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POZIOMO:
1) Wielkolud
7) Np. internetowe
8) Wrzucane w glebę, kiełkuje
9) Matka Perseusza

10) … monachijski, duży pies
13) Gra w karty z rozbójnikiem
14) Krótka chwila, moment
16) Legendarny protoplasta Rzymian
19) ... plamisty, ssak z rzędu torbaczy
20) Np. Kuwejt
21) Z bata strzela na arenie
22) Imię Tutinas, piosenkarki
23) Balet Chaczaturiana
26) Orzeszek ziemny; fistaszek
28) Nosił ryngraf na szyi
29) Anatolij, pisarz rosyjski („Dzieci Arbatu”)
32) Zbrojne ramię państwa
33) Donosi za pieniądze
34) Zasady, którymi kierujemy się w życiu
35) Szumi pod mostkiem

PIONOWO:
1) Człowiek z dużymi wiadomościami
2) ...-Zdrój, uzdrowisko w woj. świętokrzyskim
3) Spisek
4) Ma mleko pod nosem
5) Tło plastyczne filmu
6) Kinoman w kapciach

11) Połączenie dwóch samogłosek; dyftong
12) Rozwiązanie
15) Trójkąt z podziałką
17) Wychodźstwo
18) Allan, scenograf nagrodzony Oscarem
23) Okowita
24) Zboże... na oku
25) Opowiadacz w powieści
27) Łańcuszek do zegarka kieszonkowego
30) Wampir, którego gra Wesley Snipes
31) Kasztanka J. Piłsudskiego

KRZYŻÓWKAKRZYŻÓWKA

Litery w kolorowej kolumnie (12 pionowo) utworzą rozwiązanie - tytuł polskiej komedii.

Krzyżówka z Gazetą Miejską

O ile zasiadająca w jego skła-
dzie Maja Sablewska i Cze-
sław Mozil są w stanie oka-
zać litość i zrozumienie dla 
uczestnika, któremu na sce-

nie się nie powiodło, o tyle  
z Kubą Wojewódzkim żartów 
nie ma.

-- Wydaje Ci się, że potrafisz 

W Domu Muzyki i Tańca odbyły się kolejne przesłuchania do programu X-Factor, najnowszego show TVN-u, które ma być hitem wiosennej ramówki stacji

Tłumy chcą
do show świetnie śpiewać? Utwierdza-

ją Cię w tym rodzina i przy-
jaciele? Lepiej, żeby się nie 
mylili, a Twój talent był praw-
dziwy. W przeciwnym razie po 
występie przed jurorami mo-
żesz nagle dowiedzieć się, że 
jedyne co Cię cechuje, to kon-
sekwencja, bo Twój śpiew to 
nic innego, jak konsekwentne 
fałszowanie. 
Tak brutalnie stojących w 
kolejce do sławy, walczą-
cych wpierw w castingach, 
a potem już w regularnych 
edycjach programu – o ile ko-
muś uda się do nich dostać 
– zwykł oceniać Kuba Woje-
wódzki. Co jednak wcale nie 
oznacza, że liczba stojących 
w tej kolejce się zmniejsza. 

Przez dwa dni, 8 i 9 lute-
go, w Domu Muzyki i Tańca  
w Zabrzu odbywały się prze-
słuchania do programu X-Fac-
tor, który wiosną ma wstrzą-

snąć widzami TVN-u. Przed 
budynkiem DMiT zgromadziło 
się kilka tysięcy chętnych do 
wzięcia udziału w elimina-
cjach. Śmiałkowie nie bojący 
się rygorystycznych jurorów  
i równie wymagającej publicz-
ności, marzący o wielkiej 
karierze zjechali do Zabrza 
z całej Polski. Ilu z nich uda 

się przejść przez castingowe 
sito, przekonamy się już za 
niecałe dwa miesiące. 

X-Factor to odpowiednik in-
nego popularnego programu 
Pop Idol, który przywędrował 
do Polski z Wielkiej Brytanii. 
Jurorzy szukają nie tylko ta-
lentów wokalnych, ale jedno-

cześnie osobowości, które 
mają wszelkie predyspozycje, 
by stać się gwiazdami muzyki 
popularnej. Pomysłodawcą i 
twórcą X-Factor‘a jest Simon 
Cowell. Program pojawi się 
docelowo w ramówkach stacji 
telewizyjnych aż w 16 krajach 
świata. 

(mar)

Talent jest potrzebny, żeby 
przejść do kolejnej edycji,  
a kto wie, może nawet do-
stać się do finału. Odwaga to 
atrybut niezbędny w starciu  
z jurorami. 

Pierwszy zostanie wyświetlo-
ny już 16 lutego. Wtedy to 
będzie można obejrzeć film, 
pt. „Była sobie dziewczyna” 
z Emmą Thompson.
 
Młoda, inteligentna dziew-
czyna dorasta w Londynie 
lat sześćdziesiątych. Jej ro-
dzice chcą, by studiowała na 
Oxfordzie. Tymczasem ona 
wdaje się w szalony romans 
z poznanym w niezwykłych 
okolicznościach mężczyzną, 
który obiecuje jej, że nauczy 
ją życia i miłości... Te niepo-
wtarzalne lekcje odbywają 
się w luksusowych salach 
balowych i dyskotekach, za-
dymionych kafejkach Londy-
nu i pod dachami dekadenc-
kiego Paryża. Film zdobył trzy 
nominacje do Oskara. 

Ostatnia projekcja z cyklu 

„Seans Seniora”, która zo-
stanie wyświetlona 23 lute-
go, to dobrze znana „Casa-
blanca”. Historia dzieje się 
podczas II wojny światowej. 
Właściciel nocnego klubu 
spotyka swoją dawną mi-
łość, która okazuje się żoną 
działacza czeskiego ruchu 
oporu. Dawne uczucia odży-
wają. „Casablanca” zdobyła 
Oskara za najlepszy film, re-
żyserię i scenariusz. Jednak 
najważniejsze są niezapo-
mniane kreacje Humphreya 
Bogarta i Ingrid Bergman.

Każdy seans rozpoczyna 
się o godzinie 12.30. Dla 
wszystkich emerytów i renci-
stów, którzy pokażą w kasie 
kina Amok (Dolnych Wałów 
3) specjalną legitymację 
ZUS-owską, bilety są do na-
bycia w cenie 7 złotych. 

Coś dla seniorów

Kino Amok przygotowało na luty wyjątko-
wą gratkę. Jeden seans w tym miesiącu 
już się odbył, ale na zainteresowanych 
seniorów czekają jeszcze dwa.


