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Wi tam Was z kwiet nio wym świą -

tecz nym wy da niem lo kal nej ga ze -

ty e -wy szo grod.pl.

Wiel ka noc to naj star sze i naj waż -

niej sze świę to w re li gii chrze ści jań -

skiej.Ten ra do sny czas ob fi tu je

w wie le zwy cza jów, któ re zna ne są

od śre dnio wie cza i prak ty ko wa ne

do dziś. Ob rzę dy Wiel ka noc ne kul -

ty wo wa ne w oko li cach Wiel kiej

No cy to mię dzy in ny mi: Nie dzie la

Pal mo wa, To pie nie Ju da sza, ma lo -

wa nie pi sa nek. Przed na mi jesz -

cze Świę con ka w Wiel ką So bo tę,

Śnia da nie Wiel ka noc ne po uro czy -

sto ściach Re zu rek cyj nych oraz

Dyn gus czy li la ny po nie dzia łek.

Ży czę Wam wszyst kim aby uczest -

nic two w tych ob rzę dach i zwy cza -

jach wiel ka noc nych da ło Wam du -

żo ra do ści ze spo tkań w mi łej i ro -

dzin nej at mos fe rze.

Pa weł Kło bu kow ski
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S zko ła Pod sta wo wa z No -
we go Ra dzi  ko wa za ję  ła
I miej  sce w kon kur sie

„Pal ma Wiel ka noc na Ra dzy min
2017” or ga ni  zo wa nym przez
Pa ra fię św. Pio tra i Paw ła w Ra -
dzy mi nie oraz Szko łę Pod sta -
wo wą w Ra dzy min ku. Ser decz -
nie gra tu lu je my i dzię ku je my
wszyst kim oso bą, któ re za an ga -
żo wa ły  się  w przy go to wa nie
pal my wiel ka noc nej.

Wśród za pro szo nych go ści nie za bra kło
Wi ce sta ro sty Iwo ny Sie roc kiej, Dy rek to ra
Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku Mał -
go rza ty Bom ba lic kiej, Bur mi strza Gmi ny i
Mia sta Wy szo gród Ja na Bosz ko, Se kre ta -
rza Gmi ny i Mia sta Wy szo gród An ny Kos -
sa kow skiej.

Szko ła go ści ła rów nież  Ma riu sza Wrze siń -
skie go – Dy rek to ra Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej I i II Stop nia w Płoń sku, któ ry wraz z na uczy -
cie lem  An drze jem Izy dor cza kiem  i  pod opiecz -
ny mi wy stą pi li z krót kim po ka zem mu zycz nym.

Te go rocz ne Tar gi roz po czę ły się od wy stę -
pów mło dzie ży z Ze spo łu Szkół im. Ja na Śnia -
dec kie go w Wy szo gro dzie. Przy by li usły sze li za -
chwy ca ją ce gło sy  Wik to rii Kop ki,  Ka ro la Pi sar -
skie go i Mag da le ny Soł ty siak, któ rym jak zwy kle
nie za wod nie akom pa nio wa li  Ju sty na Stal czew -
ska  i  Ma te usz Ol szew ski. Ze bra li oni grom kie

bra wa, co wca le nie by ło za sko cze niem, gdyż był
to wy stęp na bar dzo wy so kim po zio mie.

Tar gi „Od edu ka cji do pra cy” mia ły przede
wszyst kim na ce lu po móc uczniom klas ma tu ral -
nych w wy bo rze kie run ków dal sze go kształ ce nia
i uła twie nie do stę pu do ak tu al nych pro po zy cji wyż -
szych uczel ni. Mło dzież mo gła za po znać się rów -
nież z ak tu al ny mi ofer ta mi Urzę dów Pra cy i moż li -
wo ścia mi za trud nie nia po skoń cze niu szko ły.

Pod czas Tar gów moż na by ło pod dać się za bie -
gom ko sme tycz nym, pro fe sjo nal ne mu ma sa żo wi,
zba dać BMI, dać się ucze sać czy też zmie rzyć so bie
ci śnie nie. Szko ły wyż sze, aby za in te re so wać swo ją
ofer tą uczniów, or ga ni zo wa ły kon kur sy i po ka zy,
ale przede wszyst kim udzie la ły in for ma cji o kie -
run kach kształ ce nia i wa run kach re kru ta cji.

Or ga ni za to rzy dzię ku ją za pro szo nym go -
ściom – przed sta wi cie lom uczel ni wyż szych
oraz Urzę dów Pra cy - za udział w Tar gach, i za -
pra sza ją za rok!

We wto rek 28 mar ca, w Ze spo le Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w Wy szo gro dzie,
od by ły się po raz ósmy Tar gi Edu ka cyj ne „Od edu ka cji do pra cy”

Pół ro ku te mu w Krom no wie, w
sie dzi bie Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej, roz po czę ła swo ją dzia łal ność
gru pa pla stycz no - edu ka cyj na. 

Ini cja ty wa dzia łal no ści spo łecz nej
w tym za kre sie, zo sta ła zgło szo na przez
miesz kań ców, któ rzy za pro po no wa li
swo je po my sły, pra cę i wspar cie fi nan so -
we.

Gru pa sku pia dzie ci i mło dzież z
wsi: Śla dów, Krom nów, Go rzew ni ca i
Pia ski Du chow ne. Nie zna czy to, że nie
mo gą w niej uczest ni czyć dzie ci z in -
nych  miej sco wo ści.

Pierw sze za ję cia od by ły się w ubie -
głe wa ka cje. Mia ły one na ce lu za chę ce -
nie dzie ci do „wyj ścia z do mu” i kre -
atyw ne go spę dze nia cza su. Za ba wy ru -
cho we na świe żym po wie trzu, gru po we
i in dy wi du al ne pra ce pla stycz ne oraz
prze ka za na w ra mach za jęć, wie dza o
pierw szej po mo cy i bez piecz nym spę -
dza niu cza su nad wo dą, oka za ły się
„strza łem w dzie siąt kę” i za in te re so wa ły
miesz kań ców wsi.

Z uwa gi na to, że dzia łal ność spo -
łecz na spo tka ła się z ży wym za in te re so -
wa niem lo kal nej spo łecz no ści, ideę jej
roz wi nię cia przed sta wio no w Urzę dzie

Gmi ny. Zy ska ła ona apro ba tę i przy
wspar ciu Wój ta, Rad ne go wsi Krom -
nów, Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w
Krom no wie, a tak że miesz kań ców, roz -
po czę ły się cy klicz ne, co mie sięcz ne spo -
tka nia gru py.

Ma ją one cha rak ter otwar ty i wszy scy
chęt ni mo gą wziąć w nich udział Dla or ga -
ni za to rów za jęć sta no wi to spo re wy zwa -
nie. Za ję cia mu szą być przy go to wa ne i po -
pro wa dzo ne tak, aby mo gły być zro zu mia -

łe i moż li we do wy ko na nia za rów no przez
5-lat ka jak i 15- lat ka. Przede wszyst kim
jed nak, spo sób pre zen ta cji in for ma cji mu -
si być in te re su ją cy dla uczest ni ków za jęć.
W po dzię ko wa niu za swo je po dzię ko wa -
nie pro wa dzą cy, ob da rza ni są ze stro ny słu -
cha czy szcze rą ra do ścią i chę cią uczest nic -
twa w za ję ciach, a to jest bez cen na war tość
w każ dej pra cy.

Na za ję ciach oma wia ny jest zróż -
ni co wa ny za kres za gad nień. Do ty czą

one ochro ny śro do wi ska, sze ro ko po -
ję te go bez pie czeń stwa , zwy cza jów
świą tecz nych, przy ro dy oraz zdro -
wia. Uczest ni cy ćwi czą swo je zdol -
no ści ma nu al ne wy ko nu jąc np. fu te -
ra ły na no życz ki, czy bomb ki ze zu -
ży tych ża ró wek, któ re na stęp nie mo -
gą za brać do do mu. Dla ak tyw nej
mło dzie ży, przy go to wa ny jest plac
za baw. Ist nie je moż li wość gry w te -
ni sa sto ło we go, pił kę noż ną i gry
plan szo we.

W trak cie dzia łal no ści gru py pla -
stycz no -edu ka cyj nej, nie oby ło się jed -
nak bez pro ble mów. W zi mę stra ża cy,
któ rzy ad mi ni stru ją bu dyn kiem, za ku -
pi li na grzew ni cę elek trycz ną, aby za ję -
cia mo gły się od by wać w chłod ne i
mroź ne dni. 

Przed na mi wio sna. Po ra prze bu -
dzeń z zi mo we go snu i eks plo zji zie le ni
oraz chę ci do dzia ła nia. Or ga ni za to rzy
spo tkań z en tu zja zmem pa trzą w przy -
szłość. Mo że uda się przy cią gnąć no -
wych uczest ni ków, w tym ro dzi ców i
oso by któ re znaj du ją sa tys fak cjię w pra -
cy spo łecz nej.

Ko lej ne spo tka nie na po cząt ku
kwiet nia. Ser decz nie za pra sza my
wszyst kich chęt nych.

Krom now skie Spo tka nia



Przy tej mu zy ce ba wi się każ dy,
nie jed nej oso bie no gi rwą się do
tań ca. To wła śnie mu zy ka di sco
po lo spra wia, że świet nie się ba -
wi my na róż nych im pre zach.  Jed -
nak, że by utwór zdo był po pu lar -
ność mu si mieć to „coś”. Swo ją
ory gi nal no ścią i nie prze cięt no -
ścią po zy tyw nie za sko czy ła pio -
sen ka „Ta ka Ide al na” ze spo łu
SMASH. 

Moż na ją usły szeć w naj więk szej
sta cji te le wi zyj no -mu zycz nej Po lo
TV, a w ran kin gu TOP 30 naj lep -

szych utwo rów mie sią ca pla su je się
na wy so kim miej scu, zo sta ła już
obej rza na tyl ko na ka na le YouTu be
przez po nad 400 tyś. osób w cią gu
za le d wie 2 ty go dni od pre mie ry i z
dnia na dzień zy sku je co raz więk szą
po pu lar ność. For ma cja mu zycz na
SMASH zo sta ła utwo rzo na w paź -
dzier ni ku 2016 ro ku przez trzech
ko le gów: Do mi ni ka Ja ni szew skie go,
Ka mi la Liw skie go oraz Mi cha ła Ant -
cza ka, któ rzy pod czas przy pad ko we -
go spo tka nia po la tach wpa dli na
spon ta nicz ny po mysł za ło że nia ze -
spo łu. Do mi nik wo ka li sta po cho dzi
z Ze grza ko ło War sza wy, Ka mil ze

Skierd z oko lic Le gio no wa, gra na
kla wi szach, po dob nie jak Mi chał
Ant czak, któ re go miej sco wo ścią ro -
dzin ną jest Sło min ko ło Wy szo gro -
du. 

Przy go da Mi cha ła z mu zy ką di -
sco po lo za czę ła się tak na po waż nie
ok. 2 la ta te mu i to od ra zu z wiel kim
hu kiem, kie dy to za grał głów ną ro lę
w te le dy sku Ze no na Mar ty niu ka ze -
spo łu AK CENT „Prze kor ny Los”.
Ale mu zy ka to nie je dy na pa sja Mi -
cha ła, oprócz te go zaj mu je się po szu -
ki wa nia mi „skar bów”. Na le ży do Sto -
wa rzy sze nia Eks plo ra cyj ne go „Sa -
kwa”, któ re pro wa dzi dzia ła nia na

rzecz ochro ny i za cho wa nia pol skich
dóbr kul tu ry i dzie dzic twa na ro do -
we go. To on od krył wrak ra dziec kie -
go sa mo lo tu z II woj ny świa to wej w
do rze czu Bzu ry, któ ry obec nie znaj -
du je się w Mu zeum Wi sły w Wy szo -
gro dzie i jest rów nież atrak cją tu ry -
stycz ną mia sta. In ne je go zna le zi ska
moż na oglą dać na eks po zy cjach w
ww. Mu zeum.

Pa sje i hob by Mi cha ła są roz le głe
i bar dzo wcią ga ją ce. Z jed nej stro ny
po szu ki wacz skar bów, od kryw ca,
któ ry po zna je wie le cie ka wych
miejsc cza sa mi na uczy ciel, któ ry or -
ga ni zu je m.in. w Wy szo gro dzie „Lek -
cje hi sto rii w no wym sty lu”, od twa -

rza hi sto rię ja ką skry wa w so bie zie -
mia i prze ka zu je ją w ory gi nal ny spo -
sób naj młod szym, któ rzy przy jeż -
dża ją do Wy szo gro du z róż nych czę -
ści Pol ski, z dru giej stro ny mu zy ka i
Ze spół SMASH. Dla nie go wszyst ko
co się dzie je wo kół to zbiór wie lu
przy pad ków, choć twier dzi, że w ży -
ciu nie ma przy pad ków, po pro stu
„sce na riusz mo je go ży cia pi sze się
sam, cza sa mi wy star czy zja wić się w
od po wied nim miej scu i w od po -
wied nim cza sie i umieć ko rzy stać z
szans ja kie da je nam los”. Ży czy my
Mi cha ło wi ko lej nych suk ce sów w od -
kry wa niu skar bów i cze ka my na no -
we hi ty mu zycz ne je go ze spo łu!
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Wscho dzą ca Gwiaz da mu zy ki
di sco po lo z Wy szo gro du
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Je ste śmy prze ko na ni, że żad ne go
ro dzi ca nie trze ba prze ko ny wać, by
za pi sał swo je dziec ko do szko ły
mu zycz nej. Chce my jed nak po znać
Pań stwa zda nie na ten te mat.

Ko rzy ści z na uki gry na wszyst kich
in stru men tach są nie za prze czal ne: gra -
nie uczy cier pli wo ści i wy trwa ło ści, po -
pra wia pa mięć i uła twia na ukę, roz bu -
dza kre atyw ność, słu ży do wy ra ża nia
emo cji i uwraż li wia na sztu kę.

Sa mo rząd Po wia tu Płoc kie go, do -
sko na le zda jąc so bie z te go spra wę, po -
sta no wił za ło żyć szko łę mu zycz ną I
stop nia. By ła by to pierw sza pla ców ka te -
go ty pu pod le ga ją ca pod Po wiat. Dzia ła -

ła by w Ze spo le Szkół im. Ja na Śnia dec -
kie go w Wy szo gro dzie i by ła by oczy wi -
ście nie od płat na dla dzie ci i mło dzie ży
do niej uczęsz cza ją cych. Je śli wszyst ko
po szło by zgod nie z pla nem, szko ła za -
czę ła by funk cjo no wać już od 1 wrze śnia
2017 ro ku. Wcze śniej pra gnie my jed -
nak po znać Pań stwa opi nie na ten te -
mat.

Dla te go bar dzo pro si my i ser decz -
nie za chę ca my do zgła sza nia swo ich
spo strze żeń na te mat uru cho mie nia
przez Po wiat Płoc ki szko ły mu zycz nej I
stop nia:

-- czy by li by ście Pań stwo za in te re so -
wa ni uczęsz cza niem dziec ka do ta kiej
szko ły?

-- czy Wa sze dziec ko po sia da ja -
kiś in stru ment mu zycz ny?

-- czy ta ka szko ła jest na na szym
te re nie po trzeb na?

Swo je uwa gi bar dzo pro si my
zgła szać do Kie row ni ka Re fe ra tu
Oświa ty, Kul tu ry i Spor tu w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Płoc ku,  Pa ni
Da nu ty Mał go rza ty Jó zwik – pok.
419, tel. (24) 267 67 40.

Jak czy ta my na stro nie Mi ni ster -
stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go, szko ły mu zycz ne I stop nia są
pla ców ka mi o 6-let nim lub 4-let nim
cy klu kształ ce nia w za leż no ści od
wie ku ucznia, re ali zu ją ce wy łącz nie
kształ ce nie ar ty stycz ne (czy li są to

za ję cia do dat ko we, nie za leż ne od
lek cji w tra dy cyj nej szko le dziec ka).

O przy ję cie do kla sy pierw szej
szko ły mu zycz nej I stop nia o 6-let -
nim cy klu kształ ce nia mo że ubie gać
się kan dy dat, któ ry w da nym ro ku
ka len da rzo wym koń czy co naj mniej
5 lat oraz nie wię cej niż 10 lat i po -
myśl nie prze szedł ba da nia przy dat -
no ści. Na to miast do kla sy pierw szej
szko ły mu zycz nej I stop nia o 4-let -
nim cy klu kształ ce nia - kan dy dat,
któ ry w da nym ro ku ka len da rzo -
wym koń czy co naj mniej 8 lat oraz
nie wię cej niż 16 lat i rów nież prze -
szedł po myśl nie ba da nia przy dat no -
ści.

Co waż ne –  po sia da nie in stru -
men tu nie jest wa run kiem przy ję cia
dziec ka do szko ły mu zycz nej I stop -
nia.

Po wiat Płoc ki pla nu je za ło żyć szko łę mu zycz ną I stop nia

5 kwiet nia w Sa li Ba ro ko wej Mu -
zeum Die ce zjal ne go w gma chu
Opac twa Po be ne dyk tyń skie go w
Płoc ku od by ła się uro czy stość
ogło sze nia wy ni ków i wrę cze nia
na gród lau re atom VI edy cji kon kur -
su li te rac kie go „O Sza blę Ko men -
dan ta” ogło szo ne go przez Książ ni -
cę Płoc ką im. Wła dy sła wa Bro -
niew skie go wraz ze Sto wa rzy sze -
niem Pa tria Po lo nia.

Pa tro nat nad kon kur sem ob jął
Adam Stru zik - Mar sza łek Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go, Ma riusz Bie niek -
Sta ro sta Płoc ki oraz An drzej No wa kow -

ski - Pre zy dent Mia sta Płoc ka.
Ce lem kon kur su by ło zgłę bia nie i

pro mo wa nie wie dzy o hi sto rii zie mi oj -
czy stej, kształ to wa nie i umac nia nie po -
staw pa trio tycz nych oraz roz bu dza nie
wy obraź ni twór czej mło dzie ży i roz wi -
ja nie jej uzdol nień li te rac kich. W kon -
kur sie mo gła wziąć udział mło dzież
gim na zjal na oraz ucznio wie szkół po -
nad gim na zjal nych z te re nu ca łe go wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go.

Te mat te go rocz nej edy cji brzmiał:
Nad Wi słą się uro dzi łem, wszyst ko tu
sły szę... Nad wi ślań skie - ma zo wiec kie i
płoc kie - hi sto rie praw dzi we lub cał -
kiem praw do po dob ne.

Ko mi sja kon kur so wa w skła dzie: ks.

dr hab. prof. nadzw. Wal de mar Gra -
czyk – dy rek tor Wy dzia łu Na uk Hi sto -
rycz nych i Spo łecz nych Uni wer sy te tu
Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go, czło -
nek Ko mi te tu Na uk Hi sto rycz nych Pol -
skiej Aka de mii Na uk, Jo an na Ba na siak -
dy rek tor Książ ni cy Płoc kiej im. Wła dy -
sła wa Bro niew skie go oraz Piotr Wodt ke
– Sto wa rzy sze nie Pa tria Po lo nia po za -
po zna niu się z 69. pra ca mi li te rac ki mi
na de sła ny mi na kon kurs   przy zna ła m.
in ny mi na stę pu ją ce  wy róż nie nia:

Pau li na Dał kie wicz, go dło CHI ME -
RA z Li ceum Ogól no kształ cą ce go Ze -
spo łu Szkół im. Ja na Śnia dec kie go w
Wy szo gro dzie

Wik tor Za wad ka, go dło ORZEŁ z
Gim na zjum im. Krzysz to fa Ka mi la Ba -
czyń skie go w Słup nie

VI edy cja li te rac kie go kon kur su „O Sza blę Ko men dan ta”

Sta ro sta Płoc ki za po śred nic twem Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku ogła sza na bór wnio sków na szko le nia in dy wi du al ne dla 30 osób bez ro bot nych w ra -
mach pro jek tu „Ak ty wi za cja osób w wie ku 30 lat i po wy żej po zo sta ją cych bez pra cy w po wie cie płoc kim (II)" współ fi nan so wa ne go ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go – Pro jekt re ali zo wa ny w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
2014-2020, Oś prio ry te to wa VIII - Roz wój ryn ku pra cy, Dzia ła nie 8.1-  Ak ty wi za cja za wo do wa osób bez ro bot nych przez PUP – pro jek ty po za kon kur so we.

Gru pę do ce lo wą pro jek tu sta no wią oso by w wie ku 30 lat i po wy żej, za re je stro wa ne w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy w Płoc ku ja ko bez ro bot ne (z usta lo nym pro fi lem po mo cy II lub
pro fi lem po mo cy I w uza sad nio nych przy pad kach) prio ry te to wo bę dą ce w szcze gól nie trud nej sy tu acji na ryn ku pra cy, zwa ne gru pa mi de fa wo ry zo wa ny mi – tj.:
•oso by po wy żej 50 ro ku ży cia,
•oso by z nie peł no spraw no ścia mi,
•oso by dłu go trwa le bez ro bot ne,
•oso by o ni skich kwa li fi ka cjach,
•ko bie ty.

W ra mach pro jek tu za pla no wa no szko le nia/kur sy ma ją ce na ce lu na by cie/pod nie sie nie kwa li fi ka cji, któ re bę dą koń czyć się eg za mi nem ze wnętrz nym i uzy ska niem cer ty fi ka tu po -
twier dza ją ce go uzy ska nie/na by cie kwa li fi ka cji. Eg za min bę dzie prze pro wa dzo ny, a cer ty fi kat nada ny (tj. pro ces wa li da cji i cer ty fi ka cji) przez upo waż nio ny do te go pod miot, któ ry
otrzy mał akre dy ta cję do ww. czyn no ści.

Z uwa gi na za ło że nia pro jek tu do ty czą ce wskaź ni ka efek tyw no ści za trud nie nio wej, prio ry te to wo kie ro wa ne bę dą oso by, któ re do łą czą de kla ra cję za trud nie nia bez po śred nio po za -
koń czo nym szko le niu:
- w przy pad ku za war cia umo wy o pra cę – wy ma ga ne jest za trud nie nie na nie prze rwa ny okres co naj mniej trzech peł nych mie się cy w wy mia rze mi ni mum ½ eta tu,
- w przy pad ku za war cia umo wy zle ce nia – wy ma ga ne jest za trud nie nie na mi ni mum trzy peł ne mie sią ce i war tość za war tej umo wy mu si być rów na lub wyż sza trzy krot no ści mi -
ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę usta la ne go na pod sta wie prze pi sów o mi ni mal nym wy na gro dze niu za pra cę,
- w przy pad ku sa mo za trud nie nia – wy ma ga ne jest pro wa dze nie dzia łal no ści przez okres trzech peł nych mie się cy i udo ku men to wa nie fak tycz ne go jej pro wa dze nia po przez np. do -
wód opła ce nia na leż nych skła dek na ubez pie cze nie spo łecz ne lub za świad cze nie wy da ne przez upo waż nio ny or gan – np. Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych, Urząd Skar bo wy, urząd
mia sta lub gmi ny.

Szcze gó ło wych in for ma cji udzie la ją pra cow ni cy Po wia to we go Urzę du Pra cy w Płoc ku
ul. Ko stro gaj 1 po kój 24 (I pię tro), tel. 24/267-46-69. 

Trwa na bór wnio sków na szko le nia in dy wi du al ne dla osób bez ro bot nych
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Piątek, 14 kwietnia

Czwartek, 13 kwietnia

POLSATTVP 1 TVP 2
05:25 Papież cierpienia reportaż
06:00 Dzień dobry, Polsko! magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:13 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Sekrety ojca (31) serial
09:35 Ranczo: Potęga immunitetu ( 
10:35 Dr Quinn (10) serial 
11:30 Magazyn śledczy Anity Gargas  
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes magazyn 
12:30 Agropogoda 
12:35 Przepis dnia magazyn 
12:50 Natura w Jedynce 
13:45 Porwany za młodu film przyg.
15:30 Ktokolwiek widział, ktokolwiek

wie magazyn 
16:05 Złote serce (79) serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Przepis dnia magazyn 
17:40 Auta 2 film animowany, USA

2011 
19:30 Wiadomości 
20:05 Sport 
20:15 Pogoda 
20:225 Tajemnica Benedykta XVI film

dokumentalny, Polska 2013 
20:55 Droga krzyżowa transmisja z

Watykanu 
22:45 Wróć do mnie komediodramat,

USA 2000
00:50 Tatarak dramat obyczajowy,

Polska 2009 

06:15 M jak miłość (15) serial
07:05 M jak miłość (16) serial
08:00 Pytanie na śniadanie magazyn 
08:50 Panorama 
08:55 Pytanie na śniadanie magazyn
09:35 Pogoda 
09:40 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:15 Pogoda 
10:220 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:45 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia (1641) serial 
11:40 Na dobre i na złe: Szczurek

(360) serial 
12:45 Wóz pancerny western, USA

1967 
14:30 Wojciech Cejrowski - boso przez

świat: Słoń domowy cykl
reportaży 

15:10 Niezwykłe życie Timothy’ego
Greena film familijny, USA
2012 

17:00 Nabożeństwo wielkopiątkowe w
Poznaniu 

18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej 
19::25 Barwy szczęścia (1641) serial 
20:05 Hrabia Monte Christo film

kostiumowy, Irlandia/Wielka
Brytania/USA 2002 

22:25 Powódź film sensacyjny,
Francja/Dania/Japonia/USA/N
owa Zelandia/Wielka Brytania
1998

00:10 72 godziny dramat sensacyjny,
Rosja/Francja/USA 2014 

05:00 Disco gramy program muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy (596) serial
09:00 Malanowski i partnerzy (382)

serial
09:30 Malanowski i partnerzy (383)

serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie

(65) serial
11:00 Dlaczego ja? (472) serial
12:00 Oszukane (2) serial
13:00 Trudne sprawy (706) serial
14:00 Pierwsza miłość (2481) serial 
14:45 Dlaczego ja? (752) serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn reporterów 
16:30 Na ratunek 112 (95) serial
17:00 Gliniarze (85) serial
18:00 Pierwsza miłość (2482) serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (360)

serial 
20:05 Bruce Wszechmogący komedia,

USA 2003 
22:15 Królestwo niebieskie dramat

historyczny,
Hiszpania/USA/Wielka
Brytania 2005

01:15 Push thriller SF, Kanada/Wielka
Brytania/USA 2009 

TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN
05:25 Jaka to melodia? teleturniej 
06:00 Dzień dobry, Polsko! magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:13 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Sekrety ojca (30) serial 
09:40 Ranczo: Wielbicielka z Warszawy   
10:35 Dr Quinn (9) serial 
11:30 My, wy, oni 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes magazyn 
12:30 Agropogoda 
12:35 Smaki polskie  
12:50 Przepis dnia magazyn 
13:00 Natura w Jedynce 
14:00 Sekrety ojca (31) serial 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Obserwator (110) cykl reportaży
16:05 Złote serce (78) serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? teleturniej 
17:55 Przepis dnia magazyn 
18:05 Klan (3110) telenowela
18:40 Wspaniałe stulecie  serial 
19:30 Wiadomości 
20:05 Sport magazyn 
20:15 Pogoda 
20:30 Ojciec Mateusz: Córka blacharza  
21:25 Sprawa dla reportera magazyn
22:25 Oratorium Katyńskie koncert ze

Świątyni Opatrzności Bożej w
Warszawie

23:40 Dokument przed północą:
Macedończyk film dok.

00:40 Wróć do mnie komediodramat,

06:05 Rodzinka.pl: Jaki masz zawód?
(34) serial 

06:40 Sztuka codzienności: Śluby
serial 

07:05 M jak miłość (14) serial 
08:00 Pytanie na śniadanie magazyn
08:50 Panorama 
08:55 Pytanie na śniadanie magazyn
09:35 Pogoda 
09:40 Pytanie na śniadanie magazyn
10:15 Pogoda 
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn
10:45 Panorama 
11:00 Barwy szczęścia (1640) serial 
11:35 Na dobre i na złe: Bolesne

wspomnienie (359) serial 
12:40 Cena miłości (21/113) serial 
13:40 Rodzinka.pl: Rodzicem być!

(144) serial 
14:15 Rodzina sama w domu (2) reality

show
15:10 Tysiąc i jedna noc  serial 
16:05 M jak miłość (1294) serial 
17:05 Cena miłości (22/113) serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1640) serial 
20:05 Barwy szczęścia (1641) serial 
20:40 Życia nie można zmarnować film

dokumentalny, Polska 2015
21:50 Karol. Papież, który pozostał

człowiekiem film biograficzny,
Kanada/Włochy/Polska 2006

00:30 Konwój film sensacyjny, USA  

05:00 Disco gramy program muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy (595) serial 
09:00 Malanowski i partnerzy (380)

serial 
09:30 Malanowski i partnerzy (381)

serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie

(64) serial 
11:00 Dlaczego ja? (471) serial 
12:00 Oszukane (1) serial 
13:00 Trudne sprawy (705) serial 
14:00 Pierwsza miłość (2480) serial 
14:45 Dlaczego ja? (751) serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16::15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (94) serial 
17:00 Gliniarze (84) serial 
18:00 Pierwsza miłość (2481) serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport magazyn 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (60)

serial 
20:05 Nasz nowy dom (89) reality show
21:10 Przyjaciółki (105) serial 
22:10 Pasja dramat historyczny, USA

2004
00:50 Królestwo niebieskie dramat

historyczny,
Hiszpania/USA/Wielka
Brytania 2005 

05:45  Mango telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje: Zielonki,

Bistro Obora (13) rozrywka 
07:50 Doradca smaku: Aromatyczny

dorsz z warzywami (25)
magazyn 

08:00 Dzień Dobry TVN magazyn
10:55 Ukryta prawda (757) serial 
12:00 Szkoła (409) serial 
13:00 19+ (110) serial 
13:30 Szpital (646) serial 
14:30 Kuchenne rewolucje:

Restauracja Antykwariat, Lublin
(5) rozrywka

15:30 Szkoła (410) serial 
16:30 19+ (111) serial 
17:00 Ukryta prawda (758) serial 
18:00 Szpital (647) serial 
19:000 Fakty 
19:35 Sport magazyn 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku (26) magazyn 
20:15 Na Wspólnej (2460) serial 
20:55 Milionerzy (37) teleturniej
21:30 Kuchenne rewolucje: Radziejów,

Na skarpie (9) rozrywka
22:30 Poranek kojota komedia, Polska

2001
00:25 Déja vu thriller SF, USA 2006 

06:00 Amerykańscy naprawiacze (23)
serial 

06:25 Amerykańscy naprawiacze (24)
serial 

06:55  Kaczor Donald przedstawia (17)
serial 

07:35 Scooby-Doo: Gdzie jesteś? (8)
serial 

07:55 Kaczor Donald przedstawia (20)
serial 

08:35 Co nowego u Scooby’ego? (3)
serial 

09:00 Strażnik Teksasu (111) serial 
10:00 Dom nie do poznania (146)

reality show
11:00 Detektywi w akcji (101) serial 
12:00 Detektywi w akcji: Podła

zagrywka. Sklepik Pawła (60)
serial 

13:00 Policjantki i Policjanci (267)
serial 

14:00 STOP Drogówka magazyn
policyjny

15:00 Dom nie do poznania (147)
reality show

16:00 Twoja na zawsze (27) serial 
17:00 Trzy razy Ana (73) serial 
188:00 Detektywi w akcji (102) serial 
19:00 Policjantki i Policjanci  serial 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (74) serial 
21:00 Braterstwo broni dramat

wojenny, Korea Południowa 
00:05 Zabójcze polowanie film

sensacyjny, Kanada 2010 

POLSATTVP 1 TVP 2
05:20 Galeria (33) serial
05:50 Klan (3108) telenowela
06:10 Klan (3109) telenowela 
06:35 Sprawa dla reportera magazyn  
07:35 Rok w ogrodzie (636) magazyn
08:00 Naszaarmia.pl magazyn
08:25 Dzwoneczek i sekret magicznych

skrzydeł film animowany 
09:45 Polska pomaga   
10:00 Pan Hoppy i żółwie komedia  
11:30 Wielkie nieba magazyn 
11:50 Polska pomaga  
12:15 Fascynujący świat: Maraton

miłości film dokumentalny 
133:05 Polska pomaga 
13:20 Okrasa łamie przepisy 
13:50 Polska pomaga  
14:05 Córka maharadży film przyg.
16:00 Ojciec Mateusz 
17: Córka blacharza (219) serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 O! Polskie przeboje  
18:25 Polska pomaga  
18:40 Wojenne dziewczyny (6) serial  
19:30 Wiadomości 
20:05 Sport 
20:10 Pogoda 
20:15 Orędzie kardynała Stanisława

Dziwisza na Wielkanoc 
20:25 Komisarz Alex: Przyjaciel na

śmierć i życie (111) serial 
21:25 Nietykalni komediodramat,  
23:25 Spisek. Largo Winch 2 film przyg.
01:30 Życie jako śmiertelna choroba

przenoszona drogą płciową
dramat obyczajowy, Polska 2000 

05:30 Ukryte życie Jezusa film
dokumentalny, Polska 2010

06:30 M jak miłość (1293) serial
07:30 Pytanie na śniadanie magazyn 
08:50 Panorama 
08:55 Pytanie na śniadanie magazyn
09:35  Pogoda 
09:40 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:15 Pogoda 
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:35 Podróże z historią: Wiosenne

obrządki (35) serial
11:15 Karol. Papież, który pozostał

człowiekiem film biograficzny,
Kanada/Włochy/Polska 2006 

14:00 Familiada teleturniej 
14:35 Na sygnale: Kwestia zasad (136)

serial 
15:00 Na sygnale: Ostatnia szansa

(137) serial 
15:35 Znachor dramat obyczajowy,

Polska 1981 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:300 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Kulisy “Postaw na milion”

felieton 
19:05 Postaw na milion teleturniej 
20:05 Piękna i bestia film kostiumowy,

Włochy/Hiszpania 2014 
22:25 72 godziny dramat sensacyjny,

Rosja/Francja/USA 2014
00:30 Bez przedawnienia thriller, USA 

05:00 Disco gramy program muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:40 Jeźdźcy smoków (19) serial 
08:10 Mr Peabody and Sherman Show

serial 
08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu

świata (19) serial 
09:110 Przygody Kota w Butach (19)

serial 
09:40 Przygody Kota w Butach (20)

serial 
10:10 Ewa gotuje (300) magazyn 
10:45 Idol (9) rozrywka
12:45 The Brain. Genialny Umysł (6)

rozrywka
14:15 Kabaret na żywo: Polak na

wakacjach (15) rozrywka
16:15 Daleko od noszy - Reanimacja

(7) serial 
16:50 Ameryka marzeń (7) serial
17:50 Chłopaki do wzięcia (47) serial
18:20 Chłopaki do wzięcia (48) serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:40 Epoka lodowcowa: Wielkanocne

niespodzianki film animowany,
USA 2016 

20:05 Pingwiny z Madagaskaru film
animowany, USA 2014 

22:00 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 7 (7)
rozrywka

00:05 Wielki Szu dramat sensacyjny,
Polska 1982 

TVN7 Puls
06:00 Szpital (9) serial 

07:00 Sąd rodzinny: Śmierć idola (192)

serial 

08:00 Kryminalni: Sponsor (10) serial 

09:10 Lekarze (4) serial 

10:20 Mango telezakupy

11:55 Ukryta prawda (254) serial 

12:55 Sąd rodzinny: Idealna żona (193)

serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(217) serial 

14:55 Szpital (10) serial 

15:55 Kryminalni: Towar (11) serial 

17:00 Dr House 2 (23) serial 

18:00 Mentalista 4 (13) serial 

19:00 Ukryta prawda (255) serial 

20:00 Dopóki piłka w grze dramat

obyczajowy, USA 2012

22:20 Kości (2/22) serial 

23:20 Mission: Impossible 3 film

sensacyjny, Niemcy/Chiny/USA 

06:00 Sila - odnaleźć przeznaczenie
(156) telenowela

07:00 Kobra: Oddział specjalny: Turbo i
Tacho wracają do gry (11/15)
serial 

08:00 Nash Bridges: Don Juan (50)
serial 

09:00 Nash Bridges: Strefa zagrożenia
(51) serial 

10:00 Napisała: Morderstwo 3: Śmierć
na ringu (16) serial 

11:00 Kobra: Oddział specjalny: W
świecie mody (12/15) serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 5 (20)
serial 

12:55 Co ludzie powiedzą? 3:
Żeglarski podwieczorek (7)
serial 

13:40 Górka Dolna 3 (7) serial 
14:40 Allo, allo! (2) serial 
15:15 Allo, allo! (3) serial 
16:00 Ale numer! (25) rozrywka
16:30 Ale numer! (29) rozrywka
17:00 Górka Dolna 2: Gulasz (6) serial 
18:00 Gwiazdy lombardu  reality show
20:00 Pokojówka na Manhattanie

komedia romantyczna, USA
2002

22:05 Statek miłości komedia,
Niemcy/USA 2002

00:00 Nikt nie przeżył horror, Wielka
Brytania/USA 2012 

TVN TV 4 TVN7 Puls
05:15 Uwaga! magazyn reporterów
05:45 Mango telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje: Łódź, El

Toro (14) rozrywka
07:50 Doradca smaku (26) magazyn
08:00 Dzień Dobry TVN magazyn 
10:55 Ukryta prawda (758) serial
12:00 Szkoła (410) serial
13:00 19+ (111) serial
13:30 Szpital (647) serial
14:30 Kuchenne rewolucje: Leo Libra,

Gniezno (6) rozrywka
15:30 Szkoła (411) serial
16:30 19+ (112) serial
17:00 Ukryta prawda (759) serial
18:00 Szpital (648) serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów 
20:00 Szybcy i wściekli 6 film

sensacyjny, USA 2013 
22:35 Mroczny rycerz film sensacyjny,

Wielka Brytania/USA 2008
01:55 Znów mam 17 lat komedia, USA

2009 

TVN
05:25 Uwaga! magazyn reporterów
05:45 Mango telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN magazyn 
11:00 Na Wspólnej (2457) serial 
11:25 Na Wspólnej (2458) serial 
11:50 Na Wspólnej (2459) serial 
12:15 Na Wspólnej (2460) serial 
12:50 Ugotowani (8) program

kulinarno-rozrywkowy 
13:50 Agent - Gwiazdy (9) reality show 
14:50 MasterChef Junior (7) rozrywka
16:25 Misja Pies (7) rozrywka
17:00 Kuchenne rewolucje: Radziejów,

Na skarpie (9) rozrywka
188:00 36,6°C (3) program medyczny 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! magazyn reporterów 
20:00 Milionerzy (38) teleturniej 
21:00 Narzeczony mimo woli komedia

romantyczna, USA 2009 
23:15 Incydent film sensacyjny, USA

1997
01:15 Mroczny rycerz film sensacyjny,

Wielka Brytania/USA 2008 

06:00 Legendy Chima (19) serial 
06:30 Legendy Chima (20-ost.) serial 
06:55 Kaczor Donald przedstawia (18)

serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? (1)

serial 
07:55 Kaczor Donald przedstawia (21)

serial 
08:35 Co nowego u Scooby’ego? (4)

serial 
09:00 Strażnik Teksasu (112) serial 
10:00 Dom nie do poznania (148)

reality show 
11:00 Detektywi w akcji (102) serial 
12:00 Galileo (608) program

popularnonaukowy 
13:00 Policjantki i Policjanci (268)

serial 
14:00 Galileo (609) program

popularnonaukowy 
15:00 Dom nie do poznania (149)

reality show 
16:00 Twoja na zawsze (28) serial 
17:00  Trzy razy Ana (74) serial 
18:00 Detektywi w akcji (103) serial 
19:00 Policjantki i Policjanci (269)

serial 
20:00 Apollo 13 dramat katastroficzny,

USA 1995 
22:55 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (71) serial 
23:55 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (72) serial 
00:55 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (73) serial 
01:55 Przerażacze horror komediowy,

Nowa Zelandia/USA 1996 

05:05 Ukryta prawda (196) serial 

06:05 Szpital (44) serial 

07:00 Sąd rodzinny: Idealna żona

(193) serial 

08:00 Kryminalni: Towar (11) serial 

09::10 Lekarze (5) serial 

10:20 Mango telezakupy 

11:55 Ukryta prawda (255) serial

12:55 Sąd rodzinny: Zły uczeń (194)

serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(218) serial 

14:55 Szpital (45) serial

15:55 Kryminalni: Kolekcjonerzy (12)

serial 

17:00 Dr House 2 (24-ost.) serial 

18:00 Mentalista 4 (14) serial 

19:00 Ukryta prawda (256) serial

20:00 Złoty kompas film przygodowy,

Wielka Brytania/USA 2007 

22:20 Operacja Argo dramat

sensacyjny, USA 2012

000:55 Naznaczony: Dziewiąta ofiara (7)

serial 

01:55 Kryminalni: Aż po grób (5) serial 

06:00 Sila - odnaleźć przeznaczenie
(157) telenowela

07:00 Kobra: Oddział specjalny: W
świecie mody (12/15) serial 

08:00 Nash Bridges: Strefa zagrożenia
(51) serial 

09:00 Nash Bridges: Przesyłka
specjalna (52) serial 

10:00 Napisała: Morderstwo 3:
Namalowana śmierć (17) serial 

11:00 Kobra: Oddział specjalny:
Sprawy rodzinne (13/15) serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles: Trzy
serca (21) serial 

12:55 Co ludzie powiedzą? 4: Oferta
pracy (1) serial 

13:40 Górka Dolna 3 (8) serial 
14:40 Allo, allo! (3) serial 
15:20 Allo, allo! (4) serial 
16:00 Ale numer! (26) rozrywka
16:30 Ale numer! (30) rozrywka
17:00 Górka Dolna 2: Świniobicie (7)

serial 
18:00 Gwiazdy lombardu 10 (184)

reality show 
18:30 Gwiazdy lombardu 10 (185)

reality show 
19:00 Gwiazdy lombardu 10 (186)

reality show 
19:30 Gwiazdy lombardu 10 (187)

reality show 
20:00 Noe: Wybrany przez Boga

dramat przygodowy, USA 2014 
22:50 Dzień próby dramat sensacyjny,

Australia/USA 2001
01:20 Zobacz to!: Ale numer!  rozrywka 

Sobota, 15 kwietnia
TV 4 TVN7 Puls

06:00 Ninjago - mistrzowie spinjitzu (1)
serial 

06:30 Ninjago - mistrzowie spinjitzu (2)
serial 

06:55 Kaczor Donald przedstawia (19)
serial 

07:35 Co nowego u Scooby’ego? (2)
serial 

07:55 Kaczor Donald przedstawia (22)
serial 

08:35 Co nowego u Scooby’ego? (5)
serial 

09:00 Król Lew 2: Czas Simby film
animowany, Australia/USA
1998 

10:45 Garfield Show serial 
11:00 Policjantki i Policjanci  serial 
14:00 STOP Drogówka magazyn   
15:00 Zaginiony ląd film przygodowy,

USA 2009 
17:005 Mali agenci: Wyścig z czasem

film przygodowy, USA 2011 
19:00 Galileo (610) program

popularnonaukowy 
20:00 Policjantki i Policjanci (268)

serial 
21:00 Policjantki i Policjanci (269)

serial 
22:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (74) serial 
23:00 Następny jesteś ty thriller, USA

2011
01:00 Whiplash film muzyczny, USA 

05:50 Ukryta prawda (198) serial 

06:50 Mango telezakupy 

09:25 Dziadek z przypadku (1/22)

serial

09:55 Dziadek z przypadku (2) serial 

10:25 Columbo 4 (2) serial 

11:15 Przyjaciele 10 (18-ost.) serial 

12:30 Miasto cienia film przygodowy,

USA 2008 

14:35 Tajemniczy ogród film familijny,

Wielka Brytania/USA 1993 

16:45 Alicja w Krainie Czarów film

fantasy, USA 2010 

19:00 Komediowa sobota: Miss agent

komedia sensacyjna, USA 2000 

21:25 Wielki Gatsby melodramat,

Australia/USA 2013

00:15 Dopóki piłka w grze dramat

obyczajowy, USA 2012 

06:25 Niesamowite!: Prawo jazdy jak z

koszmaru (4/25) serial

07:00 Taki jest świat 2 (44) 

07:50 Co ludzie powiedzą? 3: Kto jest

snobem? (4) serial

08:35 Na psa urok film familijny, USA

2006 

10:300 Trzech mężczyzn i dziecko

komedia, USA 1987 

12:35 Kochany urwis 2 komedia, USA

1991 

14:30 Król Lew film animowany, USA

1994 

16:20 King Kong film przygodowy,

Nowa Zelandia/Niemcy/USA

2005 

20:00 Mocne sobotnie kino: Mumia:

Grobowiec Cesarza Smoka film

przygodowy, Niemcy/USA 2008 

22:10 Król Skorpion 2: Narodziny

wojownika film przygodowy,

Niemcy/RPA/USA 2008

00:20 Champion dramat sensacyjny,

Niemcy/USA 2002 

II



Wtorek, 18 kwietnia
TVN7 Puls

05:20 Szpital (45) serial 
06:15 W-11 - Wydział Śledczy: Diler

(1136) serial
07:00 Sąd rodzinny: Zły uczeń (194)

serial 
08:00 Kryminalni: Kolekcjonerzy (12)

serial 
09:10 Lekarze (6) serial 
10:20 Mango telezakupy 
11:55 Ukryta prawda (256) serial
12:55 Sąd rodzinny: My, Cyganie (195)

serial 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(219) serial 
14:55 Szpital (46) serial
15:55 Kryminalni: Reporterzy (13-ost.)

serial 
17:00  Dr House 3 (1/24) serial 
18:00 Mentalista 4 (15) serial 
19:00 Ukryta prawda (257) serial
20:00 Sensacyjny wtorek: Striptiz

dramat sensacyjny, USA 1996 
22:35 Droga śmierci film kryminalny,

USA 2009
00:30 Mroczne zagadki Los Angeles (3)

serial 

06:00 Sila - odnaleźć przeznaczenie
(158-ost.) telenowela

07:00 Kobra - oddział specjalny:
Sprawy rodzinne (13) serial 

08:00 Nash Bridges 3: Przesyłka
specjalna (52) serial 

09:00 Nash Bridges 3: Przyłożenie (53)
serial 

10:00 Napisała: Morderstwo 3:
Poważna sprawa (18) serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny:
Uwaga, dziecko! (14) serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 5 (22)
serial 

12:55 Co ludzie powiedzą 4: Wiejska
posiadłość (2) serial 

13:40 Górka Dolna 3 (9) serial 
14:40 Allo, allo! (4) serial 
15:15 Allo, allo! (5) serial 
16:00 Ale numer! (28) rozrywka
16:30 Ale numer! (35) rozrywka
17:00 Górka Dolna 2: Śmigus-dyngus

(8) serial 
18:00 Gwiazdy lombardu 10 (186)

reality show 
18:30 Gwiazdy lombardu 10 (187)

reality show 
19:00 Gwiazdy lombardu 10 (188)

reality show 
19:30 Gwiazdy lombardu 10 (189)

reality show 
20:00 Naciągacze film kryminalny, USA

2003 
22:20 Statek miłości komedia,

Niemcy/USA 2002
00:15 Zobacz to!: Ale numer! (28)

rozrywka

TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN
05:10 Jaka to melodia? teleturniej  
06:00 Dzień dobry, Polsko! magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:13 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Sekrety ojca (31) serial
09:35 Ranczo: Podróż w czasie  serial 
10:35 Dr Quinn (11/18) serial 
11:30 Rok w ogrodzie (636) magazyn 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes magazyn 
12:25 Agropogoda 
12::30 Magazyn rolniczy 
12:40 Przepis dnia magazyn 
12:50 Relacja z nabożeństwa

wielkanocnego w Kościele
greckokatolickim 

14:00 Sekrety ojca (32) serial 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Obserwator (111) cykl reportaży 
16:10 Złote serce (80) serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? teleturniej  
17:55 Przepis dnia magazyn 
18:05  Klan (3111) telenowela 
18:40 Wspaniałe stulecie  serial  
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Rozdarte serca (49/83) serial 
21:05 GOL magazyn piłkarski 
21:15 El Príncipe - dzielnica zła  serial 
22:15 Kryminalne zagadki Las Vegas   
23:10 Biegnij, chłopcze, biegnij dramat   
01:05 Kroniki Riddicka film SF, USA 

06:10 Rodzinka.pl: Koniec świata (35)
serial

06:40 Lokatorzy kamienicy
metodystów reportaż

007:10 M jak miłość (17) serial 
08:00 Pytanie na śniadanie magazyn
08:50 Panorama 
08:55 Pytanie na śniadanie magazyn
09:35 Pogoda 
09:40 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:15 Pogoda 
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:45 Panorama 
11:00 Barwy szczęścia (1642) serial 
11:35 Na dobre i na złe: Lalkarz  serial 
12:35 Cena miłości (22/113) serial 
13:300 Rodzinka.pl: Tradycyjnie

nowoczesne święta (145) serial 
14:05 Pielgrzymka do miejsc śmiesznych 
15:10 Tysiąc i jedna noc  serial 
16:05 M jak miłość (1295) serial 
17:05 Cena miłości (23/113) serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej 
19:25 Barwy szczęścia (1642) serial 
20:05 Barwy szczęścia (1643) serial 
20:40 M jak miłość (1296) serial 
21:35 Kulisy serialu “M jak miłość” 
221:50 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Świat bez fikcji: Żony

oligarchów. Rosja, ruble i
miłość film dokumentalny,
Rosja/Niemcy/Izrael 2015

00:05 Świętokrzyska Gala Kabaretowa 
01:05 Skandal 2 (21) serial 

05:00 Disco gramy program muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy (597) serial
09:00 Malanowski i partnerzy (384)

serial
09:30 Malanowski i partnerzy (385)

serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie

(66) serial
11:00 Dlaczego ja? (473) serial
12:00 Oszukane (3) serial
13:00 Trudne sprawy (707) serial
14:00 Pierwsza miłość (2482) serial 
14:45 Dlaczego ja? (753) serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn reporterów 
16:30 Na ratunek 112 (96) serial
17:00 Gliniarze (86) serial
18:00 Pierwsza miłość (2483) serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30  Świat według Kiepskich (61)

serial 
20:05 The Brain. Genialny Umysł (7)

rozrywka
21:35 Niania w wielkim mieście (7)

serial 
22:45 Azyl thriller, USA 2002
01:05 Sposób na blondynkę komedia,

USA 1998

05:25 Uwaga! magazyn reporterów
05:55 Mango telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN magazyn 
10:55 Ukryta prawda (759) serial
12:00 Szkoła (411) serial
13:00 19+ (112) serial
13:30 Szpital (648) serial
14:30  Kuchenne rewolucje: Kuźnia

Smaków, Bielsko-Biała (7)
rozrywka

15:30 Szkoła (412) serial
16:30 19+ (113) serial
17:00 Ukryta prawda (760) serial
18:00 Szpital (649) serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów 
20:10 Doradca smaku: Quesadillas z

gruszką i szpinakiem (27)
magazyn 

20:15 Na Wspólnej (2461) serial 
20:55 Milionerzy (40) teleturniej 
21:30 Agent - Gwiazdy reality show 
222:30 Kuba Wojewódzki (10) talk-show 
23:30 Superwizjer magazyn reporterów
00:05 Misja Pies (7) rozrywka

06:00 Amerykańscy naprawiacze (25)
serial

06:25 Amerykańscy naprawiacze (26)
serial

06:55 Kaczor Donald przedstawia (22)
serial 

07:35 Co nowego u Scooby’ego? (4)
serial 

07:55 Kaczor Donald przedstawia (25)
serial 

08:35 Co nowego u Scooby’ego? (7)
serial 

09:00 Strażnik Teksasu (113) serial 
10:00 Dom nie do poznania (150)

reality show 
11:00 Detektywi w akcji (103) serial 
12:00 Detektywi w akcji: Twój

przyjaciel i pomocnik. Tylko na
pokaz (61) serial 

13:00 Policjantki i Policjanci (270)
serial 

14:00 STOP Drogówka magazyn
policyjny 

15:00 Dom nie do poznania (151)
reality show 

16:00 Twoja na zawsze (29) serial 
17:00 Trzy razy Ana (75) serial 
18:00 Detektywi w akcji (104) serial 
19:00 Policjantki i Policjanci (271)

serial 
20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (76) serial 
21:00 Egzorcyzmy Emily Rose horror,

USA 2005 
23:35 Meteor kontra Ziemia film SF,

USA 2014
01:225 Spadkobiercy (4) rozrywka

POLSATTVP 1 TVP 2
06:15 Galeria (34) serial
06:40 Klan (3110) telenowela
07:15 Tajemnice Grobu Bożego film

dokumentalny, Polska 2010 
08:00 Tydzień magazyn rolniczy
08:30 Zakochaj się w Polsce 
09:00 Ziarno: Wielkanoc po łowicku  
09:25 Księga Ksiąg: On

zmartwychwstał serial 
10:00 Transmisja mszy świętej

Zmartwychwstania Pańskiego i
błogosławieństwo Urbi et Orbi 

12:35 Natura w Jedynce 
13:35 O! Polskie przeboje  
14:30 Córka maharadży film przyg.
16:05 Komisarz Alex: Przyjaciel na

śmierć i życie (111) serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Nieśmiertelni. Warszawa -

Aleppo koncert 
18:35 Jaka to melodia? teleturniej

muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:15 Wojenne dziewczyny (7) serial

historyczny 
21:10 Rolnik szuka żony 4 telenowela

dokumentalna 
22:15 Zostań, jeśli kochasz

melodramat, USA 2014
00:10 Sportowa niedziela program

sportowy
00:35 Nietykalni komediodramat,

Francja 2011 

05:40 Orędzie kardynała Stanisława
Dziwisza na Wielkanoc

05:55 Znachor dramat obyczajowy,
Polska 1981

08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez
świat: Największy odpust świata
cykl reportaży 

08:40 Rajskie ptaki Davida
Attenborough film
dokumentalny, Wielka Brytania
2015

09:45 Fantomas kontra Scotland Yard
komedia, Francja/Włochy 1967 

11:35 Hrabia Monte Christo film
kostiumowy, Irlandia/Wielka
Brytania/USA 2002 

13:55 Familiada odcinek specjalny 
14:35 Słynna restauracja komedia,

Francja 1966 
16:05 Step Up - taniec zmysłów film

muzyczny, USA 2006 
18:00 Panorama 
18:25  Sport telegram 
18:30 Pogoda 
18:40 Pan Wołodyjowski (1/2) film

historyczny, Polska 1968 
20:15 Kocham Cię, Polsko! (7)

rozrywka
22:00 Kabaretowa Scena Młodych

rozrywka
23:15 16 przecznic film sensacyjny,

Niemcy/USA 2006
01:05 Fantomas kontra Scotland Yard

komedia, Francja/Włochy 1967 

05:00 Disco gramy program muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 Jeźdźcy smoków (20) serial 
08:15 Mr Peabody and Sherman Show

serial 
08:45 Księga smoków film animowany,

USA 2011
09:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu

świata (20) serial 
09:30 Przygody Kota w Butach (21)

serial 
10:00 Szeregowiec Dolot film

animowany, Wielka Brytania
2005 

11:40 Bruce Wszechmogący komedia,
USA 2003 

13:50 Pingwiny z Madagaskaru film
animowany, USA 2014 

15:50 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 7 (7)
rozrywka

17:50 Nasz nowy dom (89) reality show 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Państwo w państwie program

publicystyczny 
20:05 Żarty się skończyły rozrywka
223:05 Och, Karol komedia obyczajowa,

Polska 1985
01:10 Mission: Impossible - Rogue

Nation film sensacyjny, USA 

TVN
05:25 Uwaga! magazyn reporterów
05:45 Mango telezakupy
07:55 Nowa Maja w ogrodzie (14)

magazyn ogrodniczy 
08:25 Akademia ogrodnika (14/50)

magazyn ogrodniczy
08:35 Dżungla film animowany,

Kanada/USA 2006 
10:15 Agencie, podaj łapę komedia,

Australia/USA 2001 
12:15 Znów mam 17 lat komedia, USA

2009 
14:35 Góra Czarownic film przygodowy,

USA 2009 
16:40 Pamiętnik księżniczki komedia,

USA 2001 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:355 Pogoda 
19:45 Uwaga! magazyn reporterów 
20:00 MasterChef Junior (8) rozrywka
21:30 Indiana Jones i Królestwo

Kryształowej Czaszki film

przygodowy, USA 2008
00:00 Szybcy i wściekli 6 film

sensacyjny, USA 2013 

Niedziela, 16 kwietnia
TV 4 TVN7 Puls

06:00 Ninjago - mistrzowie spinjitzu (3)
serial 

06:30 Ninjago - mistrzowie spinjitzu (4)
serial 

06:55 Kaczor Donald przedstawia (20)
serial 

07:35 Co nowego u Scooby’ego? (3)
serial 

07:55 Kaczor Donald przedstawia (23)
serial 

08:35 Co nowego u Scooby’ego? (6)
serial 

09:00 Tarzan 2 film animowany, USA
2005 

10:25 Galileo (609) program
popularnonaukowy 

11:25 Galileo (610) program
popularnonaukowy 

12:35 Mali agenci: Wyścig z czasem
film przygodowy, USA 2011 

14:25 Piękna i bestia film animowany,
USA 1991 

16:00 Apollo 13 dramat katastroficzny,
USA 1995 

19:00 Galileo (611) program
popularnonaukowy 

20:00 Helikopter w ogniu dramat
wojenny, USA 2001 

23:00 Dom w głębi lasu thriller, USA
2011

01:00 Przerażacze horror komediowy,
Nowa Zelandia/USA 1996 

05:40 Ukryta prawda (200) serial 

06:40 Mango telezakupy 

08:45 Dwóch i pół 11 (10) serial

09:15 Niekończąca się opowieść:

Następny rozdział film fantasy,

Niemcy/USA 1990 

11:00 Gnomeo i Julia film animowany,

Wielka Brytania/USA 2011 

12:45 Na tropie Marsupilami komedia

przygodowa, Belgia/Francja

2012 

14:55  Złoty kompas film przygodowy,

Wielka Brytania/USA 2007 

17:25 Człowiek w żelaznej masce film

kostiumowy, Wielka

Brytania/USA 1998 

20:00 Superseans: Mission:

Impossible 4 - Protokół duchów

film sensacyjny,

Czechy/Zjednoczone Emiraty

Arabskie/USA 2011 

22:50 Na zabójczej ziemi film

sensacyjny, USA 1994

00:55 Mecz ostatniej szansy

komediodramat, Wielka

Brytania/USA 2001 

06:00 Taki jest świat 2 (44) 
06:50 Co ludzie powiedzą? 3: Wernisaż

(6) serial
07:30 Kochany urwis 2 komedia, USA

1991 
09:10 7 krasnoludków - Las to za

mało! komedia, Niemcy 2006 
11:05 Najpiękniejsze baśnie braci

Grimm: Stoliczku, nakryj się
baśń filmowa, Niemcy 2008 

12:30 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Grające drzewko baśń
filmowa, Niemcy 2016 

13:45 Lassie film familijny,
Francja/Irlandia/Wielka
Brytania/USA 2005 

15:45 Pokojówka na Manhattanie
komedia romantyczna, USA
2002 

17:50 Mumia: Grobowiec Cesarza
Smoka film przygodowy,
Niemcy/USA 2008 

20:00 Niedziela z gwiazdami:
Wybuchowa para komedia
sensacyjna, USA 2010 

22:05 Dzień próby dramat sensacyjny,
Australia/USA 2001

00:30 Król Skorpion 2: Narodziny
wojownika film przygodowy,
Niemcy/RPA/USA 2008 

III

Poniedziałek, 17 kwietnia
TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN

05:30 Cesarskie cięcie komedia
obyczajowa, Polska 1987

07:00 Transmisja mszy świętej z
Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach

07:55 Alvin i wiewiórki 3 film familijny,
USA 2011 

09:25 Księga Ksiąg: W drodze do
Damaszku serial 

10:00 Miś komedia, Polska 1981 
12:00 Regina Coeli 
12:20 Bez lęku. Niezwykła decyzja

Papieża Benedykta XVI film
dokumentalny, Polska 2016 

13:35 Córka maharadży (3-ost.) film
przygodowy,
Kanada/Niemcy/Włochy/USA
1994 

15:15 Cziłała z Beverly Hills film
familijny, USA 2008 

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:35 Rolnik szuka żony 4 telenowela  
18:35 Jaka to melodia? teleturniej   
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Pan i pani Kiler komedia

sensacyjna, USA 2010 
22:05 Gol Ekstra magazyn piłkarski 
22:35 Oblicze miłosierdzia film

dokumentalny, USA 2016 
23:50 Podejrzani zakochani komedia

romantyczna, Polska 2013
01:40 Mrzonka film obyczajowy, Polska 

05:35 Pan Wołodyjowski (1/2) film
historyczny, Polska 1968

06:50 Pan Wołodyjowski (2-ost.) film
historyczny, Polska 1968

08:15 Ukryte skarby: W krainie
świętych, palm i ‘trzęsionki’...
cykl reportaży 

08:50 Piękna i bestia film kostiumowy,
Włochy/Hiszpania 2014 

11:00 Wieczernia Paschalna z
monasteru w Supraślu 

12:15 Zwariowany weekend komedia,
Francja/Włochy 1968 

14:00 Familiada teleturniej 
14:35 Kocham Cię, Polsko! (7)

rozrywka
16:10 Różowa Pantera komedia

sensacyjna, USA 2006 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:35 Pogoda 
18:45 Pan Wołodyjowski (2-ost.) film

historyczny, Polska 1968 
20:05 Barwy szczęścia (1642) serial 
20:40 M jak miłość (1295) serial 
21:35 Kulisy serialu “M jak miłość” 
21:50 Bake off - Ale ciacho! 2 (7)

widowisko 
22:55 Bake off - Ale przepis 2 (7)

widowisko 
23:20 Step Up - taniec zmysłów film

muzyczny, USA 2006
01:10 Różowa Pantera komedia

sensacyjna, USA 2006 

05:00 Disco gramy program muzyczny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:15 Epoka lodowcowa: Wielkanocne

niespodzianki film animowany,

USA 2016 

08:40 Dino Mama film animowany,

Korea Południowa/USA 2012 

10:30 Epoka lodowcowa 2: Odwilż film

animowany, USA 2006 

12:20 X-Men: Ostatni bastion film SF,

Francja/USA 2006 

14:40 Titanic dramat katastroficzny,

USA 1997 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich (327)

serial 

20:00 Megahit: Mission: Impossible -

Rogue Nation film sensacyjny,

USA 2015 

22:55 Akt odwagi film sensacyjny, USA

2012

01:15 Azyl thriller, USA 2002 

05:20 Uwaga! magazyn reporterów
05:45 Mango telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje: Rąbień, El

Fuego (15-ost.) rozrywka
07:45 Spotkanie ze smakiem (7)

magazyn
07:55 Milionerzy (38) teleturniej
08:55 Hugo i jego wynalazek film

familijny, USA 2011 
11:35 Pamiętnik księżniczki komedia,

USA 2001 
13:55 Willow film fantasy, USA 1988 
16:35 Indiana Jones i Królestwo

Kryształowej Czaszki film

przygodowy, USA 2008 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! magazyn reporterów 
20:00 Milionerzy (39) teleturniej 
21:00 Królewna Śnieżka i Łowca baśń

filmowa, USA 2012 
23:355 Pieniądze to nie wszystko

komedia, Polska 2001
01:55 Narzeczony mimo woli komedia

romantyczna, USA 2009 

06:00 Amerykańscy naprawiacze (24)
serial

06:30 Amerykańscy naprawiacze (25)
serial

07:00 Kaczor Donald przedstawia (21)
serial 

07:40 Kaczor Donald przedstawia (24)
serial 

08:10 Tarzan 2 film animowany, USA
2005

09:45 Król Lew 2: Czas Simby film
animowany, Australia/USA
1998 

11:20 Zaginiony ląd film przygodowy,
USA 2009 

13:35 Piękna i bestia film animowany,
USA 1991 

15:25 Joe Dirt komedia przygodowa,
USA 2001 

17:15  Tornado w Nowym Jorku film
katastroficzny, Kanada/USA
2008 

19:00 Policjantki i Policjanci (270)
serial 

20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (75) serial 

21:00 Straszny film 5 horror
komediowy, USA 2013 

22:50 Lodowy księżyc thriller SF, USA
2013

00:40 Tajemnice kasyn film
dokumentalny, USA 2012

01:40 STOP Drogówka magazyn
policyjny 

TVN7 Puls
05:55 Ukryta prawda (202) serial 

06:50 Mango telezakupy 

08:55 Na tropie Marsupilami komedia

przygodowa, Belgia/Francja

2012 

11:10 Tomcio Grubasek komedia, USA

1995 

13:15 Miasto cienia film przygodowy,

USA 2008 

15:15 Granice czasu film fantasy, USA

2003 

17:45 Głupi i głupszy komedia, USA

1994 

20:00 Sześć dni, siedem nocy komedia

przygodowa, USA 1998 

22:10 Miss agent komedia sensacyjna,

USA 2000

00:35 Wielki Gatsby melodramat,

Australia/USA 2013 

06:20 Ale numer! (32) rozrywka

06:550 Ale numer! (33) rozrywka

07:20 Ale numer! (34) rozrywka

07:50 Lassie film familijny,

Francja/Irlandia/Wielka

Brytania/USA 2005

09:55 Na psa urok film familijny, USA

2006 

11:55 Król Lew film animowany, USA

1994 

13:45 Najpiękniejsze baśnie braci

Grimm: Braciszek i siostrzyczka

baśń filmowa, Niemcy 2008 

15:00 Noe: Wybrany przez Boga

dramat przygodowy, USA 2014 

17:50 Wybuchowa para komedia

sensacyjna, USA 2010 

20:00 Robin Hood - książę złodziei film

przygodowy, USA 1991 

22:23 Złoto pustyni film wojenny, USA

1999

01:25 Zobacz to!: Taki jest świat 2 (44)
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Her me ne gil da Za jąc, śre dnio wy so -
ka, lek ko tle nio na blon dy na, nie -
speł na dwu dzie sto ipół let nia roz hi -
ste ry zo wa na hi po chon drycz ka oraz
sfru stro wa ny i po de ner wo wa ny wy -
szo grodz ki stróż pra wa w roz cheł -
sta nym mun du rze to te go rocz ni
bo ha te ro wie IV Nad wi ślań skie go
Dyk tan da.

6 kwiet nia już po raz czwar ty go ści -
li śmy w Ze spo le Szkół im. Ja na Śnia dec -
kie go w Wy szo gro dzie naj lep szy du et ję -
zy ko znaw ców w na szym kra ju:  prof. dr.
hab. Je rze go Bral czy ka oraz doc. dr Gra -
ży nę Maj kow ską.

Współ or ga ni za to rem „IV Nad wi -
ślań skie go Dyk tan da”   i spon so rem na -
gród głów nych  by ło Sta ro stwo Po wia to -
we w Płoc ku, któ re re pre zen to wa ła Pa ni
Mał go rza ta Stru zik – Dy rek tor Wy dzia -
łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spraw Spo łecz -
nych.

Pa ni Dy rek tor po dzię ko wa ła na -
szym go ściom za przy ję cie za pro sze nia
do Wy szo gro du i wy ra zi ła na dzie ję, że
ko lej ne dyk tan do od bę dzie rów nież
z ich udzia łem. Na dyk tan do przy by ło
po nad 140 osób. Wśród od waż nych

zna leź li się gim na zja li ści z: Bo dza no wa,
Bul ko wa, Bli cho wa, Czer wiń ska, Iło wa,
Ma łej Wsi, La so ci na i Wy szo gro du oraz
mło dzież z 4 szkół po nad gim na zjal nych
i za pro sze ni go ście.

W te go rocz nym dyk tan dzie   by ły
cu da -wian ki ale tekst był za baw ny, jak
bum -cyk -cyk.

Za pew ne wie lu z nich tekst przy -
spo rzył trud no ści, ale też zmu sił

do prze my śle nia każ dej pi sa nej li te -
ry. A jak brzmiał ów tekst? Czy był bar -
dzo trud ny? Prze ko naj cie się sa mi: 

„Her me ne gil da Za jąc, śre dnio wy so -
ka, lek ko tle nio na blon dy na, nie speł -
na dwu dzie sto ipół let nia roz hi ste ry zo -
wa na hi po chon drycz ka za trzy ma ła nie -
opatrz nie w nie do zwo lo nym miej scu
nie opo dal ko ścio ła Oj ców Fran cisz ka -
nów krwi sto czer wo ne go hy un da ia. 

Zza buksz pa no we go ob skur ne go
ży wo pło tu wy chy nął świe żo za trud -
nio ny, a już sfru stro wa ny i po de ner -
wo wa ny wy szo grodz ki stróż pra wa
w roz cheł sta nym mun du rze. Har -
do chrząk nął i zsza rza ły z za zdro ści
na wi dok nów ki cud pół ofi cjal nym to -
nem za gad nął.

-To bez sprzecz nie au to pa ni eks -
mał żon ka? Wie my skąd inąd, że ten ni -
by -biz nes men czmych nął do Rey kja vi -
ku. In ter pol już go na mie rza. 

Żach nę ła się i z na gła pół dr wią co
skon sta to wa ła. 

– To po mył ka, le czy ischias
w ośrod ku re ha bi li ta cyj nym w Dro ho -
by czu al bo w Dro hi czy nie, ta kim ma ło
zna nym mia stecz ku chy ba na Bia ło stoc -
czyź nie.

– Ten pa ni choj rak za bie da pen syj -
kę ma sa ży sty w pseu do ku ror cie rok -
rocz nie ku pu je no we cac ko, a jed nym
z nich hu la pa ni po Wy szo gro dzie ni -
czym wło ska con tes sa.

– To by się zga dza ło, za mie rza mnie
po ślu bić wpraw dzie ma ło zna ny, ale
hor ren dal nie bo ga ty wło ski mul ti mi -
liar der Ma ni ni.

-Ależ pa ni opo wia da cu da -wian ki,
toż czy ta łem na One cie, że on ca ły ma ją -
tek prze pi sał ku rii bi sku piej w Bo lo nii.

Her me ne gil da, nie oka zaw szy naj -
mniej sze go za że no wa nia, skwi to wa ła. 

– Gdzież bym śmia ła oszu ki wać ta -
kie go po li cjan ta by strza ka, Ma ni ni ma

na mnie chrap kę, bo su per ek stra la ska ze
mnie, jak bum -cyk -cyk.” 

Po spraw dze niu prac wy ni ki by -
ły na stę pu ją ce:

KA TE GO RIA GIM NA ZJUM:
I miej sce         Ida Ga piń ska (Gim na -

zjum w Bul ko wie)
II miej sce               Klau dia Mi chal ska

(Gim na zjum w Ma łej Wsi)
III miej sce      Pau li na Ku cze ra (Gim -

na zjum w Czer wiń sku)
KA TE GO RIA SZKO ŁA   PO NAD -

GIM NA ZJAL NA:
I miej sce         Ma ja Ma cion (Ze spół

Szkół w Wy szo gro dzie)
II miej sce        Alek san dra So bo ciń -

ska (Ze spół Szkół w Wy szo gro dzie)
III miej sce      Aga ta Świę to chow ska

(Ze spół Szkół w Czer wiń sku)
KA TE GO RIA VIP:
I miej sce       Mi ro sła wa Szy mań ska

(Kie row nik Śro do wi sko we go Do mu Sa -
mo po mo cy w Wy szo gro dzie)

II miej sce       Iza be la Ru tec ka (Pe da -
gog w Ze spo le Szkół w Wy szo gro dzie)

III miej sce     Hu bert Więc kow ski
(Dy rek tor Pla ców ki Opie kuń czo -Wy -
cho waw czej w Wy szo gro dzie)

Zwy cięz cy otrzy ma li pa miąt ko we
sta tu et ki, książ ki z au to gra fem prof. Je -
rze go Bral czy ka, a w ka te go rii gim na -
zjal nej i szkół po nad gim na zjal -
nych  za miej sca pierw sze i dru gie -ta ble -
ty 10 i 7 ca lo we. Jed nak za wy ka za ną

Her me ne gil da Za jąc, śre dnio wy so ka, lek ko tle nio na blon dy na, nie speł na 
sfru stro wa ny i po de ner wo wa ny wy szo grodz ki stróż pra wa w roz cheł sta ny
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od wa gę gra tu la cje na le żą się wszyst kim
uczest ni kom.

Jed nak sa mo spraw dze nie się po -
przez pi sa nie słu cha ne go tek stu to zbyt
ma ło, aby spo tka nie z ję zy kiem pol skim
by ło owoc ne. Pod czas spraw dza nia prac
Pan Pro fe sor i Pa ni Do cent pro wa dzi li
roz mo wę na te mat ję zy ka pol skie go,
w któ rej nie za bra kło drob nych spo rów
i wy mia ny my śli.

Uczest ni cy za da wa li nur tu ją ce ich
py ta nia, by roz wiać po lo ni stycz ne wąt -
pli wo ści i le piej po znać mo wę oj czy stą.

Skła da my ser decz ne po dzię ko wa nia
dla Pa na An drze ja Woź nia ka i MCI Wy szo -
gród za uwiecz nie nie na fil mie „IV Nad wi -
ślań skie go Dyk tan da”. Wśród po dzię ko wań
pra gnie my tak że wy ra zić wdzięcz ność
spon so rom, któ rzy przez swój fi nan so wy
wkład umoż li wi li or ga ni za cję na sze go
przed się wzię cia. Pra gnie my po dzię ko wać:

–Sta ro stwu Po wia to we mu w Płoc -
ku

– Pa ni Jo lan cie - Łu ka siak Ma lic kiej
(Pre zes Za rzą du Vi stu la Ban ku Spół -
dziel cze go)

-– Lo kal nej Gru pie Dzia ła nia  „Ra -
zem dla Roz wo ju”

– Pań stwu  Re na cie i Ja nu szo wi
Zych

– Pa nu Zbi gnie wo wi Szmu le wi czo -
wi

– Pa nu Wło dzi mie rzo wi Ka miń -
skie mu

– Pa nu Krzysz to fo wi Smół ce
– Pa nu Sła wo mi ro wi Za siew skie -

mu 
– Pa ni Elż bie cie Grzy bek 
– Pa nu An drze jo wi Ciar ce

Tekst dyk tan da:
Her me ne gil da Za jąc, śre dnio wy -

so ka, lek ko tle nio na blon dy na, nie -
speł na dwu dzie sto ipół let nia roz hi -
ste ry zo wa na hi po chon drycz ka za -
trzy ma ła nie opatrz nie w nie do zwo -
lo nym miej scu nie opo dal ko ścio ła
Oj ców Fran cisz ka nów krwi sto czer -
wo ne go hy un da ia. 

Zza buksz pa no we go ob skur ne go
ży wo pło tu wy chy nął świe żo za trud nio -
ny, a już sfru stro wa ny i po de ner wo wa ny
wy szo grodz ki stróż pra wa w roz cheł sta -

nym mun du rze. Har do chrząk nął
i zsza rza ły z za zdro ści na wi dok nów ki
cud pół ofi cjal nym to nem za gad nął.

-To bez sprzecz nie au to pa ni eks -
mał żon ka? Wie my skąd inąd, że ten ni -
by -biz nes men czmych nął do Rey kja vi -
ku. In ter pol już go na mie rza. 

Żach nę ła się i z na gła pół dr wią co
skon sta to wa ła. 

– To po mył ka, le czy ischias
w ośrod ku re ha bi li ta cyj nym w Dro ho -
by czu al bo w Dro hi czy nie, ta kim ma ło
zna nym mia stecz ku chy ba na Bia ło stoc -
czyź nie.

– Ten pa ni choj rak za bie da pen syj -
kę ma sa ży sty w pseu do ku ror cie rok -
rocz nie ku pu je no we cac ko, a jed nym
z nich hu la pa ni po Wy szo gro dzie ni -
czym wło ska con tes sa.

– To by się zga dza ło, za mie rza mnie
po ślu bić wpraw dzie ma ło zna ny, ale
hor ren dal nie bo ga ty wło ski mul ti mi -
liar der Ma ni ni.

-Ależ pa ni opo wia da cu da -wian -
ki, toż czy ta łem na One cie, że on ca ły
ma ją tek prze pi sał ku rii bi sku piej
w Bo lo nii.

Her me ne gil da, nie oka zaw szy naj -
mniej sze go za że no wa nia, skwi to wa ła. 

– Gdzież bym śmia ła oszu ki wać ta -
kie go po li cjan ta by strza ka, Ma ni ni ma
na mnie chrap kę, bo su per ek stra la ska ze
mnie, jak bum -cyk -cyk. 

dwu dzie sto ipół let nia roz hi ste ry zo wa na hi po chon drycz ka oraz 
ym mun du rze to te go rocz ni bo ha te ro wie IV Nad wi ślań skie go Dyk tan da
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TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TVN7 Puls

06:00 Amerykańscy naprawiacze (26)

serial

06:25 Amerykańscy naprawiacze (1)

serial

06:55 Kaczor Donald przedstawia (23)

serial 

07:35 Co nowego u Scooby’ego? (5)

serial 

07:55 Kaczor Donald przedstawia (26)

serial 

08:35 Co nowego u Scooby’ego? (8)

serial 

09:00 Strażnik Teksasu (114) serial 

10:00 Dom nie do poznania (152)

reality show 

11:00 Detektywi w akcji (104) serial 

12:00 Detektywi w akcji (62) serial 

13:00 Policjantki i Policjanci (271)

serial 

14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny 

15:00 Dom nie do poznania (153)

reality show 

16:00 Twoja na zawsze (30) serial 

17:00 Trzy razy Ana (76) serial 

18:00 Detektywi w akcji (105) serial 

19:00 Policjantki i Policjanci (272)

serial 

20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (77) serial 

21:00 Siła taktyczna film sensacyjny,

Kanada/USA 2011 

22:50 Syrena horror SF, USA 2001

00:40 Spadkobiercy (5) rozrywka 

05:05 Ukryta prawda (203) serial 

06:05 Szpital (46) serial 

07:00 Sąd rodzinny: My, Cyganie (195)

serial 

08:00 Kryminalni: Reporterzy (13-ost.)

serial 

09:10 Lekarze (7) serial 

10:20 Mango telezakupy 

11:55 Ukryta prawda (257) serial

12:55 Sąd rodzinny: Szkolne

porachunki (196) serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska

(220) serial 

14:55 Szpital (47) serial

15:55 Kryminalni: Balkon z widokiem

(1/13) serial 

17:00 Dr House 3 (2) serial 

18:00 Mentalista 4 (16) serial 

19:00 Ukryta prawda (258) serial

20:00 Dobre kino: J. Edgar dramat

biograficzny, USA 2011 

22:55 Magazyn UEFA Champions

League (15) magazyn piłkarski

00:00 Kryminalni: Wyścig szczurów (6)

serial 

01:05 Wspólnota Ojca Yoda: Seks,

miłość i oświecenie film

dokumentalny, USA 2012 

06:00 To moje życie! (11) telenowela

07:00 Kobra - oddział specjalny 

16: Uwaga, dziecko! (14) serial 

08:00 Nash Bridges 3: Przyłożenie (53)

serial 

09:00 Nash Bridges 3: Echa

przeszłości (54) serial 

10:00 Napisała: Morderstwo 3:

Zabójstwo bez rozliczenia (19)

serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny: Wiwat

Kolonia! (15) serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 5 (23)

serial 

12:55 Co ludzie powiedzą 4: Przyjęcie

ogrodowe (3) serial 

13:30 Czynne całą dobę (1) serial 

14:05 Czynne całą dobę (2) serial 

14:40 Allo, allo! (5) serial 

15:20 Allo, allo! (6) serial 

16:00 Ale numer! (29) rozrywka

16:30 Ale numer! (36) rozrywka

17:00 Górka Dolna 3 (1) serial 

18:00 Gwiazdy lombardu 10 (188)

reality show 

18:30 Gwiazdy lombardu 10 (189)

reality show 

19:00 Gwiazdy lombardu 10 (190)

reality show 

19:30 Gwiazdy lombardu 10 (191)

reality show 

20:00 Złoto pustyni film wojenny, USA

1999 

22:20 Naciągacze film kryminalny, USA

2003

00:50 Objawienia (3/6) serial

05:25 Jaka to melodia? teleturniej
muzyczny

06:00 Dzień dobry, Polsko! magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:13 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Sekrety ojca (32) serial
09:35 Ranczo: Tchnienie

antyklerykalizmu (82) serial 
10:35 Dr Quinn (12/18) serial 
11:25 Okrasa łamie przepisy magazyn 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes magazyn 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy: Oferta ANR na

Dolnym Śląsku magazyn
12:50 Przepis dnia magazyn 
13:00 Natura w Jedynce: 24 godziny w

Indiach film dokumentalny, USA
2015 

14:00 Sekrety ojca (33) serial 
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:20 Obserwator (112) cykl reportaży 
16:10 Złote serce (81) serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? teleturniej

muzyczny 
17:55 Przepis dnia magazyn 
18::05 Klan (3112) telenowela 
18:40 Wspaniałe stulecie: Sułtanka

Kösem - Murat IV (125) serial
kostiumowy 

19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:15 Nasza niania jest agentem

komedia, USA 2010 
21:55 Magazyn śledczy Anity Gargas

(28) magazyn 
22:35 Nasz świat w Jedynce: Kochana

córeczko film dokumentalny 
23:40 Kroniki Riddicka film SF, USA

2004
01:45 El Príncipe - dzielnica zła (15)

serial 

05:00 Disco gramy program muzyczny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy (598) serial

09:00 Malanowski i partnerzy (386)

serial

09:30 Malanowski i partnerzy (387)

serial 

10:00 Dzień, który zmienił moje życie

(67) serial

11:00 Dlaczego ja? (474) serial

12:00 Oszukane (4) serial

13:00 Trudne sprawy (708) serial

14:00 Pierwsza miłość (2483) serial 

14:45 Dlaczego ja? (754) serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja magazyn reporterów 

16:30 Na ratunek 112 (97) serial

17:00 Gliniarze (87) serial

18:00 Pierwsza miłość (2484) serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich (62)

serial 

20:00 Idol (10) rozrywka

22:00 Sposób na blondynkę komedia,

USA 1998

00:40 Myśl jak facet komedia

romantyczna, USA 2012

05:15 Uwaga! magazyn reporterów

05:45 Mango telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje: Dziki Młyn

(Warszawa) (1) rozrywka

07:50 Doradca smaku: Quesadillas z

gruszką i szpinakiem (27)

magazyn

08:00 Dzień Dobry TVN magazyn 

10:55 Ukryta prawda (760) serial

12:00 Szkoła (412) serial

13:00 19+ (113) serial

13:30 Szpital (649) serial

14:30 Kuchenne rewolucje:

Restauracja Orient Express,

Lublin (8) rozrywka

15:30 Szkoła (413) serial

16:30 19+ (114) serial

17:00 Ukryta prawda (761) serial

18:00 Szpital (650) serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! magazyn reporterów 

20:10 Doradca smaku: Ciasto

drożdżowe z czekoladą i

pistacjami (28) magazyn 

20:15 Na Wspólnej (2462) serial 

20:55 Milionerzy (41) teleturniej 

21:30 Belle Epoque (10-ost.) serial 

22:30 Kolekcjoner thriller, USA 1997

00:55 Królewna Śnieżka i Łowca baśń

filmowa, USA 2012 

06:45 Program gminy żydowskiej
07:10 M jak miłość (18) serial
08:00 Pytanie na śniadanie magazyn 
08:50 Panorama 
08:55 Pytanie na śniadanie magazyn
09:35 Pogoda 
09:40 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:15 Pogoda 
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn 
10:45 Panorama 
11:00 Barwy szczęścia (1643) serial 
11:35 Na dobre i na złe: Serce nie

sługa (362) serial 
12:35 Cena miłości (23/113) serial 
13:30 Rodzinka.pl: Podejmowanie

decyzji (146) serial 
14:10 Świętokrzyska Gala Kabaretowa

20
14: Kabaretowa krucjata (3) rozrywka
15:10 Tysiąc i jedna noc (42/158)

serial 
16:05 M jak miłość (1296) serial 
17:05 Cena miłości (24/113) serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej 
19:25 Barwy szczęścia (1643) serial 
20:05 Barwy szczęścia (1644) serial 
20:440 Na dobre i na złe: Punkt zwrotny

(670) serial 
21:45 Na sygnale: Zabójczy chłód

(138) serial 
22:25 Kino relaks: Bridget Jones: W

pogoni za rozumem komedia
romantyczna,
Francja/Niemcy/Irlandia/Wielk
a Brytania/USA 2004

00:25 O mnie się nie martw 6 (6/13)
serial

01:20 Tora i miecz film dokumentalny,
Polska 2016

Horoskop Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Osoby samotne mają teraz szansę na spotkanie w pracy kogoś wyjątkowego. Znajomość
ta z czasem przeobrazi się w bardzo gorący romans. Warto więc przemyśleć obecną sytu-
ację i przestać tkwić w toksycznym związku.

Byk (20.04-20.05)
W ostatnim czasie w twojej pracy panuje spore zamieszanie związane z reorganizacją.
W związku z tym otrzymasz propozycję przejęcia większej ilości obowiązków służbowych
lub wypowiedzenie. Decyzja należy do Ciebie.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Osoby samotne nie powinny teraz narzekać na brak kontaktów towarzyskich. Szansa
spotkania kogoś bardzo interesującego. Ale pamiętaj – każdy związek wymaga delikat-
ności i taktu w działaniu.

Rak (22.06-22.07)
Poprawią się teraz Twoje relacje w pracy. Nowy szef docenia doświadczeniei zaangażo-
wanie w sprawach slużbowych.. Nie słucha podszeptów kogoś, kto jest fałszywy i po pro-
stu Ci zazdrości.

Lew (23.07-22.08)
Ostatnie dni odbierasz jako nieustanny atak na swoją osobę. Bądź sobą i nie przejmuj
się. Pamiętaj, że nie każdemu musisz się podobać. Przeczekaj ten nieprzyjazny okres.
Już za kilka dni będzie lepiej.

Panna (23.08-22.09)
Uważnie czytaj podpisywane dokumenty o charakterze finansowym. Nie daj się wciągnąć
w jakieś podejrzane sprawy. Przyglądaj się bacznie, ale nie reaguj nerwowo. Dzięki trzeź-
wemu spojrzeniu nie napytasz sobie biedy.
Waga (23.09-22.10)
Koniecznie skorzystaj z zaproszenia i idź na spotkanie towarzyskie. Jest szansa, że otrzy-
masz propozycję, która umożliwi Ci rozwiązanie kłopotów finansowych i przyniesie wiele
zmian w Twoim życiu.

Skorpion (23.10-21.11)
Ktoś zaproponuje Ci podjęcie pracy w innym zakładzie. Dobrze się nad tym zastanów
i dokładnie przeczytaj umowę. Może okazać się, że to wcale nie jest tak pięknie, jak Ci
obiecywano.

Strzelec (22.11-21.12)
To może być kilka trudnych dni. Sprawy finansowe wymagać będą większej uwagi.
Sprawdzaj dokładnie wartość zakupywanych przedmiotów i nie ulegaj namowom nawet
osób bardzo bliskich.

Koziorożec (22.12-19.01)
W końcu nastał w Twoim życiu czas na sukces. Zostaniesz wreszcie doceniony przez
zwierzchnika i odpowiednio nagrodzony. Awans, premia lub podwyżka wynagrodzenia
jest w zasięgu ręki.

Wodnik (20.01-18.02)
Śmiało realizuj wszystkie plany. Nie obawiaj się domagać należnych Ci pieniędzy, bez
względu na to, czy jest to podwyżka, czy roszczenie na drodze urzędowej. Dobry czas
na podpisywanie umów.

Ryby (19.02-20.03)
Nie składaj broni, jeśli teraz spotkasz się z odmową. Dotyczy to spraw urzędowych, sądo-
wych, zawodowych. Przekonaj oponentów do swojej racji i nie bój się mówić o swoich
oczekiwaniach. Nie pożyczaj swojego samochodu.



Na celowniku

SAGO to pseudonim artystycz-
ny pochodzącej z Opola woka-
listki i aktorki musicalowej
– Sabiny Golanowskiej. Ar-
tystka w 2013 roku wystąpiła
w „The Voice of Poland”, gdzie
zachwyciła jurorów, a dziś od-
powiada na pytania „Extra
Polski”.

Niedawno w wywiadzie dla
„Extra Polski” Andrzej Piaseczny,
powiedział, że aktualnie polski ry-
nek muuzyczny jest niezwykle trud-
ny. Nie zawsze jemu udaje się
sprawić, by jego piosenki grały
stacje raddiowe, a debiutanci mają
z tym jeszcze większy problem.
Z pani perspektywy jest aż tak
źle?

Niestety nie sposób nie zgodzić
się z Andrzejem Piasecznym. Ry-
nek polski faktycznie stał się bar-
dzo trudny szczególnie dla debiu-
tantów. Programy typu talent
show z jednej strony działają pozy-
tywnie, pokazując szerszej pu-
bliczności nowych artystów wraz
z ich twórczością, z drugiej zaś
strony zrodziły na przestrzeni
ostatnich lat ogrom debiutantów,
chcących przebić się na dużą sce-
nę. Tym samym wzrosła też skala
swego rodzaju rywalizacji o to, kto
ma szansę zaistnienia na rynku
muzycznym.

Co uważa ppani za swój najwięk-
szy, dotychczasowy sukces arty-
styczny?

Myślę, że moim największym
sukcesem artystycznym, jak i ży-
ciowym, jest możliwość uprawia-
nia zawodu wokalistki w połącze-
niu z pasją, którą jest śpiew, mu-
zyka, scena.

Co sprawia, że mimo wszelkich
problemmów, wciąż chce pani śpie-
wać, nagrywać i występować?

Oczywiście, że pięknie byłoby
gdyby droga mojej kariery była
bardziej gładka, prosta i szybka.
Jednak tak jak bywa również w ży-
ciu niestety czasami jest bardziej
pod górkę niż z górki. A dlaczego
jeszcze się nie poddałam i walczę
każdego dnia o moje marzenia?
Może dlatego, że śpiew jest moim
powołaniem, nieodłącznym ele-
mentem mojego życia.

Czyją twórczością się pani inspi-
ruje? I co chhciałaby pani przez
własną twórczość przekazać słu-
chaczom?

Przede wszystkim inspiruję się
artystami, którzy przekazują
na scenie prawdę i dają kawałek
siebie swoim słuchaczom. Takim
artystą jest chociażby STING, któ-
ry w moim odczuciu niczego nie
udaje i jest sobą od samego po-

czątku swojej kariery. Ja również
chciałabym podzielić się z moją
publicznością cząstką siebie czyli
moim głosem, melodiami czy sło-
wami.

Angażuje się pani w akcje cha-
rytatyywne, czy ta działalność rów-
nież ma wpływ na pani twór-
czość?

Jak najbardziej mój udział
w różnego rodzaju akcjach chary-
tatywnych przedkłada się na moją
muzykę. Uwrażliwienie na ból czy
cierpienie drugiego człowieka ma

wpływ na melodie czy teksty, któ-
re piszę, a co za tym idzie scenicz-
ną wrażliwość, którą dzielę się
z moją publicznością.

Pracuje pani aktualnie nad no-
wa  płytą. Możemy poznać pani
najbliższe plany artystyczne?

Aktualnie pracuję nad moim
materiałem, który już powoli za-
czyna się krystalizować w jedną
całość. Nie chcę obiecywać kiedy
się pojawi, ale to co mogę z prze-
konaniem potwierdzić to to, że do-
kładam wszystkich sił, aby mój

materiał pojawił się jak najszyb-
ciej. Już w tej chwili można posłu-
chać na moim kanale YouTube
przedsmaku mojej muzyki w po-
staci utworu FEELING. Natomiast
w najbliższych planach mam oczy-
wiście pracę nad płytą, ale także
autorskie koncerty akustyczne,
o których będę informować
na moim oficjalnym profilu na Fa-
cebook’u www.facebook.com/sa-
bina.sago.official, na który ser-
decznie zapraszam.

ROZMAWIAŁ: ROBERT STĘPOWSKI
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Barbara Kurdej-Szatan zagra Roxy 
w musicalu „Chicago”
Aktorka nie zwalnia tempa pracy. Jest

gospodynią telewizyjnego programu „Ko-
cham Cię, Polsko!” oraz współprowadzącą
„The Voice of Poland”, gra w spektaklach
„Legalna blondynka” krakowskiego Te-
atru Variété i „Miłość w Saybrook” war-
szawskiego Teatru6. Piętro. Odkilku miesięcy pracuje również
na planie nowego serialu „Recepta na miłość”. Zdjęcia ruszyły
wczesną jesienią ubiegłego roku, a kręcone były w Kazimierzu
Dolnym. Kolejna transza zaplanowana jest na koniec kwietnia.
Narazie producenci serialu nie zdradzają szczegółów jego fabu-
ły. W sierpniu natomiast gwiazda zaczyna próby do musicalu
„Chicago” na podstawie libretta Boba Fosse i Freda Ebba. Spek-
takl opowiadać będzie o naiwnej początkującej aktorce Roxie
Hart, która marzy o występowaniu w kabarecie i dorównaniu
takiej gwieździe jak Velma Kelly. W słynnym filmie w reżyserii
Roba Marshalla w postać Roxie wcieliła się Rene Zellweger,
na deskach krakowskiego Teatru Variété rolę tę kreować będzie
Barbara Kurdej-Szatan.

Ekskluzywny Menel nagrywa płytę 
Kamil Pawelski (Ekskluzywny Menel),

chce udowodnić, że nie samą modą żyje.
Od kilku miesięcy każdą wolną chwilę po-
święca na pracę nad własnym krążkiem.
Na przestrzeni maja i czerwca ma ukazać
drugi singiel artysty, a cały materiał ujrzy
światło dzienne jesienią. Bloger przyznaje,
że w ten sposób spełnia marzenie swojego życia. Za produkcję
płyty odpowiada Paweł Bzim Zarecki, współpracujący między
innymi z takimi artystami jak Pat Metheny, Anna Maria Jopek
czy Natalia Niemen. Pierwszy singiel pt. „Waiting Room” zapo-
wiadający debiutancki album Kamila Pawelskiego ukazał się
w styczniu. Do tej pory na kanale YouTube ma ponad 140 tys.
wyświetleń. Autorem tekstu jest Andrew Ripp – amerykański
muzyk, który w swojej dyskografii ma 5 albumów studyjnych,
a jego piosenkę „Falling For The Beat” można było usłyszeć w se-
rialu „Kłamstwa nasprzedaż”. Zkolei teledysk został zrealizowa-
ny jesienią 2016 roku w Szwecji. Ekskluzywny Menel przyzna-
je, że trudno mu jednoznacznie określić klimat i styl całej płyty.

Wojciech Modest Amaro zakłada fundację
Restaurator chętnie angażuje się w dzia-

łalność charytatywną. Wiosną ubiegłego
roku spełnił marzenie 12-letniego Filipa,
podopiecznego Fundacji Mam Marzenie,
którego zaprosił na obiad do swojej restau-
racji. W grudniu natomiast pomagał
w przygotowaniu wigilii dla bezdomnych
w warszawskim klasztorze ojców kapucynów. Obecnie, wraz
zgrupą znajomych, zakłada własną fundację onazwie Nowe Ży-
cie. Organizacja czeka na wpis do Krajowego Rejestru Sądowe-
go, jego założyciele już jednak planują pierwsze projekty dobro-
czynne. Fundacja Nowe Życie ma przede wszystkim pomagać
osobom bezdomnym oraz młodzieży. Wojciech Modest Ama-
ro chce wspierać młodych ludzi wodkrywaniu swoich talentów
i realizowaniu ich. Zdaniem restauratora wiele osób ze względu
na sytuację rodzinną, brak środków finansowych czy zdarzenia
losowe nie jest w stanie odkryć drzemiących w nich zdolności.
Restaurator chce wspierać młodych ludzi dwojako. Przede
wszystkim ma nadzieję, że pomoc fundacji stanie się bodźcem
dodziałania dla jej podopiecznych, trampoliną doodkrycia swo-
ich talentów i możliwości, a co za tym idzie – do sukcesu zawo-
dowego. Juror programu „Top Chef” chce ponadto przekazać
młodzieży wartości chrześcijańskie, a także pokazać, że wiara
w Boga nie jest powodem do wstydu, może natomiast stanowić
ogromne wsparcie w codziennym życiu. Jego zdaniem prawi-
dłowe używanie swoich zdolności to istotna część dobrego,
zgodnego z chrześcijańskimi wartościami życia. 

ŹRÓDŁO: LIFESTYLE. NEWSERIA. PL

FOT: FACEBOOK

Z życia gwiazdSabina SAGO

Śpiew jest moim powołaniem
VII
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W dniu 6 kwiet nia 2017 r. w Urzę -
dzie Gmi ny Bul ko wo od by ło się spo -
tka nie kon sul ta cyj ne do ty czą ce
Gmin ne go Pro gra mu Re wi ta li za cji
dla Gmi ny Bul ko wo na la ta 2017-
2025, któ re otwo rzył Wójt Gmi ny
Bul ko wo Ga briel Gra czyk. Sło wem
wstę pu przed sta wił za sad ność opra -
co wa nia te go do ku men tu oraz je go
wa gę dla roz wo ju Gmi ny Bul ko wo
w ko lej nych la tach. 

W spo tka niu uczest ni czy li pra cow -
ni cy Urzę du Gmi ny Bul ko wo, Gmin ne -
go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Bul ko -
wie, Go spo dar ki Ko mu nal nej, Gmin nej
Bi blio te ki Pu blicz nej 

w Bul ko wie. Po nad to, w spo tka niu
kon sul ta cyj nym wzię li udział Rad ni
Gmi ny Bul ko wo, Soł ty si, miesz kań cy
gmi ny Bul ko wo oraz przed sta wi cie le or -
ga ni za cji po za rzą do wych, w tym Sto wa -
rzy sze nia „NA SZA PRZY SZŁOŚĆ”,
Klu bu Spor to we go „ZJED NO CZE NI”
Bul ko wo. 

Spo tka nie po pro wa dzi li eks per ci,
Pan Ire ne usz Ka miń ski – mo de ra tor
Gmin ne go Pro gra mu Re wi ta li za cji
(GPR) oraz Se kre tarz Gmi ny Bul ko wo
Pan To masz Kol czyń ski – Ko or dy na tor
Ze spo łu ds. opra co wa nia Gmin ne go Pro -
gra mu Re wi ta li za cji Gmi ny Bul ko wo.

Szcze gó ło wo zo sta ły omó wio ne
i przed sta wio ne przed się wzię cia za war te 

w przed mio to wym do ku men cie
z po dzia łem na dzia ła nia spo łecz ne, in -
fra struk tu ral ne, śro do wi sko we, go spo -
dar cze, oświa to we. 

Po nad to, przed sta wio no ob szar ob ję -
ty w Gmin nym Pro gra mie Re wi ta li za cji,
a w nim pięć pod ob sza rów, mia no wi cie: 

– pod ob szar nr 1 – Bul ko wo -Ko lo -
nia, 

– pod ob szar nr 2 – Bli cho wo, 
– pod ob szar nr 3 – No we Łub ki, 
– pod ob szar nr 4 – Pi li cho wo, 
– pod ob szar nr 5 – Osiek. 
Pod ob sza ry te za miesz ku je pra wie

30% lud no ści gmi ny, a więc, zgod nie
z prze pi sa mi do ty czą cy mi re wi ta li za cji,

mak sy mal na licz ba moż li wa do ob ję cia
pro gra mem re wi ta li za cji.

W wy żej wy mie nio nych pod ob sza -
rach zo sta ły za pla no wa ne do re ali za cji
wszel kie dzia ła nia spo łecz ne i in fra -
struk tu ral ne, m.in. ukształ to wa nie
prze strze ni pu blicz nej, bu do wa bo isk
spor to wych i in fra struk tu ry re kre acyj -
nej np. si łow nie ze wnętrz ne, upo rząd -
ko wa nie go spo dar ki wod no -ście ko wej,
bu do wa far my fo to wol ta icz nej, bu do wa
ście żek ro we ro wych, bu do wa Cen trum
Ak ty wi za cji Spo łecz nej i Za wo do wej,
ada pta cja po miesz czeń so cjal nych dla

miesz kań ców, do sto so wa nie bu dyn ków
szkół dla osób nie peł no spraw nych. Do -
ku ment obej mu je tak że dzia ła nia spo -
łecz ne zwią za ne z ak ty wi za cją za wo do -
wą i spo łecz ną miesz kań ców gmi ny Bul -
ko wo oraz lo kal nych or ga ni za cji po za -
rzą do wych

Spo tka nie kon sul ta cyj ne za koń -
czy ła wspól na dys ku sja, w trak cie któ -
rej zgło szo no do dat ko we pro po zy cje
do uwzględ nie nia. Głos za bra li Soł ty -
si, Rad ni Gmi ny Bul ko wo oraz przed -
sta wi cie le or ga ni za cji po za rzą do -
wych. Pre zes Sto wa rzy sze nia „NA -

SZA PRZY SZŁOŚĆ” Pa ni Kry sty -
na San kie wicz wy ra zi ła bar dzo po zy -
tyw ne zda nie o pro jek cie Pro gra mu
Re wi ta li za cji dla Gmi ny Bul ko wo
na la ta 2017-2025, o je go przej rzy -
sto ści, sta ran no ści oraz o bar dzo po -
trzeb nych i cie ka wych przed się wzię -
ciach w nim za war tych. Rad ny Mie -
czy sław Jó zwiak stwier dził, iż każ da
kon cep cja, przed się wzię cie jest re al -
ne do re ali za cji, a przede wszyst kim
nie zbęd ne do wy ko na nia w ce lu pra -
wi dło we go roz wo ju Gmi ny Bul ko wo.
Se kre tarz Gmi ny Pan To masz Kol -

czyń ski pod su mo wu jąc spo tka nie,
wy ra ził za do wo le nie, iż uda ło się
wszyst kie po my sły i kon cep cje szcze -
gó ło wo upo rząd ko wać, opi sać, obrać
dla nich od po wied ni kie ru nek re ali -
za cji i ich prio ry te to wość. 

Gmin ny Pro gram Re wi ta li za cji dla
Gmi ny Bul ko wo na la ta 2017 – 2025
opra co wy wa ny jest w ra mach pro jek tu
„Ma my plan – mo bi li za cja spo łecz no ści
gmi ny Bul ko wo na rzecz jej roz wo ju”
współ fi nan so wa ne go ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej w ra mach Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Po moc Tech nicz na 2014-2020.

SPO TKA NIE KON SUL TA CYJ NE 

DO TY CZĄ CE GMIN NE GO PRO GRA MU RE WI TA LI ZA CJI DLA GMI NY BUL KO WO



7 kwiet nia 2017 r. w Ze spo le
Szkół w Czer wiń sku nad Wi słą od -
był się Dzień Otwar ty, któ ry miał
na ce lu za pre zen to wa nie ofer ty
edu ka cyj nej li ceum, tech ni kum i
szko ły bran żo wej I stop nia na na -
stęp ny rok szkol ny 2017/2018. 

Do dat ko wo zo sta ły zor ga ni zo wa ne
Tar gi Ma szyn Rol ni czych i Dzień Ję zy -
ków Ob cych. Wśród wy staw ców pre -
zen tu ją cych ma szy ny i sprzęt rol ni czy
by ły ta kie fir my jak: BO RY NA,
EGROL, SFOG GIA, MA RA NI, Sa -

Masz, KU BO TA, FEL MIX, HREX,
GRE NE, PO LTECH. Do dat ko wy mi
go ść mi Dnia Otwar te go był Vi stu la
Bank Spół dziel czy, Dom We sel ny „Siód -
me Nie bo”, a na jed nym ze sto isk moż -
na by ło sko rzy stać z usług ko sme tycz -
nych uczen ni cy III LO Syl wii Pa rze now -
skiej. Ucznio wie klas I i II LO urzą dzi li

dla od wie dza ją cych po kaz sztuk sa mo -
obro ny, a w ra mach kształ ce nia po li cyj -
ne go moż na by ło za po znać się z pra cą
po li cjan ta zaj mu ją ce go się dak ty lo sko -
pią, obej rzeć sprzęt po li cyj ny, zo ba czyć
tre su rę psa. Punk tem kul mi na cyj nym
Dnia Otwar te go był po kaz strze lec twa
wy ko na ny przez uczniów kla sy II LO.
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Dzień Otwar ty w Ze spo le Szkół im. Kró lo wej Ja dwi gi w Czer wiń sku nad Wi słą



W dniu 03 mar ca 2017 r. w Ze spo -
le Szkół Ogól no kształ cą cych w Bul -
ko wie, od by ło się uro czy ste wrę -
cze nie sty pen diów Wój ta Gmi ny
Bul ko wo uczniom szkół pod sta wo -
wych i gim na zjal nych z te re nu na -
szej gmi ny, któ rzy uzy ska li wy bit ne
wy ni ki w na uce oraz wzo ro we za -
cho wa nie. 

Wójt Gmi ny Bul ko wo Ga briel Gra -
czyk wraz z Prze wod ni czą cym Ra dy
An drze jem Kro kow skim wrę czy li sty -
pen dy stom li sty gra tu la cyj ne oraz sty -
pen dia, na któ re gmi na prze zna czy ła
łącz nie 3.150zł. Sty pen dia Wój ta otrzy -
ma ło: pięt na ścio ro uczniów ze Szkół
Pod sta wo wych i sze ścio ro z Gim na zjów
z te re nu na szej Gmi ny,  któ rzy w I se me -
strze ro ku szkol ne go 2016/17 uzy ska li
śred nią ocen co naj mniej 5,0 w Szko le
Pod sta wo wej i 4,75 w Gim na zjum oraz
wzo ro we za cho wa nie.

Sty pen dia jed no ra zo we w kwo cie
150 zł otrzy ma li:

Szko ła Pod sta wo wa: 

•Kaź mier czak Ju lia – Szko ła Pod -
sta wo wa im. Ar mii Kra jo wej w Bli cho -
wie,

•Ka czyń ska Ame lia - Szko ła Pod -
sta wo wa im. Ma rii Ko nop nic kiej w Bul -
ko wie,

•Ski biń ska Zu zan na - Szko ła Pod -
sta wo wa im. Ma rii Ko nop nic kiej w Bul -
ko wie,

•Na gu szew ska Ma ria -
Szko ła Pod sta wo wa im. Ar -
mii Kra jo wej w Bli cho wie,

•Ma jor kie wicz Ga brie -
la - Szko ła Pod sta wo wa im.
Ks. Ja na Twar dow skie go w
No wych Kru bi cach,

•Dy mek Ju lia - Szko ła
Pod sta wo wa im. Ma rii Ko -
nop nic kiej w Bul ko wie,

•Gra bow ski Ra fał –
Szko ła Pod sta wo wa im. Ar -
mii Kra jo wej w Bli cho wie,

•Cie ślak Wik to ria –
Szko ła Pod sta wo wa im. Ma rii
Ko nop nic kiej w Bul ko wie,

•Go dziem ska Na ta lia -
Szko ła Pod sta wo wa im. Ma -
rii Ko nop nic kiej w Bul ko -
wie,

•Ra czyń ski Ma te usz –
Szko ła Pod sta wo wa w No -
wych Łub kach,

•Woj ty lak Mi le na -
Szko ła Pod sta wo wa im. Ar mii Kra jo wej
w Bli cho wie,

•Izy dor ska Ka ro li na - Szko ła Pod sta -
wo wa im. Ar mii Kra jo wej w Bli cho wie,

•Utkow ska Ame lia - Szko ła Pod sta -
wo wa im. Ar mii Kra jo wej w Bli cho wie,

•Fi liń ska Da ria - Szko ła Pod sta wo -
wa im. Ar mii Kra jo wej w Bli cho wie,

•Ba czew ska Klau dia – Szko ła Pod -
sta wo wa im. Ks. Ja na Twar dow skie go w
No wych Kru bi cach.

Gim na zjum:

•Cy tac ka Ka ro li na - Gim na zjum w
Bli cho wie,

•Kier niej Pa weł – Gim na zjum w
Bli cho wie,

•So bót ka Klau dia - Gim na zjum w
Bul ko wie,

•Ga piń ska Ida – Gim na zjum w
Bul ko wie,

•Go lus Alek san dra – Gim na zjum
w Bul ko wie,

•Ka miń ska Mag da le na - Gim na -
zjum w Bul ko wie.

Kry te rium przy zna nia sty pen diów
Wój ta by ły oce ny uzy ska ne przez uczniów
w I se me strze ro ku szk. 2016/17.W uro -
czy sto ści uczest ni czy li ro dzi ce sty pen dy -
stów, dy rek to rzy szkół, oraz Han na Wło -
dar ska – in spek tor ds. oświa ty i spor -
tu.Wójt Gmi ny Bul ko wo Ga briel Gra czyk
po gra tu lo wał uczniom wy bit nych wy ni -

ków  w na uce oraz wy ra -
ził za do wo le nie z ro sną -
cej licz by sty pen dy stów.
Pod kre ślił, że dzi siej sze
wrę cze nie sty pen diów
jest wy jąt ko we z dwóch
wzglę dów, po pierw sze
od by wa się już po raz
dzie sią ty w na szej Gmi -
nie, a po dru gie jesz cze ni -
gdy nie by ło tak du żej
licz by wy róż nio nych
uczniów. Wójt wy ra ził
swo je za do wo le nie, że
wpro wa dzo na for ma za -
chę ty ja ką są sty pen dia,
przy no si za mie rzo ny
efekt, któ re go po twier -
dze niem jest tak du ża
gru pa te go rocz nych sty -
pen dy stów. Wójt ży czył
uczniom sa mych dal -
szych suk ce sów w po głę -
bia niu wie dzy oraz wy -

trwa ło ści w dą że niu do za mie rzo nych ce -
lów.   Sło wa po dzię ko wa nia i uzna nia za
trud wło żo ny w wy cho wa nie uczniów,
skie ro wał tak że do obec nych na sa li dy rek -
to rów, na uczy cie li i ro dzi ców.

Za sa dy udzie la nia sty pen diów dla
uczniów szkół pod sta wo wych i gim na -
zjów za wy bit ne osią gnię cia w na uce za -
war te są w Re gu la mi nie przy zna wa nia i
prze ka zy wa nia sty pen dium Wój ta
Gmi ny Bul ko wo dla szcze gól nie uzdol -
nio nych uczniów szkół pro wa dzo nych
przez Gmi nę Bul ko wo sta no wią ce go za -
łącz nik do Uchwa ły nr 86/IX/11 Ra dy
Gmi ny Bul ko wo z dnia 23 li sto pa da
2011 r.  w spra wie utwo rze nia lo kal ne -
go pro gra mu wspie ra nia edu ka cji dzie ci
i mło dzie ży uczęsz cza ją cych do szkół
pro wa dzo nych przez Gmi nę Bul ko wo.
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