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MIASTO RADOM
RZECZ 
O RUDZIE WIELKIEJ

Piętnaście kilometrów od Ra-
domia, cztery od Wierzbicy, 
sześćdziesiąt od Kielc i sto 
piętnaście od Warszawy...

Czytaj str. 7-8

ROZRYWKA
PISANIE TO NAŁÓG
W księgarniach pojawiła się 
powieść radomskiego pisarza 
Grzegorza Bartosa Rozdział 
zamknięty. Autor opowiada 
nam o swoim nowym dziele

Czytaj str. 10

AKTYWNOŚĆ
MODA DLA WSZYSTKICH

Warsaw Fashion Street to 
pokaz wyjątkowy pod wielo-
ma względami...

Czytaj str. 12

reklama

Uroczystości rocznicowe z udziałem prezydenta RP rozpoczęły się pod pomnikiem Czerwca ‘76.

Zanim prezydent Broni-
sław Komorowski zawi-

tał do Radomia, odwiedził 
Muzeum Witolda Gombro-
wicza we Wsoli. Stwierdził, 
że mogłoby stać się centrum 
wiedzy o pisarzu. Zdaniem 
prezydenta, ta instytucja 
ma przed sobą wielkie per-
spektywy. Dlaczego wybrał 
akurat to miejsce? - W rocz-
nicę Czerwca ‘76 jestem nie 
tylko w miejscach, które 
o walce o wolność przypo-
minają, ale też takich, któ-
re udowadniają, że dobrze 
wolność wykorzystujemy – 
wyjaśnił prezydent RP.

Dokończenie na str. 3

Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej od-
wiedził ziemię radom-
ską, aby uczestniczyć 
w  u r ocz ys to ś c iach 
rocznicowych Czerw-
ca  ‘76 i  oddać hołd 
tym, którzy walczyli za 
wolną Polskę

Nowi kontrolerzy
Trzyletnia umowa Miejskiego Zarządu 
Dróg i Komunikacji ze spółką Reflex do-
biega końca. MZDiK ogłosiło przetarg na 
nową firmę, która od października zajmie 
się kontrolą biletów

Czytaj str. 5

Prezydent RP w Radomiu

Precyzja w gadżetach
Miasto będzie miało nowe gadżety rekla-
mowe - coś dla kobiet, mężczyzn i najmłod-
szych. Oczywiście wszystko zgodne ze stra-
tegią marki Radomia. Koszt przedsięwzię-
cia może wynieść blisko 800 tys. złotych 

Czytaj str. 4

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie
 Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie 

 Panorama Radomska
 ogłaszają

NA PRACE CZEKAMY DO 15 LIPCA! 

Wartość nagród w konkursie wynosi ponad 10 000 PLN!!!
Przeczytaj więcej na stronie 3
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Ginący handel
Ulica Żeromskiego była niegdyś handlo-
wym centrum miasta. Mimo, że codziennie 
przechodzą tędy tłumy ludzi, nikt już nie 
robi zakupów. Przedsiębiorcy tracą klien-
tów i zamykają sklepy

Czytaj str. 6

 WIELKI KONKURS NA 
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panorama radomska
GDZIE JESTEŚMY?

Oto miejsca w Radomiu, 
gdzie dostaniecie nas co każdy czwartek
 Wyjście z tunelu dworca PKP na osiedlu Ustronie  Osiedle Ustronie  Osiedle 

Południe  Osiedle XV-lecia  Centrum  Biblioteka Publiczna  Kino Helios 
 PSS Społem, ul. Traugutta  PSS Społem, ul. Moniuszki  I Urząd Skarbowy 

przy ul. Zbrowskiego 106  Urząd Pracy  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
 Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego  Biblioteka Pedagogiczna 
 Komenda Główna Policji  Salon fryzjerski Kasia, ul. Żeromskiego  Kawiarnia 

Artystyczna „Czytelnia Kawy”  Mega, ul. Placowa 3/15  Borki  Gołębiów I 
 Michałów  Apteka Planty, ul. Chałubińskiego 12/14  Skrzyżowanie ulic 

Struga, 25 Czerwca oraz Żwirki i Wigury  Skrzyżowanie ulic Żeromskiego i 25 
Czerwca  ul. Chrobrego (przy wejściu go Galerii Słonecznej)  Skrzyżowanie 
ulic Kościuszki i Narutowicza  ul. Wernera (przy targu Korej)  Galeria Gama 

 Restauracja Retrospekcja, ul. Malczewskiego 9/11

• Około 40 tys. uczniów 
radomskich szkół po -
ż eg n a ł o  r o k  sz k o l n y 
2010/2011 i rozpoczęło 
wakacje. Wielu z nich 
uczciło promocję do na-
st ę pn ej  k l a sy  p i wem 
i drinkami . Ach, gdzie 
ten czas, gdy uczniowie 
szli po otrzymaniu świa-
dectw na lody i kremów-
ki? Warte odnotowania: 
radomskie szkoły pusto-
szeją - w tym roku szkol-
nym uczęszczało do nich 
ok. 2 tys. dzieci mniej niż 
rok wcześniej. 
• Z u p e ł n i e  i n a c z e j 
„uczci ł ”  zak oń czeni e 
roku szkolnego 65-letni 

mężczyzna, który przy-
o d z i a n y  w  g u s t o w n y 
garnitur poszedł pod ra-
domską katedrę w cza-
sie, gdy trwała tam msza 
dla uczniów i nauczycie-
li i zaczął się na oczach 
dzieciaków onanizować. 
Zatrzymał go patrol poli-
cji. Elegantowi wypisano 
500-złotowy mandat za 
sianie zgorszenia w miej-
scu publicznym i nakaza-
no zapiąć rozporek.
• Podczas zabawy w zruj-
nowanej hali sportowej 
przy ul. Struga 63 14-let-
nia dziewczynka spadła 
z wysokości piętra przez 
dziurę w stropie i dozna-

ła poważnych uszkodzeń 
czaszki. W ciężkim sta-
nie przewieziono ją na 
oddział chirurgii dzie -
cięcej szpitala na Józe-
fowie. Mimo, że wejście 
do ruiny nie jest w żaden 
sposób zabezpieczone, 
przedstawiciele miasta 
– do którego należy teren 
i hala – twierdzą, że były 
tam tabliczki ostrzegaw-
cze, ale je skradziono. 
• Maciej Żółtowski , dy-
rektor i dyrygent Radom-
skiej Orkiestry Kame -
ralnej, został laureatem 
R a d omsk i e j  Nag ro dy 
Kulturalnej za rok 2010. 
Gratulujemy!

Wydarzyło się 
czyli krótki przegląd radomskich zjawisk!

Coraz częściej małoletni postanawiają uczcić koniec roku szkolnego alkoholem.
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Prezydent RP w Radomiu
Dokończenie ze str. 1

Przed rozpoczęciem uro-
czystości rocznicowych pre-
zydent odwiedził również 
siedzibę Stowarzyszenia 
Centrum Młodzieży Arka, 
gdzie spotkał się z wolon-
tariuszami oraz laureatami 
konkursu Ośmiu Wspania-
ł ych .  Wizyta na Star ym 
Mieście miała symboliczny 
wymiar w związku z tym, że 
rok 2011 jest Europejskim 
Rokiem Wolontariatu. 

Podczas spotkania z mło-
dzieżą prezydent podkreślał 
jak bardzo docenia ich po-
stawę. - Chcę podziękować 
za to, że w radomskiej Arce 
dobrze i fajnie zagospoda-
rowuje się wolność przez 
uczenie się, że można coś 
zrobić dla innych - mówił do 
wolontariuszy. 

Pod pomnikiem Czerw-
ca ‘76. prezydent Komorow-
ski został przywitany przez 
prezydenta Radomia An-
drzeja Kosztowniaka i Zdzi-
sława Maszkiewicza, prze-
wodniczącego radomskiej 
Solidarności. – Dziękuję za 
stworzenie mi okazji, bym 
w 35 rocznicę Radomskiego 
Czerwca mógł odwiedzić to 
miejsce, w którym zrodził 
się początek walki o wol-
ność dla całej Polski – mó-
wił prezydent RP. 

Uroczystości skupiły się 
głównie wokół upamiętnie-
nia uczestników wydarzeń 
Czerwca ‘76. Wśród wyróż-
nionych było 10 osób, które 
otrzymały Krzyż Wolności 
i Solidarności ustanowiony 
5 sierpnia 2010 r., a wręcza-
ny po raz pierwszy.

– Czer wiec ‘76 ,  to był 
szczególny moment w na-
szej historii. Był to nie tyl-

ko kres buntu wynikający 
z rozpaczy i poczucia bez-
nadziejności. Ale był to czas 
kiedy uczyliśmy się sku-
tecznie walczyć z tamtym 
system – mówił do zapro-
szonych gości i zgromadzo-
nych radomian, prezydent 
Komorowski. Wydarzenia 
czerwcowe wspominał tak-
że jako osobiste doświadcze-
nie. Przyjeżdżał, bowiem do 

Radomia z pomocą i wspar-
ciem dla represjonowanych 
robotników. – To wtedy wie-
lu z nas śpiewało tę słynną 
piosenkę Jana Krzysztofa 
Kelusa „Czerwony Radom 
pamiętam siny, jak zbite 
pałką ludzkie plecy”... Tak 
ten Radom wtedy wyglą-
dał - mówił prezydent. – Co 
się z nami stało? – pytał. – 
Gdzieś rozproszyło nas po 

całej scenie, co jest rzeczą 
normalną w demokracji . 
Ale trzeba pomyśleć tu , 
w Radomiu, czy nie war-
to uratować czegoś z tego 
szczególnego nastroju po-
czucia wzajemnej bliskości, 
przyjaźni z ludźmi w po -
trzebie, pomimo normal-
nych, naturalnych różnic 
politycznych – kontynuował. 
– Trzydziestą piątą roczni-
cę radomskiego Czerwca 
obchodzimy, kiedy nasza 
ojczyzna obejmuje przewod-
nictwo w Unii Europejskiej. 
Któż z nas miałby odwagę 
myśleć wtedy, przed trzy-
dziestu pięciu laty, że nie 
tylko obalimy komunizm, 
że nie tylko zmienimy całą 
Polskę, ale że będziemy 

w tym świecie, normalnym 
świecie odgrywali normal-
ną rolę? – zakończył Broni-
sław Komorowski. 

Część oficjalną zakończy-
ło wręczenie chusty Broni-
sławowi Komorowskiemu 
oraz Andrzejowi Kosztow-
niakowi przez przedstawi-
cieli Stowarzyszenia Czer-
wiec ‘76, które właśnie zo-
stało powołane dla upamięt-
nienia i krzewienia wiedzy 
o wydarzeniach sprzed 35 
lat.

O godz. 18 rozpoczęła się 
msza święta koncelebrowa-
na przez biskupa Henryka 
Tomasika. Po niej prezy-
dent RP złożył wieniec pod 
pomnikiem Czerwca ‘76.

Alicja Gryz

Prezydent podziękował wolontariuszom Arki za postawę oraz pracę na rzecz potrzebujących.
Odznaczeni przez prezydenta Bronisława Komorowskiego: 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzyma-
li: Marianna Bienkiewicz i Wiesław Kobyłka, Krzyże 
Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski - Henryk Ka-
miński, Stanisław Kowalski, Jerzy Kwiecień, Witold 
Molendowski oraz pośmiertnie - Andrzej Grzeszczyk.  
Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Andrzej Chmielewski, 
Lucyna Czupryńska, Zygmunt Kołsut, Stanisław Po-
pławski, Jan Rejczak, Czesław Wiecheć i Marek Woło-
wiec. Krzyże Wolności i Solidarności otrzymali: Henryk 
Bednarczyk, Andrzej Biel, Wiesław Dróżdź, Mirosława 
Hetman, Romuald Jęczkowiak, Ryszard Siadaczka, Sta-
nisław Szczepanik, Krzysztof Szerling, Józef Włoskowicz 
i Krzysztof Wojewódka.
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Jesteś pilnym obserwatorem świata i lubisz rozmawiać z ludźmi? Pisanie sprawia Ci przyjemność? Podzielasz zdanie Ryszarda Kapuścińskiego,  
że dobry dziennikarz powinien być przede wszystkim dobrym człowiekiem? Nie zwlekaj ani chwili!

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie
 Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie 

 Panorama Radomska

ogłaszają 

WIELKI KONKURS NA 

REPORTAŻ PRASOWY
Trzej najlepsi reportażyści otrzymają laptopy od Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie oraz 

Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie. Obie uczelnie przygotowały również zniżki na studia 
w Radomiu dla wszystkich uczestników konkursu oraz inne atrakcyjne nagrody, o których wkrótce napiszemy. 

Miesięcznik „Press” nagrodzi najlepsze prace swoimi wydawnictwami książkowymi oraz ekskluzywnymi zaproszeniami na galę Dziennikarza Roku, 
gdzie młodzi adepci dziennikarstwa będą mogli poznać najlepszych polskich żurnalistów. 

Zwycięzcy konkursu będą również mogli odbyć płatny staż w Tygodniku Panorama Radomska.

Na prace czekamy do 15 lipca

Wartość nagród w konkursie wynosi ponad 10 000 PLN!!!
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.panoramaradomska.pl 
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Odlewnia 
w remoncie
Pustostan po starej odlewni przy ulicy Średniej zmieni się w budynek 
mieszkalny ze sklepami i usługami na parterze

Glinice to bardzo dogod-
na lokalizacja. Zacisz-

na, choć położna blisko cen-
trum miasta. Ulica Średnia, 
przy której stoi budynek, 
łączy Lubelską ze Słowac-
kiego. Ze względów komuni-
kacyjnych to również dobre 
miejsce. Budynek niszczeje 
jednak już prawie 20 lat, od-
kąd stoi pusty. Czas odbił na 
nim swoje piętno, a rzeczy 
wartościowe zostały roz-
kradzione przez rabusiów. 
Oprócz murów niewiele tam 
zostało. Dziewięć lat temu 
pojawiły się plany zago-
spodarowania tego terenu. 
Radomski inwestor zainte-
resowany był kupnem oraz 
rewitalizacją obiektu. Plany 
jednak nie doszły do skutku. 
Teraz pojawiła się szansa na 

realną przemianę dawnego 
zakładu przemysłowego. – 
Niedawno wydane zostało 
stosowne pozwolenie. Inwe-
stor posiada decyzję zezwa-
lającą na budowę budynku 
mieszkalnego z funkcją 
usługowo-handlową – mówi 
Katarzyna Piechota-Kaim, 

z biura prasowego urzędu 
miejskiego. Na obiekcie już 
rozpoczęły się prace budow-
lane. Nie wiadomo jednak 
czy inwestor zburzy całość 
czy też częściowo odrestau-
ruje budynek, który zdobi 
przepiękna mozaika. 

AG

Stara odlewnia na ulicy Średniej, kino Odeon, stuletni młyn na Młynarskiej, dawna 
szkoła specjalna na Słowackiego, peerleowskie neony na Żeromskiego, a wcześniej hi-
storyczny kompleks radomskich zakładów mięsnych i pałacyk Karschów na Limanow-
skiego... To tylko fragment czarnej listy tego, co w Radomiu zniszczono albo niszczy 
się na naszych oczach. Czy ktoś ocali cudownie pstrą mozaikę z odlewni na Średniej? 
Takie pytanie pada rzadko albo wcale. Dominują, także w lokalnych mediach, rado-
sne konstatacje typu: „zakład odlewniczy nie będzie już straszył”, „zniknie rudera na 
Glinicach (to o Odeonie) itp. Wobec takiej wrażliwości na architektoniczne pamiątki 
po dawnym Radomiu, wypadałoby podjąć jeszcze jeden wysiłek: zgromadzić, to co zo-
stało po młotach i spychaczach pod jakąś ścianą i nazwać ją radomską ścianą płaczu.

(kż)

Wśród gadżetów promu-
jących Radom każdy 

znajdzie coś dla siebie. Wła-
dze miejskie pomyślały za-
równo o kobietach, mężczy-
znach, jak i o najmłodszych. 
Dedykowane specjalnie dla 
kobiet jest komplet do ma-
nicure oraz kieszonkowe 
lusterko. Znajdzie się rów-
nież coś dla mężczyzn. Do 
wyboru mamy np.: 25-czę-
ściowe komplety narzędzi 
czy zwijalne automatycznie 
stalowe miarki. Dla dzieci 
znajdziemy między innymi 
kredki czy maskotki Rado-
mira. Wśród gadżetów są 
także takie, które z całą od-
powiedzialnością można by 

nazwać unisex, czyli potocz-
nie mówiąc dla każdego, jak 
np. długopisy, ołówki, zegar-
ki na biurko, kubki, szklanki, 
okulary do oglądania filmów 
w 3D, T-shirty czy ręczniki 
plażowe.

Miasto wpadło aż na 34 
pomysły, na gadżety mogące 
promować markę Radomia. 
Kolorystyka jest oczywiście 
zgodna z tą wykorzystaną 
w logo Radom siła w pre-
cyzji. Mamy więc: granat, 

błękit, czerwień, pomarańcz 
oraz kolor szary. Hasło i lo-
gotyp promujący miasto bę-
dzie widniało na każdym 
z zamówionych przedmiotów. 

Zgłoszenia do przetargu 
można było zgłaszać do 28 
czerwca. Najważniejszym 
kryterium branym pod uwa-
gę będzie oczywiście cena. 
Zamówienie nie może prze-
kroczyć niebagatelnej kwoty 
193 tys. euro.
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Radom siła w precyzji widnieje na każdym z miejskich gadżetów promocyjnych.
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Miasto będzie miało nowe gadżety reklamowe 
zgodne ze strategią marki Radomia. Ich koszt 
może wynieść ok. 800 tysięcy złotych

Precyzja w gadżetach

Uffff, odetchnęłam z ulgą. Nasze miejskie gadżety nie mogą kosztować więcej niż 800 
tysięcy złotych. Bardzo się z tego powodu ucieszyłam, bo myślałam, że władze miasta 
zapomniały, że budżet Radomia jest pod respiratorem, w stanie śmierci klinicznej. Co 
do tego, że miasto powinno mieć swoje gadżety, w pełni się zgadzam. Nie rozumiem 
jednak, jak mamy się promować poprzez zestawy do obcinania paznokci czy luster-
ka? A może komuś w urzędzie akurat były potrzebne, jak piersiówka, z krążącej po 
magistracie historii? I po co nam tego tyle? Może wystarczą wytyczne kontrolerów 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, którzy swego czasu nakazali radomskim urzędnikom 
liczyć wydawane gadżety i zapisywać, kto ile dostał?

reklama
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„Skarbówki” przyjazne przedsiębiorcy
Celem konkursu, tak jak 

w popr zed n ich  edy -
cjach, jest promowanie wy-
sokich standardów obsługi 
klienta oraz tworzenie mię-
dzy administracją skarbową 
a przedsiębiorcą relacji cha-
rakteryzujących się wzajem-
ną życzliwością i profesjona-
lizmem.

Inicjatywa zrodziła się 
przed dziewięcioma laty. 
Porozumienie w tej sprawie 
zostało podpisane 28 lutego 
2002 r. pomiędzy Minister-
stwem Finansów oraz Busi-
ness Centre Club. 

W tegorocznej edycji ty-
tuł „Urzędu Skarbowego 

Przyjaznego Przedsiębior-
cy” otrzymało 61 urzędów, 
wskazanych przez przedsię-
biorców. Ocenie podlegały 
jakość obsługi podatnika 
przez urząd, łatwość komu-
nikacji oraz kompetencje 
pracowników. Podobnie jak 
w latach ubiegłych urzędy 
skarbowe wyróżniono na 
podstawie sumy punktów 
przyznanych przez przed-
siębiorców w wypełnionej 
ankiecie konkursowej. An-
kiety były przesyłane do 
Kanclerzy Lóż Regional-
nych BCC, którzy koordy-
nowali konkurs na szczeblu 
regionalnym. W tym roku na 

konkurs wpłynęło ponad 15 
tysięcy ankiet.

Wyróżnione urzędy skar-
b o we  o t r z y m a ł y  t y t u ł 
„Urząd Skarbowy Przyjazny 
Przedsiębiorcy – 2011”. Pra-
wo do jego używania przy-
sługuje przez rok, tj. do cza-
su rozstrzygnięcia następnej 
edycji konkursu.

Dyplomy przedstawicie-
lom najlepszych Urzędów 
wręczali: Maciej Grelowski, 
przewodniczący Rady Głów-
nej BCC i Andrzej Parafia-
nowicz, wiceminister finan-
sów, generalny inspektor 
kontroli skarbowej.

RED

Urzędy Skarbowe „PRZYJAZNE PRZEDSIĘBIORCY” z Loży Radomskiej BCC:
Urząd Skarbowy w Kozienicach – naczelnik Roman Frąckiewicz
Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu – naczelnik Maria Stefańska 
Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu – p.o. naczelnika Jerzy Krekora

Przed rocznicą radom-
skiego Czerwca’76, na 

tablicach ogłoszeniowych 
i przystankach zawisły 
okolicznościowe plakaty. 
Tło jednego z nich tworzyła 
autentyczna, pochodząca 
sprzed 35 lat , fotograf ia 
grupy młodych robotni -
ków „Waltera” jadących na 
wózku akumulatorowym. 
Trzymają polską f lagę, są 
zdeterminowani, ofensyw-
ni. Chcą zmiany, a tę chęć 
mają wypisaną na twa -
rzach. I nie chodzi tu tylko 
o niezgodę na rządową de-
cyzję w sprawie drastycz-
nych podwyżek cen żywno-
ści. Oni chcą czegoś więcej; 
czegoś, co nie sprowadza 
się do dekagramów szynki 

i kiełbasy. Chcą zmienić 
swój świat.

Wobec Czerwca’76 naro-
sło przez lata wiele uprosz-
czeń i propagandowych 
przekłamań. Ci , którzy 
wydarzenia tamtego gorą-
cego dnia chcieliby zmie-
nić w monolityczny pomnik 
z brązu , zapewniają , że 
po stronie protestujących 
był wyłącznie szlachet-
ny w swojej intencji bunt, 
a wszelkie dewastacje , 
rabunki dokonywały się 
rękami milicyjnych tajnia-
ków i były wynikiem pro-
wokacji. Kto był wówczas 
na mieście i obserwował 
przebieg zdarzeń, wie że to 
półprawda. Ci, co jechali 
na wózkach, skandowali 

wolnościowe i godnościo-
we hasła a potem naparzali 
się z ZOMO – to jedno. Ci, 
co korzystając z okazji, bez 
potrzeby milicyjnej prowo-
kacji, rabowali sklepy – to 
drugie. I niech nikt dziś nie 
wciska propagandowego 
kitu – przynamniej rado-
mianom - że było inaczej. 

Z drugiej strony, można 
jeszcze spotkać opinie, 
raczej mówione niż publi-

kowane, o czysto chuligań-
skiej naturze tamtych wy-
darzeń. Przytaczające tezę 
gierkowskiej propagandy 
o spontanicznym warchol-
stwie, które zawładnęło 
wtedy miastem i musiało 
zostać poskromione. To 
opinia jeszcze bardziej 
uproszczona niż tezy brą-
zowników. Wręcz durna, 
idiot yczna i  k łamliwa . 
Wystarczy trochę pamięci 

i ta fotografia z plakatu. 
Twarze młodych robotni-
ków. Spotkałem wtedy na 
skraju parku Kościuszki 
dwóch takich w pracowni-
czych drelichach. Rewolu-
cja jest, kolego! – wołali do 
mnie z dumą, choć pewnie 
nie śniło im się nawet, że 
w nowym ustroju ich fabry-
ki zbankrutują albo zosta-
ną przehandlowane za zło-
tówkę, a oni sami wylądują 
na bezrobociu.

Przez ostatnie dni, tygo-
dnie telewizja bombarduje 
nas obrazkami ze zbunto-
wanej Grecji i demonstrują-
cej Hiszpanii. Manifestanci 
protestują przeciwko bez-
karności i bezczelności fi-
nansistów, bankierów, obo-

jętności polityków, krzyczą 
przeciw wyzyskowi. Chcą 
zmian. I nie trzeba wiel-
kiej spostrzegawczości, by 
stwierdzić, że twarze chło-
paków z plakatu, którzy 
w Czerwcu 1976 wypowie-
dzieli posłuszeństwo zde-
generowanemu ustrojowi 
PRL, są podobne do twarzy 
Greków i Hiszpanów de-
monstrujących dziś prze-
ciw kapitalizmowi z obli-
czem drapieżnika. Trzeba 
bowiem pamiętać, że 25 
czerwca 1976, idący do 
buntu radomscy robotnicy, 
oprócz narodowego hymnu 
śpiewali Międzynarodów-
kę. O czym skrzętnie i ce-
lowo się dzisiaj zapomina.

Parano

Twarze buntu

Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” rozstrzygnięty!

Nowa firma ma prowa-
dzić kontrolę od po -

czątku października przez 
kolejne trzy lata. Minimum 
jakie musi spełnić to 6 tys. 
kontroli przeprowadzonych 
w autobusach w przeciągu 
miesiąca. W dni powszednie 
kontrole przeprowadzane 
są w godz. od 5 rano do 23. 
Z kolei w dni wolne od pra-
cy kontroli biletów należy 
spodziewać się od 6 do22. 
Obowiązkiem wyłonionej 
w przetargu f irmy będą 
również dodatkowe kontrole. 
Raz tygodniu w godzinach 
od 4 do 5 rano oraz pomię-
dzy 22 a 24 wieczorem. Fir-
ma Reflex, która aktualnie 
współpracuje z MZDiK w tej 
sferze jeszcze przez rok od 
zakończenia umowy będzie 
prowadziła windykację na-
leżności za jazdę bez ważne-
go biletu.

W świetle umowy obowią-
zującej z Reflexem oraz tej, 

jaka zostanie podpisana 
z nowym kontrahentem, to 
MZDiK będzie ostatecznie 
rozstrzygał skargi i odwo-
łania. W przypadku, gdy 
skarga okaże się zasadna 
kontroler otrzyma upomnie-
nie. Jednak przy drugiej 
uzasadnionej skardze kie-
rowany jest wniosek o zwol-
nienie takiej osoby. Dyrek-
tor MZDiK, Kamil Tkaczyk 
zapewnia, że szczególna 
uwaga przywiązywana jest 
do sposobu kontroli i zacho-
wania kontrolerów wobec 
pasażerów. Obowiązują ich 
pewne zasady prowadze-
nia kontroli, które reguluje 
umowa. Podczas przeprowa-
dzania kontroli obowiązują 
następujące zasady: grzecz-
ność i uprzejmość w stosun-

ku do pasażerów, formalno-
ści z pasażerami winny być 
załatwiane grzecznie, choć 
stanowczo. Zabronione jest 
komentowanie braku bile-
tu, zachowań pasażerów, 
ocenianie postępowania, 
wyglądu itp., rozmowy z pa-
sażerami należy ograniczyć 
ściśle do przedmiotu kon-
troli , a informacje winny 
być udzielane w sposób 
wyczerpujący, ale zwięzły – 
czytamy w wytycznych.

Warto przypomnieć, że 
od marca bieżącego roku 
u leg ła  zm ia n ie  us t awa 
o transporcie zbiorowym. 
Nowe przepisy dotyczyły 
między innymi możliwo-
ści, jakie mają kontrolerzy 
w stosunku do gapowicza. 
Nowelizacja miała ułatwić 

życie kontrolerom. Najistot-
niejszą zmianą, jest ta, doty-
cząca niesubordynowanego 
pasażera. Jeśli bowiem nie 
ma on biletu i nie okaże do-
wodu tożsamości, kontroler 
będzie mógł zabronić mu 
opuszczenia autobusu lub 
tramwaju do czasu, aż na 
miejscu zjawi się wezwa-
ny uprzednio patrol policji. 
Jeśli gapowicz nie zastosuje 
się do tego polecenia, będzie 
mógł zostać dodatkowo uka-
rany grzywną. W przypad-
ku, kiedy osoba jest w stanie 
wskazującym na spożycie 
alkoholu, kontroler również 
powinien przekazać sprawę 
do rozstrzygnięcia funkcjo-
nariuszom policji lub straży 
miejskiej.

AG

Nowi kontrolerzy
Trzyletnia umowa Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji ze spółką Reflex 
dobiega końca. MZDiK ogłosiło przetarg na nową firmę kontrolującą bilety

fo
t. 

AG

MZDiK szuka firmy, która od października zajmie się kontrolą 
biletów w komunikacji miejskiej.
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Mieszkańcy wieżowca 
przy ulicy Czystej od 

dłuższego czasu boryka-
ją się z problemem braku 
miejsc parkingowych pod 
własnym blokiem. – To 
skandal , żeby pod wła -
snym blokiem nie można 
było zaparkować samocho-
du. Miejsc parkingowych 
jest jak na lekarstwo, a no-
torycznie korzystają z nich 
klienci Biedronki. Przyjeż-
dżam popołudniu z pracy 
i nie mam gdzie zostawić 
samochodu – skarży się 
Marcin. 

Odkąd otworzono Galerię 
Słoneczną sytuacja znacz-
nie się pogorszyła. Teraz 
nie tylko brakuje parkingu 
pod blokiem, ale i przejazd 
przez ulicę jest utrudniony. 
Stojące na chodniku i jezd-
ni samochody sprawiają, 
że jest ona praktycznie 
nieprzejezdna. Wymijanie 
się samochodów graniczy 
z cudem. 

W świetle prawa jest to 
jednak droga dwukierun-
kowa. Wzdłuż całej ulicy 
stoją zaparkowane samo-
chody. Przechodzień nie 
ma możl iwości skorzy-
stania z chodnika. – Trze-
ba iść środkiem ulicy, bo 
chodnikiem się nie da . 
A nawierzchnia ulicy, swo-

ją drogą, jest w fatalnym 
stanie. Najgorsze jest jed-
nak to, że w ten sposób 
chodzić jest niebezpiecz-
nie – mówi Joanna. 

Policja tłumaczy, że każ-
da taka informacja musi 
być zweryfikowana. – Czę-
sto bywa tak, że ktoś infor-
muje o „całym zastawio-
nym chodniku” i „tamowa-
niu ruchu”, a okazuje się, 
że w rzeczywistości jest 
trochę inaczej – tłumaczy 
Andrzej Lewicki z Komen-
dy Miejskiej Policji w Ra-
domiu.

Warto wiedzieć, że odkąd 
weszły zmiany w przepi-
sach ruchu drogowego, czy-
li od połowy maja, na dro-
gach wewnętrznych i par-
kingach można ustanowić 
tzw. strefę ruchu. W myśl 
nowych przepisów może to 
zrobić zarządca lub właści-
ciel tego terenu. W takiej 
strefie przepisy ustawy 
o ruchu drogowym mają za-
stosowanie w takim samym 
zakresie jak na drogach pu-
blicznych. Jednak w przy-
padku ulicy Czystej takiej 
strefy nie ustanowiono. Po 

zmianie przepisów policja 
ma prawo wystawiać man-
daty, m.in. za nieprawidło-
wo zaparkowany samochód 
czy za nieuprawnione zaję-
cie miejsca dla niepełno-
sprawnego (tzw. koperty) 
przy centrum handlowym 
lub na osiedlu. Kierowcom, 
którzy na parkingu przed 
super ma rketem lub na 
osiedlu zaparkują tak, że 
będą utrudniać wyjazd lub 
wjazd, grozi 100 zł manda-
tu. Tyle samo za postawie-
nie auta na trawniku.

AG

Ulica Żeromskiego była niegdyś handlowym cen-
trum miasta. Mimo, że codziennie przechodzą tędy 
tłumy ludzi, nikt już nie robi zakupów. Przedsię-
biorcy tracą klientów i zamykają sklepy Ginący handel
W sklepach przy dep-

taku zakupy robi już 
tylko garstka radomian. 
– Sklep spożywczy mam 
tu od wielu lat. Czasy jed-
nak zmieniają się i musia-
łam przekształcić interes. 
W tej chwili powierzchnię 
sklepu podzieliłam na pół. 
Drugą część odstąpiłam 
piekarni. Jednak mimo to 
odczuwa się coraz mniej-
szą liczbę klientów – mówi 
właścicielka sklepu cu-
kierniczego Wawel .  Jej 
zdanie potwierdzają nie-
mal wszyscy handlowcy 
wzdłuż ulicy Żeromskiego. 
Narzekają, że ceny wynaj-
mu lokali w centrum są 
wysokie, a klientów mają 
jak na lekarstwo. Coraz 
częściej też właściciele de-
cydują się na zamknięcie 
interesu. Czasem po prostu 
nie mają innego wyjścia. 

Radomianie zwykli na-
wet nazywać deptak żar-
tobliwie Wall Street. Dużo 
w tym jednak prawdy, bo 
większość sklepów zastą-

piły siedziby banków lub 
salony sieci telekomunika-
cyjnych. Pojawiły się także 
nowe lokale gastronomicz-
ne, których kiedyś w cen-
trum brakowało. W zgod-
nej opinii mieszkańców 
jest ich jednak za mało, 
a istniejące swoje podwoje 
zamykają o godz. 22. Po-
wstała na miejscu WKU 
Galeria Rosa też świeci 
pustkami, choć wydawać 
by się mogło, że lokalizacja 
jest najlepsza z możliwych.

Jaka jest więc przyczyna 
tego, że handel na Żerom-
skiego umiera? 

Właściciele w głównej 
mierze o taką sytuację 
obwiniają markety i cen-
tra handlowe, a szczegól-
nie nowopowstałą Galerię 
Słoneczną. – Teraz ludzie 
robią zakupy w marke -
tach i centrach handlo -
wych. Tam mają wszystko 
na miejscu. Nie dopadnie 
ich też zła pogoda, bo są 
w budynku . Cały dzień 
mogą chodzić od sklepu 

do sklepu – narzeka jeden 
z właścicieli butiku. Są 
i tacy, którzy twierdzą, że 
problemy zaczęły się dużo 

wcześniej. Otwarcie galerii 
jedynie przyspieszyło ten 
proces. – Sklep prowadzę 
od dwudziestu lat. Ostat-

nie trzy lata były jednak 
najgorsze, tak źle jeszcze 
nie było. Moi zdaniem jest 
to wina ogólnej sytuacji 

gospodarczej ,  w jakiej 
się wszyscy znaleźliśmy – 
mówi Zygmunt Strzelecki, 
właściciel sklepu Tereza.

Swoje robi też pogarsza-
jąca się sytuacja na rynku 
pracy, dlatego większość 
radomian coraz częściej 
wybiera tańsze produkty, 
które mogą znaleźć w du-
żych sieciowych sklepach 
i dyskontach. Produkty 
oferowane przy deptaku 
są zbyt drogie. Właścicie-
le nie mogą zejść z cen, 
bo płacą wysokie czyn-
sze. Starają się przycią-
gać klientów promocjami, 
obniżkami cen, jednak ich 
zabiegi nie przynoszą ocze-
kiwanych efektów. 

Sytuacja jest coraz bar-
dziej dramatyczna, bo wła-
ściciele sklepów są zmu-
szeni zwalniać personel. 
– W moim sklepie pracuję 
na zmianę z snem. Nie 
stać mnie na zatrudnienie 
kolejnej osoby – mówi wła-
ścicielka sklepu Wawel. 

Alicja Gryz

Konkurencyjność marketów to jedna z przyczyn zamierania handlu w centrum miasta.

fo
t. 
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Parkingowy problem
Ulica Czysta stała się 
darmowym parkin-
giem dla odwiedzają-
cych pobliską galerię 
handlową oraz dyskont

Przy ulicy Czystej nie ma chodnika, cały jest zastawiony przez parkujące auta.

reklama

Frajda to suczka miesza-
niec, mała, wiek ok. 1,5 roku. 
Przywieziona 01.04.2011. 
z ul. Trzebińskiego w Ra-
domiu. Suczka została pobi-
ta przez chuliganów kiedy 
była w ciąży! Jest bardzo 
łagodna, ale jeszcze trochę 
nieśmiała. Potrzebuje ko-
chającego domu i łagodnego 

właściciela. Została wyste-
rylizowana i zaszczepiona.

Przygarnij Frajdę!

Panorama Radomska wspólnie z Radomskim Towa-
rzystwem Opieki nad Zwierzętami co tydzień będzie 
prezentować czworonogów z radomskiego schroniska, 
które szukają domów. Nie bądźmy obojętni na samot-
ność zwierząt, jeżeli mamy możliwość adoptujmy!

Chcesz adoptować Biskita bądź innego czworonoga? Za-
dzwoń 605 329 442. Możesz również skontaktować się ze 
schroniskiem poprzez e-maila: adopcje@schronisko.radom.pl
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Piętnaście kilometrów od 
Radomia, cztery od Wierz-
bicy, sześćdziesiąt od Kielc 
i sto piętnaście od Warsza-
wy. Na granicy Mazowsza 
i ziemi świętokrzyskiej leży 
mała miejscowość, której 
nazwa podchodzi od podmo-
kłej łąki czy też złóż rudy 
i torfu dających niegdyś 
zatrudnienie mieszkańcom. 

Osada ma korzenie śre-
dniowieczne – pisał o niej 
Jan Długosz w swej kroni-
ce. Ruda Magna, obecnie 
Ruda Wielka, to miejsce 
o naprawdę bogatej historii. 

Przez wieś przebiega-
ją dwie drogi powiatowe. 
P r zeciętny przejezdny, 
zmierzający w stronę Ra-
domia czy Starachowic, 
nie jest jednak w stanie do-
strzec prawdziwych pereł 
tutejszości nie zatrzymaw-
szy się choćby na chwilę. 
Bo skarb jest ukryty znacz-
nie głębiej, a znalezienie 
najcenniejszych klejnotów 
Rudy nie jest łatwe, histo-
ryczne miejsca są bowiem 
nieoznakowane. Ponadto 
czas w Rudzie Wielk iej 
nie zatrzymał się – trudno 
orzec, czy to dobrze, czy źle 
dla tej wsi. 

Wspomniany wcześniej 
kronikarz pisze o uposa-
żeniach na rzecz Kościoła, 
wypłacanych przez drobną 
szlachtę z rodu Wężyków 
zamieszkującą miejsco -
wość, oraz o folwarkach 

kmiecych. We wsi urzędo-
wali Stanisław herbu Wąż, 
Gąbka i Wilk. Zabudowa 
wsi była chaotyczna, fol-
warki oddalone dość daleko 
od siebie. Centrum wyzna-
czał charakterystyczny, 
wrzecionowaty plac. Brak 
porządku przestrzennego 
utrzymał się przez kilkaset 
lat. Do dziś główne osiedla 
– Stara Wieś, Komorniki, 
Wygwizdów i Kresy - są od 
siebie dość wyraźnie od-
dzielone, aczkolwiek grani-
ce te niwelują nowopowsta-
łe zabudowania. Ludność 
miejscowa, oprócz działal-
ności górniczo-hutniczej, 
trudniła się też uprawą roli. 
W tym wypadku jednak 
wiele się zmieniło – dziś 
rolnictwo stanowi główne 
źródło utrzymania jedynie 
dla nielicznych. Większość 
pracuje w firmach w pobli-
skim Radomiu i okolicznych 
miejscowościach. Są też 
ci, którzy od lat prowadzą 
działalność na miejscu. Tak 
jak pan Zygmunt. Mieszka 
tu od urodzenia, a historię 
swojej miejscowości zna jak 
mało kto.

Dzieci, szanujcie ojcowiznę
Ruda Wielka była niegdyś 

częścią majątku Wacława 
Przychodzkiego. Po po -
wstaniu styczniowym część 
terenów rozparcelowano. 
Uwłaszczeni chłopi otrzy-
mali ziemie „ukazowe”, zaś 

te zależne od folwarku cały 
czas nazywano „dworski-
mi”. Wacław Przychodzki 
wraz z żoną, córką i synem 
Adamem mieszkał w pięk-
nym, modrzewiowym, bia-
łym dworku krytym gon-
tem, z półokrągłymi okien-
kami na poddaszu i gankiem 
wspartym na kolumnach. 

– W środku znajdowały się 
piękne parkiety. Szczególnie 
w bibliotece – czarny, po-
dobny widziałem w Łańcu-
cie – przypomina sobie pan 
Zygmunt.

Majątek obejmował rów-
nież kompleks gospodarczy – 
stodołę, chlewnię, spichlerz, 
wozownię, stajnię, a także 
„czworaki” dla pracowni-
ków dworu. Folwark dawał 
zatrudnienie grupie pracow-
ników stałych i najemnikom 
przyjmowanym w okresie 
żniw, wykopek czy zasiewów. 
Na jednym z jesionów zawie-
szono kawałek metalu, który 
wyznaczał rytm dnia – ude-
rzano w niego o szóstej, na 
rozpoczęcie pracy, a także 
o dwunastej – na odpoczy-
nek. Dziedzica postrzegano 
jako dobrego gospodarza. 
Był jednym z inicjatorów 
budowy remizy strażac-
kiej, która w latach 80. XX 
w. została przekształcona 
w kościół. Przychodzki miał 
stary ogród, gdzie rosły do-
rodne jabłonie. Dziś w tym 
miejscu znajduje się boisko 
szkolne.

– W dworskim sadzie rosły 
pyszne, soczyste cytrynów-
ki, złote renety… – Pan Zyg-
munt żywo gestykuluje poka-
zując rękoma wielkość owo-
ców – Olbrzymie i naprawdę 
smaczne. Obok dworku funk-
cjonowała także oranżeria 
i jeśli dziedzicowi zamarzy-
ła się na Boże Narodzenie 
herbatka z cytryną, po pro-
stu wybierał się tam i zrywał 
owoc prosto z drzewa. 

Sadzonki roślin sprowadza-
no z Francji. W ten sposób do 
Rudy trafiły między innymi 
wyjątkowe czarne róże. Dziś 
z cudownego ogrodu Przy-
chodzkich pozostała jedynie 
aleja wysadzana drzewami, 
pojedyncza sosna wejmutka 
i dwa stawy – jeden w ryn-
ku, drugi położony w polach, 
niedaleko charakterystycz-
nego obelisku, który został 
ustawiony ku przestrodze 
przez dziedzicowego syna, 
Adama. K iedy otrzymał 
on cały majątek, wyruszył 
w podróż po Europie, gdzie 
oddawał się rozlicznym roz-
rywkom, w tym hazardowi. 
Nie miał jednak szczęścia. 
Fundusze topniały, a mło-
dzieniec popadł w długi. 
Najw i ę c e j  p o ż yc z y ł  o d 
Abrama z Szydłowca, który 
przejął część jego ziem. Na 
szczęście młody Przychodz-
ki opamiętał się w ostatniej 
chwili. Zachował niewielką 
sumę pieniędzy i powrócił 
do rodzinnej miejscowości. 
Na zalesionym wzgórku na-
leżącym do parku wystawił 
obelisk z moralistycznym 
przykazaniem: „Dzieci sza-
nujcie ojcowiznę”. Został 
on poświęcony we wrze -
śniu 1901r. Jednakże Przy-
chodzcy nie pomieszkali już 
w Rudzie długo, gdyż mają-
tek całkowicie przejęli wie-
rzyciele. Rozstanie nie było 
najcieplejsze – niektórzy 
z miejscowych zachowywali 
się wobec zubożałych pań-
stwa nikczemnie. Dlatego, 
nawet po wielu latach, nikt 
z rodziny dziedzica nie miał 

ochoty na powrót. W grę nie 
wchodziły nawet krótkie od-
wiedziny.

– Moja żona pracowała 
w domu towarowym. Pew-
nego dnia pojawiła się u niej 
klientka o nazwisku Przy-
chodzka. Zapytana, potwier-
dziła, że jest z Rudy. Biła od 
niej taka… elegancja. To się 
dało wyczuć – uśmiecha się 
pan Zygmunt. 

– Błękitna krew? 
– Można to tak nazwać. Po 

prostu miała coś takiego, co 
odróżniało ją od pospolitych 
ludzi. 

Przed wojną majątek często 
zmieniał właścicieli. Za oku-
pacji rządzili w nim Niemcy. 
Po wojnie władza ludowa 
rozdzieliła ziemię i budynki 
między chłopów. Oznacza-
ło to m.in. początek końca 
dworku, który zamieniono 
w budynek socjalny. Drew-
niany dach z czasem zaczął 
przeciekać. Mieszkańcy uda-
li się do wójta gminy Kowa-
la, do której należała wtedy 
Ruda Wielka, z prośbą o po-
moc. Ten odmówił – po woj-
nie nie było ani pieniędzy, 
ani materiałów na konser-
wację budynku. W zamian 
zaproponował, by tymczaso-
wo załatać dziury słomą. Lu-
dzie odeszli wzburzeni, nie 
zrobili jednak nic, co mogło-
by zapobiec zniszczeniu. Do 
dworu wkradła się wilgoć, 
zniszczały cudowne parkiety, 
ściany. Po majątku dziedzica 
pozostały czworaki pełniące 
dzisiaj funkcję mieszkań so-
cjalnych, i budynek dawnej 
chlewni.

Wszystkie drogi prowadzą 
do Rudy 

Powiatowy trakt wiodący 
w stronę Kowali powstał 
w szczególnych okol icz-
nościach, zbudowano go 
bowiem zgodnie z osobli-
wą ostatnią wolą starszej 
pani Przychodzkiej. Dzie-
dziczka zażyczyła sobie, by 
do kościoła i na cmentarz 
w Kowali poprowadzono ją 

na wprost, a nie okrężną 
trasą przez okolicę. Dla po-
konania moczarów przygoto-
wano drogę na drewnianych 
balach. Nie mniej ciekawie 
wygląda historia części dro-
gi prowadzącej do Wierzbicy, 
którą wybudowano za sprawą 
osobliwego kaprysu pewnego 
niemieckiego żołnierza. Gry-
ma, bo tak się ów nazywał, 
romansował z miejscową 
pięknotką. Kiedy pewnego 
dnia jechał do ukochanej 
bryczką, na mokradłach za 
Rzeczkowem pojazd się wy-
kopyrtnął. Niemiec postawił 
na nogi całą okolicę i w cza-
sie żniw ludzie zbudowali 
brukowaną drogę, którą uda-
ło się ukończyć w miesiąc.

Rotunda z klasą
Perłą okolicy jest położony 

na leśnym wzgórzu cmen-
tarz z okresu I wojny świato-
wej. Stworzyli go i ogrodzili 
Niemcy, jednakże spoczy-
wają tam żołnierze różnych 
narodowości: Austriacy, Ro-
sjanie, a także służący w ar-
miach państw centralnych 
i Ententy Polacy, Francuzi 
i Jugosłowianie. Obowiązy-
wała bowiem zasada, że gro-
by nieprzyjaciela zasługują 
na taką samą opiekę, jak 
mogiły poległych z własnej 
armii.

Niemiecka część cmen-
tarza położona jest bliżej 
wejścia, w głębi spoczywają 
przeciwnicy. Większość z po-
grzebanych poległa w bitwie 
pod Gorlicami w 1915 r. Tak 
naprawdę nie wiadomo, ilu 
ich w tym miejscu pochowa-
no i jest to tym trudniejsze 
do ustalenia, że groby ziem-
ne przegrywają z czasem 
oraz niszczycielską działal-
nością człowieka. Jeszcze 
w 1929 roku znajdowało się 
tam 112 mogił – pojedyn-
czych i zbiorowych, a także 
żel iwnych krzyży łaciń -
skich i prawosławnych. Dziś 
miejsca pochówku wskazują 
usypane z piachu kopczyki. 
Nad cmentarzem góruje   

Rzecz o Rudzie Wielkiej

Perłą okolicy jest położony na leśnym wzgórzu cmentarz z okresu I wojny światowej.

Rotunda komemoratywna - zabytek klasy 0.



8 Miasto Radom

„Co łączy Broń, 
Radomiaka, 

Czarnych i AZS?”
 „Wszystkie te kluby dzięki 

„światłej” decyzji radnych 
PiS, inspirowanej przez wi-
ceprezydenta Fałka, będą 
miały problem z dopięciem 
budżetu na przyszły sezon. 
Siatkarze Czarnych i piłka-
rze Radomiaka dostaną o po-
nad 30% mniej pieniędzy niż 
w ubiegłym roku. Jak można 
przeczytać w uzasadnieniu 
uchwały, ma to „wpłynąć na 
podniesienie poziomu sporto-
wego w Radomiu”. 

Nie bardzo wiem, jak moż-
na podnosić poziom sportowy 
ucinając pieniądze na sport. 
Władze miasta widocznie to 
wiedzą. Nie chciały bowiem 
słuchać ani przedstawicieli 
klubów piłkarskich, którzy 
mówili, że może to oznaczać 
koniec futbolu w mieście, 
ani też przedstawiciela śro-
dowiska siatkarskiego, któ-

ry apelował, by nie zabierać 
kilkudziesięciu tysięcy Czar-
nym, skoro na stypendiach 
dla Jadaru miasto zaoszczę-
dzi kilkaset tysięcy. Politycy 
PiS byli nieugięci i zabrali 
niemal wszystkim. Oczywi-
ście tym, którzy reprezen-
tują dyscypliny drużynowe. 
Bo przedstawiciele szalenie 
popularnych dyscyplin in-
dywidualnych, takich jak na 
przykład zapasy, bynajmniej 
nie stracą. Prezydent Fałek 
potrafił zadbać o swoich.(...) 
Fałek nie rozumie sportów 
drużynowych. Jest za to fa-
nem zapasów i tańca towa-
rzyskiego. Zapaśnicy dostają 
więc, mimo wszechobecnych 

oszczędności, wysokie sty-
pendia. Pozostaje się tylko 
cieszyć, że taniec nie jest 
jeszcze dyscypliną olimpij-
ską. Bo pewnie reszta pienię-
dzy poszłaby na tancerzy.”
(blog Radosława 
Witkowskiego, posła 
Platformy Obywatelskiej)

Być albo nie być? 
Mam twarz. Mam książki. 

Nie mam facebooka. Czy ja 
istnieję?

W maju i czerwcu we Wso-
li wypowiedziano tyle słów 
i zdań, wspaniałych, mądrych 
(...) że jedynym, co można 
było zrobić, to pomilczeć. 
Stąd przerwa w blogowaniu.

Ale gdy tak słuchałem, 
czasem rozmawiałem, dopy-
tując raczej niż twierdząc co-
kolwiek (nie takim ja głupi), 
lągł się we mnie podstępny 
niepokój (...) Nic to, że mil-
czałem w realu, nic to. Ale 
milczałem również w Inter-
necie. A skoro ja milczałem, 
to byłem też przemilczany 
przez innych, przez tych, któ-
rzy na mojego bloga klikali, 
a tam nic, stary felieton (...)

Oni nie czytali, bo ja nie 
pisałem. Nie czytali, to i nie 
klikali, czymże więc mia-
ła się żywić ona, moja mi-
łość własna (...) ta próżność 
wcale nie próżna, bo lęków 
pełna, i łechtań, złudzeń 

i nadziei. Znanych każdemu, 
kto słowo swoje decyduje się 
upublicznić (...)

Odkąd pan Bar t łomiej 
Kwasek, młody mój (i nasz, 
muzealny) przewodnik po 
nowych mediach (...) poka-
zał mi, jak tekst i jego po-
czytność rozrastać się mogą 
w Sieci, ikonka „Lubię to!” 
nabrała dla mnie zaprawdę 
religijnego wymiaru. A te-
raz nikt w nią nie klika, bo ja 
milczę. Zgroza.

I wtedy trafiłem na tę in-
formację. Znany aktor, re-
żyser, a ostatnio dyrektor 
prowincjonalnego teatru, 
popełnił samobójstwo. Był 
nieco tylko starszy ode mnie. 
Zostawił list, w którym uza-
sadnił odmowę dalszego 
uczestnictwa. Powody niby 
banalne, lecz za nimi wielkie 
zmęczenie i wielkie pragnie-
nie nie-bycia. A pod informa-
cją, w internetowym wyda-
niu poczytnej gazety, ikonka 

„Lubię to!” i stu czterdziestu 
siedmiu, którzy „to” polubili 
przez parę godzin istnienia 
informacji. Przez fragment 
życia zatrzymanego w tru-
pim blasku monitora.

Ja wiem, że na fejsbuku 
„lubię” znaczy również „za-
ciekawiło mnie, zaintry-
gowało”. Ale wychowany 
w czasach przedinterneto-
wych, w epoce Gutenberga, 
wciąż nałogowo przywiązuję 
wagę do słów i ich istotnych 
sensów. I to już raczej się 
nie zmieni. Jest zwyczajnie 
za późno. Nie obejmie mnie 
więc wszechmoc Internetu, 
część jego łask zostanie mi 
poskąpiona. I znacznie czę-
ściej niż dla młodych bók 
wirtualnego świata będzie 
miał dla mnie face złośliwe-
go trolla.
(blog Tomasza 
Tyczyńskiego, kierownika 
Muzeum Gombrowicza 
we Wsoli)

zbudowana z piaskowca  ro-
tunda komemoratywna – za-
bytek klasy „0”, jedyny taki 
w Polsce. Budowle tego typu 
wznoszono w całej Europie 
dla upamiętnienia boha-
terów austro-węgierskich 
i niemieckich sił zbrojnych. 
W 1929 roku planowano jej 
rozbiórkę w celu pozyska-
nia surowca, zamiar ten na 
szczęście porzucono. Rotun-
da przetrwała drugą wojnę, 
kilka razy ją remontowano. 

Mimo opieki sprawowanej 
przez tutejszą szkołę, za-
bytkowej nekropolii daleko 
dziś do świetności. Żeliw-
na brama, którą założono 
podczas remontu w 1991 r., 
pozostała na miejscu jedy-
nie przez dwa dni. Mur jest 
uszkodzony, a wewnątrz ro-
tundy widać popiół po roz-
palanych tu ogniskach. Bo 
u miejscowych ten wojenny 
cmentarzyk od zawsze budził 
mieszane emocje. 

– Za kierownika Swata, 
kiedy uczniowie poszli tam 
robić porządki przed Wszyst-
kimi Świętymi, jedna z na-
uczycielek spytała: „Po co 
my tam chodzimy? Przecież 
to drapieżcy, sami sobie tu-
taj głowy pourywali”. A kie-
rownik odpowiedział: „To 
są przecież ludzkie szcząt-
ki! Należy się im szacunek” 
– Spotkanej w rynku star-
szej kobiecie łamie się głos, 
z trudem powstrzymuje łzy.

Cmentarz z rotundą nie 
jest jednak jedynym miej-
scem, w którym spoczywają 
żołnierze. 

Szlakiem kapliczek
Pod kapliczką koło stawu 

w rynku, dłuta szydłowiec-
kiego kamieniarza Wiktora 
Chyba – twórcy wielu ka-
pliczek wzniesionych w tej 
okolicy - spoczywa rosyjski 
żołnierz. Okoliczności śmier-
ci wojaka nie były specjalnie 
dramatyczne. Pokłócił się 
z innym. Kiedy obaj za dużo 
wypili, sięgnęli po broń. Do-
szło do strzelaniny, która dla 
jednego z pojedynkujących 
się miała tragiczny koniec. 

W odmienny sposób zginął 
w 1914 r. austriacki żołnierz, 
który wraz z kompanem po-
jechał na zwiady. Obydwaj 
zapuścili się za linię frontu, 
która biegła wzdłuż granicy 
Ruda Wielka – Stanisławów. 
Mieli pecha – zostali zauwa-
żeni a ucieczkę utrudniały 
im niezwrotne konie. Rosja-
nie dogonili zwiadowców, 
a jednego z nich pozba-
wili głowy ciosem szabli. 
Nieszczęśnika pochowano 
w polu, na jednym z zalesio-
nych wzniesień. 

Śladem epoki jest także 
kapliczka za szkołą, w miej-
scu rozwidlenia dróg pro-
wadzących na cmentarz pa-
rafialny i w stronę Kowali. 
Została wystawiona przez 
mieszkańców jako podzięko-
wanie za cudowne ocalenie 
od pożaru. Ogień zagrażał 
wsi, kiedy wojska podpaliły 
sąsiedni Stanisławów, nisz-
cząc budynki, które „prze-
szkadzały” w walce i prze-
słaniały linię frontu. Stani-
sławów spłonął doszczętnie, 
natomiast Ruda Wielka prze-
trwała. 

Oprócz trzech kapliczek 
w centrum, są też inne: każ-
da swojskiej urody, z róż-
nych lat – w czasie podróży 
wystarczy uważnie obserwo-
wać pobocza.

Kapuściany dowcip
Niewiele osób wie, że przed 

wojną w Rudzie Wielkiej 
mieszkali Żydzi. Z Polakami 
układało im się różnie. Pew-
nego razu kilku miejscowych 
wyrostków postanowiło się 
„zabawić”. Udali się, więc na 
miejsce modlitwy Żydów, za-
palili snopek słomy, po czym 
wrzucili go między modlą-
cych się, wywołując popłoch. 
Wykorzystując zamieszanie, 
zabrali drobny przedmiot 
obrzędowy i zanieśli go na 
pole kapusty. Rozebrali kil-
ka główek a liście rozrzu-
cili wokół. Ponieważ Żydzi 
chcieli odzyskać to, co im 
skradziono, musieli zapłacić 
„wykupne” w kwocie 10 zł, 
co na ówczesne czasy sta-

nowiło dużą kwotę. Ponadto 
poszkodowanemu chłopu wy-
płacono 2 złote za zniszczone 
warzywa. W czasie okupacji 
żydowscy mieszkańcy Rudy 
trafili do getta w Szydłowcu 
i podzielili tragiczny los swo-
ich współziomków. 

Energetyczni pedagodzy
Historię Rudy Wielkiej 

doskonale pamięta także bu-
dynek starej szkoły. Była to 
pierwsza i jedyna siedmio-
klasowa szkoła w okolicy. 
Przed jej powstaniem, od 
1918 r. prowadzono czterood-
działową szkołę powszechną, 
która korzystała z życzliwo-
ści rodziny Wojczakowskich 
i Smorągiewiczów. Pierw-
szym nauczycielem szkoły 
był Wnuk. 

In ic jat ywa stworzenia 
nowej instytucji wyszła od 
nauczyciela , Stanisława 
Piątka. Pierwotnie planowa-
no postawić budynek muro-
wany, jednakże od tego za-
miaru odstąpiono. Patronat 
nad budową objęła gmina 
Kowala. Materiał budowla-
ny sprowadzili mieszkańcy 
Rudy Wielkiej i Tomaszowa. 
Pierwszym kierownikiem 
szkoły został Leon Chrust. 
Zastał niewykończony budy-
nek, a właściwie bale zlepio-
ne gliną, jednak do 1926 r. 
udało mu się doprowadzić 
budowę do końca. Zapalo-
ny turysta i narciarz, Leon 
Chrust zaraził młodzież 
miłością do sportu. Okazał 
się też przedsiębiorczym 
kierownikiem: z jego inicja-
tywy powstała pracownia in-
troligatorska (zajmująca się 
oprawą książek i wyrobem 
kart) i warsztat, wykonują-
cy głównie pomoce szkolne. 
Dochody uzyskiwane z tej 
działalności przeznaczane 
były na nagrody za wyniki 
w pracy nauczycieli. Kiedy 
szkoła, jako jedyna w po-
wiecie radomskim, zaczęła 
przyjmować na bezpłatne 
praktyki absolwentów semi-
narium nauczycielskiego, 
dbał by młodym pedagogom 
niczego nie zabrakło. Orga-

nizował dla nich mieszka-
nia i zapomogi finansowe. 
Pierwszym praktykantem, 
jaki pozostał w Rudzie, był 
Zygmunt Nocuń z Często-
chowy. Przez pewien czas 
doświadczenie zdobywał tu 
również Edmund Bakalarz – 
doskonały nauczyciel, który 
w 1940 r. został mianowa-
ny pierwszym Komendan-
tem Batalionów Chłopskich 
w Polsce i został upoważ-
niony do tworzenia oddzia-
łów w Radomskiem. Zajęć 
praktyczno-technicznych 
uczyła pani Hajdaczewska, 
która ufundowała sztandary: 
szkolny i Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. Pracę zuchów 
i harcerzy nadzorowała pani 
Styczyńska. W 1939 r. Leon 
Chrust odszedł ze szkoły. 
Wojenna zawierucha rzuci-
ła go nad Bzurę, gdzie brał 
udział w słynnej bitwie; 
potem przedzierał się do 
Modlina i działał w konspi-
racji. W latach 1941-44 był 
więźniem Oświęcimia. Choć 
przeżył najgorsze, do Rudy 
Wielkiej już nie wrócił.

Po wojnie stanowisko kie-
rownika szkoły objął Stani-
sław Maj. Opiekował się sie-
rotami i półsierotami, które 
odsyłał do domów dziecka. 

Do jego zasług należy m.in. 
rozbudowa szkoły w 1954 r. 
W roku 1947 udało mu się 
również wywalczyć utwo-
rzenie stacji kolejowej Ruda 
Wielka, chociaż władze nie 
były temu przychylne, tłu-
macząc, że przystanek nie 
ma szans na przetrwanie. 
Maj nie dał jednak za wy-
graną. Do budowy przystą-
pili uczniowie oraz ich ojco-
wie. Urzędniczy pesymizm 
nie wytrzymał konfrontacji 
z rzeczywistością - stacja 
przez wiele lat przynosiła 
dochód i funkcjonuje do dziś.

– To był wyjątkowy czło-
wiek. Dbał o wszystkich. 
Przeglądał dzienniki, kon-
taktował się z rodzicami, 
a kiedy składaliśmy doku-
menty do szkół, dowiadywał 
się, gdzie się wybieramy. 
Potem po prostu wsiadał 
w pociąg, jeździł od szkoły 
do szkoły i bezinteresownie 
się za nami wstawiał. Czy 
teraz znalazłby się jeszcze 
taki pedagog? – zastanawia 
się pan Zygmunt.

Z opowieści mieszkańców 
wyłania się także ciekawy 
portret nauczycielki francu-
skiego – pani Lenart. 

– Niska, nosiła buty na wy-
sokich obcasach. Mieszkała 

na poddaszu starej szkoły. 
Była pedagogiem wymaga-
jącym i dobrym. Pilnowała 
dyscypliny. Taka „energe-
tyczna” kobieta, miała bar-
dzo ładny charakter pisma. 
I dbała o dzieci!

W 1958 r. kierownikiem 
placówki został Józef Swat. 
Planowano wtedy rozbudo-
wę szkoły o 4 sale lekcyj-
ne. Mieszkańcy zgodzili się 
nawet na dodatkowy poda-
tek dla pokrycia kosztów. 
Jednak decyzją wydziału 
oświaty w Szydłowcu projekt 
rozbudowy porzucono i pod-
jęto decyzję o budowie nowej 
placówki. Rozpoczęto kar-
czowanie parku dziedzica, 
by przygotować miejsce pod 
szkołę, boiska, domy nauczy-
ciela, a także siedzibę rady 
gromadzkiej. Prace trwa-
ły w latach 1964-66, wiele 
z nich zostało wykonanych 
w czynie społecznym przy 
wsparciu cementowni „Przy-
jaźń”. Budynek nowej szkoły 
oficjalnie oddano do użytku 
w 1971 r. W jej starej sie-
dzibie znajdują się obecnie 
mieszkania socjalne a nowa 
znajduje się w niegdysiej-
szym parku dworskim.

Katarzyna Kwaśniewska

Tylko krzyże mówią o tym, że w ziemi spoczywają ludzkie szczątki.

czyli co na blogach pisza...
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Przypomnijmy: We wrze-
śniu ubiegłego roku do 

wojewody mazowieckiego 
złożony został wniosek dro-
gowy „Przebudowa ciągu 
ulic: Leśna, Partyzantów, 
Weso ła w P ionkach (od 
skrzyżowania ul. Leśnej 
z ul. Sienkiewicza do skrzy-
żowania ul. Wesołej z ul. Dr 
M. Garszwo)”. Na początku 
grudnia 2010 roku zapadła 
decyzja o  dof inansowa -
niu naszego wniosku. Cała 
wartość inwestycji osza-
cowana została wówczas 
na 5.069.800,00 zł. Suma 
wsparcia finansowego zapla-
nowana została na połowę tej 
kwoty a więc 2.534.900,00 zł. 

Opracowany projekt bu-
dowlano wykonawczy zakła-
da, że przebudowane zostaną 
ulice: Leśna, Partyzantów 
i Wesoła na łącznej długości 
3722.80 metrów. Szerokość 
nowej arterii będzie wyno-
siła od sześciu do siedmiu 
metrów. Na całej długości 
ulicy Leśnej i Partyzantów 
powstaną chodniki. Ulica 
Wesoła ze względu na swoje 

uwarunkowania lokaliza-
cyjne tylko w części zosta-
nie obramowana ciągiem 
pieszym. Powstaną również 
parkingi i miejsca postojo-
we dla samochodów. Tylko 
wzdłuż samej ulicy Leśnej 
przewidziano pięćdziesiąt 
jeden takich miejsc. Zmieni 
się także częściowo orga-
nizacja ruchu. Do tej pory 
jadąc ulicą Leśną i skręca-
jąc w Aleje Lipowe mamy 
pierwszeństwo. Po przebu-
dowie pierwszeństwo będzie 
obowiązywało na całości 
ulicy Leśnej.

Kilka tygodni temu został 
ogłoszony przetarg na reali-
zację tej inwestycji. Zgłosiło 
się sześć firm. Najwyższa 
proponowana kwota za wy-
konanie tej inwestycji opie-
wała na ponad siedem milio-
nów złotych – 7 223 217, 10 
zł a najniższa na 5 210 795, 
95 zł. Tę najniższą sumę 
zaproponowało konsorcjum 
firm: AS SP z o.o. z Rado-
mia – Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Drogowego „Per-
fekt” z Radomia oraz Z.P.U. 

„Drogbud” również z Rado-
mia. Pozostałe oferty przed-
stawiały się następująco: 
Zakład Transportowo Bu-
dowlany Krzysztof Wach – 
5 304 836, 95; P.U.H „AK – 
BUD” – 5 388 545, 74  zł; 

Świętokrzyskie Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych 
„TRAKT” – 5 702 699, 80 zł; 
STRABAG Sp. z o.o. – 6. 919 
412,75; F.H.U. „Bruk Bud” 
wraz z „DASKO” Roboty 
Drogowe – 7 223 217, 10 zł.

Już po rozstrzygnięciu 
przetargu okazało się, że 
kwota będzie mniejsza. Za-
miast zakładanego prawie 
dwa i pół miliona złotych do 
kasy miasta wpłynie niespeł-
na dwa miliony. Pozostałą 

cześć pokryje miasto z wła-
snego budżetu. Zgodnie z do-
kumentacją przetargową ter-
min wykonania tej inwestycji 
został określony do końca 
października 2011 roku.

Narodowy Program Prze-
budowy Dróg Lokalnych 
2008-2011 to rządowy pro-
jekt, którego celem jest pod-
niesienie standardu dróg 
lokalnych oraz bezpieczeń-
stwa ich użytkowania. Dzięki 
zrealizowanym inwestycjom 
drogowym poprawiają się 
warunki życia mieszkańców 
oraz atrakcyjność terenów 
i podmiotów gospodarczych, 
a także dostępność komuni-
kacyjna ośrodków. W latach 
2009 – 2010 przedsięwzięcia 
na Mazowszu dofinansowa-
no łącznie kwotą 154, 7 mln 
zł. W ramach 166 inwestycji 
(63 powiatowych i 103 gmin-
nych) zakwalifikowano 572 
km dróg. Na 2011 do woje-
wody mazowieckiego w ra-
mach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
złożonych zostało dwieście 
trzydzieści sześć projektów, 
w tym 167 gminnych i 69 po-
wiatowych.

ROMAN FIDO
www.nadzagozdzonka.pl

MESKO nie dla ZPS-u
Czter nastego czer wca 

Zarząd Bumar sp. z o.o. 
podpisał z Zarządem Zakła-
dów Metalowych „Mesko” 
S.A. list intencyjny w spra-
wie wniesienia przez Bumar 
do ZM „Mesko” udziałów/
akcji spółek należących do 
Grupy Bumar skupionych 
w Dywizji Bumar Amuni-
cja. Do ZM „Mesko” wejdą 
tym samym: ZM DEZAMET 
S.A., Fabryka Produkcji Spe-
cjalnej Sp. z o.o. Bolechowo, 
ZCh NITRO-CHEM S.A., 
ZPS Gamrat sp. z o.o., BZE 
Belma S.A., ZM KRAŚNIK 
sp. z o.o. Wśród konsolidują-
cych się firm nie ma na razie 
naszych Zakładów Produkcji 
Specjalnej.

– Sytuacja ekonomiczna 
Zakładów Produkcji Spe-
cjalnej w Pionkach jest 
na tle trudna, że wejście 
w skład grupy „Mesko” było-
by dla „Meska” zbyt dużym 
obciążeniem f inansowym 
– powiedziała nam Monika 
Koniecko, rzecznik prasowy 
grupy „Bumar”. Co dalej 
z pionkowską zbrojeniówką? 
Stan obecny wygląda tak, że 
ZPS pracuje na archaicznych 
maszynach. Zapowiadana 
od lat modernizacja zakła-
du jakoś nie może doczekać 
się realizacji. Produkcja 
amunicji bojowej 120 mm, 
która zaprojektowana zo-
stała w Polsce napotyka na 

duże trudności. Pociski te 
nie spełniają odpowiednich 
parametrów. Kłopotów ta-
kich nie mają natomiast nasi 
zachodni sąsiedzi, którzy 
ostatnio do bogatej oferty 
pocisków o kalibrze 120 mm 
wdrożyli nowy o oznaczeniu 
handlowym DM 11. Został on 
zaprojektowany dla niszcze-
nia umocnień, lekkich pojaz-
dów oraz rażenia żołnierzy. 
Czy pionkowskie Zakłady 
Produkcji Specjalnej zamiast 
eksperymentować z krajowy-
mi prototypami nie mogą, 
skorzystać ze sprawdzonych 
już rozwiązań?

– Wpierw musimy unowo-
cześnić produkcję prochów. 
Na ten cel dostaliśmy z Mini-
sterstwa Gospodarki pewną 
sumę pieniędzy. Środki te 
przeznaczone na moderni-
zację prochów pojawiły się 
w Polsce po raz pierwszy od 
kilkunastu lat. Za pienią-
dze te kupimy kilka nowych 
maszyn. Szacujemy, że ich 
wdrażanie zacznie się w po-
łowie przyszłego roku – po-
wiedział nam z kolei prezes 
Zakładów Produkcji Specjal-
nej w Pionkach Arkadiusz 
Szulecki. Zdaniem prezesa 
nasza zbrojeniówka ma także 

szanse na pozyskanie fundu-
szy z Ministerstwa Skarbu. 
To jest jednak melodia przy-
szłości i czy faktycznie ZPS 
otrzyma wsparcie będzie 
wiadomo za kilka miesięcy. 
Na razie Zakłady Produkcji 
Specjalnej przygotowują się 
do restrukturyzacji technicz-
nej na podstawie środków 
z Ministerstwa Gospodarki. 
Będzie to jednak tylko czę-
ściowa modernizacja, ale po-
zwoli na bardziej efektywną 
produkcję.

– Gdy Zakłady Produkcji 
Specjalnej w Pionkach osią-
gną stabilizację finansową 
i produkcyjną to wówczas 
prawdopodobnie wejdą do 
grupy „Mesko”. Sam proces 
modernizacji ze względu na 
specyfikę produkcji nie jest 
jednak ani łatwy ani tani. 
Jednocześnie zapewniam, 
że „Bumar” nie ma żadnych 
planów dotyczących likwi-
dacji zakładu czy też prze-
niesienia produkcji w inne 
miejsce. Stoimy na stano-
wisku, że ZPS w Pionkach 
musi zostać unowocześnio-
ny – podsumowała swą wy-
powiedź Monika Koniecko. 

ROMAN FIDO
www.nadzagozdzonka.pl
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Wzięli się za „schetynówkę”
Oczekiwana od wielu miesięcy przebudowa ulic 
Leśna – Partyzantów – Wesoła została rozpoczęta

Na razie Zakłady Produkcji Specjalnej nie wejdą 
w skład Zakładów Metalowych „Mesko”
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Panorama R adomska: 
Czekaliśmy na powieść po-
nad dwa lata – co przez ten 
czas się działo?

Grzegorz Bartos: Przede 
wszystkim – samo życie. 
Rodzina, praca, także lite-
racka. Książka długi czas 
była opracowywana, po 
drodze zmienił się wydaw-
ca. W tym czasie ja zająłem 
się już następnym tekstem, 
również zaplanowanym 
jako powieść. Mogę zdra-
dzić, że Noworoczna opo-
wieść o dwóch meczach 
i  morderst wie  powinna 
ukazać się pod koniec tego 
roku. Opowiada w całości 
o Radomiu, w dwóch płasz-
czyznach czasowych, przed 
wojną i obecnie. Oprócz 
tego sporo zamieszania 
powstało wobec sztuki te-
atralnej Nadzy i martwi, 
która znalazła się w fina-
le prestiżowego konkursu 
o Gdyńską Nagrodę Lite-
racką. W styczniu tego roku 
została zrealizowana jako 
słuchowisko przez Teatr 
Polskiego Radia i zaprezen-
towana na antenie Trójki. 
Są także plany na realiza-
cję sceniczną tego tekstu.

Cz y możesz zdradz ić , 
o czym będzie opowiadała 
Twoja najnowsza powieść?

G. B.: Rozdział zamknię-
ty to historia dwóch oszu-
stów, którzy znajdują jeden 
z najstarszych polskich 
filmów nakręconych w ję-
zyku jidysz i postanawiają 
go sprzedać. Jeden wątek 
opowiada historię filmu, 
żydowskiego kina, przed-
wojennych filmowców, dru-
gi to współczesna opowieść 
o posiadaczach filmu, kim 
są, dlaczego tak bardzo za-
leży im, aby sprzedać ten 
film. A jako że jadą w tym 
celu do Amsterdamu, mają 
w drodze wiele czasu na to, 
aby dokładnie o tym opo-
wiedzieć. W pewien sposób 
powieść jest ich nieustającą 
rozmową w drodze.

Skąd u Ciebie fascynacja 
tematyką żydowską?

G. B.: Fascynacja tema-
tyką żydowską wzięła się 
zapewne wiele lat temu 
z  l iteratur y,  natomiast 
w przypadku tej książki 
chodzi przede wszystkim 
o polskie kino jidysz, jego 
o d m ie n n o ś ć ,  w a r t o ś ć , 
niesamowitość. To kino 
obyczajowe, ale też meta-
fizyczne. Komercyjne, ale 
też artystyczne. O wiele 
ciekawsze od kina polskie-
go z tego samego okresu, 
robionego zresztą w dużej 
mierze przez tych samych 
twórców – Żydzi współtwo-
rzyli polski film. Wielką za-
letą kina jidysz jest filmowy 
zapis świata, który już nie 
istnieje. Zainteresowałem 
się tym mając nie więcej 
niż dwadzieścia lat i od 
tamtej pory tlił się we mnie 
pomysł na napisanie więk-

szego tekstu o tym temacie. 
Fascynacją, a zarazem in-
spiracją jest dla mnie myśl, 
że tzw. żydowskość była 
kiedyś integralną częścią 
życia, także w Radomiu. 
Na swój sposób można było 
powiedzieć o przedwojen-
nym Radomiu, że był mul-
tikulturowy, co dzisiaj jest 
raczej nie do pomyślenia. 
A jeśliby ktoś chciał sobie 
to wyobrazić, może sięgnąć 
po filmy pokroju Za grze-
chy, gdzie można zobaczyć 
fragment starego świata, 
identycznego tak w Krako-
wie, Warszawie, jak i Ra-
domiu.

Sk ąd t y tu ł ,  jak ie być 
może ukryte znaczenia ze 
sobą niesie Rozdział za-
mknięty?

G. B.: Rozdział zamknię-
t y  w pier wszym swoim 
znaczeniu dotyczy oczy-
wiście polskiego kina ji-
dysz. Holocaust oznacza 
jego koniec. Po wojnie, 
mimo że wielu filmowcom 
żydowskim pochodzącym 
z Polski udało się przeżyć, 
to jednak nie powstał już 
żaden film jidysz w sensie 
artystycznym. Były próby 
quasidokumentalne, bądź 
rejestracje spektakli te-
atralnych, ale nakręcenie 
filmu pokroju Dybuka było 
już niemożliwe.

Z drugiej strony Rozdział 
zamknięty dotyczy drugie-
go pełnoprawnego wątku 
powieści, współczesnej hi-
storii miłosnej ze wszyst-
kimi jej zakrętami. Czy 
konsekwencje złych wybo-

rów są nieodwracalne? Czy 
można naprawić coś, co wy-
daje się nie do poskładania? 
I czy można liczyć na drugą 
szansę w życiu? Takie pyta-
nia pojawiają się m.in. w tej 
opowieści.

Czy ta książka też zamyka 
pewien rozdział w Twoim 
życiu?

G. B.: Owszem, tak jak 
każdy tekst, który piszę. 
I tak jak piszę długo, przy-
gotowując dokumentację 
i redagując miesiącami, to 
w momencie, gdy tekst zo-
stanie opublikowany jako 
książka czy zaprezentowa-
ny na scenie, to staje się 
dla mnie jakby rozdziałem 
zamkniętym. Zdarza się 
wracać do niego, coś popra-
wiać, ale najbardziej lubię 
uczucie, kiedy sięga się po 
swój tekst po kilku latach. 
Wówczas mam wrażenie, 
jakby ten tekst napisał ktoś 
inny, ktoś kogo znałem, ale 
już nie ja. Można na to spoj-
rzeć z dystansu. Ze świa-
domością, że drugi raz nie 
napisałbym tego tekstu tak 
samo, pewnie napisałbym 
go zupełnie inaczej. W ten 
sposób pisanie staje się jak-
by zapisem tego, kim byłem, 
jak postrzegałem świat. 
Można to odczuć, mimo że 
opowiadam czysto fabularną 
historię o jakimś wybranym 
temacie. To bardzo ciekawe 
uczucie. Jedno, dla których 
tak bardzo chce mi się pisać. 

Czy książkę można już na-
być?

G. B.: Tak, książka jest 
już do nabycia w poszcze-

gólnych radomskich księ-
garniach, m.in. Księgarni 
Gombrowicza na Żerom-
skiego i w Sonecie na Rwań-
skiej. W tym tygodniu trafi 
do księgarni internetowych. 
Ale co więcej, książkę moż-
na też już znaleźć w biblio-
tekach, także w Radomiu.

Jakie plany na przyszłość 
– czas na oddech czy pisa-
nie kolejnej książki?

G. B.:  Właściwie pisa-
nie nie jest męczące, więc 
nie czuję potrzeby ode -
tchnięcia. Wręcz przeciw-
nie, chciałbym mieć dla 
niego więcej czasu i o to 
będę teraz zabiegał przede 
wszystkim. Oczywiście, 
mam pewne plany, ale w tej 
chwili najwięcej czasu chcę 
poświęcić na zakończenie 
kolejnej powieści, o której 
wspomniałem na począt-
ku. Redakcja, konsultacje, 
wszystkie kwestie związane 
z wydaniem. A samo pisa-
nie – to nałóg. W tym sen-
sie jestem zdeklarowanym 
nałogowcem. Powtarzając 
za kimś, ja po prostu nie po-
trafię nie pisać.

Rozmawiała 
Alicja Gryz

Pisanie to nałógGwałt
Najnowsza książka Joanny Chmielewskiej przenosi nas 
w czasy PRL-u i czyni to w sposób bezbolesny

Transformers 3
Kolejna cześć sagi Transformers. Fani motoryzacji będą za-
chwyceni: nowym Autobotem będzie Ferrari 458 Italia

Shia LaBeouf powraca 
jako Sam Witwicky w fil-

mie TRANSFORMERS 3! 
Przeszłość kryje tajemni-
cę, a wydarzenia sprzed lat 
mają wpływ na to, co się 
dzieje teraz. Być może wrak 
statku kosmicznego znale-
ziony na Księżycu sprawi, że 
Ziemia stanie na krawędzi 

wojny. Wojny tak wielkiej, że 
siła Transformersów będzie 
zbyt mała, by nas ocalić. Au-
toboty kontra Decepticony, 
dobro przeciw złu. Do ekipy 
znanej z poprzednich części 
Transformersów dołączyły 
nowe gwiazdy: John Malko-
vich, Patrick Dempsey oraz 
Frances McDormand.

This Is Chris Botti
Chris Botti to jeden z naj-
bardziej znanych współcze-
snych trębaczy jazzowych 
i kompozytorów na świecie

Początkowo tylko pewne 
sygnały informują nas, 

gdzie jesteśmy – to kostium 
z Mody Polskiej, obuwie 
z MHD lub menu w restau-
racji – śledzik i kotlet scha-
bowy z kapustą. Dopiero póź-
niej cienie tamtego ustroju 
pojawiają się w dialogach 
czy przemyśleniach bohate-
rów, by na końcu ukazać się 
w pełni i to mocno dosadnie. 

Najistotniejsza jest atmos-
fera tamtych czasów, uka-
zana i na sali sądowej, z jej 
absurdami i bezdusznością, 
z układami i drugim albo 
i trzecim dnem, i w opisywa-
nej mentalności, w emocjach 
i namiętnościach głównych 
bohaterów. To jest świat ma-
łego miasteczka. To jest spo-
sób myślenia prostych dziew-
cząt , mechanizmy, które 
rządzą uczuciami i czynami 

w prostym celu – zdobywania 
i tracenia mężczyzny.

Wartka akcja, mimo jedno-
ści miejsca i czasu, zabawne 
obrazowanie zdarzeń, kome-
diowość sytuacji i bohaterów, 
niepowtarzalny język nar-
racji i dialogów – to Joanna 
Chmielewska na najwyższym 
poziomie.

Współpracował z naj-
większymi gwiazda-

mi światowego formatu jak 
Sting, Joni Mitchell, Paul 
Simon czy Andrea Boccelli. 
Na swoim koncie ma wiele 
nagród, w tym te najważ-
niejszą - nagrodę Grammy. 
This Is Chris Botti to album 
złożony z najpiękniejszych 
i najbardziej znanych utwo-

rów artysty jak min. Italia 
z Andrea Bocelli, I If I Ever 
Lose My Faith In You wyko-
nany w duecie ze Stingiem.

Na półkach w księgarni pojawiła się nowa powieść radomskiego pisarza Grzegorza Bar-
tosa Rozdział zamknięty. O najnowszym dziele autor opowiada Panoramie Radomskiej

Grzegorz Bartos, rocznik 1976
Pisarz, dramaturg, autor powieści Czapki z głów oraz Anarchistów, nagrodzony na kon-
kursach sztuk teatralnych Wszyscy jesteśmy grubasami, Hazardziści, Nadzy i martwi. 
Pisywał do gazet, między innymi przez siedem lat był związany z Gazetą Starachowic-
ką. W ramach stypendium Prezydenta Miasta Radomia otrzymał pracownię w Kamie-
nicy Artystycznej Rwańska 7. Żonaty, trójka dzieci.

3 lipca od godziny 18.00 
w Czytelni Kawy odbędzie 
się wieczór promocyjny 
książki Rozdział zamknię-
ty. Odbędzie się wówczas 
prezentacja książki, a po-
tem projekcja filmu. Moż-
liwa będzie również roz-
mowa z autorem.

Autor powieści przygotowując materiały podążał śladami kina żydowskiego.
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Pociąg Pokoju
2 lipca ok. 7 rano z Warszawy wyruszy Pociąg Pokoju, który zawiezie blisko 
600 osób na Festiwal Kultur Świata do Berlina. I ty możesz być wśród nich

Festiwal Kultur Świata 
to wydarzenie łączą-

ce ideę pokoju na świecie 
z jogą, tańcem i tradycyjną 
kuchnią wegańską. Stadion 
Olimpijskim w Berlinie 
zgromadzi w tych dniach 
ponad 70 tys. przedstawi-
cieli różnych ras, narodo-
wości i kultur. Medytacja 
dla Pokoju, w której weź-
mie udział kilkadziesiąt 
tysięcy osób, Park Jogi, 
koncert na kilka tysięcy 

gitar, kilkaset bębnów i 30 
fortepianów, możliwość 
poznania kultury i kuchni 
około 150 innych krajów - 
to tylko część atrakcji, któ-
re składają się na to unika-
towe wydarzenie.

Pociąg Pokoju to szan-
sa udziału w imprezie na 
skalę światową. Przejazd 
pociągiem jest darmowy. 
Można również starać się 
o dofinansowanie do biletu 
na sam festiwal. Wystar-

czy wysłać maila na adres: 
pociagpokoju@gmail.com 
z prośbą o zarezerwowanie 
miejsca w pociągu i ewen-
tualne dofinansowanie bi-
letu podając krótkie uza-
sadnienie. Powrót pociągu 
przewidziany jest na noc 
między 2, a 3 lipca. Więcej 
informacji można znaleźć 
na stronie festiwalu: www.
worldculturefestival.org.

AG

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Art 
of Living, jedna z największych na świecie 
organizacji non-profit. Działa w 151 krajach. 
W kursach przez nią organizowanych wzięło 
udział ponad 30 milionów osób. W dniach 2-3 
lipca 2011 roku Fundacja Art of Living bę-
dzie obchodziła 30-lecie. 

Kronika Kielecka to pra-
ca o fragmentach życia 

artysty i miasta, do którego 
wrócił po wielu latach. Praca 
obejmuje i ilustruje szeroki 
zakres wydarzeń: ludzi, ro-
dzinę i miejsca, w którym się 
odnajduje i działa. Miejsce 
gdzie historia i jej pozostało-

ści mają dodatkowy wymiar, 
gdzie ślady przeszłości i tra-
gicznych wydarzeń jeszcze 
nie całkiem zarosły blusz-
czem lub zniknęły pod no-
wym otoczeniem. 

Odnajdywanie i składanie 
rozbitych fragmentów oso-
bistej i kolektywnej pamięci 

oraz tworzenie jej symbolicz-
nej reprezentacji, jest zarów-
no surowcem jak i procesem 
tej pracy. Ułamki wizerun-
ków przeszłości i współcze-
sności tworzą jedną eklek-
tyczną materię, permanent-
nie zatopioną we fragmentach 
domowej porcelany. 

Duża liczba małych por-
celanowych odłamków, po-
krytych kalką ceramiczną 
z fragmentami zdjęć, wło-
żona jest luzem do gabloty. 
Odłamki porcelany wypeł-
niają polowe wnętrza całego 

stołu (zbiornik) i tworzą może 
fragmentów wymieszanej hi-
storii. Praca jest interaktyw-
ną instalacją. Oglądający za-
proszeni są do przeglądania 
ilustracji na porcelanowych 
ułamkach, odnajdywanie 
fragmentów, które coś zna-
czą, wizerunków mówiących 
o czymś z bliskiej pamięci, 
odkrywania detali przypomi-
nających ich własne życie. 

Wy jmowanie i  zwraca -
nie odłamków do zbiornika 
utrzymuje pracę w stałym 
ruchu, powodując dalsze 
mieszanie fragmentów histo-
rii i rzeczywistości w jedną 
enigmatyczną masę. 

Substancja zakodowanej 
archeologii tworzy materię 
zawieszoną w czasie bez ładu 
i chronologii, włączającą 
widza w poznawanie życia 
artysty, poprzez odkrywanie 
jego wędrówki i przestrzeni, 
w której działa.

Wystawa czynna będzie do 
15 sierpnia.

Materiały CRP fo
t. 
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Wernisaż w Orońsku
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza 
2 lipca, o godz. 14, na wernisaż wystawy Marka 
Cecuły Kronika Kielecka, który odbędzie się 
w Galerii Kaplica

Marek Cecuła mając 16 lat w pojedynkę wyruszył na poszukiwanie swojego miejsca. 
Przemierzył Europę Zachodnią, Izrael, Brazylię. W końcu w 1976 roku dotarł do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie osiadł na stałe. Dziś jest uznawany za jednego z najciekawszych 
polskich ceramików pracujących za granicą. Należy do twórców związanych z nurtem 
Odrodzenia Rzemiosła (Craft Revival). Twórczości Cecuły towarzyszą różne stylistyki 
- od fascynacji tradycyjną porcelaną japońską, przez inspirację Bauhausem i radziecką 
awangardą do dekonstrukcji. Ostatnimi czasy Cecuła działa również w obszarze okre-
ślanym mianem urban design. Przykładem tej działalności może być jeden z ostatnich 
jego projektów Stacja, który pojawił się na ulicach norweskiego miasteczka Porsgrunn.
W 1983 roku Marek Cecuła przyjął propozycję nowojorskiej Parson School of De-
sign i od podstaw zorganizował w niej wydział wzornictwa ceramicznego. 

Bilety do nabycia:
Impresariat Artystyczny w Końskich, ul. Łazienna 13, 

Tel. 693 210 333, 601 16 14 14, 41/372 23 07, e-mail: bhu-impresariat@wp.pl
Punkty sprzedaży na deptaku w Sielpi

Organizator:
BHU Impresariat Artystyczny „PAV” Agroturystyka Paweł Kołakowski
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Witam!
Żyję w bardzo 

specyficznej, a nawet dziw-
nej moim zdaniem rodzinie. 
Wszyscy na wszystkich na-
rzekają i niezbyt się lubią, 
ciągle oceniają innych , 
zachowują się w nieodpo-
wiedni sposób. Większość 
osób w zasadzie jest ze 
sobą poważnie skłócona 
lub ma jakieś spory za sobą 
i nie żyje właściwie w zgo-
dzie. Mimo tych wydarzeń 
wszystkie uroczystości ro-
dzinne muszą być odpra-
wione w pełnym gronie.  
Moja rodzina jest naprawdę 
liczna, uroczystości rodzin-
nych jest bardzo dużo, co 
chwilę mamy jakieś imie-
niny,  urodziny, jak nie ślub 
to chrzciny, niby szczęśliwe 

uroczystości, a jednak at-
mosfera panująca na nich 
przypomina pogrzeb.  Czę-
sto nie mam ochoty uczest-
niczyć w rodzinnych uroczy-
stościach, jednak presja ze 
strony bliskich jest czasami 
nie do zniesienia. Kiedyś 
z powodu wyjazdu służbo-
wego nie mogłam uczest-
niczyć w imieninach cioci, 
później  ot rzymałam co 
najmniej kilkanaście tele-
fonów z wyrzutami, miałam 
bez względu na wszystko 
pojawić się na uroczystości 
i już. Zastanawiam się czy 
naprawdę muszę uczestni-
czyć w tym „cyrku” , mimo, 
że nie lubię kuzyna, nie za-
mieniliśmy nigdy więcej niż 
kilka słów, tylko że tak wy-
pada. Nie mam ochoty tam 

iść, jednak moi rodzice nie 
wyobrażają sobie sytuacji, 
że nie będzie mnie na jego 
weselu. 

Lena

Pani Leno w takiej sytuacji 
każde rozwiązanie, jakie 
Pani wybierze może przy-

nieść za sobą zarówno ko-
rzyści jak i straty. Musi się 
Pani zastanowić, co będzie 
dla Pani lepsze i jakie kon-
sekwencje jest Pani gotowa 
ponieść. Jeśli postąpi Pani 
z rodzinnym zwyczajem, 
Pani korzyścią będzie brak 
krytyki ze strony innych 

członków rodziny, zyskanie 
aprobaty, bo dostosowuje się 
Pani do ich oczekiwań. Nie 
zaburza się wtedy sztyw-
nych reguł obowiązujących 
w Pani rodzinie od lat. Co 
jest stratą? Zmusza się Pani 
do udawania uczuć, w swo-
im mniemaniu straty czasu, 
który można by było prze-
znaczyć na zupełnie inną 
aktywność. Przymus cho-
dzenia na rodzinne imprezy 
powoduje, że czujemy się na 
nich fatalnie, wszystkich ob-
serwujemy, uczestniczymy 
w atmosferze fałszu i kłam-
stwa. Postępowanie zgodnie 
z własnym uczuciami i nie 
pójście na rodzinną uro-
czystość pod przymusem, 
ale wybieranie tylko tych 

wydarzeń z życia rodzinne-
go, na które ma Pani ochotę 
pójść da poczucie wolno-
ści i spełnienia. Niestety 
w ten sposób naraża się też 
na krytykę, a nawet wro-
gość ze strony pozostałych 
członków rodziny. Pytanie 
czy jest Pani w stanie wy-
trzymać fale krytyki, którą 
z pewnością zafunduje Pani 
rodzina, nawet ta najbliż-
sza, dla której tradycja jest 
czymś „świętym”.  Pytanie 
co będzie Pani w stanie wy-
trzymać i która sytuacja jest 
dla Pani lepsza. 

Pozdrawiam,
Agata Skóra

psycholog
tel. 505-55-44-91

Rodzinne uroczystości

Poniższe zasady zapew-
ne są Państwu znane. 

Gorąco namawiam do stop-
niowej zmiany nawyku za 
nawykiem, a rezultaty mogą 
przejść nasze najśmielsze 
oczekiwania.
• woda, przede wszystkim, 
powinna być głównym na-
pojem naszej codzienności. 
Nadmiar kawy i herbaty 
pozbawia organizm skład-
ników odżywczych, elek-
trolitów i szybko odwadnia. 
Warto stopniowo uczyć się 
picia wody mineralnej np. 
z cytryną, czy świeżymi 
listkami mięty, aby dojść do 
minimum 10 szklanek wody 
dziennie
• pięć magicznych posił-
ków dziennie spożywanych 
o w miarę stałych porach, 
najlepiej, co 3-4 godziny, 
zapewni nam stabilizację 
cukru i insuliny we krwi, 
dzięki czemu uchroni nas 

przed hipoglikemią, oraz 
napadami wilczego głodu. 
Pamiętajmy, że opuszczone 
posiłki, głodowanie, prze-
trzymywanie głodu powo-
duje obniżenie poziomu me-
tabolizmu, w konsekwencji 
gromadzenie tkanki tłusz-
czowej
• śniadanie jest najważniej-
szym posiłkiem - tę zasa-
dę znamy od dzieciństwa. 
Szkoda, że nie przestrze-
gamy jej tak sumiennie jak 
życzyłaby sobie tego Matka 
Natura. Pierwszy posiłek 
należy spożyć do godziny 

po przebudzeniu - pełno-
war tościowe śn iadanie 
posłuży do uzupełnienia 
składników odżywczych 
spożytkowanych przez or-
ganizm w czasie nocnej 
regeneracji, oraz da ener-
gię na przedpołudnie. Nie 
oszukujmy się - kawa z cu-
krem i słodka bułka, płatki 
z mlekiem, czy tost z kre-
mem czekoladowym to nie 
jest prawidłowe śniadanie, 
a jedynie nadmiar cukru…, 
którego nadwyżka zamie-
niona jest w tkankę tłusz-
czową

• warto posługiwać się ko-
dem kolorów - starajmy się 
by nasza dieta była bogata 
w antyoksydanty, witami-
ny i minerały, oraz błon-
nik i flawonoidy z warzyw 
i owoców. Od pięciu do 
siedmiu kolorów powinno 
być obecnych w ciągu ca-
łego dnia, z przeważającą 
ilością warzyw! Niestety 
owoce są bogatym źródłem 
cukru - nie przesadzajmy 
z ich ilością
• ruch to podstawa. Co -
dzienna aktywność fizycz-
na utrzymuje serce i układ 

krwionośny w świetnym 
stanie - szybki spacer, ba-
sen, rower, Nordic Wal-
king, fitness wspomagają 
wydolność organizmu. Na-
tomiast regularna aktyw-
ność fizyczna 3-5 razy w  
tygodniu, przyczyni się do 
zrzucenia nadliczbowych 
kilogramów, ukształtuje 
sylwetkę i ujędrni skórę. 

Doradca ds. odchudzania 
i odżywiania

Ewa 
Wijatkowska

tel. kom.: 
793 650 490

Mail: odchu-
dzanie-ok@

wp.pl

Impreza ma charakter pro-
mocyjny, wysoce kulturo-

wy, a także charytatywny. 
Największą zasługę w tym 
przedsięwzięciu ma Dorota 
Wróblewska – pomysłodaw-
czyni Warsaw Fashion Stre-
et, łowczyni młodych talen-
tów w świecie mody. - Cały 
rok organizuję zamknięte 
pokazy mody, tym razem 
chciałam zrobić coś dla 
wszystkich – tłumaczy orga-
nizatorka. 

Pokazy otworzyła prezenta-
cja mody dziecięcej Vibovit, 
inspirowana suplementami 
diety dla dzieci. Charyta-

tywnie, wraz z małymi pod-
opiecznymi Fundacji Anny 
D y mnej  Mim oWsz ys tko , 
zaprezentowały się na wy-
biegu znane aktorki, m.in. 
Sonia Bohosiewicz, Edyta 
Olszówka, Aleksandra Woź-
niak i wiele innych. Fundacja 
otrzymała czek na kwotę 15 
tys. zł od producenta suple-
mentu Vibovit.

Druga część imprezy obfi-
towała w wiele pokazów mło-
dych talentów, wyłonionych 
między innymi w konkursach 
Off Fashion Kielce 2011, Cra-
cow Fashion Awards 2011. 
Odbył się także konkurs Ta-

lent Warsaw Fashion Street, 
którego laureatką została 
Aga Pou. Inspiracją kolekcji 
laureatki są polskie stroje 
ludowe, które stały się pre-
tekstem do poszukiwania no-
wych form i stworzenia cał-
kowicie nowoczesnej kolekcji. 
Dopełniają ją idealnie dopa-
sowane dodatki, stworzone 
specjalnie dla potrzeb kolek-
cji. Laureatką New Look De-
sign 2011 została natomiast 
Ewelina Smok.

Na wybiegu pokazały się 
również kolekcje znanych 
sieciówek, takich jak H&M, 
Mohito i Orsay.

Największą atrakcją im-
prezy była gala wieczorna, 
która pozwoliła na obcowa-
nie z wielką modą. Wszy-
scy mogli zobaczyć pokaz 
Domu Mody Forget me Not 
kolekcja Agaty Koschmie-
der & ERICKSON BEAMON 
(projektantka Vicki Beamon 
pojawiła się na gali jako gość 
honorowy), MMC, pokaz Ma-
cieja Zienia i L’Oreal Paris, 
pokaz trendów magazynu 
InStyle.

Impreza skupiła mnóstwo 
gwiazd i celebrytów, którzy 
codziennie uważani są za 
dyktatorów mody. Suknia 

Sylwii Gliwy projektu 
Macieja Zienia (długa, 
e-creu, w talii zdobiona 
falbanami opadającymi 
na biodra) wzbudziła naj-
większy zachwyt.

Po zainteresowaniu ludzi 
tą imprezą widać, że takie 
przedsięwzięcia są potrzeb-
ne. Ponadto ważne jest, że 
każdy zdolny ma szansę za-
prezentować się na takim po-
kazie. Wystarczy tylko dobry 

pomysł i trochę 
odwagi. Zgłoszenia można 
składać na spohisti.pl przed 
każdym Warsaw Fashion 
Street, podczas eliminacji 
do konkursów.

Marta Dusińska

Masz problem lub znajdujesz się w ciężkiej sytuacji? Nie 
wiesz jak sobie poradzić? Prześlij pytanie do naszego psycho-
loga na adres: psychowskazowka@gmail.com. Odpowiedź 
opublikujemy na łamach tygodnika. Gwarantujemy anonimo-
wość. Możesz również skontaktować się z psychologiem tele-
fonicznie i umówić na prywatną konsultację. 

Witam!
Żyję w bardzo 

uroczystości, a jednak at
mosfera panująca na nich 
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Osoby, które opanowały reguły zdrowego odżywiania, nie muszą obawiać 
się nadwagi, otyłości oraz chorób z nich wynikających. Zdrowy styl życia 
w naturalny sposób wspomaga prawidłową wagę, sylwetkę i witalność

Dieta bez diety

Wielkie Wyzwanie na Odchudzanie
L I C Z B A  M I E J S C  O G R A N I C Z O N A ! ! !

Z A P I S Y  I  I N F O R M A C J E  P O D  N U M E R E M :  7 9 3  6 5 0  4 9 0

Kolejna edycja 
startuje 15 lipca

W programie:
  specjalistyczne pomiary wellness
  dieta indywidualnie dostosowana do 
potrzeb uczestnika
  opieka specjalistów
  wsparcie Grupy i mobilizacja
  cotygodniowe prelekcje
  atrakcyjne nagrody dla zwycięzców

Kolejna edycja 

Warsaw Fashion Street to projekt wyjątkowy pod wieloma względami. Jest jedyną otwartą imprezą 
modową w Polsce, gdzie wszyscy mogą obcować z projektami wielkich polskich nazwisk czy domów 
mody. To, co niedostępne dla przeciętnego zjadacza chleba, 26 czerwca 2011 mógł obejrzeć każdy na 
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

Moda dla wszystkich
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Panorama TV
program telewizyjny

TVN

CZWARTEK 30.06.2011

TVP2 EDUSAT
CHANNEL

POLSAT

TVP1

06:00  Kawa czy herbata? 
08:00  Wiadomości
08:05  Pogoda poranna
08:10  Polityka przy kawie
08:20  TELEZAKUPY
08:55  Domisie - Małpi rozum; 

program dla dzieci
09:35  Kacper, odc. 9; serial 

animowany kraj prod. Wielka 
Brytania (1994)

10:05  To Timmy!; serial animowany 
kraj prod. Wielka Brytania 
(2009)

10:20  Na wysokiej fali, seria II - odc. 
4; serial przygodowy kraj 
prod. Australia (2006)

10:50  Pokój 107 - odc. 2/13 - 
Marzena

11:25  My Wy Oni; magazyn
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:45  Klan - odc. 2020 
13:15  Klan - odc. 2021
13:45  Królowie Śródmieścia - 

odc. 3/13 - Kaucja; serial 
obyczajowy TVP

14:40  Przebojowa noc
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Polska pięknieje
15:20  Plebania - odc. 1678
15:55  Natura w Jedynce – Życie 

ptaków - Poszukiwanie 
partnera - odc. 7; serial 
dokumentalny kraj prod. 
Wielka Brytania (1998)

17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Ja wam pokażę! - odc. 13/13
18:25  Szminka w wielkim mieście 

- odc. 3; serial kraj prod. 
USA (2006)

19:10  Wieczorynka – Księżycowy 
Miś – Księżycowa piosenka, 
odc. 23; 

19:30  Wiadomości
20:00  Sport 
20:10  Pogoda 
20:25  Ojciec Mateusz - odc. 1 - 

Obcy; serial kryminalny TVP
21:25  Sprawa dla reportera
22:15  Kameleon; film fabularny kraj 

prod. Polska (2001)
00:20  Wydział Zabójstw - odc. 

3/44 - Hotel
00:50  Wydział Zabójstw - odc. 

4/44; serial kryminalny
01:20  Kino nocnych marków- 

Manderlay; dramat kraj prod. 
Dania, Francja, Holandia, 
Niemcy, Szwecja, Wielka 
Brytania (2005)

03:45  Ja wam to zagram; film 
dokumentalny kraj prod. 
Polska, Niemcy (2008); 

04:50  Zagadkowa Jedynka
05:50  Zakończenie dnia

05:00  Wstawaj! Gramy!, odc. 1622
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:15  TV Market
07:30  Miś Yogi, odc. 49, 50, 51
08:00  Nowe przygody Scooby’ego, 

odc. 4
08:30  Gumisie, odc. 12
09:00  Rodzina zastępcza, odc. 249
10:00  Daleko od noszy, odc. 86
10:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 336
11:00  Malanowski i Partnerzy, 

odc. 36, 37

12:00  Dom nie do poznania, 
odc. 205

13:00  Ostry dyżur, odc. 105
14:00  Miodowe Lata, odc. 8
14:45  Szpilki na Giewoncie, odc. 8
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:45 Dlaczego ja?, odc. 143
17:45  Trudne Sprawy, odc. 24
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 27
20:05  Trudne słówka; USA, 2004; 

komediodramat
22:45  Impas, odc. 12
23:40  Impas, odc. 13
00:40  Zagadkowa noc, odc. 615
03:00  Zza kamery, odc. 79
03:15  Tajemnice losu, odc. 730

05:50  Apetyt na życie - odc. 1/26
06:30  Na wariackich papierach 

- odc. 42/65 Opowieść 
w dwóch miastach; serial 
komediowy kraj prod. USA 
(1987)

07:30  Na dobre i na złe - odc. 
206 - Poznam panią - serial 
obyczajowy

08:30  Pytanie na śniadanie- lato
10:50  TELEZAKUPY
11:25  Familiada - odc. 1842, 

teleturniej
11:55  Kabaretowy Klub Dwójki - 

posiedzenie rządu; program 
rozrywkowy

12:05  Bliżej Lasu; magazyn
12:30  Duże dzieci - (66); talk-show
13:25  Doktor Martin - odc. 29/31; 

serial kraj prod.Wielka 
Brytania (2009)

14:20  Lokatorzy - odc. 7 Urok 
dojrzałego mężczyzny

14:50  Czterdziestolatek - odc. 
7/21 - Judym, czyli czyn 
społeczny  - serial obyczajowy

15:50  Pytanie na lato
16:00  Panorama Kraj
16:15  Gorący temat
16:25  Pogoda
16:35  Europa da się lubić - program 

quizowy
17:25  Gilotyna - odc. 96; teleturniej
18:00  Panorama
18:20  Sport Telegram
18:25  Pogoda
18:30  Stawka większa niż życie 

- odc. 13/18 - Bez instrukcji - 
serial

19:35  Sąsiedzi - odc. 74 (294) 
Przeprawa przez morze cz. 2

20:10  Kino grozy -  
Zemsta niedźwiedzicy; film 
fabularny kraj prod. USA 
(2007)

21:45  Zagadki umysłu - odc. 5/13; 
serial kraj prod. USA (2009)

22:40  Kryminalne zagadki Las 
Vegas - s. VIII, odc. 4/17; 
serial sensacyjny kraj prod. 
USA, Kanada (2007)

23:30  Polska przewodzi - Szczecin 
gra. Razem przejmijmy 
Prezydencją

00:55  W dzień targowy; film 
dokumentalny

02:05  Noc z serialem - Polskie drogi 
- odc. 3/11 - Najspokojniejsze 
miejsce na świecie

03:45  Zakończenia dnia

04:55  Uwaga! 
05:15  Granie na śniadanie 
06:00  Mango - Telezakupy
08:00  Rozmowy w toku
09:00  Milionerzy
10:00  Dwóch i pół (6/24) - serial 

komediowy, USA 
10:30  Dwóch i pół (7/24) - serial 

komediowy, USA 
11:00  Brzydula 
11:30  Brzydula 

12:00  Na Wspólnej - serial 
obyczajowy

13:20  Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 

14:15  Detektywi 
14:50  W-11 Wydział Śledczy
15:30  Plotkara (10/18) 
16:25  Rozmowy w toku 
17:25  Sąd rodzinny
18:25  Detektywi 
19:00  Fakty 
19:30  Sport
19:40  Pogoda 
19:50  Uwaga! 
20:05  W-11 Wydział Śledczy 
20:50  Kongo - film przygodowy, 

USA 1995
23:00  Bez śladu (16/18) , USA 
23:50  XVIII Supadance Polish Open 

Championships 
00:50  Arkana magii  

(TVN noc) 
02:10  Uwaga! 
02:30  Nic straconego

08:00  Z górnej półki, Rafał Skąpski, 
Roman Frankl „Maria 
Koterbska. Karuzela mojego 
życia” (32)

08:05  Makroekonomia (23) prof. dr 
hab. Mirosław Bochenek 

08:55  Makroekonomia (24) prof. dr 
hab. Mirosław Bochenek 

09:45  Album wilanowski, Wojsko 
Króla Jana. Broń Palna

10:00  Język angielski (29) mgr 
Marzena Giers-Fidler

10:50  Język angielski (30) mgr 
Marzena Giers-Fidler

11:40  Przestrzeń wokół nas, 
Środowisko zamieszkania (8)

12:10  Psychologia (19) prof. dr hab. 
Maria Siwiak-Kobayashi 

13:00  Psychologia (20) prof. dr hab. 
Maria Siwiak-Kobayashi 

13:50  Album wilanowski, Kolory 
Wilanowa

14:01  Z górnej półki, Joanna 
Berdyn „Iqbal’’ (2)   

14:05  Finanse i rachunkowość 
przedsiębiorstw (11) dr 
Mirosław Bojańczyk

14:50  Finanse i rachunkowość 
przedsiębiorstw (12) dr 
Mirosław Bojańczyk

15:40  Brańsk 
16:00  MUSIC Break (7)
16:10  Pomóż potrąconym
16:26  Muzeum Wojska Polskiego  

(1)
16:50  Kosmos w komórce (1)
17:12  MUSIC Break (8)
17:23  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej, Rehabilitacja 
kardiologiczna

17:45  Przestrzeń wokół nas, 
Dziedzictwo kulturowe (5)

18:17  Poznajemy Polskę - 
Koronowo

18:30  Muzeum Wojska Polskiego 
(2)

18:54  Lekcja teatru
19:00  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Świat widziany 
dźwiękiem

19:14  Tropem Tajemnic Tarnowa. 
Cyganie

19:54  Z górnej półki, Michał Komar 
„Świat według Mellera. Życie 
i historia ku wolności” (14)

20:00  MUSIC Break (9)
20:11  ROCK TIME - „Poison Heart”  
20:31  Na naukę jest zawsze pora
20:40  Obciach drogowy (8)

21:12  Czarna Białostocka
21:32  Muzeum Narodowe „Galeria 

Sztuki XX wieku”
21:50  I Ty możesz zostać modelką
23:00  Finanse i rachunkowość 

przedsiębiorstw (11) dr 
Mirosław Bojańczyk

23:50  Finanse i rachunkowość 
przedsiębiorstw (12) dr 
Mirosław Bojańczyk

00:40  Psychologia (19) prof. dr hab. 
Maria Siwiak-Kobayashi 

01:30  Psychologia (20) prof. dr hab. 
Maria Siwiak-Kobayashi 

02:20  Język angielski (29) mgr 
Marzena Giers-Fidler

03:10  Język angielski (30) mgr 
Marzena Giers-Fidler

Już wkrótce...

Miejscem akcji „Sezonów pałacowych” są salony władzy w polskim mieście średniej wielkości; bohaterami – tamtejsze 
elity polityczne. Podobieństwo do prawdziwych osób i zdarzeń jest przypadkowe. Symbolizujący władzę Pałac będzie 
zmieniać nazwę stosownie do pory roku. Obecnie jest to Pałac Letni.

Wera Krus poleca...
Sezony pałacowe - Pałac Letni (1)

Dzień był słoneczny i rześ-
ki, ale wszystkim – poza 

prezydentem Drożyzną – 
chciało się spać. Nic dziwne-
go: radny Dżirokes do póź-
nej nocy grał na komputerze 
w BloodRayne a od mordo-
wania wirtualnych wrogów 
ręce miał wciąż splamione 
krwią; Darek Wujek studio-
wał cenniki sklepów na Haiti, 
gdzie miał zamiar pojechać 
na wczasy, a Vigo Generało-
wicz liczył do rana pieniądze. 
Pozostali też coś tam w nocy 
zamarudzili, toteż teraz kwi-
towali nieprzespany czas 
smętnym ziewaniem. Prezy-
dent Drożyzna zareagował 
natychmiast: podszedł do 
okna o tworzył je na oścież. 
Do gabinetu wpadł ożywczy 
powiew gorącego powietrza 
zmieszanego z kłębami spa-
lin.

- Wiecie co mamy? – zapytał 
prezydent obecnych. - Mamy 
lato!

- Hurra! – zawołał Sieczka 
Młodszy. – Nareszcie! Może-
my iść na urlop!

- Jeszcze co! – żachnął się 
Drożyzna. – Jak ja nie idę, 
to wy też. Czy uważacie, że 
moja osoba nie potrzebuje 
relaksu? Ale nie można mieć 
gruszkę i zjeść gruszkę. Na 
to, kim jesteśmy i ile się tu 
nachapiemy, musimy ciężko 
zapracować. 

- I pracujemy – odezwał się 
tubalnym głosem Vigo Gene-
rałowicz. – Ja na przykład za 
te marne dwanaście tysięcy 
tyram jak wół. Aż mnie tyłek 
boli od tej harówy. Koniecznie 
trzeba kupić do pałacu bar-
dziej miękkie krzesła.

- A ja w godzinach pracy 
szlifuję do bólu angielski – 
rzekł Darek Wujek. 

- Z tym angielskim to po-
dobno dałeś plamę – wtrącił 
radny Dżirokes. – Delegat 
z Nepalu, który odwiedził na-
sze miasto, nie mógł cię zro-
zumieć ni w ząb. 

- Bo był głuchy i gadał jak 
Tyson, gdy mu wybili zęby – 
wyjaśnił Darek Wujek.

- Nie zrozumiała cię nawet 
tłumaczka.

- To wymienimy ją na taką, 
k tóra zrozumie –  Staną ł 
w obronie Darka prezydent 
Drożyzna. – Wszystko o czym 
tu mówicie można o kant dupy 
rozbić. Mogę się tak wyrazić, 
gdyż mam nadzieję, że nikt 
mnie tu podstępnie nie nagry-
wa. Musimy zrobić coś, co za-
skarbi nam wdzięczność ludu 
i spowoduje, że przejdziemy 
do historii. Jak, dajmy na to, 
te 15-pokojowe mieszkania 
socjalne, które zbudowaliśmy 
dla rodzin wielodzietnych. 

-  Podobno wielodzietni 
oprócz potomstwa trzyma-
ją tam świnie, krowy, kury 
i króliki, że tak powiem – ode-
zwał się Don Rico. 

- Świnia to też boże stwo-
rzenie! – zauwa żył Siwy 
Miro, radny weteran. – Pro-
ponuję, żeby do każdego ta-
kiego mieszkania dobudować 
jeszcze jeden, szesnasty po-
kój. Na kaplicę! 

- A siedemnasty na izbę po-
rodową – rzuciła podprezy-
dentka Róża Aprylis. – Wie-
lodzietni muszą się ciągle 
rozmnażać i podnosić demo-
grafię naszego miasta. 

-  Dobrze,  dobrze. . .  A le 
to wszystko jest nic, gdyż 
w moim przekonaniu nie 
przechodzi się do historii za 
sprawą mieszkań dla wielo-
dzietnych. Mam inny pomysł 
– rzekł prezydent Drożyzna. 

- Jaki?! – zawołał chór wier-
nych głosów.   

- Powołamy instytut nauko-
wy.

Zapadła cisza. Po chwili 
Vigo Generałowicz zachrzą-
kał i rzekł: 

- A po cholerę? Przecież 
wszyscy jak tu siedzimy je-
steśmy wysocy magistrowie 
i licencjatowie. Albo na od-

wrót. Nie potrzebujemy żad-
nego instytutu.

- Gadasz jak głupek – prze-
rwał mu Drożyzna. – Ten in-
stytut nie będzie po to, żeby 
kształcić cię na licencjata czy 
innego tumana, tylko po to 
żebyśmy przeszli do historii. 
Dlatego będzie się nazywał 
Instytut Naukowy Historii.

-  Rozumiem! – k lasną ł 
w dłonie Dżirokes. - A jako 
taki, musi mieć swojego pa-
trona. Proponuję nazwę: In-
stytut Naukowy Historii im. 
Prezydenta Drożyzny.

Gabinet zatrząsł się od 
oklasków, a prezydent pochy-
lił w podzięce głowę.

- Dziękuję, dziękuję.... – 
wyszeptał głosem drżącym 
ze wzruszenia. – Wprawdzie 
chciałem zaproponować na 
patrona Papieża Polaka, ale 
skoro tak... Przyjmuję to 
ogromne brzemię ze świado-
mością ciężaru zaszczytów, 
jakie na mnie spadają. 

Don Rico poruszył się ner-
wowo na krześle. 

- W tej sytuacji generalnie, 
że tak powiem, szef przeszedł 
już do historii – rzekł. – A kie-
dy my przejdziemy? 

- I co za to dostaniemy? – do-
rzucił Vigo Generałowicz.

- Instytut będzie mieć swo-
jego dyrektora – powiedział 
prezydent. – Natomiast wy 
zostaniecie honorowymi pa-
tronami poszczególnych wy-
działów. 

Po gabinecie przeleciał po-
mruk niezadowolenia. 

- O co chodzi? – zapytał pre-
zydent. – Macie lepszą propo-
zycję?

- Owszem – rzekł Vigo. – 
Zamiast tych honorowych pa-
tronów lepiej będzie powołać 
radę nadzorczą z naszym nie-
honorowym udziałem. Bo ho-
norowy znaczy się, darmowy.

Drożyzna przez chwilę my-
ślał. – No, dobrze. Ale co hi-
storycznego będzie w takiej 
radzie? 

- Nasze zarobki – rzekł Ge-
nerałowicz. – Jak się postara-
my, to napiszą o nas w pod-
ręcznikach do historii. A jak 
nie wyjdzie, to w podręczni-
kach do kryminalistyki. 

- Kryminalistyka to też 
ważna nauka – zauważył pre-
zydent. - Choć na waszym 
miejscu wolałbym przejść 
do historii obok Kopernika 
i Piłsudskiego niż tego tam... 
Capone. 

c.d.n.
Wera Krus 

Rada niehonorowa

Dla naszych Czytelników mamy 5 zaproszeń do kina! 
Napisz do nas e-maila na adres konkurs@panoramaradomska.pl w temacie wpisując 
KINO, a w treści podając imię i nazwisko.

reklama
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05:30  TELEZAKUPY
05:55  Zielona miłość - odc. 3/3 

- Paweł
07:30  Rok w ogrodzie
08:00  Mazury nieodkryte -  Mazury 

Garbate i Gołdap
08:20  Czterej pancerni i pies - odc. 

3/21 - Gdzie my - tam 
granica

09:20  Ziarno; magazyn
09:55  Walt Disney w Jedynce - 

Klub przyjaciół Myszki Miki 
- Super życzenie Gofiego, 
odc. 64; serial kraj prod. 
USA (2008)

10:25  Walt Disney w Jedynce - 
Hannah Montana - odc. 29; 
serial kraj prod. USA (2007)

10:55  Disney! Cudowny Świat - 
Księżniczka; baśń filmowa 
kraj prod. Kanada, USA 
(2008)

12:30  Polityczne menu; magazyn
13:00  Wiadomości
13:20  Szatan z siódmej klasy - 

Góry, morze czy Bejgoła 
fiołkowe zauroczenie jak 
obuchem w łeb odc. 3 

14:20  Unicestwienie, cz. 1; dramat 
kraj prod. Indie (2006)

15:55  Kabaretowa Jedynka
16:20  Zwierzęta świata - Małpi 

gang - cz. 1. Rozłam 
w stadzie; serial 
dokumentalny kraj prod. 
Holandia (2008)

17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Polowanie na męża; film 

obyczajowy kraj prod. USA 
(2008)

19:05  Wieczorynka - Magiczne 
przygody misia Ruperta - 
Rupert i smok, odc. 31; serial 
animowany kraj prod. Wielka 
Brytania (2006)

19:15  Wieczorynka - Świnka 
Peppa, seria II - Warsztat 
pana Psa Lewarka, odc. 17; 
serial animowany kraj prod. 
Wielka Brytania (2005)

19:30  Wiadomości
19:50  Sport 
20:05  Pogoda 
20:15  Hit na sobotę - Szybcy 

i wściekli; film akcji kraj prod. 
USA, Niemcy (2001)

22:15  Męska rzecz... - Control; 
film fabularny kraj prod. USA 
(2004)

00:10  Kino nocnych marków - Glina 
- odc. 15/25

01:10  Budząc zmarłych s.4 odc. 
9 – Zabójcze słowo ; serial 
kryminalny kraj prod. Wielka 
Brytania (2004)

02:10  Zdaniem obrony - odc. 3/5 - 
Jeździec na ogniu;

03:40  Kino nocnych marków - 
Pewnego letniego dnia;  
film TVP kraj prod. Polska 
(1986)

05:00  Zakończenie dnia

05:00  Wstawaj! Gramy!, odc. 1624
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:15  Przygody Animków, odc. 48
07:45  Przygody Animków, odc. 49
08:10  Nowe przygody Scooby’ego, 

odc. 5
08:40  Kaczor Donald przedstawia, 

odc. 56
09:15  Sylwester i Tweety na tropie, 

odc. 5
09:45  Gumisie, odc. 14
10:15  Ewa gotuje, odc. 125
10:45  Powrót trzech ninja
12:45  90210, odc. 29
13:45  Dom nie do poznania, 

odc. 188
14:45  SIĘ KRĘCI
15:45  Rin Tin Tin; Bułgaria/USA, 

2007
17:45  Mamuśki, odc. 8, Polska, 

2007
18:15  Mamuśki, odc. 9, Polska, 

2007
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 29
20:00  Medalion;  

Hongkong/USA, 2003; 
komedia sensacyjna

21:55  Nagi peryskop; USA, 1996; 
komedia

23:55  John Doe, odc. 1;  
USA, 2002; serial 
sensacyjny; dramat science-
fiction 

00:55  John Doe, odc. 2
01:50  Zagadkowa noc, odc. 615
03:00  Zza kamery, odc. 31
03:15  Tajemnice losu, odc. 732
04:40  TV MARKET

05:35  Opactwa i klasztory - Klasztor 
Kamedułów w Camaldoli; 
cykl dokumentalny kraj prod. 
Holandia (2008)

06:15  Człowiek wśród ludzi; 
magazyn

06:45  Bliżej Lasu - odc. 1; magazyn
07:00  Tak możesz - Blada jak 

ściana czy wytapetowana; 
magazyn

07:20  Familijna Dwójka - 
Flintstonowie - odc. 31 Klub 
Anonimowych Tatusiów; 
serial animowany kraj prod. 
USA (1960)

07:50  Familijna Dwójka - Mikołajek 
- odc. 19 Tajna wiadomość; 
serial animowany kraj prod. 
Francja (2009)

08:10  Karino - Odc. 3/13 
Niebezpieczeństwo 

08:45  Podróż za jeden uśmiech 
- odc. 2/7 - Hotel pod 
gwiazdami

09:20  Szaleństwo Majki Skowron - 
odc. 2. Zasadzka 

09:55  Lata dwudzieste... lata 
trzydzieste; komedia kraj 
prod. Polska (1983)

11:50  Smaki czasu z Karolem 
Okrasą (10)  - program 
kulinarny

12:30  Kocham Cię, Polsko! - (53); 
zabawa quizowa

14:00  Familiada - odc. 1860 - 
teleturniej

14:35  Wojciech Cejrowski- boso 
przez świat - Kopalnia złota

15:15  Festiwal Piosenki 
Zaczarowanej - Finał - 
Zaczarowana Piosenka 
z Dalekich Krain

16:05  Słowo na niedzielę
16:15  Dziewczyny z Dzikiego 

Zachodu cz. 1; western kraj 
prod. USA (1995)

18:00  Panorama
18:35  Sport Telegram
18:40  Pogoda
18:55  Kulisy - Postaw na milion 

- odc. 4
19:05  Postaw na milion - odc. 4; 

teleturniej
20:05  Kabaretowy Klub Dwójki na 

wakacjach w tropikach (1); 
widowisko

21:10  Kabaretowy Klub Dwójki na 
wakacjach w wielkim mieście 
(2); widowisko

22:10  Kabaretowy Klub Dwójki na 
wakacjach pod gruszą (3); 
widowisko

23:15  Wielki pożar; film akcji kraj 
prod. Kanada, Niemcy, Nowa 
Zelandia, USA (2002)

00:50  Samowolka; dramat 
obyczajowy kraj prod. Polska 
(1993)

02:10  Skazany na bluesa; dramat 
kraj prod. Polska (2005)

04:00  Mój pierwszy raz - (29); 
talk-show

04:55  Zakończenie dnia

05:35  Uwaga!
05:55  Mango - Telezakupy
08:00  Co za tydzień 
08:30  Dzień dobry wakacje 
10:55  Szymon Majewski Show 11 
11:55  Wipeout - Wymiatacze 

12:55  Cofnij zegar 
13:25  You can dance - Po prostu 

tańcz! 6 
14:25  You can dance - Po prostu 

tańcz! 6 

15:25  Kobieta na krańcu świata 
15:55  Wakacje w krzywym 

zwierciadle - komedia 1983
18:00  Kuchenne rewolucje 3
19:00  Fakty
19:25  Sport 
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga! 
20:00  Moje wielkie greckie wesele - 

kom., Kanada/USA 2002
22:00  O czym marzą faceci - 

komedia, USA 2001
23:55  Spotkajmy się w więzieniu - 

komedia, USA 2006
01:45  Arkana magii (TVN noc) 
03:05  Uwaga!
03:25  Nic straconego 

05:35  TELEZAKUPY
05:55  Wakacje - odc. 3/4 - 

Wszystkie drogi prowadzą do 
Gorzyjałek

07:00  Transmisja Mszy Świętej 
z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie - 
Łagiewnikach, Transmisja

07:55  Tydzień
08:35  Czterej pancerni i pies - odc. 

4/21 - Psi pazur 
09:40  Garfield i przyjaciele - 

Wystawa kotów, odc. 11; 
serial animowany kraj prod. 
USA (1988)

10:15  Garfield i przyjaciele - 
Zamaskowany mściciel, odc. 
12; serial animowany kraj 
prod. USA (1988)

10:50  Szkatułka z Hongkongu;  
film TVP kraj prod. Polska 
(1983)

11:55  Między ziemią a niebem; 
magazyn

12:00  Anioł Pański kraj prod. 
Watykan (2011), Transmisja

12:15  Między ziemią a niebem; 
magazyn

13:00  Wiadomości
13:15  Kabaretowa Jedynka - 

program rozrywkowy
13:35  Zwierzęta świata - Małpi 

gang -  cz. 1. Rozłam 
w stadzie; serial 
dokumentalny kraj prod. 
Holandia (2008)

14:10  Posejdon - Tragedia 
Posejdona cz. 1; serial kraj 
prod. USA (2005)

15:50  BBC w Jedynce - Oceany 
- cz. 6. Ocean Indyjski. 
Wody przybrzeżne; cykl 
dokumentalny kraj prod. 
Wielka Brytania (2008)

17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Młodzi muszkieterowie -  

odc. 3; serial przygodowy kraj 
prod. USA (2007)

18:25  Kobieta pracująca radzi
19:00  Wieczorynka - Moi 

przyjaciele: Tygrys i Kubuś - 
Jeżulka we mgle, odc. 55; 
serial kraj prod. USA (2005)

19:30  Wiadomości
19:50  Sport 
20:05  Pogoda 
20:15  Miłość nad rozlewiskiem - 

odc. 4/13
21:20  Rebeka - cz. 1; serial kraj 

prod. Włochy (2009)
23:10  Zawód: Dziennikarz;  

komedia kraj prod. USA 
(1994)

01:10  Kolekcja kinomana - Amator; 
dramat obyczajowy kraj prod. 
Polska (1979)

03:10  Kino nocnych marków - Przez 
dotyk; dramat kraj prod. 
Polska (1985)

04:40  Laureat; film TVP kraj prod. 
Polska (1980)

05:40  Zakończenie dnia

05:00  Wstawaj! Gramy!, odc. 1625
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:00  Kaczor Donald przedstawia, 

odc. 57
07:35  Kaczor Donald przedstawia, 

odc. 58, 59
08:50  Pinky i Mózg, odc. 1
09:15 Scooby Doo, odc. 21
09:45  Gumisie, odc. 15, 16
10:45  Ania z Zielonego Wzgórza: 

dalsze losy, cz. 1
12:30  Rin Tin Tin; Bułgaria/USA, 

2007
15:00  Peggy Sue wyszła za mąż; 

USA, 1986; komedia 
romantyczna

17:15  Tylko muzyka. Must be the 
music., odc. 4

18:50  Wydarzenia
19:20 Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 30
20:00  Ludzie Chudego, odc. 4
21:00  CSI: Kryminalne zagadki 

Miami, odc. 146
22:00  Kości, odc. 39

23:00  Detektyw Amsterdam, 
odc. 1; USA, 2008; dramat 
kryminalny

00:00  Zimny jak głaz; USA, 2005; 
thriller kryminalny

01:45  Magazyn sportowy
03:45  Tajemnice losu, odc. 733
04:40  TV MARKET

06:00  Dla niesłyszących – Słowo 
na niedzielę

06:10  Nie tylko dla pań„ - 
Monsunowe wzgórza; film 
dokumentalny kraj prod. 
Wielka Brytania (2008)

07:05  Natura się odpłaca - odc. 12 
Milicz; cykl reportaży

07:35  Karino - odc.4 /13 Przyjaciel 
08:15  Daleko od szosy - odc. 2/7 - 

Prawo jazdy 
09:40  Wojna domowa - odc. 2/15 - 

Bilet za fryzjera
10:25  Wakacje z National 

Geographic - Najdziksze 
miejsca Ameryki Płn - 
Co kryją Hawaje; cykl 
dokumentalny kraj prod. 
Wielka Brytania (2009)

11:20  Dzień na wyścigach - 
Służewiec 2011 - Gala Derby

11:30  Makłowicz w podróży - 
Tunezja  „Pół‚noc”; magazyn 
kulinarny

12:10  Gwiazdy w południe - 
Żandarm z Saint - Tropez; 
komedia kraj prod. Francja 
(1964)

14:00  Familiada - odc. 1861

14:35  Wojciech Cejrowski- boso 
przez świat- Rejs dla 
zuchwałych

15:15  Szansa na Sukces - Mrozu
16:15  Na dobre i na złe - odc. 440 - 

Sprawa osobista
17:15  Wino, kabaret i śpiew; 

widowisko rozrywkowe
17:50  Dzień na wyścigach - 

Służewiec 2011 - Gala Derby
18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Pogoda
18:50  Tak to leciało! - kulisy
18:55  Tak to leciało! - (91)
20:05  Kabaretowy Klub Dwójki 

- (38) Cyganie; widowisko 
rozrywkowe

21:10  Lato ZET i Dwójki (1); 
widowisko

22:15  Lato ZET i Dwójki (2); 
widowisko

23:15  Szalom na Szerokiej 2011 
- koncert finałowy XXI 
Festiwalu Kultury Żydowskiej 
w Krakowie (cz. 1)

00:20  Dzień na wyścigach - 
Służewiec 2011 - Gala Derby

00:30  Autoportret z kochanką; film 
obyczajowy kraj prod. Polska 
(1996)

02:10  Wirus; film sensacyjny kraj 
prod. Polska (1996)

03:50  Żandarm z Saint - Tropez; 
komedia kraj prod. Francja 
(1964)

05:30  Zakończenie dnia

05:35  Uwaga!
05:55  Mango - Telezakupy
08:00  Maja w ogrodzie 
08:25  Akademia ogrodnika 
08:30  Dzień dobry wakacje 
10:55  Kuchenne rewolucje 3 - 

program kulinarny
11:55  Co za tydzień 
12:35  Przepis na życie 
13:35  X Factor 
15:00  Usta Usta 
16:05  Akademia policyjna V: Misja 

w Miami Beach - komedia, 
USA 1988

18:00  Wipeout - Wymiatacze
19:00  Fakty
19:25  Sport 
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga! 
20:00  Vabank - komedia, Polska 

1981
22:15  Usta Usta 
23:10  Agenci NCIS (16/25) - serial 

sensacyjny, USA
00:05  Druga strona medalu 4 
00:35  Californication II (7/12) - serial 

komediowy, USA 
01:10  Californication II (8/12) - serial 

komediowy, USA 

01:45  Rodzina Soprano (16) - serial 
sensacyjny, USA 

02:45  Arkana magii  
(TVN noc) 

04:05  Uwaga!
04:25  Nic straconego
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06:00  Kawa czy herbata? 
08:00  Wiadomości
08:05  Pogoda poranna
08:10  Polityka przy kawie
08:25  TELEZAKUPY
08:55  Z Jedynką po drodze - odc. 

33; magazyn
09:10  Międzynarodowy Dziecięcy 

Festiwal Piosenki i Tańca 
w Koninie - odc. 1

09:45  Kacper - Ratunek, odc. 10; 
serial animowany kraj prod. 
Wielka Brytania (1994)

10:10  To Timmy! - Pociąg 
Timmiego, odc. 21; serial 
animowany

10:25  Na wysokiej fali, seria II - odc. 
5; serial przygodowy kraj 
prod. Australia (2006)

10:55  Pokój 107 - odc. 3/13 
11:25  Projekt: Europa - odc. 6
11:45  Mazury nieodkryte - Mazury 

Garbate i Gołdap; magazyn
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:45  Klan - odc. 2022
13:15  Klan - odc. 2023
13:45  Królowie śródmieścia - odc. 

4/13 - Nowe życie
14:40  Przebojowa noc
14:45  Przebojowa noc
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Polska pięknieje
15:25  Plebania - odc. 1679
15:50  Natura w Jedynce – Życie 

ptaków - W trosce 
o potomstwo - odc. 8; serial 
dokumentalny kraj prod. 
Wielka Brytania (1998)

17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Program rozrywkowy
18:00  Uroczyste przekazanie 

Prezydencji w Radzie Unii 
Europejskiej Polsce

19:05  Wieczorynka - Stacyjkowo
19:15  Wieczorynka - Bajki z mchu 

i paproci - Jak Żwirek 
i Muchomorek uczesali 
rusałkę, odc. 32; serial 
animowany kraj prod. 
Czechosłowacja (1968)

19:30  Wiadomości
20:00  Sport 
20:10  Pogoda
20:25  Ofiary losu; komedia kraj 

prod. USA (2000)
22:00  Tu Warszawa - koncert 

z okazji inauguracji  
polskiej prezydencji w Unii 
Europejskiej

00:50  Herosi II - Rodzina odc. 3/11; 
serial kraj prod. USA (2007)

01:45  Kino nocnych marków - 07 
zgłoś się - odc. 3/21

02:40  Kabaretowe Hity - Kabaret 
Ciach; program rozrywkowy

03:00  Kiniarze z Kalkuty; film 
dokumentalny kraj prod. 
Polska, Niemcy (1998)

04:10  Zagadkowa Jedynka
05:10  Zakończenie dnia

05:00  Wstawaj! Gramy!, odc. 1623
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:15  TV Market
07:30  Sylwester i Tweety na tropie, 

odc. 4
08:00  Scooby Doo, odc. 9
08:30  Gumisie, odc. 13
09:00  Rodzina zastępcza,  

odc. 250
10:00  Daleko od noszy, odc. 87
10:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 337
11:00  Malanowski i Partnerzy, odc. 

38, 39
12:00  Dom nie do poznania, 

odc. 206

13:00  Ostry dyżur, odc. 106
14:00  Miodowe Lata, odc. 9
14:45  Szpilki na Giewoncie, odc. 9
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc. 127
16:45  Dlaczego ja?, odc. 144
17:45  Trudne Sprawy, odc. 25
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 28
20:05  Wakacje rodziny Johnsonów; 

USA, 2004
22:05  Kontakt; 1997
01:05  24 godziny, odc. 97, 98; USA, 

2005; dramat 
02:50  Tajemnice losu, odc. 731

05:55  Apetyt na życie - odc. 2/26
06:35  Na wariackich papierach - 

odc. 43/65 Nieugięty Dave 
cz. 1; serial komediowy kraj 
prod. USA (1987)

07:30  Na dobre i na złe - odc. 207 – 
Zatrzymać młodość - serial 
obyczajowy

08:30  Pytanie na śniadanie- lato 
10:55  TELEZAKUPY
11:25  Gilotyna - odc. 84; teleturniej
12:00  Akcja Stylizacja - (17); 

magazyn

12:30  Kabaretowy Klub Dwójki 
- (36) Sny; widowisko 
rozrywkowe

13:30  Doktor Martin - odc. 30/31; 
serial kraj prod. Wielka 
Brytania (2009)

14:25  Lokatorzy - odc. 8 
Bohaterowie są wśród nas

15:00  Czterdziestolatek - odc. 
8/21 - Otwarcie Trasy, czyli 
czas wolny

15:50  Pytanie na lato
16:00  Panorama Kraj
16:15  Gorący temat
16:35  Europa da się lubić - program 

quizowy
17:25  Gilotyna - odc. 97; teleturniej
18:00  Panorama
18:20  Sport Telegram
18:25  Pogoda
18:35  Bitwa na głosy
20:05  Rodzinka.pl - odc. 7 - Jedna 

kobieta, czterech facetów 
- serial

20:35  Rodzinka.pl - odc. 8 – 
Święta, święta i po świętach

21:15  Kabaret Rak i Przyjaciele; 
widowisko rozrywkowe

22:30  Dziewczyny z Dzikiego 
Zachodu cz. 1; western kraj 
prod. USA (1995)

00:10  Spotkanie; film science fiction 
kraj prod. USA (1996)

02:10  Kopciuszek - odc. 35; serial 
obyczajowy TVP

02:40  Wielki pożar; film akcji  
kraj prod. Kanada, Niemcy, 
Nowa Zelandia, USA (2002)

04:10  Zakończenie dnia

04:55  Uwaga! 
05:15  Granie na śniadanie 
06:00  Mango - Telezakupy
08:00  Rozmowy w toku 
09:00  Milionerzy
10:00  Dwóch i pół (8/24) - serial 

komediowy, USA 
10:30  Dwóch i pół (9/24) - serial 

komediowy, USA
11:00  Brzydula 
11:30  Brzydula 
12:00  Na Wspólnej - serial 

obyczajowy
13:20  Sąd rodzinny 
14:15  Detektywi 
14:50  W-11 Wydział Śledczy 
15:30  Plotkara (11/18) 
16:25  Rozmowy w toku 
17:25  Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 

18:25  Detektywi 
19:00  Fakty
19:30  Sport
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga! 
20:00  Na zabójczej ziemi - film 

sensacyjny, USA 1994
22:10  Szeregowiec Ryan - film 

wojenny, USA 1999
01:35  Kuba Wojewódzki 5 
02:35  Arkana magii  

(TVN noc) 
03:55  Rozmowy w toku - program 

Ewy Drzyzgi
04:45  Nic straconego

08:00  Magnolie Wilanowa
08:05  Statystyka (19) prof. zw. dr 

hab. Andrzej Luszniewicz
08:55  Psychologia (18) prof. dr hab. 

Maria Siwiak-Kobayashi 
09:48  Sztuka boksowania
09:56  Z górnej półki, Stanisław 

Milewski „Intymne życie 
niegdysiejszej Warszawy’’ 
(21)   

10:00  Finanse i rachunkowość 
przedsiębiorstw (11) dr 
Mirosław Bojańczyk

10:50  Finanse i rachunkowość 
przedsiębiorstw (12) dr 
Mirosław Bojańczyk

11:40  Pomóż potrąconym
11:56  Album wilanowski, Rzeźby 

z Attyki
12:10  Psychologia (19) prof. dr hab. 

Maria Siwiak-Kobayashi 
13:00  Psychologia (20) prof. dr hab. 

Maria Siwiak-Kobayashi 
13:50  Album wilanowski, Wazy 

Stanisława Kostki Potockiego
14:00  Język angielski (29) mgr 

Marzena Giers - Fidler
14:50  Język angielski (30) mgr 

Marzena Giers - Fidler
15:34  Z wizytą w Muzeum 

Motoryzacji (1)
15:54  Lekcja Teatru
16:00  MUSIC Break (10)
16:11  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej, Hydrożele 
w medycynie

16:40  Z wizytą w Muzeum 
Motoryzacji (2)

16:58  Przestrzeń wokół nas, 
Miejsca pracy (9)

17:30  Z górnej półki, Jerzy Łoziński 
„Czerwony pył’’ (17)   

17:35  Obciach drogowy (8)

18:07  MUSIC Break (1)
18:20  Z wizytą w Muzeum 

Techniki (1)
18:39  Album wilanowski, Kolory 

wilanowa
18:50  Jak być piękną
19:22  Sztuka boksowania
19:30  Przestrzeń wokół nas, 

Zabytki (4)
20:00  Odkryj Miasto
20:35  MUSIC Break (2)
20:46  Z górnej półki, prof. 

Adam Rotfeld „Polska 
w niepewnym świecie”(16) 

20:50  Z wizytą w Muzeum 
Techniki (2)

21:10  Laboratorium w mikrochipie
21:30  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Śmiertelny dymek
21:55  Stacja im. H. Arctowskiego, 

program podróżniczy 
Ryszarda Czajkowskiego

23:00  Język angielski (29) mgr 
Marzena Giers - Fidler

23:50  Język angielski (30) mgr 
Marzena Giers - Fidler

00:40  Finanse i rachunkowość 
przedsiębiorstw (11) dr 
Mirosław Bojańczyk

01:30  Finanse i rachunkowość 
przedsiębiorstw (12) dr 
Mirosław Bojańczyk

02:20  Statystyka (19) prof. zw. dr 
hab. Andrzej Luszniewicz

03:10  Psychologia (18) prof. dr hab. 
Maria Siwiak-Kobayashi

Już wkrótce...

08:00  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (1) dr Joanna 
Koprowicz

08:50  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (2) dr Joanna 
Koprowicz

09:45  Gospodarka regionalna (1) dr 
Arkadiusz Niedźwiecki

10:35  Gospodarka regionalna (2) dr 
Arkadiusz Niedźwiecki

11:30  Zarządzanie marketingowe 
(1) prof. dr hab. Tadeusz 
Kamiński

12:20  Zarządzanie marketingowe 
(2) prof. dr hab. Tadeusz 
Kamiński

13:15  Analiza ekonomiczna (1) dr 
Jan Wąsik

14:05  Analiza ekonomiczna (2) dr 
Jan Wąsik

15:00  Ekonomia integracji 
europejskiej (1) dr Andrzej 
Polaczkiewicz

15:50  Ekonomia integracji 
europejskiej (2) dr Andrzej 
Polaczkiewicz

16:45  Statystyka (1) prof. zw. dr 
hab. Andrzej Luszniewicz

17:35  Statystyka (2) prof. zw. dr 
hab. Andrzej Luszniewicz

18:30  Bankowość (1) prof. zw. dr 
Władysław Jaworski

19:20  Bankowość (2) prof. zw. dr 
Władysław Jaworski

20:05  Obciach drogowy (9) 
PREMIERA

20:37  MUSIC Break (1)  
20:50  Przestrzeń wokół nas: 

Miasta (10)
21:20  MUSIC Break (2)  
21:31  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Nanodiamenty 
w kosmosie i laboratorium

21:48  Jak być piękną  
22:20  ROCK TIME -  „Warsaw 

Dolls”  
22:40  Album wilanowski, Jeziorko 

wilanowskie
22:49  MUSIC Break (3)  
23:00  Zarządzanie zasobami 

ludzkimi (1) dr Joanna 
Koprowicz

23:50  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (2) dr Joanna 
Koprowicz

00:40  Gospodarka regionalna (1) dr 
Arkadiusz Niedźwiecki

01:30  Gospodarka regionalna (2) dr 
Arkadiusz Niedźwiecki

02:20  Zarządzanie marketingowe 
(1) prof. dr hab. Tadeusz 
Kamiński

03:10  Zarządzanie marketingowe 
(2) prof. dr hab. Tadeusz 
Kamiński

Już wkrótce...

08:00  Antropologiczno - 
aksjologiczne aspekty pracy 
ludzkiej (1) prof. dr hab. 
Mieczysław Michalik

08:50  Antropologiczno - 
aksjologiczne aspekty pracy 
ludzkiej (2) prof. dr hab. 
Mieczysław Michalik

09:45  Dydaktyka kształcenia 
dorosłych (1) dr Krzysztof 
Wereszczyński

10:35  Dydaktyka kształcenia 
dorosłych (2) dr Krzysztof 
Wereszczyński

11:30  Podstawy zawodoznawstwa 
(1) dr Janusz Figurski

12:20  Podstawy zawodoznawstwa 
(2) dr Janusz Figurski

13:15  Patologie społeczne (1) dr 
Anna Nowicka-Chachaj

14:05  Patologie społeczne (2) dr 
Anna Nowicka-Chachaj

15:00  Pedagogika społeczna 
(1) prof. dr hab. Andrzej 
Janowski

15:50  Pedagogika społeczna 
(2) prof. dr hab. Andrzej 
Janowski

16:45  Podstawy dydaktyki 
ogólnej (1) dr Krzysztof 
Wereszczyński

17:35  Podstawy dydaktyki 
ogólnej (2) dr Krzysztof 
Wereszczyński

18:30  Metodologia badań 
pedagogicznych (1) dr hab. 
prof. WSSE Marek Kucharski

19:20  Metodologia badań 
pedagogicznych (2) dr hab. 
prof. WSSE Marek Kucharski

20:05  ROCK TIME -  „Poison Heart”  
20:25  Z górnej półki, Krzysztof 

Mich, Moje miasto Praga (3)
20:30  Jak być piękną
21:02  Obciach drogowy (9)

21:32  MUSIC Break (4)  
21:44  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Laboratorium 
w mikrochipie

22:04  MUSIC Break (5) 
22:15  Przestrzeń wokół nas: Rozwój 

zrównoważony (2)
22:46  Album wilanowski, Rzeźby 

z Attyki
23:00  Antropologiczno - 

aksjologiczne aspekty pracy 
ludzkiej (1) prof. dr hab. 
Mieczysław Michalik

23:50  Antropologiczno - 
aksjologiczne aspekty pracy 
ludzkiej (2) prof. dr hab. 
Mieczysław Michalik

00:40  Dydaktyka kształcenia 
dorosłych (1) dr Krzysztof 
Wereszczyński

01:30  Dydaktyka kształcenia 
dorosłych (2) dr Krzysztof 
Wereszczyński

02:20  Podstawy zawodoznawstwa 
(1) dr Janusz Figurski

03:10  Podstawy zawodoznawstwa 
(2) dr Janusz Figurski

Już wkrótce...
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06:00  Kawa czy herbata? 
08:10  Polityka przy kawie
08:20  TELEZAKUPY
09:00  Zygzaki - Kolor; program 

dla dzieci
09:30  Nurkuj, Olly! - Zawsze miej 

się na baczności, odc. 7; 
serial animowany kraj prod. 
USA (2007)

10:05  Kajtuś - Gdzie jest Gilbert?, 
odc. 1; serial animowany kraj 
prod. Kanada (2008)

10:35  Gwiezdne wojny: Wojny 
klonów - odc. 7; serial 
animowany kraj prod. USA 
(2008)

11:00  Pokój 107 - odc. 4/13 - 
Bestseller

11:35  Projekt: Europa - odc. 7; 
telenowela dokumentalna 
TVP

12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:45  Klan - odc. 2024 
13:15  Klan - odc. 2025
13:45  Królowie Śródmieścia - odc. 

5/13 - Zakochana policjantka
14:40  Przebojowa noc
14:45  Przebojowa noc
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Polska pięknieje
15:25  Plebania - odc. 1680
15:50  Natura w Jedynce – Życie 

ptaków - Rodzicielskie 
kłopoty - odc. 9; serial 
dokumentalny kraj prod. 
Wielka Brytania (1998)

17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Doręczyciel - odc. 1/14, 

- Praca
18:25  Szminka w wielkim mieście - 

odc. 4; serial kraj prod. USA 
(2006)

19:10  Wieczorynka - To Timmy!, 
odc. 22; 

19:30  Wiadomości
20:00  Sport 
20:10  Pogoda 
20:25  C. K. Dezerterzy - cz. II; 

komedia kraj prod. Polska, 
Węgry (1985)

21:50  Tajemnica twierdzy szyfrów 
- odc. 4/13

22:45  Kino nocnych marków - 
Rodzinka; komedia kraj prod. 
USA (2005)

00:30  Kino nocnych marków - 
Zagubieni, seria 4 - odc. 13; 
serial kraj prod. USA (2007)

01:20  Kino nocnych marków – 
Pomiędzy wilki; film TVP kraj 
prod. Polska (1988); 

03:05  Kino nocnych marków - 
Koniec świata; film 
obyczajowy kraj prod. Polska 
(1988)

04:15  Notacje - Jadwiga 
Barańska. Noce i dnie; cykl 
dokumentalny;

04:30  Zagadkowa Jedynka
05:30  Zakończenie dnia

05:00  Wstawaj! Gramy!, odc. 1626
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:15  TV Market
07:30  Przygody Animków, odc. 48
08:00  Scooby Doo, odc. 10
08:30  Gumisie, odc. 17
09:00  Rodzina zastępcza,  

odc. 251
10:00  Sabrina - nastoletnia 

czarownica, odc. 120
10:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 338
11:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc. 41
11:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc. 40
12:00  Dom nie do poznania, 

odc. 207
13:00  Ostry dyżur, odc. 107
14:00  Miodowe Lata, odc. 10
14:45  Szpilki na Giewoncie,  

odc. 10
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc. 128
16:45  Dlaczego ja?, odc. 145
17:45  Trudne Sprawy, odc. 26
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 31
20:05  MEGA HIT - Maska Zorro; 

USA, 1998; film  
przygodowy

22:45  Błękitny Grom; 
 USA, 1983; film akcji

01:00  Journeyman - podróżnik 
w czasie, odc. 13

02:00  Zagadkowa noc, odc. 616
03:00  Zza kamery, odc. 32
03:15  Tajemnice losu, odc. 734

05:50  Apetyt na życie - odc. 3/26
06:25  Pytając o Boga - odc. 22 

„Życie na kółkach”; magazyn
06:55  Posługa biskupa Jerzego; 

reportaż
07:25  Na dobre i na złe - odc. 208 

- Ślubna diagnoza - serial 
obyczajowy

08:30  Pytanie na śniadanie- lato - 
magazyn

10:50  TELEZAKUPY
11:15  Familiada - odc. 1843; 

teleturniej
11:50  Pytając o Boga - odc. 17 - 

„Wychowawca”; magazyn
12:25  Zagadkowa blondynka - (5); 

zabawa quizowa
13:30  Nierozłączni; film 

dokumentalny kraj prod. 
Wielka Brytania (2009)

14:20  Lokatorzy - odc. 9, W buzi 
dołki, w oczach fiołki

14:55  Czterdziestolatek - odc. 
9/21 - Rodzina, czyli obcy 
w domu

15:50  Pytanie na lato
16:00  Panorama Kraj
16:15  Gorący temat
16:35  Europa da się lubić - program 

quizowy

17:20  Jeden z dziesięciu - odc. 
11/65 - teleturniej

18:00  Panorama
18:20  Sport Telegram
18:25  Pogoda
18:30  Stawka większa niż życie - 

odc. 14/18 - Edyta - serial 
sensacyjno-wojenny

19:40  Sąsiedzi - odc. 75 (298) 
Polowanie na lisa

20:10  U Pana Boga w ogródku - 
odc. 3/12

21:10  Alibi na poniedziałek - Van 
Veeteren - Prawo Borkmana; 
serial kraj prod. Szwecja 
(2005)

22:55  Powrót do życia - odc. 4/11; 
serial kraj prod. USA (2007)

23:50  Trzeci Oficer - odc. 4 - serial
00:50  Czy świat oszalał? - Obama 

i ja; cykl dokumentalny kraj 
prod. Wielka Brytania (2009)

01:55  Historie prawdziwe; cykl 
dokumentalny

02:30  Sukces... - odc. 7/9 - Zmowa
03:35  Van Veeteren - Prawo 

Borkmana; serial kraj prod. 
Szwecja (2005)

05:05  Zakończenie programu

04:55  Uwaga!
05:15  Granie na śniadanie 
06:00  Mango - Telezakupy
08:00  Rozmowy w toku - program 

Ewy Drzyzgi
08:55  Milionerzy 
09:50  Co za tydzień 
10:20  Dwóch i pół (10/24) - serial 

komediowy, USA 
10:50  Brzydula 
11:20  Brzydula 
11:50  Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
12:50  Na Wspólnej - serial 

obyczajowy
14:15  Detektywi
14:50  W 11
15:30  Plotkara (12/18) 
16:25  Rozmowy w toku 
17:20  Pogoda na wakacje
17:25  Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
18:25  Detektywi 
19:00  Fakty
19:30  Sport, live 
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga!, live 
20:05  W-11 Wydział Śledczy 
20:50  Dowody zbrodni (16/18) - 

serial kryminalny, USA 
21:50  Pamiętniki wampirów (13/22) 

- serial horror, USA 
22:45  Szymon Majewski Show 11 
23:50  Tajemnice Smallville (20/22) 

- serial S-F, USA 
00:45  Co za tydzień
01:10  Uwaga!
01:30  Arkana magii  

(TVN noc) 
02:50  Rozmowy w toku - program 

Ewy Drzyzgi
03:40  Nic straconego 

06:00  Kawa czy herbata? 
08:10  Polityka przy kawie
08:25  TELEZAKUPY
08:55  Dlaczego? Po co? Jak?
09:15  Rodzinka Dinka odc. 2
09:35  Nurkuj, Olly! odc. 8; serial 

animowany kraj prod. USA 
(2007)

10:00  Kajtuś - Każdy jest najlepszy, 
odc. 2; serial animowany kraj 
prod. Kanada (2008)

10:25  Gwiezdne wojny: Wojny 
klonów - odc. 8; serial 
animowany kraj prod. USA 
(2008)

10:55  Pokój 107 - odc. 5/13 - 
Opiekunka do dziecka

11:30  Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie 

12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:45  Klan - odc. 2026 
13:15  Klan - odc. 2027
13:50  Królowie Śródmieścia - odc. 

6/13 - Miłosne igraszki
14:40  Przebojowa noc - program 

muzyczny
14:45  Przebojowa noc - program 

muzyczny
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Polska pięknieje
15:25  Plebania - odc. 1681
15:50  Natura w Jedynce – 

Życie ptaków - Granice 
wytrzymałości - odc.10; 
serial dokumentalny kraj 
prod. Wielka Brytania (1998)

17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Doręczyciel - odc. 2/14 - 

Urodziny
18:25  Szminka w wielkim mieście 

- odc. 5; serial kraj prod. 
USA (2006)

19:10  Wieczorynka - Hallo, tu 
Hania! - Jak rośnie ogród, 
odc. 42; serial animowany 
kraj prod. Wielka Brytania 
(2007)

19:30  Wiadomości
20:00  Sport
20:10  Pogoda 
20:25  Komornik; film obyczajowy 

kraj prod. Polska (2005)
22:10  Pod osłoną nocy - odc. 7; 

serial kraj prod. USA (2007)
23:05  Pod osłoną nocy - odc. 8; 

serial kraj prod. USA (2007)
23:55  Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie
00:30  Kino nocnych marków -  

Tata w podróży służbowej; 
dramat kraj prod. Jugosławia 
(1985)

02:50  Kino nocnych marków - Big 
Bang; komedia kraj prod. 
Polska (1986)

04:30  Notacje - Jerzy Maksymiuk. 
Gwałtowny i dynamiczny; 
cykl dokumentalny

04:45  Zagadkowa Jedynka
05:45  Zakończenie dnia

05:00  Wstawaj! Gramy!, odc. 1627
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:15  TV Market
07:30  Przygody Animków, odc. 49
08:00  Scooby Doo, odc. 21
08:30  Gumisie, odc. 18
09:00  Rodzina zastępcza,  

odc. 252
10:00  Sabrina - nastoletnia 

czarownica, odc. 121
10:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 339
11:00  Malanowski i Partnerzy, 

odc. 42
11:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc. 43
12:00  Dom nie do poznania, 

odc. 208
13:00  Ostry dyżur, odc. 108
14:00  Miodowe Lata, odc. 11
14:45  Szpilki na Giewoncie, odc. 11
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc. 129
16:45  Dlaczego ja?, odc. 146
17:45  Trudne Sprawy, odc. 27
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 32
20:05  MEGA HIT - Formuła; Wielka 

Brytania/Kanada, 2001; 
komedia sensacyjna

22:00  CSI: Kryminalne zagadki 
Nowego Jorku, odc. 124

23:00  Get Rich or Die Tryin: Historia. 
50 Centa; USA, 2005

01:20  Centrum życia, odc. 1 
01:50  Zagadkowa noc, odc. 617
03:00  Zza kamery, odc. 33
03:15  Tajemnice losu, odc. 735

05:50  Apetyt na życie - odc. 4/26
06:30  Egzamin z życia - odc. 45
07:30  Na dobre i na złe- odc. 209 - 

Pożar - serial obyczajowy

08:30  Pytanie na śniadanie- lato 
10:55  TELEZAKUPY
11:25  Familiada - odc. 1844 - 

teleturniej
12:00  Sztuka życia
12:30  Tak to leciało! - (90); 

teleturniej
13:35  Misja; reportaż
14:10  Lokatorzy - odc. 10 Żegnaj 

Warszawo
14:45  Czterdziestolatek - odc. 

10/21 - Pocztówka 
ze Spitzbergenu, czyli 
oczarowanie 

15:50  Pytanie na lato
16:00  Panorama Kraj
16:15  Gorący temat
16:35  Europa da się lubić - program 

quizowy
17:20  Jeden z dziesięciu - odc. 

12/65

18:00  Panorama
18:20  Sport Telegram
18:25  Pogoda
18:30  Stawka większa niż życie 

- odc. 15/18 - Oblężenie - 
serial sensacyjno-wojenny 

19:35  Sąsiedzi - odc. 76 (295) 
Fortuna kołem się toczy; 
serial komediowy TVP

20:10  Operacja „Koza”; komedia 
kraj prod. Polska (1998)

22:00  Kulturalne Lato Dwójki - 
Telewizyjne Wiadomości 
Literackie (wydanie 
wakacyjne)

22:50  Czas honoru - odc. 30 seria 
III „Zdrajcy”

23:50  Wieczór filmowy Kocham 
Kino - Skazany na bluesa; 
dramat kraj prod. Polska 
(2005)

01:40  Siedlisko - odc. 9/9
02:40  Operacja „Koza”; komedia 

kraj prod. Polska (1998)
04:25  Szczęściarze; film 

dokumentalny
04:55  Zakończenie programu

04:55  Uwaga!
05:15  Granie na śniadanie 
06:00  Mango - Telezakupy
08:00  Rozmowy w toku 
08:55  Milionerzy 
09:50  Dwóch i pół (11/24) - serial 

komediowy, USA 
10:20  Dwóch i pół (12/24) - serial 

komediowy, USA 
10:50  Brzydula
11:20  Brzydula 
11:50  Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
12:50  Na Wspólnej 
14:15  Detektywi 
14:50  W-11 Wydział Śledczy
15:30  Plotkara (13/18) 
16:25  Rozmowy w toku 
17:20  Pogoda na wakacje
17:25  Sąd rodzinny 
18:25  Detektywi 
19:00  Fakty
19:30  Sport 
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga! 
20:05  W-11 Wydział Śledczy 
20:50  Dr House II (21/24) - serial 

obyczajowy, USA 

21:50  Przepis na życie 
22:45  Kuba Wojewódzki 5 
23:45  Goście (7/10) - serial S-F 
00:40  Uwaga!
01:00  Arkana magii (TVN noc) 
02:20  Rozmowy w toku 
03:10  Nic straconego

06:00  Kawa czy herbata?
06:30  Kawa czy herbata?
08:10  Polityka przy kawie
08:25  TELEZAKUPY
08:55  Budzik - Mleczko
09:30  Kacper - Poszukiwanie 

skarbów, odc. 11; serial 
animowany

10:00  To Timmy! - Timmy 
budowniczy, odc. 23; serial 
animowany

10:15  Koszmarny Karolek - 
Koszmarny Karolek na 
rybach, odc. 69; serial 
animowany kraj prod. Wielka 
Brytania (2008)

10:25  Łowcy smoków - Farma 
cioci Berty, odc. 19; 
serial animowany kraj 
prod. Francja, Niemcy, 
Luksemburg (2007)

10:55  Pokój107 - odc. 6/13 - 
Egzamin

11:30  Raj – Opłatki śniadaniowe
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:45  Klan - odc. 2028
13:15  Klan - odc. 2029 
13:50  Królowie Śródmieścia - odc. 

7/13 - Kobiety na tle miasta
14:40  Przebojowa noc
14:45  Przebojowa noc
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Polska pięknieje
15:20  Plebania - odc. 1682
15:55  Natura w Jedynce - Ewolucja 

życia - Morza pełne życia 
odc. 1/5; cykl dokumentalny 
kraj prod. Wielka Brytania 
(2005)

17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Doręczyciel - odc. 3/14 - 

Oświadczyny
18:25  Szminka w wielkim mieście - 

odc. 6; serial kraj prod. USA 
(2006)

19:10  Wieczorynka - Noddy 
w krainie zabawek - odc. 30

19:30  Wiadomości
20:00  Sport 
20:10  Pogoda 
20:25  Statyści; komedia kraj prod. 

Polska (2006)
22:35  Debata
23:20  Euforia
00:20  Kino nocnych marków - 

Fałszerze. Powrót sfory 
- odc. 4/14

01:20  Kino nocnych marków - Pora 
na czarownice; dramat 
obyczajowy kraj prod. Polska 
(1993)

03:20  Ludzkie ciało. Do granic 
możliwości -  Potęga mózgu; 
cykl dokumentalny kraj prod. 
USA (2008)

04:15  Notacje - Elżbieta Zawacka. 
Nie wykonałam zadania; cykl 
dokumentalny

04:25  Zagadkowa Jedynka
05:25  Zakończenie dnia

05:00  Wstawaj! Gramy!, odc. 1628
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:15  TV Market
07:30  Tom i Jerry, odc. 2
08:00  Kudłaty i Scooby Doo na 

tropie, odc. 5
08:30  Pinky i Mózg, odc. 2
09:00  Rodzina zastępcza, odc. 253
10:00  Sabrina - nastoletnia 

czarownica, odc. 122
10:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 340
11:00  Malanowski i Partnerzy, 

odc. 44, 45
12:00  Dom nie do poznania, 

odc. 209
13:00  Ostry dyżur, odc. 109
14:00  Miodowe Lata, odc. 12
14:45  Szpilki na Giewoncie, odc. 12
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc. 130
16:45  Dlaczego ja?, odc. 147
17:45  Trudne Sprawy, odc. 28
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 33
20:00  Świat według Kiepskich, 

odc. 271
20:35  To nie jest kolejna komedia 

dla kretynów; USA, 2001; 
komedia

22:15  Tylko muzyka. Must be the 
music., odc. 4

23:45  Dopóki śmierć nas nie 
rozłączy, odc. 41; USA,  
2007

00:15  Zagadkowa noc, odc. 618 
03:00  Zza kamery, odc. 34 
03:15  Tajemnice losu, odc. 736

05:45  Apetyt na życie - odc. 5/26
06:30  Egzamin z życia - odc. 

46 - serial
07:25  Na dobre i na złe- odc. 210 – 

Król życia - serial obyczajowy
08:30  Pytanie na śniadanie - lato
10:50  TELEZAKUPY
11:20  Familiada - odc. 1845 - 

teleturniej
11:50  Szczęśliwa 13; magazyn
12:05  Masz prawo znać prawo; 

magazyn
12:25  Szansa na Sukces - O miłości 

- Robert Janowski; teleturniej 
muzyczny

13:30  Doktor Martin - odc. 31 
ost.; serial kraj prod. Wielka 
Brytania (2009)

14:25  Lokatorzy - odc. 11 Kukułcze 
jajo

15:05  Czterdziestolatek - odc. 
11/21 - Cudze nieszczęście, 
czyli świadek obrony; serial 
obyczajowy 

15:50  Pytanie na lato
16:00  Panorama Kraj
16:15  Gorący temat
16:35  Europa da się lubić - program 

quizowy
17:20  Jeden z dziesięciu - odc. 

13/65; teleturniej
18:00  Panorama
18:20  Sport Telegram
18:25  Pogoda
18:30  Stawka większa niż 

życie - odc. 16/18  - serial 
sensacyjno-wojenny

19:35  Sąsiedzi - odc. 77 (299) 
Podróż do Grecji cz. 1; serial 
komediowy TVP

20:10  Kino na maksa – Piękna 
i szalona; film fabularny kraj 
prod. USA (2001)

22:05  Zabójcze umysły - odc. 6/22; 
serial kraj prod. USA (2005)

22:55  Kryminalne zagadki Las 
Vegas - s. VIII, odc. 5/17; 
serial sensacyjny kraj prod. 
USA, Kanada (2007)

23:45  Pitbull - odc. 7; serial 
policyjny TVP

00:45  Pitbull - odc. 8; serial 
policyjny TVP

01:45  Pogranicze w ogniu - odc. 
3/24

02:55  Mordercze mrówki; 
film fabularny kraj prod. 
TAJLANDIA (2007)

04:30  Zakończenie dnia

04:55  Uwaga!
05:15  Granie na śniadanie  
06:00  Mango - Telezakupy
08:00  Rozmowy w toku 
08:55  Milionerzy 
09:50  Dwóch i pół (13/24) - serial 

komediowy, USA 
10:20  Dwóch i pół (14/24) - serial 

komediowy, USA 
10:50  Brzydula 
11:20  Brzydula 

11:50  Sąd rodzinny 
12:50  Na Wspólnej 
14:15  Detektywi
14:50  W-11 Wydział Śledczy
15:30  Plotkara (14/18) 
16:25  Rozmowy w toku 
17:20  Pogoda na wakacje
17:25  Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
18:25  Detektywi 
19:00  Fakty
19:30  Sport 
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga! 
20:05  W-11 Wydział Śledczy
20:50  Eksplozja - film sensacyjny, 

USA 1994
23:15  Mściciel z Hongkongu - film 

sensacyjny, USA 1982
01:15  Uwaga!
01:35  Arkana magii  

(TVN noc) 
02:55  Rozmowy w toku
03:45  Nic straconego

08:00  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (1) dr Joanna 
Koprowicz

08:50  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (2) dr Joanna 
Koprowicz

09:45  Gospodarka regionalna (1) dr 
Arkadiusz Niedźwiecki

10:35  Gospodarka regionalna (2) dr 
Arkadiusz Niedźwiecki

11:30  Zarządzanie marketingowe 
(1) prof. dr hab. Tadeusz 
Kamiński

12:20  Zarządzanie marketingowe 
(2) prof. dr hab. Tadeusz 
Kamiński

13:15  Analiza ekonomiczna (1) dr 
Jan Wąsik

14:05  Analiza ekonomiczna (2) dr 
Jan Wąsik

15:00  Przestrzeń wokół nas, 
Transport (11)

15:30  Album Wilanowski, Wojsko 
króla Jana - Broń biała

15:45  ROCK TIME -  „Warsaw 
Dolls”  

16:05  Obciach drogowy (9)

16:37  Z górnej półki, Marta 
Quest (19)

16:40  Przestrzeń wokół nas, 
Miejsca pracy (9)

17:12  Wielkie Zimbabwe, program 
podróżniczy Ryszarda 
Czajkowskiego

18:04  Music Break  (6) 
18:16  Z górnej półki, Jerzy Bralczyk, 

W oparach absurdu (6)
18:19  Sztuczne serce (1) 
18:34  Z górnej półki, Rotfeld, Dokąd 

zmierza świat (24)
18:40  Album wilanowski, Wazy 

Stanisława Kostki Potockiego
18:50  Music Break (7) 
19:00  Sztuczne serce (2)
19:12  Z wizytą w Muzeum 

Techniki (1)
19:31  Przestrzeń wokół nas, 

Zarządzanie przestrzenią (12)
20:00  Z wizytą w Muzeum 

Techniki (2)
20:20  Z górnej półki, Marek 

Zagańczyk, Wojciech 
Karpiński, Pamięć Włoch 
(27)

20:24  Filmowa Encyklopedia 
Nauki Polskiej, Termowizja 
w diagnostyce chorób 
onkologicznych

20:46  Album Wilanowski, Wojsko 
króla Jana - Broń palna

21:00  Ultradźwięki w przyrodzie, 
technice i chemii (1)

21:18  Tropem Tajemnic Tarnowa. 
Bem

22:00  Music Break (8) 
22:11  Ultradźwięki w przyrodzie, 

technice i chemii (2)
22:25  Z górnej półki, Czas 

wrzeszczących staruszków 
(23)

22:30  Jak być piękną
23:00  Zarządzanie zasobami 

ludzkimi (1) dr Joanna 
Koprowicz

23:50  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (2) dr Joanna 
Koprowicz

00:40  Gospodarka regionalna (1) dr 
Arkadiusz Niedźwiecki

01:30  Gospodarka regionalna (2) dr 
Arkadiusz Niedźwiecki

02:20  Zarządzanie marketingowe 
(1) prof. dr hab. Tadeusz 
Kamiński

03:10  Zarządzanie marketingowe 
(2) prof. dr hab. Tadeusz 
Kamiński

Już wkrótce...

08:00  Antropologiczno - 
aksjologiczne aspekty pracy 
ludzkiej (1) prof. dr hab. 
Mieczysław Michalik

08:50  Antropologiczno - 
aksjologiczne aspekty pracy 
ludzkiej (2) prof. dr hab. 
Mieczysław Michalik

09:45  Dydaktyka kształcenia 
dorosłych (1) dr Krzysztof 
Wereszczyński

10:35  Dydaktyka kształcenia 
dorosłych (2) dr Krzysztof 
Wereszczyński

11:30  Podstawy zawodoznawstwa 
(1) dr Janusz Figurski

12:20  Podstawy zawodoznawstwa 
(2) dr Janusz Figurski

13:15  Patologie społeczne (1) dr 
Anna Nowicka-Chachaj

14:05  Patologie społeczne (2) dr 
Anna Nowicka-Chachaj

15:00  Przestrzeń wokół nas: 
Zlożoność przestrzeni (1)

15:32  Razem dla Polski Wschodniej 
(1) 

15:52  Filmowa Encyklopedia 
Nauki Polskiej, Hydrożele 
w medycynie

16:20  Palmiarnia w Lubiechowie
16:40  Razem dla Polski Wschodniej 

(2) 
17:00  Filmowa Encyklopedia nauki 

Polskiej, Podstępny wróg - 
Nadciśnienie tętnicze

17:19  MUSIC Break (9) 
17:30  Z górnej półki, Statys 

Eidrigevicius „Szkicownik 
słowno - obrazowy’’ (8)

17:37  Przestrzeń wokół nas, 
Dziedzictwo kulturowe (5)

18:09  Pomóż potrąconym
18:25  Z wizytą w Muzeum 

Techniki (1)
18:44  MUSIC Break (10) 
18:55  Z górnej półki, Walentyna 

Trzcińska, Zygmund 
Krzyżanowski „Zbiór 
opowidań. Most przez 
Styks” (22)

19:00  Z wizytą w Muzeum 
Techniki (2)

19:20  Filmowa Encyklopedia Nauki 
Polskiej, Promienie życia

19:35  Album wilanowski, Plener
19:50  Trzęsacz 2009
20:10  Biocybernetyka w kardiologii 

inwazyjnej 
20:29  Z górnej pólki, Wiesław 

Uchański „Salon Boya - 
Żeleńskiego” (1)

20:35  Filmowa Encyklopedia nauki 
Polskiej, Świat widziany 
dźwiękiem

20:49  Album wilanowski, Kolory 
wilanowa

21:00  MUSIC Break (1)
21:13  Wiosna
21:15  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Promienie życia
21:30  Obciach drogowy (9)

22:00  Podróż do Indii, program 
podrózniczy Ryszarda 
Czajkowskiego

22:54  Lekcja Teatru
23:00  Antropologiczno - 

aksjologiczne aspekty pracy 
ludzkiej (1) prof. dr hab. 
Mieczysław Michalik

23:50  Antropologiczno - 
aksjologiczne aspekty pracy 
ludzkiej (2) prof. dr hab. 
Mieczysław Michalik

00:40  Dydaktyka kształcenia 
dorosłych (1) dr Krzysztof 
Wereszczyński

01:30  Dydaktyka kształcenia 
dorosłych (2) dr Krzysztof 
Wereszczyński

02:20  Podstawy zawodoznawstwa 
(1) dr Janusz Figurski

03:10  Podstawy zawodoznawstwa 
(2) dr Janusz Figurski

Już wkrótce...

08:00  Analiza ekonomiczna (1) dr 
Jan Wąsik

08:50  Analiza ekonomiczna (2) dr 
Jan Wąsik

09:45  Ekonomia integracji 
europejskiej (1) dr Andrzej 
Polaczkiewicz

10:35  Ekonomia integracji 
europejskiej (2) dr Andrzej 
Polaczkiewicz

11:30  Statystyka (1) prof. zw. dr 
hab. Andrzej Luszniewicz

12:20  Statystyka (2) prof. zw. dr 
hab. Andrzej Luszniewicz

13:15  Bankowość (1) prof. zw. dr 
Władysław Jaworski

14:05  Bankowość (2) prof. zw. dr 
Władysław Jaworski

15:00  Przestrzeń wokół nas, 
Zabytki (4)

15:31  Na naukę jest zawsze pora
15:40  Obciach drogowy (9)

16:10  MUSIC Break (2)
16:21  Palmiarnia w Lubiechowie
16:41  Nanodiamenty w medycynie
16:55  Przestrzeń wokół nas, 

Zarządzanie przestrzenią (12)
17:24  Biocybernetyka w kardiologii 

inwazyjnej
17:43  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Nanodiamenty 
w kosmosie i w labolatorium

18:00  MUSIC Break (3)
18:11  Sztuka boksowania
18:19  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Podstepny wróg - 
Nadciśnienie tętnicze

18:38 Kosmos w komórce (1)
19:00  Przestrzeń wokół nas, 

Krajobraz (6)
19:31  ROCK TIME -  „Warsaw 

Dolls”  
19:51  Album Wilanowski, Jeziorko 

wilanowskie
20:00  Kosmos w komórce (2)
20:24  MUSIC Break (4)
20:36  Z górnej pólki, Marek 

Zagańczyk, Wojciech 
Karpiński ‚’Pamięć Włoch” 
(27)

20:40  Pola nadziei
20:56  Z górnej pólki, Wiesław 

Uchański, Stanisław Milewski 
„Intymne życie niegdysiejszej 
Warszawy” (21)

21:00  Odkryj Miasto
21:35  Jak być piękną
22:12  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Nanodiamenty 
w medycynie

22:26  Przestrzeń wokół nas, 
Osiedla ludźkie (7)

22:57  Z górnej pólki,  Andrzej 
Kuryłowicz, Doris Lessing 
„Opowiesci afrykańskie” (20)

23:00  Analiza ekonomiczna (1) dr 
Jan Wąsik

23:50  Analiza ekonomiczna (2) dr 
Jan Wąsik

00:40  Ekonomia integracji 
europejskiej (1) dr Andrzej 
Polaczkiewicz

01:30  Ekonomia integracji 
europejskiej (2) dr Andrzej 
Polaczkiewicz

02:20  Statystyka (1) prof. zw. dr 
hab. Andrzej Luszniewicz

03:10  Statystyka (2) prof. zw. dr 
hab. Andrzej Luszniewicz

Już wkrótce...
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Kalendarz Świąt 
nie zawsze typowych
30 czerwca

czwartek
Dzień Kapustnika

1 lipca
piątek

Światowy Dzień Architektury, 
Dzień Psa, 
Dzień Jazzu

2 lipca
sobota

Dzień Dziennikarza 
Sportowego, 
Międzynarodowy Dzień UFO

4 lipca
poniedziałek

Święto Hot-doga, 
Światowy Dzień Mleka

5 lipca
wtorek

Dzień Łapania za Biust

6 lipca
wtorek

Dzień Pocałunku, 
Dzień Bociana

reklama

Kobiece mankamenty
Uda, brzuch czy nos – 
jaką część ciała chcia-
łabyś poddać operacji 
plastycznej?

Aż 97 proc. Amerykanek 
dostrzega wady w swoim 

ciele i chciałoby coś zmienić. 
Najczęściej kobiety krytyku-
ją uda i brzuch. Aż 90 proc. 
kobiet pomiędzy 15 a 64 ro-
kiem życia narzeka na nad-
miar kilogramów. Międzyna-
rodowe badania pokazują, że 
już 68 proc. 15-latek odchu-
dza się. I po co to wszystko, 
gdy panowie powtarzają, że 
lubią kobiece kształty?


