła, w któ rej po win -
no uczyć się mło dzież w okre sie do j -
rze wa nia. Okres ten – o czym gło szą
od lat auk so lo dzy – nie ste ty rza dziej
psy cho lo dzy, to naj trud niej szy okres
w ży ciu czło wie ka.

Okres ten uległ znacz nej kom pli ka -
cji w na szej cy wi li za cji i w osta t nich stu
la tach stał się praw dzi wym prob le mem
spo łecz nym i wy cho waw czym. Jest
tak na sku tek zja wi ska ak ce le ra cji roz -
wo ju bio lo gicz ne go, a tak że, co go rzej
– roz szcze pie nia pro ce su roz wo ju.

Od sy ła jąc czy tel ni ka do li te ra tu ry fa -
cho wej, mó wiąc w skró cie i z uprosz -
cze niem trze ba wy jaś nić: mło dzież dzi -
siaj od (plus mi nus) stu lat do jrze wa bio -
lo gicz nie znacz nie wcześ niej i w chwi -
li obec nej moż na przy jąć, że doj rza łość
bio lo gicz ną osią ga oko ło 14. ro ku ży cia.
Nato miast doj rza łość psy chicz ną, emo -
cjo nal ną osią ga – co praw da róż nie – ale
rzad ko przed 18. ro kiem ży cia.

Zresz tą tak za kła da usta wo daw ca
– peł no let nim jest 18-la tek. W okre sie
14-18 lat ma my osob ni ków do brze roz -
wi nię tych fi zycz nie, sek su al nie (co
szcze gól nie pod kre ślam) – a in fan tyl -
nych i nie od po wie dzial nych. W tym
okre sie mło dzież (ta in fan tyl na i nie -
od po wie dzial na!) ini cju je sek su al nie,
za czy na pić al ko hol i pa lić ty toń.
W tym okre sie jest szcze gól na ła twość
się ga nia po nar ko ty ki, co do sko na le
ro zu mie ją di le rzy, na tym wie ku kon -
cen tru ją swo je wy sił ki.

O do jrze wa niu 

Mło dy czło wiek w wie ku do jrze wa nia
jest – i za wsze był – trud nym par tne rem
dla do ro słych. To okres to tal nej kry ty -
ki, po szu ki wa nia włas nych po glą dów
i po staw – w opar ciu o ne ga cję za sta ne -

go po rząd ku. Tak za wsze by ło, ale te raz
dzie je się w spo sób nie zwy kle na si lo -
ny. Je że li sy stem wy cho wa nia prak -
tycz nie zdej mu je z mło dych ja ką kol -
wiek od po wie dzial ność za swo je czy -
ny i po sta wę – to ja wią się nam chło pak
i dziew czy na aro gan ccy, bru tal ni, agre -
syw ni, któ rzy nie ma ją po ję cia, jak roz -
wią zać swo je prob le my (seks!). Dziś
prak tycz nie każ dy uczeń gim na zjum
ma kom pu ter i do stęp do in ter ne tu. Dla
nich jest to coś oczy wi ste go i wprost
ba nal ne go. Ale ich ro dzi ce prze waż nie
po sia da ją zni ko mą wie dzę o in for ma -
ty ce i czę sto nie są w sta nie kon tro lo -
wać swych dzie ci. Z ko lei tyl ko nie wiel -
ki od se tek na u czy cie li ma do stęp do in -
ter ne tu – i po tra fi z nie go ko rzy stać.

O in ter ne cie i te le wi zji 

Nie tak daw no rząd za po wia dał wy -
po sa że nie uczniów w lap to py.
Uczniów, nie na u czy cie li. Przy pom -
nę przed sięw zię cie sprzed kil ku dzie -
się ciu lat: po ja wi ły się w skle pach te -
le wi zo ry. Na ta lo ny, ale zna ko mi ta
wię kszość ro dzin (przy naj mniej
w War sza wie) w te od bior ni ki się za -
o pa trzy ła. Ale nie na u czy cie le, bo ich
nie by ło stać na ta ki wy da tek. I ucznio -
wie ope ro wa li skró ta mi my ślo wy mi
opar ty mi na po pu lar nych pro gra -
mach, tyl ko na u czy cie le w wię kszo -
ści nie wie dzie li, o czym oni mó wią.
I owa (nie z ma rzeń) wła dza roz da ła
na u czy cie lom ta lo ny na kup no te le -
wi zo rów na do god nych ra tach. Już
wte dy do strze żo no szko dli wość dy -
stan su w po zio mie wie dzy wy cho -
wan ków i wy cho waw ców.

Na kry tycz ny okres bun tu na kła da
się więc fakt, że pod wzglę dem wy -
kształ ce nia in for ma tycz ne go uczeń
prze ra sta wy cho waw cę, któ re go au -
to ry tet i tak za ni ka nie uch ron nie.

O pa to lo giach w gim na zjum 

O ne ga tyw nych wpły wach współ czes -
nej cy wi li za cji moż na po wie dzieć bar -
dzo du żo (bru tal ność, agre sja, prze -
moc, cwa niac two i cham stwo są na po -
rząd ku dzien nym).

I oto dzi wi my się, że roś nie nam po -
ko le nie, z któ rym nie po tra fi my so bie
po ra dzić. Że gim na zjum sta ło się wy -
lę gar nią pa to lo gii spo łecz nych, że
ucznio wie jaw nie lek ce wa żą do ro słych
z ich ide a ła mi. Jesz cze nie tak daw no
do rzad ko ści na le ża ły bój ki dziew cząt
– te raz jest to na po rząd ku dzien nym.

Dla cze go słusz na kon cep cja, aby trud -
ny wiek do jrze wa nia izo lo wać w spe -
cjal nych szko łach – gim na zjach – da ła
w prak ty ce tak dra stycz ne wy ni ki? Błę -
dów po peł nio no wie le. Mia ła być izo -
la cja, ale dla wy go dy na u czy cie li bu do -
wa no gim na zja obok pod sta wó wek – łą -
cząc je ko ry ta rzem – by na u czy cie le nie
mu sie li, prze cho dząc, wy cho dzić po -
za bu dy nek. Zre zy gno wa no z in no ści
tej szko ły. Po pro stu stwo rzo no – na ogół
– kon ty nu a cję pod sta wów ki. Tyl ko zwy -
kle z in ną ad mi ni stra cją.

Naj gor sze, że zre zy gno wa no zprac nad
opra co wa niem za ło żeń in no ści gim na -
zjum, wsto sun ku do te go, co by ło do tąd
ico już zna no. Tyl ko kto miał opra co wać
ową in ność, pro gra mo wą, or ga ni za cyj -
ną, je że li ka dra gim na zjów skła da ła się
pra wie wy łącz nie z na u czy cie li (nie kie -
dy do sko na łych ską di nąd), któ rzy pra -
co wa li w szko łach pod sta wo wych?

Nikt ich nie przy go to wał do bar dzo
trud nej pra cy. Nie zor ga ni zo wa no ak -
cji do sko na le nia, nie po ka za no im, z ja -
ki mi prob le ma mi bę dą się bo ry kać.

O tym, dla cze go nikt nie po mógł
na u czy cie lom 

Na u czy cie le w Pol sce to w swej ma sie
„przed mio tow cy” – ma ją stu dia ma te -
ma tycz ne, po lo ni stycz ne, fi zycz ne itp.,
ale nie ma ją stu diów na u czy ciel skich,
bo ta kich nie ma.

W pra cy dla awan su wy ma ga się do -
sko na le nia, ale w za kre sie dy dak ty ki
– a nie wy cho wa nia. Na stu diach przed -
mio to wych kie dyś by ły bar dzo nie po pu -
lar ne za ję cia spe cja li zu ją ce wpe da go gi -
ce i dy dak ty ce. A pra ca w gim na zjum
wy ma ga szcze gól nych stu diów, przy go -
to wa nia, zna jo mo ści spe cy fi ki wie ku.

Opra co wa łem kie dyś pro po zy cję
pro gra mu stu dium pod y plo mo we go

spe cja li zu ją ce go do pra cy w gim na -
zjum. Prze ka za łem owe pro po zy cje
dwu wy dzia łom pe da go gicz nym
w uni wersytetach. Nie ste ty, ani te stu -
dia, ani po dob ne – je śli mo ja pro po zy -
cja by ła nie do bra – nie za ist nia ły.

W gim na zjach po win ni pra co wać na -
u czy cie le o pew nych dys po zy cjach psy -
chicz nych, oso bo wo ścio wych. Wznacz -
nej czę ści po win ni to być męż czyź ni,
bo wiem wy cho wa nie w Pol sce – od ro -
dzi ny, po przez przed szko le iszko łę pod -
sta wo wą – jest do me ną ko biet. Nie wy -
star czy tu zresz tą sa ma płeć, bo męż -
czyz na też mo że się nie na da wać, a ko -
bie ta na przy kład mo że być zna ko mi -
tym wy cho waw cą gim na zjum.

O ide al nym na u czy cie lu 
gim na zjum 

Na u czy ciel ma być prze de wszyst kim
wy cho waw cą. Mniej przed mio tow cem.
Mnie znacz nie mniej nie po koi ni ski po -
ziom wie dzy uczniów niż fakt, że nie są
na le ży cie wy cho wa ni. Wy cho waw cy
po win ni znać spe cy fi kę roz wo ju fi zycz -
ne go, ale i psy chicz ne go, okre su do jrze -
wa nia. Trze ba, aby wie dzie li o prob le -
mach roz wo jo wych te go wie ku, ale
i o ner wi cach i za bu rze niach oso bo wo -
ści. Po win ni mieć rze tel ną wie dzę o roz -
wo ju sek su al nym i o prob le mach ak -
tyw no ści sek su al nej w okre sie do jrze -
wa nia. Po win ni znać prob le ma ty kę uza -
leż nień, ale tak że i wie dzę na te mat ich
pro fi lak ty ki i te ra pii. Opa no wa nie ta -
kiej wie dzy nie mo że być wy ni kiem po -
wierz chow ne go do kształ ca nia.

Wy o bra żam so bie szko łę ja ko miej -
sce prze de wszyst kim wy cho wy wa -
nia, ucze nia do ro sło ści i od po wie dzial -
no ści. Po pro stu cho dzi o świa do me
lik wi do wa nie – na ile to tyl ko moż li we
– owe go omó wio ne go wy żej roz szcze -
pie nia do jrze wa nia i opóź nio ne go do j -
rze wa nia psy chicz ne go. Jest tro chę
szkół gim na zjal nych, któ re – mi mo bra -
ku przy go to wa nia spe cja li stycz ne go
na u czy cie li – re a li zu ją w ja kimś stop -
niu pro gram zbli żo ny do po stu lo wa -
ne go. Trze ba się gnąć do tych do świad -
czeń i je pro pa go wać.

O ide al nym gim na zjum 

Pa trząc ze zgro zą, co sta ło się ze wspa -
nia łym po my słem gim na zjów – opra co -
wa łem kie dyś, mo że uto pij ną, kon cep -
cję „gim na zjum ma rzeń”. Przed sta wi -
łem ją na zja zdach na u ko wych, wy kła -
dach, w pra sie i książ ce. Ni gdy nikt mi
nie za rzu cił bra ku re a liz mu. Ale też chy -
ba ni gdy nikt nie wziął po waż nie pod
uwa gę za war tych tam pro po zy cji. A są -
dzę, że nie wy ni ki na u cza nia są naj waż -
niej sze. Po stu lo wa łem, aby gim na zja
od po wia da ły za kil ka umie jęt no ści:

Na u ka ję zy ka ob ce go – naj le piej chy -
ba an giel skie go (ale au ten tycz na na u -
ka i opa no wa nie umie jęt no ści roz ma -
wia nia. W wię kszo ści szkół na u ka ję -
zy ka jest kosz tow ną fik cją). 

na u ka in for ma ty ki. 
na u ka bio lo gii czło wie ka z prob le ma -

mi ochro ny zdro wia i pod staw sek su -
o lo gii. Bar dzo waż ne – au ten tycz na
iprak tycz na na u ka udzie la nia pier wszej
po mo cy (w Pol sce gi nie czte ry ra zy wię -
cej ofiar wy pad ków niż w iden tycz nych
sy tu a cjach na Za cho dzie).

na u ka pro wa dze nia po ja zdów me -
cha nicz nych, przy czym ucze nie kul -
tu ry po ru sza nia się ty mi po ja zda mi.

Te raz po wiem prze wrot nie: jest mi mniej
wię cej obo jęt ne, ile ab sol went gim na zjum
– wy cho wa ny w szko le mo ich ma rzeń
– umieć bę dzie z przed mio tów ści słych
czy hu ma ni stycz nych. Bo oba wiam się,
że po ziom tej wie dzy idziś jest dość ubo -
gi. Jed nak chciał bym, by na przy kład po -
znał ja kieś swo je pre dys po zy cje istał się
hob by stą – np. hi sto rii. Prob lem mło dzie -
ży w okre sie do jrze wa nia, for my opie ki
– wy cho wa nia, pro fi lak ty ki spo łecz nej
po wi nien być prob le mem ogól no na ro -
do wym, te ma tem wie lu stu diów na u ko -
wych ipo szu ki wań prak tycz nych.

Pew nie, że ła twiej zlik wi do wać gim -
na zja – dwie pier wsze kla sy włą czyć
do szkół pod sta wo wych, osta t nią do
li ce um. Tyl ko że szko dy spo łecz ne z te -
go wy nik ną ogrom ne, a nic nie zro bi -
my, by roz wią zać pa lą cy, do tkli wy
prob lem okre su do jrze wa nia.*

UWA GI O WY CHO WA NIU
„Mnie znacz nie mniej nie po koi ni ski po ziom wie dzy uczniów gim na zjów niż fakt, że nie są na le ży cie wy cho wa ni”. 
Roz pacz li wy apel w ob ro nie gim na zjów, ale też miaż dżą ca kry ty ka dzia ła nia szkół w obec nej for mie 
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Świąteczny

poleca...

Ho mo in ter ne ti cus

Kil ka mie się cy te mu ja dłem śnia da nie w ka me ral nym ho te li ku nie o po dal je zio ra Gar da w pół noc nych Wło szech.

Oczy wi ście, przy le pia jąc oczy do smar tfo na, czy li – in for ma cja dla szczę śliw ców „wy klu czo nych” z wir tu al nej 

hi per rze czy wi sto ści, ga tu nek na nie u nik nio nym wy mar ciu – wie lo fun kcyj ne go na stęp cy te le fo nu ko mór ko we go.

Pod nio słem wzrok, spoj rza łem na sie dzą cych obok. Mil cze li. Ćwier kną łem wów czas (zna czy wpi sa łem na Twit te rze): 

„Oś mio ro lu dzi na śnia da niu, sied mio ro za to pio nych w fej sach i in nych ta kich na smar tfo nach. I to ma ją być 

»so cial me dia?”. Nie uży łem strun gło so wych, na rzą du nie wąt pli wie przy jaz ne go dla śro do wi ska, lecz wy sła łem

elek trycz ny sy gnał, być mo że po py cha jąc go w pęd po ty sią cach ki lo me trów łą czy. Kla sycz ny od ruch ho mo in ter ne ti cus. 

O wir tu al nej rze czy wi sto ści, któ ra roz sze rza się szyb ciej niż wszech świat, czy taj w „Ma ga zy nie Świą tecz nym”,

so bot nim do dat ku do „Ga ze ty Wy bor czej”
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czy lik wi do wać gim na zja? me tro@ago ra.pl 

Wkrót ce w „Me trze”

Wszyst kie par tie opo zy cyj ne ogło -

si ły, że chcą lik wi da cji gim na zjów.

Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej

za pew nia nas, że nie za mie rza te -

go zro bić. We dług mi ni ster stwa

po ziom bez pie czeń stwa w gim na -

zjach roś nie, a wzrost w sta ty sty -

kach po li cyj nych wy ni ka

z wię kszej sku tecz no ści sa mej

po li cji. Je dy ne, co trze ba zmie nić,

to wspar cie dla na u czy cie li.

O tym, co MEN za mie rza i co

o tych po my słach my ślą na u czy-

 cie le, wkrót ce w „Me trze”.*

* An drzej Ja czew ski, rocz nik

1929, eme ry to wa ny pro fe sor UW,

le karz, pe da gog, har cmistrz, au tor

wzna wia nych od po nad 40 lat ksią -

żek o wy cho wa niu sek su al nym

„O chłop cach dla chłop ców”

i „O dziew czę tach dla dziew cząt”.

W cza sie woj ny dzia łał w Sza rych

Sze re gach. Od nie daw na pro wa dzi

bar dzo faj ne go blo ga 

(tokfm.pl/blo gi/ci cer-cum-ca u le).

Z oka zji an drze jek ży czy my 

Pa nu An drze jo wi du żo zdro wia



1 RP

3metro@agora.pl
Listy piszcie

wydarzenia

PIĄTEK–NIEDZIELA 30 LISTOPADA – 2 GRUDNIA 2012

Imieniny obchodzą: Andrzej, Konstanty, Natalia, Edmund, Paulina, Balbina

Ali cja Bo bro wicz

* metro@agora.pl

* – Uczel nie głę bo ko od czu wa ją skut -
ki ni żu de mo gra ficz ne go – przy zna je
mi ni ster na u ki Bar ba ra Ku dryc ka.
Dziś ma my pra wie 1,7 mln stu den tów,
to mniej o 170 tys. niż dwa la ta te mu.
We dług pro gnoz MNiSW ta licz ba
spad nie o ko lej ne 200 tys. w cią gu pię -
ciu lat. Dla te go po dwóch la tach mi ni -
ster fun du je szko łom wyż szym ko lej -
ną re wo lu cję. Wczo raj za pre zen to wa -
ła dru gą już no we li za cję Usta wy
o szkol nic twie wyż szym. Pier wsza
we szła w ży cie w paź dzier ni ku ub. ro -
ku. Wpro wa dzi ła m.in. op ła ty za
dru gi kie ru nek stu diów (tyl ko 10 proc.
naj lep szych ma być zwol nio nych z op -
łat), ogra ni cze nie wie loe ta to wo ści
wy kła dow ców; mo gą pra co wać tyl ko
na dwóch eta tach, ka ta log op łat, któ -
rych uczel nie nie mo gą po bie rać (m.in.
za eg za min wa run ko wy czy dy plom),

swo bod ne two rze nie pro gra mów
stu diów przez uczel nie (wcześ niej
obo wią zy wa ła mi ni ste rial na li sta), 

obo wią zek śle dze nia lo sów ab sol -
wen tów. 

Co te raz pro po nu je mi ni ster Ku -
dryc ka? 

Sty pen dia 
dla pier wszo rocz nia ków

To po stu lat Rzecz ni ka Praw Stu den -
ta. Sty pen dia rek to ra ma ją do sta wać
stu den ci pier wsze go ro ku, na pod sta -
wie wy ni ków ma tur. Ten za pis miał by
obo wią zy wać od paź dzier ni ka 2014 r. 

Du żo wię cej prak tyk

Szko ły ma ją wy raź nie po dzie lić się
za da nia mi i wy spe cja li zo wać. Te, któ -
re pro wa dzą tyl ko stu dia li cen cjac -
kie i ma gi ster skie (a nie ma ją upraw -
nień do na da wa nia stop nia do kto ra),
ma ją kształ cić za wo do wo. Po nad po -
ło wę pro gra mu stu diów ma ją tu zaj -
mo wać za ję cia prak tycz ne. Do dat ko -
wo szko ły pu blicz ne mu szą zor ga ni -
zo wać stu den tom co naj mniej trzy -
mie sięcz ne prak ty ki za wo do we. Tyl -
ko wię ksze uczel nie, dys po nu ją ce
pro fe sor ską ka drą (oko ło 25 proc.
wszyst kich) bę dą mog ły pro wa dzić
tzw. kie run ki ogól no a ka de mic kie. 

Pozbyć się 
„sprzedawców dyplomów”

Pań stwo wa Ko mi sja Akre dy ta cyj na,
któ ra kon tro lu je uczel nie, ma dzia łać
szyb ciej. Bę dzie mia ła 14 dni, a nie trzy
mie sią ce na po wia do mie nie mi ni ster -

stwa o tym, że da na szko ła nie prze -
strze ga pra wa. Uczel nia bę dzie mia ła
sześć, a nie 12 mie się cy na po pra wę.
Nie ucz ci wa szko ła nie bę dzie też mog -
ła się w nie skoń czo ność od wo ły wać.
Do dat ko wo ma po wstać tzw. li sta
ostrze żeń. Co ro ku w ma ju PKA bę -
dzie pu bli ko wać in for ma cję o szko łach
i kie run kach, któ rym gro zi lik wi da cja. 

Dziś ta kie po stę po wa nia to czą się
wo bec 24 uczel ni. W 2012 r. zo sta ły
zlik wi do wa ne już trzy i za wie szo no
16 kie run ków stu diów, a w spra wie
za wie sze nia sie dem ko lej nych trwa
po stę po wa nie.

Lepszy monitoring losów
absolwentów 

Od ub. ro ku uczel nie mu szą spraw -
dzać, co po stu diach ro bią ich ab sol -
wen ci. Każ da jed nak ro bi to po swo -
je mu, czę sto ma ni pu lu jąc da ny mi tak,
by słu ży ły pro mo cji szko ły, nie in for -
ma cji. Te raz mi ni ster na u ki chce stwo -
rzyć jed no li ty sy stem zbie ra nia ta -
kich da nych. Iden tycz na w ca łej Pol -
sce ma być rów nież oce na na u czy cie -
li aka de mic kich przez stu den tów. 

Kie dy pod pi sy wać umo wy
uczel nia – stu dent?

Mia ły za gwa ran to wać stu den tom
m.in. nie zmien ność op łat pod czas
trwa nia na u ki. Uczel nie pu blicz ne
twier dzą, że nie mu szą pod pi sy wać
ich na po cząt ku ro ku, jak by chcia ło
Mi ni ster stwo Na u ki, ale do pie ro wte -
dy, gdy stu dent bę dzie mu siał za coś
za pła cić (czy li np. gdy bę dzie po wta -
rzał za ję cia). No we prze pi sy ma ją to

do pre cy zo wać. Go rzej z op ła ta mi za -
ka za ny mi. We dług stu den tów uczel -
nie ob cho dzą pra wo, zmie nia jąc na -
zwy op łat (np. za miast za eg za min
dy plo mo wy po bie ra ją pie nią dze za
wy da nie dy plo mu). Prob lem roz wią -
za ła by więc li sta op łat do zwo lo nych,
ale te go mi ni ster nie ma w pla nach.
– Ta ki ka ta log był by trud ny do uło że -
nia ze wzglę du na róż no rod ność
uczel ni i op łat – tłu ma czy Ku dryc ka.

Czy stu den ci z mi ni ste rial nych
pro po zy cji są za do wo le ni? We dług
Piotra Mul lera, b. prze wod ni czą ce -
go sa mo rzą du stu den tów UW: 
– Do pre cy zo wa nia wy ma ga stu dio -
wa nie na dru gim kie run ku i po bie -
ra nie sty pen dium. Do mi ni ka Ki ta,
prze wod ni czą ca Par la men tu Stu -
den tów, do rzu ca jesz cze za pis, któ -
ry za bez pie czył by stu den tów lik wi -
do wa nych kie run ków. Upa da ją ca
uczel nia mu sia ła by zna leźć dla nich
miej sce na tym sa mym kie run ku, ale
w in nej szko le. 

Pro po zy cje mi ni ster Ku dryc kiej
skie ro wa no te raz do kon sul ta cji spo -
łecz nych, któ re po trwa ją mie siąc. No -
we prze pi sy mia ły by wejść w ży cie
w paź dzier ni ku przy szłe go ro ku. *

Ewo lu cja re wo lu cji na uczel niach 
Sty pen dia dla stu den tów pier wsze go ro ku czy sku tecz niej sza kon tro la szkół wyż szych, któ re za pie nią dze ofe ru ją nic nie war te
dy plo my – to naj waż niej sze pro po zy cje ko lej nej re for my ogło szo nej wczo raj przez Mi ni ster stwo Na u ki 

* Szu kasz par tne ra w sie ci? Czas
zmie nić stra te gię. I prze rzu cić się
z por ta li ran dko wych na bar dziej fi -
ne zyj ne for my po szu ki wań 

We dług ba dań Me ga pa nel PBI/ Ge -
mius z e-ran dek ko rzy sta 13 proc. in -
ter na u tów – ok. 2,5 mln użyt kow ni -
ków. W po rów na niu ze stycz niem
br. to o 1,3 mln mniej! Sta łym za in -
te re so wa niem cie szą się tyl ko por -
ta le pro po nu ją ce tzw. ca su al da ting
(czy li ran dki bez zo bo wią zań). Czy
już nie szu ka my dru giej po ło wy?
Ależ skąd. Ro bi my to te raz na por -
ta lach spo łecz no ścio wych. Par tne -
ra szu ka się „z ukry cia”, prze glą da -

jąc pro fi le zna jo mych na szych zna -
jo mych. Po ma ga ją też in for ma cje
„na ży wo” umiesz cza ne np. na Fa -
ce bo o ku ty pu „je stem na im pre zie
w miej scu X”. ab

Na mi łość trze ba
się za cza ić 

* ...oto dy le mat współ czes ne go
męż czyz ny. Na u kow cy z RPA od kry -
li, że ko bie ty, wy bie ra jąc sta łe go par -
tne ra, od wy rzeź bio nych ma cho wo -
lą zwy kłe go, ale nie zbyt gru be go fa -
ce ta

Jak do no si bry tyj ski „Da i ly Ma il”, na -
u kow cy z Uni versity of Pre to ria zna -
le źli zwią zek mię dzy wa gą, zdro wym
ukła dem od por no ścio wym i atrak -
cyj no ścią męż czyzn u płci prze ciw -
nej. Zda niem ba da czy im grub szy
męż czyz na i im słab szy jest je go układ
od por no ścio wy, tym mniej po do ba
się ko bie tom, któ re szu ka ją sta łe go
par tne ra. To zła wia do mość za rów no

dla pa nów z nad wa gą, jak i dla tych,
któ rzy na mięt nie ćwi czą na si łow ni,
pra co wi cie rzeź biąc róż ne par tie
mięś ni. I u pier wszych, i u dru gich bo -
wiem układ od por no ścio wy jest osła -
bio ny (u tych dru gich przez nad miar
te sto ste ro nu). Od gru ba ska i ma cho
panie wo lą po pro stu zdro wo (a więc
ra czej szczup ło) wy glą da ją ce go męż -
czyz nę. Spo koj nie moż na więc da ro -
wać so bie wie lo go dzin ne se sje na si -
łow ni. Tym, któ rzy jed nak po trze bu -
ją schud nąć, przy dać się mo że no wa
die ta na zwa na 5:2. Nie jest zbyt trud -
na – po le ga na tym, by dwa (ale nie na -
stę pu ją ce po so bie) dni w ty god niu
po ścić, tzn. w przy pad ku pa nów jeść
mak sy mal nie 600 kcal, w po zo sta łe
moż na jeść nor mal nie. Dzien ni kar -
ka „Da i ly Ma il” wy pró bo wa ła ją
i w cią gu mie sią ca bez wy sił ku schu -
dła 2,5 kg. stan

Ćwi czyć czy 
nie ćwi czyć

*Wi ru sem HIV naj czę ściej za ka ża -
ją się mło dzi

W Pol sce jed ną trze cią za ka żeń wy -
kry wa się u dwu dzie sto lat ków i dru -
gie ty le u trzy dzie sto lat ków. Naj czę -
ściej na Ma zo wszu i na Ślą sku i prze -
waż nie u męż czyzn (82 proc.). 

Ba da łeś się? Bez płat ny i ano ni mo -
wy test w kie run ku HIV mo żesz zro -
bić w pun ktach dia gno stycz no-kon -
sul ta cyj nych. Te le fo ny i adre sy znaj -
dziesz na stro nie www.aids.gov.pl. 

A w so bo tę Spo łecz ny Ko mi tet
ds. AIDS za pra sza w War sza wie na
kon cert „Ko bie ty się te stu ją”. In for -
ma cje o za pro sze niach na im pre zę na
stro nie www.pro jek ttest.pl. akar

Świa to wy Dzień
AIDS 

Bar ba ra Ku dryc ka, mi ni ster na u ki
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czym świecić w kościele
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Świecowa tradycja gaśnie 
– rodzi się le do wy lans ro ra to wy
Go dzi na 5.30, grud nio wa noc, prze wra casz się na dru gi bok. Na gle alarm „Ta to, bo za śpi my na ro ra ty, gdzie jest świe czka?”
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*Ro ra ty, czy li msze w koś cio łach
ka to lic kich or ga ni zo wa ne dla dzie -
ci co dzien nie przez pra wie czte ry
ty god nie ad wen tu po prze dza ją ce -
go Bo że Na ro dze nie (po czą tek już
w naj bliż szą nie dzie lę). Za czy na ją
się bla dym świ tem (na wet o 6!), dla
pod kre śle nia wy jąt ko wo ści te go
okre su.

A że dla wie lu dzie ci to wiel ka fraj da
wyjść z do mu w środ ku no cy, to ro dzi -
ce nie ma ją wyj ścia, zwłasz cza ro dzi ce
dzie ci idą cych do pier wszej ko mu nii. 

Je że li o ro rat nim sza leń stwie sły szysz
po raz pier wszy, to wiedz, że klu czo -
wą ro lę od gry wa ją lam pio ny. Bo ro -

ra ty bez ce re mo nia łu do tar cia na nie
z za pa lo nym lam pio nem w rę ku, to
nie ro ra ty. Ta ka jest tra dy cja i na wet
je śli bę dziesz się wy mi gi wał („a skąd
my weź mie my lam pion?”), dziec ko
nie od pu ści.

Kie dyś, gdy wa sze bab cie by ły ma -
łe ja ko lam pio nów uży wa ły za pa lo -
nych świec umiesz czo nych w pa pie -
ro wych włas no ręcz nie wy ci na nych
aba żu rach.

Ze wzglę dów bez pie czeń stwa (ogień
mo że za pa lić pa pie ro wą osłon kę) le piej
z ta ki mi wy na laz ka mi uwa żać. 

Szcze gól nie, że świat się zmie nił
i w ofer tach lam pio nów ro rat nich na

ryn ku moż na prze bie rać (moż na je też
zro bić sa me mu, patrz lam pion nr 5).

Lam pio ny ro rat nie 
od tra dy cyj ne go do tę czo we go

1 Tra dy cyj ny 

6 diod LED bia łych. 3 ko lo ry (czar ny,
srebr ny, czer wo ny), 13,6 zł w Hur tpa -
wel.pl

2 Rów no ścio wy (tę czo wy) 

Typ LED. Jed na dio da ze zmie nia ją -
cym się ro ta cyj nie pod świet le niem
(wszyst kie bar wy tę czy), 18 zł w Hur -
tpa wel.pl

3 Dy styn go wa ny 

Lam pion wy ko na ny z two rzy wa
sztucz ne go (pla stik) w ko lo rze zło tym.
Po sia da me ta lo wy uchwyt do no sze -
nia. Za si la ny dwo ma ba te ria mi ty pu
AA (pa lusz ki).
Wy so kość: 15 cm; Sze ro kość: 13 cm
Ce na 18,5 zł 
Sklep: E-de wo cjo na lia.eu

4 Ar ty stycz na ro bo ta 

Wy ko na ny ręcz nie z ma te ria łu od por -
ne go na wa run ki atmo s fe rycz ne oraz
na stłu cze nie (po sia da pla sti ko we szyb -
ki). Dio da LED za si la na dwo ma ba te -
ria mi R03. Do stęp ne w dzie wię ciu ko -

lo rach: be żo we, bia łe, czar ne, brą zo -
we, fio le to we, czer wo ne, nie bie skie,
zie lo ne, ró żo we.
Wy so kość ok.15 cm
Ce na 25 zł 
Sklep: www.pphka mil.com.pl

5 Lam pion „zrób to sam” 

Nie mu sisz ku po wać lam pio nu, mo -
żesz pro stym spo so bem stwo rzyć go
ze zwy kłej la tar ki. Do wy ko na nia te -
go lam pio nu po trzeb na jest la tar ka i 2
kar tki A4, klej i no ży czki – czy ta my na
stro nie Ku ra do mo wa.com, gdzie znaj -
dziesz szcze gó ło wy in struk tarz. 

oprac. mi sta
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* Je śli chcesz wy brać się na spek -
takl, a nie masz z kim zo sta wić dziec -
ka, zaj mą się nim opie ku no wie – pół
go dzi ny przed przed sta wie niem i pół
go dzi ny po 

No wy pro jekt Te a tru Wy brze że to „Ro -
dzic wte a trze”. Kie dy do ro śli bę dą chcie -
li obej rzeć spek takl, ale nie bę dą mie li
z kim zo sta wić dziec ka, mo gą za brać je
ze so bą. Wspe cjal nie przy go to wa nej sa -
li dzieć mi od trze cie go ro ku ży cia zaj mą
się opie ku no wie z fir my Ba by&Ca re.

– Szu ka liś my ta kich roz wią zań, któ re
przy cią gnę ły by do te a tru mło dych ro -
dzi ców – mó wi Adam Orze chow ski, dy -
rek tor Te a tru Wy brze że. – To oso by, któ -
re in te re su ją się te a trem, ale ze wzglę -
du na opie kę nad dzieć mi nie mo gą brać
udzia łu we wszyst kich spek ta klach. Nie
sły sza łem ożad nym in nym te a trze, któ -
ry wpro wa dził by ta kie roz wią za nie, to
nasz au tor ski po mysł. Pier wszy raz ta -
ka pro po zy cja pa dła pod czas jed ne go
ze spot kań z wi dza mi – do da je.

W te a tral nej sa li w trak cie przed sta -
wie nia ba wić bę dzie się mog ła na wet 
30-oso bo wa gru pa ma lu chów. 

r. dor, gw

Do ro śli do te a tru,
dzie ci do za ba wy 

*Wła dze Uni wersytetu Rol ni cze go
tak dłu go wy jaś nia ły, czy dwóch pra -
cow ni ków by ło mob bin go wa nych
przez sze fa ka te dry, że gdy po twier -
dzi ły się za rzu ty, oka za ło się, że na
ka rę jest za póź no

O tym, że na uczel ni mo że być mob -
bing, wła dze UR do wie dzia ły się
pod ko niec ze szłe go ro ku. Wte dy
z ofi cjal ną skar gą na swo je go sze fa,
pro fe so ra K., wy stę pu je do rek to ra
uczel ni dwóch je go pod wład nych:
dr K. i dr Ś. Skar żą się na „wy ko rzy -
sty wa nie do wręcz nie wol ni czej pra -
cy idą cej na kon to pro fe so ra K.”,
pro wa dze nie i przy go to wy wa nie za
nie go eg za mi nów, ata ki agre sji po -
łą czo ne z po ni ża niem, na ru sza nie
pra wa au tor skie go, pró by za stra -
sza nia oraz wy e li mi no wa nia z zes -
po łu, blo ko wa nie roz wo ju na u ko -
we go czy na wet od łą cze nie te le fo -
nów na biur ku. Za rzu ty za ję ły kil -
ka na ście stron.

Pro fe sor K. ka te go rycz nie za prze -
czył, by ko go kol wiek mob bin go wał.
Skar gi tłu ma czy kon flik to wym cha -

rak te rem swo ich współ pra cow ni ków,
kiep ski mi wy ni ka mi ich pra cy bądź
wręcz pró bą usu nię cia go ze sta no wi -
ska przez pod wład nych, by sa me mu
je prze jąć. Jak za pew nia, przez kil ka -
na ście lat kie ro wa nia ka te drą pa no -
wa ły na niej przy jaz ne sto sun ki, a na -
pię cie mog ło być efek tem prze pra co -
wa nia przy re a li za cji czte rech gran -
tów.

5 grud nia ze szłe go ro ku ów czes ny
rek tor prof. Ja nusz Żmi ja wez wał obu
do kto rów i prof. K. Na u kow cy pod -
trzy ma li swo ją wer sję o mob bin gu.
Rek tor za wie sił od ra zu prof. K. w peł -
nie niu obo wiąz ków sze fa ka te dry.
Spra wę przez wie le mie się cy ba da ła
ko mi sja dys cy pli nar na. Do pie ro pod
ko niec paź dzier ni ka za pa dło roz strzy -
gnię cie: dr K. był mob bin go wa ny
przez pro fe so ra! Ale ka ry nie bę dzie,
bo na jej wy mie rze nie jest... za póź -
no. Wła dze UR, po wo łu jąc się na Ko -
deks pra cy, uzna ły, że mi nął ter min,
w któ rym do pusz cza się moż li wość
uka ra nia. 

Dr. K.: – Mam po czu cie nie spra wie -
dli wo ści. Ro lą pra co daw cy jest
ochro na pra cow ni ka. Czu ję się po -
krzyw dzo ny, że za tak po waż ne prze -
wi nie nie nie ma kon sek wen cji
– stwier dził. 

dw, js 

Kara się
przeterminowała

* Ka me ra za in sta lo wa na w oczach
ma ne ki nów ma za re je stro wać, ja kie
wra że nia na klien tach ro bią za ło żo -
ne na nie ubra nia. To wca le nie Or -
well. Ta kie ma ne ki ny już sto ją w eu -
ro pej skich skle pach

Ma ne ki ny ty pu Ey e see stwo rzo ne
przez wło ską fir mę Al max z ze wnątrz
ni czym się nie wy róż nia ją. Ka me ry
ma ją za mon to wa ne w oczach. Ale to
nie wszyst ko. Za re je stro wa ny ob raz
prze pusz cza ny jest przez kom pu te -
ry z opro gra mo wa niem, któ re po tra -
fi kla sy fi ko wać lu dzi po wy glą dzie
twa rzy. 

W skle pach z ciu cha mi ma ne ki ny
z ka me ra mi ma ją ana li zo wać, ja kie
re ak cje wzbu dzi ła np. świe żo wpro -
wa dzo na na ry nek ko lek cja. Spraw -
dzi, czy klien ci za trzy my wa li się
przed ma ne ki nem Ey e see no szą cym
np. no we spod nie, ko szu le, swe try.
A je śli tak, to na jak dłu go. Pro gram
po tra fi od róż nić płeć, ra sę i usta lić
orien ta cyj ny wiek. Ma być więc wia -

do mo, w ja kim stop niu ko lek cja za -
in te re so wa ła ko bie ty, a w ja kim męż -
czyzn. 

W koń cu moż na też prze a na li zo wać
emo cje klien tów. Pro gram jest bo wiem
w sta nie od róż nić uśmiech nię tą twarz
od gry ma su nie za do wo le nia.  Tak uzy -
ska ne in for ma cje dla pro jek tan tów
mo dy i firm odzie żo wych mo gą być
bez cen ne. 

Or ga ni za cje bro nią ce praw czło wie -
ka są no wym wy na laz kiem prze ra żo -
ne. – To nie le gal na in wi gi la cja – twier -
dzą. Pod kre śla ją, że w skle pie z ma -
ne ki na mi Ey e see klien ci nie ma ją na -
wet po ję cia, że ktoś ich na gry wa. Eks -
per ci nie wy klu cza ją, że ko rzy sta nie
z ma ne ki nów bez uprze dza nia klien -
tów jest nie le gal ne. W koń cu o mo ni -
to rin gu, któ re go ce lem jest ochro na
skle pów przed zło dzie ja mi, przed wej -
ściem in for mu ją spe cjal ne tab li czki. 

Za chwy ce ni są za to nie któ rzy mar -
ke tin gow cy. Ma ne ki ny z ka me ra mi
wy ła pa ły już, że w jed nym ze skle -
pów ra no spo rą część klien tów sta -
no wi ły dzie ci. Szyb ko zmie nio no
asor ty ment, tak by pa so wał pod ich
gu sta. W in nym oka za ło się, że co trze -
ci klient to Azja ta. Me ne dże ro wie na -
tych miast za trud ni li chiń sko ję zycz -
nych sprze daw ców.

btw, gw

Uwaga
na manekina.
Podgląda

*Na przy stan kach tram wa jo wo-au -
to bu so wych w sto li cy elek tro nicz ne
wy świet la cze po ka zu ją go dzi ny od -
ja zdów, ale praw dzi we są tyl ko nie -
któ re z nich 

Pa sa że ro wie na elek tro nicz nych tab -
li cach wi dzą te sa me go dzi ny od ja -
zdów co na pa pie ro wym roz kła dzie
ja zdy, któ ry wi si w gab lot ce obok. Je -
śli więc au to bus się spóź nia, sy stem
nie jest w sta nie te go wy chwy cić. 

Po co więc in sta lo wać no wo czes ny
sy stem roz kła do wy, któ ry po da je nie -
wia ry god ne da ne? 

– Au to bu sy w prze ci wień stwie do
tram wa jów nie są wy po sa żo ne wod po -
wied nie mo du ły po kła do we [lo ka li zu -
ją ce po jazd – przyp. red.], dla te go za pa -
dła de cy zja, by wy świet lać go dzi ny od -
ja zdu zroz kła du ja zdy, któ ry uło żyłZTM
– mó wi rzecz nik Tram wa jów War szaw -
skich Mi chał Po wał ka. osa, gw 

Roz kład jest, 
ale nie ak tu al ny

32222447

R E K L A M A

Jan Turnau

Andrzej,
patron

odsuniętych

Dziś dzień świę te go An drze ja. Apo sto -

ła, jed ne go z Dwu na stu. We dług Ewan -

ge lii Ja na jest pier wszym po wo ła nym:

do pie ro od nie go do wia du je się o Nim

je go wiel ki brat Piotr. Z ja kichś jed nak

po wo dów po tem jak by przy ga sa je go

gwia zda. We wnątrz Je zu so we go szta bu

ukształ to wał się zes pół uczniów szcze -

gól nie Mu bli skich: Piotr, Ja kub i Jan 

– moż na by są dzić, że An drzej doń nie

na le żał. Tyl ko raz jest wy mie nio ny w tej

ro li, u Mar ka 13,3, po Pio trze, Ja ku bie

i Ja nie, gdy apo sto ło wie py ta ją Je zu sa,

kie dy na stą pi ko niec świa ta. Pew nie jest

jesz cze przy uzdro wie niu te ścio wej Pio -

tra w do mu obu bra ci (Mk 1,29), gdy

tam przy cho dzi Je zus z Ja ku bem i Ja -

nem, ale to z przy czyn „na tu ral nych”.

Nie ma go nato miast w sce nie Prze mie -

nie nia ani w Ogro dzie Oliw nym, a to prze -

cież mo men ty naj waż niej sze.

Moż na to tłu ma czyć róż nie, ale mo że

też tak, że z ja kichś po wo dów zo stał

tro chę od su nię ty na bok. I po my śla -

łem so bie, że móg łby być pa tro nem

wszyst kich, któ rzy czu ją się po dob nie.

Im ży czę dziś wie le do bre go, oczy wi -

ście So le ni zan tom rów nież.*
jan.turnau@agora.pl

do
młodych
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*Do po rad ni psy cho lo ga na Uni -
wersytecie w Lub li nie zgła sza się tak
wie lu stu den tów, że rek tor mu siał za -
pła cić psy cho loż ce za wię kszą licz -
bę go dzin 

Kon sul ta cje ze stu den ta mi psy cho -
loż ka Do ro ta Kacz mar kow ska pro -
wa dzi już trze ci rok. Po cząt ko wo
przyj mo wa ła stu den tów nie peł no -
spraw nych, po tem i tych peł no spraw -
nych. Ale co ro ku w jej ga bi ne cie
przy by wa ło pa cjen tów. W pew nym
mo men cie chęt nych by ło tak wie lu,
że mu sia ła zo sta wać po go dzi -
nach pra cy. Dla te go rek tor zwię kszył
jej licz bę go dzin kon sul ta cji – pi sze
„Dzien nik Wschod ni”.

Z ja ki mi prob le ma mi przy cho dzą do
niej stu den ci?

– Ma ją ogni ska na pię cia, któ rych
nie mo gą roz poz nać. Mó wią o stre -
sie, ale nie po tra fią wska zać przy -
czyn. Od iluś lat bez prob le mu zda -
ją eg za mi ny, ale przy oka zji przez ca -
łą se sję nie śpią – mó wi w roz mo wie
z „Dzien ni kiem Wschod nim” Kacz -
mar kow ska. kad, gw

Student 
mało odporny

Krzysz tof Ol szew ski

* metro@agora.pl

*Już za ty dzień pod hi per mar ke ta mi
po ja wią się pier wsi sprze daw cy cho i -
nek. Na ra zie cho in ki znaj dzie my na
wiel kich hur to wych pla cach. Je den
z nich otwar to w pod war szaw skich
Mi cha ło wi cach. Na pla cu le żą set ki
jo deł ka u ka skich z wo je wódz twa za -
chod nio po mor skie go, Nie miec, a na -
wet Da nii. Drze wa zo sta ły ścię te na
po cząt ku li sto pa da. Rów nie wcześ -
nie ścię to świer ki przy wie zio ne spod
Ol szty na. By nie stra ci ły igieł, sto ją
w do ni czkach. Wszyst kie drzew ka
po cho dzą z plan ta cji, gdzie ro sły od
6 do na wet 12 lat. W prze ci wień stwie
od tych ros ną cych dzi ko są przy ci -
na ne, by nie by ły zbyt wy so kie i mia -
ły od po wied ni kształt. 

Czy drzew ka ścię te tak wcześ nie
ma ją szan sę w do brym sta nie do -
trwać do świąt, a po tem jesz cze przez
kil ka ty god ni cie szyć do mow ni ków? 

– Oczy wi ście, jo dłom le żą cym pod
go łym nie bem nic się nie sta nie.
A póź niej w do mu nie trze ba ich na -
wet pod le wać, bo drzew ko za schnie,
ale nie stra ci igieł. Nie bez po wo du
nie ma my jesz cze świer ka po spo li -
te go, po za tym do ni czko wym. Ści -
na się go do pie ro w grud niu, ina czej
nie wy trzy mał by do świąt – za pew -
nia To masz Ma zur czak, sprze daw -
ca cho i nek z Mi cha ło wic. 

Nie ste ty, świerk – na wet ten w do -
nicz ce – ku pio ny te raz, w do mu rów -

nież nie do cze ka Bo że go Na ro dze -
nia. Trze ba go prze cho wać choć by
na bal ko nie. Po tem już ude ko ro wa -
ne drzewko, trze ba pod le wać. Mi -
mo tych za bie gów szan se na to, by
wios ną po sa dzić je w ogród ku, są
nie wiel kie.

– Na wet je śli drzew ko w do nicz ce
ma ko rze nie. Mog ło by to się udać
jedynie wte dy, gdyby w do mu sta ło
tyl ko w Wi gi lię. Po tem trze ba je wy -
nieść na ze wnątrz, bo za cznie pusz -
czać so ki – ostrze ga Ma zur czak, któ -
ry już od 12 lat han dlu je cho in ka mi.
– Ale je śli ktoś chce mieć pew ność,
że drzew ko da się prze sa dzić, po wi -

nien ku pić je w skle pie ogrod ni -
czym. Ty le że tam kosz tu je dwa ra -
zy dro żej (na pla cu 40 do 80 zł). 

Jak przez kil ka ty god ni w do brej
for mie utrzy mać cho in kę, w sto ja -
ku? Ma zur czak ra dzi, by przed wło -
że niem do sto ja ka od ciąć nie wiel ki
frag ment pnia – koń ców kę naj czę -
ściej ob le pio ną ży wi cą – by cho in ka
mog ła le piej wchła niać wo dę. 

Ja kie drzew ko bę dzie hi tem te go -
rocz nych świąt? Klien ci co raz rza -
dziej de cy du ją się na naj droż szą jo -
dłę ka u ka ską. Drzew ko naj po pu lar -
niej sze jesz cze dwa la ta te mu, wy -
pie ra świerk kłu ją cy, zwa ny srebr -
nym lub sy be ryj skim. Jest tań szy od
jo dły, gęst szy, a ig ły opa da ją w nim
wol niej niż świer ku po spo li tym. Ma -
zur czak li czy jed nak na to, że Po la -
cy za chwy cą się no wo ścią na pol skim
ryn ku – świer kiem ser bskim. Ten ga -
tu nek roś nie w Cze chach, jest bar -
dzo gę sty, ig ły nie kłu ją tak bar dzo. 

– Li czy my na to, że spo do ba się
klien tom, tym bar dziej że ce na od
60 do 80 zł za drzew ko jest za chę ca -
ją ca – za chwa la no wość sprze daw ca.

Je śli ktoś szu ka ży wej cho in ki
w du żo niż szej ce nie, mu si cze kać
do Wi gi lii. Do pie ro wte dy sprze daw -
cy de cy du ją się ob ni żać ce ny – na -
wet o po ło wę. Co ro bią z cho in ka mi,
któ rych nie sprze da dzą? Część moż -
na prze ro bić na kom post, co trwa
na wet kil ka lat, świer ki przyj mu ją
rów nież ogro dy zo o lo gicz ne oraz
elek tro ciep łow nie.*

Bóg się uro dzi pod cze skim świer kiem 
Te choinki wycięto miesiąc temu, za trzy tygodnie staną w naszych domach. Hi tem te go rocz nych świąt mo że być świerk ser bski
– drzew ko tań sze od jo dły, któ re spro wa dza my z Czech 

*Już w so bo tę bę dzie moż na zo ba -
czyć miej sca, w któ rych gło wa pań -
stwa spo ty ka się z wy bit ny mi oso bi -
sto ścia mi i wy peł nia co dzien ne obo -
wiąz ki 

W Pa ła cu Pre zy den ckim bę dzie moż -
na obej rzeć m.in. Sa lę Ko lum no wą,
Sa lę Ob ra zo wą, Sa lę Bia łą, Sa lę Nie -
bie ską oraz Sa lę Je rze go No wo siel skie -
go, Sień Wiel ką i Ka pli cę. W pa ła cu za -
pre zen to wa ne zo sta ną tak że odzna -
cze nia na da wa ne przez Pre zy den ta
RP, a rów nież do ku men ty zwią za ne
z je go pra cą. 

Pa łac moż na zwie dzać od godz. 10
do 16. Wej ście przez Biu ro Prze pu stek,
od stro ny po mni ka Mic kie wi cza. Trze -
ba mieć ze so bą do ku ment toż sa mo -
ści ze zdję ciem. Na te ren Pa ła cu Pre -
zy den ckie go nie moż na wno sić nie -
bez piecz nych przed mio tów, a tak że
ple ca ków, du żych to reb i wa li zek. Oso -
by na wóz kach in wa lidz kich pro szo -
ne są o kie ro wa nie się do Pa ła cu Pre -
zy den ckie go przez bra mę od stro ny
ho te lu Bri stol. npmp

Drzwi otwarte 
w Pałacu
Prezydenckim *Lu dzie nie ob ci na ją paz nok ci i drą

ni mi pod szew ki w bu tach, ma ją wa -
dy po sta wy i nie rów no ście ra ją po -
desz wy... Znisz czą bu ty, a po tem pró -
bu ją je wy mie nić na no we – tak oce -
nia nasz rze czoz naw ca roz strzy ga ją -
cy spo ry mię dzy sprze daw ca mi
a kon su men ta mi 

MA GDA KŁO DEC KA: Wie lu klien tów

skła da re kla ma cje na prze ma ka ją -

ce ko za ki. Sprze daw cy od po wia da -

ją, że re kla ma cji nie uzna ją, bo bu ty

by ły no szo ne nie zgod nie z prze zna -

cze niem, to co, zi mą nie no sić ko -

za ków? 

EL ŻBIE TA TU RZYŃ SKA-KI JEK, RZE CZOZ -

NAW CA, BIEG ŁA SĄ DO WA W BRAN ŻY

SKÓ RZA NEJ: Kie dyś pro du cen tów
obo wią zy wa ły Pol skie Nor my,
więc ko za ki by ły pro du ko wa ne
w in ny spo sób, przy sto so wa ne do
na szych zim i na sze go kli ma tu. Te -
raz nor my są przy sto so wy wa ne
do prze pi sów uni j nych. W skle -
pach jest du żo bu tów im por to wa -
nych, któ re u nas się nie spraw dza -
ją. Są one wy ko na ne z mięk kich
skór, gar bo wa nych w de li kat ny

spo sób, wiec na le ży je no sić w dni
su che.
Po win niś my mieć po kil ka par ko za -

ków – jed ne na śnieg, dru gie na

mróz, in ne na plu chę? 

– Ja sa ma pre fe ru ję na zi mę pol skie
bu ty, z pol skich skór i pol skich gar -
bar ni. Mo że nie bę dą tak ele gan -
ckie, ale jest wię ksza szan sa, że wy -
trzy ma ją pa nu ją ce u nas wa run ki.
Je śli coś się z bu ta mi dzie je, to Po -
lak skła da re kla ma cję. Niech wy -
mie nią na no we. Nie pró bu je my sa -
mi ich czy ścić, na pra wiać lub od na -
wiać. Co naj mniej 75 proc. przy -
pad ków znisz czeń bu tów dzie je się
z wi ny użyt kow ni ka.
Czy rze czoz naw cy ła two jest jed -

noz nacz nie oce nić, kto po no si wi nę

za uszko dze nie bu tów?

– Mam 30 lat do świad cze nia
w bran ży skó rza nej i je śli bar dzo
do kład nie obej rzę bu ty, to wiem,
kto za wi nił. Kie dy wi dzę, że każ da
z po de szew jest ina czej star ta, to
wiem, że jed na no ga jest bar dziej
ob cią żo na z róż nych przy czyn, np.
mo że użyt kow nik ma ja kąś wa dę
po sta wy. 

Z te go, co pani mó wi, moż na wnio -

sko wać, że to zwy kle klien ci są

win ni, bo źle użyt ku ją bu ty, ku pu ją

nie od po wied nie, nie za peł nia ją sza -

fy mo de la mi na każ dą oka zję i jesz -

cze ma ją wa dy po sta wy. 

– Pani spły ca prob lem. Wię kszość
pre ten sji klien tów jest nie u za sad -
nio na. To chy ba kwe stia pie nię dzy,
bo bu ty są dro gie. W spor to wych po
dwóch-trzech go dzi nach użyt ko wa -
nia po win no się wy jąć wy ściół kę
i wszyst ko wy su szyć, a nie ca ły
dzień mieć na no gach. Ele gan ckie
bu ty do ko szy ków ki pa no wie no szą
nie zwią za ne do koń ca, bo tak pa su je
do dżin sów – nic dziw ne go, że wy cie -
ra ją się od te go pod szew ki w tyl nej
czę ści bu tów. Lu dzie nie ob ci na ją
paz nok ci i pod szew ki w bu tach są
ca łe po szar pa ne. *

Ca ły wy wiad na Me -

troMsn.pl, szu kaj tak że

roz mo wy z wi ce pre zes

UO KiK, któ ra bro ni kon -

su men tów, i przy kła -

dów, jak so bie ra dzić

pod czas re kla ma cji. 

Jak klien ci pró bu ją wy łu dzić no we bu ty 

Tak wczoraj

wyglądał plac

hurtowy w

podwarszawskich

Michałowicach.

Stąd choinki trafią

do sklepów  

w całym kraju
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Świą tecz ny cen nik*

Jo dła ka u ka ska – 80-300 zł.

Pię cio me tro wa kosz tu je na -

wet 800 zł. 

Świerk kłu ją cy tzw. srebr ny

lub sy be ryj ski – 50-140 zł 

Świerk ser bski – 60-80 zł 

Świerk po spo li ty – 40 do

100 zł

Świerk po spo li ty w do nicz -

ce (nie po trze ba sto ja ka) – 40-

80 zł 

* wys. drzew ka od 1,5 do 3 me trów

o portmonetka

32195751

R E K L A M A



7PIĄTEK–NIEDZIELA 30 LISTOPADA–2 GRUDNIA 2012ometr
Amelia, Andrzej, Aniela, Fryderyk, JustynaImieniny obchodzą: 

metro@agora.pl
Listy piszcie

1 32180703.n



1 WA

PIĄTEK–NIEDZIELA 30 LISTOPADA – 2 GRUDNIA 2012

Imieniny obchodzą: Andrzej, Konstanty, Natalia, Edmund, Paulina, Balbina
8 metro@agora.pl

Listy piszcie

FILM. Pa si kow ski o Ku kliń skim.

Bu rza wo kół „Po kło sia” jesz cze nie

ucich ła, a re ży ser Wła dy sław Pa si -

kow ski przy go to wu je się już do re a li -

za cji ko lej ne go pro jek tu, któ ry mo że

wy wo łać go rą ce dys ku sje – w stycz -

niu ru szą zdję cia do fil mu fa bu lar ne -

go „Jack Strong” o puł kow ni ku Ry -

szar dzie Ku kliń skim. Jak wy ni ka

z opi su pro jek tu, ma to być szpie gow -

ski film sen sa cyj ny uka zu ją cy praw -

dzi wą hi sto rię puł kow ni ka Ry szar da

Ku kliń skie go – czło wie ka, któ ry

tkwiąc w środ ku sy ste mu, po dej mu je

współ pra cę z CIA i sta je się klu czo -

wym (choć nie wi docz nym) ak to rem

cza su zim nej woj ny. Na pi sa ny przez

Pa si kow skie go sce na riusz – jak wy -

jaś nia dy stry bu tor, fir ma ITI Ci ne ma

– „po wstał na pod sta wie nie zna nych

do tąd ma te ria łów z ar chi wów IPN, do -

ku men tów ope ra cyj nych CIA oraz re -

la cji ży ją cych świad ków hi sto rii”. Ob -

sa dę po zna my do pie ro na po cząt ku

stycz nia.

FILM. Bor cuch znów na Sun dan ce.

Rów nież w stycz niu na Sun dan ce

Film Fe sti val bę dzie mia ła miej sce

świa to wa pre mie ra naj no wsze go fil -

mu Jac ka Bor cu cha. „Nie u lot ne” opo -

wia da ją hi sto rię mi ło ści Mi cha ła i Ka -

ri ny, pa ry pol skich stu den tów, któ rzy

po zna ją się i za ko chu ją, pra cu jąc ra -

zem w sło necz nej Hisz pa nii. Bez tro -

ski wa ka cyj ny ro mans zo sta je przer -

wa ny przez dra ma tycz ne wy da rze nie.

– Ocza mi mło dych lu dzi ob ser wu je my

po wol ny roz kład ich po zor nie upo -

rząd ko wa ne go świa ta – mó wi re ży ser.

W ro lach głów nych Ja kub Gier szał

i Ma gda le na Be rus. Par tne ru ją im An -

drzej Chy ra oraz gwia zdy hisz pań skie -

go ki na: „Nie u lot ne” to dru gi z rzę du

– po „Wszyst ko, co ko cham”, re pre -

zen tu ją cym Pol skę w wal ce o Osca ra

– film Bor cu cha wy bra ny do se lek cji

tej pre sti żo wej im pre zy. Zo sta nie za -

pre zen to wa ny w kon kur sie mię dzy na -

ro do wym. 

MU ZY KA. 30 lat „Thril le ra”. Dziś

mi ja 30 lat od pre mie ry al bu mu

„Thril ler” Mi cha e la Jac kso na. – To

jest jed na z naj waż niej szych płyt

w hi sto rii świa to wej mu zy ki – pod kre -

śla dzien ni karz mu zycz ny Ma rek Sie -

roc ki. W 1984 r. zdo by ła aż osiem

sta tu e tek Gram my, utrzy my wa ła się

na pier wszych miej scach list prze bo -

jów: w USA przez 37 ty god ni,

a w Wiel kiej Bry ta nii przez osiem.

Przy pro mo cji „Thril le ra” za in we sto -

wa no du że pie nią dze w pro duk cję wi -

de o kli pów: te le dysk do „Bil ly Je an”

uka zy wał Jac kso na ja ko mi strza tań -

ca – za pre zen to wał on tam swój fir -

mo wy styl ta necz ny, tzw. mo on walk,

a 14-mi nu to wy, kosz tu ją cy oko ło mi -

lio na do la rów i uzna ny za ar cy dzie ło

klip do ty tu ło wej pio sen ki zre a li zo wał

John Lan dis. – Mi cha el Jac kson to

chy ba pier wszy wy ko naw ca, któ ry do -

ce nił ro lę wi de o kli pów w pro mo cji

i uczy nił z te le dy sku dzie ło sztu ki

– pod kre śla Sie roc ki. guszp, pap

de pe sze kul tu ral ne 

Kultura
Odejdź od kompa

*Luz i ra dość, ja ką da je reg gae, nie -
sie po kra ju Ka mil Bed na rek. Właś -
nie uka za ła się je go de biu tan cka pły -
ta „Je stem”, w we e kend moż na go
po słu chać na ży wo

Roz ma i te ta lent show, ja kie mno żą się
w na szych te le wi zjach, by wa ją nu żą ce,
ale od cza su do cza su uda je im się od -
kryć ko goś na praw dę cie ka we go. Jed -
ną z tych osób jest właś nie Ka mil Bed -
na rek. Choć z ko le ga mi z zes po łu Star -
Gu ar dMuf fin przez trzy la ta jeź dził po
Pol sce, zdo by wa jąc pu blicz ność i na -
gro dy, zbie ra jąc po my sły i pie nią dze na
na gra nie pły ty, do pie ro wy stęp w trze -
ciej edy cji „Mam ta lent!” w 2010 ro ku
przy niósł mu po pu lar ność. Uśmiech -
nię ty 19-la tek pod bił naj pierw ser ca na -
sto let nich dziew cząt na wi dow ni iprzed
te le wi zo ra mi, po tem ju ry, w koń cu
w pro gra mie do szedł do fi na łu, w któ -
rym za jął osta tecznie dru gie miej sce. 

Dziś na sto lat ki pisz czą pod sce ną na
je go kon cer tach, ale sym pa tią i uzna -
niem da rzą Ka mi la tak że dzien ni ka -
rze mu zycz ni. Pły ta „Sza nuj”, ja ką wy -
dał z ko le ga mi ze Star Gu ar dMuf fin
jesz cze w trak cie trwa nia „Mam ta -
lent!”, oka za ła się prze bo jem – już
w stycz niu 2011 okry ła się pod wój ną
pla ty ną. Wraz z ko le ga mi wy je chał na
Ja maj kę, gdzie w stu diu Bo ba Mar le -

ya na gra li ep kę „Ja ma i can Trip”. Na
po cząt ku te go ro ku zes pół za wie sił
dzia łal ność, ale Ka mil śpie wać nie
prze stał. W śro dę uka za ła się de biu -
tan cka pły ta no we go pro jek tu na zwa -
ne go po pro stu Bed na rek. Na „Je stem”
wśród 13 roz ko ły sa nych pio se nek zna -
lazł się tak że co ver pio sen ki Mar ka
Gre chu ty „Dni, któ rych nie zna my”.
Mło dy wo ka li sta da rzy Gre chu tę wiel -
kim sza cun kiem – od śpie wa nia je go
pio se nek za czy nał swo ją mu zycz ną
ka rie rę. Jak każ dy praw dzi wy kla syk
pio sen ka Gre chu ty i w wer sji reg gae
wy pa da do sko na le. Jak do sko na le
moż na się bę dzie prze ko nać w we e -

kend na jed nym z kon cer tów Bed nar -
ka. stan

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

Bed na rek bu ja Pol skę 
Słonecznej

muzyki Kamila

Bednarka

z najnowszej

płyty można

posłuchać już

w ten weekend

w Krakowie,

Wrocławiu 

czy ToruniuA
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HIT WE E KEN DU
„Gan gnam Sty le” po wło sku. 

Wło si ma ją włas ną wer sję in ter ne to -

we go prze bo ju „Gan gnam Sty le”,

któ ry w osta t ni we e kend roz bił yo u -

tu be’owy bank – po nad mi liard od -

słon. Na zy wa się „Mon ti Sty le” – to

bi ją ca re kor dy po pu lar no ści na Yo u -

Tu be pa ro dia de dy ko wa na pre mie ro -

wi Ma rio Mon tie mu. Pio sen kę w ryt -

mie ra pu i te le dysk do niej przy go to -

wa ła gru pa mło dych ar ty stów z To -

ska nii. Naj wię ksze roz ba wie nie bu -

dzi wy ko naw ca Fran ce sco Cla u dio

Ma rai w si wej pe ru ce. Pa ro diu jąc

sze fa rzą du, śpie wa on mię dzy in ny -

mi: „Zo sta łem mia no wa ny bez żad -

nych wy bo rów, to pew na pra ca

w mo im tro chę nie do ma ga ją cym

kra ju”. 

32213180
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Imieniny obchodzą: Andrzej, Konstanty, Natalia, Edmund, Paulina, Balbina

po le ca An na Bie luń

Spek takl tań ca bu toh „Gen sho No

Uta”. Ja poń ski ta niec bu toh po raz

pier wszy zo ba czy łam w ki nie, na pro -

jek cji prze pięk ne go fil mu Do ris Do rrie

„Ha na mi – Kwiat wiś ni”. Uma lo wa ny

na bia ło tan cerz wy ko nu je nie zwy kły

spek takl, nie po ko ją cy, pe łen dziw nej,

nie od gad nio nej ener gii. Je śli jed nak

da my się wcią gnąć, praw do po dob nie

po czu je my, że sa mi chcie li byś my sta -

nąć na sce nie i po pro stu wpra wić się

w ruch. Trze ba tyl ko bu toh zo ba czyć.

Tym ra zem w wy ko na niu mi strza Ke na

Ma ia. . Cen trum Pro mo cji Kul tu ry

Pra ga Po łud nie, ul. Pod skar biń ska

2, 30 li sto pa da, godz. 19, 20 zł 

Pa ka me ro wy kier masz w PKiN.

Uwiel biam i od wie dzam co rocz nie od

nie pa mięt nych cza sów, kie dy to ma -

leń ki kier masz Pa ka me ry od by wał się

po mię dzy sto li ka mi po wi ślań skiej Kaf -

ki i Gra wi ta cji. Tym ra zem jed nak ka -

me ral nie nie bę dzie. Im pre za prze no si

się bo wiem do ser ca sto li cy, zrze sza -

jąc po nad 140 pol skich pro jek tan tów

mo dy, ak ce so riów i do dat ków. Mar mu -

ro wa sa la Pa ła cu wy peł ni się ko lo ra mi,

tka ni na mi i ce ra mi ką, kol czy ka mi, to -

reb ka mi i ciu cha mi, przed świą tecz ną

wrza wą i cu dow ną atmo s fe rą. Bę dzie

też stre fa „Fo od” dla wszyst kich mi -

łoś ni ków war szaw skie go slow fo o du.

Pa łac Kul tu ry i Na u ki, sa la Mar mu -

ro wa, plac De fi lad 1, wej ście głów -

ne od ul. Mar szał kow skiej, 1 grud -

nia, godz. 11-20, bez płat ne

Noc Czer wo nej Ko kar dy. Pier wszy

grud nia to nie tyl ko praw dzi wy po czą -

tek przed świą tecz nej go rą czki. To rów -

nież Świa to wy Dzień AIDS, stąd Czer -

wo na Ko kar da. Jed ne go wie czo ru za -

gra ją trzy zja wi sko we dziew czy ny z Me -

na ge a Tro is i pol sko-ho len der ski du et

Fa u len zer. Bę dą też sta no wi ska in for -

ma cyj ne, czy li wszyst ko o te sto wa niu,

pro fi lak ty ce HIV/AIDS i spo so bach

prze ciw dzia ła nia. Ba sen, ul. Ma rii

Ko nop nic kiej 6, 1 grud nia, godz.

22, bez płat ne 

a po za tym...

Za graj w 60. – – Big bit, ko lo ro we ubra -

nia i odro bi na wol no ści – tak wy glą da -

ła rze czy wi stość mło dych Po la ków

w la tach 60. Chcesz na chwi lę prze -

nieść się w tam te cza sy? Spot kać Ka -

li nę Ję dru sik, za nu cić rock’n’rol la

i prze brać się za gwia zdę? W so bo tę

1 grud nia o go dzi nie 11 w Urzę -

dzie Dziel ni cy Ocho ta (ul. Gró jec -

ka 17a) roz pocz nie się nie zwy kła

gra miej ska „Smak lat sześ ćdzie -

sią tych”. 

Im pre zy w War sza wie 

Black Sun Em pi re 
Ho len der scy di dże je i pro du cen ci to re gu lar ni, mi le wi dzia ni go ście

w na szych klu bach. W ubieg łym mie sią cu w ra mach cy klu Fa ce

The Mu sic od wie dzi li War sza wę i So pot, naj bliż szy we e kend przy -

nie sie dwie ko lej ne im pre zy z ich udzia łem: dziś za gra ją w łódz kiej

Wy twór ni, ju tro w kra kow skich For tach Kle parz. Trio two rzą bra cia

Mi lan i Mi cha He y boer oraz Re ne Ver dult, od dwóch de kad eks plo -

ru ją cy mrocz ne ob li cze klu bo wych ła mań ców. Ich na zwa na wią zu -

je do Czar ne go Słoń ca – po tęż ne go syn dy ka tu z kul to wych „Gwiezd -

nych wo jen”. Skład z Utrech tu ma na kon cie nie zli czo ne sin gle

i peł no wy mia ro we krąż ki, wier ne este ty kom dar kstep i ne u ro funk.

Nie daw no wy da li pią ty al bum za ty tu ło wa ny „From The Sha dows”.

Szy ku jąc się do im pre zy, mo że cie od słu chać frag men tów tej pły ty

na So undClo u dzie.

pią tek/so bo ta – Łódź/Kra ków 

Lu cy + An dy Stott 
Af te rek z trzy mie sięcz nym po śli zgiem? Dla cze go nie! Tym bar -

dziej w ta kim skła dzie i po ta kiej im pre zie. Te go rocz na, siód ma

edy cja Fe sti wa lu Ta u ron No wa Mu zy ka przez wie lu uczest ni ków

do sko na le zna ją cych hi sto rię wy da rze nia uzna na zo sta ła za naj -

cie ka wszą. Mię dzy in ny mi za spra wą ge nial ne go se ta Lu cy’ego

– pro du cen ta, któ ry do ra stał w Pa ler mo, przez ja kiś czas miesz -

kał w Pa ry żu, aż w koń cu osiadł w Ber li nie, nie przer wa nie jed nak

pe ne tru jąc naj mrocz niej sze re jo ny tech no. Te go sa me go wie czo -

ru bę dzie moż na rów nież po słu chać An dy’ego Stot ta – me gaeks -

pe ry men tal nej elek tro ni ki, czer pią ce go peł ny mi gar ścia mi

z IDM-u, tech no, ale tak że du bu. Pro du cent z Man che ste ru przy -

jeż dża do Pol ski mie siąc po pre mie rze świet nie przy ję te go krąż -

ka „Lu xu ry Prob lems”.

pią tek – Hip no za, Ka to wi ce 

Sasc hien ne 
Pod czas te go rocz nej edy cji Avant Art Fe sti val po ka za no film za ty -

tu ło wa ny „We Bu ilt This Ci ty – A Do cu men ta ry on Elec tro nic Mu -

sic Ma de in Co lo gne”. Z te go nie miec kie go mia sta wy wo dzi się

wy twór nia Kom pakt – jed na z naj bar dziej za słu żo nych dla roz wo ju

mu zy ki elek tro nicz nej w ca łej Eu ro pie. W tym ro ku jej na kła dem

uka za ła się pły ta „Unknown” au tor stwa nie miec ko-fran cu skie go

du etu Sasc hien ne, któ ry two rzą Sasc ha Fun ke i Ju lien ne Des sa -

gne. Po łą cze nie fa scy na cji i do świad cze nia oboj ga ar ty stów – pro -

du cen ta am bit nej elek tro ni ki oraz pia nist ki i wo ka list ki (któ rzy w ży -

ciu pry wat nym są pa rą) – za o wo co wa ło pięk nym brzmie niem, do

któ re go już przy lgnę ła łat ka „new ro man tic tech no”. Jak wy pa da

ono na ży wo, bę dzie cie mo gli prze ko nać się dziś w sto łecz nym klu -

bie 1500 m2 do wy na ję cia i ju tro we wroc ław skim Log:In.

pią tek/so bo ta – War sza wa/Wroc ław Mi chał Kar pa 

Im pre zo wy Trój pak 
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* * „Tan go Li bre” wy gra ło te go rocz -
ny War szaw ski Fe sti wal Fil mo wy. To
naj lep sza wska zów ka dla ki no ma -
nia ków

Cia po wa ty straż nik wię zien ny, któ re go
je dy ną mi ło ścią jest 15-let nia zło ta ryb -
ka, po pra cy uczy się tan ga. Na lek cjach,
gdzieś wma łej bel gij skiej miej sco wo ści,
spo ty ka wy lu zo wa ną Ali ce. Je go ser ce
lek ko drgnie. Gdy zo ba czy ją roz bie ra -
ją cą się dla mę ża wwię zie niu, drgnie mu
coś wię cej. A gdy mąż do wie się, że żo -
na tań czy tan go z kla wi szem, straż nik
bę dzie miał już po ła ma ny nos.  W jej
życiu są jeszcze syn iko lej ny kochanek,
bo pie lę gniar ka Ali ce oprócz tan ga ko -
cha dwóch przy ja ciół (z jednym z nich
ma syna), któ rzy ra zem po szli za kra ty.
Wy bu cho wy mąż – Hisz pan, czy to zpo -
wo du za zdro ści otrze cie go męż czyz nę,
czy to z nu dów, pro si sie dzą ce go z nim
w bel gij skim wię zie niu ar gen tyń skie go
bon za olek cje tań ca. Gdy ma cho wkoń -
cu się zga dza, tan go za czy na ją tań czyć
wszy scy więź nio wie. Bo tan go to wol -
ność. W ob ser wu ją cym nie spo dzie wa -
ny prze bieg wy da rzeń cia po wa tym
straż ni ku coś drga co raz bar dziej...

Film chwy ta za ser ce nie tu zin ko wą hi -
sto rią, ma gne ty zu je in tym no ścią i roz -
śmie sza na iw no ścią. Dla ko ne se rów ki -
na fe sti wa lo we go. Edy ta Błasz czak

Tan go 
wol no ści

* * „Ope ra cja Ar go” to jed na z tych
hi sto rii, któ re trze ba zo ba czyć, że by
uwie rzyć. Świet nie zro bio ny przez Be -
na Af flec ka szpie gow ski thril ler opar -
ty jest bo wiem na fak tach 

4 li sto pa da 1979 ro ku na te ren ame ry -
kań skiej am ba sa dy w Te he ra nie wdarł
się tłum stu den tów żą da ją cych wy da -
nia Ira no wi oba lo ne go w wy ni ku is -
lam skiej re wo lu cji sza cha Re zy Pah -
la vie go, któ ry uciekł z kra ju i w USA
cze kał na ope ra cję. 52 pra cow ni ków
am ba sa dy zo sta ło za kład ni ka mi uzbro -
jo ne go tłu mu, szóst ce uda ło się zbiec.
Ukry li się w re zy den cji am ba sa do ra
Ka na dy Ke na Tay lo ra. Kry zys z za kład -
ni ka mi przed łu żał się, ter ror na uli -
cach Te he ra nu rósł. Ucie ki nie rzy, jak
i czło wiek, któ ry ich przy gar nął, by li
w śmier tel nym nie bez pie czeń stwie. 

Wte dy do ak cji wkro czył agent CIA
To ny Men dez (Ben Af fleck). Je go plan
wy wie zie nia szóst ki dy plo ma tów był
tak ab sur dal ny, że „mi sje sa mo bój -
cze mia ły wię ksze szan se po wo dze -
nia”. Men dez wy my ślił, że po je dzie
do Ira nu ja ko przed sta wi ciel hol ly -
wo odz kie go pro du cen ta fil mo we go
szu kać eg zo tycz nych ple ne rów do fil -
mu scien ce fic tion (po osza ła mia ją -
cym suk ce sie „Gwiezd nych wo jen”
scien ce fic tion by ło na fa li). By uwia -
ry god nić swo ją przy kryw kę ze sta -
rym hol ly wo odz kim wy ja da czem Le -
ste rem Sie ge lem (Alan Ar kin) oraz
słyn nym cha rak te ry za to rem, zdo -
byw cą Osca ra za „Pla ne tę małp” (tę
z 1968 ro ku) Joh nem Cham ber sem
(John Go od man), za ło ży li fir mę pro -
du cen cką z biu rem, te le fo nem i wi -
zy tów ka mi oraz ku pi li pra wa do sce -
na riu sza fil mu „Ar go” na mo ty wach
po wie ści Ro ge ra Ze laz ne go „Pan
Świat ła”. Słyn ne go ry sow ni ka ko mik -

sów Jac ka Kir by’ego za trud ni li do na -
ry so wa nia sto ry bo ar dów, a ca łość
przed sta wi li me diom na bran żo wej
im pre zie. Uzbro jo ny w le we wi zy tów -
ki oraz eg zem plarz „Va rie ty” z opi -
sem przy go to wań do fil mu Men dez
wy ru szył do Ira nu. Ciąg dal szy tej hi -
sto rii moż na prze wi dzieć. Co nie
zmie nia fak tu, że dzię ki ros ną cym
z fil mu na film re ży ser skim umie jęt -
no ściom Be na Af flec ka (to je go trze -
ci film) „Ope ra cję Ar go” oglą da się
w na pię ciu, sie dząc na brze gu ki no -
we go fo te la. Po ma ga w tym re we la -
cyj nie od two rzo ny kli mat koń ca lat
70. z za roś nię ty mi fa ce ta mi (nie tyl -
ko wą sy, ba ki i bro dy, ale też ple re -

zy), pa le niem pa pie ro sów w sa mo -
lo tach i te le fo na mi z tar czą. „Ope -
ra cja Ar go” zo sta ła też na krę co na
w sty lu fil mów z tam te go cza su – jak
„Wszy scy lu dzie pre zy den ta” ob raz
jest lek ko ziar ni sty i na wet lo go wy -
twór ni War ner Bros. po cho dzi z epo -
ki. Świet nie też spraw dza się po mysł,
by na pię cie zwią za ne z wy da rze nia -
mi w Ira nie roz ła do wy wać scen ka -
mi ze Sta nów. Tam, na wschod nim
wy brze żu, szef Men de za z CIA Jack
O’Do nnell (Bry an Cran ston) to czy
wal kę z biu ro kra cją, a na za chod nim
Sie gel i Cham bers świet nie się ba -
wią w swo im to wa rzy stwie, do da jąc
fil mo wi nie co ko miz mu. 

Wcią ga ją cy i in te li gen tny film Af -
f lec ka nie co ubar wia fak ty, do da jąc
a to wą tek ro dzin ny głów ne go bo ha -
te ra (bez te go ame ry kań ski film obyć
się nie po tra fi), a to zbyt sen sa cyj ne
za koń cze nie, ale oglą da się go z przy -
jem no ścią. Oprócz opo wie ści o od wa -
dze Men de za jest też „Ope ra cja Ar -
go” wiel kim hoł dem dla fil mu ja ko ta -
kie go. W jed nej z osta t nich scen wą -
sa ci irań scy straż ni cy na lot ni sku jak
ma li chłop cy prze ka zu ją so bie z rąk
do rąk sto ry bo ar dy „Ar go”, ży wio ło -
wo dys ku tu jąc i ge sty ku lu jąc, wczu -
wa jąc się w atmo s fe rę fil mu, któ ry ni -
gdy nie po wstał. 

Ma ja Sta ni szew ska

Hol ly wo od na ra tu nek 

Ben Affleck jako agent CIA, który pod przykrywką kręcenia filmu, chce uwolnić zakładników
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KREDYTY BANKOWE
180 000 zł w 60 minut

20 000 zł na oświadczenie
DLA FIRM - HIPOTEKA - SAMOCHODOWE

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

www.kredyt1.pl
32206032 32228470

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń: 

668 681 912668 681 912

Profi Credit
32200336

NOWA PLATFORMA KREDYTOWA
æ GOTÓWKOWY do 100 tys.
æ KONSOLIDACYJNY

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

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

32219325

Praca dodatkowa 

w branży finansowej! 

Wysokie zarobki! 

Bezpłatnie szkolenia!  
Mile widziani: emeryci, renciści, 

osoby pracujące, studenci, uczniowie.

Zadzwoń 668 681 902
32220118

Masz problem z rzuceniem palenia?

Dzwoniąc pod numer telefonu 

801 108 108, uzyskasz pomoc!

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym: 

pon.-pt. 11.00-19.00.

Zadzwoń!

Razem ze specjalistą zaplanuj rozstanie

z papierosem!
32219560

serwisKRSekspert
KANCELARIA CZERNIAKOWSKA

Porady z Prawa Gospodarczego od 49 zł.

ul. Czerniakowska 145 lok. 1

22 841 20 26 / 888 602 603

www.kancelariaczerniakowska.pl

32163084

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

• konsultacje psychologiczne 
• pomoc w: depresji, nerwicy, 

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

PSYCHOLOG

32201176

æ Kredyty Gotówkowe - duża gotówka na mały procent

æ Konsolidacyjne - spłata innych kredytów + gotówka od ręki

æ Pożyczki Chwilówki - gotówka w 15 minut

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

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

Wie le  banków
w jednym miejscu

3221932832225073

31533687

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń: 

668 681 901668 681 901

Profi Credit
32172089

DLA TAXI I FIRM NA KARCIE 
PODATKOWEJ

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

KREDYTY BANKOWE
także na oświadczenie

akceptujemy wszystkie źródła dochodu

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

32207454

3 minimum formalności

3 kredyty na oświadczenie

3 długi okres kredytowania

BEZPIECZNY KREDYT!!!

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

32218115

31481944

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

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

KREDYTY TRUDNE 
PROFESJONALNIE!!!

UL. MARSZAŁKOWSKA 34/50
(WEJŚCIE OD PODWÓRZA)

32180926

PSYCHOTERAPIA
- pomoc psychologiczna   

- psychoterapia indywidualna
- leczenie lęków, depresji, nerwic

Tel. 509 237 229  
www.anigra.pl

32200034

32171718

R E K L A M A
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*Sce na rzy sta cier pią cy na brak we -
ny, dwóch po ry wa czy psów i wła ści -
ciel słod kie go psa shih tzu, któ ry na
nie szczę ście ca łej trój ki oka zu je
się… nad u ży wa ją cym prze mo cy gan -
gste rem – w ki nach cze ka na wi dzów
nie źle za krę co nych „7 psy cho pa tów” 

Mar ty, sym pa tycz ny, choć nad u ży wa -
ją cy al ko ho lu sce na rzy sta, prze ży wa
kry zys twór czy: ślę czy nad hi sto rią
o ty tu ło wych sied miu psy cho pa tach
i nie mo że ru szyć na przód. Naj lep szy
przy ja ciel pod rzu ca mu ko lej ne po -
my sły, któ re – co oka że się do pie ro
póź niej – nie są wca le aż tak oder wa -
ne od rze czy wi sto ści, jak by się mog -
ło wy da wać. 

Dla re ży se ra Mar ti na McDo nag ha
to ide al ny pre tekst do się gnię cia po
for mu łę fil mu w fil mie (czy na wet fil -
mu w fil mie o fil mie) i po dzie le nia się
z wi dzem roz ter ka mi do ty czą cy mi
włas nych zma gań z fil mo wą ma te rią.
Oglą da my więc ko lej ne wer sje tych sa -
mych hi sto rii z róż ny mi za koń cze nia -
mi, prze pla ta ne z głów nym wąt kiem
roz gry wa ją cym się wo kół… po rwa nia
pew ne go psa. Trud no się po ła pać? Spo -
koj nie, w tym po stmo der ni stycz nym
sza leń stwie jest na szczę ście me to da.

Ów przy ja ciel głów ne go bo ha te ra,
pró bu ją cy mu po móc w pi sa niu sce -
na riu sza, to na rwa ny Bil ly –bez ro bot -
ny ak tor, któ ry wraz ze swo im wspól -
ni kiem Han sem trud ni się psim kid -
na pin giem. Pew ne go dnia po ry wa ją
pu pi la bez względ ne go gan gste ra: wy -
ma chu ją cy gna tem Char lie zro bi
wszyst ko, by od zy skać uko cha ne go
czwo ro no ga i uka rać wszyst kich ma -
cza ją cych pal ce w je go znik nię ciu.
I wte dy do pie ro za czy na się dziać. Po -
trak to wa na z przy mru że niem oka fa -
bu ła ob fi tu je w za ska ku ją ce zwro ty,

ory gi nal nie po da ne fil mo we cy ta ty
i bły skot li we dia lo gi, a ab sur dal nym
wy głu pom to wa rzy szą bru tal ne sce -
ny prze mo cy. O dzi wo w „7 psy cho pa -
tach” na wet przy dłu gie mo no lo gi eks -
cen trycz nych bo ha te rów ma ją swój
urok. McDo nagh wy ko rzy stu je ogra -
ne sche ma ty sen sa cyj no-kry mi nal nej
far sy, by na gle prze ła mać kon wen cję
nie spo dzie wa ną kon cep cją fa bu lar ną. 

Lecz nie wszyst ko re ży se ro wi wy -
cho dzi. Cza sem ma się wra że nie, że
przed o brzył, prze sad nie na war stwia -
jąc zwa rio wa ną fa bu łę. Na szczę ście
McDo nagh mo że po le gać na ob sa dzie.
Sam Roc kwell szar żu je ja ko Mar ty,
Chri stop her Wal ken wcie la się w nie -
po ko ją co spo koj ne go Han sa, a Wo o -
dy Har rel son ide al nie pa su je do ro li
Char lie’ego. W tej sy tu a cji Co lin Far -
rell, bę dą cy tu al ter ego re ży se ra, usu -
wa się na dru gi plan.

„Ta ran ti no spo ty ka bra ci Coen” – na -
pi sał o „7 psy cho pa tach” je den z re -
cen zen tów, co dy stry bu tor wy ko rzy -
stał ja ko chwyt li we ha sło pro mo cyj -
ne. I słusz nie. Z dru giej stro ny, McDo -
nagh móg łby się za to po rów na nie ob -
ra zić. Ir lan dczyk nie pró bu je bo wiem
pod ra biać ni czy je go sty lu, lecz uni -
kając pro stych roz wią zań na rra cyj -
nych kon sek wen tnie two rzy włas ny
styl, z kli ma tem pod szy tym czar nym
hu mo rem i ma ka bre ską. Pol scy wi -
dzo wie mo gli go już po sma ko wać
w ki nie – za spra wą „Naj pierw strze -
laj, po tem zwie dzaj” o dwóch za bój -
cach wy sła nych po spar ta czo nej ro -
bo cie do Bru gii na przy mu so we wa -
ka cje. Z po wo dze niem wy sta wia no
u nas też sztu ki McDo nag ha, by
wspom nieć tyl ko „Po rucz ni ka z Inis -
hmo re” czy „Po du szy cie la”. Trud no
o lep szą re ko men da cję.

Piotr Gusz kow ski

Bierz psa i w no gi! 

*A i tak naj waż niej szy jest dziel ny
chło piec, sie ro ta w ner dow skich
oku la rach, któ ry ucie ka z obo zu har -
cer skie go, by za brać uko cha ną w peł -
ną nie bez pie czeństw pod róż po ty -
ciej wy sep ce u wy brze ży No wej An -
glii. Pod na mio tem i w ka nu, przy
dźwię kach fran cu skie go mak si sin -
gla z epo ki i przy czy ta nych na głos
baś niach, w le sie, na skał kach, sło -
necz nej pla ży na zwa nej Mo on ri se
Kin gdom i w stru gach apo ka lip tycz -
nej ule wy ro ze gra się hi sto ria mi łos -
na jak u do ro słych. Są jak Ro meo
i Ju lia, Tri stan i Izol da. Pa ru ska u -
tów pod do wódz twem ko men dan ta
Nor to na, pę dzą cy po bez dro żach
(do słow nie – dróg nie ma) sze ryf Wil -
lis, ro dzi ce dziew czy ny: Mur ray
i McDor mand, opie kun ka so cjal na
Swin ton, a w koń cu tak że sza lo ny
ko men dant dru gie go obo zu Ke i tel
wraz z cia po wa tym po moc ni kiem
Schwartzma nem roz pocz ną po szu -
ki wa nia i po ścig. 

Ma my rok 1965 – i re ży ser, osta t nio
ba wią cy się w ku kieł ko wą ani ma cję
w fan ta stycz nym „Fan ta stycz nym
Pa nu Li sie” – oczy wi ście przyj mu je
od po wied nio słod ką sty li sty kę i sce -
no gra fię. Mi mo na tło ku gwiazd to
ki no An der so now skie, nie hol ly wo -
odz kie. Film otwie rał fe sti wal w Can -
nes, w Sta nach po cząt ko wo po ja wił
się w mi kro dy stry bu cji, właś nie
otrzy mał pięć no mi na cji do In de -
pen dent Spi rit Award. Jest mi kro -
kos mos uczuć i zda rzeń („Pod wod -
ne ży cie ze Ste ve’em Zis sou”, „Po -
ciąg do Dar je e ling”), mo tyw roz pa -
du ro dzi ny („Ge nial ny klan”, „Po -
ciąg...”), jest na wet mar twy pies
(znów „Ge nial ny...”). Jest je go współ -
pra cow nik i współ sce na rzy sta Ro -
bert Cop po la (syn Fran ci sa For da).
A prze de wszyst kim są ta lent i nie -
pow ta rzal ny styl, któ re poz wa la ją
re ży se ro wi za trud nić ple ja dę gwiazd
za pół dar mo (bu dżet pro duk cji: 
16 mln dol). Mur ray za grał u We sa

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 brać mi), Ti ma Bur to na, Ji ma

Jar musc ha, bra ci Coen, Qu en ti na
Ta ran ti no... Ulu bio na pół ka ki no ma -
na – ame ry kań skie ki no au tor skie.

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

Fan ta stycz ny świat
We sa An der so na 
W obsadzie „Kochanków z księżyca. Moonrise Kingdom” znajdziemy
Edwarda Nortona, Bruce'a Willisa, Billa Murraya, Harveya Keitela, Jasona
Schwartzmana, Frances McDormand i Tildę Swinton!

*Wzią wszy pod uwa gę po pu lar ność
pro gra mów, sta cji te le wi zyj nych, blo -
gów, czy na wet im prez ku li nar nych,
fil mów na ten te mat po wsta je za -
ska ku ją co ma ło. „Tam, gdzie ros ną
grzy by” hoł du je idei slow fo od.
W przy jem ny spo sób, cha rak te ry -
stycz ny dla ame ry kań skie go ki na
nie za leż ne go 

Na wet nie ty le slow fo od (go to wa nie
po ja wi się w dru giej czę ści fa bu ły),
ile da lej, głę biej – to hołd zło żo ny idei
ży cia z da rów na tu ry. Pa ra utrzy mu -
je się ze zbie ra nia rzad kich, czy li dro -
gich grzy bów, któ re sprze da je man -
hat tań skim skle pom i knaj pom. Se -
zon już za na mi, moż na od świe żyć
wspom nie nia z la su, po zna jąc nie sa -
mo wi te ga tun ki, szcze gó ło wo opi sy -
wa ne wi dzo wi przez chło pa ka wrzu -
ca ją ce go pięk ne oka zy do me ta lo we -
go ko szy ka. Lu cien (Ja son Cor tlund,
tak że sce na rzy sta i współ re ży ser) jest
ma nia kiem, ide a li stą nie sko rym do
kom pro mi sów. Ży wi się tym, co znaj -
dzie w zie mi i zło wi w wo dzie, go niąc
se zon na grzy by na opa rach ben zy -
ny. Gdy je go żo na, któ rej znu dzi się
włó czę go stwo na kra wę dzi bie dy,
otrzy ma pro po zy cję in trat nej pra cy

kucharki w faj nej re sta u ra cji, nie
zmar nu je szan sy na lep szy byt. „Po -
wi nie neś do ros nąć” – rzu ci naj o krut -
niej sze sło wa, ja kie mo że usły szeć
męż czyz na. W ten spo sób hip ster ski
film dla grzy bo fi lów roz wi ja się w po -
waż niej szą roz praw kę o mło dym
związ ku, za zdro ści, nie za leż no ści,
o świe cie... Na hip ster kę moż na się
zży mać – rze czy wi ście naj le piej oglą -
dać to w Lu nie, bo bli sko pl. Zba wi -
cie la – ale po co? To lek ki, zie lo ny, ni -
sko bu dże to wy, bez kom pro mi so wy
fo od mo vie pod mą drym ha słem:
„Po lo wa nia na grzy by nie przy spie -
szysz”.

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

Eko hip ster kie ki no 
*Czte ry hi sto rie uka zu ją ce Bel grad.
Ro do wi ci miesz kań cy chcie li by się
wresz cie stąd wy rwać, a przy jezd ni
się w nim za ko chu ją (i w za ska ku ją -
co go ścin nych bel grad czy kach), więc
pra gną zo stać tu na za wsze 

W kli mat „Prze wod ni ka po Bel gra -
dzie z pio sen ką we sel ną i po grze bo -
wą” ni czym w grec kiej tra ge dii wpro -
wa dza nas nie ty po wy chór. Ze śpie -
wa ne go prze zeń ref re nu – po trak to -
wa ne go na szczę ście z przy mru że -
niem oka – do wia du je my się, jak to
po wie lu la tach ści słej izo la cji sto li -
ca Ser bii otwie ra się po now nie na
świat: chce być miej scem spot kań
i łą czyć tra dy cję z no wo czes no ścią.
To tyl ko przy gryw ka do czte rech no -
we lek uka zu ją cych ko lej ne sta dia
związ ku – od za ko cha nia po mał żeń -
stwo. 

Na ekra nie pod glą da my pa ry, z któ -
rych jed na oso ba jest ob co kra jow -
cem, dru ga bel grad czy kiem. To iro -
nicz ne lo ve sto ry wy pa da jed nak
bar dzo nie rów no. Mam wra że nie,
że re ży ser Bo jan Vu le tić do pie ro
w po ło wie ła pie wła ści wy rytm. Pe -
ry pe tie nie miec kie go biz nes me na
tu rec kie go po cho dze nia pod ry wa -

ne go w ba rze przez Ser bkę, a tak że
sza lo na hi sto ria ser bsko-chor wac -
kiej pa ry po li cjan tów, któ rej tuż
przed ślu bem zbie ra się na szcze -
rość, re kom pen su ją nie do stat ki pier -
wszych dwóch roz dzia łów. Ma ją
w so bie tro chę ta jem ni cy, coś in try -
gu ją ce go, zo sta ły w koń cu opo wie -
dzia ne z bał kań skim tem pe ra men -
tem.

W ten spo sób film ja ko ca łość przy -
po mi na kie szon ko wy prze wod nik po
Bel gra dzie, z któ re go ktoś wy rwał
pa rę kar tek z cał kiem istot ny mi in -
for ma cja mi, lecz do pi sał bar wne ane -
gdo ty o miej scach rzad ko od wie dza -
nych przez tu ry stów, gdzie moż na
po czuć praw dzi we go du cha mia sta.
Nie ste ty, do pi sał ich zbyt ma ło. 

Piotr Gusz kow ski 

Sza lo na mi łość po bał kań sku 

Z tą ob sa dą cze ka nas przy jem na wy pra wa w co raz bar dziej chło pię cy świat An der so na 
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„Przewodnik po Belgradzie...” Bojana Vuleticia ogląda się jak przewodnik

kieszonkowy po mieście 
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Baś nie An der so na 
(wy bór) 

Fan ta stycz ny Pan Lis, 2009

No mi no wa na do Osca ra lal ko wa ani-

 ma cja po klat ko wa. Ekra ni za cja baj ki

Ro al da Dah la to film bar dziej dla do-

 ro słych niż dzie ci. O tym, jak cięż ko

być gło wą (za miesz ka łej w drze wie)

ro dzi ny. Gło sów uży czy li: Clo o ney,

Stre ep, Schwartzman, Mur ray, Da foe

i Owen Wil son. 

Po ciąg do Dar je e ling, 2007

Od u rze ni hin du ski mi le ka mi, ob ła -

do wa ni wa li za mi (za pro jek to wa ny mi

przez Mar ka Ja cob sa dla Lo u is Vu it -

ton) trzej bra cia po szu ku ją mat ki,

któ ra w In diach do zna ła ol śnie nia.

Gdy wy le cą z po cią gu, po zna ją kraj

i sie bie wza jem. Gra ją: Wil son, Bro -

dy i Schwartzman. Mur ray tyl ko epi-

 zo dycz nie.

Pod wod ne ży cie ze Ste ve’em

Zis sou, 2004

Czy li z Bil lem Mur ray em, eks cen -

trycz nym ka pi ta nem Ne mo XXI w.,

gas ną cą oce a no gra ficz ną gwia zdą

te le wi zji. Aktor na po wierz chni do ko -

nu je waż niej sze go od kry cia niż pod

wo dą. Że ma świet ne go sy na Owe -

na Wil so na.

Ge nial ny klan, 2001

An der son prze kła da na ję zyk ko me dio -

wy tra u mę roz wo du swo ich ro dzi ców,

zdo by wa jąc pier wszą no mi na cję do

Osca ra. W skład osob li wej ro dzi ny Te-

 nen ba u mów wcho dzą m.in.: Hac kman,

Stil ler, Pal trow i Wil son (chodzi o Lu-

ke’a). Choć je go bra ta Owe na – oraz

Bil la Mur raya – też tu zo ba czysz. fig



1 WA

15metro@agora.pl
Listy piszcie

w kinach

PIĄTEK–NIEDZIELA 30 LISTOPADA – 2 GRUDNIA 2012

Imieniny obchodzą: Andrzej, Konstanty, Natalia, Edmund, Paulina, Balbina

*Na na ma lo wa nym ko lo ra mi tę czy
przed mie ściu miesz ka nie sfor ny Er -
nie, wiel bi ciel de sko rol ko wych akro -
ba cji, je go młod sza sio stra Ju lia i spo -
koj ny przy ja ciel Max. Pew ne go dnia
bu szu jąc w ga ra żu za przy jaź nio ne go
wy na laz cy dzie cia ki nie chcą cy uru -
cha mia ją we hi kuł cza su i co fa ją się o...
65 mln lat. Tra fia ją w sam śro dek gnia -
zda ty ra no za u ra, ale naj groź niej szy

z ist nie ją cych dra pież ców za miast ich
zjeść, bie rze je za swo je świe żo wy klu -
te mło de. Dzie cia ki świet nie ba wią się
w epo ce ju raj skiej. Tyl ko że mu szą zna -
leźć spo sób, że by wró cić do do mu, za -
nim z dru gie go ja ja wy klu je się ich
głod ne przy rod nie ro dzeń stwo. Jak
te go do ko na ją? Zo bacz cie w ki nie
w trój wy mia ro wej kre sków ce „Di no
ma ma”. pcm

Di no za u ry rzą dzą

*„Tyl ko nie mi łość” mak sy mal nie
po pra wi ło mi hu mor w desz czo wy
wie czór. Fran cu ska ko me dia ro man -
tycz na o po szu ki wa niu mi ło ści, ale
peł na pod pa leń, stłu czek oraz nie -
spo dzie wa nych aler gii, poz wa la na
chwi lę od zy skać lek kość by tu

Mi mo że film tra fia na pol skie ekra ny
kin w nie speł na dwa la ta po świa to wej
pre mie rze, do brze, że jed nak jest. Za -
do wo li i tych po szu ku ją cych, i tych
z wie lo let nim sta żem w związ ku – je -
śli chcą mi łe go, nie zo bo wią zu ją ce go,
ale też nie poz ba wio ne go iro nii ki na. 

Ju lien z po wo dze niem pro wa dzi
w Pa ry żu psy cho lo gicz ną prak ty kę.
Je go te ra pia par, choć kon tro wer syj -
na – bo po le ga m.in. na ob rzu ca niu par -
tne ra obel ga mi – dzia ła. Jak to jed nak
w ko me diach ro man tycz nych by wa,
sam te ra pe u ta z mi ło ścią ma ogrom -
ne prob le my. Ale nie dla te go, że za du -
żo ga da o Fre u dzie na ran dkach i nie
jest zbyt przy stoj ny. Po pro stu przy -
no si swo im dziew czy nom pe cha. Kie -
dy ja ko na sto la tek pró bu je pier wsze -
go po ca łun ku ze szkol ną mi ło ścią, nie -
mal po zba wia ją „je dy nek”. Li ce al ne
za ko cha nie koń czy się po pa rze niem
trze cie go stop nia po ślad ków ko le żan -
ki, z któ rą od ra biał lek cje. Ko lej ne
dziew czy ny al bo ła mią koś ci, al bo do -
sta ją aler gii na je go śli nę. Ża den ze
związ ków Ju lie na nie trwa dłu żej niż
dwa ty god nie. Po ża ry, zła ma nia, po -
śli zgi i wy wrot ki są jak z „Głu pie go
i głup sze go”, co na film wpły wa na -
praw dę do brze, bo zdej mu je z ko me -
dii okrop ny cię żar ro man tycz no ści.
Na mo im se an sie pu blicz ność na prze -
mian śmia ła się z opa łów lub wo ła ła
z prze ję ciem „O, mat ko!”.

Mi łos ny pech nie opusz cza Ju lie na,
gdy spo ty ka prze pięk ną panią ar chi -

tekt. Jo han na tra fia na je go ko zet kę
z par tne rem, ale wie czo rem, „w ra -
mach te ra pii”, pi je tu zi ny ka mi ka dze
z psy cho lo giem. Nie trud no prze wi -
dzieć, że po sza lo nej no cy pój dą na
ran dkę. Ju lien prze mó wi po ko re ań -
sku, bę dzie szar man cki, do wcip ny i za -
po bie gli wy (gdzie kol wiek się nie znaj -
dą, do świad czo ny męż czyz na bę dzie
chro nił Jo han nę przed ogniem, wo dą
i po wie trzem). – Czu ję się przy nim ta -
ka bez piecz na – zwie rza się ko le żan -
ce. Pó ki nie od wie dzi ro dzi ców Ju lie -
na. Na wsi zda rzy się ma ły „ar ma ged -

don”, po któ rym za cznie się po waż nie
za sta na wiać nad no wą re la cją. Do te -
go kil ka po waż nych prob le mów w pra -
cy – choć by po ka za nie za miast pro jek -
tów wi bra to ra, i Jo han na zro zu mie,
że to nie świat sprzy siągł się wo bec
niej...

Co zro bi Ju lien po utra cie uko cha -
nej, zo bacz cie sa mi. Mi mo wie lu slap -
stic ko wych sy tu a cji żar ty in te li gen -
tnie ba wią, a przed za krę co ną wy o -
braź nią twór ców czap ki z głów. Bo do -
bra roz ryw ka to rzecz świę ta.

Edy ta Błasz czak

Mi łość? Co za pech!

Trwa sprzą ta nie ma ga zy nów fir my
pro du cen cko-dy stry bu cyj nej SPI. Po
sła bym „Ko mi sa rzu Blon dzie” i ma ją -
cej pe wien urok „Ko bie cie z Pią tej
Dziel ni cy” przy szła po ra na na krę co -
ną trzy la ta te mu te o re tycz nie ko me -
dię „Od peł ni do peł ni”. Nie jest to
praw dzi wy film, ale wy rób fil mo po -
dob ny, któ ry jed nak mo że mieć za ska -
ku ją co dłu gą da tę przy dat no ści do spo -
ży cia. A to dla te go, że za 20 lat bę dzie
ozdo bą fe sti wa li złych fil mów, po dob -
nie jak dziś jest nią choć by „Mi łość z li -
sty prze bo jów”. Hi sto ria wróż ki, któ -
ra nie wie rzy w cza ry (Ka ta rzy na Glin -
ka) i po słu gu ją ce go się prze sta rza łym
pal mto pem pod ry wa cza-na cią ga cza

(An drzej Nej man) da je się oglą dać tyl -
ko ja ko pa ro dia fil mu. O sce na riu szu,
re ży se rii czy na wet ba nal nej sce no -
gra fii (o sen sie nie wspo mi na jąc) pod -
czas pro duk cji te go dzie ła za pom nia -
no.

stan

90 mi nut bó lu zę bów
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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
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poleca
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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. 

*Już sta nę ła mie rzą ca „tyl ko” 27
me trów cho in ka na pla cu Zam ko -
wym. 1 grud nia za świe cą się na niej
ozdob ne lam pki, a ko lo ry tu na bie rze
też świą tecz nie ude ko ro wa ny Trakt
Kró lew ski. Z tej oka zji Sto łecz na
Estra da szy ku je ma ra ton kon cer to -
wy 

O go dzi nie 16 za koń czy się wiel kie od -
li cza nie do roz po czę cia „Wiel kiej Ilu -
mi na cji”, kie dy wty czka po wę dru je
do gniazd ka, a ca ły plac Zam ko wy eks -
plo du je fe e rią ko lo rów. Gdy war sza -
wia cy na sy cą spoj rze nia ma gią barw
i po czu ją atmo s fe rę nad cho dzą cych
świąt, na sce nę wy bie gną na si ar ty ści
i ar tyst ki, by roz po cząć mu zycz ne wi -
do wi sko. Gwia zdą wie czo ru bę dzie
An drzej Pia secz ny, któ ry za śpie wa
swo je naj wię ksze prze bo je i zu peł nie
dzie wi cze pio sen ki z no wej pły ty „Zi -
mo we pio sen ki”. Ale chło dem nie po -
wie je, o co po win na za dbać Ania Ru -
so wicz i jej go rą cy big-be at. Wysoką
tem pe ra tu rę pod trzy ma ją wy stę py
Na ta lii Ku kul skiej i Ku by Ba da cha. So -
li stów mo że za ka so wać te le wi zyj ny
chór z pro gra mu „Mam ta lent”, czy li
So und&Gra ce.

Już po raz czwar ty sto li ca roz bły ska
świat ła mi i za pa da na przed świą tecz -
ną go rą czkę. Ogrom na cho in ka po stoi
na pla cu Zam ko wym do 2 lu te go (i na
ten czas za pew ne przy ćmi pal mę za -
tknię tą na ron dzie de Ga ul le’a), ale pre -
zen ty od Świę te go Mi ko ła ja bę dzie
moż na od bie rać tyl ko w dniu jej uro -
czy ste go przy bra nia.

Kon rad Woj cie chow ski 

Wiel ka cho in ka i mu zycz ny kwiat sto li cy 

me tro pa tro nat 

BA RAN 21.03-19.04 Uczu cie roz kwit nie

na do bre, przy go tuj się na kon kret ne za pro -

sze nia. Etap ki na i spa ce rów już jest za wa -

mi, nie uda waj więc za sko cze nia, kie dy do -

sta niesz za pro sze nie na przy go to wa ną przez

uko cha ną oso bę ko la cję.

BYK 20.04-20.05 Naj le piej zro bisz, je że li

prze zwy cię żysz swo je le ni stwo i wy ko nasz

su mien nie wszyst kie za pla no wa ne spra wy.

BLIŹ NIĘ TA 21.05-21.06 Bu szu jąc dzi siaj

po skle pach, nie bę dziesz móc opa no wać

się przed wy da wa niem swo ich osz częd no -

ści. Być mo że na wet w ruch pój dzie kar ta

kre dy to wa.

RAK 22.06-22.07 Mu sisz po móc ko muś,

ko mu bra ku je po sia da nej przez cie bie wie -

dzy. Two je umie jęt no ści oka żą się nie zbęd -

ne do roz wią za nia je go prob le mu.

LEW 23.07-22.08 Spra wa, któ ra nie da wa -

ła ci spo ko ju, wresz cie znaj dzie swo je wy -

jaś nie nie. Ka mień spad nie ci z ser ca.

PAN NA 23.08-22.09 Weź coś na uspo ko -

je nie przed wyj ściem z do mu, bo wiem szan -

sa na to, że stra cisz dziś pa no wa nie nad

so bą, jest ogrom na. Coś pój dzie nie po two -

jej my śli.

WA GA 23.09-22.10. Ta zna jo mość nie prze -

szła jesz cze żad nej pró by. Być mo że nie dłu -

go bu rzo we chmu ry za kry ją słoń ce i bę dzie -

cie mu sie li upo rać się z pier wszy mi prob le -

ma mi.

SKOR PION 23.10-21.11 Awan su jesz w naj -

bliż szym cza sie, jed nak zmia na w hie rar chii

za wo do wej po cią gnie za so bą tak że pew ne

ne ga tyw ne kon sek wen cje.

STRZE LEC 22.11-21.12 Trze ba się gnąć

głę bo ko do wi zy tow ni ka, przy jrzeć adre sy

i te le fo ny sta rych zna jo mych. Wśród osób,

któ re kie dyś by ły ci bli skie, jest ktoś, kto

mo że po móc w two jej obec nej sy tu a cji.

KO ZIO RO ŻEC 22.12-19.01 Roz pie rać cię

bę dzie nad miar wi go ru i ener gii, to do brze.

Ale uwa żaj, że by nie prze kształ ci ło to się

w bra wu rę.

WOD NIK 20.01-18.02 Je że li two je pla ny

od ja kie goś cza su by ły zwią za ne z moż li wo -

ścią pra cy za gra ni cą, to otrzy masz właś nie

ta ką, bar dzo in te re su ją cą pro po zy cję.

RY BY 19.02-20.03 Je śli je steś sa mot na

i ma rzysz o trwa łym związ ku, nie cze kaj, aż

ten ktoś od naj dzie cię w ja kimś nie praw do -

po dob nym, od o sob nio nym miej scu. 

Poznaj szczegóły przepowiedni

Wyślij SMS o treści METRO

na numer 72020 (2,46 zł z VAT) 

horoskop

odpręż się

Ka li na to pięk na trój -

ko lo ro wa ko te czka

uro dzo na w po ło wie

ma ja. Mix bie li, ru do -

ści i bu re go. Po trze -

bu je kon tak tu z czło -

wie kiem, chęt nie się

ba wi. Ślicz nie ko rzy sta z ku wet ki. Szu -

ka do mku „nie wy cho dzą ce go”. Jest za -

szcze pio na i odro ba czo na.

tel. 506 143 042, War sza wa

Wię cej zwie rza ków Ca fe a ni mal.pl 

adop tuj zwie rza ka 

K
U

B
A
 A

TY
S

/
A
G

Na ta lio z WWA, „Wol ny czło wie ku”,

ju trzej sza so le ni zan tko i wła ści ciel ko

Li bry. Speł nie nia wszyst kich ma rzeń

i du żo, du żo szczę ścia i oczy wi ście

mam na dzie ję, że się nie dłu go spot ka -

my i coś się wy da rzy... Krzysz tof 

Anet ko, dzię ku jeę Ci za co dzien ne

czy ta nie ho ro sko pu w „Me trze”.

Dzię ki To bie wie my, co cze ka nas każ -

de go dnia. Szer lok Pio truś i Ta de usz

Wot son

Kur tiak i Ley Wy daw nic two Ar ty -

stycz ne pro si o kon takt oso bę, któ ra

za ku pi ła w paź dzier ni ku na War szaw -

skich Tar gach Sztu ki, dwie książ ki ar ty -

stycz ne, wy da ne na czer pa nym pa pie -

rze. Po da na zo sta ła za wy so ka ce na.

Nad wyż ka (500 zł) do ode bra nia do

2.12. na Tar gach Książ ki Hi sto rycz nej,

na Zam ku Kró lew skim w Ar ka dach Ku -

bic kie go, STO I SKO NR 72.

Ku mi lusz ka, z oka zji 18. uro dzin

ży czę Ci, abyś z każ dym no wym

dniem po dej mo wa ła ta kie de cy zje, któ -

re do pro wa dzą Cię do wy ma rzo ne go

ce lu… abyś nie stra ci ła po go dy du cha

i wia ry we włas ne moż li wo ści… aby

Two je ży cie by ło ra dos ne, a kło po ty zni -

ka ły wraz z za cho dzą cym słoń cem...

Edy ta

po daj da lej 

32206529
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do 6 lat 

DZIEW CZYN KI 

Dla ma łej ko biet ki 

Ze staw pięk no ści z to a let ką Agat ka
fir my In ter ko bo za wie ra wszyst ko,
co po trzeb ne mło dej da mie, aby za -
dbać o uro dę. Nie wiel ki sto li czek z lu -
strem w kwia to wej ra mie po mie ści
nie zbęd ne do łą czo ne do kom ple tu
ak ce so ria: spin ki, frot ki, opa ski, grze -
bień, szmin ki, f la ko ni ki na per fu my,
a na wet pil ni czek do paz nok ci. Wy -
star czy wcis nąć spe cjal ny przy cisk,
by roz leg ła się na stro jo wa mu zy ka.
To a let ka nie ma ostrych ele men tów.
Dla dzie ci od 3 lat. Ce na ok. 70 zł. 

Lo do wy de ser z cia sto li ny 

Dzię ki Ma gicz nej lo dziar ni fir my
Has bro każ dy ma szan sę spró bo wać
swo ich sił ja ko cu kier nik. Wy star -
czy wło żyć ko lo ro wą pla stycz ną ma -
sę, czy li cia sto li nę Play-Doh do spe -
cjal nej ma szyn ki do lo dów. Od po -
wied nio ufor mo wa ny de ser po le wa
się bar wną war stwą za po mo cą do -
zow ni ka i ozda bia po syp ką. Go to wy
przy smak po da je się w wa fel ku al -

bo ku be czku. Do ze sta wu do łą czo -
ne są tak że ły że czki i fo rem ki. Dla
dzie ci od 3 lat. Ce na ok. 90 zł.

Na u ka z Hel lo Kit ty 

Sym pa tycz ny plu szo wy ko tek Hel lo
Kit ty fir my Cle men to ni śpie wa we so -
łe pio sen ki, za da je dziec ku py ta nia,
za chę ca do wy ko ny wa nia róż nych
czyn no ści, a przy oka zji uczy cy fe rek,
li te rek i na zy wa nia ko lo rów. Zwie rząt -
ko ma mi ły i ła god ny głos. Je śli przez
dłuż szy czas dziec ko nie ba wi się kot -
kiem, ten au to ma tycz nie prze cho dzi
w stan uśpie nia i osz czę dza ba te rie.
Dla dzie ci po wy żej 6. mie sią ca. Za si -
la nie: 2 ba te rie 1,5 V AAA/LRO3 (do łą -
czo ne do ze sta wu). Ce na ok. 100 zł.

CHŁOP CHŁOP CY CY 

Tab let dla naj młod szych 

Pol sko-an giel ski in te rak tyw ny Tab let
Smi ly fir my ANEK z se rii Smi ly Play
po ma ga dziec ku w na u ce li te rek, cy -
fe rek, ko lo rów i kształ tów oraz wpro -
wa dza w świat zwie rzą tek i in stru men -
tów mu zycz nych. Po usły sze niu py ta -

nia ma luch mu si na cis nąć wła ści wą
ikon kę na ekra nie do ty ko wym. Op cje
ję zy ka zmie nia się przez na ciś nię cie
fla gi. Tab let ma wy mia ry: 20x20x4 cm.
Dla dzie ci po wy żej 18 mie się cy. Za baw -
ka wy ma ga dwóch ba te rii ty pu AAA
(1,5 V) – do łą czo ne. Ce na ok. 70 zł. 

Dla mło de go kon struk to ra 

Wiel ka Księ ga Mo de li Le go wy daw -
nic twa Ame et to ra ry tas dla tych, któ -
rzy chcą two rzyć co raz to no we kon -
struk cje z kloc ków. Za wie ra po nad 500
po my słów, wska zó wek i po rad stwo -
rzo nych przez fa nów Le go, któ re po -
mo gą m.in. we wzno sze niu śred nio -
wiecz nych zam ków, bu do wa niu okrę -
tów lub stat ków kos micz nych. Dla
dzie ci od 4 lat. Ce na ok. 70 zł. 

Ukła dan ka z ma szy na mi 

Puz zle Bob Bu dow ni czy wy daw nic twa
Trefl są na ty le du że, że z ich uło że niem
po ra dzą so bie na wet naj młod si. Do pa -
so wy wa nie frag men tów uła twia ją rów -
nież pro ste wzo ry i wy raź ne ko lo ry. Na
ob raz kach sym pa tycz ny Bob iuśmiech -
nię te ma szy ny bu do wla ne. Dla dzie ci
w wie ku 3-4 lat. Ce na ok. 30 zł. 

6-12 lat 

DZIEW CZYN KI 

Kot ki-bły skot ki 

Srebr ne kol czy ki Yes w kształ cie ko -
tów to de li kat ny i dziew czę cy do da -
tek. Ozdo ba mo co wa na jest za po mo -
cą sztyf tu i wy ko na na ze sre bra pró by

0,925. Wy mia ry: sze ro kość 0,4 cm, wy -
so kość 1 cm. Ce na 45 zł. 

Przy ja ciel we fra ku 

Pod po ra dla gło wy, ozdo ba i... po wier -
nik se kre tów. Mię ciut ka po du cha Pin -
gu i no z Ho me&You w kształ cie pin gwi -
na w czer wo nym sza lu roz we se li po
cięż kim szkol nym dniu. Roz miar:
40x35 cm. Ce na 59 zł. 

Uczesz pie ska 

Uro czy Yorkshi re Te rier z se rii Chi Chi
Lo ve fir my Sim ba jest stwo rzo ny do
gła ska nia i cze sa nia. W kom ple cie tak -
że ak ce so ria fry zjer skie, np. spin ki, ko -
kar dki, gum ki do wło sów, grze by ki, lu -
ster ko, a tak że ró żo we ubran ko i dwie
za wiesz ki na szy ję. Roz miar za baw ki
ok. 25x20x15 cm. Ce na ok. 80 zł.

CHŁOP CY 

Kto pier wszy na me cie? 

Po nad sześć me trów to ru wy ści go we -
go, po któ rym mkną dwa sa mo cho dy

zna ne z pi xa row skiej baj ki „Au ta”, to
prze pis fir my Car re ra na do brą za ba -
wę. Po ja zdy ma ją do po ko na nia pro -
ste, za krę ty, pęt le, wer te py i do ły. Dwa
kon tro le ry pręd ko ści po ka zu ją, któ ra
z ma szyn by ła szyb sza. Sy stem to rów
wy ści go wych Car re ra GO!!! moż na
roz bu do wy wać, do ku pu jąc do dat ko -
we ak ce so ria. Roz miar to ru po zmon -
to wa niu 217 x 80 cm. Dłu gość to ru
6,2 m. Au ta w ska li 1:43. Dla dzie ci od
6 lat. Ce na ok. 360 zł.

Czer wo ny cza so mierz 

Ze ga rek Chal len ger mar ki Qu ik sil ver
z se rii Ju nior ma okrąg łą, czar ną tar -
czę, na któ rej umiesz czo no cyf ry w ko -
lo ro wych kwa dra tach. Ko per tę wy ko -
na no z mo sią dzu i sta li nie rdzew nej,
szkieł ko z mi ne ral ne go krysz ta łu, a pa -
sek w ko lo rze czer wo nym z po liu re -
ta nu. Ze ga rek jest wo dosz czel ny do 
5 ATM. Ce na ok. 160 zł. 

By ło so bie ży cie 

W edu ka cyj nej grze plan szo wej „By -
ło so bie ży cie” (wy daw ca Hip po cam -

To a let ka kon tra tor wy ści go wy 
Do świąt jeszcze chwila, ale mikołajki tuż-tuż. Mamy kilka prezentowych propozycji dla tych, którzy na odwiedziny brodacza 
z Laponii liczą naj bar dziej 

32205862
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Kup prezent juz dziś 
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pus) wy gry wa ten, kto zdo bę dzie sie -
dem że to nów z wi ze run kiem He mo.
Gra cze rzu ca ją kost ką, od po wia da ją
na py ta nia z dzie dzi ny zdro wia i wie -
dzy o ludz kim or ga niz mie, wal czą z wi -
ru sa mi i bio rą udział w po je dyn kach.
Dla 2-4 osób. Dla dzie ci od 7 lat. Ce na

ok. 90 zł.

Na sto lat ki 

DZIEW CZYN Y 

Za miast pod kła du 

To i krem, i pod kład, ale nie za sło ni
mło dej twa rzy war stwą cięż kiej ta pe -
ty. BB Be a u ty Balm Pre fec tor od Gar -
nie ra za ła twia za jed nym za ma chem
(maź nię ciem?) pięć po trzeb skó ry: na -
wil ża, wy rów nu je ko lor, za sła nia nie -

do sko na ło ści ce ry, roz świet la i chro -
ni przed pro mie nia mi UVA i UVB (filtr
SPF 15). Tub ka 50 ml kosz tu je ok.

20 zł. 

Dla tych, któ re tęsk nią za
„Zmierz chem” 

W księ gar niach od paź dzier ni ka ko -
lej na sa ga do po dusz ki, au to bu su, do -
kąd kol wiek. Co praw da w ro lach głów -
nych już nie wam pi ry, tyl ko ro bo ty, ale
nie zna czy to, że ich przy go dy nie przy -
spie szą czy tel ni czkom tęt na. Cin der,
ni to kop ciu szek, ni to cy borg, nie dość,
że za ko chu je się w przy stoj nym księ -
ciu Ka iu, to jesz cze mu si wal czyć
o przy szłość ga lak ty ki z bez li tos ną kró -
lo wą Lu ny. 

Na prze czy ta nie „Sa gi księ ży co wej.
Cin der” Ma ris sy Me y er jest jeszcze 

67 dni – wte dy ma się uka zać ko lej ny
tom (ca łość ma mieć czte ry czę ści,
w każ dej bo ha ter ka ni by nie co zna na
z baś ni, ale w nie baś nio wej sce ne rii).
W Sta nach „Cin der” to już best sel ler.
Wy daw nic two Eg mont Pol ska. Ce na

ok. 35 zł. 

Kot od Ka ty Per ry 

Ame ry kań ska pio sen kar ka pop wy -
pu ści ła na ry nek per fu my sy gno wa -
ne swo im na zwi skiem. W fio le to wej
bu te lecz ce z gło wą ko ta (jak że by ina -
czej? za pach na zy wa się Ka ty Per ry
„Purr”, czy li „Mrr”) jest słod ko i świe -
żo – kom bi na cja wo ni brzosk wi ni,
jabł ka, gar de nii i bam bu sa, jaś mi nu,
ró ży, fre zji, a na wet wa ni lii i ko ko su.
100 ml wo dy per fu mo wa nej kosz tu -

je ok. 100 zł. 

CHŁOP AKI

Mysz jak pier ścio nek 

Dla tych, któ rzy nie mo gą oder wać rąk
od kla wia tu ry, a nie prze pa da ją np. za
to uch pa dem w lap to pie. Mysz kom -
pu te ro wą za kła da się na pa lec wska -
zu ją cy i zbli ża do pła skiej po wierz chni.
Gry zoń ma oczy wi ście wszyst kie nie -
zbęd ne kla wi sze i scroll uła twia ją cy
prze glą da nie stron w sie ci. Do zna le -
zie nia w skle pach z ga dże ta mi i ser wi -
sach auk cyj nych (w wy szu ki war kę
wpi su je my np. „mysz na pa lec”). Ce -

na 30-40 zł. 

Bre lo czek z da ny mi

Pen dri ve EM TEC S100, choć nie wiel -
ki, ma cał kiem przy zwo i tą po jem ność
– 16 GB – wy star czy, by za brać ze so bą
ulu bio ne zdję cia, film z uro dzin lub
bar dzo waż ne da ne, np. po mo ce na u -

ko we dla zna jo mych. Dzię ki otwo ro -
wi w obu do wie moż na go bez prob le -
mów przy cze pić np. do klu czy lub
smy czy. Ce na ok. 40 zł. 

Eks tre mal ne fot ki 

Ka me ra Go Pro HD He ro 3 to urzą dze -
nia dla każ de go fa na spor tów eks tre -
mal nych. Jest od por na na wo dę, kurz,
wstrzą sy i ude rze nia. Dzia ła na lą dzie
i pod wo dą. Ro bi zdję cia (11 me ga pik -
se li) i na gry wa fil my w for ma cie HD.
Ce na ok. 1500 zł.

at, kwis, jar mar

1 WA
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kup prezent już dziś
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32214990

Stowarzyszenie
Rodziców i Przyjaciół

Dzieci i Młodzieży
z Wadą Słuchu

„Usłyszeć Świat”

prowadzi
akcję

zbierania
plastikowych

zakrętek.

Pieniądze ze
zbiórki zakrętek

w 100%
przeznaczamy

na rehabilitację
dzieci

niesłyszących. 

Nakrętki można
przywozić na adres

siedziby 
Stowarzyszenia
Usłyszeć Świat, 

ul. Kochanowskiego 22,
01-864 Warszawa

w godzinach 
9.00 – 17.00
każdego dnia

lub do punktów zbiórki
na terenie Warszawy.

Więcej informacji
na stronie 

www.uslyszecswiat.org.pl, 

tel. 605 582 603

32226157

R E K L A M AO G Ł O S Z E N I E - B E Z P Ł A T N E
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WAE 1

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

Ginekolog farmakologicznie 507 384 624 

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 

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

Dom Opieki RÓŻA Łomianki 22 751 61 57 

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

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 

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

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

Kupię każde, zwalniam z OC, 510 280 713 

Uszkodzone, zniszczone,785 450 565 

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

Wypożyczalnia samochodów 515 402 420 

Masażystkę na pryw. z zamiesz.530503732 

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

Aaaaaaaa Zatrudnimy DO SPRZĄTANIA 
z umiarkowaną niepełnosprawnością(IIGrupa) 
Praca w Warszawie. Oferujemy: Etat, premia, 
refundacja zakupu leków, ryczałt na dojazdy 
do pracy. Tel. 502 187 430, 515 747 886 

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 

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

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 

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  

Sprzątanie, prasowanie, 536 956 206 

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

Chemia nauczyciel matura Wola506471220 

MATEMATYKA - nauczyciel 20 lat pracy 
w LO, dojeżdżam, 617 46 49; 502 948 710 

MAT - FIZ dojeżdżam, tel. 501 023 986 

MAT-FIZ pedagog DOJAZD 22 815 24 71 

KABATY - Szkoła Szachowa  
DLA DZIECI OD LAT 5.  

tel. 500 160 401, www.bubalu.pl 

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

BP 85 mĂ,Chomiczówka, 499tys,603 648 343 

BP 49mĂ wł. Warszawa Mokotów 504479482 

BP 46,6mĂ, 2pok, 4p.Loggia 8mĂ, piwnica 
odstąpie nowe (cesja) Apartamenty 

Murano ul. Inflancka, metro 609 391 513 

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

WYSZYŃSKIEGO, ŁADNE 795 985 835 

31m2 ggIMIELIN , uu226 tys.u 509 123 306 

BP Kawalerka 27mĂ Sopot górny 602304758 

BP1/2bliź.Międzylesie 750tys 600302244 

BPUrsynów Puławska/Las/Żołny 601204073 

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

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

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 

2 pok.wyposażone po remoncie 604795757  

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

BP 26m2 metro, Świętokrzyska;603 156 055 

2pok,28m2,Grzybowska 1450zł,608324773 

BP Mieszkanie 38mĂ, ładne, 501 287 711 

Samodzielne - Pokój z kuchnią, 40 m2,  
Ząbki ok. Makro, tel. 604 591 520 

Aaaaaaaaaaaa BEZ PROWIZJI 673 05 50 

Aaaaaaa Wynajmę każde pilnie 502215555 

Aaaaa dziś każde wynajmiemy 793210470 

Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! 228396418 

Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, 228396418 

A Chcesz wynająć od Dziś ? 502 215 555 

KUPIĘ MIESZKANIE: 
zadłużone, komunalne, z lokatorem, 
z lokatorem z przydziału, z możliwością 
wykupu, z dowolnym problemem prawnym 
lub dożywotnim zamieszkaniem.  
796 796 596 nuEstate@aol.com 

KUPIMY każde mieszkanie 793 210 470 

Pilnie wynajmę każde bez prowizji 8396418 

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ do 
szybkiego wynajmu i sprzedaży 514 015 200 

ZAKUPIĘ lub WYNAJMĘ pilnie 22 654 62 49  

Sprzedam garaż własnościowy (księga 
wieczysta) ul. Saska 4a, 692 750 319 

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

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 

ANTENA montaż. 601867980; 22/6650489  

Lodówek niedrogo 602 272 464;    842 97 06 

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

AA GIPSY malowanie gwar.Vat 602242897 

CA. CYKLINA bezpyłowo A-Z, 664 193 664 

Glazura panele gipsy malow. 607 690 229 

GLAZURA, REMONTY, TEL. 603 067 816 

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

Malarska gładź, tapeta 502 061 942 

Malarskie ** gładź ** tapeta ** 512 964 421 

MALARZ EKSPRES, 6 ZŁ, 502 255 424 

MALOWANIE gipsy gwaran. vat 602242897 

 Ostrzegam przed usł. z zakresu malowania 
mieszkań przez Pana poruszającego się 
samochodem combi nr rejestr: WD58110 lub 
116.Tel. kontaktowy: 502 255 424 

PŁYTY G/K-PODDASZA 502-061-942  

PRALKĘ LODÓWKĘ 601 963 286 

Remonty od A do Z, malowanie 888961969 

ZŁOTA RĄCZKA 501 726 084 

Drewno kominkowe 500 505 510 
 Spółka nabędzie roszczenia dot. gruntów 

zabranych dekretem Bieruta Tel.608 418 435 
Używany kocioł CO KWD 1.7, żeliwny, 23,7 

KW, CAMINO 3, 22 612 73 84, 602 270 944 
WYPRZEDAŻ-meble, dywany, lampy, lustra 

i inne. Komis ul. Poznańska 24, 518 421 081 

AAAAAAAAA SKUP KSIĄŻEK - 602254650 

AAAAAAA ZNACZKI POCZT. 516 400 434 

aaaaaANTYKWARIAT KSIĄŻKI 666923218 

aaaa SKUP KSIĄŻEK 509 20 40 60 aaaa 

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  

Chwilówki Pożyczki. 
Bez BIK 

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

Prometeusz Kredyty 
Warszawa, ul. Wolska 68/72 

Tel. 22 632 14 69 

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

POŻYCZKA POD ZASTAW 
NIERUCHOMOŚCI (hipoteki)  

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

www.bezpieczna-pozyczka.pl 

Trudne konsolidacje, pożyczki 666-195-797 

WEŹ SZYBKĄ POŻYCZKĘ 
NA NADCHODZCE ŚWIĘTA  

i WYGRAJ JEDEN z 3000  
świątecznych koszy 

Provident: 600 400 800  

ODSZKODOWANIA. Tel. 535 930 071 

Aaaaaa Przeprowadzki tanio 602 747 264 

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

 Kontener na gruz, śmieci, 600 964 136 

Połeć-Przeprowadzki, transport rzeczy, 
fortepianów, magazynowanie 22 664 30 30 

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

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

PRANIE DYWANÓW 606 232 662 

www.pranie-dywany.pl tapicerki 606301976  

 MIKOŁAJ aktor profesjonalnie 501016183 

Wróżka Celina 502 022 729 

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 

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

32173364

Partnerem bezpłatnej 

aplikacji jest

© 2012 Twentieth Century Fox Home 

Entertainment LLC. All Rights Reserved.

Magazyn na czytniki w na iPada i iPhona w

W roli głównej: 

George Clooney 

Magazyn dostępny 

też z filmem 

Cena 6,99 zł (w tym 8% VAT)

Cena z książką i filmem  29,99 zł (w tym 8% VAT)

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

32224081
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Ane ta Sze li ga

* me tro@ago ra.pl

*WTe a trze Ka mie ni ca od kil ku dni mo -
że my oglą dać sztu kę przy po mi na ją cą
tra gicz ną po stać Wie ry Gran. Pla kat re -
kla mu ją cy spek takl przy po mi na okład -
kę książ ki Aga ty Tu szyń skiej (obok), po
któ rej opieś niar ce zget ta zro bi ło się głoś -
no. Wy bra łam się do Te a tru Ka mie ni ca,
głów nie po to, by po słu chać pio se nek,
zo ba czyć Wie rę na sce nie. Tym bar dziej
że właś nie w tej ka mie ni cy, któ rą Emi -
lian Ka miń ski od re mon to wał iza mie nił
w te atr, mie ści ła się sie dzi ba tzw. „Trzy -
nast ki” (daw ny adres Lesz no 13). To tu
oraz wmiesz czą cej się na prze ciw ko Ca -
fe Sztu ka wy stę po wa ła w cza sie woj ny
Wie ra Gran. Trud no o lep sze miej sce,
by przy pom nieć jej lo sy. 

Gdzie się koń czy cy tat 

Pod czas oglą da nia spek ta klu ude rzy ło
mnie, jak wie le jest po do bieństw mię -
dzy sztu ką a książ ką Tu szyń skiej. Już
sce no gra fia – za a ran żo wa na ja ko za gra -
co ny po kój – pół ki za wa lo ne ster ta mi
ksią żek, zdjęć Wie ry z cza sów mło do -
ści, pu deł, jej bi be lo tów i płyt – na su wa
sko ja rze nia zpo cząt kiem „Oskar żo nej”
oraz licz ny mi fo to gra fia mi pa ry skie go
miesz ka nia Wie ry, któ re zo sta ły w niej
umiesz czo ne. Wra że nie po tę gu ją też
nie któ re dro bia zgi, li sta za ku pów, do -
kład ny nu mer ołów ka, aprze de wszyst -
kim wręcz cy ta ty z książ ki – o wcho dze -
niu przez kisz kę stol co wą do du szy, ety -
mo lo gii ro dzin ne go mia sta pieś niar ki
– Wo ło min (od „wo lę omiń”), zwrot ood -
mó wie niu ról ofia ry i my dła, czy opis
cza su jej wo jen nej ge hen ny: „Czte ry la -
ta to jest czte ry ra zy dwa na ście mie się -
cy, czte ry grud nie i kwiet nie, (…) gru bo
po nad ty siąc po ran ków (…).Wie ra wy -
gła sza też kwe stie o dy le ma tach, z któ -
ry mi się zma ga ła – ko go ura to wać – „mat -
kę czy sio strę”, sło wa mi bar dzo zbli żo -
ny mi do tek stu Tu szyń skiej. Wra że nie

zbież no ści po tę gu ją do dat ko wo za wie -
szo ne w for mie wy sta wy na ścia nach
Piw ni cy War szy, gdzie umiesz czo no
sce nę, pla ka ty ze zdję cia mi Wie ry oraz
frag men ta mi z książ ki Tu szyń skiej. 

Sień czył ło śpie wa i wy glą da 

W ro lę Wie ry wcie li ła się Ju sty na Sień -
czył ło, na sce nie to wa rzy szy jej Pa weł
Bur czyk, a ca łość wy re ży se ro wa ła Bar -
ba ra Sas. Sztu ka za czy na się jak by od
koń ca – pier wsza sce na roz gry wa się
właś nie w pa ry skim miesz ka niu pieś -
niar ki – Wie rę po zna je my ja ko znie do -
łęż nia łą, sa mot ną i peł ną ob se sji sta rą
ko bie tę. 

Ko lej ne sce ny to mo no lo gi głów nej
bo ha ter ki wspo mi na ją cej swo je dra -
ma tycz ne lo sy w od wrot nej niż chro -
no lo gicz na ko lej no ści – od po wo jen nej
ka rie ry i wy stę pów na naj waż niej szych
sce nach świa ta, w tym w Car ne gie Hall,
po przez emi gra cję z kra ju, pro ce sy,
w któ rych mu sia ła się oczysz czać z za -
rzu tów o ko la bo ra cję, aż po woj nę i get -
to, wy stę py w przed wo jen nych ka ba -
re tach i w koń cu znów do sta ro ści. Sce -
ny te prze ple cio ne zo sta ły pio sen ka mi

z re per tu a ru Wie ry Gran. Dzię ki ta len -
to wi wo kal ne mu Ju sty ny Sień czył ło ta -
kie prze bo je, jak „Jej pier wszy bal” czy
„Trzy li sty”, wy brzmie wa ją nie zwy kle
prze jmu ją co. Ak tor ka jest ob da rzo na
ni skim, moc nym gło sem, nie na śla du -
je śpie wu Wie ry do słow nie, po zo sta -
wia jąc miej sce dla włas nych in ter pre -
ta cji jej utwo rów. Typ jej uro dy bar dzo
pa su je do od gry wa nej ro li – zwłasz cza
oczy bar dzo przy po mi na ją pieś niar kę
ze zdjęć z cza sów mło do ści. 

Sztu ka by ła pier wsza 

Ofi cjal nej in for ma cji, że sztu ka jest in -
spi ro wa na książ ką, ni gdzie nie ma. Zwró -
ci łam się do au tor ki zpy ta niem, czy mia -
ła swój udział w jej po wsta wa niu. Oka -
za ło się, że o sztuce w Te a trze Ka mie ni -
ca do wie dzia ła się tuż przed pre mie rą.
Przy zna je, że te mat Wie ry Gran stał się
nie zwy kle po pu lar ny, a „Oskar żo na” to
naj le piej sprze da ją ca się po zy cja w jej
do rob ku. Na spot ka niach au tor skich
czy tel ni cy naj chęt niej chcą roz ma wiać
właś nie o niej. Sta ła się po pu lar na nie
tyl ko w Pol sce, ale tak że na świe cie
– książka zo sta ła prze tłu ma czo na na

fran cu ski, hisz pań ski, ho len der ski, grec -
ki, wło ski ihe braj ski, wAme ry ce iNiem -
czech uka że się wmar cu 2013. Te ma tem
Wie ry Gran za in te re so wał się też film
i te atr. Ma ria Zmarz-Ko cza no wicz zre -
a li zo wa ła do ku ment, któ re go bo ha ter -
ka mi są za rów no Wie ra Gran, jak i pod -
ą ża ją ca jej śla da mi pi sar ka. Pi sar ka przy -
zna je, że do sta je też pro po zy cje zre a li -
zo wa nia fil mów fa bu lar nych, ale na ra -
zie żad nej z nich nie przy ję ła. Cze ka na
pre mie rę w Sta nach Zjed no czo nych,
po któ rej być mo że za in te re su je się pro -
du cent ame ry kań ski. 

Nie dzi wi więc pod ję cie te go te ma -
tu przez Te atr Ka mie ni ca. Widz mo że
od nieść wra że nie, że oglą da ja kąś
adap ta cję książ ki Tu szyń skiej, a we -
dług jej twór ców tak nie jest. „Kie dy
w 2010 ro ku uka za ła się słyn na książ -
ka Aga ty Tu szyń skiej „Oskar żo na Wie -
ra Gran”, mo ja sztu ka by ła już na pi sa -
na, dzię ki niej jed nak mog łam odro bi -
nę uzu peł nić jej tło hi sto rycz ne” – pi -
sze An na Bu rzyń ska, au tor ka sztu ki,
na stro nie Te a tru Ka mie ni ca. Twier -
dzi, że opie ra ła się głów nie na książ ce
sa mej Gran „Szta fe ta osz czer ców”,
tek ście Jo an ny Szczęs nej „Pięt no”,
któ ry uka zał się w „Ga ze cie Wy bor -
czej”, oraz książ ce Re mi giu sza Grze -
li „Bądź mo im Bo giem”, a tak że je go
bar wnych re la cjach z od wie dzin u Wie -
ry w Pa ry żu. Tekst sztu ki jej au tor stwa
nie po kry wa się jed nak z tym, co moż -
na zo ba czyć w Te a trze Ka mie ni ca. Nie
znaj dzie my w nim przy to czo nych wy -
żej cy ta tów. 

Bu rzyń ska wy jaś nia to tak: „Pi sarz
jest cał ko wi cie od po wie dzial ny za swój
tekst, nato miast sztu ka te a tral na to
pra ca łącz na, zbio ro wa. (…) Po po nad
pięć dzie się ciu pre mie rach mo ich
sztuk, kie dy by wa ło, że w ogó le nie po -
zna wa łam włas nych tek stów w ich wer -
sjach sce nicz nych”. Po pre mie rze osta -
teczny re zul tat moc no ją zdzi wił.
„W mo jej sztu ce by ło o wie le wię cej

pio se nek Wie ry Gran. To mia ła być
głów nie sztu ka mu zycz na” – wy jaś nia. 

Przy zna je, że wy bór pla ka tu pro mu -
ją ce go spek takl, na któ rym wid nie je zdję -
cie Ju sty ny Sień czył ło upo zo wa nej na
jed ną zfo to gra fii Wie ry, wy ko rzy sta nej
na okład ce książ ki Tu szyń skiej, nie by -
ło naj zręcz niej sze, ale jak za zna czy ła,
nie mia ła wpły wu na for mę pro mo cji
spek ta klu. Nie wie dzia ła też nic o cy ta -
tach z książ ki Tu szyń skiej. „Za py ta łam
re ży ser kę, czy są to cy ta ty, ale uzy ska -
łam jej za pew nie nie, że są to je dy nie cy -
to wa ne wy po wie dzi Wie ry Gran z róż -
nych źró deł” – pod kre śla. Re ży ser ka Bar -
ba ra Sas twier dzi, że z książ ki wzię ła je -
dy nie te ma ty, nie sło wa, iod ma wia bar -
dziej szcze gó ło we go ko men ta rza.

Naj waż niej sza jest książ ka 

– Te cy ta ty są wy łącz nie mo je. Nie ma ich
ani u Grze li, ani u Szczęs nej. Czu ję się
tak, jak by wy ję to mi coś zkie sze ni itwier -
dzo no, że to nie mo ja włas ność. Czu ję
nie smak ity le. Za wsty dza ją mnie tłu ma -
cze nia au to rów spek ta klu – mó wi na to
Tu szyń ska. Au tor ka nie za mie rza jed -
nak po dej mo wać kro ków praw nych. – Nie
mam na to sił i zdro wia. Waż na jest dla
mnie mo ja książ ka iwie rzę, że żad ne nie -
u dol ne adap ta cje nie znisz czą jej zna cze -
nia. Był by to już dru gi pro ces w„spra wie
Wie ry”. Ro dzi na Wła dy sła wa Szpil ma -
na poz wa ła Aga tę Tu szyń ską oraz Wy -
daw nic two Li te rac kie za przy to cze nie
re la cji Wie ry Gran, któ ra nie tyl ko od pie -
ra za rzu ty Szpil ma na o ko la bo ra cję
zNiem ca mi, ale sa ma oskar ża Szpil ma -
na owspół pra cę zży dow ską po li cją wget -
cie. Ja ki bę dzie wy rok są du, nie wia do -
mo, spra wa jest w to ku. 

Do brze, że dru gie go pro ce su nie bę -
dzie. Po mó wie nia i spra wy są do we
znisz czy ły ży cie Wie rze Gran. Po dob -
nie mog ło by się stać z pa mię cią o niej.
Po zo sta je py ta nie, gdzie prze bie ga ją
gra ni ce in spi ra cji i swo bod ne go trak -
to wa nia cu dzej twór czo ści. *

Spra wy o sztu kę nie bę dzie 
– 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” 
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*Ka me ral na, przy jaz na dzie ciom
sa la Te a tru La lek Gu li wer za spra wą
zna ne go cze skie go sce no gra fa i re -
ży se ra Mar ka Za ko ste lec ky’ego na
nie co po nad go dzi nę za mie nia się
w na u ko we la bo ra to rium. Pro fe sor
Bród ka z czwor giem swo ich asy sten -
tów ob jaś nia mło dym wi dzom ta jem -
ni ce te a tral nej ma gii. Z po mo cą prze -
mą drza łe go do kto ra cy ber ne ty ki
imie niem Hu go oraz asy sten tów
– nie co ga po wa te go Mir ka, en tu zja -
stycz nej Da ny i za sad ni czej Ja ny oraz
nie zwy kle skom pli ko wa ne go urzą -
dze nia CX27 zwa ne go poe tyc ko ima -
gi na rium te a tral nym, zdra dza mło -
dej pu blicz no ści wiel ki se kret – za ku -
li sa mi te a tral nej ma gii kry je się cięż -
ka pra ca.

Ra zem z pu blicz no ścią z róż nych
ele men tów bu du ją przed sta wie nie,
a ra czej po czą tek przed sta wie nia. Ja -
ko że wszyst ko roz gry wa się w te a -

trze Gu li wer, po cho dzi ona z „Pod ró -
ży Gu li we ra”. Dzie ci w tym przed sta -
wie niu ry su ją sce no gra fię, któ ra po -
tem wy świet la na jest na wiel kim ekra -
nie w głę bi sce ny. Wśród śmie chów
i pi sków wy bie ra ją ko stium dla Gu li -
we ra – asy stent Mi rek zo sta je Gu li we -
rem, a za da niem dzie ci z pier wsze go
rzę du jest do brać mu ko szu lę, spod -
nie, ma ry nar kę i ka pe lusz. Gdy ubra -
ny już bohater wy cho dzi zza pa ra wa -
nu, wzbu dza go rą cy apla uz ma łej wi -
dow ni. Po tem jest jesz cze two rze nie
dźwię ków, gdy po ło wa wi dow ni szu -
mi jak mo rze, a dru ga en tu zja stycz -
nie, mo że na wet zbyt en tu zja stycz -
nie, bo przez chwi lę za głu sza jąc ak -
to rów, krzy czy jak me wy. Wcią gnię -
te do pra cy nad spek ta klem po cząt -
ko wo nie co nie śmia łe dzie ci roz krę -
ca ją się co raz bar dziej, w koń cu, gdy
trze ba ochot ni ków, w gó rę wy strze -
li wu ją wła ści wie wszyst kie łap ki.

W dru giej czę ści przed sta wie nia mło -
dzi te a tral ni współ twór cy ma ją chwi -
lę na od dech, gdy ak to rzy za bie ra ją
ich w pod róż po róż nych ro dza jach
te a tru z róż nych za kąt ków świa ta. Tę
sa mą sce nę po że gna nia Gu li we ra z żo -
ną, któ rą wi dzie li w te a trze re a li stycz -
nym, po zna ją w wer sji ba le to wej z Ro -
sji, pan to mi micz nej z Fran cji, ja poń -
skie go te a tru ma sek, a tak że bro ad -
way ow skie go mu si ca lu. I tyl ko wer -
sja ope ro wa mo że mło dym wi dzom
ze psuć ten ro dzaj sztu ki, bo choć zdol -
ni, ak to rzy Gu li we ra śpie wać ope ro -
wo jed nak nie po tra fią. Gdy wy da je
się, że za in te re so wa nie wi dow ni jest
na za wsze stra co ne, po ja wia ją się lal -
ki – ma ne kin, ma rio net ki i pa cyn ki.
A dzie cia ki prze krzy ku ją się jed no
przez dru gie, chcąc choć na chwi lę
wejść na sce nę, by po ru szać rę ką ma -
ne ki na czy prze spa ce ro wać się ma -
rio net ką po Gu li we rze. 

Ma li wi dzo wie „Li li pu tów i Ol brzy -
mów i... Gu li we ra” mo że nie ko niecz -
nie za pa mię ta ją wszyst kie, cza sem dłu -
gie i skom pli ko wa ne (jak dra ma to pi -
sarz) sło wa, ja kie usły szą pod czas
przed sta wie nia, ale na pew no uzna ją,
że te atr, to cie ka we i za baw ne miej sce.
Dzię ki przed sta wie niu z Gu li we ra
oswo ją to, dla wie lu no we, zja wi sko.
I bę dą chcia ły do te a tru wra cać. Tyl ko
trze ba bę dzie je uprze dzić, że nie na
każ dym przed sta wie niu moż na krzy -
czeć do ak to ra, że ktoś jest za nim i nie
na każ dym moż na wcho dzić na sce -
nę.

Ma ja Sta ni szew ska 

„Li li pu ty i Ol brzy my i... Gu li wer” 

Te atr La lek Gu li wer, sce na riusz i re -

ży se ria: Ma rek Za ko ste lec ky, wy stę -

pu ją: Adam Wnu czko, To masz Ko -

wol, Ma ciej Ow cza rzak, Iza bel la Ku -

ra żyń ska, Ka ta rzy na Brzo zow ska

Łap ki w gó rę i ro bi my te atr 
„Liliputy i Olbrzymy i... Guliwer” to taki spektakl, na którym okrzyki publiczności nie tylko są mile widziane, 
ale wręcz niezbęd ne. Dzie ci uczą się na nim, czym jest te a tral ne przed sta wie nie i sa me je two rzą

Spek takl „Li li pu ty i Ol brzy my i...

Gu li wer” to sztu ka o te a trze. Moż na 

tu pać, wcho dzić na sce nę i śpie wać. 

Po le ca my wszyst kim dzie ciom 
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TEATR ŻYDOWSKI 
zaprasza

REZERWACJE: (22) 526 20 34/49 lub bow@teatr-zydowski.art.pl  KASA: (22) 850 56 56
NOC CAŁEGO ŻYCIA, REŻ. SZYMON SZURMIEJ, na zdjęciu: JAN SZURMIEJ, PIOTR CHOMIK

DUŻA SCENA

30.11 Piątek Noc całego życia 19.00
01.12 Sobota Noc całego życia 19.00
02.12 Niedziela Noc całego życia 18.00
03.12 Poniedziałek Noc całego życia 10.00
05.12 Środa Królewna Śnieżka 10.00/12.30
06.12 Czwartek Królewna Śnieżka 10.00/12.30
07.12 Piątek Dla mnie bomba! 19.00
08.12 Sobota Dla mnie bomba! 19.00
09.12 Niedziela Dla mnie bomba! 18.00
14.12 Piątek Ach! Odessa-Mama… 18.00
15.12 Sobota Ach! Odessa-Mama… 18.00
16.12 Niedziela Ach! Odessa-Mama… 18.00
27.12 Czwartek Skrzypek na dachu 18.00
28.12 Piątek Skrzypek na dachu 18.00
29.12 Sobota Skrzypek na dachu 18.00
31.12 Poniedziałek Lechaim na Nalewkach 

(Przeboje naszej sceny)
Wieczór sylwestrowy 19.00

MAŁA SCENA

05.12 Środa Żydowski dowcip
Spotkanie z R. M. Grońskim 19.00

11.12 Wtorek Opowieści chasydów 19.00
18.12 Wtorek Pożegnania ’68 19.00

FOYER

04.12 Wtorek Koszałki opałki 19.00
12.12 Środa Chanuka dla dzieci 11.00

CENTRUM KULTURY JIDYSZ

01.12 Sobota Warsztaty piosenki 
z Teresą Wrońską 11.00

02.12 Niedziela Zimowe święta
Warsztaty dla dzieci 11.00

02.12 Niedziela Przekład i czytanie rękopisów
Warsztaty prowadzone 
przez Annę Jakymyszyn 10.00-17.00

GRUDZIEŃ 2012

Spotkajmy się na Placu Grzybowskim 
9 grudnia o godz. 16.00

żeby celebrować 

Święto Chanuka 5773
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Z Ku bą Ko wal skim 

roz ma wia Piotr Gusz kow ski

„Wich ro we Wzgó rza” zna ne są

szer szej pu blicz no ści głów nie

z ekra ni za cji fil mo wych. 

– Nie ste ty.
Ki no wi dzi w tej hi sto rii me lo dra -

mat, przy oka zji po zba wia jąc po -

wieść waż nych wąt ków. A te atr? 

– W wię kszo ści ekra ni za cji am pu tu je
się dru gą część, któ ra wy da je się klu -
czo wa: uprasz cza się książ kę, bez -
czel nie po zby wa się ją per wer sji
i prze mo cy. XIX-wiecz na po wieść
jest du żo bar dziej dra stycz na niż fil -
my, któ re po wsta ły po nad sto lat
póź niej. W Pol sce „Wich ro we Wzgó -
rza” ko ja rzą się z har le qu i no wa ty mi
okład ka mi i tan det ną li te ra tu rą,
pod czas gdy w świe cie an glo ję zycz -
nym są uwa ża ne za jed ną z naj waż -
niej szych po wie ści te go okre su.
O Brontë mó wi się „sio stra Szek spi -
ra”. Jej dzie ło po zo sta je za gad ką, nie
tyl ko ze wzglę du na po stać i bio gra -
fię au tor ki: nie pod da je się ła twym
in ter pre ta cjom, jest wie lop łasz czyz -
no we, uni wersalne. Sta ra liś my się
prze czy tać „Wich ro we Wzgó rza” po
swo je mu i do strzec to, co nie o czy wi -
ste.
El żbie tań ską „Zwod ni cę” wy sta wi -

łeś współ cześ nie, w dość asce tycz -

nej for mie. Na in sce ni za cję go tyc -

kiej po wie ści z cza sów wik to riań -

skich masz po dob ny po mysł? 

– My ślę, że tak. Prze ko nu ję się co raz
bar dziej, że na py ta nie „Gdzie to się
dzie je?” naj le piej jest od po wie dzieć:
„…w te a trze”. A wszyst kie re la cje
i prob le my ro zu mie my jak naj bar -
dziej współ cześ nie. Ta sym bo licz na
po wieść dzie je się w grun cie rze czy
po za cza sem: dwa do my gdzieś na
od lu dziu, każ da po stać, któ ra je
opusz cza, zni ka, za mie ra. To jest ro -
dzaj kos mo su. Pró bo wa liś my ucie -
kać od re a liz mu, ro dza jo wo ści i na -
chal ne go za cze pia nia te go „tu i te -
raz”, na rzecz ma gicz ne go świa ta
zbu do wa ne go przez Brontë.
Co z cha rak te ry stycz nym dla po -

wie ści kra jo bra zem z wrzo so wi ska -

mi? 

– Chcie liś my stwo rzyć prze strzeń,
któ ra jest prze cież nie zwy kle istot na
dla po wie ści – wła ści wie fun kcjo nu je
ja ko na rra tor. Na sce nie po ja wia ją
się w star ciu dwa bu dul ce: bia łe kaf -
le i kil ka set ki lo gra mów zie mi.
Od de biu tan ckie go spek ta klu „Nie -

po ko je wy cho wan ka Törles sa” po

osta t nie „Cia ła ob ce” gra ne w Te a -

trze Wy brze że w two jej twór czo ści

po wra ca ją wąt ki qu e e ro we. Czy

rów nież w „Wich ro wych Wzgó -

rzach” zna laz łeś ele men ty, któ re

chciał byś od czy tać w tym du chu? 

– Nie ma na sce nie po sta ci ho mo sek -
su al nej, jed nak tak, w szer szym ro -
zu mie niu moż na po wie dzieć, że jest
to qu e e ro we. W tym sen sie, że do ty -
czy pro ce su bu do wa nia toż sa mo ści
Ka ta rzy ny – w opar ciu o re la cje z ir -
ra cjo nal nym i im pul syw nym He ath -
clif fem oraz Ed ga rem, re pre zen tu ją -
cym to, co uło żo ne, lo gicz ne, bez -
piecz ne, trwa łe. Po dob nie bu du je się
toż sa mość dru giej Ka ta rzy ny.
„Wich ro we Wzgó rza” zo sta ły wy da -

ne w Pol sce po raz pier wszy pod

ko niec lat 20. ubieg łe go stu le cia

ja ko „Sza tań ska mi łość”. Ten ty tuł

wy da je się bar dzo ak tu al ny w kon -

tek ście spek ta klu, któ ry wraz z Ju -

lią Ho le wiń ską przy go to wa li ście

w Te a trze Stu dio, co wi dać już na

pla ka cie. 

– Głów nym te ma tem spek ta klu jest
mi łość. I nie cho dzi tyl ko o znaj du ją -
cą się w cen trum re la cję He ath clif fa
i Ka ta rzy ny, ale też re la cje po mię dzy
po zo sta ły mi po sta cia mi, nie tyl ko
ko chan ka mi – re la cje brat-sio stra, oj -

ciec-syn i tak da lej. Brontë uka zu je
lu dzi w wiecz nym roz dar ciu. Mi łość
jest sen sem ist nie nia bo ha te rów,
prze kleń stwem i je dy nym ra tun -
kiem za ra zem. Pró bu je my uka zać ją
w nie lu kro wa ny, zło żo ny spo sób,
mię dzy in ny mi po przez zde rze nie
mi ło ści z prze mo cą. Ta ka jest po -
wieść Brontë: sce ny prze mo cy
w „Wich ro wych Wzgó rzach” wy da -
wa ły się w XIX wie ku wręcz po rno -
gra ficz ne. 
Właś nie dla te go spek takl prze zna -

czo ny jest dla wi dzów do ro słych? 

– Nie je stem ro dzi cem: trud no mi
oce nić, co jest, a co nie jest prze zna -
czo ne dla dzie ci. Te atr pod jął ta ką
de cy zję pew nie dla te go, że za glą da -
my za rów no do ser ca bo ha te rów,
jak i do maj tek. Po zo sta je my wier ni
po wie ści, któ ra na pier wszy rzut
oka nie pod da je się szcze gól nie
atrak cyj nie ję zy ko wi te a tru. Na pi sa -
liś my to wła ści wie od no wa, ni gdy
nie od cho dząc jed nak od du cha
ory gi na łu. Mu sie liś my stwo rzyć ję -
zyk – miej sca mi jest dość wul gar ny.
Gdy prze wa li liś my z Jul ką naj czar -
niej szą ro bo tę – po zby liś my się
XIX-wiecz ne go szta fa żu, kon wen -
cjo nal nych ram ca łej opo wie ści,
i zo sta ło oś miu bo ha te rów, oka za ło
się, że re la cje mię dzy ni mi są nie -
zwy kle na pię te. Z drob nych zda -
rzeń w po wie ści ro dzi ły się mię si ste
sce ny. Po za tym zde cy do wa liś my
się na coś, co dziś jest chy ba od waż -
ne – sku pia my się na opo wia da niu
hi sto rii, za le ży nam na ko mu ni ka -
tyw no ści.*

W ser cu i w maj tkach 
– 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 

8 grudnia

w Teatrze

Narodowym

premiera

spektaklu

w reżyserii

Grzegorza

Wiśniewskiego.

Tak jak w

książce

Dumasa,

twórcy skupili

się na wątku

walki o władzę

„Królowa Margot” Wkrótce na Afiszu
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Sztuka dla

miłośników

klasyki z nutą

nowoczesno-

ści. Andrzej

Seweryn w roli

Prospera

(magik-

bezdomny)

i Anna Cieślak

jako wpatrzona

w niego 

córka-

-punckówa

„Burza” w Polskim Na afiszu
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R E K L A M A

„Fa za del ta” w Po wszech nym.

Trzech kum pli z osie dla w ma łym mie -

ście jak co so bo ta im pre zu je w lo kal -

nym pu bie; pod wpły wem al ko ho lu

i do pa la czy nud na rze czy wi stość zmie -

nia się w sza lo ną, ko lo ro wą baj kę – ty -

tu ło wą fa zę del ta. Do pie ro na stęp ne -

go dnia re kon struk cja zda rzeń uświa -

da mia im, co na praw dę wy da rzy ło się

osta t niej no cy. Sztu ka au tor stwa 

35 – let nie go Ra do sła wa Pa czo cha

w re ży se rii Ga brie la Giet zky’ego. Pre -

mie ra 6 grud nia na Sce nie Ma łej Te a -

tru Po wszech ne go w War sza wie.

„Zło ty Smok” w Przo dow ni ku. Pię -

cio ro ak to rów wcie la ją cych się w Azja -

tów z ba ru szyb kiej ob słu gi opo wia da

swo je hi sto rie. Sztu kę Ro lan da Schim -

mel pfe ni ga wziął na war sztat Te atr

Pra ga (go ścin nie wy stę pu ją cy na Sce -

nie Przo dow nik Te a tru na Wo li) re ży se -

ru je Red bad Klij nstra. Pre mie ra 

1 grud nia.

„Raj” w Ram pie. Spek takl we dług

sce na riu sza „Nie bo” oraz no we li fil -

mo wej Krzysz to fa Kie ślow skie go

i Krzysz to fa Pie sie wi cza w re ży se rii

i adap ta cji Mar ci na Bor tkie wi cza. Pre -

mie ra w Te a trze Ram pa 7 grud nia.

„Zmierzch dłu gie go dnia” w Po lo nii.

Naj słyn niej szy utwór Eu ge ne’a O’Ne il -

la re ży se ru je Kry sty na Jan da, któ ra

rów nież gra w wie lo wy mia ro wym psy -

cho lo gicz nym przed sta wie niu, któ re go

kan wą są czte rej bo ha te ro wie pew ne -

go do mu z Con nec ti cut. Pre mie ra 

20 grud nia. npmt

in ne sto łecz ne pre mie ry 

Trzygodzinne „Wichrowe Wzgórza” w Studio to z jednej strony wyprawa do „szklanego

pałacu” z drugiej do „chlewa”. To może być metafora miłości
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Ro bert Błoń ski

* metro@agora.pl

*Choć ry wa li za cja oPu char Świa ta roz -
po czę ła się ty dzień te mu, to trzyd nio we
za wo dy woś rod ku Ru ka kil ka na ście ki -
lo me trów od Ku u sa mo za cho wa ły na -
zwę Nor dic Ope ning. W zi mo wym ka -
len da rzu rzad ko się zda rza, by wjed nym
miej scu i cza sie ry wa li zo wa li sko czko -
wie, bie ga cze i dwu bo i ści kla sycz ni. 

Ju sty na: prze ła mać klą twę 

Dwa la ta te mu Mię dzy na ro do wa Fe de -
ra cja Na rciar ska za de cy do wa ła, że Nor -
dic Ope ning w bie gach to bę dzie tzw.
Ru ka Tri ple i ma wy glą dać jak ma łe 
To ur de Ski. Ry wa li za cja trwa trzy dni,
do zdo by cia jest aż 350 pun któw PŚ.

Ku u sa mo to od lat miej sce, w któ rym
Ko wal czyk lu bi star to wać. Od po wia -
da jej pro fil tra sy: ma ło zja zdów, spo -
ro pod bie gów, i to ra czej dłu gich niż
krót kich, ale stro mych. – W Ku u sa mo
Ju sty na lu bi bie gać na wet sprin ty, bo
tra sa jest trud na. Ta kie go pod bie gu nie
ma już chy ba ni gdzie in dziej w sprin -
cie w Pu cha rze Świa ta – tłu ma czy tre -
ner Alek san der Wie rie tiel ny.

W 2008 ro ku Ko wal czyk by ła w sprin -
cie trze cia, rok póź niej wy gra ła. Od kąd
wpro wa dzo no Ru ka Tri ple sprint kla -
sy kiem jest dla Po lki prze kleń stwem.
Dwa la ta te mu by ła wfe no me nal nej for -
mie iza mie rza ła ry wa li zo wać zNor weż -
ką Ma rit Bjoer gen. Na prze szko dzie sta -
nę ła dysk wa li fi ka cja w pół fi na le – ju ry
skru pu lat nie ob li czy ło, że na ostrym za -
krę cie Po lka zro bi ła sie dem kro ków tech -
ni ką łyż wo wą, pod czas gdy do zwo lo ne
są tyl ko czte ry. Tre ner iza wod ni czka do
ni ko go nie mie li pre ten sji, bo spra wa
by ła ewi den tna. – Że by się utrzy mać na
łu ku, Ju sty na mu sia ła pod pie rać się jed -

ną nar tą. Nie mia ła wyj ścia, choć jest to
nie doz wo lo ne – mó wił tre ner Wie rie -
tiel ny i do da wał, że tam ta dysk wa li fi ka -
cja „wy ko le i ła szan sę na ry wa li za cję
zBjoer gen wKu u sa mo” i„wy trą ci ła Ju -
sty nę zrów no wa gi”. Ry wa li za cję wNor -
dic Ope ning Po lka skoń czy ła na dru gim
miej scu. Ze Skan dy na wii wy je cha ła wte -
dy bez uśmie chu, ale i bez ża lu.

Tam ta dysk wa li fi ka cja mia ła wpływ
na wy da rze nia z ubieg łe go se zo nu, kie -
dy to szan se na do bry wy nik i wal kę
o pod ium Po lka po grze ba ła rów nież
wsprin cie. Na fi ni szu ćwier ćfi na łu sprin -
tu nie o cze ki wa nie zje cha ła zto rów iwpu -
ści ła wnie Kik kan Ran dall, zktó rą owłos
prze gra ła wal kę o pół fi nał. Zo sta ła skla -
sy fi ko wa na na 13. miej scu i w dal szych
star tach stra ta ze sprin tu by ła już nie do
odro bie nia. Póź niej Ko wal czyk ze smut -
kiem wzdy cha ła „chy ba ni gdy nie na u -
czę się sku tecz nie prze py chać łok cia mi,
a w sprin tach to ko niecz ność”.

W po przed nich se zo nach przed star -
tem ni by wszyst ko gra ło, apóź niej tra sa
we ry fi ko wa ła ocze ki wa nia. Te raz, po
27. miej scu na 10km łyż wą wszwedz kim
Ga el li va re Po lka przy je cha ła do Ku u sa -
mo tyl ko po lep szy wy nik. – Na pod ium
chy ba jesz cze za wcześ nie, bo Ju sty na
wciąż od czu wa zmę cze nie – mó wi ostroż -
nie tre ner Wie rie tiel ny. Na pew no jed -
nak Ko wal czyk po sta ra się, by by ło le piej
niż w mi nio ny we e kend. Oby tyl ko nie
wy da rzy ło się coś, cze go przed star tem
nie da się prze wi dzieć. Li mit pe cha na
Ku u sa mo zo stał wy czer pa ny? Pier wsza
od po wiedź po piąt ko wym sprin cie.

Skoczkowie: fruwać o kilka
metrów dalej 

Po bar dzo sła bym wy stę pie w Lil le -
ham mer, gdzie w dwóch pier wszych
kon kur sach te go se zo nu po do piecz ni

Łu ka sza Kru czka wy wal czy li led wie
12 pun któw, te raz cze ka ich ry wa li za -
cja na skocz ni w Ku u sa mo. Za wo dy na
obiek cie HS 142 ni gdy nie by ły mia ro -
daj ne – zmie nia no ter min roz gry wa -
nia, cią gnę ły się w nie skoń czo ność, bo
prze ry wał je wiatr, a wy ni ki by ły lo te -
rią, do cho dzi ło też do groź nych upad -
ków. Naj le piej ra dzi li so bie na nich Au -
stria cy i re pre zen tan ci gos po da rzy.
Nie wy grał tam na wet Adam Ma łysz
w la tach swo jej świet no ści, a zda rzy -
ło mu się na wet nie prze brnąć kwa li -
fi ka cji. Rok te mu Ka mil Stoch za jął
tam jed nak bar dzo do bre, czwar te
miej sce.

W śro dę przy je chał do Fin lan dii
z moc nym po sta no wie niem po pra wy
po tym, jak w pier wszym kon kur sie za -
jął osta t nie, 30. pun kto wa ne miej sce,
ado dru gie go się nie za kwa li fi ko wał. Po -
la cy nie ru sza li się ze Skan dy na wii, wpo -
nie dzia łek i wto rek zo sta li tre no wać
w Lil le ham mer. – Sko ki by ły wy raź nie
lep sze niż w kon kur sach ina u gu ru ją -
cych PŚ – uspo ka ja tre ner Kru czek.
– Prob lem, zktó rym wal czy liś my to zbyt
ma ła ak tyw ność za wod ni ków w fa zie
lo tu. Do pra co wy wa liś my kwe stie sprzę -
to we, ale kom bi ne zon sam da le ko nie
po le ci. Wszyst ko in ne mu si za grać, by
sprzęt od po wied nio za dzia łał.

Kru czek nie zmie nił skła du i w Ku u -
sa mo ma ją ska kać Stoch, Bar tło miej
Kłu sek, Krzysz tof Mię tus, Ma ciej Kot,
Da wid Ku bac ki oraz Piotr Ży ła. Czwar -
tko we kwa li fi ka cje za pla no wa no na
go dzi nę 18 i skoń czy ły się po zam knię -
ciu te go wy da nia „Ga ze ty”.

Po go da w Ku u sa mo nie za ska ku je
– w we e kend ma być kil ku na sto stop -
nio wy mróz, się ga ją ca 100 pro cent wil -
got ność oraz wiatr wie ją cy z pręd ko -
ścią 3-7 m/s. *

Le piej być mo że. I po win no
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 

Zmo ty wuj 
Bo rus się na Bay ern!
* Pier wsze go grud nia nie bę dzie
w Eu ro pie waż niej sze go me czu.
W Mo na chium, na Al lianz Are na Ba -
y ern po dej mo wać bę dzie Bo rus się
Do rtmund. Re la cja od 18.30 w Eu -
ros port 2

Ba war czy cy, choć w sierp niu po -
ko na li Do rtmund w Su per pu cha -
rze 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 Le wan -
dow skie go, Błasz czy kow skie go
i Pisz czka mu si zwy cię żyć, je śli

chce po zo stać w wal ce o mi strzo -
stwo. Bę dzie cięż ko, ale ki bi ce wie -
rzą, że tre ner Ju er gen Klopp sku -
tecz nie zmo ty wu je swój zes pół do
me czu je sie ni.

A ty? Dał byś ra dę zmo ty wo wać ko -
le gów? Weź udział w kon kur sie „Mo -
ty wa cja” or ga ni zo wa nym przez
dzien nik „Me tro”, w któ rym na gro -
dy fun du je Eu ros port Pol ska. Wy o -

braź so bie, że je steś Pisz czkiem/Le -
wan dow skim/Błasz czy kow skim
i masz zmo ty wo wać dru ży nę przed
me czem z Bay er nem. Swo ją pro po -
zy cję mo wy mo ty wa cyj nej wy ślij na

adres: kon kurs_bun des li ga@ga ze -
ta.pl. Do wy gra nia ko szul ka Pisz -
czka, Le wan dow skie go i Błasz czy -
kow skie go z naj no wszej ko lek cji Pu -
ma! 

UWA GA: moż na wy słać tyl ko jed -
ną pro po zy cję! Je śli de cy du jesz się
być Le wan dow skim – mo żesz wy grać
ko szul kę „Le we go”. Błasz czy kow skim
– try kot Ku by. Itp.

W te ma cie ma i la wpisz cie „Mo ty -
wa cja” i do łącz cie na stę pu ją ce da -
ne: imię i na zwi sko, da ta uro dze nia.
Aby wziąć udział w kon kur sie, na le -
ży być peł no let nim. Na Wa sze pra -
ce cze ka my do so bo ty, 1 grud nia, do
godz. 21. Szcze gó ło wy re gu la min
znaj dzie cie na stro nie Me tromsn.ga -
ze ta.pl. *

KO SZY KÓW KA. Klę ska Suns. Mar -

cin Gor tat zdo był sześć pun któw i miał

czte ry zbiór ki, a je go Phoe nix Suns

prze gra li na wy jeź dzie z De tro it Pi -

stons aż 77:117. To dzie wią ta i jed no -

cześ nie re kor do wa po raż ka „Słońc”

w tym se zo nie.

TE NIS. Se re na naj lep sza. Ame ry -

kan ka Se re na Wil liams za ję ła pier -

wsze miej sce w an kie cie WTA na naj -

lep szą te ni sist kę 2012 ro ku. Wy bo ru

do ko na li dzien ni ka rze. 31-let nia Se re -

na wy gra ła w tym ro ku dwa tur nie je

wiel kosz le mo we (Wim ble don i US

Open), a w Lon dy nie zdo by ła zło te me -

da le olim pij skie in dy wi du al nie oraz

w deb lu, z sio strą Ve nus. Trium fo wa ła

też w koń czą cych se zon mi strzo -

stwach WTA.

PIŁ KA NOŻ NA. Bi le ty dla bu dow ni -

czych. 2200 ro bot ni ków pra cu ją cych

przy bu do wie sta dio nu mi strzostw

świa ta 2014 w Sao Pa u lo otrzy ma po

dwa dar mo we bi le ty na me cze mun -

dia lu. Na tym obiek cie 12 czer wca od -

bę dzie się mecz otwar cia.

PIŁ KA NOŻ NA. Gol Ha gie go ju nio ra.

14-let ni Ia nis Ha gi już strze la bram ki dla

re pre zen ta cji Ru mu nii. Syn daw ne go pił -

ka rza Re a lu Ma dryt i Bar ce lo ny zdo był

go la w me czu U-15 z Tur cją (4:3).

FILM. Su per bo ha te ro wie w ak cji.

We wto rek 4 grud nia w war szaw skim

ki nie Ilu zjon od bę dzie się pol ska pre -

mie ra „Su per he roes of Sto ke” – naj -

no wszej pro duk cji wy twór ni Mat -

chstick Pro duc tions. To nie zwy kły por -

tret naj wię kszych bo ha te rów fre e skiin -

gu, lu dzi, któ rzy przez la ta przy czy nia li

się do roz wo ju te go spor tu: Ri char da

Per mi na, Mar ka Ab my, Eri ka Hjor le if -

so na czy Se a na Pet ti ta. Uję cia z na -

rciar skich sto ków wci ska ją w fo tel.

Emo cje gwa ran to wa ne! 

FILM. Zo bacz „Nie po ko na nych”.

23 peł no- i krót ko me tra żo we fil my zo -

sta ną za pre zen to wa ne na dru gim

Sports Film Fe sti val 360, któ ry od

dziś do 5 grud nia po trwa w War sza -

wie, Kra ko wie oraz Wroc ła wiu. Po raz

pier wszy w Pol sce zo sta ną po ka za ne

ta kie fil my jak „Za gi nio ny” o od na le -

zie niu cia ła Ge or ge'a Mal lo ry'ego na

sto ku Eve re stu i „Nie po ko na ni”

o ame ry kań skiej dru ży nie fut bo lo wej,

la u re at Osca ra 2012 dla naj lep sze go

fil mu do ku men tal ne go. Bi le ty w ce nie

18 zł moż na ku pić na stro nie ki na Ki -

no te ka.pl. Fe sti wa lo wi pa tro nu je

off.sport.pl. 

Szyb ciej, wy żej, da lej

Newsdnia
Lu iz Fe li pe Sco la ri zo stał mia no wa ny se lek cjo ne rem re pre zen ta cji Bra zy lii – gos po da rza 

mi strzostw świa ta w 2014 r. Sco la ri, któ ry za stą pił zwol nio ne go Ma no Me ne ze sa, po pro wa dził 

„Ca na rin hos” do zło te go me da lu na MŚ w 2002 r. 

konkurs

Ju sty na Ko wal czyk w Ku u sa mo li czy na lep sze miej sce niż w za wo dach otwie ra ją cych

obec ny se zon PŚ 
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