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Wiadomości dnia
Polska
Świat
Sport
Gospodarka
Internet
Ciekawostki
Nauka
Rozrywka

"Trucizny W Twojej Kuchni
"Pokarmy Które Rujnują Twoje Ciało"
Donoszą Lekarze. Szokujące ODKRYCIE

100 zł od TESCO

Za darmo. Bez SMSów, Odpowiedz na
jedno pytanie.

PogotowieBikini.net

Darmowe Doładowania

Zarejestruj się i odbierz darmowa
doładowanie komórki od PEPSI.

Śmieszne Sensacje
Prawdziwy Skandal na Świecie.
Wystylizuj się i Zgarnij Nagrody!
got2bfun.pl/Konkurs

Przyspiesz swojego PC

Szybszy internet, system, gry. Zmień
swojego PCta. Kliknij.

Tagi
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Rozrywka
Znamy
Jerzego
Skolimowskiego

http://www.fakty.az.pl/tag/Mucha
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Mucha

Jan Mucha: nie zasługujemy na to
2010-06-28 8:50
1 wyświetleń
Jan Mucha: nie zasługujemy na to

źródło: http://www.kozaczek.pl
Reprezentacja Słowacji już za pierwszym podejściem dokonała tego, czego nie udało się dokonać
na trzech poprzednich wielkich turniejach polskim piłkarzom - wyszła z grupy. Teraz o
ćwierćfinał nasi południowi sąsiedzi zagrają z Holandią. Zdaniem Jana Muchy nie są bez szans czytamy w "Polsce".
czytaj więcej »

Anna Mucha ambasadorem kina niezależnego
2010-06-26 13:40
1 wyświetleń
Anna Mucha ambasadorem kina niezależnego

źródło: http://film.onet.pl
3. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato 2010 już od poniedziałku w Radomiu.
Przez tydzień miasto stanie się stolicą kina niezależnego. Oprócz projekcji organizatorzy
zapraszają do udziału w licznych atrakcjach
czytaj więcej »

Mucha: nie wierzyłem w możliwość wyjścia z
grupy
2010-06-26 9:20
1 wyświetleń
Mucha: nie wierzyłem w możliwość wyjścia z grupy

źródło: http://czarownicazla.blox.pl
Słyszałem, że cała Słowacja siedzi w barach i pije za nasze zdrowie. Obudziliśmy Słowację! mówi "Przeglądowi Sportowemu" Jan Mucha, bramkarz reprezentacji Słowacji.
czytaj więcej »

Polacy rozwiązali zagadkę lepkości w skali
nano
2010-06-26 0:30
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6 wyświetleń
Polacy rozwiązali zagadkę lepkości w skali nano

źródło: http://www.studentnews.pl
We wnętrzach żywych komórek, gdzie lepkość środowiska nawet milion razy przewyższa lepkość
wody, białka powinny się poruszać niczym mucha w smole. Robią to jednak niewiele wolniej niż
w wodzie. Szukając wyjaśnienia tej zagadki, naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF
PAN) odkryli nową zasadę fizyczną.
czytaj więcej »

Przedsmak najnowszej płyty Jareckiego
2010-06-24 10:40
1 wyświetleń
Przedsmak najnowszej płyty Jareckiego

źródło: http://www.hip-hop.pl
W sieci można już zapoznać się z materiałem z planu teledysku "Zejdź w dół" oraz odsłuchać
album "Mucha nie siada"
czytaj więcej »

Mucha o Foremniak: Gustuję w takich
zimnych blondynkach
2010-06-24 2:30
1 wyświetleń
Mucha o Foremniak: Gustuję w takich zimnych blondynkach

źródło: http://www.kozaczek.pl
Snuje przypuszczenia, dlaczego Foremniak nie chciała z nią zagrać w Och, Karol.
czytaj więcej »

Mucha zbija fortunę
2010-06-23 9:50
1 wyświetleń
Mucha zbija fortunę

źródło: http://bi.gazeta.pl
Taniec z gwiazdami otworzył jej nową życiową drogę.
czytaj więcej »
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