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CO Z NIEPŁACĄCYMI RACHUNKÓW IRISH WATER?

Nie ujdzie im to na sucho! 
Osoby niepłacące rachunków za wodę nie tra-
fią do więzienia – oświadczył irlandzki rząd. 
Nie oznacza to jednak, że miganie się od pła-
cenia ujdzie im na sucho – irlandzcy politycy 

już pracują nad projektami ustaw, które egze-
kwowałyby niezapłacone należności. Tymcza-
sem landlordowie grożą niepłacącym najem-
com… potrojeniem depozytów!  
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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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Irlandia będzie 
najgrubszym 
krajem Europy

Już 
dostępny 

– nowy 
Przewodnik 

po 
irlandzkim 

socjalu!
Więcej informacji 

znajdziesz na str. 6
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Zielona 
Wyspa 
wybrała 
Kukiza! 

Wybory prezydenckie 2015

Chcesz darmowej edukacji? Idź do 
więzienia! Z danych udostępnionych  

przez Ministerstwo Sprawiedli-

wości wynika, że irlandzcy podatnicy 
w ostatnim roku wyłożyli ok. 135 tys. 
euro na edukację dla osadzonych.

// STR. 5

W ciągu kilkuna-
stu lat Irlandia 
będzie najgrub-
szym krajem 
w Europie – alar-
mują eksper-
ci World Health 
Organization 
(WHO). 

// STR. 4

// STR. 3

Gdyby w pierwszej turze głoso-
wali tylko Polacy mieszkają-
cy w Irlandii, prezydentem Pol-
ski zostałby Paweł Kukiz! Nie 

byłoby nawet drugiej tury – na Szma-
ragdowej Wyspie odniósł on miaż-
dżące zwycięstwo, otrzymując 
57 proc. głosów. 

// STR. 8

ANDRZEJ FONFARA

EMMANUEL OLISADEBE:

Biję się, 
od kiedy 
pamiętam

Kiedyś 
strzelałem 
gole, teraz 
chcę trafiać 
w biznesie!

// STR. 15

// STR. 16

Paweł 
Kukiz
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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
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Żona Małgorzata (47 l.) 
wspiera muzyka 
w politycznej karierze

R E K L A M A
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W wyborczą niedzielę Pawłowi
Kukizowi towarzyszyła rodzina.
Od lewej żona Małgorzata 
(47 l.) oraz córki: Pola (20 l.), 
Hania (15 l.) i Julia (23 l.)   

222222

TO ŻONA doprowadziła
Kukiza do
zwycięstwa

Paweł Kukiz (52 l.) wyra-
sta na jednego z głów-
nych rozgrywających 
na polskiej scenie poli-
tycznej. – Ale gdyby nie 
moja rodzina, gdyby nie 
moje ukochane dziew-
czyny, to na pewno bym 
nie dotrwał! – mówi nam 
muzyk, który zdobył aż 
20 proc. głosów. – Szcze-
gólnie chcę podzięko-
wać mojej cudownej 
żonie Gosi – dodał wyraź-
nie wzruszony.

Kukiz na wieczorze 
wyborczym w Lubinie 
zaprezentował swoją rodzi-
nę: żonę Małgorzatę (47 l.) 
oraz trzy córki: Hanię (15 l.), 
Polę (20 l.) i Julię (23 l.). Jak 
widać na zdjęciach, panie 
wyglądały zachwycająco. 

Kim są najważniejsze 
kobiety w życiu piosen-
karza? Żona Kukiza jest 
nauczycielką angielskie-
go, najmłodsza córka Hania 
uczy się w gimnazjum 
w Łosiowie, Pola studiuje 
w Szkole Wyższej Psycholo-
gii Społecznej w Warszawie, 
a Julia na Uniwersytecie 
Wrocławskim. – To dzię-
ki nim jestem tu, gdzie 
jestem – mówi nam Kukiz. 
– Nasza rodzina jest sil-
na i zawsze możemy na sie-
bie liczyć. Zawsze jest dla 
mnie wsparciem.

Kukiz najmłodszą Hanię 
nazywa „małym wojow-
nikiem”. Dziewczynka ma 
problemy z nerkami. – To 
prawdziwa twardzielka, 
jestem z niej bardzo dumny! 
– wzruszał się piosenkarz.

Powyborczy poniedzia-
łek muzyk spędzał z rodzi-
ną: żoną, córkami, mamą 
Marianną i ojcem Tadeu-
szem (który zmarł 14 maja 
na białaczkę). – Nie jestem 
w stanie odpisywać na wia-
domości. Wybaczcie! Spa-
łem trzy godziny. Nie 
potrafię jednak odpoczy-
wać. Cały czas trwa walka. 
Nie możemy stracić ognia 
– mobilizował wyborców 
na portalu społecznościo-
wym. W ciągu kilku godzin 
dostał ponad 1000 SMS-ów 
z gratulacjami. – Nie zdą-
żyłem ich przeczytać. Dla-
tego nie wiem, czy Andrzej 
Duda i Bronisław Komo-
rowski też złożyli mi gra-
tulacje – opowiada Kukiz. 
I podtrzymuje, że nie poprze 
żadnego z dwójki kandy-
datów. – Ludzie, którzy na 
mnie głosowali, mają rozum 
i sumienie. Sami doskonale 
wiedzą, przy którym nazwi-
sku postawią krzyżyk – sły-
szymy od Kukiza. – Teraz 
trochę poczekam, co pano-
wie będą proponować. Do 
wszystkiego ustosunku-
je się w środę po południu 
– zapewnia piosenkarz.

 MARCIN TORZ



Osoby niepłacące rachun-
ków za wodę nie trafią do 
więzienia – oświadczył 
irlandzki rząd. Nie ozna-
cza to jednak, że miga-
nie się od płacenia ujdzie 
im na sucho – irlandzcy 
politycy już pracują nad 
projektami ustaw, które 
egzekwowałyby niezapła-
cone należności. Tymcza-
sem landlordowie grożą 
niepłacącym najemcom… 
potrojeniem depozytów!  

W przypadku niesko-

rych do płacenia pieniądze 
za wodę miałyby być pobie-
rane z pensji oraz zasiłków 
– informuje „Irish Inde-
pendent”, przytaczając 
pomysły irlandzkiego rzą-
du. Nad ustawami regulu-
jącymi tę kwestię pracu-
ją eksperci z Ministerstwa 
Środowiska oraz Minister-
stwa Sprawiedliwości.

Jednocześnie politycy 
chcą rozróżnić tych, któ-
rzy nie mogą zapłacić, od 
tych, którzy nie chcą pła-
cić. Osoby, których nie 

stać na jednorazowe zapła-
cenie rachunku, mogły-
by mieć możliwość rozłoże-
nia go na raty miesięczne 
bądź półmiesięczne. Nato-
miast ci, którzy ewidentnie 
nie chcą płacić, swoje należ-
ności za wodę mieliby ścią-
gane w wyżej wspomnia-
ny sposób.

Jeden z rządowych eks-
pertów stwierdził, że nie 
ma możliwości całkowitego 
wykluczenia stawiania ludzi 
przed sądem za niepłacenie 
rachunków. Zaznacza jed-
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Irish Water – co z niepłacącymi? 

WYDARZENIAIRLANDIA 3
ATAK W WATERFORD   

Podpalili pojazdy Irish Water 
Kolejny atak na Irish Water. Tym razem 
w pobliżu Waterford ktoś podpalił trzy 
pojazdy należące do agencji – informu-
je Irish Mirror. Dwie koparki i ciężarów-
ka doszczętnie spłonęły. Szkody poczy-
nione przez podpalaczy wycenia się na 
100 tys. euro.

Jak ustaliła Garda, do podpalenia pojaz-
dów najprawdopodobniej użyto benzy-
ny. To nie pierwszy tego typu przypa-
dek wandalizmu – w listopadzie ubiegłego 
roku w Cork podpalono dwie należące do 
Irish Water ciężarówki. Sprawcy tamtego 
podpalenia do dziś nie zostali ujęci.  PZ

WYBUCHOWE WYKOPALISKO W GALWAY  

Znalazł 5 kilo niewybuchów   
Niemałego szoku doznał jeden z far-
merów ze wsi Leenaun w hrabstwie 
Galway, który przekopywał ziemię za 
wioską. Jak informuje „Irish Indepen-
dent”, podczas kopania mężczyzna 
znalazł aż 5 kilogramów niewybuchów. 
O swoim odkryciu natychmiast poin-

formował Gardę. Funkcjonariusze we-
zwali saperów, którzy zdetonowali ła-
dunek. To kolejne tego typu odkrycie 
w ostatnim czasie – niedawno jeden 
z Irlandczyków mieszkający w Letter-
kenny, przekopując swój ogródek, zna-
lazł granat.  PZ
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Dzwonisz po karetkę, a ta 
okazuje się niedostępna? 
Nie ma problemu – przyjadą 
strażacy. Jak twierdzi głów-
ny komendant Fire Officers 
Association Patrick Fleming, 
strażacy mogliby spokoj-

nie działać jako personel 
szybkiego reagowania tam, 
gdzie pomoc szpitalna nie 
jest dostępna natychmiast.
– Chodzi przede wszystkim 
o to, by wykorzystać służby 
publiczne dla dobra obywa-

teli, jak się tylko da – powie-
dział na łamach „Irish 
Times”. – A strażacy są 
odpowiednio wyszkoleni 
do natychmiastowego rea-
gowania na sytuacje kryzy-
sowe.  PZ 

SŁUŻBY RATUNKOWE  

Strażacy wsparciem dla pogotowia  

Wybierasz się na wakacyjny 
urlop samolotem Aer Lingus? 
Możesz trafić na komunikacyjne 
kłopoty – pracownicy przewoź-
nika rozważają podjęcie straj-
ku. Jeżeli zostałby przegłosowa-
ny, miałby odbyć się w którymś 
z wakacyjnych miesięcy – infor-
muje „Irish Independent”.

Powodem jest niedawne uzna-
nie przez irlandzki sąd pracy syste-
mu dyżurów ustanowionego przez 
Aer Lingus. Zdaniem pracowników 
linii naraża ich na pracę w stresie 
i zmęczenie oraz znacząco ingeru-
je w ich życie rodzinne. Pozytyw-

na decyzja sądu w sprawie jego 
wprowadzenia przez przewoźnika 
wywołała niezadowolenie wśród 
jego pilotów.

W ramach strajku żądaliby 
oni wprowadzenia tzw. systemu 
5-3. W ramach takiego rozwiąza-
nia przez 5 dni byliby w pracy lata-
jąc po świecie, a kolejne 3 dni mie-
liby wolne.

Sprawa ta była już wcześniej 
omawiana z przewoźnikiem, ten 
jednak negatywnie odniósł się do 

przedstawionej propozycji. Aer 
Lingus uznało bowiem, że taki 
system byłby absolutnie nieopła-
calny ze względu na niepotrzebne 
koszty, które przewoźnik musiał-
by ponieść.

Pracownikom nie podoba się 
również fakt wynajęcia przez Aer 
Lingus amerykańskiego boein-
ga na letnie trasy z Shannon do 
Bostonu. Zważywszy na fakt, 
że samolot jest zarejestrowany 
w Stanach Zjednoczonych, pilo-

ci zatrudnieni przez Aer Lingus nie 
mogą go pilotować, gdyż nie mają 
takich uprawnień.

Pracownicy Aer Lingus prze-
prowadzili wcześniej jednodniowy 
strajk. Planowane przez nich waka-
cyjne protesty byłyby zdecydowa-
nie czymś większym. Pod warun-
kiem że w ogóle będą miały miejsce 
– rzecznik przewoźnika powiedział, 
że nic nie wie o jakichkolwiek plano-
wanych wakacyjnych strajkach.

 PRZEMYSŁAW ZGUDKA 

AER LINGUS 

Szykuje się strajk pilotów?   

nak, że tego typu rozwiąza-
nie byłoby stosowane „tylko 
w ostateczności”.

Irlandzka opozycja twier-
dzi, że proponowane przez 
rząd rozwiązania będą ścią-
ganiem należności metodą 
„na kieszonkowca”. Zazna-
cza przy tym, że opracowu-
jąc szczegółowe regulacje 
egzekwowania niezapłaco-
nych rachunków, rząd nie 
robi nic, by pomóc ludziom, 
których zadłużone nieru-
chomości zabierają banki.

Inny problem mogą mieć 
z kolei osoby wynajmują-
ce mieszkanie. Jak donosi 
„The Journal”, land-
lordowie mogą potroić staw-
ki depozytów mieszka-
niowych. Tak radykalny 

pomysł pojawił się w związ-
ku z propozycją rządu doty-
czącą nakazania zatrzy-
mania depozytu najemców 
przez landlordów, dopó-
ki Irish Water nie otrzyma 
od zalegających klientów 
dowodu zapłaty za wodę.

Residental Landlord 
Association (RLA), sto-
warzyszenie zrzeszające 
irlandzkich landlordów, 

zdecydowanie sprzeciwiło 
się tej propozycji.

– W ten sposób rząd uczy-
niłby landlordów windyka-
torami Irish Water – powie-
dział Fintan McNamara 
z RLA. Zaznaczył jednocześ-
nie, że stowarzyszenie spró-
buje przedyskutować tę kwe-
stię jeszcze raz z ministrem 
środowiska Alanem Kellym.

 PRZEMYSŁAW ZGUDKA 

RZĄD ZBADAŁ...

Co Irlandczycy myślą 
o urzędnikach? 
Ankieta „Irish Civil 
Service Customer Sati-
sfaction Survey 2015 
Summary”, przeprowa-
dzona przez Ipsos MRBI 
na zlecenie Minister-
stwa Wydatków Pub-
licznych, rzuca nieco 
światła na postrzeganie 
irlandzkich oficjeli przez 
Irlandczyków. 

Przeprowadzone bada-
nie jest częścią rządowe-
go programu, mającego na 
celu poprawę jakości służ-
by cywilnej pod kątem 
potrzeb mieszkańców Zielo-
nej Wyspy.

Z ankiety przeprowadzo-
nej na grupie 2 tys. respon-
dentów na początku tego 
roku wynika, że większość 
Irlandczyków jest zadowo-
lona ze świadczonych im 
usług w urzędach. Obsługę 
pozytywnie oceniło 
aż 76 proc. ankietowanych.

Nie oznacza to jednak, że 
ich wizyty w irlandzkich 
urzędach zawsze przebiega-
ły bezproblemowo. Ponad 71 
proc. pytanych osób stwier-
dziło, że miewali proble-
my i napotykali utrudnie-
nia, gdy chcieli załatwić 
jakąś sprawę.

Najczęstszą bolącz-
ką klientów urzędów jest 
zbyt długie oczekiwanie 
na połączenie oraz kwe-
stia niepotrzebnego ich zda-
niem przeciągania spra-
wy. Respondenci uważają, 
że odpowiada za to kiepska 
komunikacja wewnętrzna 
w niektórych urzędach.

Z badań przeprowadzo-
nych przez Ipsos MRBI 
wynika również, że urzędy 
stawiają coraz bardziej na 
komunikację na odległość 
– z roku na rok rośnie tele-
foniczna obsługa klienta, 
coraz mniej spraw załatwia 
się osobiście.

Powszechna komputery-
zacja również ma wpływ na 
obsługę klientów. W kwestii 
korespondencji coraz bardziej 
powszechna jest ta w formie 
elektronicznej, przy jedno-
czesnym odchodzeniu trady-
cyjnych listów do lamusa.
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stia niepotrzebnego ich zda-

coraz mniej spraw załatwia 

Praca irlandzkich 
urzędników jest 

oceniana na ogół 
pozytywnie

Nie ujdzie im to na sucho! 
Nie wsadzą do 
więzienia, ale 

pieniądze za wodę 
i tak zabiorą...



Chcesz darmowej edukacji? 
Idź do więzienia! Z danych 
udostępnionych przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości 
wynika bowiem, że irlandz-
cy podatnicy w ostatnim 
roku wyłożyli ok. 135 tys. 
euro na edukację dla osa-
dzonych. Jak się również 
okazuje, służba więzien-
na potrafi zadbać o dobre 
samopoczucie osadzonych. 

Z danych pozyskanych przez 
„Irish Independent” w ramach 
Freedom of Information Act 
wynika, że w ostatnim roku 
z usług Uniwersytetów 
Otwartych skorzystało 
54 osadzonych. Edukacja jed-
nego irlandzkiego więźnia 
kosztowała nas średnio 
ok. 2,5 tys. euro.

Tematyka kursów wybra-
nych przez więźniów dotyczy-
ła zagadnień, takich jak krea-
tywne pisanie, sztuka, finanse 
i rachunkowość, biznes, 
nauka języków, sport czy... 
przestępczość.

Ten ostatni kurs nie wie-
dzieć czemu cieszył się dużą 
popularnością wśród więźniów 
– w ramach zajęć dowiadywa-
li się, jak różnego rodzaju dzia-
łalność przestępcza wpływa na 
społeczeństwo w skali lokal-
nej i globalnej. Uczestnicy byli 
uświadamiani, jak wiele szko-
dy powodują przestępstwa, 
takie jak handel żywym towa-
rem, tortury czy ludobójstwo.

Natomiast w ramach sztu-
ki więźniowie mogli studio-
wać klasykę literatury, jak 
„Otello” Williama Szekspi-
ra czy „Duma i uprzedzenie” 

Jane Austen. Z kolei popular-
nym językiem wybieranym 
przez irlandzkich osadzonych 
był hiszpański.

Na dokształcanie więź-
niów w ubiegłym roku Irish 
Prison Service (IPS) wyda-
ło 1,1 mln euro. W sumie od 
2006 roku irlandzka służ-
ba więzienna przeznaczyła 
na ten cel 12,3 mln euro. IPS 
uważa, że nauka jest niezwy-
kle istotną częścią resocjaliza-
cji osadzonych.

O tym, że zbrodnia może 
popłacać, świadczy również 
specjalne traktowanie niektó-
rych irlandzkich więźniów. 
Jak informuje „Irish Mirror”, 
Leon Wright odsiadujący karę 
6 lat pozbawienia wolności 
w więzieniu Portlaoise za kil-
kadziesiąt napadów z bronią 
w ręku otrzymał… konsolę 
Playstation 4 oraz akwarium.

Mężczyzna jest jednym 
z najniebezpieczniejszych 
osadzonych w tamtejszym 
więzieniu – z pojedynczej 
celi, do której trafił za swo-
je więzienne wybryki, musi 
wyprowadzać go trzech 
funkcjonariuszy w wyposa-
żeniu bojowym.

– To jakiś żart, że otrzy-
mał on tego typu przywile-
je – skomentował sprawę asy-
stent sekretarza generalnego 
Prison Officers’ Association 
Gabriel Keaveny. 
  PRZEMYSŁAW ZGUDKA
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Rusza projekt „Social Housing 
Strategy 2020” zainicjowany 
przez ministra środowiska Ala-
na Kelly’ego. W ramach zaprezen-
towanej w listopadzie ubiegłe-
go roku strategii do 2020 roku ma 
powstać ponad 35 tys. mieszkań 
socjalnych. Jak się okazuje, 3/4 
z tych nieruchomości pochodzi 
od prywatnych deweloperów
 – informuje „Irish Times”.

Minister środowiska Alan Kelly 
wydał szczegółowe instrukcje do-
tyczące strategii, które otrzymali 
przedstawiciele wszystkich władz 
lokalnych. Do 2017 roku ma po-
wstać 18 tys. nowych domów oraz 
dodatkowe 17 tys. do 2020 roku.

Najwięcej nowych domów w ra-
mach projektu powstanie w Dub-
linie – do końca 2017 roku zosta-
nie wybudowanych tam ponad 
3,3 tys. z nich. Wiadomo, że 
55 proc. będzie należało do pry-
watnych właścicieli.

Szczegółowe dane dotyczące 
sposobu przekazywania domów 
do użytku nie zostały jeszcze 
przedstawione radnym. Kwestie 
dotycząca ich wynajmu oraz wielu 
innych formalności pozostają więc 
wciąż sprawą otwartą. PZ 
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Jak siedzieć, to 
tylko w Irlandii   

4 IRLANDIAWYDARZENIA
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ŚRODOWISKO 
NATURALNE 

Uratować 
irlandzkie 
orki 

Orki pływające u wybrze-
ży Irlandii stopniowo 
wymierają od skaże-
nia naszej wody – alar-
mują irlandzcy naukow-
cy i ekolodzy. Na łamach 
„Irish Independent” 
ostrzegają, że jeżeli tak 
dalej pójdzie, wkrót-
ce w pobliżu Wysp nie 
będzie ani jednej orki. 

Orka jest ssakiem, któ-
ry potrafi dostosować się 
do zmiennych warunków 
klimatycznych – wystę-
puje w prawie wszystkich 
morzach i oceanach na 
świecie, zarówno tych cie-
plejszych, jak i zimniej-
szych. Obszarem jej wystę-

powania w pobliżu Zielonej 
Wyspy jest Morze Irlandz-
kie między Irlandią a Wiel-
ką Brytanią.

Te sympatyczne ssaki 
mimo pokaźnych rozmia-
rów i niemałej siły są cał-
kowicie niegroźne dla czło-
wieka. Z kolei wytwarzane 
przez ludzi odpady są dla 
tych zwierząt wręcz zabój-
cze. Największym proble-
mem jest zatrucie jedzenia 
orek – przez nie zwierzę-
ta te stają się bezpłodne, 
co wkrótce może dopro-
wadzić do ich wyginięcia 
w tym obszarze.

Jako najpoważniej-
sze źródło zagrożenia 
ekologicznego w Morzu 

Irlandzkim liczne arty-
kuły i raporty wskazu-
ją brytyjski zakład 
przerobu odpadów jądro-
wych Sellafield położo-
ny w miejscowości Sea-
scale w Anglii u wybrzeży 
Morza Irlandzkiego.

Odpady radioaktywne 
produkowane przez zakład 
częściowo przedostają się 
do Morza Irlandzkiego. 
W ubiegłym roku brytyj-
ska Environment Agency 
ostrzegała, że w najbliższej 
przyszłości można spodzie-
wać się wycieku znaczącej 
ilości tego typu odpadów. 
Agencja zaznaczyła jedno-
cześnie, że wybudowanie 
tego typu zakładu w pobli-
żu wybrzeża było „ogrom-
nym błędem”. 

 PRZEMYSŁAW ZGUDKA

Więźniowie mają dobrze 

OPIEKA NAD DZIEĆMI  

Wydajemy krocie na przedszkola   

Irlandia, choć posiada 
jeden z najbardziej hoj-
nych systemów zasił-
ków na dzieci w Europie, 
jest krajem, w którym 
za wysłanie dzieci do 
przedszkola trzeba pła-
cić wysoką cenę. Jak 
podaje Oireachtas Health 
Committee, koszty opie-
kowania się dziećmi na 

Zielonej Wyspie są dwa 
razy wyższe niż średnia 
europejska. 

Ankieta przeprowadzo-
na przez parlamentarną 
komisję nie pozostawia złu-
dzeń – Irlandia jest napraw-
dę drogim krajem dla 
rodziców chcących wysłać 
swoje dzieci do przedszko-

la. Z odpowiedzi biorących 
w niej udział responden-
tów wynika, że przecięt-
ne irlandzkie małżeństwo 
musi zarobić przynajmniej 
30 tys. euro rocznie, by móc 
pokryć koszty opieki nad 
swoimi pociechami.

Oznacza to, że na ten cel 
na jedno dziecko w Irlandii 
wydawane jest przeciętnie 
700 euro miesięcznie. Kosz-
ta przedszkoli zdecydowa-
nie rosną w miastach – tam 
kwota ta może zwiększyć 
się nawet do 1 tys. euro.

Cytowana przez portal 
Breaking News prezes Ear-
ly Childhood Ireland Tere-
sa Heeney oświadczyła, że 
spodziewa się, iż w budże-
cie 2016 na pomoc w wycho-
waniu dzieci zostanie prze-
znaczone 100 mln euro.  
W chwili obecnej kwota ta 
oraz cele, na jakie zosta-
łaby przeznaczona, są jed-
nak niepewne.

Z przeprowadzonej ankie-
ty wynika również, że 
10 proc. irlandzkich przed-
szkoli jest niedostosowa-
nych do opiekowania się 
dziećmi wymagającymi 
specjalnej opieki. Trochę za 
dużo jak na kraj, który chce 
być w czołówce państw 
socjalnych.  

 PRZEMYSŁAW ZGUDKA

ŚRODOWISKO 
NATURALNE 

Uratować 
irlandzkie 
orki 

Uwolnić orkę! 
Od zanieczyszczeń…

W więzieniu 
się pouczysz 
i dostaniesz 
Playstation – na 
koszt podatników...

Wydajemy krocie na przedszkola 
Wysłanie dziecka 
do przedszkola 
w Irlandii to naprawdę 
ogromny koszt...
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„Nasz Głos” jest bezpłatnym tygodnikiem.  
Pytaj o nas w sklepach i innych punktach sprzedających prasę polską. 
Bieżące wydanie znajdziesz również na naszej stronie internetowej: 

www.ng24.ie/e-wydanie
Zależy nam na rozwoju dystrybucji i dotarciu 
do jak największej rzeszy Polonii w Irlandii. 
Jeżeli chciałbyś dystrybuować „Nasz Głos”

w swoim lokalu, skontaktuj się z nami, pisząc na adres: 
dystrybucja@ng24.ie lub zadzwoń: 089 467 51 94

SOCIAL HOUSING STRATEGY 2020 

Trzy czwarte domów w rękach prywaciarzy
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Jak rząd dogada 
się z prywatnymi 

właścicielami 
w sprawie 

mieszkań? 
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Już za 15 lat… 
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W ciągu kilkunastu 
lat Irlandia będzie 
najgrubszym krajem 
w Europie – alarmują 
eksperci World Health 
Organization (WHO). 
Zgodnie z ostatnimi 
danymi udostępniony-
mi przez tę organiza-
cję Zieloną Wyspę tra-
wi plaga otyłości. 

Jakkolwiek problem 
ten dotyka całą Europę, 
w kwestii liczby ludzi oty-
łych Irlandia znajduje się 
w niechlubnej czołówce. 
Prognozy przewidują, że 
do 2030 liczba Irlandczy-
ków otyłych bądź cierpią-
cych na nadwagę wzroś-
nie z 24 proc. do aż 52 
proc. Oznacza to, że gru-
bo ponad połowa Irland-
czyków jest zagrożo-
na otyłością.

W tym przypadku 
w grupie „szczególne-
go ryzyka” znajdują się 
kobiety – w 2030 otyłoś-
cią bądź nadwagą może 
być dotknięte aż 57 proc. 
z nich (obecnie cierpi 
na nie 23 proc. mieszka-
nek Irlandii). Mimo że 
w przypadku mężczyzn 
procentowe prognozy 
są mniejsze, przytoczo-
ne liczby wciąż są drama-
tycznie wysokie.

Innymi europejski-
mi krajami zagrożony-
mi epidemią otyłości 
według WHO są Grecja, 
Hiszpania, Austria, Szwe-
cja oraz Czechy.  Kra-
jem, którego mieszkań-
cy są najmniej narażeni 

na tę chorobę, jest z kolei 
Holandia. Jak przewiduje 
WHO, w kraju tulipanów 
na przestrzeni nadcho-
dzącego piętnastolecia 
liczba osób otyłych będzie 
wręcz się zmniejszała.

Doktor João Berda 
z Europejskiego Biura 
WHO stwierdził, że euro-
pejskie prognozy są nie-
pokojące. Zaznacza, że już 
teraz trzeba podjąć sta-
nowcze działania mają-
ce na celu walkę z oty-
łością. Jak podkreśla na 
łamach „Irish Times”, 
najważniejsza w tej kwe-
stii jest profilaktyka.

– Jeżeli nie zajmiemy 
się tym już teraz, Europę 
czeka dosyć ponura przy-
szłość – zaznaczył.

W kwestii problemu 
otyłości w samej Irlan-
dii niektórzy eksperci 
w swoich twierdzeniach 
posuwają się jeszcze 
dalej. Profesor Donal 
O’Shea, współprzewod-
niczący Royal College 
of Physicians of Ireland 
Policy Group on Obe-
sity, na łamach „Irish 
Independent” stwierdził 
wręcz, że otyłość będzie 
dla Irlandii jeszcze więk-
szym problemem niż 
choroby takie jak AIDS 
czy cholera.

– Jesteśmy na pro-
stej drodze do stania się 
najgrubszym krajem 
w Europie – podkreślił 
profesor. – Musimy być 
świadomi tego problemu 

i podejmować działania 
w celu jego rozwiązania.

O tym, że eksper-
ci WHO i O’Shea nie są 
odosobnieni w swoich 
spostrzeżeniach i pro-
gnozach, świadczą rów-
nież dane zebrane przez 
World Obesity. Na świa-
towej mapie otyłości spo-
rządzonej przez tę orga-
nizację Irlandia zajmuje 
jedno z najwyższych 
miejsc zarówno w kate-
gorii dorosłych, jak 
i dzieci. Zielona Wyspa 
tylko w niewielkim stop-
niu ustępuje światowym 
liderom otyłości, takim 
jak Stany Zjednoczone, 
Egipt czy Meksyk. 

 PRZEMYSŁAW 
 ZGUDKA 

Australia kolej-
ną ziemią obieca-
ną Irlandczyków? 
Biorąc pod uwa-
gę wzrastającą licz-
bę zarówno emi-
grujących tam osób 
z Zielonej Wyspy, 
jak i tych starają-
cych się o stały 
pobyt, odpowiedź 
na to pytanie wyda-
je się oczywista.

W ubiegłym roku 
Irlandczycy znaleźli 
się w pierwszej szóst-
ce grup imigran-
tów starających się 
o australijską wizę 
– donosi Irish Exami-
ner. Eksperci przewi-
dują, że w tym roku 
będzie podobnie.

Edwina Shana-
han z VisaFirst.com 
potwierdziła, że zain-
teresowanie Irland-

czyków stałym poby-
tem w Australii 
rośnie z roku na rok:

– Biorąc pod uwagę 
rozmiar naszego kra-
ju plus fakt, że stano-
wimy 3,2 proc. ubiega-
jących się o wizy, jest 
to z naszej strony zna-
czący wkład.

W 2014 roku Irland-
czycy otrzymali 
6,1 tys. stałych wiz. 
Najliczniejszą grupę 
osób, które wówczas 
otrzymały austra-
lijskie wizy stałe-
go pobytu w ramach 
programu Skilled 
Migrant Visa Grants, 
stanowią Hindusi 
– uzyskało je aż 39 tys. 
hinduskich imigran-
tów. Na drugim miej-
scu znaleźli się Chiń-
czycy (26,7 tys.), na 
trzecim zaś Brytyjczy-
cy (23,2 tys.).

Jak dodaje Visa-
First.com, wielu imi-
grantów nie zdaje 
sobie sprawy z fak-
tu, że mogą spełniać 
warunki do otrzyma-
nia wiz stałego poby-
tu – większość z nich 
korzysta jedynie 
z wiz jednorocznych.

Ciesząca się ogrom-
ną popularnością 
wśród Irlandczy-
ków Australia nie 
jest jedynym krajem, 
do którego chcieliby 
wyjechać emigran-
ci ze Szmaragdowej 
Wyspy. Innymi atrak-
cyjnymi dla Irland-
czyków państwami 
emigracji zarobko-
wej są Stany Zjedno-
czone, Kanada, Niem-
cy, Wielka Brytania 
oraz… Zjednoczone 
Emiraty Arabskie. 
 PRZEMYSŁAW ZGUDKA 

NIE STAĆ CIĘ NA ZAPŁACENIE RACHUNKÓW?

Spokojnie, nie pójdziesz siedzieć  

Irlandczyków coraz 
bardziej ciągnie do 
kraju kangurów

R E K L A M A
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Emigracja 
do Australii 

Coraz więcej Irlandczyków chce 
mieszkać w kraju kangurów  

Jeśli tak dalej 
pójdzie, Irlandię 
czeka naprawdę 
gruba przyszłość...

Irlandzki rząd chce wziąć się za 
niepłacących opłat abonamen-
towych i mandatów. Tym razem 
jednak, wyjątkowo, zamie-
rza pójść im na rękę. W gabine-
cie ministrów szykowana jest 
bowiem ustawa, która – jeżeli 
wejdzie w życie – ochroni dłużni-
ków przed odsiadką.

Głównymi inicjatorami tych 
zmian są ministrowie środowiska 
Alan Kelly, sprawiedliwości Frances 
Fitzgerald oraz wydatków publicz-
nych Brendan Howlin. Jak zazna-
cza ostatni z nich na łamach „Irish 
Times”, proponowane regulacje 
obejmą także rachunki za wodę 
oraz abonament TV Licence.

Proponowane zmiany dotyczy-
łyby jednak przede wszystkim tych, 
którzy są zadłużeni na mniejsze 
kwoty, oraz tych, których nie stać na 
spłatę długów. Jak podkreślił mini-
ster Howlin na łamach „Irish Times”, 
regulacje te będą wyraźnie rozróż-
niały osoby niemogące zapłacić od 
osób, które nie chcą tego zrobić.

– Uważamy, że nie w porządku 
jest sytuacja, w której osoba nie-
płacąca TV Licence trafia do wię-
zienia na dwie godziny – powie-
dział polityk. Dodał jednocześnie, 
że osobom, które nie stać na 
zapłacenie rachunków, powinna 
być udzielana pomoc.

Irlandzką opinią publiczną 
wstrząsnęła niedawno historia 

samotnej matki z Donegal, która 
za niezapłacenie TV Licence zosta-
ła zabrana przez Gardę do więzie-
nia. I to mimo zapłacenia części 
długu. Kobieta spędziła w więzie-
niu trzy godziny, po czym zosta-
ła odesłana do domu. Czy nowe 
przepisy wyeliminują tego typu 
praktyki? 

 PRZEMYSŁAW ZGUDKA

Irlandia najgrubszym 
krajem Europy? 

Spokojnie, nie pójdziesz siedzieć  
łyby jednak przede wszystkim tych, 

kwoty, oraz tych, których nie stać na 

ster Howlin na łamach „Irish Times”, 

samotnej matki z Donegal, która 

Osoby, których nie stać na płacenie 
rachunków, nie pójdą do więzienia
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Nasi rodacy nie mają 
szczęścia z uprawami... 
Szczególnie gdy biorą się 
do konopi. Jarosław L. to 
kolejny nasz rodak, któ-
ry postanowił na włas-
ną rękę uprawiać marihua-
nę. Został właśnie skazany 
na karę więzienia. Zatrzy-
many twierdził, że… nie 
wiedział o tym, że upra-
wa marihuany w Irlandii 
jest nielegalna.

Zatrzymanie mężczyzny 
miało miejsce w 2012 roku. 
Jak informuje „Irish Indepen-
dent”, na strychu domu zajmo-
wanego przez Polaka znalezio-
no wówczas ok. 700 sadzonek 
konopi indyjskich. Jak twier-
dził 43-latek, miały być one 
przeznaczone do produkcji 
oleju i nasion.

Policja, poza sadzonkami, 
znalazła również wysuszone 
liście marihuany oraz różne-

go rodzaju akcesoria wspoma-
gające jej uprawę. Gardzi-
ści zabezpieczyli również 
sejf, w którym znaleźli ponad 
4 tys. euro. Zgodnie z nieofi-
cjalnymi szacunkami war-
tość zarekwirowanych sadzo-
nek wynosi ok. 13 tys. euro.

Kolejne rutynowe zatrzy-
manie i skazanie nielegalne-
go „farmera”? Niekoniecznie 
– stanowisko obrony zezna-
jącego przed sądem L. było 

dosyć nietypo-
we. Twierdził on, że… nie 
wiedział, że hodowla marihu-
any w Irlandii jest zakazana.

Zdziwiony sędzia wysłu-
chiwał kolejnych dziwnych 
twierdzeń Polaka. Mężczyzna 
powiedział, że myślał, że sko-
ro możliwość zakupu nasion 

przez Internet jest legalna, to 
uprawa marihuany również 
jest dozwolona. Jak się później 
okazało, mężczyzna kłamał 
– doskonale wiedział o fakcie 
karalności tego typu czynu.

Jarosław L. został skaza-
ny na 18 miesięcy pozbawie-
nia wolności. Jego obrońca 
zawnioskował o zawiesze-
nie wyroku.

  PRZEMYSŁAW ZGUDKA 

22–28/MAJA 
2015

R E K L A M A

1088_DU

POSZUKUJE OSOBY 
d o  s p r z ą t a n i a  

d o m ó w  i  m i e s z ka ń
OPIS STANOWISKA PRACY:
Poszukujemy sprzątaczy z doświadczeniem w sprzątaniu domów i mieszkań. Praca na 
terenie Dublina i okolic. Pełnowymiarowy czas pracy, od poniedziałku do soboty. Od 
sprzątaczy wymagana jest skuteczność w wykonywanej pracy. Pożądane dostosowa-
nie się do indywidualnych potrzeb domowników.
WYMAGANIA:
Kandydaci muszą mieć możliwość legalnej pracy w Irlandii. Wymagane prawo jazdy bez żadnych 
punktów karnych. Praca będzie wymagała poruszania się po Dublinie. Wymagany angielski na 
poziomie komunikatywnym. Wcześniejsze doświadczenie w sprzątaniu i prasowaniu pożądane. 
Zapewniamy szkolenie.

Jak aplikować:
CV prosimy przesyłać na adres  

staff@pristine.ie  
bądź na faksem na 01 2897918

R E K L A M A

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
1072_DU

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.

1057_DU
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Kolejny Polak skazany 
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Jeżeli masz problem z piciem alkoholu
i chcesz coś zmienić w swoim życiu

Anonimowi Alkoholicy AA mogą Ci pomóc

tel. +353873301230
www.aairlandia.com

973_DU
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dosyć nietypo-
we. Twierdził on, że… nie przez Internet jest legalna, to Jarosław L. został skaza-

2015

Nie wiedział, że nie 
można uprawiać 
marihuany? 

– Nie wiedziałem, 
że uprawa marihuany 

jest w Irlandii 
zabroniona – zeznawał 

Polak przed sądem
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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_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
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Kancelaria Maguire McClafferty  
zatrudni osobę na stanowisko: 

 Wymagania: 
•   biegła znajomość języka  

angielskiego i polskiego
•   min. 2 lata doświadczenia  

w kancelarii prawnej 
•   biegła obsługa MS Office, pisanie na 

klawiaturze komputera min. 65 sł./min.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie 

CV w języku angielskim na adres:   
monika@maguiremcclafferty.ie
Informujemy, że będziemy się kontaktować  

z wybranymi kandydatami.

LEGAL SECRETARY

1000_DU

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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Czy można prowadzić biznes bez dobrej 
znajomości angielskiego? 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

Tematyka Back to Work 
Enterprise Allowance 
(BTWEA) nie jest obca 
Czytelnikom „Naszego 
Głosu”. Poruszaliśmy ją 
niejednokrotnie, ponie-
waż przedsiębiorczość 
i talent do radzenia sobie 
z prowadzeniem bizne-
sów w Irlandii są cecha-
mi powszechnymi wśród 
Polaków. Nie trzeba dłu-
go szukać, żeby zauwa-
żyć, że jesteśmy naro-
dem sprytnym, zdolnym 
i chętnym do działania. 

Niestety, kilka tygodni 
temu otrzymałem pierw-
sze sygnały, że nie wszę-
dzie w Irlandii urzędni-
cy są chętni do wspierania 
osób pragnących skorzystać 
z BTWEA. Nawet w Dubli-
nie, który szczyci się wspie-
raniem imigrantów oraz 
przedstawicieli mniejszości, 
osoby bezrobotne zaczęły 
napotykać trudności. Szcze-
gólnie uciążliwa stała się 
sytuacja na terenie Dublin 

15, gdzie urzędnicy odpowie-
dzialni za BTWEA zaczęli 
zakładać, że bez doskona-
łej znajomości języka angiel-
skiego nie można prowadzić 
działalności gospodarczej 
z pozytywnymi efektami, 
argumentując to stwierdze-
niem: „Ja w Polsce nie dał-
bym rady działać, bo nie 
znam polskiego, dlatego ty 
tutaj też nie dasz rady”. Na 
nic zdają się przykłady czy 
dowody na to, że jest inaczej 
– coraz częściej urzędnik 
wie lepiej od petenta.

Szczęśliwie, jak przysta-
ło na niezłomnych opty-
mistów, Polacy znaleź-
li rozwiązanie, którym 
pragniemy się podzie-
lić z naszymi Czytelnika-
mi. Okazało się, że na tere-
nie Irlandii organizowane 
są kursy, jak założyć biznes 
(ang. Start Your Own Busi-
ness), które prowadzone są 
przez gminy (ang. Coun-
cil), izby przedsiębiorczości 
(ang. Enterprise Boards), 
przygraniczną akcję PEA-

CE III Project oraz wiele 
innych instytucji.

Dobrze zorganizowany 
kurs, zazwyczaj darmowy 
dla bezrobotnych, powoduje, 
że uczestnicy są przygotowa-
ni do napisania planu bizne-
sowego (ang. Business Plan) 

wraz z wszelkimi dodatkami 
wymaganymi przez insty-
tucje kredytowe lub gran-
towe. Okazuje się bowiem, 
że nawet w sytuacji gdy nie 
dysponujemy własną gotów-
ką, a bank nie chce udzielić 
kredytu, granty europejskie 

oraz pozabankowe instytu-
cje kredytowe (np. Microfi-
nance Ireland) mogą pomóc 
w realizacji marzenia.

Należy pamiętać o pro-
cesie rejestracji działalno-
ści. Osoba samozatrudniona 
(ang. Sole Trader) zobowią-

zana jest do złożenia w biu-
rze Revenue formularza 
TR1. W przypadku koniecz-
ności zamknięcia działal-
ności składa się równie nie-
skomplikowany formularz 
TRCN1. Osobom pragną-
cym założyć spółkę typu 
„limited” polecam skorzy-
stanie z pomocy księgowe-
go. O tym, czy rejestrować 
się jako płatnik VAT, rów-
nież warto porozmawiać ze 
specjalistą, ponieważ przepi-
sy irlandzkie są nieco inne 
niż polskie.

Ci z państwa, którzy prag-
ną sprawdzić się w prowa-
dzeniu własnej działalności, 
powinni dobrze się zasta-
nowić, czy wasz pomysł ma 
szansę na sukces. Jeśli tak, 
proponuję zakasać ręka-
wy i wziąć się do roboty. Im 
szybciej zaczniecie działać, 
tym szybciej zaśmiejecie się 
w twarz urzędnikowi, który 
„wiedział lepiej”.

Osoby zainteresowane 
tematem serdecznie zapra-
szam do kontaktu – razem 
pokażemy światu, że Polacy 
nie gęsi i swój rozum mają. 

  KRZYSZTOF SOCHA
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Problemy z Back 
to Work 
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Gdyby w pierwszej 
turze głosowali tylko 
Polacy mieszkający 
w Irlandii, prezyden-
tem Polski został-
by Paweł Kukiz! Nie 
byłoby nawet drugiej 
tury – na Szmaragdo-
wej Wyspie odniósł 
on miażdżące zwy-
cięstwo, otrzymując 
57 proc. głosów. 

Jak podaje oficjal-
na strona Ambasady 
RP w Dublinie, w tego-
rocznych wyborach 
prezydenckich licz-
ba wyborców zareje-
strowanych do głoso-
wania wynosiła ponad 
12,6 tys. Zagłosowa-
ło ponad 10 tys. z nich 
– frekwencja irlandz-
kiej Polonii była więc 
wysoka i wyniosła 
84,38 proc.

Polacy mieszkają-
cy w Irlandii mogli 
głosować w czterech 
komitetach w Dub-
linie, dwóch w Cork 
oraz jednym w Gal-
way. Jak rozłożyły się 
głosy Polonii na Zielo-
nej Wyspie?

Gdyby wybierać 
mieli tylko Polacy 

mieszkający w Irlan-
dii, prezydentem Pol-
ski zostałby Paweł 
Kukiz. Głosowało na 
niego ok. 6 tys. polonij-
nych wyborców.

Andrzej Duda 
w Irlandii nie wypadł 
już tak dobrze jak 
w Polsce – na Zielo-
nej Wyspie głosowało 
na niego tylko 12 proc. 
Polaków (ok. 1,2 tys. 
wyborców). Nieco 
lepiej wypadł obecny 
prezydent Bronisław 
Komorowski – swój 
głos oddało na niego  
14 proc. Polaków 
mieszkających na 
Zielonej Wyspie (ok. 
1,5 tys. głosujących).

Poza wspomniany-
mi trzema kandyda-
tami nikt nie prze-
kroczył progu tysiąca 
głosów. Najbliżej był 
Janusz Korwin-Mikke 
– jego poparcie wśród 
irlandzkiej Polonii 
wyniosło 9 proc., czyli 
971 głosujących. Grze-
gorz Braun zdobył 
z kolei 3 proc. głosów 
(344 wyborców). Próg 
stu głosów przekro-
czyli Marian Kowalski 
i Janusz Palikot.

Jak widać, prezy-
denckie głosy rozłoży-
ły się w Irlandii zde-
cydowanie inaczej niż 
pięć lat temu. W wybo-
rach prezydenckich 
2010 irlandzka Polo-
nia postawiła wów-
czas na Bronisła-
wa Komorowskiego.

Jak podawał wów-
czas portal RMF24, 
w pierwszej turze 
otrzymał on ok. 52 
proc. głosów. Na Jaro-
sława Kaczyńskiego 
głosowało ok. 16 proc. 
Na trzecim i czwar-
tym miejscu upla-
sowali się – odpo-
wiednio – Grzegorz 
Napieralski i Janusz 
Korwin-Mikke.

Wśród Polonii na 
świecie największym 
poparciem również 
cieszył się Kukiz – jak 
podaje strona Mini-
sterstwa Spraw Zagra-
nicznych, zagłosowa-
ło na niego ponad 38 
proc. Polaków miesz-
kających za grani-
cą. Jak widać, wiatr 
zmian dotarł nie tylko 
do wyborców mieszka-
jących w Polsce...
 PRZEMYSŁAW ZGUDKA

Wybory prezydenckie 2015 – na kogo głosowała irlandzka Polonia z Zielonej Wyspy? 

Kukiz prezydentem 
Polski? Według 
irlandzkiej Polonii 
– tak!

Dobrze zorganizowany kurs, 
zazwyczaj darmowy dla 
bezrobotnych, powoduje, że 
uczestnicy są przygotowani do 
napisania planu biznesowego

irlandia wybrała Kukiza! 
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Już 23 maja o godz. 19
w Domu Polskim odbę-
dzie się spotkanie autor-
skie z pisarką Darią 
Galant, na którym opowie 
o swojej najnowszej książ-
ce „Departament Straco-
nego Czasu”.

Daria Galant jest zna-
ną w Polsce powieściopisar-
ką i reżyserką. To autorka 
takich dzieł, jak: „Połu-
dnica”, „Siostry Oppo-
sto”, „Kobieta o oczach 
rzeki”, „Bóg ukrył się 
w górach” oraz zbiorów 
wierszy „Lilith” i „Syre-
na słowiańska”.

Ponadto pani Daria jest 
autorką sztuk wizualnych 
i audiowizualnych. W 2009 
była ekspertem Polskiego 
Instytutu Sztuki ds. oceny 
produkcji filmowej i scenariu-
szy. Jej książki, filmy i prace 
znajdują się w zbiorach Biblio-
teki Narodowej, muzeów, gale-
rii, ośrodków kultury i sztuki. 
Jest absolwentką Wydziału 
Filologii Polskiej na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Pry-
watnie uwielbia konie. Jest 

twórcą metody współpracy 
z końmi Holy Equus.

– Od zawsze pisałam, a gdy 
jeszcze nie umiałam pisać, 
to nagrywałam swoje powie-
ści na kasety i montowałam 
z nich taką jakby powieść 
dźwiękową, malowałam do 
swoich powieści okładki 
– opowiada pisarka ze śmie-
chem. – Czyli audiowizual-
ność i wizualność w pewien 

sposób towarzyszyła mi 
od dziecka.

Daria Galant będzie pro-
mować swoją najnowszą 
książkę, dramat futury-

styczny „Departament Stra-
conego Czasu”. Fragmenty 
książki będzie czytał Wie-
siek Kaczyński z Teatru 
La'Tortura. SAMANTA STOCHLA

Daria Galant 
w Domu Polskim 

Pisałam od zawsze… 

1096_DU
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GDZIE I KIEDY
KIEDY: Sobota, 23 maja 2015, godz. 19.00
GDZIE:   Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2
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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
13 maja 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: ANGARA – INDYGO – LAMUS – NETA – PAMPA

krzyżówka: SZYFR
wykreślanka: ŁATWY ZAROBEK

150  zł

WCZORAJSZE HASŁA:

W SOBOTĘ NOWE  

DO WYGRANIA DUŻA
GOTÓWKA!

KRZYŻÓWKI
Z GWIAZDAMI

Z SUPER EXPRESSEM
ZA DARMO!

SUPERDODATEK
Z KRZYŻÓWKAMI

Nagrodę z 29 kwietnia otrzymuje:
150 zł – Jerzy Ziemczorek z Góry Kalwarii.

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
12 maja 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: FOBIA – GUJANA – LUSAKA – ŁAMANA – SKAUT

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.

• EKSCENTRYK • GADUŁA • KONCERT • MEDIATOR
• PALUSZEK • PANIKA • PAPIEROS • RUSZNICA
• SERENADA • SKWER • SPLENDOR • ZADUSZKI

• ZASKRONIEC • ZGLISZCZE

150  zł

krzyżówka: SENIOR RODU
wykreślanka: TALENT PISARSKI
sudoku: 298153476

PIĄTKOWE HASŁA:

Nagrodę z 28 kwietnia otrzymuje:
150 zł – Stanisława Gajęcka z Brzegu.

W SOBOTĘ NOWE  

DO WYGRANIA DUŻA
GOTÓWKA!

KRZYŻÓWKI
Z GWIAZDAMI

Z SUPER EXPRESSEM
ZA DARMO!

SUPERDODATEK
Z KRZYŻÓWKAMI

MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA (44 l.)

Nie akceptuje ślubu Zienia
Niegdyś byli najlepszymi przyjaciółmi, 
ale ich drogi rozeszły się, gdy Maciej 
Zień (36 l.) zrobił słynny pokaz mody 
w kościele. Mocno wierząca Małgo-
rzata Kożuchowska (44 l.) nie mo-
gła mu tego wybaczyć. A choć akcep-
tuje homoseksualizm przyjaciela, nie 

zgadza się z jego pomysłem na ślub 
z mężczyzną. 
– Wiążąc się z mężczyzną, Maciej 
przekroczył granice jej tolerancji. Są-
dzi, że niepotrzebnie manifestuje swo-
ją odmienność – twierdzi informator 
„Na żywo”.  DECK

BASIA KURDEJ-SZATAN (30 l.) 

Sława zaszkodziła jej małżeństwu
Nagła ogromna popularność, któ-
ra na nią spadła, wpłynęła na relacje 
Basi Kurdej-Szatan (30 l.) z mężem. 
– Rafał się denerwował, że ciągle 
mnie nie ma w domu, że wszystko 
biorę. Nie było między nami łatwo. 
Mocowaliśmy się. Przychodziłam 

zmęczona do domu i myślałam: „Za-
miast odpocząć, wysłuchuję jego 
pretensji”, byłam zła i kłóciliśmy się. 
On twierdził, że co to ma być... że 
nie sprzątam skarpetek! – pożaliła 
się słynna blondynka w wywiadzie. 
 DECK

BARAN  21.03–20.04 
Będziesz musiał wybrać jedną z wielu opcji. Nie 
zastanawiaj się jednak nad tym całymi dniami, bo 

to wcale nie jest tak istotny problem, jak ci się teraz wydaje. 
Nie masz do czynienia z okazją swojego życia, więc podejdź do 
tego wszystkiego z przymrużeniem oka.

BYK  21.04–20.05 
Ostatnio w twoim życiu coś wyglądało inaczej 
niż zazwyczaj, jednak w tym tygodniu wszystko 

wróci na swoje dawne tory. I w gruncie rzeczy odetchniesz 
z ulgą, bo nie jesteś wcale taki żądny przygód, jak się 
niektórym osobom wydaje.

BLIŹNIĘTA  BLIŹNIĘTA  BLIŹNIĘTA 21.05–21.06 
Ten tydzień spędzisz w domowym zaciszu, 
porządkując rodzinne pamiątki lub przepro-

wadzając remont. Na podróże i ważne zadania przyjdzie 
pora dopiero w kolejnym tygodniu. Powinieneś przyjrzeć 
się swojemu mieszkaniu i pomyśleć, czy nie wymaga zmian.

RAK  22.06–22.07 
Już zrozumiałeś, że czeka cię pewien nowy etap 
w życiu, i teraz możesz przystępować do kon-

kretnych działań. Tak to już z tobą jest, że podnosisz się 
niczym Feniks z popiołów i masz niezachwianą wiarę w 
swoje możliwości nawet w trudnych chwilach.

LEW  23.07–22.08 
Ten tydzień przyniesie rozwiązania jakiejś 
zagadki, która od dłuższego czasu cię frapowała. 

Może zastanawiałeś się, czy możesz w pełni zaufać jakiejś 
osobie, a może rozważałeś propozycję nowej pracy? W ciągu 
najbliższych dni znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

PANNA  23.08–22.09
Możliwe, że znajdziesz się w środku jakiegoś 
zamieszania i to zupełnie mimo woli. Nie 

możesz dać  się ponieść emocjom. Najlepiej zrobisz, izolując 
się możliwie od tego konfl iktu i nie opowiadając się po żadnej 
ze stron. Siedź cicho!

WAGA  23.09–22.10 
Ten tydzień będzie sprzyjał odnajdywaniu tego, 
co zgubiłeś lub czego ci dotychczas brakowało w 

życiu. Ale to nie oznacza, że powinieneś siedzieć z założonymi 
rękami i czekać na odmianę losu, bo ona na pewno nie 
nadejdzie sama z siebie, musisz pomóc szczęściu.

SKORPION  23.10–21.11
Darłeś z kimś koty od dawna! Ta osoba naprawdę 
zalazła ci za skórę, utrudniając ci życie. Teraz masz 

bardzo dużą szanse na to, by utrzeć temu komuś nosa. Działaj 
zdecydowanie, bo gwiazdy ci sprzyjają i będziesz wprost 
niepokonany.

STRZELEC  22.11–21.12
Kogo wybrać, czym się kierować przy tym 
wyborze? Te pytania będą ci zaprzątały głowę 

w nadchodzącym tygodniu. Trzeba przyznać, że rze-
czywiście masz bardzo trudny orzech do zgryzienia. Nie 
zmienia to faktu, że musisz się zdecydować!

KOZIOROŻEC 22.12–19.01
Na początku tego tygodnia może dojść do 
pewnego zabawnego nieporozumienia, które 

wprowadzi małe zamieszanie. Będzie ci się wydawało, że 
czegoś dotychczas nie wiedziałeś na bardzo interesujący cię 
temat. Ostatecznie okaże się, że z igły powstały widły.

WODNIK  20.01–18.02 
Będziesz miał okazję do zaprezentowania 
światu swoich talentów w pełnej krasie. W 

dodatku te nowe zadania sprawią, że rozwiniesz swoje umie-
jętności. Warto dodatkowo zainwestować w to wszystko, bo 
w przyszłości może to zaprocentować.

RYBY  RYBY  RYBY 19.02–20.03
Coś w nadchodzącym tygodniu sprawi, że 
spojrzysz na życie w inny sposób, przynajmniej 

na jakiś czas. Będziesz bardziej refleksyjny i wyciszony. 
Wszystko to skończy się w przyszłym tygodniu, gdy z kolei 
rzucisz się w istny wir hulanek i swawoli.

HOROSKOP
TYGODNIOWY

22.05–28.05.2015

F ani Pawła Królikow-
skiego (54 l.) mogą 
odetchnąć z ulgą. 
Serialowy Kusy 

wraca do zdrowia. Aktor 
zapewnia nawet przyja-
ciół, że lada dzień będzie 
gotów, by stanąć na pla-
nie 10. już części „Ran-
cza”. Ale niestety Króli-
kowski prócz powodów 
do radości ma też powód 
do smutku. Będzie musiał 
szukać nowej pracy. Jak 
dowiedział się „Super 
Express”, producenci 
serialu postanowili zakoń-
czyć go na dziesiątej serii. 

Królikowski, który w ubie-
głym tygodniu trafił do szpi-
tala, odzyskuje siły i chce 
jak najszybciej wracać do 
pracy. Zapewnia nas o tym 
syn aktora.

– Tata czuje się już dobrze, 
wszystko jest w porządku. 

Wierzymy, że teraz będzie 
tylko lepiej – zapewnia w roz-
mowie z „Super Expressem” 
Antoni Królikowski (26 l.).

Pan Paweł już marzy, by 
jak najszybciej stanąć przed 
kamerą. I po raz kolejny 
wcielić się w Kusego. Za kil-
ka tygodni ruszają zdjęcia. 
Ale niestety szybko się skoń-
czą. Producenci nie planują 
bowiem 11. serii „Rancza”. 

– Na przełomie lipca 
i sierpnia rozpoczynają się 
zdjęcia, niestety kończące 
przygody mieszkańców Wil-
kowyj – mówi nam nieoficjal-
nie osoba z produkcji serialu.

– Powoli żegnam się 
z Kazimierą, bo kolejna 10. 
seria „Rancza”, która będzie 
kręcona latem, będzie już 
ostatnią – powiedziała 
Katarzyna Żak (52 l.), która 
w „Ranczu” od 9 lat wciela 
się w Kazimierę Solejukową. 
Jak udało nam się dowie-

dzieć, aktorzy oficjalnie nie 
zostali jeszcze poinformowa-
ni o zakończeniu produkcji.

– Pojawiają się słuchy, że 
to koniec, ale cały czas cze-
kamy na oficjalną informa-
cję – mówi nasz rozmówca.

Aktorzy i cała ekipa serialu 
mają jednak nadzieję, że pro-
ducenci serialu zmienią zda-
nie i napiszą kolejny scena-
riusz. – Jesteśmy jedną wielką 
rodziną. Wiemy o sobie wiele, 
lubimy się i mile spędzamy 

razem czas. Gramy w tym 
serialu od 9 lat i nie wyobraża-
my sobie – podobnie jak nasi 
fani – by serial zniknął – zdra-
dza nasz informator.

Mamy taką nadzieję.  
TUMM, EHEH 
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Paweł Królikowski (54 l.) wraca do zdrowia, ale ma 
inny powód do smutku. Musi szukać nowej pracy

To koniecTo koniecTo koniecTo koniecTo koniecTo koniec
Paweł Królikowski 
(54 l.) od tygodnia 

przebywa w jednym 
z warszawskich 

szpitali. Czuwa przy 
nim ukochana żona 

Małgorzata (51 l.)

Może zastanawiałeś się, czy możesz w pełni zaufać jakiejś 
osobie, a może rozważałeś propozycję nowej pracy? W ciągu 
najbliższych dni znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

możesz dać  się ponieść emocjom. Najlepiej zrobisz, izolując 
się możliwie od tego konfl iktu i nie opowiadając się po żadnej 
ze stron. Siedź cicho!

cała ekipa serialu razem czas. Gramy w tym 

Tata czuje się już dobrze, 
wszystko jest w porządku. 

będzie tylko lepiej
Wierzymy, że teraz 

Antoni Królikowski 
(26 l.) o zdrowiu ojca:
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po raz kolejny 
Kusego. Za kil-

ka tygodni ruszają zdjęcia. 
Ale niestety szybko się skoń-
czą. Producenci nie planują 
bowiem 11. serii „Rancza”. 

– Na przełomie lipca 
sierpnia rozpoczynają się 

zdjęcia, niestety kończące 
przygody mieszkańców Wil-

mówi nam nieoficjal-
serialu.

– Powoli żegnam się 
Kazimierą, bo kolejna 10. 

seria „Rancza”, która będzie dzieć, aktorzy oficjalnie nie 

Początek serialu 2006 r.
Królikowski od 9 lat 
w „Ranczu” gra Kusego

tylko u nas!

foto MIKULSKI/AKPA
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Wierzy, że każdy z nas 
jest trochę inny, a uda-
na terapia wymaga indy-
widualnego podejścia 
do człowieka. Dlatego 
w swojej pracy łączy kil-
kanaście różnych metod 
i technik, aby pomóc w jak 
najlepszy sposób. Po 
raz pierwszy w Dublinie 
Dominik Waszek popro-
wadzi warsztaty Hipno-
tyczne strategie motywa-
cyjne. O motywacji oraz 
sposobach na zmianę 
nawyków i przyzwycza-
jeń rozmawiali terapeuta 
Dominik Waszek i Saman-
ta Stochla. 

– Panie Dominiku, skąd 
u pana zainteresowanie 
zagadnieniem motywacji?
– Wynika ono przede wszyst-
kim z mojej praktyki tera-
peutycznej. Często zgłasza-
ją się do mnie ludzie mający 
problem z motywowaniem 
się. Pracując z dziesiątkami 
takich osób zarówno w Lon-
dynie, jak i w Polsce, trud-
no nie zauważyć pewnych 
prawidłowości w mecha-
nice tych problemów. To 
właśnie na podstawie tych 
obserwacji powstał war-
sztat Hipnotyczne strate-
gie motywacyjne.
– No właśnie… Hipnotycz-
ne strategie m otywacyjne, 
co to właściwie jest?
– Jest to dwudniowe spot-
kanie, zorganizowane dla 
kameralnej grupy ludzi, 
podczas którego będziemy 
badać strukturę ich kłopo-
tów motywacyjnych. Na tej 
podstawie będziemy znajdo-
wać dla nich rozwiązania, 
przy okazji ucząc ich, w jaki 
sposób mogą później, już 
samodzielnie, radzić dobie 
z podobnymi wyzwaniami.

– Do czego w życiu 
potrzebna jest motywacja? 
– Prawdę mówiąc, wcale nie 
jest (śmiech). Przynajmniej 
nie w znaczeniu, w jakim 
zwykle się o niej pisze 
i mówi, czyli szczególnie 
w kontekście rynku tzw. roz-
woju osobistego. Produkty, 
eventy, e-booki czy nagrania 
mówców motywacyjnych sta-
nowią jego pokaźny segment. 
Trudno się temu dziwić, wie-
dząc, jak ten rynek działa. To 
temat na dłuższą rozmowę, 
ale w maksymalnym uprosz-
czeniu wygląda to tak: rynek 
rozwoju osobistego jest opar-
ty na wiarze w dwa główne 
przekonania – „wszystko jest 
możliwe” oraz „każdy może 
być tym, kim chce”. Łatwo 
i chętnie w nie wierzymy, 
bo jest to bardzo przyjem-
na koncepcja świata, nawet 
jeśli rzadko okazuje się praw-
dziwa. Wierzymy tym bar-
dziej, im mniej jesteśmy 
zadowoleni z naszego życia. 
Motywacja w tym ujęciu to 
taka magiczna łódka, któ-
ra ma nas zabrać z miejsca, 
gdzie jesteśmy dziś, na drugi 
brzeg, do tej krainy mlekiem 
i miodem płynącej.
Motywacja w moim rozumie-
niu oraz taka, której uczę 
moich klientów, jest zupełną 
odwrotnością tej wspomnia-
nej powyżej. Jest ona dla 
ludzi, którzy chcą chłodnym 
okiem przyjrzeć się temu, jak 
działają i odkrywać własne 
prawdy w sobie. Taka moty-
wacja to po prostu sposób, 
w jaki robimy rzeczy. Są to 
podświadome procesy, które 
mamy świetnie wytrenowa-
ne i których sami z powodze-
niem używamy. Na warszta-
tach uczę m.in. odkrywania 
tych procesów i ich świado-
mego używania do realizacji 

celów, które naprawdę chce-
my realizować.
– Często słyszę „Wiem, 
co chcę w życiu zmienić, 
wiem dlaczego i wiem jak. 
A mimo wszystko wciąż 
brak mi motywacji”. Skąd 
czerpać motywację i jak 
„uruchomić” jej źródło?
– Najprościej? Trzeba zrozu-
mieć siebie, czyli to, w jaki 
sposób działamy, dlaczego 
jedne rzeczy robimy, a dru-
gich nie. Zwykle najprostsze 
odpowiedzi są najwłaściw-
sze. Warto też być w tym pro-
cesie cierpliwym, bo praw-
dziwe zmiany wymagają 
czasem trochę czasu. Prob-
lemy motywacyjne bywają 
podobne, ale nie ma dwóch 
identycznych, bo nie ma 
dwóch identycznych osób, 
umysłów, systemów warto-
ści itd., itp. Załóżmy, że ty 
i ja mamy nadwagę i chce-
my zacząć regularnie cho-
dzić na basen, ale obydwoj-
gu nam się nie chce. Tobie 
może „się nie chcieć” np. dla-
tego, że nie do końca wie-
rzysz, że pływanie wystar-
czy, abyś mogła wyglądać 
tak, jak chcesz. Mnie, bo 
musiałbym robić to kosztem 
np. rodziny, pracy czy po pro-
stu czasu dla siebie, który 
lubię spędzać z piwem przed 
telewizorem. Obydwoje wie-
my co, dlaczego i jak, ale każ-
de z nas ma zupełnie inaczej 
działający problem motywa-
cyjny. Dlatego właśnie robię 
ten warsztat w małych gru-
pach i dbam o ciepłą, pełną 
zaufania atmosferę, aby móc 
poświęcić każdemu uczestni-
kowi wystarczająco dużo cza-
su i uwagi.
– Czy jest jakiś schemat 
zmian, tak krok po kroku?
– Tak. Zazwyczaj zmiana 
zaczyna się od naszego przy-

znania się w duchu, że jest 
nam ona potrzebna. Takie-
go szczerego i prawdziwego. 
Potem polega na zrozumie-
niu mechanizmów, którymi 
dotychczas nie dopuszczali-
śmy jej do głosu. Nazywam 
je „przeszkadzajkami”. Kie-
dy je zneutralizujemy, rzeczy 
zaczynają zwykle dziać się 
automatycznie i naturalnie.
– Jakie działania wspo-
magają proces zmiany/
przemiany?
– Każde działanie stanowią-
ce odwrotność tych dzia-
łań, którymi się dotychczas 
demotywowaliśmy. To jest 
znowu bardzo indywidual-
na sprawa, bo sporo zależy 
od tego, do czego się moty-
wujemy. Co nam w tym prze-
szkadza i jak umiemy sobie 
z tymi „przeszkadzajkami” 
radzić. Gdyby jednak poku-
sić się o duże uogólnienie, 
jest kilka takich rzeczy, któ-
re zwykle pomagają.
• Gdy chcemy zacząć coś 
robić, warto zadbać o mak-
symalny psychiczny i fizycz-
ny komfort podczas robienia 
tego. Ogromny sukces pro-
gramów Ewy Chodakowskiej 
polega m.in. na tym, że kobie-
ty mogą ćwiczyć we włas-
nym domu. Nie muszą się 
wstydzić swojej figury ani 
tego, jak wyglądają podczas 
wykonywania ćwiczeń. Ćwi-
czą we własnym, dowolnie 
wybranym czasie. Ten właś-
nie komfort umożliwia im 
łatwiejszą zgodę na dyskom-
fort związany z samymi ćwi-
czeniami. Dlatego pomagaj-
my sobie, jak tylko się da. 
Stwarzajmy sobie jak najbar-
dziej komfortowe warunki. 
Generalna zasada mówi, że 
działamy, gdy jest więcej „faj-
nego” w tym działaniu niż 
„niefajnego”.

• Zaczynajmy od najłatwiej-
szego. Od prostych i małych 
rzeczy, których robienie sta-
nowi naturalną zachętę do 
robienia większych.
• Sowicie się nagradzaj-
my i dbajmy o poziom przy-
jemności w życiu. Gdy prze-
chadzka sprawia frajdę, 
łatwiej dojść do każdego celu.
• Koncentrujmy się na jed-
nym w tym samym czasie.  
Jeśli np. oszczędzamy na 
nowy samochód i to wyma-
ga pewnych wyrzeczeń, 
odłóżmy na potem np. rzu-
canie palenia czy odchudza-
nie. Kiedy pierwsze wejdzie 
w nawyk i stanie się łatwe, 
naturalnie zrobi się w życiu 
więcej przestrzeni na kolej-
ne wyzwania.
• Stawiajmy na różnorod-
ność. Unikajmy nudy i mono-
tonii w działaniu.
– Gdy mamy świado-
mość mechanizmów, jakie 
zachodzą w człowieku
 i w jego psychice, oraz 
korzystamy z tej wiedzy, 
to jest to manipulacja czy 
po prostu wybór korzyst-
nej opcji? 
– Moim zdaniem świadomość 
tego, jak działamy, pomaga 
bronić się przed manipula-
cją i jej nie ulegać. Gdy czło-
wiek staje się świadomy, co 
i jak na niego wpływa, nie 
sposób nim już manipulo-

wać. To właśnie samoświa-
domość oddaje nam kontrolę 
nad życiem.
– Czy wszystkie wady moż-
na zamienić na zalety?
– Pewnie niektórzy mogą. 
Znam osoby, które namiętnie 
tego uczą, ale nie uważam, 
żeby był to szczególnie dobry 
pomysł. Tzw. wady najczęś-
ciej mają swoją jasną stronę, 
sprawiają, że ludzie są intere-
sujący i nietuzinkowi, a ich 
akceptacja i uszanowanie 
rzeczywiście stanowi funda-
ment trwałego poczucia włas-
nej wartości. Byłbym jednak 
ostrożny z zamienianiem ich 
na zalety. Z moich obserwacji 
ludzi szczęśliwych i takich, 
którzy odnoszą długofalo-
we sukcesy płynie wniosek, 
że ci ludzie mają dość jas-
ny i prosty system warto-
ści, także w odniesieniu do 
siebie. Dobre jest dobre, złe 
jest złe, a czarne to dla nich 
czarne, a nie „dalekie od bie-
li”. Proste wartości ułatwia-
ją proste wybory, a te z kolei 
pozwalają im budować swo-
je poczucie własnej wartości 
o realne i jasne kryteria. Dla-
tego traktujmy swoje wady 
z przymrużeniem oka, jak 
dobry rodzic traktuje nie-
sforne dziecko, ale raczej nie 
stawiajmy im pomników 
i ołtarzy
 Rozmawiała SAMANTA STOCHLA 

Warsztaty motywacyjne w Dublinie 

Gratka dla miłośników 
egzotycznych brzmień! 
Manu Chao, francuski 
muzyk będący jednym 
z głównych przedstawi-
cieli gatunku world music, 
już w sobotę 27 czerwca 
zawita w Dublinie, gdzie 
da koncert w Royal Hospi-
tal Kilmainham.

Muzyka grana przez fran-
cuskiego mistrza egzoty-

ki jest niełatwa do zakla-
syfikowania. Mieszają się 
w niej gatunki, takie jak: 
muzyka latynoska, reg-
gae, salsa, ska, czy nawet 
punk rock i rock alterna-
tywny. Manu Chao lubi 
więc wychodzić poza utar-
te ścieżki i nie chce dać 
się zaszufladkować.

Ostatni album muzyka 
„La Radiolina” z 2007 roku 

zajął pierwsze miejsca na 
wielu światowych listach 
przebojów, w tym 1. miejsce 
na US Billboard Top World 
Music Albums. Dubliński 
występ Manu Chao będzie 
doskonałą okazją do potań-
czenia i poskakania przy 
gorących, egzotycznych ryt-
mach. Dawka energii gwa-
rantowana! 
 PRZEMYSŁAW ZGUDKA

MANU CHAO W DUBLINIE

Koniec czerwca będzie 
bardzo gorący! 

1111

dy je zneutralizujemy, rzeczy 

Czy zmiana jest 
nam potrzebna? 
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22 MAJA
PIĄTEK
TVP 1

7.05 M jak mi łość (797) 8.00 Py ta nie na śnia da nie 11.00 
Barwy szczę ścia (1295) 11.35 Na do bre i na złe (539) 12.35 
Na sy gnale 3 (1/26) 13.15 Po staw na mi lion 14.10 Święta 
z są siedz twa. Jo anna Be retta Molla 14.55 Au dy cje ko mi-
te tów wy bor czych 15.05 „Ja to mam szczę ście!” – ulu-
bione ske cze (25) 15.25 Ro dzinka.pl (80) 16.00 
Pa no rama kraj 16.15 Po goda 16.25 WOK –  Wszystko 
o Kul tu rze 16.30 18. Fe sti wal Ka ba retu Ko sza lin 2012 „Spa 
Ko sza lin” 17.45 WOK – Wszystko o Kul tu rze 18.00 Pa no-
rama 18.50 Je den z dzie się ciu 19.25 Ko cham kino

20.10 O mnie się nie martw 2 (11) – ko m., Pol ska
21.05 Ro dzinka.pl (151, 152) – ko m., Pol ska 2015
22.15 La ta jący Klub 2, czyli wie czór ka ba re towy (11) 

– pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015
23.45 Van Hel sing – hor ror SF, USA/Cze chy 2004, reż. 

Ste phen Som mers, wyk.: Hugh Jack man, Kate 
Bec kin sale, Ri chard Ro xburgh, Shu ler Hen sley

 2.05 Straż nik – film sen sa cyjny, USA 2006, 
wyk.: Mi chael Do uglas, Kie fer Su ther land

 4.00 Her ku les 2 (36) – przy g., USA/Nowa Ze lan dia

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z  Pol sat News 8.00 Trudne sprawy 
(229) 9.00 Ma la now ski i  part ne rzy (250, 251) 10.00 
Dzień, który zmie nił moje ży cie (31) 11.00 Dla czego ja? 
(467) 12.00 Pie lę gniarki (15) 13.00 Trudne sprawy (230) 
14.00 Pierw sza mi łość (2107) 14.45 Dzień, który zmie-
nił moje ży cie (32) 15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 
16.15 In ter wen cja 16.30 Ma la now ski i  part ne rzy (337) 
17.00 Dla czego ja? (517) 18.00 Pierw sza mi łość (2108) 
18.50 Wy da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat 
we dług Kiep skich (264) – serial ko m., Pol ska 2007

20.05 Dan cing with the Stars. Ta niec z gwiaz dami 3 
(11) – pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015

  Finał emocjonujących zmagań na parkiecie. 
Do ostatecznego starcia o Kryształową Kulę 
i 150 tysięcy złotych przystępują dwie pary.

22.25 2012 – film ka ta stro ficzny, USA/Ka nada 2009, 
wyk.: John Cu sack, Amanda Peet

 1.30 Tylko mu zyka. Must be the mu sic 9 (9) 
– pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015

 3.30 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 Ugo to wani (60) 8.00 
Dzień do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje 12.00 
Sz koła (135) 13.00 Sz pi tal (363) – serial pa ra do ku men-
talny, Pol ska 2015 14.00 Ukryta prawda (484) – serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 15.00 Sz koła (136) 
–  serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 16.00 Ro-
zmowy w toku 17.00 Ukryta prawda (485) – serial pa ra-
do ku men talny, Pol ska 2015 18.00 Sz pi tal (364) – serial 
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 Thor: Mroczny świat 
– film przygodowy, USA 2013, reż. Alan Taylor, 
wyk. Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom 
Hiddleston, Anthony Hopkins

22.30 Mil cze nie owiec – thril ler, USA 1991, reż. 
Jo na than Demme, wyk.: An thony Hop kins, 
Jo die Fo ster, Scott Glenn, An thony He ald

 0.55 Kuba Wo je wódzki (25) – talk-show
 1.55 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów
 2.10 Se krety ma gii – pro gram roz ryw kowy, Pol ska

TVN

7.00 Piłka ręczna męż czyzn: PGNiG Su per liga 9.10 Pol-
ska 2016 11.00 For muła 1: Grand Prix Mo nako 13.10 Piłka 
nożna: Liga an giel ska: West Brom wich Al bion – Chel sea 
Lon dyn 15.20 Atleci 15.50 Boks: Gala w  Inow ro cła wiu: 
Da mian Jo nak –  Ay oub Ne fzi 17.30 Piłka ręczna męż-
czyzn: PGNiG Su per liga: Or len Wi sła Płock – VIVE Tau ron 
Kielce 20.30 Sporty walki: KSW 27: Cage Time 22.30 
Boks: Gala w  Inow ro cła wiu –  waga su per pół śred nia: 
Da mian Jo nak – Ay oub Ne fzi 24.00 KSW 31 News 

POLSAT SPORT

8.00 Syn smoka (2-ost.) – film przy go dowy, USA 2006 
9.55 TV oka zje 12.40 Wszystko, czego pra gniesz – ko-
me dia ro man tyczna, USA 2005 14.40 Świat we dług 
Bun dych (16, 17) 15.45 Taxi 3 –  ko me dia sen sa cyjna, 
Fran cja 2003 17.40 Mi strzyni kie row nicy – oby cz., USA 
2008 19.20 TV oka zje 20.00 Świat we dług Bun dych 
(18, 19) 21.15 Kr wawy ring –  dra mat sen sa cyjny, USA 
2008 23.10 An thony Zim mer – thril ler, Fran cja 2005 1.00 
Lon dyń ski bul war – kry m., USA/Wielka Bry ta nia 2010 

FILMBOX

7.35 Latarnicy.pl 8.00 Wia do mo ści 8.15 Po li tyka przy 
ka wie 8.35 Te le za kupy 8.55 Jaka to me lo dia? 9.25 Klan 
(2762) 9.55 Ran czo 2 (23) 10.55 Wspa niałe stu le cie (144) 
12.00 Wia do mo ści 12.10 Agro biz nes 12.40 Prze pis dnia 
12.50 Del finy. Uroda i mą drość 13.55 Au to strada do nie-
ba (94) 15.00 Wia do mo ści 15.20 Polskie zwierzęta w nie-
bezpieczeństwie (4) 15.40 Wspa niałe stu le cie (145) 
16.35 Au dy cje ko mi te tów wy bor czych 17.00 Te le express 
17.25 Jaka to me lo dia? 17.55 Klan (2763) 18.30 Świat się 
kręci 19.15 Prze pis dnia 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.15 Po goda dla kie row ców
20.25 Ami nata – siła mi ło ści (3) – ko stiu m., Ka nada
21.20 We eken dowy hit Je dynki: Au tor widmo 

– thril ler, Fran cja/Niemcy/Wielka Bry ta nia 2010, 
reż. Ro man Po lań ski, wyk.: Ewan McGre gor, 
Pierce Bro snan, Kim Cat trall, Oli via Wil liams

23.35 Głową w mur (2) – serial kry mi nalny, USA 2011
 0.30 Ko me dia ro man tyczna – ko me dia, USA/

Szwaj ca ria 2006, wyk.: Aly son Han ni gan
 1.55 W gar ni tu rach (11) – serial oby cza jowy, USA 2011

23 MAJA
SOBOTA

TVP 1

6.00 Świat się kręci (3-ost.) 7.05  M jak mi łość (1144) 
8.00 Py ta nie na śnia da nie 10.50 Pro gram do czy ta nia 
(21) 11.05 Kul tura, głup cze 11.45 Przy gar nij mnie (8) 
12.45 Ka ba re towe hity 2013 (10) 13.30 Sz tuka ży cia 
14.00 Fa mi liada 14.35 Ro dzinka.pl (151) 15.15 O mnie się 
nie martw 2 (11) – serial ko me diowy, Pol ska 2015 16.10 
WOK – Wszystko o Kul tu rze 16.20 Pa ra nie nor malni To-
ni ght 17.05 Słowo na nie dzielę 17.15 Na sy gnale 3 (8) 
17.45 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 Książę Per sji: Pia ski czasu – film przy go dowy, 
USA 2010, reż. Mike Ne well, wyk.: Jake 
Gyl len haal, Gemma Ar ter ton, Ben King sley

22.10 Straż nik – film sen sa cyjny, USA 2006, reż. 
Clark John son, wyk.: Mi chael Do uglas, Kie fer 
Su ther land, Eva Lon go ria, Mar tin Do no van

 0.10 Ge ne ra cja C.K.O.D. – film do k., Pol ska 2004
 1.15 WOK – Wszystko o Kul tu rze – ma ga zyn
 1.40 Pho enix – thril ler, USA 1998, reż. Danny Can non, 

wyk.: An thony La Pa glia, Da niel Bal dwin

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z Pol sat News 7.45 Sówka 7.55 Gar-
field Show 8.45 Sco oby-Doo i śnieżny stwór – film ani-
mo wany, USA 2007 10.15 Ewa go tuje (247) 10.45 Nasz 
nowy dom (46) 11.45 Top Chef 4 (12) 13.15 Zwie rzak 
– ko me dia, USA 2001 14.45 Dzień, który zmie nił moje 
ży cie (111) – serial pa ra do ku m., Pol ska 2015 15.45 Trud-
ne sprawy (501) 16.45 Dla czego ja? (608) 17.45 Sło iki 
(12) – serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014-2015 18.50 
Wy da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat we dług 
Kiep skich (265) – serial ko me diowy, Pol ska 2007

20.05 Rio – film ani m., USA 2011, reż. Car los Sal danha
22.10 Step Up 4 – film mu zyczny, USA 2012, reż. Scott 

Speer, wyk.: Adam G. Se vani, Ka th ryn 
McCor mick, Ryan Gu zman, Jor dana De Paula

  Pasją pochodzącej z zamożnej rodziny Emily 
jest taniec. Wkrótce dziewczyna zakochuje się 
w biednym, ale utalentowanym Seanie.

 0.15 Dan cing with the Stars. Ta niec z gwiaz dami 3 
(11) – pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015

 2.30 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

7.55 Efekt Do mina (6) –  serial do ku men talny, Pol ska 
2015 8.30 Dzień do bry TVN – ma ga zyn 11.00 Na Wspól-
nej (2070-2073) – serial oby cza jowy, Pol ska 2014-2015 
12.45 Nie rób scen (12) – serial ko me diowy, Pol ska 2015 
13.20 You can dance – po pro stu tańcz (12) – pro gram 
roz ryw kowy 15.05 Pro ject Run way (12) –  re ality show 
16.05 Mamy Cię! (12) –  pro gram roz ryw kowy 17.25 
Odlo towy ogród (12) – ma ga zyn 18.00 Ku chenne re wo-
lu cje (12) –  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 Dziew czyna mo ich kosz ma rów – ko me dia 
ro man tyczna, USA 2007, reż. Bobby Far relly, 
Pe ter Far relly, wyk.: Ben Stil ler, Ma lin Aker man, 
Mi chelle Mo na ghan, Jerry Stil ler

22.30 Dyk ta tor – ko me dia, USA 2012, wyk.: Sa cha 
Ba ron Co hen, Ben King sley, Me gan Fox

 0.10 Kochaj i tańcz – komedia romantyczna, Polska 
2008, reż. Bruce Parramore, wyk. Izabella Miko, 
Mateusz Damięcki, Katarzyna Figura

 2.45 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

TVN

7.00 For muła 1: Grand Prix Mo nako 8.40 Boks 11.00 For-
muła 1: Grand Prix Mo nako 12.00 Sporty walki: KSW 30: 
Ge ne sis 13.00 For muła 1: Grand Prix Mo nako 15.40 For-
muła GP2: Grand Prix Mo nako – 1. wy ścig 17.00 Sporty 
walki: KSW 29: Re load 19.00 Sporty walki: KSW 31 – stu-
dio 20.30 Boks: Pol sat Bo xing Ni ght w Gdań sku 21.30 
Boks: Walka o pas fe de ra cji IBF In ter na tio nal w Kra ko-
wie: To masz Ada mek – Ar tur Sz pilka 22.30 Boks: Walka 
o mi strzow ski pas fe de ra cji WBC World w Mo skwie 

POLSAT SPORT

7.40 Ro zbit ko wie –  ko me dia ro man tyczna, USA 2005 
9.30 Lucky Luke – we stern ko me diowy, Fran cja/Ar gen-
tyna 2009 11.40 Taj niak z klasą – ko me dia sen sa cyjna, 
USA 2005 13.35 Ro bin son Cru soe – dra mat przy go dowy, 
USA 1997 15.30 Król wo jow ni ków – film sen sa cyjny, Ja-
po nia/Taj wan/Niemcy/Ka nada/USA/Wielka Bry ta nia 
2010 17.25 Zie mio mo rze (1, 2-ost.) –  film fan tasy, USA 
2004 21.15 Kłam stwo – hor ror, USA 2005 23.10 Nieu stra-
szony – film sen sa cyjny, Chiny/Hong kong/USA 2006

FILMBOX

5.05 Zmien nicy (4) 6.10 Ek spres Mi ło sier dzia (3) 6.35 
Peł no sprawni 6.55 Las bli żej nas (67) 7.20 Dzień do bry 
w so botę 8.00 Rok w ogro dzie 8.25 Na sza ar mia.pl 8.55 
Jaka to me lo dia? 9.35 Cz te rej pan cerni i pies (19) 10.40 
We eken dowy ma ga zyn fil mowy 11.05 Jak to działa? 
(88) 11.40 Wia do mo ści na ukowe 11.55 Seks z in ter netu 
– dra mat oby cza jowy, USA 2005 13.25 Po dróż ży cia (7) 
14.05 Okrasa ła mie prze pisy 14.45 Serial 15.50 Down ton 
Ab bey 4 (2) 17.00 Te le express 17.35 Film fabularny 
19.30 Wia do mo ści, Sport

20.15 Lek ko atle tyka: The Co lor Run
20.25 Eu ro wi zyjna re wia gwiazd (3) – pr. roz ryw k.
21.00 Kon kurs Pio senki Eu ro wi zji 

– Wie deń 2015 – fi nał – kon cert
 0.45 Oszu stwo (11-ost.) – serial sen sa cyjny, USA 2013
 1.40 Au tor widmo – thril ler, Fran cja/Niemcy/Wielka 

Bry ta nia 2010, reż. Ro man Po lań ski, wyk.: Ewan 
McGre gor, Pierce Bro snan, Kim Cat trall

 3.55 Down ton Ab bey 4 (2) – od ci nek spe cjalny 
se rialu ko stiu mo wego, Wielka Bry ta nia/USA

Autor widmo

Złodziej Cuma (Robert Więc-
kiewicz) wychodzi z więzienia. 
Paser Gruby zleca mu kradzież 
„Damy z łasiczką” Leonarda 
da Vinci. Podczas akcji Cuma 
potrzebuje pomocy byłego 
wspólnika Juliana. Nie wie, że 
ten porzucił złodziejski fach 
i jest teraz policjantem.
 czwartek, 22.30, TVN

KOMEDIA KRYMINALNA

Vinci
Nowy Jork. Pisarz Eddie Morra 
(Bradley Cooper) ma problem 
z napisaniem książki, porzuca 
go również partnerka Lindy 
(Abbie Cornish). Pewnego dnia 
mężczyzna przyjmuje ekspe-
rymentalny narkotyk, który 
zmienia go w geniusza. Cena 
okazuje się jednak wysoka. 
 wtorek, 20.05, POLSAT

THRILLER

Jestem Bogiem

KONCERT

Konkurs Piosenki 
Eurowizji...
Na scenie w Wiener Stadthalle 
rywalizować będzie dwudzie-
stu siedmiu reprezentantów 
różnych państw. Swoją pio-
senkę wykona m.in. wokalistka 
z Hiszpanii – Edurne.
 sobota, 21.00, TVP 1

DOKUMENT

Polański: 
Poszukiwany...
Kulisy historii, która sprawiła, 
że jeden z najważniejszych 
reżyserów fi lmowych stał 
się przestępcą, uciekającym 
przed amerykańskim wymia-
rem sprawiedliwości.
 poniedziałek, 22.55, TVP 2

PRZYGODOWY

Książę Persji: 
Piaski czasu
Dastan (Jake Gyllenhaal), 
przybrany syn króla Szara-
mana, zostaje niesłusznie 
oskarżony o zabójstwo 
ojczyma. Musi uciekać, żeby 
oczyścić się z zarzutów.
 sobota, 20.05, TVP 2

KOMEDIA ROMANT.

Zakochani 
w Rzymie
Mozaika historii rozgry-
wających się w plenerach 
włoskiej stolicy. Student Jack 
(Jesse Eisenberg) zakochuje 
się w Monice (Ellen Page), 
koleżance swojej dziewczyny.
 niedziela, 22.50, TVP 1

Papuga Blu mieszka ze swoją 
właścicielką Lindą w Minneso-
cie. Oboje myślą, że ptak jest 
ostatnim przedstawicielem 
gatunku. Okazuje się jednak, że 
w Rio de Janeiro żyje samiczka 
Jewel. Blu i jego pani ruszają 
w pełną przygód podróż.
 sobota, 20.05, POLSAT

ANIMOWANY

Rio
Na Stadionie Narodowym 
w Warszawie naprzeciw 
siebie staną dwie najlepsze 
drużyny rozgrywek. Być może 
o trofeum walczyć będzie 
ubiegłoroczny zwycięzca Ligi 
Europy, Sevilla. Szanse na 
triumf ma też SSC Napoli.
 środa, 20.35, TVP 1

SPORT

Liga Europy

HIT TYGODNIA

Młody pisarz rozpoczyna pracę nad książką 
dotyczącą życia znanego polityka. Zostaje 
uwikłany w niezwykle groźną rozgrywkę.

Wydawnictwo poszukuje osoby, która spisze 
biografi ę byłego premiera Wielkiej Brytanii 
Adama Langa (Pierce Brosnan). Zlecenie 
to otrzymuje młody ghostwriter (Ewan 
McGregor), czyli pisarz, który za pieniądze 
tworzy dla innych. Jest to dla niego życiowa 
szansa, ale od samego początku sprawy nie 
układają się po jego myśli. Na początku 
dowiaduje się, że jego poprzednik Michael 
McAra zginął w tajemniczych okolicznościach. 
W nadmorskiej rezydencji premiera pisarz 
poznaje sekretarkę Langa, Amelię Bly (Kim 
Cattrall), i jego żonę Ruth (Olivia Williams). 
Kobiety wyraźnie rywalizują o względy 
polityka. Wkrótce w mediach wybucha 
skandal dotyczący byłego premiera. Zostaje 
on oskarżony o to, że w czasie swoich rządów 
zezwolił na przekazanie do USA i torturowanie 
osób podejrzanych o terroryzm. Pisarz, który 
zostaje zakwaterowany w tym samym pokoju 
co McAra, znajduje kopertę z informacjami 
dotyczącymi przeszłości Langa. Rozpoczyna 
śledztwo, narażając się na niebezpieczeństwo.

„The Ghost Writer” – THRILLER
– Francja/Niemcy/Wielka Brytania 2010, reż.: Roman Polański, wyst.: Ewan McGregor, 
Pierce Brosnan, Kim Cattrall, Olivia Williams, Jon Bernthal, Tim Preece, James Belushi, 
Timothy Hutton, Anna Botting, Yvonne Tomlinson, Milton Welsh, Alister Mazzotti, Tim 
Faraday, Kate Copeland, Soogi Kang, Lee Hong Thay i inni, 135 min
 PIĄTEK, 21.20, TVP 1
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6.10 100% na tury (7) 6.40 M jak mi łość (1145) 7.40 Barwy 
szczę ścia (1292-1295) 9.50 Ro dzinne oglą da nie: Słod kie 
ma leń stwa (5) 10.45 Woj ciech Cej row ski –  boso przez 
świat 11.15 Ma kło wicz w po dróży 11.50 Gwiazdy w po łu-
dnie: Książę Per sji: Pia ski czasu – film przy go dowy, USA 
2010, wyk.: Jake Gyl len haal, Gemma Ar ter ton 14.00 Fa-
mi liada 14.35 Ro dzinka.pl (152) 15.15 Kabaret Moralnego 
Niepokoju – „Galaktikos” 16.25 Na do bre i na złe (600) 
– serial oby cza jowy, Pol ska 2015 17.25 Na sy gnale 3 (9) 
18.00 Pa no rama 18.55 Przy gar nij mnie (9)

20.05 Ka ba re towa scena Dwójki: Ka ba ret Limo 
– ostat nie po że gna nie (1) – pr. roz ryw kowy

21.10 Krew z krwi 2 (7) – serial sen s., Pol ska 2015
22.00 Pa ra nie nor malni To ni ght (3) – pr. roz ryw kowy
22.55 Stu dio Te atralne Dwójki: Miss HIV – sztuka 

Ma cieja Ko wa lew skiego, Pol ska 2015, wyk.: 
Do rota Ko lak, Olga Bo łądź, Anna Próch niak

 0.10 Pho enix – thril ler, USA 1998, reż. Danny Can non, 
wyk.: An thony La Pa glia, Da niel Bal dwin

 2.10 De cy du jąca gra – thril ler, Niemcy/Ka nada/USA

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z  Pol sat News 7.45 Go ofy w  col-
lege’u  –  film ani mo wany, USA/Au stra lia 2000 9.35 
Aloha, Sco oby-Doo! – film ani mo wany, USA 2005 11.00 
Rio – film ani mo wany, USA 2011, reż. Carlos Saldanha 
13.05 Step Up 4 – film mu zyczny, USA 2012, wyk.: Adam 
G. Se vani, Ka th ryn McCor mick 15.15 Pla neta małp – film 
SF, USA 2001, wyk.: Mark Wahl berg, Tim Roth 17.45 
Nasz nowy dom (14) – reality show, Polska 18.50 Wy-
da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Pań stwo w  pań-
stwie – program publicystyczny

20.05 Tylko mu zyka. Must be the mu sic 9 (10) 
– pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015

22.15 Krzy żowy ogień  
– film sen sa cyjny, USA 2011, reż. Er nie 
Bar ba rash, wyk.: Jean-Claude Van Damme, 
Scott Ad kins, Ivan Kaye, Va len tin Te odo siu

 0.20 Zdrady (63) – serial pa ra do ku men talny, Pol ska 
2015, wyk.: Da mian Rab stajn, Ka ro lina Ka spe rek

 1.25 Ma ga zyn spor towy
 3.25 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

7.55 Maja w ogro dzie (21) 8.25 Aka de mia ogrod nika (21) 
8.30 Dzień do bry TVN 11.00 Efekt Do mina (7) 11.30 Co 
za ty dzień 12.00 Prawo Agaty (12) – serial oby cza jowy, 
Pol ska 2015 13.00 Pan nia nia –  ko me dia, USA 1993, 
wyk.: Hulk Ho gan, Au stin Pen dle ton 14.55 Thor: Mrocz-
ny świat – film przygodowy, USA 2013, wyk. Chris Hem-
sworth, Natalie Portman 17.00 Ugo to wani (15) 
– pro gram ku li narno-roz ryw kowy 18.00 Pie kielny ho-
tel (10) – 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 Mamy Cię! (13) – pro gram roz ryw kowy, Pol ska
21.20 Nie rób scen (13-ost.) – ko m., Pol ska 2015
21.50 Mąż czy nie mąż (13-ost.) – ko m., Pol ska 2015
22.25 Na ję zy kach (13) – ma ga zyn, Pol ska 2015
23.25 Pa ra nor mal Ac ti vity 4 – hor ror, USA 2012, reż. 

Henry Jo ost, Ariel Schul man, wyk.: Ka th ryn 
New ton, Ka tie Fe ather ston, Spra gue Gray den

 1.10 Ku chenne re wo lu cje (12): El bląg, Fi garo 
– pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015

 2.10 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

TVN

9.00 Boks: Walka o pas fe de ra cji WBC World w Mo skwie 
10.00 Boks: Gala w No wym Jorku: Ar tur Sz pilka – Bry-
ant Jen nings 11.00 Cafe Fut bol 12.30 Atleci 13.00 For-
muła 1: Grand Prix Mo nako 17.00 Piłka ręczna męż czyzn: 
PGNiG Su per liga: VIVE Tau ron Kielce – Or len Wi sła Płock 
19.40 Sporty walki: KSW 30: Ge ne sis 20.40 Boks: Pol sat 
Bo xing Ni ght w Gdań sku: An drzej Go łota – Prze my sław 
Sa leta 22.50 Boks: Walka o  pas fe de ra cji WBC w  Chi-
cago: Krzysz tof Wło dar czyk – Gia cobbe Fra go meni 

POLSAT SPORT

6.15 TV oka zje 9.30 Zie mio mo rze (1, 2-ost.) – film fan-
tasy, USA 2004 13.15 Mi strzyni kie row nicy – oby cz., USA 
2008 15.00 Next – thril ler SF, USA 2007 17.00 Nieu stra-
szeni bra cia Grimm –  film fan tasy, USA/Cze chy/Wielka 
Bry ta nia 2005 19.20 Si lver Hawk – sen s., Hong kong 2004 
21.15 Ta niec Wik to rii –  dra mat oby cz., Hisz pa nia 2009 
23.55 W od we cie za śmierć – thril ler, USA 2010 1.55 Zem-
sta po śmierci – hor ror, USA/Nowa Ze lan dia 2007 3.30 
Skan dal – Mia sto grze chu – film ero tyczny, USA 1999 

FILMBOX

7.00 Tran smi sja mszy świę tej 8.00 Ty dzień 8.25 Ma ga-
zyn Ligi Mi strzów 9.00 Ziarno 9.30 Nela Mała Re por terka 
9.50 Pięk niej sza Pol ska w  Unii Eu ro pej skiej (24) 10.25 
Australia. Opowieść o ewolucji 11.25 Droga do zdro wia. 
Ma ga zyn bie ga cza 11.40 Mię dzy zie mią a nie bem 12.00 
Re gina Co eli 12.10 Mię dzy zie mią a nie bem 12.55 Małpy 
bez ta jem nic (3-ost.) 14.00 Ty grysy mu rawy – ko me dia, 
USA 2005 15.45 Córka ka pi tana (3) 17.00 Te le express 
17.30 Ojciec Mateusz 9 (110) 18.30 Jaka to me lo dia? 19.20 
Wia do mo ści na ukowe 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.20 Eurowizja – koncert
20.55 Wieczór wyborczy – program publicystyczny
21.55 Ran czo 9 (115) – serial oby cza jowy, Pol ska 2015
22.50 Za ko chana Je dynka: Za ko chani w Rzy mie 

– ko me dia ro man tyczna, USA/Wło chy/Hisz pa nia 
2012, wyk.: Jesse Ei sen berg, Ro berto Be ni gni

 0.50 Nie bez pieczna pięk ność – dra mat ko stiu mowy, 
USA 1998, wyk.: Ca the rine McCor mack

 2.50 De ka log 1 – dra mat psy cho lo giczny, Pol ska 
1988, wyk.: Hen ryk Ba ra now ski, Woj ciech Klata

25 MAJA
PONIEDZIAŁEK

TVP 1

7.05 M jak mi łość (798) 8.00 Py ta nie na śnia da nie 11.10 
Barwy szczę ścia (1295) 11.45 Na do bre i  na złe (540) 
– serial oby cza jowy, Pol ska 2013 12.45 Na sy gnale 3 (2) 
13.25 Su pe rPaKA, czyli Ka ba re ton 30-le cia (2) 14.20 
Woj ciech Cej row ski – boso przez świat 14.50 Li cen cja na 
wy cho wa nie (39) 15.25 Re por ter pol ski 16.00 Pa no rama 
kraj 16.25 Po goda 16.35 O mnie się nie martw 2 (11) 17.30 
Sz tuka co dzien no ści 18.00 Pa no rama 18.35 Że glar stwo: 
Że glar skie po je dynki Lan ge nar gen 18.43 Po goda 18.50 
Je den z dzie się ciu 19.25 Barwy szczę ścia (1295)

20.05 Barwy szczę ścia (1296) – oby cz., Pol ska 2015
20.40 M jak mi łość (1146) – serial oby cz., Pol ska 2015
21.40 Ku lisy se rialu „M jak mi łość”
21.50 To masz Lis na żywo – talk-show
22.55 Po lań ski: Po szu ki wany i po żą dany – film 

do ku men talny, Wielka Bry ta nia/USA 2008
 0.45 De cy du jąca gra – thril ler, Niemcy/Ka nada/USA 

2006, reż. Andy Cheng, wyk.: Cuba Go oding Jr., 
An gie Har mon, Ja mes Wo ods, Burt Rey nolds

 2.30 Ofi ce ro wie (4) – serial sen sa cyjny, Pol ska 2006

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z  Pol sat News 8.00 Trudne sprawy 
(237) 9.00 Ma la now ski i  part ne rzy (252, 253) 10.00 
Dzień, który zmie nił moje ży cie (32) 11.00 Dla czego ja? 
(468) 12.00 Pie lę gniarki (16) 13.00 Trudne sprawy (231) 
14.00 Pierw sza mi łość (2108) 14.45 Dzień, który zmie-
nił moje ży cie (33) 15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 
16.15 In ter wen cja 16.30 Ma la now ski i part ne rzy (340) 
17.00 Dla czego ja? (518) 18.00 Pierw sza mi łość (2109) 
18.50 Wy da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat 
we dług Kiep skich (266) – serial ko m., Pol ska 2007

20.10 Me ga hit: John Rambo – film sen sa cyjny,  
USA/Niemcy 2008, reż. Sy lve ster Stal lone, wyk.: 
Sy lve ster Stal lone, Ju lie Benz, Paul Schulze

22.00 127 go dzin – film przy go dowy, USA/Wielka 
Bry ta nia 2010, reż. Danny Boyle, wyk.: Ja mes 
Franco, Kate Mara, Am ber Tam blyn, Sean Bott

 0.00 Rów po larny – film SF, USA/Niemcy 2003, reż. 
Phil lip J. Roth, wyk.: Da vid Ke ith, Sim mone 
Mac kin non, Mark Shep pard, Sean Wha len

 2.00 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 Odlo towy ogród (12) 
8.00 Dzień do bry TVN 10.55 Pie kielny ho tel (10) 12.00 
Sz koła (136) 13.00 Sz pi tal (364) – serial pa ra do ku men-
talny, Pol ska 2015 14.00 Ukryta prawda (485) –  serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 15.00 Sz koła (137) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 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 (2074) – oby cz., Pol ska 2014-2015
20.50 Ugo to wani (61) – pr. ku li narno-roz ryw kowy
21.30 You can dance – po pro stu tańcz (13) 

– pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015
23.20 The Fol lo wing (10) – serial kry m., USA 2013
 0.20 Ka mu flaż 3 (1) – serial sen sa cyjny, USA 2012
 1.20 Co za ty dzień – ma ga zyn in for ma cyjny
 1.50 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów
 2.10 Se krety ma gii – pro gram roz ryw kowy, Pol ska
 3.30 Ro zmowy w toku – talk-show

TVN

7.00 Pol ska 2016 9.10 Siat kówka męż czyzn: Liga Świa-
towa: Fin lan dia – Bel gia 11.20 Cafe Fut bol 13.00 Ko lar-
stwo gór skie: PŚ w No wym Mie ście na Mo ra wach 15.10 
Atleci 15.50 For muła 1: Grand Prix Mo nako 18.00 Piłka 
nożna: Liga an giel ska: Chel sea Lon dyn – Sun der land AFC 
20.00 Sporty walki: KSW 30: Ge ne sis – walki: Aslam bek 
Sa idov – Ra fał Moks; Bo rys Mań kow ski – Moh sen Ba hari 
22.10 Boks: Walka o  pas fe de ra cji IBF In ter na tio nal 
w Kra ko wie 0.20 Boks: Polsat Boxing Night w Gdańsku 

POLSAT SPORT

6.50 In fi nity – film oby cza jowy, USA 1996 9.20 TV oka-
zje 12.00 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 14.15 Świat we dług Bun dych (18, 19) 15.20 
Ro zbit ko wie –  ko me dia ro man tyczna, USA 2005 17.10 
Po dwodna ta jem nica –  film SF, Niemcy 2008 19.20  
TV oka zje 20.00 Świat we dług Bun dych (20, 21) 21.15 
Piękna –  dra mat oby cza jowy, Fran cja 2008 23.15  
Kr wawy ring – dra mat sen sa cyjny, USA 2008

FILMBOX

7.25 Te le za kupy 7.40 Pro gram pu bli cy styczny 8.00 
Wia do mo ści 8.10 Po li tyka przy ka wie 8.35 Jaka to me-
lo dia? 9.25 Klan (2763) 9.55 Ran czo 2 (24) 10.55 Wspa-
niałe stu le cie (145) 12.00 Wia do mo ści 12.10 Agro biz nes 
12.35 Jeść z tra dy cją 12.40 Prze pis dnia 12.50 BBC w Je-
dynce: Małpy bez ta jem nic (3-ost.) 13.55 Au to strada do 
nieba (95) 15.00 Wia do mo ści 15.20 Okrasa ła mie prze-
pisy 15.50 Wspa niałe stu le cie (146) 17.00 Te le express 
17.25 Jaka to me lo dia? 17.55 Klan (2764) 18.30 Świat się 
kręci 19.15 Prze pis dnia 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.25 Sen sa cje XX wieku: Astro log – pr. hi sto ryczny
21.25 Oto hi sto ria: Do przy ja ciół Mo skali  

– film do ku men talny, Pol ska 2015
22.25 Za ko chani w Rzy mie – ko me dia ro man tyczna, 

USA/Wło chy/Hisz pa nia 2012, reż. Wo ody Al len, 
wyk.: Jesse Ei sen berg, Ro berto Be ni gni

 0.25 Boża pod szewka (9) – serial oby cz., Pol ska 1997
 1.25 No ta cje – cykl do ku men talny, Pol ska 2012
 1.40 Po łud nie – pół noc – dra mat oby cza jowy, 

Pol ska 2006, wyk.: Agnieszka Gro chow ska

26 MAJA
WTOREK

TVP 1

6.35 12 kro ków 7.05 M jak mi łość (799) 8.00 Py ta nie na 
śnia da nie 11.10 Barwy szczę ścia (1296) 11.40 Na do bre 
i na złe (541) 12.45 Na sy gnale 3 (3) 13.20 Dzięki Bogu 
już week end 14.20 Woj ciech Cej row ski –  boso przez 
świat 14.50 Li cen cja na wy cho wa nie (40) 15.25 Ro-
dzinka.pl (81) 16.00 Pa no rama kraj 16.25 Po goda 
16.35  M jak mi łość (1146) –  oby cz., Pol ska 2015 17.30 
Sz tuka co dzien no ści –  serial do ku m., Wielka Bry ta nia 
2013 18.00 Pa no rama 18.50 Je den z  dzie się ciu 19.25 
Barwy szczę ścia (1296) – serial oby cza jowy, Pol ska 2015

20.05 Barwy szczę ścia (1297) – oby cz., Pol ska 2015
20.45 M jak mi łość (1147) – serial oby cz., Pol ska 2015
21.40 Ku lisy se rialu „M jak mi łość”
21.50 Ma ga zyn Ek spresu Re por te rów
22.55 Świat bez fik cji: Casa Blanca  

– film do ku men talny, Pol ska 2014
 0.00 Krew z krwi 2 (7) – serial sen s., Pol ska 2015
 0.55 Pi tBull 2 (9) – serial sen sa cyjny, Pol ska 2007
 1.55 Ma ga zyn Ek spresu Re por te rów
 2.55 Casa Blanca – film do ku men talny, Pol ska 2014

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z  Pol sat News 8.00 Trudne sprawy 
(231) 9.00 Ma la now ski i  part ne rzy (254, 255) 10.00 
Dzień, który zmie nił moje ży cie (33) 11.00 Dla czego ja? 
(469) 12.00 Pie lę gniarki (17) 13.00 Trudne sprawy (232) 
14.00 Pierw sza mi łość (2109) 14.45 Dzień, który zmie-
nił moje ży cie (34) 15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 
16.15 In ter wen cja 16.30 Ma la now ski i  part ne rzy (341) 
17.00 Dla czego ja? (519) 18.00 Pierw sza mi łość (2110) 
18.50 Wy da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat 
we dług Kiep skich (267) – serial ko m., Pol ska 2007

20.05 Me ga hit: Je stem Bo giem – thril ler, USA 2011, 
reż. Neil Bur ger, wyk.: Bra dley Co oper, Ro bert 
De Niro, Ab bie Cor nish, An drew Ho ward

22.15 Hanna – thril ler, USA/Wielka Bry ta nia/Niemcy 
2011, reż. Joe Wri ght, wyk.: Sa oirse Ro nan, Eric 
Bana, Cate Blan chett, Tom Hol lan der

 0.50 Zdo bycz – thril ler, USA/RPA 2007, reż. Dar rell 
Ro odt, wyk.: Brid get Moy na han, Pe ter Wel ler, 
Carly Schro eder, Ja mie Bar tlett

 2.55 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 Ugo to wani (61) 8.00 
Dzień do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje 12.00  
Sz koła (137) 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 (138) 
–  serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 16.00 Ro z- 
mowy w toku 17.00 Ukryta prawda (52) – serial pa ra-
do ku men talny, Pol ska 2012 18.00 Sz pi tal (23) –  serial 
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 (2075) – oby cz., Pol ska 2014-2015
20.50 Ugo to wani (62) – pr. ku li narno-roz ryw kowy
21.30 Prawo Agaty (13-ost.) – oby cz., Pol ska 2015
22.30 Kuba Wo je wódzki (26) – talk-show
23.30 Su per wi zjer – ma ga zyn re por te rów
 0.05 Mąż czy nie mąż (13-ost.) – ko m., Pol ska 2015
 0.35 Na ję zy kach (13-ost.) – ma ga zyn, Pol ska 2015
 1.35 Agenci NCIS: Los An ge les 2 (18) – sen s., USA 2011
 2.35 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów
 2.55 Se krety ma gii – pro gram roz ryw kowy, Pol ska

TVN

7.00 Cafe Fut bol 9.10 Piłka nożna: Liga an giel ska: Chel-
sea Lon dyn – Sun der land AFC 11.20 Raj dowe MŚ: Rajd 
Por tu ga lii 13.30 Siat kówka męż czyzn: Liga Świa towa: 
Fin lan dia – Bel gia 15.40 Atleci 16.40 Siat kówka ko biet: 
Tur niej to wa rzy ski w  Mon treux: Chiny –  Do mi ni kana 
18.30 Siat kówka ko biet: Tur niej to wa rzy ski w Mon treux: 
Wło chy – Niemcy 20.30 Żu żel: Liga an giel ska: Swin don 
Ro bins –  Co ven try Bees 22.40 Sporty walki: KSW 29: 
Reload 0.40 Boks: Gala Fi ght Exc lu sive Ni ght 6

POLSAT SPORT

7.20 Żona mo jego part nera –  ko me dia kry mi nalna, 
Fran cja 2005 9.20 TV oka zje 12.00 Za nim po wiesz 
„Tak!” – ko me dia ro man tyczna, USA 2009 13.50 Świat 
we dług Bun dych (20, 21) 15.00 Nia nia po trzebna od za-
raz –  film fa mi lijny, USA 2008 17.00 Ostatni le gion 
–  dra mat hi sto ryczny, Fran cja/Sło wa cja/Wielka Bry ta-
nia/Wło chy 2007 19.20 TV oka zje 20.00 Świat we dług 
Bun dych (22, 23) 21.15 Ulice we krwi – film sen sa cyjny, 
USA 2009 23.15 Kłam stwo – hor ror, USA 2005

FILMBOX

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 
8.55 Jaka to me lo dia? 9.25 Klan (2764) 9.55 Ran czo 2 
(25) 10.55 Wspa niałe stu le cie (146) 12.00 Wia do mo ści 
12.10 Agro biz nes 12.35 Jeść z tra dy cją 12.40 Prze pis dnia 
12.50 Pu stynne lwy 13.55 Au to strada do nieba (96) 15.00 
Wia do mo ści 15.20 Okrasa ła mie prze pisy 15.50 Wspa-
niałe stu le cie (147) 17.00 Te le express 17.25 Jaka to me lo-
dia? 17.55 Klan (2765) 18.30 Świat się kręci 19.15 Prze pis 
dnia 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.05 GOL – ma ga zyn pił kar ski
20.25 Jak roz pę ta łem II wojnę świa tową (1/3): 

Ucieczka – ko me dia, Pol ska 1969, reż. Ta de usz 
Ch mie lew ski, wyk.: Ma rian Ko ci niak, Wir gi liusz 
Gryń, Zdzi sław Kuź niar, Emil Ka re wicz

22.00 Agenci T.A.R.C.Z.Y. (10) – serial sen s., USA 2013
22.50 Mad Max 2 – film SF, Au stra lia 1981, reż. Ge orge 

Mil ler, wyk.: Mel Gib son, Bruce Spence
 0.30 Hi sto ria dla cie bie – pa mięć.pl – ma ga zyn
 0.45 Boża pod szewka (10, 11) – oby cz., Pol ska 1997

27 MAJA
ŚRODA
TVP 1

6.05 M jak mi łość (799, 800) 8.00 Py ta nie na śnia da nie 
11.10 Barwy szczę ścia (1297) 11.45 Na do bre i  na złe 
(542) 12.50 Na sy gnale 3 (4) 13.25 Hity ka ba retu (5) 
14.20 Woj ciech Cej row ski – boso przez świat 14.50 Li-
cen cja na wy cho wa nie (41) 15.25 Ro dzinka.pl (82) 16.00 
Pa no rama kraj 16.25 Po goda 16.35 M jak mi łość (1147) 
– serial oby cza jowy, Pol ska 2015 17.25 Sz tuka co dzien-
no ści –  serial do ku men talny, Wielka Bry ta nia 2013 
18.00 Pa no rama 18.50 Je den z dzie się ciu 19.25 Barwy 
szczę ścia (1297) – serial oby cza jowy, Pol ska 2015

20.05 Barwy szczę ścia (1298) – oby cz., Pol ska 2015
20.40 Na do bre i na złe (601) – oby cz., Pol ska 2015
21.45 Na sy gnale 3 (10) – serial fa b.-do k., Pol ska 2015
22.25 Kino re laks: Ja cię ko cham, a ty śpisz 

– ko me dia ro man tyczna, USA 1995, reż.  
Jon Tur tel taub, wyk.: San dra Bul lock, Bill 
Pul l man, Pe ter Gal la gher, Jack War den

 0.15 O mnie się nie martw 2 (11) – ko m., Pol ska
 1.15 Świat bez ta jem nic: Drony – skrzy dła śmierci 

– film do ku men talny, Fran cja 2013

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z  Pol sat News 8.00 Trudne sprawy 
(232) 9.00 Ma la now ski i  part ne rzy (256, 257) 10.00 
Dzień, który zmie nił moje ży cie (34) 11.00 Dla czego ja? 
(470) 12.00 Pie lę gniarki (18) 13.00 Trudne sprawy (233) 
14.00 Pierw sza mi łość (2110) 14.45 Dzień, który zmie nił 
moje ży cie (35) 15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 16.15 
In ter wen cja 16.30 Ma la now ski i part ne rzy (342) 17.00 
Dla czego ja? (520) 18.00 Pierw sza mi łość (2111) 18.50 
Wy da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat we dług 
Kiep skich (178) – serial ko me diowy, Pol ska 2004

20.00 Świat we dług Kiep skich (283) – ko m., Pol ska
20.40 Śnia da nie do łóżka – ko me dia ro man tyczna, 

Pol ska 2010, reż. Krzysz tof Lang, wyk.: To masz 
Ka ro lak, Mał go rzata So cha, Iza bela Kuna

22.20 Za bój cze ciało – hor ror ko me diowy, USA 2009, 
reż. Ka ryn Ku sama, wyk.: Me gan Fox, Amanda 
Sey fried, Johnny Sim mons, Adam Brody

 0.30 Serce na dłoni – ko me dia, Pol ska/Ukra ina 
2008, wyk.: Boh dan Stupka, Nina An drycz

 2.55 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 Ugo to wani (62) 8.00 
Dzień do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje (1) 12.00 
Sz koła (138) 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 (139) 
–  serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 16.00 Ro z- 
mowy w toku 17.00 Ukryta prawda (53) – serial pa ra-
do ku men talny, Pol ska 2012 18.00 Sz pi tal (24) –  serial 
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 (2076) – oby cz., Pol ska 2014-2015
20.50 Ugo to wani (63) – pr. ku li narno-roz ryw kowy
21.30 Pro ject Run way (13-ost.): Fi nał – re ality show
22.30 Pan i pani Smith – komedia sensacyjna, USA 

2005, reż. Doug Liman, wyk. Brad Pitt, Angelina 
Jolie, Vince Vaughn, Adam Brody

 1.00 Pie kielny ho tel (10) – pro gram roz ryw kowy
 2.00 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów
 2.20 Se krety ma gii – pro gram roz ryw kowy, Pol ska
 3.40 Ro zmowy w toku – talk-show

TVN

7.00 Cafe Fut bol 9.10 Żu żel: Liga an giel ska – mecz: Swin-
don Ro bins – Co ven try Bees 11.20 Ko lar stwo gór skie: PŚ 
w No wym Mie ście na Mo ra wach 12.30 Pun cher 13.30 For-
muła 1: Grand Prix Mo nako 15.40 Atleci 16.40 Siat kówka 
ko biet: Tur niej to wa rzy ski w Mon treux: Chiny – Ho lan dia 
18.30 Siat kówka ko biet: Tur niej to wa rzy ski w Mon treux: 
Tur cja – Niemcy 21.00 Siat kówka ko biet: Tur niej to wa rzy-
ski w Mon treux: Do mi ni kana – Ro sja 23.00 Sporty walki: 
KSW 31 1.00 Boks: Pol sat Bo xing Ni ght w Gdań sku 

POLSAT SPORT

7.30 Mój słodki skarb –  ko me dia ro man tyczna, USA 
2006 9.25 TV oka zje 12.00 Zie mio mo rze (1/2) –  film 
fan tasy, USA 2004 14.00 Świat we dług Bun dych (22, 23) 
15.10 Mi strzyni kie row nicy – film oby cza jowy, USA 2008 
17.00 Next – thril ler SF, USA 2007 19.15 TV oka zje 20.00 
Świat we dług Bun dych (24, 25) – serial ko m. 21.15 Mia-
sto cu dów (7, 8) – serial oby cza jowy 23.35 Za bój czy cel 
– film sen sa cyjny, USA/Ka nada 2008 1.35 Świat we dług 
Bar neya – dra mat oby cza jowy, Ka nada/Wło chy 2010

FILMBOX

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 Jaka to me-
lo dia? 9.25 Klan (2765) 9.55 Ran czo 2 (26) 10.55 Wspa-
niałe stu le cie (147) 12.00 Wia do mo ści 12.10 Agro biz nes 
12.25 Ma ga zyn rol ni czy 12.40 Prze pis dnia 12.50 Na tura 
w Je dynce: W kró le stwie gło wo no gów 13.55 Au to strada 
do nieba (97) 15.00 Wia do mo ści 15.20 Okrasa ła mie prze-
pisy 15.50 Wspa niałe stu le cie (148) 17.00 Te le express 
17.25 Jaka to me lo dia? 17.55 Klan (2766) 18.30 Świat się 
kręci 19.15 Prze pis dnia 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.20 Piłka nożna: Liga Eu ropy – stu dio
20.35 Piłka nożna: Liga Eu ropy – mecz fi na łowy
23.05 Siła prze wier ca nia – film do ku m., Pol ska 2014
23.40 Nie po ko nani. Nie zwy kłe hi sto rie:  

Mo nika Ku szyń ska – talk-show
 0.20 Mad Max 2 – film SF, Au stra lia 1981,  

reż. Ge orge Mil ler, wyk.: Mel Gib son, Bruce 
Spence, Mi chael Pre ston, Ver non Wells

 2.05 No ta cje – cykl do ku men talny, Pol ska 2008
 2.20 Au to strada do nieba (97) – oby cz., USA 1988

28 MAJA
CZWARTEK

TVP 1

6.05 M jak mi łość (800, 801) 8.00 Py ta nie na śnia da nie 
11.10 Barwy szczę ścia (1298) 11.45 Na do bre i na złe (543) 
12.50 Na sy gnale 3 (5) 13.25 Dzięki Bogu już week end 
14.20 Woj ciech Cej row ski – boso przez świat 14.50 Li-
cen cja na wy cho wa nie (42) 15.25 Ro dzinka.pl (83) 16.00 
Pa no rama kraj 16.20 Po goda 16.30 Na do bre i  na złe 
(601) – serial oby cza jowy, Pol ska 2015 17.30 Sz tuka co-
dzien no ści – serial do ku men talny, Wielka Bry ta nia 2013 
18.00 Pa no rama 18.50 Je den z dzie się ciu 19.25 Barwy 
szczę ścia (1298) – serial oby cza jowy, Pol ska 2015

20.05 Barwy szczę ścia (1299) – oby cz., Pol ska 2015
20.40 Sta ży ści – ko me dia, USA 2013, reż. Shawn Levy, 

wyk.: Vince Vau ghn, Owen Wil son, Rose Byrne
22.50 Ko cham kino: Raj: Na dzieja – dra mat 

oby cza jowy, Au stria/Fran cja/Niemcy 2013, wyk.: 
Me la nie Lenz, Ve rena Leh bauer, Jo seph Lo renz

 0.30 Ja cię ko cham, a ty śpisz – ko me dia 
ro man tyczna, USA 1995, wyk.: San dra Bul lock

 2.25 Raj: Na dzieja – dra mat oby cza jowy, Au stria/
Fran cja/Niemcy 2013, wyk.: Me la nie Lenz

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z  Pol sat News 8.00 Trudne sprawy 
(233) 9.00 Ma la now ski i  part ne rzy (258, 259) 10.00 
Dzień, który zmie nił moje ży cie (35) 11.00 Dla czego ja? 
(471) 12.00 Pie lę gniarki (19) 13.00 Trudne sprawy (234) 
14.00 Pierw sza mi łość (2111) 14.45 Dzień, który zmie nił 
moje ży cie (36) 15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 16.15 
In ter wen cja 16.30 Ma la now ski i part ne rzy (343) 17.00 
Dla czego ja? (521) 18.00 Pierw sza mi łość (2112) 18.50 
Wy da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat we dług 
Kiep skich (268) – serial ko me diowy, Pol ska 2007

20.05 Ti ta nic – dra mat ka ta stro ficzny, USA 1997,  
reż. Ja mes Ca me ron, wyk.: Le onardo Di Ca prio, 
Kate Win slet, Billy Zane, Ka thy Ba tes

  Pochodząca z wyższych sfer Rose poznaje na 
pokładzie słynnego liniowca artystę Jacka. 
Podczas rejsu dochodzi do tragedii.

 0.30 Na ta lee Hol lo way – dra mat bio gra ficzny, USA 
2009, reż. Mi kael Sa lo mon, wyk.: Tracy Pol lan, 
Grant Show, Ca the rine Dent, Amy Gu me nick

 2.25 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 Ugo to wani (63) 8.00 
Dzień do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje (2) 12.00 
Sz koła (139) 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 (140) 
–  serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 16.00 Ro z- 
mowy w toku 17.00 Ukryta prawda (54) – serial pa ra-
do ku men talny, Pol ska 2012 18.00 Sz pi tal (25) –  serial 
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 (2077) – oby cz., Pol ska 2014-2015
20.50 Ugo to wani (64-ost.) – pr. ku li narno-roz ryw k.
21.30 Ku chenne re wo lu cje (13-ost.): Olsz ty nek, 

Zie lar nia – pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015
22.30 Vinci – ko me dia kry mi nalna, Pol ska 2004, reż. 

Ju liusz Ma chul ski, wyk.: Ro bert Więc kie wicz, 
Bo rys Szyc, Ka milla Baar, Jan Ma chul ski

 0.45 Su per wi zjer – ma ga zyn re por te rów
 1.20 Odlo towy ogród (12) – ma ga zyn po rad ni kowy
 1.55 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

TVN

7.00 For muła 1: GP Mo nako 9.10 Siat kówka męż czyzn: 
Liga Świa towa: Fin lan dia –  Bel gia 11.20 Piłka nożna: 
Liga an giel ska: Chel sea Lon dyn – Sun der land AFC 13.30 
Żu żel: Liga an giel ska: Swin don Ro bins – Co ven try Bees 
15.30 Pun cher 16.30 Siatkówka kobiet: Turniej towarzy-
ski w Montreux – mecz: Niemcy – Japonia 19.00 Siat-
kówka męż czyzn: Liga Świa towa – mecz fazy gru po wej: 
Pol ska –  Ro sja 23.00 Boks: Walka o mistrzowski pas 
federacji WBC World w Moskwie 1.00 Pol ska 2016

POLSAT SPORT

7.20 Zie mio mo rze (1/2) – film fan tasy, USA 2004 9.15 TV 
oka zje 12.00 Zie mio mo rze (2-ost.) – film fan tasy, USA 
2004 13.50 Świat we dług Bun dych (24, 25) 15.00 Taj niak 
z klasą – ko me dia sen sa cyjna, USA 2005 16.55 Nieu stra-
szeni bra cia Grimm – film fan tasy, USA/Cze chy/Wielka 
Bry ta nia 2005 19.20 TV oka zje 20.00 Świat we dług 
Bun dych (26, 1) 21.15 Krzyk 4 – hor ror, USA 2011 23.30 
Si lver Hawk – film sen sa cyjny, Hong kong 2004 1.35 Ta-
niec Wik to rii – dra mat oby cza jowy, Hisz pa nia 2009

FILMBOX

7.20 Te le za kupy 7.35 La tar nicy.pl 8.00 Wia do mo ści 8.15 
Po li tyka przy ka wie 8.35 Te le za kupy 8.55 Jaka to me lo-
dia? 9.25 Klan (2766) 9.55 Ran czo 3 (27) 10.55 Wspa niałe 
stu le cie (148) 12.00 Wia do mo ści 12.10 Agro biz nes 12.30 
Smaki pol skie 12.40 Jeść z  tra dy cją 12.45 Prze pis dnia 
12.55 Miesz kańcy afry kań skiej za toki 13.55 Au to strada do 
nieba (98) 15.00 Wia do mo ści 15.20 Okrasa ła mie prze-
pisy 15.50 Wspa niałe stu le cie (149) 17.00 Te le express 
17.25 Jaka to me lo dia? 17.55 Klan (2767) 18.30 Świat się 
kręci 19.15 Prze pis dnia 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.30 Oj ciec Ma te usz 13 (171) – kry m., Pol ska 2015
21.25 Sprawa dla re por tera – ma ga zyn in ter wen cyjny
22.20 Oglą daj z An drze jem Fi dy kiem: Sek su alna 

nie wol nica – film do ku men talny, USA 2012
23.30 W gar ni tu rach (12) – serial oby cza jowy, USA 2011
 0.25 Rzeka (6) – serial sen sa cyjny, USA 2012, reż. 

Mi chelle Ma cLa ren, wyk.: Bruce Gre en wood,  
Joe An der son, Le slie Hope, Elo ise Mum ford

 1.15 Na sza ar mia.pl – ma ga zyn, Pol ska
 1.40 Sprawa dla re por tera – ma ga zyn in ter wen cyjny
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22 MAJA
PIĄTEK
TVP 1

7.05 M jak mi łość (797) 8.00 Py ta nie na śnia da nie 11.00 
Barwy szczę ścia (1295) 11.35 Na do bre i na złe (539) 12.35 
Na sy gnale 3 (1/26) 13.15 Po staw na mi lion 14.10 Święta 
z są siedz twa. Jo anna Be retta Molla 14.55 Au dy cje ko mi-
te tów wy bor czych 15.05 „Ja to mam szczę ście!” – ulu-
bione ske cze (25) 15.25 Ro dzinka.pl (80) 16.00 
Pa no rama kraj 16.15 Po goda 16.25 WOK –  Wszystko 
o Kul tu rze 16.30 18. Fe sti wal Ka ba retu Ko sza lin 2012 „Spa 
Ko sza lin” 17.45 WOK – Wszystko o Kul tu rze 18.00 Pa no-
rama 18.50 Je den z dzie się ciu 19.25 Ko cham kino

20.10 O mnie się nie martw 2 (11) – ko m., Pol ska
21.05 Ro dzinka.pl (151, 152) – ko m., Pol ska 2015
22.15 La ta jący Klub 2, czyli wie czór ka ba re towy (11) 

– pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015
23.45 Van Hel sing – hor ror SF, USA/Cze chy 2004, reż. 

Ste phen Som mers, wyk.: Hugh Jack man, Kate 
Bec kin sale, Ri chard Ro xburgh, Shu ler Hen sley

 2.05 Straż nik – film sen sa cyjny, USA 2006, 
wyk.: Mi chael Do uglas, Kie fer Su ther land

 4.00 Her ku les 2 (36) – przy g., USA/Nowa Ze lan dia

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z  Pol sat News 8.00 Trudne sprawy 
(229) 9.00 Ma la now ski i  part ne rzy (250, 251) 10.00 
Dzień, który zmie nił moje ży cie (31) 11.00 Dla czego ja? 
(467) 12.00 Pie lę gniarki (15) 13.00 Trudne sprawy (230) 
14.00 Pierw sza mi łość (2107) 14.45 Dzień, który zmie-
nił moje ży cie (32) 15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 
16.15 In ter wen cja 16.30 Ma la now ski i  part ne rzy (337) 
17.00 Dla czego ja? (517) 18.00 Pierw sza mi łość (2108) 
18.50 Wy da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat 
we dług Kiep skich (264) – serial ko m., Pol ska 2007

20.05 Dan cing with the Stars. Ta niec z gwiaz dami 3 
(11) – pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015

  Finał emocjonujących zmagań na parkiecie. 
Do ostatecznego starcia o Kryształową Kulę 
i 150 tysięcy złotych przystępują dwie pary.

22.25 2012 – film ka ta stro ficzny, USA/Ka nada 2009, 
wyk.: John Cu sack, Amanda Peet

 1.30 Tylko mu zyka. Must be the mu sic 9 (9) 
– pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015

 3.30 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 Ugo to wani (60) 8.00 
Dzień do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje 12.00 
Sz koła (135) 13.00 Sz pi tal (363) – serial pa ra do ku men-
talny, Pol ska 2015 14.00 Ukryta prawda (484) – serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 15.00 Sz koła (136) 
–  serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 16.00 Ro-
zmowy w toku 17.00 Ukryta prawda (485) – serial pa ra-
do ku men talny, Pol ska 2015 18.00 Sz pi tal (364) – serial 
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 Thor: Mroczny świat 
– film przygodowy, USA 2013, reż. Alan Taylor, 
wyk. Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom 
Hiddleston, Anthony Hopkins

22.30 Mil cze nie owiec – thril ler, USA 1991, reż. 
Jo na than Demme, wyk.: An thony Hop kins, 
Jo die Fo ster, Scott Glenn, An thony He ald

 0.55 Kuba Wo je wódzki (25) – talk-show
 1.55 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów
 2.10 Se krety ma gii – pro gram roz ryw kowy, Pol ska

TVN

7.00 Piłka ręczna męż czyzn: PGNiG Su per liga 9.10 Pol-
ska 2016 11.00 For muła 1: Grand Prix Mo nako 13.10 Piłka 
nożna: Liga an giel ska: West Brom wich Al bion – Chel sea 
Lon dyn 15.20 Atleci 15.50 Boks: Gala w  Inow ro cła wiu: 
Da mian Jo nak –  Ay oub Ne fzi 17.30 Piłka ręczna męż-
czyzn: PGNiG Su per liga: Or len Wi sła Płock – VIVE Tau ron 
Kielce 20.30 Sporty walki: KSW 27: Cage Time 22.30 
Boks: Gala w  Inow ro cła wiu –  waga su per pół śred nia: 
Da mian Jo nak – Ay oub Ne fzi 24.00 KSW 31 News 

POLSAT SPORT

8.00 Syn smoka (2-ost.) – film przy go dowy, USA 2006 
9.55 TV oka zje 12.40 Wszystko, czego pra gniesz – ko-
me dia ro man tyczna, USA 2005 14.40 Świat we dług 
Bun dych (16, 17) 15.45 Taxi 3 –  ko me dia sen sa cyjna, 
Fran cja 2003 17.40 Mi strzyni kie row nicy – oby cz., USA 
2008 19.20 TV oka zje 20.00 Świat we dług Bun dych 
(18, 19) 21.15 Kr wawy ring –  dra mat sen sa cyjny, USA 
2008 23.10 An thony Zim mer – thril ler, Fran cja 2005 1.00 
Lon dyń ski bul war – kry m., USA/Wielka Bry ta nia 2010 

FILMBOX

7.35 Latarnicy.pl 8.00 Wia do mo ści 8.15 Po li tyka przy 
ka wie 8.35 Te le za kupy 8.55 Jaka to me lo dia? 9.25 Klan 
(2762) 9.55 Ran czo 2 (23) 10.55 Wspa niałe stu le cie (144) 
12.00 Wia do mo ści 12.10 Agro biz nes 12.40 Prze pis dnia 
12.50 Del finy. Uroda i mą drość 13.55 Au to strada do nie-
ba (94) 15.00 Wia do mo ści 15.20 Polskie zwierzęta w nie-
bezpieczeństwie (4) 15.40 Wspa niałe stu le cie (145) 
16.35 Au dy cje ko mi te tów wy bor czych 17.00 Te le express 
17.25 Jaka to me lo dia? 17.55 Klan (2763) 18.30 Świat się 
kręci 19.15 Prze pis dnia 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.15 Po goda dla kie row ców
20.25 Ami nata – siła mi ło ści (3) – ko stiu m., Ka nada
21.20 We eken dowy hit Je dynki: Au tor widmo 

– thril ler, Fran cja/Niemcy/Wielka Bry ta nia 2010, 
reż. Ro man Po lań ski, wyk.: Ewan McGre gor, 
Pierce Bro snan, Kim Cat trall, Oli via Wil liams

23.35 Głową w mur (2) – serial kry mi nalny, USA 2011
 0.30 Ko me dia ro man tyczna – ko me dia, USA/

Szwaj ca ria 2006, wyk.: Aly son Han ni gan
 1.55 W gar ni tu rach (11) – serial oby cza jowy, USA 2011

23 MAJA
SOBOTA

TVP 1

6.00 Świat się kręci (3-ost.) 7.05  M jak mi łość (1144) 
8.00 Py ta nie na śnia da nie 10.50 Pro gram do czy ta nia 
(21) 11.05 Kul tura, głup cze 11.45 Przy gar nij mnie (8) 
12.45 Ka ba re towe hity 2013 (10) 13.30 Sz tuka ży cia 
14.00 Fa mi liada 14.35 Ro dzinka.pl (151) 15.15 O mnie się 
nie martw 2 (11) – serial ko me diowy, Pol ska 2015 16.10 
WOK – Wszystko o Kul tu rze 16.20 Pa ra nie nor malni To-
ni ght 17.05 Słowo na nie dzielę 17.15 Na sy gnale 3 (8) 
17.45 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 Książę Per sji: Pia ski czasu – film przy go dowy, 
USA 2010, reż. Mike Ne well, wyk.: Jake 
Gyl len haal, Gemma Ar ter ton, Ben King sley

22.10 Straż nik – film sen sa cyjny, USA 2006, reż. 
Clark John son, wyk.: Mi chael Do uglas, Kie fer 
Su ther land, Eva Lon go ria, Mar tin Do no van

 0.10 Ge ne ra cja C.K.O.D. – film do k., Pol ska 2004
 1.15 WOK – Wszystko o Kul tu rze – ma ga zyn
 1.40 Pho enix – thril ler, USA 1998, reż. Danny Can non, 

wyk.: An thony La Pa glia, Da niel Bal dwin

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z Pol sat News 7.45 Sówka 7.55 Gar-
field Show 8.45 Sco oby-Doo i śnieżny stwór – film ani-
mo wany, USA 2007 10.15 Ewa go tuje (247) 10.45 Nasz 
nowy dom (46) 11.45 Top Chef 4 (12) 13.15 Zwie rzak 
– ko me dia, USA 2001 14.45 Dzień, który zmie nił moje 
ży cie (111) – serial pa ra do ku m., Pol ska 2015 15.45 Trud-
ne sprawy (501) 16.45 Dla czego ja? (608) 17.45 Sło iki 
(12) – serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2014-2015 18.50 
Wy da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat we dług 
Kiep skich (265) – serial ko me diowy, Pol ska 2007

20.05 Rio – film ani m., USA 2011, reż. Car los Sal danha
22.10 Step Up 4 – film mu zyczny, USA 2012, reż. Scott 

Speer, wyk.: Adam G. Se vani, Ka th ryn 
McCor mick, Ryan Gu zman, Jor dana De Paula

  Pasją pochodzącej z zamożnej rodziny Emily 
jest taniec. Wkrótce dziewczyna zakochuje się 
w biednym, ale utalentowanym Seanie.

 0.15 Dan cing with the Stars. Ta niec z gwiaz dami 3 
(11) – pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015

 2.30 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

7.55 Efekt Do mina (6) –  serial do ku men talny, Pol ska 
2015 8.30 Dzień do bry TVN – ma ga zyn 11.00 Na Wspól-
nej (2070-2073) – serial oby cza jowy, Pol ska 2014-2015 
12.45 Nie rób scen (12) – serial ko me diowy, Pol ska 2015 
13.20 You can dance – po pro stu tańcz (12) – pro gram 
roz ryw kowy 15.05 Pro ject Run way (12) –  re ality show 
16.05 Mamy Cię! (12) –  pro gram roz ryw kowy 17.25 
Odlo towy ogród (12) – ma ga zyn 18.00 Ku chenne re wo-
lu cje (12) –  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 Dziew czyna mo ich kosz ma rów – ko me dia 
ro man tyczna, USA 2007, reż. Bobby Far relly, 
Pe ter Far relly, wyk.: Ben Stil ler, Ma lin Aker man, 
Mi chelle Mo na ghan, Jerry Stil ler

22.30 Dyk ta tor – ko me dia, USA 2012, wyk.: Sa cha 
Ba ron Co hen, Ben King sley, Me gan Fox

 0.10 Kochaj i tańcz – komedia romantyczna, Polska 
2008, reż. Bruce Parramore, wyk. Izabella Miko, 
Mateusz Damięcki, Katarzyna Figura

 2.45 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

TVN

7.00 For muła 1: Grand Prix Mo nako 8.40 Boks 11.00 For-
muła 1: Grand Prix Mo nako 12.00 Sporty walki: KSW 30: 
Ge ne sis 13.00 For muła 1: Grand Prix Mo nako 15.40 For-
muła GP2: Grand Prix Mo nako – 1. wy ścig 17.00 Sporty 
walki: KSW 29: Re load 19.00 Sporty walki: KSW 31 – stu-
dio 20.30 Boks: Pol sat Bo xing Ni ght w Gdań sku 21.30 
Boks: Walka o pas fe de ra cji IBF In ter na tio nal w Kra ko-
wie: To masz Ada mek – Ar tur Sz pilka 22.30 Boks: Walka 
o mi strzow ski pas fe de ra cji WBC World w Mo skwie 

POLSAT SPORT

7.40 Ro zbit ko wie –  ko me dia ro man tyczna, USA 2005 
9.30 Lucky Luke – we stern ko me diowy, Fran cja/Ar gen-
tyna 2009 11.40 Taj niak z klasą – ko me dia sen sa cyjna, 
USA 2005 13.35 Ro bin son Cru soe – dra mat przy go dowy, 
USA 1997 15.30 Król wo jow ni ków – film sen sa cyjny, Ja-
po nia/Taj wan/Niemcy/Ka nada/USA/Wielka Bry ta nia 
2010 17.25 Zie mio mo rze (1, 2-ost.) –  film fan tasy, USA 
2004 21.15 Kłam stwo – hor ror, USA 2005 23.10 Nieu stra-
szony – film sen sa cyjny, Chiny/Hong kong/USA 2006

FILMBOX

5.05 Zmien nicy (4) 6.10 Ek spres Mi ło sier dzia (3) 6.35 
Peł no sprawni 6.55 Las bli żej nas (67) 7.20 Dzień do bry 
w so botę 8.00 Rok w ogro dzie 8.25 Na sza ar mia.pl 8.55 
Jaka to me lo dia? 9.35 Cz te rej pan cerni i pies (19) 10.40 
We eken dowy ma ga zyn fil mowy 11.05 Jak to działa? 
(88) 11.40 Wia do mo ści na ukowe 11.55 Seks z in ter netu 
– dra mat oby cza jowy, USA 2005 13.25 Po dróż ży cia (7) 
14.05 Okrasa ła mie prze pisy 14.45 Serial 15.50 Down ton 
Ab bey 4 (2) 17.00 Te le express 17.35 Film fabularny 
19.30 Wia do mo ści, Sport

20.15 Lek ko atle tyka: The Co lor Run
20.25 Eu ro wi zyjna re wia gwiazd (3) – pr. roz ryw k.
21.00 Kon kurs Pio senki Eu ro wi zji 

– Wie deń 2015 – fi nał – kon cert
 0.45 Oszu stwo (11-ost.) – serial sen sa cyjny, USA 2013
 1.40 Au tor widmo – thril ler, Fran cja/Niemcy/Wielka 

Bry ta nia 2010, reż. Ro man Po lań ski, wyk.: Ewan 
McGre gor, Pierce Bro snan, Kim Cat trall

 3.55 Down ton Ab bey 4 (2) – od ci nek spe cjalny 
se rialu ko stiu mo wego, Wielka Bry ta nia/USA

Autor widmo

Złodziej Cuma (Robert Więc-
kiewicz) wychodzi z więzienia. 
Paser Gruby zleca mu kradzież 
„Damy z łasiczką” Leonarda 
da Vinci. Podczas akcji Cuma 
potrzebuje pomocy byłego 
wspólnika Juliana. Nie wie, że 
ten porzucił złodziejski fach 
i jest teraz policjantem.
 czwartek, 22.30, TVN

KOMEDIA KRYMINALNA

Vinci
Nowy Jork. Pisarz Eddie Morra 
(Bradley Cooper) ma problem 
z napisaniem książki, porzuca 
go również partnerka Lindy 
(Abbie Cornish). Pewnego dnia 
mężczyzna przyjmuje ekspe-
rymentalny narkotyk, który 
zmienia go w geniusza. Cena 
okazuje się jednak wysoka. 
 wtorek, 20.05, POLSAT

THRILLER

Jestem Bogiem

KONCERT

Konkurs Piosenki 
Eurowizji...
Na scenie w Wiener Stadthalle 
rywalizować będzie dwudzie-
stu siedmiu reprezentantów 
różnych państw. Swoją pio-
senkę wykona m.in. wokalistka 
z Hiszpanii – Edurne.
 sobota, 21.00, TVP 1

DOKUMENT

Polański: 
Poszukiwany...
Kulisy historii, która sprawiła, 
że jeden z najważniejszych 
reżyserów fi lmowych stał 
się przestępcą, uciekającym 
przed amerykańskim wymia-
rem sprawiedliwości.
 poniedziałek, 22.55, TVP 2

PRZYGODOWY

Książę Persji: 
Piaski czasu
Dastan (Jake Gyllenhaal), 
przybrany syn króla Szara-
mana, zostaje niesłusznie 
oskarżony o zabójstwo 
ojczyma. Musi uciekać, żeby 
oczyścić się z zarzutów.
 sobota, 20.05, TVP 2

KOMEDIA ROMANT.

Zakochani 
w Rzymie
Mozaika historii rozgry-
wających się w plenerach 
włoskiej stolicy. Student Jack 
(Jesse Eisenberg) zakochuje 
się w Monice (Ellen Page), 
koleżance swojej dziewczyny.
 niedziela, 22.50, TVP 1

Papuga Blu mieszka ze swoją 
właścicielką Lindą w Minneso-
cie. Oboje myślą, że ptak jest 
ostatnim przedstawicielem 
gatunku. Okazuje się jednak, że 
w Rio de Janeiro żyje samiczka 
Jewel. Blu i jego pani ruszają 
w pełną przygód podróż.
 sobota, 20.05, POLSAT

ANIMOWANY

Rio
Na Stadionie Narodowym 
w Warszawie naprzeciw 
siebie staną dwie najlepsze 
drużyny rozgrywek. Być może 
o trofeum walczyć będzie 
ubiegłoroczny zwycięzca Ligi 
Europy, Sevilla. Szanse na 
triumf ma też SSC Napoli.
 środa, 20.35, TVP 1

SPORT

Liga Europy

HIT TYGODNIA

Młody pisarz rozpoczyna pracę nad książką 
dotyczącą życia znanego polityka. Zostaje 
uwikłany w niezwykle groźną rozgrywkę.

Wydawnictwo poszukuje osoby, która spisze 
biografi ę byłego premiera Wielkiej Brytanii 
Adama Langa (Pierce Brosnan). Zlecenie 
to otrzymuje młody ghostwriter (Ewan 
McGregor), czyli pisarz, który za pieniądze 
tworzy dla innych. Jest to dla niego życiowa 
szansa, ale od samego początku sprawy nie 
układają się po jego myśli. Na początku 
dowiaduje się, że jego poprzednik Michael 
McAra zginął w tajemniczych okolicznościach. 
W nadmorskiej rezydencji premiera pisarz 
poznaje sekretarkę Langa, Amelię Bly (Kim 
Cattrall), i jego żonę Ruth (Olivia Williams). 
Kobiety wyraźnie rywalizują o względy 
polityka. Wkrótce w mediach wybucha 
skandal dotyczący byłego premiera. Zostaje 
on oskarżony o to, że w czasie swoich rządów 
zezwolił na przekazanie do USA i torturowanie 
osób podejrzanych o terroryzm. Pisarz, który 
zostaje zakwaterowany w tym samym pokoju 
co McAra, znajduje kopertę z informacjami 
dotyczącymi przeszłości Langa. Rozpoczyna 
śledztwo, narażając się na niebezpieczeństwo.

„The Ghost Writer” – THRILLER
– Francja/Niemcy/Wielka Brytania 2010, reż.: Roman Polański, wyst.: Ewan McGregor, 
Pierce Brosnan, Kim Cattrall, Olivia Williams, Jon Bernthal, Tim Preece, James Belushi, 
Timothy Hutton, Anna Botting, Yvonne Tomlinson, Milton Welsh, Alister Mazzotti, Tim 
Faraday, Kate Copeland, Soogi Kang, Lee Hong Thay i inni, 135 min
 PIĄTEK, 21.20, TVP 1
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24 MAJA
NIEDZIELA

TVP 1

6.10 100% na tury (7) 6.40 M jak mi łość (1145) 7.40 Barwy 
szczę ścia (1292-1295) 9.50 Ro dzinne oglą da nie: Słod kie 
ma leń stwa (5) 10.45 Woj ciech Cej row ski –  boso przez 
świat 11.15 Ma kło wicz w po dróży 11.50 Gwiazdy w po łu-
dnie: Książę Per sji: Pia ski czasu – film przy go dowy, USA 
2010, wyk.: Jake Gyl len haal, Gemma Ar ter ton 14.00 Fa-
mi liada 14.35 Ro dzinka.pl (152) 15.15 Kabaret Moralnego 
Niepokoju – „Galaktikos” 16.25 Na do bre i na złe (600) 
– serial oby cza jowy, Pol ska 2015 17.25 Na sy gnale 3 (9) 
18.00 Pa no rama 18.55 Przy gar nij mnie (9)

20.05 Ka ba re towa scena Dwójki: Ka ba ret Limo 
– ostat nie po że gna nie (1) – pr. roz ryw kowy

21.10 Krew z krwi 2 (7) – serial sen s., Pol ska 2015
22.00 Pa ra nie nor malni To ni ght (3) – pr. roz ryw kowy
22.55 Stu dio Te atralne Dwójki: Miss HIV – sztuka 

Ma cieja Ko wa lew skiego, Pol ska 2015, wyk.: 
Do rota Ko lak, Olga Bo łądź, Anna Próch niak

 0.10 Pho enix – thril ler, USA 1998, reż. Danny Can non, 
wyk.: An thony La Pa glia, Da niel Bal dwin

 2.10 De cy du jąca gra – thril ler, Niemcy/Ka nada/USA

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z  Pol sat News 7.45 Go ofy w  col-
lege’u  –  film ani mo wany, USA/Au stra lia 2000 9.35 
Aloha, Sco oby-Doo! – film ani mo wany, USA 2005 11.00 
Rio – film ani mo wany, USA 2011, reż. Carlos Saldanha 
13.05 Step Up 4 – film mu zyczny, USA 2012, wyk.: Adam 
G. Se vani, Ka th ryn McCor mick 15.15 Pla neta małp – film 
SF, USA 2001, wyk.: Mark Wahl berg, Tim Roth 17.45 
Nasz nowy dom (14) – reality show, Polska 18.50 Wy-
da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Pań stwo w  pań-
stwie – program publicystyczny

20.05 Tylko mu zyka. Must be the mu sic 9 (10) 
– pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015

22.15 Krzy żowy ogień  
– film sen sa cyjny, USA 2011, reż. Er nie 
Bar ba rash, wyk.: Jean-Claude Van Damme, 
Scott Ad kins, Ivan Kaye, Va len tin Te odo siu

 0.20 Zdrady (63) – serial pa ra do ku men talny, Pol ska 
2015, wyk.: Da mian Rab stajn, Ka ro lina Ka spe rek

 1.25 Ma ga zyn spor towy
 3.25 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

7.55 Maja w ogro dzie (21) 8.25 Aka de mia ogrod nika (21) 
8.30 Dzień do bry TVN 11.00 Efekt Do mina (7) 11.30 Co 
za ty dzień 12.00 Prawo Agaty (12) – serial oby cza jowy, 
Pol ska 2015 13.00 Pan nia nia –  ko me dia, USA 1993, 
wyk.: Hulk Ho gan, Au stin Pen dle ton 14.55 Thor: Mrocz-
ny świat – film przygodowy, USA 2013, wyk. Chris Hem-
sworth, Natalie Portman 17.00 Ugo to wani (15) 
– pro gram ku li narno-roz ryw kowy 18.00 Pie kielny ho-
tel (10) – 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 Mamy Cię! (13) – pro gram roz ryw kowy, Pol ska
21.20 Nie rób scen (13-ost.) – ko m., Pol ska 2015
21.50 Mąż czy nie mąż (13-ost.) – ko m., Pol ska 2015
22.25 Na ję zy kach (13) – ma ga zyn, Pol ska 2015
23.25 Pa ra nor mal Ac ti vity 4 – hor ror, USA 2012, reż. 

Henry Jo ost, Ariel Schul man, wyk.: Ka th ryn 
New ton, Ka tie Fe ather ston, Spra gue Gray den

 1.10 Ku chenne re wo lu cje (12): El bląg, Fi garo 
– pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015

 2.10 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

TVN

9.00 Boks: Walka o pas fe de ra cji WBC World w Mo skwie 
10.00 Boks: Gala w No wym Jorku: Ar tur Sz pilka – Bry-
ant Jen nings 11.00 Cafe Fut bol 12.30 Atleci 13.00 For-
muła 1: Grand Prix Mo nako 17.00 Piłka ręczna męż czyzn: 
PGNiG Su per liga: VIVE Tau ron Kielce – Or len Wi sła Płock 
19.40 Sporty walki: KSW 30: Ge ne sis 20.40 Boks: Pol sat 
Bo xing Ni ght w Gdań sku: An drzej Go łota – Prze my sław 
Sa leta 22.50 Boks: Walka o  pas fe de ra cji WBC w  Chi-
cago: Krzysz tof Wło dar czyk – Gia cobbe Fra go meni 

POLSAT SPORT

6.15 TV oka zje 9.30 Zie mio mo rze (1, 2-ost.) – film fan-
tasy, USA 2004 13.15 Mi strzyni kie row nicy – oby cz., USA 
2008 15.00 Next – thril ler SF, USA 2007 17.00 Nieu stra-
szeni bra cia Grimm –  film fan tasy, USA/Cze chy/Wielka 
Bry ta nia 2005 19.20 Si lver Hawk – sen s., Hong kong 2004 
21.15 Ta niec Wik to rii –  dra mat oby cz., Hisz pa nia 2009 
23.55 W od we cie za śmierć – thril ler, USA 2010 1.55 Zem-
sta po śmierci – hor ror, USA/Nowa Ze lan dia 2007 3.30 
Skan dal – Mia sto grze chu – film ero tyczny, USA 1999 

FILMBOX

7.00 Tran smi sja mszy świę tej 8.00 Ty dzień 8.25 Ma ga-
zyn Ligi Mi strzów 9.00 Ziarno 9.30 Nela Mała Re por terka 
9.50 Pięk niej sza Pol ska w  Unii Eu ro pej skiej (24) 10.25 
Australia. Opowieść o ewolucji 11.25 Droga do zdro wia. 
Ma ga zyn bie ga cza 11.40 Mię dzy zie mią a nie bem 12.00 
Re gina Co eli 12.10 Mię dzy zie mią a nie bem 12.55 Małpy 
bez ta jem nic (3-ost.) 14.00 Ty grysy mu rawy – ko me dia, 
USA 2005 15.45 Córka ka pi tana (3) 17.00 Te le express 
17.30 Ojciec Mateusz 9 (110) 18.30 Jaka to me lo dia? 19.20 
Wia do mo ści na ukowe 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.20 Eurowizja – koncert
20.55 Wieczór wyborczy – program publicystyczny
21.55 Ran czo 9 (115) – serial oby cza jowy, Pol ska 2015
22.50 Za ko chana Je dynka: Za ko chani w Rzy mie 

– ko me dia ro man tyczna, USA/Wło chy/Hisz pa nia 
2012, wyk.: Jesse Ei sen berg, Ro berto Be ni gni

 0.50 Nie bez pieczna pięk ność – dra mat ko stiu mowy, 
USA 1998, wyk.: Ca the rine McCor mack

 2.50 De ka log 1 – dra mat psy cho lo giczny, Pol ska 
1988, wyk.: Hen ryk Ba ra now ski, Woj ciech Klata

25 MAJA
PONIEDZIAŁEK

TVP 1

7.05 M jak mi łość (798) 8.00 Py ta nie na śnia da nie 11.10 
Barwy szczę ścia (1295) 11.45 Na do bre i  na złe (540) 
– serial oby cza jowy, Pol ska 2013 12.45 Na sy gnale 3 (2) 
13.25 Su pe rPaKA, czyli Ka ba re ton 30-le cia (2) 14.20 
Woj ciech Cej row ski – boso przez świat 14.50 Li cen cja na 
wy cho wa nie (39) 15.25 Re por ter pol ski 16.00 Pa no rama 
kraj 16.25 Po goda 16.35 O mnie się nie martw 2 (11) 17.30 
Sz tuka co dzien no ści 18.00 Pa no rama 18.35 Że glar stwo: 
Że glar skie po je dynki Lan ge nar gen 18.43 Po goda 18.50 
Je den z dzie się ciu 19.25 Barwy szczę ścia (1295)

20.05 Barwy szczę ścia (1296) – oby cz., Pol ska 2015
20.40 M jak mi łość (1146) – serial oby cz., Pol ska 2015
21.40 Ku lisy se rialu „M jak mi łość”
21.50 To masz Lis na żywo – talk-show
22.55 Po lań ski: Po szu ki wany i po żą dany – film 

do ku men talny, Wielka Bry ta nia/USA 2008
 0.45 De cy du jąca gra – thril ler, Niemcy/Ka nada/USA 

2006, reż. Andy Cheng, wyk.: Cuba Go oding Jr., 
An gie Har mon, Ja mes Wo ods, Burt Rey nolds

 2.30 Ofi ce ro wie (4) – serial sen sa cyjny, Pol ska 2006

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z  Pol sat News 8.00 Trudne sprawy 
(237) 9.00 Ma la now ski i  part ne rzy (252, 253) 10.00 
Dzień, który zmie nił moje ży cie (32) 11.00 Dla czego ja? 
(468) 12.00 Pie lę gniarki (16) 13.00 Trudne sprawy (231) 
14.00 Pierw sza mi łość (2108) 14.45 Dzień, który zmie-
nił moje ży cie (33) 15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 
16.15 In ter wen cja 16.30 Ma la now ski i part ne rzy (340) 
17.00 Dla czego ja? (518) 18.00 Pierw sza mi łość (2109) 
18.50 Wy da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat 
we dług Kiep skich (266) – serial ko m., Pol ska 2007

20.10 Me ga hit: John Rambo – film sen sa cyjny,  
USA/Niemcy 2008, reż. Sy lve ster Stal lone, wyk.: 
Sy lve ster Stal lone, Ju lie Benz, Paul Schulze

22.00 127 go dzin – film przy go dowy, USA/Wielka 
Bry ta nia 2010, reż. Danny Boyle, wyk.: Ja mes 
Franco, Kate Mara, Am ber Tam blyn, Sean Bott

 0.00 Rów po larny – film SF, USA/Niemcy 2003, reż. 
Phil lip J. Roth, wyk.: Da vid Ke ith, Sim mone 
Mac kin non, Mark Shep pard, Sean Wha len

 2.00 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 Odlo towy ogród (12) 
8.00 Dzień do bry TVN 10.55 Pie kielny ho tel (10) 12.00 
Sz koła (136) 13.00 Sz pi tal (364) – serial pa ra do ku men-
talny, Pol ska 2015 14.00 Ukryta prawda (485) –  serial 
pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 15.00 Sz koła (137) – se-
rial pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 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 (2074) – oby cz., Pol ska 2014-2015
20.50 Ugo to wani (61) – pr. ku li narno-roz ryw kowy
21.30 You can dance – po pro stu tańcz (13) 

– pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015
23.20 The Fol lo wing (10) – serial kry m., USA 2013
 0.20 Ka mu flaż 3 (1) – serial sen sa cyjny, USA 2012
 1.20 Co za ty dzień – ma ga zyn in for ma cyjny
 1.50 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów
 2.10 Se krety ma gii – pro gram roz ryw kowy, Pol ska
 3.30 Ro zmowy w toku – talk-show

TVN

7.00 Pol ska 2016 9.10 Siat kówka męż czyzn: Liga Świa-
towa: Fin lan dia – Bel gia 11.20 Cafe Fut bol 13.00 Ko lar-
stwo gór skie: PŚ w No wym Mie ście na Mo ra wach 15.10 
Atleci 15.50 For muła 1: Grand Prix Mo nako 18.00 Piłka 
nożna: Liga an giel ska: Chel sea Lon dyn – Sun der land AFC 
20.00 Sporty walki: KSW 30: Ge ne sis – walki: Aslam bek 
Sa idov – Ra fał Moks; Bo rys Mań kow ski – Moh sen Ba hari 
22.10 Boks: Walka o  pas fe de ra cji IBF In ter na tio nal 
w Kra ko wie 0.20 Boks: Polsat Boxing Night w Gdańsku 

POLSAT SPORT

6.50 In fi nity – film oby cza jowy, USA 1996 9.20 TV oka-
zje 12.00 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 14.15 Świat we dług Bun dych (18, 19) 15.20 
Ro zbit ko wie –  ko me dia ro man tyczna, USA 2005 17.10 
Po dwodna ta jem nica –  film SF, Niemcy 2008 19.20  
TV oka zje 20.00 Świat we dług Bun dych (20, 21) 21.15 
Piękna –  dra mat oby cza jowy, Fran cja 2008 23.15  
Kr wawy ring – dra mat sen sa cyjny, USA 2008

FILMBOX

7.25 Te le za kupy 7.40 Pro gram pu bli cy styczny 8.00 
Wia do mo ści 8.10 Po li tyka przy ka wie 8.35 Jaka to me-
lo dia? 9.25 Klan (2763) 9.55 Ran czo 2 (24) 10.55 Wspa-
niałe stu le cie (145) 12.00 Wia do mo ści 12.10 Agro biz nes 
12.35 Jeść z tra dy cją 12.40 Prze pis dnia 12.50 BBC w Je-
dynce: Małpy bez ta jem nic (3-ost.) 13.55 Au to strada do 
nieba (95) 15.00 Wia do mo ści 15.20 Okrasa ła mie prze-
pisy 15.50 Wspa niałe stu le cie (146) 17.00 Te le express 
17.25 Jaka to me lo dia? 17.55 Klan (2764) 18.30 Świat się 
kręci 19.15 Prze pis dnia 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.25 Sen sa cje XX wieku: Astro log – pr. hi sto ryczny
21.25 Oto hi sto ria: Do przy ja ciół Mo skali  

– film do ku men talny, Pol ska 2015
22.25 Za ko chani w Rzy mie – ko me dia ro man tyczna, 

USA/Wło chy/Hisz pa nia 2012, reż. Wo ody Al len, 
wyk.: Jesse Ei sen berg, Ro berto Be ni gni

 0.25 Boża pod szewka (9) – serial oby cz., Pol ska 1997
 1.25 No ta cje – cykl do ku men talny, Pol ska 2012
 1.40 Po łud nie – pół noc – dra mat oby cza jowy, 

Pol ska 2006, wyk.: Agnieszka Gro chow ska

26 MAJA
WTOREK

TVP 1

6.35 12 kro ków 7.05 M jak mi łość (799) 8.00 Py ta nie na 
śnia da nie 11.10 Barwy szczę ścia (1296) 11.40 Na do bre 
i na złe (541) 12.45 Na sy gnale 3 (3) 13.20 Dzięki Bogu 
już week end 14.20 Woj ciech Cej row ski –  boso przez 
świat 14.50 Li cen cja na wy cho wa nie (40) 15.25 Ro-
dzinka.pl (81) 16.00 Pa no rama kraj 16.25 Po goda 
16.35  M jak mi łość (1146) –  oby cz., Pol ska 2015 17.30 
Sz tuka co dzien no ści –  serial do ku m., Wielka Bry ta nia 
2013 18.00 Pa no rama 18.50 Je den z  dzie się ciu 19.25 
Barwy szczę ścia (1296) – serial oby cza jowy, Pol ska 2015

20.05 Barwy szczę ścia (1297) – oby cz., Pol ska 2015
20.45 M jak mi łość (1147) – serial oby cz., Pol ska 2015
21.40 Ku lisy se rialu „M jak mi łość”
21.50 Ma ga zyn Ek spresu Re por te rów
22.55 Świat bez fik cji: Casa Blanca  

– film do ku men talny, Pol ska 2014
 0.00 Krew z krwi 2 (7) – serial sen s., Pol ska 2015
 0.55 Pi tBull 2 (9) – serial sen sa cyjny, Pol ska 2007
 1.55 Ma ga zyn Ek spresu Re por te rów
 2.55 Casa Blanca – film do ku men talny, Pol ska 2014

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z  Pol sat News 8.00 Trudne sprawy 
(231) 9.00 Ma la now ski i  part ne rzy (254, 255) 10.00 
Dzień, który zmie nił moje ży cie (33) 11.00 Dla czego ja? 
(469) 12.00 Pie lę gniarki (17) 13.00 Trudne sprawy (232) 
14.00 Pierw sza mi łość (2109) 14.45 Dzień, który zmie-
nił moje ży cie (34) 15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 
16.15 In ter wen cja 16.30 Ma la now ski i  part ne rzy (341) 
17.00 Dla czego ja? (519) 18.00 Pierw sza mi łość (2110) 
18.50 Wy da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat 
we dług Kiep skich (267) – serial ko m., Pol ska 2007

20.05 Me ga hit: Je stem Bo giem – thril ler, USA 2011, 
reż. Neil Bur ger, wyk.: Bra dley Co oper, Ro bert 
De Niro, Ab bie Cor nish, An drew Ho ward

22.15 Hanna – thril ler, USA/Wielka Bry ta nia/Niemcy 
2011, reż. Joe Wri ght, wyk.: Sa oirse Ro nan, Eric 
Bana, Cate Blan chett, Tom Hol lan der

 0.50 Zdo bycz – thril ler, USA/RPA 2007, reż. Dar rell 
Ro odt, wyk.: Brid get Moy na han, Pe ter Wel ler, 
Carly Schro eder, Ja mie Bar tlett

 2.55 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 Ugo to wani (61) 8.00 
Dzień do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje 12.00  
Sz koła (137) 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 (138) 
–  serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 16.00 Ro z- 
mowy w toku 17.00 Ukryta prawda (52) – serial pa ra-
do ku men talny, Pol ska 2012 18.00 Sz pi tal (23) –  serial 
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 (2075) – oby cz., Pol ska 2014-2015
20.50 Ugo to wani (62) – pr. ku li narno-roz ryw kowy
21.30 Prawo Agaty (13-ost.) – oby cz., Pol ska 2015
22.30 Kuba Wo je wódzki (26) – talk-show
23.30 Su per wi zjer – ma ga zyn re por te rów
 0.05 Mąż czy nie mąż (13-ost.) – ko m., Pol ska 2015
 0.35 Na ję zy kach (13-ost.) – ma ga zyn, Pol ska 2015
 1.35 Agenci NCIS: Los An ge les 2 (18) – sen s., USA 2011
 2.35 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów
 2.55 Se krety ma gii – pro gram roz ryw kowy, Pol ska

TVN

7.00 Cafe Fut bol 9.10 Piłka nożna: Liga an giel ska: Chel-
sea Lon dyn – Sun der land AFC 11.20 Raj dowe MŚ: Rajd 
Por tu ga lii 13.30 Siat kówka męż czyzn: Liga Świa towa: 
Fin lan dia – Bel gia 15.40 Atleci 16.40 Siat kówka ko biet: 
Tur niej to wa rzy ski w  Mon treux: Chiny –  Do mi ni kana 
18.30 Siat kówka ko biet: Tur niej to wa rzy ski w Mon treux: 
Wło chy – Niemcy 20.30 Żu żel: Liga an giel ska: Swin don 
Ro bins –  Co ven try Bees 22.40 Sporty walki: KSW 29: 
Reload 0.40 Boks: Gala Fi ght Exc lu sive Ni ght 6

POLSAT SPORT

7.20 Żona mo jego part nera –  ko me dia kry mi nalna, 
Fran cja 2005 9.20 TV oka zje 12.00 Za nim po wiesz 
„Tak!” – ko me dia ro man tyczna, USA 2009 13.50 Świat 
we dług Bun dych (20, 21) 15.00 Nia nia po trzebna od za-
raz –  film fa mi lijny, USA 2008 17.00 Ostatni le gion 
–  dra mat hi sto ryczny, Fran cja/Sło wa cja/Wielka Bry ta-
nia/Wło chy 2007 19.20 TV oka zje 20.00 Świat we dług 
Bun dych (22, 23) 21.15 Ulice we krwi – film sen sa cyjny, 
USA 2009 23.15 Kłam stwo – hor ror, USA 2005

FILMBOX

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 
8.55 Jaka to me lo dia? 9.25 Klan (2764) 9.55 Ran czo 2 
(25) 10.55 Wspa niałe stu le cie (146) 12.00 Wia do mo ści 
12.10 Agro biz nes 12.35 Jeść z tra dy cją 12.40 Prze pis dnia 
12.50 Pu stynne lwy 13.55 Au to strada do nieba (96) 15.00 
Wia do mo ści 15.20 Okrasa ła mie prze pisy 15.50 Wspa-
niałe stu le cie (147) 17.00 Te le express 17.25 Jaka to me lo-
dia? 17.55 Klan (2765) 18.30 Świat się kręci 19.15 Prze pis 
dnia 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.05 GOL – ma ga zyn pił kar ski
20.25 Jak roz pę ta łem II wojnę świa tową (1/3): 

Ucieczka – ko me dia, Pol ska 1969, reż. Ta de usz 
Ch mie lew ski, wyk.: Ma rian Ko ci niak, Wir gi liusz 
Gryń, Zdzi sław Kuź niar, Emil Ka re wicz

22.00 Agenci T.A.R.C.Z.Y. (10) – serial sen s., USA 2013
22.50 Mad Max 2 – film SF, Au stra lia 1981, reż. Ge orge 

Mil ler, wyk.: Mel Gib son, Bruce Spence
 0.30 Hi sto ria dla cie bie – pa mięć.pl – ma ga zyn
 0.45 Boża pod szewka (10, 11) – oby cz., Pol ska 1997

27 MAJA
ŚRODA
TVP 1

6.05 M jak mi łość (799, 800) 8.00 Py ta nie na śnia da nie 
11.10 Barwy szczę ścia (1297) 11.45 Na do bre i  na złe 
(542) 12.50 Na sy gnale 3 (4) 13.25 Hity ka ba retu (5) 
14.20 Woj ciech Cej row ski – boso przez świat 14.50 Li-
cen cja na wy cho wa nie (41) 15.25 Ro dzinka.pl (82) 16.00 
Pa no rama kraj 16.25 Po goda 16.35 M jak mi łość (1147) 
– serial oby cza jowy, Pol ska 2015 17.25 Sz tuka co dzien-
no ści –  serial do ku men talny, Wielka Bry ta nia 2013 
18.00 Pa no rama 18.50 Je den z dzie się ciu 19.25 Barwy 
szczę ścia (1297) – serial oby cza jowy, Pol ska 2015

20.05 Barwy szczę ścia (1298) – oby cz., Pol ska 2015
20.40 Na do bre i na złe (601) – oby cz., Pol ska 2015
21.45 Na sy gnale 3 (10) – serial fa b.-do k., Pol ska 2015
22.25 Kino re laks: Ja cię ko cham, a ty śpisz 

– ko me dia ro man tyczna, USA 1995, reż.  
Jon Tur tel taub, wyk.: San dra Bul lock, Bill 
Pul l man, Pe ter Gal la gher, Jack War den

 0.15 O mnie się nie martw 2 (11) – ko m., Pol ska
 1.15 Świat bez ta jem nic: Drony – skrzy dła śmierci 

– film do ku men talny, Fran cja 2013

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z  Pol sat News 8.00 Trudne sprawy 
(232) 9.00 Ma la now ski i  part ne rzy (256, 257) 10.00 
Dzień, który zmie nił moje ży cie (34) 11.00 Dla czego ja? 
(470) 12.00 Pie lę gniarki (18) 13.00 Trudne sprawy (233) 
14.00 Pierw sza mi łość (2110) 14.45 Dzień, który zmie nił 
moje ży cie (35) 15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 16.15 
In ter wen cja 16.30 Ma la now ski i part ne rzy (342) 17.00 
Dla czego ja? (520) 18.00 Pierw sza mi łość (2111) 18.50 
Wy da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat we dług 
Kiep skich (178) – serial ko me diowy, Pol ska 2004

20.00 Świat we dług Kiep skich (283) – ko m., Pol ska
20.40 Śnia da nie do łóżka – ko me dia ro man tyczna, 

Pol ska 2010, reż. Krzysz tof Lang, wyk.: To masz 
Ka ro lak, Mał go rzata So cha, Iza bela Kuna

22.20 Za bój cze ciało – hor ror ko me diowy, USA 2009, 
reż. Ka ryn Ku sama, wyk.: Me gan Fox, Amanda 
Sey fried, Johnny Sim mons, Adam Brody

 0.30 Serce na dłoni – ko me dia, Pol ska/Ukra ina 
2008, wyk.: Boh dan Stupka, Nina An drycz

 2.55 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 Ugo to wani (62) 8.00 
Dzień do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje (1) 12.00 
Sz koła (138) 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 (139) 
–  serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 16.00 Ro z- 
mowy w toku 17.00 Ukryta prawda (53) – serial pa ra-
do ku men talny, Pol ska 2012 18.00 Sz pi tal (24) –  serial 
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 (2076) – oby cz., Pol ska 2014-2015
20.50 Ugo to wani (63) – pr. ku li narno-roz ryw kowy
21.30 Pro ject Run way (13-ost.): Fi nał – re ality show
22.30 Pan i pani Smith – komedia sensacyjna, USA 

2005, reż. Doug Liman, wyk. Brad Pitt, Angelina 
Jolie, Vince Vaughn, Adam Brody

 1.00 Pie kielny ho tel (10) – pro gram roz ryw kowy
 2.00 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów
 2.20 Se krety ma gii – pro gram roz ryw kowy, Pol ska
 3.40 Ro zmowy w toku – talk-show

TVN

7.00 Cafe Fut bol 9.10 Żu żel: Liga an giel ska – mecz: Swin-
don Ro bins – Co ven try Bees 11.20 Ko lar stwo gór skie: PŚ 
w No wym Mie ście na Mo ra wach 12.30 Pun cher 13.30 For-
muła 1: Grand Prix Mo nako 15.40 Atleci 16.40 Siat kówka 
ko biet: Tur niej to wa rzy ski w Mon treux: Chiny – Ho lan dia 
18.30 Siat kówka ko biet: Tur niej to wa rzy ski w Mon treux: 
Tur cja – Niemcy 21.00 Siat kówka ko biet: Tur niej to wa rzy-
ski w Mon treux: Do mi ni kana – Ro sja 23.00 Sporty walki: 
KSW 31 1.00 Boks: Pol sat Bo xing Ni ght w Gdań sku 

POLSAT SPORT

7.30 Mój słodki skarb –  ko me dia ro man tyczna, USA 
2006 9.25 TV oka zje 12.00 Zie mio mo rze (1/2) –  film 
fan tasy, USA 2004 14.00 Świat we dług Bun dych (22, 23) 
15.10 Mi strzyni kie row nicy – film oby cza jowy, USA 2008 
17.00 Next – thril ler SF, USA 2007 19.15 TV oka zje 20.00 
Świat we dług Bun dych (24, 25) – serial ko m. 21.15 Mia-
sto cu dów (7, 8) – serial oby cza jowy 23.35 Za bój czy cel 
– film sen sa cyjny, USA/Ka nada 2008 1.35 Świat we dług 
Bar neya – dra mat oby cza jowy, Ka nada/Wło chy 2010

FILMBOX

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 Jaka to me-
lo dia? 9.25 Klan (2765) 9.55 Ran czo 2 (26) 10.55 Wspa-
niałe stu le cie (147) 12.00 Wia do mo ści 12.10 Agro biz nes 
12.25 Ma ga zyn rol ni czy 12.40 Prze pis dnia 12.50 Na tura 
w Je dynce: W kró le stwie gło wo no gów 13.55 Au to strada 
do nieba (97) 15.00 Wia do mo ści 15.20 Okrasa ła mie prze-
pisy 15.50 Wspa niałe stu le cie (148) 17.00 Te le express 
17.25 Jaka to me lo dia? 17.55 Klan (2766) 18.30 Świat się 
kręci 19.15 Prze pis dnia 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.20 Piłka nożna: Liga Eu ropy – stu dio
20.35 Piłka nożna: Liga Eu ropy – mecz fi na łowy
23.05 Siła prze wier ca nia – film do ku m., Pol ska 2014
23.40 Nie po ko nani. Nie zwy kłe hi sto rie:  

Mo nika Ku szyń ska – talk-show
 0.20 Mad Max 2 – film SF, Au stra lia 1981,  

reż. Ge orge Mil ler, wyk.: Mel Gib son, Bruce 
Spence, Mi chael Pre ston, Ver non Wells

 2.05 No ta cje – cykl do ku men talny, Pol ska 2008
 2.20 Au to strada do nieba (97) – oby cz., USA 1988

28 MAJA
CZWARTEK

TVP 1

6.05 M jak mi łość (800, 801) 8.00 Py ta nie na śnia da nie 
11.10 Barwy szczę ścia (1298) 11.45 Na do bre i na złe (543) 
12.50 Na sy gnale 3 (5) 13.25 Dzięki Bogu już week end 
14.20 Woj ciech Cej row ski – boso przez świat 14.50 Li-
cen cja na wy cho wa nie (42) 15.25 Ro dzinka.pl (83) 16.00 
Pa no rama kraj 16.20 Po goda 16.30 Na do bre i  na złe 
(601) – serial oby cza jowy, Pol ska 2015 17.30 Sz tuka co-
dzien no ści – serial do ku men talny, Wielka Bry ta nia 2013 
18.00 Pa no rama 18.50 Je den z dzie się ciu 19.25 Barwy 
szczę ścia (1298) – serial oby cza jowy, Pol ska 2015

20.05 Barwy szczę ścia (1299) – oby cz., Pol ska 2015
20.40 Sta ży ści – ko me dia, USA 2013, reż. Shawn Levy, 

wyk.: Vince Vau ghn, Owen Wil son, Rose Byrne
22.50 Ko cham kino: Raj: Na dzieja – dra mat 

oby cza jowy, Au stria/Fran cja/Niemcy 2013, wyk.: 
Me la nie Lenz, Ve rena Leh bauer, Jo seph Lo renz

 0.30 Ja cię ko cham, a ty śpisz – ko me dia 
ro man tyczna, USA 1995, wyk.: San dra Bul lock

 2.25 Raj: Na dzieja – dra mat oby cza jowy, Au stria/
Fran cja/Niemcy 2013, wyk.: Me la nie Lenz

POLSAT

TVP 2

6.00 Nowy dzień z  Pol sat News 8.00 Trudne sprawy 
(233) 9.00 Ma la now ski i  part ne rzy (258, 259) 10.00 
Dzień, który zmie nił moje ży cie (35) 11.00 Dla czego ja? 
(471) 12.00 Pie lę gniarki (19) 13.00 Trudne sprawy (234) 
14.00 Pierw sza mi łość (2111) 14.45 Dzień, który zmie nił 
moje ży cie (36) 15.50 Wy da rze nia 16.10 Po goda 16.15 
In ter wen cja 16.30 Ma la now ski i part ne rzy (343) 17.00 
Dla czego ja? (521) 18.00 Pierw sza mi łość (2112) 18.50 
Wy da rze nia 19.20 Sport, Po goda 19.30 Świat we dług 
Kiep skich (268) – serial ko me diowy, Pol ska 2007

20.05 Ti ta nic – dra mat ka ta stro ficzny, USA 1997,  
reż. Ja mes Ca me ron, wyk.: Le onardo Di Ca prio, 
Kate Win slet, Billy Zane, Ka thy Ba tes

  Pochodząca z wyższych sfer Rose poznaje na 
pokładzie słynnego liniowca artystę Jacka. 
Podczas rejsu dochodzi do tragedii.

 0.30 Na ta lee Hol lo way – dra mat bio gra ficzny, USA 
2009, reż. Mi kael Sa lo mon, wyk.: Tracy Pol lan, 
Grant Show, Ca the rine Dent, Amy Gu me nick

 2.25 Ta jem nice losu – pro gram roz ryw kowy

6.00 Uwaga! 6.20 Mango 7.25 Ugo to wani (63) 8.00 
Dzień do bry TVN 10.55 Ku chenne re wo lu cje (2) 12.00 
Sz koła (139) 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 (140) 
–  serial pa ra do ku men talny, Pol ska 2015 16.00 Ro z- 
mowy w toku 17.00 Ukryta prawda (54) – serial pa ra-
do ku men talny, Pol ska 2012 18.00 Sz pi tal (25) –  serial 
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 (2077) – oby cz., Pol ska 2014-2015
20.50 Ugo to wani (64-ost.) – pr. ku li narno-roz ryw k.
21.30 Ku chenne re wo lu cje (13-ost.): Olsz ty nek, 

Zie lar nia – pro gram roz ryw kowy, Pol ska 2015
22.30 Vinci – ko me dia kry mi nalna, Pol ska 2004, reż. 

Ju liusz Ma chul ski, wyk.: Ro bert Więc kie wicz, 
Bo rys Szyc, Ka milla Baar, Jan Ma chul ski

 0.45 Su per wi zjer – ma ga zyn re por te rów
 1.20 Odlo towy ogród (12) – ma ga zyn po rad ni kowy
 1.55 Uwaga! – ma ga zyn re por te rów

TVN

7.00 For muła 1: GP Mo nako 9.10 Siat kówka męż czyzn: 
Liga Świa towa: Fin lan dia –  Bel gia 11.20 Piłka nożna: 
Liga an giel ska: Chel sea Lon dyn – Sun der land AFC 13.30 
Żu żel: Liga an giel ska: Swin don Ro bins – Co ven try Bees 
15.30 Pun cher 16.30 Siatkówka kobiet: Turniej towarzy-
ski w Montreux – mecz: Niemcy – Japonia 19.00 Siat-
kówka męż czyzn: Liga Świa towa – mecz fazy gru po wej: 
Pol ska –  Ro sja 23.00 Boks: Walka o mistrzowski pas 
federacji WBC World w Moskwie 1.00 Pol ska 2016

POLSAT SPORT

7.20 Zie mio mo rze (1/2) – film fan tasy, USA 2004 9.15 TV 
oka zje 12.00 Zie mio mo rze (2-ost.) – film fan tasy, USA 
2004 13.50 Świat we dług Bun dych (24, 25) 15.00 Taj niak 
z klasą – ko me dia sen sa cyjna, USA 2005 16.55 Nieu stra-
szeni bra cia Grimm – film fan tasy, USA/Cze chy/Wielka 
Bry ta nia 2005 19.20 TV oka zje 20.00 Świat we dług 
Bun dych (26, 1) 21.15 Krzyk 4 – hor ror, USA 2011 23.30 
Si lver Hawk – film sen sa cyjny, Hong kong 2004 1.35 Ta-
niec Wik to rii – dra mat oby cza jowy, Hisz pa nia 2009

FILMBOX

7.20 Te le za kupy 7.35 La tar nicy.pl 8.00 Wia do mo ści 8.15 
Po li tyka przy ka wie 8.35 Te le za kupy 8.55 Jaka to me lo-
dia? 9.25 Klan (2766) 9.55 Ran czo 3 (27) 10.55 Wspa niałe 
stu le cie (148) 12.00 Wia do mo ści 12.10 Agro biz nes 12.30 
Smaki pol skie 12.40 Jeść z  tra dy cją 12.45 Prze pis dnia 
12.55 Miesz kańcy afry kań skiej za toki 13.55 Au to strada do 
nieba (98) 15.00 Wia do mo ści 15.20 Okrasa ła mie prze-
pisy 15.50 Wspa niałe stu le cie (149) 17.00 Te le express 
17.25 Jaka to me lo dia? 17.55 Klan (2767) 18.30 Świat się 
kręci 19.15 Prze pis dnia 19.30 Wia do mo ści, Sport

20.30 Oj ciec Ma te usz 13 (171) – kry m., Pol ska 2015
21.25 Sprawa dla re por tera – ma ga zyn in ter wen cyjny
22.20 Oglą daj z An drze jem Fi dy kiem: Sek su alna 

nie wol nica – film do ku men talny, USA 2012
23.30 W gar ni tu rach (12) – serial oby cza jowy, USA 2011
 0.25 Rzeka (6) – serial sen sa cyjny, USA 2012, reż. 

Mi chelle Ma cLa ren, wyk.: Bruce Gre en wood,  
Joe An der son, Le slie Hope, Elo ise Mum ford

 1.15 Na sza ar mia.pl – ma ga zyn, Pol ska
 1.40 Sprawa dla re por tera – ma ga zyn in ter wen cyjny
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Zuzia Chmiel 28 maja 
obchodzi urodziny. 
I tego dnia będzie cze-
kać na nasze kart-
ki z życzeniami. 
Dziewczynka ma bia-
łaczkę i czeka na prze-
szczep szpiku kostne-
go. Z naszym wsparciem 
pokona największego 
przeciwnika, jakim jest 
strach o własne życie. 
Kartki od nas mogą dać 
Zuzi odrobinę rado-
ści i nadziei. Z Karoli-
ną Chmiel, mamą Zuzi, 

rozmawiała Samanta 
Stochla.  

– Pani Karolino, u Zuzi zosta-
ła zdiagnozowana białacz-
ka szpikowa. Co to dokładnie 
oznacza? Jakie są konse-
kwencje tej choroby?
– Zuzia została zdiagnozo-
wana w lipcu 2013 roku. To 
była ostra białaczka limfo-
blastyczna. Leczenie miało 
trwać 2,5 roku. Pod koniec 
tego roku córeczka mia-
ła zakończyć leczenie i być 
zdrowym dzieckiem. Jed-

nak w trakcie chemii pod-
trzymującej coś poszło nie 
tak. W szpiku znalazły się 
komórki nowotworowe 
ostrej białaczki szpikowej. 
Czasami po prostu tak się 
dzieje. Wskutek poprzed-
niego leczenia został uszko-
dzony szpik i wytworzył się 
zupełnie inny typ białacz-
ki. W przypadku Zuzi ostrą 
białaczkę szpikową można 
wyleczyć jedynie przeszcze-
pem szpiku kostnego.
– W jaki sposób można 
pomóc Zuzi?
– W chwili obecnej Zuzia 
przebywa na oddziale 
intensywnej terapii i już 
od dwóch tygodni walczy 
o życie. Podczas ostatniej 
chemii i pobytu w szpita-
lu złapała zapalenie płuc, 
grypę, a nerki odmówiły 
pracy. Na razie pozostaje 
czekać na poprawę.
– Jakie warunki musi speł-
nić potencjalny dawca szpi-
ku kostnego?
– Każdy zdrowy człowiek 
może się zgłosić i zareje-
strować jako potencjalny 
dawca. Każdy indywidu-
alnie zostanie sprawdzo-
ny pod kątem tego, czy 
może zostać dawcą szpi-
ku kostnego.
– Kartka urodzinowa dla Zuzi 
– bardzo prosty, a jednocześ-

nie dający nadzieję pomysł. 
Kto był inicjatorem tej akcji?
– W tamtym roku była już 
organizowana akcja dla 
Zuzi. Córka miała ogrom-
ną niespodziankę. Dosta-
ła ponad 1,3 tys. kartek 
urodzinowych. W tam-
tym roku to ja byłam ini-
cjatorem akcji. W tym 
roku ze względu na to, że 
mnie bardzo często nie ma 
w domu, bo jestem z Zuzią 
w szpitalu, to wiele zna-
jomych osób zajmuje się 
organizacją tego przedsię-
wzięcia, rozklejaniem pla-
katów lub pozyskiwaniem 
nowych kontaktów. Pró-
bujemy nagłośnić akcję, 
gdzie tylko można.
– Czy oprócz karki można 
napisać do Zuzi jakiś list?
– Oczywiście. Wszystkie 
kartki i listy w tamtym 
roku zostały przeczyta-
ne. Myślę, że w tym roku 
będzie tak samo.
– Słyszałam, że Zuzia jest 
bardzo dzielna. Jak państwo 
sobie radzą w tej sytuacji?
– Tak, dokładnie. Zuzia 
jest bardzo dzielną dziew-
czynką. Nigdy się nie 
skarży i nie narzeka. Po 
prostu wie, że musi. My, 
rodzice, zupełnie inaczej 
odbieramy tę sytuację, bo 
wiele rzeczy analizujemy. 

Dla nas to jest trudniejsze, 
bo to nasze dziecko. Dzie-
cko cierpi, a my nie może-
my zrobić nic. W każdym 
razie bardzo niewiele. 
Możemy być z Zuzią. Trzy-
mać ją za rękę i powta-
rzać, jak bardzo jesteśmy 
z niej dumni. Oczywi-
ście, że są sytuacje, kiedy 
jest naprawdę ciężko i nie 
mamy siły. Jednak kiedy 
Zuzia uśmiechnie się do 
nas i widzimy ją w dobrej 

formie, to wiemy, że da 
radę. Nie ma innej opcji.
– Jakie jest marzenie Zuzi?
– Zuzia nigdy nie wypowia-
da swoich marzeń głośno. 
Myślę, że chciałaby być po 
prostu zdrowa. Chciałaby 
tak jak każde dziecko w jej 
wieku normalnie żyć. Cho-
dzić do przedszkola i po pro-
stu mieć beztroskie dzieciń-
stwo. Bez szpitala, bez bólu, 
strachu i cierpienia.
 Rozmawiała SAMANTA STOCHLA 

Polski Dzień Matki w Dub-
linie to święto kobiet. 
Współczesne mamy są 
aktywne, zabiegane, 
dbające o swój wygląd 
i dietę, a przede wszyst-
kim świadome. Polska 
Biblioteka Biblary przy-
gotowała na niedzielę 
24 maja serię wykładów 
dla pań, a dla ich pociech 
– kącik zabaw.

Dla współczesnych kobiet 
każdy dzień jest dobrą oka-
zją do spotkania i rozwo-
ju. Polskie mamy są cie-
kawe nowinek ze świata 
psychologii, dietetyki czy 
ekonomii. Z okazji Dnia 
Matki w Polskiej Biblio-
tece Biblary odbędzie się 
seria wykładów.

Wśród prelegentów zna-
lazły się: Agnieszka Wie-
czorkowska (psycholog, 
wychowawca), Marzena 
Kolano (mentor zdrowego 
odżywiania i suplementa-

cji, trener biznesu MLM), 
Katarzyna Chrapko (maki-
jażystka) i Emilia Lorenc 
(diagnosta laboratoryjny, 
biolog molekularny, dorad-
ca dietetyczny). Każda z pań 
jest specjalistką w swo-
jej dziedzinie, a jednocześ-
nie mamą.

Występ zespołu Dre-
am Rose będzie idealnym 
muzycznym zakończeniem 
wieczoru. Koncert roz-
pocznie się po zakończe-

niu wykładów. Orga-
nizatorzy zapewniają 
również małe „co nie-
co” i pogaduchy dla 
wszystkich zaintere-
sowanych. Dla dzie-
ci przygotowano kącik 
z zajęciami plastyczny-
mi oraz gry i zabawy.

Spotkanie jest świetną 
okazją, by poznać nowe oso-
by i nowe trendy we współ-
czesnym życiu. Dodatkowo 
można zaprzyjaźnić się z… 

samą biblioteką. W zbiorach 
Biblary jest ponad 6 tys. 
książek. Ponadto są w niej 
również audiobooki i filmy 
na DVD. SAMANTA STOCHLA 
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Wyślij Zuzi kartkę urodzinową  

Odnawiamy nadzieję 
i dajemy uśmiech 

jednocześ- wiele rzeczy analizujemy. my zrobić nic. W
razie bardzo niewiele. 
Możemy być z
mać ją za rękę i
rzać, jak bardzo jesteśmy 
z niej dumni. Oczywi-
ście, że są sytuacje, kiedy 
jest naprawdę ciężko i
mamy siły. Jednak kiedy 
Zuzia uśmiechnie się do 
nas i
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ci przygotowano kącik 
zajęciami plastyczny-

Spotkanie jest świetną samą biblioteką. W zbiorach 

POLSKI DZIEŃ MATKI W DUBLINIE

Współczesne mamy są 
zadowolone z siebie 

14

Zuzia Chmiel 28 maja rozmawiała Samanta 

nak w
trzymującej coś poszło nie 
tak. W
komórki nowotworowe 
ostrej białaczki szpikowej. 
Czasami po prostu tak się 
dzieje. Wskutek poprzed-
niego leczenia został uszko-
dzony szpik i
zupełnie inny typ białacz-
ki. W
białaczkę szpikową można 
wyleczyć jedynie przeszcze-
pem szpiku
– W
pomóc
– W
przebywa na oddziale 
intensywnej terapii i
od dwóch tygodni walczy 
o
chemii i
lu złapała zapalenie płuc, 
grypę, a

Wyślij Zuzi kartkę urodzinową  Wyślij Zuzi kartkę urodzinową  

Odnawiamy nadzieję 
i
Odnawiamy nadzieję 
i
Odnawiamy nadzieję 

nie dający nadzieję pomysł. 
akcji?

tamtym roku była już 

Zuzi. Córka miała ogrom-

mnie bardzo często nie ma 
Zuzią 

organizacją tego przedsię-
wzięcia, rozklejaniem pla-
katów lub pozyskiwaniem 

bardzo dzielna. Jak państwo 

Dla nas to jest trudniejsze, formie, to wiemy, że da 

fo
to

 A
R

CH
IW

U
M

 W
ŁA

SN
E

dajemy uśmiech

Nasza mała 
dzielna Zuzia

Polski Dzień Matki w Dublinie [
[

KIEDY: Niedziela, 24 maja.
GDZIE: Polska Biblioteka
„Biblary”, 107 Amiens 
Street, Dublin 1
PRELEKCJE: 
14.00–15.00 – „Jak wy-
chować, aby nie zwario-
wać?” – Agnieszka Wie-
czorkowska (psycholog, 
wychowawca)

15.00–16.00 – „Pełnoeta-
towa mama vs przedsię-
biorcza kobieta” – Marzena 
Kolano (mentor zdrowego 
odżywiania i suplementacji, 
trener biznesu MLM)
16.00–17.00 – „Budowanie 
wizerunku – krótki kurs wi-
zażu” – Katarzyna Chrapko 
(makijażystka)

17.00–18.00 – „Młodość 
każdego dnia... – Zdrowie, 
a żywienie” – Emilia Lorenc 
(diagnosta laboratoryjny, 
biolog molekularny, dorad-
ca dietetyczny) 
Wstęp wolny
KĄCIK DLA DZIECI: 
14.00–18.00 gry, zabawy, 
plastyka 

Wyślij 
kartkę Zuzi:
Zuzia Chmiel

5 Holywell Row

Swords, Co. Dublin
Ireland 
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P o znokautowaniu słyn-
nego Meksykanina 
Julio Cesara Chave-
za jr. został ulubień-

cem kibiców boksu w Pol-
sce. Andrzej Fonfara (28 l.), 
posiadacz pasa WBC Inter-
national w wadze półciężkiej, 
odpoczywa po tym sukcesie 
w ojczyźnie. Znalazł też czas 
na odwiedzenie starych kątów.

„Super Express”: – Jak relaksu-
jesz się po walce z Chavezem?
Andrzej Fonfara: – Mogę 
spokojnie wypić piwko w swo-
im towarzystwie, odpocząć. 
Nie myśleć o boksie, choć nie 
zawsze się da, chociażby pod-
czas tego wywiadu (śmiech). 
Na razie nie myślę o trenin-
gach, ale kiedy wrócę do Chi-
cago, zacznę mocno zasuwać. 
Przybyło mi parę kilo, ale for-
mę trzymam. Nie ma tragedii.

– W ramach odpoczynku 
odwiedziłeś Białobrzegi, 
z których pochodzisz.
– Rzadko jest okazja wrócić 
w rodzinne strony i przypo-
mnieć sobie czasy dzieciń-
stwa. Bardzo fajne uczucie. 
Białobrzegi mnie ukształ-
towały, tutaj się wycho-
wywałem i mieszkałem do 
12. roku życia.
– To w Białobrzegach nauczy-
łeś się bić?
– Tak. Boks towarzyszył mi 
od najmłodszych lat. Nie tylko 
w ringu, lecz także gdzieś pod 
szkołą czy na boisku. Byłem 
zadziornym dzieciakiem, lubi-
łem się lać, więc do takich walk 
dochodziło często. Pierwsza 
bójka to chyba już w przed-
szkolu była.
– Jaki wynik?
– To chyba jasne (śmiech). 
Raczej nie przegrywałem.

– Twoje zwycięstwo z Chave-
zem to duża niespodzianka.
– Chavez mnie zaskoczył, bo 
był słabszy, niż się spodzie-
wałem. Myślałem, że będzie 
znacznie szybszy, przecież wal-
czył w niższych kategoriach. 
Ważył ode mnie dużo więcej, 
przynajmniej tak mi się wyda-
wało. To mnie jednak nie inte-
resuje, liczy się moja wygrana.
– To zwycięstwo otwiera ci 
wiele nowych furtek.
– Do ringu wrócę we wrześniu 
lub październiku w Stanach, na 
pewno w walce wieczoru. Nie 
znam jeszcze rywala, bo czekam 
na dokładny termin wyznaczo-
ny przez telewizję. Ta walka nie 
będzie jeszcze o mistrzostwo 
świata, ale kolejna – miejmy 
nadzieję – już tak. W grę wcho-
dzi rewanż z Adonisem Steven-
sonem (mistrz WBC – red.).

Rozmawiał PRZEMYSŁAW OFIARA

P o znokautowaniu słyn- – W ramach odpoczynku – Twoje zwycięstwo z Chave-

Biję się 
od kiedy pamiętam

Andrzej Fonfara odwiedził rodzinne Białobrzegi. 
W rozmowie z „Super Expressem” wspomina:

Andrzej Fonfara (28 l.) 
wkrótce ma znów powalczyć 
o tytuł mistrza świata
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F ajnie, że wreszcie poznałem 
miejsce, w którym powsta-
ło tyle tekstów na mój 
temat – śmiał się Emma-

nuel Olisadebe (37 l.), wkracza-
jąc do redakcji „Super Expressu”. 
Były idol polskich kibiców przeby-
wa w Warszawie i z chęcią przy-
jął nasze zaproszenie.

„Super Express”: – Jaki jest 
powód twojej wizyty w Polsce? 
Miłość, futbol, biznes?
Emmanuel Olisadebe: – Wszyst-
ko po trochu. Mieszkam na co dzień 
w Nigerii, a moja żona w Warsza-
wie, więc to naturalne, że się tu poja-
wiam. Przy okazji odświeżyłem wie-
dzę o polskiej piłce. Byłem na dwóch 
meczach. Najpierw Legia – Pogoń, 
a potem finał Pucharu Polski. Jeśli 
chodzi o pierwszy mecz, to się zdziwi-
łem. „Hmm, tak gra najlepsza polska 
drużyna?” – pomyślałem. Szału jeśli 
chodzi o poziom nie było, ale wytłu-
maczono mi, że w Legii brakowało 
kilku piłkarzy. No, ale finał Pucha-
ru Polski już mi się bardzo podobał. 
– Aż żal, że nigdy nie zagrałeś na 
pięknym Stadionie Narodowym…
– Miałem swój czas, a wtedy tego 
obiektu nie było. Otoczka, kibice. 
Imponujące to było z punktu widze-
nia obserwatora. Będąc na Narodo-
wym, człowiek czuje, że to piłkar-
ska Europa pełną gębą, bo stadion 
jest przepiękny.
– Z poziomem sportowym już ciut 
gorzej. Skoro mieszkasz w Nige-
rii, to pewnie potrafisz porów-
nać Legię do czołówki tamtej-
szej ligi. Legia byłaby mistrzem 
Nigerii czy nie?
– Na luzie. Tamtejsze zespoły nie 
mogłyby się z nią równać. Ale… na 
pewno w Afryce znalazłaby godnych 
rywali. Al Ahly z Egiptu walczyłby 
z Legią jak równy z równym.
– A co na co dzień w porabiasz 
w Nigerii?
– Organizuję życie na nowo. Piłkarz 
to taki specyficzny zawód, że po 
zakończeniu kariery sam sobie pła-
ci emeryturę. Z tego co odłożył albo 
z biznesu, który rozkręcił.
– I ile sobie wypłacasz co miesiąc?
– W sam raz (śmiech). Nie żyję na 
nie wiadomo jak wysokim poziomie, 
ale nie jestem biedny. Na poważnie 
zamierzam zająć się biznesem, wejść 
w rynek nieruchomości. Kupować 
ziemię, budować, a potem sprzeda-
wać lub wynajmować.
– Czyli zostaniesz deweloperem?
– W pewnym sensie tak, choć w ska-
li mikro, a nie makro. Nieruchomo-
ści to jest to. Tam, gdzie grałem, czy 
to Polska, Grecja, Cypr czy Anglia, 
starałem się coś kupować, a nie tyl-
ko trzymać środki na koncie. W tym 
sektorze dobrze się czuję, a w Nigerii, 
w Lagos, gdzie mieszkam, jest teraz 
koniunktura na tego typu biznes. 
– Z tego, co słyszałem, masz też 
inne plany…
– Jesienią zapisuję się do szkoły tre-
nerskiej. Nie wiem, czy w przyszłości 
będę trenerem młodzieży, czy doro-
słych i czy w ogóle, ale papiery war-
to mieć. Kusi mnie też praca komen-
tatora sportowego. Mamy w Nigerii 
telewizję Supersport, odpowiednik 
polskiego Canal+. Czuję, że odnalaz-
łbym się w roli eksperta.
– Próbowałeś też robić biznesy 
z Chińczykami.
– Byłem w kontakcie z chińskim klu-
bem, w którym wcześniej grałem, 
i zaproponowałem im kilku piłkarzy. 
Nie dogadaliśmy się, bo po pierwsze 

spadli z ligi, a po drugie w Chinach 
od razu chcą piłkarzy z reprezenta-
cji. Talenty nie bardzo ich interesują, 
a ja właśnie takich polecałem. Mło-
dych, perspektywicznych.
– Co do Chin, to ostatnio w pol-
skiej lidze ten kierunek stał się 
dobry. Warto?
– Gdy masz 16 lat, to grasz 
dla przyjemności. W wie-
ku 20–21 lat zaczynasz 
myśleć o sobie, a jak dobi-
jasz do trzydziestki, to sta-
rasz się zabezpieczyć przy-
szłość rodziny. Jeśli ktoś 
gdzieś idzie i mówi, że tam 
poszedł, bo był kibicem tego 
klubu od dzieciństwa, to nie 
mówi prawdy. Idzie tam, bo 
dostaje lepszy kontrakt. 
Skoro zawsze był fanem tej 
drużyny, to czemu nie godzi 
się w niej grać za mniej? Nie 
godzi się, bo na końcu dnia są rachun-
ki do zapłacenia, a ludzie są tacy, że 
pieniędzy nigdy im za wiele. Rów-
nież dlatego wybierają Chiny. Ja też 
tak zrobiłem pod koniec kariery. Bo 
potem wszystko się kończy, a nazwi-
skiem już nie zapłacę. Jeśli wejdę do 
sklepu i powiem, że jestem Olisade-
be i żeby mi dali za to chleb, to właś-
ciciel albo wezwie policję, albo mnie 
pogoni. Dlatego warto mądrze zarzą-
dzać tym, co się zarobiło…
– Ty mieszkasz w Nigerii, a Bea-
ta w Warszawie. Związki na odle-
głość, zwłaszcza tak wielką, nie 
są łatwe…

– Dobrze o tym wiem. Od dłuższe-
go czasu sporo o tym z Beatą rozma-
wiamy, zastanawiamy się, jak ułożyć 
nasze dalsze życie. Ona jest tu, w Pol-
sce, ja mam dom w Lagos, rozkręcam 
tam interesy, o których mówiłem we 
wczorajszym „Super Expressie”. 
Najbliższe lata będą takie w zawiesze-
niu dla mnie. Między Nigerią a Pol-
ską. Ale mogę zapewnić, że z żoną 
mamy wspólne plany.
– A czy te plany zakładają poja-
wienie się Olisadebe junio-
ra? Wielu kibiców na pew-
no by się ucieszyło, gdyby 
tak się stało i może pewnego 

dnia on też by zagrał 
w naszej kadrze…
– Coraz częściej o tym 
myślę. I mogę powie-
dzieć, że chciałbym mieć 
dziecko, tyle że zawsze do 
życia podchodziłem odpo-
wiedzialnie. Nie chcę, aby 
to było tylko na zasadzie: 
trzeba mieć dziecko, więc 
je mam. Ja chcę je wycho-
wywać, a nie, że będzie 
mnie widzieć od święta, 
bo daleko od Polski pro-
wadzę biznesy. Dlatego 

najpierw musimy z rodziną poukła-
dać plany na przyszłość.
– Próbowałeś już sił jako mene-
dżer czy skaut, ale chiński klub 
nie był zainteresowany piłkarza-
mi, których proponowałeś. A nie 
myślisz o nawiązaniu współpra-
cy z Legią, gdzie o transferach 
współdecydują twoi koledzy, bra-
cia Żewłakowowie?
– To może mieć sens… Rozmawia-
łem nawet o tym z Marcinem Żewła-
kowem, tyle że Legia, podobnie jak 
mój były chiński klub, szuka raczej 
gotowych graczy. Na teraz.
– Każdy klub powinien szukać 

piłkarzy nie tylko na dziś, ale 
i na jutro…
– To też prawda. Dlatego nie wyklu-
czam, że pójdę również w tym kie-
runku i może kiedyś uda się podjąć 
współpracę z Legią.
– Więcej czasu spędzasz poza 
Polską, więc pewnie twoja znajo-
mość języka na tym cierpi…
– Na pewno, bo na ulicach Lagos mało 
kto mówi po polsku, więc nie wyjdę 
tak ot, i zacznę rozmawiać w tym języ-
ku (śmiech). A gdy jestem w Polsce, 
to po polsku najczęściej rozmawiam 
z teściową. To wspaniała kobieta, czu-
ję się świetnie w jej towarzystwie.
– Poza rodziną, czego ci jesz-
cze brakuje z Polski, gdy jesteś 
gdzieś daleko?
– Brakuje mi… jazdy samochodem. 
Przejechałem się ostatnio w okoli-
cach Polonii Warszawa. Wszyscy 
poruszają się normalnie, nikt się nie 
wciska, nie trąbi. W Nigerii to nie-
możliwe. Jedziesz i tylko patrzysz, 
kto ci z boku zajeżdża drogę, sły-
szysz klaksony „bip, bip!” i okrzyki 
kierowców „fuck, fuck!”. W porów-
naniu z Nigerią na polskich drogach 
panują błogi spokój i porządek.
 Rozmawiał PIOTR KOŹMIŃSKI

Kiedyś strzelałem 
gole

teraz chcę 
trafiać 

w  biznesie

Emmanuel Olisadebe, bohater eliminacji MŚ 2002, odwiedził redakcję „Super Expressu”:

Emmanuel Olisadebe
Wiek: 37 lat
Narodowość: Nigeria. Od 2000 roku 
posiada także obywatelstwo polskie
Kluby: 1996–1997: Jasper United (Ni-
geria); 1997–2000: Polonia Warsza-
wa; 2001–2005 Panathinaikos Ateny 
(Grecja); 2006: Portsmouth (An-
glia); 2006/2007 Xanthi (Grecja), 
2007/2008: Pegias Kinyras (Cypr); 
2008–2010 Henan (Chiny), 2011: Vy-
zas (Grecja); 2012: Veria (Grecja)
Sukcesy: mistrzostwo Polski i pu-
char ligi 2000; Puchar Polski 2001, 
mistrzostwo i Puchar Grecji 2004; 
awans na MŚ 2002 z reprezenta-
cją Polski
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skiej lidze ten kierunek stał się 

– Gdy masz 16 lat, to grasz 
wie-

ku 20–21 lat zaczynasz 
jak dobi-

jasz do trzydziestki, to sta-
rasz się zabezpieczyć przy-
szłość rodziny. Jeśli ktoś 

mówi, że tam 
poszedł, bo był kibicem tego 
klubu od dzieciństwa, to nie 
mówi prawdy. Idzie tam, bo 
dostaje lepszy kontrakt. 
Skoro zawsze był fanem tej 
drużyny, to czemu nie godzi 

niej grać za mniej? Nie 
godzi się, bo na końcu dnia są rachun- – Dobrze o tym wiem. Od dłuższe-

dnia on też by zagrał 
w naszej
– Coraz częściej o
myślę. I
dzieć, że chciałbym mieć 
dziecko, tyle że zawsze do 
życia podchodziłem odpo-
wiedzialnie. Nie chcę, aby 
to było tylko na zasadzie: 
trzeba mieć dziecko, więc 
je mam. Ja chcę je wycho-
wywać, a
mnie widzieć od święta, 
bo daleko od Polski pro-
wadzę biznesy. Dlatego 

najpierw musimy z

Emmanuel Olisadebe 
(37 l.) i jego żona 

Beata planują dziecko

Chwile radości 
podczas urlopu
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