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Ani ta Kar wow ska

* me tro@ago ra.pl

*Żad nej in nej or ga ni za cji cha ry ta -
tyw nej Po la cy nie po ma ga ją tak chęt-
 nie. – Stwo rzy liś my pro dukt na ro do -
wy, ale po pro stu ro bi my swo je – mó-
 wi szef Fun da cji WOŚP Je rzy Ow siak.

Od 1993 r. na bied nych i su ro wych
od dzia łach dzie cię cych za czął się po-
 ja wiać pro fe sjo nal ny sprzęt do ba da-
 nia i ra to wa nia ży cia dzie ci. Po nad 600
szpi ta li do sta ło od Orkiestry apa ra -
tu rę za 450 mln zł, w sumie 23 tys.

urzą dzeń, w tym tysiąc in ku ba to rów.
– Teraz w nie któ rych pol skich szpi ta -
lach jest no wo cześ niej szy sprzęt niż
w re no mo wa nych ame ry kań skich kli-
 ni kach – mówi prof. Bo gdan Ma ru -
szew ski, kar dio chi rurg z Cen trum
Zdro wia Dziec ka.

W ju bi le u szo wym fi na le Or kie stra
zbie ra na urzą dze nia do ra to wa nia ży-
 cia wcześ nia ków oraz oso bi ste pom-
 py in su li no we dla ciężarnych ko biet
z cu krzy cą. 

XX fi nał Ow siak otwo rzy 8 stycz nia
w Za ko pa nem. Po tem Or kie stro lo tem

(uży czo ny przez LOT Em bra er) po le-
 ci z Kra ko wa do War sza wy, gdzie po-
 pro wa dzi zbiór kę ze stu dia TVP.

Pie nią dze do pu szek bę dzie zbie rać
ok. 100 tys. wo lon ta riu szy. Pod czas
in ter ne to wych auk cji na Al le gro (część
już jest otwar ta) wy li cy to wać bę dzie
moż na m.in.: wi zy tę w Or lan do
u pol skie go ko szy ka rza Mar ci na Gor-
 ta ta (za bie rze zwy cięz cę na mecz
NBA; mo to cykl ty pu chop per (spe-
 cjal nie na za mó wie nie Orkiestry po-
 wsta je w USA); 20. nu mer na Ga du-
Ga du (te raz uży wa go fun da cja

WOŚP), ko szul ki gwiazd Re a lu Ma-
 dryt z au to gra fa mi.

Na kon to WOŚP wpły nie 5 proc. 
z każ  de go do ła do wa nia kar ty jed ne go
z ope ra to rów ko mór ek. Bank, któ ry
ob słu gu je Or kie strę, wy pu ści kar tę de-
 be to wą z lo go fun da cji. W in ter ne cie
bę dzie moż na też wy ku pić pik se le,
dzię ki któ rym roz świet li się or kie -
stro we ser dusz ko (war tość ca łej apli-
 ka cji e-ser ce.wosp.org.pl to 50 tys. zł).

Mi mo kry zy su Po la cy wspie ra ją
WOŚP co raz chęt niej. Pod czas osta t -
nie go fi na łu pie nią dze do pu szek Or-

 kie stry wrzu cił co dru gi Po lak (wcześ -
niej ok. 40 proc.). To re kord, tak sa mo
jak su ma, któ rą rok te mu uda ło się ze-
 brać – 47 mln zł. Żad nej in nej or ga ni za -
cji cha ry ta tyw nej nie wspo ma ga my tak
chęt nie. Jak wy ni ka zba dań SMG/KRC,
Fun da cję WOŚP zna 97 proc. Po la ków,
aco 10. Po lak co naj mniej raz był wo lon-
 ta riu szem pod czas zbió rek.

Ow siak za zna cza, że o ko lej ny re kord
nie chce wal czyć. – Ale że by zre a li zo -
wać te go rocz ny plan za ku pów, przy-
 da ło by się ze brać ty le, co w ze szłym
ro ku – przy zna je. *
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Drzewka kosztują o 10-30 zł
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Czyli jakie hasła i frazy miały największe wzięcie w Google? Kwejk,

polędwiczki wieprzowe, piesek boo, ostatnia nocka... Odpowiedzi prawie na każdej stronie „Metra” 

NARODOWY PRODUKT
ORKIESTROWY 
Już wiemy, co się będzie działo i co się będzie grało podczas XX Finału WOŚP. Bądźcie gotowi, to już 8 stycznia

* Do nald Tusk sta rał się uświa-
 do mić Po la kom, że wa żą się lo sy
kra ju i Eu ro py. Opo zy cja za cho -
wy wa ła się jak w ka ba re cie

– Cze ka nas skok w nie zna ne. Za du-
 żo się sta ło i sta nie w naj bliż szych
mie sią cach, zbyt wiel kie in te re sy
pu blicz ne, na ro do we, fi nan so we
zo sta ły na ru szo ne w cza sie kry zy-
 su, któ re go koń ca nikt nie wi dzi
– mó wił Do nald Tusk w Sej mie. 

Pre mier nie ma wąt pli wo ści: Pol-
 ska po trze bu je sil nej UE, bo sa ma
nie da ra dy. – Al ter na ty wą dla zjed-
 no cze nia Unii jest po wrót do kon-
 cer tu dwóch mo carstw – ostrzegł.

Ale PiS i zio bry ści uwa ża ją, że to
naj lep szy mo ment, by roz huś tać
złe na stro je wśród Po la ków. Ich
zda niem rząd od da je su we ren ność
kra ju. Po sło wie PiS cho dzi li dziś
po Sej mie z bia ło-czer wo ny mi zna -
czka mi w kla pach. – Gdy to zo ba -
czy liś my, krew nas za la ła i wpię liś-
 my so bie zna czki uni j ne – mó wi Ja-
 nusz Pa li kot. * 3

Przejmujące wystąpienie premiera
Wojciech Olkuśnik/AG
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Kwejk – najszybciej zyskująca po-
pularność strona w polskim inter-
necie. Na kwejk.pl trafiają śmieszne lub

szokujące filmy i zdjęcia. Internauci rozsyłają

do nich linki: na Facebooku, forach, w mailach. 

Spis powszechny – czwarte miej-
sce. Wiele osób postanowiło skorzystać

z okazji i spisało się samodzielnie przez inter-

net. Jedni dla zabawy, inni z poczucia obo-

wiązku, albo ... by uniknąć wizyty rachmistrza.

wydarzenia

Gugluguglu
czego szukaliśmy w internecie w 2011 r.

metro PIĄTEK-NIEDZIELA 16-18 GRUDNIA 2011

Imieniny obchodzą: Zdzisława, Adelajda
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Va dim Ma ka ren ko 
To masz Gryn kie wicz

* metro@agora.pl

* Za ło ży cie le Go o gle za wsze by li
dum ni z po tę gi al go ryt mu, któ ry stwo-
 rzy li. Je go ska la i zdol ność do sa mo -
do sko na le nia się uczy ni ły ich mul ti -
mi liar de ra mi, a ich uni wersytecki pro-
 jekt – naj wię kszą fir mą in ter ne to wą
na świe cie. Ser gey Brin i Lar ry Pa ge
są prze ko na ni, że w od róż nie niu od
czło wie ka ma szy na jest pre cy zyj na
i obiek tyw na. Bo w sie dzi bie Go o gle
pa nu je kult ma szy ny, a naj waż niej szy -
mi ludź mi są in ży nie ro wie. Jed nak in-
 ter ne to wy gi gant za trud nia rów nież an-
 tro po lo gów, któ rzy za miast grze bać
w ko dach i usta wie niach, przy glą da ją
się,  jak z ma szy ny ko rzy sta ją użyt kow-
 ni cy.

Sze fem sied mio o so bo we go zes po -
łu badającego wy szu ki wania jest Dan
Rus sell. Co naj mniej raz w ty god niu
od wie dza w do mu wy bra ne go in ter -
na u tę i przez kil ka go dzin ob ser wu je,
co przed miot ba dań ro bi przy kom-
 pu te rze.

Google nie wie, 
tylko zgaduje
Va dim Ma ka ren ko, To masz Gryn-

 kie wicz: Co an tro po log ro bi 

w Go o gle? 

Da niel Da niel Rus sell, us sell, an tran tro po log o po log Go o gle:Go o gle:
Pro si lu dzi, że by po ka za li mu swo je
za baw ki i po wie dzie li, jak ich uży wa-
 ją. Co lu bią, a cze go się bo ją. Bez cze-
 go nie mo gli by sku tecz nie dzia łać,

a cze go by się chęt nie po zby li.
Miesz ka pan w do mach in nych lu dzi? 

– Nie, tu się róż nię od wię kszo ści an-
 tro po lo gów. Kla sycz na an tro po lo gia
po le ga na peł nym za nu rze niu się
w ży cie ba da nej oso by i wte dy przy-
 no si naj lep sze wy ni ki. Ale my, w Go-
 o gle, nie ma my ty le cza su, bo wpro-
 wa dza my kil ka set zmian rocz nie,
więc je śli ba da my coś zbyt dłu go,
jest du ża szan sa, że za chwi lę ca łe
ba da nie bę dzie nie ak tu al ne.
W ze szłym ro ku ba da łem gru pę
użyt kow ni ków, któ rych okre śla my
mia nem „ultra searchers”, czy li ul-
tra poszukiwacze. To lu dzie, któ rzy
wy ko nu ją nie raz po sto al bo i wię cej
wy szu ki wań dzien nie. To dzien ni ka-
 rze, pra cow ni cy biur pod ró ży oraz

le ka rze. Wte dy w cią gu mie sią ca
zro bi łem oko ło 20 wy wia dów.
Ja kie wnio ski? 

– Ci, któ rzy pra cu ją z wy szu ki war ką
in ter ne to wą za wo do wo, na by wa ją
z cza sem co raz wię cej spe cy ficz nych
umie jęt no ści. Jed nak klu czo wa umie-
 jęt ność to: wie dzą, kie dy przer wać.
Nie prze ry wa się wte dy, gdy ma się

wy nik? 

– Ama to rzy mo gą szu kać w nie skoń-
 czo ność, nie za leż nie od te go, ja kie
wy ni ki osią ga ją. Nie są wy daj ni. Do-
 świad cze ni szpe ra cze wie dzą, że je-
 śli po ja kimś cza sie nie uzy ska li po-
 trzeb ne go wy ni ku, mu szą prze stać
szu kać i zmie nić stra te gię.
Go o gle wie o nas wszyst ko al bo

pra wie wszyst ko... 

– To nie tak. Opo wiem, jak to wy glą da
z mo jej per spek ty wy. Użyt kow ni cy
wy stę pu ją w na szych ba zach ano ni-
 mo wo. Za łóż my, że wcho dzi cie do
Go o gle i po da je cie dwa sło wa „Chi-
 ca go ho te le”. Co to ni by ma zna czyć?
Za mie rza cie tam po je chać? By li ście
tam wcześ niej? A mo że chce cie wy-
 słać tam przy ja cie la? Na pod sta wie
dzie siąt ków mi lio nów wy szu ki wań
z uży ciem tych ha seł mo gę po wie-
 dzieć, że praw do po dob nie się tam
wy bie ra cie. Ale nie wiem te go na
pew no. Lu dzie są dzą, że Go o gle wie
o nich wszyst ko. Praw da jest ta ka, że
ra czej zga du je al bo do po wia da.
Jed nak wie dza po cho dzą ca z ana liz

se tek mi lio nów za cho wań in ter na u-

 tów jest po tęż nym na rzę dziem. 

– Tak.
Jak ma się do niej to, co pan zdo by-

 wa, ob ser wu jąc lu dzi w do mach? 

– To in ny ro dzaj wie dzy, któ ry uzu-
 peł nia ana li zy sta ty stycz ne. In for-
 ma tyk nie ma po ję cia, dla cze go lu-
 dzie za cho wu ją się tak, a nie ina czej.
Dla cze go np. prze cięt ny użyt kow-
 nik, za bie ra jąc się do wy szu ki wa nia,
po da je  2-2,5 ha sła, a potem spraw-
 dza po cztę al bo czy ta wia do mo ści?
Ci, któ rzy za da ją wię cej niż pięć py-
 tań, zwy kle in ten syw nie zgłę bia ją ja-
 kiś te mat za wo do wo. Po wy żej dzie-
 się ciu wy szu ki wań wy daj ność za-
 czy na spa dać, więc gdy ktoś szu ka
cze goś po raz 16. al bo 19. z rzę du, to
naj czę ściej jest oso bą, któ ra uży wa
wy szu ki war ki dla roz ryw ki. Mo że
spraw dzać np. zdję cia gwiazd.
Po dob no młod si spraw niej wy szu-

 ku ją in for ma cje w sie ci. 

– To praw da, że oso by po wy żej pięć-
 dzie siąt ki ma ją wię cej prob le mów
z wy szu ki wa niem. Ale mię dzy 30-la-
t ka mi i 16-lat ka mi nie ma róż ni cy.

Ga ze ta Wy bor cza, ppm

Co zro bić, je śli 

w Go o glach nie mo-

 że my zna leźć te go,

cze go szu ka my? 

Czy za wsze war to

wy szu ki wać sło wa?

Cze go moż na się do-

 wie dzieć o Po la kach, ana li zu jąc

wpi sy wa ne przez nich ha sła?

Czy taj w so bot niej „Ga ze cie Wy-

 bor czej” (uwa ga! tekst bę dzie do stęp-

 ny tyl ko w wy da niu pa pie ro wym i płat -

nych e-wy da niach „Ga ze ty Wy bor czej”).

W PO SZU KI WA NIU SEN SU
NA SZYCH WY SZU KI WAŃ
„Gazeta Wyborcza” nie opublikuje tej rozmowy w sieci, więc Google jej nie wyszuka. Antropolog zatrudniony przez
Google opowiada w jutrzejszej „Gazecie”, do czego można wykorzystać wiedzę pochodzącą z analiz zachowań internautów.
Fragment rozmowy już dziś w „Metrze”

* Barack Obama prze ma wiał do
ty się cy żoł nie rzy w ba zie woj sko -
wej Fort Bragg, w Ka ro li nie Pół-
 noc nej. Woj na, jak pod kre ślił pre-
 zy dent USA, „nie za koń czy ła się
osta teczną bi twą, ale osta tecznym
mar szem do do mu”. „Mo gę z du-
 mą po wie dzieć – wi taj cie w do mu”
– po wie dział Oba ma, wzbu dza jąc
apla uz żoł nie rzy

Zgod nie z za po wie dzia mi jesz cze po-
 przed nie go pre zy den ta Ge or ge'a W.
Bus ha, osta t ni żoł nie rze USA ma ją
opu ścić Irak do 31 grud nia. – Prze la -
no wie le krwi, ale nie na próż no, ce-
 lem był Irak su we ren ny i nie po dleg -
ły, zdol ny do sa mo dziel ne go rzą dze-
 nia  – mó wił mi ni ster ob ro ny Le on
Pa net ta na lot ni sku w Ba gda dzie,

gdzie zwi nię to woj sko wą f la gę.
W woj nie w Ira ku zgi nę ło  pra wie 4,5
tys. żoł nie rzy USA i po nad 100 tys.
Ira kij czy ków. 

Pol ski bi lans woj ny to 30 za bi tych
(wśród trzech ofiar cy wil nych był
dzien ni karz TVP Wal de mar Mi le -
wicz). Osta t ni pol scy żoł nie rze wró-
 ci li z Ira ku w 2008 r. (po zo sta ło tam
kil ku na stu na szych ofi ce rów do szko-
 le nia irac kich sił bez pie czeń stwa).

Re u ters pi sze, że kie row nic two
irac kie przed sta wia wy co fa nie wojsk
ame ry kań skich ja ko no wy po czą tek
su we ren ne go Ira ku, ale nie któ rzy
Ira kij czy cy oba wia ją się na si le nia
kon flik tów na tle re li gij nym, po wro-
 tu Al-Ka i dy i za o gnie nia spo ru z Ku-
r da mi na pół no cy kra ju o te ry to ria
i ro pę na fto wą. mi sta, pap

Ame ry ka nie zwi nę li fla gę w Ira ku
Reuters (2)

Wczo raj fir ma

Go o gle ujaw ni-

 ła, ja kie ha sła

Po la cy wpi sy-

 wa li naj czę-

 ściej w jej wy-

 szu ki war kę.

W ka te go rii zwie-

 rzę ta, dru gie

miej sce za ję ła

fra za „pie sek

boo” . Boo – mi-

 nia tu ro wy szpic

na  zdję ciach po-

 ja wiał się w

mod nych oku la-

 rach lub psich

śpiosz kach.
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*Po na szym tek ście o ta cie 6-lat ki,
któ ry miał prob lem z wy bo rem kloc -
ków Le go dla cór ki (choć w chło pię -
cych mógł prze bie rać), wzbu rzy li się
człon ko wie klu bu fa nów Le go

– Gdy py ta łem w skle pach o kloc ki dla
dziew czyn ki do 30 zł, ja kiś ze staw,
w skład któ re go wcho dził by choć by
lu dzik-dziew czyn ka, wszę dzie mie li
tyl ko dwa te sa me pu deł ka. A ofer ta
dla chłop ców to prawdziwe bo gac two.
Dy skry mi nu ją ca nie rów ność – ża lił
się ta tuś pier wszo kla sist ki, któ ry miał
ku pić pre zen ty na kla so we mi ko łaj ki.

Le go Pol ska przy zna ło, że przy bu -
dże cie 30 zł asor ty ment ma ją ogra ni -
czo ny. Sprze daw cy su ge ro wa li, że
mniej kloc ków dla pań ma zwią zek
z wię kszy mi kosz ta mi ich pro duk cji
(do mek ma wię cej ele men tów), ale

po cie sza li, że prob lem znik nie w mar -
cu (ma ją wejść no we se rie). Jo an na
Pio trow ska z Fe mi no te ki pod su mo -
wa ła, że wy star czy za o pa trzyć ze staw
z sa mo cho dem w lu dzi ka płci żeń skiej
za miast mę skiej, by dziew czyn kom
się spo do ba ło.

W ob ro nie Le go sta ją człon ko wie
Pol skie go Klu bu Do ro słych Fa nów Le -
go LUG Pol. – Czy ten brak sy me trii
jest zły? Czy ma my ko lej ny raz wy sy -
łać ko bie ty na trak to ry? Mo że za in te -
re so wa nie dzie ci kloc ka mi roz kła da
się właś nie w tych pro por cjach i Le -
go wy cho dzi mu na prze ciw? – za u wa -
ża Mar cin Żbi kow ski.

Je go ko le ga z klu bu Ma ciej Szy mań -
ski: – Le go ni ko go nie dy skry mi nu je.
Na żad nym pu deł ku nie ma na pi su
„tyl ko dla chłop ców”. Dla cze go
dziew czyn ki nie mia ły by bu do wać

z kloc ków sa mo cho dów i bar dziej
skom pli ko wa nych ma szyn? A jed nak
nie bu du ją. Być mo że z tej sa mej
przy czy ny, z któ rej tak ma ło zna my
ko biet-me cha ni ków czy bu do wlań -
ców: z bra ku za in te re so wa nia ta ki mi
spra wa mi – mó wi. Je go zda niem
dziew czyn ki zbyt czę sto są przy u -
cza ne do prze bie ra nia la le czek i za -
ba wy w dom, a nie do twór cze go my -
śle nia.

Ale ro dzi ców do strze ga ją cych, że
coś jest na rze czy, jest wię cej: – Sa mo -
lot, mo to rów ka, ko mi sa riat, straż, cię -
ża rów ki, ry cer ski gród, kos micz ne
stat ki, pi ra ci – nie ma spra wy. A dla
dziew czyn ki? Mar ne na miast ki do -
mków dla la lek i ja kieś ma lut kie ze sta -
wy do mków z lu dzi ka mi – na pi sał na
pro fi lu „Me tra” na Fa ce bo o ku ko lej -
ny oj ciec, któ ry też miał prob le my
z kup nem kloc ków dla cór ki na mi ko -
łaj ki.

Mi chał Stan gret

Fa ce ci bro nią męskości Le goPiS-owi moc no roś nie

PiS w gó rę (z 19 do 27 proc.), PO też

roś nie (z 36 do 38 proc.). Ruch Pa li ko -

ta w dół (z 10 do 8 proc.), zio bry ści na

sa mym do le (2 proc.) – to wy ni ki son -

da żu TNS OBOP dla „Ga ze ty Wy bor -

czej” (z 8-11 grud nia). Po za PO i PiS

do Sej mu we szły by jesz cze Ruch Pa li -

ko ta, PSL i SLD. Ze ro we po par cie ma -

ją PJN i No wa Pra wi ca.

Zbiór ka na Bia lac kie go

Bia ło ru skie or ga ni za cje ob ro ny praw

czło wie ka roz po czę ły zbiór kę fun du szy

na spła tę 757,5 mln rub li bia ło ru -

skich (90 tys. dol.), któ rych zwrot sąd

na ka zał prze by wa ją ce mu w ko lo nii

kar nej sze fo wi Cen trum Praw Czło wie -

ka „Wias na” Ale sio wi Bia lac kie mu.

Bia lac ki zo stał ska za ny na 4,5 ro ku

ła gru m.in. dzię ki błę do wi pol skiej pro -

ku ra tu ry, któ ra prze ka za ła Bia ło ru si

in for ma cje o pol skich kon tach „Wias -

ny”.

Ska za ny za ne po tyzm

By ły fran cu ski pre zy dent Jac qu es Chi -

rac zo stał ska za ny na dwa la ta wię zie -

nia w za wie sze niu za def ra u da cję

środ ków pu blicz nych i nad u ży cie za u -

fa nia w la tach 90., kie dy był me rem

sto li cy Fran cji. Chi rac za trud niał w ra -

tu szu par tyj nych ko le gów i ich ro dzi ny.

Wy rok jest za sko cze niem – sa ma pro -

ku ra tu ra wnio sła o unie win nie nie b.

pre zy den ta.

CBA kon tro lu je sport

Agen ci CBA roz po czę li kon tro lę w Mi ni -

ster stwie Spor tu i Tu ry sty ki. Bę dą

spraw dzać de cy zje zwią za ne z udzie la -

niem do ta cji z rzą do we go pro gra mu

„Mo je Bo i sko-Or lik 2012”. We dług

rzecz ni ka CBA Jac ka Do brzyń skie go to

kon tro la ru ty no wa. – Nie prze są dza my,

czy do szło do na ru sze nia pra wa – za -

zna cza.

pap

na pew no waż ne

*Nasz Sejm nie do rósł do po waż -
nych de bat. Za miast dys ku to wać
z rzą dem o ro li Pol ski w Eu ro pie i no -
wych wy zwa niach dla UE, opo zy cja
da ła ko lej ny po kaz an ty e u ro pej skich
fo bii

To mia ła być pier wsza od lat de ba ta na
te mat UE. Do ma ga ła się jej opo zy cja
w związ ku z wy stą pie niem sze fa MSZ
Ra do sła wa Si kor skie go w Ber li nie, któ -
ry mó wił, że Unia mu si iść w kie run -
ku fe de ra cji, bo ina czej zgi nie. Za ści -
ślej szą in te gra cją oraz wpro wa dze -
niem wspól nych uni j nych me cha niz -
mów kon tro li bu dże tów po szcze gól -
nych państw opo wie dział się na osta -
t nim szczy cie UE pre mier Do nald
Tusk. Sło wa en tu zja stycz nie przy ję te
na Za cho dzie roz ju szy ły pol ską pra -
wi cę.

Je śli nie w Unii, to gdzie?

Pre mier tłu ma czył po słom swo ją po -
li ty kę bar dzo emo cjo nal nie i z wiel -

kim za an ga żo wa niem. Mó wił o: Ro -
dzą cej się Eu ro pie dwóch pręd ko ści
– „waż ne, by Pol ska nie by ła w UE
w dru gim lub trze cim krę gu, ci chy po -
dział Eu ro py to ry zy ko dla Pol ski”.

Wzmac nia niu ro li in sty tu cji eu ro -
pej skich, bo to lep sze niż „dyk tat jed -
nej, dwóch, trzech, czte rech sto lic”.
Su we ren no ści, któ rej „tak na praw dę
za gra ża dług – ob li ga cje sku po wa ne
przez Chi ny i Ro sję”. Wy bo rze mo -
de lu Eu ro py – „czy dla Pol ski lep sze
jest po now ne zjed no cze nie UE
z mniej szą ro lą pań stwa na ro do wych,
czy ar cha icz ny kon cert mo carstw
Przy szłość UE jest sy no ni mem przy -
szło ści Pol ski, a przy szłość Pol ski po -
za UE trud no na ma lo wać w jas nych
bar wach”, Na szej skład ce (kil ka mi -
liar dów eu ro) na ra to wa nie za dłu żo -
nych kra jów – „to bę dzie po ży czka z re -
zerw NBP dla MFW. Dzi siaj pań -
stwem, któ re ubie ga się o po moc
MFW, są Wę gry, a nie” – Gre cja czy
Niem cy. My ślę, że Bu da peszt na so li -

dar ność pra wej stro ny mo że li czyć
mó wił pre mier, wy raź nie do PiS (Ja -
ro sław Ka czyń ski nie daw no wzy wał,
że by z War sza wy zro bić dru gi Bu da -
peszt).

– Nie rób my z te go, co dla Pol ski i dla
na szych dzie ci waż ne, ko lej ne go
prze tar gu po li tycz ne go – ape lo wał
Tusk.

W po dob nym to nie mó wi li pre zy -
dent Bro ni sław Ko mo row ski, li der
SLD Le szek Mil ler i po sło wie Ru chu
Pa li ko ta, któ rzy w kla py wpię li zna -
czek z fla gą UE. Ja nusz Pa li kot wrę -
czył na wet mi ni stro wi Si kor skie mu
słyn ne pió ro Le cha Ka czyń skie go,
któ rym nie ży ją cy pre zy dent pod pi -
sał Trak tat Liz boń ski. Pa li kot ku pił
pió ro na auk cji do bro czyn nej. Li czy,
że Si kor ski pod pi sze nim umo wę
zjed no cze nia UE w jed no pań stwo.

A PiS o sta nie wo jen nym

Mo wę Wal de ma ra Pa wla ka moż na
pod su mo wać: chciał bym Eu ro py,

ale się bo ję. – Zwią zek Ra dziec ki
upadł, bo był za bar dzo scen tra li zo -
wa ny – przy pom niał li der PSL.

PiS i par tia Zio bry po ka za li to, co
za wsze. Kre o wa li się na je dy nych
ob roń ców su we ren no ści. An na Fo -
ty ga, była sze fo wa MSZ z cza sów
PiS, twier dzi ła, że Pol ska sta ła się
rzecz ni kiem Ro sji w UE. Wy tknę ła
Si kor skie mu, że w 30. rocz ni cę
wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go
po je chał do Mosk wy pod pi sać umo -
wę o ma łym ru chu gra nicz nym
z ob wo dem ka li nin gradz kim. Si kor -
ski od ciął się, że w Mosk wie wy lą -
do wał już po pół no cy, 14 grud nia.
– 13 grud nia, gdy wy no si li ście trans -
pa ren ty „Kon zen tra tion La ger Eu -
ro pa”, ja zło ży łem kwia ty na gro -
bie ks. Je rze go Po pie łusz ki – po wie -
dział.

Na de ba cie nie by ło Ja ro sła wa Ka -
czyń skie go. Wy szedł, bo podobno miał
wez wa nie do są du.

Ma riusz Ja ło szew ski, pap

Eu ro pa w opa łach, PiS ro bi ka ba ret
*My śla łem, że po wie si li so bie ja kieś
pre zer wa ty wy – po wie dział pre mier
Ro sji o de mon stran tach, któ rzy z przy -
pię ty mi bia ły mi wstąż ka mi pro te sto -
wa li w Mosk wie prze ciw ko fał szer -
stwom wy bor czym.

Ro syj ską tra dy cją jest, że raz do ro ku
lud mo że po roz ma wiać zwład cą – oczy -
wi ście nie bez poś red nio, tyl ko za po -
śred nic twem te le wi zji, za da jąc ocen zu -
ro wa ne py ta nia. Wła di mir Pu tin już po
raz dziesiąty wziął udział w ta kiej „go -
rą cej li nii”. Pa dło py ta nie oma so we pro -
te sty prze ciw ko wy ni kom wy bo rów do
Du my – we dług de mon stran tów, par tia
Pu ti na wy gra ła je dzię ki fał szer stwom.
– My śla łem, że to sym bol wal ki z AIDS
– iro ni zo wał Pu tin o sym bo lu pro te stu -
ją cych. Za pro po no wał, by pod czas wy -
bo rów pre zy den ckich w 2012 r. (jest fa -
wo ry tem) we wszyst kich lo ka lach usta -
wić ka me ry in ter ne to we: – Niech kraj
wi dzi, co się dzie je przy każ dej ur nie.

Tzw. ko lo ro we re wo lu cje w kra jach
arab skich uznał za „opra co wa ny za
gra ni cą sche mat de sta bi li za cji spo łe -
czeń stwa”. pap

Pu tin o pro te stach
i pre zer wa ty wach

31379510
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Po lęd wi czki wie przo we są pier wsze na li ście naj po pu lar niej-

 szych po traw. W in ter ne cie znaj dzie my aż kil ka set prze pi sów na nie.

Dru gie miej sce w ka te go rii ku li na riów za jął „tłu sty czwar tek 2011”.

In ter na u tą smakują też sa łat ka z ogór ków (trze cie miej sce), ogór ki

ma ło sol ne (czwar te), na lew ka z ma lin (dzie wią te) i żu rek (dzie sią te).K
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*Czas przed świą tecz ne go za ku po -
wo-ku chen no-sprzą ta nio we go sza -
leń stwa to do sko na ła oka zja do od -
świe że nia wia do mo ści z fi zy ki! W po -
nie dzia łek, 19 grud nia w ra mach ko -
lej ne go spot ka nia Ka wiar ni Na u ko -
wej (ka wiar nia Skwer, Kra kow skie
Przed mie ście 60a, godz. 18) o ro li
fi zy ki w ży ciu opo wie zna ny po pu la -
ry za tor na u ki prof. Łu kasz Tur ski
z Cen trum Fi zy ki Te o re tycz nej PAN

W ra mach za chę ty do od wie dzin Ka -
wiar ni Na u ko wej pan pro fe sor przy -
go to wał dla czy tel ni ków „Me tra” kil -
ka mi ni wy kła dów. Dziś o dzie ciach,
któ re z nie cier pli wo ścią cze ka ją na
świę ta.

Ja ki lap top ma św. Mi ko łaj

Jak wia do mo, przed świę ta mi dzie -
ci się nu dzą. Uko cha ne szko ły są
zam knię te, w do mu nikt nie ma dla
nich gło wy. Dzie ciom po zo sta je tyl -
ko za sta na wiać się, czy św. Mi ko łaj
speł ni ocze ki wa nia i przy nie sie za -
mó wio ny pre zent. Po nie waż nie -
daw no przez Pol skę prze to czy ła się
de ba ta „wszyst kie dzie ci za lap to -
py, kry zys znik nie nam za pło ty”,
to sia da my do lap to pów i za sta na -
wia my się, jak św. Mi ko łaj mo że so -

bie dać ra dę z ty lo ma za mó wie nia -
mi.

Ma my ok. 2 mld dzie ci na świe cie,
za łóż my, że każ de wy śle swo je ży -
cze nia do Mi ko ła ja w po sta ci za pi -
su na Twit te rze. To 140 zna ków. Po -
nie waż mu si my uwzględ niać wie le
róż nych ję zy ków, pew nie mu szą to
być za pi sy wy ko rzy stu ją ce tzw. UNi -
CODE (wszyst kie dzie ci wie dzą, co
to jest – do ro śli, za py tać wuj ka Go -
o gla) – za tem na za pi sa nie li te ry po -
trze bu je my ca 16 bi tów (od sy łacz
jak wy żej). Czy li Mi ko łaj do sta nie
w cią gu mie sią ca ok. 4500 mld bi -
tów.

Przy zwo i ty lap top zu ży wa ok. 20
jed no mi liar do wych czę ści Jo u la
(zno wu py ta my wuj ka Go o gla) na
„prze ro bie nie” jed ne go bi tu. Do te -
go trze ba do dać dru gie ty le zu ży wa -
ne przez ro u ter Wi Fi u Mi ko ła ja
w do mu. A więc Mi ko łaj mu siał by
zu żyć przez mie siąc ok. 180.000 Jo -
u li ener gii. Co pil niej si ucznio wie za -
glą da ją te raz do szkol nych no ta tek,
prze li cza ją Jo u le na kWh, a wie czo -
rem za da ją pod chwyt li we py ta nie
ro dzi com: ile my pła ci my za ener gię
elek trycz ną (ile gro szy kosz tu je
kWh?). I sa mi so bie od po wia da ją na
py ta nie, że Mi ko ła ja chy ba stać na
po słu gi wa nie się lap to pem w ce lu re -
je stra cji za mó wień. Cie ka we jed nak,
czy Mi ko łaj na praw dę uży wa lap to -
pa? (Dla tych z co naj mniej trój ką
z ma te ma ty ki: sza cu je się, że ludz ki
mózg zu ży wa ca 0.5x10-12Jo u la/bit,
tj. ja kieś 40 tys. ra zy mniej ener gii
niż lap top).

prof. Łu kasz Tur ski, Cen trum 

Fi zy ki Te o re tycz nej PAN

Fi zy ka 
na 
świę ta*Od stycz nia wal ka o miej sce

w war szaw skim żłob ku prze nie sie
się do sie ci. Bę dzie się li czył PIT, miej -
sce za miesz ka nia i... ko lej ność lo go -
wa nia. Na tak ry zy kow ne roz wią za -
nie nie zde cy do wa ło się żad ne in ne
du że mia sto

Wczo raj ra tusz ogło sił, że e-za pi sy
roz pocz ną się do kład nie 2 stycz nia
o godz. 9 ra no. W tym mo men cie ko -
lej ka, w któ rej cze ka ok. 6 tys. ma lu -
chów, prze sta nie obo wią zy wać.
Zmie nią się też za sa dy gry. Choć
urzęd ni cy za pew nia ją, że no we kry -
te ria ozna cza ją odej ście od za sa dy
„kto pier wszy, ten lep szy”, oka zu je
się, że wca le tak nie jest. Ko lej ność
zgło szeń, a ra czej lo go wa nia w sy ste -
mie, da lej bę dzie się li czyć w przy -
pad ku osób, któ re zbio rą tę sa mą licz -
bę pun któw.

Ro dzi ce bo ją się, czy ser we ry wy -
trzy ma ją ta ką ilość lo go wań. Bo że na
Przy by szew ska, dy rek tor ka war szaw -
skie go zes po łu żłob ków, uspo ka ja, że
sieć wy trzy ma, po wo łu jąc się na opi -
nię in for ma ty ków. Ro dzi ce bę dą mo -
gli prze te sto wać sy stem 27-30 grud nia
na te sto wej stro nie (zlob ki.waw.pl/re -
kru ta cja). Ko mu uda ło się wy wal czyć
miej sce w żłob ku od wrześ nia, a kto
da lej cze ka w wir tu al nej ko lej ce, bę -
dzie wia do mo pod ko niec czer wca.

Na elek tro nicz ne za pi sy do żłob -
ków zde cy do wał się już w czer wcu

Po znań, ale kry te riów nie zmie nia -
no: naj pierw ro dzi ce, któ rzy pra cu -
ją lub się uczą, – ro dzi ce nie peł no -
spraw ni oraz – za miesz ka nie w mie -
ście i kil ku ościen nych gmi nach.
– Tech nicz nie wszyst ko wy pa dło bez
za rzu tu, sy stem się spraw dził. Nie
bra liś my pod uwa gę ko lej no ści lo go -
wa nia – za pew nia An na Szpyt ko,
rzecz nik mia sta.

Ale ro dzi ce wiel kiej po pra wy nie
wi dzą. – Cią gle sto i my w ko lej ce, tyl -
ko wir tu al nej. Prze cież bra ku je 1,2
tys. miejsc. In ter net nic tu nie po mo -
że, trze ba two rzyć no we miej sca
– mó wi Alek san dra Soł ty siak z Fun -
da cji Ko biet Kon so la.

We Wroc ła wiu, gdzie bra ku je
miejsc dla ok. 800 dzie ci, też pla nu -
ją e-za pi sy, choć nie wia do mo, od
kie dy. Wia do mo, że mia sto w ubieg -
łym ro ku spa rzy ło się, do pi su jąc do
kry te riów re kru ta cji mel du nek
i pra cę na miej scu i wy móg pła ce -
nia tu po dat ków. Ro dzi ce mu sie li
do star czyć sto sow ne za świad cze -
nia. Ge ne ral ny in spek tor ochro ny
da nych oso bo wych, do któ re go po -
skar ży li się, ta kich prak tyk mia stu
za bro nił. Stwier dził, że żą da nie PIT
i RMUA jest nie zgod ne z pra wem.
– Da lej pun ktu je my mel du nek i pła -
ce nie u nas po dat ków, ale po prze -
sta je my na oświad cze niu ro dzi ców
– tłu ma czy An na By toń ska z biu ra
pra so we go Wroc ła wia. W War sza -

wie oso ba, któ ra miej sce dla dziec -
ka do sta nie, bę dzie mu sia ła po ka -
zać dy rek to ro wi żłob ka pier wszą
stro nę PIT-u. Sto łecz ni urzęd ni cy
tłu ma czą, że tym sa mym nie bę dą
gro ma dzić ani da nych, ani do ku -
men tów.

A Kra ków jak za wsze w zgo dzie
z tra dy cją. – Nie pla nu je my re wo lu -
cji w za pi sach do żłob ków – mó wi Jo -
an na Du biel z biu ra pra so we go mia -
sta. Li czy się ko lej ność zło że nia wnio -
sku. Na miej sce cze ka oko ło 3 tys. ma -
lu chów.

Ali cja Bo bro wicz

E-ko lej ka do żłob ka

Li cze nie pun któw 
dla dziecka

27 pkt do sta nie ma luch miesz ka -
ją cy w sto li cy, ko lej ne 27 pkt – je -
śli ro dzi ce pła cą tu po dat ki, na -
stęp ne 27, je śli ro dzi ce pra cu ją,
uczą się, lub jed no z nich jest nie -
peł no spraw ne, 6 pkt za ro dzeń -
stwo w żłob ku, 5 pkt za dwo je lub
wię cej ro dzeń stwa, 4 pkt dla ro -
dzi ny ob ję tej nad zo rem ku ra to ra
i 4 pkt, je śli ma nie peł no spraw ne
ro dzeń stwo. W sy ste mie bę dzie
moż na za zna czyć mak sy mal nie
trzy żłob ki.*
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Chor wa cja – tam jeż dżą in ter na u ci. Wśród za gra nicz nych

kie run ków wa ka cyj nych dru ga by ła Buł ga ria, trze cie – Se sze le, czwar ta 

– Tu ne zja. Ro dzi mi pod róż ni cy chcie li tak że od wie dzić La zu ro we Wy brze że

(piąt ka), Wy spy Ka na ryj skie (szóst ka) i Ma le di wy (sió dem ka). Na osta t nim,

10. miej scu zna lazł się Du baj w Zjed no czo nych Emi ra tach Arab skich.

31424213
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* – – Nie ste ty, kry zys na cho in kach też
się od bi ja – mó wi pan Ka rol z Gi życ -
ka, któ ry na przed świą tecz ne trzy ty -
god nie prze no si się do ogrze wa nej
przy cze py kem pin go wej i pod jed -
nym z war szaw skich cen trów han -
dlo wych han dlu je drzew ka mi. Od ze -
szłe go ro ku cho in ki pod ro ża ły od 10
na wet do 30 zł. Lu dzie bar dziej ma -
ru dzą, prze bie ra ją, bio rą mniej sze,
ale in te res się krę ci. Wczo raj osta t -
nią cho in kę sprze da łem o 22. Je stem
tu taj ko lej ny rok i już po zna ję klien -
tów. Przez osta t nie kil ka dni sprze -
da liś my po nad 100 drze wek, a to do -
pie ro po czą tek. Je śli się nie sprze da -
dzą, to je za wie zie my na Ukra i nę al -
bo do Ro sji, tam świę ta są póź niej
– nie tra ci re zo nu.

War szaw ski ZDM w tym ro ku wy dał
24 ze zwo le nia na han del, mniej niż
w ubieg łych la tach. Han dla rze wal czą
z mar ke ta mi, róż ni ce w ce nach drze -
wek są ogrom ne. W OBI me tro wy
świerk w do ni cy (i w pro mo cji!) kosz -
to wał 22 zł, cię ty o po rów ny wal nej wiel -
ko ści na wet 60 zł. Ce ny miej sca tar go -
we go od kil ku lat się nie zmie ni ły. Za
dzień han dlarz mu si za pła cić 150 zł za
stra gan z cho in ka mi.

Sztucz na czy ży wa, 
cię ta czy w do nicz ce?

Sztucz na cho in ka jest wy god na, słu -
ży kil ka lat i nie trze ba zbie rać igieł.
Ale czy po trze bu je my ko lej ne go „mar -
twe go” przed mio tu w do mu? Dla te go
pro du cen ci sztucz nych drze wek prze -
ści ga ją się w po my słach, jak spra wić,
by bar dziej uda wa ły praw dzi we.
Sztucz na cho in ka kosz tu je 100-150 zł
i star czy na kil ka lat. Ale jej pro duk cja

i uty li za cja po wo du ją wy twa rza nie
związ ków szko dli wych dla śro do wi -
ska. Więc je śli za le ży nam na świą tecz -
nej atmo s fe rze i przy oka zji eko lo gii,
wy bór jest pro sty – cho in ka tyl ko ży -
wa.

Jak dłu go ze chcesz, z na mi 
po zo stań, niech pach nie to bą 
do mo wy kąt...

– Od lat naj mod niej sze są jo dły – mó -
wi pan Łu kasz z Wy szko wa, któ ry cho -
in ka mi han dlu je już czte ry la ta – Na -
wet w kry zy sie jo dła się ob ro ni, bo po -
stoi dłu żej niż świerk i ład niej pach -
nie. A ma ru dzą eme ry ci i ci naj bo gat -
si. Wczo raj cho in ki oglą da ła u nas bab -

ka z TVN. No wiut kim ja gu a rem przy -
je cha ła, ale 100 zł za pięk ne go świer -
ka dać nie chcia ła.

U pa na Łu ka sza ce ny po rów ny wal -
ne do tych w in nych mia stach. Ma łe
świer ki po dob nie, jak we Wroc ła wiu
czy Kra ko wie, kosz tu ją od 50 zł w gó -
rę, srebr ne od 60 zł. Im po nu ją ce gę -
sto ścią drzew ka z Da nii – na wet 300 zł.
Po dob nej wiel ko ści jo dła ka u ka ska
z pol skiej plan ta cji kosz tu je 150 zł, ale
wy glą da jak ubo gi krew ny z la su.

Pan Da mian któ ry han dlu je drzew -
ka mi ze swo jej plan ta cji, ma zbli żo ne
ce ny. – Jest za ro bek, na świę ta i przy -
szły mie siąc po win no nam wy star czyć.
Ile za ra biam, nie po wiem, to mo ja spra -

wa. Mo gę za to po wie dzieć, że kosz ty
mam ogrom ne – opo wia da, ra cząc się
go rą cą her ba tą. – ZUS trze ba op ła cić
i do te go 150 zł dzien nie za stra gan. Jak
nie masz poz wo le nia, to na wet 500 zł
trze ba za pła cić.

Na war szaw skich stra ga nach trwa
woj na „je mio łow ców” tych le gal nych
i tych han dlu ją cych „na dzi ko”.

– Po War sza wie krą ży czer wo ny bus
i straż miej ska. To oni zbie ra ją op ła -
ty – opo wia da sprze daw ca je mio ły
– ci na dzi ko cho wa ją się z to wa rem
do sa mo cho dów i kie dy bus prze je -
dzie, to wy cho dzą, na ja kąś szma tę
ukła da ją to war. Ma ją du żo niż sze ce -
ny. Ja nie mo gę sprze dać ta niej niż
3 zł za wit kę je mio ły. Pod noś nik mu -
szę op ła cić i do te go te op ła ty. To nie -
ucz ci we – iry tu je się le gal ny „je mio -
ło wiec”.

Chcesz prze sa dzić, 
wy bierz ma łą cho in kę

– Wię ksze szan se na prze ży cie ma
mniej sza cho in ka w do nicz ce – mó wi
An na Ma li now ska, rzecz ni czka La sów
Pań stwo wych. – Wię ksza ma bar dziej
znisz czo ny sy stem ko rze nio wy i są ni -
kłe szan se na to, że przyj mie się na
wios nę. Je śli de cy du je my się na prze -
sa dze nie, to po świę tach cho in kę trze -
ba wy sta wić na bal kon, niech tam po -
cze ka do wios ny. Pod le wać wte dy, gdy
zie mia bę dzie su cha, jed nak nie prze -
le wać za moc no.

– Do brze jest po sy pać od żyw kę ma -
gne zo wą i po ta so wą – do da je pan Łu -
kasz. – Na wet sko ru pek od ja jek tro chę
do zie mi na ła do wać i bę dzie w po rząd -
ku.

Ale to do pie ro na wios nę, dziś war -
to też pa mię tać, że by tak że ścię tą cho -
in kę usta wić da le ko od ka lo ry fe rów
i umo co wać w sto ja ku z wo dą. *

Jo dły naj mod niej sze
Tem pe ra tu ry na plu sie, śnie gu brak, sło ne czko przy grze wa – jed nak nie daj cie się zwieść. Świę ta już
za chwil kę. Już ata ku ją nas sprze daw cy cho i nek i je mio ły. Na ra zie jest ich mniej niż w ze szłym ro ku,
ale w ten we e kend zaj mą wszyst kie miej skie pla ce i skwe ry i za czną wal czyć o na sze por tfe le

* Uka za ła się nie zwy kła książ ka
„Bóg dla wy ma ga ją cych. Jan Tur nau
na świę ta i nie tyl ko”. To tro chę ka -
len darz, tro chę ka te chizm, tro chę
mo dli tew nik. Ale też ma sa re li gij nych
(i nie tyl ko) ane gdot (rów nież pu bli -
ko wa nych przez la ta w „Me trze”).
Po le ca my.

Wczo raj z oka zji uka za nia się książ ki
opub li ko wa liś my kon kurs-za gad kę:
„Któ ry z pa pie ży w XX w. miał na imię
Anioł?”. Na gród by ło tyl ko 10, otrzy -
ma liś my gru bo po nad 300 od po wie -
dzi. Sko ro tak się Wam po do ba ją bib -
lij ne za gad ki – dziś ko lej na.

Uwa ga! Kon kurs-za gad ka 

Py ta nie: We dług ja kie go kry te rium
usta lo na jest ko lej ność 10 pier wszych
li stów św. Pa wła?

Pię ciu czy tel ni ków, któ rzy ja ko pier -
wsi przy ślą nam pra wi dło we od po wie -
dzi, do sta nie od nas w pre zen cie tę
książ kę.

Pisz cie: me tro-kon kurs@ago ra.pl,
po da jąc imię, na zwi sko, adres po czto -
wy (ina czej zgło sze nie nie waż ne). Ter -
min nad sy ła nia od po wie dzi dziś od 
8 do pół no cy (czy li li sty, któ re przy jdą
przed godz. 8, nie bę dą bra ne pod uwa -
gę). Or ga ni za to rem kon kur su jest Ago -
ra SA, re gu la min znaj dzie cie na eme -
tro.pl

O Pa nu 
Bo gu lek ko
i po waż nie

Targowisko

z choinkami

na warszawskim
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Ma leń czuk osta t nia noc ka – – to naj po pu lar niej sze ha sło

z ka te go rii mu zy ka. Po la cy szu ka li rów nież „no wo ści mu zycz nych

2011” (dru gie miej sce), ka wał ka Va ri us Manx „Prze bu dze nie”

(trze cie) i Kay ah „Za póź no” (czwar te). Na szó stym miej scu 

w tej ka te go rii są in for ma cje o Przy stan ku Wo od stock.

Grub Son – to jed na z naj wię kszych nie spo dzia nek.
Zwy kłe mu śmier tel ni ko wi to ha sło nic nie mó wi, ale 25-let ni ra per

z Ryb ni ka zna lazł się na szó stym miej scu wśród naj czę ściej wy szu ki-

 wa nych osób. W tym ro ku wy dał dwup ły to wy al bum. Na praw dę na zy -

wa się To masz Iwań ca. 
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Gospodarka
WIG   -0,56% WIG20   -0,82%

3,5066

USD

4,5481

EURO

3,7096

CHF

źródło: GPW

kurs średni NBP

*Nasz kraj wy ra sta na praw dzi we -
go ty gry sa. Zda niem pre sti żo wej
ame ry kań skiej ga ze ty ma my osta -
t nią zdro wą gos po dar kę w ca łej
Eu ro pie

Chwa li nas „New York Ti mes”.
Dzien nik do ce nia so lid ny wzrost
gos po dar czy i przy cią ga nie za gra -
nicz nych in we sty cji. – Pol ska stwa -
rza wra że nie, że jest in nym świa tem
niż wię kszość jej są sia dów, tra pio -
nych kry zy sem dłu gów pu blicz nych
i wid mem re ce sji. A War sza wa wy -
da je się być jed nym z bar dzo nie -
licz nych już miast Eu ro py, w któ -
rym trwa do bra ko niun ktu ra. Zrów -
na na z zie mią przez Niem ców
w cza sie II woj ny świa to wej sto li ca
Pol ski jest właś nie na eta pie wiel kiej
eks pan sji – pi sze ciep ło o nas pu bli -
cy sta ga ze ty.

Do brze się wie dzie na szej gieł dzie.
We wrześ niu zy ska ła 38 no wych pier -
wszych ofert pu blicz nych, dzię ki cze -
mu Pol ska zna laz ła się za Chi na mi, ale
przed USA w ran kin gu uwzględ nia ją -
cym licz bę ta kich ofert. Mie rząc suk -
ces ilo ścią ze bra ne go ka pi ta łu, Pol ska
zna laz ła się na czwar tej po zy cji te go
ran kin gu, po zy ska wszy 2 mld do la rów.
Wy prze dzi ła znacz nie Wiel ką Bry ta -
nię i Niem cy.

Ga ze ta chwa li nas rów nież za sta -
bil ne rzą dy, co jest spo rą war to ścią
w cza sach, gdy kry zys tyl ko w Eu ro -
pie do pro wa dził do upad ku kil ka
ekip. Ale są też za gro że nia, któ re pły -

ną z po grą żo ne go w re ce sji Za cho -
du: mo że spaść nasz eks port na
tam tej sze ryn ki, za chod nie ban ki
bę dą sprze da wać udzia ły w pol skich
ban kach (mo gą prze jąć je Ro sja nie
i Chiń czy cy) lub za krę cą nam ku rek
z kre dy ta mi, bo sa me szu ka ją fun -
du szy.

Zda niem ga ze ty da my jed nak so -
bie ra dę, bo ma my du ży ry nek we -
wnętrz ny i za har to wa ła nas trud na
hi sto ria oraz 21 lat gos po dar czej
trans for ma cji.

Nie tyl ko „New York Ti mes” chwa -
li na szą gos po dar kę. By ły już ar ty ku -
ły mó wią ce, że War sza wa mo że być
fi nan so wą sto li cą Eu ro py Środ ko wo-
-Wschod niej, a nasz ry nek nie ru cho -
mo ści pod wzglę dem sta bil no ści
i pew no ści zy sków po rów ny wa ny
jest już do ryn ku nie miec kie go. Na -
sze ban ki w tzw. stress-te stach wy -
pa da ją le piej niż ban ki za chod nie.
Zaś agen cje ra tin go we obie cu ją, że
jak Tusk wpro wa dzi obie ca ne re for -
my, to pod wyż szą nam ran king.
I dzie je się to w cza sie, gdy wie lu in -
nym pań stwom agen cje gro żą ob ni -
że niem ra tin gu!

Po chwał nie wi dać koń ca – wczo -
raj pre zes wło skie go Fia ta po wie -
dział, że ich fa bry ka w Ty chach jest
„gwia zdą kon cer nu”. Mo że to tyl ko
sło wa, ale w cza sach kry zy su to
świet na re kla ma dla Pol ski, któ ra
mo że przy cią gać ko lej nych in we sto -
rów. 

maj, pap

Pol ska rzą dzi!
* Trze ci mie siąc z ko lei spa da
sprze daż szwedz kiej gru py odzie -
żo wej Hen nez & Ma u ritz. W li sto -
pa dzie sprze daż spa dła o 1 pkt
proc., wy łą cza jąc no we skle py fir -
my. Cał ko wi ta sprze daż wzro sła
w li sto pa dzie o 9 pkt proc. dzię ki
otwie ra niu no wych skle pów

To głów nie efekt ciep łej je sie ni, przez
co klien ci nie po trze bo wa li ciep łych
ubrań i wstrzy ma li się od za ku pów.

Na spa dek sprze da ży miał rów nież
wpływ kry zys w stre fie eu ro – lu dzie
bo ją się w trud nych cza sach wy da wać
pie nią dze na no we ubra nia, bu ty i do -
dat ki – tłu ma czy Re u ters.

Spa dek sprze da ży o 1 pkt proc.
w skle pach dzia ła ją cych przy naj -
mniej rok to go rzej od ocze ki wań.
Ana li ty cy agen cji Re u ter sa pro gno -
zo wa li wzrost sprze da ży w tych
skle pach na po zio mie 0,4 proc. Do -
brze sprze da ła się osta t nia ko lek cja
H&M Do na tel la Ver sa ce. Znacz nie
go rzej po szło z ubra nia mi z in nych
ko lek cji.

H&M ma 2,5 tys. skle pów w 42 pań -
stwach. Do tej po ry oce nia no, że dzię -
ki ni skim ce nom i du że mu roz pro sze -
niu ge o gra ficz ne mu jest od por na na
kry zys.

wy bor cza.biz

Ciep ła zi ma 
za szko dzi ła
ciep łym 
kur tkom

Mia sto 

z ta ni mi bu ta mi 

War sza wa jest naj tań szym du żym mia -

stem w Eu ro pie. Na świe cie niż sze ce -

ny są tyl ko w Bom ba ju i Ban gko ku

– wy ni ka z opub li ko wa ne go wczo raj

w Sztok hol mie co rocz ne go ra por tu fir -

my Pri ce run ner.

Fir ma Pri ce run ner po rów na ła ce ny

25 pro duk tów w 32 du żych mia stach

Eu ro py i świa ta. Spraw dzo no, ile kosz -

tu je litr ben zy ny, ka wa na wy nos, bi let

ko mu ni ka cji miej skiej, tusz do rzęs,

sprzęt elek tro nicz ny itd.

Za War sza wą za ję ły miej sca Pra ga

(miej sce 2.), Bu da peszt (3.), Wil no

(4.), Bruk se la (5.), Mosk wa (6.), Lon -

dyn (7.), Liz bo na (8.), Ber lin (9.) oraz

Ma dryt (10.).

Au to rzy ra por tu pod kre śla ją, że w War -

sza wie szcze gól nie ta nie są bi le ty ko -

mu ni ka cji miej skiej, mle ko oraz obu -

wie spor to we. Za to dro gie są kos me -

ty ki (tusz do rzęs), środ ki hi gie nicz ne

(tam po ny) oraz te le fo ny ko mór ko we.

Ka sjer i na u czy ciel 

mu szą ty rać na świę ta 

Prze cięt ny Po lak wy da na świę ta ko ło

975 zł – pro gno zu je fir ma De lo it te.

Czy li po trze bu je po nad 9 dni pra cy

– ob li cza Work Ser vi ce.

Naj dłu żej na świą tecz ne sza leń stwo

pra cu je ka sjer w hi per mar ke cie, bo ze

śred nią pen sją 1296 zł net to zaj mu je

mu to pra wie 19 dni ro bo czych. Na u -

czy ciel – 14,1 dnia oraz księ go wa

– 9,7 dnia. W po ło wie ran kin gu jest

han dlo wiec, któ ry na za ku py świą tecz -

ne pra cu je 6,2 dnia, ale je go za rob ki

wy no szą już 3960 zł. Naj szyb ciej na

świę ta za ro bią pro fe so ro wie me dy cy -

ny. Po trze ba im na to 5 go dzin i 36 mi -

nut. Nie wie le dłu żej bę dą mu sie li pra -

co wać pre ze si spó łek gieł do wych

– 6 go dzin i 24 mi nu ty. Pier wsi za ra -

bia ją śred nio 36 tys. zł, dru dzy po nad

31 tys.

Jaj ka 

dłuż szej świe żo ści 

Jaj ka moż na jeść do 2 dni po upły wie

ter mi nu „naj lep sze go do spo ży cia”,

pod wa run kiem, że bę dą do kład nie

ugo to wa ne – na pi sał wczo raj bry tyj ski

dzien nik „Da i ly Te le graph”. Z roz po rzą -

dze nia bry tyj skiej agen cji ds. żyw no ści

cie szy się prze mysł jaj czar ski. Do tej

po ry ostrze ga ła ona, że jaj ka je dzo ne

po upły wie tej da ty mo gą być ska żo ne

sal mo nel lą. No wa re ko men da cja ma

sprzy jać ogra ni cze niu mar no traw stwa

żyw no ści. Bry tyj scy kon su men ci wy rzu -

ca ją co ro ku oko ło 660 tys. nie zje dzo -

nych ja jek o war to ści 50 mln fun tów,

po nie waż już upły nę ła da ta okre śla ją -

ca naj lep szy gra nicz ny ter min ich spo -

ży cia. 

jn, wy bor cza.biz, pap
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Piotr Gusz kow ski

* metro@agora.pl

*No we „Coś” to pre qu el po przed ni -
ka o tym sa mym ty tu le. Opi su je dra -
ma tycz ne wy pad ki po prze dza ją ce
zma ga nia ame ry kań skich po lar ni ków
z mor der czą isto tą. Mło da pa le on to -
log Ka te Llo yd (Ma ry Eli za beth Win -
ste ad) do łą cza do gru py nor we skich
ba da czy, któ rzy pod po kry wą lo do wą
na An tar kty dzie od na le źli gi gan tycz -
ny po jazd kos micz ny. Ta jem ni czy pa -
sa żer stat ku wy da je się nie żyć od ty -
się cy lat. Jed nak eks pe ry ment bu dzi
stwo rze nie, któ re – jak się wkrót ce oka -
że – jest śmier tel nie nie bez piecz ne. Co
gor sza, po sia da zdol ność przy bie ra -
nia po sta ci in nych or ga niz mów, więc
mo że też „pod szyć się” pod każ de go
z miesz kań ców ba zy. W tej sy tu a cji ni -
ko mu nie moż na ufać…

Z hor ro rem w re ży se rii Mat thij sa
van He ij nin ge na jest tro chę jak z ty tu -
ło wym ob cym: pró bu je w moż li wie
naj peł niej szy spo sób upo dob nić się
do pier wow zo ru, ale za wsze po zo sta -
nie tyl ko imi ta cją. Prze de wszyst kim
w pre qu e lu nie uda ło się do koń ca zbu -
do wać gę stej, kla u stro fo bicz nej atmo -
s fe ry, co z per fek cją uczy nił wcześ niej
John Car pen ter. Cho ciaż „Coś” przy -

po mi na ory gi nal ną pro duk cję (po wsta -
łą na pod sta wie fil mu Ho war da Haw -
ksa i no we li Joh na W. Cam pbel la) – pod
wzglę dem kon struk cji fa bu ły, opar tej
na na ra sta ją cej nie uf no ści bo ha te rów
i ob łę dzie po dej rzeń – za wo dzi in ten -
syw ność prze ka zu. Być mo że przez
wpro wa dze nie dy na micz nych scen
z udzia łem ob ce go, za sto so wa niem
sze ro kie go pla nu itd., na co Car pen -
ter ze wzglę dów fi nan so wo-re a li za cyj -
nych przed trzy dzie sto ma la ty po pro -
stu nie mógł so bie poz wo lić.

W każ dym ra zie van He ij nin ge na na -
le ży po chwa lić za pró bę po zo sta nia
wier nym wi zji Car pen te ra. Pre cy zyj -
nie od two rzo no sce no gra fię nor we -
skiej sta cji ba daw czej, w mu zy ce Mar -
co Bel tra mie go po wra ca ją dźwię ki En -
nio Mor ri co ne, a sce na riusz w nie głu -
pi spo sób wy jaś nia ta jem ni cę, któ rą
sta ra li się od kryć bo ha te ro wie ory gi -
na łu pro wa dze ni przez Mac Re a dy’ego.
Nie za pom nia ną po stać gra ną przez
Kur ta Rus sel la god nie za stę pu je dziel -
na pani pa le on to log, przy po mi na ją ca
nie złom ne he ro i ny na cze le z El len Ri -
pley (se ria „Ob cy”).

Je śli ktoś spo dzie wał się spek ta ku -
lar nej po raż ki, mo że odet chnąć. Po -
wstał przy zwo i ty, choć nie zbyt ory gi -
nal ny pre qu el. *

Na ekra nie coś za bi ja
Po ry wa nie się na fil mo wą kla sy kę wciąż jest mod ne. W „Coś” śle dzi my roz wój wy da rzeń w nor we skiej
ba zie po lar nej, któ re pró bo wa li już wy jaś nić bo ha te ro wie kul to we go hor ro ru o tym sa mym ty tu le

PIE NIĄ DZE. La dy Ka sa. La dy Ga ga

zde kla so wa ła śpie wa ją ce ko le żan ki

w ran kin gu naj le piej za ra bia ją cych

pio sen ka rek „For be sa”. W cią gu ro -

ku zgro ma dzi ła okrąg łe 90 mln do la -

rów – dwa ra zy wie ce niż ko lej na

w ze sta wie niu Tay lor Swift (45 mln)

i Ka ty Per ry (44 mln). Oczy wi ście nie

tyl ko dzię ki mu zy ce, ale też roz ma i -

tym kon trak tom re kla mo wym. Da lej

na li ście są: Be y on cé, Ri han na

i Pink.

TE LE WI ZJA. Re a li ty Har ry. Plot kar -

ski por tal TMZ do no si, że Clint

Ea stwo od idzie w śla dy Kim Kar -

da s hian. Je go żo na i dwie cór ki krę -

cą właś nie re a li ty show dla te le wi zji

E!, tej sa mej, w któ rej swo ją co -

dzien ność pre zen tu je ro dzi na Kar -

das hia nów. Ma on po ka zy wać, jak

to jest być człon kiem hol ly wo odz kiej

śmie tan ki i sku pić się na re la cjach

mię dzy żo ną Ea stwo o da, Di ną, ich

15-let nią cór ką Mor gan i 18-let nią

Fran ce scą z po przed nie go związ ku.

Sam 81-let ni ak tor i re ży ser zgo dził

się po noć po ka zać kil ka ra zy w pro -

gra mie.

DZIE CI. Pa ris Jac kson za czy na ka -

rie rę. Cór ka Mi cha e la Jac kso na, Pa -

ris, któ ra pra cu je właś nie nad swo -

im fil mo wym de biu tem, udzie li ła

pier wsze go wy wia du. Opo wie dzia ła

o tym, że grać chcia ła, od kąd ja ko

dziec ko zo ba czy ła swo je go ta tę w fil -

mie „Mo on wal ker” i za pra gnę ła iść

w je go śla dy. 13-let nia Pa ris przy go -

to wu je się do ro li w fil mie „Lun -

don's Brid ge and the Three Ke ys”,

łą czą cej ani ma cję i ak to rów ekra ni -

za cji książ ki dla na sto lat ków.

stan

krót ko i na te mat

Newsdnia
Bry tyj ski zes pół Col dplay to pier wsza zna na gwia zda, któ ra wy stą pi w 2012 ro ku na Sta dio nie

Na ro do wym. Kon cert od bę dzie się 19 wrześ nia, a 50 tys. bi le tów tra fi do sprze da ży 10 stycz nia. W 2012 r.

na war szaw skim sta dio nie, po za Eu ro 2012, ma się od być 10 du żych im prez, w tym pięć mu zycz nych.

kultura

31379522
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*Wraż li wy Lo u is tra fia pod skrzy dła
pod sta rza łe go dan dy sa, któ ry wpro -
wa dza go do świa ta za moż nych, znu -
dzo nych ży ciem dam. Czy zo sta nie
„Chło pa kiem do to wa rzy stwa”?

Gdy Lo u is (Pa ul Da no) tra ci po sa dę
na u czy cie la, za miast po paść w de pre -
sję, de cy du je się wy ko rzy stać nie spo -
dzie wa ną oka zję na wy jazd do No we -
go Jor ku. Jak mó wi – chce po szu kać
sie bie. Bo nie śmia ły ma rzy ciel jest
nie co oder wa ny od rze czy wi sto ści.
Po grą żo ny w lek tu rze F. Scot ta Fit -
zge ral da fan ta zju je o „Wiel kim Gat -
sbym” i ży ciu w la tach 20. W do dat ku
skry wa ze wsty dem ob se syj ną fa scy -
na cję dam ski mi ubra nia mi. Za nim
wresz cie „od naj dzie sie bie”, tro chę
wbrew włas nej wo li, zo sta nie współ -
lo ka to rem eks cen trycz ne go dra ma -
to pi sa rza Hen ry’ego (Ke vin Kli ne) o ra -
dy kal nych po glą dach, nie tyl ko na te -
mat sek su.

Bar wnych po sta ci w „Chło pa ku do
to wa rzy stwa”, naj no wszym fil mie re -
ży se rów do ce nio ne go na fe sti wa lu
Sun dan ce „Ame ry kań skie go splen -
do ru”, bę dzie wię cej. No wy Jork za -
lud nia ją tu dzi wa cy, fe ty szy ści i des -
pe ra ci, nie przy sto so wa ni do ży cia.
Opo wieść o we wnętrz nej prze mia nie
mło de go chło pa ka i je go prob le mach
z okre śle niem włas nej toż sa mo ści zo -
sta je spro wa dzo na na cał kiem ory gi -
nal ne to ry. Nie ste ty, nie na dłu go.

Na tę że nie eks cen trycz no ści roś nie
zmi nu ty na mi nu tę. Sha ri Sprin ger Ber -
man i Ro bert Pul ci ni w pew nym mo -
men cie prze sa dza ją z pod kre śla niem
od mien no ści bo ha te rów. Ma my tu jesz -
cze za roś nię te go są sia da-mil czka, de -
mo ni zo wa ne go przez Hen ry’ego gar ba -
te go eks-lo ka to ra, czy kil ka roz pusz czo -
nych star szych pań śpią cych na ka sie.

Mniej wię cej w po ło wie fil mu widz
czu je, że twór cy „Chło pa ka do to wa -
rzy stwa” stra ci li po mysł na kon ty nu -

o wa nie tej zwa rio wa nej hi sto rii. Po pa -
da ją w sche ma ty, przez co nie źle za -
po wia da ją cej się ko me dii bra ku je lek -
ko ści. I o ile Ke vin Kli ne z po wo dze -
niem ba wi się ro lą mi zo gi ni stycz ne go
pa na do to wa rzy stwa, Pa ul Da no ja ko
Lo u is po pa da w ak tor ską ru ty nę – ope -
ru jąc kil ko ma mi na mi two rzy ko lej ną
iden tycz ną po stać w swo im skrom -
nym prze cież do rob ku. Cóż, za po wia -
da ło się znacz nie le piej.

Piotr Gusz kow ski

Dziw ni pa no wie dwaj

* Ste ven Spiel berg kon tra Mar tin
Scor se se i Ge or ge Clo o ney prze ciw -
ko sa me mu so bie, a do te go czar no-
-bia ły nie my fran cu ski film – i li sta
osca ro wych fa wo ry tów go to wa.
Wszy scy wy mie nie ni zo sta li wczo raj
no mi no wa ni do Zło tych Glo bów

Hol ly wo odz kie Sto wa rzy sze nie Pra -
sy Za gra nicz nej (HFPA) to twór dość
ta jem ni czy i nie licz ny (nie co po nad
80 człon ków), ale dwa ra zy do ro ku
sku pia na so bie uwa gę ca łe go fil mo -
we go świat ka. Naj pierw ogła sza jąc
no mi na cje do swo ich na gród – Zło -
tych Glo bów, a po tem te Zło te Glo by
wrę cza jąc. I przy oka zji nie zwy kle
cel nie ty pu jąc osca ro wych fa wo ry -
tów.

W tym ro ku HFPA po sta wi ło na
moc nych gra czy. W ka te go rii Dra -
mat Ro ku no mi no wa ne są fil my „Hu -
go i jego wynalazek” Mar ti na Scor -
se se, za ska ku ją ce swym suk ce sem
skrom ne „Słu żą ce”, jesz cze skrom -
niej si „Spad ko bier cy” z Ge or gem Clo -
o ne y em oraz te goż Clo o ney’a „Idy
mar co we”, roz ga da ny „Mo ne y ball”
oraz „Czas woj ny” Ste ve na Spiel ber -
ga. W ka te go rii Mu si cal lub Ko me dia
po je dy nek sto czą ży wio ło we „Druh -

ny”, baj ko we „O pół no cy w Pa ry żu”
Wo o dy’ego Al le na, „My We ek with
Ma ri lyn” z Mi chel le Wil liams prze -
mie nio ną w Ma ri lyn Mon roe, ko me -
dia o ra ku „50/50” i... czar no-bia ły,
nie my „The Ar tist”, zwy cięz ca no mi -
na cji, któ rych ze brał aż sześć.

Emo cjo nu ją ce po je dyn ki sto czą też
no mi no wa ni do na gród za ro le pier -
wszo pla no we: m.in. Ge or ge Clo o ney
(„Spad ko bier cy”), Le o nar do Di Ca prio
(„J. Ed gar”) i Brad Pitt („Mo ne y  ball”)
oraz mło dzi ak to rzy, o któ rych pia liś -
my wczo raj – Mi cha el Fas sben der
(„Wstyd”) i Ry an Gos ling („Idy mar -
co we” oraz „Ko cha, lu bi, sza nu je”).
Wśród pań ści gać się bę dą: Glenn Clo -
se („Al bert Nobbs”), Me ryl Stre ep
(„Że laz na Da ma”), Vio la Da vis („Słu -
żą ce”), Ro o ney Ma ra („Dziew czy na
z ta tu a żem”), Jo die Fo ster i Ka te Win -
slet („Rzeź”), Kri sten Wiig („Druh ny”)
i Mi chel le Wil liams („My We ek with
Ma ri lyn”). Wy nik jest nie do prze wi -
dze nia.

Nie ste ty bez no mi na cji zo sta ło
„W ciem no ści” Agniesz ki Hol land.
Z pol skich ak cen tów ma my tyl ko no -
mi na cję dla Ab la Ko rze niow skie go
za mu zy kę do f il mu Ma don ny
„W.E.”.

W ka te go riach te le wi zyj nych naj wię -
cej no mi na cji zdo by ły se ria le „Za ka -
za ne im pe rium”, „Roc ke fel ler Pla za
30” i „Glee”. Alec Bal dwin z te go dru -
gie go do stał swo ją dzie wią tą szan sę
na Zło ty Glob, a wła ści wie pew ną na -
gro dę ma Pe ter Din kla ge z „Gry
o tron”.

Sta tu et ki zo sta ną wrę czo ne 15 stycz -
nia w Los An ge les. 

stan

Wal ka 
o zło to
roz po czę ta

Od dziś

w kinach 

Paul Dano

i Kevin Kline

w „Chłopaku 

do

towarzystwa”,

nie najlżejsza

komedia

z „Wielkim

Gatsbym” 
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Gugluguglu
czego szukaliśmy w internecie w 2011 r.

Ade le – po pu lar ność bry tyj skiej pio sen kar ki, au tor ki m. in. „Rol ling in

the de ep”, w tym ro ku ro sła w sie ci naj szyb ciej. To znaczy, że masowo 

i na raz szukaliśmy w internecie o niej informacji. Modne było też 

guglowanie Mai Sab lew skiej (trze cia na li ście), ju ror ki pro gra mu 

X-Fac tor, ale czę ściej – zmar łej la tem Amy Wi ne ho u se (dru ga na li ście). 
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„Sala samobójców” Jana Komasy była w tym roku 

najczęściej wyszukiwanym w Polsce filmem. Może to nie przypa-

dek – opowiada on o problemach bliskich pokoleniu internetu. 

Na liście znalazły się także: „Piekielna zemsta” (drugie miejsce) 

i „Transformers” (trzecie).
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Bo ski chór

Wia do mo, jak na pla ka tach w ca łej Pol -
sce, po ja wia ją się śpie wa cy z no wo jor -
skie go Har le mu to świę ta tuż-tuż. Re -
per tu ar te go nie sa mo wi te go chó ru to
nie tyl ko pieś ni re li gij ne (wy ko ny wa -
ne z ży wio ło wo ścią, ja kiej na co dzień
trud no do świad czyć nad Wi słą), ale
też nie zwy kłe stan dar dy – jak „Ain’t
No Mo un ta in High Eno ugh” czy „Lo -
ves In Ne ed Of Lo ve To day”. Pod czas
to ur née po świe cie zbie ra ją fun du sze
na ce le cha ry ta tyw ne. W Pol sce wy -
stą pią: 16 grud nia w War sza wie (Sa la
Kon gre so wa, godz. 20), 17. w Po zna niu
(Au la Uni wersytecka, godz. 19), 19.
w Gdań sku (Fil har mo nia Bał tyc ka,
godz. 20) i 20. w Ło dzi (Fil har mo nia
Łódz ka, godz. 19).

Łódź: Mi ko łaj na ro we rze

Po za zdro ści liś my, choć by na szym nie -
miec kim są sia dom, kil ku ty god nio -
wych jar mar ków z mnó stwem atrak -
cji. W Ło dzi już od wczo raj moż na się
świą tecz nie na stra jać na głów nej uli -
cy mia sta. Do śro dy pod czas „Gwiazd -
ki z Piotr kow ską” bę dzie moż na pró -
bo wać świą tecz nych spe cja łów, po słu -
chać ko lęd czy obej rzeć mi ko ła jów na

ro we rach i mo to cy klach. Na stra ga -
nach moż na ku pić m.in. pier ni ki, wy -
pie ki, ry by wę dzo ne, grza ne wi na
i mio dy pit ne, a tak że rę ko dzie ło.
W we e kend bę dą m.in. po ka zy psów
hu sky czy wi gi lij ne opo wie ści z czte -
rech stron świa ta.

Ko lę dy w su a hi li
Lub lin sta wia na świę ta fu sion. W so -
bo tę i nie dzie lę na Ryn ku Sta re go Mia -
sta od by wać się bę dzie Fe sti wal Bo że -
go Na ro dze nia. Wszy scy miesz kań cy
bę dą mo gli ra zem ubrać cho in kę, po -
dzi wiać szop kę i krą żyć wo kół kra mów

z tra dy cyj ny mi sma ko ły ka mi i rę ko -
dzie łem, któ re po sto ją na Ryn ku do 21
grud nia. Ko lę dy za śpie wa ją ka pe le z re -
gio nu: „Dre wut nia”, „Alek san dro wia -
cy” i „Sła wi nia cy”. Wy stą pi też Te atr
Ognia „Ar rin dal”.

Spe cjal ny pro gram dla dzie ci przy -
go to wa li mi sjo na rze z za ko nów oj ców
bia łych i sióstr bia łych. Za pre zen tu ją
oni ko lę dy w eg zo tycz nych ję zy kach,
m.in. su a hi li i mal ga skim oraz bę dą
uczyć dzie ci af ry kań skich tań ców.

Pisz cze nie pod szop ką

Dziś w Gdań sku o godz. 12 uro czy ste
uru cho mie nie szop ki oraz wspól ne
przy wo ły wa nie mu zy ku ją cych anio -
łów – czy li hap pe ning „Po pisz czmy Ra -
zem!”. Wszyst ko dla te go, że do koś cio -
ła św. Trój cy wra ca po prze bu do wie
jed na z naj pięk niej szych w Pol sce ru -
cho mych szo pek. Obok żłób ka nie tyl -
ko Ma ry ja z Jó ze fem, ale i Jan He we -
liusz, Da niel G. Fah ren he it – łącz nie
oko ło 80 po sta ci osa dzo nych w wy bit -
nie gdań skiej sce ne rii – jest Żu raw, Ra -
tusz Głów no miej ski, stocz nio we dźwi -
gi czy sta dion na Let ni cy. Uczest ni cy
spot ka nia gra jąc na li za kach-gwi zda -
kach (roz da wa nych pod czas im pre zy)

przy wo ły wać bę dą mu zy ku ją ce anio -
ły z pros pek tu or ga no we go.

Świę ta bez cho in ki?

Nic tak do brze nie ro bi jak chwi la re lak -
su mię dzy za ku pa mi asprzą ta niem. Od -
wie dze nie przed świę ta mi Mu ze um Et -
no gra ficz ne go al bo skan se nu mo że być
nie zwy kłe in spi ru ją ce. Jed ną z cie ka -
wszych bo żo na ro dze nio wych wy staw
jest sta ła eks po zy cja Mu ze um Bu dow -
nic twa Lu do we go w Sa no ku po ka zu ją -
ca zbiór szo pek i od twa rza ją ca wie cze -
rzę wi gi lij ną z lat 30. ubieg łe go stu le cia.
W ro gu po ko ju nie do strze że cie cho in -
ki, bo wte dy za miast niej na Pod kar pa -
ciu nie wiel kie drzew ko al bo tyl ko ga łąz -
ki jo dły wie sza no u su fi tu cha łu py. Tra -
dy cja bo ga to ude ko ro wa ne go drzew ka
tra fi ła do nas z Nie miec. Ale pod wie -
sza ne w in nych re gio nach pod łaź ni ki
też by ły cie ka wie de ko ro wa ne. Te go
wszyst kie go moż na się do wie dzieć wso -
bo tę wWar sza wie wBie lań skim Oś rod -
ku Kul tu ry, gdzie od bę dzie się kurs zdo -
bie nia bom bek. Przez ca ły we e kend za -
pra sza też Pań stwo we Mu ze um Et no -
gra ficz ne w War sza wie, gdzie moż na
zro bić bom bki ze sło my i przy stro ić
świą tecz nie lam pion. eb, pap

Na strój się na świę ta
Nic nie dzia ła tak in spi ru ją co na przed świą tecz ne za bie ga nie, jak daw ka kul tu ry. Tuż przed świę ta mi po le ca my kon cert Har lem
Gos pel Cho ir, oglą da nie szo pek i włas no ręcz ne two rze nie ozdób cho in ko wych

Harlem

Gospel Choir

– śpiewacy

z Harlemu

wystąpią

w grudniu

w czterech

polskich

miastach.

Pierwszy

koncert już dziś

w Warszawie
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W we e kend 
i na świę ta
W kio skach są już:

Świą tecz ny 
nu mer 
„Ksią żek. 
Ma ga zy nu 
do czy ta nia”.
W środ ku 
znaj dzie cie:

coś o van Gog hu – w paź dzier ni -
ku ame ry kań scy ba da cze ogło si li,
że ma larz wca le nie po peł nił sa mo -
bój stwa, ale zo stał za mor do wa ny.
Je go no wa bio gra fia za wie ra rów -
nież bar dziej sub tel ne re we la cje

o Oria nie Fal la ci – Kis sin ger na -
zwał spot ka nie z nią swo im naj gor -
szym do świad cze niem z me dia mi. 

o Mu ra ka mim – pół mi lio na eg -
zem pla rzy je go naj no wszej po wie ści
sprze da ło się w dniu pre mie ry. Dla -
cze go ja poń ski pi sarz jed no cześ nie
od rzu ca i fa scy nu je? I dla cze go nie
do stał jesz cze Nob la?

o naj lep szych książ kach tej zi my,
ide al nych na pre zent pod cho in kę

Grud nio wy 
nu mer 
„Wy so kich 
Ob ca sów 
Ex tra”,
a w nich: 

opo wieść o Da ni ce Pa trick.
Dziew czyn ki ma rzą, by być jak ta
29-lat ka. Chłop cy wie sza ją jej pla ka -
ty nad łóż kiem i ma rzą o tym sa -
mym. Bo Da ni ca jest za wo do wym
kie row cą wy ści go wym, i to pie kiel -
nie do brym

o współ czes nych ja ski niow cach
– po szczą raz w ty god niu, bie ga ją
z na gim tor sem, re gu lar nie od da ją
krew, je dzą głów nie mię so. Pró bu -
ją po łą czyć to, co naj lep sze z epo ki
ka mie nia łu pa ne go i kom pu te rów

o eks klu zyw nych pach ni dłach
– ko go nie stać na bu ty Ba len cia gi
czy to reb kę Loe we, mo że mieć fla -
kon z luk su so wą met ką wiel kie go
pro jek tan ta

a o ko bie tach, mi ło ści i za pom nia -
nej sztu ce pięk ne go za własz cza nia
– opo wia da Jan No wic ki.

Po le ca my!

Kon rad Woj cie chow ski

* metro@agora.pl

* Po wie cze rzy wi gi lij nej war to na -
kar mić du szę. Na przy kład – do brą
mu zy ką. Oto kil ka pro po zy cji dla wy -
sub li mo wa nych słu cha czy: kom po -
zy cje fil mo we Ja na A.P. Kacz mar ka,
po ezja Grze go rza Tur na ua oraz swin -
gu ją ca Basz ta

Po wsta nie nu ta mi spi sa ne

Czas świąt Bo że go Na ro dze nia to do -
sko na ły mo ment, aby na chwi lę zwol -
nić, wy god nie roz siąść się w fo te lu
i przy jąć na du szę bal sam, ja kim jest
na przy kład mu zy ka Ja na A.P. Kacz -
mar ka. Pol ski kom po zy tor od lat zaj -
mu je się mu zy ką fil mo wą, do stał Osca -
ra za „Ma rzy cie la”. So ny Mu sic po sta -
no wi ło wy dać je go kom po zy cje na pły -
cie „A Lo ok Of Fre e dom”, czy li „Spoj -
rze nie wol no ści”. Nie bra ku je tu mo -
ty wów z fil mów zre a li zo wa nych na
Za cho dzie – „Nie wier nej”, „Pas schen -
da e le: Trze cia bi twa” oraz oczy wi ście

„Ma rzy cie la”, ale jest też po sęp ne „Col -
lo se um” na pi sa ne do pol skie go „Quo va -
dis”. Kacz ma rek pi sze też „mu zy kę rocz -
ni co wą”. „Kan ta ta o wol no ści” po wsta -
ła na 25. rocz ni cę „So li dar no ści”, a„Ora -
to rium 1956” to pa miąt ka na 50-le cie wy -
da rzeń Po znań skie go Czer wca. 67 lat po
wy bu chu Po wsta nia War szaw skie go
kom po zy tor na pi sał do da ne do pły ty ja -
ko bo nus „Otwar te Ok no”, któ re – we -
dług niego – jest naj bar dziej traf ną me ta -
fo rą wol no ści. Na do łą czo nym DVD moż -
na obej rzeć frag ment kon cer tu spod Mu -
ze um Po wsta nia War szaw skie go, pod -
czas któ re go mu zycz ny hołd po leg łym
od da li m.in. syn kom po zy to ra DJ Os -
how ski i Le szek Moż dżer.

„A Lo ok Of Fre e dom”,

So ny Mu sic

Och, co to był za kon cert

Ci wszy scy, któ rzy prze ga pi li ma jo wy
kon cert Grze go rza Tur na ua w war -
szaw skim Och-te a trze, mo gą obej rzeć
go na DVD. W re per tu a rze zna laz ły się
m.in. do sko na le zna na „Brac ka”, „Pani
Zo sia” i kil ka utwo rów z naj no wszej

pły ty „Fa bry ki kla mek”. W do dat kach
od naj dzie my te le dysk do pio sen ki „Na
pla żach Za nzi ba ru” i krót ki ma te riał
z pla nu. Zo ba czyć Tur na ua su ną ce go
dre zy ną po to rach – bez cen ne.

Cie ka wost kę sta no wią pio sen ki na -
pi sa ne na po trze by pro jek tu „Mi ni -
ster stwo Dziw nych Na uk”. Tur nau do
spół ki z poe tą Mi cha łem Za błoc kim
stwo rzy li kil ka na ście la u da cji pro fe -
sor skich po świę co nych do ko na niom
na u ko wym jak „No wo mo wa” al bo
„Prze pa ko wa nia”.

Bo ha ter wie czo ru za dbał, aby atmo s -
fe ra na kon cer cie nie gęst nia ła od pa to -
su idla żar tu re cy to wał zmę czo nym gło -
sem „Mię dzy ci szą aci szą”, tak jak by py -
tał sam sie bie – ile ra zy moż na to grać?

„Och! Tur nau Och-Te atr”,

My stic

Sta ry, do bry swing

W przed świą tecz nej la wi nie wy da wa -
nych płyt moż na zna leźć nie tyl ko no -
wo ści, ale też do szpe rać się sta ro ci. Na
przy kład – krąż ka jaz zo wej for ma cji
Basz ta, któ rej utwo ry na gra ne w dru -

giej po ło wie lat 70. uj rza ły świat ło
dzien nie do pie ro te raz. Zes pół po wstał
w 1976 ro ku z my ślą o wy stę pach za
gra ni cą, bo w kra ju aku rat nie po dziel -
nie do mi no wa ła mu zy ka po po wo-dy -
sko te ko wa. Trój miej ski an sambl po ka -
zał się na Jaz zie nad Od rą i szyb ko wy -
je chał na Za chód ro bić ka rie rę. Nie ste -
ty, odej ście li de ra Ed war da Kol czyń -
skie go przy pie czę to wa ło je go kres. Ale
mu zy ka po zo sta ła. Nie jest stric te jaz -
zo wa, bo Basz ta wy ko ny wa ła też sta -
ran nie za a ran żo wa ne to po we pio sen -
ki roz ryw ko we oraz au tor skie mo ty wy.
Cie ka wie brzmią prze rób ki prze bo jów
Be at le sów – swin gu ją cy „Ho ney Pie”,
a zwłasz cza za śpie wa ne w dziw nej to -
na cji „Can’t Buy Me Lo ve”. Po za spół -
ką Len non-McCar tney przy wo ła ny
zo stał też Ste vie Won der („Bird Of Be -
a u ty”) oraz gu ru mo dern jaz zu Her -
bie Han cock („Wa ter me lon Man”).

Gdańsk, ko ja rzo ny daw niej z big-be a -
tem, oka zu je się swin gu ją cym mia stem.

Basz ta, 

se ria „Swin gu ją ce 3-mia sto”,

So li ton

Mu zycz ny pre zent dla wraż liw ców

do czytania

pom
ys

ł

na prezent

31411552
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USŁUGI POGRZEBOWE
Belgradzka 52 lok. 69 
Warszawa 

tel. 22/643 07 60, 
502 708 780

C A Ł O D O B O W O
31199120 31359782 31402383

BEZPIECZNY KREDYT!!!
3 gotówki bez zaświadczeń 

3 spłata kredytów plus gotówka 
3 specjalna oferta dla emerytów

Warszawa, ul. Ogrodowa 37, 
tel. 504 246 727, 22 817 10 07

31402385

31286207 31379078

KREDYTY – POŻYCZKI
- GOTÓWKOWE: na dobrych, atrakcyjnych

warunkach;

- KONSOLIDACJE: jedna rata + dodatkowa gotówka;

- HIPOTECZNE: zakup, gotówka, „odwrócona
hipoteka”, na oświadczenie;

- DLA FIRM: uproszczone procedury, szybka wypłata;

tel. 22 810 04 56; ul. Wilcza 11 (10.00–18.00).

31397050 31410581

30597373

3GOTÓWKOWE
3 NA OŚWIADCZENIE 

(DECYZJA W 5 MINUT)
3 KONSOLIDACYJNE (SPŁATA KILKU

KREDYTÓW + DODATKOWA
GOTÓWKA)

3 MAKSYMALNY OKRES DO 10 LAT
3 BEZ BADANIA ZDOLNOŚCI

KREDYTOWEJ
3 WYPŁATA 

ZA 2 H
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KREDYTY W MIEŚCIE
SZYBKO I SKUTECZNIE NAJLEPSZE

SZYBKO 
I SKUTECZNIE

NAJLEPSZE KREDYTY
W MIEŚCIE

al. Wilanowska 361 paw. 27 
(3 min od metra Wilanowska) 

tel. 22 852 09 40, kom. 534 288 269

TO  WŁAŚNIE  MY  C I  POMOŻEMY!

31385799

Chwilówki ViaSMS.pl

Najszybsza 
pożyczka 

www.viasms.pl

od 100 zł 

do 1500 zł

31422852
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Łap ka to mło dziut ka, śred niej wiel ko -

ści su nia – ma rok, mo że dwa. Jest bar -

dzo ra dos na, ufna i od da na. To pięk na,

nie du ża i bar dzo wdzięcz na psi na. Ko -

cha lu dzi, lu bi in ne psy, nie by wa agre -

syw na. Przed adop cją zo sta nie odro ba -

czo na, wy ste ry li zo wa na i za szcze pio na.

War sza wa, tel. 790 102 273, 

e-ma il: mru.psia ki@gma il.com 

Wię cej zwie rza ków do adop cji: 

ca fe a ni mal.pl 

adop tuj zwie rza ka

BA RAN 21.03-19.04 Ba ra ny bę dą my śla -

ły je dy nie o we e ken dzie, któ ry za po wia da

się cie ka wie. War to wyjść do lu dzi, sie dze -

nie w do mu mo że przy nieść przy gnę bie nie. 

BYK 20.04-20.05 By ki nie po win ny po dej -

mo wać dziś waż nych de cy zji, war to zo sta wić

to na ju tro. Wska za ny so lid ny wy po czy nek. 

BLIŹ NIĘ TA 21.05-21.06 Nie war to prze jmo -

wać się nie życz li wy mi oso ba mi. Bliź nię ta po -

win ny sku piać się je dy nie na swo ich dzia ła niach. 

RAK 22.06-22.07 Ra ki mo gą zo stać zmu -

szo ne do ro bie nia do brej mi ny do złej gry.

Nie war to wbrew wszyst kie mu trwać przy

swo im zda niu. 

LEW 23.07-22.08 Spra wy za wo do we Lwów

uło żą się do sko na le. Cie ka we pro jek ty, no -

we pro po zy cje, pod wyż ka – oto co mo że je

dziś spot kać. 

PAN NA 23.08-22.09 Pan ny bę dą em pa -

tycz ne, otwar te i po moc ne. Mo gą poz wo lić

so bie na do cie kli wość, dzię ki te mu do trą

do oso by w po trze bie. 

WA GA 23.09-22.10 Wa gi bę dą ce w związ -

kach po czu ją się ko cha ne. Po win ny szcze -

rze mó wić par tne ro wi o swo ich uczu ciach. 

SKOR PION 23.10-21.11 Przed Skor pio -

na mi peł nia szczę ścia. Drob ne suk ce sy zło -

żą się na uda ny dzień.

STRZE LEC 22.11-21.12 To do bry czas na

prze pro wa dze nie trud nych roz mów. Strzel -

ce nie po win ny od kła dać ich na póź niej. 

KO ZIO RO ŻEC 22.12-19.01 Ko zio roż ce po -

win ny trzy mać swo je ne ga tyw ne emo cje

na wo dzy. Afi szo wa nie się z ni mi wró ży kło -

po ty. 

WOD NIK 20.01-18.02 Wod ni ki za li czą

dzień do uda nych, choć po zor nie bę dzie on

cał kiem zwy czaj ny. Uda się do strzec to, co

do tych czas umy ka ło. 

RY BY 19.02-20.03 Ry by bę dą mia ły dziś

cię ty ję zyk. Nie po win ny jed nak prze sa dzać,

bo mo gą ko goś zra nić.

horoskop

Rozmowa 

gratis z wróżką 

800 706 836

Spo ko ju, ra do ści, po go dy du cha,

Uśmie chu na co dzień od ucha do

ucha! Du żo zdro wia i speł nie nia ma -

rzeń, po cie chy z có rek i wie lu wra -

żeń! Ko cha nej ma mie Ha ni, z oka zji

uro dzin, wszyst kie go co naj lep sze ży -

czą cór ki Asia i Ka ro li na z Łu ka sza -

mi. PS Je steś naj lep szą ma mą na

świe cie!!!

Wczo raj ra no, w oko li cy Po li tech ni ki

Gdań skiej, za gu bi łam/skra dzio no mi

por tfel (brą zo wy z przy pin ką FTiMS) wraz

ze wszyst ki mi do ku men ta mi. Bar dzo,

bar dzo pro szę zna laz cę cho ciaż o zwrot

do ku men tów. Kon takt: 513 061 131

lub drcop pe lius@op.pl. Pa u li na

Po zdro wie nia dla Ni ko li. Pa mię taj:

ucz się ma te ma ty ki i co dzien nie się

uśmie chaj!

Naj lep sze ży cze nia z oka zji świąt Bo -

że go Na ro dze nia dla wszyst kich war -

szaw skich stu den tów prze sy ła hu ma -

nist ka z UW! PS Spe cjal ne „świą tecz -

ne” po zdro wie nia dla stu den ta II ro ku

kie run ku le kar skie go z WU M-u. Nie za -

pom nę Two je go uśmie chu, bra cie.

Po zdro wie nia dla wszyst kich sprze -

daw ców Ga le rii Han dlo wej Ago ra By -

tom, w szcze gól no ści dla Be ni i Mar le -

ny, niech si ła, uśmiech i za pał trzy ma ją

się nas w pra cy, aż do sa mej Wi gi lii.

Po zdra wiam mi łe go Pa na, któ ry co -

dzien nie, z nie zmien nym za an ga żo -

wa niem i sym pa tią wrę cza mi eg zem -

plarz „Me tra” na skrzy żo wa niu Kró lo -

wej Jad wi gi i Pół wiej skiej. We so łych

Świąt!

Be a to z Tcze wa, ży czę wszyst kie go ko lo -

ro we go – męż czyz na w ró żo wym sza li ku.

Niech bę dzie po zdro wio ny Wy dział

Leś ny, a w szcze gól no ści ta je go

część, któ ra co dzien ne roz wią za nie

krzy żów ki uwa ża za punkt ho no ru. B.

Ser decz ne po zdro wie nia dla Ja ku -

ba Ty sow skie go z 3BW3.;* Od N<3

Agniesz ko! Bo ski z I LO prze pra sza

za po nie dział ko we żar ty i dzię ku je za

cier pli wość.

W dniu 11 grud nia zgu bio no sza re

etui na do ku men ty na uli cy Mic kie wi -

cza. Wszyst kie na na zwi sko Rzoń ca.

Dla uczci we go zna laz cy na gro da! Kon -

takt pod nu me rem 606 312 905.

Du że, Wiel kie, a na wet OGROM NE

po zdro wie nia dla ma łe go Wie wió ra

z Po li tech ni ki Ślą skiej! No i dla ca łej

resz ty 3. gru py I ro ku in for ma ty ki też.

Ser decz ne po zdro wie nia dla Ja ku -

ba R. i Prze mka N., któ rzy co dzien nie

w szko le od gry wa ją wal kę na „Me tra”

– We ra, Ania i Bo le sław

Pio tru siu, bar dzo dzię ku ję za po -

świę ce nie cza su i od wie zie nie mnie

do do mu. Ola

Dla wszyst kich cie szą cych się

z każ de go po je dyn cze go dnia: pa mię -

taj my, że każ da chwi la w na szym ży ciu

mo że być wy jąt ko wa – to za le ży tyl ko

od nas. Po zdra wia ją dziew czy ny z Gal -

lu sa – Ania i An ge li ka

Dla Mo je go Ad ka, któ ry poz wo lił się

ścią gnąć na Śląsk aż z Pod la sia... DZIĘ -

KU JĘ, ŻE JE STEŚ... Przy szła Żo na i Ka ra

Panie B! Je śli tak jak ja pa mię tasz, je -

śli tak jak ja uwa żasz, że tej no cy wy -

da rzy ło się coś ma gicz ne go i że na sze

spot ka nie nie by ło przy pad kiem... na -

pisz. Mo że po twó rzy my naj dłuż szy

spa cer? A. 39 380 156

Chcesz prze pro sić, po dzię ko wać, 

coś ko muś po da ro wać? 

Pisz: me tro@ago ra.pl

po daj da lej odpręż się

Dowcip hazardowy
Po skoń czo nym roz da niu 
je den bry dży sta krzy czy na dru gie go:

– Ty idio to! Cze mu wy sze dłeś w kie ra?!
– Prze cież po ka zy wa łeś mi ser ce!
– A jak, cho le ra, ro bi ser ce? Pik, pik!
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Aga ta Pia sec ka

* * metro@agora.pl

*Ma riusz Przy byl ski po ka zał w Pa -
ła cu Kul tu ry i Na u ki swo ją ko lek cję
„Di gi tal”. Ca ły do chód z li cy ta cji ciu -
chów zo sta nie prze ka za ny na wal -
kę z ra kiem pier si. A my już te raz
wie my, co bę dzie się no sić zimą
przyszłego roku

Ta ko lek cja znacznie wy prze dza tren -
dy. I pod po wia da, że je śli ku pi li ście
tej je sie ni ce ki ny, ab so lut nie nie po -
win ni ście się ich po zby wać.

Pro po zy cje Ma riu sza Przy byl skie -
go są ra czej sto no wa ne, ale dia beł tkwi
oczy wi ście w szcze gó łach. W tym wy -
pad ku – w lśnią cych me ta li cach i ce -
ki nach, któ re roz pra sza ją wsze cho -
bec ną czerń. Je śli pa no wie chcą za ło -
żyć czar ny golf, to do nie go – obo wiąz -

ko wo – zło te spod nie. Je śli wo li cie
spod nie pro ste i sza re – do nich ce ki -
no wa ko szu la. Naj moc niej szym ak -
cen tem mę skiej czę ści ko lek cji by ły
kur tki z su wa ka mi speł nia ją cy mi ro -
lę ozdob ni ków na ple cach i ra mio -
nach.

Paniom po win ny spo do bać się się -
ga ją ce za bio dra ma ry nar ki – za rów -
no te czar ne, pro ste jak te bar dziej od -
je cha ne – kra cia ste al bo lśnią ce srebr -

ne. Ge ne ral nie cho dzi chy ba o to, że -
by nie dać się prze ga pić na par kie cie
– stąd błysz czą ce ge o me trycz ne apli -
ka cje, ce ki no we su kien ki, lśnią ce
frędz le (al bo su kien ki i spód ni czki
uszy te z sa mych frędz li) i – nad czym
mo gą ubo le wać or to pe dzi – szpil ki na
nie bo tycz nym ob ca sie.

Je śli nie stać was na ko lek cję od Ma -
riu sza Przy byl skie go, już te raz mo że -
cie za o pa trzyć się w ce ki no we kre a -

cje w po pu lar nych sie ciów kach. Za
rok bę dzie cie w nich wy glą dać tak sa -
mo mod nie.

Śro do wy po kaz był czę ścią ak cji
„Adam – Męż czyź ni kon tra rak pier -
si”, któ rej or ga ni za to rem jest fir ma
Avon. Cie ka wost ką był wy stęp na wy -
bie gu uczest ni czki dru giej edy cji Top
Mo del Ve ry Su pru nen ko, któ ra udział
w po ka zie wy gra ła pod czas re a li za cji
jed ne go z zdań w cza sie pro gra mu. *

Nie wy rzu caj syl we stro wych ce ki nów, przy da dzą się za rok!

Kon rad Woj cie chow ski

* * metro@agora.pl

Miesz kań cy osie dla Nato lin ko cha ją
kul tu rę, a szcze gól nie Mi cha ła Ba jo -
ra. Świad czy o tym po pu lar ność je go
nie dziel ne go, bez płat ne go kon cer tu
„Od Ga rou do Piaf”. Od pa ru ty god ni
– kie dy po ja wił się ter min im pre zy, fa -
ni wy cze ki wa li in for ma cji, kie dy bę -
dzie moż na ode brać bez płat ne wej -
ściów ki.

Sy stem wy da wa nia dar mo wych bi -
le tów w tej dziel ni cy to wyż sza szko -
ła ja zdy. NOK więc ogło sił dum nie na
stro nie in ter ne to wej:

<<<UWA GA!
Od 1 grud nia br. obo wią zu ją no we za -

sa dy wy da wa nia wej śció wek na kon cer -
ty i in ne im pre zy ob ję te sy ste mem bez -
płat ne go ko rzy sta nia z na szej ofer ty.

1. Już nie bę dzie to na ty dzień przed
i od 16, ale na 3 lub 4 dni przed, i od 18.

2. Jed na oso ba mo że otrzy mać tyl -
ko 2 szt. bez płat nych wej śció wek.

No we za sa dy wpro wa dza my na
wnio sek osób pra cu ją cych za wo do -
wo, któ rym po przed nie za sa dy od bie -
ra ły moż li wość uczest ni cze nia w im -
pre zach. >>>>

Chę ci by ły do bre, ale no wy sy stem
padł już na pier wszej pro stej. Bo
niektórzy me lo ma ni nie do czy ta li ko -
mu ni ka tu, i za miast „po no we mu”,
czy li o godz. 18, po ja wi li się o „po sta -
re mu”, o 14.

Gdy od po wie dzial na za bi le ty urzęd -
ni czka zo ba czy ła tłum, wpa dła w po -
płoch. Postanowiła nie czekać do 18. Nie

wzię ła jed nak pod uwa gę, że ci, któ rzy
po ja wią się oczasie, mo gą nie wy ba czyć
jej sa mo dziel nych de cy zji.

– Jesz cze przed 18 pani pra cu ją ca
w NOK-u po in for mo wa ła nas, że
wszyst kie bi le ty zo sta ły roz da ne
o godz. 14 – nie kry ła obu rze nia miesz -
kan ka Ursy no wa.

Kto je do stał? Po ja wi ły się te o rie spi -
sko we, kto wziął bi le ty i o któ rej go dzi -
nie, bo dy rek tor pla ców ki Piotr Ja niec
twierdził, że „kwa drans po 16 wej -
ściów ki jesz cze by ły”. Szep ta no: roz -
dzie li li Ba jo ra tyl ko „swo im”, a my pra -
cu je my, pła ci my po dat ki i nic z te go
nie ma my.

Emo cje by ły ni czym w ko czo wi sku
Obu rzo nych na Wall Stre et. Zbul wer -
so wa ni me lo ma ni żą da li wy jaś nień.
Ale w biu rze nikt już nie urzę do wał.

Skarg wy słu cha li tyl ko por tier z szat -
niar ką. A oni o żad nych bi le tach, Ba -
jo rze czy go dzi nach urzę do wa nia nie
mie li zie lo ne go po ję cia.

Mi łoś ni cy Mi cha ła Ba jo ra nie od pu -
ści li. Wy sto so wa li pe ty cję do dy rek to -
ra Jań ca, ty tu łu jąc ją: „Obu rze ni i oszu -
ka ni miesz kań cy Nato li na”.

Dy rek tor Ja niec roz kła da rę ce. Jest
zde gu sto wa ny. – Nie któ rzy miesz kań -
cy od bie ra ją dar mo we wej ściów ki,
a po tem nie przy cho dzą na kon cert.
Cier pią ci, któ rym naj bar dziej na nich
za le ża ło – mó wi. Obiecuje, że bilety
będą odtąd zawsze wydawane po 18.
I ma roz wią za nie na tłok: roz wa ża, czy
w przy szło ści za pra szać tak zna nych
ar ty stów jak Mi chał Ba jor. Bo sko ro
bę dą mniej zna ni, to ob ni ży się po pyt
na bi le ty i awan tur nie bę dzie. *

Wiel ki ar ty sta i spi ski
w do mu kul tu ry
Dom kul tu ry na Nato li nie udo sko na lił dy stry bu cję bi le tów na osie dlo we
kon cer ty. Skoń czy ło się awan tu rą, pe ty cją i groź bą, że wię cej tak zna nych
ar ty stów jak Mi chał Ba jor za pra szać się tu nie bę dzie
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imprezownik

Ko min 73: start 
Z wiel kim hu kiem szy ku je się ina u gu -

ra cja Ko mi na 73. Po nad 1000 m kw.

prze strze ni w daw nej War szaw skiej Fa -

bry ce Mo to cy kli zo sta ło za a dap to wa -

nych przez mło dych ar chi tek tów, gra fi -

ków, di zaj ne rów, sce no gra fów, fo to gra -

fów, pro jek tan tów mo dy, któ rzy tę prze -

strzeń za mie ni li na naj wię kszą w sto -

li cy pra cow nię co wor ker ską. Na po czą -

tek nie spo dzian ka – kon cert kul to we -

go ry sow ni ka Mar ka Ra czkow skie go

i Sha re e fa Za wi de ha, do tań ca przy gra -

ją DJ-e zna ni z war szaw skich par kie -

tów, nie za brak nie też śle dzia, ja błek,

ser del ków i al ko ho li wszel kiej ma ści.

So So bo bo ta,ta, godz. 20, godz. 20, So  So ho Fho Fac ac to to ryry,

ul. Miń ul. Miń skska 25, wa 25, wststęp węp wol ol ny. . 

Ks. Bo niec ki ma
głos! 
Ks. Adam Bo niec ki ma za kaz wy po -

wie dzi w me diach, na ło żo ny przez za -

kon po pro gra mie Mo ni ki Olej nik. Ale

w so bo tę dzien ni kar ka po pro wa dzi

z nim spot ka nie w sa li wy sta wo wej

na par te rze Bib lio te ki Uni wersyteckiej.

Po nim bę dzie moż na ku pić książ kę

ks. Bo niec kie go „Le piej pa lić faj kę

niż cza row ni ce”, któ ra przy po mi na,

o czym przez osta t nie la ta pi sał w „Ty -

god ni ku Po wszech nym”.

So So bo bo ta,ta, godz. 12 – BUW godz. 12 – BUW,

ul. Do ul. Do bra 56/66,bra 56/66, wstęp wol  wstęp wol nyny. 

Sorry Boys 
w Hybrydach 
Rok te mu Sor ry Bo ys wy da li de biu -

tan cką pły tę i zro bi ło się o nich głoś -

no. W nie dzie lę za gra ją kon cert, któ -

ry za koń czy tra sę pro mu ją cą al bum

„Hard Wor king Clas ses”. To opo wieść

o co dzien nym tru dzie, wkła da nym

w bu do wa nie emo cjo nal nych re la cji

z dru gim czło wie kiem. Uwa gę zwra ca

me lo dyj na, świe ża mu zy ka oraz wo -

ka li stka zes po łu Iza Ko mo szyń ska.

Usły szy my m.in. „Can cer Sign Lo ve”,

pio sen kę z pro mu ją ce go al bum sin -

gla, do któ rej po wstał te le dysk wy re -

ży se ro wa ny przez Na ta lię Ko sten ko.

Sor ry Bo ys po za koń cze niu tra sy roz -

pocz ną przy go to wa nia do prac nad

dru gim al bu mem.

Nie Nie dzie dzie la,la, godz. 20, godz. 20, Hy  Hy brbry y dydy, Zło Zło ta 7,ta 7,

bi bi le le ty 30ty 30 zł. zł. 

Mu zy cy dla Zbysz ka 
W nie dziel ny wie czór w Te a trze Ca pi -

tol od bę dzie się nie co dzien ny kon -

cert. Do chód ze sprze da ży bi le tów za -

si li fun dusz po mo cy fi nan so wej dla

Zbi gnie wa We ge ha up ta.

Zna ny jaz zman nie daw no prze szedł

za wał. By-pas sy poz wo li ły mu fun kcjo -

no wać, ale osta t nio mu zyk znów tra -

fił do szpi ta la. Ko le dzy po sta no wi li

zor ga ni zo wać cha ry ta tyw ny kon cert

„dla Zbysz ka”, któ ry – jak wię kszość

w tej bran ży – nie jest ubez pie czo ny.

Za ra bia na ży cie tyl ko kie dy gra. Te -

raz in ni za gra ją dla nie go. – Za dzwo -

ni łem do kil ku ko le gów z proś bą o po -

moc. Od po wie dzia ło aż 40 mu zy ków

– mó wi kon tra ba si sta Piotr Ro do wicz

i za ra zem je den z or ga ni za to rów kon -

cer tu z ra mie nia Fun da cji Bed nar ska.

Na sce nie wy stą pi wie le zna ko mi to -

ści pol skie go jaz zu, m.in.: Jan Pta -

szyn Wrób lew ski, Zbi gniew Na my słow -

ski, Woj ciech Ka ro lak, Do ro ta Miś kie -

wicz i wspom nia ny Ro do wicz.

Nie Nie dzie dzie la,la, godz. 19, godz. 19, T Te e atr Ca atr Ca pi pi tol,tol,

MarMar szał szał kow ow ska 115. Bi ska 115. Bi let ce let ce gieł gieł kaka

– 45– 45 zł. zł. 

Ta tar ska pod róż
w Aca de mii 
– W tę noc, gdy bę dzie tak ci cho i głu -

cho, że ani pies nie za szcze ka, ani ko -

gut nie za pie je, Bóg ze śle anio łów z nie -

ba – ty mi sło wa mi roz po czy na się „Pod -

róż noc na do naj bar dziej szla chet ne go

miej sca”. To spek takl – pod róż ta tar -

skim szla kiem. Eg zo tycz na kul tu ra i tra -

dy cja Ta ta rów, baś nio wa kon wen cja i ję -

zyk, wspa nia ła sce no gra fia i gra świat -

łem i cie niem ocza ru ją dzie ci i do ro słych.

Spek takl od lat 6 przy naj mniej do stu.

Nie Nie dzie dzie la,la, godz. 19, godz. 19, T Te e atr Aca atr Aca de de mia,mia,

ul. 11 Li ul. 11 Li sto sto pa pa da 22,da 22, wstęp 10 wstęp 10 zł.zł.

Kon rad Woj cie chow ski,

ignaz, bet, gw

Michał Bajor

nawet nie

mógł

przypuszczać,

jakie emocje

wywoła na

Natolinie jego

koncert
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* * Według rzecz ni ka ko men dan ta
głów ne go po li cji Ma riu sza So ko łow -
skie go z sza cun ków ryn ko wych wy ni -
ka, że w tym ro ku na świą tecz ne za ku -
py w in ter ne cie zde cy du je się na wet
po ło wa Po la ków. Po li cja ra dzi:

Do kład nie spraw dźmy sklep in ter ne -
to wy – ja ką ma sie dzi bę, czy po da ny do
kon tak tów te le fon dzia ła.  Je śli ko rzy sta -
my zpor ta li auk cyj nych, spraw dźmy też
ko men ta rze od in nych klien tów.

Je śli dro gie rze czy są w su per ce nach,
po win niś my być ostroż ni. Mo gą być
pod ro bio ne lub kra dzio ne. W ta kich
sy tu a cjach do kład nie obej rzyj my zdję -
cia to wa ru, po proś my o do sła nie do -
dat ko wych. Prze czy taj my też uważ -
nie re gu la min, by wie dzieć, ja kie da je
nam moż li wo ści.

Po li cjan ci ape lu ją też, by przy naj -
mniej do chwi li, gdy otrzy ma my ku -
pio ny przed miot i prze ko na my się, że
jest ta ki, jak opi sa no w ofer cie, za cho -
wy wać wszyst kie do ku men ty zwią za -
ne z trans ak cją – np. ko res pon den cję
ma i lo wą ze sprze daw cą czy po twier -
dze nie za pła ty. PAP

Po li cja uczy 
ku po wać w sie ci

Dziś w świą tecz nych trendach kró -
lu ją od waż ne ko lo ry, LED-owe bom -
bki i owo co we stro i ki. Pod po wia da -
my, co zro bić, aby Bo że Na ro dze nie
w domu by ło mod ne i sty lo we

An na Tat ka

* * metro@agora.pl

– Od lat po pu lar na jest czer wień,
w tym ro ku w ze sta wie niu z bie lą i zło -
tem – oce nia świą tecz ne ko lo ry Ewa
Pa ra, pro jek tan tka pra cow ni urzą -
dza nia wnętrz Red De sign. Na to pie
są też ozdo by cho in ko we sty li zo wa -
ne na do mo we wy pie ki – lu kro wa ne
pier ni czki lub muf fin ki – i ak ce so ria
przy po mi na ją ce świę ta z dzie ciń stwa
– bom bki w kształ cie cu kier ków, mi -
siów i grzyb ków.

– Mod ne są też ak ce so ria w sty lu nor -
we skim, na wią zu ją ce do zi mo we go
kra jo bra zu, np. po dusz ki z de se niem
w gwiazd ki, śnie żyn ki lub z mo ty wem
re ni fe ra – wska zu je pro jek tan tka. W tej
na tu ral nej kon wen cji spraw dza ją się
tak że lnia ne wor ki na pre zen ty prze -

wią za ne wstą że czka mi i ozdo bio ne
świą tecz ny mi apli ka cja mi.

Na wi gi lij nym sto le w sty lu „jak u ma -
my” rów nie do brze jak bia ły ob rus bę -
dą wy glą da ły: dłu gi czer wo ny bież nik
al bo ozdob ne świą tecz ne ser wet ki pod
ta le rze. Wier ność zie lo no-czer wo nej
kla sy ce za cho wa my, sta wia jąc na tra -
dy cyj ny stro ik w kształ cie wian ka z jo -
dło wych ga łą zek po prze ty ka nych
ostro krze wem, szysz ka mi i wet knię -
tą w śro dek świe cą. Te sa me ozdo by
bę dą wy glą dać no wo cześ niej uło żo ne
war stwa mi w prze źro czy stym okrąg -
łym wa zo nie.

W zgo dzie z na tu rą

W tym se zo nie nie roz sta je my się jesz -
cze z de ko ra cja mi z owo ców i przy -
praw. Moż na je do wol nie łą czyć w eko -
o zdo by. Łań cuch z pla ster ków wy su -
szo nej po ma rań czy prze pla ta ny la se -
czka mi cy na mo nu i wa ni lii nie tyl ko
pięk nie wy glą da, ale i nie ziem sko
pach nie.

W sty lu eko lo gicz nym do zwo lo ne
jest wszyst ko, co wy ko na no z na tu ral -

nych ma te ria łów – wi kli no we gwiazd -
ki, sło mia ne lu dzi ki. – Zgod nie z tą ten -
den cją cho in kę za miast bom bka mi
mo że my ude ko ro wać jabł ka mi i pier -
ni ka mi – ra dzi Ewa Pa ra. – Al ter na ty -
wą dla jo dło we go stro i ka bę dzie po -
ma rań cza na je żo na goź dzi ka mi, roz -
ta cza ją ca owo co wo-ko rzen ny aro mat
– do da je.

Uro czy ste go na stro ju nad a dzą wnę -
trzom usta wio ne gdzie nie gdzie świe -
czki z za to pio ny mi zia ren ka mi ka wy
lub łu pi na mi z orze cha. W ok nie na
ko lo ro wych wstąż kach mo że my za -
wie sić szysz ki, a nad sto łem je mio łę.

War to po szu kać na tu ral nych zna le -
zisk przy wie zio nych z wa ka cji. Gdy
po wy gi na ną ga łąź oczy ści my z ko ry,
ople cie my sznu rem mi go czą cych lam -
pek i usta wi my w wa zo nie wy sy pa -
nym ka my ka mi, bę dzie my mieć efek -
tow ną ozdo bę sa lo nu.

– Ta ka eko lo gicz na aran ża cja
spraw dzi się zwłasz cza we wnę -
trzach urzą dzo nych w sty lu kla sycz -
nym lub ru sty kal nym – przy po mi -
na pro jek tan tka.

Fran cja ele gan cja

– W wy kwin tnej sty li za cji te go ro ku
do mi nu ją biel, sre bro i krysz tał. Te bar -
wy do da ją szy ku i poz wa la ją na za sto -
so wa nie bar dziej bo ga tych w for mie
ozdób – tłu ma czy Ewa Pa ra.

Za miast tra dy cyj ne go zie lo ne go stro -
i ka sty li ści pro po nu ją więc po sre brza -
ne ga łąz ki ozdo bio ne jas ny mi ko ra li -
ka mi i prze zro czy sty mi krysz tał ka mi
imi tu ją cy mi ka wa łe czki lo du.

W ro li świecz ni ków spraw dzą się
z ko lei smu kłe po rce la no we anioł ki.
Do te go „osz ro nio ne” kie lisz ki, jas na
po rce la na i srebr ne sztuć ce.

Ele gan cką cho in kę zdo bią zaś ażu -
ro we bom bki z me ta lo wych zło co nych
prę ci ków i szkla nych pa cior ków.

Jak na kar na wa le w Rio

W skle pach de ko ra tor skich oprócz kla -
sycz nych i ele gan ckich po ja wi ły się ko -
lek cje ozdób ro dem z kar na wa łu. Prym
wio dą ma ski, pió ra, wach la rze. Po pu -
lar ne są też de ko ra cje cho in ko we in -
spi ro wa ne ko bie cy mi do dat ka mi: pan -
to fel ki, ka pe lu si ki, mi ni to re be czki.

Wi gi lij na za sta wa w tej od sło nie obo -
wiąz ko wo jest ko lo ro wa. Do mi nu ją po -
łą cze nia ja skra wej zie le ni itur ku su, atak -
że ró że i fio le ty. Za miast tra dy cyj nych
anioł ków na cho in ce po ja wia ją się wy -
ko na ne zbar wnych ka wał ków fil cu pin -
gwi ny, so wy, ana wet skrzy dla te świn ki.

Hi tem se zo nu są prze zro czy ste szkla -
ne lub pla sti ko we bom bki, któ re moż -
na ude ko ro wać we dług włas ne go po -
my słu. Do środ ka mo że my wło żyć ga -
łąz ki ostro krze wu, ko lo ro we ko ra li ki,
kon fet ti, piór ka, fo to gra fie naj bliż -
szych. Go to wa bom bka na da je się na
cho in kę, ja ko ele ment stro i ka lub do -
da tek do świą tecz ne go pre zen tu.

Cie ka wą pro po zy cją są rów nież bom -
bki roz świet la ne od środ ka lam pka mi
LED-owy mi, a tak że świe czki z dio dą,
któ re po za pa le niu kno ta zmie nia ją
ko lor.

Li czą się dro bia zgi

Aby w do mu za go ści ła świą tecz na
atmo s fe ra, wy star czy w każ dym po -
miesz cze niu do dać dro bia zgi.
cd * 19 

Kla sycz nie, eko lo gicz nie, a mo że na we so ło?

* * W naj bliż szą so bo tę, 17 grud nia sa -
lon TK Maxx przy Mar szał kow skiej
104/122 za pra sza klien tów nie tyl ko na
za ku py. Po lo wa nie na świą tecz ne oka -
zje te go dnia umi lą ak tor ka Gra ży na
Wol szczak (na zdjęciu) i tan cerz Ro bert
Ko cha nek (godz. 12-15) oraz ak tor ka
i pio sen kar ka Na ta lia Lesz i Se ba stian
Pio tro wicz (godz. 15-18). Od gwiazd bę -
dzie moż na wziąć au to graf z de dy ka -
cją na Kar cie Upo min ko wej TK Maxx
al bo zro bić so bie z nimi zdję cie.

Sieciówka chwa li się, że sprze da je
ko lek cje zna nych ma rek na wet o 60
proc. ta niej niż in ne skle py. Ofe ru je
bie liz nę, ubra nia, bu ty i do dat ki (tor -
by, rę ka wi czki, na kry cia gło wy, bi żu -
te rię) dla ko biet i męż czyzn, sprze da -
je też do dat ki do urzą dza nia wnętrz.
Szcze gó ły na www.tkmaxx.pl mart

Gwia zdy w TKMaxx

A
L
IN

A
 G

A
JD

A
M

O
W

IC
Z
 A

G

31370894

R E K L A M A



WA1

PIĄTEK–NIEDZIELA 16-18 GRUDNIA 2011

Imieniny obchodzą: Zdzisława, Adelajda
18

świąteczne zakupy

metro@agora.pl
Listy piszcie

Na słod ko ści

W ręcz nie ma lo wa nym ce ra micz nym
po jem ni ku w kształ cie ob la ne go lu -
krem pud din gu moż na prze cho wać
pier ni czki al bo ukryć ma ły pre zen cik.
Wy mia ry:10x9 cm. Do ku pie nia na Lo -
ve ly-ho me.pl.

Ce na: Ce na: 19 zł

Cia sto w 3D

Za skocz go ści trój wy mia ro wą ja dal ną
cho in ką. W zro bie niu wy pie ku po mo -
że ci kom plet wy kra wa czek Cho in ka
3D. Za wie ra 12 me ta lo wych fo re mek,
drew nia ną pod staw kę i pień. W opa -
ko wa niu znaj dziesz rów nież prze pis
na pier ni czki. Czę ści moż na też wy -
ko rzy stać do wy cię cia z cia sta róż nej
wiel ko ści gwia zdek. Do ku pie nia na
Tor tow nia.pl.

Ce na: Ce na: ok. 25 zł

Za miast stro i ka

Ga łąz ki sple cio ne bro ka to wy mi kul -
ka mi róż nej wiel ko ści w od cie niach
zie le ni i błę ki tu to pro po zy cja świą -
tecz ne go wian ka od skle pu Ho -
me&You.

Ce na: Ce na: 39 zł (wia nek Bro ca de)

Świą tecz nie pod ta le rzem

Pięk nie na kry ty stół to pod sta wa. Ser -
wet ka Fi ta jest wy ko na na zbra zy lij skiej,
wy so ko ga tun ko wej ba weł ny. Utrzy ma -
na w czer wo no-zie lo nej ko lo ry sty ce
wpra wi wświą tecz ny na strój wszyst kich
do mow ni ków. Wy mia ry: kwa drat
78x78cm.Do ku pie nia na Mul ti cot ton.net.

Ce na: Ce na: 19 zł

Kwia ty zi mą

Ro śli ny na świę ta wstaw do zło to-czer -
wo nych osło nek ozdo bio nych cho in ko -
wym mo ty wem. Nie za pom nij za re zer -
wo wać jed nej na gwia zdę bet le jem ską.
Kom plet dwóch ce ra micz nych osło nek
o wy mia rach: wys. 12,5 cm; średn. gó ra
15cm oraz wys. 11cm iśredn. gó ra 11,5cm.
do ku pie nia na Du sza-do mu.com.

Ce na: Ce na: 37 zł (kom plet)
.

Ele gan cka osłon ka

Klosz Sil ver&Gold Yan kee Can dle na
za pa cho we świe ce za bez pie czy meb -
le przed go rą cym wo skiem. Wy ko na -
ny z bia łej po rce la ny zdo bio nej srebr -
ny mi i zło ty mi mo ty wa mi bom bek.
Do ku pie nia na Za pach do mu.pl. 

Ce na: Ce na: 56 zł

Re ni fer w kuch ni

Czy li za zdrost ka Ru dolf w ok nie. Wy -
haf to wa ny mo tyw re ni fe ra w ko lo rach
czer wie ni roz we se li wnę trze. Do ku -
pie nia na De ko dom.pl.

Ce na: Ce na: 49 zł (pod sta wo wy roz miar
45x30 cm)

Na wy twor ną wie cze rzę

Po ły sku ją cy bia ły ob rus Stel ton – ex -
plo re z ba weł nia ne go ada masz ku to
ele gan ckie na kry cie sto łu w sam raz
na wi gi lij ną wie cze rzę. Uni wersalny
wzór bę dzie się zna ko mi cie kom po -
no wał za rów no z kla sycz ną, jak i no -
wo czes ną za sta wą. Wy mia ry:
160x220 cm.Do ku pie nia na Fi de.pl. 

Ce na: Ce na: 249 zł.

Oświet le nie z kla są

Sty lo wy łań cuch 20 świa te łek Ba bet -
te mar ki Si rius w kształ cie zło tych
kwia tów to ele gan cka wer sja tra dy cyj -
nych lam pek cho in ko wych. Są z two -
rzy wa sztucz ne go. Na da ją się też do
de ko ra cji sto łu lub ca łe go po miesz cze -
nia. Do ku pie nia na Fran kher bert.pl.

Ce na: Ce na: ok. 80 zł

To sto łek czy pre zent?

Nie zwy kły sto łek Pre zen cik mar ki Re -
mem ber. przy po mi na stos pięk nie za -
pa ko wa nych upo min ków. Przy da się
dla nie spo dzie wa ne go wi gi lij ne go go -
ścia. Wy mia ry: wys. 45 cm; szer. 33 cm.
Udźwig: 200 kg. Do ku pie nia na Fa fa -
ra fa.pl.

Ce na: Ce na: 99 zł

Świat ło w bom bce

Fio le to wa bom bka cho in ko wa MET -
TE LED to al ter na ty wa dla tra dy cyj -
nych ozdób cho in ko wych. W środ ku
ma lam pki LED-owe. Do ku pie nia
w skle pach Le roy Mer lin.

Ce na: Ce na: ok. 20 zł/ szt.

Wi kli no we cac ko

W do mu na świę ta obo wiąz ko wo mu -
si za wis nąć gwiazd ka, np. zro bio na
z bie lo nej wi kli ny gwia zda Kas per.
Śred ni ca gwiazd ki: 30 cm. Do ku pie -
nia w skle pach Du ka.

Ce na: Ce na: ok. 50 zł

Za miast skar pe ty

Po wieś kra cia sty wo rek na pre zen ty
Hap py Christ mas na ko min ku, że by
Mi ko łaj miał gdzie wło żyć po dar ki.
Wy mia ry sa kiew ki: ok. 31 x 41 cm. Do
ku pie nia na Ar te e go.pl.

Ce na: Ce na: 26 zł

Nie biań ski świecz nik

Kun sztow ny po rce la no wy anio łek
– świecz nik mar ki SA GRA DO – usta -
wio ny na wi gi lij nym sto le do da szy ku.
Wy mia ry: 34 cm. Do ku pie nia na Kra -
i naw netrz.pl.

Ce na: Ce na: ok. 79 zł

Świet lne drzew ko

Świe czka w kształ cie cho in ki ob sy -
pa na bro ka tem z dio dą w środ ku po
za pa le niu kno ta zmie nia ko lor. Wy -
mia ry: wys. 13 cm; szer. 9 cm. Wa ga:
280 g. Do ku pie nia na Ma gia ko lo -
ru.eu.

Ce na: Ce na: ok. 20 zł

Za miast choinki

Sa mo przy lep na fo lia z mo ty wem bom -
bek to no wo czes ny spo sób na ude ko -
ro wa nie do mu na świę ta. Po od kle je -
niu na ścia nie nie po zo sta nie ża den
ślad. Do wy bo ru 6 roz mia rów w 26
wer sjach ko lo ry stycz nych. Do ku pie -
nia na Flof lo.pl.

Ce na: Ce na: 84 zł (roz miar L – 80x80 cm).

Pysz nie na gałązkach

Ozdo by w kształ cie muf fin ków oży -
wią bo żo na ro dze nio we drzew ko. Fil -
co we ak ce so ria wy ko na ła ręcz nie Ma -
ja Ur bań ska – AL LU RE. W kom ple cie
jest się pięć róż no ko lo ro wych ba be -
czek o wy mia rach ok. 7 x 7 cm. Ze staw
moż na ku pić na Eco ma te ria.pl.

Ce na: Ce na: 90 zł

wy bra ła An na Tat ka

Gwiazd ko we do dat ki
Na wy bór bo żo na ro dze nio wych de ko ra cji nie mo że my na rze kać. W skle pach jest peł no akcesoriów – od ko lo ro wych świe ci de łek
jak z Mek sy ku po bia łe mu śli no we ob ru sy
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* * Mo że my świę to wać przy śnież no -
bia łym ob ru sie, ele gan ckich, po rce -
la no wych fi li żan kach, ale rów nie do -
brze za gra ko lo ro wa za sta wa na
pod łuż nym bież ni ku. W tym se zo nie
w de ko ra cji wi gi lij ne go sto łu mo że -
my czer pać ze wszyst kich sty lów

By le kon sek wen tnie. Wy bierz my mo -
tyw prze wod ni de ko ra cji i te go się trzy -
maj my. Na wet je den nie pa su ją cy ele -
ment mo że wpro wa dzić cha os i ze -
psuć efekt.

Czer wo ny z zie lo nym

Je śli de cy du je my się na aran ża cję tra -
dy cyj ną, na kryj my stół bia łym ob ru -
sem (ewen tu al nie zie lo nym lub czer -
wo nym) i włóż my pod nie go odro bi -
nę sia na. Ja ko głów ny ele ment de ko -
ra cyj ny wy star czy stro ik ze świe żych
ga łą zek z de li kat ny mi na tu ral ny mi
ozdo ba mi. Przy każ dym na kry ciu mo -
że my rów nież uło żyć igli wie prze wią -
za ne czer wo ną wstąż ką.

Gość przy swo im ta le rzu po wi nien
mieć ser wet kę do wy tar cia ust. Na da -

ją się za rów no te z ma te ria łu, jak i pa -
pie ro we ze świą tecz ny mi mo ty wa mi.

W tym sty lu naj le piej bę dzie wy glą -
da ła jas na, po rce la no wa za sta wa i kie -
lisz ki z prze zro czy ste go szkła. Na stro -
ju do da dzą pro ste świe ce w kla sycz -
nych lich ta rzach.

Sre brzy ście

Za miast tra dy cyj nych bo żo na ro dze -
nio wych ko lo rów mo że my wy brać
mod ne w tym ro ku ze sta wie nie bie li
z fio le tem i sre brem.

De ko ra to rzy ra dzą, że by zwy kły stro -
ik za stą pić w tym przy pad ku np. du -
żym prze zro czy stym wa zo nem. Do
środ ka wkła da my np. świa teł ka
w kształ cie gwia zdek i błysz czą ce, sre -
brzy ste bom bki. To efek tow ny i ta ni
spo sób na no wo czes ny wy gląd sto łu.

W chłod nej to na cji ele gan cko bę dą
wy glą dać tak że de ko ra cje z do dat kiem
osz ro nio nych ga łą zek, pe re łek i krysz -
tał ków. Uro czy stą atmo s fe rę stwo rzy -
my, ukła da jąc pły wa ją ce świe ce
w szkla nym, na peł nio nym wo dą na -
czy niu.

W kolaroch tęczy

Je śli wy bie ra my stół w sty lu kar na wa -
ło wym, za miast ob ru sa po łóż my dłu -
gi bież nik lub zde cy duj my się tyl ko na
ser wet ki pod każ dym na kry ciem. Za -
miast po rce la ny ze staw my ze so bą na -
czy nia w dwóch ko lo rach, np. tur ku -
so we ta le rze i mi ski w ko lo rze li mon -
ki. Do daj my pa su ją ce ser wet ki, mo gą
być pa pie ro we, uło żo ne w fan ta zyj ny
kształt.

Na sto le w we so łym róż no bar wnym
sty lu mo że my zre zy gno wać z pro stych
świe czek na rzecz tych z dio dą, zmie -
nia ją cych ko lor po za pa le niu kno ta.
Na środ ku sto łu ułóż my stro ik, np. zro -
bio ny z ga łą zek i bro ka to wych bom -
bek w ko lo rach za sta wy.

Jak na kry wać?

Na ob ru sie lub ser we cie sta wia my płyt -
ki ta lerz i na kry wa my go głę bo kim.
Z pra wej stro ny na kry cia ukła da my
nóż do da nia głów ne go, nóż do ryb,
łyż kę do zu py i nóż do przy sta wek,
po le wej du ży wi de lec: do da nia głów -
ne go, ryb i przy sta wek. Waż ne, by po -

czą wszy od ze wnątrz, wszyst kie sztuć -
ce uło żo ne by ły w ko lej no ści po da wa -
nia po sił ków (nie któ rzy znaw cy sa vo -
i re-viv re’u za le ca ją, by ilość sztuć ców
nie prze kra cza ła trzech po pra wej
i dwóch po le wej stro nie).

Bez poś red nio nad ta le rzem ukła -
da my wi del czy ki lub ły że czki do de -
se rów, a po pra wej kie lisz ki. Je śli
jest kil ka sztuk szkła, roz miesz cza -
my je we dług ko lej no ści spo ży wa -
nia na po jów, od stro ny pra wej do
le wej.

Sa dza jąc go ści przy sto le, pa mię -
taj my, że po trze bu ją ok. 60-70 cm
prze strze ni. Mu szą tak że mieć moż -
li wość swo bod ne go wsta wa nia. Nie
lo kuj my ich w po bli żu grzej ni ków
i otwar tych okien. De ko ra cje do bie -
raj my tak, aby nie prze szka dza ły w je -
dze niu i nie od gra dza ły bie siad ni ków
od sie bie. Uni kajmy za pa cho wych
świec. In ten syw na woń mo że prze -
szka dzać w po sił ku.

An na Tat ka

Na pod sta wie: Do bre-ma nie ry.com;

Ros snet.pl; Urza dza my.pl

Wszyst kie chwy ty do zwo lo ne

31403119 31411865
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Bo żo na ro dze nio wy kli mat uzy ska -
my naj pro ściej, roz pi na jąc sznur świa -
te łek na ko min ku, nad lu strem lub na
bal ko nie. Tu do wy bo ru ma my kla -
sycz ne lam pki cho in ko we o róż nych
kształ tach (np. gwiazd ki) al bo spe -
cjal ne fran cu skie gir lan dy – ko lo ro we
ku le świet lne, z któ rych moż na two -
rzyć bar wne sznu ry. Przed za mon to -
wa niem lam pek na ze wnątrz za wsze
jed nak spraw dźmy, czy się do te go
na da ją.

Pu stą ścia nę moż na przy o zdo bić sa -
mo przy lep ną we lu ro wą na klej ką
– np. z Mi ko ła jem lub imi tu ją cą bom -
bki zwi sa ją ce z jo dło wych ga łą zek.

W skle pach znaj dzie my do dat ki
do świą tecz ne go ozdo bie nia każ de -
go wnę trza: do sa lo nu po dusz ki,
do kuch ni za słon ki z re ni fe rem
czy kub ki z anioł ka mi, do ła zien ki
ręcz ni ki haf to wa ne w gwiazd ki. Są
na wet my deł ka w kształ cie cho i nek
i świe czki o za pa chu jabł ka z cy na -
mo nem.

– De ko ru jąc dom, uwa żaj my jed nak,
by go ozdo ba mi nie przy tło czyć. Ła -
two prze sa dzić, zwłasz cza we wnę -
trzach urzą dzo nych w no wo czes nym
lub mi ni ma li stycz nym sty lu – prze -
strze ga Ewa Pa ra.

Ja ka cho in ka?

Dla zwo len ni ków kla sy ki ko niecz nie
mu si być du ża, świe ża i pach ną ca.
– Za miast tra dy cyj ne go drzew ka po -
le cam mo drzew. Sam w so bie sta no -
wi ozdo bę. Jest bar dzo de li kat ny i ma
du żo szy szek, więc wy star czy kil ka
bom bek, że by wy glą dał prze pięk nie
– prze ko nu je pro jek tan tka Red De -
sign. – W dzie cię cym po ko ju nato -
miast za chę cam do za mo co wa nia na
ścia nie świa te łek uło żo nych w kształt
cho in ki. Ta ka de ko ra cja bę dzie do -
dat ko wo peł ni ła fun kcje noc nej lam -
pki – do da je.

Sty li ści pro po nu ją rów nież drzew -
ka zro bio ne z me ta lo we go ste la ża
ople cio ne go ga łąz ka mi z przy twier -
dzo ny mi bom bka mi, szysz ka mi, ko -
ra li ka mi. Ca łość utrzy ma na jest
w jed nej to na cji, np. zło ta lub czer -
wie ni. Je den ze skle pów in ter ne to -
wych ofe ru je li mi to wa ną se rię drze -
wek pro jek tan ta Oska ra Zię ty. Są wy -
ko na ne w tech ni ce „nad mu chi wa nej
sta li”, w ko lo rze rdzy lub la kie ro wa -
nej sta li.

Za po mo cą spe cjal nych ze sta wów
do wy kra wa nia cia sta moż na tak że
zro bić włas ną trój wy mia ro wą cho in -
kę. W sam raz, by sta nę ła na wi gi lij -
nym sto le.

Sztu ka ubie ra nia drzewka

Naj le piej za cząć od oświet le nia. Lam -
pki roz miesz cza my rów no mier nie,
po czą wszy od szczy tu drzew ka. Ko -
niec kab la z wty czką po wi nien się
zna leźć jak naj bli żej gniazd ka. Du -
że bom bki i ozdo by wie sza my na dol -
nych ga łę ziach (je śli w do mu są zwie -
rzę ta, zwłasz cza ko ty, szkla ne de ko -
ra cje le piej za wie sić wy żej – po za za -
się giem łap i pysz czków – lub zde cy -
do wać się na pla sti ko we od po wied -
ni ki).

Nie war to za wie szać ozdób tam,
gdzie nie bę dzie ich wi dać – np. gdy
cho in ka stoi w ką cie lub przy ścia -
nie.

Gdy na drzew ku roz mie ści my już
wszyst kie świe ci deł ka, wy peł nia my
pu ste miej sca łań cu cha mi. Po słu żą
one rów nież do za kry cia ka bel ków
od lam pek. Je że li zde cy do wa liś my
się na praw dzi we drzew ko, za miast
zwy kłe go sto ja ka wy bierz my ten ze
zbior ni kiem na wo dę. Cho in ka bę -
dzie mia ła co pić i dłu żej za cho wa
świe żość. Mo że my rów nież ku pić
cho in kę w do ni cy. W obu przy pad -
kach na le ży pa mię tać o re gu lar nym
pod le wa niu.

An na Tat ka

Na podstawie: Urzadzamy.pl;

Rossnet.pl; Deccoria.pl; Czerykaty.pl

Ozdabiamy
dom
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News
Jeden z najlepszych rozgrywających ligi NBA Chris Paul
bę dzie grał w Los An ge les Clip pers. W za mian je go do tych cza so wy klub 
– New Or le ans Hor nets, otrzy mał trzech za wod ni ków i je den wy bór w draf cie. 

z 
os

ta
tn

iej

ch
wili

sport

* * Przez trzy se zo ny Ju sty na Ko wal -
czyk zdo by ła w bie gach wszyst ko.
W Van co u ver się gnę ła po olim pij skie
zło to, w Li ber cu wy gry wa ła mi strzo -
stwa świa ta, trium fo wa ła w To ur de
Ski i trzy ra zy z rzę du zdo by ła Pu -
char Świa ta. W tym ro ku znów ka -
tor żni cze tre nin gi, wy rze cze nia
– wszyst ko po to, by po ko nać Ma rit
Bjoer gen. Jed nak nor we ska mi strzy -
ni na ra zie jest po za za się giem. Ko -
wal czyk prze gra ła z nią wszyst kie
sześć kon fron ta cji. Ry wal ka zdo by -
ła o 304 pun kty wię cej od Po lki i jest
fa wo ryt ką PŚ. W kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej Ko wal czyk jest szó sta, bo bie -
ga wol niej tak że od in nych za wod ni -
czek nor we skiej ka dry.

Ze świet ną The re se Jo ha ug i jej ko -
le żan ka mi po do piecz na Wie rie tiel ne -
go po win na so bie w koń cu ra dzić. Jed -
nak czy ma szan se do go nić Bjoer gen?

– W so bo tę bę dzie wię ksza szan sa
niż w po przed nich bie gach – mó wi kie -
row nik Ka te dry Spor tów Zi mo wych
w kra kow skiej AWF prof. Kra sic ki.

W Ro gli bę dzie do po ko na nia 10 km
sty lem kla sycz nym ze star tu wspól ne -
go. – Tra sy w Sło we nii są trud ne, po ło -
żo ne 1500 m nad po zio mem mo rza,

cięż kie pod bie gi i ła god ne zja zdy, a to
mi pa su je – mó wi Ju sty na.

– Już w Da vos po bieg ła moc no. Tyl -
ko in cy dent z Chan drą Craw ford, któ -
ra naj e cha ła na ki jek Po lki, wy trą ca jąc
ją z ryt mu, spra wił, że za bra kło jej w fi -
na le. W bie gu na 10 km kla sy kiem przy
wspól nym star cie ma du że szan se, że -
by z ko a li cją Nor we żek po wal czyć – oce -

nia Kra sic ki. W osta t niej pró bie przed
To ur de Ski Ko wal czyk bę dzie wal czy -
ła o spo kój. Po zy cja w trój ce so bot nie -
go bie gu i do bry wy stęp w nie dziel nym
sprin cie „łyż wą” są jej po trzeb ne. Na
pier wsze w tym ro ku pod ium PŚ cze -
ka dłu go. Przed ro kiem 18 grud nia we
fran cu skim La Clu saz sta wa ła na nim
już po raz czwar ty w se zo nie.

– Naj gor szy bę dzie start. Sześć, sie -
dem Nor we żek bę dzie je chać jak ko -
la rze, zmie niać się, mę czyć resz tę. Nie -
ste ty, są moc ne i jest ich du żo. Czte ry
szta fe ty po tra fią wy sta wić. Ma ją pie -
nią dze, po go dę do tre nin gów – mó wi
Łusz czek.

By ły mistrz świa ta nie skre śla Ko -
wal czyk: – Jest sil na fi zycz nie i psy -
chicz nie, a se zon dłu gi. Wy trzy ma.
Czy wy trzy ma Bjoer gen, zo ba czy my.
Pu cha ru Świa ta ra czej nikt jej za bie -
rze, ale nie mu si wciąż wy gry wać.
W po przed nich la tach od pusz cza ła
star ty, by od po cząć.

Te raz o tym nie ma mo wy. Nor weż -
ka ce lu je w zwy cię stwo w To ur de Ski,
któ re go w do rob ku jesz cze nie ma. Że
wy gra, prze ko na ni są buk ma che rzy.
Każ dy, kto po sta wi zło tów kę, za ro bi
tyl ko 30 gro szy. Za zło tów kę za in we -
sto wa ną w suk ces Ko wal czyk moż na
wy grać 5 zł.

– Mnie ta kie no to wa nia nie dzi wią.
Bjoer gen wszyst kim po ka zu je ple cy.
W Da vos wy gra ła o 40 se kund z dru -
gą na me cie Skof te rud. To bar dzo du -
żo – twier dzi Łusz czek.

– Ilu Nor weż ki ma ją ser wis me -
nów? Od pod kła dów pod nar tę,

prosz ków, pa ra fin, ko lej ni do bie ra -
ją nar ty. To fa bry ka – oce nia tre ner
Wie rie tel ny.

Zaj mo wa nia się ry wa la mi nie po le -
ca tre ner ka Ka ta rzy na Zyg munt.
– Szu ka nie win ne go czy tłu ma cze nia
dzia ła ją de struk cyj nie. Tak jak na krę -
ca nie się na wal kę z kon kret ną za wod -
ni czką. Ju sty na po win na sku pić się
na so bie, a te am ma ją do pin go wać
– prze ko nu je Zyg munt.

Tyl ko czy po wy czer pu ją cych se zo -
nach Ko wal czyk stać na ko lej ny wiel -
ki wy nik? – Po tym, co wi dzia łem,
uwa żam, że za miast oba wiać się kry -
zy su, po win niś my spo dzie wać się,
że za cznie wcho dzić na pod ium.
Oczy wi ście jest nie bez pie czeń stwo,
że or ga nizm po wie w koń cu: „Już nie
mo gę wię cej, nie mo gę tak szyb ko”.
Gdzieś jest gra ni ca wy dol no ści i wy -
trzy ma ło ści, tak fi zycz nej jak i psy -
chicz nej. Pół to ra ro ku te mu był po -
mysł, by ten właś nie se zon od pu ścić.
Ale Ju sty na z tre ne rem zre zy gno wa -
li z te go i po sta no wi li wal czyć aż do
igrzysk w So czi. Wi dać uzna li, że do
2014 ro ku Ju sty na to wy trzy ma – pod -
su mo wu je Kra sic ki.

Łu kasz Ja chi miak

Ko wal czyk wal czy z nor we ską ko a li cją
– My ślę, że pod ium cho dzi im po gło wach – mó wi zna ją cy Ju sty nę Ko wal czyk i Alek san dra Wie rie tiel ne go prof. Szy mon 
Kra sic ki. – Nie wiem, czy w so bo tę się uda. Po bie gnie sześć, sie dem Nor we żek i bę dą jak ko la rze zmie niać się z przo du, 
że by zmę czyć resz tę – do da je by ły mistrz świa ta Jó zef Łusz czek. W so bo tę i nie dzie lę w sło weń skiej Ro gli ko lej ne star ty w PŚ

Ju sty na 

Ko wal czyk

na tra sie
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Esperal tanio, odtrucia. tel. 602 227 012 

LSPO - WALICOW 20 
LEKARSKA SPÓŁDZIELNIA 

PROFESORSKO-ORDYNATORSKA  
624 06 47; 620 10 17; 624 65 05 

Lekarze wszystkich specjalności.  
Badania analityczne. EKG, EEG, USG -
doppler kolor, cytologia, holter serc. i 

ciśnien.Laser.Masaż.Szczepienia. Medycy 
-na pracy. www.walicow.medserwis.pl 

OSOBY STARSZE - lekarz geriatra 
porady, konsultacje , wizyty domowe 
NZOZ Przychodnia Wolska tel 606 143 677  

"DENTAL-MED" - stomatologia, ortodoncja 
(leczenie bez ekstrakcji) - System DAMON, 
CLEAR ALIGNER przezroczysty aparat 
protetyka, chirurgia, implanty, wybielanie 
22/629 00 38 , ul. Hoża 27/2 też w soboty.  

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

Nałogi - NOWOŚĆ! skutecznie 511 555 007  

Aaaaaaaaaaaaaaaaa Masaż 510 101 615 

AAADyplomowana masażystka 795834851 

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99 

Dojrzała masażystka 792-327-318 

DROBNIUTKA MASAŻYSTKA, 519847860 

Fajna dziewczyna zrelaksuje 500 626 554 

GRATIS D. WYMASUJĘ PANU! 621-39-96 

Hiszpański masaż 792-566-112 

40 LETNIA MASAŻYSTKA ** 798-957-522 

MASAŻ aktywny 798 259 226  

MASAŻ DLA PANÓW 508 598 444 

Masaże i nie tylko 22 849 85 62 Mokotów 

MASAŻ-RELAX 508 598 444 

MASAŻ-RELAX 505 530 015 

Natali-miła masażystka 782-042-923 

Odprężający masaż 606 585 603 

OLA FULL MASAŻ *** 798-957-520 

ŚLICZNA MASAŻYSTKA *** 797-754-545 

DOM OPIEKI Róża 604 424 729, 7516157 

Rodzinny Dom Opieki Anin, 22 612 76 63 

Wróżka Celina 22 6481885, 502 022 729 

www.dompogodnejstarosci.pl 22 613 09 02 

AABC autoskup gotówka 795 297 763 

AUTO SKUP  
Tel. 501 014 717 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa auto kupię 
każde całe i uszkodzone. 514 33 51 31 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AUTO SKUP,  
KAŻDY STAN, GOTÓWKA 533 222 111  

AAAAAAAAAAAAAAAAAA AUTOKASACJA 
Skup aut, gotówka zaświadczenie, transport 
gratis W-wa okolice; 0 504 048 769 

AAAUTO SKUP WARSZAWA 501 291 812 

 AUTOKASACJA SKUP AUT, GOTÓWKA 
ZAŚWIADCZENIE,TRANSPORT GRATIS  
W-WA OKOLICE; 0 500 480 500 

Auto-kasacja, skup sam. używanych, 
zwalniamy z opłat OC. tel. 516 810 791 

Auto skup po 02r!! dobrze płacę 507140012 

AUTO SKUP zwalniamy z OC 500 376 165 

Ciężarowe,dostaw. osob. Kupię 692077708 

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

Kupię każde auto z lat 97-2010r. najwięcej 
zapłacę, szybki dojazd, gotówka, 500666553 

Skup aut po 97r. Najwyższe ceny, płatność 
od ręki, profesjonalna obsługa t:500 540 100 

Stan, marka, wiek nie istotne 502949495 

AUTA ZASTĘPCZE TANIO 515 402 420 

Części samochodowe używane wszystkie 
marki sprzedaż dowóz W-wa 500 480 500 

AaaaaMasażystkę na lux pryw. 500424030 

Agencja Ochrony ZUBRZYCKI zatrudni 
pracowników z licencją, stawka:  

7-9 zł/h netto. Warszawa, 22 654-30-11 

AG Masażystki 22 8489999 Puławska 43/1 

AHU studenci zaoczni 503 373 721 

Akcja - praca - święta - 2500, 519 139 001 

AMBITNYCH ZE ŚREDNIM 503 19 15 12 

Barman/ka pizza Marki tel. 665 440 647 

Do banku - sprzedawcy produktów 
finansowych z doświadczeniem 

CV: rekrutacja.gnb@o2.pl 

Do ochrony bez licencji okolice Międzylesia 
Falenicy 5 zł netto, tel., 606 413 006 

DO OCHRONY NA PRADZE PÓŁNOC.  
Tel. 22 676 17 13. 

DUŻY RUCH - PANIE! 728-777-065 

Elektryka samochodowego do serwisu 
sam. ciężarowych ze znajomością 

WEBASTO, tel.:22 846 61 79, 510 233 032 

Firma sprzątająca zatrudni pracownika 
(mile widziana Pani) do sprzątania marketu 
real na ul. Jubilerskiej (osoby z grupą 
inwalidzką). Tel.: 508 095 264 

Firma zatrudni do dozoru osoby z drugą 
grupą inwalidzką, dzwonić w godz 8-15,  
Tel: 855 51 05 

Fryzjerkę, stażystkę Ursynów 644 01 25 

3-5 godz. dziennie w biurze i w domu.  
Umiejętności samodzielności, marketingowe 
Dzwonić od godz.10:00 do 18:00 
Tel. 22 42 58 719, 692 831 369, 502 152 582 

Instalatorów systemów zabezpieczeń 
elektronicznych tel. 22 548 90 40,  
e-mail; techniczny@ekotrade.com.pl 

Konserwator - "złota rączka", hotel przy 
Placu Zamkowym, 3/4 etatu, tel. 602 519 289 
(kontakt po godz. 10:00) 

Kurs przewodników 
po WARSZAWIE od grudnia 2011 
atco@atco.pl ; tel 22/6522530 

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe 
RADIO TAXI 19191 przyjmie do współpracy 
kierowców taksówek. WYMAGAMY: licencji 
taksówkowej, samochodu przystosowanego 
do taxi, uczciwości i dobrej prezencji 
OFERUJEMY: dobre warunki współpracy 
m.in. terminowe rozliczanie bezgotówki, brak 
prowizji od transakcji bezgotówkowych, 
odliczenia od bazy w przypadku choroby 
kierowcy, awarii pojazdu, urlopy 
Informacje pod nr telefonów 22 572 82 44 
oraz 22 572 82 42 w godzinach 7.00-15.00  

Pomocnika koordynatora z licencja POF II 
i samochodem tel. 697 100 576; 
rekrutacja@ekotrade.com.pl 

Pracownika rzeźni 
lub zakładu pogrzebowego zatrudnię 
w niepełnym wymiarze godzin. 
Wiadomość - Tel.: 517 935 628 

Spawacz TIG,samodzielny,balustrady 
nierdzew, lekkie konstrukcje, ogrodzenia 
ul.Połczyńska/Poznańska, tel: 502 602 618; 
22/721 14 01  

Z licencja i prawem jazdy do Grup 
Interwencyjnych tel. 22 548 90 41 

NIEMIECKI 22-843-96-19 

DOJAZD MAT-FIZ.SOLIDNIE 507453126 

MATEMATYKA 501 210 030 uczę w LO 

CHEMIA - każdy poziom 022 643 01 03 

Komputer: każdy zakres łatwo 501 588 844 

BP 49m2 Górny Mokotów tel. 504 479 482 

1pok. cegła, OCHOTA, 221tys. 509123306 

40m2 ul. Rozbrat w pięknej kamienicy, 
wyjątkowa lokalizacja, uroczy widok z okna, 
ciche, monitoring, do rem. 503 100 100 

3 pokoje, Bródno, 309 tys., 509 123 306 

72m Imiel. 525 t. 509673819 bez ag. 

BP46m2 os. Tęczowe nowe 355t. 602270133 

1pok. balkon Muranów 196tys. 509 123 306 

3pok. Sady Żoliborskie 385tys. 509 123 306 

BPUrsynów Puławska/Las/Żołny 601204073 

Dom 170/810m2,470tys. Nowy, 530224100 

BP1,6 H k. Grójca atrakcyjna 605 364 390 

0,5; 1,5; 3,5; 7 ha rolny. Prażmów oraz 
działki budowlane i rekreacyjne. 602 77 03 61 

2,5 ha budrol 220x117 m lub połowa Wola 
Szydłowiecka-Puszcza Bolimow. 603878783 

5 działek budowlanych od 1000 do 1450m2, 
50 km od W-wy, 55zł/m, prąd, 602 344 911 

3500m2 z decyzją o zabudowie, wodociąg, 
prąd, 50 km od W-wy, 68tys. zł, 602 344 911 

1h Dąbrowica koło Wołomina 507 429 954 

BP Kawalerka meble 1000 zł 667 617 366.  

BP 2 pok. 50 m2 503 067 666 

BP 2-pok. ul. Kinowa, 1600 zł, 602 109 761 

BP 30 m2, ładne, tel. 501 28 77 11 

BP2 pok.Grzybowska,mebleAGD608324773 

BP 2 pok. Pl. Bankowy 601 37 60 33 

Czerniakowska 29m kawalerka meble  
tel. 601 621 600 

BP kawalerka i garaż tel.600-240-390 

BPBRÓDNOdla2-chos.550zł./os.508295171 

BPBRÓDNO dla 2ch os.550zł/os508295171 

P-no 380 zł Pani/dziewcz. tel. 888 989 888 

Wynajme dom 50m2, mały, ciepły, parking, 
cena 800zł, Piaseczno tel.:695 46 40 30 

Aaaaaaaaaaaa BEZ PROWIZJI 673 05 50 

Aaaaa dziś każde wynajmiemy 793210470 

Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! 228396418 

Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, 228396418 

KUPIMY każde mieszkanie 793 210 470 

Na cichą pracownię 18m2 suteryna  
WC, CW, ZW, ogrzewanie, blisko metra 
Ratusz, tanio; tel. 503 647 586 

Wydzierżawię czynny bar restauracyjny 
- koncesja, Ochota 602 318 646 

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

AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTV 
SONY PHILIPS inne tanio 663 15 02 

Aaaaaaaaaaaa Naprawa TV, Philips, Sony, 
Grundig, inne, dojazd gratis, t. 503 151 262 

ANTENA montaż. 601867980; 22/6650489  

A. TV-SAT- DVB-T, a-z EX 506 845 092 

Lodówek niedrogo 602 272 464;    842 97 06 

LODÓWKI 24 h 601 23 76 72 

ABC Remonty, profesjonalnie,kompleksowo 
tel.: 796 329 415 , www.oleba.pl 

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

A-Z remonty solidnie tel. 664 164 072 

Ca cyklina bezpył. tanio 883 062 449 

Cyklina*lakier*układam bezpył.,503630035 

Cyklina, układanie, 501 637 655 

DACH AWARIE NAPRAWY!! 501298846 

DACH obróbki papa naprawy 798 220 645 

Glazura, hydraulika, remonty t.509 407 817 

Glazura * remonty * solidnie *** 509426004 

HYDRAULIKA tanio, solidnie. 504 290 130 

MAALARZ - EKSPRES 6 ZŁ 502 255 424 

OKNA A-Z serwis NAPRAWA, 502 220 982 

Remonty kompleksowo solidnie 662148774 

Antykwariat, książki, dojazd, 608 885 800 

Antykwariat kupi książki i inne 666 923 218 

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

Kupię złom, kable, dojadę 506223080 

POŻYCZKA POD ZASTAW 
NIERUCHOMOŚCI (hipoteki) 2% m-c  

(bez przenoszenia własności) bez 
wymeldowania, bez przedpłat, bez BIK, 

bez zdolności, z zadłużeniami.  
Tel. 602 303 202, 664 10 50 10  
www.bezpieczna-pozyczka.pl 

SKUP KSIĄŻEK 501 561 620 

SKUP KSIĄŻEK -dojazd- tel. 602 254 650 

Srebro kupie. Dobra cena. 517-875-126 

Stare obrazy, rzeźby, srebra, inne antyki-
GOTÓWKA OD RĘKI !!! 601 535 056 

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

ZNACZKI, POCZT. KUPIĘ 0 516 400 434 

Aż do 5000 zł pożyczki, szybko, 
na jasnych zasadach i bez 

zbędnych formalności. 
Provident: 600 400 295 

7 dni w tygodniu 7:00-21:00  

Chwilówki bez BIK, pożyczki pod zastaw 
nieruchomości 609306766; 224648641 

Masz firmę? To masz kredyt w 1 dzień bez 
zbędnych formalności!609306766;224648641 

AaaaaaaaPRZEPROWADZKI,606 906 769 

Aaaaaa przeprowadzki wywóz 607 416 543 

Aaa przeprowadzki magazynowanie, prze- 
wóz pianin fortepianów. POŁEĆ 693 169 661 

Aa PRZEPROWADZKI SOLIDNIE 8449202 

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

 Kontener na gruz, śmieci, 600 964 136 

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

PRZEPROWADZKI transport 501 196 227 

TRANSPORT 12m3-RÓŻNE, 501-740-221 

MYCIE OKIEN SPRZĄTANIE 515 641 322 

Posprzątam i umyję okna, tanio,  
tel. 500 766 115 

PRANIE DYWANÓW 844 92 02 

Sprzątanie piwnic strychów garaży i innych 
wywóz mebli śmieci, gruzu 503 711 500  

Telewizja Satelitarna tel. 606 631 681 

Wyplatanie siedzisk, krzeseł, foteli 
rattanem(rafia) tel. 667 14 64 24 Pruszków. 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24h 
DOJAZD 0zł SERWIS TANI 501 594 190 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Tani Serwis 18 zł/h  
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* O godz. 13 w szwaj car skim Ny o -
nie (trans mi sja w Eu ros por cie, TV4,
Pol sat Sport i Pol sat News) od bę -
dzie się lo so wa nie 1/16 fi na łu pił -
kar skiej Li gi Eu ro pej skiej.

Pol skie zes po ły, któ re nie są roz sta -
wio ne, mo gą tra fić na Man che ster
Uni ted, Va len cię, Man che ster Ci ty,
Olym pia kos Pi re us, An der lecht,
Twen te (tyl ko Le gia), Schal ke, Me ta -
li sta Char ków, Ath le tic Bil bao, Be -
sik tas Stam buł, Spor ting Liz bo na,
PSV (tyl ko Wi sła), Stan dard Lie ge
oraz At le ti co Ma dryt lub Udi ne se,
Club Brug ge lub Bra gę, PA OK Sa lo -
ni ki lub Ru bin Ka zań (za leż nie od
wy ni ków wczo raj szych spot kań, któ -
re za koń czy ły się po zam knię ciu te -
go wy da nia „Metra”). Le gia i Wi sła
po zna ją też po ten cjal nych ry wa li
w 1/8 fi na łu LE.

– W na stęp nej run dzie chcie li byś -
my zmie rzyć się z ry wa lem, któ re -

go zdo ła my przejść, choć wiem też,
że wie lu mo ich pił ka rzy chcia ło by
tra fić na Man che ster Uni ted – twier -
dzi tre ner Le gii Ma ciej Skor ża.
Z Uni ted chciał by za grać Ja kub Wa -
wrzy niak. Ma ciej Ry bus też, ale jesz -
cze nie te raz. – Faj nie by ło by za grać
z Uni ted lub Man che ste rem Ci ty,
ale jesz cze nie w tej fa zie. Do brze
by ło by przejść jesz cze jed ną run dę
i wte dy po je chać na Old Traf ford
– twier dzi.

– Jest re al na szan sa, by wpaść na An -
der lecht lub Olym pia kos, a za wsze
chcia łem zmie rzyć się z zes po ła mi,
w któ rych gra łem. Re al ną szan sę na
awans ma my w kon fron ta cji właś nie
z ni mi. Mię dzy Le gią a klu ba mi z Man -
che ste ru jest jesz cze ta ka róż ni ca, że
trud no by ło by ry wa li zo wać – twier dzi
sto per war szaw skie go klu bu Mi chał
Że wła kow.

– Ja oso bi ście ce lo wał bym w Man -
che ster Uni ted lub Man che ster Ci -

ty – mó wi z ko lei po moc nik Wi sły
Ce za ry Wilk. – To jest mo je ma rze -
nie, nie ma dwóch zdań. Pił ka noż -
na tak szyb ko idzie do przo du i wie -
le się mo że zmie nić w krót kim cza -
sie, że nie mam ocho ty dłu żej cze -
kać na me cze z moc ny mi ry wa la mi
– przy znał.

Na klub z Man che ste ru chcie li by też
tra fić Mar ko Jo va no vić i Ma or Me lik -
son, choć ten dru gi emo cjo nu je się lo -
so wa niem mniej. – Nie ma dla mnie
zna cze nia, ko go wy lo su je my. Z pew -
no ścią bę dzie to ry wal z naj wyż szej
pół ki.

Wcześ niej, o godz. 12, zo sta ną roz lo -
so wa ne pa ry 1/8 fi na łu Li gi Mi strzów.
Zwy cięz cy grup, czy li: Bay ern, In ter,
Ben fi ca, Re al, Chel sea, Ar se nal,
APOEL i Bar ce lo na, zmie rzą się z dru -
ży na mi z dru gich miejsc, wśród któ -
rych są: Na po li, CSKA, FC Ba sel, Ly -
on, Bay er, Mar sy lia, Ze nit i Mi lan. W lo -
so wa niu nie mo gą tra fić na sie bie zes -
po ły z te go sa me go kra ju i z tej sa mej
gru py.

kd

Dziś lo so wa nie ry wa li Le gii i Wi sły

* Pół fi nał Klu bo wych Mi strzostw
Świa ta po mię dzy Bar ce lo ną a Al-
Sadd (4:0) za koń czył się dla Da vi da
Vil li już w pier wszej po ło wie. Na past -
nik re pre zen ta cji Hisz pa nii zła mał
kość pisz cze lo wą. Kró la strzel ców
Eu ro 2008 i MŚ 2010 mo że za brak -
nąć na Eu ro 2012.

W 35. mi nu cie Vil la wal czył o pił kę
z ob roń cą Al-Sadd, Ab dul la hem Ko -
nim. Upa da jąc, do znał wy raź nie wi -
docz ne go zła ma nia le wej no gi. Hisz -
pan od ra zu po je chał do szpi ta la Ro -
sai w Jo ko ha mie. „Złe wie ści dla Da -
vi da Vil li i Bar cy. Le wa kość pisz cze -
lo wa jest zła ma na” – oświad czył klub
na stro nie in ter ne to wej jesz cze w cza -
sie dru giej po ło wy.

To pier wsza kon tu zja 30-lat ka w bar -
wach ka ta loń skie go zes po łu. „Dla Vil -
li wy jazd na Eu ro 2012 jest te raz pra -
wie nie moż li wy. Strasz ne wie ści”
– na pi sał na Twit te rze dzien ni karz
ESPN i Ra dio Mar ca, Edu ar do Al va -
rez. „Przed chwi lą wi dzia łem po wtór -
kę zła ma nia Vil li. To nie pęk nię cie,
ale peł ne zła ma nie z wy ska ku ją cą
koś cią. Wy glą da bar dzo źle. Zdro wia”
– do dał dzien ni karz Gu ar dia na Sid
Lo we.

– To dla nas fa tal na wia do mość. W tej
chwi li nie wie my, czy je go udział w Eu -
ro jest w ogó le moż li wy – po wie dział
„Mar ce” tre ner ka dry Vi cen te del Bos -
que. Hisz pa nia ma ogło sić osta teczną
ka drę na czer wco wy tur niej 15 ma ja.

Na past nik Bar ce lo ny był naj lep szym
strzel cem Eu ro 2008 w Au strii i Szwaj -
ca rii (czte ry go le) i mun dia lu 2010
w RPA (pięć go li, ex ae quo z Tho ma -
sem Mu el le rem, Die go For la nem
i Wes le y em Sne ij de rem). Na Eu ro 2012
Hisz pa nia za gra w gru pie C z Wło cha -
mi, Ir lan dią i Chor wa cją.

Po me czu re por te rzy spy ta li tre ne -
ra Bar ce lo ny, Pe pa Gu ar dio lę, czy wo -
bec kil ku mie sięcz nej nie o bec no ści Vil -
li, pla nu je ścią gnię cie za stęp stwa
w stycz niu. – Okaż my mu tro chę sza -
cun ku. Ktoś do znał kon tu zji i mu si
przejść ope ra cję. Mo że my po roz ma -
wiać o tym póź niej – zi ry to wał się.
Przy znał, że za bieg zo sta nie prze pro -
wa dzo ny już w Hisz pa nii.

Wy ra zy wspar cia dla pił ka rza pły ną
z ca łe go kra ju. „Va len cia CF ży czy szyb -
kie go po wro tu do zdro wia Da vi do wi
Vil li, któ ry zła mał kość pisz cze lo wą wle -
wej no dze” – gło si ko mu ni kat po przed -
nie go klu bu na past ni ka. Wy stę po wał
w nim w la tach 2005-10. Za li czył po nad
150 wy stę pów, w któ rych zdo był po nad
100 bra mek. W ma ju 2010 ro ku Bar ce -
lo na ku pi ła go za 40 mi lio nów eu ro. Ży -
cze nia zdro wia prze sła li też pił ka rze,
m.in. Jor di Al ba z Va len cii i Ser gio Ra -
mos z Re a lu Ma dryt. pcs, mo

Eu ro bez Vil li?

BOKS. Je rzy Ku lej od zy skał przy -

tom ność. Oj ciec zo stał cał ko wi cie

wy bu dzo ny, od dy cha sa mo dziel nie,

bez res pi ra to ra. Wy cho dzi my na pro -

stą, de cy du ją ce bę dą dwie naj bliż -

sze do by – po in for mo wał PAP Wal de -

mar Ku lej, syn dwu krot ne go zło te go

me da li sty igrzysk olim pij skich Je rze -

go. 71-let ni pię ściarz do znał roz leg -

łe go za wa łu ser ca pod czas so bot nie -

go be ne fi su Da nie la Ol brych skie go

w War sza wie. – W tej chwi li nie są

po da wa ne żad ne le ki usy pia ją ce. Oj -

ciec pra wi dło wo re a gu je na bodź ce,

czu je, jak po bie ra mu się krew – do -

dał Wal de mar Ku lej.

PIŁ KA NOŻ NA. Eks ztajn od wo ła ny.

Pod czas czwar tko we go spot ka nia

za rzą du Pol skie go Związ ku Pił ki Noż -

nej od wo ła no sze fa Ko le gium Sę -

dziów Ja nu sza Eks ztaj na. Za stą pi

go Zbi gniew Prze smyc ki. Eks ztajn

za pła cił za ra żą ce błę dy po peł nia ne

przez ar bi trów w me czach T-Mo bi le

Eks tra kla sy. Szef sę dziów zo stał też

oskar żo ny o kłam stwa w spra wie te -

stów spraw no ścio wych oraz włą cze -

nie do gro na ar bi trów mię dzy na ro do -

wych Ada ma Łycz mań skie go, któ re -

go wcześ niej od su nął od pro wa dze -

nia spot kań li go wych za po waż ne

błę dy. *

szyb ciej, wy żej, da lej

Fa tal ny upa dek Da vi da Vil li
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