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Tatiana Mindewicz-Puacz:

Wrzuć na luz! str. I

Rozmowa z ARTUREM PONTKIEM

Wychowałem się 
na posterunku str. 4

Rozmowa ze SŁAWOMIREM ZAPAŁĄ

Mundur, sutanna 
i... szlafrok str. IV-V
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Przez ko lej ne trzy dni mia sto Kro sno tęt ni
kon cer ta mi, kier ma sza mi i wy sta wa mi od wie -
dza ny mi przez miesz kań ców re gio nu i wie lu go -
ści z ca łe go świa ta. Kar pac kie Kli ma ty gro ma dzą
ar ty stów z Pol ski, Sło wa cji, Ukra iny, Czech i
Wę gier, sta jąc się au ten tycz nym spo tka niem
przy ja ciół z po gra ni cza. W trak cie wspól ne go
bie sia do wa nia uczy my się na wza jem swo ich

oby cza jów i kul ty wu je my wie lo let nie tra dy cje.
Wspa nia łą mu zy ką po gra ni cza, sma kiem wę -
gier skie go wi na, za pa chem wy bor ne go chle ba,
pięk nem drew nia nych anio łów i świąt ków,
mięk ko ścią rę ko dziel ni czych tka nin, kunsz tem
uni ka to wej bi żu te rii, Kro sno opo wia da wów czas
swo ją hi sto rię i pre zen tu je no wo cze sną te raź -
niej szość... szcze gó ły na stro nie 3.

Klimatyczne przebudzenie 
Pod koniec sierpnia, od dwunastu lat,
Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie
Klimaty budzi to spokojne miasto
zmieniając go w wypełnioną
niepowtarzalnym śpiewem i
żywiołowym tańcem kulturalną 
stolicę Podkarpacia.



VI. Na ro do we Czy ta nie roz pocz ną
tań ce kro śnień skie (16.00-16.10) w wy -
ko na niu Ze spo łu Pie śni i Tań ca Le sia ki,
dzia ła ją ce go przy Gmin nym Ośrod ku
Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji w Ra ni żo wie. 

Na stęp nie pie śni we sel ne (16.10-
16.30) za pre zen tu je Ze spół Śpie wa czy
We so łe Ku mosz ki wraz z Ka pe lą z Rze -
szow skie go Do mu Kul tu ry Fi lia Co un -
try. Ko lej nym punk tem pro gra mu bę dą
tań ce la so wiac kie (16.30-16.45) w wy -
ko na niu Ze spo łu Pie śni i Tań ca Le sia ki,
dzia ła ją ce go przy Gmin nym Ośrod ku
Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji w Ra ni żo wie
oraz gło śne czy ta nie dia lo gu Pan ny Mło -
dej i Pa na Mło de go, przez człon ków ze -
spo łu. 

Na stęp nie, w ra mach „Klu bu Czy tel -
ni ka -Prze strze ni Gło śne go Czy ta nia” od -
bę dzie się czy ta nie wy bra nych frag men -
tów We se la (16.45-20.00) przez Miesz -
kań ców Rze szo wa i Pod kar pa cia oraz
przez za pro szo nych Go ści, a tak że pa -
miąt ko we pie czę to wa nie pry wat nych eg -
zem pla rzy oko licz no ścio wą pie czę cią
prze ka za ną przez Kan ce la rię Pre zy den ta
RP (16.45-19.00). Przy go to wa no wie le
atrak cji dla dzie ci, mło dzie ży i do ro słych
w „Stre fie za baw” (16.45-19.00). Od bę -
dą się: ani ma cje, gry, warsz ta ty pla stycz -
ne, za ba wy, ma lo wa nie twa rzy, za ba wy z
wy ko rzy sta niem chu s ty KLAN ZY. Pod -
czas warsz ta tów rę ko dzie ła „We sel ne
wian ki” (16.45-18.30) dzie ci i do ro śli bę -
dą mie li szan sę stwo rzyć nie po wta rzal ne
wian ki z pa pie ro wych kwia tów. W tym
sa mym cza sie od bę dzie się też ro dzin ne
qu izo wa nie li te rac kie (16.45-18.00).

Na ro do we czy ta nie za koń czy po kaz
spe cjal ny Fon tan ny Mul ti me dial nej, któ -
ry roz pocz nie się o godz. 20.00.

Te go rocz ną lek tu rę wy bra no w
in ter ne to wym gło so wa niu spo śród
czte rech pro po zy cji. W gło so wa niu,
oprócz „We se la”, wzię ły udział: „Przed -
wio śnie” Ste fa na Że rom skie go, „Pa miąt -
ki So pli cy” Hen ry ka Rze wu skie go i „Be -
niow ski” Ju liu sza Sło wac kie go.

W Rze szo wie VI. Na ro do we Czy -
ta nie or ga ni zu je Urząd Mar szał kow -
ski Wo je wódz twa Pod kar pac kie go w
Rze szo wie i Urząd Mia sta Rze szo wa

Ko or dy na to rem jest Wo je wódz ka i
Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Rze -
szo wie

Part ne rzy: Te atr im. W. Sie masz -
ko wej, Te atr Ma ska, Es tra da Rze szow ska

Pa tro ni me dial ni: TVP Rze szów,
Pol skie Ra dio Rze szów, GC „No wi ny”,
no wi ny 24.pl

Ak cja Na ro do we Czy ta nie or ga -
ni zo wa na jest przez Pre zy den ta RP
od 2012 ro ku. Zo sta ła za ini cjo wa na
wspól ną lek tu rą „Pa na Ta de usza” Ada ma
Mic kie wi cza. W 2013 ro ku w ca łej Pol -
sce od by ło się czy ta nie dzieł Alek san dra
Fre dry, a w rok póź niej „Try lo gii” Hen -
ry ka Sien kie wi cza. W ro ku 2015, 5 wrze -
śnia, An drzej Du da i Aga ta Korn hau ser -
-Du da roz po czę li Na ro do we Czy ta nie
„Lal ki” Bo le sła wa Pru sa w war szaw skim
Ogro dzie Sa skim. Przez po nad 10 go dzin
po wieść Pru sa czy ta li zna ni ak to rzy. W
ca łej Pol sce „Lal kę” prze czy ta no w po -
nad 1600 miej sco wo ściach.

We se le. Dra mat w trzech 
ak tach, naj słyn niej szy utwór
Sta ni sła wa Wy spiań skie go,
po wstał na kan wie au ten -
tycz ne go wy da rze nia – we -
se la po ety i dra ma tur ga Lu -
cja na Ry dla z Ja dwi gą Mi ko -
łaj czy ków ną, chłop ką z pod -
kra kow skich Bro no wic. Pra -
pre mie ra sztu ki od by ła się
16 mar ca 1901 ro ku w Te -
atrze Miej skim w Kra ko wie.
W tym sa mym ro ku w Kra ko -
wie We se le zo sta ło opu bli -
ko wa ne po raz pierw szy.
Dra mat Wy spiań skie go zo -
stał do tych czas prze tłu ma -
czo ny na po nad 10 ję zy -
ków. W ję zy ku pol skim uka -
za ło się po nad 120 wy dań
We se la.

Sta ni sław Wy spiań ski (1869-
1907) – po eta, dra ma to pi sarz, ma larz,
in sce ni za tor – był jed nym z naj ge nial niej -
szych pol skich ar ty stów. Wy bit ny przed -
sta wi ciel Mło dej Pol ski, zaj mo wał się
wie lo ma dzie dzi na mi sztu ki. Upra wiał
ma lar stwo, pi sał utwo ry li rycz ne i dra -
ma tycz ne, li bret ta oper, pro jek to wał wi -
tra że, me ble, a na wet strój dla Laj ko ni ka.
Zo stał po cho wa ny w Kryp cie Za słu żo -
nych w pod zie miach ko ścio ła oo. Pau li -
nów na Skał ce.
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VI. Narodowe Czytanie 
– Stanisław Wyspiański

„Wesele”

Już po raz 15. spo tka my
się na pięk nym kro śnień -
skim ryn ku, aby w gro nie
ser decz nych dla sie bie lu dzi,
przy kie li chu do sko na łe go
wę grzy na, ce le bro wać przy -
jaźń, sta re tra dy cje mia sta
Kro sna i nie zwy kłe związ ki
pol sko -wę gier skie. Nad na -
mi czu wał bę dzie duch Ro -
ber ta Por tiu sa - naj więk sze -
go im por te ra win wę gier -
skich na pół noc od Kar pat w
XVII wie ku, a tak że kup ca,
Ko men dan ta Mia sta Kro sna
i fun da to ra, któ ry po zo sta -
wił po so bie pa miąt ki bę dą -
ce do dzi siaj sym bo lem na -
sze go mia sta.

Ży�czę�uda�nej�za�ba�wy�i�nie�za�po�-
mnia�nych�wra�żeń!

Zbi�gniew�Unge�heu�er
Pre�zes�Sto�wa�rzy�sze�nia�Por�tius

Mar sza łek Wo je wódz twa Pod kar pac kie go Wła dy sław Or tyl
oraz Pre zy dent Mia sta Rze szo wa Ta de usz Fe renc za pra sza -
ją miesz kań ców Rze szo wa do wspól ne go czy ta nia dra ma tu
Sta ni sła wa Wy spiań skie go „We se le” w ra mach VI. Na ro do -
we go Czy ta nia 2017 pod ho no ro wym pa tro na tem Pa ry Pre -
zy denc kiej. Wy da rze nie od bę dzie się 2 wrze śnia 2017 r. od
godz. 16.00 do 21.00 obok Fon tan ny Mul ti me dial nej przy
Alei Lu bo mir skich w Rze szo wie.
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Kie dy każ dą ulicz kę i każ dy za ka ma rek Kro -
sna wy peł nią gwar roz mów, za pach świe żo
pie czo ne go chle ba, smak wi na i wi dok nie -
co dzien nych de ko ra cji, to znak, że roz po czę -
ły się KAR PAC KIE KLI MA TY. Do rocz ne świę to
Kro sna i re gio nu przy cią ga sce ną w ser cu
mia sta, mu zy ką, tań cem, roz mo wa mi,
warsz ta ta mi dla dzie ci i do ro słych, wy ro ba -
mi, któ re cie szą oczy i pod nie bie nia – a to
za le d wie kro pla w mo rzu atrak cji!

PRO GRAM
17 sierp nia 2017 | czwar tek
17.00 
Wer�ni�saż�wy�sta�wy�Ma�cie�ja�Syr�ka�z�oka�zji�
45-le�cia�dzia�łal�no�ści�Mu�zeum�Pod�kar�pac�kie,�
ul.�J.�Pił�sud�skie�go�16
19.00
CEL�TIC�TRIAN�GLE�Kon�cert�na�har�fę�i�du�dy�szkoc�-
kie�Ka�ta�rzy�na�Wi�wer,�Ire�na�Czu�bek�-Da�vid�son,
Lind�say�Da�vid�son�Cen�trum�Dzie�dzic�twa�Szkła,�
ul.�Blich�2
18 sierp nia 2017 | pią tek 
16.30
Wer�ni�saż�Pa�ti�Du�biel.�Sum�mer�chill�-�ry�sun�ki�
i�pro�jek�ty�Mu�zeum�Rze�mio�sła�-�Wie�ża�Far�na,�
ul.�J.�Pił�sud�skie�go�
Go dzi na 17.30
Wer�ni�saż�Pa�vel�Mi�cha�lič�-�Ma�lar�stwo�Biu�ro�
Wy�staw�Ar�ty�stycz�nych,�ul.�Ko�le�jo�wa�1
SCE NA
17.30 -�Stu�dio�Pio�sen�ki�SWING
18.30 -�Cimbálová�Mu�zi�ka�KU�NO�VJAN�-�Uherské
Hra�diště�(Cze�chy)
19.00 -�Uro�czy�sta�in�au�gu�ra�cja�Kar�pac�kich�Kli�ma�-
tów�i�Fe�sti�wa�lu�Win�Wę�gier�skich
20.00 -�BAL�KAN�SCRE�AM
21.00 -�Ze�spół�Pie�śni�i�Tań�ca�WISZ�NIA�-�Wi�śnio�-
wa�(Pol�ska)
21.30 -�JA�NUSZ�PRU�SI�NOW�SKI�KOM�PA�NIA�-
Mu�zy�ka�do�tań�ca
19 sierp nia 2017 | so bo ta
12.00 -�Uro�czy�ste�od�sło�nię�cie�dro�go�wska�zu
part�ner�stwa�na�kro�śnień�skim�ryn�ku�
17.00 -�TUR�NIO�KI
18.30 -�Ze�spół�CSIM�PO�LYA�-�Sáro�spa�tak�(Wę�gry)
19.30 -�Cimbálová�Mu�zi�ka�KU�NO�VJAN�-�Uherské
Hra�diště�(Cze�chy)
20.30 -�AN�GE�LA�GA�BER�TRIO
21.30 -�WA�DA�DA
20 sierp nia 2017 | nie dzie la
10.00 -�XIII�Bieg�ulicz�ny�„o�Skarb�Por�tiu�sa”
12.00 -�Po�kaz�ku�li�nar�ny�Paw�ła�Do�brzań�skie�go
15.00 -�Ze�spół�CSIM�PO�LYA�-�Sáro�spa�tak�(Wę�-
gry)
16.00 -�Ze�spół�Pie�śni�i�Tań�ca�DO�LI�NA�DU�NAJ�CA
17.00 -�Uro�czy�ste�za�koń�cze�nie�kon�kur�su�na�ulu�-
bio�ny�chleb�kro�śnian�
18.00 -�SIO�STRY�LIP�KA�-�Sto�wa�rzy�sze�nie�„Tro�-
ska�o�Two�ją�Przy�szłość”

19.00 -�Ze�spół�Pie�śni�i�Tań�ca�(Pol�ska)
20.00 -�KA�PE�LA�BRO�DÓW

Za ką tek dla dzie ci
Dzie�dzi�niec�Są�du�Okrę�go�we�go�w�Kro�śnie�

ul.�Sien�kie�wi�cza�

Na�dzie�dziń�cu�go�ścin�ne�go�Są�du�Okrę�go�we�go,
gdzie�w�ar�chi�tek�to�nicz�ny�spo�sób�łą�czy�się�tra�dy�cja
z�no�wo�cze�sno�ścią�swo�je�Kar�pac�kie�Kli�ma�ty�od�naj�-
dą�naj�młod�si�uczest�ni�cy�im�pre�zy.�Re�gio�nal�ne�Cen�-
trum�Kul�tur�Po�gra�ni�cza�co�ro�ku�znaj�du�je�no�we�po�-
my�sły�na�wspa�nia�łe�warsz�ta�ty�dla�ca�łych�ro�dzin.
W�tym�ro�ku�mię�dzy�in�ny�mi�two�rzyć�bę�dzie�my
szma�cia�ne�stra�chy,�tek�tu�ro�we�cha�ty,�sło�necz�ni�ki
na�pa�ty�ku,�skar�pet�ko�we�stwo�ry�-po�two�ry�czy�spi�-
na�czo�we�zwie�rza�ki.�W�so�bo�tę�Te�atr�Słu�chaj
Uchem�za�pre�zen�tu�je�wy�jąt�ko�wy�spek�takl�Ku�sy�Ja�-
nek,�a�w�nie�dzie�lę�pięk�ne�opo�wie�ści�snuć�bę�dzie
Par�pa�ru�sza�Wę�drow�na�Wy�twór�nia�Wy�obraź�ni.
18 sierp nia 2017 | pią tek
17.00-20.00
Pra�cow�nia�RCKP�na�dzie�dziń�cu�-�warsz�ta�ty�
spi�na�czo�wy�zwie�rzy�niec�gli�nia�ne�dzi�wa�ki�szma�-
cia�ne�stra�chy�na�wró�ble
19 sierp nia 2017 | so bo ta
11.00
Ku�sy�Ja�nek�-�spek�takl�mu�zycz�ny�Te�atr�Słu�chaj
Uchem
12.00-16.00
Pra�cow�nia�RCKP�na�dzie�dziń�cu�-�warsz�ta�ty�
sło�necz�ni�ki�na�pa�ty�ku�skar�pet�ko�we�stwo�ry�-po�-
two�ry�szma�cia�ne�stra�chy�na�wró�ble�spi�na�czo�wy
zwie�rzy�niec�
16.00-20.00
Ta�jem�ni�ce�pa�pie�ru�czer�pa�ne�go�-�warsz�ta�ty�
20 sierp nia 2017 | nie dzie la
11.00
Opo�wieść�o�Mę�dr�cach�i�Głup�cach�Par�pa�ru�sza
Wę�drow�na�Wy�twór�nia�Zda�rzeń
12.00-14.00
Pra�cow�nia�RCKP�na�dzie�dziń�cu�-�warsz�ta�ty�
spi�na�czo�wy�zwie�rzy�niec�szma�cia�ne�stra�chy�na
wró�ble�
14.00
Raz,�dwa,�trzy,�wy�chodź�ty�-�tań�ce�i�za�ba�wy�z
róż�nych�stron�świa�ta�Par�pa�ru�sza�Wę�drow�na�Wy�-
twór�nia�Zda�rzeń
16.00-18.00
Pra�cow�nia�RCKP�na�dzie�dziń�cu�-�warsz�ta�ty�
sło�necz�ni�ki�na�pa�ty�ku�gli�nia�ne�dzi�wa�ki�
18.00
Opo�wieść�Ziół�ko,�co�Furt�ki�od�my�ka�Par�pa�ru�sza
Wę�drow�na�Wy�twór�nia�Zda�rzeń

Za ką tek Roz ma ito ści Ga li cyj skich
18 sierp nia 2017 | pią tek
19.30
AREK�ZA�WI�LIŃ�SKI�biesz�czadz�ki�blu�es�Bie�sia�da
tu�ry�stycz�na

19 sierp nia 2017 | so bo ta
18.00
NAJ�LEP�SZA�NA�LEW�KA�GA�LI�CJI�roz�wią�za�nie�kon�-
kur�su
19.30
PE�RU�MAR�KA�mu�zy�ka�pe�ru�wiań�ska
22.00
SE�REN�CZA�łem�kow�skie�kli�ma�ty�Bie�sia�da�tu�ry�-
stycz�na
20 sierp nia 2017 | nie dzie la
19.45
BAR�TEK�ZO�BEK�po�dró�że�ze�śpie�wem�Bie�sia�da�tu�-
ry�stycz�na
Za�ką�tek�nad�Wi�sło�kiem
Sto�wa�rzy�sze�nie�Idea�Car�pa�thia�ul.�Okrzei,�Kro�sno
19 sierp nia 2017 | so bo ta
15.00-21.00
IN�TE�GRA�CYJ�NY�PIK�NIK�RO�DZIN�NY�z�udzia�łem
pod�opiecz�nych�PSO�NI�(Kro�sno)
19.00
Kon�cert�ze�spo�łu�KA�PI�TAŁ
20.00
TA�NIEC�Z�OGNIEM�Te�atr�Ognia�IGNIS
Świę�to�chle�ba
19 sierp nia 2017 | so bo ta
10.00-18.00
ULU�BIO�NY�CHLEB�KRO�ŚNIAN�Gło�so�wa�nie
20 sierp nia 2017 | nie dzie la
10.00-14.00
ULU�BIO�NY�CHLEB�KRO�ŚNIAN�Gło�so�wa�nie
17.00
ULU�BIO�NY�CHLEB�KRO�ŚNIAN�Ogło�sze�nie�wy�ni�-
ków
Fe�sti�wal�Win�Wę�gier�skich
18 sierp nia 2017 | pią tek
16.00
Otwar�cie�pa�wi�lo�nów�wi�niar�skich�na�ryn�ku
II�Dni�Wę�gier�skie�w�an�ty�kwa�ria�cie�i�księ�gar�ni�Zbi�-
gnie�wa�Oprząd�ka�-�kier�masz�ksią�żek�wę�gier�skich
i�pro�mo�cja�li�kie�ru�UNI�CUM�ul.�Por�tiu�sa�4
18.00 
Uro�czy�sta�de�gu�sta�cja�win�wę�gier�skich�Szilágyi
Pincészet�és�Borház�z�To�ka�ju�Cen�trum�Dzie�dzic�-
twa�Szkła,�ul.�Blich�2
19.00 
Uro�czy�ste�otwar�cie�Kar�pac�kich�Kli�ma�tów�i�Fe�sti�-
wa�lu�Win�Wę�gier�skich�im�Por�tiu�sa�Kli�ma�tycz�na
sce�na,�Ry�nek,�Kro�sno
20.00
Wer�ni�saż�wy�sta�wy�Hen�ryk�Sła�wik�-�bo�ha�ter
trzech�na�ro�dów�Pod�cie�nia,�Kro�sno
21.00 
Uro�czy�sta�de�gu�sta�cja�win�wę�gier�skich�Ti�bor�Gál�z
Ege�ru�Cen�trum�Dzie�dzic�twa�Szkła�
19 sierp nia 2017 | so bo ta
10.00
II�Dni�Wę�gier�skie�w�an�ty�kwa�ria�cie�i�księ�gar�ni�Zbi�-
gnie�wa�Oprząd�ka�-�kier�masz�ksią�żek�wę�gier�skich
i�pro�mo�cja�li�kie�ru�UNI�CUM�ul.�Por�tiu�sa�4

14.00
Otwar�cie�pa�wi�lo�nów�wi�niar�skich�na�ryn�ku
17.00 
Uro�czy�sta�de�gu�sta�cja�win�wę�gier�skich�Ety�eki
Kúria�-�re�gion�Ety�ek�Cen�trum�Dzie�dzic�twa�Szkła,
ul.�Blich�2
21.00 
Uro�czy�sta�de�gu�sta�cja�win�wę�gier�skich�Ko�czor
Pincészet�-�re�gion�Ba�la�tonfüred�Cen�trum�Dzie�-
dzic�twa�Szkła
20 sierp nia 2017 | nie dzie la
10.00 
II�Dni�Wę�gier�skie�w�an�ty�kwa�ria�cie�i�księ�gar�ni�Zbi�-
gnie�wa�Oprząd�ka�-�kier�masz�ksią�żek�wę�gier�skich
i�pro�mo�cja�li�kie�ru�UNI�CUM�ul.�Por�tiu�sa�4
10.00 
XIII�Bieg�“o�skarb�Por�tiu�sa”�-�start�z�ryn�ku
14.00 
Otwar�cie�pa�wi�lo�nów�wi�niar�skich�na�ryn�ku
17.00 
Uro�czy�sta�de�gu�sta�cja�win�wę�gier�skich�-�Por�tius
Pincé�z�To�ka�ju�Cen�trum�Dzie�dzic�twa�Szkła
18.00
Wi�niar�ska�ko�la�cja�ko�men�to�wa�na�-�At�ti�la�Pe�tre�ny�-
Eger�Re�stau�ra�cja�Naf�taya,�ul.�Lwow�ska�21
Kar�pac�kie�Kli�ma�ty�z�PWSZ�Eko�lo�gicz�nie�i�na�uko�-
wo
19 sierp nia (so bo ta), godz. 10.00
Au�la,�ul.�Ka�zi�mie�rza�Wiel�kie�go,�Kro�sno
Wy�kład�Ro�śli�ny�lecz�ni�cze�i�tru�ją�ce�do�li�ny�po�to�ku
Pan�na,�dr�Hen�ryk�Ró�żań�ski,�dr�Do�mi�nik�Wró�bel�i
prof.�An�to�ni�Szum�ny.
19 sierp nia (so bo ta) 11.00-18.00 i 20 sierp nia (nie -
dzie la) 11.00-16.00
Dzie�dzi�niec�uczel�ni,�ul.�Ka�zi�mie�rza�Wiel�kie�go�|�Bi�-
blio�te�ka,�Ry�nek�1�|�kro�śnień�ski�Ry�nek
Warsz ta ty w kli ma cie zie lar sko -spor to wo -
-pla stycz nym: Pach�ną�ce�na�tu�rą�wo�recz�ki�za�pa�-
cho�we�i�my�deł�ka�zio�ło�we

Warsz ta ty pla stycz ne dla dzie ci: Drew�no�lu�dy
Eko�lo�gicz�ne�do�my�i�jeź�dzi�ki�|�Po�mia�ry�i�ba�da�nia
funk�cjo�nal�ne�|�Pi�ra�mi�da�zdro�wia�|�Po�kaz�i�de�gu�-
sta�cja�pro�duk�tów�eko�lo�gicz�nych�|�Wy�sta�wa�Ma�-
ło�pol�ski�Prze�łom�Wi�sły�z�lo�tu�pta�ka�i�kon�kurs�wie�-
dzy�o�Wi�śle�|�Aka�de�mic�kie�Ko�ło�For�tu�ny�z�na�gro�-
da�mi.
Bieg�ulicz�ny
20 sierp nia 2017 | nie dzie la
XIII Bieg Ulicz ny „o Skarb Por tiu sa”,�or�ga�ni�-
zo�wa�ny�przez�MO�SiR,�bę�dzie�od�by�wał�się�na�stę�-
pu�ją�cą�tra�są:�
START�godz. 10.00 -�Ry�nek�|�uli�ca�Pił�sud�skie�go
|�Ron�do�So�li�dar�no�ści�|�uli�ca�Le�gio�nów�|�Ron�do
Nie�za�po�mi�naj�ki�|�uli�ca�Si�ciń�skie�go�|�Ron�do�Za�-
wo�dzie�|�uli�ca�Bia�ło�brze�ska�|�uli�ca�Mo�niusz�ki�|
uli�ca�Ko�nop�nic�kiej�|�uli�ca�Kra�kow�ska�|�uli�ca�Pił�-
sud�skie�go�|�Ron�do�So�li�dar�no�ści�|�uli�ca�Pił�sud�-
skie�go�|�Ry�nek�-�ME�TA
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Trud no w to uwie rzyć, ale w tym
ro ku mi ja 32 la ta od Two je go de biu -
tu fil mo we go w etiu dzie "Lom bard
złu dzeń", w któ rym za gra łeś u bo ku
Bo gu sła wa Lin dy. Nie by ło by mo że w
tym nic dziw ne go, gdy by nie to że
masz za le d wie o dzie sięć lat wię cej.

- To by ło w 1985 ro ku? My śla łem,
że wcze śniej... Tak na praw dę swo je
pierw sze kro ki sta wia łem jesz cze wcze -
śniej. Ma jąc 6 lat za czy na łem w Te atrze
Pol skie go Ra dia w au dy cjach "Ra dio dzie -
ciom". Tam, nie umie jąc jesz cze do brze
czy tać, już uczy łem się pierw szych tek -
stów na pa mięć. To by ły mo je pierw sze
przy go dy przed mi kro fo nem. Sta wa łem
na krze seł ku, bo by łem wów czas jesz cze
niż szy niż te raz (śmiech). 

Uwiel biam lu dzi, któ rzy ma ją po -
czu cie hu mo ru na wet na wła sny te -
mat.

- To pod sta wa. I nie wy ni ka to z sa -
mo obro ny. Tym bar dziej w mo im przy -
pad ku. Ma ły, ru dy, pie go wa ty i w do dat -
ku le wo ręcz ny. Ma ma cza sem do mnie
mó wi ła "Ty to masz dwie le we rę ce".
Od po wia da łem, że w mo im przy pad ku
mo gę to uznać je dy nie za kom ple ment
(uśmiech).

Ale wróć my do po cząt ków Two -
jej.. ka rie ry.

- Wspo mi nam ten czas ra dio wy z
ogrom nym sen ty men tem. Mia łem wiel -
kie szczę ście współ pra co wać wte dy z Ire -
ną Kwiat kow ską. Ce za rym Jul skim,
Hen ry kiem Ta la rem i in ny mi wie lo ma
wspa nia ło ścia mi te atru i te le wi zji.

Wła ści wie skąd Ty się wzią łeś w
tym śro do wi sku? Prze cież nie wy wo -
dzisz się z ja kie goś kla nu ak tor skie -
go...

- To praw da. Nie mia łem, a ra czej
moi ro dzi ce nie mie li też żad nych kon -
tak tów czy zna jo mo ści. W mo jej ka mie -

ni cy miesz kał Jan Wa re ny cia, re ży ser ra -
dio wy. To on mnie wy pa trzył, a wła ści -
wie za sły szał (uśmiech). I o ile do brze
pa mię tam, to wła śnie z ra dia tra fi łem do
pierw sze go, wspo mnia ne go przez cie bie
fil mu. Już wte dy tak roz ko cha łem się w
za ba wie w ak tor stwo, że kie dy usły sza -
łem od bab ci o Ogni sku Te atral nym pań -
stwa Ma chul skich, po sta wi łem so bie za
cel, że się do nie go do sta nę. Uda ło się i w
nie dłu gim cza sie otrzy ma łem trzy pro po -
zy cje wy stę pów w pro fe sjo nal nym te -
atrze. Wte dy za ko cha łem się rów nież w
grze na sce nie i tak mi zo sta ło do dzi siej -
sze go dnia.

Te atr te atrem, ale roz po zna wal -
ność dał Ci tak na praw dę film. Wła -
ści wie nie by ło ro ku, że byś nie wziął

udzia łu w ja kieś pro duk cji ja ko ak tor
dzie cię cy. Wy mień my choć by te naj -
bar dziej zna ne ty tu ły: "Mów mi Roc -
ke fel ler", "Pan Kleks w ko smo sie",
"Ri fi fi po sześć dzie siąt ce", "Mi sja
spe cjal na" czy "Ban da Ru de go Pa ją -
ka". Pa mię tasz ten mo ment, kie dy
po czu łeś, że je steś już doj rza łym ak -
to rem pro fe sjo nal nym? W koń cu
szko ły te atral nej nie skoń czy łeś.

- Rze czy wi ście, bo mnie do niej nie
przy ję to. Zresz tą znam ak to rów po szko -
le, nie ko niecz nie ce nio nych w za wo dzie i
wy bit nych ar ty stów, któ rzy też ni gdy jej
nie ukoń czy li. Po sta no wi łem więc iść da -
lej tą dro gą, któ rą sam so bie wcze śniej
wy ty czy łem. I chy ba był to chy ba je dy ny
słusz ny kie ru nek (uśmiech). W 2000 ro -
ku zda łem za wo do wy eg za min eks ter ni -
stycz ny. A co do czę sto tli wo ści pra cy,
nie za wsze by ło jej tak du żo. My śla łem
wte dy cza sem, że mo że po szu kać so bie
ja kie goś in ne go, al ter na tyw ne go za wo du.
Osta tecz nie za wsze do cho dzi łem do
wnio sku, że w za sa dzie nic in ne go nie
umiem ro bić (uśmiech). Więc kie dy
tych pro po zy cji by ło mniej, wpa dłem na
po mysł. Sko ro nie mam w czym grać, to
so bie sam coś wy myśl. I tak za ją łem się
pro duk cją spek ta kli te atral nych, z któ ry -
mi jeź dzi my po ca łej Pol sce. To też faj ne,
ko lej ne do świad cze nie.

Po zwo lisz, że wró cę jesz cze do
fil mu. Wy mie nię kil ka ty tu łów, tak że
tych przez Cie bie tyl ko dub bin go wa -
nych. Cie ka wy je stem czy zgad niesz
co je łą czy?

- Po sta ram się.
"Ban da Ru de go Pa ją ka", "Upro -

wa dze nie Aga ty", "Do tknię cia",
"Szpi tal na pe ry pe tiach", "Ła wecz -
ka", "At The ZOo", "Lę ko sław Wie -
wió ra", "Alvin i wie wiór ki"...

- Ru dy?

Bra wo! Dziś ten ko lor wło sów to
Twój praw dzi wy atut. Mia łeś z nim
kie dyś pro blem?

- Nie przy wią zu ję więk szej wa gi czy
ktoś jest ru dy, ły sy, chu dy czy gru by. Ale
uwa żam, że an ga żu jąc ko goś ze wzglę du
na je go wa run ki ze wnętrz ne, jest pój -
ściem na ła twi znę. Faj nie by ło by ma jąc
dłu gie i krę co ne wło sy, za grać przy kła do -

wo ły se go. Lu bię te go ty pu prze ko rę. I
zda rzy ło mi się to kie dyś w pew nej re kla -
mie. Mia łem za grać wła śnie ły so la, więc
się ogo li łem. Po cząt ko wo zdzi wi ło mnie,
dla cze go ja, bo prze cież każ dy mo że być

ły sy, ale z dru giej stro ny do ce ni łem, że
cho dzi ło o mnie, a nie mój ko lor wło sów.
A w dzie ciń stwie pew nie, zda rza ło się, że
ktoś chciał mi spra wić przy krość, ale ni -
gdy nie prze ży łem ja kieś spe cjal nej trau -
my z te go po wo du. Do dziś mam po czu -
cie hu mo ru na wła sny te mat, ale nie zna -
czy to wca le, że nic nie jest w sta nie mnie
do tknąć. Zda rza ją się i przy kre mo men -
ty, ale nie na ty le istot ne, że bym się mu -
siał pod ła mać. My ślę, że wła śnie ten ni -
ski wzrost, ru de wło sy i in ność od mo ich
ró wie śni ków, po le ga ją ca na tym, że kie dy
oni szli grać w pił kę, ja je cha łem na plan
czy na gra nie do te le wi zji, wy kształ ci ły
we mnie na tu ral ną od por ność.

Ta ką chy ba też mu szą po sia dać
stró że pra wa. Od ośmiu już lat sta -
cjo nu jesz w San do mie rzu ja ko lu -
bia ny po li cjant Mar czak w "Oj cu
Ma te uszu". Ale nie był to Twój
pierw szy fil mo wy po ste ru nek.

- Zga dza się. Wcze śniej w kil ku od -
cin kach "Kry mi nal nych" gra łem po li cyj -
ne go ry sow ni ka. Bar dzo faj na przy go da.
Wpa da łem na plan se ria lu, pra cu jąc jesz -
cze w kie lec kim te atrze.

O pro szę, a wte dy by wa łeś już w
San do mie rzu? Choć by pry wat nie.

- O iro nio, wła śnie nie. Te raz, kie dy
znów wró ci łem do War sza wy, by wam w
nim znacz nie czę ściej. Bar dzo lu bię to
miej sce, a i chy ba San do mierz lu bi nas,
czy li se ria lo wą eki pę.

My ślę, że zy skał na tym ja ko atrak -
cja tu ry stycz na, choć trze ba przy znać,
że sam w so bie jest rów nież nie zwy kle
uro kli wy. Je ste śmy po ste run kiem dość
spe cy ficz nym. Ta ką zbie ra ni ną in dy wi -
du al no ści. Jest ru dy, gru by, chu dy, ły -
sy, a do te go wszy scy ma ło roz gar nię ci.
I chy ba dla te go wi dzo wie nas tak lu bią
(śmiech).

A jak trak tu ją Cię praw dzi we
pa tro le po li cyj ne?

- Je śli po peł niam błę dy, to się do
nich przy zna ję. Je śli mam być po uczo ny,
to je stem. Nie wy kłó cam się i nie uda ję,
że je stem mą drzej szy. Po za tym mam
po ste ru nek po li cji po są siedz ku, na po -
dwór ku, więc moż na po wie dzieć, że wy -
cho wa łem się na po li cji (śmiech). I bar -
dzo się lu bi my z pa na mi po li cjan ta mi.

Two je dzie ci już idą w śla dy zna -
ne go ta ty.

- Rze czy wi ście, Le on za grał kil ka epi -
zo dów w se ria lach, tak że w "Oj cu Ma te -
uszu". Ma też za so bą pierw sze pró by
dub bin go we. Z ko lei Zo ja, już ja ko no -
wo ro dek po ja wi ła się na pla nie "Barw
szczę ścia". Jest se ria lo wą có recz ką Oli
Szwed.

Zwa rzyw szy na to, że ich ma ma
Be ata Sad kow ska też jest ak tor ką,
mo że kie dyś przy go tu je cie coś w
czwór kę?

- Kto wie? Na pew no by ło by cie ka -
wie.

ROZ MA WIAŁ MAR CIN KA LI TA

FOT. MAR CIN KA LI TA, AR ChI WUM

Wychowałem się na posterunku
Rozmowa z ARTUREM PONTKIEM
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Wrzuć na luz!
Małgorzata Rozenek 
o nowym programie str.VII Naga sesja tancerki? str.VII

Robert Makłowicz 
wraca na ekrany  str.VII

Tatiana Mindewicz-Puacz:

TV



Piàtek, 18 sierpnia

POLSATTVP 1 TVP 2
06:00 Klan (3139) telenowela
06:35 Sprawa dla reportera magazyn  
07:30 Rok w ogrodzie (654) magazyn
08:00 Naszaarmia.pl magazyn
08:25 Na szlaku wydarzeń magazyn  
08:45 Sekundy, które zmieniły życie  
09:10 Polski grill (7) magazyn
09:40 Winnetou i tajemnica

Srebrnego Jeziora western,
Niemcy 2016

11:25 Mamy w nim ojca film
dokumentalny, Polska 2015

12:00 Wielkie nieba magazyn
12:25 Fascynujący świat 
13:15 Okrasa łamie przepisy 
13:45 Kariera Nikodema Dyzmy serial 
14:50 Jeździectwo: Mistrzostwa

Europy we wszechstronnym
konkursie konia wierzchowego
w Strzegomiu cross

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Polski grill (8) magazyn
18:35 Ranczo: Wet za wet  serial 
19:30 Wiadomości 
20:05 Sport magazyn sportowy
20:10 Jeździectwo: Mistrzostwa

Europy we wszechstronnym
konkursie konia wierzchowego  

20:14 Pogoda 
20:20 Gwiazdy letniego nieba koncert
22:40 Poza zasięgiem dramat

sensacyjny, Polska/USA 2004
00:10 Agenci T.A.R.C.Z.Y. serial 

05:55 Sztuka codzienności: Moda
serial dokumentalny

06:30 M jak miłość (1303) 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
10:00 Nabożeństwo z Grabarki

program religijny
12:00 Lajk! magazyn kulturalny
12:25 Jak w czeskim filmie: Jak

wyrwać ząb wielorybowi
komedia, Czechosłowacja  

14:00 Familiada teleturniej
14:35 Sonda 2  
15:10 Komedie po polsku: Profesor

na drodze film obyczajowy,
Polska 1973

16:15 Kocham Cię, Polsko!  rozrywka
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram magazyn

sportowy
18:40 Pogoda 
18:50 Kulisy „Postaw na milion”

felieton
19:05 Postaw na milion teleturniej
20:05 Pitch Black film SF,

Australia/USA 2000
22:05 Rodzinka.pl: Suknia teściowej

(202) serial 
22:40 Ambassada komedia, Polska

2013
00:35 Kowboj z Szanghaju western

komediowy, USA 2000 

05:00 Disco gramy program
muzyczny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Jeźdźcy smoków (17) serial 
08:15 Scooby-Doo i Brygada

Detektywów (4) serial 
08:45 Jeźdźcy smoków na końcu

świata (37) serial 
09:15 Przygody Kota w Butach (2)

serial 
09:45 Słoneczna Stacja magazyn
10:25 Ewa gotuje (279) magazyn
11:00 Pamiętnik księżniczki:

Królewskie zaręczyny komedia
romantyczna, USA 2004

13:25 Dobosz 2: W nowym rytmie
komedia muzyczna, USA 2014

15:45 Disco pod gwiazdami koncert
17:45 Chłopaki do wzięcia (93) serial

dokumentalny
18:15 Chłopaki do wzięcia (94) serial

dokumentalny
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (336)

serial 
20:10 Tajemnica Zielonego Królestwa

film animowany, USA 2013
22:30 Komando film sensacyjny,

USA 1985
00:25 Boogeyman 2 horror, USA

2007 

TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN
05:05 Telezakupy
05:40 Dr Quinn 4 (20/28) serial 
06:40 Natura w Jedynce 
07:40 Podmuch energii cykl reportaży
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Notacje: Bogdan Dziworski. 
08:35 Elif (71) serial 
09:30 Wspaniałe stulecie (155) serial 
10:35 Dr Quinn 4 (21/28) serial 
11:30 Coś dla ciebie magazyn
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Smaki polskie - na zielono 
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif (72) serial 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa  
15:45 Lista przebojów Jedynki  
15:55 Czas honoru: W matni serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? teleturniej  
18:40 Zraniona miłość (67) serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport magazyn sportowy
20:05 Jeździectwo   
20:10 Pogoda 
20:20 Weekendowy hit Jedynki:

Winnetou i tajemnica
Srebrnego Jeziora western,  

22:05 Szklanką po łapkach komedia,  
23:40 Agenci T.A.R.C.Z.Y.  serial 
00:30 Poza zasięgiem dramat

05:55 Rodzinka.pl: Powrót do szkoły
(117) serial 

06:35 Sonda 2 
07:05 M jak miłość (102) 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
10:50 Barwy szczęścia (1679) serial 
11:25 Na dobre i na złe: Pochopna

decyzja (434) serial 
12:30 Tysiąc i jedna noc (122/158)

serial 
13:20 Na sygnale (21/26) serial 
13:50 „Siedem pieśni Marii” koncert
14:50 M jak miłość (1301) serial 
15:50 Zmiennicy: Antycypacja

(11/15) serial 
17:05 Cena miłości (105/114) serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram magazyn

sportowy
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:20 Jeden z dziesięciu teleturniej
20:05 The Best of Latający Klub 2

(1) rozrywka
21:25 07 zgłoś się: Zamknąć za sobą

drzwi (19/21) serial 
23:05 Rok przemocy film sensacyjny,

Zjednoczone Emiraty
Arabskie/USA 2014 

05:00 Disco gramy program
muzyczny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:50 Trudne sprawy (173) serial 
08:50 Malanowski i partnerzy (632)

serial 
09:20 Malanowski i partnerzy (633)

serial 
09:50 Dzień, który zmienił moje życie

(150) serial 
10:50 Małolaty (48) serial 
11:50 Na ratunek 112 (95) serial 
12:20 Na ratunek 112 (96) serial 
12:50 Trudne sprawy (304) serial 
13:50 Słoiki (48) serial 
14:50 Dlaczego ja? (717) serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn

reporterów
16:40 Gliniarze (109) serial 
17:40 Trudne sprawy (232) serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (335)

serial 
20:05 Festiwal Weselnych Przebojów

- Mrągowo 2017 koncert
23:30 Teraz stand-up rozrywka
00:30 Wyatt Earp: Zemsta western,

USA 2012 

05:35 Uwaga! magazyn reporterów
06:05 Mango telezakupy
07:10 W-11 - Wydział Śledczy:

Menda (991) serial 
07:50 Doradca smaku: Tortilla z

domowymi kiełbaskami i
dipem jogurtowym  

08:00 19+ (103) serial 
08:35 Druga szansa (3) serial 
09:35 Kuchenne rewolucje:

Restauracja U Przyjaciół,
Sopot (1) rozrywka

10:35 Ukryta prawda (493) serial 
11:35 Szpital (379) serial 
12:35 Kryminalni: Pułapka  serial 
13:40 W-11 - Wydział Śledczy: Plan

był inny (993) serial 
14:20 W-11 - Wydział Śledczy: Bez

przebaczenia (995) serial 
15:00 Kuchenne rewolucje: Jelcz

Laskowice. Boczek i spółka  
16:00 Szkoła (236) serial 
16:55 Top of the Top Festival - Sopot

2017 reportaż
17:00 Ukryta prawda (494) serial 
18:00 Szpital (380) serial 
19:00 Fakty 
19:30 Top of the Top Festival - Sopot  
19:35 Sport magazyn sportowy
19:45 Pogoda 
19:55 Top of the Top Festival - Sopot

2017: #ilove... Największe
przeboje o miłości koncert

23:55 Wydział pościgowy film
sensacyjny, USA 1998 

06:00 Niegrzeczny pies (6) rozrywka
07:00 Klub przyjaciół Myszki Miki

(17) serial 
07:30 Kacper i przyjaciele (25) serial 
08:00 Klub przyjaciół Myszki Miki

(20) serial 
08:30 Kacper i przyjaciele (28) serial 
09:00 Niegrzeczny pies (1) rozrywka
10:00 Twoja na zawsze (110) serial 
11:00 Detektywi w akcji (41) serial 
12:00 Galileo (612) program

popularnonaukowy
13:00 Policjantki i Policjanci (288)

serial 
14:00 Galileo (613) program

popularnonaukowy
15:00 Dom nie do poznania (11)

reality show
16:00 Twoja na zawsze (111) serial 
17:00 Hawaje 5-0 (16) serial 
18:00 Detektywi w akcji (42) serial 
19:00 Policjantki i Policjanci (289)

serial 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (94) serial 
21:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (90) serial 
22:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (91) serial 
23:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (92) serial 
00:00 Saga: Przekleństwo Cienia film

fantasy, USA 2013 

POLSATTVP 1 TVP 2
05:35 Klan (3141) 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 
08:40 Fundusze europejskie - jak to działa? 
08:55 Ziarno: Być dobrym jak chleb

program dla dzieci
09:30 Zakochaj się w Polsce 
10:00 Weterynarze z sercem  
10:35 Biblia: Dawid   serial religijny
11:40 Między ziemią a niebem magazyn
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem magazyn
12:55 BBC w Jedynce 
14:00 Ostatnie dni księżnej Diany

(1/2) dramat obyczajowy,  
14:50 Jeździectwo: Mistrzostwa

Europy we wszechstronnym
konkursie konia wierzchowego
w Strzegomiu  skoki

16:05 Dziewczyny ze Lwowa serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:30 Pół wieku Kabaretu pod Egidą  
18:35 Rolnik szuka żony  telenowela  
19:30 Wiadomości 
20:05 Sport magazyn sportowy
20:10 Jeździectwo
20:15 Pogoda 
20:20 Zakochana Jedynka: Randki na

zlecenie komedia romantyczna,  
21:55 I że cię nie opuszczę melodramat, 
23:45 Sportowa niedziela
00:10 Ki dramat obyczajowy, Polska

06:15 Słowo na niedzielę
06:25 Podróże z historią 
07:05 M jak miłość (1304) serial 
08:05 Kleopatro, do dzieła komedia

kostiumowa, Wielka Brytania  
09:45 Ukryte skarby: Mumia egipska

i śląska perła gotyku  
10:25 Rodzinne oglądanie: Jak

zbudować planetę (1/2) film
dokumentalny, Wielka Brytania  

11:25 Makłowicz w podróży: Madera
- Funchal magazyn

12:05 Gwiazdy w południe: Łowcy
skalpów western, USA 1968

14:00 Familiada teleturniej
14:40 Sonda 2 (55) program

popularnonaukowy
15:20 Na dobre i na złe: Solidarność

matek (673) serial 
16:20 Na sygnale: Dr Hans  serial 
16:50 Pierwsza randka reality show
18:00 Panorama 
18:35 Sport telegram  
18:40 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl: Daj żonie palec...!

(203) serial 
19:30 Rodzinka.pl: Lepiej dobrze żyć

z teściową (204) serial 
20:05 Kowboj z Szanghaju western

komediowy, USA 2000
22:10 Świadek thriller, Francja 2014
23:45 Duet fortepianowy: Leszek

Możdżer - Gloria Campaner
(ENTER Enea Festival 2017)
koncert

00:50 Ambassada komedia, Polska 

05:00 Disco gramy program
muzyczny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Jeźdźcy smoków (18) serial 
08:15 Scooby-Doo i Brygada

Detektywów (7) serial 
08:45 Jeźdźcy smoków na końcu

świata (38) serial 
09:15 Przygody Kota w Butach (3)

serial 
09:45 Kubuś i Hefalumpy film

animowany, USA 2005
11:15 Szalone wakacje na kółkach

film familijny, Niemcy/Wielka
Brytania/USA 2006

13:20 Tajemnica Zielonego Królestwa
film animowany, USA 2013

15:30 Ostatnie wakacje komedia,
USA 2006

17:50 Nasz nowy dom (83) reality
show

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (337)

serial 
20:05 Kabaretobranie 2016 - 8.

Zielonogórska Noc
Kabaretowa rozrywka

22:05 Ciacho komedia, Polska 2010
00:45 Pojutrze dramat katastroficzny,

USA 2004 

TVN7 Puls
05:20 Ukryta prawda (339) serial 

06:20 Szpital (129) serial 

07:15 Sąd rodzinny: Wyrodny brat

(62) serial 

08:15 Dr House 7 (15/23) serial 

09:15 Brzydula (25) serial 

09:45 Brzydula (26) serial 

10:20 Mango telezakupy

11:55 Ukryta prawda (340) serial 

12:55 Sąd rodzinny: Piłkarz (63)

serial 

13:55 Sędzia Anna Maria

Wesołowska (303) serial 

14:55 Szpital (130) serial 

15:55 Chirurdzy 2 (16) serial 

16:55 Dr House 7 (16/23) serial 

17:55 Brzydula (27) serial 

18:30 Brzydula (28) serial 

19:00 Ukryta prawda (341) serial 

20:00 Batman i Robin film

przygodowy, USA 1997

22:40 Wyborcze jaja komedia, USA

2012

00:25 Masters of Sex 2 (1/12) serial 

06:00 To moje życie! (98) telenowela
07:00 Kobra - oddział specjalny:

Polowanie (5) serial 
08:00 Rewir (9/20) serial 
09:00 Napisała: Morderstwo: Lekarz

rodzinny (11/22) serial 
10:00 Napisała: Morderstwo:

Podejrzany o morderstwo
(12/22) serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny:

Nieczysta gra (6) serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Zdrada (9) serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Siła wyższa (11) serial 
13:50 Zbuntowany anioł (143)

telenowela
14:50 Zbuntowany anioł (144)

telenowela
15:45 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Strategia wyjścia (13) serial 
16:40 Rewir (10/20) serial 
17:40 Gwiazdy lombardu 16 (401)

reality show
18:00 Gwiazdy lombardu 16 (402)

reality show
18:30 Gwiazdy lombardu 10 (181)

reality show
19:00 Gwiazdy lombardu 10 (182)

reality show
19:30 Gwiazdy lombardu 10 (183)

reality show
20:00 2012 film katastroficzny,

Kanada/USA 2009
23:00 Żądza śmierci film sensacyjny,

Rosja/Kanada/USA 2009 

TVN TV 4 TVN7 Puls
05:35 Mango telezakupy
07:45 Kobieta na krańcu świata:

Bhutan. Królestwo szczęścia
(5) serial dokumentalny

08:20 Spotkanie ze smakiem (12)
magazyn 

08:30 Dzień Dobry Wakacje (17)
magazyn

11:00 Na Wspólnej (2528) serial 
11:25 Na Wspólnej (2529) serial 
11:50 Na Wspólnej (2530) serial 
12:15 Na Wspólnej (2531) serial 
12:45 Agent - Gwiazdy (11) reality

show
13:45 Złodzieje (3) magazyn

poradnikowy
14:25 Złodzieje (4) magazyn

poradnikowy
15:10 Mamy Cię! (13-ost.) rozrywka
16:30 Kobieta na krańcu świata:

Nigeria. Gwiazda Nollywood
(3) serial dokumentalny

17:00 Projekt Lady (10) reality show
17:55 Top of the Top Festival - Sopot

2017 reportaż
18:00 Kuchenne rewolucje: Wałcz,

Blue Moon (6) rozrywka
19:00 Fakty 
19:25 Top of the Top Festival - Sopot

2017 reportaż
19:30 Sport magazyn sportowy
19:40 Pogoda 
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Top of the Top Festival - Sopot

2017: #idance ... Morze
przebojów koncert

00:00 Plan gry komedia, USA 2007 

TVN
05:20 Uwaga! magazyn reporterów
05:45 Mango telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie (5)

magazyn ogrodniczy 
08:25 Akademia ogrodnika (32/52)

magazyn ogrodniczy
08:30 Dzień Dobry Wakacje (18)

magazyn
11:00 Dom marzeń (10) reality show
12:00 Co za tydzień 
12:45 Belle Epoque (10-ost.) serial 
13:45 Akademia policyjna: Operacja

„Chaos” komedia, USA 1989
15:35 Plan gry komedia, USA 2007
17:50 Gotowi na sezon (12) rozrywka
18:00 Ugotowani (4) program

kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty 
19:25 Sport magazyn sportowy
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Jack Reacher film sensacyjny,

USA 2012
22:45 Ninja dramat sensacyjny, USA

2009
00:30 Niezwykłe przypadki medyczne

(3/8) reality show 

06:00 Światowe rekordy Guinnessa
(10) rozrywka

07:00 Klub przyjaciół Myszki Miki
(18) serial 

07:30 Kacper i przyjaciele (26) serial 
08:00 Klub przyjaciół Myszki Miki

(21) serial 
08:30 Kacper i przyjaciele (29) serial 
09:00 Kacper i przyjaciele (30) serial 
09:30 Psu-braty film familijny,

Kanada 2013
11:10 Policjantki i Policjanci (285)

serial 
12:10 Policjantki i Policjanci (286)

serial 
13:10 Policjantki i Policjanci (287)

serial 
14:15 STOP Drogówka magazyn

policyjny
15:20 Irlandzkie szczęście film

przygodowy, USA 2001
17:00 Okrążenie komedia,

Kanada/USA 2008
19:00 Galileo (614) program

popularnonaukowy
20:00 Policjantki i Policjanci (288)

serial 
21:00 Policjantki i Policjanci (289)

serial 
22:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (93) serial 
23:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (94) serial 
00:00 Wezwani horror, Hiszpania

2009 

06:00 Ukryta prawda (340) serial 
07:05 Mango telezakupy
09:10 Dr House 7 (15/23) serial 
10:10 Wojny magazynowe - Teksas 3

(4/11) reality show
10:40 Wojny magazynowe - Teksas 3

(5/11) reality show
11:15 Remontowy biznes braci Scott

2 (12) serial dokumentalny
12:15 Remontowy biznes braci Scott

2 (13) serial dokumentalny
13:15 Brzydula (21) serial 
13:50 Brzydula (22) serial 
14:25 Brzydula (23) serial 
15:00 Brzydula (24) serial 
15:35 Niedźwiedzie film

dokumentalny, USA 2014
17:15 Scooby-Doo komedia

przygodowa, Australia/USA
2002

19:00 Komediowa sobota: Podróż
przedślubna komedia
romantyczna, USA 1999

21:20 Komediowa sobota: Mroczne
cienie czarna komedia, USA
2012

23:45 Krwawa jazda horror,
Luksemburg/Wielka Brytania
2003 

05:55 Niesamowite!: Podwójne życie
studentki (21/25) serial
dokumentalny

06:25 Niesamowite!: Szczęśliwa
wdowa (22/25) serial
dokumentalny

07:00 Taki jest świat 3 (20) 
07:50 Co ludzie powiedzą?: Piknik

nad rzeką (4) serial 
08:30 Co ludzie powiedzą?: Urodziny

Ryszarda (5) serial 
09:05 Co ludzie powiedzą?: Licytacja

(6) serial 
09:50 13 posterunek 2 (32) serial 
10:30 Skorpion (17/22) serial 
11:20 Skorpion (18/22) serial 
12:25 Bibliotekarz 2: Tajemnice

kopalni króla Salomona film
przygodowy, USA 2006

14:10 Ace Ventura: Zew natury
komedia, USA 1995

16:15 19. Mazurska Noc Kabaretowa
rozrywka

18:00 Jurassic Park 3 film
przygodowy, USA 2001

20:00 Mocne sobotnie kino: Na
krawędzi film sensacyjny,
Francja/Włochy/USA 1993

22:15 Maczeta film sensacyjny, USA
2010

00:20 Piła 5 horror, Kanada/USA 

Niedziela, 20 sierpnia
TV 4 TVN7 Puls

06:00 Światowe rekordy Guinnessa
(11) rozrywka

07:00 Klub przyjaciół Myszki Miki
(19) serial 

07:30 Kacper i przyjaciele (27) serial 
08:00 Klub przyjaciół Myszki Miki

(22) serial 
08:30 Kacper i przyjaciele (31) serial 
09:00 Kacper i przyjaciele (28) serial 
09:30 Garfield Show serial 
09:45 Irlandzkie szczęście film

przygodowy, USA 2001
11:30 Galileo (613) program

popularnonaukowy
12:30 Galileo (614) program

popularnonaukowy
13:35 Przeznaczenie Wikinga film

przygodowy,
Kanada/Bułgaria/USA 2014

15:30 Tornado zagłady (1/2) film
katastroficzny, USA 2004

17:20 Tornado zagłady (2-ost.) film
katastroficzny, USA 2004

19:00 Galileo (615) program
popularnonaukowy

20:00 Król wikingów film fantasy,
Malezja/USA 2013

22:20 Ip Man: Ostatnia walka dramat
biograficzny, Hongkong 2013

00:30 STOP Drogówka magazyn
policyjny 

05:45 Ukryta prawda (341) serial 

06:45 Mango telezakupy

08:50 Dr House 7 (16/23) serial 

09:50 Wojny magazynowe - Teksas 3

(6/11) reality show

10:20 Wojny magazynowe - Teksas 3

(7/11) reality show

10:50 Remontowy biznes braci Scott

2 (14) serial dokumentalny

11:50 Remontowy biznes braci Scott

2 (15) serial dokumentalny

12:50 Brzydula (25) serial 

13:25 Brzydula (26) serial 

14:00 Brzydula (27) serial 

14:30 Brzydula (28) serial 

15:05 Chisum western, USA 1970

17:30 Batman i Robin film

przygodowy, USA 1997

20:00 Superseans: Wykonać wyrok

film sensacyjny, Kanada/USA

1990

21:55 Czysty Geniusz (11) serial

medyczny

22:55 Śmiertelna wyliczanka thriller,

USA 2002 

06:00 Taki jest świat 3 (20) 
06:50 Co ludzie powiedzą?:

Przedstawienie (7) serial 
07:25 Co ludzie powiedzą?: Przyjęcie

u Violety (8) serial 
08:05 Co ludzie powiedzą?: Rolls

Royce (9) serial 
08:40 13 posterunek 2 (32) serial 
09:20 13 posterunek 2 (34) serial 
10:00 13 posterunek 2 (35) serial 
10:40 Ale numer! 2 (6) rozrywka
11:10 Wojciech Cejrowski. Boso -

Teksas: Safari na rancho (9)
serial dokumentalny

11:45 Wojciech Cejrowski. Boso -
Ziemia Święta: Stara
Jerozolima (1/8) serial
dokumentalny

12:15 Wojciech Cejrowski. Boso -
Ziemia Święta: Arabski kupiec
(2/8) serial dokumentalny

12:55 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Stoliczku, nakryj się
baśń filmowa, Niemcy 2008

14:05 Jurassic Park 3 film
przygodowy, USA 2001

16:05 Matylda komedia, USA 1996
18:00 Blondynka w koszarach

komedia, USA 2008
20:00 Niedziela z gwiazdami:

Protektor dramat sensacyjny,
USA 2012

21:55 2012 film katastroficzny,
Kanada/USA 2009 

II

Sobota, 19 sierpnia



Âroda, 23 sierpnia
TVN7 Puls

05:20 Ukryta prawda (343) serial 
06:20 Szpital (132) serial 
07:15 Sąd rodzinny: Frajer (65) serial 
08:15 Dr House 7 (18/23) serial 
09:15 Brzydula (31) serial 
09:45 Brzydula (32) serial 
10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda (343) serial 
12:55 Sąd rodzinny: Skacząc po

dachach (66) serial 
13:55 Sędzia Anna Maria

Wesołowska (306) serial 
14:55 Szpital (133) serial 
15:55 Chirurdzy 2 (19) serial 
16:55 Dr House 7 (19/23) serial 
17:55 Brzydula (33) serial 
18:30 Brzydula (34) serial 
19:00 Ukryta prawda (344) serial 
20:00 Dobre kino: Bez granic

melodramat, Niemcy/USA
2003

22:45 Magazyn UEFA Champions
League (3/9) magazyn
piłkarski

23:50 Sprawa O.J. Simpsona: Taśmy
prawdy film dokumentalny,
USA 2015 

06:00 To moje życie! (101)
telenowela

07:00 Kobra - oddział specjalny:

Alarm pożarowy (8) serial 
08:00 Rewir (12/20) serial 
09:00 Napisała: Morderstwo: Kto

zabił J.B. Fletcher? (14/22)
serial 

10:00 Napisała: Morderstwo:

Poborca w akcji (15/22) serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny:

Ogień na autostradzie (9)
serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 3:
Obserwatorzy (12) serial 

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 3:
Partnerzy (14) serial 

13:50 Zbuntowany anioł (149)
telenowela

14:50 Zbuntowany anioł (150)
telenowela

15:45 Agenci NCIS: Los Angeles 3:
Agentka Kensi Blye, część 1.
(16) serial 

16:40 Rewir (13/20) serial 
17:40 Gwiazdy lombardu reality show
20:00 Resident Evil: Zagłada horror,

Francja/Niemcy/Australia/USA
2007

21:55 Next thriller SF, USA 2007
23:50 Purpurowe rzeki thriller,

Francja 2000 

TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN
05:05 Telezakupy
05:45 Dr Quinn 4 (23/28) serial 
06:40 Natura w Jedynce  
07:40 Podmuch energii cykl reportaży
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Elif (74) serial 
09:35 Wspaniałe stulecie (158) serial 
10:35 Dr Quinn 4 (24/28) serial 
11:25 Obserwator cykl reportaży
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Hodowla roślin magazyn  
12:55 Natura w Jedynce 
14:00 Elif (75) serial 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa 
15:45 Lista przebojów Jedynki  
15:55 Czas honoru: Za murem serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisariat telenowela  
17:55 Jaka to melodia? teleturniej  
18:40 Zraniona miłość (70) serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport magazyn sportowy
20:10 Pogoda 
20:20 W pułapce kłamstw thriller,

Kanada 2016
22:00 El Príncipe - dzielnica zła  serial 
22:55 Defilada zwycięzców film

dokumentalny, Polska 2007
23:55 Palimpsest thriller, Polska 2006 

06:00 Rodzinka.pl: Dorastanie  serial 
06:35 Pożyteczni.pl magazyn
07:05 M jak miłość (105) 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
10:50 Barwy szczęścia (1681) serial 
11:30 Na dobre i na złe: Godzina zero

(437) serial 
12:30 Tysiąc i jedna noc  serial 
13:20 Na sygnale (24) serial 
13:50 Włoska kuchnia jak u babci:

Montefalco (6/13) magazyn
14:20 Afryka od kuchni serial dok.
14:50 M jak miłość (1304) serial 
15:50 Zmiennicy: Spotkania z Temidą

(13/15) serial 
17:05 Cena miłości (108/114) serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram magazyn

sportowy
18:35 Pogoda 
18:45 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1681) serial 
20:05 Barwy szczęścia (1682) serial 
20:40 Na sygnale: Zła kobieta (147)

serial 
21:20 Piękna i szalona dramat

obyczajowy, USA 2001
23:10 Bal maturalny komedia, USA 

05:00 Disco gramy program
muzyczny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:50 Trudne sprawy (176) serial 
08:50 Malanowski i partnerzy (638)

serial 
09:20 Malanowski i partnerzy (639)

serial 
09:50 Dzień, który zmienił moje życie

(3) serial 
10:50 Małolaty (51) serial 
11:50 Na ratunek 112 (101) serial 
12:20 Na ratunek 112 (102) serial 
12:50 Trudne sprawy (307) serial 
13:50 Słoiki (51) serial 
14:50 Dlaczego ja? (720) serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn

reporterów
16:40 Gliniarze (2) serial 
17:40 Trudne sprawy (235) serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (340)

serial 
20:05 Świat według Kiepskich (515)

serial 
20:40 Nie zadzieraj z fryzjerem

komedia, USA 2008
23:00 To nie jest kolejna komedia dla

kretynów komedia, USA 2001
00:55 Bruno komedia, USA 2009 

05:35 Uwaga! magazyn reporterów
06:05 Mango telezakupy
07:10 W-11 - Wydział Śledczy:

Trudna dziewczyna   serial 
07:50 Doradca smaku: Ciasto

drożdżowe z malinami i białą
czekoladą (20) magazyn

08:00 19+ (106) serial 
08:35 Druga szansa (6) serial 
09:35 Kuchenne rewolucje: Restauracja

Relax, Chełm (5) rozrywka
10:35 Ukryta prawda (496) serial 
11:35 Szpital (382) serial 
12:35 Kryminalni: Łowcy dusz  serial 
13:40 W-11 - Wydział Śledczy: Mój

synek (1015) serial 
14:20 W-11 - Wydział Śledczy:

Klawisz (1017) serial 
15:00 Kuchenne rewolucje: Zielonki,

Bistro Obora (13) rozrywka
16:00 Szkoła (239) serial 
17:00 Ukryta prawda (497) serial 
18:00 Szpital (383) serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport magazyn sportowy
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku: Domowy

chleb z masłem ziołowym  
20:15 Na Wspólnej (2534) serial 
20:55 Dom marzeń (11) reality show
21:55 Dzień zagłady film

katastroficzny, USA 1998
00:25 Kuba Wojewódzki: Karol

Strasburger, Aleksandra
Hamkało (10) talk-show 

06:00 Niegrzeczny pies (3) rozrywka
07:00 Klub przyjaciół Myszki Miki

(22) serial 
07:30 Kacper i przyjaciele (31) serial 
08:00 Klub przyjaciół Myszki Miki

(25) serial 
08:30 Kacper i przyjaciele (34) serial 
09:00 Niegrzeczny pies (4) rozrywka
10:00 Twoja na zawsze (113) serial 
11:00 Detektywi w akcji (44) serial 
12:00 Detektywi w akcji (133) serial 
13:00 Policjantki i Policjanci (291)

serial 
14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny
15:00 Dom nie do poznania (14)

reality show
16:00 Twoja na zawsze (114) serial 
17:00 Hawaje 5-0 (19) serial 
18:00 Detektywi w akcji (45) serial 
19:00 Policjantki i Policjanci (292)

serial 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (97) serial 
21:00 Dom w głębi lasu horror, USA

2011
23:05 Śmierć na 1000 sposobów (5)

serial dokumentalny
23:35 Śmierć na 1000 sposobów (6)

serial dokumentalny
00:00 Spadkobiercy (58) rozrywka 

POLSATTVP 1 TVP 2
05:45 Dr Quinn 4 (21/28) serial 
06:40 BBC w Jedynce  
07:35 Podmuch energii cykl reportaży
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Elif (72) serial 
09:35 Wspaniałe stulecie (156) serial 
10:35 Dr Quinn 4 (22/28) serial 
11:30 Z ciemności - zobaczyć świat

(10) serial dokumentalny
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif (73) serial 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa  
15:50 Lista przebojów Jedynki  
15:55 Czas honoru: Spotkania serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisariat: Damski bokser

(29) telenowela dokumentalna
17:55 Jaka to melodia? teleturniej  
18:40 Zraniona miłość (68) serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport  
20:05 Jeździectwo: Mistrzostwa

Europy we wszechstronnym
konkursie konia wierzchowego  

20:10 Pogoda 
20:20 Zakazany Bóg dramat  
22:45 Gol Ekstra magazyn piłkarski
23:25 Komisja morderstw: Trzecie

jest przerażenie   serial 

06:05 Rodzinka.pl: Walentynki serial 
06:35 Mam przepis na pielgrzymowanie

cykl dokumentalny
07:05 M jak miłość (103) 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
10:50 Barwy szczęścia (1679) serial 
11:25 Na dobre i na złe: Klątwa

faraona (435) serial 
12:30 Tysiąc i jedna noc serial 
13:20 Na sygnale (22) serial 
13:50 Jak zbudować planetę  
14:55 M jak miłość (1302) serial 
15:55 Rodzinka.pl: Pogadajmy o

facetach (205) serial 
16:30 Rodzinka.pl: Trzymaj się za

portfel! (206) serial 
17:05 Cena miłości (106/114) serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1679) serial 
20:05 Barwy szczęścia (1680) serial 
20:40 Na sygnale: Pomyłka  serial 
21:20 Komedie po polsku: Pułkownik

Kwiatkowski komediodramat,
Polska 1995

23:35 Czy świat oszalał?: Trzecia
wojna - wybór strategii film
dokumentalny, Wielka Brytania 

00:40 Rodzinka.pl serial 

05:00 Disco gramy program
muzyczny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:50 Trudne sprawy (174) serial 
08:50 Malanowski i partnerzy (634)

serial 
09:20 Malanowski i partnerzy (635)

serial 
09:50 Dzień, który zmienił moje życie

(1/100) serial 
10:50 Małolaty (49) serial 
11:50 Na ratunek 112 (97) serial 
12:20 Na ratunek 112 (98) serial 
12:50 Trudne sprawy (305) serial 
13:50 Słoiki (49) serial 
14:50 Dlaczego ja? (718) serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn

reporterów
16:40 Gliniarze (110) serial 
17:40 Trudne sprawy (233) serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (338)

serial 
20:05 Megahit: Pojutrze dramat

katastroficzny, USA 2004
22:45 W cywilu 4 - ruchomy cel film

sensacyjny, USA 2015
00:45 Szklana pułapka 3 film

sensacyjny, USA 1995 

TVN
05:40 Uwaga! magazyn reporterów
06:05 Mango telezakupy
07:10 W-11 - Wydział Śledczy: Bez

przebaczenia (995) serial 
07:50 Gotowi na sezon (12) rozrywka
08:00 19+ (104) serial 
08:35 Druga szansa (4) serial 
09:35 Kuchenne rewolucje: Restauracja

Do Syta, Łódź (2) rozrywka
10:35 Ukryta prawda (494) serial 
11:35 Szpital (380) serial 
12:35 Kryminalni: Tajemnica Julii

Małeckiej (10) serial 
13:40 W-11 - Wydział Śledczy:

Marzenie o szczęśliwej rodzinie
(1001) serial 

14:20 W-11 - Wydział Śledczy:
Pokochaj mnie (1004) serial 

15:00 Kuchenne rewolucje: Bielsko-
Biała. Relaks (11) rozrywka

16:00 Szkoła (237) serial 
17:00 Ukryta prawda (495) serial 
18:00 Szpital (381) serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport magazyn sportowy
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku: Wytrawna

jaglanka z kurczakiem magazyn
20:15 Na Wspólnej (2532) serial 
20:55 Projekt Lady (11) reality show
21:55 Niezwykłe przypadki medyczne

reality show
22:55 Żony Hollywood (11) rozrywka
23:55 Indiana Jones i ostatnia

krucjata film przygodowy, USA 

Poniedziałek, 21 sierpnia
TV 4 TVN7 Puls

06:00 Niegrzeczny pies (1) rozrywka
07:00 Klub przyjaciół Myszki Miki

(20) serial 
07:30 Kacper i przyjaciele (29) serial 
08:00 Klub przyjaciół Myszki Miki

(23) serial 
08:30 Kacper i przyjaciele (32) serial 
09:00 Niegrzeczny pies (2) rozrywka
10:00 Twoja na zawsze (111) serial 
11:00 Detektywi w akcji (42) serial 
12:00 Detektywi w akcji (131) serial 
13:00 Policjantki i Policjanci (289)

serial 
14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny
15:00 Dom nie do poznania (12)

reality show
16:00 Twoja na zawsze (112) serial 
17:00 Hawaje 5-0 (17) serial 
18:00 Detektywi w akcji (43) serial 
19:00 Policjantki i Policjanci (290)

serial 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (95) serial 
21:00 Śmierć na 1000 sposobów (3)

serial dokumentalny
21:30 Śmierć na 1000 sposobów (4)

serial dokumentalny
22:00 Galileo (614) program

popularnonaukowy
23:00 Galileo (615) program

popularnonaukowy
00:00 Spadkobiercy (56) rozrywka 

05:20 Ukryta prawda (342) serial 

06:20 Szpital (130) serial 

07:15 Sąd rodzinny: Piłkarz (63)

serial 

08:15 Dr House 7 (16/23) serial 

09:15 Brzydula (27) serial 

09:45 Brzydula (28) serial 

10:20 Mango telezakupy

11:55 Ukryta prawda (341) serial 

12:55 Sąd rodzinny: Gdzie jest

Paulina (64) serial 

13:55 Sędzia Anna Maria

Wesołowska (304) serial 

14:55 Szpital (131) serial 

15:55 Chirurdzy 2 (17) serial 

16:55 Dr House 7 (17/23) serial 

17:55 Brzydula (29) serial 

18:30 Brzydula (30) serial 

19:00 Ukryta prawda (342) serial 

20:00 Los numeros komedia

kryminalna, Polska 2011

21:40 Lista klientów 2 (4) serial 

22:40 Masters of Sex 2 (2/12) serial 

23:55 Świadek dramat sensacyjny,

USA 1985 

06:00 To moje życie! (99) telenowela
07:00 Kobra - oddział specjalny:

Nieczysta gra (6) serial 
08:00 Rewir (10/20) serial 
09:00 Napisała: Morderstwo:

Podejrzany o morderstwo
(12/22) serial 

10:00 Napisała: Morderstwo:

Wykroczenie drogowe (13/22)
serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny:

Wybuch (7) serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Dług (10) serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Obserwatorzy (12) serial 
13:50 Zbuntowany anioł (145)

telenowela
14:50 Zbuntowany anioł (146)

telenowela
15:45 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Partnerzy (14) serial 
16:40 Rewir (11/20) serial 
17:40 Gwiazdy lombardu 16 (403)

reality show
18:00 Gwiazdy lombardu
16: Best Of - On the Road (406)

reality show
18:30 Gwiazdy lombardu reality show
20:00 Quest film sensacyjny,

Kanada/USA 1996
21:55 Na krawędzi film sensacyjny,

Francja/Włochy/USA 1993
00:15 Gothika thriller, USA 2003 

III

Wtorek 22 sierpnia
TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN

05:45 Dr Quinn 4 (22/28) serial 
06:40 Natura w Jedynce  
07:40 Podmuch energii cykl reportaży
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Elif (73) serial 
09:35 Wspaniałe stulecie (157) serial 
10:35 Dr Quinn 4 (97) serial 
11:30 Obserwator 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca: LEADER - turystyka

na obszarach wiejskich magazyn
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif (74) serial 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa  
15:45 Lista przebojów Jedynki  
15:55 Czas honoru  serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisariat: Szalone dziewczyny

(30) telenowela dokumentalna
17:55 Jaka to melodia? teleturniej  
18:40 Zraniona miłość (69) serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport magazyn sportowy
20:10 Pogoda 
20:20 Rozdarte serca  serial 
22:15 El Príncipe - dzielnica zła serial 
23:15 Warszawa. Zmartwychwstałe

miasto film dokumentalny, 
00:10 Z ciemności - zobaczyć świat

06:00 Rodzinka.pl: Komunia  serial 
06:35 Dla Boga i ludzi reportaż
07:05 M jak miłość (104) 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
10:50 Barwy szczęścia (1680) serial 
11:30 Na dobre i na złe: Bez

znieczulenia (436) serial 
12:30 Tysiąc i jedna noc  serial 
13:20 Na sygnale (23) serial 
13:50 Włoska kuchnia jak u babci:

Sant’Angelo in Colle magazyn
14:20 Afryka od kuchni serial dok..
14:50 M jak miłość (1303) serial 
15:50 Zmiennicy: Obywatel Monte

Christo (12/15) serial 
17:05 Cena miłości (107/114) serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1680) serial 
20:05 Barwy szczęścia (1681) serial 
20:40 Na sygnale: Opowiem ci bajkę

(146) serial 
21:20 Bal maturalny komedia, USA  
23:15 Świat bez fikcji: YouTube’owa

rewolucja film dokumentalny,
Wielka Brytania 2015

00:10 Pułkownik Kwiatkowski
komediodramat, Polska 1995 

05:00 Disco gramy program
muzyczny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:50 Trudne sprawy (175) serial 
08:50 Malanowski i partnerzy (636)

serial 
09:20 Malanowski i partnerzy (637)

serial 
09:50 Dzień, który zmienił moje życie

(2) serial 
10:50 Małolaty (50) serial 
11:50 Na ratunek 112 (99) serial 
12:20 Na ratunek 112 (100) serial 
12:50 Trudne sprawy (306) serial 
13:50 Słoiki (50) serial 
14:50 Dlaczego ja? (719) serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn

reporterów
16:40 Gliniarze (1) serial 
17:40 Trudne sprawy (234) serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (339)

serial 
20:10 Szklana pułapka 3 film

sensacyjny, USA 1995
22:55 Arbitraż thriller, USA 2012 

05:35 Uwaga! magazyn reporterów
06:05 Mango telezakupy
07:10 W-11 - Wydział Śledczy:

Pokochaj mnie (1004) serial 
07:50 Doradca smaku: Wytrawna

jaglanka z kurczakiem  
08:00 19+ (105) serial 
08:35 Druga szansa (5) serial 
09:35 Kuchenne rewolucje: Karczma

Sielska Zagroda, Nowy Dwór
Gdański (4) rozrywka

10:35 Ukryta prawda (495) serial 
11:35 Szpital (381) serial 
12:35 Kryminalni: Egzekucja  serial 
13:40 W-11 - Wydział Śledczy:

Przeklęty dom (1011) serial 
14:20 W-11 - Wydział Śledczy:

Trudna dziewczyna  serial 
15:00 Kuchenne rewolucje: Gubin,

Gospoda (12) rozrywka
16:00 Szkoła (238) serial 
17:00 Ukryta prawda (496) serial 
18:00 Szpital (382) serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport magazyn sportowy
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku: Ciasto

drożdżowe z malinami i białą
czekoladą (20) magazyn

20:15 Na Wspólnej (2533) serial 
20:55 Jestem legendą film SF,

Australia/USA 2007
23:00 Jack Reacher film sensacyjny,

USA 2012 

06:00 Niegrzeczny pies (2) rozrywka
07:00 Klub przyjaciół Myszki Miki

(21) serial 
07:30 Kacper i przyjaciele (30) serial 
08:00 Klub przyjaciół Myszki Miki

(24) serial 
08:30 Kacper i przyjaciele (33) serial 
09:00 Niegrzeczny pies (3) rozrywka
10:00 Twoja na zawsze (112) serial 
11:00 Detektywi w akcji (43) serial 
12:00 Detektywi w akcji (132) serial 
13:00 Policjantki i Policjanci (290)

serial 
14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny
15:00 Dom nie do poznania (13)

reality show
16:00 Twoja na zawsze (113) serial 
17:00 Hawaje 5-0 (18) serial 
18:00 Detektywi w akcji (44) serial 
19:00 Policjantki i Policjanci (291)

serial 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (96) serial 
21:00 Saga: Przekleństwo Cienia film

fantasy, USA 2013
23:10 Śmierć na 1000 sposobów (3)

serial dokumentalny
23:40 Śmierć na 1000 sposobów (4)

serial dokumentalny
00:05 Spadkobiercy (57) rozrywka 

TVN7 Puls
05:30 Szpital (131) serial 
06:30 W-11 - Wydział Śledczy (1155)

serial 
07:15 Sąd rodzinny: Gdzie jest

Paulina (64) serial 
08:15 Dr House 7 (17/23) serial 
09:15 Brzydula (29) serial 
09:45 Brzydula (30) serial 
10:20 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda (342) serial 
12:55 Sąd rodzinny: Frajer (65) serial 
13:55 Sędzia Anna Maria

Wesołowska (305) serial 
14:55 Szpital (132) serial 
15:55 Chirurdzy 2 (18) serial 
16:55 Dr House 7 (18/23) serial 
17:55 Brzydula (31) serial 
18:30 Brzydula (32) serial 
19:00 Ukryta prawda (343) serial 
20:00 Sensacyjny wtorek: Śmiertelna

wyliczanka thriller, USA 2002
22:35 Kino oldschool: 48 godzin

komedia sensacyjna, USA
1982

00:30 Czysty Geniusz (11) serial
medyczny 

06:00 To moje życie! (100)
telenowela

07:00 Kobra - oddział specjalny:

Wybuch (7) serial 
08:00 Rewir (11/20) serial 
09:00 Napisała: Morderstwo:

Wykroczenie drogowe (13/22)
serial 

10:00 Napisała: Morderstwo: Kto
zabił J.B. Fletcher? (14/22)
serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny:

Alarm pożarowy (8) serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Siła wyższa (11) serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Strategia wyjścia (13) serial 
13:50 Zbuntowany anioł (147)

telenowela
14:50 Zbuntowany anioł (148)

telenowela
15:45 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Sprawa kameleona (15) serial 
16:40 Rewir (12/20) serial 
17:40 Gwiazdy lombardu reality show
20:00 Leon zawodowiec dramat

sensacyjny, Francja/USA 1994
22:40 Purpurowe rzeki thriller,

Francja 2000
00:50 Zobacz to!: Ale numer! 2 (9)

rozrywka 
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Przy znam, że je steś dla mnie
swe go ro dza ju fe no me nem. Za nim
uka za ła się Two ja de biu tanc ka pły -
ta, za pre zen to wa łeś za le d wie trzy
nu me ry, któ re mia ły już wte dy mi lio -
no we od sło ny na You Tu be. Na Two -
ich kon cer tach po ja wia ją się tłu my
lu dzi, któ rzy na wet zna ją tek sty
Two ich pio se nek. Jak to się ro bi?

- Cześć, tu Sła wo mir. Bar dzo mi ło
mi to sły szeć. To praw da, sto ją za mną
po tęż ni fa ni. I to wła ści wie oni da li mi
moż li wość na gra nia tej pły ty. Spo rą za -
słu gą jej uka za nia się jest zna ny in ter ne -
to wy pro jekt "wspie ram to". Wśród na -
gród, któ re moż na by ło na nim zdo być,
wspie ra jąc wy da nie al bu mu, by ło pi cie
wód ki ze Sła wo mi rem (śmiech). Prze -
mie rzy łem nie mal ca łą Pol skę, pi jąc ze
swo imi fa na mi i jesz cze tro chę fla szek mi

zo sta ło (śmiech). Dzię ki te mu, za nim
pły ta się uka za ła, już sprze da ła się w bli -
sko ty sięcz nym na kła dzie. A skąd suk ces?
My ślę, że Sła wo mir i rock po lo jest po -
wro tem do me lo dyj nych pio se nek, do
któ rych do kła da my na sze, spe cy ficz ne
po czu cie hu mo ru. Do peł nie niem jest
oczy wi ście mój ze spół, któ ry two rzą czo -
ło wi mu zy cy, gra ją cy na co dzień z Ma ry -
lą Ro do wicz, Edy tą Gór niak, Miet kiem
Szcze śnia kiem. Oni są gwa ran tem wy so -
kie go po zio mu mu zycz ne go.

Nie sa mo wi te jest rów nież to, że
za nim uka zał się al bum, już zdą ży łeś
wy stą pić na fe sti wa lu w So po cie, o
udział w któ rym za bie ga ją naj więk -
sze gwiaz dy.

- To praw da. Rze czy wi ście jest to ty -
po wy "ame ri can dre am", któ ry jak się
oka zu je, mo że speł nić się tak że w na szej

oj czyź nie. Przy wio złem tę men tal ność
wła śnie z No we go Jor ku. Słu chaj cie, na -
praw dę się da. Po la cy ma ją ogrom ne po -
czu cie hu mo ru. Cze go do wo dem jest
mój udział w pro gra mach "Ta niec z
gwiaz da mi" i "Two ja twarz brzmi zna jo -
mo" oraz to jak wy so ko uda ło mi się w
nich do trzeć.

Nie daw no ktoś po rów nał Cię do
jed ne go z mo ich ulu bio nych wy ko -
naw ców. Na pi sał, że la ta 80. XX
wie ku na le ża ły do Fran ka Ki mo no, a
obec ne do Sła wo mi ra.

- To bar dzo mi łe. Piotr Fron czew ski
stwo rzył w tam tym cza sie wspa nia łą kre -
ację. No i prze cież prze bo je Fran ka śpie -
wa ne i gra ne są do dziś. My ślę, że jed nak
pro fe sjo nal ne przy go to wa nie ar ty stycz ne
jest waż ne. Sam uczy łem się wo ka lu już
od ósme go ro ku ży cia. Te raz wy ko rzy -

Mundur, sutanna i... szlafrok
Rozmowa ze SŁAWOMIREM ZAPAŁĄ
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stu ję to do świad cze nie. Tak że ak tor skie,
któ re przy da je się z ko lei przy re ali za cji
te le dy sków.

Sam je re ży se ru jesz?
- Oczy wi ście, ra zem z żo ną, któ ra

rów nież w nich wy stę pu je. Sła wo mir
skła da się z dwóch nóg. I jed ną z nich, na -
wet moc niej stą pa ją ca po zie mi, jest wła -
śnie mo ja żo na Kaj ra. Ja mam po pu lar -
ność, a ona za bie ra mi wszyst kie pie nią -
dze. Ta ki ma my po dział (śmiech).

Wspo mnia łeś wcze śniej o swo im
po by cie w Sta nach Zjed no czo nych...

- Po je cha łem tam na za pro sze nie Ro -
ber ta Wil so na, re ży se ra, któ ry re ali zo wał
ope ry m.in. w Te atrze Wiel kim w War -
sza wie. Wy bie rał so bie mło dych i zdol -
nych lu dzi z ca łe go świa ta i za pra szał na
warsz ta ty do Sta nów.

To ja kim cu dem wy brał Cie bie?
- No wi dzisz. Wi dać mia łem w so bie

to "coś" (uśmiech). Pew nie doj rzał we
mnie nie do szli fo wa ny dia ment. Za pro sił
mnie do stwo rzo ne go przez sie bie The
Wa ter mill Cen ter. Mia łem opła co ny
prze lot, do dys po zy cji dom, sa mo chód.
Mo gę się po chwa lić, że w ra mach tych
warsz ta tów mia łem m.in. za ję cia z Ro ge -
rem Wa ter sem z Pink Floyd.

Sko ro wspo mnia łeś o gwiaz -
dach, to wy mień my te, z któ ry mi
pra co wa łeś przy swo ich kli pach. To
m.in. Mał go rza ta So cha, Ewa Ka -
sprzyk, Krzysz tof Kiersz now ski, Wi -
told Dę bic ki, Lech Dy blik. Na praw dę
wiel kie na zwi ska.

- To praw da. Jak to się ro bi? Da je
ko lo sal ne ho no ra rium. Wszyst kie pie nią -
dze, któ re przy wio złem ze Sta nów, uto -
pi łem w te le dysk do "Me gie ry" (śmiech).
A po waż nie mó wiąc... Wszyst kie wy mie -
nio ne oso by ma ją do sko na łe po czu cie hu -
mo ru i lu bią się ba wić w Sła wo mi ra. Pa -
mię tam, że kie dy da łem Ewie Ka sprzyk
sce na riusz do prze czy ta nia, za pro po no -
wa łem jej jed ną z ról w kli pie. Ale jej
spodo ba ły się wszyst kie. Na praw dę by ło
war to!

Wspo mnia łeś wcze śniej o tym,
że z za wo du je steś ak to rem. Mu sze
przy znać, że jak na ko goś, kto szko -

łę te atral ną skoń czył 11 lat te mu,
masz bar dzo im po nu ją cy do ro bek.
No i de biut ja ko Chi no w mu si ca lu
"West Si de Sto ry". Stąd to za mi ło -
wa nie nie tyl ko do de sek te atral -
nych i ka me ry, ale i es tra dy?

- Do kład nie. "West Si de Sto ry" to
po łą cze nie mu zy ki z tym "ame ry kań skim
snem". Mu si cal wy re ży se ro wał sam La co
Ada mik - ko lej ne wiel kie na zwi sko. 

To pew nie cze kasz te raz na ro lę
w fil mie Agniesz ki hol land.

- Je stem otwar ty na pro po zy cje. Je -
stem ar ty stą wie lu dzie dzin i na wie lu
po lach się re ali zu ję. Ale na de wszyst ko
ko cham śpiew i na nim oraz wy stę pach
ostat nio moc no się sku piam.

Ale swo je go wy uczo ne go za wo -
du - ma gi stra sztu ki nie po rzu casz?

- Ab so lut nie nie. To idzie dwu to ro -
wo i jed no cze śnie zna ko mi cie się uzu peł -

nia. Obec nie re ali zu je się ko lej na se ria se -
ria lu "Blon dyn ka". I mu szę przy znać, że
za ob ser wo wa łem pew ną pra wi dło wość.
Otóż, im wię cej Sła wo mi ra, tym cie kaw -
sze pro po zy cje fil mo we. Ostat nio wy stą -
pi łem cho ciaż by w gło śnym fil mie Ma -
cie ja Pie przy cy "Je stem mor der cą" czy
"Po ra dach na zdra dy" Ry szar da Za tor -
skie go.

Cie szę się, że wspo mnia łeś ob -
raz "Je stem mor der cą", bo wła śnie
mię dzy in ny mi w nim Two im ko stiu -
mem jest mun dur. Za kła da łeś go
tak że w "Ko ro wo dzie", "Trze cim ofi -
ce rze", "he li w opa łach", "Po pie -
łusz ce", "Ostat niej ak cji" czy "Pią tej
po rze ro ku". Za uwa ży łeś ile te go by -
ło?

- Fakt, ale wcze śniej z ko lei by ły su -
tan ny. Mię dzy in ny mi w "Ka ro lu. Czło -
wie ku, któ ry zo stał pa pie żem" i "Ja nie

Paw le II", w któ rym mia łem przy jem -
ność spo tkać się na pla nie z sa mym Joh -
nem Vo igh tem.

Na stęp ne wiel kie na zwi sko...
- Mia łem oka zję za grać z nim w jed -

nej sce nie. Czu łem się już pra wie tak,
jak bym ca ło wał się z An ge li ną Jo lie, któ -
ra jest prze cież je go cór ką (śmiech).

No, prze cież An ge li na po coś się
roz wo dzi... Two je no to wa nia ro sną!

- Mo że to lub kto jest po wo dem roz -
pa du jej mał żeń stwa z Bra dem po zo staw -
my nie do po wie dzia ne (uśmiech).

Kil ka ra zy przed ka me rą za kła -
da łeś też ku char ski far tu szek...

- Mu szę ci zdra dzić, że przy go to wu -
jąc się do te go ty pu ro li, pra co wa łem w
ho te lo wej re stau ra cji, przy go to wu jąc
oko ło dwie ście po sił ków dzien nie. Ro bi -
łem co praw da przy ziem nia kach, ale do
dziś po tra fię tak szyb ko kro ić mar chew -
kę, jak ro bią to za wo do wi ku cha rze.

Po każ czy masz ca łe pal ce.
- Ca łe, prze sze dłem spe cjal ne szko -

le nie (śmiech).

Z ko lei w te le dy skach po ja wiasz
się w... szla fro ku.

- To wy jąt ko wy szla frok. Do sta łem
go od te ścio wej (uśmiech).

Sko ro już mo wa o ro dzi nie... Po -
dob no Pod kar pa cie jest Ci szcze gól -
nie bli skie?

- Mo ja bab cia i ma ma po cho dzi z
gmi ny Dy nów, do kład nie z Ja wor ni ka
Pol skie go. Nie mal ca ły Chmiel nik. Tam
z ko lei miesz ka mo ja ma ma chrzest na.
No i ca łe nie mal ku zy no stwo miesz ka z
ko lei w sa mym Rze szo wie.

O ile Two je po czy na nia es tra do -
we moż na po trak to wać ja ko pa -
stisz...

- No nie do koń ca. Do swo ich wy stę -
pów i pu blicz no ści pod cho dzę bar dzo
po waż nie. Pa mię tam szcze gól nie swo je
pierw sze kon cer ty przed ogrom ną wi -
dow nią. By ło to dla mnie ogrom ne wy -
zwa nie. Bo al bo cię wy gwiz da ją, al bo po -
zwo lą śpie wać da lej. Na szczę ście mo ja
mu zy ka się obro ni ła.

Ok, cho dzi ło mi o to, że na es -
tra dzie świet nie się ba wisz, ale z
ko lei ży cie pry wat ne trak tu jesz bar -
dzo se rio...

- Bo wciąż mam tę sa mą żo nę
(śmiech). W koń cu je ste śmy już mał żeń -
stwem sześć lat. Nu da (uśmiech).

Mia łem ra czej na my śli imię
Two je go nie speł na rocz ne go syn ka.
Jest dość ory gi nal ne.

- Imię Kor dian wy bra łem ja, a żo na
je za ak cep to wa ła. Po pierw szy wy my ślił
je Ju liusz Sło wac ki, a po dru gie nie bez
zna cze nia by ło je go tłu ma cze nie. W ję zyk

hisz pań skim sło wo "mi se ri cor dia" ozna -
cza mi ło sier dzie. No i wy obraź so bie ta ką
sy tu ację. Mój syn ma kil ka na ście lat.
Spo ty ka na swo jej dro dze dziew czy nę.
"Cześć, je stem Ania". Na co on "Cześć,
je stem Kor dian". I jak to brzmi... Dziew -
czy na zdo by ta. Kor dian jest po pro stu
ska za ny na suk ces w mi ło ści (uśmiech).

Dzię ki za roz mo wę.
- Ja też dzię ku ję i po zdra wiam

wszyst kich Czy tel ni ków.
ROZ MA WIAŁ MAR CIN KA LI TA

FOT. MAR CIN KA LI TA, POL SAT, AR ChI WUM



Czwartek, 24 sierpniaVI
TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TVN7 Puls

06:00 Niegrzeczny pies (4) rozrywka

07:00 Klub przyjaciół Myszki Miki

(23) serial 

07:30 Kacper i przyjaciele (32) serial 

08:00 Klub przyjaciół Myszki Miki

(26) serial 

08:30 Kacper i przyjaciele (35) serial 

09:00 Niegrzeczny pies (5) rozrywka

10:00 Twoja na zawsze (114) serial 

11:00 Detektywi w akcji (45) serial 

12:00 Detektywi w akcji (134) serial 

13:00 Policjantki i Policjanci (292)

serial 

14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny

15:00 Dom nie do poznania (15)

reality show

16:00 Twoja na zawsze (115) serial 

17:00 Hawaje 5-0 (20) serial 

18:00 Detektywi w akcji (46) serial 

19:00 Policjantki i Policjanci (293)

serial 

20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (98) serial 

21:00 Edison thriller, USA 2005

23:05 Śmierć na 1000 sposobów (7)

serial dokumentalny

23:35 Śmierć na 1000 sposobów (8)

serial dokumentalny

00:00 Spadkobiercy (59) rozrywka 

05:20 Ukryta prawda (344) serial 

06:20 Szpital (133) serial 

07:15 Sąd rodzinny: Skacząc po

dachach (66) serial 

08:15 Dr House 7 (19/23) serial 

09:15 Brzydula (33) serial 

09:45 Brzydula (34) serial 

10:20 Mango telezakupy

11:55 Ukryta prawda (344) serial 

12:55 Sąd rodzinny (67) serial 

13:55 Sędzia Anna Maria

Wesołowska (307) serial 

14:55 Szpital (134) serial 

15:55 Chirurdzy 2 (20) serial 

16:55 Dr House 7 (20/23) serial 

17:55 Brzydula (35) serial 

18:30 Brzydula (36) serial 

19:00 Ukryta prawda (345) serial 

20:00 Komediowy czwartek: 48

godzin komedia sensacyjna,

USA 1982

22:05 Kości 11 (20/22) serial 

23:05 Batman i Robin film

przygodowy, USA 1997 

06:00 To moje życie! (102)
telenowela

07:00 Kobra - oddział specjalny:

Ogień na autostradzie (9)
serial 

08:00 Rewir (13/20) serial 
09:00 Napisała: Morderstwo:

Poborca w akcji (15/22) serial 
10:00 Napisała: Morderstwo: Cynk z

pewnego źródła (16/22) serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny:

Obrona konieczna (10) serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Strategia wyjścia (13) serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Sprawa kameleona (15) serial 
13:50 Zbuntowany anioł (151)

telenowela
14:50 Zbuntowany anioł (152)

telenowela
15:45 Agenci NCIS: Los Angeles 3:

Agentka Kensi Blye, część 2.
(17) serial 

16:40 Rewir (14/20) serial 
17:40 Gwiazdy lombardu 10 (179)

reality show
18:00 Gwiazdy lombardu 10 (180)

reality show
18:30 Gwiazdy lombardu 17 (416)

reality show
19:00 Gwiazdy lombardu 17 (417)

reality show
19:30 Gwiazdy lombardu 17 (418)

reality show
20:00 Pokojówka na Manhattanie

komedia romantyczna, USA
2002

22:05 Leon zawodowiec dramat
sensacyjny, Francja/USA 1994

00:35 Zobacz to!: Przypadki
Cezarego P.: Przypadki
Cezarego P. (15) serial 

05:25 Telezakupy
06:00 Dr Quinn 4 (24/28) serial 
06:50 Natura w Jedynce: Bujne życie

pól film dokumentalny, Niemcy
2010 

07:40 Podmuch energii cykl reportaży
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny program

publicystyczny
08:40 Elif (75) serial 
09:35 Wspaniałe stulecie (159) serial 
10:35 Dr Quinn 4 (25/28) serial 
11:30 Obserwator (6) cykl reportaży
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Smaki polskie 
12:50 Natura w Jedynce 
14:00 Elif (76) serial 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa (13)

magazyn
15:45 Lista przebojów Jedynki

program muzyczny
15:55 Czas honoru: Władek (13)

serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisariat telenowela

dokumentalna
17:55 Jaka to melodia? teleturniej

muzyczny
18:40 Zraniona miłość (71) serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport magazyn sportowy
20:10 Pogoda 
20:20 Ojciec Mateusz
14: Rave Party (185) serial 
21:15 Sprawa dla reportera magazyn

interwencyjny
22:10 Sekundy, które zmieniły życie

(11) reportaż
22:35 Uwikłani: Janusz - dramat ojca

(8/9) serial 
23:30 Kościuszko: Człowiek, który

wyprzedził swoje czasy film
dokumentalny, USA 2014

00:35 W pułapce kłamstw thriller,
Kanada 2016 

05:00 Disco gramy program

muzyczny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:50 Trudne sprawy (177) serial 

08:50 Malanowski i partnerzy (640)

serial 

09:20 Malanowski i partnerzy (641)

serial 

09:50 Dzień, który zmienił moje życie

(4) serial 

10:50 Małolaty (52) serial 

11:50 Na ratunek 112 (103) serial 

12:20 Na ratunek 112 (104) serial 

12:50 Trudne sprawy (308) serial 

13:50 Słoiki (52) serial 

14:50 Dlaczego ja? (721) serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja magazyn

reporterów

16:40 Gliniarze (3) serial 

17:40 Trudne sprawy (236) serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport magazyn sportowy

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich (341)

serial 

20:05 Siatkówka mężczyzn:

Mistrzostwa Europy - Polska

2017 mecz fazy grupowej:

Polska - Serbia

22:50 Zdrady (61) serial 

23:55 Fair Game thriller, Zjednoczone

Emiraty Arabskie/USA 2010 

05:35 Uwaga! magazyn reporterów
06:05 Mango telezakupy
07:10 W-11 - Wydział Śledczy:

Klawisz (1017) serial 
07:50 Doradca smaku: Domowy

chleb z masłem ziołowym
(21) magazyn

08:00 19+ (107) serial 
08:35 Druga szansa (7) serial 
09:35 Kuchenne rewolucje:

Restauracja Euforia,
Ciągowice (6) rozrywka

10:35 Ukryta prawda (497) serial 
11:35 Szpital (383) serial 
12:35 Kryminalni: Polowanie (13-

ost.) serial 
13:40 W-11 - Wydział Śledczy:

Zabójstwo Janiny
Chabrzyńskiej (1021) serial 

14:20 W-11 - Wydział Śledczy: Zośka
(1025) serial 

15:00 Kuchenne rewolucje: Łódź, El
Toro (14) rozrywka

16:00 Szkoła (240) serial 
17:00 Ukryta prawda (498) serial 
18:00 Szpital (384) serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport magazyn sportowy
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku: Kotleciki

rybne z fasolką szparagową i
piklami (22) magazyn

20:15 Na Wspólnej (2535) serial 
20:55 Kuchenne rewolucje: Lwówek

Wielkopolski, ‘Domowy
zakątek’ (7) rozrywka

21:55 Indiana Jones i ostatnia
krucjata film przygodowy, USA
1989

00:30 Jestem legendą film SF,
Australia/USA 2007 

05:55 Rodzinka.pl: Wakacje w
Grudziądzu (121) serial 

06:30 Sonda 2 (28) program
popularnonaukowy

07:05 M jak miłość (106) 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
10:40 Barwy szczęścia (1682) serial 
11:20 Na dobre i na złe: Zaufaj

intuicji! (438) serial 
12:20 Tysiąc i jedna noc (126/158)

serial 
13:15 Na sygnale (25) serial 
13:45 Zaufaj mi, jestem lekarzem

(10/12) telenowela
dokumentalna

14:45 M jak miłość (1305) serial 
15:50 Zmiennicy: Pocałuj mnie,

Kasiu (14/15) serial 
17:05 Cena miłości (109/114) serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram magazyn

sportowy
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1682) serial 
20:05 Barwy szczęścia (1683) serial 
20:40 Na sygnale: Papużki

nierozłączki (148) serial 
21:20 Jak w czeskim filmie: Jutro

wstanę rano i oparzę się
herbatą komedia,
Czechosłowacja 1977

23:05 Partner komedia, USA 1996 

Horoskop Krzyżówka
Ba ran (21.03-19.04)
Możesz ś� miało polegać na swoim partnerze biznesowym. Propozycja, jaką Ci
złoży jest nie do odrzucenia. Korzyści, jakie osia� gniesz, gwarantuja�  dostatnie
i stabilne życie na przyszłoś� ć. A zatem powodzenia.

Byk (20.04-20.05)
Dość nie ocze ki wa nie otrzy masz no wa�  pro po zycj � za wo do wą. Wpraw dzie ma -
rzy łeś o tym, ale ta na gła in for ma cja Cię�  za sko czy. Ko rzy staj z nada rza ja� cej
się oka zji, to mo że wie le zmie nić w Two im ż�yciu.

Bliź nię ta (21.05-21.06)
Je steś�  oso ba�  dość nie cier pli wą. Dzia łasz w po śpie chu i czę sto po chop nie.
Two je ś� ro do wi sko nie na dą ża za To bą. Ale je że li chcesz osia� gna� ć suk ces za -
wo do wy, to bę� dziesz po trze bo wać wspar cia.

Rak (22.06-22.07)
Czekają Cię pilne sprawy do załatwienia. Postaraj się być dobrze
przygotowanym i mieć dokumentacj �na bieżą� co. Pomyłka może Cię drogo
kosztować. Nieznajomość przepiso� w nie zwalnia od odpowiedzialności.

Lew (23.07-22.08)
Najwyższy czas, by zdobyć się na odwagę�  i zmienić pracę. Wbrew pozorom,
jest to realne i w zasięgu rę� ki. Wystarczy tylko Twoja stanowcza decyzja, a
już niebawem pojawi się�  więcej zer na koncie.

Pan na (23.08-22.09)
Masz pociąg do hazardu. Niekto� rym z Was może się nawet poszczęścić,
jeżeli zagracie w jakąś grę�  lub kasynie. Pamiętajcie jednak o zachowaniu
umiaru, bo to, co wygracie, szybko stracicie.

Wa ga (23.09-22.10)
Samotne Wagi maja�  szans � spotkać kogoś interesuja� cego. Pod warunkiem,
że wybiora�  się na imprez � towarzyską. Postarajcie się bardziej słuchać, co
się do Was mo� wi. Dajcie szansę�  tej drugiej osobie coś powiedzieć.

Skor pion (23.10-21.11)
W stałych zwia� zkach zapanuje sielanka. Druga połó� wka będzie zasypywać
dowodami swoich uczuć. Już dawno nie było tak miło. W sprawach
zawodowych także panuje korzystny okres. 

Strze lec (22.11-21.12)
Je steś�  oso ba�  am bit na�  i nie lu bisz sie dzieć z za łoż ny mi rę ka mi. Aby pla ny się
po wio dły, to na le ży dzia łać. Lu bisz błysz czeć i try um fo wać i dla te go bę dziesz
dzia łać w sa mot no ści, aby lau ry spa dły tyl ko na Cie bie.

Ko zio rożec (22.12-19.01)
Niestety, ale musisz zacisna� ć pasa i zacza� ć bardziej oszczędzać. Nic nie
wskazuje na to,  �że w najbliższym czasie pojawią�  się jakieś zmiany na Twoim
koncie. Zatem omijaj szerokim �łukiem wszelkie wyprzedaże.

Wod nik (20.01-18.02)
To właś� ciwy moment, by otworzyć się na nowe znajomości. Nie trwaj w tym
trudnym zwia� zku na siłę. Masz wielki talent „pakowania” się w takie układy.
Skoncentruj się bardziej na tym co robisz, a sukces masz w kieszeni.

Ry by (19.02-20.03)
W spra wach za wo do wych ma łe za mie sza nie. Przy da się zdro wy roz sa� dek.
Nie wda waj się w dys ku sję�  i nie ko men tuj ni cze go, na wet je że li po czu łaś�  się
ura żo na. Ktoś wresz cie przej rzy na oczy.
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MROCZ NA WIE ŻA
Fan ta sy Hor ror 
„Daw�no,� daw�no� te�mu
wszyst�ko�by�ło�Di�scor�dią,
z� któ�rej� po�wsta�ły� Pro�-
mie�nie,� moc�ne,� krzy�żu�-
ją�ce�się�w�jed�nym�punk�-
cie"�–�czy�ta�my�w�po�wie�-
ści�Kin�ga.�To�wła�śnie�na
prze�cię�ciu� pro�mie�ni
znaj�du�je� się� Mrocz�na
Wie�ża.�Cykl� „The�Dark
To�wer"� to� hi�sto�ria� Ro�-
lan�da� De�scha�ina,� ostat�-
nie�go� ży�ją�ce�go� człon�ka� brac�twa� „re�wol�we�row�ców",
któ�ry�pró�bu�je�do�stać�się�do�ty�tu�ło�wej�Mrocz�nej�Wie�-
ży;� miej�sca� bę�dą�ce�go� cen�trum� wszyst�kich� świa�tów.
Dłu�ga� dro�ga� do� te�go� mi�tycz�ne�go� miej�sca� oku�pio�na
jest�stra�tą,�nad�ludz�kim�wy�sił�kiem�i�cier�pie�niem.�

HA RU KI MU RA KA MI: 
ZA WÓD: PO WIE ŚCIO PI SARZ
Ese�je� za�war�te� w� tym

to�mie�Ha�ru�ki�Mu�ra�ka�mi
za�czął�pi�sać�mniej�wię�cej
sześć� lat� te�mu.� Już
znacz�nie� wcze�śniej� czuł
po�trze�bę,� by� opo�wie�-
dzieć� czy�tel�ni�kom� o
swo�jej� twór�czo�ści� i� o
tym,�jak�to�jest�być�pi�sa�-
rzem.�Tek�sty�z�tej�książ�-
ki�mo�gą�być�po�trak�to�wa�-
ne�ja�ko�ese�je�au�to�bio�gra�-
ficz�ne,�ale�Mu�ra�ka�mi�pi�-
sząc� je,� nie� miał� ta�kiej
świa�do�mo�ści.� Chciał� tyl�ko� po�ka�zać� swo�ją� pi�sar�ską
dro�gę�i�po�dzie�lić�się�re�flek�sja�mi�na�te�mat�twór�czo�ści
w�ogó�le.�"Nie�bar�dzo�wiem,�na�ile�te�w�pew�nym�sen�-
sie� ego�cen�trycz�ne,� pry�wat�ne� tek�sty� –� bę�dą�ce� ra�czej
za�pi�sem�pry�wat�nych�spe�ku�la�cji�na�te�mat�pro�ce�su�pi�-
sa�nia� niż� prze�sła�nia�mi� –� przy�da�dzą� się� czy�tel�ni�kom.
Bar�dzo�bym�się�cie�szył,�gdy�by�na�praw�dę�choć�trosz�kę
się�ko�muś�przy�da�ły".

VA RIO US AR TIST:
NO WA KLA SY KA? 

Lu�bi�my�no�wo�ści.�Ko�cha�my�do�brze�zna�ne�utwo�ry,
ale�otwar�ci�je�ste�śmy�na�wszel�kie�no�win�ki.�W�mu�zy�-
ce�świa�ty�sztu�ki�wy�so�kiej�i�po�pkul�tu�ry�co�raz�bar�dziej
na� sie�bie� za�cho�dzą.� Zbio�rów�wspól�nych� jest� co�raz
wię�cej.�Ar�ty�ści�świa�ta�kla�sycz�ne�go�ma�rzą�o�po�pu�lar�-
no�ści�gwiazd�mu�zy�ki�pop,�te�zaś,�mo�że�nie�otwar�cie,
ale�jed�nak,�tę�sk�nią�za�sza�cun�kiem,�ja�kim�ob�da�rza�się
ko�le�gów� kla�sycz�nych.�W� świe�cie� kom�po�zy�tor�skim
po�dzia�ły�prze�sta�ły�już�obo�wią�zy�wać,�bo�wiem�twór�cy
mu�zy�ki� po�waż�nej� od� daw�na� pi�szą� lżej�sze� utwo�ry
(pio�sen�ki)� oraz� kom�po�nu�ją�mu�zy�kę� do� fil�mu� i� te�-
atru.�Kom�po�zy�to�rzy�roz�ryw�ko�wi�zaś�za�wsze�tę�sk�ni�li
do�wy�stę�pów�z�or�kie�stra�mi.�Jed�ni�by�li,�i�są,�bar�dzo
bli�sko�dru�gich.

Rozmaitości
VII

Men�tor�ka�pro�gra�mu�te�le�wi�-
zyj�ne�go� „Pro�jekt� La�dy”,
emi�to�wa�ne�go� na� an�te�nie
TVN,�zdra�dza�Czy�tel�ni�kom
„Pol�ska�On�li�ne�24.pl”,�cze�-
go�uczy�uczest�nicz�ki� te�go
pro�gra�mu�i�jak�uwie�rzyć�w
sie�bie� i�zro�bić�to�na�praw�-
dzi�wym�lu�zie,�bez�cią�głe�go
wy�ma�ga�nia� od� sie�bie� co�-
raz�wię�cej.����

cze go sta ra się pa ni na uczyć
uczest nicz ki pro gra mu „pro jekt
La dy”, a tak że wi dzów?
Ucze�nie�to�mo�że�za�du�że�sło�wo.

Zwłasz�cza  je�śli  cho�dzi� o�wi�dzów.
Sta�ram� się� przede� wszyst�kim� in�-
spi�ro�wać,  mo�ty�wo�wać.� Po�ka�zać,
że� praw�dzi�wa� zmia�na� za�czy�na� się
w�nas.�Je�śli�do�tknie�my�te�go,�co�nas
blo�ku�je� lub  cza�sa�mi  wręcz� po�py�-
cha�w prze�ciw�ną,�niż�by�śmy�chcie�-
li stro�nę�-�otwie�ra�ją�się�no�we�moż�-
li�wo�ści.�Za�czy�na�my�brać�od�po�wie�-
dzial�ność� za� swo�je� ży�cie,� dzia�łać.
Pod�kre�ślam�też�czę�sto,�że�nie�ma
cze�goś� ta�kie�go� jak  „ostat�nia� szan�-
sa”.�Tak�dłu�go�jak�ma�my�si�łę�i�od�-
wa�gę�pró�bo�wać�-�mo�że�my�i�war�to
to� ro�bić.� Za�mar�twia�nie� się� prze�-
szło�ścią�i�lęk�przed�jej�kon�se�kwen�-
cja�mi  nie  po�ma�ga  bu�do�wać  przy�-
szło�ści.�Że�by�ru�szyć�do�przo�du�po�-
trzeb�na� nam� si�ła.� Tą� si�łą� jest� po�-
czu�cie� wła�snej� war�to�ści.� To� jak
śnia�da�nie� przed  cięż�kim  dniem.
Je�śli� go� nie� zje�my,� za�słab�nie�my
przy�pierw�szym�wy�sił�ku. 

Dla cze go, pa ni zda niem, po la -
cy tak po ko cha li ten pro gram?
My�ślę,�że�głów�nie�dzię�ki�dziew�-

czy�nom.�Są�w�100�pro�cen�tach�au�-
ten�tycz�ne.�Po�ka�zu�ją�za�rów�no�swo�-
je� sła�bo�ści� jak� i� ogrom�ną� si�łę.
Wzru�sza�ją,� za�dzi�wia�ją,� da�ją� na�-
dzie�ję� ale� i� ba�wią.� Są� ko�cha�ne.
Pięk�nie  ludz�kie,� we� wszyst�kich
ko�lo�rach� czło�wie�czeń�stwa.�Każ�dy
z�nas�ma�sła�bo�ści,�każ�dy�po�peł�nia
błę�dy�i�każ�dy,�bez�wzglę�du�na�ich
ska�lę,�chciał�by�umieć�so�bie�z�ni�mi
po�ra�dzić.� Dziew�czy�ny� po�ka�zu�ją,
że�to�moż�li�we. 

pa ni dla sie bie rów nież wy nio -
sła - z udzia łu w tym pro gra mie -
ja kąś na ukę? czy to tyl ko te le wi -
zyj ne show, któ re ma przy cią gnąć
przed te le wi zo ry wi dzów?
To�dla�mnie�bar�dzo�waż�ne�i�cie�-

ka�we do�świad�cze�nie.�Nie�tyl�ko�za�-
wo�do�we,� tak�że� ja�ko� ko�bie�ta� na�-
uczy�łam� się�wie�le.� Po�cząw�szy� od
te�go,� co� swo�im� za�ufa�niem,� si�łą� i
opty�mi�zmem�da�ły�mi�dziew�czy�ny,
po�przez� cen�ne� lek�cje� men�tor�ki
Ire�ny,�wie�dzę�prze�ka�zy�wa�ną�przez
in�nych�eks�per�tów,�czy�też�wspie�-
ra�ją�cą�obec�ność Mał�go�si.�Je�śli�cho�-
dzi�o�mo�ją�pra�cę, trak�tu�ję  ją�bar�-
dzo� od�po�wie�dzial�nie.� Czy� wy�ko�-
nu�ję� ją� w� ra�mach� te�le�wi�zyj�ne�go
show,� czy� pod�czas� otwar�tych
warsz�ta�tów,�se�sji,�czy�fil�mów�mo�-
ty�wa�cyj�nych,� któ�re� na�gry�wam� -
za�wsze� sta�ram�się�da�wać� z� sie�bie
ty�le,�ile�jest�moż�li�we�i�ro�bić�to�naj�-
le�piej�jak�po�tra�fię.� 

Za wo do wo zaj mu je się pa ni co -
achin giem. W pol sce wi zy ta u

psy cho lo ga ma za bar wie nie pe jo -
ra tyw ne. co aching jest mod ny. Z
ja ki mi pro ble ma mi naj czę ściej
przy cho dzą do pa ni klien ci?
Szczę�śli�wie� co�raz� czę�ściej� te�ra�-

pia�czy�co�aching�nie�są�trak�to�wa�ne
je�dy�nie�ja�ko „ostat�nia�de�ska�ra�tun�-
ku”�ale�ja�ko�szan�sa,�moż�li�wość�roz�-
wo�ju.�Da�le�ko�nam�jesz�cze�do�ko�-
leb�ki�tych�dzie�dzin�-�Ame�ry�ki,�ale
jest�co�raz�le�piej.�Mam�na�dzie�ję,�że
dzię�ki�pro�gra�mom�ta�kim�jak�„Pro�-
jekt�La�dy”�-�bę�dzie�jesz�cze�le�piej. 

oglą da jąc „pro jekt La dy” mam
przed ocza mi okład kę pa ni książ -
kę „Luz. I tak nie bę dę ide al na”.
Dziew czy ny, któ re wcho dzą do
pro gra mu ma ją chy ba nad to lu -
zu… czu ję więc tu pew ną nie -
spój ność.
Wi�dać,�że�pan�„LU�Zu”� jesz�cze

nie�prze�czy�tał�;)

to praw da, ale wi dzia łem
okład kę i wspo mnia ny ty tuł.
Tu�wszyst�ko�jest�bar�dzo�spój�ne.

To,� co� sta�ra�łam  się� prze�ka�zać� w
książ�ce�do�ty�czy�głów�nie�bra�ku�po�-
czu�cia�wła�snej�war�to�ści� oraz  roż�-
nych  spo�so�bów,� prób� bu�do�wa�nia
go�przy�po�mo�cy�wszel�kie�go�ro�dza�-
ju�sub�sty�tu�tów.�Ide�al�ny�fa�cet,�ide�-
al�ny�zwią�zek,�ide�al�na�ko�bie�ta�i�tak
da�lej�-�to�mi�ty,�któ�re spra�wia�ją,�że
ska�zu�je�my� się� na� wiecz�ną  nie�-
szczę�śli�wość.�
Pi�szę�też�o�tym,�że�wy�wie�ra�nie

na� sie�bie� pre�sji� i� pró�by� szu�ka�nia
ak�cep�ta�cji� w� tym,� co  „na� ze�-
wnątrz”�pro�wa�dzą�do�fru�stra�cji,�a
nie�sa�tys�fak�cji�z�ży�cia.�LUZ�ozna�-
cza:�za�mie�niam�w�gło�wie „mu�szę”

na „chcę”.�Nie�ma�zna�cze�nia,�czy
to  „mu�szę”� ozna�cza�ło� wcze�-
śniej „ja�koś�za�ist�nieć”, „być�su�per�-
wo�man”,�czy „udo�wod�nić�in�nym,
że� mo�gę� zro�bię� wię�cej”.� Waż�ne,
że�by� zro�zu�mieć,� że� je�śli� za�ak�cep�-
tu�je�my� sie�bie� -� mo�że�my� zro�bić
znacz�nie� wię�cej� i� czer�pać� z� te�go
wie�le�ra�do�ści.�Czy�li�do�kład�nie�tak,
jak�mó�wię dziew�czy�nom�w�„Pro�-
jek�cie�La�dy”� -� je�śli�uwie�rzy�my�w
sie�bie,� mo�że�my� wie�le� zmie�nić� i
zro�bi�my�to�na�LU�ZIE�a�nie „pseu�-
do�Lu�zie”� pod�szy�wa�nym� lę�kiem
lub�wal�ką�o�ak�cep�ta�cję. 

My, ja ko spo łe czeń stwo, ma my
w so bie za ma ło lu zu? pod cho dzi -
my zbyt po waż nie, na zbyt am bit -
nie do po wie rzo nych nam za dań?
Nie po trzeb nie się spi na my?
Wciąż czu je my po trze bę, aby coś,
ko muś udo wod nić?
Zga�dzam�się,�tro�chę�tak�ma�my.

Przez�to�je�ste�śmy�bar�dziej�skłon�ni
do� kry�ty�ko�wa�nia� i� oce�nia�nia� in�-
nych.�Nie�da�je�my�so�bie�pra�wa�do
błę�du,� po� ci�chu� do�wa�la�my� so�bie
po�po�raż�kach  i� czę�sto�za�czy�na�my
dzień�z „ojej”�na�ustach.�To�spra�-
wia,� że�mę�czy�nas,�kie�dy� in�ni� się
cie�szą.�
Kie�dy� za�czy�na�łam� swo�ją� ak�-

tyw�ność  na� por�ta�lach� spo�łecz�no�-
ścio�wych� -� po�sta�no�wi�łam  so�bie,
że� choć�by� mia�ło� tam� być� tyl�ko
kil�ka� lub  kil�ka�na�ście  osób� -� nie
wpad�nę�w�tą�ma�ru�dzą�co�-kry�ty�ku�-
ją�cą�nar�ra�cję.�I�wca�le�nie�cho�dzi�o
to,�że�by�się�cie�szyć�z�by�le�po�wo�du
i�stać�w�miej�scu�uda�jąc,�że�pro�ble�-
my�nie� ist�nie�ją.�Rzecz�w�tym,�że
ne�ga�tyw�ne�na�sta�wie�nie�w�ich�roz�-

wią�za�niu�w�ża�den�spo�sób�nie�po�-
ma�ga.�Wia�do�mo,� że� trze�ba� dzia�-
łać,� czę�sto� bar�dzo� cięż�ko  pra�co�-
wać,� że�by  po�ko�ny�wać  trud�no�ści
i  osią�gać  ce�le.� Sa�mo� nic� się� nie
zro�bi�-�ale�ro�bie�nie�te�go,�co�ma�my
do�zro�bie�nia�z�kwa�śną�mi�ną�i�bra�-
kiem�na�dziei�jest�bar�dzo�smut�ne,
wy�czer�pu�ją�ce. 

czy to do ty czy tyl ko ko biet?
Męż czyź ni ma ją w so bie te go lu zu
wię cej?
Do�sta�ję�ma�ile�od�wie�lu�pa�nów,

któ�rzy�ją�prze�czy�ta�li.�Pi�szą,�że�zna�-
leź�li� tam� wie�le� rze�czy  dla� sie�bie.
Zwłasz�cza,�je�śli�cho�dzi�o�ro�lę�ja�ką
od�gry�wa�ją,� wy�nie�sio�ne� z� dzie�ciń�-
stwa�sche�ma�ty�po�stę�po�wa�nia,�uży�-
wa�ne w� do�ro�słym� ży�ciu.�   Bar�dzo
mnie�to�cie�szy,�Współ�cze�sny�męż�-
czy�zna  nie�mo�że� być�   „za�be�to�no�-
wa�ny� emo�cjo�nal�nie”,� bo� cier�pi
strasz�nie�i�al�bo�sam�sie�bie�wy�koń�-
czy� al�bo� swo�ich� bli�skich.� Cza�sa�-
mi  jed�no� i� dru�gie.� Zde�cy�do�wa�na
więk�szość� ma�te�ria�łu� do�ty�czy� obu
płci.�Jed�nak�za�de�dy�ko�wa�łam�ją�ko�-
bie�tom,�bo�z�ni�mi�pra�co�wa�łam�w
ostat�nim� cza�sie� naj�wię�cej,� a� po�za
tym�mia�łam�wra�że�nie,� że�ko�bie�ty
są�czę�ściej�ofia�ra�mi�wie�lu�ste�reo�ty�-
pów,�czę�ściej�wy�wie�ra�ją�na� sie�bie
pre�sję�.�Ro�la�mat�ki,�czy�su�per�wo�-
man� po�tra�fi� moc�no� przy�tło�czyć,
je�śli nie�ma�się�wy�star�cza�ją�co�du�żo
si�ły� i� po�czu�cia� wła�snej� war�to�ści,
że�by� od�dzie�lić� to,� cze�go� in�ni� ode
mnie� ocze�ku�ją,� od� te�go,� cze�go� ja
chcę� lub� uwa�żam� za�waż�ne� i� do�-
bre.�No� i� oczy�wi�ście,� że�by� książ�-
ka mo�gła�być też�wy�czer�pu�ją�ca�dla
męż�czyzn�po�win�nam do�pi�sać kil�ka
roz�dzia�łów po�świę�co�nych ich�spe�-
cy�ficz�nym� pro�ble�mom.� Co�raz
wię�cej�pa�nów�ko�rzy�sta�w�warsz�ta�-
tów� i� se�sji.� To� mi� po�ka�zu�je,� że
męż�czy�znom  też� jest  współ�cze�-
śnie na�praw�dę�trud�no.�Od�na�le�zie�-
nie� się� w� no�wej� rze�czy�wi�sto�ści,
kie�dy�fa�cet�-�nie�ozna�cza�już�ro�zu�-
mia�nej� ste�reo�ty�po�wo� si�ły� -� wca�-
le nie� jest�pro�ste.�Kim�mam�być?
Ja�ki�mam�być?�Wie�lu pa�nów za�da�-
je�so�bie�to�py�ta�nie.�

Gdzie jest gra ni ca mię dzy zdro -
wym lu zem a „ole wac twem” i co
zro bić, aby nasz luz, choć by w
miej scu pra cy nie był po strze ga -
ny ja ko brak pro fe sjo na li zmu? 
To�już�te�mat�na�od�dziel�ną�roz�-

mo�wę.�Ale�kró�ciut�ko. 
Luz�we�wnętrz�ny�nie�ozna�cza�ła�-

ma�nia� za�sad� (a� przy�naj�mniej� nie
bez� waż�ne�go� po�wo�du)� i� osten�ta�-
cyj�ne�go� po�ka�zy�wa�nia,� że� „mo�gę
wszyst�ko”.�To�sztu�ka�czu�cia�się�ze
so�bą� do�brze,� swo�bod�ne�go� ko�rzy�-
sta�nia� z� ży�cia,� ale� jed�no�cze�śnie
sza�no�wa�nia� gra�nic� in�nych� osób.
Wszyst�kie�na�sze�za�cho�wa�nia�nio�są
kon�kret�ne� kon�se�kwen�cje.� Je�śli
chcę�-�mo�gę�przyjść�na�wie�czo�ro�-
we�przy�ję�cie�w�bi�ki�ni,�tyl�ko�po�co?
Je�śli�mo�im�ce�lem�by�ło�przy�ku�cie
uwa�gi�-�w�po�rząd�ku,�je�śli�nie�lu�bię
te�go�ty�pu�przy�jęć�-�to�mo�że�le�piej
zo�stać�w�do�mu,�a�kie�dy�chcę�tam
pójść�bo� to�ma�dla�mnie� zna�cze�-
nie,�war�to�się�od�po�wied�nio� przy�-
go�to�wać. 

RoZ Ma WIał: Ro beRt Stę poW SkI

Tatiana Mindewicz-Puacz:

Wrzuć na luz!
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Mał go rza ta Ro ze nek o swo im no wym pro gra mie
Mał�go�rza�ta� Ro�ze�nek� i� Ra�do�sław

Maj�dan�by�li�jed�ną�z�naj�bar�dziej�lu�-
bia�nych�przez�wi�dzów�par�uczest�ni�-
czą�cych� w� pro�gra�mie� „Azja
Express”.�Sta�cja�TVN�po�sta�no�wi�ła
wy�ko�rzy�stać� ich� po�pu�lar�ność� i� za�-
pro�po�no�wa�ła� mał�żeń�stwu� po�pro�-
wa�dze�nie�wła�sne�go�pro�gra�mu.�Pro�-
jekt� owia�ny� jest� ta�jem�ni�cą,� zdję�cia� ru�szy�ły� do�pie�ro
la�tem� te�go� ro�ku,� Mał�go�rza�ta� Ro�ze�nek� jest� jed�nak
prze�ko�na�na,� że� pro�gram� oka�że� się� hi�tem.�Gwiaz�da
nie�zdra�dza�szcze�gó�łów�pro�gra�mu,�za�pew�nia�jed�nak,
że� pra�ca� na� pla�nie� wy�ma�ga� od� niej� wie�le� wy�sił�ku.
Twier�dzi,�że�bar�dzo�po�ma�ga�jej�obec�ność�mę�ża,�Ra�-
do�sław�Maj�dan,�jest�bo�wiem�męż�czy�zną�spo�koj�nym�i
opa�no�wa�nym,�ce�chy�te�na�to�miast�bar�dzo�się�przy�da�-
ją�przy�re�ali�za�cji�no�we�go�pro�gra�mu�TVN.�Mał�go�rza�-
ta�Ro�ze�nek�prze�ko�nu�je�rów�nież,�że�jej�mąż�da�je�so�bie
ra�dę� ze�wszyst�ki�mi� za�da�nia�mi,� ja�kie� sta�wia�ją� przed
nim� pro�du�cen�ci� pro�gra�mu.� Mał�go�rza�ta� Ro�ze�nek
twier�dzi,�że�nie�zna�ko�lej�nych�wy�zwań,�ja�kie�cze�ka�ją
ją�na�pla�nie�pro�gra�mu.�

Bar tło miej Ka sprzy kow ski: Gra i pi sze sce na riusz
Ak�tor�wkrót�ce�roz�pocz�nie�pró�by

do� pre�mie�ro�we�go� spek�ta�klu,� w
któ�rym� za�gra� wraz� z� Ta�ma�rą� Ar�-
ciuch.� Bę�dzie� to� opo�wieść� o� roz�-
wie�dzio�nych� mał�żon�kach,� któ�rzy
nie�mo�gą� bez� sie�bie� żyć.�Ka�sprzy�-
kow�ski�pra�cu�je�rów�nież�nad�sce�na�-
riu�szem�se�ria�lu�–�ma�już�wi�zję�ca�ło�-
ści�for�ma�tu,�na�ra�zie�jed�nak�koń�czy
pra�cę�nad�pierw�szym�od�cin�kiem.�Jak�przy�zna�je�Ka�-
sprzy�kow�ski,�za�ma�wia�ją�cy�nie�wie� jesz�cze,� ja�ka�bę�-
dzie� sty�li�sty�ka� se�ria�lu.� Ak�tor� przy�zna�je,� że� w� tej
chwi�li�jest�przy�za�my�ka�niu�pierw�sze�go�od�cin�ka,�ca�-
łość�dość�moc�no�kieł�ku�je�w�gło�wie� i�cze�ka�na�mo�-
ment,�kie�dy�bę�dzie�mógł�spo�koj�nie�usiąść�do�lap�to�-
pa�i�wbić�się�w�pi�sa�nie.�Let�nie�mie�sią�ce�to�dla�Bar�-
tło�mie�ja�Ka�sprzy�kow�skie�go�czas�in�ten�syw�nej�pra�cy,
a�nie�wa�ka�cyj�ne�go�od�po�czyn�ku.�W�lip�cu�ak�tor�wziął
udział�w�pro�jek�cie�„Szek�spir�w�par�ku”,�któ�re�go�ce�-
lem�by�ło�pro�pa�go�wa�nie�twór�czo�ści�an�giel�skie�go�dra�-
ma�tur�ga.�W�tym�ro�ku�w�ra�mach�pro�jek�tu�wy�sta�wio�-
no�sztu�kę�„Jak�się�wam�po�do�ba”�raz�na�te�re�nie�war�-
szaw�skie�go�Bu�si�ness�Gar�den�i�po�now�nie�pod�czas�Fe�-
sti�wa�lu�Szek�spi�row�skie�go�w�Gdań�sku.�Re�ży�se�rem�i
pro�du�cen�tem�spek�ta�klu�był�John�We�is�ger�ber.�Ak�tor
ma�na�dzie�ję,�że�spek�takl�„Jak�się�wam�po�do�ba”�uda
się�po�ka�zać�je�sie�nią�na�de�skach�jed�ne�go�z�war�szaw�-
skich�te�atrów.

Ra fał Brzo zow ski roz bie rze się na In sta gra mie?
Ar�ty�sta� ma� obec�nie� po�nad� 270

tys.�fa�nów�na�Fa�ce�bo�oku,�je�go�pro�-
fil�na�In�sta�gra�mie�ob�ser�wu�je�na�to�-
miast� bli�sko� 37� tys.� in�ter�nau�tów.
Wo�ka�li�sta�ma�świa�do�mość,�że�me�-
dia� spo�łecz�no�ścio�we� są� nie�zwy�kle
istot�nym� na�rzę�dziem� pro�mo�wa�nia
wła�snej�twór�czo�ści�i�kon�tak�tu�z�fa�-
na�mi,�sta�ra�się�więc�w�mia�rę�re�gu�-
lar�nie� pu�bli�ko�wać� zdję�cia� i� po�sty.�Nie� ukry�wa� jed�-
nak,�że�bra�ku�je�mu�bie�gło�ści�in�nych�ar�ty�stów.�Wo�ka�-
li�sta�twier�dzi,�że�cza�sa�mi�nie�ma�po�my�słu�na�ko�lej�ne�-
go�po�sta.�Me�dia�spo�łecz�no�ścio�we�do�nie�daw�na�jesz�-
cze�trak�to�wał�ja�ko�pro�fe�sjo�nal�ny�ka�nał�pro�mo�cyj�ny,
na�któ�rym�ar�ty�sta�pre�zen�tu�je�swo�je�ży�cie�za�wo�do�we.
Wi�dzi�jed�nak,�że�co�raz�wię�cej�gwiazd�po�ka�zu�je�w�in�-
ter�ne�cie�znacz�ną�część�swo�jej�pry�wat�no�ści,�co�Ra�fał
Brzo�zow�ski� trak�tu�je� ja�ko� ro�dzaj� ce�le�bry�ty�zmu.� Za�-
pew�nia,�że�on�nie�czu�je�po�trze�by�ta�kiej� for�my�pro�-
mo�cji.�Zda�niem�wo�ka�li�sty�pew�na�część�ży�cia�pry�wat�-
ne�go�po�win�na�po�zo�stać�ta�jem�ni�cą�dla�osób�spo�za�bli�-
skie�go�oto�cze�nia�ar�ty�sty.�

ŹRó Dło: LI fe Sty Le. NeW Se RIa. pL

Mo�del�ka�i�pre�zen�ter�ka�te�le�-
wi�zyj�na,� Ka�ro�li�na� Gi�lon
przy�zna�je,� że� nie� ku�pu�je
zwy�kłych,� ma�te�rial�nych
pre�zen�tów,�któ�ry�mi�naj�czę�-
ściej� ob�da�ro�wu�je�my� się� z
róż�nych� oka�zji.� Ze� swo�ją
przy�ja�ciół�ką� kul�ty�wu�je� tra�-
dy�cję�fun�do�wa�nia�ju�bi�lat�ce
za�gra�nicz�nych� wy�cie�czek,
aby� mieć� co� wspo�mi�nać
przez�dłu�gie�la�ta.

Ostat�nie�dni�lip�ca�Ka�ro�li�na�Gi�-
lon� spę�dzi�ła� w� Pa�ry�żu.� Mo�del�ka
jest�za�chwy�co�na�fran�cu�ską�sto�li�cą.
–�Spę�dzi�łam�tam�mi�ło�czas.�Pa�-

ryż�jest�pięk�ny,�wszyst�kim�po�le�cam
–�mó�wi�mo�del�ka,�Ka�ro�li�na�Gi�lon.
Pierw�sze�go�dnia�gwiaz�da�za�mie�-

ści�ła�na�In�sta�gra�mie�zdję�cie�su�ge�-
ru�ją�ce,�że�jej�po�byt�w�Pa�ry�żu�zwią�-
za�ny� jest� z� pra�cą� mo�del�ki.� Do
Fran�cji�wy�bra�ła�się�jed�nak�wy�łącz�-
nie�dla�przy�jem�no�ści.�Wy�jazd�był
bo�wiem�pre�zen�tem�uro�dzi�no�wym
dla�jej�przy�ja�ciół�ki.

–�Ma�my�ta�ką�tra�dy�cję,�że�ku�pu�-
je�my�so�bie�wy�ciecz�ki,�bo�pre�zen�ty
rzu�ci�my�w�kąt,�kwia�ty�zwięd�ną,�a
wspo�mnie�nia� po�zo�sta�ną� –� przy�-
zna�je�Ka�ro�li�na�Gi�lon.
Mo�del�ka� uwa�ża,� że� wy�ciecz�ka

w� gro�nie� przy�ja�ciół� to� naj�lep�sza
for�ma� pre�zen�tu.� Ży�czy� też
wszyst�kim�ko�bie�tom,�by�otrzy�my�-
wa�ły� wła�śnie� ta�kie� po�da�run�ki� od
naj�bliż�szych�osób.
–� Ja� do�sta�łam� wy�ciecz�kę� do

Me�dio�la�nu.�By�ły�śmy�tam�z�mo�imi
trze�ma� przy�ja�ciół�ka�mi,� by�ło� cu�-
dow�nie�–�mó�wi�Ka�ro�li�na�Gi�lon.

ŹRó Dło: NeW Se RIa.LI fe Sty Le.pL

Dzien�ni�karz�nie�oba�wia�się
kon�ku�ro�wa�nia� z� Mag�dą
Ges�sler.� Twier�dzi,� że� choć
obo�je� zaj�mu�ją� się� te�ma�ty�-
ką�ku�li�nar�ną,�ich�pro�gra�my
bę�dą� mia�ły� zu�peł�nie� in�ny
cha�rak�ter.�Już�je�sie�nią�Ro�-
bert�Ma�kło�wicz�za�de�biu�tu�-
je� na� an�te�nie� Fo�od� Ne�-
twork� i�za�bie�rze�wi�dzów�w
po�dróż� m.in.� do� Au�strii,
Bel�gii�oraz�na�Ukra�inę.

Ro�bert�Ma�kło�wicz�przez�bli�sko
20�lat�pro�wa�dził�w�Te�le�wi�zji�Pol�-
skiej�pro�gra�my�zwią�za�ne�z�ku�li�na�-
ria�mi� i� po�dró�ża�mi.� Po�cząt�ko�wo
był�to�for�mat�„Po�dró�że�ku�li�nar�ne
Ro�ber�ta�Ma�kło�wi�cza”,�w�2008�ro�-
ku�za�stą�pio�ny�przez�pro�gram�„Ma�-
kło�wicz� w� po�dró�ży”.� W� mar�cu
2017�ro�ku�TVP�za�koń�czy�ła�jed�nak
współ�pra�cę� z� po�pu�lar�nym� dzien�-
ni�ka�rzem,�któ�ry�nie�mu�siał�jed�nak
dłu�go�cze�kać�na�no�we�pro�po�zy�cje
za�wo�do�we.� Obec�nie� pra�cu�je� nad
no�wym� pro�gra�mem� „Ma�kło�wicz
w�dro�dze”,�któ�ry� już� je�sie�nią�po�-
ka�że�sta�cja�Fo�od�Ne�twork.
–�Gdy�pa�dła�pro�po�zy�cja�ze�stro�-

ny� TVN,� aby� był� to� ka�nał� Fo�od
Ne�twork� i� ma� być� tam� wła�śnie
m.in.� Mag�da� oraz� in�ne� ro�dzi�me
pro�gra�my� ku�li�nar�ne,� po�my�śla�łem
–� fan�ta�stycz�nie� –� mó�wi� Ro�bert
Ma�kło�wicz.�
Dzien�ni�karz� za�pew�nia,� że� nie

oba�wia�się�kon�ku�ro�wa�nia�ze�zna�ną
re�stau�ra�tor�ką,� któ�ra� na� an�te�nie
Fo�od�Ne�twork�pro�wa�dzi�pro�gram
„Se�xy�kuch�nia�Mag�dy�Ges�sler”,�w
TVN� na�to�miast� jest� go�spo�dy�nią
nie�zwy�kle� po�pu�lar�ne�go� for�ma�tu
„Ku�chen�ne� re�wo�lu�cje”.� Współ�-
pra�cy�tej�nie�trak�tu�je�na�wet�w�ka�-
te�go�riach�kon�ku�ren�cji,� uwa�ża�bo�-
wiem,� że� choć� obo�je� z� Mag�dą
Ges�sler� zaj�mu�ją� się� ku�li�na�ria�mi,
ich�pro�gra�my�ma�ją�cał�ko�wi�cie�in�-
ny� cha�rak�ter.� Da�ją� po�nad�to� wi�-
dzom�więk�szą�moż�li�wość�wy�bo�ru.

–�Gdy�ktoś�ma�na�pół�ce� jed�ną
książ�kę,� to� skąd� on� mo�że� wie�-
dzieć,�czy�jest�do�bra?�Trze�ba�prze�-
czy�tać�ich�tro�chę�wię�cej,�że�by�zo�-
rien�to�wać�się,�któ�ra�tak�na�praw�dę
mi�naj�bar�dziej�od�po�wia�da,�po�dob�-
nie� jest� z� pro�gra�ma�mi,� war�to� je
po�rów�ny�wać.�Ja�się�te�go�nie�bo�ję�i
nie�dla�te�go,�że�mam�wy�gó�ro�wa�ne
zda�nie�o�so�bie�–�mó�wi�Ro�bert�Ma�-
kło�wicz.
W�for�ma�cie�„Ma�kło�wicz�w�dro�-

dze”� dzien�ni�karz� utrzy�ma� kon�-
wen�cję�swo�je�go�ostat�nie�go�pro�gra�-

mu�w�TVP2.� Po�now�nie�wy�ru�szy
w� świat,� by�po�zna�wać� re�gio�nal�ne
przy�sma�ki�i�lo�kal�ne�tra�dy�cje�ku�li�-
nar�ne.� Na� po�cząt�ku� Ma�kło�wicz
za�bie�rze� wi�dzów� na� Ukra�inę,� w
sa�mo�ser�ce�Kar�pat,�do�miej�sco�wo�-
ści� od�le�głych� od� utar�tych� tu�ry�-
stycz�nych�szla�ków.��W�pierw�szych
od�cin�kach� zwie�dzi� Za�kar�pa�cie,
Hu�culsz�czy�znę�i�Po�ku�cie.
–�Do� te�go�Bu�ko�wi�na� ze�wspa�-

nia�łą� sto�li�cą,�mia�sto�Czer�niow�ce,
hi�sto�rycz�ny� frag�ment� Moł�da�wii,
mia�sto�wie�lo�kul�tu�ro�we,�re�gion�od
XVIII�wie�ku�aż�do�koń�ca�I�woj�ny
świa�to�wej� na�le�żał� bez�po�śred�nio
do�Au�strii,� bar�dzo� cie�ka�we�miej�-
sce�–�mó�wi�Ro�bert�Ma�kło�wicz.
Ko�lej�ne�od�cin�ki�po�świę�co�ne�bę�-

dą� Au�strii,� Ma�kło�wicz� po�ka�że
m.in.� Ost�ti�rol,� wschod�ni,� ma�ło
zna�ny�frag�ment�Ty�ro�lu,�oraz�Inns�-
bruck.�Te�epi�zo�dy�już�zo�sta�ły�na�-
gra�ne,� zdję�cia�do�ko�lej�nych� ru�szą
we� wrze�śniu.� Ro�bert� Ma�kło�wicz
wraz�z�eki�pą�swo�je�go�no�we�go�pro�-
gra�mu�wy�je�dzie�wów�czas�do�Flan�-
drii,� czy�li� � fla�mandz�ko�ję�zycz�nej
czę�ści�Bel�gii.
–� Nie� tyl�ko� z� po�wo�du� Bru�gii,

An�twer�pii,�Gan�da�wy�i�wspa�nia�ło�-
ści�tam�tej�szych�miast,�lecz�tak�że�z
te�go�po�wo�du,�że�we�wrze�śniu�jest
se�zon� na� mu�le� –� mó�wi� dzien�ni�-
karz.
Pro�gram� „Ma�kło�wicz� w� dro�-

dze”�za�de�biu�tu�je�na�an�te�nie�sta�cji
Fo�od�Ne�twork�w�li�sto�pa�dzie.
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To� mo�że� być� nie�mi�łe� roz�-
cza�ro�wa�nie� dla� fa�nów� tej
tan�cer�ki.� Wik�to�ria� Omy�ła
wy�raź�nie� pod�kre�śla,� że� w
naj�bliż�szym� cza�sie� nie
weź�mie� udzia�łu� w� żad�nej
roz�bie�ra�nej�se�sji�dla�ma�ga�-
zy�nów� dla� męż�czyzn.
Uwa�ża� to� bo�wiem� za� nie�-
sto�sow�ne�w�jej�wie�ku.�Jest
jed�nak� na�dzie�ja.� tan�cer�ka
nie� wy�klu�cza,� że� w� przy�-
szło�ści�po�ka�że�na�gie�cia�ło.

Tan�ce�rze,� któ�rzy� zy�ska�li� po�pu�-
lar�ność� w� show�-biz�ne�sie� czę�sto
de�cy�du�ją�się�na�pra�cę�tak�że�w�in�-
nych� dzie�dzi�nach� ar�ty�stycz�nych.
Tak�po�stą�pi�ła�m.in.�Edy�ta�Her�buś,
któ�ra� za�ję�ła� się� ka�rie�rą� ak�tor�ską,

oraz� Ste�fa�no� Ter�raz�zi�no� z� po�wo�-
dze�niem� roz�wi�ja�ją�cy� się� ja�ko�wo�-
ka�li�sta.�W�bli�skim�oto�cze�niu�Wik�-
to�rii�Omy�ły�są�oso�by,�któ�re�po�sta�-
no�wi�ły�prze�rwać�ka�rie�rę�ta�necz�ną

i� za�jąć� się� mu�zy�ką,� ma�lar�stwem
lub� fo�to�gra�fią.� Sa�ma� jed�nak� nie
pla�nu�je� ta�kich� zmian� za�wo�do�-
wych.
–� Ja�mam�do�pie�ro� 19� lat,� ca�ła

ka�rie�ra� przede� mną.� My�ślę,� że
pręd�ko� się� to� nie� skoń�czy,� po�zo�-
sta�nę� przy� tań�cu,� bo� ani� ak�tor�-
stwo,� ani�wo�kal� to� nie� jest�mo�ja
moc�na� stro�na� –� mó�wi� tan�cer�ka
Wik�to�ria�Omy�ła.
Ist�nie�je�jed�nak�bran�ża,�w�któ�rej

tan�cer�ka� mo�gła�by� się� od�na�leźć.
Jest� nią�mo�de�ling,�w� któ�rym�ma
już� pew�ne� do�świad�cze�nie.� Po�zo�-
wa�ła� do� kil�ku� se�sji� zdję�cio�wych,
choć� trak�to�wa�ła� je� ra�czej� ja�ko
chęć�spraw�dze�nia�się�w�czymś�in�-
nym�niż�ta�niec.
–�Oglą�da�jąc�zdję�cia�z�fo�to�gra�fa�-

mi,�do�szli�śmy�do�wnio�sku,�że�nie

jest�źle,�dla�te�go�je�śli�bę�dzie�szan�sa
wziąć� udział,� to� jak� naj�bar�dziej� –
mó�wi�Wik�to�ria.
Tan�cer�ka�od�rzu�ca�jed�nak�moż�li�-

wość� po�zo�wa�nia� do� na�gich� zdjęć
dla�ma�ga�zy�nu� dla�męż�czyzn.�Nie
twier�dzi,� że� ni�gdy� nie� weź�mie
udzia�łu� w� te�go� ro�dza�ju� se�sji,� nie
jest� im�prze�ciw�na,�uwa�ża� jed�nak,
że�na�ra�zie�jest�na�to�zbyt�mło�da.
Nie� ukry�wa� jed�nak,� że� gdy�by
otrzy�ma�ła�ta�ką�pro�po�zy�cję�za�kil�ka
lat,�by�ła�by�skłon�na�ją�przy�jąć.

–�Mo�że�w�przy�szło�ści�chcia�ła�-
bym� po�ka�zać� lu�dziom,� że� swo�ją
cięż�ką�pra�cą�moż�na�tak�wy�pra�co�-
wać�swo�je�cia�ło,�że�nie�trze�ba�się
bę�dzie�go�wsty�dzić�i�bę�dzie�moż�na
je� po�ka�zać� pu�blicz�nie� –� do�da�je
tan�cer�ka.

ŹRó Dło: LI fe Sty Le.NeW Se RIa.pL

Jakie prezenty kupują sobie gwiazdy?

Naga sesja
tancerki?

Robert Makłowicz wraca na ekrany z nowym programem
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Za koń cze nie za wo dów i roz da nie na -
gród od by ło się w so bo tę na rze szow skim
ryn ku.  Po raz pią ty wy ści gi na Pod kar pa -
ciu wy grał Bra in Bo uf fier  z Fran cji .Ma -
ri jan Grie bel wy grał ka te go rię ERC Ju -
nior Un der 28 po raz dru gi, zdo był tak że
trze cią po zy cję w kla sy fi ka cji ge ne ral nej
raj du. Czwar te miej sce za jął ak tu al ny
mistrz Pol ski Grze gorz Grzyb. Naj groź -
niej szy ry wal Grie be la Pe pe Lo pez nie
punk to wał w Rze szo wie, dzię ki cze mu
Nie miec zbli żył się zna czą co do koń co -
we go zwy cię stwa w tej ka te go rii i na gro -
dy, któ rą jest wy stęp w eu ro pej skiej run -
dzie Mi strzostw Świa ta za kie row ni cą sa -
mo cho du kla sy WRC w 2018 ro ku.

Ja ri Hut tu nen po pierw szym zwy -
cię stwie zwięk szył swo je szan se wy gra nia
100 000 Eu ro na roz wój ka rie ry spor to -
wej ufun do wa nej dla zwy cięz cy ka te go rii
ERC Jnior Un der 27 w se zo nie 2017. Ti -
bor Er di Jr zmie rzał po zwy cię stwo w
ER C2, ale na me cie ostat niej pró by (!)
sil nik w je go sa mo cho dzie od mó wił po -
słu szeń stwa i mu siał wy co fać się z raj du.
Pierw sze miej sce prze jął Ze lin do Me le -
ga ri. Ta ma ra Mo li na ro wy gra ła ka te go rię
ERC La die’s Tro phy. Ca strol Ford Te am
Tur key li de ru je w kla sy fi ka cji ze spo łów
FIA ERC.

JA KUB CZAR NO TA

KAN CE LA RIA ZA RZą DU

Z Podkarpacia do czołówki
rajdowych Mistrzostw Europy

Zdo by cie dru gie go miej sca w Raj dzie Rze szow skim da ło Ka je ta no wi Ke je ta no wi czo wi  pro wa dze nie w kla sy fi ka cji ge ne ral nej 

Mi strzostw Eu ro py. Re pre zen tant na sze go kra ju pu cha ry ode brał z rąk człon ka za rzą du wo je wódz twa Sta ni sła wa Krucz ka 

oraz prze wod ni czą ce go sej mi ku Je rze go Cy pry sia.

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
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W upal ne dni szyb kość re ak cji kie -
row ców spa da na wet o 20 proc., a już
po kil ku mi nu tach po sto ju w peł nym
słoń cu tem pe ra tu ra w  au cie się ga
50-60 stop ni. Ra tun kiem jest kli ma -
ty za cja, ale nie  schło dzi ona bły ska -
wicz nie tak roz grza ne go sa mo cho du.
Le piej też nie na sta wiać na wie wu na
sie bie, bo to naj szyb sza dro ga do
prze zię bie nia. Eks per ci ra dzą, że by
na 10–15 mi nut przed do jaz dem kli -
ma ty za cję wy łą czyć i wy rów nać tem -
pe ra tu rę, aby unik nąć szo ku ter micz -
ne go. Przy naj mniej raz w  ro ku nie -
zbęd na jest też de zyn fek cja ukła du
i wy mia na fil tru ka bi no we go.

– Wy so kie tem pe ra tu ry ma ją wpływ
na szyb kość re ak cji kie row cy. Ba da nia
fran cu skich na ukow ców wy ka za ły, że
przy tem pe ra tu rze 27 stop ni we wnątrz
po jaz du, na sze re ak cje są o 20 proc. gor -
sze. Ro śnie więc ry zy ko, że spo wo du je my
wy pa dek. Ma to du ży wpływ na kom fort

jaz dy i bez pie czeń stwo – pod kre śla w roz -
mo wie z agen cją in for ma cyj ną New se ria
Biz nes Ka mil Kle czew ski, dy rek tor ds.
mar ke tin gu w We ba sto Pe te mar.

Wy so ka tem pe ra tu ra ozna cza więk -
szą licz bę wy pad ków. W upa le trud niej
się wy spać, a zmę czo ny kie row ca sta no -
wi za gro że nie na dro dze. W ubie głym ro -
ku z po wo du zmę cze nia czy za śnię cia do -
szło do 655 wy pad ków, w któ rych zgi nę -
ło 98 osób, a 981 zo sta ło ran nych.

Choć kli ma ty za cja znacz nie po pra -
wia kom fort jaz dy, trze ba umieć z  niej
ko rzy stać. A z tym pol scy kie row cy ma ją
du ży pro blem.

– Kie dy ma my na grza ny sa mo chód,
naj pierw go prze wie trza my. Nie włą czaj -
my od ra zu kli ma ty za cji, tyl ko naj pierw
na wiew i otwar cie okien. Naj le piej za sto -
so wać kli ma ty za cję do pie ro gdy ru szy -
my – przy po mi na Kle czew ski.

Kli ma ty za cja nie  jest w  sta nie

w  szyb kim cza sie schło dzić na grza ne go
sa mo cho du, po zo sta wio ne go na dłuż szy
czas na słoń cu. Gdy tem pe ra tu ra na ze -
wnątrz prze kra cza 30 stop ni Cel sju sza,
wnę trze sa mo cho du już po 20 mi nu tach
na grze wa się do tem pe ra tu ry ok. 50 stop -
ni, po ko lej nych 20 mi nu tach już do 60
stop ni. Przy ta kim upa le czę sto ule ga my
po ku sie i  pusz cza my moc ny na wiew na
sie bie. To pro sta dro ga do prze zię bie nia.

–  Naj le piej stru mień chłod ne go po -
wie trza pu ścić na przed nią szy bę, uchy lić
nie co okna, zwłasz cza w po cząt ko wej fa -
zie jaz dy. Wów czas ma my gwa ran cję, że
sa mo chód bę dzie schło dzo ny, bę dzie my
je chać w kom for to wej tem pe ra tu rze i nie
prze zię bi my się – tłu ma czy Kle czew ski.

Eks pert oce nia się, że opty mal na
tem pe ra tu ra w  sa mo cho dzie to 19–23
stop ni Cel sju sza. Przy du żym upa le
przed do tar ciem do ce lu do brze jed nak
wy łą czyć kli ma ty za cję tak, by unik nąć

szo ku ter micz -
ne go.

–  Gdy róż -
ni ca tem pe ra tur
mię dzy wnę -
trzem po jaz du a
sy tu acją na ze -
wnątrz jest bar -
dzo du ża, do -
brze jest wy łą -

czyć kli ma ty za cję na 10–15 mi nut przed
do jaz dem do ce lu, uchy lić nie co okna,
wy rów nać róż ni cę tem pe ra tur – wska zu -
je przed sta wi ciel We ba sto Pe te mar.

Do dzia ła ją cej kli ma ty za cji za zwy czaj
po trzeb ny jest uru cho mio ny sil nik. Kie -
row cy sa mo cho dów cię ża ro wych, któ rzy
czę sto śpią w po jeź dzie, mo gą jed nak sko -
rzy stać z kli ma ty za to rów po sto jo wych.

–  Są one za si la ne z  aku mu la to rów,
czy li sil nik nie  jest włą czo ny i  nie ma
emi sji dwu tlen ku wę gla, nie ma też stra -
ty pa li wa zwią za nej z uru cho mie niem sil -
ni ka. Te kli ma ty za to ry są mniej szej mo -

cy, ale po zwa la ją na spo koj ne prze spa nie
się i da ją kom fort kie row cy w ka bi nie –
mó wi Ka mil Kle czew ski.

Więk szość kie row ców uży wa kli ma ty -
za cji nie tyl ko w upal ne dni. Po zwa la ona
bo wiem osu szyć po wie trze i za po biec pa -
ro wa niu szyb pod czas desz czu. Dla te go
eks per ci ra dzą, by do ko ny wać okre so wych
prze glą dów i spraw dzać stan ukła du kli ma -
ty za cji przy naj mniej raz w ro ku. Wpływ na
po wie trze, ja kim od dy cha się w sa mo cho -
dzie ma też filtr ka bi no wy. Rów nież ten
ele ment do brze wy mie nić raz w ro ku.

– Na sza kli ma ty za cja to dość wil got -
ne śro do wi sko, zbie ra się tam wie le bak -
te rii. Oprócz oczysz cze nia kli ma ty za cji
z  ze wnątrz, pa row ni ków, że by do brze
dzia ła ła i efek tyw nie chło dzi ła, war to też
raz w ro ku oczy ścić ją z bak te rii. Do ko -
nu je się te go al bo me to dą ozo no wa nia,
al bo wpusz cza nia w  obieg kli ma ty za cji
środ ków, któ re za bi ją wszel kie bak te rie –
tłu ma czy Ka mil Kle czew ski.
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