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JOGA ODCHUDZAJĄCA CHIC   
Innowacyjna forma Jogi, wykorzystująca techniki i pozycje Hatha Jogi. 
Specjalnie opracowane ćwiczenia kształtują mięśnie i poprawiają 
postawę ciała. Wykonywane regularnie, modelują sylwetkę i prowadzą 
do utraty wagi. Program opiera się na założeniu, że zdrowy umysł i 
zdrowe ciało nawzajem się uzupełniają. Ćwiczenia opracowano w ten 
sposób, by były dostępne dla wszystkich. Można je wykonywać na 
różnych poziomach trudności, w zależności od zaawansowania, 
wybierając coraz trudniejsze warianty, w miarę osiągania większej 
elastyczności.. 
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TOPGEAR: IGRZYSKA ZIMOWE   
Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May zapraszają nas na 
szaloną jazdę przez świat motoryzacji. "Top Gear” to od wielu lat jeden z 
najbardziej popularnych programów telewizyjnych na całym świecie, w 
którym jego gospodarze biorą pod lupę najdziwniejsze zdobycze 
przemysłu motoryzacyjnego, często niebezpiecznie zbliżając się do 
granicy zdrowego rozsądku. (Niektórzy mówią, że już dawno ją 
przekroczyli.) W filmie "Igrzyska zimowe” ekipa jedzie do Norwegii, 
gdzie zamierza wziąć udział w szeregu zawodów sportowych, znanych 
nam dobrze z Olimpiady. Różnica polega na tym, że we wszystkich 
dyscyplinach nasi bohaterowie wezmą udział siedząc w samochodach. 
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TOPGEAR: OSTRA JAZDA     
Z tajnego bunkra Top Gear Richard Hammond opowiada o tym, jakie 
cechy powinien mieć dobry prezenter szalonego programu 
motoryzacyjnego. Najlepiej pokazać je na przykładzie nietypowych 
testów, jakim poddają samochody (i siebie). Piaski Pendine: Jeremy, 
James i Richard ścierają się na plaży Pendine prowadząc Jaguara, 
Porsche i BMW z serii 6. To brudna robota. Samochód kontra bobsleje: 
Najprawdopodobniej jedyną rzeczą bardziej zwariowaną niż pęd z góry 
po lodzie w czymś przypominającym wannę, jest pęd z góry po lodzie… 
w samochodzie prowadzonym przez szalonego kierowcę. 
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POTĘGA SZTUKI: VAN GOGH, 
TURNER  
Maj 1840 r. Turner  przynosi siedem obrazów, by zaprezentować je na 
dorocznej wystawie w Royal Academy. Malarstwo Turnera nie podąża 
za gustem odbiorców, którzy oczekiwali przedstawiania rzeczy takimi, 
jakie są. "Malarstwo," pisał Van Gogh, " jest tratwą, która po katastrofie 
morskiej pozwoli nam bezpiecznie dotrzeć na brzeg". Malowanie czasem 
uspokajało artystę. Wewnętrzny ból zamieniał w mocne uderzenia 
pędzlem, a destrukcyjne emocje przekładał na ruchy pędzla, 
nakładającego grubo farbę.  
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POTĘGA SZTUKI: REMBRANDT, 
DAVID   
Rembrandt, twórca Straży nocnej oraz portretów najbogatszych kupców 
Amsterdamu dokonał rzeczy niemożliwej: przedstawił świat kupców i 
pieniędzy z heroizmem i dramatyzmem, nadając mu cechy szlachetności. 
Mimo swych osiągnięć artysta pozostał niedoceniony. 10 lat później był 
bankrutem, niemodnym malarzem, zbyt surowym, brutalnym i szorstkim 
na czasy, w których ceniło się upiększanie. David. Tworzy dzieło 
propagandowe, dzięki któremu Marat-fanatyk zmienia się w 
bezinteresownego bohatera o czystych intencjach. Sztuka staje się 
wspólniczką władzy, narzędziem propagandy. 
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POTĘGA SZTUKI: PICASSO, 
ROTHKO   
Picasso, hedonistyczny geniusz uważał, że sztuka współczesna powinna 
się odseparować od polityki i historii. Jednak brutalność, z jaką 
Luftwaffe zbombardowała starożytne baskijskie miasto Guernica każe 
mu dostrzec trywialność swych wcześniejszych, kubistycznych 
poszukiwań. Czym jest łamanie reguł sztuki figuratywnej wobec 
masakrowania ciał i palenia domów? Rothko. Malarz traktuje zlecenie 
jako sprawdzian, któremu zostanie poddana sztuka we współczesnym 
świecie pogrążonym w nieustającej nudzie. Czy zdoła poruszyć i 
zaskoczyć odbiorców, czy odpędzą ją od siebie jak irytującego kelnera? 
Czy stanie się kolejnym przedmiotem użytkowym, czy też zdoła ocalić 
nasze dusze? 
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POTĘGA SZTUKI: CARAVAGGIO,  
BERNINI  
Michelangelo Merisi da Caravaggio. Malarz dostrzega piękno i 
znaczenie Ewangelii w fakcie, że Zbawiciel był stworzony z krwi i kości. 
Na swoich obrazach przedstawia Chrystusa i jego towarzyszy w znacznie 
bardziej ludzki sposób niż którykolwiek z wcześniejszych malarzy. 
Modeli znajduje na ulicy, w tawernach i domach publicznych. W ten 
sposób na zawsze zmieni rolę malarstwa, które nagle zbliża się do 
realizmu. Ale dla niektórych właśnie to stanowiło problem - uważano, że 
Caravaggio zniszczył sztukę i ograbił ją z duchowej mocy. 
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OD BIEGUNA DO BIEGUNA. 
PLANETA ZIEMIA 1   
Niesamowity serial wykorzystujący wyjątkowe, opracowane specjalnie 
na jego potrzeby, techniki filmowania. "Planeta Ziemia” zabiera nas w 
miejsca, jakich nigdy dotąd nie odwiedzaliśmy, w świat widoków i 
dźwięków, jakich prawdopodobnie nigdy nie mielibyśmy okazji 
doświadczyć. 
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GÓRY. PLANETA ZIEMIA 2 
 Witajcie w ekstremalnych krajobrazach pełnych skał, lodu i śniegu. W 
świecie pionów, tak obcym człowiekowi, jak powierzchnia innej planety. 
"Planeta Ziemia" zabierze nas w podróż po najpotężniejszych łańcuchach 
górskich. Zaczniemy od obserwacji narodzin góry w jednym z najniżej 
położonych miejsc na Ziemi, a skończymy na szczycie Everestu. Góry są 
domem jednych z najbardziej nieśmiałych zwierząt na naszej planecie, 
pośród których żyje też groźny drapieżca - lampart śnieżny. Niesamowite 
zdjęcia tego skrytego zwierzęcia polującego pośród szczytów w 
Pakistanie są pierwszymi tego typu na świecie. 
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WODA. PLANETA ZIEMIA 3   
Woda to nasz najcenniejszy skarb naturalny. To od jej zasobów 
uzależnione jest całe życie na Ziemi. W tym odcinku popłyniemy z 
nurtem rzek od ich źródeł w górach, aż po morze i zobaczymy 
wyjątkowe, pełne niespodzianek sytuacje rozgrywające się w ich 
niezbadanych wodach. Będziemy świadkami dramatycznych momentów 
z życia zwierząt, takich jak pełne napięcia starcia indyjskich wydr z 
krokodylami błotnymi. Zobaczymy też zapierające dech w piersiach 
widowisko, w którym po raz pierwszy na świecie sfilmowano przy 
pomocy ultraszybkiej kamery krokodyle nilowe wciągające w wodne 
odmęty antylopę. 
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JASKINIE. PLANETA ZIEMIA 4   
"Planeta Ziemia" schodzi w tym odcinku do tajemniczego świata jaskiń, 
żeby pokazać jedne z najbardziej niesamowitych zwierząt na naszej 
planecie - począwszy od żyjących w jaskiniach ptaków z rodziny 
jerzykowatych, które latają w atramentowym mroku i budują gniazda 
przy pomocy własnej śliny, po trylobionty, przedziwne stworzenia, które 
nigdy nie oglądały światła dziennego ani nie pojawiły się na 
powierzchni. W niewielu programach opowiadających o naturze 
zobaczyć można tyle niespodzianek, ile w "Planecie Ziemia", gdzie 
zawędrujemy w głąb pełnych trujących oparów lub zatopionych jaskiń z 
bogactwem stalaktytów, stalagmitów i organizmów. 
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PUSTYNIE. PLANETA ZIEMIA 5   
Pustynie na globie łączy jedna cecha wspólna - brak deszczy, a jednak są 
jednymi z najbardziej skomplikowanych ekosystemów. Wielbłądy żyjące 
w Mongolii na pustyni Gobi zjadają śnieg, który zastępuje im wodę 
pitną, a lamy guanako zamieszkujące chilijską pustynię Atakama mogą 
przetrwać dzięki zlizywaniu kropli płynu z kaktusów. W tym odcinku 
czeka nas niesamowita podróż ponad pustynią w Namibii, gdzie śledzić 
będziemy zwierzęta na ogół nie poruszające się w tym środowisku.  
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LODOWE KRAINY. PLANETA 
ZIEMIA 6   
Ten odcinek opowiada o obszarach globu skutych wiecznym lodem - od 
szczytów najwyższych gór po bieguny Ziemi. Ekstremalne warunki 
pogodowe w tych rejonach powodują, że życie tam jest nadzwyczaj 
ciężkie. Tak powstał jeden z najlepiej przystosowanych do życia w 
ekstremalnych warunkach gatunek zwierząt zamieszkujących bieguny - 
pingwin cesarski. W czasie bardziej przyjaznych dla życia pór roku, o 
swój byt walczą tu inne gatunki zwierząt. Mors z radością wita nadejście 
wiosny, dzięki której będzie miał okazję odnowić swoje zapasy 
tłuszczowe.  
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WIELKIE RÓWNINY. PLANETA 
ZIEMIA 7   
Wielkie równiny zajmują największy obszar naszej planety, stanowią 
ponad jedną czwartą jej część. Ogromne otwarte przestrzenie często 
uważane są za opustoszałe, ale w rzeczywistości są jednymi z najbardziej 
produktywnych ekosystemów na świecie i domem dla największej grupy 
zwierząt lądowych. W tym odcinku "Planety Ziemia" zobaczymy 
niezwykle widowiskowe migracje zwierząt i dramatyczne walki 
drapieżników rozgrywające się na rozległych równinach. Będziemy 
zadziwieni, jak ogromne jest bogactwo życia na tych obszarach 
obserwując migrację zagrożonych wyginięciem Kobów żółtych.  
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DŻUNGLE. PLANETA ZIEMIA 8   
Lasy tropikalne są naturalnymi elektrowniami globu produkującymi 
energię, która mogłaby wystarczyć dla utrzymania dwóch tysięcy miast 
wielkości Nowego Jorku. Panujące tam warunki są idealne do rozwijania 
się życia, ale przetrwanie w dżungli nie jest łatwe. Przepiękne ujęcia 
lotnicze pokazały niesamowite lasy z góry, a kamery HD umożliwiły 
podejrzenie trudnego do obserwacji życia toczącego się w głębi dżungli. 
Podążamy za polującym jaguarem i podróżujemy z gibbonami pośród 
koron drzew zachodniej i środkowej Afryki. 
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PŁYTKIE MORZA. PLANETA 
ZIEMIA 9   
Tam, gdzie ląd spotyka się z morzem, mocenatury tworzą środowisko, w 
którym toczyć się może barwne i zróżnicowane życie. Życiodajne 
światło słoneczne dotykając powierzchni morskiej wody wspomaga 
eksplozję gatunków. Te czynniki powodują, że płytkie morza są 
najbogatszymi w ilość organizmów częściami oceanów. Życie toczy się 
pośród wielobarwnych raf koralowych, a ogromna ilość różnych ryb 
zamieszkuje chłodniejsze wody. 
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LASY KLIMATU 
UMIARKOWANEGO.PLANETA 
ZIEMIA 10   
Lasy pokrywają ogromne połacie świata i wiele z nich pozostawało 
niezbadanych. Aż do teraz. Puszcze, takie jak niekończące się lesiste 
tereny na Syberii czy Tasmanii, są schronieniem dla wielkiej ilości 
fascynujących zwierząt. Leśne ostępy są mieszkaniem dla różnorodnych 
zwierząt, od małp wąskonosych po lamparty żyjące nad Amurem w 
liściastych lasach Rosji. W tym odcinku "Planety Ziemia" przemierzamy 
różne kontynenty podglądając tygrysy syberyjskie, pandy małe i 
europejskie wilki. 
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GŁĘBINY OCEANÓW. PLANETA 
ZIEMIA 11   
Sześćdziesiąt procent naszej planety pokryte jest wodami oceanów 
głębokich na ponad półtora kilometra. Jak dotąd jest to największe 
środowisko na globie i wciąż wiele jego tajemnic pozostaje 
nieodkrytych. W tym odcinku przyjrzymy się kilku niezwykłym 
gatunkom stworzeń żyjących w rozległych błękitnych toniach oceanów i 
w ich mrocznych głębiach. Przekonamy się, jak ogromną różnorodność 
organizmów można znaleźć w tych przedziwnych i pięknych 
krajobrazach. Od świecących koralowców na zboczach podwodnych 
wulkanów na Hawajach, po kosogony polujące na otwartych wodach. 
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PRZYSZŁOŚĆ PLANETY.PLANETA 
ZIEMIA  12  
Przyszłość Planety - W dodatkowej trzyodcinkowej serii Planety Ziemia, 
jej twórcy zastanawiają się nad przyszłością naszego globu, nad 
wpływem działania człowieka na naturę i możliwościami zgodnej 
koegzystencji ludzi i zwierząt. 
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NAPOLEON. WIELCY WODZOWIE 
 2 grudnia 1804 roku Napoleon sam koronował się na cesarza Francji 
podczas wspaniałej ceremonii w Katedrze Notre Dame. Stworzył 
imperium wspanialsze, niż jakiekolwiek inne europejskie mocarstwo od 
czasów Cesarstwa Rzymskiego. Niecałe 10 lat wcześniej był zaledwie 
kapitanem francuskiej armii bez grosza przy duszy. Co powiodło go do 
absolutnej władzy? Napoleon miał wiele zalet jako żołnierz i polityk. 
Pośród nich była niezwykła kombinacja matematycznej logiki i 
oszałamiającej skłonności do brawury. Miał wyjątkową umiejętność 
przegrupowywania ludzi i armat, jakby widział ich na szachownicy, a 
jednocześnie w sposób romantyczny, niemal po dziecięcemu wierzył w 
swoją potęgę i przeznaczenie.  



189 

 

RYSZARD LWIE SERCE. WIELCY 
WODZOWIE     
Richard Coeur de Lion - czyli Ryszard Lwie serce, stał się symbolem 
szlachetnego bohatera. Wysoki, przystojny i niezwykle silny, imponował 
przyjaciołom i wrogom zarówno swoim urokiem, jak i wielkim 
męstwem. O rozsławieniu jego imienia nie zadecydowały jednak 
doskonałe umiejętności wojskowe. Choć miał zdolności taktyczne i 
świetnie posługiwał się bronią, sławny stał się dzięki niemal bezkresnej 
odwadze. Tak zaistniał jako jeden z największych wojowników w 
historii. 
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SPARTAKUS. WIELCY WODZOWIE    
W roku 73 przed Chrystusem Spartakus zdezerterował z armii Rzymu i 
został sprzedany na targu niewolników. Kilka miesięcy później, łaknąc 
wolności, poprowadził swoich zniewolonych towarzyszy gladiatorów do 
największej rebelii, z jaka kiedykolwiek musiał zmagać się Rzym. 
Historia Spartakusa jest jedną z najpiękniejszych epickich opowieści 
świata antycznego. Sfilmował ją między innymi Stanley Kubrick. Jednak 
to nie mit gladiatora ubarwiony przez scenarzystów, ale oparte na 
historycznych zapiskach prawdziwe życie Spartakusa okazuje się 
bardziej niezwykłe i zaskakujące, niż można by się spodziewać. 
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SHOGUN. WIELCY WODZOWIE    
Tokugawa Ieyasu to najsłynniejszy przywódca wojskowy Japonii, 
najznamienitszy pośród samurajskich generałów. Rebeliant, uzurpator ale 
też ten, który zjednoczył kraj. Jego dokonania dorównują osiągnięciom 
Cezara czy Napoleona. Był równie podstępny, co odważny. Stworzył 
dynastię, która rządziła Japonią przez ćwierć wieku, a jego filozofia 
bezwzględnego posłuszeństwa i poświęcenia, kształtowała kraj aż po 
czasy współczesne. Kulminacyjna część jego historii rozpoczęła się, gdy 
zmarł Toshiie, regent Japonii. Ieyasu, potężny wojownik samurajski 
podjął próbę wyeliminowania swojego głównego wroga, Ishidy 
Mitsunariego, przy pomocy gier politycznych, intryg i zastraszania.  
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NIGELLA UCZTUJE. SEZON 2   
3 DVD – PAKIET NA 7 DNI  
Dobry program kulinarny opiera się na osobowości prowadzącego. A 
Nigella Lawson, okrzyknięta przez krytykę i widzów kulinarną boginią, 
jest jedną z najbardziej niezwykłych i kontrowersyjnych prezenterek, z 
jakimi możecie gotować na małym ekranie. Gospodyni zaprasza widzów 
do domu i pokazuje, ze sztuka gotowania polega na prostocie i wygodzie. 
Przyrządzanie potraw sprawia jej ogromną radość, podobnie jak ich 
konsumowanie. Tę pasję widać na ekranie i jest ona zdecydowanie 
zaraźliwa.  
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HISTORIA II WOJNY ŚWIATOWEJ – 
DOŚWIADCZENIA WOJENNE    
Kolejny odcinek telewizyjnego serialu "Historia II wojny - świat w 
ogniu" (THE WORLD AT WAR), najlepszej produkcji telewizyjnej 
poświęconej historii II wojny światowej. Niepublikowane wcześniej 
wywiady z uczestnikami wydarzeń II wojny światowej odsłaniają 
zarówno kulisy zmagań światowych mocarstw, jak i pokazują codzienną 
wojenną rzeczywistość oczami zwykłych ludzi - cywilów i żołnierzy. 
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HISTORIA II WOJNY ŚWIATOWEJ – 
OD WOJNY DO POKOJU    
Kolejny odcinek telewizyjnego serialu "Historia II wojny - świat w 
ogniu" (THE WORLD AT WAR), najlepszej produkcji telewizyjnej 
poświęconej historii II wojny światowej. Profesor Stephen Ambrose 
omawia następstwa II wojny światowej. Czy rzeczywiście uzyskany 
został pokój? A może narodził się nowy konflikt? 
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PILATES CZ. 1 TRENING 
PODSTAWOWY   
Pilates to metoda mająca na celu stworzenie róznowagi w ciele. Jest 
treningiem "dobrego samopoczucia". Wpływa na to jak wygląda ciało, 
jak je odczuwamy i jak ono pracuje. Odzwierciedla się w sposobie w 
jakim chodzisz, bawisz się i pracujesz... 
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PILATES CZ. 2 TRENING GÓRNYCH 
CZĘŚCI CIAŁA   
Niezwykłość metody Pilatesa polega między innymi na tym, że przynosi 
ona nie tylko korzyści fizyczne, ale także psychiczne. Poprawia wygląd 
całej sylwetki, ale również wpływa korzystnie na nasze samopoczucie. 
Likwiduje bóle kręgosłupa i stawów oraz uczy nawyków poprawnego 
oddychania. Na płycie przedstawiamy najważniejsze korzyści, jakie 
możesz osiągnąć ćwicząc Pilates... 
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PILATES CZ. 3 INTENSYWNY 
TRENING  ROZCI ĄGAJĄCY   
Głównym przesłaniem ćwiczeń Pilatesa jest wzmocnienie świadomości 
własnego ciała. Jest to bardzo istotne w dzisiejszych czasach, kiedy 
ciągle się śpieszymy, nie wracamy uwagi na własną postawę, pracując 
tym samym na choroby kręgosłupa, zniekształcając swoją sylwetkę i 
nieprawidłowo oddychając, co w prosty sposób prowadzi do pogorszenia 
jakości naszego życia. Pilates ma to zmienić. I zmienia! 
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PILATES CZ. 4 TRENING 
CENTRALNY   
Zanim powstały wszystkie specjalistyczne urządzenia do ćwiczeń 
pilatesa, sam mistrz świczył tylko na macie i tego uczył swoich 
podopiecznych. Nie musisz się więc martwić, jeśli w Twojej okolicy nie 
ma klubu z profesjonalnym sprzętem! Ćwiczenia na macie są bowiem 
najczystrzą formą metody Pilatesa i przynoszą równie dobre efekty, co te 
wykonywane na sprzęcie o dziwnych nazwach jak cadillac czy reformer. 
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PILATES CZ. 5 ROZCI ĄGANIE   
Głównym przesłaniem ćwiczeń Pilatesa jest wzmocnienie świadomości 
własnego ciała. Jest to bardzo istotne w dzisiejszych czasach, kiedy 
ciągle się śpieszymy, nie wracamy uwagi na własną postawę, pracując 
tym samym na choroby kręgosłupa, zniekształcając swoją sylwetkę i 
nieprawidłowo oddychając, co w prosty sposób prowadzi do pogorszenia 
jakości naszego życia. Pilates ma to zmienić. I zmienia! 
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WIELKIE TAJEMNICE II WOJNY 
ŚWIATOWEJ – DESZYFRANCI   
KODÓW  
Zwykle nie nosili mundurów. Często nie mieli nawet stopni wojskowych. 
A jednak niejedna bitwa II wojny światowej bez ich udziału miałaby 
zupełnie inny przebieg. Uważa się, że złamanie kodu Enigmy mogło 
przyspieszyć zakończenie działań wojennych nawet o dwa lata. 
Kryptolodzy i deszyfranci byli niewątpliwie cichymi bohaterami wojny. 
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WIELKIE TAJEMNICE II WOJNY 
ŚWIATOWEJ – SZPIEDZY HITLERA 
  Niemcy podczas II wojny światowej odnieśli zaskakująco mało 
sukcesów w dziedzinie wywiadu zagranicznego. Ich akcje prowadzone 
na terenie Wielkiej Brytanii czy USA najczęściej kończyły się 
niepowodzeniem. Czy alianci mieli tak świetnie działający kontrwywiad, 
czy też Niemcy zbyt słabo przygotowanych agentów? A może przyczyna 
leżała jeszcze gdzie indziej?  
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WIELKIE TAJEMNICE II WOJNY 
ŚWIATOWEJ – WIELKIE  UCIECZKI   
Nie dla wszystkich żołnierzy znalezienie się w obozie jenieckim 
oznaczało zakończenie udziału w wojnie. Było wielu takich, którzy, nie 
bacząc na trudy, przeszkody i niebezpieczeństwa, wciąż szukali sposobu 
na wydostanie się z obozu, by powrócić do walki z bronią w ręku. 
"Wielka ucieczka" z obozu w Żaganiu, choć najsłynniejsza, nie była 
jedyną, która zasługuje na uwagę. 
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SUPER NIANIA.  SEZON 2   
3 DVD – PAKIET NA 7 DNI 
Twoje dziecko jest nadpobudliwe, impulsywne, ma problemy z 
koncentracją? Twój syn stał się postrachem podwórka. Otoczenie reaguje 
oburzeniem, a Tobie opadają ręce i puszczają nerwy. Klęska? NIE! 
Miejsce dla Superniani! Superniania udowodnił już swoje kompetencje i 
skuteczność już w pierwszej edycji programu. Teraz ponownie użyje 
całego arsenału środków wychowawczych, by pomóc w obudowie 
wzajemnych relacji między rodzicami a dziećmi.  
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MADRYT   
Przekonasz się, że po zwiedzeniu Madrytu można powiedzieć, iż 
widziało się tam wiele miast w jednym. "Los Madriles" - "wiele 
Madrytów" - tak mówią o mieście jego mieszkańcy. Amatorzy sztuki i 
literatury znajdą dla siebie Madryt El Greco, Goji, Velazqueza, Lope de 
Vegi i Cervantesa. Dla szukających rozrywek - Madryt ukaże się jako 
miasto z Puerta del Sol - centrum życia towarzyskiego, z tysiącem 
kawiarenek i tawern. Amatorzy zakupów spełnia swoje marzenia w 
labiryntach ulic i zaułków z przytulnymi sklepikami. 
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SZKOCJA   
Zabierzemy Was w szaloną podróż w głąb Szkocji – tam gdzie mieszkają 
górale, gdzie mężczyźni ubierają się w spódnice w kratę i grają na 
kobzach. Przespacerujemy się ulicami Glasgow, skosztujemy narodowej 
potrawy – haggis, prawdziwego szkockiego chleba i wypijemy małą 
szkocką. 
Nad jeziorem Loch Ness nasza wyobraźnia powędruje do granic fantazji. 
Potem podziwiać będziemy granitowy majestat Aberdeen i surowość 
krajobrazu Hybrydów. Odwiedzimy również rynek w Barras. 
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PRAWDZIWY  BRUCE  LEE   
Prawdziwy Bruce Lee” opowiada historię życia wielkiego mistrza, od 
czasów jego narodzin, do dnia przedwczesnej, tajemniczej śmierci. Obraz 
wzbogacony jest unikatowym materiałem archiwalnym z filmów, w 
których Bruce Lee zagrał jeszcze jako młody chłopiec (Kind Cheung, 
The Bad Boy, Carnival i Orphan Sam). Ponadto daje widzowi okazję do 
zobaczenia scen z udziałem debiutującej gwiazdy wschodniego kina 
akcji – Dragona Lee. Całość stanowi prawdziwą gratkę dla 
kolekcjonerów i wszystkich miłośników sztuk walki. 
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ROLLING   STONES W  BLASKU  
ŚWIATEŁ    
Martin Scorsese pokazuje Rolling Stonesów jakich świat jeszcze nie 
widział. Kręcąc w słynnym Beacon Theater w Nowym Jorku jesienią 
2006, Scorsese zgromadził ekipę największych fachowców, aby 
uchwycić wielką siłę legendarnego zespołu. 
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MAKROKOSMOS   
Zobacz koniecznie nominowaną do Oscara podniebną opowieść o 
niesamowitych ptasich wędrówkach! Dołącz do twórców Mikrokosmosu 
by ujrzeć fenomenalne zdjęcia połączone z urzekającą muzyką. Dzięki 
przełomowym rozwiązaniom technicznym, zastosowanym przez 
najlepszych operatorów na świecie możesz teraz znaleźć się oko w oko z 
władcami przestworzy oglądając ptaki w ich naturalnym środowisku! 
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NIGELLA  EKSPRESOWO   
"Nigella ekspresowo" to wyborne i zaskakująco proste receptury na 
smaczne jedzenie. Współczesna kuchnia, która nigdy nie zawiedzie, nie 
przysporzy pracy i zmęczenia, a da efekt domowego jedzenia. 
Wielbiciele Nigelli z pewnością się nie rozczarują. 
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PERFEKCYJNA  PANI   DOMU  
Anthea Turner, znana brytyjska dziennikarka, doskonale zdaje sobie 
sprawę, że nie każdy potrafi tak jak ona dbać o porządek. Nasza 
perfekcyjna pani domu postanowiła pomóc tym, którzy nie do końca 
wiedzą jak sobie radzić z obowiązkami domowymi. Wystarczy z uwagą 
śledzić jej lekcje. Anthea pokaże jak zorganizować dom, by łatwo w nim 
sprzątać i co najważniejsze jak utrzymywać porządek. W każdym 
odcinku dziennikarka zaprasza dwie osoby do swojego zadbanego 
królestwa. Anthea rozpoczyna dla nich praktyczny kurs prowadzenia 
domu. 
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NIGELLA  NA   ZAWSZE   LATO   
Nawet gdy słońce staje się tylko wspomnieniem, a jedyną rzeczą 
przypominającą o wakacjach jest piasek na klapkach, nie poddawaj się 
zimowym smutkom. W serii "Na zawsze lato" Nigella Lawson 
przyrządza potrawy którym nie można się oprzeć i które można jeść o 
każdej porze roku. Wychodzi też z kuchni, aby nadać rodzinnym 
piknikom, grillom oraz jedzeniu na plaży niepowtarzalny styl. 
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ZWYCI ĘŻYMY. WYBORY  1989   
Dwie płaszczyzny przebiegu pierwszych wolnych wyborów w Polsce. 
Pierwsza ta oficjalna, ukazuje w materiałach archiwalnych wiece, 
oficjalne spotkania oraz przemówienia. Druga strona tamtych, 
przełomowych wydarzeń to dużo ciekawsze nagrania tego, co działo się 
za kulisami oficjalnych wyborów. Poznamy Lecha Wałęsę jakiego 
nigdzie nie widzieliśmy, kłócącego się i nie przebierającego w słowach w 
stosunku do współpracowników. Zobaczymy też dzisiejszych bohaterów 
tamtych dni, którzy zawstydzeni są tym, że pokazuje ich kamera..., 
konfrontacją tego co było z dzisiejszą rzeczywistością. 
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HOME   S.O.S  ZIEMIA    
Wspólny projekt Luca Bessona i fotografa Yanna Arthusa-Bertranda to 
zapierające dech w piersiach, piekne i poruszające obrazy. To 
niesamowita podróż w głąb australijskiej rafy koralowej, wędrówka 
przez niebezpieczne amazońskie lasy, bezkresną pustynię Gobi i 
industrialne dzielnice Szanghaju... Podróż przez wszystkie kontynenty, 
której celem jest zwrócenie uwagi świata na problemy i zagrożenia 
środowiska naturalnego: globalne ocieplenie, umierające lasy, 
wymieranie gatunków zwierząt i roślin, na kończące się zasoby 
naturalne.  
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BOSO  PRZEZ  ŚWIAT  CEJROWSKI  
-  PUSTYNIA   
Po Pustyni oprowadza: Wojciech Cejrowski 
Wojciech Cejrowski- trzeci w historii Polak przyjęty do Royal 
Geographical Society ( Królewskie Towarzystwo Geograficzne) w 
Londynie. Od dwudziestu lat organizuje wyprawy w najdziksze zakątki 
kuli ziemskiej. W serii programów telewizyjnych "Boso przez świat" z 
fantazją i niezwykłym poczuciem humoru oprowadza po egzotycznych 
zakamarkach świata. Tym razem zaprasza na pustynię. 
OPIS CZĘŚCI: 
Pustynia,U brzegów Sahary, Wielbłąd, Wśród Berberów, Nambijskie 
bezdroża 
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BOSO  PRZEZ  ŚWIAT – CEJROWSKI 
– AFRYKA  ZACHODNIA   
Wojciech Cejrowski- trzeci w historii Polak przyjęty do Royal 
Geographical Society ( Królewskie Towarzystwo Geograficzne) w 
Londynie. Od dwudziestu lat organizuje wyprawy w najdziksze zakątki 
kuli ziemskiej. W serii programów telewizyjnych "Boso przez świat" z 
fantazją i niezwykłym poczuciem humoru oprowadza po egzotycznych 
zakamarkach świata. Tym razem zaprasza do Afryki zachodniej - 
Senegalu, Gambii i na Wyspy Zielonego Przylądka. 
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BOSO  PRZEZ  ŚWIAT – CEJROWSKI 
– AMAZONIA 
 Wojciech Cejrowski - trzeci w historii Polak przyjęty do Royal 
Geographical Society (Królewskie Towarzystwo Geograficzne) w 
Londynie. Od dwudziestu lat organizuje wyprawy w najdziksze zakątki 
kuli ziemskiej. W serii programów telewizyjnych "Boso przez świat" z 
fantazją i niezwykłym poczuciem humoru oprowadza po egzotycznych 
zakamarkach świata. Tym razem zaprasza do Amazonii.  
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BOSO  PRZEZ  ŚWIAT – CEJROWSKI 
– EKWADOR   
Wojciech Cejrowski- trzeci w historii Polak przyjęty do Royal 
Geographical Society ( Królewskie Towarzystwo Geograficzne) w 
Londynie. Od dwudziestu lat organizuje wyprawy w najdziksze zakątki 
kuli ziemskiej. W serii programów telewizyjnych "Boso przez świat" z 
fantazją i niezwykłym poczuciem humoru oprowadza po egzotycznych 
zakamarkach świata. Tym razem zaprasza do Ekwadoru. 
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BOSO  PRZEZ  ŚWIAT – CEJROWSKI 
– HISZPANIA  I   PORTUGALIA   
Wojciech Cejrowski w  serii programów telewizyjnych Boso przez świat 
z fantazją i niezwykłym poczuciem humoru oprowadza po egzotycznych 
zakamarkach świata. Tym razem zaprasza do Hiszpanii i Portugalii. 
Odcinki: Korek, Na Południe, Corrida, Fatima, W krainie Flamenco, 
Portugalskie przyjemności 
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BOSO  PRZEZ  ŚWIAT – CEJROWSKI 
– MEKSYK 
 1.Największe miasto świata 
2.Ale jazda! 
3.Mexico- miasto z przeszłością 
4.Mariachi- uliczna balanga 
5.Hacjenda 
6.Pueblo, 7.Guadalupe- największy odpust świata 
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BOSO  PRZEZ  ŚWIAT – CEJROWSKI 
– NAMIBIA,  HOTENTOCI   I   
BUSZMENI   
OPIS CZĘŚCI: 
1. Gdzieś w Afryce 2. W drodze do Himba 3. Wioska Himba 4. Himba 
życie bez wody 5. Ludzie buszu 6. W krainie duchów 7. Polowanie z 
buszmenami 
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PO – LIN.  OKRYCHY   PAM IĘCI   
O-LIN to w języku hebrajskim nazwa Polski. Słowa te, oznaczające "tu 
zamieszkamy", zostały wypowiedziane przez przybywających do 
naszego kraju Żydów, którzy uciekali z Niemiec przed pogromami i 
zarazami. Tak głosi XIII-wieczna legenda. "PO-LIN", dokument 
cenionej operator Jolanty Dylewskiej, prawie w całości oparty jest na 
materiałach archiwalnych - efekcie wieloletnich poszukiwań na całym 
świecie. Te amatorskie filmy pokazują codzienne życie Żydów w 
przedwojennej Polsce, ocalając dla nas kawałek historii, która minęła 
bezpowrotnie po wrześniu 1939 roku.  
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ANTARKTYCZNA  PODRÓ Ż  SIR  
ERNESTA  SHACKLETONA    
Odrestaurowany przez Narodowe Archiwum Filmu i Telewizji film 
POŁUDNIE to zapis chwalebnego bohaterstwa Sir Ernesta Shackletona 
na Antarktydzie. Niezwykła i prawdziwa historia brytyjskiego hartu 
ducha, poświęcenia i nieposkromionej odwagi, którymi wykazała się 
grupka ludzi, która wyruszyła w podróż, by odkryć nie odkryte dotąd 
lądy i niezbadane morza wielkiego kontynentu zwanego Antarktydą. 
Statek "Endurance" pod dowództwem Sir Ernesta Shackletona z 28 
osobami załogi na pokładzie wypłynął z Anglii pamiętnego lipca 1914 r.  
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KON-TIKI.  TRATW Ą  PRZEZ  
PACYFIK  
'Kon-Tiki' Thor Heyerdahl (polska premiera) - film dokumentalny 
nakręcony podczas wyprawy na tratwie Kon-Tiki w 1947 roku przez 
Ocean Spokojny, mającej udowodnić, że Inkowie zasiedlili Polinezję. 
Film nagrodzony w roku 1952 Oscarem w kategorii "najlepszy film 
dokumentalny". Jedyny norweski filmem uhonorowany tą nagrodą. 
Polskiej premierze towarzyszy książka Thora Heyerdahla, dowódcy 
wyprawy. 
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LOLEK. PRZYNIÓSŁ  NAM  
ŚWIATŁO   
Opowieść o dzieciństwie i młodości Karola Wojtyły, czasach kiedy dla 
wszystkich był on tytułowym Lolkiem. O Lolku opowiadają Jego 
najbliżsi Przyjaciele, którzy zabierają nas w pełną nostalgii podróż 
kilkadziesiąt lat wstecz. Odwiedzamy dom Lolka. Jego szkołę oraz teatr, 
w którym występował. Poznajemy Lolka jako zwykłego i wesołego 
chłopca. Jest to niezwykły, pełen ciepła portret Karola Wojtyły, chłopca, 
który kiedyś zostanie Papieżem. 
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REAL  MADRYT   
Galaktyczna era Realu Madryt. 
Pierwszy oficjalny film poświęcony jednej z najbogatszych drużyn 
piłkarskich świata. 
Film przedstawia klub, drużynę oraz ich fanów na pięciu kontynentach. 
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KOBIETA  NA  KRA ŃCU  ŚWIATA  1 
(Martyna Wojciechowska)   
"Kobieta na krańcu świata" to cykl 10 egzotycznych reportaży 
pokazujących ciekawe miejsca, kulturę i obyczaje kobiet. Bohaterkami są 
kobiety w różnym wieku. Poznajemy ich życie codzienne, ich problemy i 
trudności, z którymi muszą się zmagać na co dzień. 
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RZYM  
Wieczne Miasto, dokąd prowadzą wszystkie drogi. Serce dawnego 
imperium pełne jest teraz nowoczesnych instytucji. Circus Maximus i 
Forum Romanum to dziś ruiny, ale Koloseum, Łuk Triumfalny i 
Kolumna Trajana nadal stoją a Kapitol rozkwita pełnią piękna. Można tu 
podziwiać Termy Dioklecjana i Karakalli i włożyć dłoń w Usta Prawdy. 
Późniejsze epoki dodały Zamek Świętego Anioła, Fontannę di Trevi, 
Schody Hiszpańskie oraz mosty przez Tybr prowadzące do widoku 
miasta zbudowanego na siedmiu wzgórzach. 
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ŚCIEŻKI WIARY – ZIEMIA ŚWIĘTA 
Cofnijmy się w czasie odbywając podróż do źródeł chrześcijaństwa. Film 
jest kroniką życia Chrystusa i prowadzi nas przez miejsca gdz ie 
przebywał, nauczał, czynił cuda i wreszcie został ukrzyżowany. To 
niezapomniana prezentacja uświęconych tradycją obiektów kultu, 
obrzędów i ceremonii drogich sercom każdego katolika. Film przenosi 
nas do około 40 niezwykłych miejsc, które były kamieniami milowy mi 
w życiu Jezusa i które stały się prawdziwym świadectwem wiary 
chrześcijańskiej. 
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BARCELONA   
Stolica Katalonii jest jednym z najpiękniejszych miast europejskich. 
Słynie z ładnej pogody, dobrego transportu, mnóstwa zieleni oraz parków 
pełnych fontann i posągów. Na gości czeka katalońska kuchnia. Urzekają 
nas ogromny port, centra sportowe i dobrze utrzymane zabytki dwóch 
tysięcy lat. Ruchliwa, otoczona pałacami Rambla, dzielnica gotycka, 
domy Gaudiego, katedra Sagrada Familia i pomnik Kolumba to tylko 
niektóre z niezliczonych atrakcji miasta. Czyta Ireneusz Machnicki 
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BUDAPESZT  
Monumentalny Plac Bohaterów, Zamek Królewski będący częścią 
światowego dziedzictwa, zieleń parku miejskiego, słynne uzdrowiska, 
Pomnik Wolności na Wzgórzu Gellerta, budynek Parlamentu odbijający 
się w wodach Dunaju, pełne wdzięku mosty rzucające cień, drzewa 
Wyspy Małgorzaty, zgiełk centrum miasta wszystko to tworzy 
Budapeszt. Dzięki dwóm tysiącom lat historii i swemu położeniu 
Budapeszt jest jedną z najpiękniejszych europejskich stolic.  
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WIEDEŃ  
Wiedeń to miasto muzyki i sztuki, gdzie kompozycje Haydna i Mozarta 
są tak samo żywe, jak melodie rodziny Straussów. Wśród wielu 
zabytków miasta wyróżniają się Hofburg, Schönbrunn i Belweder, ale nie 
należy też zapominać o Ratuszu, Katedrze Świętego Szczepana czy 
Muzeum Historii Sztuki. Diabelski młyn na Praterze, budynki 
Hundertwasser'a i Wieża Dunaju ukazują nowoczesne strony miasta. 
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WĘGRY  
Węgry to mały kraj o tysiącletniej historii leżący w sercu Europy. Słyną z 
jednej z najpiękniejszych stolic kontynentu, Budapesztu, oraz z Puszty, 
równiny znanej z tradycji hodowli koni. Węgry oferują jednak znacznie 
więcej! Plaża nad Balatonem, gorące jezioro w Hévíz, jaskinia spa w 
Miszkolc Tapolca. Ponadto zakole Dunaju z malowniczymi 
miasteczkami Szentendre, Visegrád, i Esztergom, zamki w Keszthely, 
Gödöllő, Fertőd, twierdze w Eger, Sárospatak, Sümeg. Piwnice winne w 
Tokaj, Villány i Badacsony, piękne miasta Pécs, Sopron, Kőszeg, Eger. 
Łagodne wzgórza, kościoły i wieże widokowe, muzea, lasy i rzeki, 
świetna kuchnia i wiele innych atrakcji... 
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WENECJA  
Wenecja, "miasto lagun", stała się stolica romansu, marzeniem 
nowożeńców I celem odwiedzin milionów turystów pragnących 
zobaczyć katedrę św. Marka, zegar św. Marka, Pałac Dożów, Most 
Westchnień i wieżę dzwonnicy Campanile. Miasto pod skrzydłem lwa 
jest stolicą archittektury bizantyńskiej, gotyckiej i renesansowej. Blisko 
sto pałaców na brzegach Canale Grande przypomina żywą wystawę. 
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TRANSYLWANIA   
ransylwania, czyli Siedmiogród, obfituje w przepiekne krajobrazy. Ruiny 
zamków zdobią szczyty gór, u podnóża których wiją się rwące potoki. 
Lasy kryją tajemnicze jaskinie, pośród wzgórz zaś leżą polodowcowe 
stawy. Na długo w pamięci zostaje widok Kanionu Bekas, czy jeziore 
zabójców, które zatopiło leśną dolinę. Uzdrowiska Tusnafurdo i Szovata 
zasilane są termami. Historię regionu opowiadają średniowieczne miasta 
otoczone murami. 
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TOSKANIA   
Ten region środkowych Włoch znany jest jako Słoneczna Toskania. 
Niezliczona ilość książek i filmów ukazuje jej krajobrazy i piękne miasta. 
Znajdziemy tam stare wiejskie domy kryjące się między wzgórzami, 
winnice, gaje sosnowe, ogrody oliwne gdzie kupić można dobre wino, 
oliwę z oliwek, miód i doskonały ser. Toskania to miejsce narodzin 
Leonarda, Michała Anioła, Petrarki i Pucciniego i wielu innych znanych 
artystów. 
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TAJLANDIA   
Tajlandia jest popularnym celem podróży turystów z całego świata. 
Radośni tajlandczycy z chęcią pokażą turystom to, co w ich kraju 
najlepsze: świątynie, klasztory i olbrzymie posągi Buddy oraz przepiękne 
plaże. Bangkok jest jednym z największych miast w Azji. Warto 
zobaczyć, jak płynie życie w tej metropolii. Kilka godzin jazdy od 
Bangkoku znajdują się dżungle gór północnych, wioski rdzennych 
mieszkańców, fermy słoni i pola ryżowe. 
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SZTOKHOLM   
szwedzka stolica, zwana "Wenecją Północy", jest zadziwiająco pięknym 
miastem. Otoczona czystą wodą potrafi urzec swym charakterem. W 
ciągu 800 lat historii miasta powstało wiele pięknych budynków, 
strzegących kulturowego dziedzictwa Szwedów. Na turystów czeka 
wiele muzeów i imprez. Kamienice Gamla Stan, czyli Starego Miasta, 
otaczające Pałac Królewski zbudowano w XIII i XVIII wieku. Place 
otoczone są romantycznymi pałacami i gotyckimi świątyniami. W 
Ratuszu wręczane są Nagrody Nobla, a uroczyste przyjęcie na cześć 
noblistów odbywa się w nowoczesnym centrum miasta, w Konserthuset. 
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SZKOCJA   
Zielone pola, wrzosowe wzgórza, stada owiec, jeziora, cudowne zamki i 
twierdze... To Szkocja, którą dopełniają mężczyźni ubrani w kratę, kobzy 
i whisky. Ta północna część Wyspy Brytyjskiej jest w swym charakterze 
niepowtarzalna, co zawdzięcza nienaruszonym zabytkom, zamkowi w 
Edynburgu i 16 tysiącom innych budowli znajdującym się pod ochroną. 
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SANKT  PETERSBURG   
Po zwycięstwie morskim nad szwedzką armią, Piotr Wielki zdecydował, 
że wybuduje miasto na małych wysepkach i lagunach ujścia rzeki Newy. 
Nad brzegami kanałów rosyjscy, włoscy i francuscy mistrzowie 
wyczarowali wspaniałe barokowe i klasycystyczne pałace. Sobór 
Zmartwychwstania Pańskiego, Sobór Świętego Izaaka, Twierdza 
Pietropawłowska, Sobór Smolny oraz Pałac Zimowy sprawiają, że 
miasto białych nocy jest niezapomnianie. 
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PRAGA  
Stolica Czech jest często nazywana "Złotym Miastem" i "Matką Miast", 
ale najbardziej pasuje do niej określenie "Miasto Stu Wież". Na Starym 
Mieście wznoszą się wieże Ratusza, kościoła Tyńskiego i Bramy 
Prochowej. Tysiące turystów podziwiają co godzinę figurki słynnego 
zegara astronomicznego. Dzielnicę żydowską rozsławiły cmentarz i 
synagoga. Na drugi brzeg Wełtawy wiedzie Most Karola ozdobiony 30 
posągami. Ta część miasta posiada wiele znakomitych restauracji. 
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PARYŻ  
Paryż to miasto światła, miasto miłości i stolica mody. Brzegi Sekwany, 
Mount Martr, Dzielnica Łacińska opowiadają o artystach Dumas, Zoli i 
Wiktorze Hugo, który ukazywał miasto w niezapomnianych dziełach 
literackich, oraz o malarzach, którzy robili to samo na płótnie. W 
księżycowe nocy i mgliste jesienne poranki pojawiają się cienie 
Modiglianiego, Renoita, Toulouse-Lautreca. Każdy zakątek znany jest z 
francuskich filmów i niemal czekamy aż na ulicy pojawią się Jean Gabin 
i Belmondo. Ulice i place przypominają o Królu Słońce, Człowieku w 
Żelaznej Masce i Napoleonie. 
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MONACHIUM   
Monachium oferuje dużo więcej niż tylko Oktoberfest, precle, ogromne 
kufle piwa i centra handlowe. Podczas, gdy tawerny i puby służą 
naszemu ciału, dla zaspokojenia duchowych potrzeb, mamy tu: 
neogotycki budynek Ratusza, unikatowy Kościół Najświętszej Marii 
Panny, bramy miasta, czy eklektyczny gmach Residenz. 
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LONDYN   
Wszyscy znają Londyn. Czerwone piętrusy, czarne taksówki, czerwone 
budki telefoniczne, budynki z czerwonej cegły, gwardziści w futrzanych 
czapach znani są nawet tym, którzy nigdy nie byli w stolicy Anglii. 
Zobaczyć tu można legendarne budynki: Parlament z Big Benem, 
Katedrę Świętego Pawła, rezydencję królowej - pałac Buckingham, 
Westminster, Tower i słynny most Tower, a także mosty Waterloo i 
London Bridge - wszystkie miejsca znane z książek historycznych i 
literatury pięknej. 
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KUBA   
Kuba jest perłą Morza Karaibskiego. Kolonialna przeszłość jest ciągle 
obecna w Hawanie i innych miastach Kuby. Amerykańskie samochody z 
lat 50-tych kontrastują z autobusami i konnymi powozami. Miasto 
Trinidad słynie z pałaców zbudowanych przez baronów przemysłu 
cukrowego, a Santa Clara to miejsce ściśle związane z legendą rewolucji, 
Che Guevarą. Na wyspie Guama możemy zobaczyć, jak żyli Indianie i 
zwiedzić rezerwat krokodyli. 
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KRAKÓW   
Wędrując wśród bezkresnych wzgórz, jezior i gór południowo - 
wschodniej Polski, natrafiamy na coraz wspanialsze miasta, 
średniowieczne zamki, pałace i muzea. Sercem tej krainy jest 
przepełniony cudowną atmosferą starych uliczek i placów Kraków. Na 
Wzgórzu Wawelskim górują baszty i mury strzegące pałacu 
królewskiego i katedry. Nadzwyczaj wielki rynek, otoczony 
średniowiecznymi kamienicami, stale tętni życiem. Restauracje kuszą 
polską kuchnią z najlepszymi tradycjami. 
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JORDANIA   
Jordania to prawdziwa oaza spokoju w gorącym regionie Bliskiego 
Wschodu. Jordania jest jedną z kolebek cywilizacji i należy do Ziemi 
Świętej. Tutaj można zobaczyć rzymską osadę - Jerash, tajemniczą 
stolicę Nabatejczyków - Petrę, która została wykuta w skałach. W 
Jordanii spoczywają podobno zwłoki Mojżesza. Wśród miejsc, które 
trzeba zobaczyć są Magba z pięknymi mozaikami, park narodowy Dana, 
gorące wodospady Wadi Zarka i siedemdziesięciokilometrowe wybrzeże 
Morza Martwego. 
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IRLANDIA   
Irlandia, Szmaragdowa Wyspa. Wzgórza pokryte bujną, szmaragdowo-
zieloną trawą pełne są mistycznych, kamiennych budowli z czasów 
prehistorycznych, pozostałości celtyckich oraz średniowiecznych fortów 
i klasztorów. Wyspa jest domem legend, muzyki, poezji i tańca. Stolica 
Republiki Irlandii, Dublin, oferuje wiele miejsc do zwiedzania, na 
przykład Trinity College, Christchurch i Katedrę Świętego Patryka, 
Parlament i Galerię Narodową. Gregoriańskie domy w okolicy Merrion 
Square, ze swoimi kolorowymi drzwiami i kołatkami z brązu należą do 
najładniejszych w mieście. 
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HISZPANIA  
iszpania leży na Półwyspie Iberyjskim. Historia i sztuka tego państwa 
sięga dwóch tysięcy lat. W Madrycie warto zobaczyć Pałac Królewski i 
skarby Prado, stąd możemy wyruszyć do Escorial. Na wybrzeżu 
Katalonii - Costa Brava znajdziemy tak sławne miejsca jak Tossa de Mar 
i Lloret de Mar. Barcelona jest jednym z najpiękniejszych miast europy 
nasyconym twórczością Gaudiego i Daliego. Dalej ruszamy w kierunku 
Granady skąpanej w słońcu Costa del Sol. Alhambra perła wśród 
szmaragdów jest jednym z najsławniejszych zabytków na świecie. 
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CHORWACJA   
Chorwacja pełna jest niezgłębionych bogactw natury. Parki Narodowe 
Jezior Plitwickich i Krka, wodospady, progi rzeczne i jaskinie należą do 
najpiękniejszych w świecie. Stolica, Zagrzeb, urzeka turystów atmosferą 
skrytości i budynkami w monarchistycznym stylu. Poza ciepłymi 
fiordami, deltami rzek, zielonymi wzgórzami i sosnowymi lasami, na 
gości czekają ośnieżone szczyty gór. Wyspy dostarczają turystom 
niezapomnianych widoków, od nagich klifów po bogatą roślinność.  
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BRUKSELA   
Bruksela, będąc centrum Unii Europejskiej, jest nie tylko stolicą Belgii, 
ale i całej Europy. Średniowieczne centrum i plac decydują o atmosferze 
całego miasta. Pałac Królewski otaczają wspaniałe, barokowe budynki, 
będące niegdyś siedzibami słynnych cechów. Budynek Ratusza jest 
wyjątkowo piękny. Nieopodal stoi Menneken Pils, jeden z symboli 
Brukseli. W eleganckich pasażach i na ulicach można znaleźć takie 
belgijskie specjalności, jak koronka, praliny czy piwo.  

916 

 

WOJCIECH  CEJROWSKI  -  BOSO  
PRZEZ  ŚWIAT  -  VANUATU   
Spis odcinków 
1. Vanuatu 
2. Ludożercy 
3. Kava nie kawa 
4. Tabu 
5. Świnia 
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MAGIA  NATURY  3 DVD – NA 7  DNI 
Poznaj zapierające dech w piersiach niezwykłe spektakle natury i 
niesamowite losy zwierząt, które biorą w nich udział. Łącząc epickie 
kino przyrodniczych produkcji telewizji BBC z emocjami, szczegółami i 
narracją rodem z intymnego pamiętnika, cykl ten śledzi globalne 
zjawiska klimatyczne, zmieniające kształt ogromnych obszarów, które 
przyciągając tysiące zwierząt decydują o ich losie. Każdy z sześciu 
odcinków koncentruje się na innej części świata - od wielkiej powodzi w 
delcie Okawango po rozkwit planktonu na Pacyfiku, od monsunu na 
Oceanie Indyjskim po wyścig ku ocaleniu, wywołany corocznym 
topnieniem arktycznego lodu - pokazując, jak potężnie siły przyrody, 
często budzące się tysiące kilometrów wcześniej, wywołują reakcję 
łańcuchową, której kumulacją jest niezwykły spektakl z udziałem 
zwierząt. 
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AFRYKA – NIEZWYKŁY  ŚWIAT   
Olbrzymi, samotny, obszar ziemi opasany równikiem. Kontynent, który 
zdołał uchronić się przed niszczycielskim działaniem lodowców, 
rozkwitał dzięki delikatnym zmianom geologicznym i klimatycznym. W 
rezultacie zwierzęta i rośliny mogły rozwijać się tu w warunkach, 
których nie mógł im zapewnić żaden inny kontynent. To właśnie Afryka 
- bogata, różnorodna, fascynująca - serce świata. Kluczem naszej serii 
jest czas. Pod wpływem klimatu i zmian geologicznych to właśnie czas 
pozwolił Afryce na zebranie na swym obszarze zapierających dech w 
piersiach elementów przyrody, które możemy dziś podziwiać. 
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AMERYKA  POŁUDNIOWA -  
NIEZWYKŁY  ŚWIAT 
meryka Południowa to największa na świecie różnorodność krajobrazów, 
ekstremalnych stref klimatycznych i rozmaitość flory i fauny. Żyją tam 
unikalne i bardzo dziwne zwierzęta. Zaginione światy są wprowadzeniem 
do naszej serii, podróżą, w trakcie której odkrywamy przyczyny tego 
niezwykłego bogactwa zwierząt i roślin, a także sposoby tworzenia się 
ekstremalnych różnic klimatycznych. Pokazujemy, jak przez tysiąclecia 
gatunki, dla których kontynent jest domem od zawsze, mieszały się z 
tymi, które migrowały z innych miejsc na ziemi 
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AUSTRALAZJA  -  NIEZWYKŁY  
ŚWIAT   
Australia jest ogromną wyspą o niezwykłym bogactwie unikalnej 
przyrody. To również najsuchszy kontynent zamieszkany przez 
człowieka i jednocześnie miejsce, w którym obecność człowieka 
wywarła największy wpływ na dziką florę i faunę. Każdy z filmów to 
detektywistyczna opowieść zgłębiająca tajniki wyjątkowej dzikiej 
przyrody Australazji. Najgroźniejszymi drapieżnikami na kontynencie są 
ogromne węże i jaszczurki, a gatunkiem dominującym są torbacze, co 
jest ewenementem na skalę światową. Przyroda na tym lądzie jest 
zadziwiającą mieszanką dziwnych i niebezpiecznych stworzeń. 
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CHINY  -  NIEZWYKŁY  ŚWIAT   
Chiny to jedna z najstarszych cywilizacji na Ziemi, a jej historia jest 
jedną z najbardziej burzliwych. Przez niemal sto lat granice oddzielały 
państwo środka od reszty świata. W końcu, Chiny zaczynają otwierać się 
na świat. W tej przełomowej chwili uzyskujemy niepowtarzalną okazję 
zajrzenia do najbardziej enigmatycznego z państw i odkrywamy 
zdumiewającą złożoność natury, cudowne krajobrazy, rzadką i 
zdumiewającą przyrodę i barwnych mieszkańców. Jako że Chiny 
rozpostarte są na tak olbrzymim obszarze, będziemy poruszali się z 
miejsca na miejsce za pomocą spektakularnych powietrznych zdjęć i map 
w filmowym stylu. 
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EUROPA  -  NIEZWYKŁY  ŚWIAT   
dkryjmy historię Europy, od narodzin kontynentu po czasy współczesne. 
To epicka podróż cofająca nas trzy miliardy lat w czasie. Droga przez 
tropikalne bagna i epoki lodowcowe, spotkanie z cywilizacjami i 
rewolucjami, pozwalające nam doświadczyć wydarzeń, które 
ukształtowały krajobraz i zwierzęta Europy. Żaden inny kontynent nie 
ma takiego bogactwa najróżniejszych scenerii, ani takiej ilości zwierząt 
żyjących na tak niewielkiej przestrzeni. Co dało Europie tę niezwykłą 
różnorodność? 
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KARAIBY  -  NIEZWYKŁY  ŚWIAT  
Karaiby to raj na Ziemi - krystaliczna błękitna woda, magiczne rafy 
koralowe i bujne tropikalne lasy. Jednak za tymi pięknymi widokami 
kryje się wiele mrocznych sekretów. Odkryj bogatą różnorodność Wysp 
Karaibskich i przekonaj się, jakie siły natury ukształtowały ten skrawek 
burzliwego raju. Od archipelagu wulkanicznych Wysp Zawietrznych i 
Podwietrznych, przez wapienne skały osadowe Bahama Banks, aż po 
jaskinie i wzgórza Kuby odkrywamy bogactwa Karaibów i przyglądamy 
się procesom geologicznym, które nadały im obecny kształt, jak choćby 
wulkaniczne erupcje na wyspach Montserrat i Martynice. 
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OCEANY    4 DVD – NA 7  DNI 
Głębie oceanów kryją tajemnice dotyczące naszej przeszłości, 
przeszłości naszej planety i naszego życia. Międzynarodowy zespół 
niezwykle doświadczonych badaczy morskiego życia schodzi pod wodę, 
mając tylko jeden cel: rozwiązać wszystkie zagadki podmorskich głębin. 
Spektakularny ośmioodcinkowy materiał, nakręcony w technologii HD 
uchwycił pełnię piękna nieodkrytych dotąd miejsc. Zobaczymy więc 
największe i najwspanialsze rafy koralowe, ale również poznamy 
tajemnice dryfującego po Morzu Arktycznym lodu. Dotarcie do 
najbardziej niebezpiecznych i najmniej dostępnych zakątków naszej 
planety pozwala nam lepiej rozumieć mechanizmy, którymi rządzą się 
oceany.  
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PLANETY  4 DVD – NA 7  DNI 
Planety Układu Słonecznego. Dlaczego są takie różne? Dlaczego cztery 
położone wewnątrz układu są małe i skaliste, a zewnętrzne planety to 
gigantyczne kule gazowe? Dlaczego rdzeń Ziemi składa się z niklu i 
żelaza, a Jowisza - z metalicznego wodoru? Dlaczego Neptun jest 
błękitny, a Saturn brązowy? Księżyc, do którego widoku jesteśmy bardzo 
przyzwyczajeni jest jednocześnie bardzo tajemniczym ciałem 
pozaziemskim. Żadna z sąsiadujących z Ziemią planet w Układzie 
Słonecznym - Merkury, Wenus i Mars - nie posiada księżyca podobnego 
do naszego. Ma on tak duże rozmiary, że oddziałuje na cykle nocy, 
miesięcy i przypływy oceanów. Odpowiedź na pytanie, dlaczego Ziemia 
posiada księżyc tego rodzaju jest jedną z największych zagadek, 
związanych z Układem Słonecznym. 
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ROK   W   TYBECIE  
Tybet, ukryty wśród najwyższych gór świata, Himalajów, jest jednym z 
najodleglejszych i najtrudniej dostępnych miejsc na naszej planecie. Jest 
też jedną z najbardziej tajemniczych i najsłabiej poznanych części świata, 
o burzliwej historii, a obecnie autonomicznym regionem 
komunistycznych Chin. Gyantse to tradycyjne miasteczko, w którym 
żyje 10 000 osób, zdominowane przez imponującą, średniowieczną 
twierdzę. Scenografia jest spektakularna: miasteczko, położone na 
wysokości ponad czterech tysięcy metrów powyżej poziomu morza (14 
tysięcy stóp) otoczone jest wyniosłymi, ośnieżonymi szczytami i 
stromymi zboczami.  
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TOP  GEAR  -  BEZ  OGRANICZEŃ  
Prezenterzy Top Gear nie lubią ograniczeń. Czy to depcząc pedał do 
podłogi w najszybszych wozach, czy opisując rodzinne samochody, 
zmęczą je i podsumują bez kompromisów.  
Najszybsze auta: Dreszcze przebiegają po plecach, kiedy oglądamy te 
potężne, ultraszybkie wozy - Pagani Zonda, Lamborghini Murcielago, 
Ferrari 575, Aston Martin Vanquish, F1 Mcclarena, czy Koenigsegg. Za 
co kocha je Jeremy Clarkson? 
Skoki i kaskaderzy: Skaczący autobus, babcie smażące pączki, 
wyjątkowy crash test - a wszystko to bez manekinów testowych, 
najwyżej z szalonym kierowcą za kółkiem. 
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TOP  GEAR  -  EXTREMALNA   
WYPRAWA   PRZEZ   USA   
Zapewne niejeden, nie tylko brytyjski, turysta zastanawiał się nieraz, czy 
wybierając się do USA z zamiarem przejazdu przez kawał kontynentu, 
nie byłoby łatwiej na miejscu kupić jakiś samochód, a po podróży go 
sprzedać, zamiast wydawać mnóstwo pieniędzy na wynajem auta. Nasi 
niezawodni ulubieńcy - Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James 
May, postanowili to sprawdzić za nas. Każdy z nich otrzymał na zakup 
bryki tysiąc dolarów, a po zakończeniu przejażdżki miał się przekonać, 
ile dolarów uda się odzyskać. I jak to wyszło?  

947 

 

ŻYCIE  GADÓW  I  PŁAZÓW   
David Attenborough bada niezwykły sukces grupy zwierząt, które 
przetrwały epokę lodowcową i masowe wymieranie gatunków, przeżyły 
miliony lat i znacznie przekraczają liczebnie ssaki i ptaki. Opowiadając 
historię gadów i płazów - stworzeń, które najlepiej w historii radzą sobie 
na lądzie - David Attenborough kończy przegląd form życia na Ziemi. 
Gady i płazy rządzą światem od prawie 200 milionów lat, a obecnie 
istnieje ponad 14. tysięcy ich rodzajów. 
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ŻYCIE  PTAKÓW  3 DVD – NA 7  DNI 
Podróżując do wszystkich zakątków planety, najbardziej znany i 
szanowany prezenter historii naturalnej, David Attenborough, odkrywa 
fascynujące życie naszych barwnych, pierzastych przyjaciół. Po trzech 
latach od rozpoczęcia projektu "Życie ptaków", realizowanego na całym 
świecie i podróżach do 42 krajów, od Arktyki po Antarktydę, gdzie 
David Attenborough obserwował 300 różnych gatunków, badacz 
odkrywa przed nami prywatne życie tych sprytnych i fascynujących 
panów przestworzy. "Nietrudno zrozumieć, dlaczego tak wielu z nas ma 
słabość do ptaków. Są pełne życia, zachwycające i wszechobecne. Mają 
charaktery, z którymi łatwo się nam utożsamić - bywają zuchwałe i 
nieśmiałe, łagodne i brutalne, wierne i zdradzieckie".  
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ŻYCIE  SSAKÓW  3 DVD – NA 7  DNI 
Ogromna wiedza, wielka charyzma telewizyjna i perfekcja - Sir David 
Attenborough prezentuje widzom najbardziej zróżnicowaną grupę 
zwierząt, jaka kiedykolwiek żyła na ziemi: począwszy od dwucalowej 
ryjówki malutkiej po ogromnego płetwala błękitnego, od leniwca po 
szybkiego geparda, od brzydkiego golca po ludzkie dziecko. Życie 
ssaków to opowieść o czterech tysiącach gatunków, które przeżyły 
dinozaury i zdobyły najdalsze zakątki ziemi. Chroniąc się grubym 
futrem, a rosnące potomstwo, przechowując bezpiecznie wewnątrz 
własnych ciał, ssakom udało się skolonizować każdy obszar globu, suchy 
i mokry, zimy i gorący. Dostosowywanie organizmu do wymogów 
zdobywania żywności, miało istotny wpływ na sposób ich poruszania się, 
łączenia w pary i rozmnażania. 
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WYSPY  KANARYJSKIE  
Wyspy wiecznej wiosny charakteryzują się ogromną różnorodnością. 
Można tu znaleźć wszystko, od bujnych, zielonych, górskich lasów po 
piaszczyste pustynie. Na plaże Teneryfy pada cień wysokiej na 3600 m 
góry Teide. Można tu zwiedzić najpiękniejsze ZOO Hiszpanii, a pod 
"Skałą Olbrzymów" zaprzyjaźnić się z żyjącymi w morzu delfinami. Na 
Gran Canarii czeka nas wycieczka do krainy kolorowych skał, blisko 
2000-metrowego Pico de las Nieves. 
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RIWIERA   FRANCUSKA   
Cote d'Azur, czyli Lazurowe Wybrzeże, kojarzy się nam z luksusem i 
przepychem. Od ponad 100 lat gwiazdy kina i milionerzy spędzają tu 
wakacje. Piękne plaże, zapierające dech w piersiach krajobrazy, zabytki i 
luksusowe hotele przyciągają turystów. Najpiękniejsze miejsca na 
Lazurowym Wybrzeżu to Menton, w którym odbywa się cytrynowy 
festiwal i jest najlepszy klimat; maleńkie księstwo Monaco, słynące z 
kasyn i wyścigu Formuły 1. 
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WYSPY   GRECKIE   
klejnoty Morza Egejskiego. Historia i charakter: Rzymianie i 
Bizantyjczycy, amatorzy słońca i nurkowie, łagodne zatoki, morze o 
barwie nieba i niebo o barwie morza, oraz złoty piasek. Stare miasta, 
klasztory postawione na skałach, mozaiki lśniące złotem, zapach 
pomarańczowych sadów, srebrzyste drzewka oliwne, tawerny i kafejki, 
wiatraki i białe, idylliczne wioski, zatłoczone zatoczki... 12 
najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych wysp w jednym filmie!  
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RIWIERA   TURECKA   
Pośród krętych dróg, ciepłych jezior, dzikich wodospadów oraz 
pomarańczowych i oliwnych gajów możemy też trafić na zabytki z epoki 
antyku i średniowiecza. Meczety i minarety, seldżuckie forty, greckie i 
rzymskie miasta, starożytne teatry, grobowce wydrążone w skale, stare 
domy, bizantyjskie świątynie, malownicze rybackie wioski i bazary - 
wszystko to składa się na czarodziejską atmosferę tego miejsca. 
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COSTA   BRAVA   
Costa Brava, czyli dzikie wybrzeże, jest nadmorskim regionem Katalonii. 
Odwiedzane przez 50 milionów turystów rocznie, stanowi jedno z 
największych Europejskich centrów wakacyjnych. Łagodny 
śródziemnomorski klimat, krystalicznie czysta woda, tajemnicze skaliste 
zatoki, długie piaszczyste plaże, południowa roślinność, cuda 
Hiszpańskiej i Katalońskiej kuchni oraz zabytki historii i sztuki każdego 
roku przyciągają tu coraz więcej gości. 
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TAJEMNICE  OCEANU   
Fascynująca podwodna podróż. Pełnometrażowa kontynuacja 
przyrodniczych filmów kręconych w serii BBC "Błękitna planeta". 
"Tajemnice oceanu" to niezwykły dokument, łączący siłę 
popularnonaukowego filmu przyrodniczego z unikalnymi zdjęciami. 
Obrazom stworzeń żyjących w głębinach towarzyszy muzyka 
symfoniczna berlińskich filharmoników. Ta nowatorska produkcja 
powstawała pięć lat, a namacalnym efektem pracy są nowoodkryte 
gatunki zamieszkujące oceany. Film zabiera widza w niesamowitą 
podróż po morzach i oceanach, przedstawia rozmaite odmiany fauny i 
flory, pokazuje dziewicze wybrzeża Antarktyki czy też nocny krajobraz 
najgłębszych oceanicznych otchłani. 
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KOBIETA  NA  KRA ŃCU  ŚWIATA  2 
(Martyna Wojciechowska)   
Odcinki: 
1.Namibia 
2. Argentyna 
3. Zanzibar 
4. Wietnam 
5. Jordania 
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MY  CICHOCIEMNI.  GŁOSY  
ŻYJĄCYCH  
My, Cichociemni" to pełnometrażowy dokument opowiadający o losach 
polskiej, specjalnej formacji wojskowej, której żołnierze w czasie II 
wojny światowej przedostawali się drogą powietrzną z Anglii na teren 
okupowanego kraju, aby wesprzeć działający tam ruch oporu. Reżyser 
Paweł Kędzierski, dzięki wspomnieniom ostatnich żyjących 
Cichociemnych, przywraca pamięć o niezwykłych wydarzeniach i 
ludziach, których czyny stanowią jedną z najważniejszych kart w historii 
polskiej wojskowości. W obrazie wykorzystano nigdzie wcześniej nie 
publikowane zdjęcia oraz filmy archiwalne. 
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WOJCIECH  CEJROWSKI  -  BOSO  
PRZEZ  ŚWIAT  -  MADAGASKAR   
Odcinki: 1. Polacy na Madagaskar / 2. Recykling / 3. Szafir / 4. Wanilia / 
5. Wyprawa na Madagaskar 
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ZIEMIA  -  POT ĘGA   PLANETY  
5 DVD – NA 7  DNI 
 Seria przyrodnicza produkcji BBC 
Geolog, doktor Iain Stewart toczy niezwykłą i piękną opowieść o tym, co 
działo się na naszej planecie przez 4,6 miliarda lat od jej narodzin. 
Często napawające nas lękiem, ale i fascynujące siły kształtowały 
Ziemię, aż stała się taką, jaką znamy ją dziś. Nie odkryto drugiej plany 
podobnej do naszej, a historia kształtowania się naszego globu pomoże 
zrozumieć, jak jest on wyjątkowy 
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WOJCIECH  CEJROWSKI  -   BOSO   
PRZEZ   ŚWIAT  -  WENEZUELA   
Odcinki: 

• 1. BOSO, ALE W OSTROGACH 
• 2. POLOWANIE 
• 3. NAJWIĘKSZA ŁĄKA ŚWIATA 
• 4. MANIOK 
• 5. NA RYBY 
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MUZEUM   WI ĘZIENIA   PAWIAK    
Muzeum powstało w 1965 roku z inicjatywy i przy współudziale byłych 
więźniów politycznych Pawiaka. Budynek Muzeum wzniesiono na 
ocalałych fundamentach podziemnych kazamat VII i VIII oddziału 
więzienia wysadzonego przez Niemców w sierpniu 1944 roku. Wysokość 
oryginalnych ścian w zrekonstruowanych celach wynosi 1,1 - 1,5 m. 
Podczas budowy wykorzystano większość znalezionych w czasie 
odgruzowywania obiektu krat, zawiasów, zamków i okuć oraz 
zabezpieczono wydobyte z ruin dokumenty, elementy wyposażenia i 
przedmioty używane przez więźniów. 
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WOJCIECH  CEJROWSKI  -   BOSO   
PRZEZ   ŚWIAT  -  TAJLANDIA  
 Wojciech Cejrowski- trzeci w historii Polak przyjęty do Royal 
Geographical Society ( Królewskie Towarzystwo Geograficzne) w 
Londynie. Od dwudziestu lat organizuje wyprawy w najdziksze zakątki 
kuli ziemskiej. W serii programów telewizyjnych "Boso przez świat" z 
fantazją i niezwykłym poczuciem humoru oprowadza po egzotycznych 
zakamarkach świata. Tym razem zaprasza doTajlandii. 
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BARCELONA 
 Barcelona jest drugim co do wielkości hiszpańskim miastem i stolicą 
Katalonii. Zaciszne skwery, urocze pałacyki i kręte uliczki 
odzwierciedlają historię miasta, które niegdyś stanowiło ośrodek 
kupiectwa dla Iberów, Greków i Rzymian. Barcelona to niezwykły tygiel 
kulturowy, gdzie gotyk sąsiaduje z modernizmem, a całości dopełnia 
wybuchowa mieszanka radości życia i ekstrawaganckiej inwencji. 

 


