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Rozalii Lenartowicz i Zuzannie Wachowiak, absol
wentkom poznańskiej ASP, za świeże spojrzenie na
koncepcję pamiątki. Stworzyłykukuryczkę, czyli
ryczkę, której siedzisko podtrzymywane jest przez
pary kogucików z kurpiowskiej wycinanki. Kukuryczka może być taboretem, stolikiem, tacą, pamiątką
Przyznajemy je z Polski. Pomysłodawczynie zdobyły wyróżnienie
od 23 października 1993 roku. w konkursie na taką pamiątkę organizowanym przez
Raz do roku we wrześniu Urząd Marszałkowski we współpracy z Pro Design,
przyznajemy Białą Fyrę Roku. właścicielem Starej Drukarni. Projektantki udowod
Teraz - po raz pierwszy - laureata niły, że pamiątką nie musi być pyra z napisem „Po
wybrali Czytelnicy znań". Może nią być mebel, na którym pyry można
obierać. I dlatego białe pyry od nas dostają.

TYGODNIA

2 CZARNE

Posłance Agnieszce Kozłowskiej-Rajewicz i jej mę
żowi za publiczne składanie deklaracji, które - sko
ro już padły - powinny zostać w czterech ścianach
domu. Dajemy dwie czarne pyry-po jednej na...
twarz. Bo też od twarzy się zaczęło. Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz z PO obśmiali dziennikarze
„Wprost" Mazurek i Zalewski. Obśmiali, przyznaje
my, kompletnie bez stylu i poziomu. Posłance pu
ściły nerwy. Na blogu napisała, że mąż zamierza re
daktorom „obić ryja". Andrzej Rąjewicz w rozmo
wie z „Gazetą" deklarację podtrzymał. Paniposeł
robi ostatnio bardzo dużo, żeby trafić do mediów.
Ale czy nie za dużo?
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Demonom Miejska Górka za to, że w baseball gra
ją najlepiej w całym kraju. Dla większości polskie
go społeczeństwa baseball to taki dziwny amery
kański sport, w którym ludzie dają sobie dziwne
znaki (np. plując czy chwytając się za nos), bypo
chwilijak najsilniej uderzyć piłkę kijem. A czy to
baseball, czy stary poczciwypalant, różnicy wiel
kiej nie widać. W Miejskiej Górce (pow rawicki) nie
tylko wiedzą, co to baseball, ale też potrafią w to
grać najlepiej w Polsce. Miejscowy klub Demony
zdobył właśnie dla Wielkopolski pierwszy złoty me
dal w baseballu. Mistrzostwa Polski w baseballu or
ganizowane są od 25 lat. Gratulujemy! O

