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dziś dzieci

Wejdą do domu

i zabiorą królika

Nietypowa walka 

o prawa zwierząt

* 2

Gdzie zni ka ją na sze pie nią dze? – krzy czy bry tyj ski „Da i ly Ma il”. 

Pra sa na Wy spach uważa, że Anglicy za dużo płacą na polskie dzieci * 4

Ma riusz Ja ło szew ski 

* metro@agora.pl

*Kil ka firm z ca łej Eu ro py pro ku ra -
tu ra oskar ży ła o udział w zmo wie dro -
go wej. Pol ska mo że do stać mniej pie -
nię dzy z pu li 300 mld zł na roz wój do
2020 r. Za dwa dni na szczy cie uni j -
nym w Bruk se li bę dą wa żyć się lo sy
bu dże tu na la ta 2014-2020. We dług
bry tyj skie go dzien ni ka „Da i ly Te le -
graph” to „naj wię kszy skan dal z fun -
du sza mi uni j ny mi”, któ ry mo że „prze -
chy lić sza lę” prze ciw ko Pol sce na naj -
bliż szym szczy cie. Zda niem na sze go
eu ro ko mi sa rza Ja nu sza Le wan dow -
skie go to nie przy pa dek, że spra wa
wy buch ła te raz. Rząd prze ko nu je, że
nie ka ra w po sta ci ob cię cia fun du szy,
ale na gro da nam się na le ży. Bo afe rę
wy kry liś my sa mi.

W 2009 r. agen ci ABW pod słu chi wa -
li roz mo wy kil ku me ne dże rów z firm
dro go wych. To 50-60-lat ko wie za ra -
bia ją cy po 20-40 tys. zł mie sięcz nie.
Usta la li, kto ma wy grać prze targ, da -
jąc naj lep szą ce nę. Za od pusz cze nie
kon trak tu po zo sta łym fir mom obie -

cy wa no zwy cię stwo w prze tar gu na
in ny od ci nek al bo że za ro bią ja ko pod -
wy ko naw cy. Ne go cja cje pro wa dzi li
przez te le fo ny służ bo we – szyf ru jąc
tyl ko kwo ty, po da jąc nu me ry po koi
lub pię ter w ho te lu Hil ton. To fir my
pol skie i za gra nicz ne.

Pro ku ra tu ra uwa ża, że zmo wy by ły
przy przy naj mniej trzech prze tar gach:

na S8 Je że wo – Bia ły stok na S8 Ra -
wa Maz. – Piotr ków Try bu nal ski, na
au to stra dę A4 Ra dym no – Kor czo wa.

We dług pro ku ra tu ry by ły dy rek tor
GDDKiA na Ma zo wszu od zna jo mych
z in nych od dzia łów wy cią gnął in for -
ma cje, ile pie nię dzy mia ły na in we sty -
cje przy S8. Prze ka zał fir mom, któ re
by ły w zmo wie. Od jed nej z firm ja ko
pre zent imie ni no wy miał przy jąć pió -
ro Pe li kan za po nad 10 tys. – My mu za -
wsze ku po wa liś my ob ra zy Kos sa ka.
Ale te raz pod ro ża ły – ta ką na ra dę
o pre zen cie dla waż ne go dy rek to ra
pod słu cha ło ABW. 

Na ła wie oskar żo nych za sią dzie 11
osób, w tym Por tu gal czyk i Szwed. Pro -
ku ra tu ra spe ku lu je w ak cie oskar że -
nia, że w zmo wie mog ło brać udział

jesz cze wię cej firm (do wo dy to ko lej -
ne roz mo wy i spot ka nia).

Nie wia do mo, jak dłu go trwa ła zmo -
wa. Pro ce der za czął się psuć na S8
Piotr ków – Ra wa (fir my prze sta ły so -
bie ufać, a je den z biz nes me nów roz -
wa żał, czy za gra nicz ne cen tra le firm
sa me nie do ga du ją cen „wy pi ja jąc se
na Ma jor ce ka wę, drin ka”). Zmo wę
przer wa no na A4, gdy udzia łu od mó -
wił Zyg munt Pa ter z Mo stów Łódź.

– Nie in te re su je to mnie. Prze gram,
to prze gram, ale bę dę so bie w lu stro
za wsze pa trzył śmia ło – wy pa lił nie -
świa do my pod słu chi wa nia roz mo wy
przez ABW Pa ter. 

Po tej roz mo wie ABW na gra ło od -
wo ła nie zmo wy. „Te raz bę dzie nor mal -
nie” – prze ka zy wa li so bie in for ma cję
po zo sta li. Fir my nie ko men tu ją spra -
wy, al bo za prze cza ją zmo wie. Część
jed nak roz sta ła się z me ne dże ra mi
prze wi ja ją cy mi się w pro ku ra tor skich
ak tach. Zaś by ły dy rek tor GDDKiA na
Ma zo wszu jesz cze nie daw no pra co -
wał w fir mie dro go wej. Pro ku ra tu ra
na dal pro wa dzi śledz two, ba da jąc, czy
ce ny usta la no też na in nych tra sach.

Zwy czaj ny ze mnie czło wiek 

Ma riusz Ja ło szew ski: Jest pan po zy -

tyw nym bo ha te rem afe ry dro go wej.

Nie sku sił się na ła twe mi lio ny. 

Zyg munt Pa ter, by ły pre zes spół ki Mo -

sty Łódź, od piąt ku eme ryt:Nie je stem
żad nym bo ha te rem. Zwy czaj ny ze
mnie czło wiek. Po pro stu w biz ne sie,
jak w ży ciu są pew ne gra ni ce, któ rych
się nie prze kra cza. Tak mnie wy cho -
wa li ro dzi ce. 
Ile by ło te le fo nów z pro po zy cja mi

usta wie nia prze tar gu? 

– Tyl ko ten je den. 
I na wet nie za py tał pan z cie ka wo -

ści, co z te go bę dzie miał? 

– Pro po zy cja by ła ta ka, że bym ustą -
pił i dał ko mu in ne mu wy grać. To mnie
wku rzy ło i cho le ra mnie wzię ła. 
Dla cze go? Nie po my ślał pan o mi -

lio nach, któ re mo że za ro bić? 

– Je stem chło pak z Pod kar pa cia. Mia -
łem sied mio ro ro dzeń stwa. Ro dzi ce ży -
li z ro li. Mie li sie dem hek ta rów zie mi.
Ale nie gło do wa liś my. Na Pod kar pa ciu
te sie dem hek ta rów to był ma ją tek, oj -
ciec ucho dził za ku ła ka. Ta to ma wiał do

nas: „Chło pa ki nie „mą druj cie się”, nie
wy wyż szaj cie, nie po pi suj cie. Ale jak
ktoś bę dzie chciał z was zro bić głup -
szych, niż sam jest, to na to nie poz wa -
laj cie”. Za pa mię ta łem to na ca łe ży cie. 
Ale ktoś mo że po wie dzieć, że przez

pań skie za sa dy fir ma nie za ro bi. 

– Gdy pra cow ni cy i Ra da Nad zor cza
do wie dzie li się, że od cho dzę na eme ry -
tu rę – amam 74 la ta – na pi sa li pe ty cję że -
bym jesz cze zo stał. To by ła dla mnie naj -
wię ksza na gro da. Zysk idą cy wdu że mi -
lio ny to nie wszyst ko. Z fir mą trze ba się
utoż sa miać. Po świę ci łem dla niej ca łe ży -
cie, nie ska ka łem z kwiat ka na kwia tek.
Przy sze dłem tu po stu diach na Po li tech -
ni ce War szaw skiej i zo sta łem. Mo ja fir -
ma [Mo sty to spół ka pra cow ni cza – red.]
ni gdy nie bra ła kre dy tów. To my no si liś -
my pie nią dze do ban ku na lo ka ty.
Ja ka jest re cep ta na uczci wy biz -

nes dro go wy? 

– Do trzy my wać sło wa i da le ko trzy -
mać fir mę od po li ty ki. Mniej szy zysk
a pew ny, a cza sem na wet do ło żyć do
kon trak tu, aby tyl ko lu dzie mie li pra -
cę. Że by ich nie zwal niać, bo to osła -
bia fir mę. *

PRO PO NO WA LI, ABYM
DAŁ WY GRAĆ IN NYM
Po zy tyw ny bo ha ter naj no wszej afe ry dro go wej, po któ rej Unia Eu ro pej ska mo że ob ciąć nam pie nią dze na dro gi, 
opo wia da „Me tru”, dla cze go nie dał się sko rum po wać. Za dwa dni do wie my się, czy rze czy wi ście pie nię dzy bę dzie mniej

* Tłu my ko czu ją ce na dwor cach,
bi twy o miej sce w po cią gach, nie -
wy o bra żal ny ścisk w wa go nach
– raz w ro ku każ dy z 1,3 mld Chiń -
czy ków mu si od wie dzić swój ro dzin -
ny dom

Mi lio ny Chiń czy ków pra cu ją cych wfa -
bry kach wwiel kich mia stach pcha ją
się właś nie z tor ba mi pre zen tów do
po cią gów, au to bu sów isa mo lo tów, by
spę dzić z ro dzi na mi na wsi Świę to
Wios ny, zwa ne Chiń skim No wym Ro -
kiem, któ re wy pa da 10 lu te go.

To naj wię ksza mi gra cja i ope ra cja
lo gi stycz na świa ta – pi szą ga ze ty. Ko -
lej przy go to wa ła o 358 po cią gów pa -
sa żer skich wię cej. Dzien nie mu szą
prze wieźć 5,2 mln pa sa że rów. Dla
kie row ców au to stra dy sta ją się dar -
mo we. Wiel ka wę drów ka po trwa
oko ło mie sią ca. W oko li cach 10 lu te -
go pra cow ni cy tra dy cyj nie do sta ją
ty dzień ur lo pu – czę sto to ich je dy -
ne wol ne dni wro ku. To rów nież naj -
wię ksza na świe cie ro ta cja pra cow -
ni ków – po świę tach lu dzie czę sto
szu ka ją za ję cia w in nych fa bry kach.

10 lu te go chiń ski ka len darz wkro -
czy w znak wę ża. We dług tra dy cji
to świet ny rok na ro bie nie in te re -
sów. Mó wi się, że gdy w ro dzi nie
jest choć jed na oso ba uro dzo na
w ro ku wę ża, to ro dzi na nie bę dzie
gło do wać. ebal

Ca łe Chi ny do kądś ja dą – naj wię ksza mi gra cja lu dzi na świe cie
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Listy piszcie

Ani ta Kar wow ska

* * metro@agora.pl

Kil ka na ście lat te mu kró li ki trak to -
wa no wy łącz nie ja ko zwie rzę ta ho -
do wa ne na mię so i fu tro. Ich sta tus
zmie nił się, kie dy tra fi ły do skle pów
zo o lo gicz nych. Dzie ci nie chcia ły
cho mi ka, ale mi nia tu ro we go kró li ka. 

Ra zem z licz bą sprze da nych do mo -
wych kró li ków, w in ter ne cie ro sła licz -
ba wiel bi cie li za ję cza ków. – Co raz czę -
ściej lu dzie alar mo wa li, że wi dzie li kró -
li ka wy rzu co ne go na śmiet nik, al bo ho -
do wlę, w któ rej zwie rzę ta by ły prze -
trzy my wa ne w fa tal nych wa run kach
– opo wia da Iwo na Kos sow ska, sze fo wa
ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia Po -
mo cy Kró li kom. Za ło ży ciel ka naj star -
sze go w Pol sce sto wa rzy sze nia te go ty -
pu (są trzy) ma 37 lat, jest ab sol wen tką
pra wa na UW, pod y plo mo wych stu -
diów z pra wa an giel skie go i eu ro pej -
skie go uni wersytetów War szaw skie go
i Cam brid ge. We gan ka, au tor ka po rad -
ni ków o ochro nie zwie rząt dla or ga ni -
za cji spo łecz nych, stu den tów pra wa,
po li cjan tów i straż ni ków miej skich.
W pla nach do kto rat z tej te ma ty ki.

W2004 r. zin ny mi wiel bi cie la mi kró li -
ków za ło ży ła sto wa rzy sze nie, któ re dziś
li czy oko ło trzy dzie stu aktywnych
członków i dziesięć razy ty le wo lon ta riu -
szy. Dzia łal ność non pro fit wor ga ni za cji
łą czą zży ciem za wo do wym lub studiami.
Kos sow ska nie pra cu je za wo do wo. – Po -
cho dzę z za moż nej ro dzi ny, mo gę więc
za an ga żo wać się wwo lon ta riat – mó wi.

Wcho dzi my do do mu 
i za bie ra my kró li ka 

Głów ne ce le or ga ni za cji to: edukacja,
in ter wen cje, gdy wła ści ciel, sklepu zo -
o lo gicz nego al bo han dlarz na tar gu
znę ca się nad zwie rzę ta mi, a na stęp -
nie szu ka nie no wych do mów dla ode -
bra nych opraw com kró li ków.

– Prze pi sy poz wa la ją, aby sto wa rzy -
sze nie ma ją ce ta ki cel w sta tu cie in ter -
we nio wa ło, gdy za gro żo ne jest ży cie
zwie rzę cia – tłu ma czy.

Re a gu ją więc np., gdy gru pa dzie cia -
ków ko pie kró li ka, trak tu jąc go jak pił -
kę, gdy ocie ka ją ce krwią cia ła kró li ków
ktoś wie sza na drze wach i zdję cia
wrzu ca do sie ci, gdy zwie rzę ta trzy -
ma ne są w za cias nej klat ce, gdy ktoś
je gło dzi.

– Wcho dzi my do ta kie go do mu
i mó wi my, że to dzia ła nie nie zgod -
ne z Usta wą o ochro nie zwie rząt.
Zwy kle jest jed na oso ba ze sto wa rzy -
sze nia, in spek tor ds. zwie rząt i straż
miej ska lub po li cja – opo wia da Kos -
sow ska.

– I lu dzie od da ją wam kró li ki? – py ta -
my.

– Od da ją, ale często wie dzą, że żad -
na ka ra ich nie spot ka – mó wi dzia -
ła czka. Bo po li cja zwy kle uma rza
po stę po wa nie w spra wie znę ca nia
się nad zwierzętami ze wzglę du na
niską szko dli wość spo łecz ną czy -
nu. – Le piej za ła twić spra wę po lu -
bow nie – dodaje.

Kró li ki dla py to na 
po zło tów ce na Al le gro 

Co ro ku sto wa rzy sze nie do sta je od władz
War sza wy ok. 10 tys. zł w ra mach pro -
gra mu prze ciw dzia ła nia bez dom no ści
zwie rząt. Kró li ki są ste ry li zo wa ne, le -
czo ne i kar mio ne do cza su, aż znaj dzie
się dla nich dom. Na ich le cze nie idą czę -
sto dwa-trzy ty sią ce zło tych. Więc wy -
dat ki or ga ni za cji są trzy ra zy wyż sze,
niż wy no si do ta cja – róż ni cę po kry wa ją
dar czyń cy iczłon ko wie sto wa rzy sze nia. 

Rocz nie uda je im się prze pro wa dzić
ok. 500 adop cji. No wych opiekunów
szu ka ją przez in ter net. Kró li ka od da -
dzą tyl ko oso bie, któ ra zostanie dobrze
sprawdzona i wypełni oś mio stro ni co -
wy formularz, a potem umowę gwa -
ran tu ją cą m.in. to, że nie bie rze go na
kar mę dla wę ży, te sty la bo ra to ryj ne,
al bo do tre so wa nia psów my śliw skich.

Po pół ro ku wo lon ta riu sze spraw -
dza ją, jak wie dzie się kró li ko wi. 

– Yo u Tu be pe łen jest fil mi ków o kar -
mie niu wę ża kró li kiem: trzy dzie sto -
se kun do wy pisk kró li ka i śmiech czło -
wie ka zza ka me ry. Osoby, któ rym kró -
lik się znu dził, wy sta wia ją je za zło tów -
kę na Al le gro al bo Gum tree – tłu ma -
czy działaczka. W ter ra rium czę sto
koń czą też kró li ki, któ rych skle pom
zo o lo gicz nym nie uda je się sprze dać
przez kil ka mie się cy.

Kos sow ska oce nia, że w Pol sce dzie -
siąt ki ty się cy kró li ków jest za bi ja nych
na mię so al bo po karm dla zwie rząt.

PRAW NI CZKA WAL CZY
O PRA WA KRÓ LI CZKÓW 
Aby do stać kró li ka do adop cji, trze ba za gwa ran to wać na piś mie, że nie weź mie my go na kar mę dla wę ży lub ja ko 
przy nę tę dla psów my śliw skich. Ta kie for mal no ści są po trzeb ne, bo lu dzie lu bią na gry wać fil mi ki na Yo u Tu be, na któ rych 
wi dać, jak py ton w trzy dzie ści se kund zja da wrzu co ne go do ter ra rium kró li ka 

686 tys. – ty le ma i li od obu rzo nych Po la ków do sta ło 46 po słów z PO, któ rzy za gło so wa li 

za od rzu ce niem pro jek tów ustaw o związ kach par tner skich. Wczo raj re dak cja cza so pis ma „Li berté!”

zam knę ła ak cję. – Te raz ruch po li ty ków – mó wi Le szek Jaż dżew ski, szef pis ma. Tym cza sem mar sza łek

Sej mu Ewa Ko pacz za pro po no wa ła par tiom, któ re po now nie skła da ją pro jek ty w tej spra wie, 

by po pra co wa li nad ni mi z sej mo wy mi praw ni ka mi, by uni k nąć „naj cięż sze go za rzu tu – nie zgod no ści 

z kon sty tu cją”. Pro jek ty zło ży ły już RP i SLD; ko lej ne za po wia da PO. ab

wydarzenia

Liczbadnia

O tym, jak 

Po la cy trak tu ją

kró li ki, moż na

się prze ko nać,

wpi su jąc ha sło

kró lik/prze pi sy

do wy szu ki war ki

in ter ne to wej

(kró lik 

z mi gda ła mi, 

w po mi do rach, 

w śmie ta nie,

pie czo ny, w wi nie

i roz ma ry nie, 

so sie włas nym...).

Iwo na 

Kos sow ska 

oce nia, 

że do pie ro 

za 30 lat Po la cy

za czną 

trak to wać kró li ki

jak psy i ko ty
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* * – Nie ma mo wy o mo im wy co fa -
niu się z po li ty ki, na wet na kil ka mie -
się cy. Od wrot nie – bę dzie ofen sy wa
– za po wia da Ja ro sław Ka czyń ski 

– Za sta na wiam się, któ ra to rocz ni ca
pier wsze go ogło sze nia przez me dia,
że wy co fu ję się z po li ty ki? Chy ba dwu -
dzie sta – żar tu je pre zes PiS w po nie -
dział ko wym wy wia dzie dla ty god ni -
ka „W Sie ci”.

Przy zna je, że w osta t nich mie sią cach
był mniej czyn ny w ży ciu pu blicz nym
ze wzglę du na zdro wie mat ki. – Zro bi -
łem, co mog łem, by ma ma mia ła jak
naj lep szą opie kę, by łem przy niej
w osta t nich chwi lach – opo wia da. Uwa -
ża też, że gdy by nie by ło ka ta stro fy
smo leń skiej i póź niej szej „po twor nej
kam pa nii nie na wi ści”, ma ma by ży ła.

– Wi dzia ła nie ste ty, choć sta ra łem
się ją chro nić, tę uru cho mio ną wte -

dy po twor ną kam pa nię nie na wi ści.
Wi dzia ła, że od bie ra ne jest nam na -
wet pra wo do god ne go uczcze nia
śmier ci jej śp. sy na, mo je go Bra ta,
pre zy den ta Rze czy pos po li tej, Je go
żo ny i eli ty pań stwo wej, któ ra zgi nę -
ła w Smo leń sku – mó wi. Do da je rów -
nież: – Wte dy za czął się ca ły ciąg kom -
pli ka cji zdro wot nych, za ka żeń szpi -
tal nych. Tak, gdy by nie by ło Smo leń -
ska, Ma ma nie do zna ła by wy le wu i na
pew no by ży ła.

– Jest mo im zo bo wią za niem wo bec
ma my, jak i wo bec mo je go śp. bra ta,
pre zy den ta Rze czy pos po li tej, by z ca -
łych sił pró bo wać w Pol sce coś zmie -
nić, by na pra wić to, co złe. To jest też
mo je zo bo wią za nie wo bec Po la ków.
Za mie rzam to zo bo wią za nie wy peł -
nić – obie cu je pre zes PiS.

– Nie ma mo wy o żad nym mo im wy -
co fa niu się z po li ty ki, na wet na kil ka

mie się cy. Od wrot nie – bę dzie ofen sy -
wa – za po wia da i stwier dza, że je go par -
tia to „je dy na, re al na al ter na ty wa wo -
bec rzą du Tu ska”.

Ka czyń ski za po wia da przy go to -
wa nia do uza sad nie nia wo tum nie -
uf no ści wo bec rzą du. – Rzą du rów -
nie nie u dol ne go jak ten chy ba nie
by ło po 1989 ro ku, po dob nie jak
rów nie ob cią żo ne go roz ma i ty mi zo -
bo wią za nia mi wo bec kra jo wych i za -
gra nicz nych grup in te re su – stwier -
dza. – Zmia na jest ko niecz na, by Po -
la kom nie ży ło się go rzej i go rzej
– stwier dza i do da je, że „osła bie nie
po zy cji Tu ska jest wi docz ne go łym
okiem”.

Jed no cześ nie przy zna je, że nie wie -
rzy w do bro wol ne odej ście Tu ska.
– Mu si trwać, bo mu si bro nić te go smo -
leń skie go kłam stwa, w któ re ty le za -
in we sto wa no – stwier dza.

Ostro kry ty ku je film o ka ta stro fie
smo leń skiej wy pro du ko wa ny przez
Na tio nal Ge o grap hic. – Do ra dzam
wszyst kim, któ rzy po kła da ją na dzie -
ję na praw dę w spra wie smo leń skiej
w ko mi sji mię dzy na ro do wej, by go
obej rze li – stwier dza. – Świat nie skła -
da się z do brych wuj ków, wpły wy ro -
syj skie jak wi dać są du że, zwię ksza ne
zresz tą przez bier ność na sze go rzą du
– ubo le wa.

Pre zes PiS za po wia da też ko lej ną
kon fe ren cję pro gra mo wą par tii i po -
wrót na tra sę ob ja zdu kra ju, przer wa -
ne go z po wo du śmier ci mat ki.
– Wszyst kie na sze za da nia, od dą że nia
do wy świet le nia praw dy o tra ge dii
smo leń skiej po ob ro nę za gro żo nej
przez obec ny mo no pol wła dzy de mo -
kra cji, wal kę z ate i za cją, bę dzie my kon -
ty nu o wać z jesz cze wię kszą niż do tąd
ener gią – za po wia da. GW

Ja ro sław Ka czyń ski za po wia da po wrót: Prze jmie my wła dzę 
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Mło dzież utknę ła w Biesz cza dach

Biesz czadz ka Gru pa GOPR ra to wa ła

wczo raj mło dzież ze szko ły prze trwa nia

we Wroc ła wiu. 10 osób w wie ku 15-19

lat i dwóch opie ku nów spę dzi ło noc

w na mio tach pod Bu ko wem Be re dem,

a po na głym za ła ma niu po go dy nie mo -

gli się stam tąd wy do stać. Te le fo nicz -

nie wez wa li po moc. We dług GOPR tu ry -

ści by li zzięb nię ci i mie li od mro że nia

nóg, dwie oso by trze ba by ło trans por -

to wać, po zo sta li szli o włas nych si łach. 

Na resz cie! Pa ry żan ki mo gą no sić

spod nie

Za kaz no sze nia spod ni, któ ry wpro wa -

dzo no pod ko niec re wo lu cji fran cu skiej,

zo stał unie waż nio ny przez mi ni ster stwo

ds. praw ko biet. Re sort uznał, że po -

cho dzą cy z li sto pa da 1799 r. za kaz,

pod pi sa ny przez ów czes ne go pre fek ta

pa ry skiej po li cji, „jest nie zgod ny z za sa -

da mi rów no ści ko biet i męż czyzn, za pi -

sa ny mi w kon sty tu cji Fran cji”. Roz po rzą -

dze nie mia ło na ce lu „ogra ni czyć do -

stęp ko biet do pew nych sta no wisk czy

za wo dów, unie moż li wia jąc im upo dab -

nia nie się do męż czyzn” – tłu ma czy re -

sort. Oświad cze nie jest od po wie dzią na

za py ta nie cen tro pra wi co we go se na to ra

Ala i na Ho u per ta. Se na tor chciał się do -

wie dzieć, czy w mo cy po zo sta je za pis,

że ko bie ty chcą ce ubie rać się jak męż -

czyź ni mu szą uzy skać zgo dę po li cji. 

Mi ni stro wie do od wo ła nia

Zły stan dróg i ko lei, brak nad zo ru nad

urzęd ni ka mi i do pusz cze nie do wstrzy -

ma nia fun du szy UE na pol skie dro gi

za rzu ca So li dar na Pol ska mi ni stro wi

trans por tu Sła wo mi ro wi No wa ko wi we

wnio sku o je go od wo ła nie. Par tia Zbi -

gnie wa Zio bry ma 17 po słów, wnio sek

o wo tum nie uf no ści mu si być pod pi sa -

ny przez co naj mniej 69. Z ko lei Ruch

Pa li ko ta ro ze słał do po zo sta łych klu bów

wnio sek o wo tum nie uf no ści wo bec mi -

ni stra spra wie dli wo ści Ja ro sła wa Go wi -

na (PO) – bo uznał związ ki par tner skie

za nie zgod ne z kon sty tu cją i „mi nął się

z praw dą”. Klub RP li czy 43 po słów.

Niespokojnie w Grecji

Grec ki mi ni ster fi nan sów Jan nis Stur -

na ras otrzy mał prze sył kę, w któ rej

gru pa o na zwie Re wo lu cja Kre teń ska

prze sła ła mu ku lę i za gro zi ła śmier -

cią, je śli doj dzie do prze jmo wa nia do -

mów i eks mi sji ich wła ści cie li. Po dob -

ne li sty gru pa prze sła ła w ze szłym ty -

god niu do urzę dów po dat ko wych na

Kre cie. W osta t nich ty god niach do -

szło do kil ku in cy den tów skie ro wa -

nych prze ciw przed sta wi cie lom władz.

Z dro gi śle dzie, pan po li tyk je dzie

20 stycz nia w Sie ra dzu po li cjan ci za -

trzy ma li do kon tro li volkswa ge na pas -

sa ta. W te re nie za bu do wa nym za -

miast 50 km na godz. je chał 111. Za

kie row ni cą sie dział by ły po seł PSL Wła -

dy sław Se ra fin, obec nie rad ny sej mi ku

ślą skie go. Mun du ro wi re la cjo nu ją, że

przed sta wił się ja ko eu ro par la men ta -

rzy sta, któ re go chro ni im mu ni tet. Po -

ka zał le gi ty ma cję z uni j ny mi pie czę cia -

mi. Po li cjan ci od stą pi li więc od uka ra -

nia Se ra fi na man da tem i pun kta mi

kar ny mi. Wszczę li jed nak po stę po wa -

nie, że by naj pierw do pro wa dzić do

uchy le nia im mu ni te tu. Usta li li, że Se -

ra fin nie jest eu ro par la men ta rzy stą.

A trzy la ta te mu stra cił pra wo ja zdy.

Po li cja chce prze słu chać Se ra fi na, ale

nie mo że go zna leźć w Pol sce. „Ga ze -

ta Wy bor cza” zna laz ła go w Ir lan dii.

– Nie mó wi łem, że je stem eu ro par la -

men ta rzy stą. Za sia dam w Ko mi te cie

Spo łecz no-Eko no micz nym UE i dla te go

na le ży mi się im mu ni tet – po wie dział.

pap, gw

na pew no waż ne

* Czy pier wsza trans sek su al na po -
słan ka zo sta nie wi ce mar szał kiem
Sej mu? Mar sza łek Ewa Ko pacz za -
rzu ca Pa li ko to wi, że pro wa dzi cy nicz -
ną roz gryw kę, uży wa jąc ko biet

Klub Ru chu Pa li ko ta zło żył wnio sek
o od wo ła nie Wan dy No wic kiej z fun -
kcji wi ce mar szał ka Sej mu. Po wód – No -
wic ka, jak wszy scy wi ce mar szał ko wie,
przy ję ła ok. 40 tys. zł na gro dy za ze -
szły rok. Wal czą cą o pra wa ko biet No -
wic ką ma za stą pić An na Grodz ka. Czy
pier wsza trans sek su al na po słan ka
prze bi je się na tę fun kcję? 

Pier wsza moż li wa prze szko da: Sejm
mo że nie od wo łać No wic kiej. Gło so wa -
nie prze ciw ko jej usunięciu za po wie -
dział już SLD, któ ry pod kre śla, że No -
wic ka to bar dzo za słu żo na dzia ła czka
fe mi ni stycz na. – Pani No wic ka za po wie -
dzia ła, że w ta kiej sy tu a cji sa ma zre zy -
gnu je – mó wi wi ce szef RP Ar tur Dęb ski.

Grodz ka, by zo stać wi ce mar szał kiem
po trze bu je, bez względ nej wię kszo ści.
Gło sy PO, RP i SLD mog ły by dać jej
zwy cię stwo. Ale wczo raj za ska ku ją cą
de kla ra cję zło ży ła mar sza łek Sej mu
Ewa Ko pacz (PO). – Wan da No wic ka

wal czy ła ze szkla nym su fi tem i zo sta -
ła nim przy gnie cio na. Pa li kot sta je się
po li tycz nym ma cho, któ ry mó wi: „Ja
wam po ka żę, ko bit ki, gdzie jest wa sze
miej sce w po li ty ce”. Na to nie ma mo -
jej zgo dy. Ja nusz Pa li kot roz gry wa swo -
je cy nicz ne spra wy, uży wa jąc do te go
ko biet. Ja nie bę dę uczest ni czyć w te -
a trzy ku pa na Pa li ko ta – po wie dzia ła
Ko pacz dzien ni ka rzom w Sej mie. 

I zdra dzi ła, czym Pa li kot ku pu je zgo -
dę No wic kiej na od wo ła nie ze sta no -
wi ska: – Pro po zy cja „nie bę dziesz wi -
ce mar szał kiem, a do sta niesz je dyn kę
do eu ro par la men tu” jest czymś, co ob -
ra ża – pod kre śli ła Ko pacz.

Po seł RP Win cen ty El sner od czy tał
te sło wa ja ko znak bra ku jed no ści w PO
w spra wie po par cia Grodz kiej na wi -
ce mar szał ka. – Za czę ły się roz mo wy
ku lu a ro we, w któ rych oka za ło się, że
ho mo fo bów w PO jest wię cej niż tych
40, któ rzy za gło so wa li prze ciw ko
związ kom par tner skim – oświad czył. 

Co cie ka we, po przeć Grodz ką móg -
łby Ja ro sław Go win, mi ni ster spra wie -
dli wo ści i li der kon ser wa ty stów w PO.
– Żad nym prob le mem nie jest dla mnie
jej trans sek su al ność. To pra wo każ de -
go klu bu, aby wska zy wać ta ką kan dy -
da tu rę, ja ką uwa ża za naj wła ści wszą.
Je że li Ruch Pa li ko ta ta ką kan dy da tu rę
sta wia, to ja na pew no ją po prę – za po -
wie dział wczo raj w Kra ko wie.  kęs, pap

Te a trzyk 
pa na Pa li ko ta

Fi del po ka zu je się
raz na rok
Pań stwo wa te le wi zja po ka za ła
86-let nie go by łe go pre zy den ta Ku -
by pod czas gło so wa nia w nie dziel -
nych wy bo rach par la men tar nych
w Ha wa nie. – Je stem pe wien, że
na ród ku bań ski jest na praw dę re -
wo lu cyj nym na ro dem, któ ry po -
niósł du że ofia ry – po wie dział Fi -
del Ca stro sła bym gło sem

Po przed nio dyk ta to ra po ka za no
w te le wi zji pod czas wi zy ty na Ku -
bie pa pie ża Be ne dyk ta XVI w mar -
cu ub.r. W paź dzier ni ku, aby uciąć
po gło ski o po gar sza ją cym się sta -
nie zdro wia Fi de la, po ka za no je dy -
nie je go zdję cia.

Fi del Ca stro rzą dził wy spą od
1959 r. W 2008 r., po cięż kiej cho ro -
bie prze ka zał wła dzę bra tu Ra u lo -
wi Ca stro. Te 49 lat to re kord w dłu -
go ści rzą dów ko mu ni stycz nych
dyk ta to rów. Do pro wa dzi łu one Ku -
bę do upad ku gos po dar cze go. Nie -
dziel ne wy bo ry nic nie zmie nią – je -
dy ną le gal ną par tią na Ku bie, któ -
ra mo że wy su wać kan dy da tów, jest
par tia ko mu ni stycz na.                 pap

Ku baŚwiat

* Na u kow cy z War sza wy wez mą
udział w naj waż niej szych dla Eu ro py
ba da niach: nad ludz kim mó zgiem
i gra fe nem. To wy bra ne przez Ko mi -
sję Eu ro pej ską okrę ty fla go we eu ro -
pej skiej na u ki 

Ludz ki mózg i gra fen to, we dług Ko -
mi sji Eu ro pej skiej, naj waż niej sze
wy zwa nia dla ba da czy na naj bliż sze
10 lat. Po nad 2 mld eu ro po dzie lą
mię dzy sie bie in sty tu ty na u ko we,
któ re wez mą udział w obu pro jek -
tach. – Po zy cja Eu ro py w dzie dzi nie
wie dzy za le ży od my śle nia o tym, co
jest nie do po my śle nia, i wy ko rzy -
sty wa nia naj lep szych po my słów
– mó wi ła Ne e lie Kroes, wi ce prze wod -
ni czą ca KE, ogła sza jąc w Bruk se li
wy ni ki kon kur su „No we Tech no lo -
gie i Tech no lo gie Przy szło ści” (FET).
W obu pro jek tach wez mą udział na -
u kow cy z Pol ski. Wczo raj w War sza -
wie opo wia da li o tym, czym bę dą się
zaj mo wać. 

Two rzy wo przy szło ści

O udział w „Gra fe no wym Pro jek cie
Fla go wym” bi ło się 700 jed no stek na -
u ko wych z Eu ro py (w tym 38 z Pol ski).
Uda ło się 74, jed nej pol skiej. In sty tut
Tech no lo gii Ma te ria łów Elek tro nicz -
nych pra cu je nad gra fe nem od 2006 r.
– Wte dy to był jesz cze „dziw ny wę giel”.
Nie są dzo no, że sta nie się ma te ria łem
XXI w. – mó wi dr Zyg munt Łu czyń ski,
dy rek tor IT ME. Dziś pol scy ba da cze
są w świa to wej czo łów ce w tech no lo -
gii wy twa rza nia gra fe nu (me to dę opra -
co wa ną w IT ME opa ten to wa no w Pol -
sce; trwa ją pro ce du ry do ty czą ce pa -
ten tu w in nych pań stwach). 

Dla cze go gra fen jest nu me rem je den
dla na u kow ców w Eu ro pie?

Dr Woj ciech Stru piń ski, szef gru py
ba daw czej, któ ra weź mie udział
w pro jek cie: – W gra fe nie sku mu lo -
wa ły się za le ty wie lu róż nych ma te -
ria łów. Jest bar dzo moc ny, a jed no -
cześ nie cien ki, lek ki, prze zro czy sty
i ela stycz ny. Do sko na le prze wo dzi
ciep ło i prąd. Za in te re so wa nie na u -
kow ców gra fe nem wi dać po pu bli ka -
cjach, tyl ko w 2012 r. by ło ich na świe -
cie dwa ra zy wię cej niż rok wcześ niej.
Rę kę na pul sie trzy ma też prze mysł.
Bo i za sto so wań jest wie le, np.

w elek tro ni ce (na ela stycz nych, po -
li me ro wach pod ło żach; w tab le tach,
te le fo nach ko mór ko wych), do gro -
ma dze nia ener gii (sil niej sze ba te rie),

w me dy cy nie (wy two rze nie sztucz -
nej siat ków ki oka). 

Eu ro pej scy na u kow cy ba da ją cy gra -
fen, ma ją po łą czyć si ły. Wy zna czy li so -
bie 11 za dań ba daw czych (od za sto so -
wań w me dy cy nie do elek tro ni ki).
W pro jekt włą czył się tak że prze mysł,
a wspar ciem do rad czym obej mą go
nob li ści. Prio ry te tem jest roz wój pro -
duk cji gra fe nu, czy li to, nad czym pra -
cu ją tak że Po la cy. 

Skąd się bio rą my śli

W dru gim pro jek cie (Hu man Bra in
Pro ject) bio rą udział na u kow cy z Po -
li tech ni ki War szaw skiej. Za gad ki
ludz kie go mó zgu bę dą zgłę biać ba -
da cze z 80 in sty tu cji. – Mózg jest naj -
bar dziej fa scy nu ją cym prob le mem
na u ki. Dla nas, in ży nie rów, jest też
in spi ra cją – mó wi dr Piotr Bo go rodz -
ki, kie row nik zes po łu ba da czy z Wy -
dzia łu In for ma ty ki i Tech nik In for -

ma cyj nych PW, któ ry uczest ni czy
w eu ro pej skim pro jek cie. Cel to stwo -
rze nie mo de li, któ re sca lą roz pro szo -
ną dziś wie dzę na te mat dzia ła nia
ludz kie go mó zgu. 

Na u kow cy uży ją do te go su per kom -
pu te rów, ro bo tów, no wo czes nych tech -
no lo gii ana li zy da nych. Chcą zna leźć
od po wiedź m.in. na py ta nia o to, jak
za pa mię ty wa ne są in for ma cje czy jak
dzia ła pod świa do mość. Ale tak że zo -
ba czyć, jak dzia ła mózg zdro wy i cho -
ry, co po mo że w two rze niu no wych
le ków. 

Zes pół z PW weź mie udział w two -
rze niu wiel kiej ba zy da nych. – Każ de -
go dnia na ca łym świe cie ro bi się ok.
100 tys. ba dań re zo nan su ma gne tycz -
ne go gło wy. Cho wa się je w szuf la dach
w kli ni kach i gi ną nie wy ko rzy sta ne.
A je śli pod da się je wszyst kie ana li zie,
bę dą ma te ria łem do szu ka nia wzor -
ców i wspól nych cech cho rób – tłu ma -
czy dr Bo go rodz ki. Na u kow cy z War -
sza wy bę dą opra co wy wać spe cjal ne
pro gra my do prze twa rza nia ta kiej ilo -
ści in for ma cji. 

Pol scy ba da cze pod kre śla ją, że naj -
waż niej sze dla nich – oprócz pre sti -
żu pro jek tów – jest to, że roz pi sa no je
na 10 lat. – Ta kiej kon sek wen cji nie -
ste ty bra ku je w kra jo wych pro gra -
mach. Zda rza się, że fi nan so wa nie
koń czy się w mo men cie, kie dy dla na -
u kow ca za czy na się naj bar dziej efek -
tyw ny etap. Te raz ma my per spek ty -
wę de ka dy pra cy z wy mia ną wy ni -
ków ba dań, po my słów i moż li wo ścią
ko rzy sta nia z in fra struk tu ry, któ rej
osob no ża den oś ro dek nie ma – mó -
wi dr Stru piń ski. 

Ali cja Bo bro wicz 

Ogar nia my gra fen i mózg 
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Błażej urodził się z całkowitym porażeniem splotu ramiennego – w czasie porodu nerwy
jego lewej rączki zostały wyrwane z rdzenia kręgowego. Rączka Błażeja zwisała

bezwładnie, bez jakiegokolwiek czucia…Błażej nie ma jeszcze 3 lat a już przeszedł
operację neurochirurgiczną polegającą na przeszczepie nerwów. Teraz czeka go
kolejna, bardzo poważna operacja na mięśniach ręki, której wykonania podjęła się
specjalistyczna klinika w Aachen (Franziskushospital). Operacja musi odbyć się jak
najszybciej a jej koszt to ponad 2000 euro. Sukces Błażeja zależy nie tylko od
zaangażowania i jego ciężkiej pracy lecz też od zebranych środków finansowych.
Prosimy Państwa o pomoc – rodziców nie stać na udźwignięcie tak wysokich
kosztów operacji Błażeja. Nawet drobna kwota może pomóc!

Fundacja Splotu Ramiennego www.fsr.pl
Nr konta: 19 1050 1054 1000 0023 1256 3600

z dopiskiem 
na ochronę zdrowia Błażeja Piszewskiego lub innego podopiecznego Fundacji

32285383 32289251

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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* Skoń czy li kie run ki me dycz ne, ale
nie ma ją upraw nień do pra cy z pa -
cjen ta mi. Wró ci li więc do szko ły 

Uni wersytet Ślą ski czte ry la ta te mu uru -
cho mił stu dia z fi zy ki me dycz nej. Kie -
ru nek miał za pew nić ab sol wen tom pra -
cę w oś rod kach on ko lo gicz nych i pla -
ców kach wy ko rzy stu ją cych spek tro sko -
pię ją dro wą i ren tge now ską, re zo nans
ma gne tycz ny czy mi kro fa le. - Za pro po -
no wa no mi spe cjal ność op ty ka w me -
dy cy nie. Po skoń cze niu stu diów oka za -
ło się, że nie mam upraw nień, któ re poz -

wo li ły by mi zna leźć pra cę w za wo dzie
– mó wi Ju sty na. Wtó ru je jej Ewe li na, ko -
le żan ka ze stu diów: – Mo że my wy ko ny -
wać ba da nia oku li stycz ne, ale nie wol -
no nam do brać pa cjen to wi oku la rów.
Szli fo wać szkieł też nie mo że my, bo mu -
sia ły byś my skoń czyć szko łę po li ce al ną
dla tech ni ków op ty ki oku la ro wej. Nie
ma my upraw nień do pra cy zpa cjen tem. 

Z dy plo mem in ży nie ra fi zy ki me -
dycz nej dziew czy ny pró bo wa ły szu -
kać pra cy, ale ich wy kształ ce nie ni ko -
mu nie by ło po trzeb ne. Roz po czę ły
więc na u kę w Me dycz nej Po li ce al nej

Szko le Wo je wódz twa Ślą skie go. Wy -
bra ły kie ru nek tech nik elek tro ra dio -
log. W ich kla sie są jesz cze dwie in ne
oso by po fi zy ce me dycz nej. 

UŚ pró bu je ra to wać sy tu a cję. Od
stycz nia uczel nia zmo dy fi ko wa ła pro -
gram za jęć na spe cjal no ści elek tro ra -
dio lo gicz nej. – Speł nia my te raz wszyst -
kie wy mo gi, że by po za uzy ska niem ty -
tu łu in ży nie ra fi zy ki me dycz nej, ab -
sol went mógł zo stać tech ni kiem elek -
tro ra dio lo giem czy młod szym elek -
tro ra dio lo giem. 24 stycz nia zor ga ni -
zo wa liś my pier wszy eg za min, któ ry

umoż li wia stu den tom zdo by cie ta kich
kwa li fi ka cji – mó wi Ja cek Szy mik-Ko -
za czko, rzecz nik UŚ.

Za py ta liś my Mi ni ster stwo Zdro wia,
czy wie o bra kach w pro gra mach stu -
diów. – W ge stii uczel ni le ży do sto so -
wa nie pro gra mów stu diów, aby kwa -
li fi ka cje ab sol wen tów nie bu dzi ły żad -
nych za strze żeń. Tak się sta ło na UŚ.
Je że li stu den ci fi zjo te ra pii uwa ża ją, że
pro gra my stu diów nie speł nia ją ich
ocze ki wań i nie przy go to wu ją ich w peł -
ni do wy ko ny wa nia po szcze gól nych
za dań za wo do wych, po win ni zwró cić
się do władz uczel ni o ewen tu al ne do -
sto so wa nie pro gra mów – od po wie dział
Krzysz tof Bąk, rzecz nik re sor tu. 

Ma gda le na War cha la,  GW

Po stu diach do za wo dów ki 
Jak ła twiej do stać pra cę? 

„Dzien nik Ga ze ta Praw na” 

Jak po praw ko, 

to do Ostro łę ki 

Ran king eg za mi nów na kat. B pra wa

ja zdy wy ka zał, że w 2012 r. te o rię naj -

ła twiej by ło zdać w Kroś nie, Go rzo wie

Wlkp., Ostro łę ce i Byd gosz czy (po nad

80 proc. kur san tów). Z ko lei eg za min

prak tycz ny (któ re go za sa dy od no we go

ro ku się nie zmie ni ły), naj czę ściej zda -

wa li kur san ci w Ostro łę ce, Łom ży, Su -

wał kach i Rze szo wie. Te o rię naj trud -

niej by ło za li czyć w Le gni cy, Wał brzy -

chu, Wło cław ku i Lesz nie, a ja zdę

– w Pi le, Ko sza li nie, Szcze ci nie i Ło dzi. 

„Rzecz pos po li ta” 

Kto ukradł zdję cia

FOZZ? 

Nie ma koń ca skan da lom zwią za nym

z Fun du szem Ob słu gi Za dłu że nia Za -

gra nicz ne go, któ ry pod ko niec trwa nia

PRL zdef ra u do wał gi gan tycz ne pie nią -

dze prze zna czo ne na po ta jem ny wy -

kup pol skie go dłu gu. FOZZ za ku pił ok.

4 tys. cen nych zdjęć Mil to na Gre e ne’a

z Ma ri lyn Mon roe, Fran kiem Si na trą,

Mar le ną Die trich, Au drey Hep burn. Ko -

lek cja w 1995 r. tra fi ła do Pol ski, po -

tem le ża ła w ma ga zy nie w sta nie Ore -

gon. W 2005 r. kar to ny prze wie zio no

do No we go Jor ku. Te raz oka za ło się,

że bra ku je 345 zdjęć. Jak i gdzie zgi -

nę ły – nie wia do mo. 

„Der Spie gel” 

Rumunki: Jesteśmy jak

księżna Kate 

Wła dze nie miec kich miast ostrze ga ją

przed ros ną cą imi gra cją z Ru mu nii

i Buł ga rii. – Ze wzglę du na brak wy -

kształ ce nia przy by sze nie ma ją szans

na pra cę, ich obec ność za gra ża po ko jo -

wi spo łecz ne mu – czy ta my w oświad -

cze niu Związ ku Nie miec kich Miast.

Licz ba imi gran tów z Ru mu nii i Buł ga rii

wzro sła od 2006 r. sze ścio krot nie, tyl -

ko w 2011 r. przy je cha ło po nad 60 tys.

osób, głów nie do Ber li na, Ham bur ga,

Mo na chium i Do rtmun du. Mia sta twier -

dzą, że nie ma ją za co za pew nić im

kwa ter, opie ki me dycz nej i so cjal nej. 

Kam pa nia an ty i mi gra cyj na prze to czy ła

się też przez bry tyj ską pra sę. Ru mu -

nia i Buł ga ria od po wia da ją do wci pem.

Ru muń ska ga ze ta „Gan dul” pro po nu -

je ha sła: „Tu mó wi my po an giel sku le -

piej niż we Fran cji”, „Po ło wa na szych

ko biet jest po dob na do Ka te. Dru ga

po ło wa – do jej sio stry”.        wyb. kęs 

wczo raj prze czy ta ne

Aga ta Pia sec ka

* metro@agora.pl

Bu rzę wo kół przy zna wa nych, tak że
imi gran tom, za sił ków na dzie ci Child
Be ne fit i Child Tax Cre dit wy wo łał
w po ło wie stycz nia by ły mi ni ster spraw
we wnętrz nych w rzą dzie To ny’ego Bla -
i ra – Da vid Blun kett. Twier dzi, że Wiel -
ka Bry ta nia wy da je rocz nie 36 tys. fun -
tów na za sił ki na dzie ci, któ re miesz -
ka ją po za kra jem. Jest to zgod ne z pra -
wem uni j nym – bry tyj ski za si łek na le -
ży się ro dzi com, któ rzy pra cu ją i pła -
cą po dat ki w Wiel kiej Bry ta nii, bez
wzglę du na to, czy dzie ci miesz ka ją
tam ra zem z ni mi, czy nie.

Wy so kość Child Be ne fit to 20,3 fun -
ta ty god nio wo na pier wsze dziec ko,
i 13,4 fun ta na każ de ko lej ne, przy naj -
mniej do 16. ro ku ży cia. Do dat ko wo
moż na uzy skać do fi nan so wa nie Child
Tax Cre dit – 545 fun tów rocz nie. 

We dług „Da i ly Ma il” (dzien nik po -
wo łał się na ra port nie for mal nej gru -
py ba daw czej Mi gra tion watch, opra -
co wa ny na pod sta wie da nych z biu ra
kan cle rza skar bu) dwie trze cie za sił -
ków (czy li dla 25,6 tys. dzie ci) wy sy ła -
nych za gra ni cę tra fia do Pol ski, na na -
stęp nym miej scu jest Ir lan dia (2,6 tys.
dzie ci). „Da i ly Ma il” za u wa ża, że Po -
la cy chęt nie po bie ra ją za si łek, bo je go
od po wied nik w Pol sce wy no si tyl ko 5
fun tów ty god nio wo. 

Po moc fi nan so wa dla imi gran tów
bu dzi obu rze nie, bo rząd chce ode -
brać za sił ki ro dzi nom, w któ rych
do chód jed ne go ro dzi ca prze kra -
cza 60 tys. fun tów rocz nie lub obyd -
wo je ro dzi ców za ra bia po wy żej 50
tys. fun tów rocz nie. Zmia ny ma ją
ude rzyć w pra wie mi lion bry tyj -
skich ro dzin. 

Od 2010 r. Po lki na le żą do imi gran -
tek ro dzą cych naj wię cej dzie ci. Wy -
prze dzi ły zaj mu ją ce pier wsze miej sce

Pa ki stan ki, a w 2011 r. uro dzi ły 20 tys.
495 dzie ci. Z prze pro wa dzo ne go w 2011
r. w Wiel kiej Bry ta nii spi su po wszech -
ne go wy ni ka, że Po la cy są dru gą naj -
licz niej szą spo łecz no ścią imi gran cką
(po Hin du sach), a ję zyk pol ski jest naj -
czę ściej uży wa nym ję zy kiem ob cym
– wła da nim 546 tys. miesz kań ców
Wysp.

POLACY TO RZECZYWISTY
PROBLEM CZY KOZIOŁ
OFIARNY?

Dr Małgorzata Kaczorowska,

politolog, Instytut Nauk

Politycznych UW: 

– To od po wiedź na kry zys i ogrom ne
cię cia bu dże to we, któ rym mu szą się
pod dać Bry tyj czy cy. Za sił ki otrzy my -
wa ne przez dzie ci imi gran tów, któ re
nie miesz ka ją na sta łe w Wiel kiej Bry -
ta nii, za o strza ją te mat imi gra cji,
zwłasz cza tej pol skiej. Zbie ga się to
z po trze bą cięć w uni j nym bu dże cie,
twar do gło szo ną przez pre mie ra Da -
vi da Ca me ro na. Bry tyj czy cy mu szą
bar dzo za ci skać pa sa, do tknę ły ich
zwol nie nia. Kie dy więc sły szą o do -
dat ko wych wy dat kach, to au to ma -
tycz nie ma ją gor szy sto su nek do Unii.
A w obec nej sy tu a cji eko no micz nej
naj ła twiej sze jest po ka za nie wro ga
z ze wnątrz, czy li imi gran ta. To do sko -

na le wpi su je się w na rra cję an ty u nij -
ną. Te mat za sił ków mo że być jed ną
ze szcze gó ło wych kwe stii, któ rą Bry -
tyj czy cy bę dą chcie li re ne go cjo wać
z Unią. Trze ba jed nak pa mię tać, że
pol ska imi gra cja w Wiel kiej Bry ta nii
jest bar dzo zróż ni co wa na. Część Po -
la ków zaj mu je wy so kie sta no wi ska,
co zmu sza Bry tyj czy ków do pod no -
sze nia swo ich kwa li fi ka cji, z ko lei in -
ni wy ko nu ją pro ste pra ce, któ rych
i tak nie chcie li by wy ko ny wać Bry -
tyj czy cy. 

Ilona Korzeniowska, redaktor

naczelna tygodnika „Polish

Express”: 

– Bry tyj ska pra sa, w szcze gól no ści
„Da i ly Ma il”, rze czy wi ście nie mal co -
dzien nie pod bu rza bry tyj skie spo łe -
czeń stwo prze ciw imi gran tom. Po la -
cy są si łą na pę do wą bry tyj skiej gos -
po dar ki – je steś my zde ter mi no wa ni,
że by za pew nić byt ro dzi nie w Pol sce
wie dząc, że po po wro cie cięż ko bę -
dzie zna leźć pra cę. Je śli oj ciec czte -
ro o so bo wej ro dzi ny za ra bia naj niż -
szą kra jo wą, a żo na jest bez ro bot na
– jak mo gą wy kształ cić dzie ci, uczyć
je ję zy ków czy po słać na stu dia? Tyl -
ko wy jazd za gra ni cę jed ne go z ro dzi -
ców po ma ga utrzy my wać w Pol sce
ro dzi ny z dzieć mi. Właś nie ten Child
Be ne fit poz wa la mat ce ku pić bu ty dla
przed szko la ka. *

Pol skie dziec ko, bry tyj ska ka sa 
Po la cy są dru gą mniej szo ścią w Wiel kiej Bry ta nii. Ale pra sa i po li ty cy oskar ża ją nas o zbyt za chłan ne
ko rzy sta nie z po mo cy bry tyj skie go pań stwa. Zwłasz cza z za sił ków na dzie ci
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32297165

Praca dodatkowa 

w branży finansowej! 

Wysokie zarobki! 

Bezpłatnie szkolenia!  
Mile widziani: emeryci, renciści, 

osoby pracujące, studenci, uczniowie.

Zadzwoń 668 681 902
32292300

KREDYTY BANKOWE
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
KREDYTY POZABANKOWE

DO 20 TYS.
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

32295721 32296338

FABRYKA KREDYTÓW!!!
DOKONAJ TRAFNEGO WYBORU!!!
PRZESZKODY? ZADZWOŃ, POKONAMY!!!
TEL. 500 004 484, 506 490 819

• GOTÓWKA • KONSOLIDACJA
• FIRMOWY • HIPOTECZNY
CHWILÓWKI DO 12 000 ZŁ NA 3 LATA

WARSZAWA, UL. MARSZAŁKOWSKA 34/50,
WEJŚCIE W PODWÓRZU

$
$

$

$
$
$

32266618

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

32282138

K R E  D Y  T Y
bez ZA ŚWIAD CZEŃ o do cho dach
akceptowany również
dochód z umowy-
zlecenia, Chwilówki

al. Jerozolimskie 44, pok. 229, II p.
tel. 515 090 854

32289216

USŁUGI BUDOWLANE
REMONTY – PRZEBUDOWY 

– INWESTYCJE
WSZYSTKIE INSTALACJE

szybko tanio fachowo

bez problemów, bez nerwów, bez zaliczek

tel. 22 478 28 38 22 478 28 39

www.marabud.pl
32293657

3186599432260446

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń: 668 681 908668 681 908

Bezpieczne pożyczki 
32292303

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

BEZPIECZNY KREDYT!!!

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

32294208

Pożyczka Wypłatówka
do 1000 zł

Bez wychodzenia 
z domu

Bez sprawdzania w BIK

tel. 534 104 204
www.ekspres-pozyczka.com.pl

32293564

R E K L A M A
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Imieniny obchodzą: Adelajda, Agata

*– Daw no już nie sły sze liś my tak ab -
sur dal ne go tłu ma cze nia – mó wią po -
li cjan ci po za trzy ma niu 37-let nie go
męż czyz ny w cen trum War sza wy

Mun du ro wi zwró ci li uwa gę na tro je
lu dzi, dwie ko bie ty i męż czyz nę wy -
cho dzą cych z klu bu w Al. Je ro zo lim -
skich. By ła nie dzie la godz. 9 ra no.
Ca ła trój ka wsia dła do sa mo cho du,
kie ro wał męż czyz na. Fun kcjo na riu -
sze po dej rze wa li, że mo gli spę dzić
w klu bie ca łą noc i np. pić al ko hol.
Ru szy li za to y o tą i kil ka set me trów
da lej za trzy ma li ją do kon tro li. Kie -
row ca po ka zał do ku men ty, a za raz
po tem dmuch nął w al ko mat. Urzą -
dze nie po ka za ło wy nik: 0,0 prom.
Ale męż czyz na za cho wy wał się ner -
wo wo, uni kał pa trze nia po li cjan tom
w oczy. Ci jed nak za u wa ży li, że wzrok
ma ja kiś nie wy raź ny. – Cza sem pa lę
ma ri hu a nę – przy znał wresz cie kie -
row ca, gdy fun kcjo na riu sze zna le źli
przy nim fif  kę.

Dla te go zde cy do wa li się za brać go
do szpi ta la na ba da nie mo czu i krwi.
To wy ka za ło, że męż czyz na, 37-let ni
Wal de mar T., był pod wpły wem nar -
ko ty ków, kon kret nie am fe ta mi ny.
I ta ki też nar ko tyk po li cjan ci zna le -
źli przy nim, gdy do kład nie prze szu -
ka li je go ubra nie. Po rcję am fe ta mi -
ny ukrył w maj tkach. – To nie mo je,
ktoś mi to pod rzu cił – oświad czył
męż czyz na. – Daw no już nie sły sze -
liś my tak ab sur dal ne go tłu ma cze nia
– mó wią po li cjan ci. Wczo raj w śród -
miej skiej ko men dzie 37-la tek usły -
szał za rzut kie ro wa nia sa mo cho dem
pod wpły wem nar ko ty ków i po sia -
da nia ich. gw

„Ktoś mi 
to pod rzu cił”
– am fe ta mi na
w maj tkach 

*Z oka zji Świa to we go Dnia Wal ki
z Ra kiem wczo raj za i na u gu ro wa no
kam pa nię „Rak. To się le czy!”. Au to -
rzy ak cji do ba dań pro fi lak tycz nych
na ra ka za chę ca ją ha słem „Prze ba daj
śmia ło cia ło, prze ba daj śmia ło cia ło
– by nie prze gra ło!”. 

– My ca ły czas mó wi my o ra ku ze
spusz czo ną gło wą. Ta kam pa nia ma ra -
ka od cza ro wać, od mi to lo gi zo wać, po -
ka zać, że rak to nie jest wy rok, do pust
Bo ży, że moż na wie le zro bić, by go uni -
k nąć lub sku tecz nie le czyć – mó wił prof.
Ja cek Jas sem, pre zes Pol skie go To wa -
rzy stwa On ko lo gicz ne go, kie ru ją cy
zes po łem eks per tów kam pa nii.

Chcąc zmie nić ję zyk i spo sób, w ja -
ki mó wi się w Pol sce o no wo two rach,
or ga ni za to rzy kam pa nii na wią zu ją do
cy ta tów zna nych z po pu lar nych ko -
me dii i se ria li, jak „Sek smi sja”, „Chło -
pa ki nie pła czą”, „Staw ka wię ksza niż
ży cie”, „Ma da ga skar”.

– Że by chłop nie mógł z go łą ba bą
w win dzie! Ech! A wy star czy ło się iść
prze ba dać i już! Prze cież ra ka się le -
czy! – ubo le wa w jed nym ze spo tów
kam pa nii Je rzy Stuhr od twór ca ro li
Mak sa Pa ra dy sa w „Sek smi sji”.

A Ce za ry Pa zu ra, gra ją cy Fre da w ko -
me dii „Chło pa ki nie pła czą”, prze ko -
nu je: „Prze stań się ma zać! Chło pa ki
nie pła czą! Chło pa ki się ba da ją i ży ją!
Rak? To się le czy”.

W kam pa nii udział bio rą rów nież Ja -
ro sław Bo be rek, któ ry uży cza gło su
kró lo wi Ju lia no wi z „Ma da ga ska ru”,
oraz Sta ni sław Mi kul ski, zna ny wszyst -
kim Po la kom agent J23 z se ria lu „Staw -
ka wię ksza niż ży cie”.

– My ślę, że nie ma ro dzi ny w Pol sce,
któ ra by w ja kiś spo sób nie do tknę ła
te ma tu ra ka i to za wsze w spo sób dra -
ma tycz ny – po wie dział Pa zu ra. Jak oce -
nił, cza sa mi prob lem na le ży jed nak od -
cza ro wać, np. oś mie sza jąc go. pap

Prze ba daj śmia ło cia ło...

wspie ra my 

*W związ ku z przy bo rem Wi sły
w Płoc ku i w po ło żo nym po ni żej No -
wym Du ni no wie w wo je wódz twie ma -
zo wiec kim ogło szo no alarm prze ciw -
po wo dzio wy. Do ak cji ru szy ły lo do ła -
ma cze. 

De cy zję o wpro wa dze niu do ak cji lo -
do ła ma czy pod ję to po szcze gó ło wej
ana li zie sy tu a cji na środ ko wym od -
cin ku Wi sły, w tym na Zbior ni ku Wło -
cław skim w re jo nie Płoc ka, gdzie z gór -
ne go bie gu wez bra nej wciąż rze ki na -
pły wa kra lo do wa.

Wczo raj o godz. 7 w Kę pie Pol skiej
po ziom Wi sły wy no sił 515 cm, czy li
65 cm po nad stan alar mo wy, a w Wy -
szo gro dzie 486 cm, czy li 14 cm po ni -
żej sta nu ostrze gaw cze go. Obec nie
w sied miu gmi nach po wia tu płoc kie -
go: Wy szo gród, Gą bin, Słu bi ce, Słup -
no, Bo dza nów, Ma ła Wieś i No wy Du -
ni nów obo wią zu je alarm prze ciw po -
wo dzio wy. pap

Alarm na Wi śle 

ostrze ga my 

To na praw dę jest
czasz ka Ry szar da III 
*Koś ci wy ko pa ne pod czas prac
na miej skim par kin gu w bry tyj -
skim Le i ce ster to frag men ty
szkie le tu kró la Ry szar da III. Dzię -
ki ba da niom DNA na u kow cy nie
ma ją żad nych wąt pli wo ści 

Frag men ty szkie le tu zo sta ły zna le zio -

ne w ubieg łym ro ku pod czas wy ko pa -

lisk pro wa dzo nych na te re nie miej -

skie go par kin gu w Le i ce ster. Ar che -

o lo dzy pro wa dzi li tam pra ce zwią za -

ne ze znaj du ją cym się w tym miej scu

w śred nio wie czu klasz to rze.

Przy pusz cze nia, że koś ci mo gą na le -

żeć do Ry szar da III, po ja wi ły się już po

wstęp nych ba da niach, które wykazały

nie pra wi dło wo ści w bu do wie krę go słu -

pa. Do dat ko wo śla dy ob ra żeń od po -

wia da ły opi som ran od nie sio nych

przez kró la pod czas wal ki.  Osta -

tecznie fak ty po twier dzi ły ba da nia

DNA. Ma te riał do ba dań ge ne tycz nych

do star czył Mi cha el Ib sen, spo krew nio -

ny z 16. po ko le niem wy wo dzą cym się

od sio stry kró la.

Ry szard III rzą dził An glią tyl ko przez

dwa la ta (1483-85). Jest osta t nim

mo nar chą bry tyj skim, któ ry zgi nął na

po lu bi twy. Do wy da rzeń tych na wią -

zy wał Wil liam Szek spir w dra ma cie

„Ry szard III”, z któ re go po cho dzą słyn -

ne sło wa wy po wie dzia ne przez kró la

pod Bos worth: „Ko nia! Ko nia! Kró le -

stwo za ko nia!” W 2002 r. Ry szard III

zna lazł się na li ście 100 naj wy bit niej -

szych Bry tyj czy ków w hi sto rii ma ga -

zy nu BBC. ga ze ta.pl

dzi wi my się 

*Po Ka li nin gra dzie już jeż dżą pol skie
tram wa je z byd go skiej Pe sy, a za chwi -
lę na sze fir my bu do wla ne mo gą tam
sta wiać ho te le, bu do wać dro gi i re mon -
to wać ka mie ni ce. Bo w mie ście, któ re
bę dzie jed nym z 11 gos po da rzy mun -
dia lu 2018 w Ro sji, przy go to wa nia do
mi strzostw idą peł ną pa rą. – W tym
mie sią cu je dzie my z przed sta wi cie la -
mi el blą skich firm, by usta lać szcze -
gó ły. Choć na bu do wę sta dio nu już się
nie za ła pie my, li czy my, że uda się za -
ro bić na mniej szych in we sty cjach bu -
do wla nych – mó wi Je rzy Wci sła, prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w El blą -
gu, któ ry właś nie pod pi sał z wła dza -
mi Ka li nin gra du po ro zu mie nie
o współ pra cy. 

To nie je dy ny po mysł, jak skorzystać
na mun dia lu za mie dzą. – Tam zja dą
ty sią ce ki bi ców z ca łe go świa ta. Jak by
tak dla czę ści z nich na sze mia sto sta -
ło się ba zą wy pa do wą na me cze... To
tyl ko 100 km, uru cho mi li byś my szyb -
kie po łą cze nie mor skie po Za le wie Wi -
śla nym. Ho te le już ma my – roz ma rza
się Wci sła. 

W Bra nie wie (50 km od Ka li nin gra -
du) ma ją już plan, jak na mó wić ki bi -
ców, by za miast w Ka li nin gra dzie no -
co wa li u nich. – Atu tem Pol ski jest ta -
nia żyw ność, po któ rą ma so wo przy -
jeż dża ją do nas Ro sja nie z Ka li nin gra -
du. Ki bi ce, któ rzy pa trzą na ce ny, chęt -
nie wy bio rą Bra nie wo. Je steś my prze -
cież naj bli żej po ło żo nym od Ka li nin -
gra du pol skim mia stem. Bę dą tu mie -
li wszyst ko, zor ga ni zu je my im stre fę
ki bi ca, a w świe żo wy re mon to wa nym

am fi te a trze po ba wią się na kon cer tach
– mó wi Hen ryk Mro ziń ski, bur mistrz
gra nicz ne go Bra nie wa.

Być mo że z pro mo cją mia sta wśród
ki bi ców ru szą już w przy szłym ro ku.
– Bę dą re kla my w in ter ne cie, bro szur -
ki. Nie mo że my prze ga pić ta kiej oka -
zji, po wal czy my i o za gra nicz nych,
i o pol skich ki bi ców – za po wia da bur -
mistrz. W mie ście już czuć, że coś się

dzie je – roś nie po pyt na ma te ria ły bu -
do wla ne zwią za ne z ka li nin gradz ki mi
in we sty cja mi na mun dial. – To war raz
dwa zni ka z hur tow ni, bo jest tań szy
niż po dru giej stro nie gra ni cy. Za u wa -
ży ły to pol skie sie ci mar ke tów bu do -
wla nych, szy ku je nam się wy syp no -
wych skle pów – opo wia da. 

Po wal czyć o ki bi ców chce też Ol -
sztyn, ale stąd na mecz w Ka li nin gra -

dzie jest aż 130 km, więc szan se na
zo sta nie ki bi cow ską sy pial nią są
mniej sze. Dla te go my ślą nad in ną
stra te gią. – Pod czas mi strzostw wy -
śle my na szych „am ba sa do rów” do
Ka li nin gra du. Bę dą na ma wiać ki bi -
ców, by po mi strzo stwach przed łu -
ża li ur lo py i wpa da li do Ol szty na,
gdzie od pocz ną od tłu mów i ha ła su.
Ak cję skie ru je my głów nie do bo ga -
tych Ro sjan – mó wi Ma rek Cie siel -
ski, dy rek tor wy dzia łu pro mo cji i tu -
ry sty ki w Ol szty nie. „Am ba sa do rzy”
ma ją: >> re kla mo wać oko licz ne la sy
i je zio ra >> na ma wiać na tam tej sze be -
a u ty&spa (w oko li cach Ol szty na są
bu do wa ne trzy no we 5-gwiazd ko we
ho te le) >> ku sić moż li wo ścią zro bie -
nia w mie ście luk su so wych za ku pów
(Cie siel ski: – Bo ga ci Ro sja nie je uwiel -
bia ją, a my do mun dia lu bę dzie my
mieć dwie luk su so we ga le rie han dlo -
we).

– Mun dial 2018 w Ro sji to szan sa nie
tyl ko dla pół no cy Pol ski. Na sze mia -
sta gos po da rze Eu ro 2012 po win ny szu -
kać kon tak tu z oś rod ka mi or ga ni zu ją -
cy mi mun dial w Ro sji i ofe ro wać im
moż li wość dzie le nia się wie dzą zdo -
by tą pod czas Eu ro. A dla na szych
przed się bior ców to świet ny mo ment,
by za cieś nić współ pra cę z ro syj ski mi
par tne ra mi. Tyl ko od nas za le ży, jak
to wy ko rzy sta my – mó wi dr Mał go rza -
ta Bo ni kow ska z oś rod ka ana li tycz ne -
go THIN KTANK, któ ry stwo rzył ra -
port „Mun dial 2018 w Ro sji: szan sa dla
pol skich firm”.

Mi chał Stan gret

Eu ro prze szło, idzie mun dial
Mia sta z pół noc no-wschod niej Pol ski głów ku ją, jak za ro bić na mun dia lu 2018 w Ro sji. Część me czów
od bę dzie się tuż za mie dzą, w Ka li nin gra dzie. – Jesz cze ni gdy ta ka im pre za nie od by wa ła się tak bli sko.
Mu si my to ja koś wy ko rzy stać – mó wią. I wy zna ją nam, co im się ma rzy

Da niel od pre zy den ta. Pa rę da nie li

prze ka za ła w so bo tę An na Ko mo row ska

do mi ni zoo w par ku Hab sbur gów w Żyw -

cu. Sze ścio let nie da nie le – bia ła sa mi -

ca i sza ry sa miec – po cho dzą z pry wat -

nej ho do wli na Ma zo wszu. Obie cał je

pla ców ce pre zy dent Bro ni sław Ko mo -

row ski, gdy w lu tym ubieg łe go ro ku prze -

ka zy wał do mi ni zoo pa rę ko ni. – Sło wo

się rze kło, pre zy dent obie cał da nie le i te -

raz te już w za gro dzie. Cie szę się, że da -

nie le za a kli ma ty zo wa ły się i do brze się

czu ją. Wi dzę, że są za dba ne – po wie -

dzia ła An na Ko mo row ska.

Kie lich od nie miec kiej kan clerz. An -

ge la Mer kel przy sła ła do pa ra fii ewan -

ge lic ko-aug sbur skiej w Szczyr ku kie lich,

któ ry bę dzie uży wa ny pod czas na bo -

żeństw. To już pią ty pu char, któ ry pa ra -

fia otrzy ma ła od zna nej oso bi sto ści. Jak

wy jaś nia pro boszcz ks. Jan Byrt, hi sto -

ria nie zwy kłej ko lek cji kie li chów za czę -

ła się w 2008 r., w cza sie po świę ce nia

oł ta rza wy bu do wa ne go z ka mie ni z ca -

łej Eu ro py. – Pod czas te go na bo żeń stwa

ów czes ny ka pe lan pre zy den ta Le cha

Ka czyń skie go prze ka zał nam od nie go

kie lich ko mu nij ny – mó wi ks. Byrt. Na -

stęp nie do Szczyr ku tra fi ły kie li chy od

prze wod ni czą ce go Par la men tu Eu ro pej -

skie go prof. Je rze go Buz ka, ów czes ne -

go pre zy den ta Nie miec Chri stia na Wul -

ffa i od pre mie ra Ho lan dii. Pa ra fia po -

pro si ła też o po dob ny dar An ge lę Mer -

kel, któ ra przy sła ła swój kie lich. W nie -

dzie lę pre zent od kan clerz Nie miec prze -

ka zał Horst Schwarz wraz z ca łą de le -

ga cją.

Bez kar na po ry wa czka? Da nu ta R.,

któ ra w po ło wie li sto pa da po rwa ła w Kra -

ko wie 10-let nie go chłop ca (mia ła go za -

cze pić pod szko łą, po wie dzieć, że jest

zna jo mą ma my, a po tem za pro wa dzić

do swo je go miesz ka nia), tra fi do za kła -

du psy chia trycz ne go. Nie bę dzie mia ła

pro ce su. – Z opi nii bieg łych le ka rzy wy -

ni ka, że w cza sie po peł nie nia za rzu ca -

ne go jej czy nu mia ła znie sio ną zdol ność

roz poz na nia zna cze nia czy nu i po kie ro -

wa nia swo im po stę po wa niem – in for -

mu je pro ku ra tor Bo gu sła wa Mar cin kow -

ska, rzecz ni czka kra kow skiej pro ku ra -

tu ry. 

Pi ja ni stra ża cy z Bia łe go sto ku. . W we -

e kend – z piąt ku na so bo tę – miał miej -

sce je den z po waż niej szych po ża rów

w osta t nich la tach w Bia łym sto ku. Drew -

nia ny bu dy nek ga szo no pra wie 12 go -

dzin, stra ty osza co wa no na oko ło 900

tys. zł. Ale, nie ste ty, są też stra ty mo ral -

ne – na ho no rze stra ża ków. To, że bio -

rą cy udział w ak cji stra ża cy z jed nost ki

przy Trans por to wej są pi ja ni, za u wa żył

bry ga dier Je rzy Du dzicz, któ ry peł nił fun -

kcję ofi ce ra ope ra cyj ne go na miej scu

zda rze nia, dla te go od su nął ich od za da -

nia. 

To by li do świad cze ni ra tow ni cy. Dwóch

z nich peł ni ło służ bę od 17 lat, je den

– 12 lat, osta t ni, z naj mniej szym sta -

żem – 6 lat. 37-let ni stra żak miał 1,47 pro -

mi la, 32-let ni – 1,99 pro mi la, 46-let ni 0,73

pro mi la, a osta t ni ba da ny – 59-let ni męż -

czyz na – rów nież 1,47 pro mi la w or ga niz -

mie. Na wnio sek po li cji spra wą zaj mie się

sąd.

Nie chcą krzy ży w szko le. Czter dzie -

stu uczniów z Zes po łu Szkół Ogól noksz -

tał cą cych nr 4 w Ło dzi pod pi sa ło się pod

pe ty cją z żą da niem usu nię cia ze szko -

ły sym bo li re li gij nych – twier dzi jej au tor.

Da mian Ra czkow ski, ma tu rzy sta z ZSO

nr 4 przy ul. Sta wo wej i dzia łacz Ru chu

Pa li ko ta mó wi, że o na pi sa nie pe ty cji

po pro si li go ko le dzy ze szko ły. – Je stem

zna ny z te go, że dzia łam w Ru chu Pa li -

ko ta. Wie dzie li, że po ra dzę so bie ze

skon stru o wa niem ta kie go pis ma. Po -

mo gli mi praw ni cy – opo wia da Ra czkow -

ski. Ucznio wie pro szą o usu nię cie z te -

re nu szko ły sym bo li re li gij nych. Cho dzi

o krzy że. Zda niem uczniów ich obec ność

fa wo ry zu je je den świa to po gląd i ła mie

za sa dę roz dzia łu pań stwa od Koś cio ła.

gw

uko cha ny kraj 

Rosjanie na mundial budują z rozmachem. Tak ma wyglądać kaliningradzki stadion

piłkarski na święto futbolu w 2018 r. Na razie Polacy marzą, że skorzystają na imprezie
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*Naj mod niej sze są z krysz ta ła mi
Swa rov skie go. Ma ski we nec kie mo -
gą kosz to wać na wet kil ka na ście ty -
się cy zło tych, ale w Pol sce cie szą
się du żym za in te re so wa niem. Nie tyl -
ko pod czas kar na wa łu

W nie dzie lę roz po czął się słyn ny we -
nec ki kar na wał. Za in te re so wa ło nas,
czy w Pol sce pod czas kar na wa łu po -
szu ku je się we nec kich de ko ra cji. Za -
py ta liś my o to Pio tra Sob czy ka, wła -
ści cie la skle pu in ter ne to we go Ate lier
Cos play, im por te ra ory gi nal nych ma -
sek we nec kich. 

– Zde cy do wa nie tak. My za czę liś my
spro wa dzać we nec kie ma ski do pie ro

na ży cze nie klien tów. Wcześ niej nie
mie liś my ich w sprze da ży – mó wi Sob -
czyk. Twier dzi, że w Pol sce po pyt na
ma ski jest du ży, i nie tyl ko w trak cie
kar na wa łu. Ku pu ją je m.in. ko lek cjo -
ne rzy i de ko ra to rzy. Oczy wi ście pod -
czas kar na wa łu wię cej sprze da je się
ma sek na ba le. Ich ce na mo że się gać
na wet kil ku na stu ty się cy zło tych. zk

Wię cej masek na Me troMsn.pl

We nec kie ma ski

na kar na wał 

* * Ot, mlecz na zu pa, ty le że z klu cha -
mi z bezy i ko glem-mo glem – tak my -
śla łem o zu pie „nic”. Do pó ki nie wy -
pró bo wa łem prze pi su zno te su ku chen -
ne go pani El żbie ty z Wiel ko pol ski

Wcześ niej jej nie ja dłem, a przy naj -
mniej nie pa mię tam, że bym jadł.
Owszem, sły sza łem, czy ta łem prze -
pi sy, ale dłu go nie mia łem na nią
ocho ty. Ale kil ka dni te mu je den
z war szaw skich ku cha rzy, za py ta ny
o sma ki z dzie ciń stwa, bez za sta no -
wie nia od po wie dział: zu pa „nic”. Po -
szpe ra łem w księ gach. Zna ją ją miesz -

kań cy Pod la sia, zna ją Ru mu ni i Fran -
cu zi, ale to Lit wi ni za ra zi li Kre so wia -
ków mlecznym daniem. 

Przy go to wu jąc tę zu pę, sko rzy sta -
łem właś nie z prze pi su pani El żbie ty
– naj krót sze go, ja ki zna laz łem. Oto on.

Zu pa „nic” 

SkładSkład nini ki:ki:

1 l mle ka

2 żół tka

2 biał ka

3 łyż ki cu kru

cu kier wa ni lio wy

PrzyPrzy gogo toto wawa nie:nie: 

Żół tka z cu krem i cu krem wa ni lio wym
utrzeć do bia ło ści. Mle ko za go to wać ido
go tu ją ce go kłaść łyż ką ubi tą pia nę z
białek i za pa rzyć. Do dać utar te z cu -
krem żół tka. Igor Na za ruk

Zu pa „nic”. Pysz ne, 
mlecz ne da nie z bez a mi 

prze pis dnia 

*Skle py lek ce wa żą prze pi sy do ty -
czą ce cen i in for ma cji, któ re mu szą
po dać klien tom. Na wy wiesz kach
umiesz cza nych na pół kach wy pi su -
ją, co im aku rat przy jdzie do gło wy.
A fan ta zji im nie bra ku je

Nie wie lu Po la ków ku pu je coś w skle -
pie, nie spraw dza jąc, ja ka jest ce na. To
obo wią zek sprze daw cy, że by jas no po -
in for mo wać, ja ką kwo tę za wy bra ną
rzecz na li czy ka sa – jesz cze za nim
klient do tej ka sy po dej dzie. Po dob nie
jak powiadomić o tym, ile kosz to wał -
by ki lo gram, litr al bo metr wy bra ne -
go pro duk tu – po to, że by moż na by ło
ła two po rów nać, co jest droż sze, a co
tań sze.

Pra wo nie wy ma ga zbyt wie le – na -
le ży po dać ce nę de ta licz ną i ilość pro -
duk tu oraz ce nę jed nost ko wą (czy li

właś nie za litr lub ki lo gram) „w spo -
sób za pew nia ją cy pro stą i nie bu dzą -
cą wąt pli wo ści in for ma cję o ich wy so -
ko ści”. Na wy wiesz ce po win na też być
zro zu mia ła na zwa pro duk tu znaj du -
ją ce go się na pół ce i je go ilość. Sprze -
daw cy jed nak rzad ko za przą ta ją so bie
gło wę ta ki mi szcze gó ła mi i wpi su ją
tam naj dziw niej sze rze czy. Po ni żej
przy ta cza my in for ma cje, ja kie to wa -
rzy szą pro duk tom zna le zio nym na kil -
ku skle po wych pół kach.

Eveline Spa Profess. 
Serum Termo Wys 

Ko nia z rzę dem te mu, kto zgad nie, co
to za pro dukt i ile go jest w opa ko wa -
niu. Do pie ro oglę dzi ny po jem ni ka poz -
wa la ją się zo rien to wać: ten ta jem ni -
czy pro dukt to „ter mo ak tyw ne se rum
wy szczu pla ją ce an ty cel lu li to we”
w opa ko wa niu o ob ję to ści 400 ml.

Der mo-Ex pert Age Per fect men 

Nie da się po wie dzieć, co to za kos me -
tyk. Ra czej do skó ry ( jak wię kszość
kos me ty ków), dla męż czyzn, chy ba
w za a wan so wa nym wie ku i dą żą cych
do per fek cji. 

A po za tym? Do twa rzy czy rąk? Ma -
se czka czy krem na wil ża ją cy? A mo -
że pe e ling?

Ser Gran Biraghi 200 g Jansen
Sp. z o.o. oraz Ser Pecorino
Romano 200 g PPH Temar SJ
P.Klacz

W dzia le spo żyw czym za pa łu wy star -
czy ło na krót ko; o ile przy se rze Gran
Bi rag hi uda ło się po dać wy ma ga ne in -
for ma cje, czy li ce nę za ki lo gram i ce -
nę za sztu kę, o ty le przy Pe co ri no Ro -
ma no cier pli wo ści już nie star czy ło.
Ce na jed nost ko wa (do ty czy 1 ki lo gra -
ma) - ani do bra, ani zła - w ogó le nie zo -
sta ła po da na. Ma gda Kło dec ka 

Cze go się (nie) do wiesz z wy wie szek
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Ate lier 

Cos play

Ce na: 6955 zł 

O cenach czytaj też

na MetroMsn.pl

32295764
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KON TRO LA. Nie gos po dar ność

w mu ze um pa pie ża? Wa do wic ka

pro ku ra tu ra re jo no wa spraw dza, czy

w Mu ze um Do mu Ro dzin ne go Ja na

Pa wła II w Wa do wi cach do szło do

nie gos po dar no ści. Zda niem pro ku -

ra to ra Je rze go Utra ty, spra wa po ja -

wi ła się po za wia do mie niu do ty czą -

cym po przed nie go dy rek to ra pla -

ców ki, księ dza Pa wła Dan ka (zo stał

od wo ła ny ze sta no wi ska przez wła -

dze wo je wódz twa w paź dzier ni ku

ubieg łe go ro ku z po wo du „utra ty za -

u fa nia”). Pro ku ra tu ra wy stą pi ła

więc o skon tro lo wa nie pla ców ki

m.in. zwłasz cza pod ką tem „za to -

rów płat ni czych”. Ksiądz za po wie -

dział, że bę dzie wal czył o swo je do -

bre imię przed są dem. 

Mu ze um mie ści się w ka mie ni cy,

w któ rej miesz ka li Woj ty ło wie,

a w 1920 r. uro dził się tam Ka rol

Woj ty ła. Ist nie je od 1984 r. W ro ku

2010 roz po czę ła się prze bu do wa

mu ze um. Ma kosz to wać 25 mln zł.

Otwar cie za pla no wa no na 18 ma ja

2013 r., czy li 93. uro dzi ny Ja na Pa -

wła II.

WY STA WA. Z ro syj skich al bu mów.

„Sztu ka i pro pa gan da. Od pik to ria liz -

mu do do ku men tu cza sów II woj ny

świa to wej” to ty tuł wy sta wy pre zen tu -

ją cej prze mia ny fo to gra fii ra dziec kiej

po Re wo lu cji Paź dzier ni ko wej do lat

40. Moż na ją oglą dać do 2 mar ca

w Dol no ślą skim Cen trum Fo to gra fii

we Wroc ła wiu. Zna laz ły się tu zdję cia

bę dą ce przy kła dem trzech głów nych

nur tów w fo to gra fii ra dziec kiej od lat

20. XX w. do cza sów II woj ny świa to -

wej – od przed re wo lu cyj nej fo to gra fii,

tzw. sa lo no wej, przez pro le ta riac ką,

do ku men tu ją ca ży cie, aż po mo der ni -

stycz ną.

FE STI WAL. Le gen dar ne Od ja zdy

wra ca ją. Słyn na im pre za mu zycz na

z lat 90. swo ją naj no wszą od sło nę

bę dzie mieć 9 mar ca. W ka to wic kim

Spod ku za pre zen tu ją się: Co ma,

Lux tor pe da, Mys lo vitz, Lao Che,

Bed na rek. Za gra rów nież duń ski Tur -

bo we e kend oraz gru pa Cur ly He ads,

za ło żo na przez Da wi da Pod sia dło,

zwy cięz cę pro gra mu „X Fac tor”. Bi le -

ty: 79 zł i 89 zł (pły ta), 75 zł i 85 zł

(miej sca sie dzą ce, try bu ny dół),

69 zł i 79 zł (miej sca sie dzą ce, gór -

ne try bu ny). 

SKAN DAL. Dy rek tor ba le tu wi -

dział na past ni ka. Dy rek tor ar ty -

stycz ny ba le tu mo skiew skie go te a -

tru Bol szoj Sier giej Fi lin, któ ry zo stał

ob la ny kwa sem, po wie dział w wy wia -

dzie dla BBC, że jest „ab so lut nie

pew ny” toż sa mo ści na past ni ka oraz

że ce lem ata ku by ło po zba wie nie go

sta no wi ska w pre sti żo wym te a trze.

Za strzegł jed nak, że nie po da żad -

nych na zwisk, za nim nie zro bią te go

śled czy. 

42-let ni Fi lin, daw ny tan cerz, któ ry

w 2011 r. zo stał sze fem ar ty stycz -

nym ba le tu, od daw na do sta wał po -

gróż ki. Zo stał na pad nię ty 17 stycz -

nia w Mosk wie, nie zna ny na past nik

chlus nął mu kwa sem w twarz. Fi lin

tra fił do szpi ta la z po pa rze nia mi,

ale po wi nien stop nio wo od zy skać

wzrok przy naj mniej w jed nym oku.

Je go spra wa zwró ci ła uwa gę na ol -

brzy mie kon flik ty i ry wa li za cję pod -

leg łych mu ar ty stów.

pap, gw

kul tu ral nie i na te mat

* * W nie dzie lę za chwy ca ła Ame ry -
ka nów pod czas fi na łu Su per Bowl
na sta dio nie w No wym Or le a nie,
a już 25 ma ja za śpie wa w War sza -
wie. Be y oncé to pier wsza gwia zda
te go rocz nej edy cji Oran ge War saw
Fe sti val 

Kon cert na Sta dio nie Na ro do wym – bo
tu prze nie sio no fe sti wal w tym ro ku
– bę dzie pier wszym wy stę pem Be y -
oncé w Pol sce. Po gło ski o nim po ja wia -
ły się już od dłuż sze go cza su, ale wczo -
raj or ga ni za to rzy ofi cjal nie po twier -
dzi li, że ame ry kań ska me gag wia zda
za śpie wa na OWF.

– To wspa nia ła kon ty nu a tor ka tra dy -
cji wiel kich wo ka li stek, ta kich jak Are -
tha Fran klin czy Whit ney Ho u ston
– mó wi Piotr Metz, rzecz nik sto łecz -
nej im pre zy.

Zdo byw czy ni 16 na gród Gram my wy -
stą pi w pier wszy dzień dwud nio we go
fe sti wa lu, któ ry bę dzie jej ko lej nym
przy stan kiem na świa to wej tra sie kon -
cer to wej The Mrs. Car ter Show World
To ur Star ring BE Y ONCÉ. Oprócz War -
sza wy gwia zda r'n'b wy stą pi m.in. w Pa -
ry żu, Lon dy nie i Am ster da mie. Na Sta -
dio nie Na ro do wym za pre zen tu je pre -
mie ro wy ma te riał z pią te go so lo we go
al bu mu, któ ry uka że się w kwiet niu,
a nad któ rym pra co wa ła m.in. z Ju sti -
nem Tim ber la kiem, Tim ba lan dem
i swo im mę żem Jay em-Z.

– Be y oncé to zna ko mi ty przy kład
mu zy ki po pu lar nej z naj wyż szej pół -

ki, wpi su jąc się w ten spo sób do sko -
na le w za ło że nia pro gra mo we OWF,
pre zen tu ją ce go w ko lej nych od sło -
nach am bit ną roz ryw kę na świa to -
wym po zio mie – chwa li wo ka list kę
Metz.

Be y oncé Kno wles za czy na ła swo -
ją ka rie rę w zes po le De sti ny's Child
(to wa rzy szył jej tak że na Su per
Bowl). Po je go za wie sze niu w 2003
r. roz po czę ła ka rie rę so lo wą. Wy -
da ła już czte ry al bu my, na któ rych
znaj do wa ły się ta kie świa to we hi -
ty, jak: „Cra zy in Lo ve” (za śpie wa -
ny z Jay em-Z), „If I We re a Boy” czy
„Best Thing I Ne ver Had”.

Osta t nio w USA by ło głoś no z po -
wo du jej wy stę pu na za przy się że niu
Ba rac ka Oba my. Be y oncé śpie wa ła
z play bac ku, do cze go póź niej się
przy zna ła, tłu ma cząc, że nie by ło od -
po wied nich wa run ków do śpie wa -
nia na ży wo. Zre ha bi li to wa ła się
bły ska wicz nie – w osta t nią nie dzie -
lę 31-let nia gwia zda po noć nie tyl -
ko wy glą da ła zja wi sko wo, ale
i świet nie śpie wa ła.

Miej my na dzie ję, że w War sza wie
też bę dzie w for mie. Zwłasz cza że za
bi le ty trze ba spo ro za pła cić. Do 14 lu -
te go do stęp ne są je dy nie kar ne ty
– pro mo cyj ne ce ny to 259 zł za 

”
pły -

tę” i 299 – 899 zł za oglą da nie dwud -
nio wej im pre zy na try bu nach. Bi le ty
jed nod nio we po ja wią się w sprze da -
ży od 15 lu te go. 

dpiw, ga ze ta.pl

Be y oncé na Na ro do wym

Be y on cé pod czas nie dziel ne go kon cer tu

w No wym Or le a nie. Po dob no wy pa dła

świet nie
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Newsdnia

kultura

Dziś pre mie ra sin gla Ji mie go Hen dri xa
„So mew he re” za po wia da no wy al bum, któ ry ukaże się 5 mar ca.

Na pły cie „Pe o ple. Hell and An gels” znaj dzie się 12 nie pub li ko -

wa nych stu dyj nych utwo rów z lat 1968-1970. 

                  OPŁATA ZA POŁĄCZENIE ZGODNIE Z TARYFĄ OPERATORA

KSIĄŻKA DO NABYCIA W SALONACH EMPIK, W SIECI MEDIA MARKT I SATURN, KSIĘGARNIACH 
ORAZ NA                                            LUB POD NUMEREM TELEFONU 801 130 000 

E-BOOK DO POBRANIA NA:PATRONI MEDIALNI:WYDAWCA:

KSIĄŻKA JUŻ W SPRZEDAŻY

Cała masa osób żyje z przewidywania kryzysów 
– twierdzą, że zanim zaczną z nieba spadać żaby, 

to najpierw miesiącami wali grad wielkości kurzych jajek. 
Natalia widocznie musiała to przegapić, 
bo jej życie posypało się w jeden piątek.  

„Wilczyce” to historia ucieczki przed sobą samym, 
ale i nadziei pojawiającej się bez zapowiedzi. 

WILCZYCE
ANETA BOROWIEC

AKADEMIA OPOWIEŚCI
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*Mu ze um Hi sto rycz ne Mia sta Kra -
ko wa to je dy ne pol skie mu ze um, ja kie
zna laz ło się w wy ka zie przed się -
biorstw „naj szyb ciej zwię ksza ją cych
swo ją war tość”. Li sta Dia men tów „For -
be sa” jest two rzona cy klicz nie przez
mie sięcz nik przy współ pra cy z wy -
wia dow nią gos po dar czą Bis no de Pol -
ska, któ ra opra co wu je i przed sta wia
w opar ciu o ba da nia me to do lo gicz ne
li stę roz wi ja ją cych się firm.

Kra kow skie mu ze um zna laz ło się
w ka te go rii przed się biorstw osią ga ją -
cych zysk włas ny w prze dzia le od 5 do
50 mln zł rocz nie (34. miej sce na li ście
w Ma ło pol sce i 389. w kra ju po śród
1228 no to wa nych firm).

W 2012 r.  w od dzia łach MHK zor ga -
ni zo wa no 16 wy staw cza so wych oraz
po nad 50 róż ne go ty pu wy da rzeń,
w tym im pre zy pro mo cyj ne, edu ka cyj -
ne, pro mu ją ce wy daw nic twa iwy da rze -
nia to wa rzy szą ce wy sta wom (ta licz ba
nie obej mu je lek cji mu ze al nych iwar szta -
tów). Frek wen cja w Mu ze um w 2012 r.
wy nio sła 945 812 osób.                           rr, gw

Muzeum z Krakowa
na Liście
Diamentów Forbesa

W Bombaju

trwa

dziewięciodnio

wy festiwal

Kala Ghoda,

gromadzący

artystów

różnych

dziedzin.

Czasem bardzo

zaangażowanych.

W tym roku

można tu

oglądać m.in.

ogromną

instalację

złożoną

z plastikowych

butelek. Nie

chodzi o żadne

metafizyczne

przesłanie, ale

o ostrzeżenie

przed

zaśmiecaniem

Ziemi plastikiem

Środowisko pod lupąklik

W Tel Awiwie

tysiące prac

i szkiców

holenderskiego

mistrza można

oglądać

nietypowo

– wyświetlane na

ścianach,

kolumnach,

sufitach

i podłogach. Van

Gogh

w towarzystwie

muzyki dosłownie

otacza

zwiedzających 

Van Gogh w powiększeniuklik

NIR ELIAS / REUTERS

Z pi sa rzem, la u re a tem Li te rac kiej

Na gro dy Eu ro py Środ ko wej An ge lus, 

roz ma wia Ane ta Sze li ga 

„Oj ciec” to naj bar dziej in tym na

pań ska książ ka? 

– Praw do po dob nie tak. Cho ciaż by
dla te go, że nie ma w niej ani jed ne go
wy my ślo ne go zda nia. Ta hi sto ria na -
pi sa na jest tak, jak się wy da rza ła, bez
żad nych dra ma tur gicz nych re guł.
Już w pier wszym zda niu wia do mo,
co się sta ło: „Umarł mi oj ciec”, i da lej
nie bę dzie już żad ne go na pię cia. 
Czy ta jąc pań ski esej, czu łam się

tro chę nie swo jo. Jak by za pro sił

mnie pan do ga bi ne tu swo je go psy -

cho te ra pe u ty. 

– Po wie dzia ło mi to już kil ka osób.
Nie wiem dla cze go, ale od bie ram to
jak kom ple ment. A z dru giej stro ny
nie mo gę się lek ko nie uśmiech nąć,
bo to jest tro chę za baw ne.
Tak jak to by wa na te ra pii, roz trzą -

sa pan prze szłość, roz li cza się z ro -

dzi ną i wciąż za da je so bie py ta nie

– kim je stem. Czy to jest naj waż -

niej sze py ta nie tej książ ki? 

– Py ta nie o mo ją toż sa mość jest tym,
czym się na praw dę zaj mu ję w mo jej
twór czo ści. Kim je stem – w sen sie
pry wat nym, w sen sie kul tu ro wym
i na ro do wym. Za wsze się przy tym
tro chę lę kam, czy zo sta nę zro zu mia -
ny, bo wy da je mi się, że prob lem toż -
sa mo ści w Pol sce nie ist nie je. 
My śli pan, że Po la cy i Chor wa ci róż -

nią się pod tym wzglę dem? 

– Uro dzi łem się ja ko Chor wat w Boś -
ni i Her ce go wi nie. „Oj ca” opub li ko -
wa łem w Bel gra dzie, ale właś nie
w Chor wa cji wy wo łu je on bar dzo
gwał tow ne re ak cje na cjo na li stycz ne.
Z pun ktu wi dze nia na cjo na liz mu py -
ta nie o toż sa mość jest nie do przy ję -
cia. Jest jesz cze jed na rzecz, któ ra
róż ni Chor wa cję od Pol ski – w cza sie
dru giej woj ny świa to wej Chor wa cja
mia ła ko la bo ra cyj ne, na cjo na li stycz -
ne i na zi stow skie pań stwo. By ła naj -
wier niej szym so jusz ni kiem Hit le ra.

Koś ciół ka to lic ki w Chor wa cji stał ab -
so lut nie po stro nie te go pań stwa.
I ten fakt do dzi siaj okre śla fru stra cję
zbio ro wą tych lu dzi, te go Koś cio ła
i te go pań stwa. Na przy kład nie któ -
rzy bi sku pi chor wac cy twier dzą
twar do, że w Chor wa cji nie by ło obo -
zów kon cen tra cyj nych. I uwa ża ją, że
rząd z okre su dru giej woj ny świa to -
wej jest je dy nym praw dzi wym chor -
wac kim rzą dem. Jest to ab so lut nie
nie do znie sie nia dla czło wie ka, któ ry
ma in ne do świad cze nia z dru giej woj -
ny świa to wej. Nie któ rzy z mo ich
krew nych, o czym pi szę w książ ce,
np. Ste fa ni ja, mat ka mo je go oj ca, by li
współ pra cow ni ka mi tej fa szy stow -
skiej wła dzy. Fakt, że pi szę o tym i że
pi szę tak, jak pi szę, wy wo łu je w mo -
im kra ju nie praw do po dob ną wście -

kłość. Dla cze go o wszyst kim tym mó -
wię? Właś nie z po wo du tej ogrom nej
róż ni cy do świad czeń chor wac kich
i pol skich. Pol ska po pro stu nie mia ła
swo je go ko la bo ra cyj ne go pań stwa.
I nie za leż nie od te go, jak pol ski Koś -
ciół mógł być pra wi co wy, kon ser wa -
tyw ny, ten Koś ciół ni gdy nie był hit le -
row ski. I to jest coś, co mi się wy da je
waż ne, je śli cho dzi o ro zu mie nie tej
mo jej książ ki w Pol sce. 
Jest jesz cze je den prob lem. W cza -
sie dru giej woj ny świa to wej Chor wa -
cja, tak jak ca ła Ju go sła wia, mia ła tyl -
ko je den sil ny ruch opo ru, któ ry wy -
zwo lił Ju go sła wię – to by li ko mu ni -
ści. Nie mie liś my in ne go. W dzi siej -
szych kra jach by łej Ju go sła wii trud -
no jest roz dzie lić ten fakt i to, że 40
lat rzą dów ko mu ni stów to był czas

an ty de mo kra tycz ny, kie dy nie by ło
pod sta wo wych praw oby wa tel skich.
I oczy wi ście chor wac cy na cjo na li ści
i Koś ciół w Chor wa cji bar dzo te go
fak tu nad u ży wa ją. Kie dy się wy stę -
pu je ja ko an ty fa szy sta, wte dy mó -
wią, że je steś ko mu ni stą.
Pi sze też pan o zbio ro wej od po wie -

dzial no ści za lu do bój stwo w Nie za -

leż nym Pań stwie Chor wac kim, któ -

rą po no szą ci, któ rzy wte dy by li

Chor wa ta mi, ale też ich dzie ci

i wnu ki. We dług pa na dzie dzi czy my

wi ny na szych przod ków? 

– Ist nie je róż ni ca mię dzy wi ną a od -
po wie dzial no ścią. My nie mo że my
być win ni zbrod ni na szych zbrod nia -
rzy. Ale mu si my być od po wie dzial ni,
bo cho dzi o zbrod nie, któ re by ły do -
ko ny wa ne w na szym imie niu. One są
wbu do wa ne w nasz na ród. Bar dzo
pro sto mó wiąc, je śli na ród nie miec ki
jest na ro dem Goe the go, to jest rów -
nież na ro dem Adol fa Hit le ra. Kie dy
mó wię o zbio ro wej od po wie dzial no -
ści, mam na my śli to, co pi sał Gom -
bro wicz, któ ry tak pa skud nie drwił
z Po la ków, jak ja ni gdy bym się nie od -
wa żył w sto sun ku do mo ich ro da ków.
Ale nie tyl ko Gom bro wicz, o od po -
wie dzial no ści pol skiej i o pol skim sto -
sun ku do Ży dów i Ho lo ca u stu pi sał
tak że Adam Za ga jew ski w swo ich naj -
lep szych wier szach. Od po wie dzial -
ność nie ma nic wspól ne go z wi ną,
po za tym że nie od po wie dzial ni lu -
dzie są na naj lep szej dro dze do te go,
by zo stać win ny mi.
A w ja ki spo sób tę zbio ro wą od po -

wie dzial ność po no sić? 

– Po wiem coś, co za brzmi bar dzo pa -
te tycz nie, a na wet bar dzo ka to lic ko.
Od po wie dzial ność zbio ro wa po le ga
na tym, że by w każ dej chwi li wie -
dzieć i mó wić o tym, co zo sta ło zro -
bio ne w na szym imie niu, i ka jać się
z te go po wo du. To jest coś, co u ka to -
li ków na zy wa się skru chą. Nie ste ty,
w Chor wa tach, choć są ta cy ka to lic -
cy, jest tak ma ło skru chy…

Mię dzy Po la ka mi a Chor wa ta mi wi -

dzę co raz wię cej po do bieństw.

Prze szłość tak że u nas po tra fi dzie -

lić. Na pi sał pan, że prze szłość to

me ta fo ra. Jak to ro zu mieć? 

– Dla hi sto rii i hi sto rio gra fii prze -
szłość jest fak to gra fią. Nato miast dla
pi sa rza, ale tak że dla każ de go zwy -
kłe go czło wie ka, prze szłość na praw -
dę jest me ta fo rą. Bo to, co się sta ło,
po zo sta je w na szych emo cjach
i w pa mię ci. A w emo cjach nie ma ni -
cze go in ne go niż prze two rzo ne me -
ta fo ry. Bor ges po wie dział, że każ de
sło wo kie dyś by ło me ta fo rą. 
Przeszłość jest metaforą – to sfor -

mu ło wa nie wy da ło mi się nie bez -

piecz ne, bo prze cież me ta fo rę moż -

na róż nie in ter pre to wać. 

– Róż ne in ter pre ta cje prze szło ści nie
są błę dem i złem. Naj wię kszym za -
gro że niem jest kłam stwo na te mat
prze szło ści. Mo że my kła mać, że Hit -
ler był po sta cią po zy tyw ną czy też
że nie by ło obo zów kon cen tra cyj -
nych, ale to nie bę dzie in ter pre ta cja.
Bę dzie to głę bo kie, on to lo gicz ne
kłam stwo. *

Gom bro wicz pa skud nie z was
drwił. Ja bym się nie od wa żył 
Mało kto potrafi wywołać w Chorwatach taką wściekłość jak Miljenko Jergović. Choć w książce „Ojciec” opowiada historię
własnej rodziny, kolaborującej kiedyś z nazizmem, budzi oburzenie. Bo to także fragment historii samej Chorwacji, o której
urodzony w Sarajewie pisarz uparcie nie chce milczeć 

Ojciec, Miljenko Jergović, Wydawnictwo

Czarne, 2012

– W „Ojcu” nie

ma ani

jednego

wymyślonego

zdania – mówi

o swojej

ostatniej, bardzo

osobistej

książce Miljenko

Jergović
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Kon rad Woj cie chow ski 

* * metro@agora.pl

*Trzy la ta trwa ły przy miar ki do oży -
wie nia fo no gra ficz ne go tru pa. 1 grud nia
2012 r. na stą pi ło for mal ne zmar twych -
wsta nie. Wy bu dzo na zle tar gu fir ma uru -
cho mi ła try by. Za biur kiem usiadł jej
twór ca, do brze zna ny wbran ży Krzysz -
tof Do masz czyń ski – wprze szło ści dzien -
ni karz ty god ni ka mu zycz ne go „Ra zem”,
dziś sa mo dziel ny wy daw ca. 

Lajków na Fa ce bo o ku nie przy by wa
la wi no wo, ale start wy ma ga cier pli wo -
ści. Na ra zie za pro jek to wa no fan pa -
ge, stro na in ter ne to wa bę dzie go to wa
la da dzień. Wie ści o re ak ty wa cji Klu -
bu wę dru ją po cztą pan tof lo wą. Ko lek -
cjo ne rzy płyt i sta rzy klu bo wi cze z jesz -
cze waż ną pa miąt ko wą le gi ty ma cją
nie cier pli wie prze bie ra ją no ga mi. To
głów nie z my ślą o nich Do masz czyń -
ski otwo rzył na po wrót swój kram.
– Ofer ta po win na za in te re so wać oso -
by, któ re chcą ła tać dziu ry w swo jej dy -
sko gra fii. Do sta ję du żo li stów, lu dzie
pa mię ta ją – mó wi.

Jest o czym. Klub Pły to wy „Ra zem”
po wstał 30 lat te mu, gdy nikt jesz cze
nie ścią gał mu zy ki z in ter ne tu, tyl ko
po ży czał trud no do stęp ne wi ny le i je
prze gry wał. – Pra co wa łem w ty god ni -
ku mło dzie żo wym „Ra zem” ja ko
dzien ni karz. By liś my pod pię ci pod
Mło dzie żo wą Agen cję Wy daw ni czą.
W 1983 r. przy go to wa łem ple bi scyt dla
czy tel ni ków. Na gro dą mia ły być spe -
cjal nie wy tło czo ne pły ty z ów czes ny -
mi prze bo ja mi. Za in te re so wa nie lu -
dzi prze szło na sze naj śmiel sze ocze -
ki wa nia – wspo mi na. Skła dan ka „Top
’83” tra fi ła do rąk pię ciu ty się cy szczę -
śliw ców (ta ki był na kład), ko lej na, „Top
’84”, zo sta ła po my śla na tyl ko dla człon -
ków Klu bu, któ rych licz ba nie prze -
wyż sza ła na kła du wy da wa nych płyt.
O przy ję ciu do ro dzi ny zbie ra czy nie
de cy do wa ły żad ne kry te ria – kto pierw -
szy, ten lep szy. Le gi ty ma cje wy sta wia -
no głów nie po to, aby wie dzieć, na czyj
adres wy słać po żą da ny wi nyl.

Przez pięć lat dzia łal no ści Klu bu do
ka ta lo gu tra fi ły 23 lon gplaye i dwa ma -
xi sin gle. Wśród wy ko naw ców ów czes -
ne gwia zdy sce ny roc ko wej (Ma a nam,
La dy Pank i Lom bard), ale też na dzie je

sce ny under gro un do wej (Kult, T.Lo ve),
a na wet an ty sy ste mo wi kon te sta to rzy
(Dez er ter). – Każ dy zes pół coś przy no -
sił. Nie wszyst ko na da wa ło się do wy da -
nia, nie wszyst kie zes po ły by ły go to we
wejść do stu dia, ale ka se ty de mo na pły -
wa ły – opo wia da Do masz czyń ski.

Jesz cze w 1987 r. uda ło się na wią zać
kon takt z fir ma mi za gra nicz ny mi. Pa -
gart po ma gał w za ła twia niu li cen cji na
pły ty De ad Ken ne dys i Ra ge, do star -
czo no już taś my i kli sze do okła dek.
I gdy wy da wa ło się, że Klub bę dzie
przy sta nią dla ar ty stów nie chcia nych,
nie od kry tych, nie prze cięt nych, na stą -
pił krach. Pro duk cja sta nę ła. 

– Dwaj re dak to rzy ra dio wej „Trój ki”
su ge ro wa li na an te nie, że nie wia do -
mo, ile za ra biam na tym in te re sie. Po -
da wa li nie praw dę, że z gó ry po bie ra -
my op ła ty za pły ty, a lu dzie pła ci li do -
pie ro przy od bio rze. Dy rek cja MAW-u
za krę ci ła nam ku rek. A dru ga spra wa,
to wal ka z cen zu rą. Okład ki płyt zes -
po łów One Mi llion Bul ga rians, Wań -
ka Wstań ka & The Lu do ja des oraz Jaj -
co i Gi gan ci do sta ły zgo dę cen zu ry na
druk, ale nie na roz po wszech nia nie.
U „Buł ga rów” po szło o ob raz Bek siń -
skie go, na któ rym zna laz ły się tru py
w kształ cie bu dyn ków, a Wań ka Wstań -
ka na ra zi ła się chy ba pa cy fą w kształ -
cie zwi nię te go czło wie ka – zga du je Do -
masz czyń ski. 25 lat trze ba by ło cze kać
na lep sze cza sy.

Dziś są in ne prob le my – np. z dy stry -
bu cją. Ma łe fir my to nie a trak cyj ny
par tner dla du żych sie ci han dlo wych.
Zwłasz cza że Klub chce wy da wać pły -
ty wna kła dzie nie wię kszym niż 500 sztuk
każ da. Ce na to 29,90 zł za ty tuł, opa ko -
wa nie jest eko lo gicz ne i roz kła da ne,
z tek sta mi w środ ku. W stycz niu Do -
masz czyń ski wy dał trzy al bu my
– „Lwy ognia” Open Fi re, re e dy cję
„Zes po łu gi tar elek trycz nych” Voo Voo
oraz nie pub li ko wa ne na gra nia De u te -
ra z kon cer tu „Roz ru chy”. Co da lej?
Ar chi wum jest prze past ne. Są ma te -
ria ły z Ja ro ci na, z fe sti wa lu No wa Sce -
na oraz kom plet ny wy stęp T.Lo ve Al -
ter na ti ve z Re mon tu (na pły cie „Miej -
sco wi li ve” jest tyl ko frag ment). – Chcę
wy da wać dwa ty tu ły w mie sią cu, w od -
stę pach dwu ty god nio wych – do da je
szef Klu bu. Bę dzie my na słu chi wać.*

Wszy scy ra zem – po pły to we ra ry ta sy 
Klub Płytowy „Razem” w latach 80. zaspokajał marzenia kolekcjonerów o limitowanych albumach polskich wykonawców. 
Po ćwierć wie ku wró cił i właś nie wy dał trzy pier wsze pły ty

W trum nie 
z Jo plin i Len no nem
Cze go przed ode bra niem so bie ży cia

słu chał Ian Cur tis z Joy Di vi sion? Co

tuż przed śmier cią za mó wił na śnia -

da nie Ke ith Mo on, per ku si sta The

Who? Ja kie by ło osta t nie ży cze nie

Joh na Len no na? To wszyst ko w książ -

ce „Klą twa rock and rol la. Gwia zdy,

któ re ode szły za wcześ nie”.

Au tor po zbie rał w jed ną, bo ga to ilu -

stro wa ną książ kę hi sto rie 63 wy ko -

naw ców, któ rzy przed wcześ nie po że -

gna li się z ży ciem. Z róż nych po wo -

dów – naj czę ściej gi nę li w ka ta stro -

fie, jak pier wsza gwia zda roc ka bil ly

Bud dy Hol ly, któ ry po kon cer cie wCle ar

La ke wszedł do ma łe go sa mo lo tu i le -

cąc na wy stęp do Pół noc nej Da ko ty,

zgi nął w wy ni ku roz bi cia się ma szy ny.

Al bo zna ny z gru py The Al lman Bro -

thers Du a ne Al lman – je go zgu bi ła

nad mier na pręd kość roz wi nię ta na

Har le yu Da vid so nie Spor tste rze. 

In ni umie ra li z po wo du przed aw ko wa -

nia le ków al bo środ ków od u rza ją cych.

Ji mi Hen drix po mie szał al ko hol i pa -

styl ki na sen ne z am fe ta mi ną. Ja nis

Jo plin zna le zio no mar twą w ho te lu

Lan dmark – le ża ła mię dzy łóż kiem

a sto li kiem po ko na na przez he ro i nę.

Brian Jo nes z The Rol ling Sto nes zo -

stał praw do po dob nie uto pio ny w ba -

se nie swo jej wil li w Cot chford Farm

przez ro bot ni ków re mon tu ją cych mu

dom, a Den nis Wil son – pod po ra The

Be ach Bo ys – umarł pod czas nur ko -

wa nia na jach cie. Urzą dził przy ję cie

i pi ja ny za ba wiał go ści. Pa ro krot nie

wsko czył do wo dy i wy cią gał z dna wy -

rzu co ne wcześ niej przed mio ty. Za któ -

rymś ra zem wy pły nę ły je go zwło ki. Nie

do żył czter dziest ki.

Od ra zu na le ży za zna czyć, że au tor

po słu żył się ha słem „rock and roll”

ja ko pre tek stem, bo w tej zbio ro wej

li te rac kiej trum nie po cho wał tak że ar -

ty stów z roc kiem niema ją cych nic

wspól ne go. Otis Red ding, Bob Mar -

ley, Whit ney Ho u ston czy ak tor ko me -

dio wy John Be lus hi zo sta li do ko op to -

wa ni tro chę na si łę.

Atu tem wy daw nic twa są pięk ne fo to -

gra fie. Wa dą? No cóż, cie ka wsze not -

ki bio gra ficz ne od tych w książ ce moż -

na nie rzad ko wy czy tać w też nie do -

sko na łej Wi ki pe dii.

Kon rad Woj cie chow ski

Mi Mi che che le Pri le Pri mi,mi, 

„Klą „Klą twtwa rock and a rock and 

rol rol la. Gwia la. Gwia zdyzdy, 

któ któ re ode re ode szły szły 

za wcześ za wcześ nie”nie”

Wy Wy dadaw w nic nic two G+J.two G+J.

re cen zja – książ ka 

Open Fi re, „Lwy ognia” – naj bar -

dziej wy cze ki wa na po zy cja, bo ni gdy

do tąd ofi cjal nie nie wy da na. Mu zycz -

nie nic nad zwy czaj ne go, he a vy me -

tal bez po lo tu, miej sca mi brzmi jak

gor sza ko pia Tur bo. Tek sty też ma ło

od kryw cze. Ale pły ta ład nie wy da na

i bo ga to ilu stro wa na. Dla sym pa ty -

ków ga tun ku ogrom ny ra ry tas. 

Voo Voo, „Zes pół gi tar elek-

 trycz nych” – są tu dwa nie kwe -

stio no wa ne prze bo je. Je den na le ży

do Voo Voo („Nim sta nie się tak,

jak gdy by ni gdy nic”), dru gi jest

włas no ścią The Do ors („Ri ders on

the storm”) w wer sji Wa glew skie -

go. Ory gi nal ną okład kę za pro jek to -

wał Mi ro sław Ma kow ski.

De u ter, „Roz ru chy” – to wier ny za -

pis tam tych cza sów. An ty sy ste mo wy

ton do bit nie sły chać w pio sen ce „Ta -

ki dłu gi czas”, w któ rej Pa weł „Kel -

ner” Roz wa dow ski prze my ca kil ka

bu dzą cych gro zę wer sów, np. że „na

Wil so na lu dzi pa łu ją”. Nie mog ło za-

 brak nąć „Dro gi wo jow ni ka” i „Jak

dłu go bę dą ga dać bzdu ry”.

Pły ty moż na ku po wać za po śred nic twem skle pów Ser pent.pl i Roc kser wis.pl. 

Ginekolog farmakologicznie 507 018 348 

 
 

Aaaaa Mega relax,kameralnie 516636448 

AA Jędrna ,,9” 35l prv. Bródno 503090775 

AA - MASAŻ bez zahamowań 505 875 673 

AA-Masaż prywatnie młoda 502 967 273 

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99 

A40ka wszystko fr 50 - 509 735 244 

BABCIA - MASAŻ 881 236 218 

Blond perwers wymasuje B4 505-719-374 

MASAŻ AKTYWNY 508 900 354 

Masaż A-Z słodka Rosjanka; 508 412 303 

MasażBlanka19,Ola21,centrum790634068 

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99 

Masaże i nie tylko 22 848 77 10 Mokotów 

MASAŻE u Zosi 50 lat 531 236 264 

MASAŻ francuski dojrzała 694 718 780 

Masaż Francuski Tanio 698 466 720 

*Masaż i nie tylko u Oli 228489999 Mokot  

MASAŻ-SUPER 120 zł 505 530 015 

Masażystka puszysta 23 - 508 287 398  

Masaż z niespodzianką 534 59 05 21  

MIŁE MASAŻYSTKI 886 926 715 

Młodziutka Centrum prv. ; 515 616 155 

Odprężający masaż 606 585 603 

szczupłe * puszyste 848 77 10 Mokotów 

Zmysłowe odprężenie Mokotów 500629776 

Dom Opieki RÓŻA Łomianki 22 751 61 57 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAA Autokasacja całe uszkodzone gotówka 
zaświadczenie 0 504 048 769 

AAAAAAAAUTO KAŻDE ROZBITE LUB 
CAŁE,uczciwie, gotówka Tel., 604 677 677 

AAA AUTOKASACJA 
GOTÓWKA OD RĘKI, PŁACIMY DO 1000zł 

ZAŚWIADCZENIE 0 500 480 500 

AaaAUTO SKUP WARSZAWA 501 291 812 

AAA TOYOTA, MERCEDES I INNE.  
OSOBOWE I DOSTAWCZE tel.723958050  

Auto - skup po 1990 r. 
gotówka 500 540 100 

KUPIĘ każde AUTO niezależnie od stanu  
i rocznika, także nieopłacone, sprawne i 
niesprawne, za GOTÓWKĘ, tel. 504 518 802  

KUPIĘ KAŻDE AUTO w każdym stanie 
osobowe i dostawcze. Tel. 519 353 990 

Wynajem aut, auta zastępcze,666 50 66 77 

Wypożyczalnia samochodów 515 402 420 

Absolwentów, uczniów, studentów od 
zaraz!!! Grochów!!! Praca dla młodych.  
693-082-667 

Alianz UBEZPIECZENIA 35+ 503 191 512 

DO BUFETU GASTRONOMICZNEGO  
W SZKOLE NA BRÓDNIE 
Z DOŚWIADCZENIEM TEL. 0510 105 509 

Dziewczynę do współpracy 516-557-053 

KKUPIĘ książeczkę mieszk. 518 097 445  

Masażystki, dobre warunki, 516 779 915 

KUPIĘ książeczkę mieszk.881 344 894 

Angielski do egzaminów 501 158 251 

Niemiecki skutecznie tel.507-359-778 

Chemia nauczyciel matura Wola506471220 

ANGIELSKI BEZPłATNIE + kupon o 
wartości 100 zł na wyjazd językowy - 

warsztaty językowe dla początkujących i 
zaawansowanych. 

Szkoła Języków Obcych LEXIS  
(22) 625 72 98, 625 53 86 (g.8-21) 

Komputerowe 826 08 53, 501 028 204 
Soft. Komp. S.K. Także dla Seniorów 

KURS NA WÓZKI widłowe. Certyfikat UE.  
CENA PROMOCYJNA. tel. 22 395-96-90 

BP 85 mĂ,Chomiczówka, 499tys,884979790 

2pok. balkon Reymonta 282tys. 509123306 

2pok. blisko metra, 249tys. 509123306 

3pok. cegła Ogrodowa 410tys. 509 123 306 

BP Kawalerka 27mĂ Sopot górny 602304758 

BPUrsynów Puławska/Las/Żołny 601204073 

 Działki nad rzeką Skrwą, powiat, sierpecki 
- płocki , tanio, tel. 605 099 422 

BP M2 35m2, nowy blok, tel. 516 121 128 

 Karmelicka 3 pok., 53m, 607 496 956 

2pok. 40m2 Mokotowska meble 504268550 

BP  Pokój 750 zł, zacisze, w domu 
jednorodzinnym.Tel., 606 710 853  

BP umebl. cicha zielona okolica, ok. 30 min  
do Centr., dla 1 os. bez nałogów, 783 005 085 

URSYNÓW METRO AGD 607 416 543 

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

aaaaaaaaaaaaaa BEZ PROWIZJI 6730550 

Aaaaaaaaaaa SZYBKO wynajmę, 6201785 

Aaaaaaa Wynajmę każde pilnie 502215555 

Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! 228396418 

Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, 228396418 

A Chcesz wynająć od Dziś ? 502 215 555 

Pilnie wynajmę każde bez prowizji 8396418 

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

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa TV SAMSUNG 
LG SONY PHILIPS inne, tanio 663 15 02 

AAAAA PRZEPROWADZKI 24 H, wywóz 
starych mebli, AGD, kartony 516 475 645 

Aa Przeprowadzki małe duże 602747264 

ANTENA montaż. 601867980; 22/6650489  

Lodówek niedrogo 602 272 464;    842 97 06 

ODŚNIEŻANIE: 
domy, dachy, hale, fakt.FV 516 475 645 

PRALKĘ LODÓWKĘ 601 963 286 

ROLETY ŻALUZJE PLISY VERTICALE 
MOSKITIERY (22) 848 34 34 www.zalvert.pl 

AA GIPSY malowanie gwar.Vat 602242897 

AAGlazura panele gipsy malow. 607690229 

AA PŁYTY G/K-PODDASZA 502-061-942  

C-CYKLINOWANIE, Malowanie 601652879 

ELEKTRYKA, INSTALACJE; 501 255 961 

Elektyryk domowy, tel 605 724 590 

GLAZURA,HYDR.Gładź.Rem.692 021 999 

GLAZURA TERAKOTA 25 zł/mĂ,604260747 

Maaaaaalarska gładź, tapeta 502-061-942 

MALARZ,REMONTY ŚCIAN502255424 6zł 

Malowanie A-Z rem. 25% taniej;501255961 

MALOWANIE gipsy gwaran. vat 602242897 

OKNA A-Z serwis NAPRAWA 505 822 754 

Prace remontowo-budowlane-solidnie 
www.ted-bud.com.pl; 510 115 415 

Remonty mieszkań wszystko 505 639 443 

Stolarstwo,wykończenia wnętrz 501726084 

AAAAAAAAAAAAAAAAANTYKI: SREBRO, 
ZŁOTO, PLATERY, MONETY. 503 500 705 

Aaaaaaa tokarki, frezarki kupię 602495495 

AAAAAAA ZNACZKI POCZT. 516 400 434 

aaaa SKUP KSIĄŻEK 509 20 40 60 aaaa 

AAAntykwariat,książki,dojazd,608885800 

a Monety, odznaki 692 400 175 Andersa 18 

Antyki KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ, stare obrazy, 
srebra, platery, bibeloty. Tel. 696 508 057 

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

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

TOKARKI frezarki obrabiarki 602 495 495 

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

ALE SZYBKA GOTÓWKA - nawet 5000 zł! 
Proste zasady,  

bez zbędnych formalności. 
Provident Polska S.A. - 600 400 800 

(taryfa wg opłat operatora) 

Kredyty trudne i prywatne 668 308 435 

POŻYCZKA POD ZASTAW 
NIERUCHOMOŚCI (hipoteki)  

bez przenoszenia własności, bez wymel-
dowania, bez przedpłat, zgodnie z ustawą 

Tel. 602 303 202 Szczegółowe warunki: 
www.bezpieczna-pozyczka.pl 

Pożyczki gotówkowe tel. 793 743 207 

USŁUGI PRAWNE. Tel.: 535 930 071 

 AAAAAAAAA Przeprowadzki, 792 035 282 

Aaaaa przeprowadzki wywozy 607 416 543 

Aaa Przeprowadzki tanio 602 747 264 

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

 Kontener na gruz, śmieci, 600 964 136 

POŁEĆ - PRZEPROWADZKI TRANSPORT 
magazynowanie 22 664 30 30 lub 693 169 661 

PRZEPROWADZKI Tel. 500 558 385  

Opróżnianie piwnic strychów garaży wywóz 
mebli, gruzu, AGD i innych 503 711 500  

PRANIE DYWANÓW 606 232 662 

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

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa24h/7 
TANI SERWIS DOJAZD Ozł 504 617 837 

Aaaaaaa TANI SERWIS KOMPUTEROWY  
DOJAZD I EKSPERTYZA Ozł 504 617 837  

Studio Kopiowania,film,video,DVD,8498172 

Owczarki Belgijskie 2m-ce 512 393 314 
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W me trze zna laz łem kar tę miej ską

na na zwi sko Ka ro li na Kie roń ska. Jest

do od bio ru, kon takt: tel. 799 121 775

Po zdro wie nia dla mo jej naj pięk niej -

szej pod słoń cem Anu chy oraz nie znoś -

ne go Bą bel ka – K.

Je cha łaś oko ło 15 na Ka ba ty. Do te -

go cza su to był je den z mo ich naj gor -

szych dni, ale o 14.58 Twój uśmiech cał -

kiem go od mie nił – do dał mi wie le wia -

ry w sie bie, któ rej nie ste ty bra ku je – pew -

nie za u wa ży łaś, bo led wie od wza jem ni -

łem. Mam na dzie ję, że kie dyś się jesz -

cze spot ka my, bo gor szych dni mie wam

spo ro. sofcknspe cial@gma il.com. 

Dziew czy no, by łaś na mszy o 19

u do mi ni ka nów w Gdań sku, sie dzia łaś

w środ ku pra wej na wy w sza rym płasz -

czy ku. Sie dzia łem przed To bą (czar na

kur tka z sza rym kap tu rem), gdy wy sze -

dłem z koś cio ła, nie mog łem Cię zna -

leźć. Je śli masz ocho tę wy sko czyć na

ka wę/pi wo, odez wij się chlo pak.z.ko -

scio la@onet.pl. 

Dzień do bry Kró lew no, tu Two ja Żab -

ka. Sły sza łem, że pod ry wa Cię nie ja ki

Ta de usz. Nie zwra caj na nie go uwa gi

i cze kaj na mnie w ma łej kuch ni o 10.

Już nie mo gę się do cze kać na sze go ko -

lej ne go spot ka nia! Vik tor.

Dla sym pa tycz ne go Ri char da – go rą -

cych pro mie ni sło necz nych i po god nych

dni za co dzien ne od pro wa dza nie do pra -

cy i za o pa try wa nie nas w „Me tro” – ży -

czy Ewa i za ło ga P-46. PS. Szyb kie go po -

wro tu do Ło dzi.

Oby ho ro skop do brze się ukła dał i sa -

me po zy ty wy prze po wia dał. Oby pro duk -

ty szyb ko się ak ty wo wa ły i du żo cza su

na re laks da wa ły. Dla ce e mea te am – M.

Dzię ku ję Ci za ca ło noc ną za ba wę

stud niów ko wą w sa li Yu ca 25 stycz nia.

Mam na dzie ję, że po wtó rzy my wspól ną

za ba wę. Ca łu ję K... Be a tri ce.

So pel ku, to już rok, kie dy je steś my ra -

zem, ży czę, byś my prze szli ra zem ca łe

ży cie i by z Twej słod kiej buź ki nie zni kał

uśmiech. Ko cham Cię i za wsze bę dę

przy To bie – Two ja śnie żyn ka

Po zdro wie nia dla naj lep szej kla sy II

Lo gi stycz nej w ZSH. DE DE. 

Po zdra wiam mo je go wa ria ta. Mi mo

że cza sem mnie wku rzasz, mój gru by Pi -

no kio, to wiedz, że i tak Cię ko cham

– Two ja niu nia.

Po zdro wie nia dla ko cha ne go Du du -

sia, z któ rym każ de go dnia roz wią zu je -

my krzy żów ki i któ ry uży wa pal ca do

otwie ra nia ok na. Cze kam na „Oj ca

chrzest ne go” – KO ZIOŁ & RY BA.

Da mian ku, spóź nio ne ży cze nia na

na szą rocz ni cę. Bar dzo Cię Ko cham i ni -

gdy nie prze sta nę. Je steś mo im Skar -

bem, pa mię taj, du żo cier pli wo ści i mi ło -

ści. Ko cham Cię! Za zdroś ni ca.

Uko cha na! Li co twe nie prze nik nio ne.

Bar wa twych oczu ni czym sztan da ry po -

wstań ców. Twe usta zaś jak pa no ra ma

ra cła wic ka. Sa ma Kle o pa tra by ła by za -

zdros na o Twą uro dę. Ta jem ni czy Piąt -

ko wicz

Zna le zio no dwa klu cze z na pi sem 

s-c ca sto ra ma – w pią tek oko ło 8.30

na przy stan ku Sos no wiec Dw. PKP. Kon -

takt: moj ma il87@wp.pl. 

Tak sów ka rzo wi w nie bie skiej kur -

tce, któ ry 31 stycz nia wiózł nas w War -

sza wie na uli cę Wroc ław ską i z po wro -

tem, dzię ku ję za uśmiech, któ ry pod trzy -

mał na du chu i po pra wił na strój. Kin ga.

Kon ra dzie o trzyd nio wym za ro -

ście, za cze pi łeś mnie w me trze Wi la -

now ska. Chęt nie pój dę na tę ka wę.

Ali cja (ala.za sko czo na@wp.pl).

Chcesz po dać da lej? 

Pisz: me tro@ago ra.pl

po daj da lej

Ro nia to już

pra wie rocz na

su czka. We so ła,

lu bi dzie ci i zwie -

rzę ta. Zna le zio na

w mar cu 2012

w le sie wraz

z ósem ką ro -

dzeń stwa,

wszyst kie psia ki zna laz ły już do my, tyl -

ko Ro nia cier pli wie cze ka....

Kon takt: tel. 509264862, War sza wa 

Len ka to mło -

dziut ka, nie -

speł na 4-5-mie -

sięcz na su -

czka. Zo sta ła

bez dusz nie po -

rzu co na w naj -

wię kszy mróz.

Wy cień czo na,

prze zię bio na i głod na tra fi ła pod opie -

kę Po mor skiej Fun da cji Pies Szu ka

Do mu, gdzie bez piecz na ocze ku je na

no wą ro dzi nę. Le na bę dzie śred nim

psia kiem, wiel ko ści spa nie la. Jest

bar dzo to wa rzy ska i ła god na, szyb ko

po lu bi ła swo ich opie ku nów. To psiak

bar dzo kon tak to wy, przy jaz ny i ko cha -

ją cy lu dzi przy ja ciel. Mo że właś nie Ty

od mie nisz jej ży cie?

Kon takt: tel. 606 635 019, Gdańsk 

Mi ki to mło dy

pie sek, ła god ny

i przy jaz ny. Jest

bar dzo ży wio ło wy

i ra doś nie wi ta

każ de go czło wie -

ka. Do brze do ga -

du je się z in ny mi

psa mi, jest we so -

ły, nie kon flik to wy i to wa rzy ski. Strasz -

ny piesz czoch. Ema nu je mi ło ścią do

ca łe go świa ta i bar dzo cze ka na swo -

je go czło wie ka. 

Kon takt: tel. 501 147 350, War sza wa 

Wię cej zwie rza ków do adop cji: 

ca fe a ni mal.pl

adop tuj zwie rza ka odpręż się

horoskop

BA RAN 21.03-19.04 Ten dzień sprzy ja re -

a li za cji pla nów, któ re do tych czas ist nia ły tyl -

ko w Two jej wy o braź ni. Bę dziesz mieć szan -

sę prze ko nać się, jak w prak ty ce spraw dzi

się to, co so bie wy my śli łeś.

BYK 20.04-20.05 Za da nia, któ re so bie za -

pla no wa łeś, oka żą się dziś trud niej sze, niż

prze wi dy wa łeś. Le piej je prze łóż.

BLIŹ NIĘ TA 21.05-21.06 Dzień ner wo wy,

emo cje mo gą brać gó rę nad roz sąd kiem.

Ko muś bę dzie trud no zro zu mieć, że Ty po

pro stu masz na wszyst ko ma ło cza su.

RAK 22.06-22.07 Ja kie kol wiek prze szko -

dy się po ja wią, bę dzie to dla Cie bie im puls

do no wych roz wią zań i po my słów. Czy jaś

pro po zy cja po zy tyw nie Cię za sko czy.

LEW 23.07-22.08 Bę dziesz w do sko na łej

for mie, au ra dnia peł na op ty miz mu i do brej

ener gii. Od wie dzisz daw no nie wi dzia nych

zna jo mych.

PAN NA 23.08-22.09 Dzień sprzy ja ją cy pod -

ró żom, po zna wa niu no wych miejsc, zdo by -

wa niu do świad czeń lub na u ce. Mo żesz spo -

dzie wać się no wych pro po zy cji za wo do wych.

WA GA 23.09-22.10 Po ja wi się szan sa, by

upo rząd ko wać pew ne spra wy za wo do we

i ro dzin ne. Cier pli wo ści bę dą wy ma ga ły spra -

wy for mal ne.

SKOR PION 23.10-21.11 Dziś cze ka Cię

urwa nie gło wy na każ dym kro ku. Spot kasz

po moc nych lu dzi, któ rzy po mo gą Ci w waż -

nej spra wie.

STRZE LEC 22.11-21.12 Je śli bę dziesz

mógł prze ło żyć pod róż, to nie ru szaj się dzi -

siaj z do mu. Cze ka Cię cie ka wa zna jo mość

przez in ter net.

KO ZIO RO ŻEC 22.12-19.01 Mo żesz po -

czuć na gły im puls, aby zro bić coś dla sie bie

i wy bie rzesz się np. na za ku py al bo do fry -

zje ra. Spo dzie waj się do pły wu go tów ki.

WOD NIK 20.01-18.02 Odez wie się do Cie -

bie ktoś waż ny z prze szło ści. Wie czór wy -

ma rzo ny na spot ka nia to wa rzy skie.

RY BY 19.02-20.03 Zo staw bli skim wię cej

swo bo dy i nie in ge ruj w ich spra wy. Pa nuj

nad emo cja mi i okaż im wię cej czu ło ści.

Poznaj szczegóły przepowiedni

Wyślij SMS o treści METRO

na numer 72020 (2,46 zł z VAT)

DZIŚ CZWARTEK SOBOTA

TYDZIEŃ Z GAZETĄ WYBORCZĄ

Gazeta Telewizyjna
Tygodnik

Zobacz, 
co warto obejrzeć

Palce Lizać
Tygodnik kulinarny

Obiady na cały tydzień... 
Rozgrzewające dania główne, 

ciasta z czekoladą, menu na weekend

Ona morduje, on pokój maluje...
Kim są partnerzy dzieciobójczyń 

– reportaż

Wysokie Obcasy
Tygodnik

Gaja Grzegorzewska: 
Cała Polska wyobraża sobie Kraków 

jako stolicę przegiętego mieszczaństwa,
a ja lubię pokazywać to, 

co się kryje pod tą maską

Duży Format
Tygodnik

PIĄTEK

32255823
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Je rzy Ja no wicz zy skał jed ną lo ka tę i zaj mu je 25. miej sce, naj wyż sze w do tych cza so wej ka rie-

 rze, w ran kin gu te ni si stów ATP World To ur. Dru gi z Po la ków Łu kasz Ku bot awan so wał tak że o jed ną

po zy cję i jest 77. Li de rem kla sy fi ka cji po zo stał Serb No vak Djo ko vić. Agniesz ka Rad wań ska w ran kin -

gu WTA jest czwarta. 

sport

Newsdnia

* * Na mi strzo stwa świa ta przy je cha -
ła z oso bi sty mi ochro nia rza mi, py ta -
nia o flirt z Ti ge rem Wo od sem zby ła
cza ru ją cym uśmie chem, po noć znów
jest w wiel kiej for mie. – Nad szedł
czas re wan żu – mó wi Lin dsey Vonn
do Ti ny Ma ze

Dziś w Schlad ming, ma łym mia ste -
czku w Sty rii u pod nó ża gó ry Pla nai
(1894 m), za czy na ją się mi strzo stwa
świa ta, któ re w za mie rze niu Au stria -
ków ma ją przy ćmić wszyst ko to, co fa -
ni na rciar stwa wi dzie li do tej po ry. Na
przy go to wa nie sto ków, ota cza ją cej ich
kos micz nej in fra struk tu ry i bu do wę
su per no wo czes ne go sta dio nu na 
30 tys. wi dzów przez pięć lat wy da li
re kor do we 70 mln eu ro.

Im pre za za cznie się od moc ne go
ude rze nia, bo dziś o 11 w su per gi gan -
cie doj dzie do star cia dwóch naj wię -
kszych gwiazd se zo nu, czy li Ame ry -
kan ki Vonn ze Sło wen ką Ma ze, któ -
rych ry wa li za cja roz pa la w tym ro ku
bar dziej niż mę ski Pu char Świa ta. 

29-let nia Ma ze za a ta ko wa ła bro nią -
cą Krysz ta ło wej Ku li Vonn na po cząt -
ku se zo nu i zno ka u to wa ła tak do tkli -
wie, że Ame ry kan ka z tru dem się
otrząs nę ła. Sło wen ka przez trzy mie -
sią ce 17 ra zy sta nę ła na pod ium, wy -
gra ła sie dem za wo dów, w tym su per -
gi gant, sla lom i kom bi na cję, co wcześ -
niej pra wie się nie zda rza ło, bo spe cja -
li zo wa ła się w gi gan tach. Suk ce sy Sło -
wen ki fa chow cy tłu ma czą tym, że pod

okiem wło skie go szko le niow ca i na -
rze czo ne go An drei Mas sie go bar dzo
wzmoc ni ła się fi zycz nie. Z na rciar ki
drob nej i tech nicz nej sta ła się al pej ką
sil ną i wszech stron ną tak jak Vonn.
Ma ze go ni też Vonn po za sto kiem, ja -
ko ce le bryt ka. W Sło we nii na gra ła te -
le dysk z po po wą pio sen ką, któ ra pod -
bi ła li sty prze bo jów, po zu je do zdjęć,
co raz czę ściej tra fia na okład ki. 

Do po pu lar no ści Vonn jej jed nak da -
le ko. Ame ry kan ka na kon fe ren cji pra -
so wej w Schlad ming za po wie dzia ła,
że po mia ste czku bę dzie po ru szać się
w asy ście ochro nia rzy wy na ję tych
przez jej spon so rów. To w na rciar stwie
ewe ne ment, bo na wet Al ber to Tom ba
gi nął za wsze gdzieś w tłu mie, do tej
po ry al pej czy kom da le ko by ło do sła -
wy te ni si stów czy pił ka rzy. 

Ame ry kan ka jest jed nak pier wszą me -
gag wia zdą spor tów zi mo wych, z mi lio -
no wy mi kon trak ta mi imi lio na mi fa nów
na Fa ce bo o ku. Go rzej wio dło się w tym
se zo nie na sto ku. W li sto pa dzie wy gra -
ła trzy ra zy na swo jej ulu bio nej tra sie
PŚ w La ke Lo u i se, ale po tem przy szedł
kry zys. Za miast bić re kor dy – do 62 zwy -
cięstw w PŚ Au stria czki An ne ma rie
Mo ser-Proell bra ku je jej już tyl ko trzech
– w ogó le stra ci ła kon takt z czo łów ką.
Osła bie nie tłu ma czy ła prob le ma mi ze
zdro wiem. Z po dej rze niem cho ro by
Croh na-Leś niow skie go tra fi ła do szpi -
ta la w Ko lo ra do, ale oka za ło się, że je li -
ta za a ta ko wał nie groź ny wi rus. Na cho -
ro bę na ło ży ły się prob le my wży ciu pry -

wat nym – Lin dsey fi na li zo wa ła roz wód
z Tho ma sem Von nem, któ ry wień czył
trwa ją cy kil ka lat tok sycz ny po noć zwią -
zek. Udzie li ła wy wia du, wktó rym przy -
zna ła, że cier pia ła na de pre sję. 

Ma ze spor to wo ją do bi ła, dla te go
Vonn po kil ku po raż kach wy co fa ła

się z PŚ i na mie siąc wy je cha ła do
USA. Tam po noć za przy jaź ni ła się
z Ti ge rem Wo od sem, gol fo wym ce -
le bry tą wszech cza sów. Tab lo i dy
w USA hu czą już, że ma ją się ku so -
bie, ale Vonn na py ta nie dzien ni ka -
rzy, czy Ti ger przy je dzie jej ki bi co -

wać, od par ła z uśmie chem: – Je go za -
py taj cie. 

Nie jest jas ne, czy spra wił to Wo ods,
czy ostre tre nin gi, ale po mie sią cu
Vonn od zy ska ła for mę. Tuż przed MŚ
po ko na ła w koń cu Ma ze, i to nie by le
gdzie, bo w Ma ri bo rze, i nie by le jak,
bo w gi gan cie, czy li ko ron nej kon ku -
ren cji ry wal ki. Do te go do ło ży ła triumf
w su per gi gan cie i zjeź dzie w Cor ti nie.
Sło wen ka od po wie dzia ła zwy cię stwem
w sla lo mie.

Strat do Ma ze w PŚ Vonn już pew -
nie nie odro bi – tra ci do niej pra wie 
1 tys. pkt. – Ale na MŚ mam szan sę się
zre wan żo wać, bo wresz cie czu ję, że
wró ci ła moc – za po wia da 28-let nia
Ame ry kan ka.

W su per gi gan cie Vonn bę dzie fa wo -
ryt ką, nie tyl ko dla te go, że Ma ze ma jed -
nak w kon ku ren cjach szyb ko ścio wych
mniej sze do świad cze nie. Tak że dla te -
go, że tra sa jej sprzy ja – jest sto sun ko -
wo pła sko i szyb ko. Za sa da jest ta ka, że
im wię cej za krę tów i pu ła pek, tym le -
piej dla Sło wen ki, go rzej dla Ame ry -
kan ki, któ ra do pie ro jak się do brze roz -
pę dzi, jest nie do po ko na nia. Naj bar -
dziej praw do po dob ny sce na riusz to
wy gra ne Vonn w zjeź dzie i su per gi gan -
cie oraz Ma ze w gi gan cie i kom bi na cji.
Sla lom jest naj bar dziej otwar ty, bo tam
w wal kę ze Sło wen ką po win ny wmie -
szać się Au stria czki, Nie mki i mło da
Ame ry kan ka Mi ka e la Shif frin. Vonn
w sla lo mie li czyć się nie bę dzie. 

Ja kub Cia stoń

Lin dsey Vonn wam jesz cze po ka że

Ku ba Dy bal ski

* * metro@agora.pl

– Ten prob lem za gra ża fut bo lo wi, tak
jak do ping ko lar stwu – grzmiał na kon -
fe ren cji pra so wej w Ha dze szef Eu ro -
po lu Rob Wa in wright. – Ska la pro ce -
de ru jest nie spo ty ka na – do dał, in for -
mu jąc o wy ni kach 18-mie sięcz ne go
śledz twa po li cji eu ro pej skich kra jów,
do ty czą cych spot kań z lat 2008-11.

Eu ro pol – agen cja ko or dy nu ją ca pra -
cę po li cji kra jów człon kow skich Unii
– nie po da ł kon kret nych spot kań ani
osób za mie sza nych w usta wia nie me -
czów, ale licz by są szo ku ją ce.

380 me czów śled czy uwa ża ją za usta -
wio ne, na 150 ma ją do wo dy. Po dej rze -
wa ją nie ucz ci we roz strzy gnię cia 
w 300 in nych spot ka niach – w Azji, Af -
ry ce i Ame ry ce Po łud nio wej. Na ten
trop tra fio no przy oka zji ba da nia eu -
ro pej skich wąt ków. Dla po rów na nia
– w ca łym se zo nie w pol skiej eks tra -
kla sie roz gry wa się 240 me czów.

Co Eu ro pol uzna je za po dej rza ny
mecz? Na kon fe ren cji po da no przy -
kład: pod czas me czu mło dzie żo wych
re pre zen ta cji Ar gen ty ny i Bo li wii
przed kil ko ma la ty wę gier ski sę dzia
do re gu la mi no we go cza su do li czył 
13 mi nut, a w dzie sią tej pod yk to wał
wąt pli wy rzut kar ny dla Ar gen ty ny.

Śledz twa pro wa dzi ły po li cje z Nie -
miec, Au strii, Wę gier, Sło we nii i Fin -
lan dii, ale zna laz ły prze krę ty – lub na -
bra ły po dej rzeń, że mia ły miej sce – nie
tyl ko we włas nych kra jach. W su mie
po dej rze nia do ty czą spot kań w 15 pań -
stwach, prze de wszyst kim w: Niem -
czech, Tur cji i Szwaj ca rii, ale też w Au -
strii, Ho lan dii, Sło we nii, Wiel kiej Bry -

ta nii. By ły to me cze o pun kty, o awans
i to wa rzy skie, klu bo we i mię dzy pań -
stwo we.

Eu ro pol nie wspo mi na o Pol sce.
W bra nie ła pó wek i ma chi na cje przy

wy ni kach za mie sza nych jest 425 pił -
ka rzy, dzia ła czy i gan gste rów. W usta -
wie nie jed ne go me czu mo że być za -
mie sza nych kil ka dzie siąt osób z dzie -
się ciu róż nych kra jów. W ca łej Eu ro -
pie za trzy ma no już ok. 50 osób. W nie -

któ rych kra jach, jak w Niem czech,
gdzie do aresz tu tra fi ło 14 osób, śledz -
two już za koń czo no.

W po dej rza ne za kła dy za in we sto wa -
no 16 mln eu ro, w tym ok. 2 mln eu ro
prze zna czo no na ła pów ki dla pił ka rzy,
sę dziów i dzia ła czy. Naj wię cej – po nad
100 tys. eu ro – mia ło kosz to wać usta -
wie nie jed ne go z me czów w Au strii.
Agen ci Eu ro po lu oce ni li zysk grup
prze stęp czych na 8 mln eu ro.

Po za gan ga mi w Eu ro pie zy ski z za -
kła dów czer pa ła głów nie współ pra cu -
ją ca z ni mi ma fia z Sin ga pu ru. 

Kon fe ren cja Wa in wrig hta tra fi ła
na czo łów ki ga zet i ser wi sów in ter -
ne to wych w ca łej Eu ro pie. Bry tyj -
skie me dia pi szą, że je den z dwóch
po dej rza nych me czów Li gi Mi -
strzów zo stał ro ze gra ny na Wy -
spach. Ho len der ski De Te le gra af cy -
tu je Gij sa de Jon ga, me ne dże ra tam -

tej szej li gi. – Trud no mi so bie wy o -
bra zić, że Ho lan dia jest bia łą pla mą,
I że u nas nic się nie dzia ło – twier -
dzi. Hisz pań ski El Pa is za zna cza, że
w żad nym mo men cie nie na tra fio -
no na do wo dy świad czą ce, że po dej -
rza ny móg łby być mecz Pri me ra Di -
vi sion, któ ryś z hisz pań skich klu -
bów, pił ka rzy lub sę dziów. Ale po -
dej rza ne są spot ka nia, któ re roz gry -
wa no w Hisz pa nii.

Usta wia nie me czów już daw no prze -
sta ło być prob le mem wy łącz nie władz
pił kar skich. W ze szłym mie sią cu szef
współ pra cu ją ce go z FI FA In ter po lu
Ri chard Nob le ostrzegł, że pie nią dze
za ro bio ne w ten spo sób po ma ga ją fi -
nan so wać in ne prze stęp stwa o mię -
dzy na ro do wym cha rak te rze, jak pro -
sty tu cja, han del nar ko ty ka mi czy bro -
nią. Za trud nio ny przez FI FA by ły śled -
czy In ter po lu Ralph Mutschke stwier -
dził, że nie ma li gi na świe cie wol nej
od ko rup cji.

Głoś no by ło przed dwo ma la ty o oby -
wa te lu Sin ga pu ru Wil so nie Ra ju Pe -
ru ma lu, któ ry z miesz ka nia obok sta -
dio nu Wem bley kie ro wał gan giem za -
ra bia ją cym na ma ni pu lo wa niu wy ni -
ka mi na ca łym świe cie. „Wsła wił” się
m.in. usta wie niem to wa rzy skich me -
czów mię dzy Bo li wią i Ło twą, a tak że
Esto nią i Buł ga rią roz gry wa nych w tu -
rec kiej An ta lyi. Wszyst kie sie dem go -
li, któ re strze lo no w obu me czach, pa -
dło z... rzu tów kar nych. Od sia du je wy -
rok w Fin lan dii, choć po ja wia się też
w spra wach pro wa dzo nych w RPA
i Zim bab we. Wa in wright nie chciał po -
twier dzić, czy jest rów nież za mie sza -
ny w spra wy, nad któ ry mi czu wa Eu -
ro pol. 

Sko rum po wa na pił kar ska Eu ro pa
Aż 380 me czów mog ło być usta wio nych w ca łej Eu ro pie, w tym spot ka nia Li gi Mi strzów, eli mi na cji mun dia lu i Eu ro – twier dzi
uni j na agen cja po li cyj na Eu ro pol. Na świe cie – na wet 680

W środ ku szef Eu ro po lu Rob Wa in wright pod czas kon fe ren cji w Ha dze
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