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Za�czę�ło� się� skrom�nie,� od�przy�jaz�du
do� Rze�szo�wa� Ze�spo�łu� Pie�śni� i� Tań�ca
"Kra�kus"� z� Genk�-Zwart�berg� w� Bel�gii� i
spo�tka�nia�z�rze�szow�skim�ze�spo�łem�"Ban�-
do�ska".� In�ne� ze�spo�ły� po�lo�nij�ne,� pręż�nie
dzia�ła�ją�ce�na�Za�cho�dzie�Eu�ro�py�i�w�Ame�-
ry�ce,�rów�nież�dą�ży�ły�do �szer�sze�go�kon�-
tak�tu�z�ro�dzin�nym�kra�jem.�W�lip�cu�1969
ro�ku� Fe�sti�wal� Po�lo�nij�nych� Ze�spo�łów
Folk�lo�ry�stycz�nych� od�był� się� po� raz
pierw�szy.�Do�Rze�szo�wa�przy�je�cha�ło�trzy�-
na�ście�ze�spo�łów�z�Bel�gii,�Fran�cji,�Ho�lan�-
dii,�USA,�Cze�cho�sło�wa�cji� i�Wę�gier.�Od
tej�po�ry�spo�tka�nia�Po�lo�nii�w�na�szym�mie�-
ście�sta�ły�się�im�pre�zą�cy�klicz�ną.�
Do�tych�czas� w� fe�sti�wa�lach� udział

wzię�ło�po�nad�250�róż�nych�ze�spo�łów,�przy
czym� część� z� nich� uczest�ni�czy�ła� wie�lo�-
krot�nie.�Naj�licz�niej� re�pre�zen�to�wa�ne� by�ły
ze�spo�ły�z�USA,�Ka�na�dy,�Fran�cji�i�Wiel�kiej
Bry�ta�nii.�Przy�jeż�dża�ły�tak�że�gru�py�z�Nie�-
miec,�Szwe�cji,�Da�nii,�Szwaj�ca�rii�i�Ru�mu�-
nii,�a�rów�nież�z�da�le�kiej�Au�stra�lii,�Bra�zy�lii,

Ar�gen�ty�ny�i�Ka�zach�sta�nu.�Od�po�cząt�ku�lat
dzie�więć�dzie�sią�tych� co�raz� licz�niej� re�pre�-
zen�to�wa�ne�są�ze�spo�ły�po�lo�nij�ne�z�Ukra�iny,

Li�twy� i� Bia�ło�ru�si.� Każ�do�ra�zo�wo� Fe�sti�wal
roz�po�czy�na�się�pięk�nym,�barw�nym�ko�ro�-
wo�dem� ze�spo�łów� po�lo�nij�nych� idą�cych� z

tań�cem�i�śpie�wem�uli�ca�mi�mia�sta.�
W�cza�sie�Fe�sti�wa�lu�uczest�ni�cy�pre�-

zen�tu�ją� swój� kunszt� i� do�ro�bek� ar�ty�-
stycz�ny�na�sce�nach�rze�szow�skich�oraz�w
wie�lu� miej�sco�wo�ściach� na�sze�go� re�gio�-
nu.�Do� tra�dy�cji�Fe�sti�wa�lu�na�le�ży�Kon�-
cert�Pie�śni� i�Tań�ca�Kra�jów�Za�miesz�ka�-
nia,�pod�czas�któ�re�go�go�ście�przy�bli�ża�ją
wi�dzom� folk�lor� swo�ich� no�wych� oj�-
czyzn.�Ca�łą�im�pre�zę�zwień�cza�im�po�nu�-
ją�cy�kon�cert�ga�lo�wy,�w�któ�rym�uczest�-
ni�czą�wszyst�kie�ze�spo�ły�Fe�sti�wa�lu.�
Pod�czas� Fe�sti�wa�lu� or�ga�ni�zo�wa�ne� są

licz�ne�im�pre�zy�to�wa�rzy�szą�ce:�warsz�ta�ty�ar�-
ty�stycz�ne� z�udzia�łem�naj�lep�szych�pol�skich
cho�re�ogra�fów,�wy�sta�wy�po�pu�la�ry�zu�ją�ce�hi�-
sto�rię,�kul�tu�rę�i�sztu�kę�pol�ską,�kon�fe�ren�cje
na�uko�we�o�te�ma�ty�ce�do�ty�czą�cej�śro�do�wisk
po�lo�nij�nych, �kier�ma�sze,�kon�kur�sy�wie�dzy�o
Pol�sce,�a�tak�że�wy�stę�py�re�gio�nal�nych�ze�spo�-
łów�pie�śni�i�tań�ca.

XVII ŚWIATOWY FESTIWAL POLONIJNYCH

ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH 
19�–�26�lipca

Co trzy la ta, tra dy cyj nie w lip cu, od by wa się w Rze szo wie Świa to wy Fe sti wal Po lo nij nych Ze spo łów Folk lo ry stycz nych, 
in te gru ją cy śro do wi ska po lo nij ne z róż nych kon ty nen tów.

Pro�gram:
19�lip�ca�(śro�da)
Przy�jaz�dy�ze�spo�łów.
20�lip�ca�(czwar�tek)
godz.�9.00�-�13.00�-�Pró�by�ze�spo�łów�–�Ha�la�Pod�pro�mie,
godz.�15.00�–�19.30�-�Pró�by�ze�spo�łów�–�Ha�la�Pod�pro�mie,
godz.�19.30�-�21.00�-�Pró�by�so�li�stów�–�Ha�la�Pod�pro�mie.
21�lip�ca�(pią�tek)
godz.�8.00�-�9.00�-�pró�by�so�li�stów�–�Ha�la�Pod�pro�mie,
godz.�9.00�-�13.00�-�pró�by�ze�spo�łów�–�Ha�la�Pod�pro�mie,
godz.�16.30�-�uro�czy�ste�otwar�cie�uli�cy�3�Ma�ja�
(skrzy�żo�wa�nie�ulic:�3�Ma�ja�i�Zam�ko�wej),
godz.�17.00�-�ko�ro�wód�ze�spo�łów�po�lo�nij�nych�uli�ca�mi�mia�sta�
(al.�Lu�bo�mir�skich,�3�Ma�ja,�Ko�ściusz�ki,�Ry�nek),�
otwar�cie�Fe�sti�wa�lu�–�Ry�nek,

godz.�19.00�-�spo�tka�nie�de�le�ga�cji�ze�spo�łów�
z�Pre�zy�den�tem�Mia�sta�-�Ra�tusz,�godz.�19.00�
-�kon�cert�po�wi�tal�ny�ze�spo�łów�pol�skich�–�Ry�nek.
22�lip�ca�(so�bo�ta)�
DNI�PO�LO�NIJ�NE�W�WO�JE�WÓDZ�TWIE�POD�KAR�PAC�KIM
godz.�9.00�-�13.00�-�pró�ba�ze�spo�łów�-�Ha�la�Pod�pro�mie,
godz.�13.00�-�14.00�-�pró�ba�z�ma�łą�sce�ną�(stu�den�ci�ZPiT�PW)�
-�Ha�la�Pod�pro�mie,
godz.�12.30�-�22.00�-�wy�stę�py�ze�spo�łów�po�lo�nij�nych�-�Ry�nek.
23�lip�ca�(nie�dzie�la)�
DNI�PO�LO�NIJ�NE�W�WO�JE�WÓDZ�TWIE�POD�KAR�PAC�KIM
godz.�9.00�-�Msza�świę�ta�w�in�ten�cji�Po�lo�nii�-�Ka�te�dra,
godz.�12.00�-�22.00�-�wy�stę�py�ze�spo�łów�po�lo�nij�nych�-�Ry�nek.
24�lip�ca�(po�nie�dzia�łek)
godz.�8.30�-�12.30�-�pró�ba�do�kon�cer�tu�„Folk�lor�Na�ro�dów�Świa�ta”�
-�Ha�la�Pod�pro�mie,

godz.�13.00�-�spo�tka�nie�de�le�ga�cji�ze�spo�łów�z�kie�row�nic�twem�
Sto�wa�rzy�sze�nia�„Wspól�no�ta�Pol�ska”�-�„Bo�he�ma”,
godz.�14.00�-�18.00�-�pró�ba�do�kon�cer�tu�-�Ha�la�Pod�pro�mie,
godz.�19.00�-�Kon�cert�„FOLK�LOR�NA�RO�DÓW�ŚWIA�TA”�
-�Ha�la�Pod�pro�mie.
25�lip�ca�(wto�rek)   �   
godz.�8.30�-�12.30�-�pró�ba�do�Kon�cer�tu�Ga�lo�we�go�
-�Ha�la�Pod�pro�mie,
godz.�14.30�-�18.00�-�pró�ba�do�kon�cer�tu�-�Ha�la�Pod�pro�mie,
godz.�19.00�-�KON�CERT�GA�LO�WY�
„KARCZ�MA�NA�POD�ZAM�CZU”�-�Ha�la�Pod�pro�mie.
26�lip�ca�(śro�da)
Wy�jaz�dy�ze�spo�łów.
IM�PRE�ZY�TO�WA�RZY�SZĄ�CE:�22�-�23�lip�ca�
godz.�10.00�-�21.00�-�Jar�mark�fe�sti�wa�lo�wy�
-�Ry�nek.
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-�Przed�ka�me�rą�de�biu�to�wał�Pan�w�kul�to�-
wej�"Staw�ce�więk�sza�niż�ży�cie",�ale�prze�kor�nie
chcia�łem�za�py�tać�o�in�ny�po�pu�lar�ny�se�rial,�też
o�mun�du�ro�wych.�Lu�bi�Pan� "Czte�rech�pan�cer�-
nych�i�psa"?
-�Kie�dyś�go�oglą�da�łem,�więc�pew�nie,�jak�więk�-

szość�też��lu�bię�(uśmiech).
-�Do�my�śla�się�Pan,�że�py�tam�o�ten�se�rial�ze

wzglę�du�na�Fran�cisz�ka�Piecz�kę.
-� Dla�te�go� tak� chęt�nie� się� go� na� Ślą�sku

oglą�da�ło.�Zresz�tą�do�dziś�z�przy�jem�no�ścią�pa�-
trzy�się�na�"Pan�cer�nych".

-�Po�dob�no�to�Gu�stlik�po�mógł�Pa�nu�pod�jąć
de�cy�zję�o�wy�bo�rze�szko�ły�te�atral�nej?
-�Piecz�ką�za�fa�scy�no�wa�łem�się�już�wcze�śniej.�Za�-

chwy�cił�mnie� ro�lą� � Pa�sze�ki�w� "Rę�ko�pi�sie� zna�le�zio�-
nym�w�Sa�ra�gos�sie"�Woj�cie�cha�Ha�sa.�Głów�nym�po�-
wo�dem�zda�wa�nia�na�ak�tor�stwo�był�te�atr.�To�on�in�-
te�re�so�wał�mnie�przede�wszyst�kim.�I�to,�co�dzie�je�się
z�czło�wie�kiem�kie�dy�stoi�na�sce�nie�przed�wi�dow�nią.
Jesz�cze�w�szko�le�śred�niej�mia�łem�oka�zję�być�na�sce�-
nie�Te�atru�Wy�spiań�skie�go�w�Ka�to�wi�cach.�Był�pu�sty,
w�tym�mo�men�cie�kur�ty�na�po�szła�w�gó�rę.�Roz�ma�rzy�-
łem�się.

- Ma rze nia są po to, by się speł nia ły.
-�Pierw�szy�raz�na�sce�nie�po�ja�wi�łem�się�w�za�stęp�-

stwie,�ale�za�swój�praw�dzi�wy�de�biut�uwa�żam�spek�-
takl�"Ku�lig"�Jó�ze�fa�Wy�bic�kie�go,�w�któ�rym�za�gra�łem
głów�ną�ro�lę,�pra�cu�jąc�nad�nią�od�po�cząt�ku�do�koń�ca.
Śpie�wa�łem� w� tym� przed�sta�wie�niu� "Na�dzie�jo,� ty�le
ra�zy�mnie�zdra�dzi�łaś�,�ja�za�wsze�tę�sk�nię�za�to�bą".�Za�-
gra�łem�ty�le�ról,�wy�gło�si�łem�na�sce�nie�ty�sią�ce�dia�lo�-
gów,�z�któ�rych�więk�szość�od�daw�na�ule�cia�ła�mi�z�pa�-
mię�ci,�a�tę�pio�se�necz�kę�z�"Ku�li�gu"�mógł�bym�śpie�wać
co�dzien�nie.�Nie�po�zwo�li�ła�mi�o�so�bie�za�po�mnieć.�I�z
tą�na�dzie�ją�od�po�cząt�ku�idę�przez�ży�cie.

- Pa na po cząt ki wca le nie by ły ła twe. Już przy
eg za mi nach do szko ły po sta wio no Pa nu wa ru nek...
-�To�praw�da.�Je�den�z�pro�fe�so�rów�po�wie�dział�mi,

że�zo�sta�nę�przy�ję�ty,�je�śli�na�uczę�się�mó�wić�po�praw�-
ną�pol�sz�czy�zną.�Bez�ślą�skie�go�ak�cen�tu.�Za�par�łem�się
i�na�uczy�łem.

- Ze Ślą skiem, szcze gól nie na po cząt ku dro gi
za wo do wej, nie po tra fił się Pan roz stać.
-�Od�cza�sów�szko�ły�zwią�za�ny�je�stem�już�z�Kra�-

ko�wem.�Tak�że�Te�atro�wi�Sło�wac�kie�go,�w�któ�rym�za�-
raz�po� stu�diach�do�sta�łem�an�gaż,� je�stem�wier�ny�do
dziś.�Ze�Ślą�skiem�zwią�za�ny�by�łem�już�ra�czej�fil�mo�-
wo,�bo�tyl�ko�Ka�zi�mierz�Kutz�dał�mi�szan�sę�na�ro�bo�-
tę�w�ki�nie.�Dzię�ki�nie�mu�na�uczy�łem�się�ob�co�wać�z
pla�nem�fil�mo�wym.�Choć�ni�gdy�nie�mia�łem�spe�cjal�-
ne�go�par�cia�na�szkło.�Za�wsze�chcia�łem�pra�co�wać�w
te�atrze.�

-�Dziś�do�szko�ły�te�atral�nej�więk�szość�chy�-
ba�idzie�wła�śnie�ze�wzglę�du�na�to�"szkło".
-�Wte�dy�nie�my�śla�ło�się�ta�ki�mi�ka�te�go�ria�mi.�Ma�-

rzy�łem�o�tym,�że�by�w�ogó�le�na�ak�tor�stwo�się�do�stać.
Wie�le�osób�pu�ka�ło�się�w�czo�ło.�Na�wet�moi�ro�dzi�ce
nie�bar�dzo�wie�rzy�li,�że�mi�się�uda.�Choć�jed�no�cze�-
śnie�mi�ki�bi�co�wa�li,�bo�chcie�li�że�by�ma�rze�nia�ich�sy�-
na�się�zre�ali�zo�wa�ły.�My�śle�li,�że�jak�się�nie�do�sta�nę,�to
wszy�scy�bę�dą�się�ze�mnie�śmiać,�więc�le�piej,�że�bym
się�do�stał�(uśmiech).

-�Jest�Pan�je�dy�na�kiem?
-�Mam�młod�sze�go�bra�ta,�któ�ry�ma�"nor�mal�ny",

ślą�ski�za�wód.�Jest�in�ży�nie�rem�w�ko�pal�ni.
- Ni gdy nie cią gnę ła Pa na po pu lar ność, War -

sza wa?
-�Cho�dził�pan�dziś�tro�chę�po�Kra�ko�wie?
- Oczy wi ście, nie tyl ko dzi siaj.

-�To�już�zna�pan�od�po�wiedź�(uśmiech).
-�Kra�ków�to�spe�cy�ficz�ne�mia�sto.�A�szcze�-

gól�nie� je�go� śro�do�wi�sko� ar�ty�stycz�ne.� Tu�taj
wszy�scy� się� lu�bią,� spo�ty�ka�ją,� od�wie�dza�ją...
Czu�je�się�Pan�je�go�czę�ścią?

Chy�ba� nią� je�stem?� (uśmiech).� Zda�rza� mi� się
spo�ty�kać� z� ko�le�ga�mi� z� bran�ży.�Mam� jed�nak� swo�je
spraw�dzo�ne�gro�no�zna�jo�mych.�To�im�sta�ram�się�po�-
świę�cać� czas�wol�ny,� któ�re�go� nie�ste�ty� nie�mie�wam
zbyt�wie�le.

-� W� pew�nym� mo�men�cie� to� po�pu�lar�ność
upo�mnia�ła�się�o�Pa�na.�Nie�jest�Pa�nu�przy�kro,
że�tro�chę�za�póź�no?
-�Ab�so�lut�nie.�Wszyst�ko�w�swo�im�cza�sie.�Wi�dać

tak�by�ło�mi�pi�sa�ne.
-�"We�se�le",�bo�od�nie�go�za�czę�ło�się�za�mie�-

sza�nie� wo�kół� Pa�na� i�Wojt�ka� Sma�rzow�skie�go,
by�ło� dla� Pa�nów� do�słow�nie� wkro�cze�niem� na

no�wą�dro�gę�ży�cia.�Ty�le,�że�za�wo�do�we�go.
-�Moż�na�tak�po�wie�dzieć.�Był�to�peł�no�me�tra�żo�-

wy�de�biut�Wojt�ka,�któ�ry�do�dziś�twier�dzi,�że�na�pi�sał
ten�film�z�my�ślą�o�mnie.�Uparł�się�i�ob�sa�dził�mnie�w
nim.�Dziś�mo�gę�mu�je�dy�nie�za�to�ser�decz�nie�po�dzię�-
ko�wać.

-�Z�"We�se�la"�utkwi�ła�mi�w�pa�mię�ci�sce�na,
w�któ�rej�tra�ci�Pan�pa�lec.
-� Za�raz� po�tem� w� "Cza�sie� sur�fe�rów"� stra�ci�łem

ko�lej�ny�(uśmiech).
-�Z�ko�lei�Woj�tek�dla�kil�ku�ak�to�rów,�w�tym�i

dla� Ma�ria�na� Dzię�dzie�la� stra�cił� gło�wę.� Mó�wi
się�na�wet�o�nich�"ak�to�rzy�Sma�rzow�skie�go".
-�Je�śli�tak�mó�wią,�cie�szę�się,�że�je�stem�na�zy�wa�-

ny�je�go�ak�to�rem.�To�mi�schle�bia.�Woj�tek�za�wsze�się�-
ga�po�tych,�któ�rych�na�praw�dę�chce�oglą�dać�w�swo�-
ich�fil�mach.�I�to�jest�pięk�ne,�bar�dzo�za�wo�do�we.

-�W�je�go�"Dro�gów�ce"�za�grał�Pan�ko�mi�sa�-
rza.� To� nie� je�dy�na� ta�ka� Pa�na� ro�la.�W� swo�jej

ka�rie�rze�był�Pan�tak�że�ochro�nia�rzem,�in�spek�-
to�rem,� ge�ne�ra�łem...�Mun�dur� do�brze� na� Pa�nu
le�ży.
-�Każ�dy�ko�stium�wzbo�ga�ca�ak�to�ra.�Ni�gdy�nie�za�-

sta�na�wia�łem�się�czy�aku�rat�w�mun�du�rze�mi�do�twa�-
rzy.�Ale�sko�ro�zwró�cił�pan�uwa�gę�na�ro�le,�któ�re�w
nim�za�gra�łem,�to�pew�nie�tak�(uśmiech).

-� Od� cza�su� współ�pra�cy� z� Wojt�kiem� nie
wie�dzie� Pan� już� do�li� ano�ni�mo�we�go� ak�to�ra,
któ�ry�kie�dyś�spo�koj�nie�mógł�przejść�uli�cą�nie�-
zau�wa�żo�ny...
-�W�sa�mym�Kra�ko�wie�wca�le�nie�by�ło�tak�spo�-

koj�nie.�Dłu�gi�czas�gra�łem�w�tu�tej�szych�ka�ba�re�tach:
Piw�ni�cy�pod�Ba�ra�na�mi�i�Ja�mie�Mi�cha�li�ka.�Du�żo�gra�-
łem�w�te�atrze�i�czę�sto�w�mniej�szych�for�mach�po�za
nim.�Tra�fia�ły�się�też�ja�kieś�re�ali�za�cje�te�le�wi�zyj�ne.�By�-
wa�ły� ta�kie� se�zo�ny,� w� któ�rych� by�łem� w� ob�sa�dzie
dzie�wię�ciu� re�per�tu�aro�wych� sztuk� jed�no�cze�śnie.
Tak�że�ro�bo�ty�by�ło�spo�ro�i�nie�by�ło�cza�su�na�to,�że�by
wy�sko�czyć�gdzieś�na�mia�sto.

-�Czy�li�wła�ści�wie�nie�za�uwa�żył�Pan�róż�ni�cy
w�okre�sie�sprzed�i�po�współ�pra�cy�ze�Sma�rzow�-
skim?
-� Naj�mniej�szej.� Je�dy�nie� po� "We�se�lu"� czę�ściej

mu�szę�się�na�kom�bi�no�wać,�że�by�wy�sko�czyć�z�te�atru
do� fil�mu,� za�grać� ja�kąś� cie�ka�wą� ro�lę� (uśmiech).�Na
szczę�ście�głów�nie�ta�kie�mi�się�przy�tra�fia�ją.

- Pa trząc na Pa na fil mo gra fię, moż na dojść do
wnio sku że nie mal żad na pro duk cja nie mo że się
te raz bez Pa na obejść. 
-�To�mi�łe�co�pan�mó�wi,�ale�nie�prze�sa�dzaj�my.

Przy�kła�do�wo�nie�za�gra�łem�w�"Wo�ły�niu".
-�Po�kłó�ci�li�ście�się�Pa�no�wie?
-�Mię�dzy�na�mi�ni�gdy�nie�do�szło�do�po�waż�niej�-

szej�scy�sji.�Po�pro�stu�nie�by�ło�tam�dla�mnie�ro�li.�
-�Zda�je�Pan�so�bie�spra�wę,�że�te�raz�cho�dzi

się�na�Dzię�dzie�la?
-�Je�śli�tak�rze�czy�wi�ście�jest,�zro�bię�wszyst�ko,�że�-

by�to�się�nie�zmie�ni�ło.�Że�by�wi�dzów�nie�za�wieść.
-�Nie�tyl�ko�wi�dzo�wie�do�ce�nia�ją�Pa�na�pra�-

cę.�Jest�Pan�lau�re�atem�wie�lu�na�gród�i�wy�róż�-
nień.�Któ�re�ce�ni�Pan�so�bie�naj�bar�dziej?
-�Jed�nak�te,�przy�zna�wa�ne�przez�pu�blicz�ność.�To

dla�niej�i�dzię�ki�niej,�my�ak�to�rzy�ist�nie�je�my.�Pa�mię�-
tam�dość�za�baw�ną�hi�sto�rię�z�na�gro�dą,�któ�rą�otrzy�ma�-
łem�na�fe�sti�wa�lu�fil�mo�wym�w�tu�rec�kim�mie�ście�An�-
ta�lya�za�ro�lę�w�"Su�per�mar�ke�cie".�Re�ży�ser�Ma�ciej�Żak
mó�wił,�że�bym�z�nim�je�chał�na�fe�sti�wal.�Nie�mo�głem,
mia�łem�in�ne�zo�bo�wią�za�nia.�W�żar�tach�po�wie�dzia�łem
mu,�że�by�przy�wiózł�ja�kąś�na�gro�dę�dla�fil�mu�al�bo�dla
mnie.�Za�dzwo�nił�do�mnie�i�oznaj�mił,�że�wła�śnie� ją
do�sta�łem.�My�śla�łem,�że�żar�tu�je,�więc�po�wie�dzia�łem,
że�by� so�bie� ją� wziął.�Do� dziś�mi� jej� nie� do�star�czył
(uśmiech).

-�W�tym�ro�ku�bę�dzie�Pan�świę�to�wał�pięk�-
ny,�okrą�gły�ju�bi�le�usz...
-�Już�pan�za�czy�na?�(uśmiech).
-�Wła�ści�wie�to�koń�czę.
-�To�praw�da,�za�pa�rę�do�słow�nie�dni�bę�dę�już�du�-

żo�star�szy.
-�Tyl�ko�o�rok.
-�Ale�z�przo�du�zmie�ni�mi�się�cy�fra.�Z�szóst�ki�na

sió�dem�kę,�a�to�już�jest�znacz�na�róż�ni�ca.
-�Szy�ku�je�Pan�na�tę�oka�zję�coś�spe�cjal�ne�-

go?
-�Już�mie�wa�łem�w�swo�im�ży�ciu�ju�bi�le�usze,�be�-

ne�fi�sy...�Nie�prze�pa�dam�za�tym.
- Mo że Sma rzow ski coś dla Pa na "wy sma ży"?
-�Mo�że?�Czas�po�ka�że.�(uśmiech)

ROZ�MA�WIAł�MAR�CIN�KA�LI�TA

Nie prze pa dam za ju bi le usza mi
Roz�mo�wa�z�MA�RIA�NEM�DZIĘ�DZIE�LEM
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Czwartek, 20 lipca

POLSATTVP 1 TVP 2
05:15 Telezakupy 
05:55 Dr Quinn 4 (1/28) serial 
06:50 Natura w Jedynce  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny program

publicystyczny 
08:40 Elif (53) serial 
09:40 Wspaniałe stulecie (136) serial 
10:40 Dr Quinn 4 (2/28) serial 
11:35 Coś dla ciebie magazyn 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:30 Agropogoda  
12:35 Smaki polskie   
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif (54) serial 
15:00 Wiadomości 
15:15 Pogoda 
15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa  
15:45 Lista przebojów Jedynki  
15:55 Czarne chmury  serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? teleturniej   
18:35 Zraniona miłość (52) serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Kolarstwo: Tour de Pologne   
20:10 Pogoda 
20:20 Weekendowy hit Jedynki:

D’Artagnan i trzej
muszkieterowie (1/2) film
kostiumowy, Francja 2005 

22:05 American Pie komedia, USA  
23:55 Agenci T.A.R.C.Z.Y. (11/22) 
00:45 Matka swojej matki dramat

06:00 Rodzinka.pl: Święty Walenty (99)
serial 

06:35 Sonda 2 (50) program
popularnonaukowy 

07:05 M jak miłość (82) serial 
08:00 Pytanie na śniadanie magazyn 
08:50 Panorama 
08:55 Pytanie na śniadanie magazyn 
09:35 Pogoda 
09:40 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:15 Pogoda 
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:55 Barwy szczęścia (1660) serial 
11:35 Na dobre i na złe: Medyczny

trójkąt (416) serial 
12:40 Tysiąc i jedna noc   serial 
13:35 Na sygnale: Ratujcie mojego

tatę (2) serial 
14:05 Nabożeństwo w Kościele

metodystów - Kraplewo 
15:05 M jak miłość (1282) serial 
16:10 Ojciec Brown : Szkarłatne pióro

(53) serial 
17:05 Cena miłości (87/113) serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej 
19:25 Jeden z dziesięciu teleturniej 
20:05 The Best of Kabaret Młodych

Panów rozrywka 
21:20 DISCOPOLAND (5) cykl reportaży 
21:55 07 zgłoś się: Strzał na dancingu

(13/21) serial 
23:35 Z podniesionym czołem Odwet

film sensacyjny, USA 2007 

05:00 Disco gramy program muzyczny 
06:00 Nowy dzień z Polsat News

program informacyjny 
07:50 Trudne sprawy (154) serial 
08:50 Malanowski i partnerzy (544)

serial 
09:20 Malanowski i partnerzy (545)

serial 
09:50 Dzień, który zmienił moje życie

(131) serial 
10:50 Małolaty (29) serial 
11:50 Na ratunek 112 (57) serial 
12:20 Na ratunek 112 (58) serial 
12:50 Trudne sprawy (285) serial 
13:50 Słoiki (29) serial 
14:50 Dlaczego ja? (698) serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn reporterów 
16:40 Gliniarze (90) serial 
17:40 Trudne sprawy (213) serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (302)

serial 
20:10 Noc w muzeum film przygodowy,

Wielka Brytania/USA 2006 
22:35 Spider-Man 2 film przygodowy,

USA 2004 

TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN
05:15 Telezakupy
05:55 Dr Quinn 3 (29) serial
06:50 Natura w Jedynce 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Elif (52) serial
09:35 Wspaniałe stulecie (135) serial
10:35 Dr Quinn 4 (1/28) serial
11:30 Obserwator cykl reportaży
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:30 Agropogoda  
12:35 Smaki polskie  
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif (53) serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa  
15:45 Lista przebojów Jedynki 
15:55 Czarne chmury: Szafot  serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisariat telenowela  
17:55 Jaka to melodia? teleturniej  
18:40 Zraniona miłość (51) serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Kolarstwo: Tour de Pologne  
20:10 Pogoda 
20:20 Ojciec Mateusz
14: Życiowy rekord (180) serial
21:15 Sprawa dla reportera 
22:05 Sekundy, które zmieniły życie  
22:30 Uwikłani: Łucja - w sidłach

kłamstwa (3/9) serial
23:30 Ręka fryzjera film dokumentalny,

05:55 Rodzinka.pl  serial
06:30 Sonda 2 (23) program

popularnonaukowy
07:05 M jak miłość (81) serial 
08:00 Pytanie na śniadanie magazyn
08:50 Panorama 
08:55 Pytanie na śniadanie magazyn
09:35 Pogoda 
09:40 Pytanie na śniadanie magazyn
10:15 Pogoda 
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Barwy szczęścia (1659) serial
11:35 Na dobre i na złe  serial
12:40 Tysiąc i jedna noc  serial
13:35 Na sygnale: Dług (1) serial
14:10 Zaufaj mi, jestem lekarzem

telenowela dokumentalna
15:10 M jak miłość (1281) serial
16:10 Ojciec Brown: Najdrobniejszy

szczegół (52) serial
17:05 Cena miłości (86/113) serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Jeden z dziesięciu teleturniej
20:05 8. Płocka Noc Kabaretowa.

Kabaretowe Igrzyska
2014rozrywka

21:30 Jak w czeskim filmie:
Homolkowie na urlopie
komedia obyczajowa,
Czechosłowacja 1972

23:05 Słodycz życia komedia
romantyczna, USA 2013

00:45 Prawie po ślubie komedia
romantyczna, USA 2013  

05:00 Disco gramy program muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News

program informacyjny
07:50 Trudne sprawy (153) serial 
08:50 Malanowski i partnerzy (542)

serial
09:20 Malanowski i partnerzy (543)

serial
09:50 Dzień, który zmienił moje życie

(130) serial
10:50 Małolaty (28) serial
11:50 Na ratunek 112 (55) serial
12:20 Na ratunek 112 (56) serial
12:50 Trudne sprawy (284) serial
13:50 Słoiki (28) serial
14:50 Dlaczego ja? (697) serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn

reporterów
16:30 Gliniarze (89) serial
17:30 Trudne sprawy (212) serial
18:30 Wydarzenia 
19:00 Ceremonia otwarcia World

Games 2017 widowisko
21:15 Galerianki dramat obyczajowy,

Polska 2009
22:55 Bez litości: Walka wręcz (3)

serial sensacyjny
00:55 Tajemnice losurozrywka  

05:30 Uwaga! magazyn reporterów
06:00 Mango telezakupy
07:05 W-11 - Wydział Śledczy:

Ratujcie moje dziecko  serial 
07:50 Doradca smaku magazyn  
08:00 Milionerzy (27) teleturniej
08:35 Kuchenne rewolucje: Zajazd pod

Jodłową Górą, Tymbark
(9)rozrywka

09:35 Szkoła (215) serial
10:35 Ukryta prawda (473) serial
11:35 Szpital (359) serial
12:35 19+ (84) serial
13:05 19+ (85) serial
13:35 W-11 - Wydział Śledczy: Piękna

Sonia (985) serial
14:15 W-11 - Wydział Śledczy:

Podwójna gra (986) serial
15:00 Kuchenne rewolucje:

Bolesławiec, Pod Złotym
Aniołem (3)rozrywka

16:00 Szkoła (216) serial
17:00 Ukryta prawda (474) serial
18:00 Szpital (360) serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku magazyn

kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2515) serial
20:55 Kuchenne rewolucje: Łagów,

Szalotka (2)rozrywka
21:55 Gliniarz z metropolii film

sensacyjny, USA 1997
00:20 Ostatni skaut film sensacyjny,

USA 1991  

06:00 Wszystko o psach (4) serial
07:00 Kacze opowieści (53) serial
07:30 Kacper: Szkoła postrachu (23)

serial 
08:00 Kacze opowieści (56) serial
08:30 Kacper: Szkoła postrachu (26)

serial
09:00 Wszystko o psach (5) serial
10:00 Twoja na zawsze (90) serial
11:00 Detektywi w akcji (20) serial

fabularny
12:00 Detektywi w akcji (115) serial

fabularny
13:00 Policjantki i Policjanci (267)

serial
14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny
15:00 Dom nie do poznania 9 (257)

reality show
16:00 Twoja na zawsze (91) serial
17:00 Hawaje 5-0 3 (14) serial
18:00 Detektywi w akcji (21) serial

fabularny
19:00 Policjantki i Policjanci (268)

serial
20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (73) serial
21:00 Patriota film sensacyjny, USA

1998
22:55 Śmierć na 1000 sposobów (6)

serial
23:25 Śmierć na 1000 sposobów (7)

serial
23:55 Spadkobiercy (40)rozrywka
00:55 Sekrety sąsiadów (13) serial  

POLSATTVP 1 TVP 2
05:20 Klan (3115) telenowela 
05:40 Klan (3116) telenowela 
06:05 Klan (3117) telenowela 
06:40 Sprawa dla reportera magazyn

interwencyjny
07:30 Rok w ogrodzie (650) magazyn
08:00 Naszaarmia.pl magazyn
08:25 Na szlaku wydarzeń magazyn   
08:45 Sekundy, które zmieniły życie ( 
09:05 Polski grill (3) magazyn kulinarny 
09:35 D’Artagnan i trzej

muszkieterowie (1/2) film
kostiumowy, Francja 2005 

11:20 Piłka nożna: mecz: FC Bayern
Monachium - AC Milan 

13:50 Anna German (7/10) serial   
14:50 Anna German (8/10) serial  
16:00 Zagadka Hotelu Grand  serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:30 Polski grill (4) magazyn kulinarny
17:55 Lista przebojów Jedynki (18)

program muzyczny 
18:35 Ranczo
10: Próba ognia (120) serial 
19:30 Wiadomości 
20:05 Sport 
20:10 Kolarstwo: Tour de Pologne   
20:15 Pogoda 
20:20 Hit na sobotę: 22 Jump Street

komedia kryminalna, USA 2014
22:20 Noc Świętojańska koncert 
23:05 Agenci T.A.R.C.Z.Y. (12/22)

serial 
23:50 Piłka nożna: mecz: Juventus FC 

- FC Barcelona 

05:55 Sztuka codzienności serial 
06:30 M jak miłość (1295) serial 
07:30 Pytanie na śniadanie magazyn 
08:35 Pogoda 
08:40 Pytanie na śniadanie magazyn 
08:50 Panorama 
08:55 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:15 Pogoda 
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:40 Lajk! magazyn kulturalny 
11:05 Na sygnale: Proszę pani, był

wypadek... (133) serial 
11:35 Podróże z historią serial 
12:15 Jak w czeskim filmie:

Homolkowie na urlopie komedia
obyczajowa, Czechosłowacja   

14:00 Familiada teleturniej
14:40 Sonda 2 (24) program

popularnonaukowy 
15:15 Komedie po polsku: Dziewczyny

do wzięcia komedia
obyczajowa, Polska 1972 

16:15 Kocham Cię, Polsko! rozrywka
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Kulisy „Postaw na milion” felieton 
19:05 Postaw na milion teleturniej 
20:05 25 lat Disco Polo - gala

jubileuszowa  koncert 
22:35 Sztuka kochania komedia

erotyczna, Polska 1989 
00:25 Kovak Box thriller SF, Wielka

Brytania/Hiszpania 2006 

05:00 Disco gramy program muzyczny 
06:00 Nowy dzień z Polsat News

program informacyjny
07:40 Jeźdźcy smoków (13) serial 
08:10 Pan Peabody i Sherman Show

(1) serial 
08:40 Jeźdźcy smoków na końcu

świata (33) serial 
09:10 Przygody Kota w Butach (32)

serial 
09:40 Przygody Kota w Butach (33)

serial 
10:10 Ewa gotuje (274) magazyn

kulinarny 
10:45 Noc w muzeum film przygodowy,

Wielka Brytania/USA 2006 
13:10 Spider-Man 2 film przygodowy,

USA 2004 
15:50 Polsat SuperHit Festiwal 2017:

Sopocki Hit Kabaretowy na bis
koncert 

17:50 Chłopaki do wzięcia (86) serial 
18:20 Chłopaki do wzięcia (87) serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (303)

serial 
20:05 Gdzie jest Nemo? film

animowany, USA 2003 
22:15 Jeździec znikąd western, USA 

TVN7 Puls
05:30 Ukryta prawda (386) serial

06:30 Szpital (109) serial

07:25 Sąd rodzinny: Miłość

kieszonkowca (52) serial 

08:25 39 i pół: Najemcy (5) serial

09:25 Dr House 6 (9) serial

10:25 Mango telezakupy

12:00 Ukryta prawda (320) serial

13:00 Sąd rodzinny: Policjantka (48)

serial

14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(283) serial

15:00 Szpital (110) serial

16:00 Chirurdzy (5) serial

17:00 Dr House 6 (11) serial

18:00 Dr House 6 (12) serial

19:00 Ukryta prawda (321) serial

20:00 Komediowy czwartek: Książę i ja

03: Królewski miesiąc miodowy

komedia romantyczna, USA

2008

21:55 Kości 11 (15) serial

22:55 Wieczór strachu: Fatum horror,

USA 2005  

06:00 To moje życie! telenowela
07:00 Kobra - oddział specjalny:

Sabotaż (13) serial sensacyjny
08:00 Nash Bridges: Gość z Miami

(114) serial sensacyjny 
09:00 Nash Bridges: Wspólnik (116)

serial sensacyjny
10:00 Napisała: Morderstwo: Jak

popełnić morderstwo mimo woli
(14/22) serial

11:00 Kobra - oddział specjalny: Tajny
agent (14) serial sensacyjny

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles:
Archanioł (13) serial sensacyjny

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles:
Ołowiane żołnierzyki (15) serial
sensacyjny

13:50 Zbuntowany anioł (103)
telenowela

14:50 Zbuntowany anioł (104)
telenowela

15:45 Agenci NCIS: Los Angeles:
Sprawa osobista (17) serial
sensacyjny

16:35 13 posterunek 2 (9) serial
17:10 13 posterunek 2 (10) serial
17:50 Gwiazdy lombardu  reality show
20:00 Jak ugryźć 10 milionów

komedia kryminalna,
Kanada/USA 2000

22:05 Operacja “Słoń” film
przygodowy, USA 1995

00:15 International dramat
sensacyjny, Niemcy/Wielka
Brytania/USA 2009   

TVN TV 4 TVN7 Puls
05:30 Uwaga! magazyn reporterów
06:00 Mango telezakupy 
07:05 W-11 - Wydział Śledczy:

Podwójna gra (986) serial 
07:50 Doradca smaku magazyn

kulinarny 
08:00 Milionerzy (28) teleturniej 
08:35 Kuchenne rewolucje:

Restauracja Matalmara,
Goczałkowice-Zdrój (10)
rozrywka

09:35 Szkoła (216) serial 
10:35 Ukryta prawda (474) serial 
11:35 Szpital (360) serial 
12:35 19+ (86) serial 
13:05 19+ (87) serial 
13:35 W-11 - Wydział Śledczy: Wśród

ludzi (990) serial 
14:15 W-11 - Wydział Śledczy: Winna,

niewinna (992) serial 
15:00 Kuchenne rewolucje: Rzeszów,

U’Bares (4) rozrywka
16:00 Szkoła (217) serial 
17:00 Ukryta prawda (475) serial 
18:00 Szpital (361) serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów 
20:00 Władca Pierścieni: Powrót króla

film fantasy, Nowa
Zelandia/Niemcy/USA 2003 

00:10 Niesamowity jeździec western,
USA 1985 

TVN
05:15 Uwaga! magazyn reporterów
05:35 Mango telezakupy 
07:45 Efekt Domina (5) serial 
08:20 Spotkanie ze smakiem (8)

magazyn kulinarny
08:30 Dzień Dobry Wakacje (9)

magazyn 
11:00 Na Wspólnej (2512) serial 
11:25 Na Wspólnej (2513) serial 
11:50 Na Wspólnej (2514) serial 
12:15 Na Wspólnej (2515) serial 
12:45 Agent - Gwiazdy (7) reality show 
13:45 MasterChef Junior (8) rozrywka 
15:20 Mamy Cię! (8) rozrywka 
16:30 Kobieta na krańcu świata (5)

serial 
17:00 Projekt Lady (6) reality show 
18:00 Kuchenne rewolucje: Łagów,

Szalotka (2) rozrywka 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! magazyn reporterów 
20:00 27 sukienek komedia

romantyczna, USA 2008 
22:20 Wytańczyć marzenia dramat

obyczajowy, USA 2006 
00:50 G.I. Joe: Czas Kobry film

sensacyjny, Czechy/USA 2009 

06:00 Wszystko o psach (5) serial 
07:00 Kacze opowieści (54) serial 
07:30 Kacper: Szkoła postrachu (24)

serial 
08:00 Kacze opowieści (57) serial 
08:30 Kacper i przyjaciele (1) serial 
09:00 Wszystko o psach (6) serial 
10:00 Twoja na zawsze (91) serial 
11:00 Detektywi w akcji (21) serial

fabularny 
12:00 Galileo (604) program

popularnonaukowy 
13:00 Policjantki i Policjanci (268)

serial 
14:00 Galileo (605) program

popularnonaukowy 
15:00 Dom nie do poznania 9 (258)

reality show
16:00 Twoja na zawsze (92) serial 
17:00 Hawaje 5-0 3 (15) serial 
18:00 Detektywi w akcji (22) serial

fabularny 
19:00 Policjantki i Policjanci (269)

serial 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (74) serial 
21:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (70) serial 
22:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (71) serial 
23:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (72) serial 
00:00 W mgnieniu oka film SF, Wielka

Brytania 1992 

05:30 Ukryta prawda (387) serial 

06:30 Szpital (110) serial 

07:25 Sąd rodzinny: Policjantka (48)

serial 

08:25 39 i pół: Pomylone dzieci (6)

serial 

09:25 Dr House 6 (11) serial 

10:25 Mango telezakupy 

12:00 Ukryta prawda (321) serial 

13:00 Sąd rodzinny: Mania ciała (40)

serial 

14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(284) serial 

15:00 Szpital (111) serial 

16:00 Chirurdzy (6) serial 

17:00 Dr House 6 (13) serial 

18:00 Dr House 6 (14) serial 

19:00 Ukryta prawda (322) serial 

20:00 Agent Cody Banks

02: Cel Londyn komedia sensacyjna,

Kanada/USA 2004 

22:10 Alfie komediodramat, Wielka

Brytania/USA 2004 

00:25 Masters of Sex (9) serial 

06:00 To moje życie! telenowela
07:00 Kobra - oddział specjalny
07: Tajny agent (14) serial 
08:00 Nash Bridges: Wrobiony (115)

serial 
09:00 Nash Bridges: Zabójczy robot

(117) serial 
10:00 Napisała: Morderstwo : Dom na

sprzedaż (15/22) serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny : Bez

wyjścia (1) serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles : W

potrzasku (14) serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles : Pusty

kołczan (16) serial 
13:50 Zbuntowany anioł (105)

telenowela 
14:50 Zbuntowany anioł (106)

telenowela 
15:45 Agenci NCIS: Los Angeles :

Zakładnik (18) serial 
16:30 13 posterunek 2 (10) serial 
17:10 13 posterunek 2 (11) serial 
17:50 Gwiazdy lombardu   reality show 
20:00 Purpurowe rzeki thriller, Francja

2000 
22:05 Desperado film sensacyjny,

Meksyk/USA 1995 
00:05 Krzyk 3 horror, USA 2000 

Sobota, 22 Lipca
TV 4 TVN7 Puls

06:00 Światowe rekordy Guinnessa (6)
rozrywka

07:00 Kacze opowieści (55) serial 
07:30 Kacper: Szkoła postrachu (25)

serial 
08:00 Kacze opowieści (58) serial 
08:30 Kacper i przyjaciele (2) serial 
09:00 Garfield Show serial 
09:25 Wszystkie psy idą do nieba film

animowany, Irlandia/Wielka
Brytania 1989 

11:00 Policjantki i Policjanci (265)
serial 

12:00 Policjantki i Policjanci (266)
serial 

13:00 Policjantki i Policjanci (267)
serial 

14:05 STOP Drogówka magazyn
policyjny 

15:20 Lepszy model film dla młodzieży,
USA 2014 

17:05 Zabójcze tornado film SF, USA
2012 

19:00 Galileo (606) program
popularnonaukowy 

20:00 Policjantki i Policjanci (268)
serial 

21:00 Policjantki i Policjanci (269)
serial 

22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (73) serial 

23:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (74) serial 

00:00 Niebezpieczna strefa film
sensacyjny, Kanada/RPA/USA
1997 

05:55 Ukryta prawda (389) serial 

06:55 Mango telezakupy 

09:00 Dr House 6 (12) serial 

10:00 39 i pół: Ślub (2) serial 

11:00 39 i pół: Wymiar sprawiedliwości

(3) serial 

12:00 Wojny magazynowe - Teksas 2

(1/12) reality show 

12:30 Wojny magazynowe - Teksas 2

(2) reality show 

13:00 Remontowy biznes braci Scott

(9) serial 

13:55 Remontowy biznes braci Scott

(10) serial 

14:50 Stalowy rycerz film przygodowy,

USA 1997 

16:55 Polowanie na mysz komedia,

USA 1997 

19:00 Komediowa sobota: Facet z

ogłoszenia komedia

romantyczna, USA 2005 

21:10 Do szaleństwa melodramat, USA

2011 

23:00 Fatum horror, USA 2005 

05:55 Niesamowite!: Ostatnie zadanie
(17/25) serial 

06:25 Niesamowite!: Galerianka
(18/25) serial

07:00 Taki jest świat 3 (16) program
informacyjny 

07:50 Co ludzie powiedzą? 3: Żeglarski
podwieczorek (7) serial 

08:25 Co ludzie powiedzą? 4: Oferta
pracy (1) serial 

09:05 Hotel Zacisze 2 (6) serial 
09:50 13 posterunek 2 (7) serial 
10:30 13 posterunek 2 (8) serial 
11:05 Bibliotekarze :Szczęśliwe

zakończenie (9/10) serial 
12:00 Bibliotekarze :Ostatnia kurtyna

(10-ost.) serial 
12:55 Skorpion (10/22) serial 
13:55 Operacja „Słoń” film

przygodowy, USA 1995 
16:05 Kochanie, zmniejszyłem

dzieciaki komedia,
Meksyk/USA 1989 

18:00 Ostatni legion dramat
historyczny,
Słowacja/Francja/Wielka
Brytania/Włochy 2007 

20:00 Mocne sobotnie kino: W odwecie
za śmierć thriller, USA 2010 

22:00 Zabójczy cel film sensacyjny,
Kanada/USA 2008 

00:00 Noc żywych trupów horror, USA 

II

Piàtek, 21 lipca



Wtorek, 25 lipca
TVN7 Puls

05:35 Szpital (112) serial 

06:40 W-11 - Wydział Śledczy:

Mięczaki (1151) serial 

07:25 Sąd rodzinny: Wesoła wdowa

(43) serial 

08:25 39 i pół: Liceum (8) serial 

09:25 Dr House 6 (15) serial 

10:25 Mango telezakupy 

12:00 Ukryta prawda (323) serial 

13:00 Sąd rodzinny: Nic już nie jest

możliwe (46) serial 

14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(286) serial 

15:00 Szpital (113) serial 

16:00 Chirurdzy (8) serial 

17:00 Dr House 6 (17) serial 

18:00 Dr House 6 (18) serial 

19:00 Ukryta prawda (324) serial 

20:00 Sensacyjny wtorek: Gra o

przeżycie film sensacyjny, USA

1994 

22:05 Kino oldschool: Firefox film

sensacyjny, USA 1982 

00:40 Czysty Geniusz (7) serial

medyczny 

06:00 To moje życie! (80) telenowela
07:00 Kobra - oddział specjalny : Na

celowniku (2) serial 
08:00 Nash Bridges: Zabójczy robot

(117) serial 
09:00 Nash Bridges: Zabić Joy (119)

serial 
10:00 Napisała: Morderstwo :

Morderstwo według Maggie
(17/22) serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny :
Zabójcza lista (3) serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles :
Pusty kołczan (16) serial 

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles :
Zakładnik (18) serial 

13:50 Zbuntowany anioł (109)
telenowela 

14:50 Zbuntowany anioł (110)
telenowela 

15:45 Agenci NCIS: Los Angeles :
Robota (20) serial 

16:35 13 posterunek 2 (12) serial 
17:10 13 posterunek 2 (13) serial 
17:50 Gwiazdy lombardu 15 (346)

reality show 
18:10 Gwiazdy lombardu   reality show 
20:00 Momentum thriller, USA 2015 
21:55 Desperado film sensacyjny,

Meksyk/USA 1995 
23:55 Zobacz to!: Ale numer! (4)

rozrywka 
00:30 Z archiwum policji (8) serial 

TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN
05:55 Dr Quinn 4 (3/28) serial 
06:50 Natura w Jedynce  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:40 Elif (55) serial 
09:35 Wspaniałe stulecie (138) serial 
10:35 Dr Quinn 4 (4/28) serial 
11:30 Obserwator (87) cykl reportaży 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:30 Agropogoda program  
12:35 To się opłaca: Wsparcie

gospodarstw zagrożonych ASF
magazyn 

12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif (56) serial 
15:00 Wiadomości 
15:15 Pogoda 
15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa  
15:55 Czarne chmury: Przeprawa

(4/10) serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisariat telenowela

dokumentalna 
17:55 Jaka to melodia? teleturniej   
18:35 Zraniona miłość (54) serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Kolarstwo: Tour de Pologne  
20:10 Pogoda 
20:20 Rozdarte serca (67/83) serial 
21:20 Rozdarte serca (68/83) serial 
22:10 El Príncipe - dzielnica zła  serial 
23:05 Matecznik film dokumentalny
00:05 Z ciemności - zobaczyć świat serial 

06:05 Rodzinka.pl: Bez mieszkania
(101) serial 

06:40 Program ekumeniczny 
07:05 M jak miłość (84) serial 
08:00 Pytanie na śniadanie magazyn 
08:50 Panorama 
08:55 Pytanie na śniadanie magazyn 
09:35 Pogoda 
09:40 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:15 Pogoda 
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:55 Barwy szczęścia (1662) serial 
11:35 Na dobre i na złe: Amazonki

(418) serial 
12:40 Tysiąc i jedna noc  serial 
13:35 Na sygnale: Oświadczyny  serial 
14:05 Włoska kuchnia jak u babci: Bari

(11/13) magazyn kulinarny 
14:35 Afryka od kuchni: Jima, Etiopia

(11/13) serial 
15:05 M jak miłość (1284) serial 
16:10 Ojciec Brown : Sekret alchemika

(55) serial 
17:05 Cena miłości (89/113) serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej 
19:25 Jeden z dziesięciu teleturniej 
20:05 Kocham Cię, Polsko! (7)

rozrywka 
21:55 Inteligent w armii komedia, USA

1994 
00:10 Świat bez fikcji: Mali ludzie,

wielkie marzenia film
dokumentalny, Singapur/Chiny 

05:00 Disco gramy program muzyczny 
06:00 Nowy dzień z Polsat News

program informacyjny 
07:50 Trudne sprawy (156) serial 
08:50 Malanowski i partnerzy (548)

serial 
09:20 Malanowski i partnerzy (550)

serial 
09:50 Dzień, który zmienił moje życie

(133) serial 
10:50 Małolaty (31) serial 
11:50 Na ratunek 112 (61) serial 
12:20 Na ratunek 112 (62) serial 
12:50 Trudne sprawy (287) serial 
13:50 Słoiki (31) serial 
14:50 Dlaczego ja? (700) serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:40 Gliniarze (92) serial 
17:40 Trudne sprawy (215) serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich  serial 
20:05 Bad Boys 2 film sensacyjny, USA 
23:15 Wyścig z czasem thriller, USA 

05:30 Uwaga! magazyn reporterów
06:00 Mango telezakupy 
07:05 W-11 - Wydział Śledczy:

Zabójstwo niedoskonałe (996)
serial 

07:50 Doradca smaku: Pieczony indyk
w słodko-ostrym sosie (1)
magazyn kulinarny 

08:00 Milionerzy (30) teleturniej 
08:35 Kuchenne rewolucje: Villa

Toscania, Pszczew (12) rozrywka
09:35 Szkoła (218) serial 
10:35 Ukryta prawda (476) serial 
11:35 Szpital (362) serial 
12:35 19+ (90) serial 
13:05 19+ (91) serial 
13:35 W-11 - Wydział Śledczy: W

zagrożeniu (997) serial 
14:15 W-11 - Wydział Śledczy: Leoś

(998) serial 
15:00 Kuchenne rewolucje: Bytów,

Młyn (6) rozrywka
16:00 Szkoła (219) serial 
17:00 Ukryta prawda (477) serial 
18:00 Szpital (363) serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku: Kolorowe chilli

con carne (3) magazyn
kulinarny 

20:15 Na Wspólnej (2517) serial 
20:55 Infiltracja dramat sensacyjny,

Hongkong/USA 2006 
00:05 Suma wszystkich strachów

thriller, Niemcy/USA 2002 

06:00 Wszystko o psach (7) serial 
07:00 Kacze opowieści (58) serial 
07:30 Kacper i przyjaciele (2) serial 
08:00 Kacze opowieści (61) serial 
08:30 Kacper i przyjaciele (4) serial 
09:00 Wszystko o psach (8) serial 
10:00 Twoja na zawsze (93) serial 
11:00 Detektywi w akcji (23) serial

fabularny 
12:00 Detektywi w akcji (117) serial

fabularny 
13:00 Policjantki i Policjanci (270)

serial 
14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 9 (260)

reality show
16:00 Twoja na zawsze (94) serial 
17:00 Hawaje 5-0 (17) serial 
18:00 Detektywi w akcji (24) serial

fabularny 
19:00 Policjantki i Policjanci (271)

serial 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (76) serial 
21:00 El Mariachi dramat sensacyjny,

Meksyk/USA 1992 
22:40 Śmierć na 1000 sposobów (8)

serial 
23:05 Śmierć na 1000 sposobów (9)

serial 
23:35 Spadkobiercy (42) rozrywka 
00:35 Tuż przed tragedią (5) serial 

POLSATTVP 1 TVP 2
05:15 Klan (3119) telenowela 
05:35 Klan (3120) telenowela 
06:10 Słownik polsko@polski  
06:35 Pełnosprawni   magazyn  
07:00 Trans mi sja mszy świę tej z Sank -

tu arium Bo że go Mi ło sier dzia w
Kra ko wie -Ła giew ni kach

08:00 Tydzień magazyn rolniczy
08:40 Fundusze europejskie 
08:55 Ziarno: Ja zawsze jestem z wami

program dla dzieci 
09:30 Zakochaj się w Polsce  magazyn
10:00 Weterynarze z sercem  magazyn  
10:35 Biblia: Samson i Dalila  serial  
11:30 Magazyn kolarski   
11:50 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem  
13:00 BBC w Jedynce 
14:05 Niebo i piekło. Północ - Południe.

Księga 3 (3/6) serial 
15:05 Dziewczyny ze Lwowa serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Pół wieku Kabaretu pod Egidą   
18:35 Rolnik szuka żony  
19:30 Wiadomości 
20:05 Sport 
20:10 Kolarstwo: Tour de Pologne   
20:15 Pogoda 
20:20 Zakochana Jedynka: Zakazana

żona film obyczajowy,   
22:00 Sportowa niedziela  
22:25 Piłka nożna:  mecz: Real Madryt

CF - Manchester United FC 

05:50 Słowo na niedzielę 
05:55 „Ja to mam szczęście!” -

ulubione skecze (21) rozrywka 
06:20 M jak miłość (1296) serial 
07:20 Most na Renie dramat wojenny,  
09:15 Ukryte skarby cykl reportaży
09:50 Rodzinne oglądanie: Stworzenia

światła film dokumentalny,
Wielka Brytania 2015

10:55 Makłowicz w podróży  
11:35 Gwiazdy w południe: Siedmiu

wspaniałych western, USA 1960 
14:00 Familiada teleturniej
14:40 Sonda 2 (51) program

popularnonaukowy 
15:20 Na dobre i na złe (669) serial 
16:15 Na sygnale: Dobre chęci (134)

serial 
16:50 Pierwsza randka (5) reality show 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl: Zakaz palenia

(195) serial 
19:30 Rodzinka.pl: Przypadkowe pary

(196) serial 
20:05 Wakacje z kabaretem - Szczecin

2014: Wakacje Jasia
Kowalskiego (1) rozrywka

21:00 Wakacje z kabaretem - Szczecin
2014: Wakacje Janka
Kowalskiego (2) rozrywka 

22:00 Z podniesionym czołem
02: Odwet film sensacyjny, USA 2007 
23:45 Sztuka kochania komedia

erotyczna, Polska 1989 

05:00 Disco gramy program muzyczny 
06:00 Nowy dzień z Polsat News

program informacyjny
07:45 Jeźdźcy smoków (14) serial 
08:15 Jeźdźcy smoków na końcu

świata (34) serial 
08:40 Przygody Kota w Butach (34)

serial 
09:10 Astro Boy film animowany,

Hongkong/Japonia/USA 2009 
11:15 Karate Kid 4: Mistrz i uczennica

komedia sensacyjna, USA 1994 
13:30 Gdzie jest Nemo? film

animowany, USA 2003 
15:35 Dziewięć miesięcy komedia

romantyczna, USA 1995 
17:50 Nasz nowy dom (79) reality show 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (304)

serial 
20:05 Polsat SuperHit Festiwal 2017:

Sopocki Hit Kabaretowy na bis
koncert 

22:05 Lep na muchy komedia
kryminalna, Niemcy/USA 2011 

23:55 Terminator: Ocalenie thriller SF,
Niemcy/Wielka
Brytania/USA/Włochy 2009 

TVN
05:25 Uwaga! magazyn reporterów

05:45 Mango telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie (2)

magazyn ogrodniczy 

08:25 Akademia ogrodnika (28)

magazyn ogrodniczy
08:30 Dzień Dobry Wakacje (10)

magazyn 
11:00 Dom marzeń (6) reality show
12:00 Co za tydzień 

12:35 Belle Epoque (6) serial 
13:40 Władca Pierścieni: Powrót króla

film fantasy, Nowa

Zelandia/Niemcy/USA 2003

17:50 Gotowi na sezon (8) rozrywka 
18:00 Ugotowani (12-ost.) program

kulinarno-rozrywkowy 

19:00 Fakty 
19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! magazyn reporterów 
20:00 G.I. Joe: Czas Kobry film

sensacyjny, Czechy/USA 2009 

22:15 Operacja Argo dramat

sensacyjny, USA 2012 

00:40 Sekrety lekarzy   reality show 

Niedziela, 23 lipca
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06:00 Światowe rekordy Guinnessa (7)
rozrywka

07:00 Kacze opowieści (56) serial 
07:30 Kacper: Szkoła postrachu (26)

serial 
08:00 Kacze opowieści (59) serial 
08:25 Garfield Show serial 
08:45 Lepszy model film dla młodzieży,

USA 2014 
10:35 Galileo (605) program

popularnonaukowy 
11:35 Galileo (606) program

popularnonaukowy 
12:45 Zemsta Różowej Pantery

komedia kryminalna, Wielka
Brytania/USA 1978 

14:50 O krok od zagłady film
sensacyjny, USA 2014 

16:45 Klątwa Różowej Pantery
komedia kryminalna, Wielka
Brytania/USA 1983 

19:00 Galileo (607) program
popularnonaukowy 

20:00 Czasy ostateczne: Pozostawieni
film sensacyjny, Kanada/USA
2014 

22:15 Ten niezręczny moment komedia
romantyczna, USA 2014 

00:20 STOP Drogówka magazyn
policyjny 

05:45 Ukryta prawda (391) serial 
06:45 Mango telezakupy 

08:50 Dr House 6 (14) serial 
09:50 39 i pół: Genowefa (4) serial 

10:50 39 i pół: Najemcy (5) serial 
11:50 39 i pół: Pomylone dzieci (6)

serial 
12:50 Wojny magazynowe - Teksas 2

(3) reality show 
13:20 Wojny magazynowe - Teksas 2

(4) reality show 
13:50 Remontowy biznes braci Scott

(11) serial 
14:45 Remontowy biznes braci Scott

(12) serial 

15:45 Przygoda na Alasce film

przygodowy, USA 1996 

18:05 Książę i ja 3: Królewski miesiąc

miodowy komedia romantyczna,

USA 2008 

20:00 Superseans: Cobra film

sensacyjny, USA 1986 

21:50 Czysty Geniusz (7) serial

medyczny 

22:50 Ucieczka z Los Angeles film SF,

USA 1996 

05:55 Taki jest świat 3 (16) program
informacyjny

06:30 Co ludzie powiedzą? 4: Wiejska
posiadłość (2) serial 

07:15 Co ludzie powiedzą? 4: Przyjęcie
ogrodowe (3) serial 

07:55 Co ludzie powiedzą? 4:
Komandor (4) fabularny 

08:35 Ale numer! (20) rozrywka 
09:05 Ale numer! (21) rozrywka 
09:40 Wojciech Cejrowski. Boso -

Karaiby: Na langusty (2) serial 
10:20 Wojciech Cejrowski. Boso -

Karaiby: Trzcina cukrowa (3)
serial 

11:00 Wojciech Cejrowski. Boso -
Karaiby: Baryłka (4) serial 

11:45 Wojciech Cejrowski. Boso -
Karaiby: Luksus (5) serial 

12:30 Bibliotekarze :Ostatnia kurtyna
(10-ost.) serial 

13:25 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Piękna i książę baśń
filmowa, Niemcy 2014

14:35 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Stańcowane pantofelki
baśń filmowa, Niemcy 2011 

15:50 Podwodna tajemnica film SF,
Niemcy 2008 

17:55 Jak ugryźć 10 milionów komedia
kryminalna, Kanada/USA 2000 

20:00 Niedziela z gwiazdami:
Likwidator film sensacyjny, USA
2013 

22:00 Momentum thriller, USA 2015 
00:00 Wikingowie 2 (8/10) serial

historyczny 

III

Poniedzia∏ek, 24 lipca
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05:20 Telezakupy 
06:00 Dr Quinn 4 (2/28) serial 
06:55 BBC w Jedynce 
08:00 Wiadomości 
08:15 Pogoda 
08:40 Elif (54) serial 
09:35 Wspaniałe stulecie (137) serial 
10:35 Dr Quinn 4 (3/28) serial 
11:30 Z ciemności - zobaczyć świat serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca: Modernizacja

gospodarstw rolnych magazyn 
12:50 Natura w Jedynce  
14:00 Elif (55) serial 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa   
15:55 Czarne chmury: Zawiść  serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisariat telenowela   
17:55 Jaka to melodia? teleturniej  
18:35 Zraniona miłość (53) serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Kolarstwo: Tour de Pologne

kronika 
20:10 Pogoda 
20:20 Wichry wojny (7-ost.) serial 
22:55 GOL magazyn piłkarski 
23:30 Komisja morderstw: Krew rodu

(7/12) serial 
00:30 Młodzi lekarze 2 (7/10)

telenowela dokumentalna 

06:05 Rodzinka.pl: Razem i osobno  
06:40 Mam przepis na pielgrzymowanie   
07:05 M jak miłość (83) serial 
08:00 Pytanie na śniadanie magazyn 
08:50 Panorama 
08:55 Pytanie na śniadanie magazyn 
09:35 Pogoda 
09:40 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:15 Pogoda 
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:55 Barwy szczęścia (1661) serial 
11:35 Na dobre i na złe: Dzień singla

(417) serial 
12:40 Tysiąc i jedna noc  serial 
13:30 Na sygnale: Poród (3) serial 
14:05 Najdziksze wyspy świata: Dzikie

wyspy: Amazonia - pływające
lasy serial 

15:10 M jak miłość (1283) serial 
16:10 Ojciec Brown : Atlas motyli serial 
17:05 Cena miłości (88/113) serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu wielki finał 
19:25 Jeden z dziesięciu teleturniej 
20:05 Komedie po polsku: Złoto

dezerterów komedia wojenna
22:15 Rodzinka.pl: Daj żonie palec...!

(203) serial 
22:50 Czy świat oszalał?: Śmierć na

receptę film dokumentalny,
Francja 2014 

23:55 Kryminalne zagadki Las Vegas
13 (13/22) serial 

00:45 Kryminalne zagadki Las Vegas
13 (14/22) serial 

05:00 Disco gramy program muzyczny 
06:00 Nowy dzień z Polsat News

program informacyjny 
07:50 Trudne sprawy (155) serial 
08:50 Malanowski i partnerzy (546)

serial 
09:20 Malanowski i partnerzy (547)

serial 
09:50 Dzień, który zmienił moje życie

(132) serial 
10:50 Małolaty (30) serial 
11:50 Na ratunek 112 (59) serial 
12:20 Na ratunek 112 (60) serial 
12:50 Trudne sprawy (286) serial 
13:50 Słoiki (30) serial 
14:50 Dlaczego ja? (699) serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn reporterów 
16:40 Gliniarze (91) serial 
17:40 Trudne sprawy (214) serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (305)

serial 
20:05 Megahit: Terminator: Ocalenie

thriller SF, Niemcy/Wielka
Brytania/USA/Włochy 2009 

22:25 Strażnik granicy film sensacyjny,
USA 2008 

00:40 Bad Boys 2 film sensacyjny, USA
2003 

05:30 Uwaga! magazyn reporterów
06:00 Mango telezakupy 
07:05 W-11 - Wydział Śledczy: Winna,

niewinna (992) serial 
07:50 Gotowi na sezon (8) rozrywka 
08:00 Milionerzy (29) teleturniej 
08:35 Kuchenne rewolucje: Karczma

Leśniczanka, Wielbark (11)
rozrywka

09:35 Szkoła (217) serial 
10:35 Ukryta prawda (475) serial 
11:35 Szpital (361) serial 
12:35 19+ (88) serial 
13:05 19+ (89) serial 
13:35 W-11 - Wydział Śledczy:

Handlarz starzyzną (994) serial 
14:15 W-11 - Wydział Śledczy:

Zabójstwo niedoskonałe  serial 
15:00 Kuchenne rewolucje: Świdnica,

Stary Browar (5) rozrywka
16:00 Szkoła (218) serial 
17:00 Ukryta prawda (476) serial 
18:00 Szpital (362) serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku: Pieczony indyk

w słodko-ostrym sosie (1)
magazyn kulinarny 

20:15 Na Wspólnej (2516) serial 
20:55 Projekt Lady (7) reality show 
21:55 Sekrety lekarzy (11/12) reality

show 
22:55 Ostre cięcie (10/12) rozrywka 
23:41 Żony Hollywood (7) rozrywka
00:40 Co za tydzień 

06:00 Wszystko o psach (6) serial 
07:00 Kacze opowieści (57) serial 
07:30 Kacper i przyjaciele (1) serial 
08:00 Kacze opowieści (60) serial 
08:30 Kacper i przyjaciele (3) serial 
09:00 Wszystko o psach (7) serial 
10:00 Twoja na zawsze (92) serial 
11:00 Detektywi w akcji (22) serial

fabularny 
12:00 Detektywi w akcji (116) serial

fabularny 
13:00 Policjantki i Policjanci (269)

serial 
14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 9 (259)

reality show
16:00 Twoja na zawsze (93) serial 
17:00 Hawaje 5-0 (16) serial 
18:00 Detektywi w akcji (23) serial

fabularny 
19:00 Policjantki i Policjanci (270)

serial 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (75) serial 
21:00 Śmierć na 1000 sposobów (9)

serial 
21:30 Śmierć na 1000 sposobów (10)

serial 
22:00 Galileo (606) program

popularnonaukowy 
23:00 Galileo (607) program

popularnonaukowy 
00:00 Spadkobiercy (41) rozrywka 

TVN7 Puls
05:30 Ukryta prawda (392) serial 

06:30 Szpital (111) serial 

07:25 Sąd rodzinny: Mania ciała (40)

serial 

08:25 39 i pół: Cienie na ścianie (7)

serial 

09:25 Dr House 6 (13) serial 

10:25 Mango telezakupy 

12:00 Ukryta prawda (322) serial 

13:00 Sąd rodzinny: Wesoła wdowa

(43) serial 

14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(285) serial 

15:00 Szpital (112) serial 

16:00 Chirurdzy (7) serial 

17:00 Dr House 6 (15) serial 

18:00 Dr House 6 (16) serial 

19:00 Ukryta prawda (323) serial 

20:00 Będziecie nas pamiętać dramat

obyczajowy, USA 2012 

22:20 Lista klientów (10-ost.) serial 

23:20 Masters of Sex (10) serial 

00:40 Facet z ogłoszenia komedia

romantyczna, USA 2005 

06:00 To moje życie! (79) telenowela
07:00 Kobra - oddział specjalny : Bez

wyjścia (1) serial 
08:00 Nash Bridges: Wspólnik (116)

serial 
09:00 Nash Bridges: Gorączka (118)

serial 
10:00 Napisała: Morderstwo :

Widowisko (16/22) serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny : Na

celowniku (2) serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles :

Ołowiane żołnierzyki (15) serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles :

Sprawa osobista (17) serial 
13:50 Zbuntowany anioł (107)

telenowela 
14:50 Zbuntowany anioł (108)

telenowela 
15:45 Agenci NCIS: Los Angeles :

Wewnętrzny wróg (19) serial 
16:35 13 posterunek 2 (11) serial 
17:15 13 posterunek 2 (12) serial 
17:50 Gwiazdy lombardu 15 (343)

reality show 
18:10 Gwiazdy lombardu 15 (344)

reality show 
18:35 Gwiazdy lombardu 15 (357)

reality show 
19:05 Gwiazdy lombardu 16 (358)

reality show 
19:30 Gwiazdy lombardu 16 (359)

reality show 
20:00 Lęk pierwotny horror, USA 2007 
21:55 Cierń thriller, USA 2008 
23:30 Oblicze strachu film sensacyjny,

USA 2004 



-�Od�pre�mie�ry� „Mi�sia”�Sta�ni�sła�-
wa�Ba�rei,�w�któ�rym�stwo�rzy�łaś�nie�za�-
po�mnia�ną� kre�ację�Alek�san�dry�Ko�zeł,
mi�nę�ło�już�36�lat...
-� To� strasz�ne� (śmiech)!� To� je�dy�ny

ko�men�tarz� ja�ki� te�raz� przy�cho�dzi� mi� do
gło�wy.�A�po�waż�nie�mó�wiąc…�Na�prze�-
strze�ni� tych� lat�„Miś”� stał� się�kul�to�wy� i
bar�dzo�się�cie�szę,�że�mo�głam�w�nim�za�-
grać.�To�by�ła�czy�sta�przy�jem�ność.

-�Po�dob�no�nie�by�łaś�na�pre�mie�rze.
-�Bo�ta�kiej�ofi�cjal�nej�w�ogó�le�nie�by�-

ło.� Ów�cze�sne� wła�dze,� z� wia�do�mych
przy�czyn,� chcia�ły,� że�by� ten� film� prze�-
szedł�szyb�ko�i�bez�echa.�Dla�te�go�rów�nie
szyb�ko�zo�stał�on�zdję�ty�z�ekra�nów�i�odło�-
żo�ny� na� pół�kę.� Do�pie�ro� w� la�tach� dzie�-
więć�dzie�sią�tych� od�kry�to� go� na� no�wo.
Przez�te�dzie�sięć�lat�nikt�nie�krzy�czał�za
mną:� pa�ni� gra�ła� w� „Mi�siu”.� Na�to�miast
kie�dy� przy�je�cha�łam� do� Pol�ski� bo�daj� w
1997�ro�ku�do�słow�nie�nie�mo�głam�się�od�-

pę�dzić�od�za�cze�pia�ją�cych�mnie�prze�chod�-
niów.�Ale�są�to�do�bar�dzo�mi�łe�re�ak�cje.
Faj�nie� jest,� kie�dy� lu�dzie� ko�ja�rzą� cię� z
czymś� co� lu�bią,� bo�od� ra�zu� lu�bią� cie�bie
(uśmiech).

-� „Miś”,� jak� wspo�mnia�łaś,� stał
się�kul�to�wy,�Two�ja�ro�la�rów�nież.�Póź�-
niej�nie�da�wa�no�Ci� zbyt�wie�lu� szans
na� za�ist�nie�nie� w� świa�do�mo�ści� wi�-
dzów.� Po�stać� Oli� jest� dla� Cie�bie
szczę�ściem�czy�prze�kleń�stwem?
-�30�lat�te�mu�by�wa�ło�mi�przy�kro�z�te�-

go� po�wo�du.� Dzi�siaj,� z� per�spek�ty�wy� lat,
ina�czej�na�to�pa�trzę.�Je�stem�bar�dziej�wy�-
ci�szo�na�i�nie�in�te�re�su�je�mnie�kon�ku�ren�cja,
po�goń�za�ro�lą,�ten�umow�ny�wy�ścig�szczu�-
rów.�Nie�wiem�czy�gdy�bym�nie�za�gra�ła�w
„Mi�siu”�mo�gła�bym�dziś� grać�w�pol�skich
te�atrach.�Ten�film�dał�mi�też�moż�li�wość
czę�ste�go�od�wie�dza�nia� kra�ju,� któ�ry� –�po�-
mi�mo�te�go,�że�uro�dzi�łam�się�i�wy�cho�wa�-
łam�w�An�glii�–�za�wsze�no�si�łam�w�ser�cu.

- Ale przy znasz, że Pol ska by ła dla
Cie bie wów czas tak eg zo tycz na, jak dla
nas wła śnie Lon dyn.
-�Zga�dza�się!�Gdy�bym�wte�dy�zde�cy�-

do�wa�ła� się� prze�pro�wa�dzić� do� Pol�ski,� to
pew�nie�za�mknę�li�by�mnie�z�szpi�ta�lu�psy�-
chia�trycz�nym�(śmiech).

-�Dla�„Mi�sia”�przy�je�cha�łaś�z�Lon�-
dy�nu,�do�któ�re�go�nie�po�zwo�lo�no�Ci�w
fil�mie�wy�je�chać.
-�Ta�aaak,�Lą�dek�Zdrój�(śmiech)!
-�Ola�Ko�zeł�dość�czę�sto�po�ka�zu�je

się�na�ekra�nie�w�stro�ju�Ewy.�Nie�prze�-
szka�dza�ło�Ci�to?
-� Ab�so�lut�nie,� nie� je�stem� pod� tym

wzglę�dem�pru�de�ryj�na.�Pa�mię�tam�na�wet
dość�za�baw�ną�sy�tu�ację,�w�któ�rej�krę�ci�li�-
śmy�sce�nę�od�wie�dzin�so�bo�wtó�ra�głów�ne�-
go�bo�ha�te�ra.�Otwie�ram�mu�drzwi�i�mó�-
wiąc,�że�nie�je�stem�jesz�cze�go�to�wa,�roz�-
chy�lam�szla�fro�czek.�Zu�peł�nie�za�po�mnia�-
łam,�że�nic�pod�nim�nie�mam.�Oczy�wi�-
ście�ku�ucie�sze�eki�py.�I�ta�nie�pla�no�wa�na
sce�na� we�szła� do� fil�mu.� Po�za� tym� nie
uwa�żam� za� spe�cjal�ny�wy�czyn� po�ka�za�nia
przed�ka�me�rą�pół�cy�ca.�Szcze�rze�po�dzi�-
wiam�ak�tor�ki,�któ�re�de�cy�du�ją�się�na�od�-

waż�ne�sce�ny�ero�tycz�ne.�Nie�wiem�czy�ja
bym�po�tra�fi�ła�ta�kie�za�grać.

-�Ja�kiś�czas�te�mu�Tym�po�ku�sił�się
o�zre�ali�zo�wa�nie�kon�ty�nu�acji�„Mi�sia”.
Nie� za�gra�łaś� w� „Ry�siu”.� Nie� mia�łaś
do�nie�go�o�to�ża�lu?
-� Po�cząt�ko�wo� wręcz� ogrom�ny.� W

trak�cie� re�ali�za�cji� Sta�sio� za�dzwo�nił� do
mnie� i� za�pro�po�no�wał� ja�kiś� epi�zod.�Od�-
mó�wi�łam,�mó�wiąc,�że�epi�zod�to�ja�mo�gę
za�grać�w�każ�dym�fil�mie,�tyl�ko�nie�w�tym.
Kie�dy�do�wie�dzia�łam�się,�że�ma�łe�ról�ki�za�-
gra�ły�w�nim�na�wet�Jan�da,�Tysz�kie�wicz�i
Sza�po�łow�ska,� po�my�śla�łam,� że� zro�bi�łam
wiel�ki� błąd.� Kie�dy� jed�nak� obej�rza�łam
film�–�przy�kro�mi�to�mó�wić�–�ale�dzię�ko�-
wa�łam�Bo�gu,�że�w�nim�nie�wy�stą�pi�łam.
-�Za� to�z�po�wo�dze�niem�znów�grasz

dla�pol�skiej�wi�dow�ni�te�atral�nej.
-�Tak,�bar�dzo�mnie�to�cie�szy.�Od�lat

wcie�lam�się�w�An�ge�lę�w�mo�im�uko�cha�-
nym�mo�no�dra�mie�„Mój�bo�ski�roz�wód”�w
re�ży�se�rii� Je�rze�go� Gru�zy.� Cie�szę� się,� że
Te�atr� Lu�do�wy� zde�cy�do�wał� się� na� ten
pro�jekt.�To�mnie�trzy�ma�w�za�wo�dzie�i�na
sce�nie,�któ�rą�ce�nię�so�bie�bar�dziej�niż�ki�-
no.

-� Z� ko�lei� ki�no�da�je� po�pu�lar�ność.
Nie�wie�rzę,� że� idąc�do� szko�ły�ak�tor�-
skiej,�nie�ma�rzy�łaś�o�tym�by�być�roz�-
po�zna�wa�na�i�za�sy�py�wa�na�pro�po�zy�cja�-
mi�fil�mo�wy�mi.
-� Po�wiem� ci� szcze�rze,� że� ni�gdy� nie

na�le�ża�łam�do�osób�nad�wy�raz�śmia�łych�i
roz�py�cha�ją�cych�się� łok�cia�mi.�Pew�nie,�że
je�śli� nie� do�sta�łam� ja�kiejś� ro�li,� by�ło� mi
przy�kro.�Ale�zu�peł�nie�nie�in�te�re�su�ją�mnie
ukła�dzi�ki,� ja�kie� te�raz� pa�nu�ją� w� pol�skim
ki�nie.� Je�stem�od� te�go�da�le�ka.�Po�za� tym
za�wsze�in�te�re�so�wa�łam�się�wie�lo�ma�dzie�-
dzi�na�mi� sztu�ki,� nie� umiem� na�le�żeć� do
jed�nej�z�form…
-�Czy�jed�nej�oso�by,�o�czym�świad�czą

Two�je�trzy�mał�żeń�stwa.
-�(śmiech)!!!
-�Jak�Ci�się�wy�da�je,�dla�cze�go�tych

pro�po�zy�cji�nie�by�ło?
-�Po�pierw�sze�nie�je�stem�na�co�dzień

w�War�sza�wie.� Po�za� tym� po�dej�rze�wam,
że�wie�le�osób�wciąż�trak�tu�je�mnie�jak�cu�-
dzo�ziem�kę.

-�A�Ty�kim�się�czu�jesz?
-�Jak�naj�bar�dziej�Po�lką.�W�koń�cu�Po�-

la�ka�mi�by�li�moi�ro�dzi�ce.�Ale�wiesz,�uro�-
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Wciąż traktują mnie jak cudzoziemkę
Rozmowa�z�KRYSTYNĄ�PODLESKĄ
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dzi�łam�się,�kształ�ci�łam�i�wy�cho�wa�łam�w
ob�cym� kra�ju.� Spę�dzi�łam� tam� w� su�mie
pół�wie�ku.

-�To�dla�cze�go�w�„Mi�siu”�nie�za�-
gra�łaś� ja�ko�Kry�sty�na�Pod�le�ska,�tyl�ko
Chri�sti�ne�Paul?

-�By�ły�to�cza�sy,�kie�dy�An�glia�nie�by�ła
jesz�cze�tak�otwar�ta�na�cu�dzo�ziem�ców,�a
na�wet� je�dze�nie.�Wszyst�ko�co�fran�cu�skie
też�by�ło�be,�cho�ciaż�to�nie�mal�za�mie�dzą.
By�łam�aku�rat�tuż�przed�dy�plo�mem.�We�-
zwał�mnie�dy�rek�tor�szko�ły�i�po�wie�dział,

że�mu�szę�zmie�nić�na�zwi�sko,�bo�mo�je�jest
trud�ne�do�wy�mó�wie�nia.�Dłu�go�nie�mo�-
głam�się�przy�zwy�cza�ić�do�no�we�go.�Na�ca�-
stin�gach,� kie�dy� wy�wo�ły�wa�no� Chri�sti�ne
Paul,� roz�glą�da�łam�się,�któ�ra� to�pa�niu�sia.
Do�pie�ro�za�trze�cim�czy�czwar�tym�ra�zem

ja�rzy�łam,� że� prze�cież� cho�dzi� o� mnie
(śmiech).�A�wra�ca�jąc�do�„Mi�sia”,�to�prze�-
cież� osta�tecz�nie� ktoś�do� te�go�pseu�do�ni�-
mu�pró�bo�wał�do�dać�mo�je�praw�dzi�we�na�-
zwi�sko,�prze�krę�ca�jąc�je�do�ku�ment�nie.�W
na�pi�sach� fi�gu�ru�je� Chri�sti�ne� Paul�-Pod�la�-
sky.�Kosz�mar.�To�przy�kre�dla�mnie,�do
dziś�nie�uda�ło�mi�się�te�go�od�krę�cić.

-� Je�steś� w� Pol�sce� już� od� po�nad
dwa�dzie�ścia� lat.� Co� Cię� skło�ni�ło� do
po�wro�tu?
-�Ra�czej�do�przy�jaz�du,�niż�po�wro�tu,

bo� prze�cież� ni�gdy� tu� tak� na�praw�dę� nie
miesz�ka�łam.� Głów�nym� po�wo�dem� by�ło
odej�ście� mo�ich� uko�cha�nych� ro�dzi�ców,
któ�rzy�zmar�li�w�prze�cią�gu�ośmiu�mie�się�-

cy.�Bez�nich�Lon�dyn�stra�cił�dla�mnie�swój
urok.�Dla�te�go�wca�le�nie�ża�łu�ję�tej�de�cy�zji
o�prze�pro�wadz�ce.

-� Ale� po�dob�no� w� Pol�sce� nie� za�-
mie�rzasz�się�ze�sta�rzeć?
-�Tyl�ko�ze�wzglę�du�na�au�rę.�Do�tar�łam

do� ta�kie�go�punk�tu� swo�je�go�ży�cia,�w�któ�-
rym�po�trze�bu�ję�je�dy�nie�świę�te�go�spo�ko�ju.
Po�mi�mo,�że�miesz�ka�łam�pół�wie�ku�w�Lon�-
dy�nie,� cu�dow�nym�zresz�tą� i�w�ogó�le� te�go
nie�ża�łu�ję,�to�te�raz�im�da�lej�od�mia�sta,�tym
le�piej�się�czu�ję.�Ko�cham�przy�ro�dę,�słoń�ce,
mo�rze,�zwie�rzę�ta.�Ta�kie�swo�je�miej�sce�na
zie�mi�wi�dzia�ła�bym�na�po�łu�dniu�Włoch.

ROZ�MA�WIAł�MAR�CIN�KA�LI�TA

FOT.�MAR�CIN�KA�LI�TA,�AR�ChI�WuM

KRY�STY�NA� POD�LE�SKA Uro dzi ła się w Lon dy nie. Jest ab sol went ką tam tej szej
Web ber Do uglas Aca de my of Dra ma tic Art. W An glii wy stę po wa ła m.in. w Pol -
skim Te atrze Dra ma tycz nym, Roy al Co urt The atre, Rich mond The atre, Phe onix
The atre Le ice ster, The Al most Free The atre i Ly ric The atre. Po po wro cie do kra ju
w 1999 ro ku zwią za ła się z kra kow skim Te atrem Lu do wym. Za gra ła głów ną ro lę
ko bie cą w kul to wym fil mie „Miś”. Po nad to zna na z ta kich fil mów i se ria li jak: „Bar -
wy ochron ne”, „Pa la ce Ho tel”, „Ty gry sy Eu ro py”, „Job”, „Świat we dług Kiep -
skich”, „Ran czo” czy „Oj ciec Ma te usz”. Po za ak tor stwem zaj mu je się tłu ma cze -
niem sztuk z an giel skie go na pol ski. Jej pierw szym mę żem był szer mierz Ja nusz
Ró życ ki, dru gim – dy ry gent Ja cek Ka sprzyk. Od 1989 ro ku zwią za na jest z ak to -
rem i re ży se rem Ja nu szem Szy dłow skim.
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06:00 Wszystko o psach (8) serial 

07:00 Kacze opowieści (59) serial 

07:30 Kacper i przyjaciele (3) serial 

08:00 Kacze opowieści (62) serial 

08:30 Kacper i przyjaciele (5) serial 

09:00 Wszystko o psach (9) serial 

10:00 Twoja na zawsze (94) serial 

11:00 Detektywi w akcji (24) serial

fabularny 

12:00 Detektywi w akcji (118) serial

fabularny 

13:00 Policjantki i Policjanci (271)

serial 

14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny 

15:00 Dom nie do poznania 9 (261)

reality show

16:00 Twoja na zawsze (95) serial 

17:00 Hawaje 5-0 (18) serial 

18:00 Detektywi w akcji (25) serial

fabularny 

19:00 Policjantki i Policjanci (272)

serial 

20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (77) serial 

21:00 Street Fighter: Legenda Chun-Li

film sensacyjny,

Kanada/Japonia/USA/Indie

2009 

23:05 Śmierć na 1000 sposobów (10)

serial 

23:35 Śmierć na 1000 sposobów (11)

serial 

00:00 Spadkobiercy (43) rozrywka 

05:30 Ukryta prawda (393) serial 

06:30 Szpital (113) serial 

07:25 Sąd rodzinny: Nic już nie jest

możliwe (46) serial 

08:25 39 i pół: Rola życia (9) serial 

09:25 Dr House 6 (17) serial 

10:25 Mango telezakupy 

12:00 Ukryta prawda (324) serial 

13:00 Sąd rodzinny: Ból rozłąki (45)

serial 

14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(287) serial 

15:00 Szpital (114) serial 

16:00 Chirurdzy (9-ost.) serial 

17:00 Dr House 6 (19) serial 

18:00 Dr House 6 (20) serial 

19:00 Ukryta prawda (325) serial 

20:00 Dobre kino: Wyprawa Kon-Tiki

film przygodowy,

Szwecja/Niemcy/Wielka

Brytania/Dania/Norwegia 2012 

22:30 The Following 3 (4/15) serial 

23:30 Latający biznes komedia, USA 

06:00 To moje życie! (81) telenowela
07:00 Kobra - oddział specjalny :

Zabójcza lista (3) serial 
08:00 Nash Bridges: Gorączka (118)

serial 
09:00 Nash Bridges: Zamiana (120)

serial 
10:00 Napisała: Morderstwo :

Szczęście O’Malleya (18/22)
serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny : Wróg
z przeszłości (4) serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles :
Sprawa osobista (17) serial 

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles :
Wewnętrzny wróg (19) serial 

13:50 Zbuntowany anioł (111)
telenowela 

14:50 Zbuntowany anioł (112)
telenowela 

15:45 Agenci NCIS: Los Angeles : Spec
od rakiet (21) serial 

16:35 13 posterunek 2 (13) serial 
17:10 13 posterunek 2 (14) serial 
17:50 Gwiazdy lombardu 15 (349)

reality show 
18:10 Gwiazdy lombardu 15 (350)

reality show 
18:35 Gwiazdy lombardu 16 (363)

reality show 
19:05 Gwiazdy lombardu 16 (364)

reality show 
19:30 Gwiazdy lombardu 16 (365)

reality show 
20:00 Anakonda thriller,

Brazylia/USA/Peru 1997 
21:35 Anakondy: Polowanie na krwawą

orchideę film sensacyjny, USA
2004 

23:45 American Horror Story: Sabat
(11/13) serial grozy 

00:40 Zobacz to!: Ale numer! (5)
rozrywka 

05:20 Telezakupy 
05:55 Dr Quinn 4 (4/28) serial 
06:50 Natura w Jedynce: Enklawy

dzikiej przyrody: Stawonogi -
niezastąpione ogniwo (15) serial 

07:20 Natura w Jedynce: Cudowny
świat przyrody : Kolebka
morskiego życia. Shiretoko.
Japonia serial 

08:00 Wiadomości 
08:15 Pogoda 
08:40 Elif (56) serial 
09:35 Wspaniałe stulecie (139) serial 
10:35 Dr Quinn 4 (5/28) serial 
11:30 Obserwator (91) cykl reportaży 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:30 Agropogoda program

informacyjny
12:35 Magazyn rolniczy: Hodowla

zwierząt w Wielkopolsce
magazyn poradnikowy 

12:50 Natura w Jedynce: Enklawy
dzikiej przyrody: Tajemnica
sukcesu stawonogów (16) serial 

13:20 Natura w Jedynce: Cudowny
świat przyrody : Mały amator
wspinaczki. Góralek
przylądkowy. Afryka serial 

14:00 Elif (57) serial 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Polska Molskiej: Wielkopolska

(1) magazyn kulinarny 
15:55 Czarne chmury: Czarna sakwa

(5/10) serial 
16:45 Fundusze europejskie  
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisariat telenowela

dokumentalna 
17:55 Jaka to melodia? teleturniej

muzyczny 
18:35 Zraniona miłość (55) serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Kolarstwo: Tour de Pologne

kronika 
20:10 Pogoda 
20:20 Skrywana prawda thriller, USA

2016 
22:00 Kryminalne zagadki Las Vegas

15 (18-ost.) serial 
22:50 Penderecki. Droga przez labirynt

film dokumentalny,
Niemcy/Polska 2013

00:05 Raban Miłosierdzia Bożego film
dokumentalny, Polska 2016 

05:00 Disco gramy program muzyczny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

program informacyjny 

07:50 Trudne sprawy (157) serial 

08:50 Malanowski i partnerzy (551)

serial 

09:20 Malanowski i partnerzy (552)

serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie

(134) serial 

10:50 Małolaty (32) serial 

11:50 Na ratunek 112 (63) serial 

12:20 Na ratunek 112 (64) serial 

12:50 Trudne sprawy (288) serial 

13:50 Słoiki (32) serial 

14:50 Dlaczego ja? (701) serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja magazyn reporterów 

16:40 Gliniarze (93) serial 

17:40 Trudne sprawy (216) serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich (307)

serial 

20:05 Świat według Kiepskich (511)

serial 

20:40 Last Vegas komedia obyczajowa,

USA 2013 

22:55 Studenci komedia, USA 2008 

05:30 Uwaga! magazyn reporterów

06:00 Mango telezakupy 

07:05 W-11 - Wydział Śledczy: Leoś

(998) serial 

07:50 Doradca smaku: Kolorowe chilli

con carne (3) magazyn

kulinarny 

08:00 Milionerzy (31) teleturniej 

08:35 Kuchenne rewolucje:

Restauracja Gaumarjos,

Warszawa (13) rozrywka

09:35 Szkoła (219) serial 

10:35 Ukryta prawda (477) serial 

11:35 Szpital (363) serial 

12:35 19+ (92) serial 

13:05 19+ (93) serial 

13:35 W-11 - Wydział Śledczy: To było

niesamowite (999) serial 

14:15 W-11 - Wydział Śledczy: Zła

znajomość (1000) serial 

15:00 Kuchenne rewolucje: Bestwinka,

Polskie Ranczo (7) rozrywka 

16:00 Szkoła (220) serial 

17:00 Ukryta prawda (478) serial 

18:00 Szpital (364) serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! magazyn reporterów

20:10 Doradca smaku: Ciasto z

bananami do góry nogami (6)

magazyn kulinarny 

20:15 Na Wspólnej (2518) serial 

20:55 Dom marzeń (7) reality show 

21:55 Czas patriotów film sensacyjny,

USA 1992 

00:15 Kuba Wojewódzki: Agnieszka

Więdłocha i Paranienormalni

(6) talk-show 

06:35 Rodzinka.pl: Nawarzyłeś piwa, to

teraz je pij (102) serial 

07:05 M jak miłość (85) serial 

08:00 Pytanie na śniadanie magazyn 

08:50 Panorama 

08:55 Pytanie na śniadanie magazyn 

09:35 Pogoda 

09:40 Pytanie na śniadanie magazyn 

10:15 Pogoda 

10:20 Pytanie na śniadanie magazyn 

11:00 Barwy szczęścia (1663) serial 

11:35 Na dobre i na złe: Koledzy (419)

serial 

12:40 Tysiąc i jedna noc (107/158)

serial 

13:35 Na sygnale: Pierwszy dyżur (5)

serial 

14:05 Włoska kuchnia jak u babci:

Polignano a Mare (12/13)

magazyn kulinarny 

14:35 Afryka od kuchni: Kaloleni,

Kenia (12/13) serial 

15:05 M jak miłość (1285) serial 

16:10 Ojciec Brown : Za cudze grzechy

(56) serial 

17:05 Cena miłości (90/113) serial 

18:00 Panorama 

18:30 Sport telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej 

19:25 Jeden z dziesięciu teleturniej 

20:05 Kino relaks: Kiedy Harry poznał

Sally komedia romantyczna,

USA 1989 

21:55 Pierwsza randka (6) reality show 

23:00 Na sygnale: Koniec zabawy

(135) serial 

23:30 Na sygnale: Kwestia zasad (136)

serial 

00:05 Inteligent w armii komedia, USA 

Horoskop Krzyżówka
BBaarraann  ((2211..0033--1199..0044))
Twój sposób bycia otoczenie odbiera jako zarozumiałość. Przestań ukrywać prawdziwe
uczucia, bądź sobą. Zdobądź się na szczerą rozmowę, a wszystko potoczy się inaczej.
Masz przed sobą bardzo dobry okres.

BByykk  ((2200..0044--2200..0055))
Ktoś będzie chciał sfinansować Twój projekt. Należy jednak zachować ostrożność przy
podpisywaniu umowy. Mogą znaleźć się w niej jakieś kruczki, a w rezultacie propozycja
nie jest zbyt atrakcyjna.

BBlliiźênniię́ttaa  ((2211..0055--2211..0066))
Czeka Cię rozstanie z kimś bliskim. Ponieważ nie lubisz pustki zaczniesz się rozglądać za
kimś na pocieszenie. To nie jest właściwy moment na zawieranie nowych znajomości.

RRaakk  ((2222..0066--2222..0077))
Tylko odpowiednią taktyką i uporem w negocjacjach możesz przekonać całkiem dużą
liczbę oponentów do swoich pomysłów. Nie poddawaj się jednak nawet wówczas, kiedy
spotkasz się z odmową.

LLeeww  ((2233..0077--2222..0088))
Z tymi sprawami nie poradzisz sobie sam. Najlepiej poszukać pomocy u prawnika. I nie
zwlekaj z tym długo, bo każdy kolejny dzień działa na Twoją niekorzyść. Dobrze by było,
gdyby to był ktoś sprawdzony.

PPaannnnaa  ((2233..0088--2222..0099))
Skoncentruj się na poważnych sprawach. Niełap wszystkich srok za ogon i nie reaguj
nerwowo. Zwracaj szczególną uwagę na dokumenty jakie podpisujesz.

WWaaggaa  ((2233..0099--2222..1100))
Czeka Cię kilka spotkań towarzyskich, na których będziesz się nudzić. Tylko to ostatnie
okaże się inne. Padnie propozycja współpracy, która będzie miała wpływ na dalsze Twoje
losy.

SSkkoorrppiioonn  ((2233..1100--2211..1111))
Na horyzoncie ktoś z przeszłości. Szykują się wielkie zmiany. Ale czy warto przewracać
wszystko do góry nogami. Czy gra jest warta świeczki. Należy wszystko przemyśleć 
i przedyskutować bez niedomówień.

SSttrrzzeelleecc  ((2222..1111--2211..1122))
Skup się na sprawach związanych z finansami. Pojawi się szansa kupna czegoś nowego.
Przeanalizuj sprawę, czy gra warta świeczki. Nie działaj pod wpływem impulsu.

KKoozziioorrooż̋eecc  ((2222..1122--1199..0011))
Niektóre Byki przez swój upór bardzo lubią komplikować sobie i innym życie. Propozycja
rzucona przez kogoś nowego nie jest poważna. Dlatego warto przemyśleć zanim
podejmie się decyzję. Nie ulegaj kaprysom.

WWooddnniikk  ((2200..0011--1188..0022))
Droga do kariery zawodowej jest otwarta. Przed Tobą nowe wyzwania, nowe propozycje.
Wiąże się to także z dużymi pieniędzmi. Nareszcie ktoś dostrzegł Twoje zdolności i
zaangażowanie.

RRyybbyy  ((1199..0022--2200..0033))
Bardzo dobry okres na załatwianie wszelkich spraw związanych z finansami. Pojawi się
szansa na podpisanie korzystnych umów. Spróbuj też szczęścia w jakiejś grze liczbowej.

TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN
0055::2200  Telezakupy
0066::0000  Dr Quinn 3 (26) serial
0066::5555  BBC w Jedynce: Łowcy: W pętli

sezonowych zmian (2) serial 
0088::0000  Wiadomości 
0088::1100  Pogoda 
0088::1155  Kwadrans polityczny program

publicystyczny
0088::4400  Elif (50) serial
0099::3355  Wspaniałe stulecie (132) serial
1100::3355  Dr Quinn 3 (27) serial
1111::3300  Z ciemności - zobaczyć świat (5)

serial
1122::0000  Wiadomości 
1122::1100  Agrobiznes magazyn rolniczy
1122::2255  Agropogoda program

informacyjny
1122::3355  To się opłaca: Wsparcie

gospodarstw zagrożonych ASF
magazyn

1122::5500  Natura w Jedynce: Enklawy
dzikiej przyrody: Namibia (9)
serial

1133::2200  Natura w Jedynce: Cudowny
świat przyrody::  Ostatnie dzikie
konie. Koń Przewalskiego.
Mongolia serial

1144::0000  Elif (51) serial
1155::0000  Wiadomości 
1155::1100  Pogoda 
1155::2200  Teo-ria smaku Teo Vafidisa (3)

magazyn kulinarny
1155::4455  Lista przebojów Jedynki program

muzyczny
1166::0000  Janosik: Pobili się dwaj górale

(12/13) serial
1177::0000  Teleexpress 
1177::2200  Pogoda 
1177::3300  Komisariat: Meta (17)

telenowela dokumentalna
1177::5555  Jaka to melodia? teleturniej

muzyczny
1188::4400  Zraniona miłość (48) serial
1199::3300  Wiadomości 
2200::0000  Sport 
2200::0055  Kolarstwo: Tour de Pologne

kronika
2200::1100  Pogoda 
2200::2200  Wichry wojny (6/7) serial
2222::5555  GOL magazyn piłkarski
2233::3300  Komisja morderstw: Dziedzictwo

(6/12) serial
0000::3300  Młodzi lekarze 2 (6) telenowela

dokumentalna  

0066::0055  Rodzinka.pl: Strachy na lachy
(95) serial

0066::4400  Mam przepis na
pielgrzymowanie cykl
dokumentalny

0077::1100  M jak miłość (78) serial 
0088::0000  Pytanie na śniadanie magazyn
0088::5500  Panorama 
0088::5555  Pytanie na śniadanie magazyn
0099::3355  Pogoda 
0099::4400  Pytanie na śniadanie magazyn
1100::1155  Pogoda 
1100::2200  Pytanie na śniadanie magazyn
1100::5555  Barwy szczęścia (1656) serial
1111::3355  Na dobre i na złe: Gwiazda

Burskiego (412) serial
1122::3355  Tysiąc i jedna noc (100/158)

serial
1133::3300  Rodzinka.pl: Trzymaj się za

portfel! (206) serial
1144::0055  Najdziksze wyspy świata: Dzikie

Wyspy: Japonia - kraina
kontrastów serial

1155::1100  M jak miłość (1278) serial
1166::1100  Ojciec Brown::  Cyklon z

Chedworth (49) serial
1177::0055  Cena miłości (83/113) serial
1188::0000  Panorama 
1188::3300  Sport telegram 
1188::4400  Pogoda 
1188::5500  Jeden z dziesięciu teleturniej
1199::2255  Jeden z dziesięciu teleturniej
2200::0055  Komedie po polsku: C.K.

Dezerterzy (2-ost.) komedia,
Polska/Węgry 1985

2211::2255  Rodzinka.pl: Suknia teściowej
(202) serial

2222::0000  Czy świat oszalał?: Równać w
dół film dokumentalny, Dania
2014

2233::0055  Kryminalne zagadki Las Vegas
13 (11/22) serial

2233::5555  Kryminalne zagadki Las Vegas
13 (12/22) serial

0000::5500  Ukryta strategia dramat
polityczny, USA 2007  

0055::0000  Disco gramy program muzyczny

0066::0000  Nowy dzień z Polsat News

program informacyjny

0077::5500  Trudne sprawy (150) serial 

0088::5500  Malanowski i partnerzy (535)

serial

0099::2200  Malanowski i partnerzy (536)

serial

0099::5500  Dzień, który zmienił moje życie

(127) serial

1100::5500  Małolaty (25) serial

1111::5500  Na ratunek 112 (49) serial

1122::2200  Na ratunek 112 (50) serial

1122::5500  Trudne sprawy (281) serial

1133::5500  Słoiki (25) serial

1144::5500  Dlaczego ja? (694) serial

1155::5500  Wydarzenia 

1166::1100  Pogoda 

1166::1155  Interwencja magazyn

reporterów

1166::4400  Gliniarze (86) serial

1177::4400  Trudne sprawy (209) serial

1188::5500  Wydarzenia 

1199::2200  Sport 

1199::2255  Pogoda 

1199::3300  Świat według Kiepskich (299)

serial

2200::0055  Megahit: Dzień, w którym

zatrzymała się Ziemia thriller SF,

Kanada/USA 2008

2222::1155  Punisher: Strefa wojny film SF,

Kanada/Niemcy/USA 2008

0000::4400  Bad Boys komedia sensacyjna,

USA 1995  

0055::3300  Uwaga! magazyn reporterów

0066::0000  Mango telezakupy

0077::0055  W-11 - Wydział Śledczy: Żółty

samochód (977) serial 

0077::5500  Gotowi na sezon (7)rozrywka

0088::0000  Milionerzy (24) teleturniej

0088::3355  Kuchenne rewolucje: Leo Libra,

Gniezno (6)rozrywka

0099::3355  Szkoła (212) serial

1100::3355  Ukryta prawda (470) serial

1111::3355  Szpital (356) serial

1122::3355  19+ (78) serial

1133::0055  19+ (79) serial

1133::3355  W-11 - Wydział Śledczy:

Ogrodowa 12 (978) serial

1144::1155  W-11 - Wydział Śledczy:

Wolność (979) serial

1155::0000  Kuchenne rewolucje: Przasnysz,

Restauracja Imperium

(13)rozrywka

1166::0000  Szkoła (213) serial

1177::0000  Ukryta prawda (471) serial

1188::0000  Szpital (357) serial

1199::0000  Fakty 

1199::3355  Sport 

1199::4455  Pogoda 

1199::5500  Uwaga! magazyn reporterów

2200::1100  Doradca smaku magazyn

kulinarny

2200::1155  Na Wspólnej (2512) serial

2200::5555  Projekt Lady (6) reality show

2211::5555  Sekrety lekarzy (10/12) reality

show

2222::5555  Ostre cięcie (9/12)rozrywka

2233::41 Żony Hollywood (6)rozrywka

0000::4400  Co za tydzień   

0066::0000  Wszystko o psach (1) serial

0077::0000  Kacze opowieści (50) serial

0077::3300  Kacper: Szkoła postrachu (20)

serial 

0088::0000  Kacze opowieści (53) serial

0088::3300  Kacper: Szkoła postrachu (23)

serial

0099::0000  Wszystko o psach (2) serial

1100::0000  Twoja na zawsze (87) serial

1111::0000  Detektywi w akcji (17) serial

fabularny

1122::0000  Detektywi w akcji (112) serial

fabularny

1133::0000  Policjantki i Policjanci (264)

serial

1144::0000  STOP Drogówka magazyn

policyjny

1155::0000  Dom nie do poznania 9 (254)

reality show

1166::0000  Twoja na zawsze (88) serial

1177::0000  Hawaje 5-0 3 (11) serial

1188::0000  Detektywi w akcji (18) serial

fabularny

1199::0000  Policjantki i Policjanci (265)

serial

2200::0000  Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (70) serial

2211::0000  Śmierć na 1000 sposobów (7)

serial

2211::3300  Śmierć na 1000 sposobów (8)

serial

2222::0000  Galileo (604) program

popularnonaukowy

2233::0000  Galileo (605) program

popularnonaukowy

0000::0000  Spadkobiercy (37)rozrywka

TVN7 Puls
0055::3300  Ukryta prawda (384) serial

0066::3300  Szpital (106) serial

0077::2255  Sąd rodzinny: Żebrzący chłopiec

(51) serial 

0088::2255  39 i pół: Ślub (2) serial

0099::2255  Dr House 6 (3) serial

1100::2255  Mango telezakupy

1122::0000  Ukryta prawda (317) serial

1133::0000  Sąd rodzinny: Przez narkotyki

(44) serial

1144::0000  Sędzia Anna Maria Wesołowska

(280) serial

1155::0000  Szpital (107) serial

1166::0000  Chirurdzy (2) serial

1177::0000  Dr House 6 (5) serial

1188::0000  Dr House 6 (6) serial

1199::0000  Ukryta prawda (318) serial

2200::0000  Wielbicielka thriller, USA 2002

2211::4455  Lista klientów (9) serial

2222::4455  Masters of Sex (9) serial

0000::0000  Ognista miłość komedia, USA

2012  

0066::0000  To moje życie! telenowela
0077::0000  Kobra - oddział specjalny::

Prywatny detektyw (10) serial
sensacyjny

0088::0000  Nash Bridges: Pułapka na
niedźwiedzia (111) serial
sensacyjny 

0099::0000  Nash Bridges: Coś pożyczonego
(113) serial sensacyjny

1100::0000  Napisała: Morderstwo::  Ojciec
miasta (11/22) serial

1111::0000  Kobra - oddział specjalny::  Łatwy
łup (11) serial sensacyjny

1122::0000  Agenci NCIS: Los Angeles::

Oswobodzenie (10) serial
sensacyjny

1133::0000  Agenci NCIS: Los Angeles::  Pod
nadzorem (12) serial sensacyjny

1133::5500  Zbuntowany anioł (97)
telenowela

1144::5500  Zbuntowany anioł (98)
telenowela

1155::4455  Agenci NCIS: Los Angeles::  W
potrzasku (14) serial sensacyjny

1166::3355  13 posterunek 2 (6) serial
1177::1155  13 posterunek 2 (7) serial
1177::5500  Gwiazdy lombardu 15 (328)

reality show
1188::1100  Gwiazdy lombardu 15 (329)

reality show
1188::3355  Gwiazdy lombardu 15 (342)

reality show
1199::0055  Gwiazdy lombardu 15 (343)

reality show
1199::3300  Gwiazdy lombardu 15 (344)

reality show
2200::0000  Rasa horror, Niemcy/RPA/USA

2006
2211::4455  Krzyk 3 horror, USA 2000
0000::2200  Zobacz to!: Taki jest świat 3

(15) program informacyjny    
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Lloyd, Ann -Mar gret, Jo ey
King, Pe ter Se ra fi no wicz

Trzej naj lep si kum ple
– Wil lie, Joe i Al de cy du ją się
prze ła mać ste reo typ spo koj -
nych eme ry tów i po raz pierw szy w ży ciu zejść ze ścież ki
pra wo ści, kie dy ich fun dusz eme ry tal ny zo sta je zli kwi do -
wa ny. Aby sa mo dziel nie opła cać swo je ra chun ki i nie stać
się cię ża rem dla naj bliż szych, trzej zde spe ro wa ni przy ja -
cie le sta wia ją wszyst ko na jed ną kar tę i po sta na wia ją na -
paść na ten sam bank, któ ry po zba wił ich pie nię dzy.

RE MI GIUSZ MRÓZ:
„CZAR NA MA DON NA” 

Fa ni pro zy Re mi giu sza
Mro za nie cier pli wie ocze ku ją
na je go naj now szą po wieść,
o któ rej jesz cze do nie daw -
na za rów no au tor jak i wy daw -
ca mil cze li jak za klę ci. Te raz
już wia do mo, że po wieść o ta -
jem ni czo brzmią cym ty tu le
„Czar na Ma don na” i in try gu -
ją cej okład ce do księ garń tra -
fi 19 lip ca. Bo eing 747 ir -
landz kich li nii lot ni czych
miał wy lą do wać w Tel Awi wie o trze ciej w no cy. Ni gdy nie
do tarł na miej sce, a kon takt z ma szy ną utra co no gdzieś
nad Mo rzem Śród ziem nym. Na po kła dzie znaj do wa ło
się 520 osób, w tym na rze czo na Fi li pa, któ ra mia ła od być
piel grzym kę do Ba zy li ki Gro bu Świę te go. Przez pierw sze
go dzi ny Fi lip wie rzy, że sa mo lot się od naj dzie. Nic nie
wska zu je na za mach, straż przy brzeż na nie od naj du je
wra ku, a co ja kiś czas do kon tro li lo tów do cie ra sy gnał
z trans pon de ra. Co sta ło się z bo ein giem? Ja ki zwią zek ma
je go znik nię cie z po dob ny mi zda rze nia mi. I ja kie zna cze -
nie ma ob raz Mat ki Bo żej, na zy wa ny Czar ną Ma don ną?
Pierw sze od po wie dzi ka żą Fi li po wi są dzić, że nie wie dza
na praw dę jest bło go sła wień stwem.

JA CEK CY GAN:
„CY GAN O MI ŁO ŚCI”

Wy jąt ko wy wy bór
utwo rów Jac ka Cy ga -
na, au to ra tek stów,
po ety, sce na rzy sty,
au to ra mu si ca lo we -
go, wie lo krot nie na -
gra dza ne go za sło wa
pio se nek, któ re sta ły
się wiel ki mi prze bo -
ja mi, współ pra cu ją ce -
go z naj wy bit niej szy -
mi ar ty sta mi pol skiej
es tra dy. Kom pi la cja przed sta wia wy bór wy jąt ko wych
utwo rów, któ re śpie wa ją już ko lej ne po ko le nia ar ty stów.
Wraż li we po etyc kie tek sty pio se nek wy nio sły au to ra
na czo ło we miej sce po śród twór ców mu zy ki roz ryw ko wej
w Pol sce. Na pły cie usły szy my: „In tym nie” – Ry szard Ryn -
kow ski, „Księ ży co wa ko ły san ka” – Krzysz tof Kil jań ski, „Jak
na tchnie ni” – Ma rio Sza ban, „Stan po go dy” – An na Jur -
kszto wicz, „Ja bę dę to bą, ty mną” – Na ta lia Ku kul ska,
„Imię tra wy” – Syl wia Grzesz czak, „Otul my się mi ło ścią”
– Krzysz tof Kil jań ski, „Roz mo wa przy ściem nio nych świa -
tłach” – Ela Ada miak, „Czu łość” – Go sia Stę pień, „Nie bo
to my” – Edy ta Gór niak, „Zmy sły precz” – An na Jur kszto -
wicz, „To mo ja ma gia” – Lo ra Sza fran i Mie czy sław Szcze -
śniak, „Do tyk” – Edy ta Gór niak, „Dum ka na dwa ser ca”
– Edy ta Gór niak i Mie czy sław Szcze śniak, „Na ga przed lu -
strem” – Krzysz tof Ant ko wiak, „Od cho dzę w desz czu”
– Maj ka Je żow ska, „W mu szel kach two ich dło ni” – Grze -
gorz Tur nau.

Rozmaitości
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Co raz wię cej Po la ków na wa ka -
cyj ny od po czy nek wy bie ra kie run -
ki co raz mniej oczy wi ste. Jed nym
z wciąż od kry wa nych, a za ra zem
fa scy nu ją cych nas państw jest
Gru zja. Jak się przy go to wać dojej
zwie dza nia i dla cze go war to naj -
pierw się gnąć po książ kę „Ali
i Ni no”? Od po wia da zna ny dzien -
ni karz i pre zen ter te le wi zyj ny
Mar cin Mel ler.

Co pa na za fa scy no wa ło w Gru -
zji, pod czas pierw szych wi zyt
w tym kra ju?

Przede wszyst kim lu dzie. Gru -
zja to pięk ny, gó rzy sty kraj, z nie -
sa mo wi tą hi sto rią, ale pierw szy
raz tra fi łem do niej w nie zwy kle
cięż kim mo men cie. Był
rok 1992, Gru zja do pie ro co od -
zy ska ła nie pod le głość, by ła
po pierw szej woj nie do mo wej,
w trak cie dru giej, a przed trze cią.
Sto li ca Tbi li si by ła w du żej mie rze
ban dyc kim mia stem, strach by ło
wy cho dzić po zmierz chu, więc
moż na by za sad nie się za py tać
co do dia ska mi się tam spodo -
ba ło? No więc lu dzie. To by ło nie -
sa mo wi te. Przy je cha łem ja ko re -
por ter nie zna jąc ni ko go. Za sze -
dłem na głów ną uli ce mia sta,
Ale ję Ru sta we le go gdzie mie ścił
się Dom Pra sy, wla złem i za gad -
ną łem pierw sze go na po tka ne go
czło wie ka, że na zy wam się Mar -
cin, przy je cha łem z Pol ski i czy
mo że mi po móc. Po mógł. Po pa -
ru dniach zna łem już dzie siąt ki
lu dzi, prze wo żo no mnie z miesz -
ka nia do miesz ka nia, gosz czo no
w uj mu ją cy spo sób, mi mo, że ni -
ko mu się nie prze le wa ło. Ni gdy
te go nie za po mnę. Plus czar ne
po czu cie hu mo ru, któ re uwiel -
biam, a w któ rym ce lu ją Gru zi ni,
zwłasz cza kie dy jest cięż ko.

Współ cze sna kul tu ra gru ziń ska,
dla zwy kłe go, pol skie go tu ry sty,
któ ry po je dzie tam pierw szy raz,
wciąż bę dzie ja kimś za sko cze -
niem? Co mo że za sko czyć, lub za -
chwy cić oso bę, któ ra za zwy czaj
jeź dzi ła na wa ka cje do Egip tu, Tu -
ne zji, czy Tur cji, a w tym ro ku po -
sta no wi od wie dzić wła śnie Gru -
zję?

O Gru zji moż na po wie dzieć:
„tak da le ko i tak bli sko”. W każ -
dym ze zna czeń. Od naj dzie my
wie le po do bieństw men tal nych
i kul tu ro wych, w po dej ściu do ży -
cia, w hi sto rii, w po czu ciu hu mo ru,
a jed no cze śnie bę dzie my za ska ki -

wa ni eg zo ty ką. Jest du ża szan sa,
że za chwy ci my się gru ziń ską mu -
zy ką i tań cem, gdy usły szy my i zo -
ba czy my jak Gru zi ni śpie wa ją
i tań czą, co wy ra bia ją z gło sa mi
i cia ła mi. Jest du ża szan sa, że
przy ty je my, bo gru ziń ska kuch nia
jest ory gi nal na i pysz na, a su pra
czy li uczta to gru ziń ski sport na ro -

do wy, okra szo na naj bar dziej nie -
sa mo wi ty mi na świe cie to a sta mi.
Plus gru ziń ska spon ta nicz ność,
któ ra po tra fi wszyst ko wy wró cić
do gó ry no ga mi.

Co trze ba zo ba czyć, jak sma ko -
wać i po zna wać Gru zję, czy też
więk szą część Kau ka zu, aby po -
czuć za chwyt do tej czę ści świa ta,
ta ki ja ki po czuł pan, a nie z lek kim
zbla zo wa niem stwier dzić „no faj -
nie, ale sza łu nie by ło”?

Naj le piej po je chać na wła sną
rę kę i im pro wi zo wać. Być otwar -
tym na lu dzi. Zejść z utar tych ście -
żek. Po je chać w miej sca nie oczy -
wi ste. A przed wy jaz dem po czy tać
to i owo o miej scu, do któ re go się
wy bie ra my. To zresz tą ty czy się nie
tyl ko Gru zji.

Dla cze go przed wy jaz dem
w tam ten re gion świa ta, książ kę
„Ali i Ni no” po win ni śmy po trak to -
wać jak lek tu rę obo wiąz ko wą?

Bo ka pi tal nie, lek ko i za baw nie
opo wia da o tym za dzi wia ją cym
ka wał ku świa ta. Mi mo, że jej ak -
cja dzie je się sto lat te mu, mi mo,
że zo sta ła na pi sa na w la tach 30.
ubie głe go wie ku, to jak ma ło któ -
ra lek tu ra od da je cha rak ter tam -
tych miejsc, lu dzi, cha rak te rów.
No i jest bar dzo śmiesz na,
a przede wszyst kim to naj bar dziej
zna na kau ka ska hi sto ria mi ło sna.
Ali i Ni no to tam tej si Ro meo i Ju -
lia. W gru ziń skim Ba tu mi nad Mo -
rzem Czar nym stoi na wet po mnik
Ali i Ni no, pod któ ry tłum nie przy -
cho dzą za ko cha ni. To fe no men:
o Ali i Ni no sły sze li na wet ci, któ rzy
nie prze czy ta li po wie ści. A sa ma
po wieść jest uro cza i wzru sza ją ca.

Od kil ku lat moż na w Pol sce za -
ob ser wo wać pew ną fa scy na cję
kul tu rą, dla nas, orien tal ne go
Wscho du. My śli pan, że to za in te -

re so wa nie, to wła śnie kwe stia
orien ta li zmu, eg zo ty ki, czy są tak -
że ja kieś in ne po wo dy?

Nie chciał bym ro man ty zo wać
Wscho du, ale tam jed nak czas
pły nie ina czej, wol niej, swo bod -
niej, re la cje mię dzy ludź mi są bliż -
sze, gor set luź niej szy. Mo że nam
te go bra ku je. Mnie na pew no.

Jak przy go to wać się do urlo po -
we go zwie dza nia do tych czas nie -
zna nych kra jów? Czy tać prze wod -
ni ki, książ ki po dróż ni cze, do brą,
lo kal ną be le try sty kę, aby do trzeć
do cie ka wych smacz ków, czy też
niu an sów kul tu ro wych? Jak pan
się przy go to wu je do po dró ży
w nie zna ne?

Za wsze naj pierw ku pu ję so bie
ja kąś książ kę al bo ra czej książ ki.
Re por ter skie, po wie ści, po dróż ni -
cze, wspo mnie nio we, ga tu nek nie -
waż ny, by le do bre by ły. Jak jest
film, to film. Szpe ram po You Tu bie
i w ogó le in ter ne cie, szu kam
miejsc, któ re chciał bym od wie dzić,
pójść śla da mi bo ha te rów tych ksią -
żek i fil mów. W na gro dę są mo -
men ty ma gii. Pa mię tam jak
po prze czy ta niu „Ali i Ni no” wsze -
dłem w Tbi li si na gó rę Mtac min da,
gdzie znaj du je się grób ro syj skie go
pi sa rza i dy plo ma ty Alek san dra
Gri bo je do wa i je go gru ziń skiej żo ny
Ni no Czaw cza wa dze. Po wie ścio wa
Ni no pro wa dzi ła tam swe go uko -
cha ne go Alie go, za fa scy no wa na
po sta wą swej imien nicz ki, któ ra
owdo wiaw szy tuż po ślu bie w wie -
ku 16 lat (jej mę ża za mor do wa no
w cza sie za mie szek w Te he ra nie)
ni gdy wię cej ni ko go nie po ślu bi ła,
mi mo sta rań wie lu szla chet nych
ka wa le rów. Po śmier ci po cho wa no
ją obok mę ża. I te raz ja sta łem
pod ich gro bow cem my śląc o nich,
o Alim i Ni no, o ży ciu, mi ło ści
i śmier ci. Dziw ne to by ło i pięk ne.

ROZ MA WIAŁ: RO BERT STĘ POW SKI

Marcin Meller:

Gruzja na wakacje

Wywiad numeru
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E dy ta Her buś speł ni ła swo je 
ak tor skie pra gnie nie
Ak tor sko du żo jesz cze przede mną

– za po wia da Edy ta Her buś. Obec nie
moż na ją oglą dać mię dzy in ny mi
w spek ta klu „Przy go da z ogrod ni -
kiem” w re ży se rii Mi ro sła wa Po ła tyń -
skie go w Te atrze IM KA, a wkrót ce
w no wym se ria lu. – Dzie je się in ten -
syw nie. Mam też za pla no wa ne zdję cia do fil mu, za chwi -
lę rów nież no wy spek takl ta necz ny, a do te go ro la w se ria -
lu, ale o tym jesz cze przez chwi lę nie mo gę mó wić – mó -
wi Edy ta Her buś. Tan cer ka przy zna je, że bar dzo do brze
czu je się na te atral nej sce nie. Za de biu to wa ła w du odra -
mie „Di wa” (reż. Grze gorz Kem pin sky), póź niej był spek -
takl ko me dio wy „Za graj to jesz cze raz, Sam” (reż. Mag da -
le na Cwen Ha nusz kie wicz), a te raz ko lej na sztu ka
– „Przy go da z ogrod ni kiem”. – Ak tor stwo to by ło mo je
pra gnie nie i w mo men cie, gdy zde cy do wa łam się pójść tą
dro gą, bar dzo du żo za in we sto wa łam w swój roz wój
– warsz tat, w na ukę te go za wo du. Je stem na pew nym
eta pie tej dro gi, spo ro jesz cze przede mną, ale pierw sze
ele men ty sa tys fak cji – mam oka zję pra co wać ze świet ny -
mi ak to ra mi, re ży se ra mi – mó wi Edy ta Her buś. 

Jo an na Maj strak mó wi „nie” 
związ kom za wszel ką ce nę
Ak tor ka ce ni so bie czas, gdy jest

sin giel ką. Nie jest wte dy przez ni ko go
ogra ni cza na i mo że cał ko wi cie sku pić
się na wła snym roz wo ju. Nie ro zu mie
ko biet, któ re bo ją się bra ku part ne ra
ży cio we go. Ona sa ma wo li być sa ma
niż an ga żo wać się w nie sa tys fak cjo nu -
ją cy zwią zek. La to to dla wie lu ko biet
czas nie tyl ko od po czyn ku, ale i więk szej niż na co dzień
swo bo dy, tak że sek su al nej. W okre sie wa ka cyj nym czę -
ściej po zwa la ją so bie one na nie zo bo wią zu ją ce ro man se,
nie kie dy z cu dzo ziem ca mi po zna ny mi pod czas za gra -
nicz ne go urlo pu. Jo an na Maj strak nie ro zu mie ta kie go
po dej ścia, za kła da ją ce go na wią za nie ero tycz nej re la cji
wy łącz nie na czas urlo pu. – Kie dy się z kimś wią żę lub
spo ty kam to nie z okre śle niem da ty od -do: ko niec wa ka -
cji, cześć, już się nie zna my – mó wi ak tor ka. Jo an na Maj -
strak nie wy klu cza, że je den z jej związ ków mógł za koń -
czyć się wraz z na dej ściem je sie ni, za pew nia jed nak, że
by ło to dzie łem przy pad ku. Nie ukry wa na to miast, że
w gro nie jej bli skich ko le ża nek są ko bie ty, któ re chęt nie
wda ją się w wa ka cyj ne ro man se. 

Agniesz ka Ce giel ska 
zdra dza spo sób 
na per fek cyj ną fi gu rę
Bar dzo pil nu ję te go, co jem. Nie

cho dzi tu jed nak o li cze nie ka lo rii, ale
o ja kość je dze nia – pod kre śla Agniesz -
ka Ce giel ska. Pre zen ter ka kie ru je się
za sa dą: „je ste śmy tym, co je my”, sta -
wia na ży cie w har mo nii z na tu rą
i chęt nie włą cza do swo je go me nu prze róż ne ro śli ny, zio -
ła, zbo ża, wa rzy wa i owo ce. Z pa sją od kry wa ich wła ści -
wo ści i zdo by tą wie dzą dzie li się z wi dza mi. Jej zda niem
naj więk sze spu sto sze nia w or ga ni zmie są spo wo do wa ne
re stryk cyj ny mi die ta mi, stre sem i che micz ny mi do dat ka -
mi do żyw no ści. – Ni gdy w ży ciu nie by łam na die cie
i mam na dzie ję, że ni gdy nie bę dę mu sia ła. Sto su ję róż no -
rod ną die tę umia ru, słu cham swo je go or ga ni zmu, pod po -
wia da mi tak do brze, że wy cho dzi mi to na zdro wie
– zdra dza pre zen ter ka Agniesz ka Ce giel ska. W au tor -
skim cy klu „Na tu ral nie” w pro gra mie „Dzień do bry
TVN” Agniesz ka Ce giel ska od kry wa skar by na tu ry i opo -
wia da o ich wła ści wo ściach. Pre zen ter ka za chę ca do te go,
by w me nu jak naj czę ściej po ja wia ły się se zo no we owo ce
i wa rzy wa, tłu ma czy, jak wy ko rzy sty wać zio ła, lecz ni cze
ro śli ny, zbo ża i pro duk ty z eko lo gicz nych upraw. Jak pod -
kre śla, swo ją fi gu rę i od por ność or ga ni zmu za wdzię cza
zdro we mu od ży wia niu i do brym ge nom. 

ŹRÓ DŁO: LI FE STY LE. NEW SE RIA. PL

FOT: FA CE BO OK

Z ży cia gwiazd

Kon ra d Ko mor nic ki, by ły part -
ner pre zen ter ki TVP An ny Po -
pek, zwią zał się z in ną gwiaz dą
show -biz ne su, zna ną ostat nio
choć by z pro gra mu TVN „Azja
Express” – Ode tą Mo ro. Gwiaz -
da TVP, choć ży czy pa rze jak
naj le piej, oba wia się, że jej by ły
part ner wy bie ra so bie ko bie ty
zna ne w show -biz ne sie.

Re la cja An ny Po pek z Kon ra -
dem Ko mor nic kim prze trwa ła za -
le d wie kil ka na ście mie się cy – pa -
ra roz sta ła się w 2013 ro ku.
Dzien ni kar ka ni gdy nie mó wi ła
o oko licz no ściach roz pa du te go
związ ku, uwa ża ła bo wiem, że do -
ro śli lu dzie po win ni się roz sta wać
z kla są, nie zdra dza jąc nad mier -
nej szcze gó łów ze swo je go wspól -
ne go ży cia.

– Oby dwo je by li śmy w tym sa -
mym krę gu zna jo mych i my ślę, że
by ło by nie zręcz nie za rów no mnie
czy tać ja kieś ko men ta rze z je go
stro ny, jak i je mu do wia dy wać się
z ga zet cze goś, co po wie dzia łam
– mó wi An na Po pek.

Gwiaz da TVP uwa ża zwią zek
z Kon ra dem Ko mor nic kim za za -
mknię ty roz dział swo je go ży cia.

Ma też na dzie ję, że za rów no ją sa -
mą, jak i jej by łe go part ne ra cze -
ka ją no we mi ło ści. By ły szef Biu ra
Ochro ny i In for ma ty ki w kan ce la rii
pre zy den ta Bro ni sła wa Ko mo row -
skie go spo ty ka się obec nie z in ną
zna ną dzien ni kar ką Ode tą Mo ro.

An na Po pek pod kre śla, że z no wą
part ner ką Ko mor nic kie go nie łą -
czą jej żad ne po do bień stwa, z wy -
jąt kiem pra cy w show -biz ne sie.

– Mam na dzie ję, że uło ży im się
szczę śli wie i oby dwo je do pły ną
do bez piecz ne go mał żeń skie go
por tu – mó wi gwiaz da.

Dzien ni kar ka nie za mie rza oce -
niać, czy Ode tę Mo ro i Kon ra da Ko -
mor nic kie go łą czy praw dzi wie głę -
bo kie uczu cie. Gdy pa trzy na zdję -
cia pu bli ko wa ne przez by łą żo nę
Mi cha ła Fi gur skie go w me diach
spo łecz no ścio wych, uwa ża, że fak -
tycz nie tak wła śnie jest. Oboj gu ży -
czy jak naj le piej, jej zda niem praw -
dzi wa mi łość jest bo wiem wiel kim
skar bem. Oba wia się jed nak, że
mo ty wa cją Kon ra da Ko mor nic kie -
go mo że być coś in ne go.

– Mam tyl ko ob ser wa cję, że ten
czło wiek wy bie ra na swo je part ner -
ki oso by zna ne, roz po zna wal ne,
mniej lub bar dziej po pu lar ne. Mam
ta ką oba wę, że być mo że tym się
kie ru je – mó wi An na Po pek.

ŹRÓ DŁO: NEW SE RIA LI FE STY LE

Aby pięk nie wy glą dać na le ży
sto so wać dra koń ską die tę i ka -
to wać się na si łow ni? Nic ta -
kie go. Ak tor ka Ol ga Bo rys
uwa ża, że wy star czy ra cjo nal ny
tryb ży cia: zdro we je dze nie
i tro chę spor tu, aby wy glą dać,
a przede wszyst kim czuć się,
do sko na le.

Ol ga Bo rys ni gdy nie mia ła pro -
ble mów z utrzy ma niem pra wi dło -
wej wa gi, choć nie na le ży do ko -
biet ob se syj nie dba ją cych o syl -

wet kę. Twier -
dzi, że jej ide -
al na fi gu ra to
efekt wie lu
po łą czo nych
dzia łań, m.in.
die ty i spor tu.
Ak tor ka ćwi -
czy jo gę,

od nie daw na
pró bu je swo ich sił tak że w tań cu.

– Za czę łam ro bić ćwi cze nia
na ru rze, jest to wy kań cza ją ce
i mam kil ka si nia ków – mó wi Ol -
ga Bo rys.

Gwiaz da sta ra się rów nież zdro -
wo od ży wiać, choć nie ka tu je się
re stryk cyj ny mi die ta mi. Za zwy czaj
trzy ma się zdro wych na wy ków, je -
śli jed nak czu je, że jej or ga nizm
te go po trze bu je, po zwa la so bie
na wet na tak ka lo rycz ne je dze nie
jak fast fo od. Sta ra się jed nak ro -
bić to jak naj rza dziej, zda je so bie
bo wiem spra wę ze szko dli wo ści
te go ty pu żyw no ści.

– Nie ter ro ry zu ję się, po nie waż
mo że to do pro wa dzić tyl ko do złe -
go, ale dys cy pli na jest. Je że li mam
ocho tę na obrzy dli wy fast fo od, bo

czu ję, że dzię ki nie mu pod sko czą
mi en dor fi ny, to so bie po zwa lam
– mó wi Ol ga Bo rys.

Ak tor ka za pew nia, że nie ma
kom plek sów zwią za nych z wy -
glą dem. Nie ukry wa jed nak, że
ja ko bar dzo mło da dziew czy na
do strze ga ła w so bie nie do sko -
na ło ści i bar dzo się ni mi przej -
mo wa ła.

– Te raz się z te go śmie ję, jak by -
łam głu pia, czym za wra ca łam so -
bie gło wę. Ży cie jest ta kie pięk ne
i ta kie krót kie – mó wi Ol ga Bo rys.

ŹRÓ DŁO: NEW SE RIA LI FE STY LE

Ka ro li na Pi lar czyk, jed na z naj -
lep szych pol skich dri fte rek twier -
dzi, że ko bie ty i męż czyź ni są rów -
ni za kie row ni cą. Jej zda niem ko -
bie ty w dri ftin gu są rów nie do bre
co męż czyź ni, ale po wyj ściu z au -
ta, ca ły czas po win ny pa mię tać
o swo jej ko bie co ści. 

Pi lar czyk to je dy na li cen cjo no -
wa na dri fter ka w Pol sce, po sia -
dacz ka li cen cji King of Eu ro pe,
King of Asia oraz Pol skiej Fe de ra -
cji Dri ftu. Ja ko dziec ko za mie rza ła
iść w śla dy ma my i zo stać ak tor -
ką, szyb ko jed nak za fa scy no wa ły

ją spor ty mo to ro we. Na ukę jaz dy
za czę ła już w wie ku 13 lat, czte ry
la ta póź niej zda ła eg za min na pra -
wo jaz dy. Twier dzi, że za ko cha ła
się nie ty le w sa mo cho dach, ile
w jeź dzie w kon tro lo wa nym po śli -
zgu. Ka rie rę za czy na ła od raj dów
sa mo cho do wych, a w 2004 ro ku
za ję ła się dri ftem. Za pew nia, że
już w mo men cie pierw sze go kon -
tak tu z tym ro dza jem spor tu, zro -
zu mia ła, że swo ją dal szą ka rie rę
wła śnie w tę stro nę.

– By ła to dłu ga dro ga, nie mia -
łam tra dy cji mo tor spor to wych, bu -
dże tu, mu sia łam na to za ro bić,
trwa ło to dłu go, ale się uda ło się

i obec nie je ste śmy jed ny mi z naj -
bar dziej roz po zna wal nych dri fte -
rów w Eu ro pie, a mo że i na świe -
cie – mó wi Ka ro li na Pi lar czyk.

Kró lo wa pol skie go dri ftu co raz
czę ściej po ja wia się na im pre zach
show -biz ne so wych, za pew nia jed -
nak, że nie za mie rza re zy gno wać
z ka rie ry spor to wej. Twier dzi, że
dri fting jest jej mi ło ścią i tej pa sji
po świę ci ła ca łe ży cie. Chce pro -
mo wać ten ro dzaj spor tu i po ka zy -
wać je go pięk no. Jej ce lem jest
do tar cie do róż nych śro do wisk,
stąd jej obec ność na im pre zach li -
fe sty le'owych.

– Nie chcę re zy gno wać, śmie ję
się, że nie wi dzę in ne go za koń cze -
nia swo jej ka rie ry niż ja ko star sza
bab cia, któ ra wsia da do au ta
z cho dzi kiem i da lej jeź dzi – mó wi
Ka ro li na Pi lar czyk.

Dri fter ka nie re zy gnu je rów nież
ze swo jej ko bie co ści, na im pre -
zach chęt nie po ka zu je się więc
w zmy sło wych, pod kre śla ją cych
syl wet kę kre acjach. Jej zda niem
na wet prze by wa jąc na co dzień
w śro do wi sku zdo mi no wa nym
przez męż czyzn, pa nie po win ny
po zo stać ko bie ce. Chce na swo im
przy kła dzie po ka zać, że jest to
moż li we.

– Mi mo że wsia da my do sa mo -
cho dów, któ re czę sto ma ją
po 1000 ko ni, i po ka zu je my tam
swo ją si łę, to jed nak zo stań my ko -
bie ta mi. Sta ram się za kła dać te
kre acje i po ka zy wać, że ko bie ta
w mo tor spor cie mo że po zo stać
ko bie ca – mó wi Ka ro li na Pi lar -
czyk.

Spor ty mo to ro we wciąż od bie -
ra ne są ja ko mę ska do me na. Zda -
niem Ka ro li ny Pi lar czyk obie płcie
są jed nak so bie cał ko wi cie rów ne
za kie row ni cą, a ko bie ce umie jęt -
no ści w za kre sie dri ftin gu w ni -
czym nie ustę pu ją mę skim.
Gwiaz da nie ukry wa też, że wie lu
pa nów ma pro blem z ry wa li za cją
z ko bie ta mi. Twier dzi, że męż czyź -
ni bo ją się po raż ki, w do dat ku
w tak mę skim spo rcie jak drift.

– W 9 na 10 przy pad ków
przed wal ką sły szę, co im nie do -
ma ga w sa mo cho dzie, aby za bez -
pie czyć się na wy pa dek prze gra -
nej, że w przy pad ku klę ski nie
prze grał z ko bie tą, a po pro stu
miał sła by sa mo chód, opo ny, dy -
fe ren cjał itd. Sły szę ty sią ce wy mó -
wek, dla cze go po ten cjal nie mo gą
prze grać wal kę. To jest słod kie
– mó wi Ka ro li na Pi lar czyk.

ŹRÓ DŁO: NEW SE RIA LI FE STY LE

By ły part ner An ny Po pek z Ode tą Mo ro

Ćwi cze nia na ru rze i zdro we na wy ki

Rów ność 
płci 

za kie row ni cą?
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Kon se kwen cją za bu rzeń
snu mo gą być chro nicz ne
nie wy spa nie i spa dek kon -
cen tra cji, a to spo wal nia
czas re ak cji u kie row ców,
stwa rza jąc tym sa mym za -
gro że nie na dro dze. 

Zgod�nie� z  obo�wią�zu�ją�cy�mi� od� 31
grud�nia� 2015� ro�ku� prze�pi�sa�mi� w  przy�-
pad�ku� po�dej�rze�nia� bez�de�chu� sen�ne�go� u
kur�san�ta� le�ka�rze� orze�ka�ją�cy� bę�dą� zle�cać
spe�cja�li�stycz�ne� ba�da�nia.� Oso�by� ze� zdia�-
gno�zo�wa�ną�cho�ro�bą�w stop�niu�umiar�ko�-
wa�nym� i  cięż�kim� bę�dą�mu�sia�ły� pod�dać
się� le�cze�niu.�W� in�nym� wy�pad�ku� stra�cą
pra�wo�jaz�dy.
Bez�dech� sen�ny� to� po�wta�rza�ją�ce� się

pod�czas� snu� epi�zo�dy� za�trzy�ma�nia� od�de�-
chu.�Naj�częst�sza�je�go�po�stać�–�ob�tu�ra�cyj�-
ny�bez�dech�sen�ny�(OBS),�sta�no�wi�oko�ło
90� proc.� przy�pad�ków� i  po�le�ga� na� nad�-
mier�nym� roz�luź�nie�niu� mię�śni� gór�nych
dróg� od�de�cho�wych,� co�w  kon�se�kwen�cji
pro�wa�dzi�do�ich�za�blo�ko�wa�nia.
–�Kie�row�ca,�któ�ry�cier�pi�na�bez�dech

sen�ny,� ma� pro�ble�my� z  kon�cen�tra�cją
i  zwol�nio�ny�czas� re�ak�cji.�Ob�ja�wy�są�po�-
dob�ne�jak�po�spo�ży�ciu�nad�mier�nej�ilo�ści
al�ko�ho�lu�czy�nar�ko�ty�ków�–�mó�wi�agen�cji
New�se�ria�To�masz�Za�rzyc�ki,�dy�rek�tor �ds.
ryn�ków�wscho�dzą�cych�w fir�mie�Re�sMed,
eks�per�ta�w  no�wo�cze�snej� te�ra�pii� ob�tu�ra�-
cyj�ne�go�bez�de�chu�sen�ne�go.
Ba�da�nia� ame�ry�kań�skiej� AAA� Fo�un�-

da�tion�for�Traf�fic�Sa�fe�ty�wska�zu�ją,�że�7
proc.� wy�pad�ków� jest� po�wo�do�wa�nych
przez oso�by�z OBS.
–�Im�groź�niej�szy� jest� to�wy�pa�dek,

tym�więk�szy�jest�udział�ta�kich�osób.�W
przy�pad�ku� wy�pad�ków� dro�go�wych,

w  któ�rych� są� ofia�ry� śmier�tel�ne,� 21
proc.� zo�sta�ło� spo�wo�do�wa�nych
przez kie�row�cę�z bez�de�chem�sen�nym�–
mó�wi�Za�rzyc�ki.
Ska�la� pro�ble�mu� spo�wo�do�wa�ła,� że

spra�wą� za�ję�ła� się� Ko�mi�sja� Eu�ro�pej�ska.
Prze�pi�sy,�któ�re�w pań�stwach�człon�kow�-
skich�obo�wią�zu�ją�od�31�grud�nia�2015�ro�-
ku,�za�kła�da�ją,�że�kie�row�cy�ze�zdia�gno�zo�-
wa�nym� i  nie�le�czo�nym� bez�de�chem� sen�-
nym�mo�gą�stra�cić�pra�wo�jaz�dy.
–�Je�że�li�ubie�ga�my�się�o pra�wo�jaz�dy

lub�o je�go�prze�dłu�że�nie,�to�w przy�pad�ku
po�dej�rze�nia� bez�de�chu� po�win�ni�śmy� zo�-
stać�skie�ro�wa�ni�na�ta�kie�ba�da�nia�przez le�-
ka�rza� orze�ka�ją�ce�go� –� wy�ja�śnia� To�masz
Za�rzyc�ki.� –� In�ter�ni�sta� nie  jest� w  sta�nie
prze�są�dzić� o  tym,� czy� ma�my� bez�dech,
czy�nie.�W�tym�ce�lu�na�le�ży�prze�pro�wa�-
dzić� spe�cja�li�stycz�ne� ba�da�nie.� W� du�żej
mie�rze�to�jed�nak�na�le�ka�rzu�orze�ka�ją�cym
spo�czy�wa�od�po�wie�dzial�ność,�że�by�nas�na
ta�kie�ba�da�nia�skie�ro�wać.
Sza�cu�je� się,� że� na� bez�dech� sen�ny

cier�pi�ok.�1,5�mln�Po�la�ków,�wśród�nich
są�kie�row�cy.�W�la�tach�2009–2011�w pra�-
cow�niach�snu�zdia�gno�zo�wa�no�40�ty�się�cy
osób�z bez�de�chem�sen�nym,�któ�re�ni�gdy
nie pod�ję�ły� te�ra�pii.�W�2014�ro�ku�ba�da�-
niom�dia�gno�stycz�nym�w kie�run�ku�bez�de�-
chu�sen�ne�go�pod�da�nych�zo�sta�ło�13�701
osób,�a�48�proc.�z osób,�u�któ�rych�wy�kry�-
to�scho�rze�nie,�nie pod�ję�ło�le�cze�nia.
Eks�pert�Re�sMed�oce�nia,�że�w związ�-

ku� z wpro�wa�dzo�ny�mi� zmia�na�mi�na�stą�pi
wzrost� za�po�trze�bo�wa�nia� na� dia�gno�sty�kę
i  le�cze�nie� bez�de�chu.� Dla�te�go� istot�ną
kwe�stią�bę�dzie�upo�wszech�nie�nie�do�stę�pu
do� ba�dań� po�li�som�no�gra�ficz�nych.� Obec�-
nie� na� ta�kie� ba�da�nie� w  spe�cja�li�stycz�nej
po�rad�ni�cze�ka�się�w ko�lej�ce�kil�ka�mie�się�-
cy.�Wy�ko�na�nie� ta�kie�go� ba�da�nia� jest� ko�-
niecz�ne,�by�otrzy�mać�re�fun�da�cję�z NFZ
na�apa�rat�CPAP�do�te�ra�pii�OBS.

NEW�SE�RIA.PL

Kie�row�cy�cho�rzy�na�bez�dech�sen�ny
będą�mu�sie�li�pod�dać�się�le�cze�niu
lub�stra�cą�pra�wo�jaz�dy

R
e
kl
a
m
a



RzeszówMedia .pl www.mediarzeszow.pl 7

Wo je wo da pod kar pac ki 
Ewa Le niart wzięa udział 
w uro czy stym otwar ciu 
no wej sie dzi by 
Wo je wódz kie go Urzędu
Pra cy w Rze szo wie.

Do�czerw�ca�br.�WUP�mie�ścił�się�w
kil�ku�bu�dyn�kach�w�Rze�szo�wie.�Głów�na
sie�dzi�ba�ulo�ko�wa�na�by�ła�przy�uli�cy�Li�sa�-
-Ku�li� 20.� Te�raz� wszyst�kie� wy�dzia�ły
urzę�du,� za�an�ga�żo�wa�ne�w� re�ali�za�cję�Re�-
gio�nal�ne�go� Pro�gra�mu� Ope�ra�cyj�ne�go
Wo�je�wódz�twa� Pod�kar�pac�kie�go� 2014-
2020,�są�zgru�po�wa�ne�w�jed�nym�miej�scu
–�przy� ul.�A.�Na�ru�sze�wi�cza� 11�w�Rze�-
szo�wie�(bu�dy�nek�daw�ne�go�ho�te�lu�pie�lę�-
gniar�skie�go,� obok� Kli�nicz�ne�go� Szpi�ta�la
Wo�je�wódz�kie�go� nr� 1� im.� Fry�de�ry�ka
Cho�pi�na).� Cał�ko�wi�ty� koszt� re�ali�za�cji
pro�jek�tu�to�po�nad�8�mln�zł.�Unij�ne�do�-
fi�nan�so�wa�nie�wy�nio�sło�2,7�mln�zł.�Pra�ce
re�mon�to�we�i�ada�pta�cyj�ne�no�wej�sie�dzi�-
by�trwa�ły�10�mie�się�cy.

Cie�szy�mnie,�że�Wo�je�wódz�ki�Urząd
Pra�cy� roz�wi�ja� się,� in�we�stu�je,� sta�wia� na
no�wo�cze�sne� roz�wią�za�nia� i� naj�wyż�sze

stan�dar�dy� ob�słu�gi� klien�ta.� To� bar�dzo
waż�ne,�by�usłu�gi�dla�chcą�cych�sko�rzy�stać
z�fun�du�szy�Unii�Eu�ro�pej�skiej�i�osób�bez�-
ro�bot�nych�udzie�la�ne�by�ły�w� spo�sób�no�-
wo�cze�sny,� z  wy�ko�rzy�sta�niem� do�bre�go
sprzę�tu� i� wy�god�nej� ba�zy� lo�ka�lo�wej.� Z
uzna�niem�pra�gnę�za�uwa�żyć,�że�głów�nym

ce�lem� in�we�sty�cji� jest� stwo�rze�nie� ta�kich
wa�run�ków,� któ�re� wspie�rać� bę�dą� kom�-
plek�so�wość�re�ali�za�cji�po�li�ty�ki�ryn�ku�pra�-
cy,� zwięk�szą� do�stęp�ność� oby�wa�te�li� do
usług� WUP� oraz� pod�nio�są� sku�tecz�ność
za�po�bie�ga�nia�bez�ro�bo�ciu�na�Pod�kar�pa�ciu.
Ko�rzyst�na�lo�ka�li�za�cja�bu�dyn�ku�to�ogrom�-
ny� plus� dla� klien�tów� i  be�ne�fi�cjen�tów
Urzę�du�–�po�wie�dzia�ła�wo�je�wo�da�pod�kar�-
pac�ki� Ewa� Le�niart� pod�czas� dzi�siej�szej
uro�czy�sto�ści.

Wo�je�wódz�ki�Urząd�Pra�cy�w�Rze�szo�-

wie�re�ali�zu�je�za�da�nia�wo�je�wódz�twa�pod�-
kar�pac�kie�go� w� za�kre�sie� po�li�ty�ki� ryn�ku
pra�cy� –�Re�gio�nal�ne�go�Pro�gra�mu�Ope�ra�-
cyj�ne�go� Wo�je�wódz�twa� Pod�kar�pac�kie�go
2014-2020�(urząd�od�po�wia�da�za�re�ali�za�-
cję�trzech�z�osi�RPO�WP�–�Re�gio�nal�ny�ry�-
nek� pra�cy,� In�te�gra�cja� spo�łecz�na,� Ja�kość
edu�ka�cji� i�kom�pe�ten�cji�w�re�gio�nie)�oraz
Pro�gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�go�Wie�dza�Edu�ka�-
cja�Roz�wój.�Pro�wa�dzi�rów�nież�mię�dzy�na�-
ro�do�we�po�śred�nic�two�pra�cy,�re�ali�zu�jąc�i
ko�or�dy�nu�jąc� za�da�nia� eu�ro�pej�skiej� sie�ci
mo�bil�no�ści� za�wo�do�wej� EU�RES,� roz�pa�-
tru�je� wnio�ski� bez�ro�bot�nych� o� wy�da�nie
od�po�wied�nich�za�świad�czeń�lub�de�cy�zji�w
spra�wie� usta�le�nia� za�sił�ku� dla� bez�ro�bot�-
nych,�któ�rzy�pra�co�wa�li�za�gra�ni�cą�w�kra�-
jach� Unii� Eu�ro�pej�skiej� i� Eu�ro�pej�skie�go
Ob�sza�ru� Go�spo�dar�cze�go.� W� struk�tu�rze
urzę�du�funk�cjo�nu�je�Cen�trum�In�for�ma�cji
i�Pla�no�wa�nia�Ka�rie�ry�Za�wo�do�wej,�świad�-
czą�ce� bez�płat�ne� usłu�gi� po�rad�nic�twa� za�-
wo�do�we�go�dla�bez�ro�bot�nych� i�po�szu�ku�-
ją�cych� pra�cy.� Wy�dzia�ły� re�ali�zu�ją�ce� te
dzia�ła�nia�są�już�do�dys�po�zy�cji�klien�tów�w
no�wej� sie�dzi�bie� urzę�du�w�Rze�szo�wie,� u
zbie�gu� ulic� Na�ru�sze�wi�cza,� Tar�go�wej� i
Szo�pe�na.  

AGNIESZ�KA�SKA�łA

FOT.�WuP�W�RZE�SZO�WIE

No�wa�sie�dzi�ba�
Wo�je�wódz�kie�go�urzę�du�Pra�cy�w�Rze�szo�wie�
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AD RES RE DAK CJI
35-074 Rze szów
ul. Ga łę zow skie go 6/305
tel.  603 790 207
e-mail:s.ga jos@pgwm.pl

RE DAK TOR  NA CZEL NY 
Ma rek Ga jos

WSPÓł�PRA�COW�NI�CY
Mar cin Ka li ta, Ra do sław Ga jos, 
Ma rek Grze sik, Mar ta Stu dziń ska,
Alek san dra Trze ciak

WYDAWCA
Me dia Rze szów 

GAZETA�ZRZESZONA�W

DRuK�
Ago ra  SA ,ul. Da ni szew ska 27,
War sza wa

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam 
i ogło szeń oraz za strze ga so bie pra wo
skró tu nad sy ła nych ma te ria łów.

RzeszówMedia .pl



RzeszówMedia .plwww.mediarzeszow.pl8

Zda�niem� sty�li�stów� w  tym� se�zo�nie
mod�ny� ogród� po�wi�nien� wy�glą�dać� na�tu�-
ral�nie.� I� nie  cho�dzi� tu� o  po�zo�sta�wie�nie
zie�lo�ne�go�te�re�nu�wo�kół�do�mu�bez�opie�ki,
ale� o wy�ko�rzy�sta�nie� na�tu�ral�ne�go� pięk�na
ro�ślin,�ich�ko�lo�ry�sty�ki�i wła�ści�wo�ści�za�leż�-
nych�od�po�ry� ro�ku.� In�ge�ren�cja�po�win�na
być�umiar�ko�wa�na.�Tym�sa�mym�do�la�mu�-
sa�od�cho�dzą�stre�fy�zie�le�ni�przy�cię�te�od�li�-
nij�ki,� geo�me�trycz�ne� ży�wo�pło�ty,� gład�kie
ni�czym�mu�ra�wa�traw�ni�ki,�sztyw�ne�alej�ki
i grząd�ki�w sza�chow�ni�cę.
Mo�da�na�hyg�ge,�czy�li�duń�ską�fi�lo�zo�-

fię�szczę�śli�we�go�ży�cia,�ma�rów�nież�swo�je
prze�ło�że�nie� na� aran�ża�cję� ogro�dów,� a
trend� ten� prze�ko�nu�je� na�wet� naj�więk�-
szych� scep�ty�ków.�Wszyst�ko� dla�te�go,� że
ogro�dy�w tym�sty�lu�są�po�pro�stu�bar�dziej
przy�ja�zne�–�czer�pią�z na�tu�ry,�są�bar�dziej
eko�lo�gicz�ne,� two�rzą� ko�ją�cą� i  cie�płą� at�-
mos�fe�rę.� Wy�ma�ga�ją� też� znacz�nie� mniej
pra�cy.�Ta�ki�po�mysł�na�aran�ża�cję�ogro�du
ma�na�ce�lu�stwo�rze�nie�oa�zy�spo�ko�ju,�po�-
dob�nej�do�łą�ki�czy�le�śnej�po�la�ny,�w któ�rej
bę�dzie�moż�na�od�po�cząć�i ode�rwać�się�od
co�dzien�no�ści.
–�Wśród�klien�tów�cen�trów�ogrod�ni�-

czych�nie�ustan�nym�po�wo�dze�niem�cie�szą
się�ta�kie�ro�śli�ny�jak�igla�ki,�li�ścia�ste�krze�-
wy�i drze�wa�do�na�sa�dzeń�ogród�ko�wych,
na�to�miast�w ostat�nim�cza�sie�bar�dzo�du�ży
wzrost� sprze�da�ży� ob�ser�wu�je�my�w  ka�te�-
go�rii�by�lin,�traw�i ro�ślin�ra�ba�to�wych.�Du�-
żą�po�pu�lar�no�ścią�cie�szą�się�rów�nież�wła�-
sne�upra�wy�eko�lo�gicz�ne,�ten�trend,�któ�ry
ob�ser�wu�je�my�nie tyl�ko�wśród�pro�du�cen�-
tów�na�wo�zów�czy�pod�ło�ży,�ma�swo�je�od�-
bi�cie� w  sprze�da�ży� ro�ślin� i  to� jest� faj�na
ten�den�cja�–�mó�wi�agen�cji�New�se�ria�Ma�-
rze�na� Bar�to�sie�wicz,� wła�ści�ciel�ka� Cen�-
trum�Ogrod�ni�cze�go�Hor�to�rus, za�ło�ży�ciel�-
ka�Gre�ene�ry.
Do�mi�nu�ją�cy�mi� ko�lo�ra�mi� –� oprócz

oczy�wi�stej�zie�le�ni�–�w tym�se�zo�nie�są�ko�-
lo�ry� słoń�ca,� jesz�cze� bar�dziej� po�tę�gu�ją�ce
wra�że�nie�cie�pła�i przy�tul�no�ści.�Wy�bie�ra�-

jąc�kwia�ty�do�ogro�du,�war�to�więc�się�gnąć
po� żół�te,� po�ma�rań�czo�we,� czer�wo�ne,� a
tak�że�ró�żo�we�i bia�łe.
Zmie�nia� się� rów�nież� oświe�tle�nie

ogro�du�–�w tym�se�zo�nie�za�miast�na�lamp�-
ki�so�lar�ne,�war�to�po�sta�wić�na�lam�pio�ny.
Du�że�świe�ce�na�ta�ra�sie,�gu�stow�ne� la�tar�-
nie,� a� na�wet� po�chod�nie,� bo� to� ko�lej�ne
ele�men�ty,�któ�ry�sprzy�ja�ją�at�mos�fe�rze�re�-
lak�su.
Zda�niem� eks�per�tów� pol�ski� ry�nek

ogrod�ni�czy� w  seg�men�cie� ro�ślin� ogro�do�-
wych�ma�ten�den�cje�wzro�sto�wą.�Kie�run�ki
te�go�roz�wo�ju�są�zwią�za�ne�nie tyl�ko�z ga�-
tun�ka�mi�krze�wów,�ro�ślin�czy�drzew,�któ�-
re�cie�szą�się�co�raz�więk�szą�po�pu�lar�no�ścią,
lecz� tak�że� z  tym,� że� klien�ci�ma�ją� co�raz
więk�szą� świa�do�mość� swo�ich� po�trzeb
i  ocze�ku�ją� w  swo�ich� cen�trach� ogrod�ni�-
czych�asor�ty�men�tu�wy�so�kiej� ja�ko�ści� i w
opty�mal�nej�ce�nie,�nie za�wsze�mu�si�być�to
ce�na�naj�niż�sza.
Ma�rze�na�Bar�to�sie�wicz�zwra�ca�uwa�gę

na�to,�że�pol�ski�ry�nek�ogrod�ni�czy�jest�ca�-
ły�czas�w ten�den�cji�wzro�sto�wej.
–�Ry�nek�za�chod�ni�jest�bar�dziej�upo�-

rząd�ko�wa�ny,� ka�na�ły� dys�try�bu�cji� są� czy�-
tel�ne,�jest�bar�dzo�ja�sna�po�li�ty�ka�ce�no�wa,
pro�du�cen�ci� sku�pia�ją� się� na� rze�czy�wi�stej
pro�duk�cji,�a�nie na�dys�try�bu�cji,�dzię�ki�te�-
mu�fi�nal�ny�pro�dukt�znaj�du�je�się�w miej�-
scach�do�stęp�nych�dla klien�tów�w spo�sób
nie�kło�po�tli�wy.� Nasz� ry�nek� ma� jesz�cze
du�żo� do� nad�ro�bie�nia� –� mó�wi� Ma�rze�na
Bar�to�sie�wicz.
Co�raz�więk�sza�świa�do�mość�pol�skich

klien�tów�wy�mu�sza�na�cen�trach�ogrod�ni�-
czych�więk�szą� sta�ran�ność� o  to,� aby� do�-
star�czyć�to�war�do�brej�ja�ko�ści.
–�Po�win�ny�być�to�krót�kie�se�rie,�do�-

brej�ja�ko�ści,�bez�po�trze�by�do�dat�ko�wej�in�-
ge�ren�cji�ogrod�ni�czej,�bez�za�bie�gów�pie�lę�-
gna�cyj�nych� ty�pu� ochro�na� i  na�wo�że�nie.
Ten�to�war�po�wi�nien�się�sam�sprze�da�wać
–�mó�wi�Ma�rze�na�Bar�to�sie�wicz.
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Mod�ny�ogród�nie�wy�ma�ga�te�raz
zbyt�dużej�in�ge�ren�cji�czło�wie�ka�
Na to pie są traw ni ki przy po mi na ją ce łą kę i ro śli ny
zmie nia ją ce ko lor w za leż no ści od po ry ro ku.

R
e
kl
a
m
a


	podkarpacie_b_289_350_5
	TV CZWARTEK maly nowy _Layout 1

