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COFNIJ CZAS



NOWOŚĆ 

Palisz papierosy? Pijesz alkohol? Pochłaniasz hamburgery  
i frytki z prędkością światła? Twój ulubiony sport to leżenie na 
kanapie? Masz dwadzieścia pięć lat, a twoje ciało jest sprawne 
jak u osiemdziesięciolatka? Weź się do roboty i „Cofnij czas”!  
Zegar tyka!

Wiele osób uważa, że można bezkarnie jeść śmieciowe 
jedzenie, pić słodzone napoje, nadużywać alkoholu i nie dbać 
o ruch oraz odpoczynek. Tymczasem tłusta dieta, nałogi 
i złe przyzwyczajenia doprowadzają nasze zdrowie do ruiny. 
A badania niezbicie wskazują, że taki organizm jest starszy niż  
w rzeczywistości. Czas coś z tym zrobić!
 
Nowy program TVN Style pomoże dwunastu osobom, które 
znalazły się w krytycznym momencie swojego życia i zrozumiały, 
że jeśli nie zawalczą o siebie, grozi im poważna choroba lub 
nawet przedwczesna śmierć. W każdym odcinku jeden bohater 
stoczy zaciętą walkę o powrót do dobrej formy i spróbuje cofnąć 
czas. Wszystko pod czujnym okiem ekspertów: lekarzy, trenerów, 
dietetyków i psychologów. 

W programie nie zabraknie także uniwersalnych i prostych 
porad dotyczących zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej 
i kształtowania innych dobrych nawyków.
 
Pora „Cofnąć czas” z TVN Style!

tvnstyle.pl
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I NIE OPUSZCZĘ CIĘ AŻ DO ŚLUBU



„Już mi niosą suknię z welonem...” aż tu nagle okazuje się,  
że pan młody ma źle dopasowany garnitur, świadkowa się 
spóźnia, rodzina kłóci się o usadzenie gości, a fryzjerka czesząca 
pół rodziny nie dojechała. Miał to być najpiękniejszy dzień  
w życiu, a szykuje się niezła katastrofa. Na szczęście na miejscu 
jest Izabela Janachowska, która nie opuści nowożeńców aż do 
ślubu.

Wydaje się, że trzy dni przed weselem wszystko jest dopięte  
na ostatni guzik, a państwo młodzi spokojni i szczęśliwi czekają  
na najważniejszy dzień w swoim życiu. Niestety, najczęściej 
właśnie wtedy wszystko zaczyna się sypać. Suknia panny młodej 
okazuje się za duża, firma dekorująca salę zapomina przywieźć 
kwiaty, a teściowe do wszystkiego się wtrącają. Emocje sięgają 
zenitu. Wesele stoi pod znakiem zapytania. Co zrobić, kiedy 
przygotowania do ślubu nie idą zgodnie z planem?

Wystarczy wezwać na pomoc pogotowie weselne TVN Style. 
Izabela Janachowska, znana tancerka i autorka bloga o tematyce 
ślubnej, potrafi zapobiec każdej katastrofie. Zjawia się trzy dni 
przed ślubem i pomaga państwu młodym rozwiązać wszystkie 
problemy, które stają na ich drodze. Nieważne, czy jest to 
skromna impreza dla najbliższej rodziny czy przyjęcie z wielkim 
rozmachem, gospodyni programu sprawi, że ten dzień będzie 
wyjątkowy i niezapomniany dla każdej z par. A potem wszyscy 
będą żyli długo i szczęśliwie.

tvnstyle.pl
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W POSZUKIWANIU PIĘKNA



Lustereczko, lustereczko powiedz przecie, kto jest 
najpiękniejszy w świecie? Każdy czasem zadaje sobie to 
pytanie i marzy, żeby jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki wygładziły się zmarszczki i zniknęła „oponka”  
na brzuchu. TVN Style ma taką moc i pomoże bohaterom 
nowego programu „W poszukiwaniu piękna”.
 
Każdemu zależy na atrakcyjnym wyglądzie. Zmarszczki, blizny, 
trądzik, rozstępy są utrapieniem dla wielu osób. Kto nie chciałby 
mieć mniej „tu” i więcej „tam”? Która świeżo upieczona mama 
nie marzy o odzyskaniu ciała sprzed ciąży? Co z kobietami, które 
od lat zmagają się z trądzikiem młodzieńczym, a walka z nim 
przysłania im cały świat?

Los dziesięciu bohaterów odmieni Katarzyna Chwedorczuk,  
szefowa kliniki medycyny estetycznej SkinClinic. Znana specjalistka  
wraz  z najwyższej klasy ekspertami  z  dziedziny dermatologii, podejmą 
walkę o lepszy wygląd i bardziej komfortowe samopoczucie 
uczestników programu. Wspólnie udowodnią, że dzięki najnowszym 
i nieinwazyjnym zdobyczom medycyny i dermatologii estetycznej 
można zdziałać cuda. Nieocenioną pomocą przy metamorfozach 
dziesięciu szczęśliwców będzie mistrzyni makijażu Anna 
Orłowska, która pojawi się w programie także w innej roli. 
Prowadząca TVN Style postanowiła odmienić swój wizerunek 
i stracić kilka kilogramów.

tvnstyle.pl
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DOROTA SIĘ URZĄDZA



Dorota Szelągowska z pasją projektuje i urządza wnętrza dla 
wszystkich tych, którzy sobie z tym nie radzą. Sama też szuka 
ciągle nowych pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni. 
Tym razem przetestuje je na własnej skórze, czyli na własnym 
mieszkaniu. To będzie remont generalny. Weźmie pod lupę 
nowoczesne rozwiązania budowlane, meble i gadżety. Wszystko 
po to, żeby zdobyć nowe doświadczenia i pomagać widzom  
w stwarzaniu dla nich funkcjonalnych i komfortowych domów. 
Jak „Dorota się urządzi”?

Dorota Szelągowska na swoim koncie ma już niejeden 
salon, łazienkę, przedpokój czy kuchnię. Jak poradzi sobie 
z remontem całego i w dodatku własnego mieszkania? Na jej liście 
zadań znajdują  się: mało funkcjonalna część kuchenna, pokój 
nastoletniego syna, całkowita i niedroga metamorfoza łazienki, 
przytulna sypialnia i domowa galeria. Jak powiększyć małą kuchnię 
i stworzyć w niej więcej miejsca do pracy oraz przechowywania 
różnych produktów? Czy można tanim kosztem urządzić wymarzony 
pokój dla młodego chłopaka? Dorota postara się zorganizować mu 
fantastyczną przestrzeń do nauki i stworzyć bazę noclegową dla 
jego najlepszego kumpla. A co z łazienką? Ambitna projektantka 
wnętrz postanowi zupełnie sama, bez  pomocy fachowców, 
przeprowadzić jej kompletną metamorfozę. Będzie się działo! 
Po ciężkich pracach budowlanych przyjdzie pora na wisienki  
na torcie. Dorota pokaże, jak zagospodarować ścianę za pomocą 
plakatów i zdjęć oraz zdradzi, jak efektownym pościeleniem łóżka 
można poprawić wystrój sypialni. W każdym mieszkaniu przyda 
się także pojemna szafa. Jak stworzyć wyjątkowy i mieszczący 
setki rzeczy mebel? Prowadząca program postanowi udowodnić, 
że wyjątkowe nakrycie stołu w jadalni może zdziałać cuda 
i odmienić charakter całego pomieszczenia. Dorota Szelągowska 
potrafi się urządzić.

tvnstyle.pl
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OBSESJA DOSKONAŁOŚCI



tvnstyle.pl

TVN Style od kilku sezonów nagrywa dokumenty w najdalszych 
zakątkach świata. Byliśmy już w Brazylii, Japonii i Indiach. 
Teraz przyszła pora na Koreę. W podróż po tym kraju zabierze 
widzów Marcin Prokop.

Korea. Tu mieszkają najbardziej nieszczęśliwi ludzie na świecie, 
prawie każdy mężczyzna nosi przy sobie kosmetyczkę, 
a młodzi ludzie uczą się tak dużo, że regularnie używają 
specjalnej poduszki do spania przy biurku. Korea to kraj, 
który opanowała „Obsesja doskonałości”. Jak odnajdzie się 
tam Marcin Prokop? Obsesja w tym kraju zaczyna się już  
w dzieciństwie. Wszyscy rodzice dążą do tego, żeby ich dzieci 
skończyły jak najlepsze studia, zdobyły pracę w korporacji,  
a co za tym idzie – osiągnęły jak najwyższy status społeczny. 
Młodzi Koreańczycy już od przedszkola poddawani są 
intensywnemu treningowi umysłowemu. Z kilkuletnimi dziećmi 
pracują specjalne roboty do nauki, a nastolatkowie uczą się  
w tzw. hakwonach. Marcin Prokop odwiedzi największy hakwon  
w Seulu i zobaczy, jak wygląda miejsce przeznaczone wyłącznie  
do wielogodzinnego wkuwania.
 
Koreańskie ulice opanowała także obsesja piękna. W Seulu 
kwitnie męski przemysł kosmetyczny. Trudno uwierzyć, ale co 
piąty mieszkaniec Korei robi sobie regularnie makijaż, a wielu 
z nich poddało się różnym operacjom plastycznym tylko po to, 
żeby dostać wymarzoną pracę. Marcin Prokop nie będzie gorszy. 
Przetestuje na sobie maseczkę ze śluzu ślimaka i weźmie lekcję 
makijażu. Okazuje się jednak, że perfekcyjny wygląd i wysoki 
status społeczny nie gwarantują szczęścia. Według badań 
Koreańczycy są jednym z najmniej zadowolonych narodów na 
świecie. Często chorują na depresję i snują fantazje o własnej 
śmierci. Dzięki popularnej firmie „Szczęśliwe umieranie” mogą 
przeżyć inscenizację swojego własnego pogrzebu. To dopiero 
będzie wyzwanie dla Marcina, który napisze pożegnalny list i da 
się zamknąć w trumnie.

OBSESJA DOSKONAŁOŚCI
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KLONOWANIE – SPOSÓB NA NIEŚMIERTELNOŚĆ
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Korea to kraj, który zaskakuje na każdym kroku. Panuje w nim 
nie tylko obsesja doskonałości, ale także moda na klonowanie. 
„Klonowanie – sposób na nieśmiertelność” to drugi dokument, 
który Marcin Prokop zrealizował wspólnie z TVN Style.

Podczas pobytu w Korei Marcin Prokop nie narzekał na brak 
wrażeń. Dziennikarz postanowił odkryć także tajemnicę 
nieśmiertelności. To właśnie w Seulu znajduje się słynna 
klinika Sooam, która od prawie dziesięciu lat specjalizuje się 
w klonowaniu. Założył ją sześćdziesięciodwuletni weterynarz 
dr Hwang Woo Suk, który jako pierwszy na świecie sklonował 
psa. Dziś kopiowanie ukochanych pupili jest już na porządku 
dziennym. Rocznie Sooam przeprowadza około stu tego rodzaju 
zabiegów. Miłośnicy czworonogów są gotowi zapłacić za to 
nawet sto pięćdziesiąt tysięcy dolarów. Marcin Prokop jako 
jeden z nielicznych dziennikarzy miał szansę uczestniczyć 
w porodzie sklonowanego psa. Podczas rozmowy z najsłynniejszym 
weterynarzem na świecie dowiedział się, kto i dlaczego decyduje 
się na podarowanie drugiego życia swojemu ulubieńcowi. Lekarz 
zdradził także swoje najbliższe plany. Okazało się, że od lat pracuje 
nad znalezieniem lekarstw na wiele przewlekłych chorób, a także 
wraz z grupą rosyjskich naukowców stara się ożywić skamielinę 
mamuta znalezionego na Syberii. Jednak jego największym 
marzeniem jest sklonowanie człowieka. Jak daleko uda mu się 
dotrzeć w pogoni za nieśmiertelnością?

KLONOWANIE 
– SPOSÓB NA NIEŚMIERTELNOŚĆ
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WRÓŻKI



Podejrzewasz, że mąż cię zdradza? Nie jesteś pewien, czy zdasz 
zbliżający się egzamin? Chcesz zainwestować na giełdzie? 
Zastanawiasz się, co dalej z twoim życiem? Nie potrafisz podjąć 
decyzji? Idź do wróżki! Ona prawdę ci powie.
 
Wróżą z kart, fusów oraz kości, korzystają ze szklanych kul, 
czytają z dłoni, potrafią zdobyć informacje o swoim kliencie na 
podstawie daty urodzenia. Kontaktują się ze zmarłymi. Widzą 
przyszłość, znają fakty z przeszłości. Wróżki, czarownice, tarocistki, 
chiromantki, wiedźmy.
 
Zgodnie ze statystykami co siódma osoba w Polsce przyznaje 
się do regularnego korzystania z usług osób zajmujących się 
wróżbiarstwem. Nie są to dane do końca wiarygodne. Większość 
ludzi wstydzi się o tym mówić. Wróżenie jest także sprzeczne  
z wiarą i religią.

„Wróżki” to film dokumentalny pokazujący pracę czterech 
współczesnych wróżących kobiet. Jedną z nich jest legendarna 
krakowska wróżka Dzidzianna Solska. Ma ogromne doświadczenie, 
wygląda jak magiczna postać z bajki i chętnie opowiada o pracy  
w swoim nietypowym zawodzie. Podobnie jak jej koleżanki  
po fachu. Jaki mają dar? Co widzą w kartach? Jacy klienci 
odwiedzają je najchętniej? Co chcą wiedzieć i czego oczekują? 
Jaka powinna być prawdziwa wróżka?
 
W filmie nie zabraknie także opinii klientów, którzy regularnie 
odwiedzają wróżbitki. Szukają tam odpowiedzi na ważne życiowe 
pytania. Czy wierzą w każde słowo wyczytane z kart? Co dają im 
spotkania z wróżkami? Co sprawia, że niektórzy każdą swoją 
decyzję muszą konsultować z numerologiem? Zapraszamy  
do świata magii.

tvnstyle.pl
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ŻYCIE BEZ WSTYDU



KONTYNUACJA

Widzowie pokochali doktora Ambroziaka i jego ekipę. 
Najwyższej klasy specjaliści już trzeci sezon będą dawali 
zakompleksionym pacjentom szansę na lepsze życie.
 
Nietypowe schorzenia, poważne defekty i drobne niedoskonałości. 
To wszystko może zrujnować życie niejednej osobie. W nowym 
sezonie wśród pacjentów kliniki znajdzie się zrozpaczona kobieta 
cierpiąca na zanik tkanki tłuszczowej policzków, mężczyzna, 
który od szesnastu lat przykleja swoje odstające uszy do skóry 
głowy, oraz dziewczyna bez brwi. Lekarze podejmą się trudnych, 
wielogodzinnych operacji osób, które drastycznie schudły. 
Zrekonstruują pierś poparzonej kobiecie nazywającej siebie 
potworem. Pomogą tym, którzy zmagają się z deformacjami 
i bliznami po ciężkich wypadkach. Do kliniki zgłosi się także 
kobieta, która robiła sobie zastrzyki z kwasu hialuronowego 
kupowanego przez Internet. W programie pojawi się także słynna 
modelka Kamila Szczawińska. Jaki jest powód jej wizyty?
 
Doktor Ambroziak wraz z innymi ekspertami zrobią wszystko, 
żeby pomóc swoim pacjentom i zapewnić im „Życie bez wstydu”. 

W nowym sezonie widzów, którzy śledzą pracę doktora Ambroziaka  
i jego współpracowników, czeka nie lada gratka. Lekarze 
opowiedzą więcej o swoim życiu prywatnym. Zdradzą także, jak 
radzą sobie z emocjami towarzyszącymi im w pracy każdego dnia. 

tvnstyle.pl
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DOROTA WAS URZĄDZI



Niezwykła metamorfoza w trzy dni, której koszt nie przekracza 
siedmiu tysięcy złotych? Wygodna wanna z widokiem na Rzym 
w maleńkiej łazience, zaczarowany ogród na mikroskopijnym 
balkonie, romantyczna sypialnia dla dwóch zupełnie różniących 
się od siebie osób. Dla Doroty Szelągowskiej nie ma rzeczy 
niemożliwych. Ona to dopiero was urządzi.

Wyobraźnia Doroty nie zna granic. Projektantka wnętrz 
potrafi zdziałać cuda nawet w najmniejszej przestrzeni, 
na którą właścicielom brakuje już pomysłów. Łazienki, kuchnie, 
przedpokoje, tarasy i balkony. Każda „demolka” w wykonaniu ekipy 
remontowej programu kończy się spektakularnym sukcesem.
 
Szelągowska ma także niezwykły dar robienia fantastycznych 
rzeczy praktycznie z niczego. Nic się nie zmarnuje, wszystko 
może się przydać. Stare meble czy nieużywane bibeloty zawsze 
znajdą nowe zastosowanie. Jak własnoręcznie wykonać osłonę 
na kaloryfer, teatrzyk dla dzieci czy huśtawkę będącą jednocześnie 
stolikiem nocnym? Ona to wie.
    
W nowym sezonie na Dorotę czekają kolejne wyzwania.  
Jak urządzić wspólny pokój dla dwóch nastolatek o całkowicie 
różnych temperamentach? Czy da się zorganizować miejsce  
do nauki i zabawy dla trójki rozbrykanych dzieciaków na bardzo 
małej powierzchni? Co powie kawaler, którego surowo urządzony 
salon nabierze kobiecego charakteru? Prowadząca dostanie 
także zlecenia specjalne: prezent ślubny dla narzeczonych  
i niezwykłą niespodziankę na osiemnastkę. Jedno jest pewne! 
Dorota Szelągowska wymyśli coś niepowtarzalnego.

tvnstyle.pl
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AFERA FRYZJERA



Wizyta u fryzjera z założenia ma poprawiać samopoczucie. 
Niestety, często kończy się prawdziwą katastrofą. Zielony odcień 
zamiast słonecznego blondu, spalone włosy, przeterminowana 
farba, stara suszarka, kłócące się fryzjerki. Zaczyna się 
prawdziwa afera, złe wieści się roznoszą, a zakład fryzjerski 
zaczyna przynosić same straty. W takiej sytuacji może pomóc 
tylko Maciej Wróblewski.
 
Prowadzący „Aferę fryzjera” ma piętnastoletnie doświadczenie 
jako stylista fryzur. Od lat pracuje z najbardziej znanymi ludźmi ze 
świata show-biznesu i stylizuje włosy modelek na najważniejszych 
pokazach mody. Na co dzień prowadzi własny salon fryzjerski, 
w którym każdego klienta traktuje jak gwiazdę. Nikt tak jak on nie 
zna kulis tego zawodu.
 
W nowym sezonie programu Maciej Wróblewski wyruszy na 
pomoc podupadającym zakładom fryzjerskim, które bez jego 
pomocy nie dotrwają nawet do końca miesiąca. Na miejscu 
sprawdzi umiejętności całego personelu, zajrzy w każdy 
kąt, przejrzy rachunki i używany sprzęt. Czekają na niego 
nie lada niespodzianki: fryzjerzy bez żadnego wykształcenia 
i doświadczenia w zawodzie, zardzewiałe nożyczki oraz akcesoria 
sprzed dwudziestu lat. To tylko wierzchołek góry lodowej. Maciej 
dokładnie przyjrzy się pracy każdego salonu i postara się znaleźć 
receptę na jego problemy.
 
Na właścicieli i pracowników salonów czekają także zaskakujące 
zlecenia i praca w nietypowych warunkach. Stylista fryzur zabierze 
ich za kulisy pokazów mody i profesjonalnych sesji fotograficznych. 
Jak poradzą sobie z tymi wyzwaniami? Czy skorzystają z wiedzy 
i doświadczenia Macieja Wróblewskiego i uratują swój fryzjerski 
biznes przed upadkiem? 

tvnstyle.pl
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SABLEWSKIEJ SPOSÓB NA MODĘ



To już piąty sezon programu Mai Sablewskiej. Przez ten czas 
kilkadziesiąt Polek oddało się w jej ręce i uwierzyło, że można 
zacząć wszystko od nowa. Jakie spektakularne metamorfozy 
zobaczymy tym razem?

Maja Sablewska po raz kolejny spotka na swojej drodze bohaterki, 
które potrzebują całkowitej odmiany i pomocy. Mają za sobą 
nieudane związki, problemy z rodziną i wiele dramatycznych 
przeżyć. Kompletnie nie wierzą w siebie i w swoją atrakcyjność. 
Sablewska dla wielu uczestniczek jest ostatnią deską ratunku. 
Po wysłuchaniu ich historii fachowym okiem przejrzy szafę każdej 
bohaterki i podpowie, co należy natychmiast wyrzucić, a co warto 
zatrzymać. Maja wie, jak starym ubraniom nadać nowe życie, aby 
podkreślić swój styl. Prowadząca program wierzy, że nie sztuką 
jest dać komuś dobrą radę, ale najważniejsze to nauczyć go z niej 
korzystać. Dlatego czasem bywa surowa i nieustępliwa dla pań, 
które zgłaszają się po pomoc. Zrobi wszystko, żeby zmienić ich 
życie na lepsze. 

W nowym sezonie programu jedną z uczestniczek jest Kasia, 
która po wypadku już nigdy nie miała chodzić. U Mai pojawi się 
także Karolina zmagająca się z uzależnieniem od narkotyków, 
która po ciężkiej walce odzyskała prawo do opieki nad swoimi 
dziećmi. Z kolei Ela jest przykładem współczesnego Kopciuszka. 
Osierocona przez matkę w wieku czterech lat wychowała szóstkę 
przyrodniego rodzeństwa. Sama nie zaznała zbyt wiele miłości. 
Czy Maja Sablewska będzie w stanie pomóc swoim bohaterkom?
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WIEM, CO JEM I WIEM, CO KUPUJĘ



Kasię Bosacką znają już wszyscy. To właśnie dzięki niej 
widzowie zaczęli zastanawiać nad tym, co wkładają do koszyka 
sklepowego. Czytają etykiety, rozszyfrowują składy produktów 
i sprawdzają gwarancje.

W nowym sezonie prowadząca „Wiem, co jem i wiem, co kupuję” 
będzie wszędzie tam, gdzie się produkuje, fabrykuje, uprawia 
i... oszukuje. Zwiedzi zaplecza kuchni i sklepowe magazyny. 
Prześledzi, co dzieje się na taśmie produkcyjnej i na polu 
uprawnym.

Bosacka eksperymentów się nie boi. Na własnej skórze 
przetestuje szorty z koenzymem Q10, połknie magiczne 
suplementy i tygodniami będzie piła sok z buraków. To nie 
wszystko! Prowadząca wyhoduje pleśń na chlebie i bakterie 
w jogurcie. Jeśli trzeba – przegryzie kilogram ziaren pieprzu, żeby 
znaleźć jedno podrobione. Ubrudzi tonę koszulek tylko po to, aby 
wybrać najlepszy proszek, który je wypierze. Wypróbuje ręczniki 
na mokrych ciałach polskich pływaków.
 
Kasia Bosacka będzie śledzić, badać, analizować i tropić. Odpowie 
na pytania, które najczęściej zadają widzowie. Będzie bliżej was. 
I waszych zakupów. Wszystko po to, żeby każdy mógł z czystym 
sumieniem powiedzieć: „Wiem, co jem i wiem, co kupuję”. 
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PANI GADŻET



To już dziesiąty, jubileuszowy sezon programu „Pani Gadżet”! 
Na szczęście Anna Nowak-Ibisz ciągle jest pełna energii, 
a wyszukiwanie najnowszych, najciekawszych i niezbędnych 
gadżetów nigdy jej się nie nudzi.
 
Nowych gadżetów cały czas przybywa i są coraz bardziej 
zaskakujące. Minitalerzyk na palec, z którego możesz jeść, 
jednocześnie trzymając kieliszek, szczoteczka czyszcząca 
z funkcją puszczania baniek mydlanych czy domowe tatuaże 
z osobistą listą zakupów. Tylko z „Panią Gadżet” można sprawdzić, 
jak działają brwi w płynie i być na bieżąco ze wszystkimi akcesoriami 
do smartfonów. Alarm domowy sterowany telefonem? Nie ma 
problemu. Lubicie sprytne rozwiązania? Na pewno spodoba się 
wam możliwość włączania i wyłączania prądu w gniazdku za 
pomocą Wi-Fi. Dla miłośników nietypowych gadżetów kuchennych 
Ania przygotowała między innymi nóż połączony z nożyczkami  
i wyjątkowe zaparzacze do herbaty. Przyszłym i świeżo upieczonym 
rodzicom na pewno przyda się innowacyjny system karmienia 
noworodka mlekiem mamy.
 
„Pani Gadżet” przetestuje, wypróbuje i sprawdzi, co jest warte 
naszej uwagi i pieniędzy.
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STYLOWY MAGAZYN



Najbardziej inspirujący program stworzony przez kobiety i dla 
kobiet. A w nim informacje i porady, dzięki którym życie  stanie 
się piękniejsze i przyjemniejsze. Moda, uroda, psychologia, 
zdrowy styl życia. A wszystko to przedstawi jedna z najbardziej  
stylowych i najlepiej ubranych Polek – Agnieszka Szulim.

W tym sezonie w „Stylowym magazynie” na pewno nie zabraknie 
tematów damsko–męskich. Prowadząca oraz zaproszeni do 
studia goście dyskutować będą o potrzebach, związkach, 
emocjach. Czego szuka płeć piękna u mężczyzn? Czym nakarmić 
mężczyznę, by miał energię w sypialni? Jak korzystnie wypaść na 
pierwszej randce? Gdzie pójść i jak nie popsuć romantycznego 
tête-à-tête?

Razem z jesiennym sezonem powróci Dellfina Dellert, która 
w swoim cyklu „Naga prawda” porozmawia z mieszkańcami 
małych miejscowości m.in. o miłości francuskiej i seksie na jedną 
noc.
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MIASTO KOBIET



Dorota Wellman i Paulina Młynarska nie boją się trudnych 
tematów. W studiu „Miasta kobiet” goszczą niezwykłych 
bohaterów, którzy dzielą się z nimi swoimi intymnymi 
historiami. Ich rozmowy czasami wywołują uśmiech, czasami 
wyciskają z oczu łzy, a czasami wywołują ostrą, emocjonalną 
reakcję. Jedno jest pewne – nikogo nie pozostawiają obojętnym. 

W nowym sezonie prowadzące spotkają się m.in. z kobietami, 
które karmią piersią swoje 6-letnie dzieci. Czy przedszkolak 
nadal potrzebuje pokarmu matki? A może karmienie w tym 
wieku zaspokaja zupełnie inne potrzeby? Wśród zaproszonych 
gości pojawią się także nastolatki, które w pogoni za szczupłą 
sylwetką poddały się liposukcji. „Miasto kobiet” odwiedzą również 
młode żony, które dopiero po ślubie odkryły oryginalne 
upodobania seksualne u swoich mężów. Dorota i Paulina nie 
boją się i trudniejszych tematów, więc i tym razem nie pominą 
ich w programie. O niełatwych wyborach życiowych porozmawiają 
z kobietami, które dowiedziały się, że raka mają w genach.
Co zrobić w takiej sytuacji? Czy zdecydują się na profilaktyczne 
usunięcie zdrowych piersi?

Oprócz wzruszających historii i gorących dyskusji nie zabraknie 
także spraw z przymrużeniem oka. W studiu „Miasta kobiet” 
pojawią się „seksowni drwale”, którzy opowiedzą o tym, dlaczego 
zapuścili brody. Czy zarost sprawia, że czują się bardziej męscy? 
A może po prostu nie golą się z czystego lenistwa?

tvnstyle.pl

MIASTO KOBIET

KONTYNUACJA

2 WRZEŚNIA
ŚRODA, GODZ. 22:40



W ROLI GŁÓWNEJ



Program „W roli głównej” już od ośmiu lat gości na antenie 
TVN Style. Przez ten czas widzowie wysłuchali ponad stu 
rozmów Magdy Mołek z wyjątkowymi gośćmi ze świata kultury 
i show-biznesu. Było wzruszająco i zabawnie. Czasem iskrzyło, 
a temperatura w studiu znacznie się podnosiła. Prowadząca 
potrafi zadawać nietypowe pytania, jednak największą 
przyjemność sprawia jej sytuacja, w której to rozmówca 
zaskoczy ją. Kto tym razem zdecydował się porozmawiać 
z Magdą?

Nowy sezon programu zapowiada się niezwykle ciekawie. „W roli 
głównej” wystąpi skarb narodowy Polaków – Robert Lewandowski. 
Kocha bardziej żonę czy piłkę nożną? Do czego potrafi się posunąć 
w obronie prawa do prywatności? Jak często zmienia samochody? 
Magda na pewno nie zawaha się o to zapytać. Kolejnym 
gościem prowadzącej będzie autorka wybitnych dokumentów 
Ewa Ewart. Ile razy ryzykowała swoje życie w trakcie pracy? 
Czy boi się śmierci? Dlaczego nie odczuwa strachu 
w ekstremalnych sytuacjach? O swoich licznych lękach opowie 
Magdzie szczery do bólu muzyk Dawid Podsiadło. Joanna Krupa 
też słynie ze szczerości. Czy czegoś żałuje? Jak to możliwe, 
że wszyscy ją lubią, choć kaleczy język polski, nie rozpoznaje 
najważniejszych polityków, lubi ryzykowne kreacje i chwali się 
poprawionym biustem? Gościem Magdy Mołek będzie także 
Edyta Górniak. Czy jest szczęśliwa? Kogo oprócz syna uważa 
za najważniejszą osobę na świecie? Dlaczego nie szuka miłości 
i jest wrogiem małżeństwa? Odpowiedzi na wszystkie te pytania 
już jesienią, w nowym sezonie programu „W roli głównej”.
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PYSZNE 25



Anna Starmach to artystka sztuki kulinarnej, która potrafi 
wyczarować coś z niczego. Nawet kiedy ma wolne dwadzieścia 
pięć minut, a w portfelu dwadzieścia pięć złotych,  potrafi 
zgotować ucztę, która zadowoli najbardziej wybredne 
podniebienia.

Anna Starmach nie mogłaby żyć bez gotowania. Piecze, szatkuje, 
miesza, gotuje, smaży i czaruje. Prowadząca „Pyszne 25” uważa, 
że na naukę sztuki kulinarnej nigdy nie jest za późno, dlatego 
w kilku odcinkach nowej serii podzieli się wskazówkami dla 
początkujących kucharzy. Widzowie TVN Style stawiający pierwsze 
kroki w sztuce kulinarnej dostaną od Ani gotowe przepisy 
na pierwszą zupę, nietypowe kanapki, zapiekanki, makarony 
i kluseczki... Będzie też zdrowo, ale niebanalnie. Kasze, trzy 
sposoby na pyszną rybę i inne lekkie dania.
 
A na deser kruche ciasto w wielu odsłonach. Dla chcącego 
nic trudnego. Anna Starmach część przepisów zaprezentuje 
w bajkowej scenerii mazurskich jezior. Będzie pięknie i smacznie!
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SPRZĄTACZKI



Dobra i uczciwa sprzątaczka to prawdziwy skarb. Kto raz taką 
znalazł, już nigdy z niej nie zrezygnuje. Tylko jak wyłowić taką 
perełkę?
 
Sprzątaczka znajduje się na liście dziesięciu najbardziej 
wstydliwych zawodów. Czyści nieswoje brudy i ogarnia cudzy 
bałagan. Często jest kojarzona ze służącą i traktowana jak 
pracownik niższej kategorii. Jednocześnie jest bardzo pożądana 
i wiele osób decyduje się na wykonywanie tego ciężkiego 
zawodu. Część z nich jest krystalicznie czysta i z oddaniem 
wykonuje swoją pracę. Co z tymi, które zamiast sprzątania są 
pochłonięte zupełnie innymi zadaniami? Ukryte kamery pokażą, 
co robią sprzątaczki w domach swoich pracodawców podczas ich 
nieobecności. Zdarza się, że porządkują i czyszczą, ale niestety 
częściej oglądają seriale, zapraszają swoich kochanków lub 
znajomych, przymierzają ubrania z szafy pani domu albo robią 
przegląd jej kosmetyków. Trafiają się także pomoce domowe 
rodem ze światka przestępczego. Jedna z nich próbowała wynająć 
studentom mieszkanie swoich pracodawców. Nie miała problemu 
z wzięciem za to sporej zaliczki. Wśród nagranych osób pojawiła 
się także pani lekkich obyczajów, która korzystając z komputera 
właścicieli, rozbierała się dla swojego klienta po drugiej stronie 
ekranu.
 
Na szczęście jest nadzieja. Wśród niekompetentnych sprzątaczek 
znajdą się również takie, które wykonują swój zawód rzetelnie 
i z oddaniem sprzątają cały ten bałagan.
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MAGIEL TOWARZYSKI



Wracamy z nowym i ostrym spojrzeniem na show-biznesowe 
absurdy. Karolina Korwin Piotrowska przez całe lato ostrzyła 
sobie pazury! I język. W zanadrzu ma kolejne, mocne tematy. 
Tylko ona wie o gwiazdach to, czego nie wiedzą inni. Będzie 
krytykować, ale i chwalić. Prowokować i wbijać szpile. 
Ku przestrodze, dla zadumy i dla śmiechu.
 
Karolina weźmie na tapetę  celebrytów. Ścianki, cytaty, zdjęcia. 
To, co mówili kiedyś i co na ten sam temat opowiadają teraz.   
Podobno tylko krowa nie zmienia zdania. Ale tak częste wolty 
to ich specjalność. Będzie więc klasyczna beka.  Gościom Karoliny 
też nie będzie łatwo. Udowodnimy jednak, że nie wszystkie 
„znane twarze” są pozbawione dystansu. I talentu oczywiście. 
Porozmawiamy z nimi o nowych projektach, o konkurencji, 
o braku czasu, zazdrości i miłości, nie tylko do siebie samego. 
W buduarze spotkania z dziennikarzami, którzy nie boją się 
własnego zdania: Ewa Lankiewicz z „Faktu”, Alek Rogoziński 
i Wiktor Krajewski z tygodnika „Party”, Piotr Najsztub, Jan Wróbel, 
Michał Zaczyński – wspólnie z Karoliną będą przeglądać prasę, 
obgadywać najświeższe plotki i afery, od których zrobi się wam 
gorąco. Lub słabo. A w  „klapach”  parada oszustów, naciągaczy, 
oraz waszych ulubionych gwiazd jednego sezonu. Jak się okazuje, 
oni nadal potrafią zaskoczyć. Zagranicznym gwiazdom „KKP” też 
nie odpuści! Wieści ze świata, portali i Instagrama to ulubione 
tematy naszej równie kontrowersyjnej, co szczerej prowadzącej.
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66 W SIECI



Czy ktoś, kogo nie da się „wygooglować”, w ogóle istnieje? 
Da się żyć bez Wi-Fi i zdać egzamin bez Wikipedii? Czy istnieje 
jakiś skuteczny środek na trolle? Goście nowego programu 
z popularnego cyklu „66” przeczytali cały Internet i znają 
odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Program „66 w sieci” wprowadzi widzów w świat „memów”, 
„słitfoci”, „hashtagów”, „lajków” i tweetów. Eksperci skomentują 
filmowe hity na YouTube i najpopularniejsze posty na Facebooku. 
Dlaczego niektórzy uwielbiają umieszczać zdjęcia swoich śniadań, 
obiadów i kolacji na Instagramie? Skąd się biorą hejterzy i jak 
z nimi walczyć? Komentatorzy zdradzą, co można, a czego nie 
powinno się kupować w Internecie oraz podadzą najlepsze 
sposoby na pozbycie się chłamu, czyli spamu. Nie mogą też 
nie zajrzeć do świata najpopularniejszych blogerów, vlogerów 
i szafiarek. Kto fajniejszy – Wardęga czy Cezik? Maffashion czy 
Jessica Mercedes? Widzowie razem z ekspertami programu będą 
mogli „posurfować” po mrocznych rewirach świata wirtualnych 
gier i najpopularniejszych portali erotycznych.
 
Zjawiska wirtualnego świata skomentują: Krzysztof „Jankes” 
Jankowski, Marta Wierzbicka, Michał Piróg, Agnieszka Więdłocha, 
Novika, Aleksandra Szwed, Magdalena Steczkowska, Aneta 
Teodorczuk-Perchuć, Ekskluzywny Menel, Maffashion i Pani 
Basia.
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ZAGRANICA                                 



AGRESJA W SZKOŁACH



ZAGRANICA

Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie powinni czuć się 
komfortowo i bezpiecznie. Powinni, ale to właśnie tuż pod okiem 
nauczycieli i pedagogów dzieci stają się ofiarami najbardziej 
brutalnych aktów przemocy ze strony swoich rówieśników. 
Często to dla nich trauma na całe życie.
  
Problem agresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej cały czas 
narasta. Uczniowie są wyzywani, obrażani, popychani, a nawet 
bici przez swoich rówieśników. Dlaczego tak się dzieje? Powody 
stosowania przemocy wobec szkolnych kolegów zawsze się 
znajdą. Wystarczy nieodpowiednia fryzura, głos, nazwisko czy 
zbyt dobre oceny. Ofiara z obawy przed kolejnymi atakami często 
nie mówi nikomu o swoich problemach, a nauczyciele wolą nie 
dostrzegać alarmujących sygnałów.

Szesnastoletni Jordy był gnębiony przez siedem lat i za każdym 
razem z zupełnie innego powodu. Xandra doświadczała przemocy, 
bo miała rude włosy i niepełnosprawną mamę. Quinten był kopany 
i bity przez zawodników klubu piłki nożnej, w którym grał.
 
Johnny de Mol, prowadzący serię „Agresja w szkołach”, postanowił 
wziąć sprawę w swoje ręce. W plecakach bohaterów programu 
zostały zamontowane ukryte kamery, które przez dwa tygodnie 
nagrywały ich szkolne życie. Efekty eksperymentu zostały 
pokazane rodzicom, nauczycielom i uczniom chodzącym do tych 
samych szkół. Nie mogli uwierzyć, że coś tak strasznego dzieje 
się tuż obok nich.
 
Seria „Agresja w szkołach” była już pokazywana w kilku krajach 
i wszędzie wywołała ogromne emocje i burzę w mediach.

tvnstyle.pl

AGRESJA W SZKOŁACH

27 WRZEŚNIA
NIEDZIELA, GODZ. 15:10



NA TROPIE PIERWSZEJ MIŁOŚCI



Intensywna, szalona, idealna i niezapomniana. Pierwsza 
miłość. Niektórzy nie są w stanie zapomnieć o tym uczuciu 
przez całe życie. Co zrobią, gdy będą mieli szansę odnaleźć 
swoją sympatię sprzed lat?

Brytyjska dziennikarka Cherry Healey jest od lat zafascynowana 
światem kobiet. W swoich programach dokumentalnych zajmowała 
się już miłością, seksem, aborcją, chirurgią plastyczną, 
macierzyństwem oraz kobiecą karierą. W nowej serii wyrusza 
na poszukiwanie pierwszej miłości. W każdym odcinku pomoże 
jednej osobie, która postanowiła odnaleźć adresata swojego 
dawnego uczucia. Nie będzie łatwo! Niektórzy wyjechali na 
drugi koniec świata, wielokrotnie zmieniali pracę i miejsce 
zamieszkania. Cherry sprawdzi wszystkie tropy, przemierzy 
tysiące kilometrów, dotrze do pracodawców, współlokatorów 
i znajomych poszukiwanej osoby. Ta niepoprawna romantyczka 
zrobi wszystko, żeby doszło do spotkania tych, którzy kiedyś darzyli 
się płomiennym uczuciem. Jak odnaleziona osoba zareaguje 
na widok dawnego kochanka? Co przez te lata wydarzyło się  
w jej życiu? Czy między parą byłych zakochanych znowu zaiskrzy? 
Czy któraś z historii będzie miała szczęśliwe zakończenie?
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MROCZNY SEKRET



Szczęśliwe małżeństwo, udane dzieci, praca, zadbany dom. 
Życie idealne. Ale tylko pozornie. Bo każdy skrywa jakąś 
tajemnicę. Nawet przed najbliższymi. Co się stanie, gdy prawda 
wyjdzie na jaw?  Nowa seria TVN Style opowie historie osób, 
które postanowiły zdradzić swój mroczny sekret.

Przykładna matka i żona, która się prostytuuje. Wzorowa 
uczennica, która zarabia wieczorami tańcząc w klubie go-go. 
Mężczyzna, który przegrywa swoją pensję w kasynach, kobieta, 
która jest zakupoholiczką i ma ogromne długi. To tylko nieliczni 
bohaterowie nowego cyklu. W każdym odcinku pokażemy dwie 
historie, w których punktem zwrotnym jest przyznanie się przed 
rodziną do swoich tajemnic. Jak zareagują najbliżsi? Czy są rzeczy, 
których nie da się wybaczyć? Wrócimy z kamerą, by sprawdzić, jak 
potoczyły się losy bohaterów po wyznaniu prawdy.

„Wszyscy kłamią” – mawiał Dr House. Nowa seria w TVN Style 
potwierdza tę tezę.
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ROZPIESZCZONE DZIECI?



Nie słuchają dorosłych. Buntują się. Nie chcą jeść i spać. Ciągle 
coś niszczą. Są agresywne. Ich rodzice nie mają już siły i czują 
się kompletnie bezradni. Czy ich dzieci są rozpieszczone, 
a może potrzebują pomocy lekarza specjalisty?

Honey ma dziewięć lat i klnie jak szewc. Za agresywne zachowanie 
wielokrotnie wyrzucano ją ze szkoły. Sześcioletni Theo ma 
kłopoty ze snem i ciągle pakuje się w jakieś kłopoty. Niedawno 
biegał nago po dachu swojego rodzinnego domu. Bobby od 
dziewięciu lat żywi się tylko czekoladą, jogurtem i pieczoną fasolą. 
Ich rodzice próbowali już wszystkiego i nie są w stanie w żaden 
sposób wpłynąć na zwyczaje i zachowanie swoich dzieci. Pediatra 
Ravi Jayaram i doktor Dawn Harper są dla nich ostatnią deską 
ratunku. Specjaliści przeprowadzą liczne badania oraz wezmą 
kłopotliwych podopiecznych pod obserwację. Co z tego wyniknie? 
Czy ich postępowanie to wynik choroby czy nieumiejętnego 
wychowania? Lekarze postarają się pomóc wszystkim rodzicom 
i wskazać im właściwe sposoby pracy z dziećmi. Po miesiącu 
odwiedzą bohaterów serii i sprawdzą czy ich sytuacja zmieniła się 
na lepsze. Czy wszystkim dzieciom uda się pomóc?

tvnstyle.pl

ROZPIESZCZONE DZIECI?

ZAGRANICA

25 PAŹDZIERNIKA
NIEDZIELA, GODZ. 15:10



POLOWANIE NA KUCHNIĘ



Zupełnie nowa kuchnia w kilka dni? Dla projektantki wnętrz 
Alison Victorii to nic trudnego. Uwielbia demolować stare 
pomieszczenia, żeby po chwili zamienić je w prawdziwe 
arcydzieła.
 
Kuchnia to jedno z najważniejszych pomieszczeń w każdym 
domu. To w niej toczy się życie całej rodziny. Powinna być przede 
wszystkim funkcjonalna, praktyczna i przytulna. Jak osiągnąć 
taki efekt? Alison Victoria, znana amerykańska projektantka 
wnętrz, wie, jak z nawet najmniejszego i źle rozplanowanego 
pomieszczenia zrobić kuchnię marzeń. Bohaterów swojego 
programu szuka w weekendy w sklepach budowlanych. 
Sprawdza, którzy z nich mają największe problemy z urządzeniem  
miejsca do gotowania i jedzenia w swoim domu. Proponuje im 
natychmiastową pomoc, jeśli tylko zdecydują się jej zaufać 
i zgodzą się oddać klucze do swojego mieszkania. Ekipa 
remontowa wkracza do domu szczęśliwców tuż po ich wizycie  
w sklepie. Alison po rozmowie z lokatorami i uzgodnieniu kierunku 
zmian z wielką radością, wspólnie z nimi, niszczy i demoluje stare 
wyposażenie. Metamorfoza trwa najwyżej kilka dni, ale efekty 
pracy Alison i jej ekipy można zobaczyć już po kilku godzinach. 
Co na to domownicy? Najczęściej najpierw nie mogą uwierzyć,  
że to ich mieszkanie, a tuż potem szaleją z radości. Mało kto 
wierzył, że tak spektakularny efekt da się osiągnąć w tak krótkim 
czasie.
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FILMY DOKUMENTALNE



Dokumenty zagraniczne emitowane w TVN Style od lat cieszą 
się ogromną popularnością. W nowym sezonie pokażemy 
m.in. filmy o epidemii Eboli, rzadkiej chorobie – narkolepsji, 
koszmarze porwanych kobiet, zmaganiach z anoreksją  
i kulisach przemysłu spożywczego.

W Gwatemali w ciągu roku dochodzi do czterech tysięcy porwań. 
Kobiety są uprowadzane i gwałcone. Państwo zupełnie nie radzi 
sobie z tą sytuacją. Sprawcy przebywają na wolności, a ofiary 
muszą się ukrywać z obawy przed kolejnymi aktami przemocy. 
Niektórym pokrzywdzonym udaje się uciec za granicę, gdzie 
wreszcie mają szansę i odwagę opowiedzieć swoje traumatyczne 
historie. Film dokumentalny „Porwane” na długo pozostanie 
w pamięci widzów. 
  
Podobny koszmar spotkał w Europie dwie młode, rosyjskie dziewczyny, 
bohaterki dokumentu „Piekło w piwnicy” (18.09.2015, godz 20:40). 
Zostały porwane przez 53-letniego robotnika. Nastolatki przez 
cztery lata były przetrzymywane w dramatycznych warunkach 
i wykorzystywane seksualnie przez swojego oprawcę. Przez ten 
czas urodziły mu troje dzieci i spełniały jego chore fantazje. Każda 
próba buntu była karana wyłączeniem ogrzewania lub odcięciem 
dopływu powietrza.
 
Jesienią na antenie TVN Style będzie można zobaczyć także inny 
przejmujący film dokumentalny – „Nastoletnia żona mojego 
ojca” (11 .09.2015, godz 20:30). Córka 72-letniego mężczyzny 
odkryła, że jej ojciec zamierza ożenić się z nieletnią Filipinką. 
W trakcie rodzinnej wizyty szybko okazuje się, że przyszły pan 
młody notorycznie okłamuje nie tylko swoją wybrankę, ale także 
własne, dorosłe dziecko. Z czasem na światło dzienne wychodzą 
jego coraz bardziej mroczne sekrety. Córka postanawia za wszelką 
cenę uratować przyszłą pannę młodą przed swoim ojcem, który 
jest podstarzałym oszustem.
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FILMY DOKUMENTALNE



Twórcy dokumentu „We władzy snu” (25.09.2015, godz 20:40) 
zajęli się tematem wzrastającej liczby zachorowań na narkolepsję 
wśród nastolatków. Choroba ta sprawia, że młodzież zapada  
w głęboki sen w najmniej oczekiwanych sytuacjach, co całkowicie 
uniemożliwia im normalne funkcjonowanie. Czy to możliwe, 
że nasilenie tego schorzenia jest spowodowane szczepionką 
przeciw świńskiej grypie?

Anorektyczka Isabelle Caro stała się sławna, kiedy zdjęcie 
jej wychudzonego i zniszczonego ciała zostało umieszczone  
na billboardach tuż przed Mediolańskim Tygodniem Mody. Był  
to efekt kampanii mającej na celu przeciwdziałanie anoreksji. 
Dokument „Śmiertelna anoreksja” (23.10.2015, godz 20:35) 
opowiada historię słynnej modelki począwszy od pierwszych lat 
jej życia. Chora psychicznie matka Isabelle za wszelką cenę nie 
chciała, żeby jej córka stała się dorosła. W efekcie Caro przez 
całe życie walczyła ze swoimi demonami i wyniszczającą chorobą. 
Zmarła w wieku dwudziestu ośmiu lat, ważąc trzydzieści jeden 
kilogramów. 
 
Widzowie TVN Style będą mieli także okazję zobaczyć wstrząsający 
film „Ebola – zabójczy wirus” (4.09.2015, godz 20:35) o kulisach 
rozszerzającej się epidemii. Jakie były początki pandemii? Co tak 
naprawdę się działo? Dlaczego choroba mimo licznych działań 
rządów i lekarzy z całego świata zebrała tak duże żniwo?

Na antenie nie zabraknie także programów o tajnikach przemysłu 
spożywczego. Czy to prawda, że cukier jest dodawany praktycznie 
do każdego produktu, bo poprawia jego smak? Czy rzeczywiście 
aż tak negatywnie wpływa na nasze zdrowie? Dokument „Cukier 
– cała prawda” (16.10.2015, godz 20:30) zweryfikuje wszystkie fakty 
i mity dotyczące tego słodkiego kusiciela.
 
„Trujące kurczaki” (20.11.2015, godz 20:30) to z kolei film  
dokumentalny o rozprzestrzenianiu się salmonelli z winy jednej 
z ogromnych firm zajmujących się przetwórstwem drobiu.
Zakażone kurczaki trafiały na stoły amerykańskich rodzin, co w kilku 
przypadkach skończyło się dramatycznie. Dlaczego firma produkująca 
„trujące kurczaki”, upominana przez inspektorów sanitarnych, nie 
chciała podjąć żadnych działań, żeby przerwać ten zagrażający 
życiu i zdrowiu proceder?
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