
*Bo, drodzy Czytelnicy, przyznajcie,
czy to naprawdę ciekawe, że jeden sztab
miał 20 tys. wolontariuszy ze smartfo-
nami, a inny o kilka tysięcy mniej. Al-
bo ile który sztab wydał na kampanię
w mediach. To są newsy, o których kie-
dyś mówiło się, że jutro wyścielą ku-
bły na śmieci.

Bo jutro, pojutrze takimi newsami bę-
dą się ekscytować uczestnicy rozma-
itych konferencji z różnych medialnych
i mniej medialnych branż, zajadając do-
naty i popijając cafe latte.

Dlatego dziś, gdy już pewnie znane
są pierwsze wyniki wyborów w USA,
zostawmy popłuczyny i sięgnijmy do
źródeł, czyli klasyki. Autora, bez któ-
rego cytowania nie może się obejść-
żadna współczesna poważna analiza
dotycząca Stanów Zjednoczonych.

Alexis de Tocqueville, jeden z naj-
wybitniejszych myślicieli XIX w.,
w dwutomowym dziele „O demokra-
cji w Ameryce” i innych pismach (z któ-
rych pochodzą poniższe fragmenty –
jak dobrze że jest wikiquotes.org) wy-
jaśnił fenomen polityki USA. 

Oto wybrane przez nas cytaty. Daj-
cie nam znać, które pominęliśmy, a po-
winny się tu znaleźć. 

Piszcie: metro@agora.pl 

Bez pomocy instytucji gminnych
naród może stworzyć sobie wol-

ny rząd, lecz nie będzie w nim ducha
wolności. Przelotne namiętności, chwi-
lowe potrzeby czy przypadkowe oko-
liczności mogą mu dać zewnętrzne for-
my niezależności, lecz despotyzm ukry-
ty we wnętrzu organizmu społeczne-
go wcześniej czy później wyjdzie na
jaw.

Co więcej, gdy lud zaczyna zda-
wać sobie sprawę ze swej własnej

sytuacji, pojawia się mnóstwo potrzeb
wcześniej nieodczuwanych, które mo-
gą zostać zaspokojone jedynie przy po-
mocy zasobów państwowych. Stąd po-
chodzi zjawisko powiększania kosztów
publicznych wraz z postępem cywili-
zacji i wzrastania podatków w miarę
szerzenia oświaty.

Demo-
kracja po-

zbawiona insty-
tucji lokalnych nie
posiada żadnych
gwarancji zabez-
pieczających ją
przed podobnym
złem. Jeśli lud nie na-
uczył się jeszcze korzystać
z wolności w niewielkich
sprawach, to czyż można spo-
dziewać się, że będzie umiał ją
utrzymać w sprawach poważnych.

Uważam więc, że władza
zwierzchnia wobec wszystkich

innych zawsze musi istnieć, lecz sądzę
zarazem, że wolność będzie zagrożo-
na, jeżeli ta władza nie natrafi na żad-
ne przeszkody, które by ją powstrzy-
mywały i dawały jej w ten sposób czas
na zastanowienie.

Trudno uwierzyć, by głosowanie
zniewolonych ludzi mogło kie-

dykolwiek powołać rząd liberalny, sil-
ny i mądry.

Demokracją zresztą nie tylko nie
może wybierać ludzi wartościo-

wych, lecz również nie chce ich wy-
bierać.

Gdyby więc udało się stworzyć ta-
ki układ społeczny, w którym każ-

dy obywatel miałby coś do stracenia
i niewiele do zyskania, pokój na świe-
cie byłby bardziej prawdopodobny.

Podczas gdy naturalne instynk-
ty demokracji sprawiają, że lud

nie dopuszcza ludzi wybitnych do wła-
dzy, równie silny instynkt każe tym
ostatnim zaniechać kariery politycz-
nej, w której tak trudno im pozostać
sobą i uniknąć spodlenia.

Dawni władcy niejako materiali-
zowali przemoc, podczas gdy re-

publiki demokratyczne naszych czasów
uczyniły z niej siłę równie duchową jak
ludzka wola, którą pragną za jej po-

m o c ą
zdusić.

D e s p o -
tyzm abso-

lutnych rzą-
dów jedyno-

władcy, chcąc tra-
fić do duszy, w spo-

sób prostacki dobie-
rał się do ciała, a dusze,

niedosiężne dla tortur, gar-
dziły nim dalej. W demo-

kratycznych republikach tyra-
nia nie postępuje w ten sposób. Po-

zostawiając ciało w spokoju, zmierza
prostą drogą do zawładnięcia duszą.

Przekonałem się, że ludzie, którzy
uważają powszechne głosowanie za

gwarancję dokonania słusznego wyboru,
oddają się kompletnej iluzji. Powszechne
wybory mają inne zalety, ale nie tę.

W demokracji mężowie stanu są
biedni i chcą się dorobić.

Amerykańska demokracja prze-
trwa do czasu, kiedy Kongres od-

kryje, że można przekupić społeczeń-
stwo za publiczne pieniądze.

Podczas wyborów ludzie ekscy-
tują się, męczą, jątrzą.

Demokrację i socjalizm łączy jed-
no słowo: równość. Ale gdy de-

mokracja dąży do równości w wolno-
ści, socjalizm w niewoli.

oprac. pcnczm, za wikiquote.org

* „O demokracji w Ameryce”– dwuto-

mowe dzieło Alexisa de Tocqueville'a wy-

dane w 1835 r. (pierwszy tom) i 1840 r.

(drugi tom), zawiera analizę amerykań-

skiego społeczeństwa politycznego.

W Polsce to klasyczne dzieło zostało

ostatnio pięknie wydane w 2005 r., przez

Wydawnictwo Aletheia, a wcześniej przez

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Kra-

ków i Fundację Batorego. Jest łatwo do-

stępne, choćby w internetowym sklepie.

Nielegalnie ściągnięte, nie będzie czytało

się tak dobrze. opr. eb
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Limonow

Był rzezimieszkiem 

i kloszardem. Został pisarzem,

politykiem i bohaterem

świetnej książki * 8

I trze cia za gad ka wiel kie go fo no bra nia. Ła twa. Za da ją Ma gda orien ta list ka. 

A do wygrania, panie i panowie... smar tfo ny No kia Lu mia 800 * Za jrzyj cie ko niecz nie na Me troMsn.pl 

dziś konkurs

prawdopodobnie najdziwniejszy dziś tekst na świecie o wyborach w Ameryce
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O DEMOKRACJI W USA 
Gdy zamykaliśmy to wydanie „Metra”, wybory w Ameryce wciąż trwały. Ale zamiast karmić czytelników 
quasi-newsami typu, że była to pierwsza smartfonowa kampania wyborcza, damy wam dzisiaj odrobinę klasyki
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Ma riusz Ja ło szew ski, 
Ma ja Sta ni szew ska

* metro@agora.pl

*Sta rą, ana lo go wą te le wi zję od bie ra
25-30 pro cent Po la ków, czy li. ok.
3,7 mln gos po darstw do mo wych. 

Ale dziś w Lu bu skiem mi ni ster cyf -
ry za cji Mi chał Bo ni o go dz. 4.15 ma
wy łą czyć na daj nik z sy gna łem ana lo-
 go wym. To bę dzie po czą tek koń ca sta-
 rej te le wi zji. Potem, ale już bez ta kiej
fe ty, bę dą wy łą cza ne na daj ni ki w in-
 nych wo je wódz twach. Osta t nie za
osiem mie się cy w Gi życ ku, Le żaj sku,
Je le niej Gó rze i Ostro łę ce. 

Bajki, disco polo, powtórki
i wszystko za darmo 
Dla wi dza, któ ry za dar mo miał tyl ko
kil ka pod sta wo wych ka na łów, głów-
 nie TVP1 i 2, TVP In fo, TVN i Pol sat, to
bę dzie re wo lu cja. Do sta nie te raz 
18 dar mo wych ka na łów. Wię kszość
już jest, osta t nie zo sta ną włą czo ne
w 2014 r. Te le wi zja pu blicz na da je am-
 bit ną TVP Kul tu ra i TVP Hi sto ria. Ko-
 mer cyj ny TVN rzu ca TVN7 z fil ma mi
i in ter wen cyj ny TTV, a Pol sat  TV4,
TV6 i Pol sat Sport News. 

Po ja wi li się też no wi gra cze, do tąd
z ma łą oglą dal no ścią. To: TV Puls
i TV Puls 2, za ło żo na w la tach 90. m.in.
przez za kon fran cisz ka nów, a obec nie
kon tro lo wa na przez Da riu sza Dąb-
 skie go, mu zycz ne Eska TV i Po lo TV
po wią za ne z ZPR, wy daw cą „Su per
Ex pres su”, ATM Roz ryw ka TV, po-
 wią za na z fir mą pro du cen cką ATM. 

To da je moż li wość ro szad na ryn ku
me dial nym. Wprawdzie we dług da-
 nych Nie lsen Au dien ce Me a su re ment
dla Wir tu al ne me dia.pl w paź dzier ni -
ku naj chęt niej oglą da ną te le wi zją był
TVN, a po nim Pol sat TVP1 i TVP2, ale
to się zmie nia. TVN-owi w cią gu ro ku
spa dła oglą dal ność z 16,7 proc. do 15,8
proc. Za to przy by wa wi dzów, i to zna-
 czą co, TVN7 i TV Puls – na wet o 1/3.

Do brze też ra dzi so bie TV4, zgar nia -
jąc sta le po nad 2 proc. wi dzów. 

Zresz tą na ca łym świe cie wi dzo wie
od cho dzą od ka na łów ogól no te ma -
tycz nych do bar dzo wy spe cja li zo wa -
nych, np. z baj ka mi dla dzie ci, przy-
 rod ni czych, fil mo wych. Ale to też efekt
wpro wa dze nia na ziem nej te le wi zji cy-
f ro wej, dzię ki któ rej do tąd ni szo we
sta cje są do stęp ne dla wszyst kich
i w ca łym kra ju. 

Drżyj cie kab lów ki 
Me dioz naw cy nie ma ją wąt pli wo ści,
że po wpro wa dze niu te le wi zji cyf ro -
wej stra cą TVP, TVN, Pol sat. Wi dzo -
wie za czną spraw dzać, co no we go da-
 je im kon ku ren cja. Ale naj bar dziej
ude rzy to w kab lów ki i sta cje sa te li -

tar ne. – Oce niam, że stra cą kil ka na ście
pro cent wi dzów. Zo sta nie im kla sa
śred nia, któ ra lu bi sa ma wy bie rać ka-
 na ły i oglą da je po an giel sku i nie miec-
 ku. Uciek ną abo nen ci z ma łych miast,
któ rzy trak to wa li sa te li tę ja ko do dat -
ko wy wy bór ka na łów pol sko ję zycz -
nych. Wie lu już te raz my śli: „Po co mi
200-300 ka na łów, oglą dam kil ka”. A te-
 raz bę dą mie li je za dar mo i za osz -
czę dzą kil ka dzie siąt zło tych na ko lej-
 nym ra chun ku – prze wi du je prof. Ma-
 ciej Mro zow ski, me dioz naw ca z UW. 

– Spo koj nie pa trzy my w przy szłość.
Na si abo nen ci chcą mieć du ży wy bór
te go, co jest na ryn ku – za pew nia Krzysz-
 tof Ste fa niak, rzecz nik te le wi zji kab lo -
wej Vec tra. Na ci ska ny przy zna je, że dar-
 mo wa te le wi zja cyf ro wa jest dla nich za-
 gro że niem. Ka rol Smo ląg, rzecz nik

TVN: – Cyf ro wą te le wi zję na ziem ną po-
 strze ga my bar dziej ja ko szan sę dla na-
 szych te le wi zji niż za gro że nie. Ma my
już wy ni ki oglą dal no ści z gos po darstw
do mo wych, któ re ko rzy sta ją z na ziem-
 nej te le wi zji cyf ro wej. Za rów no TVN7,
jak iTTV cie szą się du żą po pu lar no ścią. 

Po la cy lu bią po wtór ki 
MA RIUSZ JA ŁO SZEW SKI: 10 mln Po la-

 ków głów nie z mniej szych miast

i wsi cze ka te le wi zyj na re wo lu cja.

Na gle do sta ną 18 ka na łów za dar-

 mo. Czy wy ślą te raz na śmiet nik hi-

 sto rii TVN z pla sti ko wą rze czy wi-

 sto ścią se ria li, Pol sat z „Kiepskimi”,

czy TVP z „Oj cem Ma te u szem”? 

WOJ CIECH KRZY ŻA NIAK, dzien ni karz „Ga-

 ze ty Te le wi zyj nej” piąt ko we go do dat-

 ku do „Ga ze ty Wy bor czej”: 

– Lu dzie są przy zwy cza je ni do te go,
co lu bią. Na dal bę dą szu kać tej sa-
 mej ofer ty, czy li głów nie roz ryw ki.
TVP, TVN i Pol sat na dal bę dą kró la-
 mi wskaź ni ków oglą dal no ści. Ale
bę dzie ros nąć im kon ku ren cja. TV
Puls ma co raz wię kszą oglą dal ność,
bo pro po nu je kre sków ki. Wie lu ją
wy bie ra, bo to je dy ne ta kie pas mo
dla dzie ci w dar mo wej te le wi zji. 
Do tej po ry jed nak te mi lio ny Po la-

 ków nie mia ły wy bo ru, te raz bę dą

mia ły. 

– Oczy wi ście na po cząt ku bę dzie fa-
 scy na cja no wo ścią. Każ dy bę dzie
spraw dzał, co jest na no wych ka na-
 łach. Ale TV Puls też nie ma za am-
 bit ne go pro gra mu. Gdy by był za gro-
 że niem dla wiel kich sta cji, to one już
by zmie ni ły ra mów ki i wpro wa dzi ły
baj ki, któ re nie du żo kosz tu ją. Na si
wi dzo wie ko cha ją se ria le, zwłasz cza
pol skie, jak „M jak mi łość”. I na dal
te go bę dą szu kać. Tra dy cyj ne sta cje
nie mu szą kon ku ro wać o no we go wi-
 dza, ra czej bę dą wal czyć o utrzy ma -
nie tych, których ma ją. 
To mo że zmie ni się TVN? Za miast

po ka zy wać ide al nie ste ryl ny szpi tal

w se ria lu „Le ka rze” i wy pa sio ne

apar ta men ty, bę dzie bli żej Pol ski

po wia to wej. I po ka że rze czy wi-

 stość za miast baj ki. 

– Ale lu dzie chcą oglą dać baj ki. I te le -
wi zja im to da je. Nie bę dą pusz czać
te le no wel, to lu dzie prze sta ną ich
oglą dać. Te le no we le ma na wet BBC. 
Te stem na gu sta Po la ków bę dą
wskaź ni ki oglą dal no ści ka na łów te-
 ma tycz nych TVP Kul tu ra i Hi sto ria.
Te raz bę dą do stęp ne w ca łym kra ju
tak sa mo jak in ne sta cje, więc nie bę-
 dzie już dla wi dzów wy mów ki. *

KO NIEC TE LE WI ZYJ NE GO
ŚWIA TA LE MIN GÓW 
Dzię ki na ziem nej te le wi zji cyf ro wej miesz kań cy mia ste czek i wsi, do któ rych nie do tarł jesz cze in ter net i kab lów ki,
do sta ną za dar mo to, za co le min gi w du żych mia stach pła cą po kil ka set zło tych. Czy no wa te le wi zja wy koń czy mo no pol
wiel kiej trój ki – TVP, TVN i Pol sa tu?

Co pokazują 
telewizje dostępne
w pierwszych 
trzech cyfrowych
multipleksach 

TVP Kul tu ra. Am bit ne i wy ma ga ją-

 ce ki no pol skie i świa to we, osta t nio

tak że je den z naj lep szych ame ry kań-

 skich se ria li „Mad Men”, du żo mu zy -

ki, tro chę tań ca, ale też nie spo ty ka ne

pra wie ni gdzie pro gra my pu bli cy stycz -

ne o kul tu rze i sztu ce.

TVP Hi sto ria. Sta re i no we do ku-

 men tal ne pro gra my hi sto rycz ne, ale

też fil my i se ria le fa bu lar ne, ar chi-

 wal ne Dzien ni ki Te le wi zyj ne. 

TVP Po lo nia. Po wtór ki, po wtór ki,

po wtór ki pro duk cji TVP. 

TVN7. Ge ne ral nie to ka nał po-

 wtór ko wy, w któ rym zna leźć moż na

to, co zna my i lu bi my, ale też nad ro-

 bić za leg ło ści. Są lu bia ne se ria le

i pro gra my z an te ny TVN, w tym m.in.

„Brzy du la” czy pro gra my są do we,

star sze se zo ny po pu lar nych se ria li

ame ry kań skich z „Plot ka rą” i „Agen -

ta mi NCIS” na cze le, a także star sze

po pu lar ne fil my.

TTV. Na da je do pie ro od stycz nia;

jest ka na łem pu bli cy stycz no-in for-

 ma cyj no-po rad ni ko wym. 

Są w nim ma ga zy ny sen sa cyj no-po li -

cyj ne, ma ga zy ny re por te rów, fil my

do ku men tal ne o spra wach bli skich

lu dziom z jed nej strony i sen sa cyj -

nych z dru giej.

TV4. Po pu lar no na u ko wy Ga li leo

Ex tra, czy li pi guł ka z te go, co ca łą

do bę po ka zu ją po pu lar no na u ko we

ka na ły te ma tycz ne. Ponadto au tor-

 ski talk show „Ma ła czar na” oraz

pol skie pro gra my po rad ni ko wo-roz-

 ryw ko we, ki no kla sy B (a na wet C),

pro gra my mu zycz ne nie o bec ne gdzie

in dziej, wie ko we, ale lu bia ne se ria le.

TV6. Uzu peł nia ofer tę TV4, po ka zu -

je też ory gi nal ne wer sje pro gra mów

zna nych nam z pol skich li cen cji, m.in.:

„Mistrz kuch ni: Gor don Ram say” czy

ame ry kań ski „Mam Ta lent!”. 

TV Puls. Przy cią ga co dzien ną po r-

cją kre skó wek – sta rych jak „Tom

i Jer ry”, no wych jak „Pin gwi ny z Ma-

 da ga ska ru”, ale też fil ma mi peł no-

 me tra żo wy mi dla mło dych wi dzów

po ka zy wa ny mi w we e ken dy. 

ATM Roz ryw ka TV. Ser wu je po-

 wtór ki po pu lar nych se ria li pro duk cji

gru py ATM – m.in. „Świat we dług

kiep skich”, „Ran czo”, „Oj ciec Ma te-

 usz”, czy „Pit bul la”. 

TV Puls 2. Sta cja przy go to wa na

spe cjal nie dla młod szych wi dzów

z po nadpię cio go dzin nym pas mem

„Ju nior TV” w ty god niu (i dwu i pół go-

 dzin nym w we e ken dy). 

Po lo TV. Mu zy ka di sco po lo. 

Eska TV. Mu zy ka. 

Tysiąc kanałów
za friko 
Patent na odbiór około tysiąca

kanałów za darmo jest prosty. Wystar-

czy zainstalować antenę satelitarną

skierowaną ku satelicie Hot Bird

– właśnie tam znajdziemy najwięcej

niekodowanych programów polsko-

języcznych (np. 4fun.tv, Ezo, Tele 5, 

TV Biznes). Bezpłatnie nadawane pol-

skie kanały – choć jest ich o wiele

mniej – są również na satelicie Astra

(m.in. TV Trwam).

Satelitarną ofertę urozmaici zwykła

antena – w naziemnej telewizji cyfrowej

można oglądać kilkanaście popu-

larnych, polskich kanałów – TVP, TVN,

Polsat itp.

Ile to kosztuje? 

Antena satelitarAntena satelitarnana – od 50 zł (koszt

jednorazowy), kkonwonwererter ter („zakończe-

nie” anteny satelitarnej) – od ok. 40 zł

(koszt jednorazowy), instalacja anteninstalacja anteny

– od 150 zł (koszt jednorazowy), zakupzakup

tunera SAtunera SAT T – od ok. 200 zł (koszt jed-

norazowy; nowoczesne telewizory ma-

ją już wbudowane tunery satelitarne).

Razem: ok. 240 zł bez zakupu

tunera, 440 zł z zakupem tunera
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Czy słynni „Mad Meni”, kultowy serial

o agencji  reklamowej z lat 60., wykosi 

„M jak miłość”? Oba będą teraz za darmo

Sebastian Adamus/AG
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Gre cy zno wu wy szli na uli cę 

W przed dzień uchwa le nia przez grec ki

par la ment pa kie tu dra stycz nych osz -

częd no ści, Gre cy roz po czę li wczo raj

dwud nio wy strajk ge ne ral ny. W de -

mon stra cjach w Ate nach uczest ni czy ło

kil ka dzie siąt ty się cy osób, w Sa lo ni -

kach – 20 tys. Pra cę przer wa li pra cow -

ni cy mi ni sterstw i na u czy cie le. Prze -

sta ły kur so wać pro my, me tro, au to bu -

sy, tram wa je i tak sów ki. Strajk kon tro -

le rów lo tów spa ra li żo wał pra cę lot -

nisk. Le ka rze in ter we nio wa li tyl ko

w przy pad kach za gro że nia ży cia.

Pro ces ws. Na ngar Khel odro czo ny

Z przy czyn pro ce du ral nych nie roz po czął

się wczo raj po now ny pro ces pol skich

żoł nie rzy z biel skie go 18. Ba ta lio nu De -

san to wo-Sztur mo we go, oskar żo nych

o zbrod nię wo jen ną na mi sji w Af ga ni -

sta nie w 2007 r. Woj sko wy Sąd Okrę go -

wy w War sza wie uznał, że za cznie się

on naj wcześ niej w stycz niu 2013 r., po -

nie waż je den z żoł nie rzy nie mo że mieć

tych sa mych ob roń ców co in ny pod sąd -

ny z oba wy o kon flikt li nii ob ro ny.

Gaz tań szy o 10 proc. 

PGNiG po in for mo wał wczo raj, że pod pi -

sał z Gaz pro mem aneks do kon trak tu

ja mal skie go, któ ry zmie nia wa run ki ce -

no we na do sta wy ga zu do Pol ski. Pre -

zes PGNiG Gra ży na Pio trow ska-Oli wa

oce ni ła, że ob niż ka cen ga zu od Gaz -

pro mu jest wyż sza niż 10 proc., i za po -

wie dzia ła, że PGNiG do po ło wy li sto pa -

da zło ży wnio sek ta ry fo wy do Urzę du

Re gu la cji Ener ge ty ki. URE po in for mo -

wał, że urząd za twier dzi niż sze ce ny. 

W USA przy by wa ofiar 

śmier cio noś ne go pre pa ra tu

Do 30 wzro sła w USA licz ba ofiar

śmier tel nych grzy bi cze go za pa le nia

opon mó zgo wych, spo wo do wa ne go

ska żo nym pre pa ra tem prze ciw bó lo -

wym – po in for mo wa ły ame ry kań skie

wła dze sa ni tar ne. W osta t nich trzech

dniach licz ba za ra żo nych wzro sła

z 356 do 419. Źró dłem cho ro by jest

ska żo ny ste ry do wy pre pa rat prze ciw -

bó lo wy po da wa ny w for mie za strzy ku

w krę go słup. Za gro żo nych cho ro bą jest

po nad 14 tys. osób w 23 sta nach.

pap

na pew no waż ne

* * Aż 30 proc. wy ja zdów ka re tek to
przy pad ki zu peł nie nie u za sad nio ne.
A le ka rze pra cu ją po kil ka set go dzin
w mie sią cu – wy ni ka z kon tro li Naj -
wyż szej Iz by Kon tro li

– Po go to wie co raz czę ściej wy rę cza
le ka rzy ro dzin nych, spe cja li stów
i am bu la to ria. To z ko lei mo że utrud -
niać do stęp do po mo cy oso bom, któ -
re wy ma ga ją na tych mia sto wej in ter -
wen cji – ko men tu je wy ni ki kon tro li
pre zes NIK Ja cek Je zier ski. Ka ret ki
wzy wa ne są m.in. do zwy kłych bó -
lów brzu cha czy w przy pad ku nie -

groź ne go nad u ży cia al ko ho lu. Co wię -
cej, zda niem pra cow ni ków po go to -
wia część lu dzi po da je przy wez wa -
niu ka ret ki wy ol brzy mio ne lub nie -
praw dzi we ob ja wy, bo tak za su ge ro -
wał im per so nel przy chod ni, w któ -
rej nie mie li szans do stać się do le ka -
rza lub zro bić szyb ko ba dań. NIK
usta lił też, że licz ba za trud nio nych
w sta cjach pra cow ni ków nie za wsze
od po wia da ich po trze bom. Dy rek to -
rzy kon tro lo wa nych pla có wek wy -
jaś nia ją, że w przy pad ku bra ku le ka -
rza ich dy żu ry prze jmo wa ne by ły
przez in ne sta cje. NIK zwra ca jed nak
uwa gę, że nie któ rzy z le ka rzy prze -
pra co wa li na wet kil ka set go dzin mie -
sięcz nie.

pap, gw

Pogotowie
wyręcza lekarzy

tro chę to cho re

* W so bo tę w sa mot ny rejs do-
  o ko ła Zie mi wy ru szą uczest ni cy
re gat Vendée Glo be, jed nych z naj -
trud niej szych we współ czes nym
że glar stwie. Od by wa ją się co czte -
ry la ta. 

Ski pe rzy pod czas rej su nie mo -
gą za wi jać do por tów i są cał ko -
wi cie zda ni na swo je umie jęt no -
ści że glar skie i włas ne jach ty. Na
li stę star to wą wpi sa li się m.in.
(od le wej): An glik Mi ke Gol ding,
Fran cuz Ki to de Pa vant, Bry tyj -
ka Sa man tha Da vies i je dy ny Po -
lak w staw ce – Zbi gniew Gut kow -
ski.

Ak tu al nym re kor dzi stą tra sy jest
Fran cuz Mi chel De sjo y e a ux, któ -
ry 1 lu te go 2009 r. prze kro czył li nię
me ty po prze pły nię ciu 28 303 mil
mor skich z cza sem 84 dni, 3 go dzi -
ny, 9 mi nut i 8 se kund. *

W 80 dni do o ko ła świa ta

Ani ta Kar wow ska

* metro@agora.pl

* Re for ma, któ rą NFZ właś nie
wpro wa dza w przy chod niach i szpi -
ta lach, skoń czy prob le my ubez pie -
czo nych pa cjen tów, któ rzy mu sie li
udo wad niać, że ma ją pra wo ocze ki -
wać dar mo we go le cze nia i re fun do -
wa nych le ków (je śli za pom nie li
RMUA lub le gi ty ma cji ubez pie cze -
nio wej) 

Gdy w stycz niu we szła z ży cie no wa
usta wa re fun da cyj na, część le ka rzy
w pro te ście prze sta ła w ogó le wy pi -
sy wać re cep ty na le ki ze zniż ką. Wpro -
wa dzaiła ona za sa dę, że le karz zwra -
ca kosz ty re fun da cji i pła ci ka rę, je śli
zniż ka cho re mu się nie na le ża ła. Zdes -
pe ro wa ni pa cjen ci ma so wo skar ży li

się do rzecz ni ka praw pa cjen ta i do
NFZ.

Od stycz nia za sa dy zmie nią się.
Każ da przy chod nia i szpi tal bę dą
mia ły do stęp do ba zy NFZ, a tam re -
je stra tor ki spraw dzą od rę ki, czy
pa cjent jest ubez pie czo ny. To tzw.
e-WUŚ, czy li sy stem elek tro nicz nej
we ry fi ka cji upraw nień świad cze -
nio bior ców. Pa cjent, za pi su jąc się
na wi zy tę, mu si po dać nu mer PE -
SEL i po ka zać np. do wód oso bi sty.
W ga bi ne cie le karz nie bę dzie już
do cie kał, czy cho ry ma pra wo do
zniż ki. 

Na ra zie Fun dusz wpro wa dza re -
for mę w kil ku wo je wódz twach,
m.in. w ma zo wiec kim, w ku jaw sko-
po mor skim i na Pod la siu, ale do
koń ca li sto pa da pi lo taż ma ru szyć
w ca łym kra ju. Naj wię cej przy -

chod ni te stu je sy stem na Ma zo -
wszu, ok. 440.  Chcą mieć u sie bie
e-WUŚ jak naj szyb ciej. – Sy stem
wy e li mi nu je za mie sza nie, z któ -
rym mie liś my do czy nie nia
w związ ku z re fun da cją. Le ka rze
prze sta ną mieć oba wy, że wy pi su -
ją re cep ty oso bie nie u praw nio nej
– mó wi Mał go rza ta Za ła wa-Dą brow -
ska, dy rek tor SPZZLO War sza wa-
Żo li borz, któ ry jesz cze cze ka na
wej ście do pro gra mu.

Cho ciaż co raz wię cej wo je wództw
wpro wa dza zmia ny, to do stycz nia
le piej jesz cze mieć przy so bie do wód
ubez pie cze nia. – Zda rza się, że pa -
cjent twier dzi, że jest ubez pie czo ny,
ale w ba zie da nych go nie ma. By wa,
że da ne nie są za ktu a li zo wa ne al bo
pra co daw ca nie od pro wa dza skła -
dek za pra cow ni ka – przy zna je Jan

Ra sze ja, rzecz nik ku jaw sko-po mor -
skie go Fun du szu. 

Zda niem dr. Ma cie ja Ha man kie wi -
cza, pre ze sa Na czel nej Iz by Le kar -
skiej, re for ma Fun du szu le ka rzom
nie wie le po mo że. – Po trzeb ny jest
kom plek so wy sy stem elek tro nicz -
ny, któ ry od cią ży le ka rzy od biu ro -
kra cji i poz wo li za jąć się tyl ko le cze -
niem – mó wi. Cho dzi m.in. o kom pu -
te ro wy do stęp do kar ty pa cjen ta,
w któ rym bę dą wszyst kie in for ma -
cje o je go le cze niu.

Fun dusz za po wia da, że to na stęp -
ny krok. Bę dzie to elek tro nicz ny
zbiór in for ma cji o tym, z ja kich ba -
dań i kon sul ta cji pa cjent ko rzy sta,
ja kie re cep ty zo sta ły mu prze pi sa -
ne. Co miał by z te go pa cjent? Choć -
by ty le, że skró ci się czas ocze ki wa -
nia do le ka rza, bo trud niej by ło by

za pi sy wać się do kil ku ko le jek na -
raz. 

NFZ nie pre cy zu je jed nak, kie dy
re jestr ru szy. Dla te go przy chod nie
nie cze ka ją i sa me uspraw nia ją ob -
słu gę cho rych. Tak dzie je się m.in.
w War sza wie. Lecz ni ce z czte rech
dziel nic po łą czy ły si ły i wpro wa dza -
ją kar tę, dzię ki któ rej cho rzy do wie -
dzą się, ile trze ba cze kać na wi zy tę,
za mó wią re cep tę i za re je stru ją się
przez in ter net na wi zy tę. – Dzię ki
kar cie bę dzie my mo gli też spraw -
dzić, w któ rej po rad ni spe cja li stycz -
nej moż na przy jąć pa cjen ta naj szyb -
ciej i czy je go na zwi sko nie po wta -
rza się w kil ku ko lej kach do spe cja -
li sty – tłu ma czy Za ła wa-Dą brow ska,
dy rek tor SPZZLO War sza wa-Żo li -
borz, jed nej z lecz nic, w któ rej od
przy szłe go ro ku ru szy sy stem. *

Le karz przyj mie tyl ko na do wód 
Jesteś ubezpieczony, ale lekarz nie chce wypisać recepty, bo nie masz przy sobie RMUA? Od stycznia to bez znaczenia, 
bo wystarczy dowód osobisty, którym potwierdzisz, że masz prawo do darmowego leczenia 
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Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu informuje, że na rachunku bankowym
Fundacji funkcjonuje subkonto dla 4 letniego Gracjana Międlara pod hasłem „Pio”. Chłopiec przyszedł
na świat jako wcześniak w stanie ciężkim z niedotlenieniem okołoporodowym i niewydolnością
oddechową. Dziecko jest rehabilitowane metodą NDT-Bobath. 

Ze względu na opóźniony rozwój psychoruchowy wymaga częstej i stałej stymulacji. Uczęszcza na
terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną i integracji sensorycznej. 

Gracjan ma również niedoczynność tarczycy, obniżoną odporność, alergię na gluten oraz skazę
białkową co wymaga stosowania kosztownej diety. Wszystko to wiąże się z dużymi wydatkami
które przekraczają możliwości finansowe rodziny chłopca, dlatego prosimy o każdą choćby
najdrobniejszą wpłatę.

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Bank Pekao S.A. I O/Wrocław
79 1240 1994 1111 0010 1861 8795 z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia „Pio”

31815071 32171599

O G Ł O S Z E N I E . B E Z P Ł A T N E R E K L A M A
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*W tym ro ku już kil ku set kie row ców
stra ci ło tab li ce re je stra cyj ne. Nie war -
to te go lek ce wa żyć, bo kło pot nie
skoń czy się na wy ro bie niu no wych

Pa nu Ma cie jo wi z Zie lo nej Gó ry zło -
dzie je od krę ci li na par kin gu dwie tab -
li ce od nis sa na. Po li cjan ci do ra dzi li mu,
by spra wę zgło sił na swo im ko mi sa ria -
cie. Bo zło dzie je nie krad ną re je stra cji
bez po wo du. Przy krę ca ją je do in ne go
au ta i bez kar nie okra da ją in nych. By
uni k nąć sy tu a cji, że prze stęp stwo pój -
dzie na na sze kon to, le piej na tych miast
zgło sić spra wę śled czym. – Zło dzie je,

wie dząc, że sta cje ben zy no we są na -
szpi ko wa ne ka me ra mi, przy krę ca ją
wcześ niej skra dzio ne tab li ce. Tan ku ją
do peł na pa li wo, a po tem od jeż dża ją,
nie pła cąc. Ta kich spraw no tu je my kil -
ka na ście w ty god niu – mó wi Sła wo mir
Ko niecz ny, rzecz nik lu bu skie go ko -
men dan ta. Zło dzie je naj czę ściej pod -
jeż dża ją na sta cje sta ry mi sa mo cho da -
mi. Waż ne, by mia ły po jem ne ba ki. Po -
tra fią zro bić sztucz ny ruch na sta cji,
by ob słu ga nie od ra zu po ła pa ła się, że
ktoś od je chał bez pła ce nia. Je śli kra -
dzież zgło si my szyb ko, po li cjan ci nie
bę dą spraw dzać na sze go ali bi w dniu,
w któ rym do szło do kra dzie ży pa li wa.
Zro bią ob ła wę na zło dziei tab lic i zdą -
żą z in for ma cją o fe ler nych tab li cach
do trzeć do pa tro li dro go wych w wo je -
wódz twie. ms, gw

Nie lek ce waż
kra dzie ży blach*Stu den tka, któ ra trzy la ta te mu spa -

dła z pię tro we go łóż ka w Do mu Stu -
den ckim Akro pol w Kra ko wie, do sta -
nie 15 tys. zł od szko do wa nia od Uni -
wersytetu Pe da go gicz ne go i Aka de -
mii Gór ni czo-Hut ni czej

Dziew czy na spa dła z wy so ko ści 1,5 m
w no cy z 8 na 9 grud nia 2009 r. W szpi -
ta lu oka za ło się, że ma pęk nię te koś ci
twa rzo czasz ki, gro zi ła jej utra ta wzro -
ku. Jak na pi sa ła „Ga ze ta Kra kow ska”,
przed są dem ar gu men to wa ła, że pię -
tro we łóż ka na 14. pię trze aka de mi ka
nie mia ły ba rie rek. Naj pierw żą da ła
150 tys. zł. Osta tecznie przy zna ne
przez sąd dzie się cio krot nie mniej sze
od szko do wa nie UP i AGH za pła cą
wspól nie. gw

15 tys. zł za ob ra że niaZ pom pą czy po lu bel sku?

Port Lot ni czy Lub lin już móg łby dzia łać.

Ale trze ba cze kać. Bo wła dze por tu,

Lub li na i re gio nu chcą, by uro czy ste go

otwar cia do ko nał Bro ni sław Ko mo row -

ski. Jed nak ka len darz gło wy pań stwa

jest bar dzo na pię ty, stąd prob lem ze

zna le zie niem wol ne go ter mi nu. Lot ni -

sko ca ły czas jest w kon tak cie z Kan ce -

la rią Pre zy den ta. – 17 grud nia jest pier -

wsze lą do wa nie sa mo lo tu i otwar cie

mu si na stą pić przed tym ter mi nem.

Cze ka my na in for ma cje z Kan ce la rii. Je -

śli pre zy dent nie znaj dzie cza su, bę dzie -

my otwie ra li ci cho, po lu bel sku – mó wi

pre zes por tu Grze gorz Mu szyń ski.

Za gu bio ny na służ bie

Po li cyj ny sta ży sta z od dzia łu pre wen cji

zgu bił wczo raj ra no ma ga zy nek od pi -

sto le tu. Po li cja nie zdra dza, jak do te -

go do szło. Ma ga zy nek, naj praw do po -

dob niej do pi sto le tu P-64, był peł ny,

w środ ku by ło sześć po ci sków. Po li -

cjant zgu bił go pod czas służ by peł nio -

nej w oko li cach am ba sa dy ame ry kań -

skiej u zbie gu al. Uja zdow skich i ul.

Pięk nej. W War sza wie za rzą dzo no in -

ten syw ne po szu ki wa nia zgu by.

Mło dzi wi ka riu sze mło dej pa rze

Pa ra fia św. To ma sza Apo sto ła na war -

szaw skim Ursy no wie zbyt póź no po -

wia do mi ła Urząd Sta nu Cy wil ne go

o za war tym mał żeń stwie. Mło da pa ra

mu si iść te raz do są du lub wziąć ślub

cy wil ny. – Ma my mło dych wi ka riu szy

i gdzieś od ło ży li te ak ta, a te za wie ru -

szy ły się – mó wi ks. Hen ryk Ma łec ki,

pro boszcz pa ra fii. gw

uko cha ny kraj

Mi chał Stan gret

* metro@agora.pl

Bia ło-czer wo ny ko ty lion wkla pie ma być
ozna ką prze ży wa nia Świę ta Nie po dleg -
ło ści iwy ra zi stym sym bo lem no wo czes -
ne go pa trio tyz mu. Mo da przy szła do nas
zZa cho du imoc no wspie ra ją pre zy dent
Bro ni sław Ko mo row ski, któ ry dwa la ta
te mu za czął pro mo wać „Ko ty lion na 
11 li sto pa da”. Na stro nie Pre zy dent.pl za -
chę ca na u czy cie li, by wspól nie zucznia -
mi przy go to wy wa li ko ty lio ny na lek cjach
(jest do kład na in struk cja), a w ze szłym
ro ku wprzed dzień Świę ta Nie po dleg ło -
ści ra zem z mał żon ką i z za pro szo ny mi
goś ćmi (głów nie ucznio wie pod sta wó -
wek) wspól nie ro bi li ko ty lio ny wPa ła cu
Pre zy den ckim. 

Jed nak Piotr Krzy ża now ski ze sto -
łecz nej We so łej (www.ko ty lio ny.pl)
dzia łał na ko ty lio no wym ryn ku, jesz -
cze za nim przy szła na nie mo da. – Ko -
ty lio ny ro bi ła mo ja ma ma, przy niej
się szko li łem i po sta no wi łem kon ty -
nu o wać ro dzin ne tra dy cje – opo wia -
da czło wiek, któ ry wy ko nu je ty sią ce
ko ty lio nów rocz nie.

Na kar na wał, we se la i dla ko ni 

– Do okrąg łej tek tur ki przy szy wam na
ma szy nie spli so wa ną wstąż kę, po tem ...

– Krzy ża now ski o swo jej pra cy móg -
łby opo wia dać go dzi na mi. Ro bi je sam,
rocz nie ty sią ce, w roz ma i tych wzo -
rach i ko lo rach. Głów nie na za wo dy
jeź dziec kie (ko ty lio na mi, zwa ny mi
też „ro zet ka mi”, de ko ru je się zwy cię -
skie zwie rzę ta), im pre zy kar na wa ło -
we al bo we se la. Wspo mi na, że w ze -
szłym ro ku PO na swo ją kon wen cję
za mó wi ła u nie go aż dwa ty sią ce ko -
ty lio nów, a w ubieg łe Świę to Nie po -
dleg ło ści mie li je na so bie pre zen te -
rzy TVP i TVN. 

Za chwi lę ma za miar za brać się do
szy cia ko ty lio nów dla uczest ni ków
ba lu do rad ców po dat ko wych. Ale naj -
pierw mu si skoń czyć ko ty lio ny na
Świę to Nie po dleg ło ści. 

Du żo ich zro bi? – Za mó wie nia przy -
szły z Puł tu ska (za mó wi li 150 sztuk,
pew nie na im pre zę nie po dleg ło ścio -
wą w tam tej szym zam ku) i od wła ści -
cie la skle pu z Li ma no wej (400 sztuk)
– opo wia da. 

– Nie wiel ki ten po pyt na ko ty lio ny
nie po dleg ło ścio we w tym ro ku – mó -

wię. A on na to, że chęt nych by ło wię -
cej. – Dwa ty god nie te mu za dzwo ni ła
do mnie ja kaś fir ma z py ta niem, czy
zro bię 100 ty się cy bia ło-czer wo nych
ko ty lio nów na 11 li sto pa da. Od mó wi -
łem, bo nie dał bym ra dy – opo wia da. 

Jak można odrzucić tak duże
zlecenie? 

Wy da wać by się mog ło, że ta kie za mó -
wie nie to dla przed się bior cy praw dzi -
wa gwiazd ka z nie ba. Za kła da jąc, że
po je dyn czy kotylion sprze dał by po

4,2 zł (w ta kiej ce nie Krzy ża now ski
sprze da je obec nie te nie po dleg ło ścio -
we), to po od li cze niu na wet po ło wy
z te go na kosz ty za ku pu wstą żek, tek -
tu rek, ni ci i in nych ma te ria łów nie -
zbęd nych do wy ko na nia, po zo sta je
po nad 200 tys. zł za rob ku. 

– Moż na by nic nie ro bić ca ły rok. Wie -
le osób, ma jąc ta kie zle ce nie, pew nie sta -
nę ło by na gło wie, by je zre a li zo wać, ob -
dzwo ni ło by ro dzi nę, zna jo mych zproś -
bą o rę ce do po mo cy – od po wia da, gdy
do py tu ję o po wód re zy gna cji.

– No tak, ale co, gdy bym wy ko nał ko ty lio -
ny, apo tem nie do stał bym za pła ty? Ta kie
zle ce nie wy ma ga ło by ogrom nych in we -
sty cji wma te ria ły, na któ re mnie nie stać.
Pew nie trze ba by brać kre dyt, nie oby ło by
się bez za trud nie nia do dat ko wych osób.
Nie mam aż ta kich as pi ra cji, mnie wy star -
czą te zle ce nia, któ re mam – opo wia da.

Po po cząt ko wym szo ku i dys ku sji do -
szliś my wre dak cji do wnio sku, że wie le
osób mog ło by się uczyć ta kiej po sta wy.
Bo po co za wszel ką ce nę chcieć wię cej
iwię cej, sko ro to, co dziś ma my, wzu peł -
no ści nam wy star czy. *

Król ko ty lio nów nie chce wię cej 
Piotr Krzyżanowski z Wesołej zarabia na kotylionach. Święto Niepodległości to dla niego żniwa. Ale ze zlecenia na 100 tys. sztuk
zrezygnował. – Po co się zabijać, by mieć więcej, skoro można znaleźć radość w tym, co już się ma 

Piotr

Krzyżanowski

prywatnie, 

ale z kotylionem

A
R

C
H

IW
U

M
 P

R
Y
W

A
T
N

E

A ty co o tym my ślisz? 

Pisz: me tro@ago ra.pl

dys ku tuj: 

fa ce bo ok.com/dzien nik.me tro

32189674

NOWY KREDYT
3 GOTÓWKOWY
3 KONSOLIDACYJNY
3 HIPOTECZNY
3 CHWILÓWKI
3 LEASING (ZWROTNY)
• bez BIK i KRD
• brak zdolności kredytowej
• komornik
• brak historii kredytowej
• akceptujemy wszystkie źródła dochodów
• możliwość dojazdu do klienta

ul. Jasna 1 IV p. pok. 409

tel. 22 745 03 63
504 246 701

www.jasnakredyty.pl
3217621432179069

Duża firma zatrudni od zaraz 

Panie i Panów 
do sprzątania 

kolejowych wagonów pasażerskich 

na Pradze Południe. 

Praca w pełnym wymiarze, 

w systemie zmianowym. 

Wynagrodzenie: 

od 1200 zł netto/m-c (na rękę).

Spotkanie informacyjne odbędzie się

7.11.2012 r. (środa) o godz. 12.00

w siedzibie firmy przy ul. Marsa

56A (Rembertów) w sali nr 4. 

Kontakt: 510-014-898 lub 510-012-549.

32186857

R E K L A M A



1 RP

5metro@agora.pl
Listy piszcie

ŚRODA 7 LISTOPADA 2012

Imieniny obchodzą: Antoni, Karina

*Olim pij skie Cen trum Spor tów Wod -
nych w Lon dy nie się sy pie. Z obiek tu,
któ ry miał być du mą lon dyń czy ków,
już od pa da far ba.

Aqu a tics Cen tre mia ło być jed ną znaj -
bar dziej pre sti żo wych bu do wli po wsta -
łych w Lon dy nie z oka zji igrzysk olim -
pij skich. Od da ny do użyt ku wlip cu 2011
ro ku kom pleks trzech ba se nów: dwóch
olim pij skich (50 m) i jed ne go do nur ko -
wa nia (25 m) za pro jek to wa ła Za ha Ha -
did, jed na z naj bar dziej ce nio nych ar -
chi tek tek świa ta, au tor ka Mu ze um Sztu -
ki Współ czes nej wCin cin na ti czy skocz -
ni na rciar skiej Ber gi sel w Innsbruc ku. 

Aqu a tics Cen tre przy po mi na za wra -
ca ją cą fa lę. Zbu do wa ny zo stał z dwóch
czę ści, z cze go jed na zgod nie z pla nem
po igrzy skach olim pij skich zo sta ła ro -
ze bra na. Zmniej szo no m.in. po jem ność
try bun z 17,5 ty sią ca do 2500 miejsc. To
jed nak nie ko niec zmian. Mi mo że od
osta t nich za wo dów, któ re od by ły się
w bu dyn ku, mi nę ły za led wie dwa mie -
sią ce, na zro bio nych nie daw no zdję -
ciach wi dać, że ze ścian cen trum od pa -
da far ba. To chy ba za szyb ko, bio rąc pod
uwa gę, że bu do wa obiek tu po chło nę ła
265 mln fun tów. aga pias

Duma Londynu
odarta z farby

*Na na da nie mo sto wi Pół noc ne mu
na zwy „most Ma rii Skło dow skiej-
-Cu rie” po szło z bu dże tu War sza wy
aż 25-krot nie wię cej, niż wyceniono  

Zmia nę na zwy prze for so wa ła pra wie
rok te mu Plat for ma Oby wa tel ska
w Ra dzie War sza wy. Woj ciech Tu masz,
bia ło łęc ki rad ny z lo kal ne go ko mi te -
tu Gos po dar ność, za in te re so wał się,
ile na praw dę kosz to wa ło na da nie mo -
sto wi tej na zwy. – Ok. 150 tys. zł – od -
po wie dział Piotr Sój ka, wi ce dy rek tor
biu ra dro gow nic twa i ko mu ni ka cji
w ra tu szu. Tym cza sem w uza sad nie -
niu uchwa ły o na zwie mo stu koszt in -
sta la cji tab lic wy ce nio no na 5490 zł.
„Fak tycz ne kosz ty by ły więc po nad
25-krot nie wyż sze” – za u wa ża Tu masz.
Szef klu bu PO w Ra dzie War sza wy Ja -
ro sław Szo sta kow ski prze ko nu je, że
sko ro wy bu do wa ło się most, trze ba go
by ło na zwać, więc kosz ty nie mo gą być
ar gu men tem. Zga dza się co do jed ne -
go: mog ły by być niż sze.

osa, gw 

Prze pra wa prze pła co na

* Trzy głów ne mar sze i kil ka mniej -
szych pi kiet wy jdą 11 li sto pa da na
uli ce sto li cy. Do War sza wy znów zo -
sta ną ścią gnię ci po li cjan ci z in nych
miast. Ko men da Sto łecz na bę dzie
po sta wio na w stan naj wyż szej go to -
wo ści

W ub.r. świę to wa nie nie po dleg ło ści
za koń czy ło się za miesz ka mi, za trzy -
ma niem po nad 200 osób, zde mo lo wa -
niem pl. Kon sty tu cji oraz spa le niem
dwóch sa mo cho dów TVN. Dla te go
przed te go rocz nym świę tem po li cja
ogło si ła nad zwy czaj ną mo bi li za cję.
Wia do mo, że od bę dą się trzy głów ne
mar sze.

Marsz Ra zem dla Nie po dleg łej na -
zy wa ny „mar szem pre zy den ckim”,
bo wspó łor ga ni zu je go Kan ce la ria Pre -
zy den ta. Po pro wa dzi go Bro ni sław Ko -
mo row ski. Ma to być ma ni fe sta cja „po -
nad po li tycz ny mi po dzia ła mi”. Start
o 13.15. Tra sa ma pro wa dzić Trak tem
Kró lew skim obok po mni ków bo ha te -
rów na ro do wych, pod któ ry mi pre zy -
dent bę dzie skła dać kwia ty. 

Marsz Nie po dleg ło ści przy go to -
wy wa ny przez sto wa rzy sze nie sku -

pia ją ce dzia ła czy Mło dzie ży Wszech -
pol skiej, Obo zu Na ro do wo-Ra dy kal -
ne go i kil ku mniej szych skraj nie pra -
wi co wych or ga ni za cji ma roz po cząć
się o 15. Tra sa ma wieść „od Dmow -
skie go do Dmow skie go”, czy li od ron -
da Dmow skie go do pl. Na Roz dro żu,
pod po mnik Ro ma na Dmow skie go. 

De mon stra cję an ty fa szy stow ską

or ga ni zu je Po ro zu mie nie 11 Li sto pa -
da, ko a li cja kil ku dzie się ciu or ga ni za -
cji, któ re zde cy do wa ły, że nie bę dą tak
jak wcześ niej blo ko wać na ro dow ców,
ale za pro te stu ją prze ciw ko „sze rze -
niu na cjo na liz mu, kse no fo bii i ho mo -
fo bii”, idąc uli ca mi mia sta. Spo ty ka ją
się o 12 obok po mni ka Bo ha te rów Get -
ta. Stam tąd ru szą tra są wio dą cą m.in.
obok miejsc, w któ rych do cho dzi ło do
ata ków prze mo cy na tle ra si stow skim
czy an ty se mic kim.

– Je steś my po roz mo wach z or ga ni -
za to ra mi głów nych de mon stra cji. Ma -
my za pew nie nia o ich po ko jo wym
cha rak te rze – mó wi asp. Ma riusz Mro -
zek, rzecz nik Ko men dy Sto łecz nej
Po li cji. Jed nak mun du ro wi szy ku ją
się na naj gor sze. Do sto li cy zo sta ną
ścią gnię te po sił ki z in nych miast. Ca -

ła Ko men da Sto łecz na bę dzie po sta -
wio na w stan naj wyż szej go to wo ści.
Szcze gó ły są do pra co wy wa ne, bo de -
mon stra cje moż na zgła szać do czwar -
tku. 

Urząd Mia sta zde cy do wał się, jak tłu -
ma czy – ze wzglę dów bez pie czeń stwa,
za ta ić szcze gó ło wą in for ma cję o tym,
ja kie zgło sze nia wpły nę ły na 11 li sto -
pa da, ilu uczest ni ków prze wi du ją or -
ga ni za to rzy, mi mo że ru ty no wo in for -
mu je o wszyst kich zgro ma dze niach
w mie ście. W ub.r. urzęd ni cy po stą pi -
li po dob nie, ale nie zdo ła li w ten spo -
sób za po biec za miesz kom. 

– Je śli ma ni fe sta cje się nie spot ka ją,
nie spo dzie wam się wiel kiej za dy my.
Bar dziej li czył bym się z woj ną pod ja -
zdo wą, czy li ma ły mi bo jów ka mi za -
rów no ze stro ny an ty fa szy stów, jak
i na ro dow ców, któ re bę dą pró bo wa ły
za a ta ko wać prze ciw ni ka na ty łach – po -
wie dział „Ga ze cie Wy bor czej” je den
z po li cjan tów. 

– Naj bar dziej by nam pa so wa ła ule -
wa od ra na do wie czo ra. Nie ste ty, pro -
gno zy po go dy na ten dzień są nie złe
– do dał in ny. 

Piotr Ma chaj ski, gw

Mo bi li za cja nad zwy czaj na
Mi ko ła je od pi su ją dzie ciomklik

R
E
G

IS
 D

U
V
IG

N
A
U

 /
 R

E
U

T
E
R

S

We wrześniu rada Białołęki utrąciła głosami PO przywrócenie nazwy most Północny.

Głównym argumentem miały być kolosalne koszty wymiany drogowskazów z napisem

„Trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie”
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99 zł zamiast 200 zł za 3 dni 
dla 1 osoby w hotelu-restauracji
MAGNAT w okolicach Kielc

99 zł

200 zł

Daj się zaczarować 

w Świętokrzyskim

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

32020479 32176500

O G Ł O S Z E N I E

R E K L A M A

Po czta we fran cu skim Li bo ur ne świę -
to wa ła wczo raj szcze gól ny ju bi le usz.
Od 50 lat na jej adres przy cho dzą za -

mó wie nia na pre zen ty od św. Mi ko ła -
ja. Pra cow ni cy od pi sa li już na 1,4 mln
li stów od dzie ci ze 160 kra jów *

wydarzenia
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*W dniu św. Mar ci na, czy li w naj bliż -
szą nie dzie lę, za ja dać się bę dzie my
świę to mar ciń ski mi ro ga la mi. Nie tyl -
ko w Po zna niu.

Tra dy cyj ne po znań skie ro ga le po -
wsta ją z cia sta pół fran cu skie go z na -
dzie nia z bia łe go ma ku, wa ni lii, mie -
lo nych dak ty li lub fig, cu kru, śmie ta -
ny, ro dzy nek, ma sła i skór ki po ma -
rań czo wej. Je den wa ży 200-250 gra -
mów i ma pra wie 800 ka lo rii. Le gen -
da gło si, że daw no te mu pie karz zo -
ba czył świę te go Mar ci na ja dą ce go na
ko niu. Koń zgu bił pod ko wę, któ rą pie -
karz pod niósł i po sta no wił, że bę dzie
piekł cia sto w ta kim właś nie kształ -
cie. Dziś w Po zna niu ro ga le moż na
ku pić na co dzień, ale zbli ża ją cy się
11 li sto pa da jest do brym pre tek stem
na pro mo cję. W Kra ko wie i War sza -
wie sta nę ły gabloty z plakatami, w któ -
rych umiesz czo no wkła dy imi tu ją ce
za pach świe żo pie czo nych ro ga li. Mi -
nia tu ro we wy pie ki w nie dzie lę do sta -
ną pa sa że ro wie LOT-u i pod róż ni
w In ter ci ty na tra sie Ber lin – War sza -
wa. Ro ga le są też sprze da wa ne przez
Al le gro. 

aga pias

Ro ga le do wą cha nia
i zje dze nia

Gospodarka
WIG   +0,06% WIG20   +0.23%

3,2233

USD

4,1211

EURO

3,4135

CHF

źródło: GPW

kurs średni NBP

Ma gda Kło dec ka

* metro@agora.pl

*W PRL skła du wę dlin pil no wał rząd.
W 1947 r. w kieł ba sie kra kow skiej
mu sia ło być 90 proc. wie przo wi ny
i tyl ko 5 proc. tłusz czu. W pa rów -
kach... tak sa mo! Wszy scy tęsk nią
za tam ty mi wę dli na mi. Pod po wia da -
my, jak w skle pie wy szu kać naj lep -
szą szyn kę, kieł ba sę, ka ba no sy

– 80 proc. klien tów szu ka prze de
wszyst kim ni skiej ce ny. Do bra wę dli -
na mu si kosz to wać. Ro bi my to, co ku -
pi klient, bo ta kie są pra wa ryn ku
– prze ko nu je Wi told Cho iń ski, pre zes
Związ ku Pol skie Mię so. Dla te go do -
brej wę dli ny trze ba się na szu kać.

Nie da się wy pro du ko wać do brej szyn -
ki zmniej niż 1,3-1,5kg mię sa, ato spra wia,
że jej ce na nie po win na też być niż sza niż
ok. 30 zł za kg. Je śli wy bie ra się ta ką za
15zł, moż na mieć nie mal pew ność, że pro -
du cent po sta rał się, że by zki lo gra ma mię -
sa otrzy mać 1,5kg wę dli ny, zaś resz tę sta -
no wią wo da, sub stan cje zwię ksza ją ce jej
wchła nia nie iwie le in nych do dat ków.

A je śli ku pu je my w sto i sku z kro jo -
ny mi wę dli na mi? Po proś my eks pe -
dien tkę, by po ka za ła nam ety kie tę.
W przy pad ku to wa rów pa czko wa nych
jest ła twiej. 

Nor ma nor mie nie rów na 

Nie któ rzy pro du cen ci za miesz cza ją
na ety kie cie ozna cze nie, że ich wę dli -

na jest zgod na z Pol ską Nor mą lub Nor -
mą Za kła do wą. Co to zna czy?

PN to dość wy śru bo wa ny wzo rzec,
do któ re go moż na się za sto so wać al -
bo nie – we dle uzna nia. Do koń ca
1993 r. kto norm nie prze strze gał, ła -
mał pra wo. Prze sta ły obo wią zy wać
w związ ku z wej ściem Pol ski do Unii
– gdy by kra jo wi pro du cen ci mu sie li
się trzy mać ich stan dar dów, nie nad -
ą ża li by za po stę pem tech no lo gicz nym,
a ich dro gie wę dli ny nie mog ły by kon -
ku ro wać z tań szy mi, uni j ny mi.

NZ ma sar nie usta la ją swo bod nie.
Je śli wy twór ca chce ofe ro wać szyn kę,
w któ rej mię so sta no wi za led wie kil ka -
na ście pro cent (a klien ci chcą to ku po -
wać), ma do te go pra wo. Mu si tyl ko po -
in for mo wać o tym na ety kie cie. Ta ka
do wol ność spra wia, że np. kieł ba sy ślą -
skie z dwóch róż nych za kła dów mięs -
nych mo gą się znacz nie róż nić.

Nor my za kła do we są mniej re stryk -
cyj ne niż pol skie. Np. w su chych kieł -
ba sach we dług PN mo że być naj wy -
żej 59 proc. wo dy, zaś we dług NZ – aż
do 78 proc. (im mniej wo dy, tym wię -
cej mię sa, wę dli na nie stra ci świe żo -
ści w cią gu kil ku dni). 

Jed nak In spek cja Ja ko ści Han dlo wej
Ar ty ku łów Rol no-Spo żyw czych stwier -
dzi ła pod czas kon tro li, że oszu ku je co
trze ci wę dli niarz de kla ru ją cy zgod ność
z Pol ską Nor mą i co dzie sią ty opie ra ją -
cy się na Nor mie Za kła do wej. Wkła da -
ją mniej mię sa, niż po win ni, pu ste miej -
sce za py cha ją tłusz czem, wo dą i skro -

bią. Sto su ją wie przo wi nę za miast wo -
ło wi ny. Mniej sza za war tość biał ka i wię -
ksza tłusz czu świad czyć mo że o wy ko -
rzy sty wa niu w pro duk cji tzw. MOM
(mięso oddzielane mechanicznie), czy -
li resz tek prze ciś nię tych przez si ta tak,
że by po od rzu ce niu wię kszych koś ci
gład ką ma sę z chrzą stek, tłusz czu
i okraw ków do dać do pro duk tu. 

Szu kaj zna ków 

Sa mi pro du cen ci po wo li za czy na ją wi -
dzieć po trze bę wy zna cze nia bran żo -
wych stan dar dów, by kon kret ne wy -
ro by mia ły okre ślo ną ja kość i po wta -
rzal ny smak. Dla te go po wsta ły ozna -
cze nia, któ rych obec ność na wę dli nach
w pe wien spo sób świad czy o ja ko ści.

GTS, czy li Gwa ran to wa na Tra dy -
cyj na Spe cjal ność, to ozna cze nie 
uni j ne, o któ re mo gą się ubie gać pro -
duk ty bę dą ce na ryn ku od co naj mniej
25 lat, o tra dy cyj nym i ści śle okre ślo -
nym skła dzie, spo so bie pro duk cji,
sma ku, za pa chu. Np. w ub.r. na wnio -
sek Związ ku Pol skie Mię so za re je stro -
wa no w Ko mi sji Eu ro pej skiej kieł ba -
sy ja łow co wą i my śliw ską oraz ka ba -
no sy. Jed nak GTS nie ozna cza za strze -
że nia na zwy, dla te go na dal moż na ku -
pić my śliw skie, ja łow co we i ka ba no -
sy, któ re z wy zna czo nym stan dar dem
nie ma ją nic wspól ne go.

ChOG i ChNP to Chro nio ne Ozna -
cze nie Ge o gra ficz ne i Chro nio na Na -
zwa Po cho dze nia. Je dy ną pol ską wę -
dli ną za re je stro wa ną w tych dwóch

uni j nych ka te go riach jest kieł ba sa li -
siec ka, wy twa rza na od 70 lat w Ma -
ło pol sce, w re jo nie Li szek i Czer ni -
cho wa.

Ja kość Tra dy cja to ozna cze nie przy -
zna wa ne przez Pol ską Iz bę Pro duk tu
Re gio nal ne go i Lo kal ne go. Mo gą go
uży wać pro duk ty ro bio ne we dług tra -
dy cyj nych re cep tur, „po sia da ją ce
szcze gól ną ja kość, re pu ta cję lub in ne
ce chy od róż nia ją ce je od in nych na le -
żą cych do tej sa mej ka te go rii”, re gu lar -
nie kon tro lo wa ne. W tej chwi li mo że
się nim po chwa lić 10 ro dza jów wę dlin
(li sta na www.pro duk ty re gio nal ne.pl).

Po znaj Do brą Żyw ność to z ko lei
znak Mi ni ster stwa Rol nic twa, mo że
wid nieć na pro duk tach, któ re m.in. nie
za wie ra ją MOM, ma ją ma ło so li i jak
naj mniej che micz nych wy peł nia czy
i po lep sza czy. Ak tu al ne zna ki ma po -
nad 60 wy ro bów (www.min rol.gov.pl).

– Po ja wia się co raz wię cej sy ste mów
oce nia ją cych ja kość. Klient nie bę dzie
na wet mu siał czy tać ety kie ty, wy star -
czy, że znaj dzie na opa ko wa niu ozna -
cze nie, któ re za gwa ran tu je mu okre ślo -
ną ja kość, smak i ro dzaj wę dli ny – prze -
wi du je Wi told Cho iń ski z ZPM. *

Jeśli chleb,

to najlepiej szary

– przewodnik po

rodzajach

pieczywa

przeczytasz na

MetroMsn.pl

Czy taj ety kie ty, patrz na zna ki
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32189901

EKSPRES 
POŻYCZKA

NA DOWÓD BEZ BIKU
bez wychodzenia z domu,

na telefon

- do 2000 pln w 15 minut
- od 20000 pln pod zastaw

nieruchomości

tel. 534-104-204
tel. 533-313-235 
www.ekspres-pozyczka.com.pl

32179478

Co jest dziś
najważniejsze? 
Żeby dostać właściwą
odpowiedź, trzeba
zadać właściwe

Jak? Dlaczego? Po co?
Od piątku 9 listopada rozpoczynamy akcję 
POLSKIE PYTANIA BEZ TAJEMNIC
w ramach Akademii opowieści Gazety Wyborczej i HBO

PARTNER
CYKLU

32180918

KREDYTY BANKOWE
także na oświadczenie

akceptujemy wszystkie źródła dochodu

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

DLA TAXI I FIRM NA KARCIE 
PODATKOWEJ

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

32146823

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

31879705

NOWA PLATFORMA KREDYTOWA
æ GOTÓWKOWY DO 100 TYS.
æ KONSOLIDACYJNY

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

æ HIPOTECZNY dużo ofert z różnych banków 
æ KREDYTY DLA FIRM

Na Oświadczenie (Karta Podatkowa)
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 

32167487

Fundacja Viva! 
Akcja dla Zwierząt 

przyjmie nieodpłatnie 
PALETY i BUDY dla PSÓW 

W związku z nadchodzącą jesienią i zimą
potrzebujemy palet, które podłożymy pod budy 

dla psów. W schronisku dla zwierząt w Korabiewicach
na wielu wybiegach jest wysoki poziom wody, 

co oznacza, że część bud stałaby w wodzie lub śniegu.
Docelowo potrzeba około 400 palet - najlepiej żeby

były z okolic Mszczonowa, Żyrardowa lub Skierniewic
- na większe odległości transport może się po prostu
nie opłacać (zależy od ilości palet w jednym miejscu). 

Kontakt: agata.rybkowska@viva.org.pl,
tel/sms: 504563341 

32115561

REALIZACJA W 1 DZIEŃ 
GOTÓWKI
• na oświadczenie (bez zaświadczeń)
• bez zdolności kredytowej do 30 tys.

KONSOLIDACJE do 150 000 zł 
• spłata posiadanych kredytów oraz dodatkowa gotówka 
• płacisz raty mniejsze o 50% 

Elastyczne procedury BIK

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ SIĘ 
O SZCZEGÓŁY  NASZEGO DORADCY

Tel. 0 506 198 151, 22 628 51 75
Warszawa-Centrum, ul. Mokotowska 51/53, lok. 59

(przy ul. Pięknej)

NIE POBIERAMY WSTĘPNYCH OPŁAT

KREDYTY
Mokotowska

32186075

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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* Od jed nej gi ta ry lep sze są dwie.
Mek sy kań ski du et Ro dri go y Ga brie -
la po ry wa ją co zin ter pre to wał ka wał -
ki Led Ze ppe lin i Me tal li ki, na pi sał
mu zy kę do „Pi ra tów z Ka ra i bów” i za -
grał dla Ba rac ka Oba my. Dziś wy stą -
pi w sto łecz nej Sto do le 

„Nie spo dzie wa liś my się ta kie go suk -
ce su. Kto by po my ślał, że mu zy ka in -
stru men tal na, w do dat ku aku stycz na
i ma ło ra dio wa, zdo bę dzie po pu lar -
ność” – mó wi Ga brie la Qu in te ro. „Nie
cho dzi wy łącz nie o sprze daż al bu mów,
ale i go rą ce przy ję cie na du żych roc -
ko wych fe sti wa lach, na któ rych pu -
blicz ność ocze ku je ra czej ostrych
brzmień” – do da je Ro dri go San chez.

Nie za wsze gra li „bez prą du”. Obo je
za czy na li w me ta lo wych ka pe lach,
z któ rych Mek syk (po dob nie jak Pol -
ska) sły nie na świe cie. Do pie ro kie dy
z ro dzin ne go kra ju prze nie śli się do Ir -
lan dii, ich ka rie ra na bra ła tem pa. Są
ży wym do wo dem, że mu zy ko wa nie
na chod ni ku mo że być prze pust ką do
ma so wych im prez. Wy ło wie ni na uli -
cach Dub li na tra fi li na fe sti wal Oxe gen,
po któ rym po sy pa ły się za pro sze nia
na ko lej ne wiel kie wy da rze nia. Ryt -
micz ne, bar dzo dy na micz ne nu me ry
na dwie gi ta ry spo do ba ły się nie tyl ko
fe sti wa lo wej pu blicz no ści – dwa la ta te -
mu du et za grał dla Ba rac ka Oba my.
„To z ini cja ty wy sa me go pre zy den ta
wy stą pi liś my w Bia łym Do mu. Przed

kon cer tem mie liś my oka zję za mie nić
z nim pa rę słów. Po wie dział, że jest fa -
nem na szej mu zy ki i ma ją w swo im
iPo dzie” – dum nie wspo mi na Ro dri go. 

Pu blicz ność pod bi li od waż nym po -
dej ściem do „roc ko wych po mni ków”
– na ję zyk aku stycz nych gi tar prze ło ży -
li m.in. ka wał ki „Sta ir way to He a ven”
Led Ze ppe lin i „Orion” Me tal li ki. Czę -
sto pod kre śla ją, że to właś nie tym ar -
ty stom za wdzię cza ją naj wię cej, choć
wśród in spi ra cji wy mie nia ją rów nież
in ne le gen dy bez kom pro mi so we go me -
ta lo we go gra nia, m.in. gru pę Slay er. Ale
obok roc ka i me ta lu na pły tach du e tu
sły chać wpły wy fol ku i kli ma tów fil mo -
wych. W ubieg łym ro ku Ro dri go y Ga -
brie la współ pra co wa li z Han sem Zim -

me rem przy ścież ce dźwię ko wej do ob -
ra zu „Pi ra ci z Ka ra i bów: Na nie zna nych
wo dach”. Ich mu zy ka po ja wi ła się rów -
nież w jed nej z czę ści przy gód Shre ka.

Do tej po ry za re je stro wa li czte ry al -
bu my (uzu peł nio ne wy daw nic twa mi
kon cer to wy mi). W War sza wie bę dą
pro mo wać te go rocz ny „Area 52”, za -
wie ra ją cy kom po zy cje zna ne z po -
przed nich krąż ków, ale w no wych
aran ża cjach – pły ta zo sta ła na gra na
w Ha wa nie z udzia łem trzy na sto o so -
bo wej or kie stry ku bań skiej i kil ku go -
ści spe cjal nych. Pod czas wy stę pu
w Sto do le, na któ rym wspo mo że ich
pia ni sta i aran żer Alex Wil son, nie za -
brak nie oczy wi ście zna nych co ve rów.

Mi chał Kar pa 

Gi ta ry z Mek sy ku 

Gwen Ste fa ni ja ko In dian ka, zwią za na 

i wię zio na przez re wol we row ca – po za rzu tach 

o sze rze nie ra so wych ste re o ty pów wra ca ją cy

po de ka dzie przer wy zes pół No Do ubt wy co fał 

z Yo u Tu be klip do utwo ru „Lo o king Hot”. 

Brit ney Spe ars ne go cju je umo wę 

z wy daw nic twem Har per Col lins. 

Gwia zda za mie rza wy dać książ kę: 

cho dzi o po wieść za in spi ro wa ną jej 

bio gra fią. 

kultura konkurs: slowostwory@agora.pl

Newsy
ciekawe, choć niekoniecznie istotne

* Hejtoja, spi tu szyć i śnia dap ki
– dziś ko lej na po rcja zgrab nych sło -
wo stwo rów na szych czy tel ni ków 

TE NA TORS – ten wy raz zna ko mi cie za -
stą pi T-shirt – twier dzi Krzysz tof. – Ko -
szul ka ma kształt li te ry T, dla te go na -
zy wa się T-shirt (ko szul ką T). A sko ro
jest li te rą T, któ rą za kła da my na tors...
te na tors – tłu ma czy.
ŚNIA DAP KI i KO LAP KI – to od po wied -
nio ka nap ki na śnia da nie i na ko la cję
– pro po nu je Agniesz ka. 

A sko ro je steś my w te ma tach ku -
chen nych – SPI TU SZYĆ – to we dług
Bła że ja naj lep sze prze ci wień stwo
pich ce nia i pi tra sze nia – sto so wa ne,
kie dy wy ma rzo ny wy piek nam się nie
uda.
Garść po my słów od Jo an ny: 
ANI KROP to ab sty nent (ani kro pli się
nie na pi je, ta ki za wzię ty)
WDEP NIK to link (że by przejść do
pod stro ny, na le ży w nie go „wdep -
nąć”)
HAR MO NIUSZ – agen da (har mo no -
gram spot ka nia)
BEZ CIUCH dla sło wa: strip tiz
PY RO PRĄŻ KI – chip sy (pra żo ne py ry)
TU TU RYK – mi kro fon (o, tu, właś nie tu
na le ży mó wić, trzy ma jąc go w po bli -
żu ust)
GRU PO WIĄ ZAŁ KA– in te gra cja wfir mie 
Ja cek do rzu ca: 
ZŁO TY ZDRÓJ – ban ko mat 
HAN DLOW KRĘT – ak wi zy tor 
CHĘ CIOS PIS – ex posé 

ŁO BU ZOP STRYK – pa pa raz zi 
KOT LE NAP KA to oczy wi ście ham bur -
ger, a BUŹ KOM to Fa ce bo ok – (od bu zi
i kom pu te ra) – to z ko lei po my sły Do -
ro ty 
HEJ TO JA – to ina czej ima ge – wła ści wie
sło wo mó wi sa mo za sie bie – to po mysł
Pio tra. *

Włożył tenatorsa, 
zajadał pyroprążki
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Ma cie lep sze po my sły? 

Pisz cie: slo wo stwo ry@ago ra.pl.

Cze ka my na sprytne od po wied ni -

ki an gli cyz mów i kor po ra cyj nej

no wo mo wy oraz za baw ne skró ty

i po wie dzon ka. War to po głów ko -

wać, bo cze ka ją na gro dy. Or ga ni -

za tor kon kur su – Na ro do we Cen -

trum Kul tu ry – ma dla au to ra naj -

lep sze go sło wo stwo ra 1350 zł.

My do rzu ca my 20 au dio bo o ków

z ko lek cji „Mi strzo wie Sło wa”

„Ga ze ty Wy bor czej”. Na wa sze

po my sły cze ka my jesz cze do

13 li sto pa da.
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31481939

Concilium Finance

z Na dowolny cel dla osób prywatnych oraz firm,
z Do 200 tys. zł bez zabezpieczenia,
z Okres kredytowania bez zabezpieczenia do 10 lat,
z Bez ZUS, US do 60 tys.
z Zła historia w BIK - wymagane zabezpieczenie.

Kredyty bankowe i prywatne 

ul. Kielecka 42 lok. 14
tel. 728 432 001           tel. 602 419 939

32166690

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

32167506

GOTÓWKA W 15 MIN. 
æGOTÓWKA CHWILÓWKA

pożyczka  5000 zł bez BIK  

æCZYŚCIMY 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
32167518

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

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń: 

668 681 903668 681 903

Profi Credit
32010431

KREDYTY BANKOWE
180 000 zł w 60 minut

20 000 zł na oświadczenie
FIRMY - HIPOTEKA - AUTO

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

www.kredyt1.pl
32135675 32141825

3 3 gotówki bez zaświadczeń

3 3 spłata kredytów plus gotówka

3 3 specjalne oferty dla emerytów

BEZPIECZNY KREDYT!!!

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

32163184

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń: 

668 681 903668 681 903

Profi Credit
32172017

32120288

R E K L A M A
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Z Emanuellem Carrere 

rozmawia Aneta Szeliga 

Limonow to postać kontrowersyj-

na, niełatwo go polubić. Pan pisał

swoją książkę aż cztery lata, jak

pan z nim tyle wytrzymał? 

– Po pierwsze, chciałem napisać
o współczesnej Rosji i stwierdziłem,
że Limonow będzie dobrym prze-
wodnikiem po niej. Choć nie odgry-
wa w niej roli pierwszoplanowej, ale
tak jak Forrest Gump wciąż gdzieś
się pojawia. Po drugie, to bardzo lite-
racka postać. 
Jednak miał pan kryzys – gdy opisy-

wał pan udział Limonowa w konflik-

cie bałkańskim. Przywołuje pan

scenę z filmu dokumentalnego,

w której ze Slobodanem Miloszevi-

ciem stoją na wzgórzach oblegane-

go Sarajewa. Limonow podchodzi

do karabinu i oddaje serię w stronę

miasta. Ten epizod sprawił, że za-

rzucił pan pisanie książki. 

– Zostawiłem ją na rok. Ale nie dlate-
go, że go moralnie potępiałem, tylko
dlatego, że uznałem, że może nie ma
aż takiego wymiaru, jaki mu przypi-
suję. Wydałem w międzyczasie inną
powieść. Potem zacząłem się zasta-
nawiać, co dalej. Pisarz może usiąść
wtedy przed białą kartką, co nie jest
miłe, albo przejrzeć swoje archiwa.
Postanowiłem wrócić do Limonowa,
choć rezerwa wobec niego pozosta-
ła. Kiedy na nowo przejrzałem zapi-
ski, uderzyła mnie jedna rzecz
– szybkie tempo tej prozy, literackie
Allegro. Czytało się ją jak powieść
przygodową, a ja zazwyczaj tak nie
piszę. Uznałem, że może z tego
wyjść ciekawa książka.
Od razu przychodzą na myśl książki

Dumasa czy Jacka Londona. To dla

mnie raczej powieść niż biografia.

Jak wyglądała praca nad nią? 

– To rzeczywiście nie jest klasyczna
biografia. Opierałem się w głównej
mierze na książkach Limonowa,
w większości autobiograficznych.
Nie gwarantuję więc, że wszystkie
fakty w niej przytoczone są spraw-
dzone, jednak zdecydowałem się
mu zawierzyć. Limonow jest ekshi-

bicjonistą, ale moim zdaniem nie
jest kłamcą. A nawet gdyby – jeśli fik-
cja jest ciekawsza niż rzeczywistość,
to wybierzmy fikcję. 
W ostatnich akapitach książki opo-

wiada pan o spotkaniu z Limono-

wem. Było bardzo krótkie. 

– Limonow nie był zainteresowany
tym, co robię. On w ogóle nie jest
ciekawy innych ludzi. Choć być mo-
że była w tym też moja wina. W jed-
nym z wywiadów Limonow powie-
dział: „Carrere opisał mnie jako zim-
nego i obojętnego człowieka, ale sam
jest zimny i obojętny”. Rzeczywi-
ście, poszedłem na tę rozmowę, bo
tak wypadało. Chciałem mieć to
z głowy, rozmowy z moim bohate-
rem nie były mi potrzebne. Odpo-
wiadało mi to, że brałem z książek
Limonowa to, co chciałem. Ten
prawdziwy Limonow szczerze mó-
wiąc trochę mi przeszkadzał.
On jako pisarz nie jest w Polsce

znany. Które z jego książek są naj-

lepsze, a których pan nie ceni? 

– Uważam, że najlepsze są te pierw-
sze, z lat osiemdziesiątych, autobio-
graficzne, w których opowiada o do-

świadczeniach biednego emigranta
czy o swojej przestępczej młodości
z lat pięćdziesiątych w Charkowie.
To jest żywa, bezpośrednia proza,
trochę w stylu Jacka Londona czy
chwilami Henry’ego Millera. Nato-
miast jego polityczne książki są bar-
dzo słabe. Przebrnąłem przez nie
z trudem.
Tytuł jednej z książek to „Dziennik

nieudacznika”, ale moim zdaniem

mógłby służyć jako motto całego

jego życia. Czy ponosi porażkę tak-

że w tych najważniejszych rolach

– pisarza i polityka? 

– W wielu książkach okazuje się nie-
złym pisarzem. Ale jemu chodziło
o bohaterskie życie. Chciał być
kimś, znaczącą postacią. Może i le-
piej, że mu się nie udało osiągnąć
sukcesu – wyobraźmy sobie, że zo-
stałby Putinowskim ministrem...
On sam pod koniec książki na pana

słowa, że miał ciekawe życie, odpo-

wiada: „Gówniane życie”. 

– Jest w tym coś sympatycznego,
zwłaszcza że najczęściej określa sie-
bie jako absolutnego geniusza, zbaw-
cę ludzkości, Mesjasza. Więc kiedy

nagle wyznaje, że ma gówniane ży-
cie, to mnie jakoś wzrusza.
Pod koniec książki porównuje pan

Limonowa do Putina. Uważa pan,

że gdyby Limonow doszedł do wła-

dzy, byłby kimś takim jak on? 

– Absolutnie nie. Idee polityczne gło-
szone przez Limonowa są tożsame
z ideami Putina, tylko że Limonow
zawsze chciał być w opozycji. Dlate-
go przyjaźnił się z dysydentami i de-
mokratami. W głębi duszy pluł na
nich. Tak naprawdę jego ideałem
władzy jest twarda władza. Marzy
mu się wielka Rosja. On oczywiście
nigdy by tego nie przyznał, ale
w gruncie rzeczy Putin realizuje je-
go polityczny ideał. Ustawił się
w jednym obozie z Kasparowem, ale
jego idolami są Saddam Husajn, Ka-
dafi i bin Laden, a nie mili demokra-
ci. Dla Limonowa Putin jest jeszcze
za miękki.
Czy to doprowadzi go do sukcesu,

czy tylko do tego bohaterskiego ży-

cia, które sobie wymarzył? 

– Gdyby ktoś w pijanym widzie przy-
znał mu jakąś rolę polityczną, praw-
dopodobnie Limonow zacząłby ją
realizować od egzekucji tego czło-
wieka. On pozostanie człowiekiem
poza prawem. Zresztą myśl, że ktoś
taki mógłby odgrywać znaczącą rolę
w polityce, jest przerażająca. I ja,
i pani wylądowalibyśmy w gułagu.
We wstępie, uzasadniając swój wy-

bór, napisał pan, że jego epickie ży-

cie o czymś opowiada, nie tylko

o Rosji, ale i o nas wszystkich,

o naszej powojennej historii. Co

mówi w takim razie o Rosji, a co

o nas? 

– Bardzo żałuję tego zdania. Ta książ-
ka nie ma aż takich ambicji. Stara-
łem się w niej opowiedzieć o Rosji
i współczesnym świecie z punktu
widzenia, którego wiele osób we
Francji czy na świecie nie zna. Limo-
now ma charyzmę, nie jest głupcem,
ma urok, no ale ja nie podzielam je-
go poglądów. Chodziło o przesunię-
cie perspektywy.
Pana matka, Hélene Carrere 

d'Encausse, jest znaną historyczką,

specjalistką od Rosji, autorką słyn-

nej pracy, w której przewidziała

upadek imperium sowieckiego. 

Co sądzi o pańskiej książce? 

– Dobrze ją przyjęła. Zresztą trudno,
żeby było inaczej, dużo dobrego
o niej piszę, a wiele analiz to po pro-
stu są jej przemyślenia. Jednak Li-
monow nie jest bohaterem mojej
matki, choć ich poglądy czasami są
zbieżne. Na przykład co do Gorba-
czowa. W okresie Gorbimanii moja
matka podchodziła z rezerwą do je-
go osoby. Oczywiście w przeciwień-
stwie do Limonowa nie chciała po-
stawić go przed plutonem egzeku-
cyjnym, ale nie wyrażała się o nim
aż tak entuzjastycznie jak opinia pu-
bliczna na Zachodzie.
Mówi pan, że Żyrinowski i Le Pen

są tacy sami, tylko Żyrinowski jest

bardziej szalony, no ale w końcu to

Rosjanin. Powiela pan stereotyp

Rosji jako kraju nieprzewidywalne-

go. Czy poprzez postać Limonowa

taką Rosję chciał pan pokazać? 

– Mam nadzieję, że w tej książce mó-
wię o Rosji coś więcej niż tylko to.
Nie jest to dogłębna analiza, ale rze-
czywiście jest tak, że rosyjska wersja
Le Pena to jest po prostu Le Pen do
kwadratu. Rosja jest ekstremalna. *

„Limonow” to nie tyl-

ko opowieść o życiu

pisarza i polityka,

ale także – o historii

Rosji. Pokazuje Limo-

nowa awanturnika,

skandalistę, radykała.

Nie sposób go polu-

bić, ale trudno odmówić ciekawego

życia: Limonow pracował jako kra-

wiec, hutnik, handlarz książek, po-

tem na emigracji w USA – jako ka-

mieniarz, nauczyciel, korektor w ga-

zecie. Sławę pisarza przyniosła mu

książka „To ja – Ediczka” przetłuma-

czona na 15 języków. W latach 90.

wrócił do Rosji i dołączył do radykal-

nej prawicowej opozycji. Zaangażo-

wał się w konflikt na Bałkanach i tra-

fił do więzienia – za próbę przepro-

wadzenia rewolucji w Kazachstanie.

Wśród swoich idoli wymienia Józefa

Stalina i Yukio Mishimę. 

Limonow – bin Laden literatury
Aleksander Sołżenicyn określił go jako „insekta piszącego pornografię”. – Był rzezimieszkiem, kloszardem, służącym na
Manhattanie, pisarzem i żołnierzem – mówi Emanuelle Carrere, który Eduardowi Limonowowi poświęcił swoją ostatnią książę 

NOWY NUMER MAGAZYNU
już w sprzedaży Czytaj też na 

iPadzie i iPhonie OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

CZYTANIE WERSJI IPADOWEJ UMILA MUZYKA DOBRANA PRZEZ TUBA.FM

Anita i Arek Lipniccy, Zbigniew Mikołejko,
Muniek Staszczyk, Ewa Minge, Katarzyna

Glinka, Lady Gaga, Dorota Wellman,
Tomasz Szlendak, Zbigniew Lew-Starowicz

32177558

Dys ku sja i kon cert,
wszyst ko 
o pa trio tyz mie 
*W ra mach kam pa nii Rock Nie po -
dleg ło ści, pro mu ją cej po zy tyw ne 
obchodzenie święta Nie po dleg ło ści, 
ju tro na te re nie Woj sko wej Aka de -
mii Tech nicz nej w War sza wie pod pa-
 tro na tem pre zy den ta od bę dzie się
kon fe ren cja „Ob li cza pa trio tyz mu
– hi sto ria a współ czes ność”

– Ma my ogrom ny sza cu nek dla hi sto -
rii, ale jed no cześ nie chcie li byś my pro-
 mo wać for my no wo czes ne go pa trio -
tyz mu. Po to, by uła twić mło dym lu-
 dziom oka zy wa nie ra do ści z na szej
nie po dleg ło ści i umac niać ich sza cu -
nek do hi sto rii Pol ski – mó wi Mał go -
rza ta Za krzew ska, or ga ni za tor kam-
 pa nii. Fi na łem Roc ku Nie po dleg ło ści
bę dzie kon cert – 11 li sto pa da w war -
szaw skim klu bie Pal la dium wy stą pią
Lux tor pe da, Ka sia Ko wal ska, Od dział
Zam knię ty, Ra mo na Rey i Ma gne tar.

guszp

m
etro

patronatWa wel 
i Ła zien ki 
za fri ko 
* Nie dość, że przez ca ły li sto pad
czte ry mu zea re zy den cje moż na oglą-
 dać bez pła ce nia za bi le ty, to jesz cze
na chęt nych cze ka ją dar mo we wy-
 sta wy, set ki spot kań, wy kła dów, war -
szta tów 

Za mek Kró lew ski w War sza wie, Mu-
 ze um Ła zien ki Kró lew skie, Mu ze um
Pa łac w Wi la no wie oraz Za mek Kró-
 lew ski na Wa we lu moż na przez ca ły li-
 sto pad zwie dzać za dar mo. To pier w-
sza wspól na ini cja ty wa mu ze ów re zy-
 den cji oraz Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go.
Mi ni ster Bo gdan Zdro jew ski za pew -
nia, że nie bę dzie to jed no ra zo wa ak-
 cja. We dług nie go w naj waż niej szych
kul tu ral nych in sty tu cjach je den mie-
 siąc w ro ku po wi nien być wol ny od op -
łat. W ra mach ak cji za pla no wa no 800

dar mo wych lek cji oraz wy da rzeń pod
ha słem „No wo czes ny pa trio tyzm”. 
Na Wa we lu naj młod si za poz na ją się
z po ję cia mi ta ki mi jak le gen da, gród
i źró dło hi sto rycz ne, a w Ła zien kach
we współ pra cy z In sty tu tem Te a tral -
nym im. Zbi gnie wa Ra szew skie go od-
 bę dą się war szta ty te a tral ne opar te na
te ma ty ce po wsta nia li sto pa do we go.
In for ma cje o za ję ciach oraz go dzi nach
otwar cia znaj du ją się na stro nach pla-
 có wek: za mek-kro lew ski.pl, la zien ki-
kro lew skie.pl, wi la now-pa lac.art.pl,
wa wel.kra kow.pl. gw, pap

Limonow ma za sobą barwne

życie, emigrację, więzienie 

i karierę pisarza. Dziś jest

przewodniczącym Partii 

Narodowo-Bolszewickiej 
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Star szą, de li kat ną

i fi li gra no wą Pu się

spot ka ło wię kszość

złe go, któ re mo że

przy da rzyć się ko tu.

Przez dzie sięć lat

swo je go ży cia Pu sia mia ła dom. Nie -

ste ty, w czer wcu tra fi ła do schro ni ska.

Kie dy znów zna laz ła miej sce, aler gia

jed ne go z do mow ni ków spo wo do wa ła,

że wró ci ła do klat ki. Pu sia jest cu dow -

ną, ciep łą ko te czką o spo koj nym i prze -

mi łym cha rak te rze. Ko cha czło wie ka

prze de wszyst kim, bo do tej po ry to lu -

dzie by li sed nem jej ży cia. Mi mo

wszyst kich przy krych dla niej wy da rzeń,

mi mo sy tu a cji, w ja kiej się zna laz ła, nie

cho ru je i cie szy się cał kiem nie złym

zdro wiem, a cza sem na wet do brym hu -

mor kiem. Ale Pu sia po trze bu je prze de

wszyst kim do mu – do bre go, ko cha ją ce -

go i bez względ nie sta łe go do mu. Pu sia

miesz ka w Opo lu, ale za wsze ist nie je

moż li wość trans por tu w ob rę bie pra wie

ca łej Pol ski. W wię kszo ści przy pad ków

pro si my o zgo dę na wi zy tę przed a dop -

cyj ną. Kon takt (naj chęt niej ma i lo wy):

Pa try cja Kwiat kow ska, pa try cja@ko -

ciar nia.opo le.pl. GG: 387777, tel.

505 127 519 (wie czo ra mi i w we e ken -

dy), Han na, ha nia@ko ciar nia.opo le.pl,

tel. 515 071 889, Opo le

Ste fan to pięk nie

umasz czo ny am staf.

Nie jest już mło dy, ale

ma jesz cze du żo

ener gii.

Przy je chał do nas

w kiep skim sta nie fi zycz nym i psy chicz -

nym – wy glą da na to, że wal czył z psa -

mi. Bar dzo się cie szy na wi dok czło wie -

ka i jest ła god ny przy mi sce. Chęt nie

wra ca do koj ca, grzecz nie zo sta je sam.

Za cho wu je czy stość i nie nisz czy pod

nie o bec ność wła ści cie la. Pies jest pod

opie ką Fun da cji SOS Bul lter rier i prze -

by wa w ho te lu w oko li cach Ra do mia.

Kon takt w spra wie adop cji: Iwo na:

609 757 920, Ka sia: 603 337 363 

Ślicz na, czte ro mie -

sięcz na bia lut ka su -

nia szu ka do mku.

Wy roś nie ra czej na

wię ksze go psa.

Wa run kiem adop cji

jest wi zy ta przed  -

a dop cyj na i pod pi sa -

nie umo wy adop cyj nej. Kon takt: 

tel. 781 761 338, War sza wa

wię cej zwie rza ków ca fe a ni mal.pl

adop tuj zwie rza ka 

Wiel ki bu ziak dla mo je go me ry no sa,

któ ry co ra no ra czy mnie naj słod szy mi

ca łu sa mi, kie dy jesz cze śpię. Ko cham

Cię! Two ja K.S. vs M.

Du żo uśmie chu, sek su i po zy tyw nych

chwil! Sta rzej się w uśmie chu, Mar tyn -

ko! Kor ne lia

Ser decz nie dzię ku ję PKP za nie -

przy sła nie po cią gu do Ła zisk, bar dzo

mi ło sta ło mi się w po lu przez pół to rej

go dzi ny. Za ka ta rzo na

Odez wij się. Co dzien nie bie rzesz ode

mnie „Me tro” na jed nym z po znań -

skich przy stan ków. Wiem, że masz na

imię Aga ta, stu diu jesz gos po dar kę

prze strzen ną na III ro ku na UP. Je steś

pięk ną, wy so ką, nie bie sko o ką ko bie -

tą. m.to masz@o2.pl

Ba siu, prze pra szam cię za to, że cię

skrzyw dzi łam. Strasz nie cię ko cham,

wy bacz mi, nie chcia łam. An ge li na

Prze sy łam uśmie chy dla ko le ża nek,

któ re czy ta ją „Me tro” na nud nych wy -

kła dach z pe da go gi ki! Oce a na-Ma riet ta 

Złoś ni co, wiem, że czy tasz „Me tro”,

więc chcę Ci po wie dzieć, iż bez cen ne

są chwi le, gdy śmie je my się ra zem do

łez. Pro po nu ję wspól ne go syl we stra.

Co ty na to? Cze kam na od po wiedź do

mo je go wy ja zdu. Zwie rzu z im pre zy

pod Ko wa lem. PS Se ba stian na dal

jeź dzi na ro we rze

Dzię ki za pysz ne lo dy w pią tek na

ryn ku Ti no. Po zdra wia skrom ny wiel bi -

ciel z Fol war cznej, Mi chał Ga zik

Ser decz ne po dzię ko wa nia dla kie -

row cy au to bu su li nii 106, któ ry 6.11

o go dzi nie 7.05 za cze kał na mnie na

przy stan ku, gdy bieg łam na au to bus

Dro gie mo je ro ba czki z 2a Li ce um

Pla stycz ne go w Po zna niu. Dzię ki wam

mo je ży cie sta je i mam za wał ser ca.

Ser decz nie was po zdra wiam, a szcze -

gól nie Dzi ką, Zu zę, Adria na, Agniesz kę

i Po lcię. Bu ka

Po zdro wie nia dla dwóch sym pa tycz -

nych blon dy nów, któ rzy po świę ci li ca łą

noc na zło że nie mo je go sto łu w je den

ka wa łek. ~ 160 w ka pe lu szu

Ser decz ne po zdro wie nia i go rą ce

uści ski dla ko le ża nek z ZGW. Edzia

Krusz już i ro luj, cze kam przy ba rze,

elo! Po zdro dla Iw Wolf. MC Sal mon

Chcę stwo rzyć pro test song o skró -

ce niu tra sy war szaw skie go au to bu su

E-2, a w szer szym sen sie – o po li ty ce

władz sto li cy. Tekst i wo kal za pew niam

ze swo jej stro ny. Po szu ku ję chęt ne go

gi ta rzy sty i per ku si sty:-) Zgło sze nia na

ba jecz ny_pe li kan@ga ze ta.pl

Chcesz coś ogło sić świa tu? 

Pisz me tro@ago ra.pl

po daj da lej 

BA RAN 21.03-19.04 Z du żym po wo dze -

niem mo żesz kon ty nu o wać za da nia roz po -

czę te wczo raj. Przy jaz na atmo s fe ra i wspar -

cie bli skiej oso by uak tyw nią w to bie zdol -

no ści ar ty stycz ne.

BYK 20.04-20.05 Nie ste ty, two je za zwy -

czaj do bre po my sły tym ra zem spot ka ją się

z miaż dżą cą kry ty ką.

BLIŹ NIĘ TA 21.05-21.06 Przez ca ły dzień

to wa rzy szyć ci bę dą ner wo we sy tu a cje i na -

pię cie. Mu sisz za ak cep to wać fakt, że przez

two je zmę cze nie mo żesz po peł nić błę dy

trud ne do na pra wie nia.

RAK 22.06-22.07 Tkwisz w bło gim sa mo -

za do wo le niu i w ten spo sób mo żesz prze -

ga pić swo ją szan sę na przy szłość. 

LEW 23.07-22.08 Dzi siej sze zmia ny za rów -

no w do mu, jak i w pra cy wpro wa dzą do syć

du że za mie sza nie w two im upo rząd ko wa -

nym har mo no gra mie dnia.

PAN NA 23.08-22.09 Cier pli wość, wię ksza

niż za zwy czaj, bę dzie ci dziś wy jąt ko wo po -

trzeb na. Po wód te go jest pro za icz ny – nie

wszy scy są rów nie bły skot li wi jak ty.

WA GA 23.09-22.10 Nie an ga żuj się w bez -

poś red nie pra ce fi zycz ne. Je śli ta kie masz

w pla nach, zleć je fa chow com, spe cja li stycz -

nym fir mom lub po proś ko goś o po moc.

SKOR PION 23.10-21.11 Mo żesz w koń cu

odet chnąć, skoń czył się już dla cie bie trud -

ny okres ży cio wy. Te raz mo żesz się spo koj -

nie za jąć spra wa mi, któ re w tym cza sie zo -

sta ły za nied ba ne.

STRZE LEC 22.11-21.12 Two ja ży cio wa

nie prak tycz ność bę dzie dziś przy czy ną to -

wa rzy skie go po tknię cia. Po trzeb ne ci

przed mio ty lub na rzę dzia, owszem, masz

w do mu i lu bisz się ni mi chwa lić.

KO ZIO RO ŻEC 22.12-19.01 Cze ka cię

spo ry wy da tek. Mar twi cię, że trze ba

bę dzie uszczu plić stan kon ta, ale z dru -

giej stro ny ogrom nie cie szysz się z za -

ku pów.

WOD NIK 20.01-18.02 Niestety, nie

unikniesz dzi siaj kło po tów. Prob le my

w pra cy i w do mu bę dą pię trzy ły się, a ty

w po czu ciu bez sil no ści bez rad nie roz ło -

żysz rę ce.

RY BY 19.02-20.03 Moż li wy awans, jed -

nak oku pisz go sa mot no ścią. Po myśl za -

wcza su co jest dla cie bie waż niej sze: ka -

rie ra czy do bra atmo s fe ra w pra cy? 

Poznaj szczegóły przepowiedni

Wyślij SMS o treści METRO 

pod numer 72020 (2,46 zł z VAT)

horoskop

odpręż się

O G Ł O S Z E N I A . D R O B N E

.

Esperal odtrucia terapia-alkohol, skutecznie 
 tel. 602 227 012                         www.esperal.az.pl 

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

Internista wizyty domowe 601 362 743 

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

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

Super cena, koron. i mostów 450 zł za pkt, 
promocja na protetykę, Tel. 512 909 667 

Aaaaaaaaaaaaaaaaa Masaż 510 565 360 

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99 

ALA MASAŻ tylko DLA CIEBIE 887307652 

A Monika 35l.B,,9”prv. Bródno 503090775 

A-Z * masaż sama Targówek 881 738 030 

Farmakologicznie TANIO 507-384-624 

FRANCUSKI MASAŻ 886 926 715 

40ka masaż full 100zł priv 509 735 244 

MASAŻ aktywny 508 900 354 

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99 

Masaże i nie tylko 22 848 77 10 Mokotów 

MASAŻE u Ewy 511 831 216  

Masaż francuski bez 40zł, 692 915 008 

*Masaż i nie tylko u Oli 228489999 Mokot  

MASAŻ - młoda Ukrainka 793 235 319 

 MASAŻ NA 4 RĘCE 536 226 521  

Masaż rekaksacyjny.Ochota 516 636 448 

MASAŻ-SUPER 120 zł 505 530 015 

Masaż u studentki, Centrum. 787 202 331 

Masażystki bez zahamowań 505 875 673 

Masaż z niespodzianką 534 59 05 21  

NOWA DROBNA 35 tel. 518 902 669 

Nowa 42l B,,5” Bródno prv. 798 311 987 

Odlotowy masaż Legionowo 500 532 413 

Odprężający masaż 606 585 603 

Początkująca Nastka B5 . 502 967 273 

szczupłe * puszyste 848 77 10 Mokotów 

Zmysłowe odprężenie Mokotów 500629776 

Aaaaaaaaaaaaa DOM OPIEKI 227516543 

Aaaaaaaaaaaa a Dom Opieki 22 751 61 57 

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

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

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

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

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAA Autokasacja całe uszkodzone gotówka 
zaświadczenie 0 504 048 769 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa auta kupię 
KAŻDE całe i uszkodzone. 514 335 131 

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 97/2012 
Super ceny, gotówka. 500 666 553. 

Auto - Skup po 1998r. 
Super ceny, gotówka. 500 540 100. 

Kupię każde, zwalniam z OC, 510 280 713 

Uszkodzone, zniszczone,785 450 565 

TANIE LAKIEROWANIE SAMOCHODOWE 
PRUSZKÓW TEL: 796 956 377  

Ambitne młode osoby 15 zł/h 519 139 001 

DO DYSTRYBUCJI KOSMETYKÓW. 
Warszawa - praca w terenie, codziennie 
wypłaty, darmowe szkolenie tel. 690 421 253 

Dział handl.-menagerski 503 373 721 

HOSSTESĘ na prywat.z zamie.515648300 

Hostessy, masażystki 883481919 

KKUPIĘ książeczkę mieszk. 534 840 811 

Koleżankę prv,wys. zarobki 530 503 732 

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

MŁODE W. ZAROBKI 506 629 516 

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

TYNKARZY na AGREGAT gips, cem.- wap. 
tel., 602-332-965 

UBEZPIECZENIA WIEK 35+ 503 191 512 

Zadbaną, atrakcyjną masażystkę, super 
zarobki z zamieszkaniem 797 624 544 

Zlecę roboty elew. 6000m2 515349520 

NIEMIECKI 22 648 81 48, 509 28 38 68 

Chemia nauczyciel matura Wola506471220 

MAT - FIZ dojeżdżam, tel. 501 023 986 

MAT-FIZ PEDAGOG DOJAZD;22 8152471 

WWW.KOREPETYCJEZPOLSKIEGO.PL 

KURS INSTRUKTORA NAUKI JAZDY 
22 811 98 84 

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

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

BP 2pok. 37mĂ, Staffa, 512 600 999 

2pok. balkon Reymonta 282tys. 509123306 

BP 31mĂ, 2pok., 251tys. Tel. 797 352 406 

1pok. widna kuchnia, 226 tys. 509 123 306 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Centrum Wola” Warszawa,  

ul. Siedmiogrodzka 11 
posiada do sprzedaży lokal mieszkalny 

o pow. użytkowej 25,70 mĂ. 
Szczegółowe warunki oferty znajdują się 

w biurze Spółdzielni, tel. 632 85 53 wew. 13 

BPSopot-centrum 3p-123 i 78m2 602304758 

BPUrsynów Puławska/Las/Żołny 601204073 

BP204/362 Falenty k/W-wy, 602 254 056 

BP Domy 198/1385 Sielanka Wymysły,  
k. Nowego Dworu, 420.000zł. tel.728 871 268 

Jaktorów 2147mĂ Tel., 602 103 742  

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

Działka w Puszczy Mar 603316825 

Gospodarstwo k Wiskitek 603316825 

BP 2pok. 52mĂ,meble, AGD, RTV, ochr. 
m.postojowe, Idzikowskiego 10,601 334 469 

2 pok 40m2 Żelazna 1700zł 501 726 084 

BP 2 pokoje metro Imielin; 602 661 310 

BPMieszkanie 38mĂ,ładne,501 287 711 

37m 2pok 1500zł Park Wola 607 935 327 

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

Wawer w domku z garażem, 22 815 47 05 

BP194/320 Falenty k/W-wy, 602 254 056 

Aaaaaaaaaaaa BEZ PROWIZJI 673 05 50 

Aaaaaaaaaaa SZYBKO wynajmę, 6201785 

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 

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  

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

Wynajmę atrakcyjny lokal 60 m2, Warszawa 
Nowy Świat, 9500zł netto+opłaty. 692 705 967 

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

AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTV 
SONY PHILIPS inne tanio, 663 15 02 

Aaaaa Naprawa TV LCD każdy 602497118 

ANTENA montaż. 601867980; 22/6650489  

Cięcie drzew wywóz gałęzi 509 199 927 

Lodówek niedrogo 602 272 464;    842 97 06 

AA GIPSY malowanie gwar.Vat 602242897 

AA Hydrauliczne Ref. Tanio 602 881 534 

Cyklina lakier Tanio 633 53 51, 696790466 

GLAZURA gipsy malowanie 519 598 715  

Glazura, hydraulika, remonty t.509 407 817 

 Glazura, remonty, osobiście 662 885 175 

GLAZURA, REMONTY, TEL. 603 067 816 

Hydraulik gaz piece c.o kominy 696321228 

MAAALARZ EKSPRES 6ZŁ 502 255 424 

Malowanie gipsy gwarancja vat 602242897 

OKNA A-Z serwis NAPRAWA 505 822 754 

Drewno kominkowe 500 505 510 

AAAAAAA ZNACZKI POCZT. 516 400 434 

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 płyty winylowe i cd tel. 607 317 970 

SKUP KSIĄŻEK -dojazd- tel. 602 254 650 

TOKARKI frezarki obrabiarki 602 495 495 

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

Pilnie poszukuję do współpracy, dobrze 
płacę, branża finansowo-

ubezpieczeniowa. 697 216 345 

Ale szybka gotówka - nawet 5000 zł! 
Proste zasady, 

bez zbędnych formalności. 
Provident: 600 400 800 

7 dni w tygodniu 7:00-21:00 

ATRAKCYJNE POŻYCZKI POD ZASTAW, 
sprawnie, tanio,bezpiecznie 530 125 125 

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 

KKUPIĘ książeczkę mieszk, 534 840 811 

Kredyty gotówkowe nowość! 793 743 207 

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 

Pożyczka?Sprawdź pierwszy Moto Lombard, 
w którym nie zostawiasz auta, 537 107 107 

Trudne konsolidacje, pożyczki 666-195-797 

Radca prawny tel. 513 295 185 

USłUGI PRAWNE, 228224192, 602264009 

USŁUGI PRAWNE Tel.:535 930 071 

Dyplomowany Księgowy Wawer515089350 

AAAAAA Przeprowadzki tanio. Wywóz  
i utylizacja mebli, AGD. Tel: 882 727 402 

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

A transport meble AGD inne 501740221 

 Kontener na gruz, śmieci, 600 964 136 

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

Przeprowadzki 24 h, tanio Tel.,789 277 541 

         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  

Meble na zamówienie, Tel., 509 463 060 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24h 
DOJAZD 0zł SERWIS TANI 501 594 190 

Aaaa 24h tani serwis komputerowy 18zł/h  

F-Vat, pisemna gwar., dojazd 0zł. 503 432 422 

Aaa TANI SERWIS KOMPUTEROWY 24h 
DOJAZD I EKSPERTYZA Ozł 504 617 837  

Studio Kopiowania,film,video,DVD,8498172 
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*Je śli osta t nia nie zwy cię żo na w tym
ro ku eu ro pej ska dru ży na po ko na ob -
roń ców Pu cha ru Eu ro py, bę dzie
o krok od wy gra nia gru py. Trans mi -
sja w nPre mium o 20.45

Dla gos po da rzy to je den z naj waż niej -
szych me czów je sie ni. Fa wo ry tom za -
le ży na skoń cze niu fa zy gru po wej na
pier wszym miej scu, bo da je ono roz -
sta wie nie przed 1/8 fi na łu i poz wa la
uni k nąć in nych po tęg. Gdy by ob roń -
cy ty tu łu dziś nie wy gra li, bar dzo
skom pli ku ją so bie sy tu a cję, praw do -
po dob nie bę dą mu sie li po ko nać za
dwa ty god nie Ju ven tus w Tu ry nie, by
w ogó le awan so wać do fa zy pu cha ro -
wej.

Ła two nie bę dzie, bo na Stam ford
Bri dge przy jeż dża zes pół, któ ry nie
prze grał od nie mal ro ku.

Osta t ni raz Szach tar zo stał po ko na -
ny przez Por to (1:2) 23 li sto pa da 2011 r.

Póź niej wy łącz nie wy gry wał al bo – zde -
cy do wa nie rza dziej – re mi so wał. W li -
dze z trze ma pun kta mi skoń czył 
23 osta t nie me cze z rzę du, do eu ro pej -
skie go re kor du wszech cza sów Ben fi -
cy Liz bo na z 1973 r. bra ku je mu tyl ko
sze ściu. A prze cież li ga ukra iń ska jest
kla sy fi ko wa na na siód mym miej scu
ran kin gu UE FA – wy żej niż ho len der -
ska, grec ka, czy tu rec ka.

Ma rze nia Szach ta ra, na pę dza ne go
mi lio na mi spon so ra Ri na ta Ach me -
to wa, nie koń czą się już na awan sie do
1/8 fi na łu LM. Dziś to zes pół po tra fią -
cy ze pchnąć na po le kar ne i Ju ven tus,
i Chel sea. Dwa ty god nie te mu Ukra -
iń cy aż 17 ra zy tra fia li w bram kę Pe tra
Cze cha. Lon dyń czy cy led wie 11 ra zy. 

W gru pach G i H wyj ście z gru py mo -
gą so bie za pew nić Bar ce lo na, któ ra
gra z Cel ti kiem i Man che ster Uni ted,
któ ry je dzie do Bra gi. Oba zes po ły ma -
ją na ra zie kom plet pun któw.

mi sza

Wtor ko we me cze Li gi Mi strzów za -

koń czy ły się po zam knię ciu wy da -

nia. Wy ni ków szu kaj na Sport.pl

Szachtar w Londynie, 
Chelsea w kłopotach?

„Szkoła pod Żaglami” już we Włoszech
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Rocznicadnia
Urodził się legendarny napastnik Boca 
Juniors, Martin Palermo. Argentyńczyk zasłynął 

niestrzeleniem trzech rzutów karnych podczas meczu z Kolumbią

w Copa America 1999. Kolejne powołanie otrzymał dopiero po 10 latach

1973 r.

Z Kimem Tiilikainenem

rozmawia Marek Furijan

Ma pan 37 lat i od po nie dział ku

jest jed nym z naj młod szych tre ne -

rów, któ rzy pro wa dzą te ni si stów

z pier wszej trzy dziest ki ran kin gu

ATP. To du że wy zwa nie? 

– – Nie prze ra ża mnie. Mię dzy mną
i Je rzym jest che mia, do ga du je my
się. Mo że nad cho dzi tak że nasz czas,
mło dych tre ne rów?
Spo dzie wał się pan fi na łu w Pa ry -

żu?

– Ocze ki wa łem, że Je rzy bę dzie
w koń cu wy so ko. Mog ło to się stać
wcześ niej, mog ło za kil ka lat, sta ło
się te raz. 
Dla cze go wie rzył pan, że za jdzie wy -

so ko?

– Je go ser wis i for hend są jed ny mi
z naj lep szych, ja kie kie dy kol wiek wi -
dzia łem. Ma też so lid ny bek hend jak
na swój wzrost, świet nie się ru sza.
Nie ma sła bych stron. Na me cze
z Jur kiem cięż ko ob rać kon kret ny
plan. Wciąż wy wie ra pre sję, jest moc -
ny psy chicz nie. Nie boi się. Gdy wy -
cho dzi na kort z An dym Mur ray em,
do ce nia je go kla sę, ale wie też, że ma
szan sę na wy gra ną. Nie każ dy mło dy
te ni si sta tak pod cho dzi do me czów.
Co mó wił pan Je rze mu w Pa ry żu

przed me cza mi z Mur ray em, Tip sa -

re vi ciem, Si mo nem?

– Przed spot ka niem ze Szko tem po -
my śla łem, że bę dzie to świet ne pod -
su mo wa nie se zo nu. Kort cen tral ny,
tłum ki bi ców, trze ci te ni si sta świa ta.
Jur ka pro si łem, że by de lek to wał się

każ dą mi nu tą, czer pał z te go me czu
do świad cze nie gar ścia mi. Nie za kła -
dam wy gra nej, że by się nie de ner -
wo wać. Za wod nik też nie po wi nien
my śleć, że nie mo że prze grać. Ta kie
na sta wie nie za zwy czaj koń czy się
po raż ką. Naj waż niej sze to za cho wać
zim ną krew. Je że li za wod nik pa trzy
po wy mia nie na tre ne ra, a ten jest
spo koj ny, też się uspo ka ja. Je śli te ni -
si sta jest za ma ło pew ny sie bie, szko -
le nio wiec mu si mu tej pew no ści do -
dać, je śli ner wo wy – uspo ko ić. Mo że
to dziw ne, ale przez ca ły czas czu -
łem się, jak bym miał na twa rzy
uśmiech, ale po za koń cze niu tur nie -
ju usły sza łem, że wca le się nie śmia -
łem.
Jak tra fił pan z Fin lan dii do Pol ski

i do sa me go Ja no wi cza?

– W Pol sce ży ję od lat, mam tu taj żo -
nę, dwój kę dzie ci, dom. Przed Jur -
kiem pra co wa łem m.in. w aka de mii
w Sut ton, uczy łem bry tyj skie dzie ci,
dwu krot nie zdo by wa liś my na gro dę
dla naj lep szej aka de mii w An glii.
Z Jur kiem skon tak to wał mnie Pol ski
Zwią zek Te ni so wy. Py ta łem, czy nie
ma ko goś, kto szu kał by tre ne ra.
Wska za li Jur ka. To by ło trzy i pół ro -
ku te mu. On miesz ka w Ło dzi, ja
w Po zna niu, raz tre nu je my u nie go,
raz u mnie. Spę dza my wspól nie 200
dni w ro ku. 
Był pan za wo do wym te ni si stą, osią -

gnął 207. miej sce w ran kin gu. Te ni -

si ści czę sto za kła da ją się na po -

cząt ku ka rie ry z tre ne ra mi, kto doj -

dzie wy żej. Pan też?

– Nie je stem ta ki głu pi (śmiech). Wie -

dzia łem, że Ju rek szyb ko po pra wi
mój re zul tat.
Jak się przy go to wu je cie do me -

czów?

– Nie któ rzy po trze bu ją dłu gich roz -
mów o tak ty ce, Je rzy jest zu peł nie
in ny. Gdy ma w gło wie za du żo,
prze sta je być so bą na kor cie. Dla te -
go przed me cza mi ni gdy nie ana li zu -
je my gry ry wa la, mo że cza sa mi coś
rzu cę, np., że ten ser wu je naj czę ściej
do środ ka, a tam ten ina czej. Je rzy
jest ty pem gra cza, któ ry bie rze me -
cze w swo je rę ce. To od je go gry
wszyst ko za le ży. Je że li za gra swój
naj lep szy te nis, jest bar dzo trud ny
do po ko na nia. O błę dach roz ma wia -
my wy łącz nie po me czach.
Dla cze go Ja no wicz gra tak du żo

drop szo tów?

– One idą w pa rze z pew no ścią sie -
bie. Je że li w pier wszych me czach
tur nie ju nie przy no szą efek tu, prze -
sta jesz po nie się gać. W Pa ry żu po -
słał naj wię cej skró tów od cza su, kie -
dy za czę liś my pra cę. Po sy łał je, bo
da wa ły pun kty. Po ka zał zna ko mi ty
in stynkt, bo wie lu ry wa li co fa ło się
za li nię koń co wą. Po mysł Je rze go na
grę po le ga na skra ca niu wy mian
i nie da wa niu wej ścia w rytm ry wa -
lom. Je że li grasz do brze, re gu lar nie,
nie po peł niasz błę dów i trzy masz
pił kę w kor cie, ry wal też za czy na
pre zen to wać się le piej. Gdy ry zy ku -
jesz, od ra zu psu jesz lub wy gry wasz
pił ki, nie da jesz prze ciw ni ko wi „po -
czuć” pił ki. Nikt nie lu bi grać prze -
ciw ko ta kim gra czom.
Szum me dial ny po suk ce sie z Pa ry -

ża nie za szko dzi?

– Nie, o ile nie na ło ży na sie bie do dat -
ko wej pre sji. Po wi nien wo kół te go
zbu do wać pew ność sie bie.
W Au stra lian Open Ja no wicz bę dzie

roz sta wio ny. Wie le osób za ło ży, że

III run da to plan mi ni mum. Bę dzie

umiał znieść ro lę fa wo ry ta?

– Każ dy oba wia się na głe go po tknię -
cia. Te ni so we me cze na naj wię -
kszych tur nie jach są tak za cię te, że
czę sto ła two stra cić pew ność sie bie.
Po tur nie ju w Pa ry żu Je rzy prze sta -
je być dla prze ciw ni ków ano ni mo -
wy. Bę dą ana li zo wa li je go grę, a my
ma my kil ka ty god ni, aby zna leźć dla
nich od po wiedź. Je śli cho dzi o je go
wi ze ru nek w me diach, mu si być
przy go to wa ny na to, że bę dzie on
za le żał od wy ni ków. Gdy bę dą gor -
sze, na le ży się od tych in for ma cji
od ciąć. 

Roz ma wiał Ma rek Fur jan

Nikt nie lubi grać
przeciw ko Ja no wi czo wi
– Bierze mecze w swoje ręce. Jeżeli gra swój najlepszy tenis, jest trudny do
pokonania – o Jerzym Janowiczu opowiada jego fiński trener Kim Tiilikainen

Je rzy Ja no wicz pod czas tur nie ju w Pa ry żu
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dostępny 
też na iPadzie
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Car pieszczoch – pogromca Napoleona 

Chciał wciąż podbijać serca, imponować, podobać się generałom,
literatom i damom; być podziwiany na salonach, poufnych zebraniach
i na czele armii. Tańczyć na balach i uwodzić rozmówców, którym mówił
rzeczy, jakie chcieli usłyszeć. 

Jak car Rosji Aleksander I pokonał Napoleona

Czytaj w magazynie „Ale Historia Extra”

32186802

klik

Pod koniec

września

wypłynęli ze

Świnoujścia,

w poniedziałek

zacumowali

w Genui. 

Na pokładzie

„Pogorii”

gimnazjaliści

stawiali żagle,

biegali po

rejach, pełnili

nocne wachty

i codziennie

mieli lekcje.

Nad

wszystkim

czuwał kapitan

Krzysztof

Baranowski. 

Patronat nad

„Szkołą pod

Żaglami”

objął Sport.pl 
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