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Irlandia ma
całkowicie 
zakazać 
klapsów

KOMISJA EUROPEJSKA ZNÓW SIĘ CZEPIA

// STR. 5

Aleksandra Kościelak, dyrektor ds. międzyna-
rodowej rekrutacji i komunikacji w firmie Euro 
Labour Infusion z Kanady, przedstawia kilka 
kolejnych faktów i rozprawia się z mitami.

Irlandia ma całkowicie 
zakazać stosowania 
kar fizycznych wobec 
dzieci. Rada Europy 

nakazała rządowi 
Zielonej Wyspy w trybie 
natychmiastowym 
zdelegalizowanie 
wszelkich przejawów 
bicia dzieci. Rodzice 
nieprzestrzegający 
tego zakazu mogliby 
otrzymywać „drakońskie” 
grzywny. // STR. 3

EDWARD LINDE-LUBASZENKOPORADY „NASZEGO GŁOSU”

Bezrobocie a chorobowe: 
co się dzieje z moim 
zasiłkiem gdy zachoruję? 

// STR. 8

ROZMOWA Z PAWŁEM KOWALEM

Tak po ludzku 
żal mi 
Komorowskiego

// STR. 3
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PRAWNIK I POLSKIE
PORADY PRAWNE:

•  Wypadki drogowe,  
wypadek w pracy,  
wypadki w miejscach  
publicznych • Prawo pracy

  Prowadzimy usługi  
  w całej Irlandii

 

www.kwsols.ie
W spornych interesach, prawnik może nie obliczyć opłaty lub innej 
należności odsetek lub części jakiegokolwiek orzeczenia lub ugody.

8 Agnes Road, Crumlin Village, 
Dublin 12 i Pembroke Hall, 38/39 

Fitzwilliam Square, Dublin 2
Polska Klinika Prawa

Łukasz Prekun  
na 086 775 7870, 01 455 47 23  
lub e-mail lukasz@kwsols.ie
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Jakub Błaszczykowski (30 l.) rozgrywa właśnie jeden z najtrud-
niejszych „meczów”. Reprezentant Polski promuje biografię 
„Kuba”, w której opisał najcięższe chwile swojego życia. W tym 
moment, gdy ojciec Zygmunt Błaszczykowski zamordował mu 
nożem mamę Annę.

Kanadzie

Mama umarła Mama umarła Emigracyjne Emigracyjne 
cz. 2 Jakub Błaszczykowski w bardzo szczerej biografii:

// STR. 16

REKLAMA

Anna Mucha 
(35 l.)

// STR. 10

zakazać zakazać Kazali 
Ani 

schudnąć

O co im
chodzi?
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// STR. 10

Złamałem 
biodro na 
schodach

Jakub 
Błaszczykowski 
(30 l.)



„Super Express”: – Andrzej Duda 
wygrał wybory prezydenckie, bo 
Kukiz się jeszcze nie rozpędził?
Paweł Kowal: – Wygrał z róż-
nych powodów. Podoba mi się 
interpretacja, że tego dnia 
było zesłanie Ducha Świętego.
– Czyja to interpretacja? 
Karnowskich? 
– Wbrew pozorom to inter-
pretacja poważnej osoby spo-
za polityki. A Karnowskich 
zostawmy w spokoju. Lubię 
ich. Są poważni. To akurat 
powiedział ktoś z rodziny 
Andrzeja Dudy.
– Dlatego, że to było święto 
katolickie? 
– Ależ się pan nakręcił.
– Spokojnie. Jestem człowiekiem 
wierzącym. Mnie to nie przeszka-
dza. Nie będę pana atakował za 
wiarę. Uważam, że można o niej 
mówić publicznie. 
– No to mówmy. Czasem 
w historii działa Duch Świę-
ty. Opatrzność czasem działa?
– Wydaje mi się, że czasem tak.
– Niewierzący w to nie uwierzą. 
Apeluję, żeby się z nas nie śmia-
li. Myślę, że w Polsce wśród 
ludzi było tak wiele poczu-
cia rezygnacji, beznadziei, że 
musiał przyjść taki moment, 
kiedy powiedzieli dosyć. Zda-
rzyło się to akurat w święto koś-
cielne. Narzędziem w rękach 
opatrzności był Andrzej Duda. 
Oczywiście jest też polityka.
– Właśnie, jesteśmy analityka-
mi sceny politycznej, przygląda-
my się jej. Widzimy czyjeś błędy, 
czyjeś zalety. Oceńmy więc. Jakie 
były błędy ze strony Bronisława 
Komorowskiego? Chyba pierwszy 
błąd to grzech pychy.
– Zaprosi go pan do konfesjo-
nału i z tej pychy wyspowiada. 
Jak go wyspowiadam z poli-
tyki. Bronisław Komorowski 
nie miał planu na przyszłość. 
Uważał, że można robić polity-
kę na przeszłości i opowiada-
niu, co robił w młodości. Nie 
zauważył, że jest nowe pokole-
nie, którego to nie interesuje.
– Czyli Komorowski przegrał 
przez młodych, nazywanych 
przez niektórych pokoleniem 
Żal.pl?
– Tak.
– Niech pan te młode pokolenie 
scharakteryzuje. Bo chyba wiąże-
my z nim jakieś nadzieje.

– To pokolenie, które ma 
ambicje. Chce żyć tak jak na 
Zachodzie, bo wie, że w Polsce 
mamy normalność.
– Ale ten Zachód bywa krytyko-
wany przez młodych.
– W sferze wartości tak.
– Tego młodego pokolenia nie 
łączy sfera wartości?
– Łączy – i tu był problem 
Adama Michnika. Jeśli ktoś 
pomógł przegrać Bronisławo-
wi Komorowskiemu, to właś-
nie on.
– Pomocników było chyba więcej.
– Ale w przypadku Michnika, 
który mówił o gówniarzach 
idących po władzę, to był pod-
stawowy błąd wychowawczy. 
Ma pan dzieci?
– Tak.
– Wie pan, że może pan się 
z nimi zgadzać lub nie. Ale jed-
nej rzeczy nie może pan zro-
bić – wyzywać od gówniarzy.
– Jeszcze nie próbowałem. Spraw-
dzę i powiem panu, jak zadziałało.
– Niech pan potem w domu nie 
robi wyborów, bo pan przegra. 
Tu był cały problem. Bo spra-
wa nie dotyczyła mieszkań, 
franków, pracy. Dotyczyła tak-
że godności. Tego nie zauwa-
żył obóz prezydencki. Na 
swój sposób żal mi Bronisła-
wa Komorowskiego.
– Naprawdę?
– Naprawdę. Wyobrażam 
sobie, co tak czysto po ludz-
ku czuje.
– Jak pan ogląda mecz, to żal 
panu przegranych?
– Tak, mam w sobie coś takie-
go. Jestem bardzo empatyczny.
– Czemu żałuje pan Komo-
rowskiego? Przecież dla 
prawicy jego prezydentu-
ra to był zmarnowany czas.
– Faktycznie, w stosunku do 
prezydentury Kwaśniewskie-
go, Kaczyńskiego Bronisław 
Komorowski sprowadził ten 
urząd do modelu niemieckie-
go – prezydentury mało aktyw-
nej. Za to też zapłacił. Zapłacił 
za to, że nie wchodził w spór 
z rządem, że było mu wygod-
nie, bo nie musiał o nic wal-
czyć. Zapłacił za to, że pod-
pisywał wszystkie ustawy 
rządowe, a potem poszło na 
niego. W tym sensie nie była 
to prezydentura, która rozwi-
jała ten urząd. Nie oznacza 

to, że wszystko co robił, było 
złe. Nie należy ludziom wci-
skać kitu. Przez pięć lat były 
dobre momenty – np. 4 czerw-
ca ubiegłego roku. Podobało 
mi się, że Komorowski zaprosił 
do Warszawy Obamę i innych 
światowych przywódców i grał 
o to, żeby polska historia zaist-
niała. Całość jednak za moc-
na nie była.
– Czy przy okazji tych wyborów 
wiele autorytetów, szczególnie 
medialnych, przestało być auto-
rytetami? O jednym pan wspo-
mniał – Adamie Michniku. Ale ich 
jest więcej.
– Nasi bohaterowie okresu wal-
ki o demokracje, niezależnie 
po której są dziś stronie sporu 
politycznego, zasługują na sza-
cunek. Trzeba przypominać, 
jak wiele zrobili, że siedzieli 
w więzieniu. Jestem przeciw-
nikiem walenia na rympał, że 
już nie ma autorytetów.
– Czyli apeluje pan: szanujmy 
Tomasza Lisa?
– To jest inna historia. Jego 
program tuż przed wyborami, 
w którym występował Tomasz 
Karolak, oglądałem ze znajo-
mym ze Stanów. Mówił mi, że 
tam musiałoby być jasno napi-
sane, który komitet wyborczy 
za to płaci.
– To zarzut, że Lis jest ofice-
rem politycznym?
– Ma pan telewizję publicz-
ną. Program publicystyczny 

w kluczowym momencie kam-
panii wyborczej i nikt nawet 
nie tworzy pozorów, zaprasza-
jąc kogoś z opozycji. Wszyscy 
kłapią na jedno kopyto. Popie-
rają jednego kandydata. Też 
się przyłożyli do tego, że Bro-
nisław Komorowski przegrał.
– Czyli paradoksalnie w programie 
Lisa w TVP 2 powinno być napi-
sane: „Komitet wyborczy Andrze-
ja Dudy”?
– Tak się skończyło. Pamiętaj-
my, że to telewizja publiczna 
i ludzie powinni mieć możli-
wość zapoznania się z różnymi 
opiniami. W prywatnej telewi-
zji niech sobie robią, co chcą.
– System zmieni się w październiku?
– Mam nadzieję.
– I co? Zjednoczona prawica urzą-
dzi nam IV RP? Będziecie pukać do 
moich drzwi o 6 rano, przeszuki-
wać ludziom mieszkania?
– Pan chyba nie mówi poważnie.
– Prowokuję pana. Ale niech pan 
powie, co zrobicie. Bo jest lemin-
gowy strach.
– Mieszkam w Lemingowie i w 
ostatnich tygodniach nie spot-
kałem żadnego wystraszone-
go leminga. Oni są w świet-
nym nastroju, bo czują, że nie 
było innego wyjścia. W przeci-

wieństwie do moich kolegów 
nie mam nic przeciwko lemin-
gom, bo kocham polską kla-
sę średnią.
– Zmiana tematu. Jest pan współ-
autorem książki o Jaruzelskim. Po 
co pan o nim pisze?
– Ponieważ to jedna z kluczo-
wych postaci, która wpłynęła 
na losy wielu Polaków. 
– Uważa pan, że jego postać zosta-
ła należycie opisana?
– Wiele jest znaków zapytania. 
Co się stało z tym człowiekiem, 
kiedy wrócił z Syberii. Co by 
było, gdyby postąpił nieco ina-
czej w 1981 r.? Najważniejszy 
jest taki: jak mogłaby wyglą-
dać polska transformacja?
– Pokazuje pan człowieka, któ-
ry uczył się w tej samej szkole, 
co wielu przedstawicieli pokole-
nia Kolumbów. Człowieka, któ-
ry potem dla własnej kariery stał 
się obrzydliwym donosicielem.
– Ze strachu i dla kariery dono-
sił. Z tych samych powodów 
był stalinistą, moczarowcem, 
antysemitą.
– I to jest przedziwne, że środo-
wisko „Gazety Wyborczej” hołubi 
człowieka, który był antysemitą...
– To rzeczywiście ciekawe, że 
zakrywają oczy na fakty, któ-

re u innych osób 
byłyby obciążające. Wyjaśnie-
nie jest jednak bardzo proste 
i dotyczy transformacji ustro-
jowej. Ważniejsze było to, że 
zawarł kontrakt przy okrą-
głym stole. Inna sprawa, że 
ktoś inny zawarłby jakiś inny 
kontrakt przy jakimś innym 
okrągłym stole. Choć to praw-
da, że mogło być więcej ofiar. 
To nie jest jednak tak, że Jaru-
zelski chciał się dogadać z Soli-
darnością. Taką politykę pro-
wadził Gorbaczow i jeśli jakiś 
komunistyczny przywódca nie 
chciał w tym uczestniczyć, 
musiał odejść.
– Nie wjedzie pan do Rosji. Jest pan 
na czarnej liście Kremla, ale chy-
ba jest pan z tego dumny.
– Jestem pewien, że pojadę do 
Rosji i jeszcze napijemy się 
wódki z Rosjanami.
– Pojedzie pan, kiedy przestanie 
rządzić Putin. Ma pan co do tego 
jakieś przewidywania?
– Dłużej klasztora niźli prze-
ora. To ostatnia próba rekon-
strukcji imperium w duchu 
Romanowów czy Związku 
Radzieckiego. I to się nie uda.
 Rozmawiał SŁAWOMIR 
 JASTRZĘBOWSKI
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Paweł Kukiz (52 l.), 
b. lider zespołu Piersi, 
zasłużył na miano naj-
większego szczęściarza 
poprzedniego tygodnia. 
Otóż kiedy jak nakręcony 
mówił o Murzynach, 
Arabach i JOW-ach, 
Monika Olejnik niechcący 
odsłoniła przed nim swój 
biust. Wpadka 
zdarzyła się w trakcie 
audycji w Radiu Zet. 

Monika Olejnik ostro dys-
kutowała z Kukizem m.in. 
o prawach uchodźców. Obo-
je byli bardzo rozgrzani 
tematem, redaktor Olejnik 
gestykulowała zamaszy-
ście rękoma i tempa roz-
mowy nie wytrzymał mały 
guziczek. W bluzce dzien-
nikarki zrobił się bardzo 
duży dekolt. Kukiz, który 
był przy niej na wyciągnię-
cie ręki, speszył się mocno. 

NIESPODZIEWANA SYTUACJA PODCZAS RADIOWEJ ROZMOWY ZNANEJ DZIENNIKARKI 
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Paweł Kowal w rozmowie z redaktorem 
naczelnym „Super Expressu”

Tak po ludzku żal mi
Komorowskiego

Redaktor naczelny 
„Super Expressu” 
Sławomir 
Jastrzębowski 
i Paweł Kowal 
z Polski Razem
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Z wrażenia zaczął mu się 
plątać język, myśli popłynę-
ły gdzie indziej i nawet zgo-
dził się na in vitro! Dzienni-
karka nie jest jednak gapa 
– szybko zauważyła swo-
ją wpadkę i od razu popra-
wiła koszulkę. Kukiz prosił 
żartem o powtórkę, ale jako 
były kandydat na prezyden-
ta wiedział już doskonale, że 
pewne szanse pojawiają się 
w życiu tylko raz.   AN 

innych osób 

se.tv

wejdź i  zobacz cały wywiad na

Monika Olejnik ostro dys- Z wrażenia zaczął mu się Paweł Kukiz (52 l.), Monika Olejnik ostro dys-

Paweł Kukiz 
tak mocno się 

speszył, że 
zaniemówił 

Paweł Kukiz (52
b. lider zespołu Piersi, 
zasłużył na miano naj-
większego szczęściarza 
poprzedniego tygodnia. 
Otóż kiedy jak nakręcony 
mówił o
Arabach i
Monika Olejnik niechcący 
odsłoniła przed nim swój 
biust. Wpadka 
zdarzyła się w
audycji w
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Paweł Kukiz (52
– Nie, panie 
Kukiz, powtórki 
nie będzie!

Piersi Olejnik zaatakowały 
Pawła Kukiza

Monika 
Olejnik szybko 

zorientowała się, 
że odpiął się jej 
guzik od bluzki 



Irlandia ma całkowicie 
zakazać stosowania kar 
fizycznych wobec dzie-
ci. Rada Europy nakaza-
ła rządowi Zielonej Wyspy 
w trybie natychmiasto-
wym zdelegalizowanie 
wszelkich przejawów bicia 
dzieci. Rodzice nieprze-
strzegający tego zakazu 
mogliby otrzymywać dra-
końskie grzywny. 

To już czwarty raz, kie-
dy Rada Europy uznała, że 
w tym wypadku Irlandia 
łamie Europejską kartę spo-
łeczną – informuje „Irish 
Examiner”. Dokument ten 
ostatni raz ratyfikowany 
przez Zieloną Wyspę 15 lat 
temu jest podstawowym 
katalogiem praw społeczno-

-ekonomicznych obywateli 
Unii Europejskiej.

Jednym z jej głównych 
założeń, wypunktowanym 
na samym początku doku-
mentu, jest prawo dzieci 
i młodzieży do „szczególnej 
ochrony przed zagrożeniami 
fizycznymi i moralnymi, na 
które są narażeni”. Ponadto 
artykuł 17 Karty mówi o obo-
wiązku ich ochrony przed 
„zaniedbaniem, przemocą 
i wykorzystywaniem”.

Zdaniem Rady niewprowa-
dzenie przez Irlandię prze-
pisów zakazujących kar cie-
lesnych stosowanych przez 
rodziców wobec dzieci jest 
pogwałceniem obydwu tych 
założeń. Co więcej, europej-
ska instytucja uznała kary 
takie jak klapsy za torturę.

W odpowiedzi na zarzu-
ty Rady Europy minister ds. 
dzieci James Reilly powie-
dział, że rząd Irlandii podej-
mie stanowcze kroki mają-
ce na celu zagwarantowanie 
prawnej ochrony dzieci przed 
karami cielesnymi.

Tymczasem ekspert od 
prawa rodzinnego Anne 
O’Neill ostrzega na łamach 
„Irish Independent”, że po 
wprowadzeniu tego typu 
zakazu przed sądem stanie 
wielu rodziców, którzy nie 
dopuścili się faktycznej prze-
mocy fizycznej wobec swoich 
dzieci. Irlandzka prawnicz-
ka obawia się, że niektórzy 
z nich mogą zostać ukarani 
„drakońskimi” karami pie-
niężnymi, ponieważ, jej zda-
niem, sędziowie mogliby 

egzekwować wprowadzone
przepisy z przesadną suro-
wością.

O’Neill obawia się rów-
nież, że lawinowo może 
wzrosnąć liczba donosów na 
rodziców, którzy dali swoje-
mu dziecku klapsa pod wpły-
wem impulsu.

– Czasem pod wpływem 

stresu dobry rodzic może 
dać swojemu dziecku klap-
sa – powiedziała. – To jest 
coś, co rodzice robią wyłącz-
nie pod wpływem emocji, 
niechcący.

– Pracownicy socjalni 
i inni funkcjonariusze pub-
liczni otrzymaliby instru-
menty, które mogłyby zostać 

użyte przeciwko ludziom, 
którzy na co dzień są dobry-
mi rodzicami – zaznacza eks-
pert. I podkreśla również 
wyraźnie: – Między klapsem 
a biciem dziecka jest ogrom-
na różnica. Osobiście uwa-
żam, że klaps nie jest formą 
przemocy fizycznej.

 PRZEMYSŁAW ZGUDKA 

12–18/CZERWCA 
2015
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WIODĄCY IRLANDZKI 
DOSTAWCA
• Złote monety i sztabki
• Srebrne monety i sztabki
• Wszystkie produkty pochodzą ze 
szwajcarskiej renomowanej rafinerii, 
gwarantującej jakość  
i pewność produktów. 

23-24 The Crescent,
Monkstown, Co. Dublin

sales@irishgoldbullion.ie

CALL 01 280 7067
1113_DU
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• Wypadki w pracy
• Wypadki drogowe
• Zaniedbania medyczne
• Wypadki
• Prawo rodzinne
• Prawo pracy
•  Nieruchomości,  

przeniesienie własności

CRIMMINS HOWARD
SOLICITORS 
OBSŁUGĘ POLSKICH KLIENTÓW 
W CLARE, LIMERICK, CORK I KERRY ORAZ W CAŁEJ ŚRODKOWO-  
-ZACHODNIEJ CZĘŚCI IRLANDII.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W:

OFERUJE

1111_DU

W sprawie konsultacji prawnej  
skontaktuj się z Anią 085-104-77-10
www.crimminshoward.ie
info@crimminshoward.ie

W sprawach spornych prawnicy nie mogą pod prawem liczyć kosztów legalnych w szacunku  
do procentu uzyskanego odszkodowania/wynagrodzenia

Irlandia ma całkowicie 
zakazać klapsów!

Komisja Europejska znowu się czepia

Należy rozróżnić tego 
typu przemoc od zwykłych 
klapsów – apelują eksperci 
od prawa rodzinnego

WYDARZENIAIRLANDIA 3
IRLANDZKIE AKCENTY  

Gdzie irlandzka mowa brzmi najładniej? 
Z najładniejszym irlandzkim akcentem mó-
wią mieszkańcy hrabstwa Donegal, najgor-
szy zaś mają mieszkańcy Offaly. Tak wynika 
przynajmniej z wyników ankiety opubliko-
wanej przez portal TheSlicedPan.com. Łącz-
nie oddano ponad 215 tys. głosów na 33 ak-
centy. Jak zaznaczają autorzy ankiety, pod 

względem punktowym Donegal był zdecy-
dowanym zwycięzcą rankingu. Innymi hrab-
stwami, które znalazły się w czołówce „ład-
nych” irlandzkich akcentów, są Galway, Cork, 
Derry i Roscommon. Z kolei na drugim bie-
gunie pojawiły się regiony, takie jak Dublin 
Północny, Longford czy Laois. PZ

ZDROWIE NA WYSPIE 

Pacjenci boją się skarżyć na HSE   
Peter Tyndall, irlandzki rzecznik ds. praw 
pacjentów, alarmuje – Irlandczycy nie chcą 
głośno wypowiadać się o niewłaściwym 
traktowaniu w szpitalu, gdyż obawiają się, 
że mogliby odczuć odwet ze strony pra-
cowników służby zdrowia. Jak dodaje Tyn-
dall, cytowany przez Irish Independent, 

większość pacjentów jest przekonana, że 
ich skargi nie zrobiłyby żadnej różnicy. Do-
nosy dotyczące złej obsługi w szpitalach 
stanowią zaledwie 1/5 skarg instytucjonal-
nych w Irlandii. Dla porównania – w Irlandii 
Północnej donosów na służbę zdrowia jest 
statystycznie 3 razy więcej. PZ
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IRLANDIA ZIELONYMI PŁUCAMI EUROPY?

Irlandczycy palą coraz 
mniej papierosów  
Antynikotynowa polityka rządu 
Irlandii przynosi widoczne skut-
ki. Jak informuje „Irish Times”, 
na Wyspie gwałtownie spada 
liczba palaczy. Pod względem 
tempa zmniejszania się osób 
sięgających po papierosa Zielo-
na Wyspa jest wręcz pierwsza 
wśród państw Unii Europejskiej! 

W Irlandii już tylko 24 proc. osób 
regularnie pali papierosy. Zgodnie 
z danymi udostępnionymi przez 
Komisję Europejską Szmaragdowa 
Wyspa znajduje się w czołówce 
europejskich państw z najmniej-
szą liczbą palaczy.

Nawet ci, którzy regularnie się-
gają po „dymka”, robią to coraz 
rzadziej – przeciętny palacz 
w 2012 roku wypalał 16 papiero-
sów dziennie, obecnie liczba ta 
zmalała do 14.

„Irish Times” donosi również, 
że na Szmaragdowej Wyspie spa-
da również poziom biernego pale-
nia. Tylko 4 proc. Irlandczyków 
stwierdziło, że w ciągu ostatnie-
go półrocza, odwiedzając bary 
i restauracje, miało okazję przeby-
wać w towarzystwie palaczy. Dla 
porównania – w Czechach i Rumu-
nii liczba ta wyniosła aż 80 proc.

Irlandia od wielu lat znajduje się 
w czołówce europejskich krajów 
najaktywniej walczących z papie-

rosami. W marcu tego roku jako 
pierwszy kraj w Europie wprowa-
dziła zakaz sprzedawania papie-
rosów w markowych opakowa-
niach. W praktyce oznacza to, że 
od momentu wejścia nowych prze-
pisów w życie wszelkie wyroby 
tytoniowe na terenie Irlandii będą 
musiały być sprzedawane w jed-
nolitych opakowaniach. Większą 

część pudełka będzie zajmowa-
ło ostrzeżenie dotyczące palenia 
papierosów oraz zdjęcie ilustru-
jące jego zgubne skutki. Decyzja 
irlandzkiego rządu spotkała się ze 
zdecydowanym sprzeciwem kon-
cernów tytoniowych. PZ 

niem, sędziowie mogliby 

Na Zielonej Wyspie jest coraz 
mniej palaczy



Jak donosi „Irish Sunday 
Mirror”, tylko przez rok 
swojej działalności Irish 
Water wydała na usługi 
doradcze ponad… 19 mln 
euro! Do końca tego roku 
kwota ta z pewnością zna-
cząco się powiększy.

Okazuje się, że 650 tys. 
euro, które agencja wyda-
ła na kampanię informacyj-
ną dotyczącą powstawania 
wody pitnej, to jedynie mała 
kropla w morzu wydatków. 
Jak wynika z danych udostęp-
nionych na mocy Freedom of 

Information Act, Irish Water 
wydaje na usługi doradcze
średnio ponad 1,1 mln euro
miesięcznie.

Firmą doradczą, która 
dostała największy kawa-
łek finansowego tortu Irish 
Water, jest Accenture Ire-

land – z całej kwoty 
wydanej na konsul-
tacje otrzymała ona aż 7 mln 
euro. Tylko w listopadzie 
ubiegłego roku za swoje usłu-
gi otrzymała 2 mln. Inny-
mi firmami, z których usług 
korzystała agencja, są Ernst 
& Young i KPMG.

Poseł Paul Murphy z Anti-
-Austerity Alliance uznał 
te kwoty za „potwarz” dla 
irlandzkiego społeczeństwa. 
Irlandzki parlamentarzysta, 
cytowany przez „Irish Mir-
ror”, dobitnie stwierdził, że 
koszty za usługi firm konsul-

tingowych ponoszą przede 
wszystkim zwykli mieszkań-
cy Irlandii, zmuszeni do pła-
cenia za wodę.

– Nienawiść ludzi wzglę-
dem Irish Water jest jak 
najbardziej uzasadnio-
na – powiedział. – Nie dość, 
że muszą płacić za wodę, 
to w dodatku ich pienią-
dze idą do prywatnych firm 
konsultingowych, które 
doradzają, jak jeszcze sku-
teczniej ściągać je od irlandz-
kich podatników.

Murphy stwierdził, że 
19 mln euro, które Irish 
Water wydało na konsulta-
cje, mogłoby równie dobrze 
zostać przeznaczone na 
naprawę infrastruktury sieci 
irlandzkich wodociągów.

Tymczasem rzecznik Irish 
Water stwierdził, że pienią-
dze wydawane są w spo-
sób rozsądny, bez ponosze-
nia zbędnych kosztów. Usługi 
firm doradczych mają być 
w tym pomocne.

 PRZEMYSŁAW ZGUDKA 
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O KROK OD TRAGEDII  

Irlandczycy uratowali imigrantów z Libii 
Irlandzcy marynarze zapobiegli tragedii 
u wybrzeży Libii. Załoga LE Eithne, jed-
nego ze statków należącego do Irish Na-
val Service, ocaliła ponad 300 imigran-
tów, którzy próbowali przedostać się 
drogą morską do Europy. Jak informuje 
Herald.ie, marynarze odnaleźli barkę dry-

fującą 45 km od wybrzeży stolicy Libii 
Trypolisu. Na pokładzie łodzi znajdowało 
się wiele kobiet i dzieci. Wszystkim zosta-
ła zapewniona pomoc medyczna. Akcja 
ratunkowa trwała w sumie cztery godzi-
ny. Gdyby nie pomoc Irlandczyków, bar-
ka najprawdopodobniej by zatonęła.  PZ

SINN FÉIN 

Za mało irlandzkiej muzyki w Irlandii!  
W irlandzkim radiu jest za mało irlandzkiej 
muzyki – stwierdziła Liadh Ní Riada, 
irlandzka europoseł Sinn Féin. Parlamen-
tarzystka chce spotkać się z ministrem ko-
munikacji Alexem White’em, by przedysku-
tować sprawę niedostatecznej jej zdaniem 
liczby irlandzkich piosenek.

Riada, cytowana przez „The Journal”, zazna-
cza, że Irlandczycy mają bogatą i różnorod-
ną historię muzyki. Jednocześnie podkreśla, 
że artyści tworzący po irlandzku ledwo wią-
żą koniec z końcem, właśnie przez niedore-
prezentowanie ich muzyki w mediach. Wy-
pierają ją zagraniczne przeboje.  PZ

Topią grube miliony 
w konsultacjach 
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Irish Water 

ZDROWIE NA WYSPIE  

Irlandzkie domy opieki 
szprycują psychotropami  

To wynika ze śledztwa przepro-
wadzonego przez Irish Times. 
Jak podkreśla portal, tysiące 
mieszkańców tego typu ośrod-
ków codziennie otrzymuje sil-
ne środki uspokajające. Inny 
irlandzki portal – Irish Exami-
ner – szacuje, że leki psychotro-
powe może otrzymywać nawet 
1/3 wszystkich pensjonariuszy 
irlandzkich domów starości.

Problem w tym, że lekarstwa 
te nie powinny być podawane 

osobom po 65. roku życia 
oraz cierpiącym na star-
czą demencję.

Leki psychotropowe 
powinny być wykorzy-
stywane tylko w nagłych 

przypadkach, kiedy zachowa-
nie pacjenta stwarza zagrożenie 
dla otoczenia bądź jego same-
go. Wielu opiekunów woli jed-
nak wyraźnie iść na łatwiznę 
– naszprycowanymi lekami sta-
ruszkami jest łatwiej się opieko-
wać, ponieważ są „spokojniejsi”. 
Problem tylko, że jest to korzyść 
jednostronna, mogąca negatyw-
nie wpływać na zdrowie osoby, 
która przyjęła leki.

W ramach przeprowadzone-
go śledztwa Irish Times wysnuł 

szokujące przypuszczenia, jakoby 
część zawałów w domach opieki, 
w tym te ze skutkiem śmiertel-
nym, była spowodowana właś-
nie niedozwolonym używaniem 
leków psychotropowych.

Jak przypomina portal, tylko 
jeden lek psychotropowy – ryspe-
rydon – może być podawany 
osobom cierpiącym na demen-
cję, przy czym maksymalny czas 
jego podawania wynosi 6 tygo-
dni. Dawanie innych tego typu 
specyfików osobom starszym 
jest niedozwolone.

Wiele wskazuje więc na to, że 
oddawanie swoich bliskich do 
domów opieki w Irlandii może być 
dosyć ryzykownym pomysłem…

 PRZEMYSŁAW ZGUDKA 

Szykują się znaczące podwyż-
ki dla pracowników sektora pub-
licznego. Jak informują irlandzkie 
media, na bazie niedawno podpi-
sanego Landsdowne Road Agre-
ement ich pensje mogą wzrosnąć 
nawet o tysiąc euro w skali roku.

Porozumienie podpisane przez 
ministra wydatków publicznych 
Brendana Howlina ma pomóc 
przede wszystkim najmniej zara-
biającym pracownikom budże-
tówki. Wysokość podwyżek 
byłaby uzależniona od ich rocz-
nych dochodów.

Działania podjęte przez rząd 
są w rzeczywistości stopniowym 
podwyższaniem progów podat-
ku emerytalnego. W wyniku tego 

posunięcia najbardziej zostałyby 
odciążone osoby zarabiające poni-
żej 30 tys. euro rocznie.

Założenia porozumienia były-
by wprowadzane w kilku fazach. 
Objęłoby ono pracowników zara-
biających do 65 tys. euro rocznie 
– osoby o dochodach w wysoko-
ści od 60 tys. euro rocznie mogły-
by liczyć na podwyżkę w wyso-
kości od 1 do 2,5 proc. Pracownicy 
budżetówki, którzy zarabiają
powyżej 65 tys. euro, podlega-
ją przepisom Haddington Road 

Agreement, poprzedniego poro-
zumienia tego typu.

Porozumienie już zdążyli skry-
tykować przedstawiciele irlandz-
kich grup biznesowych, którzy 
twierdzą, że podwyżka pensji nie 
zwiększy produktywności pra-
cowników. Przedstawiciele Irish 
Medical Organisation, cytowani 
przez „Irish Independent”, stwier-
dzili z kolei, że dokument ten nie 
będzie miał żadnego wpływu na 
polepszenie warunków w irlandz-
kich szpitalach. PZ 

Uważasz, że drogo płacimy za 
prąd? Masz rację – z najnow-
szych danych opublikowa-
nych przez Eurostat wynika, że 
mieszkańcy Irlandii płacą jed-
ną z najwyższych w Unii Euro-
pejskiej stawek za energię 
elektryczną. Co więcej, w ciągu 
ostatnich kilku lat energia dro-
żeje z roku na rok...

W zestawieniu Eurosta-
tu stawki opłat za prąd zosta-
ły podane w kosztach euro za 
kilowatogodzinę (kWh). W ubie-
głym roku jedna kWh koszto-
wała nas średnio ponad 24 euro-
centy, oczywiście przy odliczeniu 
podatków. Kilowatogodzina 
odpowiada ilości energii zużywa-
nej w ciągu godziny przez urzą-
dzenie o mocy 1000 watów.

Praktycznie od 2010 roku 
cena irlandzkiego prądu idzie 
w górę – w drugiej połowie ubie-
głego roku płaciliśmy ponad 5 
proc. więcej niż w tym samym 
okresie w 2013 roku. Kryzys 
dał więc o sobie znać nawet 
w naszych gniazdkach...

Droższy prąd mają jedynie 
Dania (30 eurocentów) i Niemcy 
(29 eurocentów). Polska, w któ-
rej za 1 kWh płacimy 14 eurocen-
tów, znajduje się zdecydowa-
nie poniżej europejskiej średniej, 
która wynosi 20 eurocentów. 
Najtaniej zapłacimy z kolei za 

energię elektryczną w Bułgarii 
i na Węgrzech.

Niezwykle wysokie ceny 
irlandzkiej energii elektrycznej 
zauważyła już wcześniej Komi-
sja Europejska. Jak zaznaczy-
ła w opublikowanym w ubiegłym 
roku raporcie, ceny irlandzkie-
go prądu były aż dwa razy wyż-
sze od najniższych w UE. Zda-
niem przedstawicieli Komisji winę 
ponosi rządowa polityka protek-
cjonizmu wobec irlandzkiego sek-
tora paliw kopalnianych, który 
dostarcza Szmaragdowej Wyspie 
aż 80 proc. energii elektrycznej. PZ 

Irish Water 
wydaje na 
konsultacje 
grube pieniądze

koszty za usługi firm konsul- kich podatników.
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Irlandzkie domy opieki 
szprycują psychotropami
Irlandzkie domy opieki 
szprycują psychotropami
Irlandzkie domy opieki 

osobom po 65. roku życia 
oraz cierpiącym na star-
czą

powinny być wykorzy-
stywane tylko w

Bycie rezydentem domu 
spokojnej starości w Irlandii 
może być ryzykowne... 

GOSPODARKA 

Pracownicy budżetówki 
będą zarabiali więcej 

ENERGIA  

Irlandzki prąd jednym 
z najdroższych w UE  
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Nasz zespół dba  
o zapewnienie najwyższej  
jakości wypieków,  
które dostarczamy  
na Państwa stoły.
Oferujemy:
•    każdego dnia świeży chleb 

i bułeczki
•    przepyszne pączki, drożdżówki, 

eklery...
•     tradycyjne polskie ciasta:  

serniki, makowce, rolady...
•    torty na każdą okazję  

(urodziny, chrzciny,  
komunie, wesela)

www.mmmfamilybakery.ie

znajdź nas 
 na Facebooku:  

MMM FAMILY BAKERY

kontakt: 086 216 5098 
086 362 9952OGRANICZA NAS TYLKO WYOBRAŹNIA

R E K L A M A



Ofiary gwałtów muszą 
czekać nawet aż do pię-
ciu lat, zanim ich spra-
wa w ogóle trafi do sądu. 
Takie szokujące doniesie-
nia zostały zawarte w naj-
nowszym raporcie Garda 
Inspectorate. Co więcej,
1/4 pokrzywdzonych 
w tym czasie wycofu-
je zarzuty.

Jeżeli ofiara gwałtu zde-
cyduje się zgłosić sprawę na 
Gardę, a sprawca ma szan-
sę zostać ujęty, średnio musi 
ona czekać od trzech do czte-
rech lat na pierwszą rozpra-

wę. Tak długi czas oczekiwa-
nia jest kolejnym źródłem 
stresów dla osoby, która już 
doświadczyła traumatycz-
nych przeżyć. 

Wiele ofiar gwałtów tym-
czm wycofuje zarzuty, gdyż 
po prostu nie wytrzymu-
je presji psychicznej zwią-
zanej z przedłużaniem się 
ich sprawy. Cliona Saidléar, 
dyrektor zarządzający orga-
nizacji Rape Crisis Network 
Ireland, zaapelowała o pod-
jęcie „zdecydowanych 
kroków” w celu przyspiesze-
nia procedur.

– Musimy wprowadzić 

jakiś system kontroli, któ-
ry zajmowałby się sprawa-
mi ciągnącymi się przez lata 
– powiedziała na łamach 
„Sunday Independent”. 
– Zdajemy sobie sprawę, 
że niektóre przypadki są 
naprawdę złożone, ale nie 
ma potrzeby niepotrzebnego 
ich przeciągania.

Na gwałty najbardziej 
narażone są kobiety zajmu-
jące się prostytucją. Lucy 
Smith z agencji Uglymugs.
ie, cytowana przez „Irish 
Independent”, powiedziała, 
że praktycznie codziennie 
zgłaszają się do niej kobie-

ty, które padły ofiarami 
gwałtu. Spora część z nich 
nie zgłasza tego na Gardę, 
gdyż, jak sądzi, niczego by to 
nie zmieniło.

Problemem tym być może 
zajmie się Unia Europej-

ska, która na listopad tego 
roku planuje wydanie nowej 
dyrektywy praw ofiar prze-
stępstw. W tym akcie praw-
nym znalazłyby się zalece-
nia dotyczące postępowania 
w wypadku długiego czeka-

nia na proces.
Wszystko wskazuje, że 

wraz z wprowadzeniem 
dyrektywy w życie Irlandia 
mogłaby nie spełniać czę-
ści przepisów…

 PRZEMYSŁAW ZGUDKA 

Ofiary gwałtów 
mają w Irlandii 

naprawdę ciężko... 
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GUSTUJĄ W SŁODYCZACH… 

Ratusz w Dublinie wydał krocie na słodkości
Ponad 80 tys. euro wydał dubliński ra-
tusz na słodycze – donosi Herald.ie. 
Wśród zamówionych przez instytucję 
słodkości znalazły się m.in. batoniki cze-
koladowe, cukierki i ciasteczka. Portal 
uzyskał te informacje na podstawie Free-
dom of Information Act.

Wygląda na to, że ratusz wydawał prawie 
2 tys. euro dziennie na słodkości. Z ko-
lei na napoje takie jak kawa czy herbata 
została przeznaczona znacznie większa 
kwota, bo aż 236 tys. euro. Jak widać, 
pracownicy ratusza lubią słodko sobie 
pojeść i popić na ciepło…  PZ

RZĄD WALCZY Z LANDLORDAMI 

Czy kontrole zahamują wzrost czynszów?  
Rząd ma kolejny pomysł na walkę z landlor-
dami zwiększającymi wysokość czynszów. 
Jak informuje „Irish Examiner”, politycy za-
mierzają wprowadzić tymczasowe kontro-
le wysokości opłat za wynajem. Obecnie już 
trwają działania prawne mające na celu ich 
wprowadzenie. Tego typu rozwiązanie mia-

łoby pomóc tysiącom rodzin, które padały 
ofiarami częstych podwyżek, a przez to re-
gularnie traciły płynność finansową. Minister 
środowiska Alan Kelly, mówiąc o planowa-
nych przez rząd działaniach, używa terminu 
„pewność czynszu” – to właśnie ona ma być 
głównym celem zapowiadanych kontroli.  PZ
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Ofiary gwałtów 
długo czekają na 
sprawiedliwość 
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Przestępczość

tego roku system ten zosta-
nie połączony z rządową 
stroną z ogłoszeniami stano-
wisk pracy od kanadyjskich 
pracodawców oraz z aplika-
cjami kandydatów do pracy 
(www.jobbank.gov.ca ).

Po raz pierwszy w histo-
rii kanadyjski rząd będzie 
wspierał wykwalifiko-
wanych, doświadczonych 
i spełniających kryteria 
ustanowione przez rząd  
pracowników z zagrani-
cy w poszukiwaniu pracy 
w Kanadzie. Innymi słowy, 
system ten będzie wyszuki-
wał połączenia między kwa-
lifikacjami aplikantów oraz 
potrzebami pracodawców. 
W efekcie wybrani kandyda-
ci, którzy otrzymają ofertę 
pracy, będą przyjeżdżać 
do Kanady jako rezydenci,
a nie jako pracownicy
tymczasowi.

Fakt 2. 
Express Entry nie oznacza 
„easy entry”

Przy aplikowaniu w sy-
stemie Express Entry war-
to skorzystać z pomocy 

wykwalifikowanego dorad-
cy prawa imigracyjne-
go. Aplikacja nie jest tak 
prosta, jak się wydaje na 
pierwszy rzut oka. Warto 
też zbudować dobre relacje 
z rekruterem z jednej firm 
rekrutacyjnych z Kana-
dy. Koniecznie trzeba napi-
sać dokładne CV (resu-
me, życiorys) po angielsku. 
Im dokładniej będą opisa-
ne doświadczenia zawo-
dowe, tym łatwiej rekru-
ter będzie mógł skorelować 
aplikację z wymagania-
mi pracodawcy. Nie wolno 
wysyłać aplikacji w języku 
polskim. Rekruter nie musi 
mówić po polsku, ani tym 
bardziej tłumaczyć życio-
rysu na angielski. Nie wol-
no także wysyłać aplikacji 
niemających nic wspól-
nego z wymaganiami sta-
wianymi w ogłoszeniu (np. 
inżynier systemów telefo-
nicznych nie powinien apli-
kować na stanowisko inży-
niera produkcji maszyn 
rolniczych). Wymaga-
nia stawiane w ogłoszeniu 
muszą być spełnione.

z ogłoszenia i aplikować. Szu-
kanie pracy jest pracą samą 
w sobie, więc nie można się 
zniechęcać, trzeba dążyć do 
realizacji marzenia. War-
to także pytać znajomych, 
rodzinę i przyjaciół w Kana-
dzie. Warto odwiedzić kana-
dyjskich pracodawców na 
targach pracy. Natomiast 
koniecznie trzeba pamię-

Wiele osób zainteresowa-
nych emigracją do Kana-
dy słyszy od doradców 
imigracyjnych, przyjaciół 
i rodziny, że znalezienie 
pracy to podstawa. Z dru-
giej strony Kanada jawi 
się jako miejsce dobroby-
tu, niskiego bezrobocia, 
wysokich pensji i stosun-
kowo wysokiego poziomu 
życia. Jaka jest prawda? 

Aleksandra Kościelak, 
dyrektor ds. międzynarodo-
wej rekrutacji i komunikacji 
w firmie Euro Labour Infu-
sion z Kanady, przedstawia 
kilka faktów i rozprawia się 
z mitami. W drugiej części 
przedstawimy najważniejsze 
fakty związane z emigracją 
zarobkową do Kanady.

Fakt 1. 
Kanada wspiera 
wykwalifikowanych 
kandydatów

Od stycznia 2015 roku 
kanadyjski rząd wprowadził 
program aplikacji o rezy-
denturę Express Entry. 
W następnych miesiącach 

Emigracja zarobkowa do Kanady

Emigracyjne fakty 

Fakt 3. 
Szukanie pracy może 
być czasochłonne

Internet jest wspaniałym 
źródłem informacji. Trzeba 
wyszukać kontakty do firm 
rekrutujących w Kanadzie, 
zweryfikować, czy posiada-
ne doświadczenie zawodo-
we odpowiada wymaganiom 

tać, że pracować w kraju klo-
nowego liścia można tylko 
legalnie na podstawie pozwo-
lenia o pracę albo jako rezy-
dent. Zdecydowanie odradza-
na jest praca „na czarno”.

W przypadku innych 
pytań i kwestii, serdecz-
nie zapraszamy na strony 
www.pracawkanadzie.com 
oraz www.eurolabour.ca. 

Kanada 
zachwyca 
widokami

Część 
2



Choć najgłośniejsze refe-
rendum ostatnich lat już 
za nami, dyskusja dotyczą-
ca podjętej przez Irland-
czyków decyzji jeszcze 
długo będzie toczyła się 
nie tylko w irlandzkich 
mediach. Przez niektórych 
wychwalane jako rewo-
lucja, przez innych potę-
pione… A co o głosowaniu 
sądzą Polacy? Na przekór 
ogólnej euforii, duża część 
naszych rodaków nie przy-
jęła wyniku głosowania 
z radością… 

PAWEŁ
Myślałem, że znam Irland-

czyków, ale jednak potrafią 
zaskoczyć... Ciekawe, dlacze-
go tak wielu z nich, uważają-
cych się za katolików, głoso-
wało na TAK?! Może zdawali 
sobie sprawę, że ewentual-
ny sprzeciw niewiele zmieni. 

Kiedyś już powtarzali refe-
rendum lizbońskie…

LENA
Wynik referendum bardzo 

silnie kojarzy mi się z dwie-
ma sentencjami. Po pierw-
sze – ryba psuje się od głowy, 
a przyczyną upadku Rzymu 
był upadek dobrych obycza-
jów, co, myślę, dzieje się teraz 
w Irlandii i nieuchronnie pro-
wadzi do kolejnych, moral-
nie niepoprawnych, druzgocą-
cych  decyzji. Druga sentencja 
– z historii narodów może-
my nauczyć się tego, że naro-
dy niczego nie nauczyły się 
z historii – Sodoma i Gomo-
ra już były, wszyscy wie-
my, jaki był ich los. Według 
mnie Irlandia, po referen-
dum i miażdżącej przewadze 
odpowiedzi YES, zainicjowa-
ła początek swojego końca, 
uderzając w kwestię funda-

mentalną dla społeczeństwa 
– rodzinę.

KRZYSZTOF
Miłosierdzie Boże nie ma 

granic i wszystko wyba-
czy. Każdy upadek jak nie 
zabije, to nawet wzmoc-
ni. Dlatego ta «porażka 
ludzkości» czy «przeciwsta-
wienie sie Bogu» (jak opi-
suje wynik referendum Koś-
ciół katolicki) może posłużyć 
jako impuls do nawróce-
nia i aktywnej działalno-
ści społeczeństwa w obronie 

rodziny i dzieci nienarodzo-
nych oraz do utworzenia 
nowej partii reprezentują-
cej te 730 tys. osób głosują-
cych na NIE i jednoczącej 
wszystkie religie przeciw-
ne sekularyzmowi.

KATARZYNA
„Wynik referendum z pew-

nością był zaskoczeniem dla 
wielu, nie tylko w Irlandii. 
Uważam, że jest to rewolucyj-
na zmiana, z której przykład 

będą czerpały inne kraje 
przeciwne, jak dotąd, legali-
zacji małżeństw jednopłcio-
wych. Cieszy mnie fakt, że 
żyję w postępowym kraju. 
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Od wielu lat otrzymuje-
my w  redakcji telefony od 
Czytelników, którzy proszą 
nas o pomoc w załatwieniu 
spraw w biurach Social Wel-
fare. Właśnie dlatego zago-
ściła w  naszym tygodniku 
na  stałe rubryka „Porady”, 
na łamach której nasz redak-
cyjny kolega Krzysztof Socha 
w przystępny sposób tłuma-
czy Państwu, jak wygląda 
system socjalny w Irlandii.

Wiemy, że sporą popularnością 
cieszą się jego artykuły. Po każ-
dym z nich otrzymuje on dzie-
siątki e-maili i telefonów z prośbą 
o pomoc. Dlatego zdecydowaliśmy 
się na wydanie drugiej edycji Prze-
wodnika „Welfare Guide 2015”, 
w którym można znaleźć najważ-
niejsze informacje, które pomo-
gą Państwu w życiu codziennym 
na Zielonej Wyspie.
Opisujemy w nim podstawowe 
świadczenia społeczne, przysługu-
jące nam prawa oraz kryteria, ja-
kie musimy spełniać, ubiegając się 
o konkretne zasiłki i zapomogi od 
irlandzkiego państwa.
Wyjaśniamy, czym różni się zasi-
łek i zapomoga dla osoby poszuku-
jącej pracy i co to jest tymczasowe 
wsparcie socjalne. 

W naszym Przewodniku znajdą 
Państwo również opisy innych 
programów socjalnych, dotyczą-
cych zasiłku macierzyńskiego, 
rent, emerytur, zapomogi dla osób 
przedsiębiorczych, zasiłku dla 
dziecka, zasiłku chorobowego, 
dodatku mieszkaniowego, Back 
to School Allowance, zapomogi dla 
samotnego rodzica, dodatku dla 
rodzin o niskich dochodach oraz 
innych, związanych z pobytem 
w Irlandii.

Chcemy podkreślić, że dołożyliśmy 
wszelkich starań, by Przewodnik 
zawierał jak najbardziej aktual-
ne informacje dotyczące obowią-

zujących programów socjalnych. 
Dlatego też zostały uwzględnione 
w nim zmiany irlandzkiego budże-
tu i świadczeń na rok 2015.

Nasz Przewodnik jest do kupienia: 
•  we wszystkich polskich 

sklepach,
• w Księgarni Polskiej w Dublinie,
• w naszej Redakcji w Dublinie,
w cenie €2.99

Istnieje również możliwość 
przesłania przez nas Przewodnika 
na wskazany adres za 
pośrednictwem poczty w cenie €5.

Aby zamówić Przewodnik, należy 
wysłać do nas e-mail na: 
ads@ng24.ie z podanym 
dokładnym adresem oraz dokonać 
wpłaty na nasze konto: 
Wizard Media Limited
Nr konta: 30715092
Sort Code:9 31101
SWIFT BIC: AIBKIE2D
IBAN: IE30 AIBK 9311 0130 7150 92 

W tytule przelewu KONIECZNIE 
należy podać nazwisko i imię. Nie 
odpowiadamy za zwroty z powodu 
błędnie podanego adresu.

Gdybyście mieli Państwo problem 
z nabyciem naszego Przewodnika 
bądź chcieli zamówić go w większej 
ilości, napiszcie do nas na adres 
ads@ng24.ie lub zadzwońcie 
pod numer 089 401 90 06. 

Już dostępny – nowy Przewodnik po irlandzkim socjalu!

Nasz Głos wydał Przewodnik 
„Welfare Guide 2015” dla Polaków 
mieszkających w Irlandii.
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R E K L A M A

6 IRLANDIAPOLSKIESPRAWY

Posiadanie 
paralizato-
ra elektryczne-
go w Irlandii jest 
nielegalne. Nie 
wiedział o tym 
Marcin L., przy 
którym Garda znala-
zła tego typu sprzęt. 
Jak donosi „Con-
nacht Tribune”, za 
posiadanie para-
lizatora został on 
skazany na 5 mie-
sięcy pozbawienia 
wolności. 

Funkcjonariusze 
odkryli niedozwolo-
ną broń podczas akcji 
antynarkotykowej, 
w trakcie której Polak 
miał nieszczęście być 
w pobliżu. Jakkolwiek 
nie znaleziono przy 
nim żadnych narko-
tyków, to i tak będzie 
miał kłopoty.

Zatrzymany 
wyraźnie twierdził, 

że nie miał pojęcia, 
iż posiadanie para-
lizatora jest w Irlan-
dii nielegalne. Powie-
dział również, że 
pod żadnym pozo-
rem nie miał zamiaru 
go użyć, a potrzeb-
na była mu… latar-
ka, w którą broń 
była wyposażona.

Sędzina prowa-
dząca sprawę nie 
uwierzyła Polako-
wi. – Jeżeli potrze-
bowałby pan tyl-
ko latarki, kupiłby 
pan latarkę – odrze-
kła w odpowiedzi na 
linię obrony Polaka.

Marcin L. przyznał 
się do winy. Jako iż 
podczas zatrzyma-

nia nie stawiał oporu 
oraz nie miał zamia-
ru używać skonfisko-
wanej broni, sąd ska-
zał go na 5 miesięcy 
pozbawienia wol-
ności. Okolicznością 
łagodzącą był rów-
nież fakt, że podczas 
procesu współpraco-
wał z Gardą.

Innymi środkami 
do obrony osobistej, 
których posiadanie 
jest w Irlandii zaka-
zane, są gaz pie-
przowy oraz gaz CS. 
Zakaz posiadania 
takowych wyraźnie 
widnieje na stronie 
irlandzkiego Mini-
sterstwa Sprawiedli-
wości.   PZ

POLAK NIE 
WIEDZIAŁ, 
ŻE JEST 
W IRLANDII 
NIELEGALNY 

5 miesięcy za paralizator  

rodziny i dzieci nienarodzo-
KATARZYNA

2015

Co o referendum 
sądzą nasi rodacy? 

Spora część irlandzkiej 
Polonii nie jest zadowolona 
z wyniku referendum

R E K L A M A

Jeżeli masz problem z piciem alkoholu
i chcesz coś zmienić w swoim życiu

Anonimowi Alkoholicy AA mogą Ci pomóc

tel. +353873301230
www.aairlandia.com
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Irlandzkie referendum w sprawie legalizacji 
małżeństw homoseksualnych 

Od wielu lat otrzymuje-
my w  redakcji telefony od 
Czytelników, którzy proszą 
nas o pomoc w załatwieniu 
spraw w biurach Social Wel-
fare. Właśnie dlatego zago-
ściła w  naszym tygodniku 

mieszkających w Irlandii.

którym Garda znala- że nie miał pojęcia, nia nie stawiał oporu 

NIELEGALNY 

miesięcy za paralizator  

Posiadanie 
paralizatora 
jest zabronione 
w Irlandii
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     (085)1502626
Zadzwoń: Agnieszka Siwiera
34 Westmoreland Street, Dublin 2, Ireland.
    polishteam@traceysolicitors.ie
    www.wypadekirlandia.pl

nas na

KANCELARIA 
PRAWNA

WYPADKI*

WYKROCZENIA DROGOWE
PORADA PRAWNA

* W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium 
albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku  
do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.

630_DU598_DU

Advocacy/doradztwo prawne/reprezentacja:
•   Prawa obywateli UE w Irlandii, podatki i ubezpiecze-

nia społeczne, Social Welfare, prawo pracy, odwoła-
nia od decyzji w sprawie świadczeń socjalnych

Prawo Pracy:
•   Reprezentacja w postępowaniu dyscypli-

narnym, Rights Commissioner, Employment 
Appeals Tribunal, Equality Tribunal

Doradztwo biznesowe:
•   Profesjonalna pomoc w zakładaniu własnego biznesu, planowanie marke-

tingowe i strategiczne, business coaching, prawo pracy dla pracodawców
Human Resources/Zarządzanie kadrami:
•    Zatrudnienie pracownika/obowiązki pracodawcy, szkolenia, dotacje  

i refundacje z tytułu zatrudniania nowych pracowników, inspekcje NERA 
Mediacja i rozwiązywanie konfliktów

Profesjonalna i skuteczna pomoc!
tel. 087 750 70 91; www.ctas.ie

Ctas - HR & Business Solutions

1060_DU 1068_DU

1102_DU 

For ad queries, please contact:
Tel:  089 401 90 05

089 401 90 06
ads@ng24.ie

 813_DU

ADVERTISEMENT
from €190 /4 issues net

To jest  
miejsce  

na Twoje 
ogłoszenie! 

Tylko 95 euro 
za 4 wydania 

(netto)
Zamów 

reklamę!

 Tel:  089 401 90 05 
089 401 90 06

ads@ng24.ie
717_DU
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PORADY
DLA POLONII
Masz problem z wypełnieniem dokumentów, potrzebujesz 
porady socjalnej? Napisz do mnie: ksocha@ng24.ie
lub zadzwoń 087-140-90-90

KRZYSZTOF SOCHA, 
Polish Centre Ireland

„Mój mąż został zwol-
niony w ramach reor-
ganizacji zakładu wios-
ną tego roku. Otrzymał 
Jobseeker's Benefit, 
ponieważ miał wystar-
czająco dużo opłaco-
nych składek PRSI, pra-
cował na full-time przez 
ponad 4 lata” – pisze do 
nas mieszkanka hrab-
stwa Fingal. „Po 3 mie-
siącach rozchorował się 
i poszedł na to irlandzkie 
L4 (Illness Benefit
–przyp. autora). Po kilku 
tygodniach wyzdrowiał 
i znalazł nową pracę. 
Ponieważ znowu pracuje 
5 dni w tygodniu, zasiłku 
nie otrzymuje. Ale jak to 
jest, że nie dostał bezro-
bocia za okres choroby?”  

Odpowiada 
Krzysztof Socha:

Osoba posiadająca okre-
śloną ustawowo liczbę opłą-
conych składek PRSI, któ-
ra traci pracę w wyniku 
redukcji etatu lub zwol-
nienia grupowego, ma 
prawo do ubiegania się 
o zasiłek dla bezrobot-
nych (Jobseeker's Benefit). 
Jak pisałem we wcześniej-
szym wydaniu gazety (pro-
szę sprawdzić na stronie 
„Naszego Głosu” – www.
ng24.ie), czas otrzymywa-
nia zasiłku zależy od licz-
by składek, a jego wysokość 
od wysokości zarobków. Są 
to rozwiązania ustalone 
przez ustawodawcę, dlatego 
często spotykane obwinia-
nie urzędnika o nieżycz-

liwość jest bezpodstawne 
i nieuzasadnione.

Podobnie rzecz się ma 
w przypadku osób niezdol-
nych do pracy z przyczyn 
zdrowotnych. Odpowied-
nia liczba składek ubez-
pieczeniowych PRSI oraz 
spełnienie warunków for-
malnych są podstawowymi 
warunkami przy składa-
niu wniosku. Szczegóło-
we wyjaśnienie procedur 
przyznawania Illness Bene-
fit przez irlandzkie urzę-
dy również znajdzie pani 
w archiwum na naszej stro-
nie internetowej.

Jak niejednokrotnie pisa-
łem, w Irlandii obowiązu-
je chronologiczne podej-
ście do wniosków o zasiłki 
i zapomogi. Dzięki temu 

praktycznie niemożli-
wa jest sytuacja, w któ-
rej petent najpierw otrzy-
muje nadpłatę świadczeń 
w postaci więcej niż jed-
nego zasiłku/zapomogi, 
a następnie zmuszony jest 
do spłaty, która mogłaby 
wiązać się z niekorzystną 
sytuacją finansową.

Reasumując, otrzymu-
jąc zasiłek chorobowy, nie 
możemy otrzymywać tzw. 
bezrobocia.

W państwa sytuacji 
chwalebny jest powrót do 
pracy, a nie na zasiłek. 
Proszę jednak być spokoj-
ną – w razie gdyby obec-
na praca okazała się nie-

trwała, pani małżonek 
otrzyma świadczenie dla 
bezrobotnych bez więk-
szych trudności.

Życzę powodzenia 
w nowej pracy i oby jedy-
nym zmartwieniem od tej 
pory był nadmiar oferowa-
nych godzin roboczych. 

  KRZYSZTOF SOCHA
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Bezrobocie 
a chorobowe: co 
się dzieje z moim 
zasiłkiem, gdy 
zachoruję? fo

to
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK

W przypadku spraw 
o niesłuszne zwolnie-
nie osoba wnoszą-
ca sprawę musi być 
pracownikiem, który 
pozostawał w stosun-
ku pracy. Regulacje 
prawne o niesłusznym 
zwolnieniu nie mają 
zastosowania w przy-
padku np. podwyko-
nawcy. Jeśli pracow-
nik był zatrudniony za 
pośrednictwem agen-
cji zatrudnienia, na 
potrzebę sprawy za 
pracodawcę przyjmu-
je się osobę lub orga-
nizację, dla której 
pracownik faktycznie 
wykonywał pracę.

ZWOLNIENIE
Aby móc wnieść spra-

wę, pracownik musi być 
faktycznie zwolniony. 

Wyjątek stanowi przy-
padek przymuszenia 
do rozwiązania stosun-
ku zatrudnienia (ang. 
constructive dismis-
sal), kiedy to pracow-
nik rezygnuje z pracy, 
ale twierdzi, że to pra-
codawca swoim zacho-
waniem zmusił go do 
złożenia wymówienia 
z pracy. Zachowanie 
takie może prowadzić 
do złamania warun-
ków umowy o pracę lub 
też, w przypadku jeśli 
nie doszło do złama-
nia umowy, musi być 
odpowiednio poważ-
ne, aby usprawiedliwić 
rezygnację. Zachowa-
nie innego pracowni-
ka, którego pracodawca 
nie powstrzymał, rów-
nież może być brane 
pod uwagę w przypadku 

constructive dismissal.
W przypadku przy-

muszenia do rozwiąza-
nia stosunku zatrudnie-
nia pod uwagę powinno 
być wziętych kilka waż-
nych czynników, takich 
jak to, iż pracownik 
będzie musiał udowod-
nić, że rezygnacja z pra-
cy była usprawiedliwio-
na. Ponadto pracownik 
będzie musiał wyka-
zać, że przed złożeniem 
wymówienia podjął 
wszelkie kroki przewi-
dziane przez procedurę 
składania skarg i zaża-
leń. Procedura taka 
powinna być zawar-
ta w umowie o pracę. 
Jest to istotny warunek, 
o którym często pracow-
nicy zapominają. Czując 
się źle w miejscu pracy, 
rezygnują z niej bez pod-

jęcia próby wewnętrz-
nego rozwiązania kon-
fliktu. Pominięcie tego 
wymagania może dopro-
wadzić do niekorzystne-
go rozstrzygnięcia spra-
wy dla pracownika.

Zanim dojdzie do 
rozwiązania stosun-
ku pracy przez pracow-

nika, powinien on rów-
nież rozważyć użycie 
dostępnych procedur 
zewnętrznych związ-
ków zawodowych.

Poza powyższym 
wyjątkiem sprawa 
o niesłusznie zwolnie-
nie będzie rozpatrzona 
wyłącznie w przypadku, 

jeśli faktycznie doszło 
do zwolnienia.

Kancelaria Tracey 
Solicitors, 34 Westmo-

reland Street, Dub-
lin 2, specjalizuje się 
w sprawach odszko-

dowań za ponie-
sione obrażenia. 

W przypadku pytań, 
można kontaktować 

się z Agnieszką Siwie-
rą-Corcoran pod 

numerem 085 150 26 26. 
Świadczymy usługi 
polskim klientom 

NIESŁUSZNE ZWOLNIENIE Z PRACY

Constructive 
dismissal 

Podpowiadamy, doradzamy

Co jeśli pracownik nie 
został zwolniony, ale 
sam czuje się do tego 
zwolnienia zmuszony?

Część 
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Waterford
Noc-Noc  
Clube&Venue
13/06/2015

Nie od dziś wiadomo, że jeste-
śmy największą mniejszoś-
cią językową na terenie Szma-
ragdowej Wyspy. Najnowsze 
dane udostępnione przez Cen-
tral Statistics Office (CSO) po 
raz kolejny potwierdzają, że 
Polacy zdominowali Irlandię!

Jak podaje CSO, w Irlandii jest 
prawie 120 tys. Polaków. Mimo 
że nie przebiliśmy (jeszcze) 
języka angielskiego, już teraz 
w znacznej większości regio-
nów Irlandii liczebna przepaść 
między Polakami a pozostałymi 
mniejszościami językowymi jest 
ogromna. Praktycznie w prawie 
każdym hrabstwie dominują-
cym językiem obcym jest polski.

Wyjątek stanowią hrabstwa 
Dún Laoghaire-Rathdown, zdo-
minowane przez Francuzów, 
oraz Monaghan, gdzie najlicz-
niejszą mniejszością językową 
są Litwini.

Jednak w innych regionach 
zdecydowanie przeważamy 
wśród przyjezdnych. Dla przy-
kładu – w hrabstwie Cavan spo-
śród wszystkich 5,7 tys. miesz-
kających tam cudzoziemców aż 
39 proc. stanowią Polacy. Śred-
nio w każdym hrabstwie stano-
wimy aż 1/4 tamtejszych mniej-
szości językowych.

Innymi dość licznie „spolo-
nizowanymi” irlandzkimi hrab-
stwami są Limerick, Longford 
i Wexford – stanowimy tam 

średnio 1/3 populacji imigran-
tów. Najmniej „polskie” jest 
z kolei wcześniej wspomniane 
Dún Laoghaire-Rathdown – tam 
stanowimy jedynie 14 proc. 
przyjezdnych.

Jak podaje CSO, innymi naj-
liczniejszymi mniejszościami 
językowymi na Zielonej Wyspie 
są Francuzi, Litwini i Niemcy. 
„Irish Times” wylicza również 
inne często używane w Irlan-
dii języki – rosyjski, hiszpański, 
rumuński, chiński, łotewski, 
portugalski oraz arabski. Miesz-
kańcy Szmaragdowej Wyspy 
posługują się w sumie ponad 
180 językami.

Różnorodność językową 
widać również podczas egzami-

nów Leaving Certifiate, będą-
cych odpowiednikami irlandz-
kiej matury. Poza językami 
obcymi obecnymi w szkolnych 
programach nauczania ucznio-
wie mogą zdawać egzaminy z 16 
języków ponadprogramowych, 
wśród których znajduje się rów-
nież polski.

Przy tak znaczącej liczeb-
ności Polaków na Szmaragdo-
wej Wyspie tym bardziej dzi-
wi zmniejszająca się liczba osób 
piszących z niego egzamin. Jak 
podaje „Irish Independent”, 
w tym roku przystąpi do niego 
693 uczniów. W ubiegłym roku 
„polską maturę” zdawało zaś 
750 absolwentów. 
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12 czerwca w Dublinie, 
13 czerwca w Water-
ford i 14 czerwca w Cork 
wystąpią Abradab & Joka, 
członkowie legendarnej 
grupy Kaliber 44. Marcin 
i Michał Marten, bo tak 
w rzeczywistości nazywa-
ją się muzycy, wystąpią 

przy akompaniamencie 
wyjątkowego instrumen-
talnego składu. W kon-
certowym repertuarze 
nie zabraknie takich prze-
bojów, jak „Miasto jest 
nasze”, „Rapowe ziarno”, 
„Piosenka o g”, „Mamy 
królów na banknotach",

„Rap to nie zabawa”, 
„Choć na słowo”, „Kon-
frontacje”, „Wena”, 
„Film” i wiele innych. 

ABRADAB
Kiedy w połowie lat dzie-

więćdziesiątych objawił się 
hardcore psycho-rap, pol-

ska scena muzyczna prze-
żyła istne trzęsienie zie-
mi. Psychodeliczne rytmy 
zburzyły zastane schema-
ty i wlały potężną daw-
kę nowości w uszy i umy-
sły. Jednym z tych, którzy 
odpowiadają za tę muzycz-
ną rewolucję, jest AbradAb 
– współtwórca hardcore 
psycho-rapu i jeden z zało-
życieli formacji rapowej 
Kaliber 44.

Marcin „AbradAb” Mar-
ten wraz z Kalibrem 44 
sięgnął po najważniej-
sze nagrody polskiej fono-
grafii. Zaczęło się od nomi-
nacji do Fryderyka dla 
debiutanckiego krążka 
„Księga Tajemnicza – Pro-
log” (1996), a następnie 
album „W 63 minuty dooko-
ła świata” (1998) otrzymał 
status złotej płyty. Z kolei 
za„3:44” (2000) zespół docze-
kał się Fryderyka za najlep-
szy album hip-hop w Pol-
sce. Utwór „Konfrontacje” 
z tego albumu przez ponad 
200 tygodni utrzymywał się 
na liście przebojów Radio-
stacji, ustanawiając tym 
samym rekord dla polskie-
go hip-hopu.

W roku 2000, po wyda-
niu trzeciej płyty i siedmiu 
latach obecności na scenie, 
Kaliber 44 zawiesił dzia-
łalność. W tym momen-
cie AbradAb był już legen-
dą polskiego hip-hopu. 

Mając za sobą doświadcze-
nie w rapowym składzie, 
który zmienił oblicze pol-
skiej muzyki, zdecydował 
się na karierę solową. Solo-
we wcielenie AbradAba to 
także nowa stylistyka – hip-
-hop z domieszkami prze-
różnych stylów, z wyraź-
nymi wpływami funku 
oraz reggae. Zniknęły cha-
rakterystyczne dla Kali-
bra 44 mroczne brzmienia, 
pozostał oryginalny styl 
i przemyślane teksty.

JOKA
Michał „Joka” Mar-

ten (znany również jako 
Ś.P. Brat Joka) jest kolej-
nym członkiem katowickiej 
grupy Kaliber 44. Starszy 
brat AbradAba.

W szczytowym okre-
sie działalności artystycz-
nej, przypadającym na lata 
1996–2000 Marten nagrał 

wraz z formacją 
Kaliber 44 trzy albumy stu-
dyjne. Po rozpadzie zespo-
łu Joka wyemigrował do 
Stanów Zjednoczonych, 
gdzie spędził blisko trzy 
lata. Po powrocie do ojczy-
zny sporadycznie koncer-
tował wraz z Abrad-Abem. 
Występy te w mediach były 
anonsowane jako koncerty 
zespołu Kaliber 44, według 
młodszego brata rape-
ra nie stanowiły jednak 
o jego reaktywacji.

Udział w reaktywacji 
grupy wziął w 2013 roku. 
Pierwszy występ odbył się 
na Open'er Festival, gdzie 
trio wystąpiło z udziałem 
instrumentalistów, tzw. 
żywym zespołem. Równo-
legle działalność wznowił 
koncertowy skład towarzy-
szący Kalibrowi 44 – Baku 
Baku Skład . 
 PRZEMYSŁAW ZGUDKA 

Abradab i Joka razem na scenie

Mając za sobą doświadcze- wraz z formacją 

Polacy w Irlandii 

Zdominowaliśmy Zieloną Wyspę! 

Legendy polskiego 
hip-hopu w Irlandii

GDZIE I KIEDY
KIEDY DUBLIN:  Piątek, 12 czerwca 2015, drzwi 

godz. 18.30, start godz. 19.30
GDZIE DUBLIN:   26 Wexford Street, Dublin 
SUPPORT DUBLIN:  Bulbens & Zibbster, 

DJ Nowicki45 

KIEDY CORK:  Piątek, 12 czerwca 2015, drzwi 
godz. 18.30, start godz. 19.30

GDZIE CORK:   Crane Lane Theater, Cork 
SUPPORT CORK:  Dżogson Kossowski, Dj 

Nowicki45 

BILETY:  w cenie 24€ dostepne na www.bilety.gazeta.ie oraz www.poloniairlandia.pl 
REZERWACJE:  irlandiakoncerty@gmail.com 
WIECEJ INFO:  na www.irlandiakoncerty.com.pl oraz www.facebook.com/irlandiakoncerty

Bilety dostępne również w większości polskich sklepów w Dublinie i Cork.

sięgnął po najważniej-
sze nagrody polskiej fono-
grafii. Zaczęło się od nomi-
nacji do Fryderyka dla 
debiutanckiego krążka 
„Księga Tajemnicza –
log” (1996), a
album „W
ła świata” (1998) otrzymał 
status złotej płyty. Z
za„3:44” (2000) zespół docze-
kał się Fryderyka za najlep-
szy album hip-hop w
sce. Utwór „Konfrontacje” 
z
200 tygodni utrzymywał się 
na liście przebojów Radio-
stacji, ustanawiając tym 
samym rekord dla polskie-
go hip-hopu.

W prawie każdym 
hrabstwie Polacy 
stanowią większość 
przyjezdnych

Abradab
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KRZYŻÓWKI  PANORAMICZNESUPER OZRYWKA
Dziśdo wygrania:

SUDOKU

W każdym rzędzie, w każdej kolumnie i każdym kwadracie
3x3 powinno się znaleźć 9 różnych cyfr od 1 do 9.

Koszt SMS-a 2,46 zł brutto, 2 zł netto. 
Dostawcą usługi jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k., 

reklamacje: krzyzowki@se.com.pl

Hasło z kolorowych pól wyślij SMS-em do
3 czerwca do godz. 6.00 pod nr 7265, wpisując

w treści SXK. i po kropce odgadnięte hasło.
Zamiast hasła krzyżówki możesz w treści SMS-a

po SXK. wpisać rozwiązanie sudoku. 

Pomocnik: APORT – DINAR – EMBRION – OCHRA – REDA

krzyżówka: BLUZA
wykreślanka: POWÓD DO DUMY

WCZORAJSZE HASŁA:

150  zł

Nagrodę z 21 maja otrzymuje:
150 zł – Maria Cichocińska z Krakowa.

W SOBOTĘ NOWE  

DO WYGRANIA DUŻA
GOTÓWKA!

KRZYŻÓWKI
Z GWIAZDAMI

Z SUPER EXPRESSEM
ZA DARMO!

SUPERDODATEK
Z KRZYŻÓWKAMI

SUPER OZRYWKA
Dziśdo wygrania:

Koszt SMS-a 2,46 zł brutto, 2 zł netto. 
Dostawcą usługi jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k., 

reklamacje: krzyzowki@se.com.pl

Hasło z kolorowych pól wyślij SMS-em do
2 czerwca do godz. 6.00 pod nr 7265, wpisując

w treści SXK. i po kropce odgadnięte hasło.
Zamiast hasła krzyżówki możesz w treści SMS-a

po SXK. wpisać rozwiązanie wykreślanki. 

Pomocnik: DAKAR – ERAZM – MESA – OSOCZE – REBEKA

WYKREŚLANKA
Podane niżej
wyrazy należy 
wykreślić 
w diagramie 
(poziomo  
– wprost 
lub wspak, 
pionowo 
lub na ukos). 
Nieskreślone 
litery, czytane 
kolejno rzędami 
od góry do dołu, 
utworzą 
rozwiązanie.

• CERATKA • GLINKI • IRYTACJA • LIZANIE • MARKIZ
• NARWIK • NĘDZARZ • OBIEKCJA • OFICERKI

• OPALENIZNA • PIEWCA • RADIO • ŚLEPOWRON
• ŚNIEGOWIEC • WIADRO • ZEBRA

150  zł

krzyżówka: HERB MIASTA
wykreślanka: PLANY NA LATO
sudoku: 219763548

PIĄTKOWE HASŁA:

Nagrodę z 20 maja otrzymuje:
150 zł – Konrad Wysocki z Pruszkowa.

W SOBOTĘ NOWE  

DO WYGRANIA DUŻA
GOTÓWKA!

KRZYŻÓWKI
Z GWIAZDAMI

Z SUPER EXPRESSEM
ZA DARMO!

SUPERDODATEK
Z KRZYŻÓWKAMI

BARAN  21.03–20.04 
Będziesz miał poczucie dobrze wykonanej pracy 
i satysfakcji. Coś, nad czym, pracowałeś od 

dłuższego czasu, zostanie sfi nalizowane lub wejdzie nareszcie 
w bardzo przez ciebie oczekiwany, nowy etap. Doczekasz się 
wszystkiego, czego pragnąłeś.

BYK  21.04–20.05 
Kłopoty, z jakimi zmagaliście się w minionym 
tygodniu wraz z partnerem, zdecydowanie 

umocnią wasz związek. Wydawało ci się, że to być może 
nawet koniec tej miłości, a tymczasem odrodziła się ona 
niczym Feniks z popiołów.

BLIŹNIĘTA  BLIŹNIĘTA  BLIŹNIĘTA 21.05–21.06 
Poczujesz się niczym prawdziwy Romeo 
i będziesz chciał zrobić wrażenie na swoim 

partnerze. A on jak zwykle będzie zachwycony, bo ty 
najlepiej wiesz, w jaki sposób korzystać ze swojego uroku 
osobistego. Nie będziesz nawet musiał się wysilać.

RAK  22.06–22.07 
Na początku tego tygodnia nagle coś popsuje 
ci dziś plany. I nic nie będziesz mógł na to 

poradzić, pozostaje ci tylko odłożyć przyjemności na 
później. Na szczęście potem odbijesz sobie te niepowodzenia 
z nawiązką. Pozostaje więc cierpliwość.

LEW  23.07–22.08 
Nadeszła pora na konkretne działania. Nie możesz 
jednak zabierać się do tego bez uprzedniego 

zastanowienia i przygotowania. Musisz spojrzeć na sytuację 
z perspektywy innych osób, by osiągnąć sukces i zrealizować 
swoje plany.

PANNA  23.08–22.09
Ostatnio chyba trochę się zagalopowałeś. Musisz 
spojrzeć na sytuację bardziej realistycznie. 

Przyjrzyj się też uważnie swojemu otoczeniu. Nie wszyscy 
życzą ci dobrze. Możesz za to bezgranicznie zaufać Bliźniętom 
i Baranowi.

WAGA  23.09–22.10 
Uczucie, które teraz całkowicie wypełnia twoje 
serce, z pewnością jeszcze nie wygaśnie. Będzie 

to dla ciebie czas, który potem pojawi się we wszystkich 
dobrych wspomnieniach. A ty mimo przeszkód losu potrafi sz 
cieszyć się bieżącą chwilą.

SKORPION  23.10–21.11
Na początku miałeś obawy co do przyszłości, 
ale teraz już sam widzisz, że znakomicie ze 

wszystkim sobie radzisz i potrafisz wpływać na swoje 
otoczenie w taki sposób, by inni tańczyli dokładnie tak, ja 
ty im zagrasz.

STRZELEC  22.11–21.12
Nareszcie odetchniesz z ulgą. Po niedawnych 
kłopotach nie będzie już śladu i wcale nie 

musisz patrzeć z niepokojem w przyszłość, bo rysuje się 
pomyślnie. Teraz zastanów się nad drobnymi zmianami, 
które wprowadzą więcej radości do twojego życia.

KOZIOROŻEC 22.12–19.01
Ostatnio czasami brakuje ci motywacji, by 
zakończyć to, co zacząłeś. Na szczęście w końcu 

odnajdziesz w sobie bardzo dużo siły, a to za sprawą dobrej 
rady i słów otuchy otrzymanych od kogoś z rodziny. Przy 
okazji zmienisz zdanie o tej osobie.

WODNIK  20.01–18.02 
W twoim sercu pojawiały się ostatnio wahania! 
Ale to były niepotrzebne obawy. Nic nie popsuje 

teraz twojego dobrego nastroju. W dodatku partner ma dla 
ciebie pewną bardzo miłą niespodziankę. To wytłumaczy 
jego ostatnie dziwne zachowania.

RYBY  RYBY  RYBY 19.02–20.03
Nie działaj w tym tygodniu pochopnie! Będzie ci 
się na początku wydawało, że sprawy się mocno 

skomplikowały i wtedy pojawi się tendencja do szybkich i nie-
rozważnych decyzji. Okaże się jednak, że mocno przesadzałeś 
w swojej ocenie tej sytuacji.

HOROSKOP
TYGODNIOWY

12.06–18.06.2015

Edward Linde-Luba-
szenko (76 l.) jest po 
ciężkiej operacji! Aktor 
wywrócił się na scho-
dach i roztrzaskał 
sobie kość biodrową. 
Złamanie było na tyle 
poważne, że aktor tra-
fił na stół operacyjny. 
– Muszę poruszać się 
o kuli – żali się wspa-
niały aktor w rozmowie 
z „Super Expressem”. 
Teraz artysta jest już 
w lepszej kondycji 
i nie cierpi tak bardzo. 
Musi jednak na siebie 
uważać. 

Lubaszenko ma za sobą 
fatalne tygodnie. Nie-
fortunne poślizgnięcie 
się na stopniu sprawiło, 
że Edward Linde-Luba-
szenko narobił sobie spo-
ro problemów. – Powiem 
krótko. Spadłem ze scho-
dów, złamałem kość bio-
drową. Wszczepiono mi 
protezę stawu biodrowe-
go – mówi bez owijania 
w bawełnę.

Aktor już na drugi dzień 
po operacji zaczął rehabi-
litację. Codziennie musi 
ćwiczyć. Dostał nawet 
specjalny zestaw ćwi-
czeń oraz elastyczne poń-
czochy, które pobudzają 
krążenie krwi w nogach. 
Linde-Lubaszenko począt-
kowo stosował też mocne 
leki przeciwbólowe, ponie-
waż dokuczał mu ogrom-
ny ból. 

Jednak to nie wszyst-
ko. Lekarze zabroni-
li aktorowi wykonywa-
nia energicznych ruchów, 
jak również schylania się 

i obciążania nogi. Gwiaz-
dor najgorsze ma już 
jednak za sobą. W roz-
mowie z nami przyzna-
je, że wraca do zdrowia. 

– Teraz wszystko jest już 
w porządku, jednak cho-
dzę o kuli – dodaje. 

Życzymy zdrowia! 
 TUMM, DECK

Edward Linde-
-Lubaszenko (76 l.) 

po tragicznym 
wypadku trafił 

na stół operacyjny
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Złamałem biodro 
na schodach
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To się w głowie nie mieści! Ania 
Mucha (35 l.) od zawsze kusi-
ła swoimi ponętnymi kształta-
mi. Po drugiej ciąży Ania zrobiła 
się jeszcze bardziej kobieca i na-
turalna. Jej fani są wniebowzię-
ci, ale niestety, jak dowiedział 
się „Super Express”, pracodaw-
cy Ani kazali jej schudnąć.
– Ma trzy miesiące na zgubie-
nie brzucha. Już zaczęła indywi-
dualne treningi z osobistym tre-
nerem. Trenuje w bardzo cichym 
i spokojnym miejscu, żeby nikt 
nie mógł jej przeszkadzać – zdra-
dza nasz informator. – Nieste-

ty, płaski brzuch i smukła talia 
to wymóg dzisiejszych czasów. 
Aby dostać rolę lub być twarzą 
produktów, trzeba być nieska-
zitelnym. Ania wzbudza ostat-
nio wiele kontrowersji swoją za-
okrągloną sylwetką i odstającym 
brzuszkiem. To może przeszka-
dzać jej w karierze – podkreśla.
Aktorka od zawsze powtarzała, 
że taniej ją ubrać, niż nakarmić. 
– Żyję po to, aby jeść – wyzna-
ła ostatnio. I niech tak zostanie! 
Przez siłownię i głodówki może 
biedaczka tylko stracić swój 
seksapil.  LULU

O CO IM 
CHODZI?

To się w głowie nie mieści! Ania ty, płaski brzuch i smukła talia 

Kazali Ani 
schudnąć

Aktorka 
wygląda 
przepięknie. 
Jednak jej 
pracodawcy 
uważają, iż 
jest za gruba!
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zobacz
więcej 
zdjęć

na se.pl

Edward Linde-
-Lubaszenko 

(76 l.) to wulkan 
energii, po 

operacji biodra 
musi jednak na 

siebie uważać

C
M
Y
K



11KULTURAPOLONIA12–18/CZERWCA 
2015

W sobotę 13 czerwca 
w Dublinie odbędzie się 
gala finałowa międzynaro-
dowego Short Film Festi-
val Oddalenia 2015. Ta fil-
mowa uczta doskonale 
wpisała się w mapę kul-
turalną miasta. Organiza-
torzy wybrali najlepsze 
spośród produkcji, jakie 
zostały przesłane na adres 
Domu Polskiego.

Short Film Festival Odda-
lenia 2015 to uczta dla wiel-
bicielu krótkiego metrażu. 
Wśród nadesłanych filmów 
są produkcje polskie, irlandz-
kie, hiszpańskie i amerykań-
skie. Organizatorzy wybrali 
osiem filmów, które pokazują 
różne aspekty natury człowie-
ka. Wśród filmów nominowa-
nych do gali finałowej znalazł 
się także dokument o niezależ-
nym kinie irlandzkim. Brakło 
w tym roku filmów animowa-
nych i teledysków. Niemniej 
reżyserzy używają tak różno-
rodnych środków artystycz-
nych, że projekcja zapowiada 
się bardzo ciekawie.

Festiwal powstał w 2009 
roku jako przegląd filmów 

krótkometrażowych o tej samej 
nazwie. Miał być jednorazo-
wą imprezą promującą i poka-
zująca filmy krótkometrażowe 
robione przez Polaków. Z cza-
sem, wraz z nazwą, formuła 
przeglądu zmieniła się w mię-
dzynarodowy festiwal. SFF 
Oddalenia to filmowa uczta, 

w którym każdy może wziąć 
udział, zarówno jako uczestnik 
festiwalu, jak i widz. Organiza-
torzy zadbali, aby informacja 
o festiwalu dotarła do różnych 
części świata. W poprzednich 
latach były pokazywane fil-
my, które nadeszły od twórców 
z Korei Południowej, Hiszpa-
nii, Brazylii, Wielkiej Bryta-
nii, a także z Polski, Litwy czy 
Ukrainy. Wiele filmów jest 
wynikiem koprodukcji polsko-
-irlandzkiej. Organizatorzy 
festiwalu jako cel obrali sobie 
połączenie środowiska filmo-
wego bez względu na grani-
ce państwowe.

Twórcy najlepszego filmu 
otrzymają Grand Prix Short 
Film Festival Oddalenia 2015. 
Będą też nagrody rzeczowe 
oraz statuetka zaprojektowa-
na i wykonaną przez Rober-
ta Solarza. Statuetki SFF 
Oddalenia są niepowtarzalne 
i jednorazowe.

Co ciekawe, po raz pierw-
szy w tym roku nagrodzony 
film będzie pokazywany rów-
nież podczas The Richard 
Harris Film Festival w Lime-
rick w ramach pokazu fil-
mów z różnych części świata.

Wśród członków jury znaj-
dują się osoby bardzo blisko 
związane ze światem filmo-
wym. To miłośnicy dobre-
go kina, a przede wszystkim 
twórcy i artyści bardzo moc-
no związani z X muzą.

Przewodniczącą jury 
Short Film Festiwal Oddale-
nia 2015 jest Edyta Jankow-
ska, która studiowała Digi-
tal Media Production i była 
zaangażowana w produkcję 
filmów krótkometrażowych 
dla Digital Skills Academy, 
International Digital Servi-
ces Centre, Deloitte and Tear-
fund Ireland.

Filmy oceniać również 
będą: Barbara Bugalska, któ-
ra ukończyła studia na kie-
runku edukacja medial-
na i grafika komputerowa, 
a obecnie jest studentką na 
wydziale Digital Techno-
logy, Design and Innovation 
na DSA; Jason Dolan, który 
poza swoją 10-letnią karierą 
w IT jest również zapalonym 
fotografem i miłośnikiem fil-
mów; Kamila Dydyna – aktor-
ka, reżyserka i producentka, 
która studiowała aktor-
stwo w The Gaiety School 
of Acting (National Thea-

tre School of Ireland), Irish 
Film Academy i New York 
Film Academy.

Daria Galant, kolejny czło-
nek jury, to powieściopisar-
ka i reżyserka , jest autorką 
sztuk wizualnych i audio-
wizualnych. Daria w 2009 
roku była ekspertem Pol-
skiego Instytutu Sztuki 
ds. oceny produkcji filmo-
wej i scenariuszy. Kolejnym 
członkiem jury jest Robert 
Gill, dyrektor i współza-
łożyciel wspomnianego 
już The Richard Harris 
Film Festival w Limerick. 
Wśród członków znalazła 
się również Sabina Wasik, 
koordynatorka Polskiego 
Festiwalu Filmowego w Dub-
linie KINOPOLIS.

W jury zasiadają nie tylko 
Polacy – Irlandczyk Emmet 
Kelly jest aktorem, reży-
serem i dyrektorem kre-
atywnym Burning Hou-
se Productions. Studiował 
aktorstwo w Londynie.

Z festiwalem współpracu-
je wiele osób i firm. Wśród 
nich znaleźli się Dariusz Hal-
ko i Tomasz Rydzek, którzy 
zadbają o techniczną stronę 
pokazu. Koncert dla uświet-
nienia gali finałowej przy-
gotował zespół Iris w skła-
dzie: Anna Łoniewska, Roger 
Sablik i Conor Jarem. Kwia-
ciarnia Forgot Me Not – Flo-
wers and Gifts przygotowa-
ła wystrój sali, natomiast 
Chill Out Break Café zapew-
niła mały poczęstunek 
dla widzów.

Gosia Tuźnik, która współ-
pracuje z festiwalem od 
samego początku, przygoto-
wuje plakaty na każdą jego 
edycję. Festiwalową galę po 
raz kolejny poprowadzi nie-
samowita Aneta Dina Keder, 
która również administru-
je profilem festiwalu na FB. 
Z kolei Księgarnia Renatka, 
Księgarnia Polska Dublin 
oraz BAstudio Beaty Augu-
styniak przygotowały upo-

minki dla widzów uczestni-
czących w pokazie.

Organizatorem festiwa-
lu jest Polski Ośrodek Spo-
łeczno-Kulturalny w Dubli-
nie. Współorganizatorami 
wydarzenia są Towarzy-
stwo Irlandzko-Polskie oraz 
Ambasada Polska w Dubli-
nie, która jest również funda-
torem nagrody głównej.

Trudno wymienić wszyst-
kie osoby pracujące na 
rzecz festiwalu. Jest ich bar-
dzo dużo i to dzięki nim 
festiwal z roku na rok jest 
coraz ciekawszy.

I na koniec – last but not 
least – najważniejsza rzecz na 
festiwalu filmowym, czyli fil-
my. Spośród zgłoszonych pro-
dukcji organizatorzy wybrali 
osiem. W repertuarze znala-
zły się dwa filmy dokumen-
talne oraz sześć etiud filmo-
wych. Będą zarówno małe 
dramaty, jak i czarne kome-

die. Niektóre z prezento-
wanych obrazów zapewne 
zostaną na dłużej w pamię-
ci widzów.

Podczas festiwalu będzie 
można obejrzeć wystawę foto-
grafii przygotowaną przez 
Grupę POZYTYWni.  To 
czwórka pasjonatów fotogra-
fii, którzy swą wiedzę i umie-
jętności chcą przekazywać 
innym. Autorami zdjęć są: 
Małgorzata Pióro, Graży-
na Sobik, Łukasz Pedlowski 
oraz Bartłomiej Pilarczyk.

Gala Finałowa Short Film 
Festival Oddalenia 2015 odbę-
dzie się 13 czerwca i zacznie 
się o godzinie 19.00. War-
to jednak przyjść troszecz-
kę wcześniej, ponieważ Dom 
Polski ma ograniczoną liczbę 
miejsc. Proszę pamiętać rów-
nież, że filmy prezentowane 
na festiwalu są przeznaczone 
dla osób dorosłych. 
  SAMANTA STOCHLA 

Short Film Festival Oddalenia 2015 po raz siódmy 
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kradzieży na lotnisku Dub-
lin Airport. Niestety, tym 
razem z udziałem naszego 
rodaka. Robert Ś. podczas 
przechodzenia kontroli 
zabrał laptopa należącego 
do jednego z podróżnych. 
Został jednak przyłapany 
przez monitoring. 

Jak informuje Herald.ie,
Polak wziął komputer 

dosłownie zza pleców męż-
czyzny, który był zajęty 
pakowaniem swoich rzeczy. 
38-letni złodziej przykrył 
skradzionego laptopa swoim 
płaszczem i poszedł dalej, 
jak gdyby nic się nie stało.

Okradziony pasażer dosyć 
szybko zorientował się, że 
stracił laptopa i natych-
miast zgłosił się do ochro-
ny lotniska. Na nieszczęście 
dla złodzieja kradzież zosta-

ła zarejestrowana przez 
kamery monitoringu. Polak 
nie zdążył odlecieć – został 
aresztowany przez funkcjo-
nariuszy służby celnej.

W trakcie procesu obroń-
ca oskarżonego mężczy-
zny bronił swojego klienta, 
twierdząc, że ten był wów-
czas pod wpływem stre-
su w związku z kontro-
lą i dlatego „niechcący” 
zabrał komputer. Sędzia 

nie uwierzył jednak w taką 
linię obrony.

– Wielu ludzi bywa 
wystawionych na działa-
nie stresu, ale nie krad-
ną – powiedział podczas 
rozprawy. – Tego typu 
kradzież była naprawdę 
paskudna – dodał sędzia, 
który zaznaczył, że ludzie 
przechodzący odprawę 
bagażową są bardziej nara-
żeni na kradzież.

Jako że Robert Ś. nie 
był wcześniej karany, sąd 
wymierzył mu dosyć łagod-
ną karę – Polak będzie 
musiał zapłacić grzywnę 
w wysokości 500 euro. Jak 

ustalono, mężczyzna był 
z zawodu farmerem, któ-
ry chciał wrócić do Polski. 
Wcześniej mieszkał w Irlan-
dii przez osiem lat. 

 PRZEMYSŁAW ZGUDKA

PRZESTĘPCZOŚĆ 

Polak niechcący ukradł laptopa?  

tal Media Production i
zaangażowana w
filmów krótkometrażowych 
dla Digital Skills Academy, 
International Digital Servi-
ces Centre, Deloitte and Tear-
fund

będą: Barbara Bugalska, któ-
ra ukończyła studia na kie-
runku edukacja medial-
na i
a
wydziale Digital Techno-
logy, Design and Innovation 

Kadr z filmu „A History 
of Amazement”

Kadr z filmu 
„The Countryman”
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Człowiek i film 
w ośmiu odsłonach 

minki dla widzów uczestni- die. Niektóre z

SHORT FILM FESTIVAL 
ODDALENIA 2015 [

[
Lista filmów zakwalifikowanych do gali finałowej
1. Tonn Nua? © Niall Clery & Peter McKeown
2. The Countryman © Eamonn Norris
3.  Nie dotykając gór / Flying over the moutains  

© Paweł Powolny
4. Let me out, let me in © Bartosz Piątek
5. A history of Amazement © Aleksander Szeser
6. Prometeusz / Prometheus © Piotr Nalazek
7. Violeta © Francesco Cocco
8. Pepper © Marc Cleary 

Polak miał ukraść laptopa 
ponieważ...  zestresowała 
go kontrola
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12 CZERWCA
PIĄTEK
TVP 1

6.05 M jak mi łość (811, 812) 8.00 Py ta nie na śnia da nie 
11.20 Barwy szczę ścia (1307) 11.55 Na do bre i  na złe 
(552) 12.55 Na sy gnale (3) – serial fa b.-do k. 13.30 Po-
staw na mi lion 14.30 Pa pie skie okno. Fran cisz kań ska 3 
–  film do ku men talny, Pol ska 2013 15.30 Ro dzinka.pl 
(93) – serial ko me diowy, Pol ska 2013 16.00 Pa no rama 
kraj 16.20 Po goda 16.25 WOK –  Wszystko o  Kul tu rze 
16.35 17. Fe sti wal Ka ba retu Ko sza lin –  Bi twa na czary 
2011 (2) 17.45 WOK – Wszystko o Kul tu rze 18.00 Pa no-
rama 18.50 Je den z dzie się ciu 19.20 Ko cham kino

20.05 Alvin i wie wiórki – film fa mi lijny, USA 2007, 
reż. Tim Hill, wyk.: Ja son Lee, Da vid Cross, 
Ca me ron Ri chard son, Jane Lynch

21.45 Ro dzinka.pl (131) – serial ko m., Pol ska 2015
22.25 La ta jący Klub 2, czyli wie czór ka ba re towy (4) 

– pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015
23.55 Eska dra „Czer wone ogony” – film wo jenny, 

USA 2012, reż. An thony He min gway, wyk.: 
Ter rence Ho ward, Cuba Go oding Jr., Nate Par ker

 2.05 Krzyk 2 – hor ror, USA 1997, reż. Wes Cra ven

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z  Pol sat News 7.45 Trudne sprawy 
(244) 8.45 Ma la now ski i  part ne rzy (280, 281) 9.45 
Dzień, który zmie nił moje ży cie (46) 10.45 Dla czego ja? 
(482) 11.45 Pie lę gniarki (30) 12.45 Trudne sprawy (245) 
13.45 Ma la now ski i  part ne rzy (362, 363) 14.45 Dzień, 
który zmie nił moje ży cie (47) –  serial pa ra do ku men-
talny, Pol ska 2014 15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 16.15 
In ter wen cja 16.45 Dla czego ja? (532) 17.45 Trudne spra-
wy (396) 18.50 Wy da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 
Świat we dług Kiep skich (280) – ko m., Pol ska 2007

20.05 Noc w mu zeum – film przy go dowy, USA 2006, 
reż. Shawn Levy, wyk.: Ben Stil ler, Ro bin 
Wil liams, Jake Cherry, Mic key Ro oney

22.15 Pa mięć ab so lutna – dra mat SF, USA/Ka nada 
2012, reż. Len Wi se man, wyk.: Co lin Far rell, Kate 
Bec kin sale, Jes sica Biel, Bill Ni ghy

 0.55 Enigma – sen s., USA/Wielka Bry ta nia/Niemcy/
Ho lan dia 2001, reż. Mi chael Ap ted, wyk.: Kate 
Win slet, Do ugray Scott, Je remy Nor tham

 3.20 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 De tek tywi (699) 8.00 
Dzień Do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje (12) 12.00 
Sz koła (27) 13.00 Sz pi tal (377) –  serial pa ra do ku men-
talny, Pol ska 2015 14.00 Ukryta prawda (498) –  serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 15.00 Sz koła (28) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 16.00 Ro zmowy 
w toku – talk-show 17.00 Ukryta prawda (499) – serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 18.00 Sz pi tal (378) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 19.00 Fakty 19.35 
Sport, Po goda 19.50 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

20.00 Jak wy tre so wać smoka – film ani mo wany, 
USA 2010, reż. Dean De Blois, Ch ris San ders

22.05 Mroczne cie nie – czarna ko me dia, USA 2012, 
reż. Tim Bur ton, wyk.: Johnny Depp, Eva Green, 
Mi chelle Pfe if fer, Jonny Lee Mil ler

 0.25 Kuba Wo je wódzki (23): Ho no rata Skar bek 
i Adam Asa nov – talk-show

 1.30 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów
 1.45 Se krety ma gii – pro gram roz ryw kowy, Pol ska
 3.05 Ro zmowy w toku – talk-show

TVN

8.10 Ma ga zyn lek ko atle tyczny 8.50 Igrzy ska Eu ro pej-
skie w  Baku: Piłka wodna ko biet 10.00 Ma ga zyn gol-
fowy 10.35 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku 11.50 ATP 
World Tour Un co ve red 12.20 Igrzy ska Eu ro pej skie 
w Baku: Piłka wodna ko biet 13.50 Lek ko atle tyka: Dia-
men towa Liga w  Oslo 16.10 Atleci 17.00 Piłka nożna: 
Eli mi na cje ME: Ka zach stan – Tur cja 20.35 Piłka nożna: 
Eli mi na cje ME: Chor wa cja – Wło chy 23.30 Piłka nożna: 
Eli mi na cje ME 0.15 Siat kówka męż czyzn: Liga Świa towa 

POLSAT SPORT

8.15 Ostatni tem pla riusz (2-ost.) – dra mat przy go dowy, 
Ka nada 2009 10.05 TV oka zje 12.50 Nia nia po trzebna od 
za raz –  film fa mi lijny, USA 2008 14.45 Świat we dług 
Bun dych (18, 21) – serial ko me diowy 15.45 Taj niak z kla-
są – ko me dia sen sa cyjna, USA 2005 17.40 Układ ide alny 
– ko me dia, Fran cja 2006 19.25 TV oka zje 20.00 Świat 
we dług Bun dych (19, 20) 21.15 Nie po ko nany 3: Od ku-
pie nie – film sen sa cyjny, USA 2010 23.15 Grub sza spra-
wa – thril ler, Wielka Bry ta nia/USA 2010 

FILMBOX

8.00 Wia do mo ści 8.10 Po li tyka przy ka wie 8.30 Te le za-
kupy 8.55 Opole! Ko cham Cię! (4) 9.25 Klan (2775) 9.55 
Ptaki cier ni stych krze wów (1) 10.55 Wspa niałe stu le cie 
(159) 12.00 Wia do mo ści 12.10 Agro biz nes 12.35 Smaki 
pol skie 12.55 Se krety Mo rza Pół noc nego (2-ost.) 13.55 
Au to strada do nieba (107) 15.00 Wia do mo ści 15.20 Za-
wód w  ce nie (5) 15.50 Wspa niałe stu le cie (160) 17.00 
Te le express 17.25 Opole! Ko cham Cię! (5) 17.55 Klan 
(2776) 18.30 Świat się kręci 19.20 52. KFPP Opole 2015 
– stu dio fe sti wa lowe 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.25 Opole 2015: „Ktoś mnie po ko chał!” 
– Su pe rDe biuty ze Skal dami – kon cert

22.10 Opole 2015: Scenki i ob scenki, 
czyli Je re miego Przy bory pio senki – kon cert

 0.20 Opole! Ko cham Cię! Extra – fe lie ton, Pol ska 2015
 0.40 Głową w mur (4) – serial kry mi nalny, USA 2011
 1.35 Hy dro za gadka – ko me dia, Pol ska 1970, reż. 

An drzej Kon dra tiuk, wyk.: Jó zef No wak, 
Wie sław Mich ni kow ski, Zdzi sław Ma kla kie wicz

 3.00 W gar ni tu rach (13-ost.) – oby cz., USA 2011

13 CZERWCA
SOBOTA

TVP 1

6.00 Zie mia, pla neta ro ślin (2) 7.05 M jak mi łość (1150) 
8.00 Py ta nie na śnia da nie 11.05 Kul tura, głup cze 11.45 
Ka ba ret Ani Mru-Mru (1) 12.40 Ka ba re towe hity 2014 (6) 
13.25 Mi sja na tura (1) – serial do ku men talny, Pol ska 2014 
14.00 Fa mi liada 14.35 Fe sti wal Za cza ro wa nej Pio senki 
im. Marka Gre chuty (1) 15.50 WOK – Wszystko o Kul tu rze 
16.00 Słowo na nie dzielę 16.10 Alvin i wie wiórki – film 
fa mi lijny, USA 2007, wyk.: Ja son Lee, Da vid Cross 17.50 
WOK – Wszystko o Kul tu rze 18.00 Pa no rama 18.55 Ku-
lisy „Po staw na mi lion” 19.05 Po staw na mi lion

20.05 Ul ti ma tum Bo urne’a – film sen s., USA/Niemcy 
2007, reż. Paul Gre en grass, wyk.: Matt Da mon, 
Ju lia Sti les, Da vid Stra tha irn, Scott Glenn

22.10 Krzyk 2 – hor ror, USA 1997, reż. Wes Cra ven, 
wyk.: Neve Camp bell, Co ur te ney Cox

 0.20 Bu ena Vi sta So cial Club – 25 lat Fe sti walu 
Malta – kon cert, Pol ska 2000

 1.10 WOK – Wszystko o Kul tu rze – ma ga zyn
 1.40 Brat 2: Droga do domu – dra mat kry mi nalny, 

Ro sja/USA 2000, wyk.: Sier giej Bo drow Jr.

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z Pol sat News 7.45 Gar field Show 8.15 
Sco oby-Doo i bra cia Boo –  film ani mo wany, USA 1987 
10.00 Ewa go tuje (208) 10.35 Noc w  mu zeum –  film 
przy go dowy, USA 2006 12.45 Spa cer w chmu rach – me-
lo dra mat, USA/Mek syk 1995, wyk.: Ke anu Re eves, Ai-
tana Sánchez-Gi jón 14.45 Dzień, który zmie nił moje 
ży cie (114) 15.45 Trudne sprawy (504) 16.50 Wy da rze nia 
17.15 Sport, Po goda 17.25 Mistrz Za ku pów (2) 17.30 Piłka 
nożna: Eli mi na cje Mi strzostw Eu ropy 17.50 Piłka nożna: 
Eli mi na cje Mi strzostw Eu ropy – mecz: Pol ska – Gru zja

20.00 Seks, al ko hol i książki – pro gram ka ba retu 
Neo-Nówka (1, 2) – pro gram roz ryw kowy

22.00 Obcy – de cy du jące star cie – hor ror SF, USA/
Wielka Bry ta nia 1986, reż. Ja mes Ca me ron, 
wyk.: Si go ur ney We aver, Mi chael Biehn, 
Car rie Henn, Je nette Gold stein

 0.55 Sanc tum – dra mat przy go dowy, USA/Au stra lia 
2011, reż. Ali ster Grier son, wyk.: Ri chard 
Ro xburgh, Ioan Gruf fudd, Rhys Wa ke field

 3.10 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

7.55 Usterka (2) – serial fabularno-dokumentalny, Pol-
ska 2014 8.30 Dzień Do bry TVN –  ma ga zyn poranny 
11.00 Na Wspól nej (2080-2083) –  serial oby cza jowy, 
Pol ska 2014-2015 12.45 Ugo to wani (11) – pro gram ku li-
narno-roz ryw kowy 13.45 Żony Hol ly wood (1) –  pro-
gram roz ryw kowy 14.50 Pro ject Run way (2) –  re ality 
show 16.00 Mali gi ganci (1) –  pro gram roz ryw kowy 
18.00 Ku chenne re wo lu cje –  pro gram roz ryw kowy 
19.00 Fakty 19.25 Sport, Po goda 19.45 Uwaga! – ma ga-
zyn re por te rów

20.00 Uwierz w du cha – ko me dio dra mat, USA 1990, 
reż. Jerry Zuc ker, wyk.: Pa trick Swayze, Demi 
Mo ore, Who opi Gold berg, Tony Gol dwyn

22.30 Ja cię ko cham, a ty z nim – ko me dia, USA 2007, 
reż. Pe ter Hed ges, wyk.: Steve Ca rell, Ju liette 
Bi no che, Dane Cook, Ali son Pill

 0.45 Go dziny szczytu 2 – ko me dia sen sa cyjna, 
USA 2001, reż. Brett Rat ner, wyk.: Ch ris Tuc ker, 
Jac kie Chan, John Lone, Ziyi Zhang

 2.40 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

TVN

7.00 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Piłka wodna męż-
czyzn 9.00 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Ko lar stwo gór-
skie 11.20 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Siat kówka 
ko biet 13.30 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Ko lar stwo 
gór skie 14.55 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Ka rate 16.20 
Piłka nożna: Eli mi na cje ME – stu dio 17.50 Piłka nożna: 
Eli mi na cje ME: Pol ska – Gru zja 21.20 Lek ko atle tyka: Dia-
men towa Liga w No wym Jorku 23.30 Piłka nożna: Eli-
mi na cje ME 0.30 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku 

POLSAT SPORT

9.00 Dzia dek i ja – film oby cza jowy, USA 1998 10.50 Żół-
te cy trynki – ko me dia ro man tyczna, Szwe cja 2013 12.55 
Nieu stra szeni bra cia Grimm – film fan tasy, USA/Cze chy/
Wielka Bry ta nia 2005 15.30 I  ude rzył grom –  film SF, 
USA/Niemcy/Cze chy/Wielka Bry ta nia 2005 17.35 Ko bieta 
musz kie ter (1, 2-ost.) – film przy go dowy, Niemcy/USA/
Chor wa cja 2004 21.15 Pierw szy śnieg – thril ler, Niemcy/
USA 2006 23.20 Czło wiek z  mia sta –  ko me dio dra mat, 
USA 2006 1.25 Wo jow nik – film sen sa cyjny, USA 2008 

FILMBOX

7.00 Las bli żej nas (71) 7.25 Dzień do bry w so botę 8.00 
Rok w  ogro dzie 8.30 Na sza ar mia.pl 9.00 Opole! Ko-
cham Cię! (5) 9.40 Chi chot losu (1) 10.40 We eken dowy 
ma ga zyn fil mowy 11.05 Jak to działa? (89) 11.30 Wia-
do mo ści na ukowe 11.45 Vi ne gar Hill – dra mat oby cza-
jowy, USA 2005 13.25 Po dróż ży cia (10) 14.00 Okrasa 
ła mie prze pisy 14.40 Pół noc –  Po łud nie (4) 15.50 
Down ton Ab bey (3) 17.00 Te le express 17.30 Oj ciec Ma te-
usz 13 (173) 18.30 Ran czo 9 (117) 19.20 52. KFPP Opole 
2015 – stu dio fe sti wa lowe 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.05 Biało-Czer woni – ma ga zyn pił kar ski
20.25 Opole 2015: Su pe rJe dynki – kon cert
22.30 Opole 2015: Su pe rPre miery + ju bi le uszowy 

re ci tal Edyty Gór niak – kon cert
 0.50 Opole! Ko cham Cię! Extra – fe lie ton, Pol ska 2015
 1.20 Down ton Ab bey (3) – ko stiu m., Wlk. Bry t. 2010
 2.15 Głową w mur (4) – serial kry mi nalny, USA 2011
 3.05 Do bia łego rana (1, 2) – serial ko m., USA 2011
 3.50 Prze dwio śnie (3) – serial oby cz., Pol ska 2002
 4.40 Za koń cze nie

Ultimatum 
Bourne’a

Majka ma złamane serce. 
Przyjaciółki zgłaszają ją 
do programu „Randka 
w ciemno”, w którym bierze 
udział pewny siebie Karol 
(Borys Szyc). Para wygrywa 
rejs po Morzu Śródziemnym. 
Mężczyzna szybko ulega 
urokowi swej towarzyszki.
 środa, 21.20, TVP 2

KOMEDIA ROMANT.

Randka w ciemno

Atos (Matthew Macfadyen), 
Portos i Aramis (Luke Evans), 
wpadają na trop spisku 
uknutego przez kardynała 
Richelieu. Stają w obronie 
króla i pokoju. Pomaga im 
młody D’Artagnan.
 poniedziałek, 20.05, POLSAT

KOSTIUMOWY

Trzej 
muszkieterowie

KONCERT

Opole 2015
W ramach 52. edycji popu-
larnego festiwalu na scenie 
zaprezentują się debiutanci, 
którzy przypomną największe 
hity grupy Skaldowie, a także 
doświadczeni wokaliści, 
m.in. Edyta Górniak, Monika 
Kuszyńska i Golec uOrkiestra.
 piątek, 20.25, TVP 1

DOKUMENT

Południowy 
Pacyfi k (1/6)
Na wyspach południowego 
Pacyfi ku i w wodach je 
okalających żyją rzadkie 
gatunki zwierząt. Można 
tam spotkać m.in. słonie 
morskie czy kraby palmowe.
 poniedziałek, 12.55, TVP 1

CZARNA KOMEDIA

Mroczne cienie
Potomek brytyjskich emi-
grantów, Barnabas (Johnny 
Depp), wiedzie dostatnie 
i pozbawione trosk życie. 
Wszystko ulega zmianie, 
gdy łamie serce wiedźmie 
Angelique, która skazuje go 
na los gorszy od śmierci. 
 piątek, 22.05, TVN

KOMEDIA SENSAC.

Sztos 2
Rok 1981. Eryk, Synek 
(Cezary Pazura) i Janek 
(Borys Szyc) chcą przejąć 
dużą sumę pieniędzy 
i przechytrzyć bezpiekę. 
Zaplanowana, wydawałoby 
się po mistrzowsku, akcja 
wymyka się spod kontroli.
 niedziela, 20.00, POLSAT

Wikingowie zamieszkujący 
wyspę Berg od pokoleń 
walczą ze skrzydlatymi 
stworami. Syn wodza, 
Czkawka, zaprzyjaźnia się 
z jedną z bestii.
 piątek, 20.00, TVN

ANIMOWANY

Jak wytresować 
smokaProwadząca w grupie 

D z jedenastoma punktami na 
koncie reprezentacja Polski 
podejmuje Gruzję. Siedem 
miesięcy temu zespoły te 
zmierzyły się w Tbilisi a Biało-
-Czerwoni po znakomitym 
meczu zwyciężyli 4:0.
 sobota, 17.50, POLSAT

SPORT

Eliminacje ME

HIT TYGODNIA

Ścigany przez zawodowych zabójców 
agent jest coraz bliżej rozwiązania 
zagadki dotyczącej swojej przeszłości.

Ministerstwo Obrony przejmuje tajny 
program Treadstone, nadając mu 
nazwę Blackbriar. Były agent, Jason 
Bourne (Matt Damon), wciąż 
musi walczyć o przetrwanie. 
Znający tajemnice projektu 
mężczyzna stanowi bowiem 
zagrożenie dla dawnych 
zwierzchników. Mimo ryzyka 
Bourne postanawia poznać prawdę 
o sobie. Tymczasem dziennikarz Simon 
Ross wpada na trop operacji Blackbriar 
i postanawia skontaktować się z Jasonem, 
który może być cennym informatorem. 
W trakcie spotkania Bourne zostaje jednak 
namierzony przez CIA. Tylko dzięki nie-
zwykłym umiejętnościom udaje mu się 
uciec. Jego jedyną sojuszniczką zostaje 
dawna znajoma, rządowa analityczka 
Nicky Parsons... Film otrzymał trzy 
Oscary, w tym za montaż i dźwięk.

„The Bourne Ultimatum” – SENSACYJNY
 - USA/Niemcy 2007, reż.: Paul Greengrass, wyst.: Matt Damon, 
Julia Stiles, David Strathairn, Scott Glenn, Paddy Considine, 
Édgar Ramírez, Albert Finney, Joan Allen, Tom Gallop, Corey 
Johnson, Daniel Brühl, Joey Ansah, Colin Stinton i inni, 125 min
 SOBOTA, 20.05, TVP 2
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NIEDZIELA
TVP 1

6.15 Ostoja 6.50 M jak mi łość (1151) 7.45 Barwy szczę ścia 
(1304-1307) 9.55 Ro dzinne oglą da nie: Pu stynne mo rza 
10.55 Woj ciech Cej row ski – boso przez świat 11.30 Ma-
kło wicz w  po dróży 12.05 Gwiazdy w  po łu dnie: Gang 
Ol sena –  pa ry ski plan –  ko me dia kry mi nalna, Da nia 
1981 14.00 Fa mi liada 14.35 Ro dzinka.pl (131) 15.15 Fe sti-
wal Za cza ro wa nej Pio senki im. Marka Gre chuty (2) 
16.25 Na do bre i na złe (603) – serial oby cza jowy, Pol-
ska 2015 17.25 Na sy gnale 3 (12) – serial fa b.-do k., Pol-
ska 2015 18.00 Pa no rama 19.00 Hity ka ba retu (8)

20.05 Ka ba re towa scena Dwójki przed sta wia: Li sta 
prze bo jów 20-le cia Ka ba retu Pod 
Wyr wi gro szem – pro gram roz ryw kowy, Pol ska

21.10 Krew z krwi 2 (10-ost.) – sen s., Pol ska 2015
22.00 Pa ra nie nor malni To ni ght (4) – pr. roz ryw kowy
22.55 Ul ti ma tum Bo urne’a – film sen sa cyjny,  

USA/Niemcy 2007, reż. Paul Gre en grass, wyk.: 
Matt Da mon, Ju lia Sti les, Da vid Stra tha irn

 1.00 Sen ność – dra mat oby cz., Pol ska 2008, wyk.: 
Mał go rzata Ko żu chow ska, Mi chał Że brow ski

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z Pol sat News 7.45 Jeźdźcy smo ków 
8.20 Happy wkręt 2 –  film ani mo wany, USA/Niemcy 
2009 9.40 Mistrz Za ku pów (2) 9.50 Sco oby-Doo: Stra-
chy i  pa ta ła chy –  ko me dia, USA/Ka nada 2009, wyk.: 
Rob bie Amell, Kate Mel ton 11.25 Dok tor Do lit tle 3 – ko-
me dia, USA/Ka nada 2006, wyk.: Kyla Pratt, Kri sten Wil-
son 13.40 Jak długo jesz cze? – ko me dia, USA/Ka nada 
2007, wyk.: Ice Cube, Nia Long 15.45 Twoja twarz brzmi 
zna jomo 2 (2) 17.45 Nasz nowy dom (18) 18.50 Wy da-
rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Pań stwo w pań stwie

20.00 Sz tos 2 – ko me dia sen sa cyjna, Pol ska 2011, reż. 
Olaf Lu ba szenko, wyk.: Ce zary Pa zura, Bo rys 
Szyc, Jan No wicki, Bo gu sław Linda

22.15 Ko ści 10 (191, 192) – serial kry mi nalny, USA 2014
  Booth przebywa w więzieniu. Koledzy próbują 

zdobyć dowody jego niewinność. Muszą rozwiązać 
sprawę spisku w najwyższych kręgach władzy.

 0.15 Zdrady (14) – serial pa ra do ku m., Pol ska 2013
 1.15 Ma ga zyn spor towy
 3.15 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

7.55 Maja w ogro dzie (24) – ma ga zyn ogrod ni czy 8.25 
Aka de mia ogrod nika (24) – ma ga zyn ogrod ni czy 8.30 
Dzień Do bry TVN – ma ga zyn 11.00 Co za ty dzień – ma-
ga zyn in for ma cyjny 11.40 Pie kielny ho tel (3) – pro gram 
roz ryw kowy 12.45 Den nis znów roz ra bia – ko me dia, USA 
1998, wyk.: Ju stin Co oper, Don Ric kles 14.15 Jak wy tre so-
wać smoka –  film ani mo wany, USA 2010 16.30 Uwierz 
w  du cha –  ko me dio dra mat, USA 1990, wyk.: Pa trick 
Swayze, Demi Mo ore 19.00 Fakty 19.25 Sport, Po goda 
19.45 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

20.00 Go dziny szczytu 2 – ko me dia sen sa cyjna,  
USA 2001, reż. Brett Rat ner, wyk.: Ch ris Tuc ker, 
Jac kie Chan, John Lone, Ziyi Zhang

22.00 Żół to dziób  
– film sen sa cyjny, USA 1990, reż. Clint  
Ea stwood, wyk.: Clint Ea stwood, Char lie Sheen, 
Raul Ju lia, So nia Braga

 0.25 Part nerki 3 (2) – serial kry mi nalny, USA 2013
 1.25 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów
 1.40 Se krety ma gii – pro gram roz ryw kowy, Pol ska

TVN

7.00 Siat kówka męż czyzn: Liga Świa towa: Ko rea Po łu-
dniowa – Ja po nia 9.00 Siat kówka męż czyzn: Liga Świa-
towa: USA –  Pol ska 11.00 Cafe Fut bol 12.25 Igrzy ska 
Eu ro pej skie w Baku: Ka rate 17.00 Piłka nożna: Eli mi na-
cje ME – stu dio 17.50 Piłka nożna: Eli mi na cje Mi strzostw 
Eu ropy: Sło we nia – An glia 20.35 Piłka nożna: Eli mi na cje 
ME: Bia ło ruś – Hisz pa nia 22.50 Piłka nożna: Eli mi na cje 
ME – stu dio 23.30 Piłka nożna: Eli mi na cje ME – skróty 
me czów 0.15 Siat kówka męż czyzn: Liga Świa towa 

POLSAT SPORT

6.15 TV oka zje 9.30 Ko bieta musz kie ter (1, 2-ost.) – film 
przy go dowy, Niemcy/USA/Chor wa cja 2004 13.10 Lucky 
Luke –  we stern ko me diowy, Fran cja/Ar gen tyna 2009 
15.20 A wła śnie, że tak! – ko me dia ro man tyczna, USA 
2007 17.25 Za bój czy mie siąc mio dowy –  thril ler, USA 
2010 19.20 Taxi 3 – ko me dia sen sa cyjna, Fran cja 2003 
21.15 Ar chi tekt – dra mat oby cza jowy, USA 2006 23.00 
W  od we cie za śmierć –  thril ler, USA 2010 1.00 Si lver 
Hawk – film sen sa cyjny, Hong kong 2004 

FILMBOX

9.55 Pięk niej sza Pol ska w  Unii Eu ro pej skiej (27) 10.25 
Agenci T.A.R.C.Z.Y. (12) 11.15 Nie ma jak Pol ska 11.35 Droga 
do zdro wia. Ma ga zyn bie ga cza 11.55 Mię dzy zie mią a nie-
bem 12.00 Anioł Pań ski 12.10 Mię dzy zie mią a  nie bem 
12.55 Jeź dziec two 14.00 Toy Story 3 – film ani mo wany, 
USA 2010 15.55 Mi łość nad fior dem. Na fali przy pływu  
(2-ost.) –  dra mat oby cza jowy, Niemcy 2013 17.00 Te le-
express 17.30 Ptaki cier ni stych krze wów (1) 18.35 Opole! 
Ko cham Cię! (6) 19.20 52. KFPP Opole 2015 – stu dio 19.23 
Wia do mo ści na ukowe 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.05 Biało-Czer woni – ma ga zyn pił kar ski
20.25 Opole 2015: Mu zyczna bio gra fia  

– 90 lat Pol skiego Ra dia – kon cert
22.10 Opole 2015: Mu zyczna bio gra fia  

– 90 lat Pol skiego Ra dia – kon cert
23.55 Opole! Ko cham Cię! Extra – fe lie ton, Pol ska 2015
 0.20 Do bia łego rana (1, 2) – serial ko m., USA 2011
 1.20 De ka log 4 – dra mat psy cho lo giczny, Pol ska 

1988, reż. Krzysz tof Kie ślow ski, wyk.: Ja nusz 
Ga jos, Adrianna Bie drzyń ska, Ar tur Bar ciś

15 CZERWCA
PONIEDZIAŁEK

TVP 1

6.00 Mi ko ła jek 6.35 Coś dla cie bie 7.05 M jak mi łość (813) 
8.00 Py ta nie na śnia da nie 11.15 Barwy szczę ścia (1307) 
11.45 Na do bre i na złe (553) – serial oby cza jowy, Pol ska 
2014 12.50 Na sy gnale (4) – serial fa b.-do k., Pol ska 2014 
13.25 Ka ba re towe wa ka cje z du chami. Hor ror Tra vel (1) 
14.20 Woj ciech Cej row ski – boso przez świat 14.50 Na 
do bre i  na złe (594) –  serial oby cza jowy, Pol ska 2015 
15.55  M jak mi łość (1097) –  serial oby cza jowy, Pol ska 
2014 16.50 Ro dzinka.pl (94, 95) – serial ko me diowy, Pol-
ska 2013 18.00 Pa no rama 18.50 Je den z dzie się ciu

20.10 15. Ma zur ska Noc Ka ba re towa – Mrą gowo 2013 
(1): Ka ba ret we dług Ar tura An drusa – pr. roz r.

21.20 Mor der cza sieć – thril ler, Ka nada 2011, reż. 
François Dom pierre, wyk.: Amanda Ri ghetti, 
Frank Chie su rin, Kri sta Brid ges, An drew Sha ver

23.00 Czy świat osza lał?: Wy rok śmierci na 
chrze ści jań stwo – do k., Wielka Bry ta nia 2015

 0.00 Dr Ho use 8 (156, 157) – serial oby cz., USA 2011
 1.45 Brat 2: Droga do domu – dra mat kry mi nalny, 

Ro sja/USA 2000, wyk. Sier giej Bo drow Jr.

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z Pol sat News 7.45 Trudne sprawy (245) 
8.45 Ma la now ski i part ne rzy (282, 283) 9.45 Dzień, który 
zmie nił moje ży cie (47) 10.45 Dla czego ja? (483) 11.45 
Pie lę gniarki (31) 12.45 Trudne sprawy (246) 13.45 Ma la-
now ski i part ne rzy (364, 365) 14.45 Dzień, który zmie nił 
moje ży cie (48) – serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 
15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 16.15 In ter wen cja 16.45 
Dla czego ja? (533) 17.45 Trudne sprawy (397) 18.50 Wy-
da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat we dług Kiep-
skich (281) – serial ko me diowy, Pol ska 2008

20.05 Me ga hit: Trzej musz kie te ro wie – film ko stiu m., 
Niemcy/Fran cja/Wielka Bry ta nia/USA 2011, reż. 
Paul W.S. An der son, wyk.: Milla Jo vo vich, Juno 
Tem ple, Lo gan Ler man, Or lando Bloom

22.15 Cięż kie czasy – film sen sa cyjny, USA 2005,  
reż. Da vid Ayer, wyk.: Ch ri stian Bale, Freddy 
Rodríguez, Eva Lon go ria, Chaka For man

 0.50 Je dwabne ży cie – ko me dia, Fran cja 2006,  
wyk.: Isa belle Carré, José Gar cia, Renée Le Calm

 2.55 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 De tek tywi (700) 8.00 
Dzień Do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje 12.00  
Sz koła (28) 13.00 Sz pi tal (378) – serial pa ra do ku men-
talny, Pol ska 2015 14.00 Ukryta prawda (499) – serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 15.00 Sz koła (29) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 16.00 Ro zmowy 
w toku – talk-show 17.00 Ukryta prawda (51) – serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2012 18.00 Sz pi tal (22) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2013 19.00 Fakty 19.35 
Sport, Po goda 19.50 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

20.10 Na Wspól nej (2084) – oby cz., Pol ska 2014-2015
20.50 Mamy Cię! (2) – pro gram roz ryw kowy, Pol ska
22.05 Se krety le ka rzy (2) – re ality show, Pol ska 2015
23.05 Ostre cię cie (3) – pro gram roz ryw kowy
23.50 Usterka (3) – serial fab.-dok., Pol ska 2014
 0.25 The Fol lo wing (13) – serial kry mi nalny, USA 2013
 1.25 Ka mu flaż 3 (4) – serial sen sa cyjny, USA 2012
 2.25 Co za ty dzień – ma ga zyn in for ma cyjny
 2.55 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów
 3.20 Se krety ma gii – pro gram roz ryw kowy, Pol ska

TVN

6.55 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Te nis sto łowy 13.10 
Atleci 13.55 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Te nis sto łowy 
–  me cze fi na łowe tur nieju dru ży no wego męż czyzn 
18.50 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Siat kówka ko biet: 
Azer bej dżan – Pol ska 21.30 Siat kówka męż czyzn: Liga 
Świa towa – mecz: USA – Pol ska 23.00 Igrzy ska Eu ro pej-
skie w  Baku –  pod su mo wa nie wy da rzeń dnia 24.00 
Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Te nis sto łowy – me cze fi-
na łowe tur nieju dru ży no wego ko biet i męż czyzn 

POLSAT SPORT

7.35 Uwol nione uczu cia – me lo dra mat, USA 2009 9.30 
TV oka zje 12.10 Ro bin son Cru soe – dra mat przy go dowy, 
USA 1997 14.00 Świat we dług Bun dych (19, 20) 15.10 
Aste rix i Obe lix: W służ bie Jej Kró lew skiej Mo ści – ko-
me dia przy go dowa, Fran cja/Hisz pa nia/Wło chy/Wę gry 
2012 17.25 Dal try Cal houn – ko me dio dra mat, USA 2005 
19.20 TV oka zje 20.00 Świat we dług Bun dych (22, 23) 
21.15 Gra w czwo ro ką cie – ko me dia, Fran cja 2007 23.10 
Grub sza sprawa – thril ler, Wielka Bry ta nia/USA 2010 

FILMBOX

5.35 Te le za kupy 6.10 Klan (2706) 6.30 Sprawa dla re por-
tera 7.20 Te le za kupy 7.40 Drogi dla cie bie. 10 mniej. 
Zwol nij! 8.00 Wia do mo ści 8.15 Po li tyka przy ka wie 8.35 
Te le za kupy 8.55 Au to strada do nieba (108) 10.00 Pół noc 
–  Po łud nie (4) 11.00 Blon dynka (1) 12.00 Wia do mo ści 
12.10 Agro biz nes 12.35 Smaki pol skie 12.55 Po łu dniowy 
Pa cy fik (1) 13.55 Dom nad roz le wi skiem (1) 15.00 Wia do-
mo ści 15.20 Okrasa ła mie prze pisy 15.50 Wspa niałe stu-
le cie (1) 17.00 Te le express 17.30 Wspa niałe stu le cie (2) 
18.35 Ran czo 6 (66) 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.05 Biało-Czer woni – ma ga zyn pił kar ski
20.07 Ko lar stwo: Tau ron Lang Team
20.25 Hra bia Monte Ch ri sto – film ko stiu mowy, USA/

Wielka Bry ta nia/Ir lan dia 2002, reż. Ke vin 
Rey nolds, wyk.: Ja mes Ca vie zel, Guy Pe arce

22.45 Było so bie kłam stwo – ko me dia fan tasy, USA 
2009, reż. Ricky Ge rvais, Mat thew Ro bin son, 
wyk.: Ricky Ge rvais, Jen ni fer Gar ner, Jo nah Hill

 0.25 Bal lada o lek kim za bar wie niu ero tycz nym (1) 
– te le no wela do ku m., Pol ska 2003

16 CZERWCA
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TVP 1

6.00 Mi ko ła jek 6.35 Po dwój nie wy klęci 7.05 M jak mi łość 
(814) 8.00 Py ta nie na śnia da nie 11.15 Barwy szczę ścia 
(1255) 11.45 Na do bre i na złe (554) – serial oby cza jowy, 
Pol ska 2014 12.50 Na sy gnale (5) – serial fa b.-do k., Pol-
ska 2014 13.25 Ka ba re towe wa ka cje z du chami. Hor ror 
Tra vel (2) 14.20 Woj ciech Cej row ski – boso przez świat 
14.50 Na do bre i na złe (595) – serial oby cza jowy, Pol ska 
2015 15.55 M jak mi łość (1098) – serial oby cza jowy, Pol-
ska 2014 16.50 Ro dzinka.pl (96, 97) – serial ko me diowy, 
Pol ska 2013 18.00 Pa no rama 18.50 Je den z dzie się ciu

20.10 15. Ma zur ska Noc Ka ba re towa – Mrą gowo 2013 
(2): Ka ba ret we dług Mar cina Dańca – pr. roz r.

21.20 Żona do sko nała – ko me dia, Fran cja 2010, reż. 
François Ozon, wyk.: Ca the rine De neuve, Gérard 
De par dieu, Fa brice Lu chini, Ka rin Viard

23.10 Krew z krwi 2 (10-ost.) – sen s., Pol ska 2015
 0.10 Świat bez fik cji: Po ca łu nek Pu tina  

– film do ku men talny, Ro sja/Da nia 2011
 1.20 Żona do sko nała – ko me dia, Fran cja 2010,  

wyk.: Ca the rine De neuve, Gérard De par dieu

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z Pol sat News 7.45 Trudne sprawy (246) 
8.45 Ma la now ski i part ne rzy (284, 285) 9.45 Dzień, który 
zmie nił moje ży cie (48) 10.45 Dla czego ja? (484) 11.45 
Pie lę gniarki (32) 12.45 Trudne sprawy (247) 13.45 Ma la-
now ski i part ne rzy (366, 367) 14.45 Dzień, który zmie nił 
moje ży cie (49) – serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 
15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 16.15 In ter wen cja 16.45 
Dla czego ja? (534) 17.45 Trudne sprawy (398) 18.50 Wy-
da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat we dług Kiep-
skich (282) – serial ko me diowy, Pol ska 2008

20.05 Me ga hit: Tran spor ter – film sen s., Fran cja/USA 
2002, reż. Lo uis Le ter rier, Co rey Yuen, wyk.: 
Ja son Sta tham, François Berléand, Qi Shu

22.00 Uwie dziony – thril ler, USA 2008, reż. Mar cel 
Lan ge neg ger, wyk.: Ewan McGre gor, Hugh  
Jack man, Mi chelle Wil liams, Bruce Alt man

 0.15 Nędzne psy – thril ler, USA 2011, reż. Rod Lu rie, 
wyk.: Ja mes Mars den, Kate Bo sworth, 
Ale xan der Skars gard, Ja mes Wo ods

 2.30 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 De tek tywi (701) 8.00 
Dzień Do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje 12.00  
Sz koła (29) 13.00 Sz pi tal (22) –  serial pa ra do ku men-
talny, Pol ska 2013 14.00 Ukryta prawda (51) –  serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2012 15.00 Sz koła (30) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 16.00 Ro zmowy 
w toku – talk-show 17.00 Ukryta prawda (52) – serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2012 18.00 Sz pi tal (23) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2013 19.00 Fakty 19.35 
Sport, Po goda 19.50 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

20.10 Na Wspól nej (2085) – oby cz., Pol ska 2014-2015
20.50 Ostatni ba stion – film sen sa cyjny, USA 2001, 

reż. Rod Lu rie, wyk.: Ro bert Red ford, Ja mes 
Gan dol fini, Mark Ruf falo, Steve Bur ton

23.30 Żony Hol ly wood (2) – pro gram roz ryw kowy
 0.35 Kuba Wo je wódzki (24):  

Tryb son, Eliza i Eva Ba sta – talk-show
 1.35 Se krety le ka rzy (2) – re ality show, Pol ska 2015
 2.35 Agenci NCIS: Los An ge les 2 (21) – serial 

sen sa cyjny, USA 2011, wyk. Ch ris O’Don nell

TVN

5.50 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Siat kówka męż czyzn: 
Ro sja – Bel gia 8.10 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Strze-
lec two 9.10 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Siat kówka 
ko biet 10.55 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Strze lec two 
12.55 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Ka ja kar stwo 14.55 
Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Za pasy 18.50 Igrzy ska Eu-
ro pej skie w  Baku: Siat kówka męż czyzn 20.20 Piłka 
nożna: Eli mi na cje Mi strzostw Eu ropy: Pol ska –  Gru zja 
23.00 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku – pod su mo wa nie 

POLSAT SPORT

7.55 Ro zbit ko wie –  ko me dia ro man tyczna, USA 2005 
9.50 TV oka zje 12.35 Wszystko, czego pra gniesz – ko-
me dia ro man tyczna, USA 2005 14.35 Świat we dług 
Bun dych (22, 23) 15.40 Taxi 3 –  ko me dia sen sa cyjna, 
Fran cja 2003 17.30 I ude rzył grom – film SF, USA/Niem-
cy/Cze chy/Wielka Bry ta nia 2005 19.25 TV oka zje 20.00 
Świat we dług Bun dych (24, 25) 21.15 Pro wo ka cja – film 
sen sa cyjny, USA 2005 23.15 Pierw szy śnieg –  thril ler, 
Niemcy/USA 2006 1.20 Na lot – film sen s., Ka nada 2010 

FILMBOX

5.25 Te le za kupy 6.00 Klan (2707) 6.20 Bie brza – mię dzy 
jawą a  snem 7.20 Te le za kupy 7.40 Hi sto ria dla cie bie 
– pa mięć.pl 8.00 Wia do mo ści 8.15 Po li tyka przy ka wie 
8.35 Te le za kupy 9.00 Au to strada do nieba (109) 10.00 
Ran czo 3 (33) 11.00 Blon dynka (2) 12.00 Wia do mo ści 
12.10 Agro biz nes 12.35 Smaki pol skie 12.50 Po łu dniowy 
Pa cy fik (2) 13.55 Dom nad roz le wi skiem (2) 15.00 Wia-
do mo ści 15.20 Okrasa ła mie prze pisy 15.55 Wspa niałe 
stu le cie (3) 17.00 Te le express 17.30 Wspa niałe stu le cie 
(4) 18.30 Ran czo 6 (67) 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.05 Biało-Czer woni – ma ga zyn pił kar ski
20.40 Piłka nożna – mecz to wa rzy ski: Pol ska – Gre cja
22.55 Bal lada o lek kim za bar wie niu ero tycz nym (2) 

– te le no wela do ku men talna, Pol ska 2003
23.30 Hi sto ria dla cie bie – pa mięć.pl – ma ga zyn
23.45 Boża pod szewka 2 (7, 8) – oby cz., Pol ska 2005
 1.50 No ta cje – cykl do ku men talny, Pol ska 2009
 2.05 Au to strada do nieba (109) – oby cz., USA 1989
 3.00 Czło wiek, który ska cze z wie żow ców  

– film do ku men talny, Wielka Bry ta nia 2012

17 CZERWCA
ŚRODA
TVP 1

6.00 Mi ko ła jek 6.35 Pro gram gminy ży dow skiej 7.05   
M jak mi łość (815) 8.00 Py ta nie na śnia da nie 11.15 Bar-
wy szczę ścia (1256) –  serial oby cza jowy, Pol ska 2015 
11.45 Na do bre i na złe (555) – oby cz., Pol ska 2014 12.50 
Na sy gnale (6) –  fa b.-do k., Pol ska 2014 13.25 Ka ba ret 
Ani Mru-Mru 14.20 Woj ciech Cej row ski –  boso przez 
świat 14.50 Na do bre i na złe (596) – oby cz., Pol ska 2015 
15.50 M jak mi łość (1099) – serial oby cza jowy, Pol ska 
2014 16.50 Ro dzinka.pl (98, 99) –  serial ko me diowy, 
Pol ska 2013 18.00 Pa no rama 18.55 Je den z dzie się ciu

20.10 Piel grzymka do miejsc śmiesz nych – Ka ba ret 
Neo-Nówka – pro gram roz ryw kowy, Pol ska

21.20 Kino re laks: Randka w ciemno – ko me dia 
ro man tyczna, Pol ska 2009, reż. Woj ciech 
Wój cik, wyk.: Ka ta rzyna Ma ciąg, Bo rys Szyc, 
Anna De re szow ska, Le sław Żu rek

23.05 O mnie się nie martw 2 (1) – ko m., Pol ska
23.55 Za bój cze umy sły 3 (46, 47) – kry m., USA/Ka n.
 1.45 Świat bez ta jem nic: W obro nie dzieci Sy rii 

– film do ku men talny, Wielka Bry ta nia 2013

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z Pol sat News 7.45 Trudne sprawy (247) 
8.45 Ma la now ski i part ne rzy (286, 287) 9.45 Dzień, który 
zmie nił moje ży cie (49) 10.45 Dla czego ja? (485) 11.45 
Pie lę gniarki (33) 12.45 Trudne sprawy (248) 13.45 Ma la-
now ski i part ne rzy (368, 369) 14.45 Dzień, który zmie nił 
moje ży cie (50) – serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 
15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 16.15 In ter wen cja 16.45 
Dla czego ja? (535) 17.45 Trudne sprawy (399) 18.50 Wy-
da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat we dług Kiep-
skich (298) – serial ko me diowy, Pol ska 2008

20.00 Świat we dług Kiep skich (286) – ko m., Pol ska
20.35 Stary, gdzie moja bryka? – ko me dia, USA 

2000, reż. Danny Le iner, wyk.: Ash ton Kut cher, 
Se ann Wil liam Scott, Jen ni fer Gar ner

22.15 Rok pierw szy – ko me dia przy go dowa, USA 
2009, reż. Ha rold Ra mis, wyk.: Jack Black, 
Mi chael Cera, Oli ver Platt, Da vid Cross

 0.40 Sza lony week end – ko me dia, Ka nada/USA 
2005, reż. Pat Hol den, wyk.: Ch ris Klein, 
Bren dan Fehr, Chan dra West, Craig Fa ir brass

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 De tek tywi (702) 8.00 
Dzień Do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje 12.00  
Sz koła (30) 13.00 Sz pi tal (23) –  serial pa ra do ku men-
talny, Pol ska 2013 14.00 Ukryta prawda (52) –  serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2012 15.00 Sz koła (31) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 16.00 Ro zmowy 
w toku – talk-show 17.00 Ukryta prawda (53) – serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2012 18.00 Sz pi tal (24) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2013 19.00 Fakty 19.35 
Sport, Po goda 19.50 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

20.10 Na Wspól nej (2086) – oby cz., Pol ska 2014-2015
20.50 Sa hara – film przy go dowy, USA/Hisz pa nia/

Niemcy/Wielka Bry ta nia 2005, reż. Breck Ei sner, 
wyk.: Mat thew McCo nau ghey, Penélope Cruz, 
Steve Zahn, Lam bert Wil son

23.30 Jac kie Chan: Pierw sze ude rze nie – film sen s., 
USA/Hong kong/Ukra ina/Au stra lia 1996, reż. 
Stan ley Tong, wyk.: Jac kie Chan, Jack son Lau

 1.10 You Can Dance – po pro stu tańcz! (2, 3)
 3.15 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

TVN

6.55 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Za pasy 11.10 Atleci 
–  ma ga zyn lek ko atle tyczny 11.55 Igrzy ska Eu ro pej skie 
w Baku: Ta ekwondo 15.00 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: 
Gim na styka ar ty styczna 16.00 Igrzy ska Eu ro pej skie 
w Baku: Strze lec two 16.55 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: 
Ta ekwondo 20.20 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Łucz nic-
two – ćwierć fi nały, pół fi nały i  fi nał dru żyn mie sza nych 
23.00 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku –  pod su mo wa nie 
24.00 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Za pasy 

POLSAT SPORT

8.00 Dzia dek i  ja –  film oby cza jowy, USA 1998 9.50  
TV oka zje 12.35 Ko bieta musz kie ter (1/2) – film przy go-
dowy, Niemcy/USA/Chor wa cja 2004 14.25 Świat we-
dług Bun dych (24, 25) 15.35 Róż nica po ko leń –  film 
fa mi lijny, USA 2008 17.30 Za bój czy mie siąc mio dowy 
– thril ler, USA 2010 19.20 TV oka zje 20.00 Świat we dług 
Bun dych (26, 27) 21.15 Mr and Mrs Mur der (3) – serial 
ko me diowy 22.20 Skok Henry’ego –  ko me dia kry mi-
nalna, USA 2010 0.35 Ga mer – thril ler SF, USA 2009 

FILMBOX

5.30 Te le za kupy 6.05 Klan (2708) 6.25 Po łu dniowy Pa-
cy fik (2) 7.20 Te le za kupy 7.40 Drogi dla cie bie. 10 mniej. 
Zwol nij! 8.00 Wia do mo ści 8.15 Po li tyka przy ka wie 8.35 
Te le za kupy 8.55 Au to strada do nieba (110) 10.00 Ran-
czo 3 (34) 11.00 Blon dynka (3) 12.00 Wia do mo ści 12.10 
Agro biz nes 12.30 Ma ga zyn rol ni czy 12.50 Po łu dniowy 
Pa cy fik (3) 13.55 Dom nad roz le wi skiem (3) 15.00 Wia-
do mo ści 15.20 Okrasa ła mie prze pisy 15.50 Wspa niałe 
stu le cie (5) 17.00 Te le express 17.30 Wspa niałe stu le cie 
(6) 18.30 Ran czo 6 (68) 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.25 Szepty prze szło ści (1) – oby cz., Fran cja 2010, 
wyk.: Emma Col berti, Gérard Ri naldi

21.30 Po pro stu – pro gram To ma sza Se kiel skiego
22.25 07 zgłoś się (1) – serial kry m., Pol ska 1976
23.25 Bal lada o lek kim za bar wie niu ero tycz nym (3) 

– te le no wela do ku men talna, Pol ska 2003
 0.05 Ko chan ko wie mo jej mamy – film psy cho lo g., 

Pol ska 1985, reż. Ra do sław Pi wo war ski,  
wyk.: Kry styna Janda, Ra fał Wę grzy niak

 1.50 Po pro stu – pro gram To ma sza Se kiel skiego

18 CZERWCA
CZWARTEK

TVP 1

6.10 Mi ko ła jek 6.30 Lo ka to rzy (123) 7.05  M jak mi łość 
(816) 8.00 Py ta nie na śnia da nie 11.15 Barwy szczę ścia 
(1257) – serial oby cza jowy, Pol ska 2015 11.50 Na do bre 
i na złe (556) – oby cz., Pol ska 2014 12.50 Na sy gnale (7) 
– fa b.-do k., Pol ska 2014 13.25 Pa ra nie nor malni To ni ght 
(3) 14.15 Woj ciech Cej row ski – boso przez świat 14.50 
Na do bre i na złe (597) – serial oby cza jowy, Pol ska 2015 
15.50  M jak mi łość (1100) –  serial oby cza jowy, Pol ska 
2014 16.50 Ro dzinka.pl (100, 101) – serial ko me diowy, 
Pol ska 2013 18.00 Pa no rama 18.50 Je den z dzie się ciu

20.10 16. Ma zur ska Noc Ka ba re towa – Mrą gowo 2014 
– pro gram roz ryw kowy, Pol ska

21.25 Skan dal (1, 2) – serial oby cza jowy, USA 2012, 
wyk.: Kerry Wa shing ton, Henry Ian Cu sick

23.05 Ko cham kino: Dawno temu w Ame ryce (1/2) 
– dra mat gang ster ski, USA/Wło chy 1984, reż. 
Ser gio Le one, wyk.: Ro bert De Niro, Ja mes 
Wo ods, Eli za beth McGo vern, Treat Wil liams

 1.15 Randka w ciemno – ko me dia ro man tyczna, 
Pol ska 2009, wyk. Ka ta rzyna Ma ciąg

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z Pol sat News 7.45 Trudne sprawy (248) 
8.45 Ma la now ski i part ne rzy (288, 289) 9.45 Dzień, który 
zmie nił moje ży cie (50) 10.45 Dla czego ja? (486) 11.45 
Pie lę gniarki (34) 12.45 Trudne sprawy (249) 13.45 Ma la-
now ski i part ne rzy (370, 371) 14.45 Dzień, który zmie nił 
moje ży cie (51) – serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 
15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 16.15 In ter wen cja 16.45 
Dla czego ja? (536) 17.45 Trudne sprawy (400) 18.50 Wy-
da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat we dług Kiep-
skich (299) – serial ko me diowy, Pol ska 2008

20.05 Po wiedz tak – ko me dia ro man tyczna, USA/
Niemcy 2001, reż. Adam Shank man, wyk.: 
Mat thew McCo nau ghey, Jen ni fer Lo pez, 
Brid gette Wil son, Ju stin Cham bers

22.15 CSI: Kry mi nalne za gadki Miami 10 (217, 218) 
– serial kry mi nalny, USA 2011

  Agenci badają sprawę podwójnego 
morderstwa. Miejsce zbrodni niszczy tornado.

 0.15 Ka ba re towa Ek stra klasa – pr. roz ryw kowy
 1.00 Za koń cze nie 

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 De tek tywi (703) 8.00 
Dzień Do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje 12.00  
Sz koła (31) 13.00 Sz pi tal (24) –  serial pa ra do ku men-
talny, Pol ska 2013 14.00 Ukryta prawda (53) –  serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2012 15.00 Sz koła (32) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 16.00 Ro zmowy 
w toku – talk-show 17.00 Ukryta prawda (54) – serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2012 18.00 Sz pi tal (25) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2013 19.00 Fakty 19.35 
Sport, Po goda 19.50 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

20.10 Na Wspól nej (2087) – oby cz., Pol ska 2014-2015
20.50 Ku chenne re wo lu cje (5): Bu sko-Zdrój, Se krety 

Bu ska – pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2014
21.55 Step Up 2 – film mu zyczny, USA 2008, reż.  

Jon Chu, wyk.: Briana Evi gan, Ro bert Hof f man, 
Adam G. Se vani, Cas sie Ven tura

 0.05 Spe cja li sta – film sen sa cyjny, USA/Peru 1994, 
reż. Luis Llosa, wyk.: Sy lve ster Stal lone, Sha ron 
Stone, Ja mes Wo ods, Rod Ste iger

 2.25 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

TVN

6.50 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Ko lar stwo 8.30 Siat-
kówka męż czyzn: Liga Świa towa: USA –  Pol ska 9.50 
Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Ko lar stwo 13.20 Piłka 
nożna: Eli mi na cje Mi strzostw Eu ropy –  mecz: Pol ska 
–  Gru zja 15.25 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Gim na-
styka ar ty styczna 17.20 Boks 18.50 Igrzy ska Eu ro pej skie 
w  Baku: Siat kówka męż czyzn: Ser bia –  Pol ska 20.30 
Boks 23.00 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku –  pod su mo-
wa nie 24.00 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Za pasy

POLSAT SPORT

7.15 Ko bieta musz kie ter (1/2) – film przy go dowy, Niemcy/
USA/Chor wa cja 2004 9.00 TV oka zje 11.45 Ko bieta musz-
kie ter (2-ost.) – film przy go dowy, Niemcy/USA/Chor wa-
cja 2004 13.40 Świat we dług Bun dych (26, 2) 14.45 
Tri stan i Izolda – me lo dra mat, Niemcy/Cze chy/USA/Wiel-
ka Bry ta nia 2006 17.25 Next – thril ler SF, USA 2007 19.25 
TV oka zje 20.00 Świat we dług Bun dych (28, 1) 21.15 Pa sa-
żer –  thril ler, USA/Aruba 2002 23.10 Świat we dług Bar-
neya – dra mat oby cza jowy, Ka nada/Wło chy 2010

FILMBOX

5.30 Te le za kupy 6.10 Klan (2709) 6.30 Po łu dniowy Pa cy-
fik (3) 7.20 Te le za kupy 7.40 In no wa cje dla cie bie (1) 8.00 
Wia do mo ści 8.10 Po li tyka przy ka wie 8.30 Te le za kupy 
8.50 Au to strada do nieba (111-ost.) 9.50 Dama w  czar-
nym we lo nie (1) 10.55 Blon dynka (4) 12.00 Wia do mo ści 
12.10 Agro biz nes 12.35 Smaki pol skie 12.50 Po łu dniowy 
Pa cy fik (4) 13.55 Dom nad roz le wi skiem (4) 15.00 Wia do-
mo ści 15.20 Okrasa ła mie prze pisy 15.50 Wspa niałe stu le-
cie (7) 17.00 Te le express 17.30 Wspa niałe stu le cie (8) 
18.30 Ran czo 6 (69) 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.30 Oj ciec Ma te usz 9 (113) – kry m., Pol ska 2013
21.25 Sprawa dla re por tera – ma ga zyn in ter wen cyjny
22.25 07 zgłoś się (2) – serial kry mi nalny, Pol ska 1976
23.25 Lato z pol skim do ku men tem: Biało-Czer woni 

z Ch rzą stawy – film do ku men talny, Pol ska 2013
 0.25 Na sza ar mia.pl – ma ga zyn, Pol ska
 0.50 Sprawa dla re por tera – ma ga zyn in ter wen cyjny
 1.50 Głową w mur (5) – serial kry mi nalny, USA 2011
 2.40 No ta cje – cykl do ku men talny, Pol ska 2010
 2.55 Szepty prze szło ści (1) – oby cz., Fran cja 2010
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12 CZERWCA
PIĄTEK
TVP 1

6.05 M jak mi łość (811, 812) 8.00 Py ta nie na śnia da nie 
11.20 Barwy szczę ścia (1307) 11.55 Na do bre i  na złe 
(552) 12.55 Na sy gnale (3) – serial fa b.-do k. 13.30 Po-
staw na mi lion 14.30 Pa pie skie okno. Fran cisz kań ska 3 
–  film do ku men talny, Pol ska 2013 15.30 Ro dzinka.pl 
(93) – serial ko me diowy, Pol ska 2013 16.00 Pa no rama 
kraj 16.20 Po goda 16.25 WOK –  Wszystko o  Kul tu rze 
16.35 17. Fe sti wal Ka ba retu Ko sza lin –  Bi twa na czary 
2011 (2) 17.45 WOK – Wszystko o Kul tu rze 18.00 Pa no-
rama 18.50 Je den z dzie się ciu 19.20 Ko cham kino

20.05 Alvin i wie wiórki – film fa mi lijny, USA 2007, 
reż. Tim Hill, wyk.: Ja son Lee, Da vid Cross, 
Ca me ron Ri chard son, Jane Lynch

21.45 Ro dzinka.pl (131) – serial ko m., Pol ska 2015
22.25 La ta jący Klub 2, czyli wie czór ka ba re towy (4) 

– pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015
23.55 Eska dra „Czer wone ogony” – film wo jenny, 

USA 2012, reż. An thony He min gway, wyk.: 
Ter rence Ho ward, Cuba Go oding Jr., Nate Par ker

 2.05 Krzyk 2 – hor ror, USA 1997, reż. Wes Cra ven

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z  Pol sat News 7.45 Trudne sprawy 
(244) 8.45 Ma la now ski i  part ne rzy (280, 281) 9.45 
Dzień, który zmie nił moje ży cie (46) 10.45 Dla czego ja? 
(482) 11.45 Pie lę gniarki (30) 12.45 Trudne sprawy (245) 
13.45 Ma la now ski i  part ne rzy (362, 363) 14.45 Dzień, 
który zmie nił moje ży cie (47) –  serial pa ra do ku men-
talny, Pol ska 2014 15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 16.15 
In ter wen cja 16.45 Dla czego ja? (532) 17.45 Trudne spra-
wy (396) 18.50 Wy da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 
Świat we dług Kiep skich (280) – ko m., Pol ska 2007

20.05 Noc w mu zeum – film przy go dowy, USA 2006, 
reż. Shawn Levy, wyk.: Ben Stil ler, Ro bin 
Wil liams, Jake Cherry, Mic key Ro oney

22.15 Pa mięć ab so lutna – dra mat SF, USA/Ka nada 
2012, reż. Len Wi se man, wyk.: Co lin Far rell, Kate 
Bec kin sale, Jes sica Biel, Bill Ni ghy

 0.55 Enigma – sen s., USA/Wielka Bry ta nia/Niemcy/
Ho lan dia 2001, reż. Mi chael Ap ted, wyk.: Kate 
Win slet, Do ugray Scott, Je remy Nor tham

 3.20 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 De tek tywi (699) 8.00 
Dzień Do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje (12) 12.00 
Sz koła (27) 13.00 Sz pi tal (377) –  serial pa ra do ku men-
talny, Pol ska 2015 14.00 Ukryta prawda (498) –  serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 15.00 Sz koła (28) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 16.00 Ro zmowy 
w toku – talk-show 17.00 Ukryta prawda (499) – serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 18.00 Sz pi tal (378) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 19.00 Fakty 19.35 
Sport, Po goda 19.50 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

20.00 Jak wy tre so wać smoka – film ani mo wany, 
USA 2010, reż. Dean De Blois, Ch ris San ders

22.05 Mroczne cie nie – czarna ko me dia, USA 2012, 
reż. Tim Bur ton, wyk.: Johnny Depp, Eva Green, 
Mi chelle Pfe if fer, Jonny Lee Mil ler

 0.25 Kuba Wo je wódzki (23): Ho no rata Skar bek 
i Adam Asa nov – talk-show

 1.30 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów
 1.45 Se krety ma gii – pro gram roz ryw kowy, Pol ska
 3.05 Ro zmowy w toku – talk-show

TVN

8.10 Ma ga zyn lek ko atle tyczny 8.50 Igrzy ska Eu ro pej-
skie w  Baku: Piłka wodna ko biet 10.00 Ma ga zyn gol-
fowy 10.35 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku 11.50 ATP 
World Tour Un co ve red 12.20 Igrzy ska Eu ro pej skie 
w Baku: Piłka wodna ko biet 13.50 Lek ko atle tyka: Dia-
men towa Liga w  Oslo 16.10 Atleci 17.00 Piłka nożna: 
Eli mi na cje ME: Ka zach stan – Tur cja 20.35 Piłka nożna: 
Eli mi na cje ME: Chor wa cja – Wło chy 23.30 Piłka nożna: 
Eli mi na cje ME 0.15 Siat kówka męż czyzn: Liga Świa towa 

POLSAT SPORT

8.15 Ostatni tem pla riusz (2-ost.) – dra mat przy go dowy, 
Ka nada 2009 10.05 TV oka zje 12.50 Nia nia po trzebna od 
za raz –  film fa mi lijny, USA 2008 14.45 Świat we dług 
Bun dych (18, 21) – serial ko me diowy 15.45 Taj niak z kla-
są – ko me dia sen sa cyjna, USA 2005 17.40 Układ ide alny 
– ko me dia, Fran cja 2006 19.25 TV oka zje 20.00 Świat 
we dług Bun dych (19, 20) 21.15 Nie po ko nany 3: Od ku-
pie nie – film sen sa cyjny, USA 2010 23.15 Grub sza spra-
wa – thril ler, Wielka Bry ta nia/USA 2010 

FILMBOX

8.00 Wia do mo ści 8.10 Po li tyka przy ka wie 8.30 Te le za-
kupy 8.55 Opole! Ko cham Cię! (4) 9.25 Klan (2775) 9.55 
Ptaki cier ni stych krze wów (1) 10.55 Wspa niałe stu le cie 
(159) 12.00 Wia do mo ści 12.10 Agro biz nes 12.35 Smaki 
pol skie 12.55 Se krety Mo rza Pół noc nego (2-ost.) 13.55 
Au to strada do nieba (107) 15.00 Wia do mo ści 15.20 Za-
wód w  ce nie (5) 15.50 Wspa niałe stu le cie (160) 17.00 
Te le express 17.25 Opole! Ko cham Cię! (5) 17.55 Klan 
(2776) 18.30 Świat się kręci 19.20 52. KFPP Opole 2015 
– stu dio fe sti wa lowe 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.25 Opole 2015: „Ktoś mnie po ko chał!” 
– Su pe rDe biuty ze Skal dami – kon cert

22.10 Opole 2015: Scenki i ob scenki, 
czyli Je re miego Przy bory pio senki – kon cert

 0.20 Opole! Ko cham Cię! Extra – fe lie ton, Pol ska 2015
 0.40 Głową w mur (4) – serial kry mi nalny, USA 2011
 1.35 Hy dro za gadka – ko me dia, Pol ska 1970, reż. 

An drzej Kon dra tiuk, wyk.: Jó zef No wak, 
Wie sław Mich ni kow ski, Zdzi sław Ma kla kie wicz

 3.00 W gar ni tu rach (13-ost.) – oby cz., USA 2011

13 CZERWCA
SOBOTA

TVP 1

6.00 Zie mia, pla neta ro ślin (2) 7.05 M jak mi łość (1150) 
8.00 Py ta nie na śnia da nie 11.05 Kul tura, głup cze 11.45 
Ka ba ret Ani Mru-Mru (1) 12.40 Ka ba re towe hity 2014 (6) 
13.25 Mi sja na tura (1) – serial do ku men talny, Pol ska 2014 
14.00 Fa mi liada 14.35 Fe sti wal Za cza ro wa nej Pio senki 
im. Marka Gre chuty (1) 15.50 WOK – Wszystko o Kul tu rze 
16.00 Słowo na nie dzielę 16.10 Alvin i wie wiórki – film 
fa mi lijny, USA 2007, wyk.: Ja son Lee, Da vid Cross 17.50 
WOK – Wszystko o Kul tu rze 18.00 Pa no rama 18.55 Ku-
lisy „Po staw na mi lion” 19.05 Po staw na mi lion

20.05 Ul ti ma tum Bo urne’a – film sen s., USA/Niemcy 
2007, reż. Paul Gre en grass, wyk.: Matt Da mon, 
Ju lia Sti les, Da vid Stra tha irn, Scott Glenn

22.10 Krzyk 2 – hor ror, USA 1997, reż. Wes Cra ven, 
wyk.: Neve Camp bell, Co ur te ney Cox

 0.20 Bu ena Vi sta So cial Club – 25 lat Fe sti walu 
Malta – kon cert, Pol ska 2000

 1.10 WOK – Wszystko o Kul tu rze – ma ga zyn
 1.40 Brat 2: Droga do domu – dra mat kry mi nalny, 

Ro sja/USA 2000, wyk.: Sier giej Bo drow Jr.

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z Pol sat News 7.45 Gar field Show 8.15 
Sco oby-Doo i bra cia Boo –  film ani mo wany, USA 1987 
10.00 Ewa go tuje (208) 10.35 Noc w  mu zeum –  film 
przy go dowy, USA 2006 12.45 Spa cer w chmu rach – me-
lo dra mat, USA/Mek syk 1995, wyk.: Ke anu Re eves, Ai-
tana Sánchez-Gi jón 14.45 Dzień, który zmie nił moje 
ży cie (114) 15.45 Trudne sprawy (504) 16.50 Wy da rze nia 
17.15 Sport, Po goda 17.25 Mistrz Za ku pów (2) 17.30 Piłka 
nożna: Eli mi na cje Mi strzostw Eu ropy 17.50 Piłka nożna: 
Eli mi na cje Mi strzostw Eu ropy – mecz: Pol ska – Gru zja

20.00 Seks, al ko hol i książki – pro gram ka ba retu 
Neo-Nówka (1, 2) – pro gram roz ryw kowy

22.00 Obcy – de cy du jące star cie – hor ror SF, USA/
Wielka Bry ta nia 1986, reż. Ja mes Ca me ron, 
wyk.: Si go ur ney We aver, Mi chael Biehn, 
Car rie Henn, Je nette Gold stein

 0.55 Sanc tum – dra mat przy go dowy, USA/Au stra lia 
2011, reż. Ali ster Grier son, wyk.: Ri chard 
Ro xburgh, Ioan Gruf fudd, Rhys Wa ke field

 3.10 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

7.55 Usterka (2) – serial fabularno-dokumentalny, Pol-
ska 2014 8.30 Dzień Do bry TVN –  ma ga zyn poranny 
11.00 Na Wspól nej (2080-2083) –  serial oby cza jowy, 
Pol ska 2014-2015 12.45 Ugo to wani (11) – pro gram ku li-
narno-roz ryw kowy 13.45 Żony Hol ly wood (1) –  pro-
gram roz ryw kowy 14.50 Pro ject Run way (2) –  re ality 
show 16.00 Mali gi ganci (1) –  pro gram roz ryw kowy 
18.00 Ku chenne re wo lu cje –  pro gram roz ryw kowy 
19.00 Fakty 19.25 Sport, Po goda 19.45 Uwaga! – ma ga-
zyn re por te rów

20.00 Uwierz w du cha – ko me dio dra mat, USA 1990, 
reż. Jerry Zuc ker, wyk.: Pa trick Swayze, Demi 
Mo ore, Who opi Gold berg, Tony Gol dwyn

22.30 Ja cię ko cham, a ty z nim – ko me dia, USA 2007, 
reż. Pe ter Hed ges, wyk.: Steve Ca rell, Ju liette 
Bi no che, Dane Cook, Ali son Pill

 0.45 Go dziny szczytu 2 – ko me dia sen sa cyjna, 
USA 2001, reż. Brett Rat ner, wyk.: Ch ris Tuc ker, 
Jac kie Chan, John Lone, Ziyi Zhang

 2.40 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

TVN

7.00 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Piłka wodna męż-
czyzn 9.00 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Ko lar stwo gór-
skie 11.20 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Siat kówka 
ko biet 13.30 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Ko lar stwo 
gór skie 14.55 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Ka rate 16.20 
Piłka nożna: Eli mi na cje ME – stu dio 17.50 Piłka nożna: 
Eli mi na cje ME: Pol ska – Gru zja 21.20 Lek ko atle tyka: Dia-
men towa Liga w No wym Jorku 23.30 Piłka nożna: Eli-
mi na cje ME 0.30 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku 

POLSAT SPORT

9.00 Dzia dek i ja – film oby cza jowy, USA 1998 10.50 Żół-
te cy trynki – ko me dia ro man tyczna, Szwe cja 2013 12.55 
Nieu stra szeni bra cia Grimm – film fan tasy, USA/Cze chy/
Wielka Bry ta nia 2005 15.30 I  ude rzył grom –  film SF, 
USA/Niemcy/Cze chy/Wielka Bry ta nia 2005 17.35 Ko bieta 
musz kie ter (1, 2-ost.) – film przy go dowy, Niemcy/USA/
Chor wa cja 2004 21.15 Pierw szy śnieg – thril ler, Niemcy/
USA 2006 23.20 Czło wiek z  mia sta –  ko me dio dra mat, 
USA 2006 1.25 Wo jow nik – film sen sa cyjny, USA 2008 

FILMBOX

7.00 Las bli żej nas (71) 7.25 Dzień do bry w so botę 8.00 
Rok w  ogro dzie 8.30 Na sza ar mia.pl 9.00 Opole! Ko-
cham Cię! (5) 9.40 Chi chot losu (1) 10.40 We eken dowy 
ma ga zyn fil mowy 11.05 Jak to działa? (89) 11.30 Wia-
do mo ści na ukowe 11.45 Vi ne gar Hill – dra mat oby cza-
jowy, USA 2005 13.25 Po dróż ży cia (10) 14.00 Okrasa 
ła mie prze pisy 14.40 Pół noc –  Po łud nie (4) 15.50 
Down ton Ab bey (3) 17.00 Te le express 17.30 Oj ciec Ma te-
usz 13 (173) 18.30 Ran czo 9 (117) 19.20 52. KFPP Opole 
2015 – stu dio fe sti wa lowe 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.05 Biało-Czer woni – ma ga zyn pił kar ski
20.25 Opole 2015: Su pe rJe dynki – kon cert
22.30 Opole 2015: Su pe rPre miery + ju bi le uszowy 

re ci tal Edyty Gór niak – kon cert
 0.50 Opole! Ko cham Cię! Extra – fe lie ton, Pol ska 2015
 1.20 Down ton Ab bey (3) – ko stiu m., Wlk. Bry t. 2010
 2.15 Głową w mur (4) – serial kry mi nalny, USA 2011
 3.05 Do bia łego rana (1, 2) – serial ko m., USA 2011
 3.50 Prze dwio śnie (3) – serial oby cz., Pol ska 2002
 4.40 Za koń cze nie

Ultimatum 
Bourne’a

Majka ma złamane serce. 
Przyjaciółki zgłaszają ją 
do programu „Randka 
w ciemno”, w którym bierze 
udział pewny siebie Karol 
(Borys Szyc). Para wygrywa 
rejs po Morzu Śródziemnym. 
Mężczyzna szybko ulega 
urokowi swej towarzyszki.
 środa, 21.20, TVP 2

KOMEDIA ROMANT.

Randka w ciemno

Atos (Matthew Macfadyen), 
Portos i Aramis (Luke Evans), 
wpadają na trop spisku 
uknutego przez kardynała 
Richelieu. Stają w obronie 
króla i pokoju. Pomaga im 
młody D’Artagnan.
 poniedziałek, 20.05, POLSAT

KOSTIUMOWY

Trzej 
muszkieterowie

KONCERT

Opole 2015
W ramach 52. edycji popu-
larnego festiwalu na scenie 
zaprezentują się debiutanci, 
którzy przypomną największe 
hity grupy Skaldowie, a także 
doświadczeni wokaliści, 
m.in. Edyta Górniak, Monika 
Kuszyńska i Golec uOrkiestra.
 piątek, 20.25, TVP 1

DOKUMENT

Południowy 
Pacyfi k (1/6)
Na wyspach południowego 
Pacyfi ku i w wodach je 
okalających żyją rzadkie 
gatunki zwierząt. Można 
tam spotkać m.in. słonie 
morskie czy kraby palmowe.
 poniedziałek, 12.55, TVP 1

CZARNA KOMEDIA

Mroczne cienie
Potomek brytyjskich emi-
grantów, Barnabas (Johnny 
Depp), wiedzie dostatnie 
i pozbawione trosk życie. 
Wszystko ulega zmianie, 
gdy łamie serce wiedźmie 
Angelique, która skazuje go 
na los gorszy od śmierci. 
 piątek, 22.05, TVN

KOMEDIA SENSAC.

Sztos 2
Rok 1981. Eryk, Synek 
(Cezary Pazura) i Janek 
(Borys Szyc) chcą przejąć 
dużą sumę pieniędzy 
i przechytrzyć bezpiekę. 
Zaplanowana, wydawałoby 
się po mistrzowsku, akcja 
wymyka się spod kontroli.
 niedziela, 20.00, POLSAT

Wikingowie zamieszkujący 
wyspę Berg od pokoleń 
walczą ze skrzydlatymi 
stworami. Syn wodza, 
Czkawka, zaprzyjaźnia się 
z jedną z bestii.
 piątek, 20.00, TVN

ANIMOWANY

Jak wytresować 
smokaProwadząca w grupie 

D z jedenastoma punktami na 
koncie reprezentacja Polski 
podejmuje Gruzję. Siedem 
miesięcy temu zespoły te 
zmierzyły się w Tbilisi a Biało-
-Czerwoni po znakomitym 
meczu zwyciężyli 4:0.
 sobota, 17.50, POLSAT

SPORT

Eliminacje ME

HIT TYGODNIA

Ścigany przez zawodowych zabójców 
agent jest coraz bliżej rozwiązania 
zagadki dotyczącej swojej przeszłości.

Ministerstwo Obrony przejmuje tajny 
program Treadstone, nadając mu 
nazwę Blackbriar. Były agent, Jason 
Bourne (Matt Damon), wciąż 
musi walczyć o przetrwanie. 
Znający tajemnice projektu 
mężczyzna stanowi bowiem 
zagrożenie dla dawnych 
zwierzchników. Mimo ryzyka 
Bourne postanawia poznać prawdę 
o sobie. Tymczasem dziennikarz Simon 
Ross wpada na trop operacji Blackbriar 
i postanawia skontaktować się z Jasonem, 
który może być cennym informatorem. 
W trakcie spotkania Bourne zostaje jednak 
namierzony przez CIA. Tylko dzięki nie-
zwykłym umiejętnościom udaje mu się 
uciec. Jego jedyną sojuszniczką zostaje 
dawna znajoma, rządowa analityczka 
Nicky Parsons... Film otrzymał trzy 
Oscary, w tym za montaż i dźwięk.

„The Bourne Ultimatum” – SENSACYJNY
 - USA/Niemcy 2007, reż.: Paul Greengrass, wyst.: Matt Damon, 
Julia Stiles, David Strathairn, Scott Glenn, Paddy Considine, 
Édgar Ramírez, Albert Finney, Joan Allen, Tom Gallop, Corey 
Johnson, Daniel Brühl, Joey Ansah, Colin Stinton i inni, 125 min
 SOBOTA, 20.05, TVP 2
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TVP 1

6.15 Ostoja 6.50 M jak mi łość (1151) 7.45 Barwy szczę ścia 
(1304-1307) 9.55 Ro dzinne oglą da nie: Pu stynne mo rza 
10.55 Woj ciech Cej row ski – boso przez świat 11.30 Ma-
kło wicz w  po dróży 12.05 Gwiazdy w  po łu dnie: Gang 
Ol sena –  pa ry ski plan –  ko me dia kry mi nalna, Da nia 
1981 14.00 Fa mi liada 14.35 Ro dzinka.pl (131) 15.15 Fe sti-
wal Za cza ro wa nej Pio senki im. Marka Gre chuty (2) 
16.25 Na do bre i na złe (603) – serial oby cza jowy, Pol-
ska 2015 17.25 Na sy gnale 3 (12) – serial fa b.-do k., Pol-
ska 2015 18.00 Pa no rama 19.00 Hity ka ba retu (8)

20.05 Ka ba re towa scena Dwójki przed sta wia: Li sta 
prze bo jów 20-le cia Ka ba retu Pod 
Wyr wi gro szem – pro gram roz ryw kowy, Pol ska

21.10 Krew z krwi 2 (10-ost.) – sen s., Pol ska 2015
22.00 Pa ra nie nor malni To ni ght (4) – pr. roz ryw kowy
22.55 Ul ti ma tum Bo urne’a – film sen sa cyjny,  

USA/Niemcy 2007, reż. Paul Gre en grass, wyk.: 
Matt Da mon, Ju lia Sti les, Da vid Stra tha irn

 1.00 Sen ność – dra mat oby cz., Pol ska 2008, wyk.: 
Mał go rzata Ko żu chow ska, Mi chał Że brow ski

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z Pol sat News 7.45 Jeźdźcy smo ków 
8.20 Happy wkręt 2 –  film ani mo wany, USA/Niemcy 
2009 9.40 Mistrz Za ku pów (2) 9.50 Sco oby-Doo: Stra-
chy i  pa ta ła chy –  ko me dia, USA/Ka nada 2009, wyk.: 
Rob bie Amell, Kate Mel ton 11.25 Dok tor Do lit tle 3 – ko-
me dia, USA/Ka nada 2006, wyk.: Kyla Pratt, Kri sten Wil-
son 13.40 Jak długo jesz cze? – ko me dia, USA/Ka nada 
2007, wyk.: Ice Cube, Nia Long 15.45 Twoja twarz brzmi 
zna jomo 2 (2) 17.45 Nasz nowy dom (18) 18.50 Wy da-
rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Pań stwo w pań stwie

20.00 Sz tos 2 – ko me dia sen sa cyjna, Pol ska 2011, reż. 
Olaf Lu ba szenko, wyk.: Ce zary Pa zura, Bo rys 
Szyc, Jan No wicki, Bo gu sław Linda

22.15 Ko ści 10 (191, 192) – serial kry mi nalny, USA 2014
  Booth przebywa w więzieniu. Koledzy próbują 

zdobyć dowody jego niewinność. Muszą rozwiązać 
sprawę spisku w najwyższych kręgach władzy.

 0.15 Zdrady (14) – serial pa ra do ku m., Pol ska 2013
 1.15 Ma ga zyn spor towy
 3.15 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

7.55 Maja w ogro dzie (24) – ma ga zyn ogrod ni czy 8.25 
Aka de mia ogrod nika (24) – ma ga zyn ogrod ni czy 8.30 
Dzień Do bry TVN – ma ga zyn 11.00 Co za ty dzień – ma-
ga zyn in for ma cyjny 11.40 Pie kielny ho tel (3) – pro gram 
roz ryw kowy 12.45 Den nis znów roz ra bia – ko me dia, USA 
1998, wyk.: Ju stin Co oper, Don Ric kles 14.15 Jak wy tre so-
wać smoka –  film ani mo wany, USA 2010 16.30 Uwierz 
w  du cha –  ko me dio dra mat, USA 1990, wyk.: Pa trick 
Swayze, Demi Mo ore 19.00 Fakty 19.25 Sport, Po goda 
19.45 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

20.00 Go dziny szczytu 2 – ko me dia sen sa cyjna,  
USA 2001, reż. Brett Rat ner, wyk.: Ch ris Tuc ker, 
Jac kie Chan, John Lone, Ziyi Zhang

22.00 Żół to dziób  
– film sen sa cyjny, USA 1990, reż. Clint  
Ea stwood, wyk.: Clint Ea stwood, Char lie Sheen, 
Raul Ju lia, So nia Braga

 0.25 Part nerki 3 (2) – serial kry mi nalny, USA 2013
 1.25 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów
 1.40 Se krety ma gii – pro gram roz ryw kowy, Pol ska

TVN

7.00 Siat kówka męż czyzn: Liga Świa towa: Ko rea Po łu-
dniowa – Ja po nia 9.00 Siat kówka męż czyzn: Liga Świa-
towa: USA –  Pol ska 11.00 Cafe Fut bol 12.25 Igrzy ska 
Eu ro pej skie w Baku: Ka rate 17.00 Piłka nożna: Eli mi na-
cje ME – stu dio 17.50 Piłka nożna: Eli mi na cje Mi strzostw 
Eu ropy: Sło we nia – An glia 20.35 Piłka nożna: Eli mi na cje 
ME: Bia ło ruś – Hisz pa nia 22.50 Piłka nożna: Eli mi na cje 
ME – stu dio 23.30 Piłka nożna: Eli mi na cje ME – skróty 
me czów 0.15 Siat kówka męż czyzn: Liga Świa towa 

POLSAT SPORT

6.15 TV oka zje 9.30 Ko bieta musz kie ter (1, 2-ost.) – film 
przy go dowy, Niemcy/USA/Chor wa cja 2004 13.10 Lucky 
Luke –  we stern ko me diowy, Fran cja/Ar gen tyna 2009 
15.20 A wła śnie, że tak! – ko me dia ro man tyczna, USA 
2007 17.25 Za bój czy mie siąc mio dowy –  thril ler, USA 
2010 19.20 Taxi 3 – ko me dia sen sa cyjna, Fran cja 2003 
21.15 Ar chi tekt – dra mat oby cza jowy, USA 2006 23.00 
W  od we cie za śmierć –  thril ler, USA 2010 1.00 Si lver 
Hawk – film sen sa cyjny, Hong kong 2004 

FILMBOX

9.55 Pięk niej sza Pol ska w  Unii Eu ro pej skiej (27) 10.25 
Agenci T.A.R.C.Z.Y. (12) 11.15 Nie ma jak Pol ska 11.35 Droga 
do zdro wia. Ma ga zyn bie ga cza 11.55 Mię dzy zie mią a nie-
bem 12.00 Anioł Pań ski 12.10 Mię dzy zie mią a  nie bem 
12.55 Jeź dziec two 14.00 Toy Story 3 – film ani mo wany, 
USA 2010 15.55 Mi łość nad fior dem. Na fali przy pływu  
(2-ost.) –  dra mat oby cza jowy, Niemcy 2013 17.00 Te le-
express 17.30 Ptaki cier ni stych krze wów (1) 18.35 Opole! 
Ko cham Cię! (6) 19.20 52. KFPP Opole 2015 – stu dio 19.23 
Wia do mo ści na ukowe 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.05 Biało-Czer woni – ma ga zyn pił kar ski
20.25 Opole 2015: Mu zyczna bio gra fia  

– 90 lat Pol skiego Ra dia – kon cert
22.10 Opole 2015: Mu zyczna bio gra fia  

– 90 lat Pol skiego Ra dia – kon cert
23.55 Opole! Ko cham Cię! Extra – fe lie ton, Pol ska 2015
 0.20 Do bia łego rana (1, 2) – serial ko m., USA 2011
 1.20 De ka log 4 – dra mat psy cho lo giczny, Pol ska 

1988, reż. Krzysz tof Kie ślow ski, wyk.: Ja nusz 
Ga jos, Adrianna Bie drzyń ska, Ar tur Bar ciś

15 CZERWCA
PONIEDZIAŁEK

TVP 1

6.00 Mi ko ła jek 6.35 Coś dla cie bie 7.05 M jak mi łość (813) 
8.00 Py ta nie na śnia da nie 11.15 Barwy szczę ścia (1307) 
11.45 Na do bre i na złe (553) – serial oby cza jowy, Pol ska 
2014 12.50 Na sy gnale (4) – serial fa b.-do k., Pol ska 2014 
13.25 Ka ba re towe wa ka cje z du chami. Hor ror Tra vel (1) 
14.20 Woj ciech Cej row ski – boso przez świat 14.50 Na 
do bre i  na złe (594) –  serial oby cza jowy, Pol ska 2015 
15.55  M jak mi łość (1097) –  serial oby cza jowy, Pol ska 
2014 16.50 Ro dzinka.pl (94, 95) – serial ko me diowy, Pol-
ska 2013 18.00 Pa no rama 18.50 Je den z dzie się ciu

20.10 15. Ma zur ska Noc Ka ba re towa – Mrą gowo 2013 
(1): Ka ba ret we dług Ar tura An drusa – pr. roz r.

21.20 Mor der cza sieć – thril ler, Ka nada 2011, reż. 
François Dom pierre, wyk.: Amanda Ri ghetti, 
Frank Chie su rin, Kri sta Brid ges, An drew Sha ver

23.00 Czy świat osza lał?: Wy rok śmierci na 
chrze ści jań stwo – do k., Wielka Bry ta nia 2015

 0.00 Dr Ho use 8 (156, 157) – serial oby cz., USA 2011
 1.45 Brat 2: Droga do domu – dra mat kry mi nalny, 

Ro sja/USA 2000, wyk. Sier giej Bo drow Jr.

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z Pol sat News 7.45 Trudne sprawy (245) 
8.45 Ma la now ski i part ne rzy (282, 283) 9.45 Dzień, który 
zmie nił moje ży cie (47) 10.45 Dla czego ja? (483) 11.45 
Pie lę gniarki (31) 12.45 Trudne sprawy (246) 13.45 Ma la-
now ski i part ne rzy (364, 365) 14.45 Dzień, który zmie nił 
moje ży cie (48) – serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 
15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 16.15 In ter wen cja 16.45 
Dla czego ja? (533) 17.45 Trudne sprawy (397) 18.50 Wy-
da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat we dług Kiep-
skich (281) – serial ko me diowy, Pol ska 2008

20.05 Me ga hit: Trzej musz kie te ro wie – film ko stiu m., 
Niemcy/Fran cja/Wielka Bry ta nia/USA 2011, reż. 
Paul W.S. An der son, wyk.: Milla Jo vo vich, Juno 
Tem ple, Lo gan Ler man, Or lando Bloom

22.15 Cięż kie czasy – film sen sa cyjny, USA 2005,  
reż. Da vid Ayer, wyk.: Ch ri stian Bale, Freddy 
Rodríguez, Eva Lon go ria, Chaka For man

 0.50 Je dwabne ży cie – ko me dia, Fran cja 2006,  
wyk.: Isa belle Carré, José Gar cia, Renée Le Calm

 2.55 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 De tek tywi (700) 8.00 
Dzień Do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje 12.00  
Sz koła (28) 13.00 Sz pi tal (378) – serial pa ra do ku men-
talny, Pol ska 2015 14.00 Ukryta prawda (499) – serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 15.00 Sz koła (29) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 16.00 Ro zmowy 
w toku – talk-show 17.00 Ukryta prawda (51) – serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2012 18.00 Sz pi tal (22) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2013 19.00 Fakty 19.35 
Sport, Po goda 19.50 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

20.10 Na Wspól nej (2084) – oby cz., Pol ska 2014-2015
20.50 Mamy Cię! (2) – pro gram roz ryw kowy, Pol ska
22.05 Se krety le ka rzy (2) – re ality show, Pol ska 2015
23.05 Ostre cię cie (3) – pro gram roz ryw kowy
23.50 Usterka (3) – serial fab.-dok., Pol ska 2014
 0.25 The Fol lo wing (13) – serial kry mi nalny, USA 2013
 1.25 Ka mu flaż 3 (4) – serial sen sa cyjny, USA 2012
 2.25 Co za ty dzień – ma ga zyn in for ma cyjny
 2.55 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów
 3.20 Se krety ma gii – pro gram roz ryw kowy, Pol ska

TVN

6.55 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Te nis sto łowy 13.10 
Atleci 13.55 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Te nis sto łowy 
–  me cze fi na łowe tur nieju dru ży no wego męż czyzn 
18.50 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Siat kówka ko biet: 
Azer bej dżan – Pol ska 21.30 Siat kówka męż czyzn: Liga 
Świa towa – mecz: USA – Pol ska 23.00 Igrzy ska Eu ro pej-
skie w  Baku –  pod su mo wa nie wy da rzeń dnia 24.00 
Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Te nis sto łowy – me cze fi-
na łowe tur nieju dru ży no wego ko biet i męż czyzn 

POLSAT SPORT

7.35 Uwol nione uczu cia – me lo dra mat, USA 2009 9.30 
TV oka zje 12.10 Ro bin son Cru soe – dra mat przy go dowy, 
USA 1997 14.00 Świat we dług Bun dych (19, 20) 15.10 
Aste rix i Obe lix: W służ bie Jej Kró lew skiej Mo ści – ko-
me dia przy go dowa, Fran cja/Hisz pa nia/Wło chy/Wę gry 
2012 17.25 Dal try Cal houn – ko me dio dra mat, USA 2005 
19.20 TV oka zje 20.00 Świat we dług Bun dych (22, 23) 
21.15 Gra w czwo ro ką cie – ko me dia, Fran cja 2007 23.10 
Grub sza sprawa – thril ler, Wielka Bry ta nia/USA 2010 

FILMBOX

5.35 Te le za kupy 6.10 Klan (2706) 6.30 Sprawa dla re por-
tera 7.20 Te le za kupy 7.40 Drogi dla cie bie. 10 mniej. 
Zwol nij! 8.00 Wia do mo ści 8.15 Po li tyka przy ka wie 8.35 
Te le za kupy 8.55 Au to strada do nieba (108) 10.00 Pół noc 
–  Po łud nie (4) 11.00 Blon dynka (1) 12.00 Wia do mo ści 
12.10 Agro biz nes 12.35 Smaki pol skie 12.55 Po łu dniowy 
Pa cy fik (1) 13.55 Dom nad roz le wi skiem (1) 15.00 Wia do-
mo ści 15.20 Okrasa ła mie prze pisy 15.50 Wspa niałe stu-
le cie (1) 17.00 Te le express 17.30 Wspa niałe stu le cie (2) 
18.35 Ran czo 6 (66) 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.05 Biało-Czer woni – ma ga zyn pił kar ski
20.07 Ko lar stwo: Tau ron Lang Team
20.25 Hra bia Monte Ch ri sto – film ko stiu mowy, USA/

Wielka Bry ta nia/Ir lan dia 2002, reż. Ke vin 
Rey nolds, wyk.: Ja mes Ca vie zel, Guy Pe arce

22.45 Było so bie kłam stwo – ko me dia fan tasy, USA 
2009, reż. Ricky Ge rvais, Mat thew Ro bin son, 
wyk.: Ricky Ge rvais, Jen ni fer Gar ner, Jo nah Hill

 0.25 Bal lada o lek kim za bar wie niu ero tycz nym (1) 
– te le no wela do ku m., Pol ska 2003

16 CZERWCA
WTOREK

TVP 1

6.00 Mi ko ła jek 6.35 Po dwój nie wy klęci 7.05 M jak mi łość 
(814) 8.00 Py ta nie na śnia da nie 11.15 Barwy szczę ścia 
(1255) 11.45 Na do bre i na złe (554) – serial oby cza jowy, 
Pol ska 2014 12.50 Na sy gnale (5) – serial fa b.-do k., Pol-
ska 2014 13.25 Ka ba re towe wa ka cje z du chami. Hor ror 
Tra vel (2) 14.20 Woj ciech Cej row ski – boso przez świat 
14.50 Na do bre i na złe (595) – serial oby cza jowy, Pol ska 
2015 15.55 M jak mi łość (1098) – serial oby cza jowy, Pol-
ska 2014 16.50 Ro dzinka.pl (96, 97) – serial ko me diowy, 
Pol ska 2013 18.00 Pa no rama 18.50 Je den z dzie się ciu

20.10 15. Ma zur ska Noc Ka ba re towa – Mrą gowo 2013 
(2): Ka ba ret we dług Mar cina Dańca – pr. roz r.

21.20 Żona do sko nała – ko me dia, Fran cja 2010, reż. 
François Ozon, wyk.: Ca the rine De neuve, Gérard 
De par dieu, Fa brice Lu chini, Ka rin Viard

23.10 Krew z krwi 2 (10-ost.) – sen s., Pol ska 2015
 0.10 Świat bez fik cji: Po ca łu nek Pu tina  

– film do ku men talny, Ro sja/Da nia 2011
 1.20 Żona do sko nała – ko me dia, Fran cja 2010,  

wyk.: Ca the rine De neuve, Gérard De par dieu

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z Pol sat News 7.45 Trudne sprawy (246) 
8.45 Ma la now ski i part ne rzy (284, 285) 9.45 Dzień, który 
zmie nił moje ży cie (48) 10.45 Dla czego ja? (484) 11.45 
Pie lę gniarki (32) 12.45 Trudne sprawy (247) 13.45 Ma la-
now ski i part ne rzy (366, 367) 14.45 Dzień, który zmie nił 
moje ży cie (49) – serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 
15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 16.15 In ter wen cja 16.45 
Dla czego ja? (534) 17.45 Trudne sprawy (398) 18.50 Wy-
da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat we dług Kiep-
skich (282) – serial ko me diowy, Pol ska 2008

20.05 Me ga hit: Tran spor ter – film sen s., Fran cja/USA 
2002, reż. Lo uis Le ter rier, Co rey Yuen, wyk.: 
Ja son Sta tham, François Berléand, Qi Shu

22.00 Uwie dziony – thril ler, USA 2008, reż. Mar cel 
Lan ge neg ger, wyk.: Ewan McGre gor, Hugh  
Jack man, Mi chelle Wil liams, Bruce Alt man

 0.15 Nędzne psy – thril ler, USA 2011, reż. Rod Lu rie, 
wyk.: Ja mes Mars den, Kate Bo sworth, 
Ale xan der Skars gard, Ja mes Wo ods

 2.30 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 De tek tywi (701) 8.00 
Dzień Do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje 12.00  
Sz koła (29) 13.00 Sz pi tal (22) –  serial pa ra do ku men-
talny, Pol ska 2013 14.00 Ukryta prawda (51) –  serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2012 15.00 Sz koła (30) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 16.00 Ro zmowy 
w toku – talk-show 17.00 Ukryta prawda (52) – serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2012 18.00 Sz pi tal (23) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2013 19.00 Fakty 19.35 
Sport, Po goda 19.50 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

20.10 Na Wspól nej (2085) – oby cz., Pol ska 2014-2015
20.50 Ostatni ba stion – film sen sa cyjny, USA 2001, 

reż. Rod Lu rie, wyk.: Ro bert Red ford, Ja mes 
Gan dol fini, Mark Ruf falo, Steve Bur ton

23.30 Żony Hol ly wood (2) – pro gram roz ryw kowy
 0.35 Kuba Wo je wódzki (24):  

Tryb son, Eliza i Eva Ba sta – talk-show
 1.35 Se krety le ka rzy (2) – re ality show, Pol ska 2015
 2.35 Agenci NCIS: Los An ge les 2 (21) – serial 

sen sa cyjny, USA 2011, wyk. Ch ris O’Don nell

TVN

5.50 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Siat kówka męż czyzn: 
Ro sja – Bel gia 8.10 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Strze-
lec two 9.10 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Siat kówka 
ko biet 10.55 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Strze lec two 
12.55 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Ka ja kar stwo 14.55 
Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Za pasy 18.50 Igrzy ska Eu-
ro pej skie w  Baku: Siat kówka męż czyzn 20.20 Piłka 
nożna: Eli mi na cje Mi strzostw Eu ropy: Pol ska –  Gru zja 
23.00 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku – pod su mo wa nie 

POLSAT SPORT

7.55 Ro zbit ko wie –  ko me dia ro man tyczna, USA 2005 
9.50 TV oka zje 12.35 Wszystko, czego pra gniesz – ko-
me dia ro man tyczna, USA 2005 14.35 Świat we dług 
Bun dych (22, 23) 15.40 Taxi 3 –  ko me dia sen sa cyjna, 
Fran cja 2003 17.30 I ude rzył grom – film SF, USA/Niem-
cy/Cze chy/Wielka Bry ta nia 2005 19.25 TV oka zje 20.00 
Świat we dług Bun dych (24, 25) 21.15 Pro wo ka cja – film 
sen sa cyjny, USA 2005 23.15 Pierw szy śnieg –  thril ler, 
Niemcy/USA 2006 1.20 Na lot – film sen s., Ka nada 2010 

FILMBOX

5.25 Te le za kupy 6.00 Klan (2707) 6.20 Bie brza – mię dzy 
jawą a  snem 7.20 Te le za kupy 7.40 Hi sto ria dla cie bie 
– pa mięć.pl 8.00 Wia do mo ści 8.15 Po li tyka przy ka wie 
8.35 Te le za kupy 9.00 Au to strada do nieba (109) 10.00 
Ran czo 3 (33) 11.00 Blon dynka (2) 12.00 Wia do mo ści 
12.10 Agro biz nes 12.35 Smaki pol skie 12.50 Po łu dniowy 
Pa cy fik (2) 13.55 Dom nad roz le wi skiem (2) 15.00 Wia-
do mo ści 15.20 Okrasa ła mie prze pisy 15.55 Wspa niałe 
stu le cie (3) 17.00 Te le express 17.30 Wspa niałe stu le cie 
(4) 18.30 Ran czo 6 (67) 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.05 Biało-Czer woni – ma ga zyn pił kar ski
20.40 Piłka nożna – mecz to wa rzy ski: Pol ska – Gre cja
22.55 Bal lada o lek kim za bar wie niu ero tycz nym (2) 

– te le no wela do ku men talna, Pol ska 2003
23.30 Hi sto ria dla cie bie – pa mięć.pl – ma ga zyn
23.45 Boża pod szewka 2 (7, 8) – oby cz., Pol ska 2005
 1.50 No ta cje – cykl do ku men talny, Pol ska 2009
 2.05 Au to strada do nieba (109) – oby cz., USA 1989
 3.00 Czło wiek, który ska cze z wie żow ców  

– film do ku men talny, Wielka Bry ta nia 2012

17 CZERWCA
ŚRODA
TVP 1

6.00 Mi ko ła jek 6.35 Pro gram gminy ży dow skiej 7.05   
M jak mi łość (815) 8.00 Py ta nie na śnia da nie 11.15 Bar-
wy szczę ścia (1256) –  serial oby cza jowy, Pol ska 2015 
11.45 Na do bre i na złe (555) – oby cz., Pol ska 2014 12.50 
Na sy gnale (6) –  fa b.-do k., Pol ska 2014 13.25 Ka ba ret 
Ani Mru-Mru 14.20 Woj ciech Cej row ski –  boso przez 
świat 14.50 Na do bre i na złe (596) – oby cz., Pol ska 2015 
15.50 M jak mi łość (1099) – serial oby cza jowy, Pol ska 
2014 16.50 Ro dzinka.pl (98, 99) –  serial ko me diowy, 
Pol ska 2013 18.00 Pa no rama 18.55 Je den z dzie się ciu

20.10 Piel grzymka do miejsc śmiesz nych – Ka ba ret 
Neo-Nówka – pro gram roz ryw kowy, Pol ska

21.20 Kino re laks: Randka w ciemno – ko me dia 
ro man tyczna, Pol ska 2009, reż. Woj ciech 
Wój cik, wyk.: Ka ta rzyna Ma ciąg, Bo rys Szyc, 
Anna De re szow ska, Le sław Żu rek

23.05 O mnie się nie martw 2 (1) – ko m., Pol ska
23.55 Za bój cze umy sły 3 (46, 47) – kry m., USA/Ka n.
 1.45 Świat bez ta jem nic: W obro nie dzieci Sy rii 

– film do ku men talny, Wielka Bry ta nia 2013

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z Pol sat News 7.45 Trudne sprawy (247) 
8.45 Ma la now ski i part ne rzy (286, 287) 9.45 Dzień, który 
zmie nił moje ży cie (49) 10.45 Dla czego ja? (485) 11.45 
Pie lę gniarki (33) 12.45 Trudne sprawy (248) 13.45 Ma la-
now ski i part ne rzy (368, 369) 14.45 Dzień, który zmie nił 
moje ży cie (50) – serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 
15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 16.15 In ter wen cja 16.45 
Dla czego ja? (535) 17.45 Trudne sprawy (399) 18.50 Wy-
da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat we dług Kiep-
skich (298) – serial ko me diowy, Pol ska 2008

20.00 Świat we dług Kiep skich (286) – ko m., Pol ska
20.35 Stary, gdzie moja bryka? – ko me dia, USA 

2000, reż. Danny Le iner, wyk.: Ash ton Kut cher, 
Se ann Wil liam Scott, Jen ni fer Gar ner

22.15 Rok pierw szy – ko me dia przy go dowa, USA 
2009, reż. Ha rold Ra mis, wyk.: Jack Black, 
Mi chael Cera, Oli ver Platt, Da vid Cross

 0.40 Sza lony week end – ko me dia, Ka nada/USA 
2005, reż. Pat Hol den, wyk.: Ch ris Klein, 
Bren dan Fehr, Chan dra West, Craig Fa ir brass

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 De tek tywi (702) 8.00 
Dzień Do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje 12.00  
Sz koła (30) 13.00 Sz pi tal (23) –  serial pa ra do ku men-
talny, Pol ska 2013 14.00 Ukryta prawda (52) –  serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2012 15.00 Sz koła (31) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 16.00 Ro zmowy 
w toku – talk-show 17.00 Ukryta prawda (53) – serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2012 18.00 Sz pi tal (24) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2013 19.00 Fakty 19.35 
Sport, Po goda 19.50 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

20.10 Na Wspól nej (2086) – oby cz., Pol ska 2014-2015
20.50 Sa hara – film przy go dowy, USA/Hisz pa nia/

Niemcy/Wielka Bry ta nia 2005, reż. Breck Ei sner, 
wyk.: Mat thew McCo nau ghey, Penélope Cruz, 
Steve Zahn, Lam bert Wil son

23.30 Jac kie Chan: Pierw sze ude rze nie – film sen s., 
USA/Hong kong/Ukra ina/Au stra lia 1996, reż. 
Stan ley Tong, wyk.: Jac kie Chan, Jack son Lau

 1.10 You Can Dance – po pro stu tańcz! (2, 3)
 3.15 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

TVN

6.55 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Za pasy 11.10 Atleci 
–  ma ga zyn lek ko atle tyczny 11.55 Igrzy ska Eu ro pej skie 
w Baku: Ta ekwondo 15.00 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: 
Gim na styka ar ty styczna 16.00 Igrzy ska Eu ro pej skie 
w Baku: Strze lec two 16.55 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: 
Ta ekwondo 20.20 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Łucz nic-
two – ćwierć fi nały, pół fi nały i  fi nał dru żyn mie sza nych 
23.00 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku –  pod su mo wa nie 
24.00 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Za pasy 

POLSAT SPORT

8.00 Dzia dek i  ja –  film oby cza jowy, USA 1998 9.50  
TV oka zje 12.35 Ko bieta musz kie ter (1/2) – film przy go-
dowy, Niemcy/USA/Chor wa cja 2004 14.25 Świat we-
dług Bun dych (24, 25) 15.35 Róż nica po ko leń –  film 
fa mi lijny, USA 2008 17.30 Za bój czy mie siąc mio dowy 
– thril ler, USA 2010 19.20 TV oka zje 20.00 Świat we dług 
Bun dych (26, 27) 21.15 Mr and Mrs Mur der (3) – serial 
ko me diowy 22.20 Skok Henry’ego –  ko me dia kry mi-
nalna, USA 2010 0.35 Ga mer – thril ler SF, USA 2009 

FILMBOX

5.30 Te le za kupy 6.05 Klan (2708) 6.25 Po łu dniowy Pa-
cy fik (2) 7.20 Te le za kupy 7.40 Drogi dla cie bie. 10 mniej. 
Zwol nij! 8.00 Wia do mo ści 8.15 Po li tyka przy ka wie 8.35 
Te le za kupy 8.55 Au to strada do nieba (110) 10.00 Ran-
czo 3 (34) 11.00 Blon dynka (3) 12.00 Wia do mo ści 12.10 
Agro biz nes 12.30 Ma ga zyn rol ni czy 12.50 Po łu dniowy 
Pa cy fik (3) 13.55 Dom nad roz le wi skiem (3) 15.00 Wia-
do mo ści 15.20 Okrasa ła mie prze pisy 15.50 Wspa niałe 
stu le cie (5) 17.00 Te le express 17.30 Wspa niałe stu le cie 
(6) 18.30 Ran czo 6 (68) 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.25 Szepty prze szło ści (1) – oby cz., Fran cja 2010, 
wyk.: Emma Col berti, Gérard Ri naldi

21.30 Po pro stu – pro gram To ma sza Se kiel skiego
22.25 07 zgłoś się (1) – serial kry m., Pol ska 1976
23.25 Bal lada o lek kim za bar wie niu ero tycz nym (3) 

– te le no wela do ku men talna, Pol ska 2003
 0.05 Ko chan ko wie mo jej mamy – film psy cho lo g., 

Pol ska 1985, reż. Ra do sław Pi wo war ski,  
wyk.: Kry styna Janda, Ra fał Wę grzy niak

 1.50 Po pro stu – pro gram To ma sza Se kiel skiego

18 CZERWCA
CZWARTEK

TVP 1

6.10 Mi ko ła jek 6.30 Lo ka to rzy (123) 7.05  M jak mi łość 
(816) 8.00 Py ta nie na śnia da nie 11.15 Barwy szczę ścia 
(1257) – serial oby cza jowy, Pol ska 2015 11.50 Na do bre 
i na złe (556) – oby cz., Pol ska 2014 12.50 Na sy gnale (7) 
– fa b.-do k., Pol ska 2014 13.25 Pa ra nie nor malni To ni ght 
(3) 14.15 Woj ciech Cej row ski – boso przez świat 14.50 
Na do bre i na złe (597) – serial oby cza jowy, Pol ska 2015 
15.50  M jak mi łość (1100) –  serial oby cza jowy, Pol ska 
2014 16.50 Ro dzinka.pl (100, 101) – serial ko me diowy, 
Pol ska 2013 18.00 Pa no rama 18.50 Je den z dzie się ciu

20.10 16. Ma zur ska Noc Ka ba re towa – Mrą gowo 2014 
– pro gram roz ryw kowy, Pol ska

21.25 Skan dal (1, 2) – serial oby cza jowy, USA 2012, 
wyk.: Kerry Wa shing ton, Henry Ian Cu sick

23.05 Ko cham kino: Dawno temu w Ame ryce (1/2) 
– dra mat gang ster ski, USA/Wło chy 1984, reż. 
Ser gio Le one, wyk.: Ro bert De Niro, Ja mes 
Wo ods, Eli za beth McGo vern, Treat Wil liams

 1.15 Randka w ciemno – ko me dia ro man tyczna, 
Pol ska 2009, wyk. Ka ta rzyna Ma ciąg

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z Pol sat News 7.45 Trudne sprawy (248) 
8.45 Ma la now ski i part ne rzy (288, 289) 9.45 Dzień, który 
zmie nił moje ży cie (50) 10.45 Dla czego ja? (486) 11.45 
Pie lę gniarki (34) 12.45 Trudne sprawy (249) 13.45 Ma la-
now ski i part ne rzy (370, 371) 14.45 Dzień, który zmie nił 
moje ży cie (51) – serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 
15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 16.15 In ter wen cja 16.45 
Dla czego ja? (536) 17.45 Trudne sprawy (400) 18.50 Wy-
da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat we dług Kiep-
skich (299) – serial ko me diowy, Pol ska 2008

20.05 Po wiedz tak – ko me dia ro man tyczna, USA/
Niemcy 2001, reż. Adam Shank man, wyk.: 
Mat thew McCo nau ghey, Jen ni fer Lo pez, 
Brid gette Wil son, Ju stin Cham bers

22.15 CSI: Kry mi nalne za gadki Miami 10 (217, 218) 
– serial kry mi nalny, USA 2011

  Agenci badają sprawę podwójnego 
morderstwa. Miejsce zbrodni niszczy tornado.

 0.15 Ka ba re towa Ek stra klasa – pr. roz ryw kowy
 1.00 Za koń cze nie 

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 De tek tywi (703) 8.00 
Dzień Do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje 12.00  
Sz koła (31) 13.00 Sz pi tal (24) –  serial pa ra do ku men-
talny, Pol ska 2013 14.00 Ukryta prawda (53) –  serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2012 15.00 Sz koła (32) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014 16.00 Ro zmowy 
w toku – talk-show 17.00 Ukryta prawda (54) – serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2012 18.00 Sz pi tal (25) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2013 19.00 Fakty 19.35 
Sport, Po goda 19.50 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

20.10 Na Wspól nej (2087) – oby cz., Pol ska 2014-2015
20.50 Ku chenne re wo lu cje (5): Bu sko-Zdrój, Se krety 

Bu ska – pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2014
21.55 Step Up 2 – film mu zyczny, USA 2008, reż.  

Jon Chu, wyk.: Briana Evi gan, Ro bert Hof f man, 
Adam G. Se vani, Cas sie Ven tura

 0.05 Spe cja li sta – film sen sa cyjny, USA/Peru 1994, 
reż. Luis Llosa, wyk.: Sy lve ster Stal lone, Sha ron 
Stone, Ja mes Wo ods, Rod Ste iger

 2.25 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

TVN

6.50 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Ko lar stwo 8.30 Siat-
kówka męż czyzn: Liga Świa towa: USA –  Pol ska 9.50 
Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Ko lar stwo 13.20 Piłka 
nożna: Eli mi na cje Mi strzostw Eu ropy –  mecz: Pol ska 
–  Gru zja 15.25 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku: Gim na-
styka ar ty styczna 17.20 Boks 18.50 Igrzy ska Eu ro pej skie 
w  Baku: Siat kówka męż czyzn: Ser bia –  Pol ska 20.30 
Boks 23.00 Igrzy ska Eu ro pej skie w  Baku –  pod su mo-
wa nie 24.00 Igrzy ska Eu ro pej skie w Baku: Za pasy

POLSAT SPORT

7.15 Ko bieta musz kie ter (1/2) – film przy go dowy, Niemcy/
USA/Chor wa cja 2004 9.00 TV oka zje 11.45 Ko bieta musz-
kie ter (2-ost.) – film przy go dowy, Niemcy/USA/Chor wa-
cja 2004 13.40 Świat we dług Bun dych (26, 2) 14.45 
Tri stan i Izolda – me lo dra mat, Niemcy/Cze chy/USA/Wiel-
ka Bry ta nia 2006 17.25 Next – thril ler SF, USA 2007 19.25 
TV oka zje 20.00 Świat we dług Bun dych (28, 1) 21.15 Pa sa-
żer –  thril ler, USA/Aruba 2002 23.10 Świat we dług Bar-
neya – dra mat oby cza jowy, Ka nada/Wło chy 2010

FILMBOX

5.30 Te le za kupy 6.10 Klan (2709) 6.30 Po łu dniowy Pa cy-
fik (3) 7.20 Te le za kupy 7.40 In no wa cje dla cie bie (1) 8.00 
Wia do mo ści 8.10 Po li tyka przy ka wie 8.30 Te le za kupy 
8.50 Au to strada do nieba (111-ost.) 9.50 Dama w  czar-
nym we lo nie (1) 10.55 Blon dynka (4) 12.00 Wia do mo ści 
12.10 Agro biz nes 12.35 Smaki pol skie 12.50 Po łu dniowy 
Pa cy fik (4) 13.55 Dom nad roz le wi skiem (4) 15.00 Wia do-
mo ści 15.20 Okrasa ła mie prze pisy 15.50 Wspa niałe stu le-
cie (7) 17.00 Te le express 17.30 Wspa niałe stu le cie (8) 
18.30 Ran czo 6 (69) 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.30 Oj ciec Ma te usz 9 (113) – kry m., Pol ska 2013
21.25 Sprawa dla re por tera – ma ga zyn in ter wen cyjny
22.25 07 zgłoś się (2) – serial kry mi nalny, Pol ska 1976
23.25 Lato z pol skim do ku men tem: Biało-Czer woni 

z Ch rzą stawy – film do ku men talny, Pol ska 2013
 0.25 Na sza ar mia.pl – ma ga zyn, Pol ska
 0.50 Sprawa dla re por tera – ma ga zyn in ter wen cyjny
 1.50 Głową w mur (5) – serial kry mi nalny, USA 2011
 2.40 No ta cje – cykl do ku men talny, Pol ska 2010
 2.55 Szepty prze szło ści (1) – oby cz., Fran cja 2010

SeX_week_24.indd   2 04.06.2015   12:11
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W ramach dnia otwartego 
Szkoły Polskiej w Water-
ford – 13 czerwca – szko-
ła zaprasza na warszta-
ty poświęcone językowi 
polskiemu i jego naucza-
niu, w tym także dwuję-
zyczności. Zajęcia popro-
wadzi prof. dr  hab. Anna 
Dąbrowska z Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. 
Pani profesor specjalizu-
je się w glottodydaktyce 
i nauce o współczesnym 
języku polskim. O tym, jak 
wspomagać dwujęzycz-
ność u dzieci, z prof. Anną 
Dąbrowską rozmawiała 
Samanta Stochla.  

– Pani profesor, co to 
jest dwujęzyczność?
– Zgodnie z definicją języ-
koznawczą jest to „posługi-
wanie się na co dzień przez 
daną grupę społeczną dwo-
ma różnymi językami” 
(EJO). Pojawia się wówczas, 
gdy oprócz języka ojczy-
stego zachodzi koniecz-
ność opanowania innego 
języka, zwykle dominują-
cego w danym kraju. Czę-
sto dwujęzyczni są przed-
stawiciele mniejszości 
etnicznych (narodowych). 
Dwujęzyczność powoduje 
powstawanie kalk języko-
wych, interferencji oraz zja-
wiska przełączania kodów. 
W Polsce bilingwizm jest 
badany z perspektywy 
etnolingwistycznej, socjo-
lingwistycznej, psycho-
lingwistycznej, glottody-
daktycznej i leksykalnej.
– Jak dwujęzyczność kształtu-
je się w różnym wieku 

i w różnych sytuacjach życio-
wych dziecka? Jak ten proces 
będzie się rozwijać u dziecka, 
które zaczyna mówić i ma np. 
mamę Polkę i tatę Irlandczy-
ka, a jak u dziecka starszego, 
które płynnie posługuje się 
językiem polskim i przebywa 
w środowisku języka obcego?
– Rola rodziców jest niezwy-
kle ważna w rozwoju języ-
kowym dziecka. Uważa się, 
że w rodzinach, w których 
rodzice posługują się dwo-
ma językami, dobrze jest, 
kiedy każde z nich rozma-
wia z dzieckiem w swoim 
języku – i to konsekwentnie. 
Dziecko posługujące się 
językiem polskim (mówią-
ce płynnie po polsku) i prze-
bywające  w środowisku 
innojęzycznym jest w dobrej 
sytuacji. Niezwykle ważne 
jest bowiem dobre opanowa-
nie jednego języka i dodawa-
nie do tego drugiego języka. 
Dziecko będące od urodze-
nia w rodzinie dwujęzycznej 
przyswaja dwa języki jedno-
cześnie. Dużą umiejętnością 
jest utrzymywanie takiej 
sytuacji, by jeden z opano-
wanych języków – głów-
nie ten niedominujący – nie 
uległ erozji.
– Kiedy dziecko najłatwiej 
i najszybciej może nauczyć się 
języków obcych?
– Na to pytanie nie ma jed-
noznacznej odpowiedzi. 
Niektórzy psycholingwi-
ści podają w wątpliwość ist-
nienie tzw. wieku krytycz-
nego, po którego przejściu 
znika możliwość przyswaja-
nia, a nadchodzi czas ucze-
nia się. Na pewno wymo-

wę i akcent opanowuje się 
najlepiej przed wyspecjali-
zowaniem się funkcji pół-
kul mózgowych, ponie-
waż połączenia neuronów 
są elastyczne i łatwo jest 
przyswoić różne sposoby 
wymawiania. Wiadomo, 
że dzieci przyswajają każ-
dy język otoczenia, dlate-
go najlepiej jest stwarzać im 
takie możliwości.
– Jak rodzice mieszkający za 
granicą mogą wspierać rozwój 
słownictwa i gramatyki języ-
ka ojczystego?
– Odpowiedź jest prosta, 
ale działanie bardzo trud-
ne: rodzice muszą motywo-
wać dzieci do uczenia się 
i posługiwania językiem 
polskim. Trzeba z dzieć-
mi rozmawiać po polsku na 
wszystkie tematy (a nie np. 
tylko domowe), czytać im 
po polsku, potem nakłaniać 
do samodzielnego czytania 
i pisania, oglądania filmów 
i posługiwania się inter-
netem w języku polskim. 
Badania pokazują, że uży-
wanie polszczyzny w roz-
mowach z rodzicami jest 
niezwykle ważnym czynni-
kiem stymulującym rozwój 
umiejętności językowych. 
Ponadto rodzice w ten spo-
sób pokazują, że język pol-
ski jest wartością narodo-
wą i kulturową oraz że jest 
kapitałem, który w przy-
szłości może stać się ich 
atutem np. na rynku pracy.
– Rozumiem, że rodzice 
powinni dbać o równowa-
gę pomiędzy dwoma języka-
mi i uzupełniać informacje 
i słownictwo dziecka w obu 

językach. Gdy dzie-
cko uczy się np. 
biologii w szko-
le irlandzkiej, to 
warto słownictwo 
polskie wzboga-
cać razem z progra-
mem szkolnym...
– Zdecydowanie 
tak. Jeśli nie uzu-
pełnia się słowni-
ctwa – nie tylko 
specjalistyczne-
go – na bieżąco, 
powstają coraz 
większe i coraz 
trudniejsze do 
wypełnienia luki. 
Ponadto powsta-
je przekonanie, 
że język używa-
ny w szkole (np. 
angielski czy irlandzki) 
jest sprawniejszy komuni-
kacyjnie niż polszczyzna, 
co z kolei pociąga za sobą 
niższą ocenę języka pierw-
szego ojczystego) – jest 
niejako „gorszy”, bo nie 
wszystko potrafi się w nim 
wyrazić. Konieczne jest 
także zwracanie uwagi na 
to, że istnieje język codzien-
ny i oficjalny; oba wymaga-
ją stosowania innych wyra-
zów czy sformułowań.
– W jaki sposób korygować 
dzieci, gdy popełniają błę-
dy w języku polskim?  Zda-
rza się, że dzieci odmienia-
ją wyrazy na swój sposób, np. 
liczebniki – „dwa dziewczyn-
ki” – lub łączą dwa języki, 
np. mówią, że trzeba zrobić 
„order”, gdy myślą o robie-
niu porządków.
– Poprawianie błędów 
u kogokolwiek jest spra-

wą bardzo delikatną. Jest 
to jednocześnie działanie 
konieczne, ponieważ błędy 
niepoprawiane utrwalają 
się i stają się bardzo trudne 
do wyrugowania. Popraw-
ne używanie języka zawsze 
wymaga wysiłku – oczywi-
ście większego, jeśli jest się 
otoczonym dwoma różnymi 
językami. Wydaje mi się, że 
dobrze jest podkreślać, że 
dziecko umie mówić dwo-
ma (lub trzema) językami, 
ale każdy z nich powinien 
być używany w jak naj-
czystszej postaci.
– Pani profesor, zapytam 
przewrotnie… Dwujęzycz-
ność dziecka to wada czy 
zaleta? 
– Oczywiście, że zaleta. 
Nie ma co do tego wątpli-
wości. Zbadano, że takie 
dzieci mają zazwyczaj lep-
szą pamięć i lepiej się uczą. 

Jest to też wartość spo-
łeczna – potrafią porozu-
miewać się z otoczeniem 
w różnych środowiskach 
językowych, nie mają kom-
pleksów. Dwujęzyczność 
warto pielęgnować.
– Jakie są skutki dwuję-
zyczności u dzieci w ich 
życiu dorosłym?
– Zazwyczaj bardzo dobre 
– tacy ludzie potrafią uży-
wać obu języków bez więk-
szego wysiłku, mają kapitał 
„dany” – drugiego języka 
nie muszą się uczyć, bo zna-
ją go z dzieciństwa. Zwy-
kle jeden z języków staje się 
tym, w którym się myśli czy 
liczy, chętniej czyta. Jest 
rzeczą dobrą, by nie tracić 
kompetencji w drugim języ-
ku i ćwiczyć mówienie, czy-
tanie, słuchanie, a także 
trudną sztukę pisania.
 Rozmawiała SAMANTA STOCHLA 

Od czasu do 
czasu war-
to spróbo-
wać muzyki 
trochę innej 
niż wszystkie. 
Wiedzą o tym 
fani zespołu 
Mogwai. Jed-
na z najważ-
niejszych grup 
gatunku zna-
nego jako 
postrock już 
17 i 18 czerwca 
wystąpi w Cork 
oraz Dublinie. 

Postrock jest 
gatunkiem rocka 
alternatywnego, 
w którym używa 
się instrumen-
tów typowych dla 

muzyki rocko-
wej, ale rytm, 
harmonika i bar-
wa dźwięku two-
rzone z ich pomo-
cą są inne niż 
w „zwyczajnym” 
rocku. Typowa 
dla postrocka jest 
również redukcja 
roli wokalu.

Pochodzący ze 
Szkocji Mogwai 
bez wątpienia sta-
nowi ekstrakla-
sę tego gatunku. 
Jego kompozycje 
pełne są zarów-
no energicznych 
i głośnych unie-
sień, jak i spo-
kojnych momen-
tów wytchnienia. 
Warto będzie 

pojawić się 
w Cork i Dublinie 
na choćby jeden 
ich koncert.
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Dzień otwarty w Polskiej Szkole w Waterford  

Porozmawiajmy 
o dwujęzyczności  
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Mogwai

MOGWAI 

Szkocka alternatywa na Zielonej Wyspie   

2015

angielski czy irlandzki) wą bardzo delikatną. Jest Jest to też wartość spo-

fo
to

 M
AT

ER
IA

ŁY
 P

R
O

M
O

CY
JN

E

GDZIE I KIEDY
KIEDY: Środa, 17 czerwca 2015, godz. 20.00,
GDZIE:   Cork Opera House, Cork
KIEDY:  Czwartek, 18 czerwca 2015, godz. 19.30
GDZIE:   Olympia Theatre, Dublin
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„Super Express”: – Agnieszka po 
raz pierwszy od stycznia 2009 r. 
przegrała w Wielkim Szlemie 
już w I rundzie. Wcześniej po raz 
pierwszy od października 2011 r. 
wypadła z czołowej dziesiątki ran-
kingu. Znów zapewnia jednak, że 
jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, 
nie zamierza nic zmieniać.
Robert Radwański: – Ani 
występu Agnieszki na French 
Open, ani jej słów po poraż-
ce nie chcę komentować. Cór-
ka trzyma lejce i kieruje swo-
ją karierą, decydując, którzy 
ludzie są w jej najbliższym oto-
czeniu. Na temat tych wybo-
rów wypowiadałem się i zda-
nia nie zmieniam, ale nie 
chcę już dolewać oliwy do 
ognia. Kontakt z córką mam 
sporadyczny. To jest teraz 
jej odpowiedzialność.
– A nie był pan zaskoczony, gdy 
jej współpraca z Martiną Navra-

tilovą zakończyła się już po czte-
rech miesiącach?
– Od początku uważałem, że 
zatrudnienie pani Navratilo-
vej to krok w dobrym kierun-
ku, ale nie przekonywała mnie 
forma tej współpracy. Powin-
ny trenować dwa razy dziennie 
non stop, a nie tylko sporadycz-
nie z doskoku. Popracowały 
wspólnie zaledwie dwukrot-
nie, najpierw w USA, a potem 
w Australii. Pani Navratilo-
va w tym trybie i tak nie była 
w stanie rozwiązać proble-
mów Agnieszki.
– Agnieszka ostatnio bar-
dzo wyszczuplała...
– Oczywiście, że tak, każdy 
to może zauważyć, nie jest to 
żadna tajemnica. Jest prze-
męczona, a powodem są nie 
tylko treningi i turnieje, ale 
również te wszystkie spotka-
nia ze sponsorami, sesje i inne 

poboczne projekty. Widzę to 
po jej mowie ciała, a także po 
oczach, które ma podkrążone. 
Nie ma w tym wszystkim świe-
żości. Do tego, jak pan zauwa-
żył, jest przesadnie szczupła, 
a bez masy zawsze zabraknie 
siły potrzebnej, żeby na kor-
cie mocniej uderzyć i skoń-
czyć piłkę. Wydaje mi się, że 
to efekt intensywnego trybu 
życia. Przez tę całą gonitwę 
brakuje czasu, żeby porząd-
nie zjeść. Zauważam to zresztą 
u obu córek, chyba nawet bar-
dziej u Uli, która ostatnio na 
dodatek miała problemy z aler-
gią pokarmową. Do anoreksji 
jeszcze obu daleko, ale przecież 
wiele dziewczyn miało z tym 
problemy, jak na przykład sło-
wacka tenisistka Hantuchova. 
Dlatego trzeba uważać. 
– Rozmawiamy na kortach kra-
kowskiego WKS Wawel w czasie 

II Memoriału Władysława Rad-
wańskiego. Bez poświęcenia 
i pomocy dziadka Isi i Uli nie 
byłoby ich wspaniałych karier...
– Mój zmarły dwa lata temu 
ojciec wspierał nie tylko 

Agnieszkę i Ulę, ale również 
cały sportowy Kraków. Cie-
szę się, że zorganizowana na 
jego cześć impreza znów się 
udała. Był wspaniałym czło-
wiekiem, właśnie z przyja-

ciółmi wspominaliśmy jego 
słynne powiedzonka, które 
rzucał na korcie. Moje ulu-
bione to „piłki nie widziałem, 
ale był aut”.

Rozmawiał MICHAŁ CHOJECKI 

Agnieszka
jest za SZCZUPŁA 

i przemęczona

Robert Radwański przyznaje, 
że martwi się o córkęże martwi się oże martwi się o córkęcórkę

Robert Radwański (52 l.)

Robert Radwański: – Agnieszka 
(26 l.) jest przesadnie szczupła, 
a bez masy zawsze zabraknie siły 
potrzebnej, żeby na korcie mocniej 
uderzyć i skończyć piłkę

tylko u nas!
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      Mama 
umarła mi 
na rękach
J akub Błaszczykowski 

(30 l.) rozgrywa właś-
nie jeden z najtrud-
niejszych „meczów”. 

Reprezentant Polski pro-
muje biografię „Kuba”, 
w której opisał najcięż-
sze chwile swojego życia. 
W tym moment, gdy ojciec 
Zygmunt Błaszczykowski 
zamordował mu nożem 
mamę Annę.

13 sierpnia 1996 roku. To ta 
tragiczna data. „Bawiłem 
się klockami z kolegą. Jego 
mama umawiała się z moją 
mamą, tego dnia mieliśmy 
jechać do wesołego mia-
steczka w Chorzowie. Póź-
niej dowiedziałem się, że 
jego mama spotkała mojego 
ojca, który zapytał, czy mama 
jest w domu, i powiedział, że 
jak wyjdzie, to coś jej zrobi” 
– pisze Kuba. 

– „Nikt wtedy nie zareago-
wał. I nagle ta mamy koleżan-
ka powiedziała, że musi iść 
po mleko, to mama jej powie-
działa, że pójdzie z nią i jej 
pomoże. A ona wiedząc, że 
jest tam ojciec, wróciła się 
i mama poszła sama” – Kuba 
z ogromnym bólem opisuje 
ten dramat. I dalej: 

„A ja bawię się klockami, 
jest uchylone okno i naglę sły-
szę rozmowę. Wiem, kto roz-
mawia, zamarłem, i słyszę, 
jak się kłócą. I słyszę: A masz 
ty k…! I krzyk: Aaa!  Wybie-
głem, jak stałem. I widzę, jak 
mama leży w rowie, i widzę, 
jak ojciec odchodzi. Wróciłem 
do domu i krzyczę: Mama leży 
w rowie. Wróciłem do niej 
i zacząłem jej dotykać, taki 
specyficzny zapach się uno-
sił. Myślałem, że to mleko się 
wylało. Wziąłem ją za rękę, 
a moje dwa czy trzy palce 
wpadły do rany. Wtedy wie-
działem, że jest niedobrze. 
Wydaje mi się, że mama zmar-
ła mi na rękach. Trzy ostatnie 
wdechy wzięła i już nic. Cisza. 
Pobiegłem w skarpetkach, bo 
nawet butów nie założyłem, 
zadzwonić po pogotowie. Jak 
wróciłem, wszyscy już tam 

byli. A potem to już wszystko 
było obok mnie. Byłem oszo-
łomiony. Nie ma nic. Nic nie 
pamiętam” – ciężko się czyta 
ten wstrząsający opis. 

Trzy lata później z Kubą 
wciąż było niedobrze, o czym 
świadczą te słowa.

„Widzisz blizny? – pyta 
Błaszczykowski Małgorza-
tę Domagalik, współautor-
kę książki. – Wziąłem szkło 
i próbowałem... Miałem gdzieś 
czternaście lat. Były ciężkie 
momenty.  Po pogrzebie to ja 
trzy albo cztery dni i noce 
cały czas spałem. Nic nie 
jadłem, nie piłem. Z tego, co 
mówili, dopiero potem wsta-
łem i coś zjadłem. Z tego, co 
pamiętam, to była zapiekana 
ryba” – opisuje Kuba. A bab-
cia Felicja, która go wychowy-
wała, dodaje: „Kuba przez dłu-
gi czas, jak siedział przy stole 
i jadł nożem, to mówił, że ten 
nóż jest na ojca, jak wyjdzie 
z więzienia”.

Zygmunt Błaszczykowski 
został skazany na 15 lat wię-
zienia. Zarówno w trakcie odsia-
dywania wyroku, jak i po wyj-
ściu zza krat szukał kontaktu 
z synami, Kubą i Dawidem.
„To było chyba czternaście lat 
po tragedii. Zadzwonił, odebra-
łem, a on mówi: tata dzwoni. 
Odłożyłem słuchawkę. Jedyna 
rzecz, jaka mnie wtedy dręczy-
ła, to, że łudziłem się, że może on 
ma jakieś wyrzuty sumienia, że 
w pewnym sensie posypie głowę 
popiołem, ale tak się nie stało. 
Mogłoby to zmienić pewne rze-
czy… być może” – pisze Kuba, 
który twarzą w twarz spotkał 

się z ojcem tylko raz po jego wyj-
ściu z więzienia. 

„Byłem akurat na hali spor-
towej w Kłobucku. Podszedł do 
Dawida, a brat mu powiedział, 
że idę przed nim. Podszedł 
i zaczął rozmawiać. Zapyta-
łem, czy wie, co zrobił. A on: Ty 
znowu o tym. Mówię: a o czym 
mamy rozmawiać, jak nigdy 
jeszcze na ten temat nie rozma-
wialiśmy? Wtedy powiedział, że 
to nie jest tak, jak myślę. Póź-
niej zmienił temat i utwierdził 
mnie w przekonaniu, że przez 
ten czas, kiedy nie miałem z nim 
kontaktu, nic nie straciłem” 
– przyznaje Kuba. 

Obaj synowie, mimo że ojciec 
zmienił ich życie w koszmar, 
i tak starali się mu pomóc.
Dawid: „Wiele razy myśla-
łem o tym, że nie mam ojca 
od momentu, w którym zabił 
mamę. To był dla mnie szok. 
Ale wtedy, gdy potrzebował 
pomocy, to uważałem, że jako 
syn powinienem mu jej udzie-
lić. Po rozmowie z Kubą zdecy-
dowaliśmy, że mu pomożemy. 
Miał marskość wątroby i leżał 
na oddziale intensywnej tera-
pii… Zacząłem działać, zała-
twiłem lekarza, pojechałem 
tam z nim…”. Zygmunt Błasz-
czykowski zmarł 23 maja 2015 
roku. Synowie zdecydowali się 
przyjechać na pogrzeb. Jeszcze 
raz Dawid: „W momencie, kiedy 
go pochowaliśmy, to mu wyba-
czyłem. To jednak mój ojciec… 
A Kuba? Myślę, że w jakimś 
stopniu też mu wybaczył.

Sam Kuba, mimo ogromne-
go i oczywistego żalu, potra-
fił też napisać o ojcu coś pozy-
tywnego. „Wydaje się, że gdyby 
ojciec nie nadużywał alkoho-
lu, to i myślałby inaczej. Bo to 
nie był głupi facet. Zrobił dwa 
fakultety, uczył w szkole. To 
był naprawdę mądry gość, ale 
gdzieś się zatracił” – stwier-
dza pomocnik reprezentacji 
Polski i jasno precyzuje swój 
życiowy cel: 

„Straciłem wszystko, co mia-
łem, muszę iść do przodu. Mam 
dzieci, którym trzeba pokazać 
inną drogę w życiu”.

 PIOTR KOŹMIŃSKI

Jakub Błaszczykowski, piłkarz reprezentacji Polski, w bardzo szczerej biografii: Anna 
Błaszczykowska 
zginęła w wieku 
37 lat
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Jakub Błaszczykowski 
(30 l.) odważnie 

wspomina trudne 
dziecięce lata

Książkę można już kupować 
w sieci Empik, a od 17 czerwca 

będzie w ogólnej sprzedaży

Okładka książki
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