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*300 mld zł – to praw do po dob -
nie osta t nia szan sa Pol ski na tak
wiel kie pie nią dze ze Wspól no ty.
Pre mier Do nald Tusk wal czy o nie
pod czas szczy tu w Bruk se li. Bu -
dżet UE na la ta 2014-20 zde cy -
du je o na szym roz wo ju w cią gu
naj bliż szych sied miu lat

W chwi li za my ka nia te go wy da -
nia „Me tra” ob ra dy jesz cze się
nie za czę ły. Prze su wa no je z go -
dzi ny na go dzi nę. Za ku li sa mi
przez ca ły dzień trwa ły „kon fe -
sjo na ły”, czy li oso bi ste spot ka -
nia przy wód ców kra jów UE z sze -
fem Ra dy Eu ro pej skiej Her ma -
nem van Rom pu y em, któ ry miał
przed sta wić kom pro mi so wą wer -
sję bu dże tu. Eks per ci po szcze -
gól nych państw, zwa ni „kal ku la -
to ra mi”, prze li cza li, ile kto mo -
że zy skać, a ile stra cić. Nie któ re
de kla ra cje brzmia ły groź nie.
– Kie dy by łem tu taj w li sto pa dzie,
pro po zy cja bu dże tu by ła za wy -
so ka. Je śli nie zo sta nie ob ni żo -
na, nie bę dzie po ro zu mie nia
– oświad czył pre mier Wiel kiej
Bry ta nii Da vid Ca me ron. We tem
– ale je śli cię cia bę dą za wy so kie
– za gro ził też cze ski pre mier Petr
Ne czas. – Nie mo że my po wie -
dzieć, czy bę dzie po ro zu mie nie
– przy zna ła kan clerz Nie miec An -
ge la Mer kel.

Ne go cja cje mo gą prze cią gnąć się
do dzi siej szej no cy. Uni j ni urzęd -
ni cy w Bruk se li przy go to wa li so -
bie w ga bi ne tach ko ce i po dusz ki,
że by zła pać choć tro chę snu.

kęs 

Ko mu prze szka dza 300 mld zł

dla Pol ski i dla cze go – ku li sy ne go -

cja cji * * s. 2

Pol ska wal czy o uni j ne mi liar dyBruksela 
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Ani ta Kar wow ska

* * metro@agora.pl

*Dziś zbiór kę da rów al bo pie nię dzy,
tzw. zbiór kę pu blicz ną, mo że prze pro -
wa dzić tyl ko or ga ni za cja po za rzą do -
wa, któ ra z gó ry okre śli jej cel – mu si
być god ny po par cia. Zgo dę na każ dą
zbiór kę wy da ją urzęd ni cy. Po zmia nie
pra wa, któ rą na spot ka niu z or ga ni za -
cja mi po za rzą do wy mi za po wie dział
mi ni ster ad mi ni stra cji i cyf ry za cji Mi -
chał Bo ni, wszyst kie te prze szko dy
znik ną. Zbiór kę bę dzie mógł zor ga ni -
zo wać każ dy z nas – or ga ni za cja po za -
rzą do wa czy oso ba pry wat na. Cel
zbiór ki – do wol ny.

Zmia ny są ko niecz ne, bo pra cow ni cy
or ga ni za cji po za rzą do wych od lat na -
rze ka ją, że prze pi sy wtej spra wie są prze -
sta rza łe i utrud nia ją pra cę. Tak by ło
w2009 r. Ju rek Ow siak przy go to wy wał
XVII Fi nał WOŚP. Choć po przed nie
zbiór ki miał roz li czo ne co do gro sza,
jesz cze na trzy ty god nie przed ak cją nie
mógł do pro sić się od mi ni stra spraw we -
wnętrz nych zgo dy na ko lej ny fi nał. 

– Mi ni ster stwo ma cią gle do nas ja -
kieś za strze że nia. Uwa ża na przy kład,
że po win niś my prze wi dzieć, ile do sta -

nie my da rów, ile wy da my na sprzęt
– iry to wał się w me diach.

Na zmia ny w prze pi sach o zbiór kach
za no si ło się od mie się cy. Ale do tej po -
ry rząd za po wia dał tyl ko ich uprosz -
cze nie, a nie to tal ną de re gu la cję. – To
kwe stia bu do wa nia za u fa nia spo łecz -
ne go, mi lo wy krok. Mo że po ra, by
w róż nych dzie dzi nach pań stwo po -
zo sta ło z ty łu? – tak we dług por ta lu
Ngo.pl uza sad niał re wo lu cyj ne zmia -
ny rzą du mi ni ster Bo ni.

Or ga ni za cje po za rzą do we chwa lą
pro po zy cję i przy zna ją, że tak du żej
swo bo dy się nie spo dzie wa ły. Cie szą
się, że z de re gu la cji sko rzy sta ją prze -
de wszyst kim ma łe or ga ni za cje. Dziś
wie le z nich nie urzą dza zbió rek tyl -
ko dla te go, że prze ra sta ją je for mal -
no ści. 

– De re gu la cja wy zwo li do bro czyn -
ność, wzmoc ni ini cja ty wy spo łecz ne
i uła twi pra cę tak że ma łym or ga ni za -
cjom. Bez ogra ni czeń bę dą mog ły
szyb ko re a go wać na po ja wia ją ce się
prob le my – tłu ma czy Ma rek Wła dy ka
ze Sto wa rzy sze nia Klon/Ja wor.

Już w cza sie kon sul ta cji spo łecz -
nych pro jek tu po lu zo wa nia prze pi -
sów (nie ich znie sie nia) po ja wia ły się

gło sy, że bez urzęd ni cze go nad zo ru
zbiór ki prze sta ną być dla Po la ków
wia ry god ne i lu dzie prze sta ną da wać
na nie pie nią dze. – Je stem o to spo -
koj na. Do świad cze nia wie lu in nych
kra jów po ka zu ją, że mi mo bra ku
praw nych re gu la cji lu dzie chęt nie
wspie ra ją ta kie ak cje – mó wi Ma gda -
le na Pę kac ka, dy rek tor Fo rum Dar -
czyń ców.

Po za tym bez zmian po zo sta ła by
in na za sa da: że każ dy, kto zbie ra pie -
nią dze, pod le ga kon tro li urzę du
skar bo we go. Or ga ni za cje po za rzą -
do we do dat ko wo tak że mi ni stro wi,
wła ści we mu dla pro fi lu dzia łal no -
ści, a ich spra wo zda nia fi nan so we
po win ny być pu bli ko wa ne w in ter -
ne cie.

Zda niem re sor tu ad mi ni stra cji uwol -
nie nie zbió rek spraw dzi się, je śli oby -
wa te le bę dą przy glą dać się zbie ra ją -
cym. 

– To po waż na de cy zja, któ ra ozna -
cza ła by, że pań stwo w ogó le nie in ge -
ru je w ten ob szar. Waż ne by ło by, by
oby wa te le mie li te go świa do mość
i wy ka zy wa li się czuj no ścią – mó wi
Mał go rza ta Ste i ner z re sor tu ad mi -
ni stra cji.*

ZBIE RAJ TA,
JAK CHCE TA 
Pie nią dze bę dzie mógł zbie rać każ dy i na do wol ny cel – pro po nu je rząd 
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dziś w kinach

Wód ka

w Ro sji 

jest tak dro ga, że nie 

op ła ca się jej prze my cać 

* 6

Ten weekend należy do młodych aktorek. Jessica Chastain (na zdj.) 

ściga ben Lade na, Jo an na Ku lig la ta na miot le, a Ma gda Be rus mu si do ros nąć *7-9 
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1. O co ta wal ka 

O bu dżet UE na la ta 2014-20, czy li o to,
ile po szcze gól ne pań stwa do nie go
wpła cą, a ile do sta ną, oraz na co bę dą
mog ły wy dać otrzy ma ne pie nią dze,
że by ich oby wa te le naj wię cej na tym
sko rzy sta li. Kry zys spra wił, że naj bo -
gat sze pań stwa chcia ły by wpła cić do
bu dże tu mniej, a bied niej sze (w tym
Pol ska) do stać z nie go wię cej. To
sprzecz ne in te re sy i szczyt ma wy pra -
co wać kom pro mis.

2. Ile pie nię dzy le ży na sto le,
czy li hi sto ria cięć 

Bu dżet UE na po przed nią sied mio -
lat kę (2007-13) wy no sił 994 mld eu ro.
Pier wot nie Ko mi sja Eu ro pej ska chcia -
ła, że by na stęp ny był wię kszy: 1025
mld eu ro. Ale naj więk si płat ni cy od
czer wca ze szłe go ro ku wy mu sza ją
ko lej ne cię cia w pro jek cie. Za ne go -
cja cje z pań stwa mi i przed ło że nie
kom pro mi so we go pro jek tu od po wia -
da szef Ra dy Eu ro pej skiej Her man
van Rom puy. Na po przed nim szczy -
cie UE w li sto pa dzie ub.r. za pro po -
no wał 973 mld eu ro. To i tak oka za ło
się za du żo dla Nie miec i Wiel kiej Bry -
ta nii i przy wód cy państw roz je cha li
się z ni czym.

Te raz ma ją dru gą szan sę – na trwa ją -
cym właś nie szczy cie van Rom puy ma
przed sta wić no wy pro jekt bu dże tu,
moż li wy do za ak cep to wa nia przez
wszyst kich. Wia do mo, że bę dzie to
mniej niż 973 mld eu ro. Ale o ile mniej?
I czy na cię ciach bar dziej ucier pi np.
bu do wa dróg czy na u ka? In te re sy po -
szcze gól nych państw dzie lą się na trzy
gru py, każ da for su je swo je roz wią za -
nia.

3. Szachownica z trzema
grupami państw 

Ciąć jak naj wię cej! Wiel ka Bry ta nia,

Niem cy, Ho lan dia, Au stria, Wło chy

i pań stwa skan dy naw skie żą da ją przy -
cię cia li sto pa do wej pro po zy cji van
Rom pu ya o co naj mniej 30 mld eu ro
– do 940 mld. To płat ni cy net to, czy li
wię cej wkła da ją do bu dże tu UE, niż
z nie go do sta ją. Nie po trze ba im no -
wych dwor ców czy au to strad, więc
naj wię ksze cię cia wi dzie li by w fun du -
szach na tzw. po li ty kę spój no ści, z któ -
rych pie nią dze do sta ją za póź nio ne re -
gio ny UE.

Naj głoś niej cięć żą da eu ro scep tycz -
na Wiel ka Bry ta nia (pre mier Da vid
Ca me ron za po wie dział na wet, że do
2017 r. prze pro wa dzi re fe ren dum, czy
kraj chce zo stać w Unii). Niem cy mu -
szą ją tro chę po przeć, że by za trzy -
mać Wiel ką Bry ta nię w UE. Sa ma
kan clerz Mer kel też mu si się po chwa -
lić osz częd no ścia mi przed wy bor ca -
mi, bo w tym ro ku bę dą w Niem czech
wy bo ry do Bun de sta gu. Ale nie mo -
gą zu peł nie zlek ce wa żyć in te re sów
bar dzo eu roen tu zja stycz nych władz
Pol ski i wspie ra ją cej in te gra cję eu ro -
pej ską Fran cji. 

Ciąć, ale tyl ko tro chę. Fran cja mog -
ła by się zgo dzić na bu dżet ok. 960-970
mld eu ro. Za le ży jej na tym, by nic nie

ciąć z po li ty ki rol nej (do pła ty dla rol -
ni ków), na któ rej naj wię cej ko rzy sta.
Pol ska i Fran cja mo gą się wza jem nie
po przeć.

Nie ciąć wca le al bo jak naj mniej.

Pol ska i 14 państw, któ re do sta ją naj -

wię cej z bu dże tu UE (Buł ga ria, Cze -
chy, Esto nia, Gre cja, Hisz pa nia, Lit -
wa, Ło twa, Mal ta, Por tu ga lia, Ru mu -
nia, Sło wa cja, Sło we nia i Wę gry oraz
Chor wa cja). Je sie nią 2011 r. stwo rzy -
ły nie for mal ną ko a li cję zwa ną „Przy -
ja cie le po li ty ki spój no ści”. Bo to z fun -
du szy spój no ści idą pie nią dze na za -
póź nio ną w tych kra jach in fra struk -
tu rę – do fi nan so wa nie do bu do wy
dróg, ko lei, dwor ców, lot nisk, wy po -
sa że nia szkół, szpi ta li. Je śli wi dzisz
gdzieś tab li czkę „pro jekt zre a li zo wa -
ny ze środ ków uni j nych”, na 99 proc.
za pła co no za nie go z pie nię dzy z po -
li ty ki spój no ści. To praw do po dob nie
osta t ni raz, kie dy mo że my do stać tak
du że pie nią dze na do ga nia nie Za cho -
du.

4. Czego konkretnie chce
Polska i czy to się uda 

Nasz cel to uzy ska nie 300 mld zł na po -
li ty kę spój no ści – po wczo raj szym kur -

sie by ło by to ok. 72 mld eu ro. Ta ką su -
mę PO za po wia da ła w kam pa nii wy -
bor czej i je śli pre mier Tusk przy wie -
zie z Bruk se li mniej, opo zy cja go roz -
nie sie. Tak na praw dę to li sto pa do wa
pro po zy cja van Rom pu ya by ła dla nas
ko rzyst na, bo gwa ran to wa ła nam nie -
mal że tę su mę. Nie ste ty, naj praw do -
po dob niej nie da się jej utrzy mać – mu -
si my wal czyć, by stra ty by ły jak naj -
mniej sze. 

Z wczo raj szych prze cie ków z Bruk -
se li wy ni ka ło, że ma my spo re szan se
na suk ces: van Rom puy roz wa żał po -
dob no cię cie bu dże tu o ko lej ne 15 mld
eu ro. To ozna cza ło by, że Pol ska jest za -
gro żo na utra tą oko ło mi liar da. To i tak
był by nie sły cha ny suk ces – by li byś my
jed nym z nie licz nych kra jów, któ re
w no wym bu dże cie do sta ną na spój -
ność wię cej niż w sied mio lat ce 
2007-13 (68 mld eu ro).

Ale coś za coś. Praw do po dob nie mu -
sie li byś my za pła cić za to po li ty ką rol -
ną. W li sto pa dzie van Rom puy da wał
nam na nią 30 mld eu ro, ale po cię -
ciach, któ rych do ma ga się pre mier
Wiel kiej Bry ta nii Da vid Ca me ron, by -
ło by tyl ko 10 mld. Po li ty ka rol na to nie
tyl ko do pła ty bez poś red nie dla rol ni -

ków. Z niej fi nan su je się np. bu do wę
ka na li za cji, świet lic wiej skich, do stęp
do in ter ne tu, za le sia nie i in ter wen cje
ryn ko we.

Na sza skład ka do bu dże tu UE sza -
co wa na jest na ok. 30 mld eu ro (każ -
dy kraj wpła ca 0,73 proc. do cho du na -
ro do we go brut to, nie któ re pań stwa
jak Wiel ka Bry ta nia wy ne go cjo wa ły
so bie spe cjal ne ra ba ty).

5. Jak to zro bić, by każ dy miał
suk ces 

Je śli przy wód cy państw osią gną po -
ro zu mie nie, każ dy bę dzie chciał ogło -
sić w swo im kra ju suk ces. Jak to zro -
bić, że by jed ni mo gli po wie dzieć, że
za osz czę dzi li, a in ni, że za ro bi li?

Van Rom puy naj praw do po dob niej
za pro po nu je zwię ksze nie uni j ne go
de fi cy tu. Ofi cjal nie nikt się do de fi -
cy tu nie przy zna, ale jest spo sób, aby
go za ma sko wać w księ go wo ści. To róż -
ni ce mię dzy bu dże to wy mi „zo bo wią -
za nia mi” i „płat no ścia mi”. Te pier -
wsze to kwo ty obie ca ne na uni j ne in -
we sty cje, a te dru gie to ży we pie nią -
dze re fun do wa ne przez Bruk se lę.
W hi sto rii Unii róż ni ca mię dzy zo bo -
wią za nia mi i płat no ścia mi wy no si

śred nio 5-6 proc., bo mię dzy obiet ni -
cą a re fun da cją mi ja pa rę lat, a cza -
sem kra je UE nie po tra fią za ab sor bo -
wać fun du szy z po li ty ki spój no ści,
czy li zo bo wią za nie ni gdy nie sta je się
płat no ścią. Zo bo wią za nia li czo ne są
co sie dem lat, a płat no ści co dzie więć,
jest więc spo re po le do ma ni pu la cji
sta ty stycz nych.

Z wczo raj szych prze cie ków wy ni ka -
ło, że van Rom puy za pro po nu je ob -
cię cie swej li sto pa do wej pro po zy cji
o „za led wie” 15 mld eu ro w zo bo wią -
za niach, lecz o ok. 30 mld eu ro w płat -
no ściach. Pre mier Ca me ron, kan clerz
Mer kel i przy wód cy państw skan dy -
naw skich mo gli by sprze dać to swej
opi nii pu blicz nej ja ko ne go cja cyj ny
suk ces.

Ta kie roz wią za nie nie za szko dzi ło -
by zbyt nio Pol sce. Ale za po wia da ło by
co rocz ne awan tu ry w Bruk se li mię -
dzy Ra dą UE, Ko mi sją Eu ro pej ską i eu -
ro par la men tem o cząst ko we bu dże ty
rocz ne.

6. Co utną 

Głów ną ofia rą pad nie za pew ne nie lu -
bia ny przez Pol skę fun dusz Łą cząc Eu -
ro pę, któ ry ma fi nan so wać ba da nia
na u ko we, po nad gra nicz ne pro jek ty
w trans por cie czy ener gii, pro gra my
mo bil no ści stu den tów i pra cow ni ków.
Van Rom puy za rze kał się, że nie na ru -
szy kwot na pro gram wy mian stu den -
ckich Eras mus.

Fun du sze na ba da nia i wiel kie mię -
dzy na ro do we pro jek ty (np. na sy -
stem na wi ga cji sa te li tar nej Ga li leo)
i tak mia ły uros nąć naj bar dziej:
w po przed nim bu dże cie wy no si ły
91 mld eu ro, a w li sto pa do wej pro -
po zy cji van Rom pu ya aż 139 mld.
Fun du sze na spój ność mia ły spaść
z 354 do 320 mld eu ro.

7. Europarlament grozi
szczytowi 

Je śli przy wód cy państw się do ga da -
ją, to nie za my ka spra wy. Usta le nia
szczy tu mu si jesz cze na wios nę
przy jąć eu ro par la ment – „za” mu si
być po nad po ło wa iz by bez wzglę du
na licz bę uczest ni ków gło so wa nia.
A eu ro par la ment sprze ci wia się cię -
ciom i gro zi we tem, je śli bę dą za du -
że. 

8. Co, je śli się nie do ga da ją? 

Na pro jekt bu dże tu mu szą się zgo -
dzić przy wód cy wszyst kich 27 państw
UE. Je śli nie, prze wod ni czą cy Ra dy
Eu ro py Her man van Rom puy zwo ła
wios ną ko lej ny szczyt. Je śli przy wód -
cy państw nie do jdą do po ro zu mie -
nia lub eu ro par la ment za we tu je pro -
jekt, Unia bę dzie ska za na na pro wi -
zo rycz ne bu dże ty rocz ne. Pie nią dze
bę dą, ale nikt nie bę dzie mógł nic pla -
no wać na dłuż szy czas, a ne go cja cje
bę dą po wta rza ne co ro ku. Ta kiej sy -
tu a cji tak na praw dę wszy scy wo le li -
by uni k nąć.

opr. kęs

na podstawie materiałów Katarzyny

Zachariasz i Tomasza Bieleckiego, gw

KU LI SY BI TWY O EU RO 
Czy Pol ska przy wie zie z Bruk se li 300 mld zł? Ko mu by to prze szka dza ło i dla cze go? Wy jaś nia my, o co cho dzi w to czą cych 
się właś nie ne go cja cjach w spra wie bu dże tu UE na naj bliż sze sie dem lat 

B
A
R

T
O

S
Z
 B

O
B

K
O

W
S

K
I/

A
G

E
N

C
JA

 G
A
Z
E
TA

Komitety kolejkowe po unijne dotacje 

Gdy w 2009 r. urzędy zaczęły przyjmować wnioski o unijne dofinansowanie dla małych i średnich firm na rozwój 

e-usług, ludzie stali w kolejkach po kilka dni. Pod urzędami (na zdj. tłumy przed Fundacją Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw w Warszawie) doszło do przepychanek i scen rodem z PRL, bo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

stosowało zasadę „kto pierwszy, ten lepszy”.

Pieniądze na rozwój przedsiębiorczości otrzymywaliśmy w ramach polityki spójności. W poprzednim siedmioletnim

budżecie w ramach polityki spójności dostaliśmy z UE 68 mld euro. Teraz walczymy o jeszcze więcej – ok. 72 mld

euro na lata 2014-20. To priorytet Polski w negocjacjach. Z funduszy spójnościowych dofinansowywane są budowy

dróg, kolei, dworców, wyposażenie szkół i szpitali oraz innowacje technologiczne w firmach

2

Cytat
dnia

Amu ni cja pre mie ra Tu ska
– Jestem ostrożnym optymistą, jeśli chodzi o polskie postulaty i ciągle pełen
niepokoju, jeśli chodzi o możliwość przekonania niektórych partnerów,
szczególnie Brytyjczyków, do kompromisu budżetowego – powiedział Donald
Tusk po przyjeździe do Brukseli. – Polska opowiada się za możliwie dużym,
możliwie elastycznym budżetem. Nasze stanowisko jest traktowane jako bardzo
proeuropejskie. To nam daje dodatkową amunicję w tych negocjacjach

wydarzenia
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*Ha li na Bor tnow ska, Ka ta rzy na Szy -
mie le wicz – sze fo wa Fun da cji Pa nop -
ty kon – oraz du et Pa si kow ski/Stuhr
to te go rocz ni no mi no wa ni do Na gro -
dy Ra dia TOK FM im. An ny La szuk 

Ka pi tu ła Na gro dy Ra dia TOK FM wy -
bra ła fi na li stów spoś ród 10 kan dy da -
tur wy ło nio nych w gło so wa niu re dak -
cji ra dia ze zgło szeń słu cha czy. Roz -
głoś nia przy zna swo ją na gro dę po raz
trze ci oso bie, in sty tu cji lub or ga ni za -
cji za od waż ne, nie kon wen cjo nal ne,
nie zwy kłe dzia ła nia, dzie ła lub wy po -
wie dzi, któ re w cią gu mi nio ne go ro ku
mia ły istot ny wpływ na świa do mość
spo łecz ną lub zmie ni ły pol ską rze czy -
wi stość.

W tym ro ku Na gro da otrzy ma ła imię
An ny La szuk, wie lo let niej dzien ni kar -
ki ra dia. Re dak cja chce w ten spo sób
upa mięt nić przed wcześ nie zmar łą ko -
le żan kę oraz jej od wa gę w prze ła my -
wa niu ste re o ty pów, za an ga żo wa nie,
pa sję, z ja ką po dej mo wa ła wal kę o pra -
wa czło wie ka, szcze gól nie pra wa ko -
biet i mniej szo ści.

Wrę cze nie wy róż nie nia od bę dzie
się 1 mar ca 2013.

tokfm

No mi na cje TOK FM „Rzecz pos po li ta”

Bez kar ni bez praw ka 

Po pol skich dro gach jeż dżą ty sią -

ce osób bez do ku men tów. W ubieg -

łym ro ku po li cja zła pa ła po nad 31 tys.

osób. Z tej licz by aż 26 tys., czy li ok.

80 proc., w ogó le nie mia ło pra wa ja -

zdy – wy ni ka z da nych Ko men dy Głów -

nej Po li cji. Ry zy ko ja zdy bez do ku men -

tów nie jest du że. Ten, kto ni gdy nie

zro bił pra wa ja zdy, a jeź dzi, za pła ci

500 zł man da tu.

„Ga ze ta Wy bor cza”

Rząd do ga da się 

z Koś cio łem 

Co raz bliż szy jest kom pro mis

rzą du i Koś cio ła w spra wie lik wi da -

cji Fun du szu Koś ciel ne go i za stą pie -

nia go do bro wol nym od pi sem od po -

dat ku do cho do we go. We dług „Ga ze -

ty”, obie stro ny tro chę ustą pią. Koś -

ciół bę dzie skłon ny zgo dzić się na

0,5 proc., a rząd za pew ne od stą pi

od 0,3 proc. W tej sy tu a cji Koś ciół

móg łby zy skać ok. 140 mln zł rocz -

nie, czy li wię cej niż z Fun du szu Koś -

ciel ne go.

Stu den ci ja dą 

na Wy spy 

Aż 23,5 ty sią ca Po la ków w cią gu

osta t nich pię ciu lat sko rzy sta ło z rzą -

do wych kre dy tów stu den ckich w Wiel -

kiej Bry ta nii. Do sta li 102,8 mln fun -

tów. Spła ta kre dy tu roz po czy na się

11 mie się cy po za koń cze niu stu diów.

Opro cen to wa nie – ty le, ile wy no si in -

fla cja. 

„Dzien nik Ga ze ta Praw na”

Robotnicy 

zza wschodniej granicy 

Pra co daw cy w ubieg łym ro ku za de -

kla ro wa li chęć za trud nie nia 244 tys.

osób ze Wscho du. Naj wię cej, bo

90 proc. imi gran tów za rob ko wych przy -

by ło z Ukra i ny (244 tys.). Ko lej ny mi na -

cja mi są Moł da wia nie (9,4 tys.) i Bia ło -

ru si ni (7,6 tys.). Do hi sto rii prze szedł już

mit pra cow ni ka ze Wscho du, wy ko nu ją -

ce go je dy nie pro ste pra ce fi zycz ne. Pol -

skie fir my co raz czę ściej in te re su ją się

spe cja li sta mi np. z dzie dzi ny IT czy me -

ne dże ra mi śred nie go szczeb la. 

pap

mię dzy szpal ta mi

*Kar na wał, czy li za czer pnię te z ła -
ci ny sło wo ozna cza ją ce po że gna -
nie mię sa i za po wia da ją ce Wiel ki
Post, ro bi fu ro rę na ca łym świe cie 

Na Te ne ry fie osta t ko we im pre zo wa -
nie w peł ni. Wszy scy ży ją prze mar -
szem ko lo ro we go tłu mu uli ca mi
San ta Cruz iwy bo ra mi kró lo wej kar -
na wa łu (na zdję ciu z prawej jed na
z uczest ni czek kon kur su). Na sam
ko niec kar na wa łu, czy li w śro dę po -
piel co wą, miesz kan ki ubio rą się na
czar no i w ża łob nym po cho dzie bę -
dą op ła ki wać le żą cą na ka ta fal ku ku -
kłę wiel kiej sar dyn ki, sym bo li zu ją -
cą ko niec za ba wy.

W dość ory gi nal ny dla nas spo sób
w kar na wa ło we sza leń stwo włą cza -
ją się Nie mki. Wczo raj panie za Od -
rą ła pa ły za no ży czki i ob ci na ły mę -
żom kra wa ty. Nie tyl ko mę żom! Ru -
szy ły też z no ży czka mi na miej skie
pa ra dy i wdzie ra jąc się do ra tu szy
(na zdję ciu z lewej im pre za w Ko lo -
nii) ob ci na ły kra wa ty urzęd ni kom.
W ten spo sób sym bo licz nie prze -
jmu ją wła dzę nad mia sta mi. mi sta

To ko bie ty rzą dzą kar na wa łem!
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Pus sy Riot pi szą do Stras bur ga 

Człon ki nie ro syj skiej pun kroc ko wej gru -

py Pus sy Riot zło ży ły w Eu ro pej skim

Try bu na le Praw Czło wie ka w Stras bur -

gu za ża le nie na na ru sze nie ich fun da -

men tal nych praw w cza sie pro ce su

w Ro sji. Ad wo kat ka Iri na Chru no wa

spre cy zo wa ła, że skar ga do ty czy na ru -

sze nia w cza sie pro ce su Eu ro pej skiej

Kon wen cji Praw Czło wie ka, gwa ran tu ją -

cej wol ność oso bi stą, wol ność sło wa

i pra wo do spra wie dli we go pro ce su.

Ko lej ne groź by Ko rei 

Ko rea Pół noc na za gro zi ła, że wy co fa się

z pro wa dzo nej wspól nie z Ko reą Po łud -

nio wą stre fy eko no micz nej i prze kształ ci

ją w ob szar zmi li ta ry zo wa ny, je śli Se ul

za sto su je tam mię dzy na ro do we san kcje

wpro wa dzo ne po pół noc no ko re ań skiej

pró bie ra kie to wej. Kom pleks prze my sło -

wy w Ka e song to po łą cze nie ta niej si ły

ro bo czej z Ko rei Płn. z po łud nio wo ko re -

ań skim ka pi ta łem i tech no lo gia mi. 

pap 

na pew no waż ne

* „Nie za my ka my szkol nych bib lio -
tek, chce my je wzmoc nić” – na pi sa -
ło do „Me tra” Mi ni ster stwo Ad mi ni -
stra cji i Cyf ry za cji 

We wczo raj szej ga ze cie in for mo wa -
liś my o za ska ku ją cym pro jek cie zmian
w za ło że niach do usta wy o po pra wie
wa run ków świad cze nia usług przez
jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go.
Cho dzi o za pis, któ ry wpro wa dza

„moż li wość wy ko ny wa nia za dań bib -
lio te ki szkol nej przez bib lio te kę pu -
blicz ną”. We dług na u czy cie li i bib lio -
te ka rzy mo że on spo wo do wać wy rzu -
ce nie ksią żek ze szkół. Ar tur Ko zio -
łek, rzecz nik MAC, za pew nia, że bib -
lio te ki po zo sta ną w szko łach, bo za -
pew nia to usta wa o sy ste mie oświa ty.
„Chce my je dy nie, aby by ła moż li wość
fun kcjo no wa nia w szko le bib lio te ki
szkol nej i pu blicz nej, je śli wła dze gmi -
ny zde cy du ją się na ta kie roz wią za -
nie. Zmia na poz wo li re a li zo wać usłu -
gi nie tyl ko dla uczniów, ale sze rzej,
dla lo kal nej spo łecz no ści” – pi sze
rzecz nik mi ni ster stwa. ab 

Nie za my ka ją
szkol nych bib lio tek 

Praca dodatkowa 

w branży finansowej! 

Wysokie zarobki! 

Bezpłatnie szkolenia!  
Mile widziani: emeryci, renciści, 

osoby pracujące, studenci, uczniowie.

Zadzwoń 660 745 568
32292300

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

Pożyczki bez BIK.

Masz problem w Banku?

Dzwoń: 668 681 902668 681 902

Bezpieczne pożyczki 
32292303

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

32301467

31865994

WYPRZEDAŻ KREDYTÓW 
æ æ DLA KAŻDEGO COŚ KREDYTOWEGO od 200 zł do 1500 zł.
æ æ POŻYCZKA 10 tys. zł bez bik
æ æ CHWILÓWKI w 15 min do 2000 zł

Kredyty Bankowe w 15 min, 
Gotówkowy do 100 tys., Konsolidacyjny 200 tys.
Z A P R A S Z A M Y : Pon.-Pt.: 9.00-18.00 

Tel. 22 890 72 35, 504-128-394 ul. Żelazna 74 
32297129

gotó wka 
w 15 min.

ZADZWOŃ TERAZ 536-586-264 

CHWILÓWKI do 2000 zł
POŻYCZKI do 7000 
BEZ SPRAWDZANIA W BIK
POŻYCZKI BANKOWE GOTÓWKOWE
POŻYCZKI BANKOWE KONSOLIDACYJNE
JEDNA NIŻSZA RATA  

32297131

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń: 

668 681 912668 681 912

Profi Credit
32299937

32260446

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

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

$

$

$

$

$

$

32299519

Centrum Kształcenia

Ustawicznego Nr 1 w Warszawie
sekretariat@cku1.edu.pl :

www.cku1.edu.pl

PROWADZI ZAPISY
do L.O. 

dla Dorosłych
na sem. od 1 do 5

oraz 

na intensywny kurs
przygotowujący 

do matury 
na maj 2013 r.

32287473

R E K L A M A
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Imieniny obchodzą: Piotr, Żaklina

Jak On wy glą dał?

Lu bię tu od no to wy wać świę ta, choć by

na wet po mniej sze, więc za cznę od wia -

do mo ści, że wspo mi na my dziś gdzie nie -

gdzie Naj święt sze Ob li cze Je zu sa.

Jak On wy glą dał? Wiel cy lu dzie nie raz

nie róż nią się na ze wnątrz ni czym od nie -

wiel kich. Po stu ra u nich zwy czaj na, na -

wet i twarz nie mal tu zin ko wa. Nie mniej

bi je od nich ja kiś ma je stat, chy ba nie tyl -

ko z ob li cza. Któ ryś król ru muń ski cze -

kał na wi zy tę Pił sud skie go dość lek ce -

wa żą co, ale gdy Mar sza łek wszedł, mo -

nar cha od ru cho wo sta nął na bacz ność.

My ślę, że po dob nie by ło z Je zu sem. 

Lu bię też od no to wy wać książ ki. Uka za -

ła się wze szłym ro ku wwy daw nic twie je -

zu i tów WAM na stęp na rzecz o Ca łu nie

Tu ryń skim. Dzie ło wło skiej uczo nej Bar -

ba ry Fra le zwie się po pol sku „Ca łun Je -

zu sa Na za rej czy ka” i trak tu je ów te mat

bar dzo ob szer nie, ale rów nie cie ka wie.

Głów na spra wa tam to led wie wi docz ny

na pis na re lik wii, któ ry da -

je się od czy tać ja ko właś nie

„Je zus Na za reń ski”. Pa sjo na tów syn do -

lo gów na ma wiam na tę lek tu rę (do bre

tłu ma cze nie bar dzo ją uła twia), a sam

so bie my ślę, czy gdy bym spoj rzał na ów

szcze gól ny wi ze ru nek (we dług pani Fra -

le oczy wi ście praw dzi wy) w sa mym ory -

gi na le, nie ma któ rąś re pro duk cję, miał -

bym uczu cie ja kie goś z Nim kon tak tu.

jan.tur nau@ago ra.pl

jan tur nau.blox.pl

Jan Tur nau 

do
młodych

* – Gdy Wan da No wic ka zre zy gnu -
je z fun kcji wi ce mar szał ka Sej mu,
po prze my An nę Grodz ką – twier dzą
po li ty cy PO 

– Nie bę dzie my ni ko go si łą trzy mać
– mó wi ła wczo raj wi ce sze fo wa klu bu
PO Iwo na Śle dziń ska-Ka ta ra siń ska.
– Je śli bę dzie gło so wa nie nad od wo -
ła niem Wan dy No wic kiej, bę dzie my
gło so wa li prze ciw ko. Je śli pani No -

wic ka zło ży re zy gna cję, to bę dzie zu -
peł nie in na spra wa. Wte dy po prze -
my An nę Grodz ką. Nie cho dzi nam
o kwe stie per so nal ne, ale je steś my
prze ciw ko gier kom Ja nu sza Pa li ko ta
– po wie dzia ła Śle dziń ska-Ka ta ra siń -
ska.

De cy zję o gło so wa niu prze ciw ko
od wo ła niu No wic kiej pod jął we wto -
rek klub PO. Grze gorz Sche ty na, wi -
ce szef PO, oce nił wczo raj w ra dio -

wej „Trój ce”, że nie ro zu mie tej de -
cy zji. W je go opi nii każ dy klub ma
pra wo wska zy wać do Pre zy dium Sej -
mu po li ty ków, któ rzy go re pre zen -
tu ją.

– Grze gorz Sche ty na ma ra cję.
Klub ma pra wo de sy gno wać swo je -
go kan dy da ta i de sy gno wał panią
Wan dę No wic ką. Z na sze go pun ktu
wi dze nia – w kon tek ście prac Sej mu
– nie sta ło się nic ta kie go, co uza sad -

nia ło by od wo ła nie No wic kiej – sko -
men to wa ła Śle dziń ska-Ka ta ra siń -
ska.

Sejm zaj mie się wnio skiem klu bu
RP o od wo ła nie No wic kiej dziś. Tusk
za pew nił, że nie zna po li ty ków Plat -
for my, któ rzy mie li by prob lem z gło -
so wa niem na Grodz ką ze wzglę du
na jej sek su al ność. – Nie ma żad ne -
go po wo du, że by ktoś, kto jest trans -
sek su a li stą, nie mógł peł nić waż nych

fun kcji w pań stwie – oświad czył szef
rzą du. 

Ja nusz Pa li kot, szef RP, py ta ny
o prze bieg dzi siej sze go gło so wa nia
przy pom niał, że No wic ka obie ca ła
pod czas po sie dze nia pre zy dium klu -
bu RP, że je śli Sejm jej nie od wo ła, sa -
ma zre zy gnu je z fun kcji. – Je śli te go nie
zro bi, to bę dzie my mie li po czu cie klę -
ski, po raż ki, za wo du. Ja się nie bo ję
prze gry wać w ta kich spra wach – na
coś się umó wi liś my, ktoś za wie dzie,
to trud no, my sta wi my te mu czo ło
– oświad czył. pap

Dziś sej mo we gło so wa nie nad wi ce mar szał kiem Ru chu Pa li ko ta 

* Że gla rze z Ma zur po pły ną łód ką
do War sza wy, by na głoś nić po mysł
bu do wy no wej dro gi wod nej, któ ra
mia ła by po łą czyć ma zur skie je zio ra
z Ka na łem Au gu stow skim 

Or ga ni za tor rej su Ar tur Tom kie wicz
już opra co wał plan wy pra wy, któ ra
z ma zur skich je zior bę dzie wio dła rze -
ka mi Pi są, Na rwią, a na stęp nie Wi słą.
Wy pra wa od bę dzie się, gdy na je zio -
rach stop nie je lód.

Że gla rze swój rejs chcą w ca ło ści od -
być na ło dzi ża glo wej ty pu ome ga, któ ra
zo sta ła wy pro du ko wa na w 1956 r. 

Do ło dzi za ło ga za mie rza za pa ko wać
„ma zur ską wa łów kę”, czy li wę go rze
i sę ka cze oraz pla ny no wej dro gi wod -
nej, któ ra ma po łą czyć Wiel kie Je zio -
ra Ma zur skie z Ka na łem Au gu stow -
skim.

– Te przy sma ki za mie rza my po da ro -
wać po li ty kom, pod czas spot ka nia,
o któ re za bie ga my. Chce my im przy -
pom nieć o Ma zu rach i po in for mo wać,
że no wa dro ga wod na bę dzie praw dzi -
wym ok nem na świat – po wie dział
Tom kie wicz. pap 

Ma zu rzy pły ną 
do sto li cy

Ali cja Bo bro wicz

* metro@agora.pl 

*Ta ką luk su so wą opie kę ma ją za pew -
nio ną m.in. ucznio wie kla sy IIa w gim -
na zjum nr 3 w Ru dzie Ślą skiej. Szko ła
od wrześ nia wpro wa dzi ła pi lo ta żo wo
me to dę tzw. tu to rin gu wy cho waw cze -
go. Co to ozna cza? W szko le nie ma go -
dzin wy cho waw czych. Za miast te go
każ dy z na u czy cie li raz w mie sią cu spo -
ty ka się z trój ką lub czwór ką uczniów,
któ rych ma pod opie ką. Raz w ty god -
niu każ de mu mu si po świę cić mi ni -
mum kwa drans, by po roz ma wiać z nim
w czte ry oczy. Nie ma też kla sycz nych
wy wia dó wek, pod czas któ rych wciś -
nię ci w ław ki ro dzi ce wy słu chu ją
o prob le mach i suk ce sach wszyst kich
uczniów. Są spot ka nia in dy wi du al ne,
i to za wsze w obec no ści dziec ka. 

– Wy cho waw ca, któ ry opie ku je się
po nad dwu dziest ką uczniów, nie

wszyst ko wy ła pie. Tu tor ma trój kę.
Wie, ja kie uczeń ma oce ny czy prob -
le my szkol ne, ale też, co się dzie je w je -
go do mu czy w re la cjach z ró wieś ni -
ka mi. Wszyst ko się opie ra na roz mo -
wie i za u fa niu – mó wi Agniesz ka Zy -
dor czak, któ ra na mó wi ła swo ja szko -
łę na ta ką zmia nę. Po lo nist ka też mia -
ła opie ku na na stu diach. Kie dy szko -
ła do sta ła za pro sze nie na szko le nie dla
tu to rów, zgło si ła się. Uda ło jej się na -
mó wić do współ pra cy ko le żan ki – na -
u czy ciel ki. 

A ucznio wie? – Po trze bu ją się wy ga -
dać. Na spot ka nia z tu to rem nie mu -
szą przy cho dzić, a jed nak to ro bią – mó -
wi na u czy ciel ka. Sa ma w ub. ro ku za -
pro po no wa ła uczniom tak że in ną, me -
ry to rycz ną po moc. Zo sta ła tu tor ką
jed nej z uczen nic, któ ra ma rzy o tym,
by zo stać pi sar ką. Spo ty ka ją się re gu -
lar nie i oma wia ją tek sty dziew czy ny.
Wspól nie usta la ją ko lej ne za da nia. Ile

kosz tu je ta ki pro gram? W Ru dzie Ślą -
skiej – nic. Na u czy cie le spo ty ka ją się
z ucznia mi w ra mach swo ich dwóch
do dat ko wych go dzin ty god nio wo
(tzw. kar cia nych). 

Szkół jak to ślą skie gim na zjum
w ca łym kra ju jest na ra zie kil ka dzie -
siąt (po je dyn cze pla ców ki m.in.
w Czę sto cho wie, Płoc ku, Tcze wie,
War sza wie). Wy jąt ko wy jest Wroc -
ław, gdzie ca ły po mysł się uro dził
i gdzie da li się do nie go prze ko nać
urzęd ni cy. Miej ski wy dział edu ka cji
zde cy do wał się wy pła cać tu to rom
do da tek mo ty wa cyj ny (tak jak wy -
cho waw cy) – 170 zł. Pro gram ist nie -
je tu od 2008 r.  i dziś dzia ła już
w 28 szko łach (w wię kszo ści gim na -
zjach). – Ucznio wie mó wi li: „Oka za -
ło się, że na u czy ciel to też czło wiek”
– mó wi dr Ma ria Sit ko z In sty tu tu Pe -
da go gi ki Dol no ślą skiej Szko ły Wyż -
szej. Z jej ba dań wy ni ka, że roz mo -

wy z tu to rem po mog ły uczniom (ich
sło wa): do ko nać wy bo rów, pla -
no wać dzień, wziąć się do na u ki,

mniej się wsty dzić, prze żyć
trud ne chwi le. 

– We Wroc ła wiu tu to ring szkol ny ma
już mar kę. Ro dzi ce, któ rzy wy bie ra ją
gim na zjum, do py tu ją, czy szko ła ma
ta ki pro gram – do da je dr Sit ko.

Czy ta ki spo sób wy cho wy wa nia
uczniów ma szan se przy jąć się we
wszyst kich szko łach? 

– Nie chciał bym, że by Mi ni ster stwo
Edu ka cji na ka za ło to od gór nie. Tyl ko
nie szczę ście by z te go by ło. Na u czy -
cie le mu szą sa mi chcieć wejść w no -
wą ro lę – mó wi Je rzy Tar czyń ski, pre -
zes Ko le gium Tu to rów, któ re szko li na -
u czy cie li z ca łej Pol ski. 

A dr Sit ko do da je: – Na u czy cie le to
ma ło, mu szą po móc urzęd ni cy. A ci,
nie ste ty, krę cą gło wą, kie dy sły szą o do -
dat ko wych pie nią dzach. *

Tu tor lep szy od wy cho waw cy
Je den na u czy ciel opie ku je się trze ma ucznia mi – ta ki eks pe ry ment pro wa dzi kil ka dzie siąt pol skich szkół 

Oferujemy dla Ciebie, szybkie i proste rozwiązania, z minimum formalności, 
na sfinansowanie zakupu domu lub mieszkania. 
Nas nie interesuje twoja historia kredytowa.

INFOLINIA 801 98 98 28
Zadzwoń lub odwiedź stronę internetową i wypełnij formularz zgłoszeniowy 
– ODDZWONIMY do Ciebie i przedstawimy ofertę stworzoną na Twoje potrzeby.; 

www.inversiogroup.com

Z NAMI RODZINA BĘDZIE NA SWOIM
FINANSOWANIE TWOICH MARZEŃ O WŁASNYM 'M'

Przykładowa rata miesięczna wyliczona od 100 tys. zł wartości nieruchomości, 
uwzględniając 20 % wkładu własnego rozłożona na 240 miesięcy/20 lat, wynosi: 638,75 PLN

32298527
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* Gwał tow nie spa dła ilość al ko ho -
lu prze wo żo ne go nie le gal nie do Pol -
ski z Ro sji. Zda niem cel ni ków win -
ne są pod wyż ki cen trun ków

W 2012 r. fun kcjo na riu sze ol sztyń -
skiej Iz by Cel nej za trzy ma li 10 tys.
li trów wód ki i spi ry tu su bez pol skich
zna ków ak cy zy. Tyl ko 360 li trów z te -
go cel ni cy zna le źli na gra ni cy. Resz -
ta po cho dzi z ak cji w głę bi Pol ski, np.
z ba za rów, gdzie han dla rze sprze da -
wa li nie le gal ny al ko hol.

10 tys. li trów to o 3 tys. li trów mniej
niż zatrzymano rok wcześ niej i 6 tys.
li trów mniej niż w 2010 r. Ten den cję
spad ko wą jesz cze bar dziej wi dać, gdy
po rów na my obec ną sy tu a cję z tym,
co dzia ło się na po cząt ku wie ku.
W 2001 r. al ko hol w Pol sce był dro gi.
W Ro sji kosz to wał trzy ra zy mniej.
– Na gra ni cy za trzy ma liś my wte dy
pra wie 30 tys. li trów wód ki – mó wi

Ry szard Chu dy, rzecz nik pra so wy
Iz by Cel nej w Ol szty nie. 

Cel ni cy są prze ko na ni, że w naj bliż -
szych mie sią cach han del wód ką z Ro -
sji mo że ustać zu peł nie. Wszyst ko
z po wo du ko lej nych pod wy żek za
pol sko-ro syj ską gra ni cą. Tam tej sze
mi ni mal ne ce ny al ko ho lu – któ re ma -
ją być spo so bem na wal kę z al ko ho -
liz mem – są usta la ne przez pań stwo.
Po raz pier wszy wpro wa dził je pre -
zy dent Dmi trij Mied wie diew
w 2010 r. Wcześ niej naj tań sza wód -
ka kosz to wa ła w prze li cze niu 5 zł za
pół li tra. Po re wo lu cji Mied wie die wa
już 8 zł.

Od No we go Ro ku we szła w ży cie ko -
lej na pod wyż ka, naj wyż sza od lat. 

– Ro sja nie ją od czu li – przy zna je To -
masz Omań ski, za ło ży ciel Po lo nij ne -
go Cen trum w Ka li nin gra dzie, któ ry
od 20 lat miesz ka w Ro sji. – Obec nie
w Ka li nin gra dzie pół li tra śred niej ja -

ko ści wód ki kosz tu je w prze li cze niu
22-30 zł, czy li ty le, co w Pol sce. 

– Je śli doj dzie do sy tu a cji, że z Ro sji
do Pol ski nie bę dzie prze my ca na wód -
ka, uznam, że nad szedł praw dzi wy ko -
niec świa ta – do da je Ry szard Chu dy.
– Ma my sy gna ły, że te raz Ro sja nie wo -
żą al ko ho le z Pol ski, zwłasz cza droż -
sze, bo ich ce na u nas jest niż sza.

Z in for ma cji prze ka zy wa nych so bie
na fo rach in ter ne to wych przez han dla -
rzy jeż dżą cych do Ka li nin gra du wy ni -
ka jed nak, że han del nie ustał zu peł nie. 

– Sy tu a cja jest o ty le ku rio zal na, że do
Pol ski naj czę ściej prze my ca ny jest al -
ko hol, któ re go w Ka li nin gra dzie ra czej
się nie pi je ze wzglę du na sła bą ja kość.
Ce na bu tel ki ta kiej wód ki wy no si oko -
ło 8-9 zł – do da je To masz Omań ski.

Na dal naj po pu lar niej szy mi wśród
Po la ków to wa ra mi z ob wo du ka li nin -
gradz kie go są pa li wo i pa piero sy.

pp, ps, gw

Wód ka z Ro sji za dro ga na prze myt 

* Kil ka dzie siąt lat te mu by ła tu taj
pral nia. Te raz na 15 m kw. pod da -
sza zmie ści ły się ła zien ka, kuch nia
i sy pial nia stu den ta Krzysz to fa No -
wa ka 

Sie dem kro ków od wej ścia miesz ka -
nie się koń czy. Na an tre so lę (5 m kw.)
pro wa dzi me ta lo wa, skła da na dra -
bin ka. Na prze ciw wej ścia dwa ma łe
ok na.

Za miast du żej sza fy obok wej ścia
drą żek na ko szu le i swe try. 

Kie dy Krzy siek wpro wa dzał się tu
we wrześ niu 2011 ro ku (do Wroc ła wia
przy je chał na stu dia, wcześ niej miesz -
kał w Kra ko wie), na miej scu by ły tyl -
ko zie lo na le żan ka i ła zien ka ukry ta za
prze pie rze niem z pły ty. Bra ko wa ło
łóż ka, biur ka i lo dów ki. – Ca łe miesz -
ka nie jest mniej sze od po ko ju, któ ry
wcześ niej wy naj mo wa łem – mó wi.
– Ale za ko cha łem się w tym miej scu
od pier wsze go spoj rze nia.

Prze pro wadz ka za ję ła mu kil ka go -
dzin, wszyst ko zmie ści ło się w sa mo -
cho dzie naraz. Pod czas naj wię kszej
im pre zy na 15 me trach zmie ści ło się
11 osób. 

jd, gw 

Mieszkanie
wielkości
jednego pokoju 

Czwar ty, kry -

tycz ny sto -

pień za gro -

że nia la wi no -

we go ogło si li

ra tow ni cy po

sło wac kiej

stro nie Tatr

(pią ty, naj wyż -

szy sto pień,

ogła sza ny jest

wte dy, kie dy

la wi ny mo gą

nisz czyć np.

schro ni ska

i dro gi). W pol -

skich gó rach

obo wią zu je

trze ci sto pień,

ale za gro że nie

mo że wzros -

nąć. Na Ka -

spro wym Wier -

chu le ży

170 cm 

śnie gu  

zasypane Zakopane
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*Mo to cy klów ki al bo z an giel ska bi -
ke ry tra fi ły w tym se zo nie do ko bie -
cych szaf. Są wy god ne i mod ne za -
ra zem. A po nie waż z mo dą nie dys -
ku tu je my, to tyl ko pod po wia da my,
z czym je no sić

Bi ke ry na sa lo ny wpro wa dził Ja mes
De an już w la tach 60. XX w. Ich po wrót
za wdzię cza my Kar lo wi La ger fel do wi,
któ ry wy ko rzy stał je w ko lek cji Cha nel
na je sień-zi mę 2012/2013. 

Praw do po dob nie za in spi ro wa ła go
po stać Lis beth Sa lan der, bo ha ter ki
książ ki Stie ga Lar sso na „Męż czyź ni,
któ rzy nie na wi dzą ko biet”, któ rą wame -

ry kań skiej ekra ni za cji za gra ła Ro o ney
Ma ra. Sa lan der, ge nial na ha ker ka, w fil -
mie „Dziew czy na z ta tu a żem” jeź dzi
na mo to cy klu ubra na w czar ną, skó rza -
ną kur tkę, ob ci słe spod nie, a na no gach
ma właś nie bi ke ry. 

W skle pach bu ty wy stę pu ją w dwóch
wer sjach: z pła ską po desz wą al bo na
trzy-, cz te ro cen ty me tro wym ob ca sie.
Ich ob szer na cho lew ka op tycz nie wy -
szczu pla no gę. – Ko bie ty ma ją ce krót -
sze no gi po win ny je no sić z raj sto pa -
mi al bo spod nia mi w ko lo rze zbli żo -
nym do ko lo ru bu tów – ra dzi Ma ry sia
Szy mań ska, sty list ka plat for my i skle -
pu in ter ne to we go Da Wan da. aga pias

Mo to cy klów ki do wszyst kie go 

Z czym naj le piej ze sta wiać ta kie

bu ty? – czytaj na MetroMsn.pl
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Ma ja Sta ni szew ska
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* Go rą ca dys ku sja, ja ka znów roz -
go rza ła wo kół wię zień CIA, ilu stro -
wa na ka drem z „Wro ga nr 1”, nie po -
win na przy sło nić fak tu, że to po pro -
stu to ka wał re we la cyj ne go ki na.
Moc ne go i wcią ga ją ce go, cen ne go ja -
ko re la cja – je go twór cy sce na rzy sta
Mark Bo al i re ży ser ka Kath ryn Bi -
ge low za pew nia ją, że po wstał na pod -
sta wie opo wie ści uczest ni ków wy -
da rzeń – i ja ko świa dec two pew ne go
cza su.

„Wróg nr 1” re a li stycz nie opo wia da
o ko bie cie, któ ra wbrew oko licz no -
ściom i prze ło żo nym, a tak że cza sem
wbrew zdro we mu roz sąd ko wi, po -
sta no wi ła wy tro pić Osa mę ben La -
de na. Jest mło da, atrak cyj na i ma na
imię Maya (Jes si ca Cha sta in, od któ -
rej nie spo sób oder wać wzroku).
Zwer bo wa no ją do CIA jesz cze
w szko le śred niej. Po raz pier wszy
spo ty ka my ją w 2003 r., gdy pro sto
z sa mo lo tu z Wa szyn gto nu, jesz cze
w ele gan ckim ko stiu mie, lą du je
w tzw. black si te, czy li taj nym wię zie -
niu CIA. Prze trzy my wa ny jest tu
czło wiek, któ ry prze ka zy wał pie nią -
dze ter ro ry stom. Ze zna nia ma ją z nie -
go wy do być tor tu ry, bar dziej ele gan -
cko na zy wa ne „wzmoc nio ny mi tech -
ni ka mi prze słu cha nia”. Jest wśród
nich i nie sław ny wa ter bo ar ding, i ob -
na ża nie, i po zba wia nie snu czy ka to -

wa nie głoś ną mu zy ką. Oka zu je się,
że Maya zo sta ła przy dzie lo na do pla -
ców ki CIA w ame ry kań skiej am ba -
sa dzie w Is la ma ba dzie, sto li cy Pa ki -
sta nu, gdzie ma szu kać Osa my ben
La de na. Ra zem ze swo im par tne rem,
star szym agen tem Da nem (Ja son
Clar ke), bę dzie nie raz wra ca ła do za -
trzy ma ne go. W koń cu wy do bę dzie
z nie go in for ma cje pod stę pem. I tu,
mo im zda niem, upa da ar gu ment, ży -
wy w ame ry kań skiej dys ku sji wo kół

fil mu Bi ge low, że po chwa la on tor -
tu ry. Prze ciw nie – mo że tyl ko zmo -
bi li zo wać do sprze ci wu zwy kłych lu -
dzi, któ rym do tej po ry by ło to obo -
jęt ne. Po za tym jak na dło ni wi dać
tu, że tor tu ry są nie sku tecz ne. Pod -
da wa ny im czło wiek po wie wszyst -
ko, cze go bę dzie chciał je go opraw -
ca. Jak ten prze słu chi wa ny na py ta -
nie o dzień ty god nia, w któ rym ma
się od być za mach, wy krzy ku je po
ko lei wszyst kie. 

Je śli już „Wróg nr 1” jest cze goś po -
chwa łą, to kon sek wen cji i dą że nia
do ce lu. Od 2003 r. do 2 ma ja 2011 r.,
kie dy od dział Na vy Se als za strze lił
Osa mę ben La de na w pa ki stań skim
Ab bot ta ba dzie (za led wie 50 km od
ame ry kań skiej am ba sa dy!), Maya
zdą ży ła pod paść sze fom, stra cić
przy ja ciół, zy skać uzbro jo nych wro -
gów. Nie pod da ła się. O jej dłu giej,
wy bo i stej dro dze do ce lu opo wia da -
ją pier wsze dwie go dzi ny f il mu.
I choć wie my do sko na le, jak to
wszyst ko się skoń czy, ak cję śle dzi
się z za par tym tchem. W fi na le do -
sta je my jesz cze re kon struk cję ak cji
ko man do sów, któ rzy za bi li ben La -
de na. Wcią ga ją cą, ale tak że w ja kiś
spo sób przy gnę bia ją cą. 

Film Bi ge low zo sta wia wi dza z wie -
lo ma py ta nia mi. Nie ma w nim krzty
trium fa liz mu – oto znisz czy liś my na -
sze go „Wro ga nr 1”. Na tym po le ga
mo im zda niem je go wiel kość. Jest
świa dec twem tam te go cza su. Na po -
cząt ku Ame ry ka nie wciąż spo dzie -
wa ją się no we go ata ku, po dob ne go
do 11 wrześ nia. Gdy z cza sem on nie
na stę pu je, po wo li tra cą za pał do po -
szu ki wań sze fa Al-Ka i dy. Gdy w koń -
cu go za bi ja ją, po ja wia się pust ka. 

Świet nie za gra ny, świet nie sfil mo -
wa ny „Wróg nr 1” to o wie le wię cej
niż zdję cie gdań skie go por tu z pod -
pi sem „CIA black si te, Gdansk, Po -
land”. Mam na dzie ję, że ze chce cie
się o tym prze ko nać. *

Na tro pie ben La de na
Film oskar ża ny o pro pa go wa nie tor tur, w któ rym wy stę pu je taj ne wię zie nie CIA w Gdań sku i któ re go
twór com gro żą prze słu cha nia przed Kon gre sem. A jed no cześ nie – no mi no wa ny w pię ciu ka te go riach
do Osca ra. „Wróg nr 1” w koń cu wcho dzi do kin. I trze ba go zo ba czyć

We „Wrogu numer 1” nie sposób oderwać wzroku od Jessicy Chastain, która w filmie

tropi Osamę ben Ladena
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FILM. No mi na cje do Or łów. „Ob ła -

wa” Mar ci na Krzysz ta ło wi cza, „Je steś

Bo giem” Lesz ka Da wi da i „Po kło sie”

Wła dy sła wa Pa si kow skie go zdo by ły

naj wię cej szans na sta tu et ki

w 15. edy cji na gro dy – od po wied nio

10, 9 i 7. Sześć no mi na cji do sta ła

„Dro gów ka” Woj tka Sma rzow skie go.

Za głów ne ro le no mi no wa no: Agniesz -

kę Gro chow ską, We ro ni kę Ro sa ti, Da -

nu tę Szaf lar ską, Bar tło mie ja To pę,

Mar ci na Do ro ciń skie go i Ma cie ja

Stuh ra („Po kło sie”). Zwy cięz ców po -

zna my 4 mar ca. 

MU ZY KA. Sin fo nia dla Lu to sław -

skie go. „Kon cert na or kie strę” Wi tol -

da Lu to sław skie go i „V Sym fo nia Ko -

re ań ska” Krzysz to fa Pen de rec kie go

zna laz ły się w pro gra mie so bot nie go

wy stę pu Sin fo nii Var so vii w Fil har mo -

nii Na ro do wej. Or kie strę po pro wa dzi

Krzysz tof Pen de rec ki.

Wy stęp bę dzie fi na łem fe sti wa lu Łań -

cuch X, pre zen tu ją ce go twór czość Lu -

to sław skie go w ra mach ob cho dów

100-le cia uro dzin kom po zy to ra. 

KON CERT. Go gol Bor del lo wra ca

do Pol ski. Ży wio ło wa for ma cja z No -

we go Jor ku, łą czą ca cy gań skiego punk

rocka z reg gae, fol kiem i Orien tem, już

w czer wcu za gra w War sza wie (Sto do -

ła) i we Wroc ła wiu (Eter). Zes pół skła -

da się z oś miu imi gran tów po cho dzą -

cych głów nie z Eu ro py Wschod niej.

Szcze gól ną sła bość ma ją do Pol ski,

gdzie li der gru py przez ja kiś czas

miesz kał z ro dzi ną. Bi le ty: 90 i 110 zł

w dniu kon cer tu.

VI DEO. Sto kli pów w Mó zgu. Spe -

cja li sta od wi de o kli pów, czy li Yach

Pasz kie wicz, dziś po ka że w Byd gosz -

czy w klu bie Mózg (ul. Gdań ska 10)

sto wy bra nych przez sie bie wi de o kli -

pów. Bę dą kli py nie do stęp ne w ko mer -

cyj nych me diach i je go włas ne pra ce,

m.in. dla zes po łu Ap te ka czy Mi cha ła

Wiś niew skie go. Po czą tek o godz.

21.30; wstęp – 7 zł. pap, gw

krót ko i na te mat kultura

m
etro
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* „Post Te ne bras Lux”? Prze cież nie
bę dzie żad ne go świat ła w tu ne lu, nie
bę dzie świ tu. To ki no ze stem plem
in no ści fe sti wa lu No we Ho ry zon ty

Nie przy no si na dziei, tyl ko eks tra -
wa gan cką sa tys fak cję. Wy o braź so -
bie „An tych ry sta”, ale krę co ne go
to pią cym kra wę dzie sze ro kim
szkłem, pod kre śla ją cym to, co
w cen trum ka dru, dub lu ją cym po -
sta ci na ob rze żach. Dwie go dzi ny
w krzy wym zwier cia dle. Weź pod
uwa gę, że hi sto rię spi na klam rą ani -
mo wa ny czer wo ny sza tan, sty li zo -
wa ny na Ró żo wą Pan te rę. Osadź
opo wieść w zie le ni gó rzy ste go Mek -
sy ku. Je śli je steś we te ra nem No -
wych Ho ry zon tów, wspom nij „Ja -
pón” i „Ci che świat ło”. Znaj dziesz
się w świe cie no we go fil mu Car lo -
sa Re y ga da sa, któ ry za swą pra cę
zo stał na gro dzo ny na osta t nim fe -
sti wa lu w Can nes. 

To ki no spo łecz no-psy cho lo gicz -
ne prze two rzo ne na sen ny kosz mar.
Mi ni ma li stycz ne i skraj nie este tycz -
ne. Dla jed nych wy jąt ko we, dla in -
nych – wy jąt ko wo trud ne w od bio -
rze. Im pro wi zo wa ne, ale zło żo ne
tak, że moż na szu kać tro pów ni czym
w „Mul hol land Dri ve”. „Sza nu ję wi -
dza, sza nu ję sie bie i sza nu ję swo je
dzie ło. Był bym nie ucz ci wy, gdy bym

po da wał wam wszyst kie klu cze do
f il mu na ta cy” – mó wił w jed nym
z wy wia dów twór ca. Do „Post Te ne -
bras Lux”, w któ rym czło wiek wy -
ry wa so bie gło wę, ka tu je psa na
śmierć, uczest ni czy w or gii w po ko -
ju na zwa nym „Du champ” (wej ście
od „He gla”), nie ma uni wersalnego
ko du do stę pu. Mię dzy Bu ñu e lem
a Mon ty Py tho nem, Da vi dem Lyn -
chem a Mi kiem Le igh. Bę dzie dra -
mat ro dzin ny, re gu lar ne po rno, rug -
by w pod sta wów ce i dys ku sje bur -
żu a zji przy wi nie na mia rę Wo o -
dy’ego Al le na.

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

Sen ny kosz mar dla ko ne se rów.
Nikt nie da wam klu cza

*Po zna ją się w trud nym mo men cie,
gdy każ de wal czy z włas nym psy -
chicz nym prob le mem. Oka zu je się
jed nak, że bo ha te ro wie „Po rad ni ka
po zy tyw ne go my śle nia” mo gą po -
móc so bie na wza jem nie go rzej niż
le ki 

Pat chce wró cić do nor mal no ści po oś -
miu mie sią cach spę dzo nych w szpi ta -
lu psy chia trycz nym, gdzie le czył cho -
ro bę ma nia kal no-de pre syj ną. Te raz,
bo gat szy o wy nie sio ną z te ra pii fi lo -
zo fię po zy tyw ne go my śle nia, za wszel -
ką ce nę pró bu je od zy skać daw ne ży -
cie. Z ko lei Tif fa ny po śmier ci mę ża
sta ra się za głu szyć de pre sję sek sem.
Już od pier wszej sce ny – gdy wy mie -
nia ją się do świad cze nia mi nt. efek tów
ubocz nych le ków – wi dać, że mię dzy
tą dwój ką mu si za i skrzyć.

Por tret re la cji po mię dzy bo ha te ra -
mi zgrab nie prze cho dzi od gorz ka we -
go ko me dio dra ma tu w zde cy do wa nie
ła god niej sze re jo ny. Ale w książ ce au -
tor stwa Mat thew Qu ic ka re ży ser i sce -
na rzy sta Da vid O. Rus sell od na lazł uni -
wersalną opo wieść o róż nych, tak że
mrocz nych, od cie niach mi ło ści. Wy -
cho dzi z za ło że nia, że nor mal ność to
rzecz umow na: każ dy z nas – na wet je -
śli nie chce się do te go przy znać – ma
swo je mniej sze lub wię ksze sza leń stwa.
A spot ka ni lu dzie są nie mniej waż ni
dla wy le cze nia niż wła ści wie do bra na
daw ka le ków.

Ta myśl znaj du je roz wi nię cie w sce -
na riu szu: do do mu wa ria tów Pat tra -
fia tak na praw dę do pie ro po wyj ściu
ze szpi ta la. Je go oj ciec (wra ca ją cy do
for my Ro bert De Ni ro) to prze sąd ny
ha zar dzi sta. Przez prob le my z pa no -
wa niem nad so bą do stał za kaz sta dio -
no wy, więc me cze uko cha nej dru ży -
ny Phi la del phia Ea gles oglą da w te le -
wi zji. Brat Pa ta na po wi ta nie pró bu je
wy pro wa dzić go z rów no wa gi, a je go
naj lep szy przy ja ciel od re a go wu je stres
w ta jem ni cy przed do mi nu ją cą żo ną,
słu cha jąc w ga ra żu Me tal li ki. Chy ba
tyl ko mat ka głów ne go bo ha te ra
(Jac ki We a ver, któ ra błys nę ła w „Kró -
le stwie zwie rząt”) spra wia wra że nie
opa no wa nej.

Kre a cje De Ni ro i We a ver zo sta ły do -
ce nio ne no mi na cja mi do Osca rów
(„Po rad nik po zy tyw ne go my śle nia”
zgar nął ich aż osiem), jed nak pier wsze
skrzyp ce gra ją Bra dley Co o per z Jen -
ni fer La wren ce. Co o per, któ ry od pew -
ne go cza su szu ka cie ka wsze go re per -
tu a ru, cał kiem nie źle ra dzi so bie z ro -
lą szcze re go do bó lu Pa ta, ale to 22-let -
nia La wren ce – go dzą ca w po sta ci Tif -
fa ny emo cjo nal ne skraj no ści – krad -
nie mu wię kszość scen. Dzię ki tej
czwór ce oraz re ży ser skie mu wy czu -
ciu Da vi da O. Rus sel la „Po rad nik po -
zy tyw ne go my śle nia” mo że po dzia -
łać na nie któ rych jak jed no ra zo wa te -
ra pia. 

Piotr Gusz kow ski

Dwo je do po praw ki 

* * Nam Jo an na Ku lig opo wia da
o tym, jak zo sta ła wiedź mą bez oka,
czym się róż ni „Szan sa na suk ces”
od „Ido la” i jak no we tech no lo gie po -
ma ga ją mło dym ak tor kom

Jak zo sta łaś cza row ni cą? 

– Dzię ki nie miec kim spe cja list kom od
ca stin gu, któ re po zna łam w cza sie pra -
cy nad „Za gu bio nym cza sem” An ny
Ju sti ce. Za pro si ły mnie do Ber li na na
spot ka nie z pro du cen ta mi i re ży se -
rem „Han sel i Gre tel: Łow cy cza row -
nic”, a trzy dni póź niej za dzwo ni ły, że
mam ro lę. Jest nie du ża i je stem w niej
nie do roz poz na nia, ale to wiel ka pro -
duk cja i wiel kie prze ży cie. 
Gdzie cię szu kać na ekra nie? 

– W ro li Czer wo no wło sej wiedź my bez
oka, któ ra jest asy sten tką głów nej cza -
row ni cy gra nej przez Fam ke Jan ssen.
Mam la tek so wą ma skę, pe ru kę i so -
czew ki. Cha rak te ry za cja zaj mo wa ła
czte ry go dzi ny. La ta my na miot łach,
po ry wa my dzie ci, je steś my po ciem -
nej stro nie mo cy. 
Jak wy glą da od środ ka ko pro duk cja

za 40 mln eu ro z Je re mym Ren ne rem

i dwie ma dziew czy na mi Bon da? 

– Wszyst ko dzia ła ło jak do brze na o li -
wio na ma szy na. Wi dać, że Ame ry ka -
nie ma ją to prze ćwi czo ne. Bar dzo po -
do ba ło mi się Ba bel sberg Stu dio,
w któ rym są nie tyl ko ol brzy mie ha le
zdję cio we, ale też pra cow nie kra wiec -
kie, szew skie, tak że biu ra. To by ło wiel -
kie przed sięw zię cie, a każ da cza row -
ni ca by ła z in ne go kra ju. Ja z Pol ski, In -
grid Bol so Ber dal z Nor we gii, Pih la
Vii ta la jest Fin ką, a Fam ke Jan ssen po -
cho dzi z Ho lan dii. Mia łyś my na wet ka -
ska der kę z No wej Ze lan dii. Nie sa mo -
wi ty miks kul tu ro wy.
Nie ba łaś się la tać na miot le? 

– Ba łam się, bo mam lęk wy so ko ści,
więc kie dy wy cią ga li mnie dźwi giem
na li nie pod su fit, nie czu łam się naj le -
piej. Przez te ner wy dwa ra zy do sta -

łam w twarz od ka ska de ra – za po mi na -
łam, że mam od wró cić gło wę w dru gą
stro nę i tra fi łam pro sto pod je go rę kę. 
A ja ki jest Je re my w pra cy? 

– Pro fe sjo nal ny i we so ły. Mie liś my ze
so bą tyl ko dwie sce ny, więc wie le wię -
cej nie mo gę po wie dzieć. Ale rzu ci łam
w nie go po la nem (śmiech). 
Masz nie sa mo wi ty rok – „Spon so -

ring”, „Ko bie ta z Pią tej Dziel ni cy”, te -

raz w je den pią tek pre mie ry dwóch

głoś nych fil mów. 

– Ten rok to też mo ja uko cha na mu zy -
ka. Przy ję łam ro lę w mu si ca lu „Cho -
pin mu si umrzeć”, któ ry bę dzie miał
pre mie rę w War sza wie i Lon dy nie,
bra łam udział w kon cer cie z oka zji 60-
le cia Ra dia Wol na Eu ro pa w Gdań sku,
po tem by ły ko lę dy w Lub li nie, te raz
bę dę śpie wać w kon cer cie or ga ni zo -
wa nym przez Kan ce la rię Pre zy den ta

z oka zji ob cho dów Ro ku Ju lia na Tu wi -
ma. Za koń czy łam zdję cia do fil mu
„Sio stra”, w któ rym śpie wam szla gie -
ry z lat 60. 
To od śpie wa nia, i to w „Szan sie na

suk ces”, za czę łaś ka rie rę. 

– To był pro gram z Grze siem Tur na u -
em, mia łam wte dy 15 lat. Cho dzi łam
do szkół mu zycz nych – naj pierw pod -
sta wo wej w Kry ni cy w kla sie for te pia -
nu, po tem śred niej w Kra ko wie w kla -
sie śpie wu so lo we go. Tam ten pro gram
wy gra łam, i to się rze czy wi ście oka za -
ło mo ją szan sa na suk ces.
Dla cze go po tem zde cy do wa łaś się

iść do „Ido la”, w któ rym atmo s fe ra

nie by ła już tak przy jaz na? 

– Bo za wsze lu bi łam pro gra my mu -
zycz ne, a był aku rat ca sting w Kra ko -
wie. Stwier dzi łam, że pój dę, a jak mi
bę dą ga dać, to naj wy żej za cznę się

z ni mi kłó cić. Od stro ny mu zycz nej
– Ada sia Szta by, Eli Za pen dow skiej,
Jac ka Cy ga na – to mi się bar dzo po do -
ba ło. Ale to, że nas ubie ra no i cze sa no,
a po tem ju ry nas za te sty li za cje kry ty -
ko wa ło – to by ło nie na mo je ner wy.
Jed nak z per spek ty wy cza su do ce ni -
łam rów nież „Ido la”. Nie daw no, 10 lat
po wy stę pie, zo ba czy łam na Yo u Tu bie
jak śpie wa łam „Po go dę du cha” Han ny
Ba na szak, i je stem za do wo lo na. 
A jak to się sta ło, że zo sta łaś ak tor -

ką? 

– Zło ży łam pa pie ry na aka de mie mu -
zycz ne w Ka to wi cach i Kra ko wie oraz
na spe cja li za cję wo kal no-estra do wą
w szko le te a tral nej w Kra ko wie. Do -
sta łam się na tę osta t nią i by łam w szo -
ku. Na po cząt ku na za ję ciach ak tor -
skich nie szło mi naj le piej. Ale na dru -
gim ro ku mie liś my war szta ty z Mi ko -
ła jem Gra bow skim – przy go to wy wa -
liś my „Ope ret kę” Gom bro wi cza
w wer sji mu zycz nej. To mnie od blo -
ko wa ło i tak do brze za gra łam na eg za -
mi nie, że Gra bow ski za pro sił mnie na
ca sting do Te a tru Sta re go. To był „Sen
no cy let niej” w re ży se rii Mai Kle -
czew skiej. I tak na trze cim ro ku za czę -
łam grać w Te a trze Sta rym. Co to by -
ło... Pa mię tam, jak przy cho dzi łam na
pró by, a tam moi wy kła dow cy… Tak
się ro ze gra łam w tym przed sta wie -
niu, że na ca stin gu do mo je go pier -
wsze go fil mu „Śro da, czwar tek ra no”
ide al nie tra fi łam w po stać i do sta łam
ro lę. 
Pier wszy film i od ra zu na gro da. Ko -

goś ta kie go jak ty bra ko wa ło. 

– Uta len to wa nych ak to rów jest wie lu,
ja mia łam po pro stu du żo szczę ścia.
Po za tym już w szko le cho dzi łam na
ca stin gi, in ten syw nie szu ka łam pra cy.
Ale „Śro da, czwar tek ra no” był ma łym
fil mem, do pie ro „Spon so ring” oka zał
się szan są na to, aby być za u wa żo ną.
Mam na dzie ję, że bę dzie co raz wię cej
ta kich ko pro duk cji, któ re poz wo lą

mło dym ak to rom po ka zać się szer szej
pu blicz no ści, nie tyl ko pol skiej.
No właś nie – skoń czy ły się fe sti wa le

w Sun dan ce i Rot ter da mie, na któ -

rych po ka zy wa no „Nie u lot ne” Jac ka

Bor cu cha, w któ rych też grasz. 

– Mam w „Nie u lot nych” nie du żą ro lę,
ale to też by ło prze ży cie. Ja cek prze -
cież też jest mu zy kiem, śpie wał ope ro -
wo, je go brat kom po zy tor był na pla -
nie, mu zy ka do fil mu po wsta wa ła
w trak cie zdjęć. No i Hisz pa nia, znów
ko pro duk cja, róż ne ję zy ki, ak to rzy
z róż nych kra jów. 
Ja kie masz te raz pla ny fil mo we?

– Wy gra łam ca sting przez Sky pe’a do
fil mu z cał kiem in nej czę ści świa ta,
o któ rym jesz cze nie mo gę mó wić. No -
wo czes ne tech no lo gie wspie ra ją mło -
de ak tor ki (śmiech).
Te atr w Kra ko wie, zdję cia w Ło dzi,

w War sza wie pró by. To gdzie jest

dom? 

– Te raz w War sza wie, ale pro wa dzę
wie le do mów. Są ho te le, dom ro dzin -
ny w Mu szyn ce, 11 lat spę dzi łam
w Kra ko wie, więc tam też jest mój
dom.
Mąż z to bą jeź dzi? 

– Jeź dzi, jest re ży se rem i sce na rzy stą,
du żo ro bi my ra zem, ale też sam spo ro
pra cu je. Zro bił do ku ment dla HBO
„Mi liard szczę śli wych lu dzi” o przy go -
dzie zes po łu Bay er Full w Chi nach. No
i jest też mu zy kiem.
To ile masz wa li zek? 

– Trzy. Ale wszyst ko je stem w sta nie
zmie ścić w jed nej, ta ki śli ma czy do -
mek. 
A nie my ślisz o tym, że by so bie zro bić

przer wę? 

– Ro bię so bie przer wy, ale nie dłu gie.
Ale prob lem w mo im za wo dzie jest ta -
ki, że jest się za leż nym od in nych i za -
zwy czaj jest tak, że al bo nic się nie
dzie je, al bo wszyst ko na raz. Wo lę ten
dru gi stan. 

Roz ma wia ła Ma ja Sta ni szew ska

Ca ły rok z Jo an ną Kulig 
Dla aktorki to było niezwykłych 12 miesięcy. Po głośnym „Sponsoringu”, w którym zagrała z Juliette Binoche, 
była „Kobieta z Piątej Dzielnicy”, gdzie partnerowała Ethanowi Hawke. Dziś do kin wchodzą dwa kolejne filmy z jej udziałem
– straszna bajka o Jasiu i Małgosi, czyli „Hansel i Gretel: Łowcy czarownic” oraz „Nieulotne” 
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na planie

spotkała się
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Binoche

i Ethanem

Hawke.

Od dziś

zobaczymy ją

w dwóch
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międzynarodowy

ch projektach.

– Mam 

po prostu

szczęście

– mówi młoda

aktorka
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Oboje dostali 
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do Oscara
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Ja cek Bor cuch, twór ca „Wszyst ko, co
ko cham”, snu je na ekra nie hi sto rię pa -
ry pol skich stu den tów – Mi cha ła i Ka ri -
ny, któ rzy za ko chu ją się pod czas wa ka -
cyj nej pra cy w Hisz pa nii. Bez tro ska nie
trwa jed nak dłu go. Dra ma tycz ne wy -
da rze nie, o któ rym obo je nie bę dą po -
tra fi li za pom nieć, po ło ży się cie niem
na ich wza jem nych re la cjach. Za głu sza -
nie świa do mo ści ma, nie ste ty, swo je
kon sek wen cje. – Czy kil ka se kund – re -
al nych ipo li czal nych - mo że mieć wpływ
na na sze ży cie…? – za sta na wia się re ży -
ser. Je go naj no wszy film ze brał do bre
re cen zje po pre mie rze na Sun dan ce
i wró cił z Park Ci ty z na gro dą za naj lep -
sze zdję cia dla Mi cha ła En gler ta.

Z Ma gdą Be rus 

roz ma wia Piotr Gusz kow ski 

Two ja przy go da z ak tor stwem za -

czę ła się od MMS-a, któ re go pod

wpły wem im pul su wy sła łaś na ca -

sting do „Bej bi blu es”. A jak zna laz -

łaś się w ob sa dzie fil mu „Nie u lot -

ne”? Po dob no mię dzy Ka ta rzy ną

Ro sła niec a Jac kiem Bor cu chem

do szło do ja kiejś trans ak cji? 

– Zo sta łam sprze da na za ro wer
(śmiech). Ja cek był zdes pe ro wa ny:
już za mie siąc miał ru szać ze zdję cia -
mi, lecz wciąż szu kał ak tor ki. Wte dy
prze czy tał wy wiad, w któ rym Kaś ka
ujaw ni ła, że od kry ła no wą twarz.
Spot ka li się i dłu go roz ma wia li na mój
te mat. Po ka za ła mu krót kie frag men -
ty scen z mo im udzia łem. Ja cek zde -
cy do wał się wła ści wie od ra zu. Za dzwo -
nił do mnie ipo wie dział: „Ma gda, ztej
stro ny Ja cek Bor cuch. Chciał bym, że -
byś za gra ła umnie głów ną ro lę zKu bą
Gier sza łem. Za mie siąc wy la tu je my do
Hisz pa nii”. Nie mog łam od mó wić.
Cho ciaż Ja cek dłu go prze ko ny wał Kaś -
kę.
Nie chcia ła się zgo dzić? 

– Mia ła opo ry. Nie dzi wię jej się, prze -
cież ty le cza su ra zem prze pra co wa -
łyś my – pa rę mie się cy sie dzia łyś my
nad sce na riu szem. Si łą rze czy to
właś nie jej za wdzię czam mo je po dej -
ście do ak tor stwa. I na gle, jesz cze
przed pre mie rą „Bej bi blu es”, mu sia -
ła mnie „od dać”. Ale cie szę się, że się
zgo dzi ła.
Mie li ście w ogó le oka zję się spot -

kać, po roz ma wiać, po pró bo wać

przed roz po czę ciem zdjęć? 

– Spot ka liś my się tyl ko raz w War -
sza wie, ty dzień przed wy lo tem.
Ale sce na riusz do sta łaś? 

– Tak. Bar dzo mnie wzru szył. I ta re -
ak cja by ła po twier dze niem, że od naj -
dę się w tej hi sto rii, że bę dę po tra fi ła
utoż sa mić się z bo ha ter ką.
Na ta lia z „Bej bi blu es” i Ka ri na z fil mu

„Nie u lot ne” to skraj nie róż ne bo ha -

ter ki. Któ rą z nich ła twiej ci by ło za -

grać? 

– To trud ne py ta nie. Skła da się na to
wie le czyn ni ków. Tak że re ży ser na -
rzu ca pe wien tryb pra cy. Przy „Bej -
bi blu es” mia łam ten kom fort, że
mog łam wcho dzić w po stać wła ści -
wie przez pół ro ku: wie le rze czy
prze a na li zo wa łyś my, wie dzia łam
o Na ta lii wszyst ko. Z Jac kiem by ło
bar dziej spon ta nicz nie. On jest osz -
częd ny w da wa niu rad i in for ma cji
o po sta ci, nie od kry wa zbyt du żo
przed ak to rem. Po zo sta wia swo bo -
dę, miej sce na włas ną in ter pre ta cję.
Na po cząt ku nie po ko i ło mnie, że nie
zła pał mnie za rę kę i nie po pro wa dził
krok po kro ku, tak jak zro bi ła Ka sia,
tyl ko rzu cił w nie zna ne.
Czy li nie dość, że ro la in na, to jesz -

cze zu peł nie in ny spo sób pra cy? 

– Mu sia łam się przez to prze gryźć:
że by za u fać swo jej in tu i cji, że by po -
pro wa dzić ro lę sa mo dziel nie. Za -
czę liś my od te go, że po win nam być
bar dziej sub tel na, mu sia łam mó wić

wol niej. Wy cho dząc z tych czy sto
tech nicz nych kwe stii, war stwa po
war stwie bu do wa łam ca łą po stać.
Bor cuch pod jął spo re ry zy ko, za -

trud nia jąc pra wie w ciem no zu peł -

ną de biu tan tkę. 

–  Masz ra cję. Ja cek przy znał na wet
wjed nym zwy wia dów, że choć na po -
cząt ku był do mnie prze ko na ny, po
przy jeź dzie do Hisz pa nii za czął się bać.
Lecz już po pier wszym klap sie je go
wąt pli wo ści zo sta ły roz wia ne. Po wie -
dział mi, że jest bar dzo za do wo lo ny
zmo jej pra cy. Ja też wie dzia łam, że
zna laz łam się we wła ści wym miej scu.
Trze ba by ło prze ła mać ten po cząt ko wy
dy skom fort, nie po kój, pew ną nie wia -
do mą. Mi mo że Ka ri na jest doj rzal sza
od Na ta lii, to rów nież bar dzo za gu bio -
na dziew czy na. Dla te go mo je za gu bie -
nie na pla nie mog ło się faj nie na to prze -
ło żyć.
Pre mie ra „Bej bi blu es” w To ron to,

świet ne wy ni ki oglą dal no ści, wresz -

cie wy jazd na Sun dan ce – a wszyst ko

w cią gu kil ku mie się cy. Nie mia łaś

w pew nym mo men cie wra że nia, że

to, co dzie je się wo kół cie bie, to tyl -

ko pięk ny sen? 

–  Po czu cie, że uczest ni czę w czymś
kos micz nym, przy szło już, gdy do -
sta łam ro lę u Kaś ki, a po tem u Jac ka.
To tak był sil ny szok, że te raz ła twiej
mi się w tym wszyst kim od na leźć,
bez nad mier nej eks cy ta cji. Fe sti wa le
są faj ne, ale dla mnie naj cen niej sze
jest do świad cze nie na pla nie.
Pla nu jesz kon ty nu o wać ka rie rę ak tor -

ską? Do sta łaś już ja kieś pro po zy cje? 

–  Czas po ka że, na ra zie nic kon kret ne -
go się nie dzie je. Chcia ła bym utrzy -
mać ja kość mo jej pra cy, więc je że li
po ja wią się faj ne pro po zy cje – to na
pew no. Przy mie rzam się też do kur su
ak tor skie go za gra ni cą. Nic wię cej nie
po wiem, nie chcę za pe szać. *

Za gu bio ne bo ha ter ki Magdy Berus
Krótko po „Bejbi Blues”, w którym przebojowo zadebiutowała rolą nastoletniej matki, do kin wchodzi „Nieulotne”. Magda
Berus u boku innej wschodzącej gwiazdy – Jakuba Gierszała – świetnie zagrała w tej poetyckiej historii o końcu niewinności 

Jakub Gierszał i Magdalena Berus – świetne role w znakomitym filmie. Jacek Borcuch

opowiada o zdarzeniach, które zmuszą jego bohaterów do przyspieszonego dorastania
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*Wo o dy Al len w „Za ko cha nych
w Rzy mie” po raz ko lej ny udo wad nia,
że nikt nie ro bi iro nicz nych ko me dii
ro man tycz nych le piej od nie go. Film
już na DVD 

Penélo pe Cruz ja ko ko bie ta lek kich
oby cza jów, Alec Bal dwin w ro li speł -
nio ne go ar chi tek ta i gło su roz sąd ku,
Ro ber to Be ni gni ja ko urzęd nik, któ -
ry sta je się ce le bry tą – kil ko ro bo ha -
te rów otwie ra po chód nie ba nal nych
al le now skich po sta ci. Re ży ser był
kry ty ko wa ny za sprze da nie się
(Rzym ofi cjal nie spon so ro wał film),
ale nie dość, że zmu sza wi dza do mi -
ło ści do Wiecz ne go Mia sta i je go krę -
tych uli czek, to jesz cze ob śmie wa:
me dia, ame ry kań skie uczu cie do Eu -
ro py i nie sta łość związ ków. Po krę co -
na mi łość jest oczy wi ście klu czo wa.
Spraw dzi cie sa mi, czy Jack (Jes se Ei -
sen berg) miał ra cję pa da jąc w ob ję -
cia Mo ni ki (El len Pa ge). eb

Po je chał, 
na krę cił 
i zwy cię żył 

*„Rust and Bo ne”, czy li opo wieść
o pięk nej tre ner ce orek i pro stym
ochro nia rzu, któ rych przy pad ko we
spot ka nie zmie ni ich ży cie, obie cu -
je wię cej, niż jest w sta nie dać 

Ali (Mat thias Schoe na erts), mło dy bez -
ro bot ny oj ciec, ucie ka z pię cio let nim
sy nem od kło po tów w ro dzin nej Bel -
gii do baj ko we go fran cu skie go ku ror -
tu, w któ rym miesz ka je go sio stra. Po -
nie waż w ży ciu na u czył się do brze tyl -
ko bok so wać, za trud nia się ja ko ochro -
niarz w mod nym noc nym klu bie. Tu -
taj spo ty ka Step ha nie (jak zwy kle zja -
wi sko wa Ma rion Co til lard). Kie dy zo -
sta je ran ny w jej ob ro nie, ta za pra sza
go do do mu. Ali zo sta wia jej nu mer te -
le fo nu, tak na wszel ki wy pa dek. I wy -
pa dek się zda rza.

Pier wsza część „Rust and Bo ne” jest
na praw dę po ru sza ją ca – gdy chło pak

po ma ga ka le kiej bo ha ter ce w naj prost -
szy spo sób – trak tu jąc ją zwy czaj nie.
Bez uża la nia się, bez stra chu, bez
współ czu cia. Jak ko bie tę. Co z te go, że
bez nóg. Im jed nak da lej zagłębiamy
się w tę hi sto rię, im wię cej kom pli ka -
cji, tym bar dziej film się roz pa da. Nie
tyl ko na nie rów ne czę ści (co mo że
mieć źró dło w tym, że jest ekra ni za -
cją zbio ru opo wia dań), ale też psy cho -
lo gicz nie. Fi na ło we oczysz cze nie za -
miast wzru szeń przy no si tylko iry ta -
cję. Ma ja Sta ni szew ska

Na ra tu nek 

*Gdy zgra ja sce na rzy stów prze ści -
ga ją cych się w nie wy bred nych żar -
tach się ga po nie po praw ne po li tycz -
nie kwe stie – od ra siz mu po seks –
re zul tat mo że być że nu ją cy. „Mo vie
43” to po dob no naj gor szy film ro ku

Ko me dia jest po dob no tak zła, że
nie ra tu je je za ska ku ją co wy so kie
stę że nie gwiazd. Po dob no – bo dy -
stry bu tor nie po ka zał fil mu dzien -
ni ka rzom, więc wszyst ko, co zna -
my, to kil ka scen z tra i le rów i dru -
zgo cą ce re cen zje zza oce a nu. Pro -
jekt fir mo wa ny jest na zwi skiem Pe -
te ra Far rel ly’ego, zna ne go z „Głu -

pie go i głup sze go”. Po dob no bli sko
de ka dę za ję ło, by pro duk cja ru szy -
ła. Uda ło się wresz cie zna leźć stu -
dio, a na wet za an ga żo wać pa ru zdol -
nych ak to rów.

Tyl ko co z te go, sko ro w jed nej z czę -
ści („Mo vie 43” skła da się z kil ku na stu
scen-ske czów) Ka te Win slet pod czas
ran dki za u wa ża na szyi Hugh Jac kma -
na nie ty po wą na rośl o kształ cie… mę -
skich ją der. Ge rard But ler jest tu prze -
trzy my wa nym w piw ni cy ob sce nicz -
nym kar łem, Eli za beth Banks ma prob -
le my z wred nym ko tem swo je go chło -
pa ka, a Ter ren ce Ho ward gra tre ne ra
wrzesz czą ce go na czar no skó rych ko -
szy ka rzy. Na zwi ska oraz te ma ty moż -
na wy mie niać da lej, ale chy ba nie ma
to wię ksze go sen su. Wy pra wa do ki na
na włas ne ry zy ko. 

guszp

Uwa ga, strach
się śmiać 

Ba ran 21.03-19.04 W spra wach fi nan -

so wych i za wo do wych dzia łaj dy plo ma -

tycz nie. Pla nuj po po łud nie i we e kend

w mi łym to wa rzy stwie, w przy tul nym wnę -

trzu.

Byk 20.04-20.05 Nie za wie raj dziś no wych

zna jo mo ści. Wy bie ra jąc się na za ku py, bądź

bar dzo ostroż ny, gdyż mo żesz paść ofia rą

zło dziei czy oszu stów.

Bliź nię ta 21.05-21.06 Cze ka Cię sym pa -

tycz ny we e kend. Spot ka nia z przy ja ciół mi

i wi zy ty bli skich wpra wią Cię w zna ko mi ty

na strój.

Rak 22.06-22.07 Przed To bą czas obo wiąz -

ków. Weź miesz się za po rząd ki, znaj dziesz

czas na za dba nie o swo je cia ło.

Lew 23.07-22.08 Pa ry ma ją ce kry zys od

no wa od kry ją przy jem ność by cia ze so bą.

Oso by wol ne ma ją szan se na za war cie in -

te re su ją cej zna jo mo ści.

Pan na 23.08-22.09 Czas bę dzie Ci prze -

cie kał przez pal ce. Z Two ich pla nów na wet

po ło wy nie uda się zre a li zo wać. Nie martw

się, nad ro bisz wszyst ko w póź niej szym cza -

sie.
Wa ga 23.09-22.10 Daj się po rwać in nym,

ko rzy staj z za pro szeń. Bądź jed nak ostroż -

na w spra wach dam sko-mę skich, bo są

moż li we po mył ki.

Skor pion 23.10-21.11 Masz szan sę stać

się obiek tem czy jejś go rą cej ado ra cji. Wie -

czór wy ma rzo ny na ży cie to wa rzy skie i ro -

man se.

Strze lec 22.11-21.12 Bez re we la cji. Sku -

si Cię za kup rze czy zwią za nych z wie dzą,

książ ka mi. Być mo że za ku pisz coś, z cze -

go bę dziesz ko rzy stać w przy szło ści.

Ko zio ro żec 22.12-19.01 Moż li we, że znaj -

dziesz do dat ko we źró dło za rob ku. Sin gli

ogar nie ro man tycz ny na strój, w któ rym z ła -

two ścią wpad ną w czy jeś ra mio na.

Wod nik 20.01-18.02 Mo żesz wie le zdzia -

łać, ale też przez swo ją po ryw czość coś po -

psuć. Sta raj się pa no wać nad swo i mi emo -

cja mi i mniej ga daj.

Ry by 19.02-20.03 Ktoś no wo po zna ny mo -

że Cię tak za u ro czyć, że stra cisz gło wę. Uwa -

żaj jed nak, bo te ro man se mo gą oka zać się

nie trwa łe. 

Poznaj szczegóły przepowiedni

Wyślij SMS o treści METRO

na numer 72020 (2,46 zł z VAT) 
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Imieniny obchodzą: Piotr, Żaklina

* Ewa Błasz czyk po pro wa dzi kon -
kurs pio sen ki, a z Jo an ną Szczep kow -
ską bę dzie moż na szu kać ukry te go
skar bu. W nie dzie lę w Te a trze Stu -
dio bal kar na wa ło wy dla dzie ci 

Sto łecz na sce na szy ku je dla naj młod -
szych praw dzi wą fie stę. We wszyst -
kich po miesz cze niach – na sce nie, za
ku li sa mi, w fo y er – bę dzie od by wał
się bal kar na wa ło wy. – Po mysł po -
wstał w roz mo wie ze sce no graf  ką
Agniesz ką Za wa dow ską. Ona pa mię -
ta z dzie ciń stwa ba le w Pa ła cu Kul tu -
ry, ja te z Wroc ła wia, or ga ni zo wa ne
przez PAN na Ostro wie Tum skim.
Spo do ba ła mi się wi zja, że by po śród
te a tral nych mar mu rów i ży ran do li
po ja wi ła się ban da dzie cia ków, któ -
rym mo że my po da ro wać pięk ny czas
– mó wi dy rek tor ka te a tru Agniesz ka
Gliń ska.

Nie dziel na im pre za przy go to wa na
jest dla dzie ci w wie ku 5-11 lat. Or ga -
ni za to rzy za chę ca ją, by przy szły
prze bra ne za ulu bio ne go bo ha te ra
z baj ki. – Na ba lu bę dzie mnó stwo za -
baw te a tral no-edu ka cyj nych. War -
szta ty ta necz ne po pro wa dzi We ro -
ni ka Pel czyń ska, kon kurs pio sen ki
– Ewa Błasz czyk, pi sa nie baj ki – Ju -
lia Ho le wiń ska – wy li cza Agniesz ka
Gliń ska. – Bę dą po szu ki wa nia ukry -
te go skar bu pi ra tów z Jo a sią Szczep -
kow ską, Mir kiem Zbro je wi czem
i Woj tkiem Żo łąd ko wi czem, czy li
zwie dza nie za ka mar ków te a tru. Za -
pla no wa liś my też war szta ty pla stycz -
ne. Spe cjal nie te go dnia zo sta nie wy -
sta wio ne krót kie przed sta wie nie: ko -
miks „Ła u ma” oraz od bę dzie się pró -
ba czy ta na no wej sztu ki dla dzie ci na -
pi sa nej przez Mi cha ła Wal cza ka „Ma -
tek Roz sta wacz”. Dzie cia kom bę dzie
przy gry wał Igor Prze bin dow ski, bę -
dą tań ce i kon kur sy. gw

Teatr Studio, bal karnawałowy,

10 lutego, godz. 15.30. Dochód ze

sprzedaży biletów (35 zł) zostanie

przeznaczony dla Fundacji 

Ewy Błaszczyk „Akogo” 

Te a tral ny bal
dla dzie ci 

metro patronat

Sta ge Fe ver.

„Hy bry da moc nych brzmień ban du

i naj lep szych DJ-skich se tów, ca łość

wy mie sza na z nu tą ry wa li za cji” – tak

piąt ko wą im pre zę re kla mu je Pro xi ma.

Fak tycz nie, wie czór tam za po wia da się

cie ka wie. Ma być mu zy ka na ży wo, do -

bre se ty DJ-skie i hi ty Mi cha e la

Jac kso na, ale też Ri han ny czy Kings

Of Le on. 

Klub Pro Klub Pro xi xi ma,ma, ul. Żwir ul. Żwir ki iki i Wi Wi gu gu ry 99a,y 99a,

pią pią tek,tek, godz. 21, godz. 21, bi  bi le le ty 10,ty 10, 15 15 zł.zł.

War saw Reg gae.

6t’s Club, Dan ce hall Ma sak-Rah, My -

stic Dubs, Tisz te let, Sin gle dre ad (na

zdję ciu) czy Zjed no cze nie – to zna ne

war szaw skiej pu blicz no ści zna ko mi te

re g gae’o we eki py. Wszyst kie wy stą -

pią w pią tek na sce nie CDQ, ina u gu -

ru jąc no wą ini cja ty wę – War saw Reg -

gae. Na resz cie po wsta ła stro na in ter -

ne to wa, gdzie wszy scy fa ni Bo ba

Mar le ya i je go ziom ków znaj dą nie -

zbęd ne in fo o ra staim pre zach, ta kich

jak właś nie ta.

Spół Spół dziel dziel nia CDQ,nia CDQ, ul. Bu  ul. Bu ra ra kow ow ska 12,ska 12,

pią pią tek,tek, godz. 21, godz. 21, bi  bi le le ty 10,ty 10, 15 15 zł.zł.

Te re sa i Ty gry sy.

Im pre za spod zna ku tej eki py bę dzie

śmiesz na i al ter na tyw na, bo kró lo wać

bę dzie mu za spod zna ku sur froc ka,

pun ka, riot girl i ame ri ca ny. Jak za chę -

ca ją DJ-e do wspól nej za ba wy?

„Trzech chło pa ków i Te re sa chęt nie

po zna ją mło de panie oraz pa nów do

to wa rzy stwa. Pre fe ro wa ne za in te re so -

wa nia to ta niec, pi wo i mu zy ka nie -

 e lek tro nicz na. Dy skre cja gwa ran to  -

wa na.

PoPo wię wię ksze ksze nie,nie, ul. No  ul. No wy Świat 27,wy Świat 27, pią  pią -

tek, godz. 22,tek, godz. 22, bi  bi le le ty 10ty 10 zł.zł.

No wy Band.

Na te im pre zę kre a cja wie czo ro wa

obo wiąz ko wa. W sty lo wych wnę trzach

Sy re nie go Śpie wu za go ści No wy Band

– stwo rzo ny spe cjal nie dla sta łych by -

wal ców: na wo ka lu Mar cin Ko czot

w to wa rzy stwie Pio tra Ru bi ka – gi ta ra,

Ra fa ła Klim czu ka – bęb ny, Bła że ja

Cho cho row skie go – bas, i To ma sza

„Brzo zy” Brzo zow skie go – kla wi sze.

Ja ko sup port Re we la cyj ny Lu cia no.

Sy Sy re re ni Śpieni Śpiew, ul. Sza  ul. Sza ra 10a,ra 10a, so  so bo bo ta,ta,

godz. 21,godz. 21, płat  płat ne po 22,ne po 22, dla pier  dla pier wszychwszych

100 osób shot przy w100 osób shot przy wej ej ściu.ściu.

Uro dzi ny Pra gi.

Jak nie kar na wał, to uro dzi ny. Jak co

ro ku, al bo na wet kil ka ra zy w ro ku,

Hy dro i oko licz ne miej sców ki świę tu ją

uro dzi ny dziel ni cy (10 lu te go 1648 r.

Wła dy sław IV Wa za nad ał Pra dze pra -

wa miej skie. W nie speł na 150 lat

póź niej Pra ga zo sta ła przy łą czo na do

War sza wy ja ko jed na z jej dziel nic).

Im pre za głów na w pią tek. Za gra Ró -

życ Or kie stra, Vie nio Etos 2012,

DJ Tech nik, a af ter par ty po pro wa dzi

DJ Bi gos. Nie za brak nie więc „Snu

o War sza wie” oraz sta rych pios enek

o sto li cy.

Klub Hy Klub Hy dro dro za za gad gad ka,ka, ul. 11 Li  ul. 11 Li sto sto pa pa dada

22,22, so  so bo bo ta,ta, godz. 20.30, godz. 20.30, bi  bi le le ty 10ty 10 zł.zł.

Kon cert róż nych ro dza jów.

W pią tek w Me cha ni ku za gra Ma ja

Olen de rek En sem ble. Oś mio o so bo wy

skład brzmi na praw dę wspa nia le,

choć sa mym mu zy kom trud no okre -

ślić, co gra ją. Reg gae w ich wy ko na -

niu brzmi tro chę jak jazz. Lu bią bal la -

dy i et no oraz blu e sa. Dźwię ki są na -

praw dę nie ba nal ne i mi mo no stal gii

czuć po zy tyw ne wi bra cje.

Klub Me Klub Me cha cha nik,nik, ul. Na  ul. Na rbut rbut ta 87,ta 87,

pią pią tek,tek, godz. 20.30. godz. 20.30.

Wy pra wa w przy szłość.

W so bo tę w 1500 m2 do wy na ję cia

pier wsza im pre za Mu sic Of The Fu tu -

re no we go ro ku. W ro lach głów nych

Ga te ke e per – du et pro du cen tów

z Chi ca go, któ ry po raz pier wszy wy -

stą pi w Pol sce. Sła wę przy nio sły im

brzmie nia jak z hor ro ru. Te go sa me go

wie czo ru za grze wać do tań ca bę dzie

Chris d’Eon z Mon tre a lu, pro du cent,

któ ry gra fu zję r’n’b bez ryt mu i blu e -

sa i mu zy ki ta necz nej, któ ra nie opie -

ra się na bi cie. 

15001500 m2 do wy m2 do wy na na ję ję cia,cia, ul. So  ul. So lec 18,lec 18,

so so bo bo ta,ta, godz. 21, godz. 21, bi  bi le le ty 10,ty 10, 15 15 zł.zł.

Z mi ło ści do Stin ga.

Ju lia Sa wic ka dwa mie sią ce te mu

wy da ła pły tę „Fields of So ul – Li ve

Ex pe rien ce” – to nie ty po we in ter -

pre ta cje utwo rów Stin ga. Ar tyst ka

po sta wi ła na jazz, smy czki, zmia nę

tem pa i me lan cho lię. Jej so bot ni

wie czór w Skwe rze bę dzie ra czej

słu żył wy ci sze niu, ale artystka zagra

z akom pa nia men tem dzie wię cio o so -

bo we go zes po łu.

SkwSkwerer, ul. Kra  ul. Kra kow ow skie Przed skie Przed mie mie ścieście

60a,60a, so  so bo bo ta,ta, godz. 20, godz. 20, bi  bi le le ty 40ty 40 zł.zł.

Kar na wa ło wy Bal Mu si ca lo wy.

Black She ep za chę ca do osta t ków

u sie bie: „mo że cie prze żyć coś wy jąt -

ko we go, zo ba czyć dwa cie ka we mu si -

ca le (»Je sus Christ Su per Star«

i »Gre a se«), a po tem po ba wić się

przy skocz nej mu zy ce ser wo wa nej

przez DJ-a DEF-a, któ ry osta t nio zor -

ga ni zo wał li stę kla sycz nych kla sy ków

(w tym mu zy ki mu si ca lo wej), któ re

kró lo wa ły na par kie tach, kie dy by liś -

my znacz nie młod si, a czę ści z nas

pew nie nie im pre zy by ły w gło wie”.

No, za wsze to ja kaś od mia na, choć

trud no mi so bie to wszyst ko wy o bra -

zić.

Black She Black She ep,ep, ul. Ja  ul. Ja na Pna Pa wła II 45a,wła II 45a,

lok.lok. 56 (w56 (wej ej ście od ul. No ście od ul. No wo wo lip lip ki),ki),

so so bo bo ta,ta, od godz. 18, od godz. 18, bi  bi le le ty 10ty 10 zł.zł.

im pre zy na osta t ni we e kend kar na wa łu  
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Nasz błąd

Przez po mył kę po da liś my błęd ną go -

dzi nę spot ka nia. Po pra wia my się:

pier wsze z cy klu spot kań „Ba ga że

kul tu ry” po świę co ne Idzie Ka miń -

skiej w Te a trze Ży dow skim od bę dzie

się w naj bliż szą nie dzie lę 10 lu te go

o godz. 15. re dak cja

kultura

poleca

Edyta Błaszczak

metro@agora.pl

32298796
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Ginekolog farmakologicznie 507 018 348 

Nałogi - NOWOŚĆ! skutecznie 511 555 007 

Aaaaa Mega relax,kameralnie 516636448 

AAJędrna„9” 35l prv.Bródno;503 090 775 

 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 

A-Z * masaż sama Targówek; 881 738 030 

BABCIA - MASAŻ 881 236 218 

MASAŻ AKTYWNY 508 900 354 

MasażBlanka19,Ola21,centrum790634068 

MASAŻ BLOND 40-KA T. 787 634 077 

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99 

Masaże i nie tylko 22 848 77 10 Mokotów 

Masaże Ochota przy użyciu profesjonalne- 
go sprzętu oraz inne zabiegi poprawiające 
kondycję i odporność organizmu 602 775 339 

MASAŻE u Beaty 508 493 966  

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 NA 4 RĘCE 536 226 521 

MASAŻ-SUPER 120 zł 505 530 015 

Masaż z niespodzianką 534 59 05 21  

Mega odlotowy masaż 500 532 413 

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

Odprężający masaż 606 585 603 

PRV CZARUJĄCY MASAŻ; 609 725 358 

szczupłe * puszyste 848 77 10 Mokotów 

Zmysłowe odprężenie Mokotów 500629776 

Dom Opieki RÓŻA Łomianki 22 751 61 57 

Dom Opieki w Aninie,1700zł, 22 812 55 12 

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

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 

Brygady tynkarskie, wylewkarzy, 
elewacyjne, 603112511, 227738990 

Doświadczonego sprzedawcę do Centrum 
Ogrodn. 604 770 268 sysiak@sysiak.com.pl 

Dziewczynę do współpracy 516-557-053 

Firma sprzątająca zatrudni  
pracownika ( mile widziana Pani) do serwisu 
sprzątającego, praca w galerii w Jankach  
w godz 6 - 10 ; 14-21.  
Tel: 22 751 98 63 

Firma sprzątająca zatrudni  
pracownika na stanowisko kierownik grupy 
sprzątającej Cv z dopiskiem kierownik prosze 
kierować na adres: biuro@kolorytplus.pl 

Hostessa na prywat.z zamie. 507 066 662 

KKUPIĘ książeczkę mieszk. 518 097 445  

Krawcowe i Prasowaczka - emerytki, 1/2 
etatu do zakładu, tel., 501 844 312 

Kurs LICENCJA ochrony(POF) 603600255 

Masażystke na PRIV pilnie 505 564 294 

Masażystki,dobre warunki 530 503 732 

Masażystki, dobre warunki, 516 779 915 

Mechanik samoch-dośw. Wawer,612 72 58 

W biurze obsługa klientów ,podpisywanie 
zgłoszenia,konsultacja, sprzedaży.  
Niewymagane doświadczenie ,opiekun 
i szkolenie. 
Tel. 22 215 61 72, 22 215 61 73, 790 300 619 

KUPIĘ książeczkę mieszk.881 344 894 

Szukam pracy jak opiekunka do dziecka. 
Znaj.jęz.ang. Pracowita,bez nałogów, 
ciepła,kochająca dzieci Tel: 22 40 444 91 

Angielski do egzaminów 501 158 251 

Angielski, dorośli, młodzież. 601 333 707 

FREE ENGLISH BIBLE TALKS - EVERY 
FRIDAY 18:30-19:30 at PROFI-LINGUA 
AL.JEROZOLIMSKIE 27. 663 158 948. 
EVERYONE IS WELCOME! 

NIEMIECKI. 509 28 38 68 

Niemiecki dośw przystęp. cena 662885945  

ANGIELSKI Gocław grup./ind 508 66 44 20 

Chemia nauczyciel matura Wola506471220 

Niderlandzki/holenderski kursy, 508664420 

Rosyjski z rosjanką. Tanio 502 203 293 

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 

BP 85 mĂ,Chomiczówka, 499tys,884979790 

36mĂ 2pok. bezpośrednio, tel. 600 711 922 

2pok. blisko metra, 249tys. 509123306 

BP 49mĂ wł. Warszawa Mokotów 504479482 

3pok. cegła Ogrodowa 391tys. 509 123 306 

BP 31mĂ,2pok.z aneks 243 tys.797352406 

BP Kawalerka 27mĂ Sopot górny 602304758 

BPUrsynów Puławska/Las/Żołny 601204073 

SPRZEDAM BEZPOŚREDNIO DOM  
OK. 50KM OD WARSZAWY, Tel. 502 343 122 

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

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

2pok. 47m2 Wołoska/Woronicza 504583994 

BP 25mĂ, Grójecka, kawalerka 503 921 843 

BP 3pok. 70mĂ Afrykańska,tel. 604 72 44 01 

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

2pok,28m2,Grzybowska 1400zł,608324773 

KWATERY 370zł/os/miesiąc. 784 443 525 

BP40mĂ,meble domek Radość 22 615 61 08 

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

aaaaaaaaaaaaaa BEZ PROWIZJI 6730550 

Aaaaaaa Wynajmę każde pilnie 502215555 

Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! 228396418 

Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, 228396418 

AA WYNAJMĘ KAŻDE PILNIE 514015200 

A Chcesz wynająć od Dziś ? 502 215 555 

Każde mieszkanie wynajmiemy 793210470 

Pilnie wynajmę każde bez prowizji 8396418 

ZAKUPIĘ lub WYNAJMĘ pilnie 22 654 62 49  

BP Kupię mały dom lub segment w Warsza- 
wie do 1 mln zł tel. 601 804 838 

Zamienię m3 Grochów kwaterunkowe  
na m2 Grochów kwaterunkowe 790 838 617 

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

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

Aa Przeprowadzki małe duże 602747264 

ANTENA montaż. 601867980; 22/6650489  

Anteny satelitarne, NAZIEMNA TELEWIZJA 
CYFROWA, montaż, serwis. 534 10 20 10  

Lodówek niedrogo 602 272 464;    842 97 06 

PRALKĘ LODÓWKĘ 601 963 286 

AA GIPSY malowanie gwar.Vat 602242897 

AAGlazura panele gipsy malow. 607690229 

AA PŁYTY G/K-PODDASZA 502-061-942  

A-Z Gładź mal glazura panele ścianki sufity 
Elektyrk Hydraulik Osob. Tanio 501 062 710 

ELEKTRYKA, INSTALACJE; 501 255 961 

Elektyryk, instalacje, pomiary. 605 724 590 

Glazura Hydr. Gładź Remonty;692 021 999 

GLAZURA TERAKOTA 25 zł/mĂ,604260747 

Glazurnik, hydraulik, elektryk, 506 091 379 

HYDRAULIKA-GAZ-PIECE, 696 321 228 

HYDRAULIKA SPAWANIE 607 61 80 81 

HYDRAULIK DOMOWY, AWARIE I 
NAPRAWY 794 406 023 lub 22 629 13 87 

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 

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 

Antyki kupię: obrazy platery srebra zegarki 
militaria porcelana monety brązy Antykwariat 
ul. Dąbrowskiego 1, 22 8480370, 601352129 

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

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

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

ALE SZYBKA GOTÓWKA - nawet 5000 zł! 
Proste zasady,  

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

(taryfa wg opłat operatora) 

Chwilówki Pożyczki.  
Bez BIK 

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

Prometeusz Kredyty 
Warszawa, ul. Wolska 68/72 

Tel. 22 632 14 69 

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 

PORADY PRAWNE. Tel.: 535 930 071 

POZWY,APELACJE, KATACJE 222543536 

 AAAAAAAAA Przeprowadzki, 792 035 282 

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  

Transport-meble AGD inne 501740221 

PRANIE DYWANÓW 606 232 662 

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

Wróżka Celina 502 022 729 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa24h/7 
TANI SERWIS DOJAZD Ozł 504 617 837 

AAAAAAAA 18zł/h S. KOMPUTEROWY 24h 
pisemna gwar. TANIO, dojazd 0zł. 503 432 422 

Studio Kopiowania,film,video,DVD,8498172 

 Świadków zdarzenia drogowego 
zaistniałego w dniu 17.11.2012 roku około 
godziny 00.05 na skrzyżowaniu 
ul.Powsińskiej i Pl.Bernardyński, w którym 
uczestniczył sam.os. Lancia kol.czarnego . 
Kontakt 507 212 698 NAGRODA! 

32301464
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Ro bert Błoń ski

*metro@agora.pl

– Ta kie po mył ki jak w Dub li nie nie po -
win ny mieć miej sca na po zio mie re -
pre zen ta cji. My śla łem, że tra ce nie
bra mek ze sta łych frag men tów gry
ma my już za so bą – po wie dział For na -
lik. Pił ka rze uspra wie dli wia li po raż -
kę bra kiem kon cen tra cji. Ale to właś -
nie gra ob ron na ka dry, a nie brak sku -
tecz no ści Ro ber ta Le wan dow skie go,
wy bór bram ka rza, skrzy dło we go czy
ofen syw ne go po moc ni ka jest obec -
nie naj wię kszym prob le mem. W li -
sto pa do wym me czu z Urug wa jem Po -
la cy stra ci li trzy go le po in dy wi du al -
nych błę dach i prze gra nych po je dyn -
kach. Ir lan dczy cy tra fi li dwa ra zy po
sta łych frag men tach. To mo że ozna -
czać, że w ar cy waż nym me czu eli mi -
na cyj nym z Ukra i ną se lek cjo ner wy -
sta wi dwóch no wych ob roń ców,  a Se -
ba stia na Boe nisc ha prze su nie z pra -
wej na le wą stro nę. Mo że tak być, je -
śli do zdro wia wró ci Łu kasz Pisz czek.
Je go miej sce z pra wej stro ny jest nie -
pod wa żal ne, ale 28-let ni ob roń ca Bo -
rus sii Do rtmund zma ga się z ura zem
bio dra i pach wi ny.

Prob lem jest du ży, Pisz czek nie wie -
le tre nu je mię dzy me cza mi, gra na za -
strzy kach i to od bi ja się na je go for mie.
Naj póź niej po se zo nie cze ka go za bieg,
ale je go po wrót na mecz z Ukra i ną był -
by zna czą cym wzmoc nie niem. Tym
bar dziej że w co raz wyż szej for mie
jest Boe nisch. Ob roń ca Bay e ru Le ver -
ku sen schudł, jest przy go to wa ny fi -
zycz nie i w Dub li nie przez 45 mi nut
grał do przo du i się sta rał.

– Mecz z Bo rus sią bar dzo moc no go
wy ek splo a to wał – mó wił For na lik. –
Dla te go w Ir lan dii nie wy trzy mał na -
wet jed nej po ło wy i wie le osób pa mię -
ta go tyl ko z trzech nie u da nych do -
środ ko wań. Ale ja wiem, że ta nie do -

kład ność wy ni ka ła właś nie ze zmę cze -
nia nie dziel nym spot ka niem w Bun -
des li dze. Spraw dzi łem go z pra wej
stro ny, bo to jest pra wo noż ny pił karz
i wiem, na ja ką grę stać go z le wej stro -
ny. Pa trzy łem, jak się usta wiał i bro nił.
W mo jej re pre zen ta cji nie ma sche -
ma tu, że ata ku je my tyl ko jed ną stro -
ną. Obaj bocz ni ob roń cy ma ją grać
ofen syw nie.

Je śli Pisz czek wy zdro wie je, For na -
lik bę dzie wy bie rał le we go ob roń cę
mię dzy Boe nisc hem a Ja ku bem Wa -
wrzy nia kiem, któ ry po peł nił błąd przy
pier wszej bram ce w Dub li nie. Ale od
nie go cięż ko wy ma gać op ty mal nej for -
my na po cząt ku lu te go. Ob roń ca Le -
gii jest po obo zie przy go to waw czym
na Cy prze, ty god niu tre nin gów z ka -
drą li gow ców w Ma la dze i spa rin gu
z Ru mu nią. Za pół to ra mie sią ca bę -

dzie po czte rech ko lej kach li go wych
i je go gra po win na wy glą dać le piej.

Trud no mieć ta ką sa mą na dzie ję
w przy pad ku Da mie na Per qu i sa. Sto -
per Be ti su jest ocię ża ły, wol ny i nie do -
kład ny. W śro dę po peł nił wie le błę -
dów, miał stra ty, a jak po da wał, to zbyt
czę sto nie cel nie bądź nie do kład nie.
Wie le ra zy ra to wał go Ka mil Glik z To -
ri no – w tym mo men cie chy ba naj lep -
szy pol ski środ ko wy ob roń ca.

O ile jed nak na bo kach ob ro ny se lek -
cjo ner ma z ko go wy brać, o ty le w środ -
ku jest ogrom na wy rwa. Mar cin Wa -
si lew ski nie gra w An der lech cie (osta -
t nio nie był na wet re zer wo wym) i to
by ło wi dać w Dub li nie, gdzie z ko niecz -
no ści wró cił na pra wą ob ro nę i po peł -
nił błąd przy dru gim go lu. – Je go prob -
le my wy ni ka ją z te go, że nie gra w klu -
bie – tłu ma czy For na lik.

– W Dub li nie błę dy po peł ni li wszy -
scy ob roń cy, naj pew niej grał Ka mil.
Nie moż na jed nak szu kać przy czy -
ny tra co nych bra mek w kik sach po -
szcze gól nych pił ka rzy. Nie wy glą da -
liś my sta bil nie w ob ro nie i nie moż -
na mó wić, że nic się nie dzie je.
W Dub li nie go le pa dły w sy tu a cjach,
w któ rych zwy kle pił ka nie lą du je
w siat ce.

Dla te go w naj bliż szym cza sie tre -
ner For na lik je dzie do Me dio la nu
spot kać się z Bar to szem Sa la mo nem,
któ re go kil ka na ście dni te mu ku pił
z II-li go wej Bre scii (21 wy stę pów, trzy
go le i asy sta w tym se zo nie) za czte -
ry mi lio ny eu ro AC Mi lan. Je śli 22-
let ni pił karz za cznie grać w słyn nym
klu bie, do sta nie po wo ła nie na mar -
co we me cze i bę dzie so lid ną al ter na -
ty wą dla Per qu i sa. – Obej rze nie go
w tej chwi li to naj pil niej sza spra wa,
póź niej za sta no wię się, ko go jesz cze
zo ba czę na ży wo – stwier dził For na -
lik.

A mo że sta nie się cud i w osta t niej
chwi li An der lecht zgo dzi się na trans -
fer Wa si lew skie go, któ re mu za pół ro -
ku koń czy się umo wa, a ten za cznie re -
gu lar nie grać. No wych za wod ni ków
mo gą spro wa dzać jesz cze m.in. klu by
z Ro sji, Ukra i ny i Iz ra e la – 33-let ni ob -
roń ca ma pro po zy cję z te go osta t nie -
go kra ju. – Na ra zie mo ja sy tu a cja w klu -
bie wy glą da dra ma tycz nie – opo wia -
da Wa si lew ski.

Sy tu a cja w ob ro nie ka dry nie jest
co praw da aż tak tra gicz na jak los jej
wi ce ka pi ta na w Bel gii, ale z ta ką grą
jak z Urug wa jem czy Ir lan dią, szan -
se na ko rzyst ny wy nik w star ciu
z Ukra i ną bę dą nie wiel kie. A prze -
cież zwy cię stwo po zba wi ło by ry wa -
li złu dzeń co do awan su. W wal ce
o wy jazd do Bra zy lii li czy ły by się
wte dy tyl ko Pol ska, An glia i Czar no -
gó ra. *

Ob roń cy do po praw ki
– Mam na dzie ję, że po raż ki z Urug wa jem i Ir lan dią obu dzą w zes po le naj wyż szą mo bi li za cję i czuj ność
przed star ciem z Ukra iń ca mi – mó wi tre ner Wal de mar For na lik. Z ty mi osta t ni mi Po la cy za gra ją już 
22 mar ca, a tre ner prob le mów ma wię cej, niż by ło ich przed prze gra nym w śro dę 0:2 spa rin giem w Dub li nie

*Czte rej pił ka rze Po lo nii: Wła di mir
Dwa lisz wi li, Do rde Co tra, Adam Ko -
kosz ka i Łu kasz Pią tek wy je cha li ze
zgru po wa nia zes po łu w Tur cji – po -
in for mo wa ła ofi cjal na stro na klu bu.
Do dru ży ny nie do łą czy też pią ty,
Alek san dar To do rov ski. Po wo dem
są za leg ło ści fi nan so we wo bec pił -
ka rzy

Poz wo le nie na szu ka nie klu bu do stał
też Se ba stian Przy row ski – ko lej ny, wo -
bec któ re go Po lo nia ma za leg ło ści – ale
bram karz na ra zie nie wy je chał ze
zgru po wa nia.

Naj le piej za ra bia ją cy od daw na gro -
zi li opusz cze niem dru ży ny i skie ro -
wa niem spra wy do PZPN-u (je śli klub
nie pła ci, zwią zek mo że z je go wi ny
roz wią zać kon trakt pił ka rza), je śli nie
otrzy ma ją za leg łych wy płat. Na po -
cząt ku ro ku wła ści ciel za warł z ni mi
ugo dę i obie cał, że do 31 stycz nia pie -
nią dze znaj dą się na ich kon tach. Po -
tem usta lo no osta teczny ter min wy -
pła ty za leg ło ści – 6 lu te go. Ale i w śro -
dę prze le wów nie by ło.

W klu bie nikt nie chce ko men to wać
wy ja zdu pił ka rzy, ale na stro je nie są
naj lep sze, bo dla dru ży ny to wy rwa
nie do na pra wie nia. Gru zin Dwa lisz -
wi li, któ ry w 15 me czach w tym se zo -
nie zdo był sie dem bra mek, to naj lep -
szy strze lec Po lo nii. Pią tek, środ ko wy
po moc nik, jest ka pi ta nem zes po łu,
wy cho wan kiem i sym bo lem klu bu.
Ko kosz ka to pod sta wo wy sto per, a To -
do rov ski i Co tra to pod sta wo wi bocz -
ni ob roń cy. Bez tej trój ki, a tak że bez
Mar ci na Basz czyń skie go, któ ry przed
mie sią cem od szedł do Ru chu Cho -
rzów Po lo nia nie ma ca łej li nii ob ro ny
z run dy je sien nej.

Dru ży na z Kon wik tor skiej w ta be -
li eks tra kla sy jest trze cia ze stra tą
pię ciu pun któw do Le gii i jed ne go do
Ślą ska. Mo że się jed nak oka zać, że
spoś ród pił ka rzy któ rzy koń czy li je -
sień w pier wszym skła dzie, na wios -
nę po zo sta nie tyl ko bram karz, środ -
ko wy po moc nik i skrzy dło wy Pa weł
Wszo łek, któ ry kil ka ty god ni te mu
zre zy gno wał z trans fe ru do Han no -
ve ru.

kd, ok

Po lo nia mi nus
pię ciu

*W cze skim No vym Me scie roz -
po czę ły się MŚ. Li czy my prze de
wszyst kim na na sze za wod ni czki,
któ re po za koń cze niu ka rie ry przez
To ma sza Si ko rę są wi zy tów ką pol -
skie go biath lo nu. 

Je śli na tra sie wy pad ną rów nie
do brze jak przed obiek ty wem,
o wy nik mo że my być spo koj ni. Na
zdję ciu We ro ni ka No wa kow ska-
Ziem niak (z le wej) i Mo ni ka Hoj -
nisz.

Sprint ko biet dziś o 16.15 w Eu -

ros por cie 2. 

Dziew czy ny na me dalBiath lon

Jutro
W Willingen polscy skoczkowie po raz kolejny zmierzą się 

z Austriakami, Niemcami i Norwegami w konkursie drużynowym Pucharu Świata. Przed miesiącem 

w Zakopanem byli drudzy, przegrali tylko ze Słoweńcami. Początek transmisji o 14.15 w Eurosporcie. 
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Po la cy tra cą pier wsze go go la w me czu z Ir lan dią
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RAFAŁ STEC

W PONIEDZIAŁEK W GAZECIE WYBORCZEJ

JAK WIERZYĆ 
W LIGĘ MISTRZÓW
Tam też ustawiają 
mecze. Czy futbolowi 
grozi totalna utrata 
wiarygodności, 
na miarę klęski 
kolarstwa.

32280724
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