
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znają Nas Państwo 13 lat, Dwójkę natomiast 45. i właśnie w 45. urodziny mamy dla 

Państwa, naszych widzów prezenty: nowe studio, prowadzących i pogodynki, logo, 

kolorystykę i ciekawe tematy. 

Zmieniamy się dla Was, uwzględniamy Wasze uwagi i od poniedziałku do soboty, od 

8:00 do 11:00, z całych sił staramy się zaciekawić Was gwiazdami z pierwszych stron 

gazet, ekspertami, ciekawymi gośćmi, praktycznymi poradami. Przedstawiamy 

aktualne wydarzenia z kraju i doniesienia ze świata, inspirujemy niebanalnymi 

tematami. Proponujemy przepisy na zdrowe potrawy. Przedstawiamy najnowsze 

trendy w modzie, muzyce, sztuce i kulturze i przekonujemy do nich. 

Budzimy Was pozytywnymi emocjami nieprzerwanie od 2002 r. i obiecujemy ciągle 

Was zaskakiwać. 

 

Pytanie na śniadanie – codziennie pozytywne emocje! 
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Prowadzący, czyli pary PnŚ: 

 

Anna Popek i Michał Olszański  

Marzena Rogalska i Tomasz Kammel  

Monika Zamachowska i Łukasz Nowicki  

Marcelina Zawadzka i Tomasz Wolny 

 

 

Ania o Michale: 

Michał – to uroczy łobuz. Z jednej strony poważny  

i rzetelny, a z drugiej pierwszy do żartów i wygłupów. 

Zawsze w dobrym humorze i z dobrym słowem dla ludzi. 

Oboje lubimy gotować, więc dzielimy się przepisami – to on 

powiedział mi, w której budce hali Mirowskiej kupować 

najlepsze mięso. Oboje lubimy kajaki, Michał zawsze 

poleca ciekawe trasy na spływy kajakowe. Lubimy podróże 

po Polsce i wiemy, gdzie jest coś ciekawego. Kiedyś 

stwierdził, że jestem za chuda, więc postanowił mi zawsze 

przed programem przywozić ciepłe bułeczki z jajkiem 

sadzonym. Zadziałało, więc rozkazałam mu przestać. Z 

Michałem jesteśmy nastawieni na współpracę, co przejawia 

się tym, że nigdy nie rywalizujemy o głos, zawsze trzymamy się ustaleń, pomagamy sobie w 

chwilach trudnych rozmów, szczerze się lubimy i wspieramy. Wytworzyła się miedzy nami 

zawodowa więź, ale także w sprawach prywatnych mogę na Niego liczyć. 

 

Michał o Ani: 

Anna Popek. Pierwsze skojarzenie – świetna partnerka. Prowadzimy razem od ładnych paru 

lat „PnŚ” i nie było nigdy sytuacji, żeby mnie zawiodła. Wspiera, dodaje energii, ogarnia 

przestrzeń wokół nas. Daje mi też poczucie, że jako facet mam prawo czasem porządzić. Ma 

mnóstwo wdzięku, sexapil, poczucie humoru. Co ważne, potrafi przejąć inicjatywę i nie da 

sobie w kaszę dmuchać. Bardzo Ją lubię, i tylko czasem trochę się martwię, że za dużo 

pracuje. No i Ona czasami gani mnie za liberalizm, a mnie drażni Jej konserwatyzm. Ale jak 

mówią, tak właśnie się uzupełniamy. 

 

 

 

 

Fot. TVP/Jacek Grąbczewski 
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Marzena o Tomku: 

Zupełnie naturalnie podzieliły nam się role we wspólnej 

pracy – Tomek puszcza mi muzykę przed programem, a ja 

mu śpiewam w „Pytaniu na śniadanie”. Z Tomkiem nie 

trzeba mieć planu podróży, zawsze jest gotów wyruszyć w 

nieznane, a kiedy trzeba trzyma się rozkładu jazdy. 

Program na żywo to taka materia, w której nigdy nie wiem, 

co mnie spotka, ale u boku Kammela wiem z całą 

pewnością, że zawsze będzie pozytywnie i ciekawie! 

 

 

Tomek o Marzenie: 

Musiałem na nią czekać wiele lat. Ale było warto. Jest dla mnie wymarzoną prowadzącą. Nie 

dość, że spontaniczna to jeszcze ma w głowie prawie wszystkie piosenki świata. Dlatego 

niemal każdą wypowiedź naszych gości jest w stanie okrasić muzycznym cytatem. Potrafi 

wybaczać, ale nie warto z nią zadzierać. 

 

 

Monika o Łukaszu: 

Dobrze się pracuje z profesjonalistą. Łukasz umie robić 

telewizję śniadaniową, pracuje w „PnŚ” od 2009 roku! Poza 

tym, posługuje się ładną polszczyzną i ma piękny głos, a ja 

od zawsze jestem wrażliwa na aksamitne, męskie głosy... 

Do tego uwielbia się wygłupiać i ma nieprzeciętne poczucie 

humoru. Ciekawie opowiada, zwłaszcza o swoich 

podróżniczych pasjach. Jak to się potocznie mówi „do 

zjedzenia”. 

 

Łukasz o Monice: 

Monikę cenię za profesjonalizm, zawsze jest świetnie 

przygotowana do rozmów, oraz świetny dziennikarski warsztat, który pozwala jej sprawnie 

poprowadzić każdą rozmowę. 

O telewizji wie absolutnie wszystko, mogłaby brać udział w niejednym teleturnieju. 

To kobieta z kąśliwym poczuciem humoru, który jak wiemy cechuje ludzi inteligentnych, ale i 

z dystansem do siebie. 

 

 

Fot. TVP/Jacek Grąbczewski 

Fot. TVP/Jacek Grąbczewski 
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Marcelina o Tomku: 

Tomek to typ faceta, którego zna się od lat, w chwilę po 

poznaniu już wiadomo z kim ma się do czynienia. 

Znakomity dziennikarz, świetny reporter. Po prostu 

fachowiec z doskonałym warsztatem dziennikarskim, będzie 

najlepszym dla mnie nauczycielem.  

Dodatkowo mamy wspólną pasję, jaką jest sport! 

Myślę, że mam ogromne szczęście, że będę mogła uczyć 

się rzemiosła dziennikarskiego od takiego fachowca oraz od 

innych doświadczonych prowadzących. Wyglądają na 

zgraną ekipę profesjonalistów z poczuciem humoru, 

dystansem do siebie i sercem na dłoni. Ogromnie się 

cieszę, że mogłam dołączyć do tego grona! Mam nadzieję, że ich nie zwiodę. 

 

Tomek o Marcelinie: 

Wulkaniczna energia, słoneczne ciepło, spontaniczność i ciekawość świata w jednej osobie? 

Tak! To Marcelina Zawadzka. „Dziewczyna do tańca i do różańca”. Jest wielką 

niespodzianką w naszym zespole, ale właśnie ta świeżość będzie mocnym atutem „Pytania 

na śniadanie”. Wiem, że do nowej roli podchodzi z wielką pokorą i nie mam wątpliwości, że 

ujmie naszych widzów… i to nie tylko na pierwszy rzut oka. 

 

 

Fot. TVP/Jacek Grąbczewski 

Fot. TVP/Forum/Radosław Nawrocki 
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Cykle PnŚ:  

„Pytanie o drugie śniadanie” 

w poniedziałki i czwartki w PnŚ 

We wrześniu rozpoczęliśmy ogólnopolską akcję edukacyjną dla dzieci w wieku szkolnym i 

młodzieży gimnazjalnej oraz ich rodziców. Staramy się zachęcić dzieci i młodzież do 

zdrowego stylu życia. Śmieciowemu jedzeniu  mówimy nie! Do udziału w akcji zaprosiliśmy 

młode gwiazdy internetu, ekspertów z dziedziny zdrowia i odżywiania, sportowców oraz 

szkoły. Chcemy wykreować wśród młodych ludzi modę na zdrowie. 

Współpracują z nami fachowcy Agnieszka Piskała i Jurek Sobieniak. 

Agnieszka Piskała –  dietetyk, uczy nas, jak czytać etykiety na produktach, mówi co jest 

dobre i pożywne, co nie szkodzi, a co lepiej pomijać. Zdradza też sposoby, jak zachęcić 

dziecko, do jedzenia zdrowych produktów. 

Jurek Sobieniak – kucharz, technolog żywienia, pokazuje, jak zrobić zdrowe, smaczne i 

atrakcyjne posiłki dla dzieci, jak przygotować pyszne drugie śniadanie do szkoły, co dać 

dziecku, aby dostarczyć mu na cały dzień najważniejsze składniki, aby prawidłowo 

się rozwijało, z chęcią i apetytem sięgało po posiłek i miało energię do nauki i zabawy. 

Chcemy odwiedzać szkoły w różnych miastach Polski i wspólnie z dziećmi rozmawiać o 

zdrowym jedzeniu, nakłaniać do samodzielnego przygotowywania drugich śniadań do szkoły. 

Będziemy też wspólnie przygotowywać posiłki w szkołach. Wszystko to w ramach 

specjalnych warsztatów kulinarnych, do prowadzenia których będziemy zachęcali wszystkie 

szkoły w Polsce. 

 

„Odchudzanie na śniadanie” – cykl Konrada Gacy i PnŚ  

w środy w PnŚ 

Nasz ekspert profesjonalnie podchodzi do tematu otyłości, pomógł tym, którzy stracili już 

nadzieję, że może im się udać odzyskać życie na nowo. Tej jesieni prześledzimy dalsze losy 

uczestników pierwszej edycji, którzy łącznie schudli w sumie 214 kg!, ale przede wszystkim 

poprawili kondycję, pokonali choroby, zyskali nowe siły oraz pasje. 

W drugim sezonie mocniej będziemy akcentować problem otyłości wśród dzieci. W 

programie nie zabraknie solidnej dawki motywacji, porad żywieniowych oraz przepisów 

kulinarnych. Pokażemy też nowych bohaterów oraz nowe rozwiązania na osiągnięcie 

wymarzonej figury! 

 

„Klub 50 plus, zawsze w formie” – cykl Marioli Bojarskiej-Ferenc 

we wtorki w PnŚ 

Cykl jest kontynuacją ogólnopolskiej akcji społecznej PnŚ, skierowanej do kobiet po 50. roku 

życia. Zachęcamy kobiety w całej Polsce do większej aktywności fizycznej, uprawiania 
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sportu, dbania o siebie, badania się. Mariola Bojarska-Ferenc: uczymy sztuki makijażu, 

gracji, ale przede wszystkim przeprowadzamy cudowne metamorfozy. Zgłaszają się do nas 

kobiety, które potrzebują inspiracji i pozytywnych konkretnych rad, jak być szczęśliwą po 

skończeniu 50 lat. 

Nasz Klub 50 plus wraz z jego pomysłodawczynią Mariolą Bojarska-Ferenc, dziennikarką, 

ekspertką z dziedziny fitness i zdrowego stylu życia, która od 25 lat edukuje Polki, jak 

polepszyć swoją kondycję, zdrowo się odżywiać i dbać o siebie, odniósł już niemały sukces. 

W całej Polsce powstały Kluby 50 plus gromadzące wspaniałe, aktywne kobiety, które 

mają potrzebę zmian w swoim życiu i odwagę, żeby te zmiany wprowadzać. Chcą być 

piękne, aktywne i szczęśliwe. Do programu zgłosiło się mnóstwo kobiet z całej Polski, a 

nawet z zagranicy. Tej jesieni będą też ciekawe spotkania z gwiazdami po 50-tce, które 

podzielą się swoimi historiami i doświadczeniem. 

Każdy odcinek będzie zawierał: porcję ruchu.  Z cyklu „Ćwiczenia łączą pokolenia”, 

pokażemy różne ćwiczenia dobrane specjalnie dla pań 50 plus, ale też takie, które mogą 

spokojnie wykonać z młodszą koleżanką, czy kolegą, porady z zakresu diety i mody oraz 

temat główny, czyli historie bohaterek – mówi Mariola Bojarska-Ferenc. 

 

„Rozmowa z Alicją” 

To jeden z najdłużej emitowanych cykli „Pytania na śniadanie”. Bohaterami wywiadów Alicji 

Resich-Modlińskiej są artyści, pisarze i wybitni przedstawiciele życia publicznego z Polski i 

ze świata. Do rozmów autorka zaprosiła m.in. Amosa Oza, Erica Emmanuela-Schmitta, Olgę 

Tokarczuk, Zygmunta Miłoszewskiego, Edytę Bartosiewicz, Jerzego Stuhra, Joannę Kulig, 

księżną Yorku Sarę Ferguson, małżeństwa Daniela i Krystynę Olbrychskich, Jerzego i 

Lucynę Bralczyków, czy Barbary Kurdej-Szatan z mężem Rafałem. Rozmowy z Alicją są 

pełne refleksji i humoru, co daje unikatowy  obraz osobowości rozmówców autorki. Alicja 

Resich-Modlińska jest niekwestionowaną królową wywiadu. 

 

„Czubaszek na śniadanie” – cykl Marii Czubaszek i Alicji Resich-Modlińskiej 

To od lat niezwykle popularny cykl autorstwa Alicji Resich-Modlińskiej, którego główną 

bohaterką i komentatorką jest słynna satyryczka Maria Czubaszek, ceniona przez fanów za 

szczerość i jedyne w swoim rodzaju absurdalne poczucie humoru. W żywej rozmowie, 

ilustrowanej materiałami filmowymi, internetowymi i fotografiami prasowymi, Alicja prowokuje 

Marię do przewrotnych i gorzko-śmiesznych komentarzy na temat zawartości języka 

tabloidów, portali plotkarskich i kolorowych magazynów. Obie bezlitośnie punktują absurdy 

show biznesu i life stylu. Dzięki współpracy telewidzów autorki typują „Czubek Czubaszka”, 

czyli najzabawniejszą informacje mijających tygodni.  

Czubaszek na śniadanie – to porcja mądrego śmiechu na dobry początek dnia! 
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 „Oswajanie starości” – cykl Jolanty Kwaśniewskiej 

w czwartki w PnŚ 

„Oswajanie starości“ to cykl uświadamiający, że starość jest nieuchronnym etapem naszego 

życia, ale to od nas samych zależy, jak się na ten etap przygotujemy. Zależy nam na 

odczarowaniu tego okresu życia: starszy człowiek może być aktywny i piękny. 

Zaawansowany wiek nie musi oznaczać wykluczenia oraz poczucia braku przydatności – 

wyjaśnia Jolanta Kwaśniewska, Prezeska Zarządu Fundacji „Porozumienie Bez Barier”. 

Program jest częścią kampanii społecznej „Długowieczni”, której partnerami są: TVP, 

„Gazeta Wyborcza” i Fundacja „Porozumienie Bez Barier”. 

Zapraszam Państwa na jesienną, piątą z kolei edycję „Oswajania starości” w „Pytaniu na 

śniadanie”. Z największą radością pragnę podzielić się z Państwem wiadomością, iż nasze 

działania wspiera jeden z najlepszych aktorów, wybitna osobowość – Franciszek Pieczka. 

Jesteśmy zaszczyceni, że Pan Franciszek towarzyszy nam w propagowaniu działań na rzecz 

aktywnej, zdrowej starości. Rozpoczynamy już 15 października! Ten sezon „Oswajania 

Starości” upłynie pod hasłem - Starość w Akcji. Skupimy się na pokazaniu działań licznych 

organizacji, czy osób indywidualnych na rzecz poprawy jakości życia osób w wieku 

senioralnym. Zainaugurujemy również nowy, ogólnopolski projekt „Kąciki Babci i Dziadka”. 

Raz jeszcze, gorąco zapraszam przed telewizory! – Jolanta Kwaśniewska. 

 

„Mój pierwszy raz” – cykl Mikołaja Roznerskiego, aktora, którego uwielbiają nasi 

widzowie. Mikołaj Roznerski zabawnie prezentuje różne historie i sytuacje, w których znalazł 

się po raz pierwszy. Widzowie mają szansę obserwować, jak czasem z humorem, a czasem 

ze strachem dokonuje rzeczy wielkich lub małych, ale nietuzinkowych i zawsze robi to 

pierwszy raz w życiu. Widać, że Mikołaj kocha to co robi brawurowo prezentując kolejne 

przygody. Nie boi się też przyznać, że niektóre sprawiają mu dużą trudność. Widzieliśmy już 

jak ujeżdża konia, siedzi za kierownicą sportowego bolidu, czy wciela się w rolę hip-hopowca 

lub trenera drużyny koszykówki.   

 

„Modny Świat według Basi” – dziennikarka modowa Barbara Łubko prezentuje świat 

wielkich projektantów, najnowsze trendy w modzie, szafy wielkich gwiazd. Podpowiada też 

jak światowe trendy przełożyć na życie zwykłej ulicy, żeby wyglądać modnie. 

 

„Czerwony Dywan” to przegląd aktualnie najważniejszych towarzyskich wydarzeń z 

polskiego i światowego showbiznesu okiem ekspertów z branży medialnej. Specjalnie dla 

PnŚ rubryki towarzyskie komentują redaktorzy naczelni oraz dziennikarze z najlepszych 

magazynów i serwisów life stylowych w Polsce.  
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Kuchnia 

W naszej kuchni mamy dla widzów ogromną gratkę! Każdego dnia zaprezentujemy kulinarne 

inspiracje wybitnych kucharzy. Będziemy także odkrywać nowe kulinarne talenty. 

Przygotujemy rodzinne gotowanie wspólnie z widzami, wykorzystamy przepisy widzów, 

pomysły na wspólne posiłki. Będziemy sięgać do kuchni regionalnej i eksperymentalnej. Nie 

może zabraknąć oczywiście kuchni fit Jurka Sobieniaka, guru od smacznych i zdrowych 

potraw. Prawdziwą atrakcją będzie też kuchnia, w której przystojni kucharze przyrządzą 

specjały tylko dla kobiet. Pokażemy ABC wypieków – na słodko i na słono. Zagości również 

u nas kuchnia światowa w wykonaniu gwiazd i obcokrajowców. 

 

 

A czego jeszcze o nas nie wiecie … 

 

Już wkrótce zobaczycie nowy portal PnŚ. 

Każda kolejna generacja widzów to także użytkownicy internetu. Stąd potrzeba stworzenia 

dla widzów profesjonalnego, atrakcyjnego medium, które będzie przedłużeniem naszego 

programu. Oprócz bogactwa treści  nowy portal wyróżnia uproszczona do minimum, 

intuicyjna nawigacja. Nazwy działów: moda, uroda, gwiazdy, kuchnia mówią same za siebie. 

Precyzyjna wyszukiwarka pozwala użytkownikowi odnaleźć interesujące go tematy, a 

kalendarium wydań archiwalnych pozwala korzystać z zasobów portalu w bardziej tradycyjny 

sposób.  

 

Wkrótce poznacie też naszych prezenterów pogody, których wyłoniliśmy z grona ponad 

2000 osób, jakie zgłosiły się na nasz casting. Teraz widzowie głosami i opiniami na FB, 

zdecydują, którzy z nich z nami zostaną. 

Kolejną zmianą jest nasze nowe studio. Jego koncepcję opracowali najlepsi z najlepszych. 

Architekci Natalia Paszkowska i Marcin Mostafa oraz scenograf Boris Kudlička z 

renomowanej pracowni architektonicznej WWAA, zaprojektowali nową scenografię. 

Zgodnie z naszym zamysłem nowe studio telewizyjne ma stać się naturalnym przedłużeniem 

domowej przestrzeni widzów programu „Pytanie na śniadanie”. Poranny program telewizyjny 

z racji na czas emisji, jak i zakres podejmowanych tematów sprzyja tworzeniu intymnej więzi 

pomiędzy widzem, a przekazywaną treścią. Domowy odbiornik telewizyjny potraktowaliśmy 

jako okno umożliwiające wgląd w świat historii, zagadnień i pomysłów poruszanych przez 

gości zapraszanych do programu. To dlatego ważnym elementem procesu projektowego 

pozostawała dla nas praca nad atmosferą – zależało nam na osiągnięciu wrażenia 

swojskości i codzienności, przy jednoczesnym zachowaniu nowoczesnego wyrazu studia. Za 

punkt wyjścia obraliśmy dziedzictwo polskiego wzornictwa przemysłowego lat 70tych 
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ubiegłego wieku oraz powszechnie stosowane wtedy rozwiązania i materiały takie jak 

drewno, szkło czy sklejka. Ażurowość i modułowość scenografii, a także wydzielenie jasnych 

funkcjonalnych stref w obrębie studia ma sprzyjać tworzeniu, być może nieuświadomionego,   

wrażenia, że oglądając poranne wydanie „Pytania na śniadanie” zapraszamy gości do 

naszego salonu, werandy, czy kuchni – mówi Natalia Paszkowska. 

 

Zmieniliśmy także oprawę graficzną. Mamy nowe logo, nową kolorystykę oraz czołówkę 

programu. W tym zakresie współpracowaliśmy z wielokrotnie nagradzanym studiem Platige 

Image. 

 

Odświeżyliśmy wizerunek „Pytania na śniadanie”. Naszym celem było stworzenie 

optymistycznej, słonecznej oprawy, która miałaby uprzyjemniać nawet pochmurne, jesienne 

poranki i zachęcać do włączenia telewizji. Kolorystyka i rytmiczna kompozycja logo 

nawiązuje do faz wschodzącego słońca. Jednocześnie mamy w nim, obecny także w 

poprzednim logu, symbol dymka, konwersacji. Pojawiają się także skojarzenia z 

rozkładanymi talerzami lub soczystymi owocami. Moduł logo stanowi też podstawę oprawy. 

Dzięki rozciągnięciu i diagonalnym kompozycjom dynamizuje animacje. W oprawie 

zastosowaliśmy również proste liternictwo – elegancki font „Lato” Łukasza Dziedzica, który 

jest także używany w oprawie Dwójki – mówi Mateusz Goll, art director w Platige Image. 

 

Muzykę specjalnie dla PnŚ skomponował Łukasz Sztaba. 

 

Wszystkie elementy projektu, opracowane z niezwykłą starannością o każdy szczegół, 

wzajemnie się uzupełniają, tworząc harmonijną całość. 

 

Do grona naszych partnerów dołączyła także firma IKEA, która pomogła urządzić i 

wyposażyć nasze piękne studio. 

Cenimy możliwość udziału w ciekawych projektach, dlatego cieszymy się ze współpracy z 

Telewizją Polską. Urządzenie nowego studia programu „Pytanie na śniadanie” było dla nas 

inspirującym wyzwaniem. Meble i dekoracje IKEA wykorzystane w aranżacji studia łączą w 

sobie dobry design, prostotę i funkcjonalność. Wszystko po to, aby jak najbardziej 

odpowiedzieć na potrzeby porannego programu telewizyjnego – mówi Małgorzata Jezierska, 

specjalista ds. PR w IKEA 

 

Mam nadzieję, że nowe studio PnŚ będzie dla naszych widzów przyjaznym miejscem 

spotkań z przyjaciółmi, nietuzinkowymi, ciekawymi ludźmi. Jestem przekonana, że z nami 

każdy dzień będzie udany. Mamy fantastycznych prowadzących i świetną ekipę realizującą 
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program. Zostańcie z nami i oglądajcie PnŚ od poniedziałku do soboty! – mówi Bernadetta 

Bieszczanin, szefowa „Pytania na śniadanie”.  

 

Nasza redakcja to zgrana ekipa profesjonalistów. 

 

Zespół stanowią cztery pary prowadzących, kilkanaście na stałe współpracujących gwiazd, 

pogodynki, kucharze, eksperci, a także cały zespół redakcyjny i producencki. A oto i oni: 

 

Prowadzący: Anna Popek i Michał Olszański, Marzena Rogalska i Tomasz Kammel,  

Monika Zamachowska i Łukasz Nowicki oraz Marcelina Zawadzka i Tomasz Wolny. 

Gwiazdy: 

Alicja Resich-Modlińska, Maria Czubaszek, Mariola Bojarska-Ferenc, Grażyna Torbicka, 

Jolanta Kwaśniewska, Mikołaj Roznerski, Grzegorz Dolniak, Barbara Łubko (moda), Jurek 

Sobieniak (kuchnia), Gosia Molska (kuchnia), Tomasz Tylicki, Katarzyna Burzyńska, 

Mateusz Szymkowiak oraz Aleksandra Kostka (pogoda) 

 

Szefowa PnŚ: 

Bernadetta Bieszczanin 

 

Szefowa Produkcji PnŚ: 

Barbara Wróbel 

 

Szef Wydawców: 

Cezary Jęksa 

Opieka merytoryczna i redakcyjna: 

Bernadetta Bieszczanin, Cezary Jęksa, Katarzyna Alińska 

 

Sekretarz redakcji: 

Katarzyna Ziołecka 

 

Wydawcy: 

Radosław Bielawski, Anna Chyczewska, Maria Narożna, Michał Paciorkowski, Anna 

Pawłowska, Agnieszka Rosłoniak-Jeżowska 
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Zespół: 

Stella Dembowska-Zielińska, Marlena Kotarska, Remigiusz Kriese, Anna Lewandowska, 

Małgosia Lisowska, Marta Łaźniowska, Patrycja Nawrot, Magdalena Piekarek, Olga 

Piwowarska, Michał Polański, Ola Stobnicka, Paulina Tyczkowska, Magda Repa 

 

Reporterzy: 

Katarzyna Burzyńska, Joanna Ficińska, Ola Grabowiecka, Paweł Jeż, Dominik Piechowicz, 

Mateusz Szymkowiak, Tomasz Tylicki, Szymon Wochal, Grzegorz Dolniak, Kaja Mielczarek 

  

Kierownicy produkcji: 

Jan Adamczyk, Agnieszka Adamska, Małgorzata Olczyk, Dominik Markowski, Łukasz 

Kasprzycki, Piotr Świech, Mirosław Świech, Michał Markuszewski 

  

Scenografia: 

WWAA 

 

Stylizacja: 

Wiganna Papina 

 

Muzyka 

Łukasz Sztaba 

 

Opieka scenograficzna na planie:  

Małgorzata Dąbrowska 

 

 

 

Codziennie czekamy na Wasze maile i telefony: 

mail: pytanie@tvp.pl 

tel. +48 22 50 70 254 (w czasie trwania programu) 

pytanienasniadanie.tvp.pl 

facebook.com/pytanienasniadanie 

mailto:pytanie@tvp.pl
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Pracownia WWAA to zespół architektów aktywnych na wielu polach: projektowania 

budynków, przestrzeni publicznych, interwencji miejskich, a także wnętrz, scenografii, 

wystaw. WWAA tworzy architekturę utylitarną, bliską człowiekowi oraz naturze.  

 

Pracownia działa od 2007 roku i została założona przez Natalię Paszkowską i Marcina 

Mostafę, do których po dwóch latach dołączył Boris Kudlička. Projekty tworzone przez 

WWAA były wielokrotnie doceniane i nagradzane zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Pracownia otrzymała srebrny medal za projekt pawilonu na Expo 2010 w Szanghaju, 

nagrodę architektoniczną „Polityki” za projekt Służewskiego Domu Kultury w Warszawie oraz 

nominację do europejskich nagród architektonicznych im. Miesa van der Rohe. W 2015 roku 

w uznaniu dotychczasowego dorobku pracownia została wyróżniona nagrodą m.st. 

Warszawy. 

 

Marcin Mostafa (ur. 1979, Warszawa) 

Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (2007). 

Współzałożyciel i partner pracowni projektowej WWAA. Od 2012 przewodniczący 

Warszawskiego Oddziału SARP. 

 

Natalia Paszkowska (ur. 1981, Katowice) 

Architektka, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (2008). 

Współzałożycielka i partnerka pracowni projektowej WWAA. Od 2014 zasiada w Generalnej 

Komisji Urbanistyki i Architektury (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). 

 

Boris Kudlička (ur. 1972, Rużomberk, Słowacja) 

Scenograf, architekt wnętrz, projektant wystaw. Absolwent Katedry Projektowania 

Scenografii i Kostiumu na Wydziale Teatralnym Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie. Od 

1995 roku współpracuje z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie, od 2009 roku 

partner w pracowni WWAA. 
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Platige Image to studio produkcyjne i postprodukcyjne, które od 18 lat tworzy silne wizualnie 

i zaawansowane technologicznie projekty dla świata reklamy; filmu i telewizji; sztuki; edukacji 

i rozrywki. Obecnie zespół Platige Image to ponad 250 specjalistów: reżyserów, art 

directorów, grafików, animatorów i producentów, których łączy jedna pasja - opowiadanie 

angażujących historii. To między innymi dlatego, ciągle poszukujemy oryginalnych sposobów 

tworzenia narracji i odważnie eksperymentujemy z nowymi mediami.  

Oprócz produkcji i postprodukcji reklam, tworzymy docenianie na całym świecie cinematiki 

do gier komputerowych, czołówki telewizyjne, oprawy festiwali i przedstawień teatralnych 

wykorzystujące nowatorskie technologie audiowizualne; efekty specjalne do filmów 

pełnometrażowych i shortów. Specjalizujemy się kreowaniu historii, dla nas animacja do 

dopiero początek angażującej opowieści.  

W ciągu 18 lat zrealizowaliśmy ponad 4000 projektów, otrzymaliśmy ponad 200 nagród i 

wyróżnień na festiwalach branży filmowej, reklamowej i telewizyjnej, w tym: nominacje do 

Oscara, Złotej Palmy czy Złotych Lwów oraz nagrody Animago, BAFTA, SIGGRAPH, VES, 

Clio, Effie, PromaxBDA czy Golden Arrow.  

Platige Image reprezentuje doświadczonych i wielokrotnie nagradzanych reżyserów: Tomka 

Bagińskiego, Sebastiana Pańczyka, Pawła Borowskiego, Szymona Pawlika, Damiana 

Nenowa, Migueala Coimbrę, Kala Karmana, Jarbasa Agnelliego.  
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Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter imienia, nazwiska oraz 

nazw farmy i parafii, skąd pochodzi założyciel firmy (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd). 

IKEA jest innowatorem oraz doradcą w zakresie wyposażenia wnętrz, którego celem jest 

tworzenie lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi. IKEA jest godną zaufania, stabilną 

finansowo i stale rozwijającą się firmą. IKEA w Polsce posiada obecnie dziewięć sklepów, 

które w roku finansowym 2015 odwiedziły ponad 24 miliony osób. Ponadto, poprzez IKEA 

Centres Poland S.A., firma zbudowała i zarządza ośmioma parkami oraz centrami 

handlowymi. W Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego zlokalizowane jest Regionalne 

Centrum Dystrybucyjne, które obsługuje sklepy IKEA w Polsce, Czechach, Słowacji, 

Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Biuro Zakupów współpracuje z producentami mebli i 

artykułów wyposażenia wnętrz w regionie Europy Centralnej, dostarczając je do sieci IKEA 

na całym świecie. W 13 lokalizacjach w Polsce znajdują się tartaki i fabryki mebli oraz 

komponentów meblowych IKEA Industry, w których pracuje ok. 10 tys. osób. 
 


