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TYGODNIK 
DO SKRZYNKI! 
podlasie 

Wielka promocja Tygodnika Podlaskiego! Już w lipcu miesz-
kańcy Białej Podlaskiej będą mogli znaleźć największy tygo-
dnik na południowym Podlasiu w swoich skrzynkach pocz-
towych. Kolporterzy dostarczą gazetę do Państwa domów w 
każdy piątek. Tygodnik Podlaski pozostanie dostępny także w 
wybranych, najchętniej przez Państwa odwiedzanych punk-
tach na terenie miasta. Wszelkie sugestie oraz propozycje do-
tyczące kolportażu prosimy przesyłać na adres redakcja@ty-
godnikpodlaski.pl

PAMIĘCI 
WYKLĘTYCH
podlasie | 3, 8

Dwa kolejne murale upamiętniające Żołnierzy Wyklętych zo-
stały odsłonięte 14 czerwca w Białej k. Radzynia oraz następ-
nego dnia w Terespolu. – Taka była wspólna wola i dążenie: 
księży, samorządowców i mieszkańców – stwierdził w trakcie 
terespolskiej uroczystości senator Grzegorz Bierecki. – Tego 
głosu nikt nie może lekceważyć. Dla mnie to nie obowiązek, 
ale podniosła i wzruszająca powinność. W uroczystościach 
uczestniczyło wielu mieszkańców, młodzież i reprezentanci 
służb mundurowych, w Terespolu zaś również Bractwo Kur-
kowe i Husaria – Jednostka Rekonstrukcji Komandosów.

POLSKA
WYMAGA NAPRAWY

Nie będziemy mieli 
dobrej władzy, 
dobrego życia 
publicznego bez 
moralnego przełomu. 
Ten przełom trzeba 
przygotowywać. 
Nie ma żadnego 
powodu, by nie 
czynić tego tutaj – 
w Białej Podlaskiej – 

powiedział Jarosław 
Kaczyński w trakcie 

gali podsumowującej 
zajęcia Akademii 
Nowego Samorządu.

Premier Jarosław Kaczyński w rozmowie z radnym Dariuszem Stefaniukiem
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Masz problemy finansowe lub potrzebujesz porady prawnej?
Oferujemy:

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego
21-500 Biała  Podlaska, ul. Francuska 136,  tel. (83) 411 10 47

 email: odfik-bialapodlaska@skef.pl     www.skef.pl

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

UWAGA

nie udzielamy kredytów 

i pomocy finansowej

uroczystość tygodnia

DYŻUR DZIENNIKARSKI: poniedziałek – piątek 8.00-16.00 tel. 83 411 50 12, 83 411 50 13

R
EK

LA
M

A/
19

64

Dariusz Stefaniuk
Wiceprzewodniczący RM

remier Jarosław Kaczyński 
mówił podczas swojej wizyty 
w Białej Podlaskiej o wielu 
ważnych dla nas wszystkich 

sprawach. Mi najbardziej utkwiło 
w pamięci zdanie o potrzebie moral-
nego przełomu, bez którego nie będzie 
możliwa odnowa życia publicznego 
w Polsce. Ostatnie dni, kiedy odsła-
niane są przed nami kulisy kolejnej 
kompromitacji rządu – czy szerzej, 
tak zwanych elit władzy – dowodzą, 

 Moralny przełom
jak pilnie tego przełomu potrzebu-
jemy. Warto jednak zastanowić się, 
co moralna odnowa, o której mówił 
premier Kaczyński, może oznaczać 
dla nas, mieszkańców Białej Pod-
laskiej. Nasza codzienność w dużej 
mierze zależy od władz samorządo-
wych, od tego, w jaki sposób władze 
te wypełniają swój mandat. Moral-
nie prowadzona polityka powinna 
polegać na działaniach dla dobra 
wspólnego. I taki, po prostu, bez zbęd-
nej filozofii, powinien być właśnie 
bialski samorząd. Urzędnicy powinni 
być dla mieszkańców, a nie odwrot-
nie. Włodarze powinni rozmawiać 

prosto z mostu

z ludźmi, a nie zamykać się przed 
nimi w gabinetach. Prezydent mia-
sta powinien realizować wszystkie 
dobre, służące mieszkańcom pomysły, 
a nie kierować się tylko partykular-
nym interesem politycznym. Uczciwość 
i zwykła, ludzka przyzwoitość powinny 
być w samorządzie standardem. Czy 
tak jest obecnie w Białej Podlaskiej? 
Każdy ma prawo do własnej oceny, 
każdy powinien więc sam odpowie-
dzieć na to pytanie. Moim zdaniem jest 
bardzo wiele do poprawienia. Jesienne 
wybory są ku temu najlepszą szansą. 
Nie zmarnujmy jej. Przygotujmy się do 
przełomu.

Rekolekcje w Kodniu ŚWIĘTE ZNAKI NA PODLASIU
Diecezję Siedlecką nawiedził Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz 
ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. 
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kmiędzyrzec podlaski

17 czerwca przy Krzyżu ŚDM modlono 
się w Międzyrzecu Podlaskim. 23 czerwca 
taką niepowtarzalną okazję będą mieli 
mieszkańcy Radzynia Podlaskiego. 24 
czerwca Krzyż i Ikona Matki Bożej przy-
będą do Parczewa a 26 czerwca zostaną 
przewiezione do Białej Podlaskiej. Ostat-
nim podlaskim przystankiem będzie pa-
rafi a w Pratulinie, gdzie 27 czerwca roz-
pocznie się „Jerycho Młodych”.
Symbole ŚDM pielgrzymują po Polsce od 
14 kwietnia. Na terenie Diecezji Siedlec-
kiej będą przebywać do 28 czerwca. Do 
udziału w ich peregrynacji zachęcał bi-
skup Kazimierz Gurda.
Światowe Dni Młodzieży zainicjował 
30 lat temu św. Jan Paweł II. Za dwa lata 
ŚDM odbędą się w Krakowie. Peregrynacja 
Krzyża i ikony ma być ważnym elemen-
tem w przygotowaniach do tego wyda-
rzenia. Ordynariusz Diecezji Siedleckiej 

zaprosił do udziału w uroczystościach 
„duszpasterzy z wiernymi, zarówno mło-
dych jak i starszych, całe rodziny, szczegól-
nie młode małżeństwa, osoby cierpiące, 
przeżywające różne rozterki, a także tych, 
którym w tych trudnych dla wiary czasach 
słabnie duch”. Biskup Gurda przypomina, 

że na Krzyżu ŚDM widnieją słowa św. Jana 
Pawła II: „Nieście go na cały świat jako 
znak miłości Pana Jezusa do ludzkości 
i głoście wszystkim, że tylko w Chrystu-
sie umarłym i zmartwychwstałym jest 
zbawienie i odkupienie”.

Marek Wasiluk

17 czerwca Krzyż ŚDM stanął w kościele św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim

Rubinowa 
„Biawena”

Jarmark Antoniański

kańcy Białej Podlaskiej mieli okazję zo-
baczyć tańce podlaskie, szamotulskie, 
kurpiowskie, krakowiaka z lajkoni-
kiem, mazura Księstwa Warszawskiego. 

Punktem kulminacyjnym było wykona-
nie poloneza, którego zatańczyli senio-
rzy zespołu. 

MG
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Zespół Tańca Ludowego „ Biawena” na 
scenie hali sportowej bialskiej „5”ob-
chodził jubileusz działalności . Zespół 
powstał w 1974 r. przy Z.P.W „ Biawena”, 
z zamiarem propagowania kultury 
tańca ludowego, roztańczenia mło-
dzieży podlaskiej oraz uwrażliwienie 
na piękno muzyki. Inicjatorami założe-
nia zespołu byli Maria i Janusz Izbiccy.
Do tej pory zespół odnotował 43 wo-
jaże zagraniczne, dał prawie 900 kon-
certów. Przez zespół przewinęło się 700 
osób. Na uroczystym jubileuszu miesz-

Zespół Tańca Ludowego „Biawena” obchodził 40-lecie istnienia
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20 czerwca wieczorną Eucharystią 
o godz. 18 rozpoczną się w Kodniu 
trzydniowe rekolekcje ewangeliza-

cyjne, które poprowadzi Wspólnota 
«Mocni w Duchu». Szczegółowe infor-
macje pod nr tel. (83) 375 41 19 oraz (83) 
375 41 20. Więcej: h
 p://koden.com.
pl/a,470.html 

biała podlaska

Jak co roku Bracia z Klasztoru Kapucy-
nów w Białej Podlaskiej otworzyli swoje 
ogrody i pomieszczenia prywatne dla 
mieszkańców miasta. A wszystko to w ra-
mach Jarmarku Antoniańskiego. Impreza 
ta jest czasem zabawy, radości, modlitwy 
i prezentowania swoich talentów. 
Zwiedzający mogli przyglądać się poje-
dynkom grupy rekonstrukcji historycz-
nej Fortis i podszkolić się w strzelaniu 
z łuku. Dzieci – pomalować twarz i na 
chwile przeobrazić się w dzikiego ty-
grysa. Stoiska z upominkami cieszyły 
się dużą popularnością. Słodkie przeką-
ski serwowali uczniowie bialskich szkół. 

Studenci PSW pokazywali jak udzielić 
pierwszej pomocy, a studentki mierzyły 
ciśnienie. Dla najmłodszych organizato-
rzy przygotowali trampoliny i dmuchane 
zjeżdżalnie. Wspólne śpiewanie przycią-
gnęło grono młodzieży. Bracia oprowa-
dzali chętnych po wnętrzach klasztoru, 
gdzie na co dzień wstęp świeckim jest za-
broniony. Na stoisku wolontariatu Fun-
dacji Grzegorza Biereckiego „Kocham 
Podlasie” znajdowało się wiele cieka-
wych poradników o charakterze psycho-
logicznym. Można było kupić pierwszą 
w Polsce Grę małżeńską, uczącą komu-
nikacji i sposobów poruszania trudnych 
i bolesnych spraw. 

MG

P

Wielu bialczan skorzystało z zaproszenia do odwiedzin klasztoru Kapucynów

Fo
t. 

M
G



Tygodnik Podlaski
20 czerwca 2014 3nasz temat

PAMIĘCI WYKLĘTYCH
biała k. radzynia, terespol

 – Nie byłoby tych murali, gdyby nie za-
angażowanie Fundacji „Kocham Pod-
lasie” oraz osobiste – senatora Grzego-
rza Biereckiego – powiedzieli Wiesław 
Mazurek, wójt gminy Radzyń Podlaski 
oraz Jacek Danieluk, burmistrz Tere-
spola w trakcie uroczystości.
– Taka była wspólna wola i dążenie: 
księży, samorządowców i mieszkańców– 
stwierdził w Terespolu senator Grzegorz 
Bierecki. – Tego głosu nikt nie może lek-
ceważyć. Dla mnie to nie obowiązek, ale 
podniosła i wzruszająca powinność.

Biała k. Radzynia
Mural przedstawia kpt. „Jamesa” – Le-
ona Sołtysiaka, kpt. „Kruka” – Jerzego 
Skolimca oraz ks. „Głoga” – Lucjana Nie-
dzielaka. Trzech spośród wielotysięcz-
nej rzeszy żołnierzy, którzy po 1945 r. 
nie pogodzili się z sowiecką okupacją.
Po poświęceniu muralu przez ks. Hen-
ryka Ocha, proboszcza parafii pw. św. 

Anny,  uczniowie gimnazjum im. Żołnie-
rzy Wyklętych, pierwszej szkoły w Polsce, 
noszącej to miano, przygotowali część ar-
tystyczną. Przypomnieli biogramy Żoł-
nierzy uwiecznionych na muralu, za-
prezentowali wiersze i pieśni, związane 
z bohaterami Antykomunistycznego Po-
wstania. 
Na zakończenie uroczystości laureatki 
krajowego etapu konkursu „Moja Polska 
w 2050 roku” Wiktoria Wiśniewska (SP nr 
1 w Radzyniu Podlaskim) oraz Agnieszka 
Siwińska (Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Walinnie) odebrały dyplomy oraz upo-
minki. Wiktoria zaś również – wyloso-
wany voucher na weekendowy pobyt 
w Karpaczu.

Terespol
Po uroczystej Mszy świętej w kościele pw. 
św. Trójcy wierni oraz zaproszeni goście 
w asyście Bractwa Kurkowego, przedsta-
wicieli służb mundurowych oraz Husarii 
– Jednostki Rekonstrukcji Komandosów 
przeszli przed dom parafi alny, gdzie nastą-
piło przecięcie wstęgi a także odsłonięcie 
i poświęcenie muralu, przedstawiającego 
sierż. „Kruka” – Kazimierza Rogowskiego 
oraz niezidentyfi kowanego żołnierza jego 
patrolu. – Przez całe lata starano się wy-
mazać ze zbiorowej pamięci żołnierzy, 
którzy złożyli życie na ołtarzu ojczyzny, 
abyśmy mogli modlić się w polskich ko-
ściołach, uczyć polskiej historii i żyć zgod-
nie z polską tradycją – podkreślali w swo-

Kazimiera 
Babkiewicz:
– Mój wujek, Ka-
zimierz Rogowski, 
walczył z komu-
nistami, później 
długo ukrywał 
się w ziemiance. 

Żywność otrzymywał od mieszkań-
ców pobliskich miejscowości. Ujawnił 
się w okresie tzw. amnestii, ale mimo 
tego trafi ł do więzienia. Wypuszczono 
go dopiero w 1956 roku. Był bardzo 
energiczny i otwarty, pomimo tego, 
co przeszedł. 

Mamy dwa kolejne murale, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych. Patriotyczne malowidła odsłonięto w Białej 
k. Radzynia, na ścianie pierwszej szkoły w Polsce noszącej Ich imię oraz w Terespolu. Popłynęły łzy wzruszenia. 
Południowe Podlasie jest dumne ze swych bohaterów! 

Tadeusz Mańko:
– Piękny, piękny dzień 
– Gdy miałem 15 lat ka-
towali mnie na lubel-
skim zamku za udział 
w konspiracji: noszenie 
broni, amunicji, rozka-

zów… Myślę, że dla tych dzieciaków nie 
będę „WiN-owskim bandytą”, jak szka-
lowano takich jak ja przez tyle lat. Wyro-
sną na prawdziwych patriotów.

ich wypowiedziach ks. dziekan Zdzisław 
Dudek i senator Grzegorz Bierecki. Bur-
mistrz Jacek Danieluk zauważył, iż obec-
nie wszyscy, którzy będą wychodzić z ko-
ścioła lub przejeżdżać ulicą Wojska Pol-
skiego zwrócą uwagę na pamiątkowy 
mural. – Stanie się on inspiracją nie tylko 
dla mieszkańców Terespola do pogłębie-
nia wiedzy o tamtych czasach i naszych 
bohaterach – powiedział burmistrz. 
W obu uroczystościach uczestniczyli rów-
nież prof. Grażyna Ancyparowicz oraz dr 
Janusz Szewczak, główny ekonomista 
SKOK. O bohaterach podlaskich murali 
czytaj też na stronie 8.

Joanna Stefanowicz
fot. materiały własne

partnerem rubryki bezpieczne wakacje są skok ubezpieczenia

W trakcie upałów należy pić dużo wody, najlepiej niegazowanej

Jak bezpiecznie spędzić urlop
podlasie

Wakacje to czas, w którym jesteśmy na-
rażeni na szczególne niebezpieczeń-
stwo; ukąszenia, kradzieże, oparzenia 
słoneczne, wypadki to tylko niektóre 
z przykładów tych zagrożeń. Dziś, 
w kolejnym odcinku naszego cyklu 
edukacyjnego, piszemy, jak się przed 
nimi przestrzec.

Borelioza – pamiątka z wakacji
W okresie letnim szczególnie narażeni 
jesteśmy na niebezpieczeństwa zwią-
zane z ukąszeniami. Osy, pszczoły, 
szerszenie oraz niektóre pająki przeno-
szą choroby czy pasożyty. Ukąszenia są 
niebezpieczne zwłaszcza dla alergików. 
Osoby podatne na uczulenia powinny 

zawsze mieć przy sobie odpowiednie 
leki. Jeśli zauważymy jakiekolwiek nie-
pokojące objawy po ukąszeniu – na-
tychmiast należy zgłosić się do lekarza. 
Lato to również czas największej ak-
tywności kleszczy, które wywołują bo-
reliozę oraz kleszczowe zapalenie mó-
zgu. By uchronić się przed tymi cho-
robami trzeba zachować ostrożność 
w lesie: ubierać się w długie spodnie 
i bluzy, zakładać odpowiednie obu-
wie, chronić skórę głowy. Dobrym 
sposobem antykleszczowym są także 
kosmetyki zawierające repelenty, czyli 
substancje zapachowe odstraszające 
owady. 

Uważaj na słońce
Szczególnym ryzykiem dla urlopo-

wiczów są upalne dni. Zasłabnięcia, 
udary oraz oparzenia słoneczne to 
efekt zbyt długiego przebywania na 
słońcu. Należy pamiętać o nakryciu 
głowy, spożywać duże ilości płynów 
a przede wszystkim rozsądnie dawko-
wać kąpiele słoneczne.

Złodziej nie ma wakacji
Mimo iż zdecydowana większość Po-
laków (89% wg CBOS) uznaje okolicę 
miejsca swojego zamieszkania za bez-
pieczną i spokojną, to rzeczywistość 
bywa inna. 
Wakacje to wzmożony okres działal-
ności złodziei. Najczęściej dochodzi 
do włamań właśnie wtedy, gdy miesz-
kańcy wyjeżdżają na urlop. Trzeba więc 
poinformować o wyjeździe sąsiadów 

i poprosić ich o zwrócenie uwagi na to, 
co dzieje się w naszym mieszkaniu. By 
odpoczywać spokojnie warto również 
ubezpieczyć mieszkanie od kradzieży. 

Więcej o wakacyjnych ubezpieczeniach 
– w następnym kolejnej części naszego 
cyklu. 

Marta Gadomska
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Każdy z uczestników przecinających wstęgę muralu w Białej chciał zatrzymać jej 
część na pamiątkę Odsłonięcie terespolskiego muralu odbyło się w asyście JRK-Husaria
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Jarosaw Kaczyński, prezes PiS, był głównym gościem uroczystego zakończenia ANS

POLSKA 
WYMAGA 
NAPRAWY
Nikt nie powiedział, że ta naprawa, ten pozytywny impuls, nie może wyjść z Białej 
Podlaskiej – powiedział premier Jarosław Kaczyński podczas uroczystości wieńczącej 
działalność Akademii Nowego Samorządu. 

 Dariusz Stefaniuk
Wiceprzewodniczący RM

Zamożne 
i uczciwe miasto
Jest jeden kraj i jedna wspólnota narodowa. Parczew 
i Biała Podlaska to taka sama Polska, jak Warszawa czy Wro-
cław. My też chcemy się rozwijać. My też mamy aspiracje. 
A najlepszym dowodem na to jest frekwencja i poziom za-
angażowania uczestników Akademii Nowego Samorządu.
Wszyscy wiemy, jak wygląda wiele naszych samorzą-
dów. Rodzinno-towarzyskie klany obsiadające kluczowe 
stanowiska. Układy i układziki. Żenująca niekompetencja. 
Samorządowcy na tych samych stanowiskach od dekad. 
I wynikający z tego wszechogarniający marazm. Marazm, 
którym lokalni włodarze zarażają niestety część miesz-
kańców. „Nie uda się”, „to nie ma sensu”, „nie ma co się 
stawiać”, „dobrze, że cokolwiek się robi”. Mikromania. Mi-
nimalizm. Bezwład. Nasz region, nasza Biała Podlaska, za-
sługują na znacznie więcej, niż bylejakość. To nie jest jakaś 
przeklęta, jałowa ziemia. Wręcz przeciwnie. Mamy atuty, 
których nie ma nikt inny.
Czy w Białej Podlaskiej brakuje ludzi przedsiębior-
czych? Czy my jesteśmy inni, gorsi? Otóż nie! W Bia-
łej Podlaskiej są ludzie, którzy wiedzą jak zrobić biznes. 
Trzeba im tylko pomóc, a nie wciąż przeszkadzać. Przed-
siębiorcy, wszyscy, a nie tylko wybrani, muszą mieć urzęd-
ników po swojej stronie.
Narzekamy, że w mieście nic się nie dzieje. Ale jak się ma 
dziać, skoro brakuje podstawowej infrastruktury? Skoro 
ta, co jest, wygląda strasznie? Brak wydarzeń kultural-
nych to oznaka głębokiej prowincji. A my prowincją być 
nie chcemy! Należy tak ułożyć miejski budżet, aby kul-
tura nie była w nim przysłowiowym kwiatkiem u kożucha. 
Wszystko, o czym mówiłem, można zrobić. Miejsca 
pracy. Wyższe dochody. Dobra szkoła. Kultura i sport na 
wysokim poziomie. Uczciwość, otwartość i poszanowa-
nie dla tradycji. Można sprawić, byśmy wszyscy czuli się 
po prostu lepiej, byśmy mogli częściej się uśmiechać. Nie-
wątpliwie jednak potrzebna jest radykalna zmiana. Wy-
bory do europarlamentu jasno pokazały, że Polacy lokują 
swoje nadzieje na zmianę w partii, której przywódcę, pre-
miera Jarosława Kaczyńskiego, dziś gościmy. W naszej par-
tii, w Prawie i Sprawiedliwości. Jestem przekonany, że PiS 
nie zawiedzie tych nadziei. Polska się zmieni, i to już nie-
bawem. Zwyciężymy, a poprzez wygrane wybory parla-
mentarne odsuniemy od władzy nieudolną, groteskową 
koalicję PO-PSL. 
Wierzę też głęboko w sukces PiS w jesiennych wyborach 
samorządowych. Jestem też pewien, że wokół naszego 
programu, dobrego programu, skupią się wszyscy Ci, któ-
rym zależy na Białej Podlaskiej. By dojść do celu, potrze-
bujemy ludzi energicznych, mądrych, uczciwych. Takich 
mieszkańców w naszym mieście nie brakuje. 
Biała Podlaska może być miastem ludzi zamożnych, 
szczęśliwych i dumnych ze swojego pochodzenia. By 
tak się stało potrzebujemy nowego otwarcia, nowych po-
mysłów, nowych liderów. Polska potrzebuje nowego go-
spodarza. My w Białej również. Potrzebujemy tu nowego 
samorządu! Samorządu na miarę tego wspaniałego miasta. 

biała podlaska

Takiego wydarzenia na Południowym Podla-
siu jeszcze nie było. Podczas uroczystej gali 
w auli PSW im. Jana Pawła II w Białej Podla-
skiej w obecności trzystu uczestników oraz 
wielu znamienitych gości – w tym księdza bi-
skupa Antoniego Pacyfi ka Dydycza, premiera 
Jarosława Kaczyńskiego, senatorów RP Grzego-
rza Biereckiego i Henryka Ciocha, oraz posłów 
Beaty Mazurek, Adama Abramowicza, Macieja 
Łopińskiego i Jerzego Rębka – w minioną sobotę 

nastąpiło uwieńczenie i spointowanie działal-
ności Akademii Nowego Samorządu; szkoły 
kształcącej przyszłych samorządowców. W uro-
czystości wzięli udział także wójtowie, burmi-
strzowie, bialscy, radzyńscy i parczewscy radni, 
wykładowcy ANS, mieszkańcy regionu, z gene-
rałową Ewą Błasik na czele, oraz liczni przedsta-
wiciele mediów.

Nie źródło profi tów, lecz służba
Czym była Akademia, która powstała z ini-
cjatywy Fundacji Grzegorza Biereckiego „Ko-

cham Podlasie”? Z jednej strony nowatorskim 
– w skali kraju – projektem adresowanym do 
osób pragnących podjąć działania na rzecz lo-
kalnej społeczności, z drugiej – cyklem prelek-
cji odnoszących się do wartości bliskich tym 
mieszkańcom naszego regionu, którzy działal-
ność w samorządzie rozumieją nie jako pracę, 
lecz – służbę. 

Certyfi kat to obowiązek
Jarosław Kaczyński wraz z gospodarzem spo-
tkania, a zarazem pomysłodawcą i twórcą Aka-

Antoni Pacyfi k 
Dydycz
Drohiczyński Biskup – Senior 

Nie można być częściowo wolnym. Zmie-
rzamy do pełni wolności. Mam nadzieję, że 
ta dobra wspólnota, jaką jest Polska, znajdzie 
odpowiednich gospodarzy. To się naszemu 
krajowi, naszej ziemi należy. Życzę powodze-
nia absolwentom ANS w ich dalszej działal-
ności.



demii Nowego Samorządu, senatorem Grzego-
rzem Biereckim oraz posłem i przewodniczą-
cym Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego – Maciejem Łopińskim, 
wręczyli certyfi katy ukończenia Akademii No-
wego Samorządu jej liderom: Dariuszowi Stefa-
niukowi, wiceprzewodniczącemu Rady miasta 
w Białej Podlaskiej, Jerzemu Szwajowi, radnemu 
województwa lubelskiego, Wiesławowi Mazur-
kowi, wójtowi gminy Radzyń Podlaskim, An-
drzejowi Dziędze, przewodniczącemu PiS w Ra-
dzyniu Podlaskim, Pawłowi Kędrackiemu, bur-
mistrzowi Parczewa, Januszowi Trynieckiemu, 
prezesowi Lokalnej Grupy Działania w Parcze-
wie, Małgorzacie Zając, członkowi zarządu 
powiatu parczewskiego, Adamowi Wróblew-
skiemu, członkowi zarządu powiatu parczew-

skiego oraz Kazimierzowi Jaszczukowi, człon-
kowi zarządu powiatu parczewskiego.
Z ich rąk certyfi katy otrzymali także wyróżnia-
jący się absolwenci – kandydaci do służby w sa-
morządzie: Robert Gmitruczuk, Dariusz Litwi-
niuk, Janusz Skólimowski, Sylwia Stubińska, 
Maria Frączek, Paweł Okoniewski, Mirosław 
Kapłan, Sławomir Potocki, Wojciech Łocheń-
ski, Stanisław Nikołajczuk i Radosław Kozak. 
Pozostałym słuchaczom ANS certyfi katy zo-
stały wręczone po zakończeniu części ofi cjal-
nej gali.

Spontan rzecz ważna
Sympatycznym – acz niespodziewanym – ak-
centem wieńczącym uroczystość było wręcze-
nie przez uczestników kwiatów solenizantom: 

ks. biskupowi Antoniemu Pacyfi kowi Dydy-
czowi oraz Jarosławowi Kaczyńskiemu, zakoń-
czone tradycyjnym „sto lat”. 
Przed absolwentami ANS – nowe, ważkie wy-
zwania. Zwykle bardzo poważne, ale – jak mó-
wili uczestnicy sobotniej gali – tylko podjęcie ta-
kich wyzwań może odmienić ojczyznę i uczynić 
ją Polską naszych marzeń. 

Wojciech Sumliński
Fot. Krzysztof Staniszewski
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Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Dobra robota dla 
Rzeczpospolitej
Trudno zabierać głos po naprawdę znakomitym wystą-
pieniu. Mówię o wystąpieniu pana Dariusza Stefaniuka. 
Warto było przyjechać tutaj, do Białej Podlaskiej, żeby go 
wysłuchać. Polska jest bogata w talenty, musimy tylko 
umieć je wykorzystać. Musimy umieć korzystać z tego 
wielkiego bogactwa, które wykorzystywane bardzo czę-
sto nie jest. Samorząd to jedna z tych dróg, która może 
temu służyć; która powinna temu służyć.
Dlatego tak ważny jest samorząd i tak ważna jest ta ini-
cjatywa, którą podjął pan senator Grzegorz Bierecki. To 
niesłychanie istotne, żeby przełamywać barierę, która ist-
nieje w całym naszym życiu publicznym. 
To powinna być praktyka częstsza, ale gdzieś trzeba za-
cząć. Nikt nie powiedział, że nie można zacząć właśnie 
w Białej Podlaskiej.
Nie będziemy mieli dobrej władzy, dobrego życia publicz-
nego bez moralnego przełomu. Ten przełom trzeba przy-
gotowywać. I też nie ma żadnego powodu, by nie czynić 
tego tutaj – w Białej Podlaskiej. 
Wreszcie słyszałem tutaj, w wystąpieniu pana Dariusza 
Stefaniuka o różnych podejmowanych przedsięwzięciach, 
o których można powiedzieć, że są to niewykorzystane za-
soby Białej Podlaskiej, a szerzej – niewykorzystane zasoby 
tej ziemi. A wielkim zadaniem samorządów jest wykorzy-
stanie lokalnych zasobów.
Spójrzmy na przykład gminy Pcim. Trudno znaleźć lep-
szego samorządowca niż wójt Daniel Obajtek. On pokazał 
ile można dokonać, ile problemów społecznych można za-
łatwić: począwszy od służby zdrowia, a skończywszy na 
walce z bezrobociem. Panie, które znają tradycyjne recep-
tury produktów żywnościowych wytwarzają je i sprzedają, 
w jedynym swego rodzaju sklepie w Polsce, gdzie można 
dokonywać zakupów nie wysiadając z samochodu. Takie 
sklepy, powszechne w Stanach Zjednoczonych, w Europie 
należą do rzadkości, jedyny w Polsce – znajduje się właśnie 
w Pcimiu. Pcim to również jedyne miejsce w Polsce, gdzie 
w każdej szkole jest gabinet stomatologiczny, a w każdej 
z okolicznych wsi – przedszkole. To miejsce, w którym 
wójt odwiedza każdego z mieszkańców, korzystających 
z opieki społecznej. To również miejsce, które dysponuje 
kompletną siecią ścieżek rowerowych.
Samorząd może naprawdę wiele. Politycy PiS używają 
takiego hasła: każda gmina to Krzemowa Dolina. Trzeba 
tylko wierzyć, że wszędzie jest potencjał i można uczynić 
wiele dobrego. Potrzebne są walory intelektualne, moralne 
i wola działania. Polska będzie się zmieniać!
Jeszcze raz dziękuję panu senatorowi Biereckiemu za tę 
inicjatywę, ale także i za to, że był łaskaw mnie tutaj za-
prosić. Chciałbym również podziękować wszystkim, którzy 
wzięli udział w zajęciach Akademii Nowego Samorządu. Na 
ręce obecnej tu pani prof. Grażyny Ancyparowicz składam 
podziękowania  uczonym, którzy byli wykładowcami Aka-
demii. Wszystkim zaś: organizatorom, słuchaczom i wykła-
dowcom – za włożony wysiłek. To była dobra robota dla 
Polski. Dobra robota dla Rzeczpospolitej.
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Od lewej: ks. infułat Kazimierz Korszniewicz, ks. dziekan Marian Daniluk, ks. bp Antoni Pacyfi k Dydycz, Ewa Błasik, senator Grzegorz Bierecki, poseł 
Maciej łopiński, prezes PiS Jarosław Kaczyński, wiceprzewodniczący rady miasta Dariusz Stefaniuk

W uroczystej Gali uczestniczyło ponad trzysta osób

Liderom oraz wyróżniającym się uczestnikom ANS certyfi katy 
ukończenia wręczali: senator Grzegorz Bierecki, prezes PiS Jarosław 
Kaczyński i poseł Maciej łopiński

Ks. Bp Antoni Pacyfi k Dydycz, honorowy gość Gali w rozmowie z 
Dariuszem Stefaniukiem

Janusz Skólimowski odbiera certyfi kat ukończenia ANS
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partnerem rubryki podlasie z kulturą są skok ubezpieczenia

Zaszczepiać pasję od najmłodszych lat
Założyciel zespołu „Chwilka”, muzyk, pedagog, pracownik kultury. Wykształcił i wypromował 
wielu znanych artystów sceny i estrady. Człowiek orkiestra – Ireneusz Parafi niuk, zostanie 
uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Biała Podlaska”.
biała podlaska

Nie ma takiego roku, aby podopieczni 
Ireneusza Parafi niuka nie osiągnęli suk-
cesu, z którego jest dumny cały nasz re-
gion. Sława jego uczniów to jedyny pro-
fi t z ciężkiej i mozolnej pracy instruk-
tora – nauczyciela; uposażenie płacowe 
tej grupy zawodowej jest marne. Mimo 
tego Ireneusz czuje się spełnionym czło-
wiekiem. – Pod względem zawodowym 
robię to, co potrafi ę najlepiej. Cieszy, że 
moi uczniowie odnoszą sukcesy oraz to, 
że za swoją pracę zostałem wielokrotnie 
nagrodzony – stwierdza Ireneusz. 
W odróżnieniu od wysokiej oceny pracy 
zawodowej, sam sobie wystawia niską 
notę za życie rodzinne. 
– Pracowałem po dziesięć i więcej godzin 
na dobę. Wszystkie obowiązki domowe 
spadały na żonę. I w tej kwestii nie jestem 

W „Chwilce” utalentowane dzieci mają 
optymalne warunki do rozwoju swoich 
umiejętności, które podziwiają nie tylko 
mieszkańcy Podlasia.

Czym skorupka za młodu…
Wychowanki „Chwilki” odnoszą sukcesy 
na estradzie, pracują w teatrach muzycz-
nych w wielu miastach. Odniosły wiele 
sukcesów, zdobyły prestiżowe nagrody, 
zwyciężały w konkursach i festiwalach. 
– Bardzo dużo zawdzięczam profesorowi 
Balcerzakowi. Jako dojrzały człowiek – 
nauczyciel zrozumiałem jak ogromny 
wpływ na rozwój dzieci ma edukacja 
elementarna, ta od podstaw – stwierdza 
Ireneusz. 
W jego ocenie zainteresowania, pasję 
należy obudzić w dziecku jak najwcze-

śniej, i właściwie ją rozwijać. Dzieci, które 
„połknęły bakcyla” w jakiejś dziedzinie, 
mają wyznaczony cel, do którego dążą. 
Nie marnują czasu przed monitorem, 
komputerem, nie przyłączają się do de-
strukcyjnych grup. 
– Młodzież z „Chwilki” wolny czas z chę-
cią spędza na zajęciach muzycznych. Pra-
cuje, uczy się, rozwija z własnej nieprzy-
muszonej woli. I to jest wspaniałe – wy-
jaśnia Ireneusz. 
Udział młodych ludzi w zespołach mu-
zycznych, wokalnych i tanecznych za-
wsze wiąże się z występami. Te pierw-
sze prezentacje publiczne mają ogromny 
wpływ na postawę młodych ludzi w ich 
dalszej karierze zawodowej, w każdej 
dziedzinie. 
– Umiejętność zaprezentowania swo-

jej wiedzy, uzdolnień i predyspozycji 
jest konieczne w zdobyciu dalszego wy-
kształcenia, pracy zawodowej oraz wła-
ściwego funkcjonowania w społeczeń-
stwie – przekonuje Ireneusz.

Jestem szczęściarzem
– Muzyka zdominowała moje życie. Dwa 
dni rozbratu ze śpiewem oraz instrumen-
tem to katorga – przyznaje Ireneusz Pa-
rafi niuk. Praca nie męczy go, nie wypala. 
Przynosi sukcesy, daje pozytywne emo-
cje. Twierdzi, że jest szczęściarzem. Od 
29 lat posiada wspaniała rodzinę. A jego 
praca zawodowa to pasmo sukcesów. 
– Nigdy nie miałem „chudych lat”. Czuję 
się doceniany za to, co robię – podsumo-
wuje Ireneusz. 

Agnieszka Lubaszewska 

Rada Miasta podczas sesji 23 czerwca 
rozpatrzy wniosek w sprawie nada-
nia tytułu Ireneuszowi Parafi niukowi 
tytułu „Zasłużony dla Miasta Biała 
Podlaska”. Podczas gali inauguracyj-
nej Dni Białej Podlaskiej, 26 czerwca 
o godz. 19.00, w sali konferencyjnej 
przy ul. Brzeskiej 41 zostaną wrę-
czone wyróżnienia „Zasłużony dla 
Miasta Biała Podlaska” i „Bialskie Na-
grody Kultury”.

z siebie zadowolony – wyznaje Ireneusz. 
Ale to rodzina była zawsze opoką i wspar-
ciem – żona, córka, syn, a teraz sześcio-
letnia wnuczka Lenka. 

Profesor i uczeń
– Ogromną wpływ na ukształtowa-
nie moich zainteresowań miał profesor 
Mieczysław Balcerzak z bialskiej Szkoły 
Muzycznej. To on ukazał piękno i warto-
ści estetyczne muzyki oraz świata sztuki 
– mówi z  sentymentem i  uznaniem 
o swoim mistrzu. 
Dzięki profesorowi Ireneusz w wieku 13 
lat wystąpił publicznie. Ten występ roz-
palił młodzieńczy zapał, aby. Uczył się 
gry na instrumentach – opanował gi-
tarę, trąbkę, syntezator, fortepian i akor-
deon. Działał w różnych zespołach i ka-
pelach muzycznych, między innymi 
w zespole bitowym w bialskim kościele 
św. Antoniego. Wielokrotnie chodził na 
pielgrzymki piesze z Warszawy do Czę-
stochowy, a że lubił grać i śpiewać – za-
bierał gitarę. 
Wybór Państwowego Instytutu Muzycz-
nego w Łodzi był dla Ireneusza czymś na-
turalnym. Po jego ukończeniu rozpoczął 
pracę jako nauczyciel w Szkole Muzycz-
nej oraz instruktor w palcówkach kultu-
ralnych. Zawsze marzył o założeniu dzie-
cięcego chóru wielogłosowego. Udało 
się to zrealizować 28 lat temu, wówczas 
powołał Zespół Wokalny „Chwilka”. 

WŁADZE POWIATU RADZYŃSKIEGO 
SKOŃCZĄ BEZ ABSOLUTORIUM?!
Czy władze powiatu radzyńskiego uzyskają absolutorium za miniony rok? Jeszcze kilka miesięcy temu byłoby to 
pytanie retoryczne. Jednak ostatnio posklejana przez PSL koalicja zaczęła się sypać…
radzyń podlaski

Rada Powiatu Radzyńskiego liczy dzie-
więtnastu radnych. Do niedawna decy-
dujący głos należał w niej do siedmiu 
radnych z PSL, trzech z KWW „Nasz 
Powiat” oraz trzech z PO, tworzących 
zależnie od sytuacji mniej lub bardziej 
formalną koalicję. W  opozycji było 
czterech radnych PiS oraz dwóch z Ko-
mitetu Wyborzego „Wspólnota Samo-
rządowa”.

Frakcyjne walki
Ostatnie głosowania w radzie poka-
zują, że układ wspierający zarząd po-
wiatu zaczął się sypać. Wpływ na to 
miały frakcyjne walki w  Platformie 
Obywatelskiej. Powiatowe władze PO 
zażądały od PSL, aby dokonać zmiany 

na obsadzonym przez Platformę stano-
wisku wicestarosty. Tak też się stało. 
Radnego Mariusza Skoczylasa zastą-
piła Anna Bogutyn. 
Już to głosowanie pokazało, że prze-
waga rządzącej powiatem koalicji za-
częła topnieć. Za Bogutyn opowie-
działo się dziesięciu radnych, a dzie-
więciu było przeciwnych.
Zaskakujące były wyniki drugiego 
głosowania. Dotychczasowy wice-
przewodniczący rady Mirosław Wa-
licki został komendantem radzyńskiej 
PSP. Starosta Lucjan Kotwica zapro-
ponował, aby na jego miejsce wybrać 
radnego Jerzego Kamińskiego. Tym-
czasem aż jedenastu radnych poparło 
jego kontrkandydata z PiS – Józefa Ko-
rulczyka. Kamiński dostał jedynie sie-
dem głosów.

Zdecyduje Platforma
W minionym tygodniu w gminie Ką-
kolewnica na pogrzebie pożegnano 
radnego powiatowego Henryka Wo-
cha. Działacze PSL planowali szyb-
kie zwołanie nadzwyczajnej sesji, aby 
podjąć uchwałę o wygaszeniu mandatu 
zmarłego kolegi, co miałoby umożli-
wić szybkie zastąpienie go następną 
osobą z listy wyborczej PSL. Ten plan 
się nie udał. Kodeks wyborczy przewi-
duje bowiem, że jeżeli do nowych wy-
borów pozostało mniej, niż sześć mie-
sięcy, to wakujące mandaty pozostają 
nieobsadzone. 
W tej sytuacji losy absolutorium dla 
władz powiatu zależą od decyzji rad-
nych PO. 
Ostatnio jednak radny Zbigniew 
Smółko wystąpił z szeregów tej partii. 

Radny Skoczylas po głosowaniu w spra-
wie jego odwołania demonstracyjnie 
usiadł po stronie opozycji. W tej sytu-
acji o losach absolutorium może zde-
cydować postawa radnego Ireneusza 
Anatola.

Nieudolne rządy
Na pewno przeciw absolutorium głoso-
wać będzie opozycja.
 – Władze powiatu rządzą w sposób 
nieudolny, źle gospodarują fi nansami 
– stwierdza wiceprzewodniczący rady 
Józef Korulczyk. – Są możliwości wpro-
wadzenia działań oszczędnościowych, 
jednak tego się nie robi. A dla przykładu 
drogi powiatowe są w fatalnym stanie 
i przy tych rządach brak perspektyw na 
poprawę – stwierdza.

Marek Wasiluk

Józef Korulczyk, wiceprzewodniczący 
rady powiatu
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SPARINGIAZS PSW: Pragą Warszawa 9:1, Korona Łasz-czów 7:0, Praga Warszawa 2:1, 05.03 1.FC Katowice, 07.03 Zagłębiem Lublin, 09.03 Czwórka RadomOrlęta Radzyń Podlaski: Motor Lublin 0:1 , Lublinianka 1:1, Avia Świdnik 1:4, KS Dąbro-wica 3:1, Broń Radom 1:4, Orlęta Łuków 5:1, 09.03 Lewart Lubartów Podlasie Biała Podlaska: Motor Lublin 1:5, Czarni Węgrów 3:1, Podlasie II Biała Podla-ska 2:3, Lutnia Piszczac 3:3, Radomiak 1:4, Pogoń Siedlce 3:3, Pogoń II Siedlce 4:4, Dy-namo Brześć (ME) 2:2, Granit Nikaszewicze 1:3, 06.03 Volny Pinsk, 06.03 FK Smolevicze, 08.03 FK Słonim, 08.03 Aresnal Kijów (ME), 10.03 Dynamo BrześćLutnia Piszczac: Huragan Międzyrzec Pod-laski 4:3, Ruch Ryki 3:1, Orlęta Łuków 5:4, Podlasie Biała Podlaska 3:3, Niwa Łomazy 1:1, Orlęta Łuków 2:4, Pogoń II Siedlce 0:7, 9.03 Powiślak Końskowola, 16.03 TOP-54 Biała Podlaska (juniorzy).

piątek 20 czerwca

Aby wziąć udział w konkursie 
i mieć szansę na wygranie dwóch 
pojedynczych wejściówek do No-
veKino Merkury na fi lmy „Milion 
sposobów, jak zginąć na Zacho-
dzie” wystarczy wysłać SMS-
-ową odpowiedź na pytanie: Czy 
Szczerbatek, główny bohater opi-
sanego fi lmu pt. „Na skraju jutra” 

Bilet do kina „Merkury” dla Czytelnika
to smok? 
a) tak
b) nie
Wyślij SMS pod numer 7248 o tre-
ści tpkino.X gdzie (po kropce) 
w miejsce „X” należy wpisać od-
powiedź na pytanie. 
Koszt SMS-a 2,46 z VAT. Na 
SMS-y czekamy od 20 czerwca 

do 24 czerwca do godz. 15.59. 
Wygrywają dwie pierwsze 
osoby, które w najkrótszym cza-
sie odpowiedzą na pytanie po-
stawione powyżej. O wygranej 
poinformujemy telefonicznie. 
Wejściówki do zrealizowania 
25 czerwca.

Konkurs książkowy Wydawnictwa Św. Wojciech
rozwiązanie

W konkursie SMS-owym 
„Książka dla czytelnika”, 

w którym poprawna odpo-
wiedź to a) tak, laureatami 
konkursu zostali :  Robert 
Chmiel i Marzena Maksymiuk. 

Laureatom gratulujemy i za-
praszamy po odbiór nagrody 
do naszej redakcji.

Jak wytresować 
smoka 2

Hit w Kinie

MERKURY | BIAŁA PODLASKA

Kontynuacja wielkiego przeboju kina animowanego, w której po-
znamy dalsze przygody młodego Wikinga o imieniu Czkawka i jego 
udomowionego smoka Szczerbatka. Akcja rozgrywa się kilka lat 
później po wydarzeniach pierwszej części. Smocze wyścigi to nowy 
ulubionym sport Czkawki, Szczerbatka, Astrid oraz Sączysmarka, 
a cała osada z zapartym tchem śledzi losy zawodników startujących 
w tym wyścigu. Podczas jednej z takich zabaw uczestnicy odkry-
wają tajną, lodową jaskinię, która jest domem setek dzikich smoków 
oraz tajemniczego Smoczego Jeźdźca. Rozpoczyna się walka o po-
kój. Para głównych bohaterów, Czkawka i Szczerbatek, wyruszają 
w podróż; poznają nowe, nieznane dotąd światy.
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5:10 We dwoje (6/16) program rozrywkowy
6:30 Męski typ: Marek Kamiński 

(3/9) talk-show
7:00 Czerwony Orzeł (9/19) serial przygodowy
8:10 Sąd rodzinny: Pierścionek (128) 

serial fabularno-dokumentalny
9:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Martwy dziadek (602) serial 
fabularno-dokumentalny

10:10 Kobra: Oddział specjalny 11 
(6/12) serial sensacyjny

11:15 Mango telezakupy
12:50 Sąd rodzinny: Zdradzona na weselu 

(129) serial fabularno-dokumentalny
13:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Niespełniona miłość (603) serial 
fabularno-dokumentalny

14:50 Szpital (56) 
serial paradokumentalny

15:50 Brzydula (93) serial komediowy
16:25 Brzydula (94) serial komediowy
16:55 Lekarze (6/13) serial obyczajowy
18:00 Agenci NCIS 7 (13/24) 

serial sensacyjny
19:00 Bananowy doktor 4 (13/16) 

serial obyczajowy
20:00 Andre 

fi lm familijny, USA 1994
22:05 Biker Boyz 

fi lm sensacyjny, USA 2003
0:30 Stary, kocham cię 

komedia, USA 2009
2:40 Sekrety magii interaktywny 

program rozrywkowy
4:45 Druga strona medalu: Caroline 

Wozniacki (4/8) talk-show

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News 

program informacyjny
8:15 Świat według Kiepskich 

(144) serial komediowy
9:00 Malanowski i partnerzy (359) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (360) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(36) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (442) serial 

paradokumentalny
12:00 Pielęgniarki (17) serial 

paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (266) serial 

paradokumentalny
14:00 Miodowe lata (3) serial komediowy
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(37) serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:45 Dlaczego ja? (382) serial 

paradokumentalny
17:45 Trudne sprawy (336) serial 

paradokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Siatkówka mężczyzn: Liga Światowa 

mecz fazy grupowej: Polska – Brazylia
21:30 Niewidzialny fi lm sensacyjny, USA 2005
0:20 Pościg pod ostrzałem fi lm 

sensacyjny, Kanada 2006
2:20 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
7:45 ZUS dla ciebie program poradnikowy
7:55 Wakacje z Jedynką: iCarly 

(26) serial dla młodzieży
8:25 Wakacje z Jedynką: Big Time Rush: 

Niezły przekręt (3) serial dla młodzieży
8:55 Wakacje z Jedynką: Panda 

fi lm familijny, Chiny 2009
10:30 Druga szansa (7/13) serial obyczajowy
11:20 Atlantyda: Zaginiony ląd fi lm 

animowany, USA 2001
13:05 Natura w Jedynce: Wielkie 

migracje: Uczta albo głód (4-
ost.) serial przyrodniczy

14:05 Wszystko przed nami (7) 
serial obyczajowy

14:35 Wszystko przed nami (8) 
serial obyczajowy

15:10 Garbi – superbryka komedia 
przygodowa, USA 2005

17:00 Teleexpress
17:30 Dom nad rozlewiskiem 

(5/13) serial obyczajowy
18:25 Siła wyższa: Post uszlachetniający 

(8/13) serial komediowy
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:15 Piąty stadion: Męska agresja 

(121) serial komediowy
20:20 Studio Plaża
20:25 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 studio
20:50 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 mecz 
grupy E: Szwajcaria – Francja

23:25 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 
– Brazylia 2014 skróty meczów

23:45 Piłka nożna: Mistrzostwa 
Świata – Brazylia 2014 studio

23:50 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 
– Brazylia 2014 mecz grupy 
E: Honduras – Ekwador

2:25 Psy 2. Ostatnia krew fi lm 
sensacyjny, Polska 1994

4:10 Zagadkowa Jedynka 
program rozrywkowy

4:40 Zakończenie programu

5:55 Mikołajek: Kodeks drogowy 
(30) serial animowany

6:05 Mikołajek: Zastępstwo (31) 
serial animowany

6:30 Lokatorzy: Kredyt bez poręczeń 
(76) serial komediowy

7:00 M jak miłość (533) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:35 Pogoda
9:40 Pytanie na śniadanie magazyn
10:15 Pogoda
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn
10:50 Barwy szczęścia (1100) serial obycz.
11:30 Na dobre i na złe: Życie od 

nowa (310) serial obyczajowy
12:30 Familiada teleturniej
13:10 The Voice of Poland. Przesłuchania 

w ciemno. Mazowsze 
14:10 The Voice of Poland. Przesłuchania 

w ciemno. Lubelszczyzna 
15:10 Rodzinka.pl: Siła argumentu, 

argument siły (4) serial komediowy
15:45 Panorama
16:25 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 

– Brazylia 2014 skróty meczów
17:25 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 mecz 
grupy D: Włochy – Kostaryka

20:20 Rodzinka.pl: Czas na zmiany 
(103) serial komediowy

20:50 Rodzinka.pl: Wiek fi zyczny vs wiek 
mentalny (104) serial komediowy

21:20 Rodzinka.pl: Wakacje w Gdyni 
(105) serial komediowy

21:55 Dzięki Bogu już weekend 
program rozrywkowy

23:05 Kryminalne zagadki Las Vegas 
12 (18/22) serial kryminalny

23:55 Kryminalne zagadki Las Vegas 
12 (19/22) serial kryminalny

0:40 Piąty stadion: (121) serial komediowy
0:50 Wymyk dramat obyczajowy, Polska 2011
2:25 PitBull 3 (27) serial sensacyjny
3:25 Kryminalne zagadki Las Vegas 

12 (19/22) serial kryminalny
4:15 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Słowo życia – rozważanie Ewangelii dnia
8:20 Święty na każdy dzień: Wspomnienie 

bł. Benigny, dziewicy i męczennicy 
8:25 Apostoł Piotr – Ostatnia 

Wieczerza serial fabularny
10:00 Informacje dnia
10:15 Król Dawid (3) serial fabularny
11:00 Biblio Ojczyzno moja fi lm 

dokumentalny, Polska 2012
11:55 Słowo życia – rozważanie Ewangelii dnia
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w 

Leżajsku fi lm dokumentalny, Polska 2003
14:40 Złota Góra – park miniatur 

skalnych reportaż
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 

Koronką do Bożego Miłosierdzia
15:20 IV Pielgrzymka Jana Pawła II do 

Częstochowy 14-15 sierpnia 1991 
fi lm dokumentalny, Polska 2010

15:50 Pytasz i wiesz program religijny
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament program edukacyjny
16:40 Salezjańskie lato fi lm 

dokumentalny, Polska 2013
17:00 Z pamiętnika podróżnika: 

Indianie (3) reportaż
17:30 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych 

program edukacyjny
18:55 Przegląd katolickiego 

tygodnika ‹Niedziela›
19:00 Warto zauważyć... w mijającym 

tygodniu program publicystyczny
19:30 Program dla dzieci
19:45 Modlitwa z telef. udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna: Ks. prof. 

Paweł Bortkiewicz TChr
21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Droga do Paradise serial fabularny

6:00 Uwaga! magazyn reporterów
6:20 Mango telezakupy
7:25 Detektywi: Moja uczennica serial 

fabularno-dokumentalny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (215) serial 

paradokumentalny
12:10 Szpital (111) serial paradokumentalny
13:10 W-11 – Wydział Śledczy: Pętaki (1078) 

serial fabularno-dokumentalny
13:55 Ugotowani program 

kulinarno-rozrywkowy
14:55 Kuchenne rewolucje: Karczma 

Nałęczowska, Nałęczów 
program rozrywkowy

16:00 Rozmowy w toku: Szacun dla raperów 
z byłych PGR-ów! talk-show

17:00 Ukryta prawda (216) serial 
paradokumentalny

18:00 Szpital (112) 
serial paradokumentalny

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Lara Croft: Tomb Raider fi lm 

przygodowy, Niemcy/Japonia/
Wielka Brytania/USA 2001

22:10 W jak wendeta dramat sensacyjny, 
Niemcy/Wielka Brytania/USA 2005

0:55 Kuba Wojewódzki: Ryszard Kalisz i 
Robert Korzeniowski (4) talk-show

1:55 Uwaga! magazyn reporterów
2:10 Sekrety magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:30 Rozmowy w toku: talk-show
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Repertuar kinowy
biała podlaska

NoveKino Merkury
20-25.06, „Jak wytresować 
smoka 2”, USA, animowany, 
familijny, fantasy, przygodowy, 
(b/o), godz. 14:00, 18:00; 26.06, 
godz. 12:00, 16:00

20-25.06, „Jak wytresować 
smoka 2” 3D, USA, animowany, 
familijny, fantasy, przygodowy, 
(b/o), godz. 12:00, 16:00; 26.06, 
godz. 14:00

20-25.06, „X-Men: Prze-
szłość, która nadejdzie” 3D – 
USA, Wielka Brytania, akcja/
science-fiction (l. 12), godz. 
20:00; 26.06, godz. 18:00

26.06, Spotkanie fi lmowe: „Gdy 
budzą się demony”, Argentyna, 
Hiszpania, USA, biografi czny, 
dramat, wojenny, (l. 15), godz. 
20:15
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4:55 Szymon Majewski Show: Magdalena 
Schejbal i Marcin Meller (8/15) 
program rozrywkowy

6:00 Szymon Majewski Show: Halina 
Mlynkova i Michał Piela (9/15) 
program rozrywkowy

7:00 Mango telezakupy
9:05 Szeryf z Randado western, USA 1989
11:10 Czterej pancerni i pies 

(8/21) serial wojenny
12:15 Brzydula (91) serial komediowy
12:50 Brzydula (92) serial komediowy
13:20 Brzydula (93) serial komediowy
13:55 Brzydula (94) serial komediowy
14:30 Rodzina Addamsów czarna 

komedia, USA 1991
16:40 Grease musical, USA 1978
18:55 Kobra: Oddział specjalny 18 

(16-ost.) serial sensacyjny
20:00 Hity na niedzielę: Suma wszystkich 

strachów thriller, Niemcy/USA 2002
22:35 Revolution (19/20) serial SF
23:35 Czerwona Planeta fi lm SF, 

Australia/USA 2000
1:50 Sekrety magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:55 Druga strona medalu: Henryk 

Blida (5/8) talk-show
4:25 Druga strona medalu: Monika 

Palikot (6/8) talk-show

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News 

program informacyjny
8:00 Scooby-Doo i Brygada Detektywów 

(13/26) serial animowany
8:30 Jeźdźcy smoków (19) 

serial animowany
9:00 Dzwonnik z Notre Dame 2 fi lm 

animowany, USA 2002
10:30 I kto to mówi 2 

komedia, USA 1990
12:00 X-Men 2 

fi lm SF, Kanada/USA 2003
14:45 Zwierzak komedia, USA 2001
16:30 Miodowe lata (5) serial komediowy
17:05 Miodowe lata (6) serial komediowy
17:45 Nasz nowy dom (14) reality show
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Siatkówka mężczyzn: Liga Światowa 

mecz fazy grupowej: Polska – Brazylia
21:30 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

10 (219) serial kryminalny
22:30 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

10 (220) serial kryminalny
23:30 Brudne sprawy dramat 

kryminalny, USA 2005
1:35 Formuła 1: Grand Prix Austrii Formuła 1
3:35 Tajemnice losu program rozrywkowy

6:05 SpongeBob Kanciastoporty: Dyżurny/
Dżem meduzowy (7) serial animowany

6:30 My, wy, oni magazyn
7:00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
8:00 Tydzień magazyn rolniczy
8:25 Kung Fu Panda – legenda o niezwykłości: 

Żądło miłości (15) serial anim.
8:55 Ziarno program dla dzieci
9:35 Janosik: W obcej skórze 

(3/13) serial przygodowy
10:35 Nie ma jak Polska: Kujawsko-

pomorskie szlakiem fi lmu magazyn 
11:00 Biegajmy razem magazyn
11:15 Opole 2014 – przeżyjmy to jeszcze raz
11:55 Między ziemią a niebem magazyn
12:00 Anioł Pański
12:10 Między ziemią a niebem magazyn
12:50 Przystań: Anka (1/13) serial obyczajowy
13:50 BBC w Jedynce: Dzika Arabia: 

Piasek, wiatr i gwiazdy (1/3) fi lm 
dokumentalny, Wielka Brytania 2013

15:00 Appaloosa western, USA 1966
17:00 Teleexpress
17:30 Komisarz Alex: Zaginione starsze 

panie (10) serial kryminalny
18:20 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
18:55 Słodkie życie: Jak zdobyć 

dziewczynę (4) serial komediowy
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:15 Piąty stadion: (123) serial komediowy
20:25 Studio Plaża
20:30 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 

– Brazylia 2014 mecz grupy H: 
Korea Południowa – Algieria

23:20 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 
– Brazylia 2014 skróty meczów

23:35 Piłka nożna: Mistrzostwa 
Świata – Brazylia 2014 mecz 
grupy G: USA – Portugalia

2:25 Appaloosa western, USA 1966
4:10 Zakończenie programu

5:15 Słowo na niedzielę
5:30 Bliskie i groźne spotkania Steve’a 

(2/26) serial dokumentalny
6:05 Ostoja magazyn przyrodniczy
6:40 M jak miłość (1049) serial obyczajowy
7:40 M jak miłość (1050) serial obyczajowy
8:40 Zmiennicy: Ceny umowne 

(1/15) serial komediowy
9:50 Rodzinne oglądanie: Dzikie Indie: 

Tygrysia dżungla serial dokumentalny
10:45 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Pueblo cykl reportaży
11:20 Makłowicz w podróży: Zanzibar – 

Wodny świat magazyn kulinarny
11:55 Gwiazdy w południe: Drużyna 

marzeń komedia, USA 1989
14:00 Familiada teleturniej
14:40 Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. 

Marka Grechuty (2) koncert fi nałowy
15:45 Panorama
16:15 Pogoda
16:25 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 

– Brazylia 2014 skróty meczów
17:25 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 studio
17:50 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 mecz 
grupy H: Belgia – Rosja

20:25 Ekstrakt komedia 
kryminalna, USA 2009

22:05 Czas honoru 6: Prosty wybór 
(67) serial wojenny

23:10 Nagroda Grammy 2014: “Night 
in Calisia” Włodek Pawlik Trio 
& Randy Brecker koncert

0:20 Piąty stadion: Fatum (123) 
serial komediowy

0:30 Kocham kino na bis: 
Oda do radości fi lm 
obyczajowy, Polska 2005

2:35 Drużyna marzeń 
komedia, USA 1989

4:35 Zakończenie programu

8:00 Słowo życia – rozważanie Ewangelii dnia
8:05 Polski punkt widzenia 
8:30 Z Parlamentu Europejskiego 
9:00 Spotkanie z Magdą Buczek 
9:15 Przegląd Tygodnika Rodzin 

Katolickich ‹Źródło› 
9:20 Przegląd Tygodnika ‹Niedziela›
9:25 Jestem Gabriel serial fabularny
11:00 XVI Ogólnopolska Pielgrzymka 

Podwórkowych Kółek Różańcowych 
Dzieci na Jasną Górę transmisja

12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
Franciszkiem transmisja

12:30 Koronacja Koronami Papieskimi 
Obrazu Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Gliwicach transmisja

14:00 XVI Ogólnopolska Pielgrzymka 
Podwórkowych Kółek Różańcowych 
Dzieci na Jasną Górę transmisja

14:50 Słowo życia – rozważanie Ewangelii dnia
14:55 Święty na każdy dzień
15:00 Stare, dobre Fredreum reportaż
15:30 Z Benedyktem XVI rok po roku: Rok 

2010 fi lm dokumentalny, Włochy 2012
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Starożytne tajemnice Biblii: Wieża 

Babel – prawda czy mit? fi lm dok., USA
17:30 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:30 Jezus – Królestwo bez granic: Wesele 

w Kanie fi lm animowany, Włochy 1996
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna: Prof. Mirosław Piotrowski
21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Informacje dnia
21:40 Vatican Magazine
22:10 Jak My to widzimy 
22:40 Struktura czasu fi lm dok., USA 2007
23:45 Chcę żyć fi lm dok., Polska 2008

5:35 Uwaga! magazyn reporterów
5:50 Mango telezakupy
7:55 Maja w ogrodzie (25/50) 

magazyn ogrodniczy
8:25 Akademia ogrodnika (25/50) 

magazyn ogrodniczy
8:30 Dzień dobry TVN magazyn
11:00 Co za tydzień 

magazyn informacyjny
11:30 Dzieciaki (1/12) program rozrywkowy
12:00 Sama słodycz (2) serial obyczajowy
12:55 Prawo Agaty (3) serial obyczajowy
13:55 Astro Boy fi lm animowany, 

Hongkong/Japonia/USA 2009
15:50 Wyobraź sobie komedia 

fantasy, Niemcy/USA 2009
18:00 Ugotowani program 

kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Poszukiwany, poszukiwana 

komedia, Polska 1972
21:50 Uwikłana 

fi lm sensacyjny, USA 2008
23:55 Ocalić Grace (3) serial obyczajowy
0:55 Uwaga! magazyn reporterów
1:10 Sekrety magii interaktywny 

program rozrywkowy
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5:00 Szymon Majewski Show: Jan 
Nowicki i Lesław Żurek (6/15) 
program rozrywkowy

6:05 Szymon Majewski Show: 
Katarzyna Zielińska i Piotr Polk 
(7/15) program rozrywkowy

7:05 Mango telezakupy
9:10 Dwóch i pół 9 (21/24) serial komediowy
9:45 Dwóch i pół 9 (22/24) serial komediowy
10:20 Bananowy doktor 4 (13/16) 

serial obyczajowy
11:15 Złoty chłopak (8/13) serial kryminalny
12:15 Andre fi lm familijny, USA 1994
14:15 Pod osłoną nocy (2/16) 

serial kryminalny
15:15 Agenci NCIS 7 (13/24) serial sensacyjny
16:15 Czterej pancerni i pies 

(8/21) serial wojenny
17:20 Brzydula (87) serial komediowy
17:50 Brzydula (88) serial komediowy
18:25 Brzydula (89) serial komediowy
18:55 Brzydula (90) serial komediowy
19:30 Komediowa sobota: Rodzina 

Addamsów czarna komedia, USA 1991
21:40 Komediowa sobota: Stary, 

kocham cię komedia, USA 2009
23:50 Suma wszystkich strachów 

thriller, Niemcy/USA 2002
2:25 Sekrety magii interaktywny 

program rozrywkowy

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News 

program informacyjny
7:45 Jeźdźcy smoków (17) serial animowany
8:10 Jeźdźcy smoków (18) serial animowany
8:40 Scooby-Doo serial animowany
9:10 Scooby-Doo i Brygada Detektywów 

(11) serial animowany
9:40 Scooby-Doo i Brygada Detektywów 

(12) serial animowany
10:10 Ewa gotuje (180) magazyn kulinarny
10:45 Dzwonnik z Notre Dame 2 

fi lm animowany, USA 2002
12:15 Wyścig marzeń dramat 

biografi czny, USA 2005
14:30 I kto to mówi 2 komedia, USA 1990
16:15 13 posterunek (4) serial komediowy
16:45 13 posterunek (5) serial komediowy
17:15 Kabaretowa Ekstraklasa 

program rozrywkowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich 

(224) serial komediowy
20:10 X-Men 2 fi lm SF, Kanada/USA 2003
22:50 Kickboxer 2 fi lm sensacyjny, USA 1991
0:45 Droga bez powrotu 3: Zostawieni 

na śmierć horror, USA 2009
2:45 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:50 SpongeBob Kanciastoporty: Syrenamen 
i Skorupin/Pikle (6) serial animowany

6:20 Ekspres Miłosierdzia: Dzieci 
(2) cykl reportaży

6:50 Pełnosprawni magazyn dla niepełn.
7:10 Las bliżej nas: Wycinka drzew 

(52) serial dokumentalny
7:30 Rok w ogrodzie magazyn
7:50 Dzień dobry w sobotę magazyn
8:20 Naszaarmia.pl magazyn
8:50 Polskie drogi: Najspokojniejsze miejsce 

na świecie (3/11) serial wojenny
10:30 Natura w Jedynce: Dzika planeta. 

Uchatka. Życie to plaża fi lm dok.
10:55 Jak to działa?: Chemia – alchemia 
11:30 Okrasa łamie przepisy: W stołówce na 

warszawskiej Pradze magazyn kulinarny
12:05 Naturalnie zakręceni magazyn
12:50 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
13:35 Chichot losu: (2/13) serial obyczajowy
14:30 Opole 2014 – przeżyjmy to 

jeszcze raz program muzyczny
15:00 Dzieciak komediodramat, USA 2000
17:00 Teleexpress
17:30 Komisarz Alex: Dziedzictwo 

(9) serial kryminalny
18:35 Ojciec Mateusz 6: Adrenalina 

(80) serial kryminalny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Piąty stadion: (122) serial komediowy
20:20 Studio Plaża
20:25 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 mecz 
grupy G: Niemcy – Ghana

23:25 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 
– Brazylia 2014 skróty meczów

23:35 Psy 2. Ostatnia krew fi lm 
sensacyjny, Polska 1994

1:30 Uwikłany thriller, USA 2000
3:15 Mistrz dramat obyczajowy, 

Niemcy/Polska 2005
5:05 Zakończenie programu

5:50 Skarb sekretarza (6/9) serial komediowy
6:25 Skarb sekretarza (7/9) serial komediowy
7:00 M jak miłość (1048) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:25 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:25 Pogoda
9:30 Pytanie na śniadanie magazyn
10:00 Pogoda
10:05 Pytanie na śniadanie magazyn
10:30 Sztuka życia: magazyn poradnikowy
10:55 Czarne chmury: Szafot 

(1/10) serial przygodowy
12:00 Daleko od szosy: (1/7) serial obyczajowy
13:20 Bliskie i groźne spotkania Steve’a 

(2/26) serial dokumentalny
14:00 Familiada teleturniej
14:35 Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. 

Marka Grechuty (1) koncert fi nałowy
15:30 Słowo na niedzielę
15:45 Panorama
16:25 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 

– Brazylia 2014 skróty meczów
17:25 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 mecz 
grupy F: Argentyna – Iran

20:25 19. Festiwal Kabaretu w Koszalinie 
2013. Port lotniczy Koszalin: 
Otwarcie (1) program rozrywkowy

21:25 19. Festiwal Kabaretu w Koszalinie 
2013. Port lotniczy Koszalin: Wielka 
emigracja (2) program rozrywkowy

22:30 19. Festiwal Kabaretu w Koszalinie 
2013. Port lotniczy Koszalin: Pożegnania 
i powroty (3) program rozrywkowy

23:25 Piąty stadion: (122) serial komediowy
23:35 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 

– Brazylia 2014 mecz grupy F: 
Nigeria – Bośnia i Hercegowina

2:25 Ekstrakt komedia kryminalna, USA 2009
4:00 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Westerplatte młodych 

program edukacyjny
8:55 Słowo życia – rozważanie Ewangelii dnia
9:00 Akademia Teologii w praktyce 

program religijny
10:00 Informacje dnia
10:15 Myśląc Ojczyzna: Ks. prof. 

Paweł Bortkiewicz TChr
10:30 Święty na każdy dzień: Wspomnienie 

św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
10:35 Polski punkt widzenia 

program publicystyczny
11:00 Kropelka radości program dla dzieci
12:00 Transmisja uroczystości 

jubileuszowych z Rokitna transmisja
14:00 Opowieści z Królestwa Narnii 

fi lm animowany, Niemcy 1979
15:30 Powrót do Domu Ojca program religijny
16:00 Informacje dnia
16:10 Mocni w wierze: Krzyż – symbol 

zwycięstwa program religijny
16:40 Sanktuaria polskie program religijny
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd Katolickiego 

Tygodnika ‹Niedziela›
19:30 Spotkanie z Magdą Buczek 
19:45 Modlitwa z telef. udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Przegląd Tygodnika Rodzin 

Katolickich ‹Źródło› Prowadzi: 
prof. inż. Janusz Kawecki.

21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Franciszek Ksawery – misjonarz i 

święty fi lm dokumentalny, USA 2006
23:00 Maria Prean fi lm dok., Niemcy 2010

5:35 Uwaga! magazyn reporterów
5:50 Mango telezakupy
7:55 Kobieta na krańcu świata (7) 

serial dokumentalny
8:30 Dzień dobry TVN magazyn
11:00 Ugotowani program 

kulinarno-rozrywkowy
11:55 Project Runway (3/13) reality show
12:55 Efekt domina (2/8) serial 

dokumentalny
13:30 X Factor (3/14) program rozrywkowy
14:55 Top Gear 21 (3/7) magazyn 

motoryzacyjny
16:00 Sekrety chirurgii (2/13) reality show
17:00 Surowi rodzice (2/13) reality show
18:00 Kuchenne rewolucje 

program rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 P.S. Kocham Cię melodramat, USA 2007
22:30 Następne 48 godzin komedia 

sensacyjna, USA 1990
0:35 Lara Croft: Tomb Raider fi lm 

przygodowy, Niemcy/Japonia/
Wielka Brytania/USA 2001

2:40 Uwaga! magazyn reporterów
2:55 Sekrety magii interaktywny 

program rozrywkowy
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4:55 We dwoje (8/16) program rozrywkowy
6:15 W-11 – Wydział Śledczy: Młoda (1105) 

serial fabularno-dokumentalny
7:00 Czerwony Orzeł (11/19) serial przyg.
8:10 Sąd rodzinny: Przebudzenie wiosny 

(130) serial fabularno-dokumentalny
9:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Zamiana (604) serial fabularno-dok.
10:10 Kobra: Oddział specjalny 11 

(8/12) serial sensacyjny
11:15 Mango telezakupy
12:50 Sąd rodzinny: Już go nie kocham 

(131) serial fabularno-dokumentalny
13:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Przebity tatuaż (605) serial fabularno-dok.
14:50 Szpital (58) serial paradokumentalny
15:50 Brzydula (97) serial komediowy
16:25 Brzydula (98) serial komediowy
16:55 Lekarze (8/13) serial obyczajowy
18:00 Agenci NCIS 7 (15/24) serial sensacyjny
19:00 Bananowy doktor 4 (15/16) serial obycz.
20:00 Sensacyjny wtorek: John Q. 

dramat sensacyjny, USA 2002
22:25 Pamiętniki wampirów 3 

(14/22) serial grozy
23:30 Trzy królestwa dramat 

historyczny, Chiny 2008
2:30 Czterej pancerni i pies 

(8/21) serial wojenny
3:35 Sekrety magii program rozrywkowy

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News 

program informacyjny
8:15 Świat według Kiepskich (146) serial kom.
9:00 Malanowski i partnerzy (363) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (364) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(38) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (444) serial paradok.
12:00 Pielęgniarki (19) serial paradok.
13:00 Trudne sprawy (268) serial paradok.
14:00 Miodowe lata (5) serial komediowy
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(39) serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:45 Dlaczego ja? (384) serial paradok.
17:45 Trudne sprawy (338) serial paradok.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich (226) serial kom.
20:05 Biblia (2) serial religijny
22:00 Wyspa strachu thriller, USA 2009
0:05 Biały tygrys fi lm sensacyjny, 

Kanada/USA 1996
2:00 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:35 Supah Ninjas: (2) serial dla młodzieży
9:00 Big Time Rush: Bardzo niegrzeczny 

chłopiec (5) serial dla młodzieży
9:30 Awantura o Basię: (7/12) serial przyg.
10:10 Lew o imieniu Christian fi lm 

dokumentalny, Wielka Brytania 2009
11:10 Druga szansa (9/13) serial obyczajowy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Osobliwości mórz i oceanów: 

Przedsmak wyprawy (1) serial dok.
13:40 Wszystko przed nami (11) serial 
14:15 Wszystko przed nami (12) serial 
14:40 Wianki nad Wisłą
15:00 Wiadomości
15:15 Polskie wakacje cykl reportaży
15:30 Klan (2552) telenowela
15:55 MacGyver (13) serial sensacyjny
17:00 Teleexpress
17:20 Studio Plaża
17:30 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 mecz 
grupy D: Kostaryka – Anglia

20:10 Wiadomości
20:35 Sport
20:50 Piąty stadion: (125) serial komediowy
21:00 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 

– Brazylia 2014 skróty meczów
21:25 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata – 

Brazylia 2014 mecz grupy C: Grecja 
– Wybrzeże Kości Słoniowej

0:20 MacGyver (13) serial sensacyjny
1:15 Człowiek, który wiedział za mało 

komedia kryminalna, Niemcy/USA 1997
2:50 Notacje: Jan Karski. Moje młode 

lata cykl dokumentalny
3:00 Sąsiad na widelcu magazyn kulinarny
3:45 Zagadkowa Jedynka program rozr.
4:15 Zakończenie programu

6:00 Mikołajek: (34) serial animowany
6:15 Mikołajek: (35) serial animowany
6:35 Człowiek i Biblia reportaż
7:00 M jak miłość (535) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:35 Pogoda
9:40 Pytanie na śniadanie magazyn
10:15 Pogoda
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Barwy szczęścia (1102) serial obycz.
11:35 Na dobre i na złe: (312) serial obycz.
12:40 Familiada teleturniej
13:15 Na sygnale: Poród (3/26) serial 

fabularno-dokumentalny
13:45 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Kopalnia złota cykl reportaży
14:20 Szkoła życia: Oferta (3) serial 

fabularno-dokumentalny
15:10 Rodzinka.pl: (6) serial komediowy
15:40 Sabat czarownic: (5) cykl felietonów
15:45 Panorama
16:25 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 

– Brazylia 2014 skróty meczów
17:30 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 mecz 
grupy D: Włochy – Urugwaj

20:30 Zabójcze umysły 3 (48) serial krym.
21:15 Piąty stadion serial komediowy
21:20 Studio Plaża
21:25 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 mecz 
grupy C: Japonia – Kolumbia

0:25 Świat bez fi kcji: Kumbha Mela – 
największe hinduskie święto fi lm 
dokumentalny, Wielka Brytania 2012

1:20 Na linii strzału (35) serial sensacyjny
2:15 Kolejność uczuć dramat 

obyczajowy, Polska 1993
3:50 Wiadomości z drugiej ręki (18) serial
4:20 Wiadomości z drugiej ręki (19) serial
4:55 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Polski punkt widzenia 
8:40 Świadkowie cykl reportaży
9:10 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
9:15 Święty na każdy dzień
9:20 Święty Franciszek i brat Leon 

fabuloryzowany dokument, Włochy 2011
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
11:05 Mocni w wierze program religijny
11:35 Świat malowany stopami reportaż
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Poprzednik – opowieść o Janie 

Chrzcicielu spektakl teatralny
13:15 To nie był straszny sen reportaż
13:30 Temperament fl amenco – reportaż
14:00 Jak dmuchawce na wietrze 

fi lm obyczajowy, USA 2009
15:50 Pytasz i wiesz program religijny
16:00 Informacje dnia
16:10 Kalejdoskop młodych program religijny
16:40 Aktualności akademickie WSKSiM 
16:45 Matki dzieci niczyich fi lm 

dokumentalny, Polska 2009
17:00 Aromatyczne inspiracje 
17:20 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
17:30 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:30 Każdy maluch to potrafi  
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna: Felieton 

prof. Piotra Jaroszyńskiego
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Wybór Sary dramat 

obyczajowy, USA 2009
23:30 Stare, dobre Fredreum Reportaż

6:30 Uwaga! magazyn reporterów
6:50 Mango telezakupy
7:55 Detektywi: serial fabularno-dok.
8:30 W-11 – Wydział Śledczy: Dorotka (647) 

serial fabularno-dokumentalny
9:10 Rozmowy w toku: talk-show
10:10 Bitwa o dom (2/13) reality show
11:10 Dr House (2/22) serial obyczajowy
12:10 Szpital (113) serial paradokumentalny
13:10 Ukryta prawda (217) serial paradok.
14:10 W-11 – Wydział Śledczy: Szał (1071) 

serial fabularno-dokumentalny
14:55 Kuchenne rewolucje program rozr.
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (218) serial paradok.
18:00 Szpital (114) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 W-11 – Wydział Śledczy: Dużo do 

stracenia (1101) serial fabularno-dok.
20:50 Bezsenność thriller, USA 2002
23:15 Kuba Wojewódzki: Barbara Kurdej-

Szatan i Michał Materla (3) talk-show
0:15 Prawo Agaty (3) serial obyczajowy
1:15 Terminator: Kroniki Sary 

Connor (4) serial SF
2:15 Uwaga! magazyn reporterów
2:30 Sekrety magii program rozrywkowy
3:50 Rozmowy w toku: talk-show
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5:10 We dwoje (7/16) program rozrywkowy
6:30 Męski typ: (4/9) talk-show
7:00 Czerwony Orzeł (10/19) serial przyg.
8:10 Sąd rodzinny: Zdradzona na weselu 

(129) serial fabularno-dokumentalny
9:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Niespełniona miłość (603) serial 
fabularno-dokumentalny

10:10 Kobra: Oddział specjalny 11 
(7/12) serial sensacyjny

11:15 Mango telezakupy
12:50 Sąd rodzinny: Przebudzenie wiosny 

(130) serial fabularno-dokumentalny
13:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Zamiana (604) serial fabularno-dok.
14:50 Szpital (57) serial paradokumentalny
15:50 Brzydula (95) serial komediowy
16:25 Brzydula (96) serial komediowy
16:55 Lekarze (7/13) serial obyczajowy
18:00 Agenci NCIS 7 (14/24) serial sensacyjny
19:00 Bananowy doktor 4 (14/16) serial obycz.
20:00 Czerwona Planeta fi lm SF, 

Australia/USA 2000
22:15 Gra pozorów (1/10) serial kryminalny
23:15 John Q. dramat sensacyjny, USA 2002
1:40 Sekrety magii program rozrywkowy
3:45 Druga strona medalu: Anna 

Przybylska (7/8) talk-show
4:15 Druga strona medalu: Weronika 

Marczuk (8-ost.) talk-show

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News 
8:20 Świat według Kiepskich (145) serial kom.
9:00 Malanowski i partnerzy (361) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (362) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(37) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (443) serial paradok.
12:00 Pielęgniarki (18) serial paradok.
13:00 Trudne sprawy (267) serial paradok.
14:00 Miodowe lata (4) serial komediowy
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(38) serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:45 Dlaczego ja? (383) serial paradok.
17:45 Trudne sprawy (337) serial paradok.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich (225) serial kom.
20:00 Megahit: Patriota dramat 

historyczny, Niemcy/USA 2000
23:20 Funny Games thriller, Francja/

Niemcy/Włochy/USA/Wielka 
Brytania/Austria 2007

1:50 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:30 Supah Ninjas (1) serial dla młodzieży
8:55 Wakacje z Jedynką: Big Time Rush: 

Szkoła Rocqua (4) serial dla młodzieży
9:35 Awantura o Basię: (6/12) serial przyg.
10:10 Dzika Arabia: Piasek, wiatr i gwiazdy 

(1/3) fi lm dok., Wielka Brytania 2013
11:10 Druga szansa (8/13) serial obyczajowy
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:45 Natura w Jedynce: Lew o imieniu 

Christian fi lm dok., Wielka Brytania 2009
13:50 Wszystko przed nami (9) serial
14:25 Wszystko przed nami (10) serial
15:00 Wiadomości
15:20 Polskie wakacje: Pod Tatrami. 

Zakopane – miasto jazzu cykl reportaży
15:30 Klan (2551) telenowela
16:00 MacGyver: (12) serial sensacyjny
17:00 Teleexpress
17:20 Studio Plaża
17:25 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 mecz 
grupy B: Holandia – Chile

20:10 Wiadomości
20:35 Sport
20:50 Piąty stadion: (124) serial komediowy
21:00 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 

– Brazylia 2014 skróty meczów
21:25 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 mecz 
grupy A: Chorwacja – Meksyk

0:20 MacGyver: (12) serial sensacyjny
1:20 Rozmowa z człowiekiem z szafy 

dramat obyczajowy, Polska 1993
3:05 Notacje: Ida Haendel. Wierzę w 

reinkarnację cykl dokumentalny
3:20 Sąsiad na widelcu magazyn kulinarny
4:05 Zagadkowa Jedynka program rozr.
4:35 Zakończenie programu

6:00 Mikołajek: (32) serial animowany
6:15 Mikołajek: (33) serial animowany
6:35 Coś dla ciebie magazyn
7:00 M jak miłość (534) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:35 Pogoda
9:40 Pytanie na śniadanie magazyn
10:15 Pogoda
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Barwy szczęścia (1101) serial obycz.
11:35 Na dobre i na złe: (311) serial obycz.
12:35 Sabat czarownic: (7) cykl felietonów
12:45 Familiada teleturniej
13:15 Na sygnale: Ratujcie mojego tatę 

(2/26) serial fabularno-dokumentalny
13:45 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Bieda cykl reportaży
14:25 Szkoła życia: Casting (2) serial 

fabularno-dokumentalny
15:10 Rodzinka.pl: (5) serial komediowy
15:45 Panorama
16:25 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 

– Brazylia 2014 skróty meczów
17:25 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 

– Brazylia 2014 mecz grupy 
B: Australia – Hiszpania

20:25 14. Festiwal Kabaretowy w Koszalinie 
2008 – Autostrada do śmiechu

21:15 Piąty stadion: (124) serial komediowy
21:20 Studio Plaża
21:25 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 mecz 
grupy A: Kamerun – Brazylia

0:25 Czy świat oszalał?: Bałkański 
ekspres. Mołdawia – pomiędzy 
światami fi lm dok., Austria

1:30 Aida (9/13) serial komediowy
2:25 Bałkański ekspres. Mołdawia – 

pomiędzy światami fi lm dok., Austria
3:30 Wahadełko dramat psych., Polska 1981
4:35 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Trzeci Testament – św. Augustyn 

fi lm dokumentalny, Kanada 1974
9:10 Nie cały umrę w waszych sercach 

fi lm dokumentalny, Polska 2013
9:25 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
9:30 Vatican Magazine 
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc Ojczyzna: Felieton prof. 

Mirosława Piotrowskiego
11:35 Zofi a Czeska – błogosławiona na 

nasze czasy (3) serial dokumentalny
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Ojcostwo, polecam reportaż
12:50 Drogą ks. Bosco program religijny
13:15 Święty na każdy dzień
13:20 Koncert życzeń
14:10 Struktura czasu fi lm dok., USA 2007
15:10 Dar nadziei – historia Tony›ego 

Melendeza fi lm dokumentalny, USA 1999
15:50 Pytasz i wiesz program religijny
16:00 Informacje dnia
16:10 Wspomnienia z Wilna prof. 

Ryszarda Natusiewicza
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej 
16:50 Świadkowie cykl reportaży
17:20 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Reportaż dnia
18:00 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 

w parafi i Trójcy Świętej w Kobyłce 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Święty na każdy dzień
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Jak dmuchawce na wietrze 

fi lm obyczajowy, USA 2009
23:45 Na ból głowy, zęba, kaszel... reportaż

6:30 Uwaga! magazyn reporterów
6:50 Mango telezakupy
7:55 Detektywi: serial fabularno-dok.
8:30 W-11 – Wydział Śledczy: Na autostradzie 

(645) serial fabularno-dokumentalny
9:10 Rozmowy w toku: talk-show
10:10 Bitwa o dom (1/13) reality show
11:10 Dr House (1/22) serial obyczajowy
12:10 Szpital (112) serial paradokumentalny
13:10 Ukryta prawda (216) serial paradok.
14:10 W-11 – Wydział Śledczy: Chcą mnie 

zabić (646) serial fabularno-dok.
14:55 Kuchenne rewolucje program rozr.
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (217) serial paradok.
18:00 Szpital (113) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 W-11 – Wydział Śledczy: Szał (1071) 

serial fabularno-dokumentalny
20:50 Surowi rodzice (3/13) reality show
21:50 Sekrety chirurgii (3/13) reality show
22:50 Agenci NCIS: Los Angeles 

2 (48) serial sensacyjny
23:50 Kamufl aż 2 (11) serial sensacyjny
0:50 Co za tydzień magazyn informacyjny
1:25 Uwaga! magazyn reporterów
1:40 Sekrety magii program rozrywkowy
3:00 Rozmowy w toku: talk-show
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czwartek 26 czerwca

5:10 We dwoje (10/16) program rozrywkowy
6:30 Męski typ: (6/9) talk-show
7:00 Czerwony Orzeł (13/19) serial przyg.
8:10 Sąd rodzinny: Moje dziecko 

jest geniuszem (132) serial 
fabularno-dokumentalny

9:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 
Sekret opiekunki (606) serial 
fabularno-dokumentalny

10:10 Kobra: Oddział specjalny 11 
(10/12) serial sensacyjny

11:15 Mango telezakupy
12:50 Sąd rodzinny: Dlaczego nas 

nienawidzisz? (133) serial fabularno-dok.
13:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Żona pod podłogą (607) serial 
fabularno-dokumentalny

14:50 Szpital (60) serial paradokumentalny
15:50 Brzydula (101) serial komediowy
16:25 Brzydula (102) serial komediowy
16:55 Lekarze (10/13) serial obyczajowy
18:00 Agenci NCIS 7 (17/24) serial sensacyjny
19:00 Dr House 6 (1/22) serial obyczajowy
20:00 Komediowy czwartek: Grease 2 

komedia muzyczna, USA 1982
22:20 Wybrani (16/23) serial sensacyjny
23:20 Wieczór strachu: Cela 2 

horror, USA 2009
1:25 Sekrety magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:30 Druga strona medalu: Jolanta 

Szczypińska (1/8) talk-show
4:00 Druga strona medalu: Aleksander 

Gawronik (3/8) talk-show
4:30 Druga strona medalu: Otylia 

Jędrzejczak (4/8) talk-show

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

8:15 Świat według Kiepskich 
(148) serial komediowy

9:00 Malanowski i partnerzy (367) 
serial fabularno-dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy (368) 
serial fabularno-dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
(40) serial paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (446) serial paradok.
12:00 Pielęgniarki (21) serial paradok.
13:00 Trudne sprawy (270) serial paradok.
14:00 Miodowe lata (7) serial komediowy
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:45 Dlaczego ja? (386) serial paradok.
17:45 Trudne sprawy (340) serial paradok.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich 

(228) serial komediowy
20:00 Brzydka prawda komedia 

romantyczna, USA 2009
22:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 

Jorku 8 (169) serial kryminalny
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 

Jorku 8 (170) serial kryminalny
0:00 Kabaretowa Ekstraklasa 

program rozrywkowy
1:00 Zakończenie programu 

(przerwa techniczna)

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:25 Supah Ninjas: (4) serial dla młodzieży
8:55 Big Time Rush: (7) serial dla młodzieży
9:30 Awantura o Basię: (9/12) serial przyg.
10:10 Osobliwości mórz i oceanów: 

Similan (2) serial dokumentalny
11:10 Druga szansa (11/13) serial obyczajowy
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:25 Smaki polskie: Roladki i aromatyczny 

kurczak magazyn kulinarny
12:50 Osobliwości mórz i oceanów: Malpelo 

i Gorgona (3) serial dokumentalny
13:55 Wszystko przed nami (15) serial 
14:25 Wszystko przed nami (16) serial
15:00 Wiadomości
15:15 Polskie wakacje: Na Pomorzu 

(2) cykl reportaży
15:25 Klan (2554) telenowela
15:55 MacGyver serial sensacyjny
16:45 3. edycja Festiwalu Piosenki 

Ranczerskiej “Wilkowyjce”
17:00 Teleexpress
17:20 Studio Plaża
17:25 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 mecz 
grupy G: Portugalia – Ghana

20:10 Wiadomości
20:40 Sport
20:44 Rajd Polski rajdy
20:55 Piąty stadion: (127) serial komediowy
21:00 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 

– Brazylia 2014 skróty meczów
21:20 Program sportowy
21:25 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 mecz 
grupy H: Algieria – Rosja

0:20 MacGyver serial sensacyjny
1:20 Szczęśliwy człowiek dramat 

obyczajowy, Polska 2000
3:00 Notacje: Zdzisław Tranda. Holenderski 

paszport cykl dokumentalny
3:10 Pogotowie rachunkowe (1) reality show
3:55 Zagadkowa Jedynka program rozr.
4:25 Zakończenie programu

5:50 Mikołajek: (38) serial animowany
6:05 Mikołajek: (39) serial animowany
6:25 Lokatorzy: Dziecinne marzenia 

(77) serial komediowy
7:00 M jak miłość (537) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:35 Pogoda
9:40 Pytanie na śniadanie magazyn
10:15 Pogoda
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Barwy szczęścia (1104) 

serial obyczajowy
11:35 Na dobre i na złe: Psia mama 

(314) serial obyczajowy
12:40 Familiada teleturniej
13:15 Na sygnale: Pierwszy dyżur (5/26) 

serial fabularno-dokumentalny
13:45 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Statek cykl reportaży
14:20 Szkoła życia: Powołanie (5) serial 

fabularno-dokumentalny
15:05 Rodzinka.pl: Święta, święta i po 

świętach (8) serial komediowy
15:40 Sabat czarownic: Wzgórze 

zamkowe (10) cykl felietonów
15:45 Panorama
16:25 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 

– Brazylia 2014 skróty meczów
17:25 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 mecz 
grupy G: USA – Niemcy

20:25 8. Płocka Noc Kabaretowa. Kabaretowe 
Igrzyska 2014 program rozrywkowy

21:15 Piąty stadion serial komediowy
21:20 Studio Plaża
21:25 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 

– Brazylia 2014 mecz grupy H: 
Korea Południowa – Belgia

0:25 Modelka na medal 
komedia, USA 2000

2:05 Bar pod młynkiem fi lm 
obyczajowy, Polska 2004

3:35 Kryminalne zagadki Las Vegas 
12 (20/22) serial kryminalny

4:30 Art Noc: Izrael – live koncert
5:20 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Polski punkt widzenia 
8:40 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
8:45 Przygody Mobilków: (20) serial anim.
9:00 Na zdrowie magazyn poradnikowy
9:20 Kruszynka fi lm dok., Polska 2013
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Felieton
11:35 Prorok mediów masowych – 

błogosławiony ks. Jakub Alberione
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy magazyn reporterów
13:20 Różaniec Święty – modlitwa 

Jana Pawła II reportaż
13:50 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Sekrety komediodramat, USA 2006
15:30 Lusaka – City of Hope fi lm 

dokumentalny, Polska 2010
15:35 Przegląd tygodnika «Niedziela»
15:40 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
15:45 Święty na każdy dzień
15:50 Pytasz i wiesz program religijny
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę i 

świat program rozrywkowy
16:45 25-lecie Centrum Ochotników Krzyża 

fi lm dokumentalny, Polska 2012
17:15 Święty na każdy dzień
17:20 Dobra wiara, dobre tricki fi lm 

dokumentalny, Polska 2011
17:30 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Czy znacie taki zawód?: Optyk 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski: Felieton pos. 

Antoniego Macierewicza 
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Król Dawid (4) serial biografi czny 
22:45 Elvis fi lm dokumentalny, Polska 2011

6:30 Uwaga! magazyn reporterów
6:50 Mango telezakupy
7:55 Detektywi: Joasia serial 

fabularno-dokumentalny
8:30 W-11 – Wydział Śledczy: Gniew (649) 

serial fabularno-dokumentalny
9:10 Rozmowy w toku: talk-show
10:10 Bitwa o dom (4/13) reality show
11:10 Dr House (4/22) serial obyczajowy
12:10 Szpital (115) serial paradokumentalny
13:10 Ukryta prawda (219) serial 

paradokumentalny
14:10 W-11 – Wydział Śledczy: Oszustka 

(1106) serial fabularno-dokumentalny
14:55 Kuchenne rewolucje 

program rozrywkowy
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (220) serial 

paradokumentalny
18:00 Szpital (116) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 W-11 – Wydział Śledczy: Porywacze 

(1110) serial fabularno-dokumentalny
20:50 Kuchenne rewolucje 

program rozrywkowy
21:50 Kawaler 

komedia, USA 1999
23:55 Tożsamość szpiega (4) serial 

sensacyjno-komediowy
0:55 Uwaga! magazyn reporterów
1:10 Sekrety magii interaktywny 

program rozrywkowy
2:30 Rozmowy w toku: talk-show
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środa 25 czerwca

5:10 We dwoje (9/16) program rozrywkowy
6:30 Męski typ: Artur Boruc (5/9) talk-show
7:00 Czerwony Orzeł (12/19) 

serial przygodowy
8:10 Sąd rodzinny: Już go nie kocham (131) 

serial fabularno-dokumentalny
9:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Przebity tatuaż (605) serial 
fabularno-dokumentalny

10:10 Kobra: Oddział specjalny 11 
(9/12) serial sensacyjny

11:15 Mango telezakupy
12:50 Sąd rodzinny: Moje dziecko 

jest geniuszem (132) serial 
fabularno-dokumentalny

13:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 
Sekret opiekunki (606) serial 
fabularno-dokumentalny

14:50 Szpital (59) serial paradokumentalny
15:50 Brzydula (99) serial komediowy
16:25 Brzydula (100) serial komediowy
16:55 Lekarze (9/13) serial obyczajowy
18:00 Agenci NCIS 7 (16/24) 

serial sensacyjny
19:00 Bananowy doktor 4 (16-

ost.) serial obyczajowy
20:00 Dobre kino: Trzy królestwa 

dramat historyczny, Chiny 2008
23:05 Kamufl aż (9/11) 

serial sensacyjny
0:00 Narzeczona dla geniusza komedia 

romantyczna, USA 1994
2:05 Bogaci bankruci (2/15) 

serial komediowy
2:45 Sekrety magii interaktywny 

program rozrywkowy

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News 

program informacyjny
8:20 Świat według Kiepskich 

(147) serial komediowy
9:00 Malanowski i partnerzy (365) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (366) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(39) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (445) serial paradok.
12:00 Pielęgniarki (20) serial paradok.
13:00 Trudne sprawy (269) serial paradok.
14:00 Miodowe lata (6) serial komediowy
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(40) serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:45 Dlaczego ja? (385) serial 

paradokumentalny
17:45 Trudne sprawy (339) serial 

paradokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich 

(227) serial komediowy
20:00 Świat według Kiepskich 

(269) serial komediowy
20:35 American Pie komedia, USA 1999
22:35 Szkoła uwodzenia 3 

komediodramat, USA 2004
0:30 D.E.B.S. komedia szpiegowska, USA 2004
2:30 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:09 Polityka przy kawie
8:25 Supah Ninjas: (3) serial dla młodzieży
8:55 Big Time Rush: (6) serial dla młodzieży
9:30 Awantura o Basię: (8/12) serial przyg.
10:10 Natura w Jedynce: Osobliwości 

mórz i oceanów: Przedsmak 
wyprawy (1) serial dokumentalny

11:10 Druga szansa (10/13) serial obyczajowy
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:25 Wianki nad Wisłą
12:45 Natura w Jedynce: Osobliwości mórz 

i oceanów: Similan (2) serial dok.
13:50 Wszystko przed nami (13) serial
14:25 Wszystko przed nami (14) serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Polskie wakacje cykl reportaży
15:30 Klan (2553) telenowela
15:55 MacGyver (14) serial sensacyjny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Studio Plaża
17:25 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 

– Brazylia 2014 mecz grupy F: 
Bośnia i Hercegowina – Iran

20:10 Wiadomości
20:35 Sport
20:44 Rajd Polski rajdy
20:45 Marcin Gortat Camp 2014 felieton
20:55 Piąty stadion: (126) serial komediowy
21:00 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 

– Brazylia 2014 skróty meczów
21:25 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 mecz 
grupy E: Ekwador – Francja

0:20 Człowiek, który wiedział za mało 
komedia kryminalna, Niemcy/USA 1997

2:05 MacGyver (14) serial sensacyjny
3:05 Mroczny handel częściami ciała 

fi lm dokumentalny, Francja 2012
4:05 Notacje: Jan Świdziński. Spór o 

istnienie sztuki cykl dokumentalny
4:20 Sąsiad na widelcu magazyn kulinarny
5:05 Zakończenie programu

5:50 Mikołajek: Szkoła geniuszy 
(36) serial animowany

6:00 Mikołajek: Bum (37) serial animowany
6:20 Gdzie zabawki tamtych lat dokument 

fabularyzowany, Polska 2007
7:00 M jak miłość (536) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:35 Pogoda
9:40 Pytanie na śniadanie magazyn
10:15 Pogoda
10:20 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Barwy szczęścia (1103) 

serial obyczajowy
11:35 Na dobre i na złe: Pożar w 

klinice (313) serial obyczajowy
12:40 Familiada teleturniej
13:15 Na sygnale: Oświadczyny (4/26) 

serial fabularno-dokumentalny
13:45 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Kabokle cykl reportaży
14:25 Szkoła życia: Ostatnia dziewica (4) 

serial fabularno-dokumentalny
15:10 Rodzinka.pl: Jedna kobieta, czterech 

facetów (7) serial komediowy
15:40 Sabat czarownic: Pacanów 

(1) cykl felietonów
15:45 Panorama
16:25 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 

– Brazylia 2014 skróty meczów
17:25 Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata – Brazylia 2014 mecz 
grupy F: Nigeria – Argentyna

20:25 12. Mazurska Noc Kabaretowa 
Mrągowo 2010 – Tropiciele talentów (2) 

21:15 Piąty stadion serial komediowy
21:20 Studio Plaża
21:25 Piłka nożna: Mistrzostwa Świata 

– Brazylia 2014 mecz grupy E: 
Honduras – Szwajcaria

0:20 Dr House 8 (161) serial obyczajowy
1:15 Królowa Wersalu fi lm dok., Dania 2012
2:25 Nowa: Porachunki (5/13) serial krym.
3:20 14. Festiwal Kabaretowy w Koszalinie 

2008 – Autostrada do śmiechu 
4:20 Dr House 8 (161) serial obyczajowy
5:05 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Polski punkt widzenia 
8:40 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
8:45 Każdy maluch to potrafi  
9:00 Kalejdoskop młodych program religijny
9:30 Aktualności akademickie WSKSiM 

w Toruniu program informacyjny
9:35 Aromatyczne inspiracje 
9:55 Święty na każdy dzień
10:00 Audiencja generalna Ojca Świętego 

Franciszka transmisja z Watykanu
11:15 Święty na każdy dzień
11:25 Myśląc Ojczyzna: Felieton 

prof. Piotra Jaroszyńskiego
11:35 Proboszcz w kapeluszu fi lm 

dokumentalny, Polska 2009
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 100 dni w celi śmierci a całe życie 

dla Polski – Ryszard Kaczorowski 
fi lm dokumentalny, Polska 2005

13:25 Młodość to szansa na świętość reportaż
13:50 Święty na każdy dzień
13:55 Kabwe fi lm dokumentalny, Polska 2010
14:00 Wybór Sary dramat obycz., USA 2009
15:30 Syria – Syryjska mozaika fi lm 

dokumentalny, Polska 2008
15:50 Pytasz i wiesz program religijny
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie magazyn poradnikowy
16:30 Bioetyczny detektyw (16) serial dok.
16:50 Święty na każdy dzień
17:00 Po stronie prawdy magazyn reporterów
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków: (20) serial anim.
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Kanonizacja Jana Pawła 

II. I co dalej...? felieton
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Sekrety komediodramat, USA 2006
23:30 Kazachstańska Królowa Pokoju fi lm dok.

6:30 Uwaga! magazyn reporterów
6:50 Mango telezakupy
7:55 Detektywi: Rocznica serial 

fabularno-dokumentalny
8:30 W-11 – Wydział Śledczy: 

Śmiertelny upadek (648) serial 
fabularno-dokumentalny

9:10 Rozmowy w toku: Elektroniczne gadżety 
kontra żywe kobiety talk-show

10:10 Bitwa o dom (3/13) reality show
11:10 Dr House (3/22) serial obyczajowy
12:10 Szpital (114) serial paradokumentalny
13:10 Ukryta prawda (218) serial 

paradokumentalny
14:10 W-11 – Wydział Śledczy: 

Dużo do stracenia (1101) serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Kuchenne rewolucje 
program rozrywkowy

16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (219) serial 

paradokumentalny
18:00 Szpital (115) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 W-11 – Wydział Śledczy: Oszustka 

(1106) serial fabularno-dokumentalny
20:50 Poszukiwany fi lm sensacyjny, USA 1997
22:55 Zabójca znad Green River (2-ost.) 

dramat kryminalny, USA 2008
0:50 Uwaga! magazyn reporterów
1:05 Sekrety magii interaktywny 

program rozrywkowy
2:25 Rozmowy w toku: talk-show
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Prezes NIK-u udaje Hamleta
zielona wyspa czy ruchome piaski

knajpie, mimo że NIK na ulicy Filtro-
wej posiada gigantyczne gmaszysko. 
Z pewnością prezydent USA R.Nixon 
mógłby pozazdrościć premierowi D.Tu-
skowi, jak w Polsce media, politycy 
i opinia publiczna łagodnie traktują 
ową gigantyczną aferę. Rozmowa pry-
watna, w dodatku przy kotlecie pewnie 
publicznych pieniądzach i tzw. nie-
prawidłowościach i domniemaniach 
jednego z najbardziej „tłustych misiów” 
w III RP z szefem najważniejszej insty-
tucji kontrolnej w państwie NIK to 
absolutne kuriozum w skali świato-
wej. Wydaje się, że kolejny odcinek 
słuchowiska z guru biznesu nad Wisłą, 
właściciel Kulczyk-Holding z prezesem 
NIK-u K.Kwiatkowskim pobije wszelkie 
rekordy oglądalności i znacząco pod-
niesie poziom czytelnictwa w Polsce. 

Janusz Szewczak
Główny ekonomista SKOK

r Jan Kulczyk czołowy polski 
przedsiębiorca to najważniej-
szy element polskiego układu 
zamkniętego polityczno-

-gospodarczego ostatniego 25-lecia, 
nic dziwnego, że władza może się 
panicznie bać jego rewelacji. Mimo 
proszonego obiadku na koszt naszego 
oligarchy prezes NIK-u K.Kwiatkow-
ski, który spotkał się z dr J.Kulczykiem 
natychmiast po powrocie z Danii, 
próbuje robić za Hamleta. Właśnie 
złożył doniesienie do ABW, w spra-
wie domniemań dotyczących pewnych 
nieprawidłowości, które padły na spo-
tkaniu z J.Kulczykiem w prywatnej 

 partnerem strony gospodarka są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

O ile je usłyszymy.  Czego mogły 
dotyczyć wątpliwości, obawy i nie-
prawidłowości, którymi dr J. Kulczyk 
podzielił się z prezesem K. Kwiat-
kowskim z NIK-u. Przecież ostatnio J. 
Kulczyk z wielkim sukcesem wynego-
cjował w MSP przejęcie chemicznego 
giganta – firmy CIECH. Kupił go nie-
zbyt drogo, bo zaledwie za 800 mln zł, 
firmę która posiada 30 innych spółek 
i ma roczne przychody rzędu ok. 4 mld 
zł. Wydaje się więc, że nie przepłacił, 
a jednak chciał się na coś poskarżyć. 
A może właściciel Kulczyk – Holding 
dostrzegł inne niebezpieczne i szko-
dliwe działania na polskim rynku 
chemicznym w sferze przejęć i prywa-
tyzacji? Nie należy bowiem sądzić, że 
po latach postanowił opowiedzieć pre-
zesowi NIK-u o prawdziwych kulisach 

prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej, 
Grupy G-8, Browaru Poznańskiego czy 
Warty. A może podobnie jak większość 
nagranych na taśmie hańby zatroska-
nych o dobro państwa i losy rządzącej 
partii chciał o czymś ostrzec wybrań-
ców narodu? Jak twierdzi dr J. Kulczyk 
„duże pieniądze lubią spokój i wielką 
ciszę”, a ta dewiza tym razem może się 
nie ziścić. Wiadomo też, że czołowy pol-
ski biznesman nie siada do stołu z byle 
kim i jak sam twierdzi „nie proponuje 
whisky temu, kto lubi koniak”. Ostatnio 
w ramach Katowickiego Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego dr J. Kulczyk 
pouczał Polaków, że „nasze przywiąza-
nie do języka i kultury obciąża Europę”. 
Może tę właśnie złotą myśl chciał prze-
kazać szefowi NIK-u tyle, że niestety 
nie posłużył się językiem migowym. 

Aż strach pomyśleć, co musi być na 
taśmach rządowego słuchowiska, 
a właściwie podsłuchowiska choćby ze 
spotkania dr J. Kulczyka z prawą ręką 
premiera D. Tuska min. P. Grasiem, 
który nie lubi się bawić w subtelności, 
co przyznał sam MSW B. Sienkiewicz, 
skoro tak bardzo wystraszył się szef, 
podobno niezależnej instytucji czyli 
NIK-u. Nerwowość i panika w rządo-
wych kręgach urosła już do takich 
rozmiarów, że v-ce premier tego rządu 
J. Piechociński z PSL obiecuje nieka-
ralność nagraniowców, byle tylko 
zwrócili nagrane taśmy do Prokura-
tora Generalnego. Najwyraźniej jest się 
czego bać, a pole do szantażu najważ-
niejszych osób w nawet teoretycznie 
istniejącym państwie polskim urosła 
do gigantycznych rozmiarów. Trzęsą się 
już nawet najtłustsze misie, ale mogą 
machnąć łapą i pokazać pazury.

RATUNEK DLA SITWY
ZA PUBLICZNE PIENIĄDZE
Rynsztokowy język, targowanie stanowiskami w rządzie i zapisami w ustawach, narzekanie na słabość państwa 

oraz totalna krytyka sztandarowego projektu inwestycyjnego obecnego rządu – taki obraz wyłania się z ujawnionej 

rozmowy szefa NBP Marka Belki z ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem. Ważne jest ratowanie rządzącej ekipy. 

A polska gospodarka? Ta nikogo nie interesuje! 

polska

Rozmowa odbyła się w lipcu ubiegłego 
roku w warszawskiej restauracji „Sowa 
i Przyjaciele” Jej treść ujawnił tygodnik 
„Wprost” udostępniając nagranie kon-
wersacji. Kto dokonał tego nagrania nie 
wiadomo, ale ma ono na tyle dobrą ja-
kość, że bez problemów można rozpo-
znać Marka Belkę, prezesa NBP, Bar-
tłomieja Sienkiewicza, ministra spraw 
wewnętrznych i Sławomira Cytryckiego, 
szefa gabinetu NBP. Panowie najpierw 
wymieniają uwagi o alkoholach, o Am-
ber Gold i ostrzeżeniach jakie premier 
dostał od Marka Belki, że jest to pi-
ramida fi nansowa na wiele miesięcy 
przed upadkiem spółki i wreszcie prze-
chodzą na „ty”, a właściwie na „starego 
ch..”

Dodruk pieniędzy przed wyborami
Później zaczyna się konkretna dyskusja. 
Minister pyta prezesa banku central-
nego w jaki sposób bank mógłby przed 
wyborami dodrukować pieniędzy, żeby 
poprawić sytuację gospodarczą chociaż 
na chwilę, a co za tym idzie notowania 
Platformy Obywatelskiej. Marek Belka 

odpowiada, ze zgodnie z konstytucją te-
raz nie jest to możliwe, ale podpowiada 
jak zmienić prawo, żeby obejść konsty-
tucję. Jako warunek pomocy stawia usu-
nięcia ze stanowiska ówczesnego mini-
stra fi nansów Jacka Rostowskiego i po-
wołanie osoby, która sam wskaże.
Kolejnym tematem rozmowy są pro-
blemy NBP z przetargiem na bicie mo-
net. Dotychczas robiła to Mennica Pol-
ska, której właścicielem jest Zbigniew 
Jakubas, jeden z najbogatszych Pola-
ków. Marek Belka mówi, że Rostowski 
„zachował się jak cienias” nie dopro-
wadzając ostatecznie do likwidacji bicia 
monet groszowych. Sienkiewicz radzi 
jak negocjacje z Mennicą Polską można 
prowadzić. 

Trzeba bardziej okraść
 – (…) może trzeba mu powiedzieć, jak 
można go bardziej okraść. Może zrozu-
mie – mówi minister spraw wewnętrz-
nych. Po czym dodaje, że „Państwo pol-
skie istnieje teoretycznie. Praktycznie 
nie istnieje, dlatego że działa poszcze-
gólnymi swoimi fragmentami, nie rozu-
miejąc, że państwo jest całością. Tam, 
gdzie państwo działa jako całość, ma 

zdumiewającą skuteczność. Tylko ja-
koś nikt nie chce korzystać z tej…”
Później prezes NBP próbuje jeszcze 
przekonać ministra, że wystawiony 
wtedy na sprzedaż Bank Gospodarki 
Żywnościowej powinien zostać ku-
piony przez Polskie Inwestycje Rozwo-
jowe, bo jest zbyt ważnym elementem 
rynku fi nansowego i zbyt wiele banków 
już znajduje się w obcych rękach.
Minister nie zostawia jednak preze-
sowi żadnych złudzeń co do sztanda-
rowego projektu gospodarczego wła-
snego rządu.
 – Polskie Inwestycje Rozwojowe są, 
niestety, jak to się górnolotnie nazywa 
i bardzo eufemistycznie… Ich po prostu 
nie ma. „To ch…, dupa i kamieni kupa” – 
mówi Bartłomiej Sienkiewicz.

Tusk nie widzi problemu
Premier Donald Tusk bez mrugnięcia 
okiem stwierdził, że rozmowa Belki 
z Sienkiewiczem nie była żadnym pro-
blemem. No, może za dużo padało 
w niej przekleństw. Tymczasem – poza 
kluczową kwestią, związaną z łama-
niem Konstytucji – konszachty obu 
panów pokazują, jak w Polsce traktuje 

SKOMENTUJ NA:
tygodnikpodlaski.pl

się gospodarkę 
i bezpieczeństwo podat-
ników. Trzeba dodrukować pienię-
dzy, by ratować skompromitowaną wła-
dzę? To się dodrukuje! Los przeciętnych 
obywateli uczestników tej i innych rzą-
dowych biesiad najwyraźniej nie inte-
resuje.
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 partnerem rubryki są skok ubezpieczenia

BOHATEROWIE
PODLASKICH MURALI
„Żołnierze Wyklęci” czy – jak nazywają ich inni – „Żołnierze 
Niezłomni” to ci, którzy pozostali wierni do końca honorowi, Bogu 
i ojczyźnie. Nie tylko walczyli z komunistami. Zwalczali pospolity 
bandytyzm, udzielali zapomóg najbiedniejszym. Byli żołnierzami 
i reprezentantami Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
podlasie

Powiaty bialski i radzyński do 1944 roku 
znajdowały się w centralnej Polsce. Po 
1944 r. przez ten teren przemieszczały 
się oddziały z okręgów wschodnich Ar-
mii Krajowej. Głównie z terenów obec-
nej Białorusi. Walki żołnierzy polskich 
z komunistyczna władzą przez ponad 50 
lat w historiografi i komunistycznej były 
przedstawiane jako działania grup ban-
dyckich. Prawda jest inna.

Zabić, uwięzić lub zesłać do łagru
Po działaniach bojowych w ramach akcji 
„Burza” w lipcu 1944, struktury konspira-

cyjne ujawniały się jako gospodarze tych 
ziem. Pierwsze aresztowania nastąpiły 
w sierpniu 1944 roku. 14 sierpnia aresz-
towano część oficerów stanowiących 

skład Inspektoratu i dowództwo 9 Dywi-
zji Piechoty Armii Krajowej, z generałem 
Ludwikiem Bi	 nerem oraz Inspektorem 
Rejonowym pułkownikiem Stefanem 
Drewnowskim. Internowano kompanię 
z III batalionu 34 PP stacjonującą w bial-
skich koszarach przy ulicy Warszawskiej. 
Na przełomie października i listopada 
1944 roku aresztowaniami objęto cały te-
ren. Zatrzymanych wysyłano do łagrów 
w głębi Rosji. Jedyną winą aresztowa-
nych była przynależność do Armii Krajo-
wej i struktur Delegatury Rządu na Kraj. 
Nie zwracano uwagi na wiek aresztowa-
nych. Jerzy Golik swoje osiemnaste uro-
dziny obchodził w łagrze w Ostaszkowie. 

W tym czasie nowa władza pod osłoną 
bagnetów sowieckich zapełniała więzie-
nia ludźmi o innych poglądach. W historii 
naszych miast na stałe zapisały się miejsca 

czący około 1500 archiwaliów dotyczący 
trzech Rejonów : III , IV i V tworzących Po-
dobwód „ Bug” w Obwodzie Biała Podla-
ska. Większość dokumentów dotyczy roz-
liczeń fi nansowych, ponieważ każdy od-
dział prowadził własną księgowość!

Odpowiedzialność zbiorowa
Pamiętam rozmowę z pułkownikiem 
Wincentym Kwiecińskim – Prezesem III 
Zarządu WiN. Wspomniał o możliwości 
wydostania się z Polski kanałem przerzu-
towym do Szwecji. Odmówił ze względu 
na podległych sobie żołnierzy. W tym mo-
mencie zareagowała żona pułkownika: no 
i aresztowali ciebie. Ty siedziałeś, a mnie 
wyrzucono z mieszkania i pracy, zostałam 
bez środków do życia! 
W Białej Podlaskiej wyrzucono z Gimna-
zjum Kraszewskiego syna i córkę komen-
danta IV Rejonu i Podobwodu „Bug” – 
Władysława Jasińskiego. 
W Terespolu członek rejonu Jerzy Krynicz 

za odmowę zeznawania przeciwko Hen-
rykowi Wasilewskiemu (również z konspi-
racji) został skazany jako kryminalista. Ro-
dziny aresztowanych konspiratorów były 
objęte obserwacją, utrudniano im naukę, 
wyrzucano z pracy. Synowie skazanych 
i ujawniających się członków organizacji 
mieli zakaz uczenia się w szkołach ofi cer-
skich. W 1947 roku po wyborach do Sejmu 
zostaje podjęta decyzja o ujawnieniu. Nie 
wynikała ona z ogłoszenia amnestii przez 
reżim. Konrad Bartoszewski – szef sztabu 
okręgu lubelskiego stwierdził, iż podstawą 
tej decyzji była troska o żołnierzy. Ci, któ-
rzy nie ufali komunistom – walczyli do 
końca. Wielu z tych, którzy ujawnili się, 
wkrótce potem zostało aresztowanych. 
Amnestia nie oznaczała bowiem pojed-
nania czy zgody narodowej. Miała ona 
wskazać komunistom, kogo należało się 
pozbyć lub uwięzić.

Mirosław Barczyński
fot. ze zbiorów prywatnych

Kapitan. Leon Sołtysiak ps. „James” 
– pochodzi z Wielkopolski, w okresie okupacji niemiec-
kiej dowodził plutonem w Obwodzie Radzyń Podlaski 
i Łuków 35 pułku piechoty AK. Po wkroczeniu Sowietów 
pozostał w konspiracji i pełnił funkcję adiutanta komen-
danta Obwodu. Aresztowany 16 stycznia 1945 r. we Wrzo-
sowie i skierowany do obozu na terenie Związku Sowiec-
kiego. Uciekł z transportu kolejowego i po powrocie do 
powiatu radzyńskiego objął stanowisko komendanta ob-
wodu AK-WIN. Pełnił ją w okresie marzec 1945 – kwiecień 

1947. Pomysłodawca uderzenia na więzienie PUBP w Radzyniu Podlaskim. Ujawnił 
się w Warszawie w kwietniu 1947 r. Aresztowany w 1952 r., więziony m.in. na Zamku 
w Lublinie. Po wyjściu na wolność osiadł w Hrubieszowie.

Kapitan Jerzy Skoliniec ps. „Kruk” 
– ofi cer rezerwy piechoty .W 1939 roku walczył w Armii 
„Pomorze”. W konspiracji od 1940 roku w Kutnie, w 1942 
roku zagrożony aresztowaniem, został skierowany do In-
spektoratu „Radzyń” (Okręg Lublin) AK. Po wyparciu Niem-
ców pozostał w podziemiu. Nie dopuścił do rozbrojenia 
przez NKWD oddziałów 35 PP AK skoncentrowanych w la-
sach kąkolewnickich w ramach akcji „Burza”. Od lutego 
1945 do kwietnia 1947 r. dowodził oddziałem partyzanc-
kim. Brał udział w ataku na siedzibę PUBP w Radzyniu 

w Sylwestra 1946 r. Ujawnił się w 1947 r. w Lubartowie. Więziony w latach 1950 – 1956.

Ksiądz Lucjan Niedzielak ps. „Głóg” 
– proboszcz parafi i w Polskowoli. zamordowany 5 lutego 
1947 roku przez funkcjonariuszy UB. Kapłan trafi ł na pa-
rafi ę w Polskowoli w1943 roku. Był kapelanem oddziału 
OP 35 „Millera” Armii Krajowej w 1944 roku. Był silnie 
związany z miejscową siatką konspiracyjną. Po wypar-
ciu Niemców w 1944 roku kapelanem zainteresowała się 
„bezpieka”. Zanim zginął z rąk ubeków z radzyńskiego 
Urzędu Bezpieczeństwa, grożono mu i zastraszano, otrzy-
mywał też anonimy z pogróżkami. 5 lutego 1947 roku pro-

boszcz Niedzielak został zastrzelony za plebanijną stodołą. W dniu pogrzebu ka-
płana partyzanci pomścili jego śmierć, likwidując sprawcę zbrodni.

Sierżant Kazimierz Rogowski ps. „Szpak” 
– w konspiracji od 1940 roku (Okręg Polesie) ZWZ – 
AK, żołnierz 30 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, po 
rozbiciu i internowaniu pododdziałów dywizji powró-
cił nad Bug. W konspiracji WiN; żołnierz, a od 1946 
roku dowódca oddziału samoobrony V Rejonu Obwód 
Biała Podlaska. Później ukrywał się u siostry w Tere-
spolu (zostawił u niej fotografi e oddziału) lub na ko-
lonii Bokinka. Po ujawnieniu się został aresztowany – 
siedział do 1956 roku. 

Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość” 
– organizacja została założona 2 września 1945 roku na bazie rozwiązanej w sierp-
niu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. WiN zamierzał metodami walki politycznej 
nie dopuścić do zwycięstwa wyborczego komunistów. Pomimo deklaracji o cywil-
nym charakterze organizacji działały jej oddziały wojskowe. Wynikało to z terroru 
komunistycznego. Pierwszym prezesem Zarządu Głównego został pułkownik Jan 
Rzepecki – jeden z autorów koncepcji przejścia z walki zbrojnej na polityczną. 
Podstawą zmiany metody walki było niedopuszczenie do walki bratobójczej na 
terenach Polski i umożliwienie żołnierzom udziału w odbudowie kraju. Powiaty 
(obwody): bialski, łukowski i radzyński tworzyły Inspektorat Północ Okręgu Lubel-
skiego w Obszarze Centralnym WiN. Organizacja domagała się opuszczenia Polski 
przez okupanta sowieckiego i odrzucała kształt granicy wschodniej. Sprzeciwiała 
się także prześladowaniom Polaków przez Armię Czerwoną i dewastacji kraju.

kaźni: w Radzyniu Podlaskim – siedziba 
PUBP przy ulicy Warszawskiej (siedziba 
gestapo podczas okupacji); w Białej Pod-
laskiej – więzienie NKWD przy ulicy Arty-
leryjskiej (budynek nie istnieje, znajdował 
się naprzeciw Technikum Ekonomicz-
nego), siedziba PUBP przy ulicy Krótkiej 
i areszt Informacji Wojskowej przy ulicy 
Kopernika (dawny blok mieszkaniowy dla 
podofi cerów 34 PP) i więzienie przy ulicy 
Prostej. 
Trzeba pamiętać również o rejonach two-
rzenia jednostek II Armii, gdzie znajdują 
się dziesiątki bezimiennych grobów żoł-
nierzy konspiracji, którzy zgłosili się na 
ochotnika, byli wyłuskiwani z szeregów 
i mordowani (Uroczysko Baran pod Kąko-
lewnicą, Trzebieszów, Jurki). Dlatego nie 
można się dziwić, że lasy ponowne zapeł-
niały się ludźmi. 

Wyklęci strażnicy prawa
Historia walk oddziałów partyzanckich 
jest dość dobrze znana, w odróżnieniu 
od innych form działania struktur orga-

nizacyjnych. W raportach składanych 
przez starostów z Białej Podlaskiej i Ra-
dzynia zawsze pojawiała się informacja, 
że w terenie panuje spokój dzięki …or-
ganizacji podziemnej. Pod Tuczną – na 
przykład – rozstrzelano dwóch bandy-
tów za zamordowanie kobiety w wieku 
70 lat i jej wnuka. Wyrok wykonała sekcja 
z V Rejonu Obwód Biała Podlaska. Struk-
tury organizacyjne dzięki posiadanym 
środkom finansowym udzielały zapo-
móg najbiedniejszym, pokrywały koszty 
leczenia, zapewniały pomoc rodzinom 
aresztowanych żołnierzy. Wspomagały 
uczniów szkół średnich w formie uisz-
czenia należności za szkołę lub opłaty za 
bursę (internat).
W zbiorach Muzeum Południowego Pod-
lasia znajduje się zespół archiwalny li-
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krzyżówka  partnerem krzyżówki są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Margaret Silf

Druga strona chaosu. Jak 

Książka dla Czytelnika

przejść przez huragan zmian
Miałaś satysfakcjonująca pracę, a teraz jesteś 
bezrobotna? Zdobywałaś kolejne szczeble 
kariery, a teraz siedzisz w domu z maleńkim 
dzieckiem i nie potrafi sz odnaleźć się w tej 
nowej sytuacji? Twój dom jeszcze niedawno 
był pełen dzieci, a teraz wszystkie dorosły 
i wyfrunęły z rodzinnego gniazda? Goniłaś 
marzenia, a doświadczyłaś rozczarowania? 
Życie na różne sposoby wyrywa nas z wy-
godnego świata i wrzuca w chaos zmian. Bu-
rzy nasze dotychczasowe pewniki – potrafi  
osłabić nawet naszą wiarę. A jeśli ów „bała-
gan” potraktować nie jako coś, czego należy 
się obawiać, czego powinniśmy unikać, ale 
jako dar? Margaret Silf uważnie przygląda 
się chaosowi i  wewnętrznej przemianie, 
jaką może on nam przynieść. Patrzy na hu-
ragan zmian z perspektywy chrześcijańskiej. 
„Druga strona chaosu” dodaje odwagi, uczy 
ufać Bogu, kiedy życie wydaje się rozpadać. 

KONKURS KSIĄŻKOWY
Aby wziąć udział w konkursie i mieć szansę na 
wygranie książki „Druga strona chaosu. Jak 
przejść przez huragan zmian” – Margaret Silf, wystarczy wysłać SMS-ową odpowiedź na pytanie: Czy 
książka pt. „Druga strona chaosu. Jak przejść przez huragan zmian” dodaje odwagi i uczy ufać Bogu 
w trudnych sytuacjach życiowych?
a) Tak  b) Nie
Wyślij SMS pod numer 7248 o treści tpksiazka.X gdzie (po kropce) w miejsce „X” należy wpisać odpo-
wiedź na pytanie.
Koszt SMS-a 2,46 z VAT. Na SMS-y czekamy od 20 czerwca do 25 czerwca do godz. 15.59. Wygry-
wają trzy pierwsze osoby, które w najkrótszym czasie odpowiedzą na pytanie postawione powyżej. 
O wygranej poinformujemy telefonicznie.

meble
SPRZEDAM meble kuchenne, biały marmur, okap, 
stan idealny Tel. 513 432 479

MEBLE dębowe, kredens, stoły, krzesła, kanapa 
skórzana, zegary, wyprzedaż, Tel. 791 919 914

motoryzacja
MERCEDES C klasse 1995r 1.8bg sedan 3200 zł, Tel. 
514 224 204

VOLKSWAGEN Passat combi 1996 2000 b.g 4500 zł, 
Tel. 506 536 502

SPRZEDAM Volvo s 40 1997 r 19 td, Tel. 519 576 331

VOLKSWAGEN Passat combi 1991 1.9d. 1800 zł, Tel. 
603 376 572

nieruchomość wynajmę
WYNAJMĘ lokal na usługi 52,4m BP, Aleje 1000-lecia 
28A., Tel. 693 565 405

WYNAJMĘ mieszkanie dwa pokoje kuchnia łazienka 
Janów Podlaski Tel. 609 534 670

OFERUJĘ pokój do wynajęcia blisko AWF, IV LO, ZSZ nr 
1, Tel. 796 872 240

STANCJA, Tel. 518 377 890

nieruchomość sprzedam
SPRZEDAM dom 100m2 z dużym garażem na cięża-
rówkę w Milanówku 3 min na piechotę od PKP 490 000 
zł, Tel. 602 219 524

SPRZEDAM dom w Miedzyrzecu Podl. parterowy 
działka 800 m, Tel. 789 037 336

DOM jednorodzinny, budynek gospodarczy, duża 

działka – tanio sprzedam, M-c Podl. , Tel. 833 713 301

SPRZEDAM działkę Kijowiec, Tel. 606 118 698

SPRZEDAM dom w nowej technologii, Biała Podlaska, 
Tel. 669 613 331

DOM 140 mkw 1500 zł/mkw działka 750 mkw 100 tyś. 
zł, Biała Podlaska ul Wróblewskiego 11, Tel. 501 459 558 

odzież
GARNITURY KAAPPO Biała Podlaska Zamkowa. Taniej 
o 40% wybrane modele, Tel. 535 939 512

nauka

KURSY, SEMINARIA:
KOSZTY BUDOWY BUDYNKÓW 

ENERGOOSZCZĘDNYCH, 
TERMOWIZJA, DORADCA 

ENERGETYCZNY – NOWOŚĆ
TEL. 660 728 418
WWW.SEDPOL.COM.PL
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GARAZE BLASZANE
BRAMY GARAŻOWE, KOJCE

Producent 25 740 42 02, 81 440 64 69
509 038 426, 85 733 52 11

Dowóz, montaż gratis!
www.robstal.pl RATYRRAATTATTYYY
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POLGAZ GAZOL

ZAMAWIANIE
GAZU

TEL. BEZPŁATNY
800 378 220,

TEL. 83 343 20 87

19
30

KURSY 60 GODZ.
NA LICENCJĘ POŚREDNIKA LUB 

ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
 WYMÓG ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE

NOWOŚĆ, PROMOCJA 
TEL. 660 728 418
WWW.SEDPOL.COM.PL

19
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odzież
GARNITURY KAAPPO Biała Podlaska Zamkowa. Taniej 
o 40% wybrane modele, Tel. 535 939 512

praca podejmę
DOŚWIADCZONA pielęgniarka podejmie się opieki nad 
osobą starszą lub chorą. Tel. 509 721 905

praca zatrudnię

DO zbioru truskawek, Tel. 506 549 667

ZATRUDNIĘ do zbioru malin letnich wielkoowoco-
wych, bezkolcowych. Praca na akord, zakwaterowanie i 
wyżywienie, Tel. 664 366 193

PIELENIE warzyw blisko Białej, Tel. 512 192 083

rolnicze
 SPRZEDAM obornik bydlęcy, Tel.. 699 920 896

KUPIĘ kosa pługi 3 lub 2 Tel. 721 219 560

różne
SPRZEDAM kółko do przędzenia wełny zabytek stan 
b.d.b 150 zł, Tel. 500 201 821

SPRZEDAM ramki do uli i podkarmiaczki dla pszczół, 
Tel. 83 343 22 58

SPRZEDAM wagę gospodarczą Tel. 699 920 896

SPRZEDAM koło od żelaźniaka stan idealny zabytek 
150 zł tel. 699 920 896

MONTAŻOWNIA do opon używana włoska 1200 zł 
506536502 

usługi
POTRZEBUJESZ gotówki? Bezpieczna pożyczka, Tel. 
536 274 568

ODSZKODOWANIA dla osób poszkodowanych w wy-
padkach komunikacyjnych, w rolnictwie, przy pracy itp. 
Bez opłat wstępnych. Biała Podlaska, Tel. 512 997 664

ATRAKCYJNA pożyczka PROFI CREDIT Tel. 796 872 240

MOSKITIERY tanio, Tel. 603 806 939

zdrowie
SPECJALISTYCZNY Gabinet Ortopedyczny lek. med. 
Barbara Sak-Kaniewska USG stawo, iniekcje dostawowe 
Radzyn Podlaski, Tel. 604 428 473, 606 653 357

BADANIA komputerowe całego organizmu – lekarz, 
testy alergiczne dzieciom i dorosłym, odczulanie na-
tychmiast! www.med-kom.eu rejestracja 507 822 928

PROFESOR Medycyny Tybetańskiej z W-wy, lek. 
med. skuteczne leczenie, irydolog, rewelacyjne zioła z 
Tybetu. rejestracja 507 822 928

HEMOROIDY aparatem «Hemoron» bez bólu, 
skutecznie, nieoperacyjnie lek. med. I. Wysocka www.
med-kom.eu inf: 507 822 928

POZNAJ moc jagody Acai w produktach MONA VIE 
dystrybutor, Tel. 604 543 724

zwierzęta
SPRZEDAM byczki mieszańce 2-tyg., Tel. 783 086 285

SPRZEDAM jałówkę fenford 7 miesięcy na krowę 2000 
zl, Tel. 500 201 821ZATRUDNIĘ

KIEROWCĘ
KAT. C + E 

NA TRASY PO KRAJU
TEL. 605-303-420
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ZATRUDNIĘ w gosp. rolnym. Zapewniam mieszkanie i 
wyżywienie, Tel. 504 975 547

INSTRUKCJA DODAWANIA OGŁOSZEŃ
WWW.TYGODNIKPODLASKI.PL

„SPOŁEM” PSS 
W RADZYNIU PODLASKIM

OGŁASZA
w dniu 04.07.2014r. o godz. 9.00 

w biurze Spółdzielni przy ul. Warszawskiej 15

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż budynku murowanego przy ul. Międzyrzeckiej 82 

o powierzchni użytkowej 295 m2 
z prawem wieczystego użytkowania gruntu o pow. 3594 m2.

Cena wywoławcza 720 000 zł

Wadium w kwocie 5% ceny wywoławczej należny wpłacić w kasie 
Spółdzielni lub na rachunek bankowy do godz. 9.00 w dniu przetargu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje: tel. (83) 352-85-25, 352-81-89



d dawien dawna wyznaję zasadę 
integralności sportu młodzieżo-
wego i seniorskiego. Jeden bez 
drugiego istnieć nie może, albo 

inaczej sensu nie ma jego istnienie. Wresz-
cie doczekałem czasów, że środowisko 
bialskiej piłki nożnej szuka integralności. 

Integralnie
Piotr Frankowski
Kierownik działu sport

Chociaż i tak ma się zdecydowanie lepiej 
niż inne dyscypliny, bo młody adept pił-
karstwa ma możliwość gry w wieku 
juniorskim, a następnie seniorskim 
w swym mieście na wystraczającym 
poziomie sportowym. Brakowało jed-
nak wspólnej drogi dla pracy z młodzieżą 
i późniejszej seniorskiej części kariery. 
Dziś jesteśmy już po powstaniu Akade-
mii Piłkarskiej TOP-54. Trwają rozmowy 
nad konsolidacją całego piłkarstwa pod 

okiem dziennikarza

sztandarem miasta. Dokładnie o połą-
czeniu TOP-54, Jagiellończyka i Podlasia. 
Rozmowy inicjują władze miasta z pre-
zydentami Godlewskim i Czapskim na 
czele. Należy mieć nadzieję, że to zainte-
resowanie ma na celu dobro piłki nożnej, 
ratowanie upadającego Podlasia i Jagiel-
lończyka. Na którego funkcjonowanie 
miasto nie widzi środków. Klub mimo 
krótkiej historii działania już zasilił Pod-
lasie i TOP-54 masą zawodników i dalej 
trwa tam praca z młodzieżą mimo braku 
dotacji. Poczekamy zobaczy jak to inte-
growanie wyjdzie. 
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Superbike
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sporty motorowe

Fani motocyklowych wyścigów mu-
szą uzbroić się w cierpliwość. Zapo-
wiadana na 21-22 czerwca br. V edycja 

Pucharu Superbike została w ostat-
niej chwili odwołana przez organiza-
tora i odbędzie się na bialskim w dn. 5 
– 6 lipca.

Pucharu Superbike ostała ostat

MEMORIAŁ
KAZIMIERZA RYBAKA

Dwa medale Jowity

„Trójka” trzynasta
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Po raz pierwszy na obiektach bialskiej 
uczelni sportowej rozegrano Memo-
riał Kazimierza Rybaka. Kibice mogli 
podziwiać naprawdę dobrą siatkówkę, 
choć tylko w wykonaniu regionalnym. 
Turniej wygrała ekipa Absolwentów 
AWF, wyprzedzając Huragan Między-
rzec Podlaski, SPS 4CV Garwolin, UKS 
IFLO Kosmet Hurt Biała Podlaska, KS 
Zakład Karny Biała Podlaska i AZS AWF 
Biała Podlaska. 
MVP turnieju wybrano Patryka Brzo-
steka (Huragan). Najstarszym zawod-
nikiem był Maciej Mroziński (Absol-
wenci), najsympatyczniejszym zaś 
zawodnikiem turnieju okrzyknięto 
Krzysztofa Kisiela (SPS 4CV Garwolin).

ANNA BODASIŃSKA
ORGANIZATOR MEMORIAŁU
I Memoriał Kazimierza Rybaka był wspaniałą imprezą – 
hołdem złożonym wybitnej postaci bialskiego sportu. Za-
równo poziom sportowy, jak i organizacyjny był naprawdę 
wysoki. Chcielibyśmy, by Memoriał wpisał się na stałe w ka-
lendarz imprez uczelnianych. Marzy nam się uczestnictwo 
w zawodach drużyn grających na wyższym poziomie roz-
grywek. Pragnę w tym miejscu podziękować pani dziekan 
– prof. Krystynie Górniak i prof. Jerzemu Sadowskiemu 
za udostępnienie obiektów, na których rozgrywane były 

zawody, mgr Tadeuszowi Konarskiemu – sędziemu głów-
nemu za czuwanie nad przebiegiem Memoriału, dzieka-
nowi dr Marcinowi Bochenkowi, mgr Mariuszowi Lichocie 
oraz Grzegorzowi Piszczowi za pomoc przy organizacji, dr 
Stanisławowi Arasymowiczowi za ufundowanie pucharu, 
studentowi Bartłomiejowi Suchwierzowi za konferansjerkę, 
studentom specjalizacji instruktorskiej z piłki siatkowej 
i samorządowi studenckiemu WWFiS za wszelką pomoc, 
Radosławowi Kornilukowi za nagłośnienie imprezy, Wojt-
kowi Szuckiemu za przygotowanie dyplomów oraz wszyst-
kim fundatorom pucharów i nagród.

Uczestnicy Memoriału z wizytą na grobie 

Tak grano podczas memoriału
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Z dwoma medalami do domu wróciła 
Jowita Sieńczyk (Żak Biała Podlaska) – 
podopieczna Fundacji Stefczyka z olsz-
tyńskich Mistrzostw Polski Seniorów. Na-

sza młoda pływaczka była druga na dy-
stansie 200 metrów stylem zmiennym 
i trzecia na 400 metrów. W wyścigu na 
50 metrów stylem motylkowym zajęła je-
denaste miejsce, a na 50 metrów dowol-
nym była trzydziesta pierwsza.

Jowita tuż po udanym występie
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Starty potrafi ą być bardzo emocjonujące

sport szkolny

W Częstochowie odbył się fi nałowy 
turniej piłki ręcznej z cyklu „Szczypior-
niak na Orlikach 2014”. Wśród 16 naj-
lepszych drużyn w Polsce znaleźli się 
chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej. 
Ostatecznie bialscy uczniowie zajęli 13 

miejsce, wygrywając 3 z 7 rozegranych 
spotkań. Drużyna SP nr 3 Biała Podla-
ska wystąpiła w składzie: Jakub Polok, 
Daniel Kobyliński, Dawid Fic, Kacper 
Winnicki, Marcin Michalczuk, Mate-
usz Uss, Hubert Niedzielski, Filip Stań-
czyk, Eryk Saakjan, Dominik Słupski, 
Jakub Stroiński i Piotr Cielecki. Opie-
kun drużyny jest Mariusz Michalczuk.

Trzynasta ekipa w Polsce
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iv liga
28. kolejka
Sparta – Łada 3:3
Victoria – Ruch 4:1
Janowianka – Lewart 0:1
Lutnia – Roztocze 2:0
Hetman – Unia 1:0
Stal – Powiślak 0:3
Orlęta – Orion 2:3
Opolanin – Górnik II 1:1

1. Hetman 28 59 65-25
2. Lewart 28 58 59-21
3. Górnik II 28 57 62-38
4. Powiślak 28 53 54-26
5. Ruch 28 47 68-53
6. Opolanin 28 45 48-42
7. Orlęta 28 43 57-34
8. Victoria 28 43 55-48
9. Orion 28 43 43-41

10. Łada 28 40 49-31
11. Janowianka 28 34 39-47
12. Sparta 28 33 48-56
13. Lutnia 28 29 34-63
14. Roztocze 28 26 31-56
15. Stal 28 14 24-107
16. Unia 28 13 26-71

Piłkarski weekend EKIPA Z PISZCZACA 
CIĄGLE WALCZY

Sparta Rejowiec Fabryczny – Podlasie Biała Podlaska

1:8 (1:2)
Bramki: Głowacki 35 – Magier 10, Wiraszka 18, 90, 

Romaniuk 48, 75, 82, Sawtyruk 55, Różański 78

Podlasie: Baczewski – Szymański, Mirończuk, 

Konaszewski, Skrodziuk, Jarzynka (65 Różań-

ski), Leśniak, Wiraszka, Magier, Sawtyruk, Ro-

maniuk

Lutnia Piszczac – Roztocze Szczebrzeszyn 

2:0 (1:0)
Bramki: Tyrka 28, 74

Lutnia: Kijora – Rudnicki (85 D. Mielnik), Wę-

gorowski, Kurowski, Jaszczyński, Korzeniew-

ski (65 L. Strojek), Gromysz (89 J. Mielnik), Cy-

dejko, Artymiuk, Tyrka, Biegajło (80 M. Strojek)

na boisku  partnerem rubryki jest kasa stefczyka

Z naszych ekip na placu boju pozostała 
tylko piszczacka Lutnia, która ma ciągle 
realne szanse na utrzymanie się w IV lidze.

Puchar Polski na szczeblu LZPN

piłka nożna

Pożegnanie 
Lutnia Piszczac w ostatnim meczu IV ligi 
sezonu 2013-2014 zagra u siebie z Powi-
ślakiem Końskowola. Przeciwnik to wy-
magający, ale do ogrania. Wydaje się, że 
podopieczni trenera Michała Kwietnia 
poradzą sobie. Nasz typ: Wygrana Lutni.

Klasa okręgowa
LZS Dobryń – Bizon Jeleniec, Dwernicki 
Stoczek Łukowski – Victoria Parczew, 
GLKS Rokitno – Unia Żabików, Granica piłka nożna

W niedzielę podopieczni Michała 
Kwietnia za sprawą dwóch celnych 
trafi eń z rzutów karnych dwóch Da-
miana Tyrki, pokonali Roztocze Szcze-
brzeszyn. 
Goście po tym meczu mieli wiele pre-
tensji do pracy arbitra z Włodawy, Kac-
pra Czarnoty. Kierownik drużyny gości 
odgrażał się złożeniem ofi cjalnego pro-
testu, gdyż – jego zdaniem – sędzia był 

przekupiony. 
Naoczni świadkowie nie potwierdzają 
spostrzeżeń członka drużyny Roz-
tocza. Oba karne były podyktowane 
prawidłowo, kartki zaś które pokazał 
zawodników Roztocza – zasłużone. 
Dzięki porażce Janowianki ekipa z Pisz-
czaca ciągle ma szanse na pozostanie 
w IV lidze. 
Rozgrywki zakończyła Klasa B grupa 
I. Awans do Klasy A wywalczyła ekipa 
Absolwenta Domaszewnica. 

piłka nożna

Podlasie Biała Podlaska rozpoczęło 
zmagania w Pucharze Polski na szcze-
blu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. 
W półfi nale w Rejowcu Fabrycznym 
rozbili w perzynę miejscową Spartę 
8:1. Na listę strzelców wpisał się nawet 
grający trener Robert Różański, a kla-
sycznym hat-trickiem popisał się Pa-
tryk Romaniuk. 
W finale, który rozegrany zostanie 
w Biłgoraju 25 czerwca br., Podlasie 
zmierzy się z Ładą, która po remisie 1:1 
w zasadniczym czasie gry pokonała 

POM Piotrowice w karnych 4:3. 
– Wiadomo, że nie po to dotarliśmy do 
fi nału, by nie chcieć go wygrać. W su-
mie jesteśmy faworytem tej potyczki, 

ale gramy na wyjedzie, więc lekko na 
pewno nie będzie. Mimo to jestem do-
brej myśli – powiedział Robert Różań-
ski, trener Podlasia. 

Terespol – Sokół Adamów, Grom Kąko-
lewnica – Orkan Wojcieszków, Huragan 
Międzyrzec Podlaski – Niwa Łomazy, 
Janowia Janów Podlaski – ŁKS Łazy. 
Wszystkie mecze w niedzielę.

Klasa A
Dąb Dębowa Kłoda – Agrosport Leśna 
Podlaska, Gręzovia Gręzówka – Wenus 
Oszczepalin, Hutnik Huta Dąbrowa – Ty-
tan Wisznice, LKS Milanów – Tur Turze 
Rogi, Olimpia Okrzeja – Tornado Branica, 
Orzeł Czemierniki – Start Gózd, Polesie 
Serokomla – GLKS Roskosz-Grabanów.

Czy w przyszłym sezonie Lutnia dalej będzie w IV lidze?
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biegi – terespol

Na starcie IX Międzynarodowego Biegu 
Przyjaźni Brześć – Terespol na dystansie 
12 km stanęło 124 zawodników z Biało-
rusi, Ukrainy, Rosji i Polski 1, w tym grupa 
18 Terespolan.
Pomimo momentami padającego obfi cie 
deszczu wszyscy w zdrowiu i dobrej kon-
dycji dotarli na metę w Terespolu, gdzie 
na biegaczy czekały pamiątkowe me-
dale i dyplomy, wręczane przez przed-
stawiciela PKOL w Warszawie, panią Elż-
bietę Kwiatkowską i olimpijczyków: Ma-
riana Sypniewskiego (brązowy medal IO 
w Moskwie i Barcelonie w szermierce), 
Kazimierza Czarneckiego (brązowy me-

dal IO w Montrealu w podnoszeniu cięża-
rów) i Natalię Semieńczuk (uczestniczka 
IO w Pekinie i Londynie w rzucie oszcze-
pem).
W klasyfi kacji ogólnej (OPEN) zwycię-
żyli Ukraińcy: Siergiej Matczuk przed Ge-
nadijem Kuznietsovem i pochodzącymi 
z Brześcia na Białorusi: Aliaksejem Cha-
madanau i Artsemem Nebialiukiem. Piąte 
miejsce zajęła terespolanka Izabela Trza-
skalska, która zwyciężyła również w ka-
tegorii kobiet, gdzie druga była Olga Ko-
towska a trzecia Katsiarina Wiarbitskaja. 
Trzaskalska zwyciężyła również w swo-
jej kategorii wiekowej. Organizatorzy na-
grodzili również pucharami pierwszych 
trzech zawodników w 10 kategoriach wie-
kowych, najmłodszego (Michał Korneluk) 
i najstarszego (Ivan Bartas) zawodników 
biegu oraz najlepszych terespolan (Ewa 
Nejman i Grzegorz Jakuszko).
Podczas podsumowania imprezy bur-
mistrz Jacek Danieluk podkreślił, że rzeka 
Buk łączyły, a nie dzieli. – Im więcej przy-
jaźni, tym mniej konfl iktów – powiedział, 
zapraszając do udziału za rok w kolejnym 
biegu, do którego start odbędzie się w Te-
respolu, a meta – w Brześciu. Mer Brze-
ścia Władimir Czernow zaproponował by 
w kolejnym, X Biegu, wzięli udział samo-
rządowcy na czele z burmistrzem, sekre-
tarzem oraz merem. 

K. Pucer
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