


Już 16 marca Sandra Kubicka  
stanie na straży miłości.

osiem par, które nie wzięły jeszcze ślubu,  
rozpocznie Sprawdzian dopaSowania.

czy ważniejsza będzie walKa o miłość  
czy o 100 tyś. złotych?

Jesteście ciekawi co z tego wyniknie?

love me or leave me. KochaJ albo rzuć 
 - tylko na Tvp vod od 16 marca



„Love me or leave me. Kochaj albo rzuć” to program reality, w którym 
osiem par przed ślubem sprawdzi, czy ich związki są właściwie dobrane 
i czy są gotowi na wspólne życie „póki śmierć ich nie rozłączy”. W każdym 
odcinku uczestnicy zostaną poddani trudnym zadaniom i zmierzą się 
z wyzwaniami, które prędzej czy później stanęłyby na drodze ich relacji. 
Będzie to swoisty test przedmałżeński, podczas którego okaże się, 
jak ważna jest praca nad związkiem oraz sprawdzenie, czy partnerzy 
naprawdę się znają i, czy są ze sobą dobrze zgrani. 

Pary na dwa tygodnie zamieszkają w bajkowej willi zlokalizowanej na 
jednej z Wysp Kanaryjskich, a ich poczynania obserwować będzie  
57 kamer, przed którymi nic się nie ukryje. 

Zwycięska para otrzyma 100 tysięcy złotych. 

Prowadzącą show będzie modelka, bizneswoman i influencerka Sandra 
Kubicka. 

„Love me or leave Me. Kochaj albo rzuć” to program, w którym zobaczymy 
pary o różnym stażu, w różnym wieku, które chcą popracować nad swoim 
związkiem. Poddaliśmy ich próbom, które prędzej czy później spotkałyby 
ich w prawdziwym życiu. Zobaczcie sami!” – Sandra Kubicka. 
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ucZeStnicy



natalia ma 27 lat i mieszka z narzeczonym w tarnobrzegu. Pracuje jako 
konsultantka usług telekomunikacyjnych oraz instruktorka zumby. Jest 
energiczna, zabawna, ma pozytywne nastawienie do życia, choć twierdzi, 
że ma też trudny charakter.

Damian to 27-letni strażak, kulturysta i trener personalny. Jest szczery, 
spokojny i bardzo zdyscyplinowany. nie toleruje lenistwa i bałaganu. 
Damian jest także pewny siebie, co sprawiło, że szybko postanowił 
oświadczyć się natalii.

natalia i Damian są w związku od lutego 2022 roku. Poznali się na 
siłowni, a po kilku miesiącach zamieszkali razem. twierdzą, że dogadują 
się świetnie i nie zmieniliby w sobie nic.

Zaręczyli się we wrześniu na wakacjach w Wenecji, a ślub zaplanowali 
na wrzesień 2023 roku, dokładnie na dzień urodzin natalii. ich rodziny 
bardzo wspierają ich związek, pomimo że rozwija się on w zawrotnym 
tempie. 

ich zdaniem program może tylko wzmocnić ich relację.
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tosia, 24-letnia Warszawianka, tworzy torty artystyczne. Jest spokojną 
i ułożoną dziewczyną. Już marzą się jej zaręczyny z Patrykiem. Przyznaje, 
że jest uparta.

Patryk ma 27 lat, pracuje w telewizji jako kierownik planu. Dodatkowo 
jest trenerem fitnessu. Od 20 roku życia mieszka sam, jest rozważny 
i stanowczy, nie znosi spóźnialstwa. Wie, że czasem bywa leniwy i nie 
pomaga w obowiązkach domowych. W planach ma oświadczyny, kupił już 
nawet pierścionek.

tosia i Patryk poznali się na tinderze, pierwsza odezwała się tosia. 
Są w związku od roku, szybko razem zamieszkali w domu rodzinnym 
tosi, z jej kotami i jego psem. ufają sobie bezgranicznie, bywają o siebie 
zazdrośni, lecz twierdzą, że jest to zdrowa zazdrość. Oboje przyznają, że są 
swoim największym wsparciem również w pracy, często sobie nawzajem 
pomagają. Wolą spędzać czas we dwoje, niż w dużym gronie.

Program ma być dla nich odskocznią od codzienności, a do udziału 
namówili ich znajomi.
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Weronika to 25-letnia stylistka paznokci z Krakowa. W wolnym czasie 
czyta książki i chodzi na spacery z psem. Jest pewna siebie i stanowcza. 
Denerwuje ją, gdy Marek bałagani, to ona dba o dom. Jest bardzo 
opiekuńcza, lecz lubi także, gdy Marek się nią opiekuje, bo może poczuć 
się przy nim jak mała dziewczynka.

Marek ma 26 lat, mieszka w Krakowie, pracuje w branży przemysłowej. 
Hobbystycznie hoduje ptaszniki, kocha piłkę nożną i sporty walki. Lubi się 
śmiać, wiele sytuacji obraca w żart. W niewygodnych sytuacjach zdarza 
mu się mijać z prawdą. Z natury nie ufa ludziom, przez co ciężko jest mu 
w 100% zaufać Weronice.

Weronika i Marek poznali się przez internet podczas pandemii. Są 
w związku od 2 lat. to Marek zabiegał o Weronikę. Zamieszkali wspólnie 
3 miesiące po tym, jak Markowi udało się zdobyć jej serce. Są aktywną 
i zgraną parą. uczciwie przyznają, że zdarzają im się intensywne 
sprzeczki, jednak potrafią szybko się dogadać. Wspólny czas zazwyczaj 
organizuje Marek, zabiera Weronikę na randki lub na imprezy.

Otwarcie mówią również o swojej zazdrości. Markowi nie podoba się 
fakt, że jego dziewczyna ma więcej kolegów niż koleżanek, reaguje na to 
docinkami, które złoszczą Weronikę. Mówią, że nie myślą jeszcze o ślubie, 
ale po każdym weselu znajomych wyobrażają sobie, jak mogłoby wyglądać 
ich własne.
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Alicja to 27-letnia influencerka. Pochodzi z Bełchatowa, ale od kilku lat 
mieszka w Warszawie. Rozpoznawalność przyniósł jej program „Love 
island”, w którym nie udało się jej znaleźć miłości. Obecnie skupia się 
na prowadzeniu swojego instagrama i przygotowuje tajemniczy projekt 
medialny związany z metamorfozami kobiet.

Robert pochodzi z Warszawy, ma 33 lata, jest managerem w firmie 
informatycznej. Jest osobą poważną i spokojną, raczej stroni od 
pokazywania prywatnego życia w social mediach.

Alicja i Robert są parą od roku i dwóch miesięcy. Szybko ze sobą 
zamieszkali. uważają, że średnio do siebie pasują, ale zadziałała chemia.

Jego denerwuje duża aktywność internetowa Alicji. Z kolei ona uważa,  
że Robert nie jest w jej typie. Długo myślała, że jest tylko pustym kolesiem 
w BMW. On lubi mieć wszystko zaplanowane i pod kontrolą, ona jest 
bardzo spontaniczna i lubi niespodzianki. Kłócą się często o drobne 
rzeczy, np. ile butelek wina wziąć do znajomych na grilla.

Oboje kochają podróże. Wierzą, że mimo różnic charakteru stworzą 
udany związek.
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Kinga ma 22 lata, pracuje w kantorze. W wolnym czasie spotyka się 
z przyjaciółkami, imprezuje, lubi czytać książki i układać puzzle. 

23-letni Adrian jest kierownikiem w barze na stadionie sportowym. 
Pasjonuje się piłką nożną.

Para poznała się w barze Adriana, gdzie Kinga przyszła z koleżankami na 
imprezę. Adrian od razu wpadł jej oko i dzięki koleżankom zdobyła jego 
numer telefonu. W związku są od pół roku. nie mieszkają jeszcze razem, 
ale prawie codziennie się widują. 

Łączy ich rozrywkowa osobowość. Oboje uwielbiają imprezy, spotkania 
ze znajomymi i dobrą kuchnię. Kinga ma zdecydowanie trudniejszy 
charakter, bo jest uparta i ciężko przekonać ją do zmiany zdania.  
Przy Adrianie uczy się, że układanie puzzli z chłopakiem wieczorem też 
może być fajnie i niekoniecznie zawsze trzeba wychodzić ze znajomymi 
na miasto. Kinga kocha zwierzęta i marzy się jej dom pod Warszawą pełen 
kotów i psów. Z kolei Adrian nie jest fanem domowych zwierzaków.
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Ania ma 29 lat, zajmuje się sprzedażą nieruchomości. Jej pasja to taniec 
ludowy. Jest uśmiechniętą dziewczyną, ale bywa też impulsywna i często 
się złości, zwłaszcza gdy coś nie dzieje się po jej myśli. Ania jest bardzo 
wybredna i ma duże wymagania wobec mężczyzn. 

Jędrzej ma 27 lat, jest programistą. Pochodzi z Bydgoszczy. to oaza 
spokoju, głównie słucha, każde jego zdanie jest przemyślane i wyważone. 
Dla świętego spokoju zgadza się na wiele pomysłów swojej partnerki, 
nawet kiedy nie jest nimi zachwycony. 

chciałby stworzyć stabilny związek, myśli już o dzieciach. 

Ania i Jędrzej mieszkają w Warszawie, a parą są od trzech miesięcy. 
Poznali się przez aplikację randkową, ale Jędrek bardzo długo musiał 
się starać o to, aby Ania się nim zainteresowała. na początku mu nie 
odpisywała, ale jego determinacja sprawiła, że postanowiła dać mu 
szansę. co prawda Ania krytykuje jego styl ubierania się, ale uważa,  
że jej partner nadrabia wyglądem w typie południowca. 

nie powiedzieli sobie jeszcze „Kocham cię”, ponieważ dopiero się 
poznają, a Ania wcale nie jest przekonana, czy do siebie pasują.
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Julia ma 25 lat i pracuje jako nauczycielka fotografii w szkole. Dziewczyna 
jest gadułą i mówi, co myśli, czego czasem później żałuje. uwielbia 
malować obrazy i robić zdjęcia. 

Błażej ma 27 lat i pracuje w fabryce czekolady. Lubi działać ze spokojem, 
nie jest impulsywny, ale często podąża za zwariowanymi pomysłami Julii. 
Julia nauczyła go robienia zdjęć i czasem sesjami dodatkowo zarabia, 
uwielbia też jeździć na motorze. 

Julia i Błażej są parą od półtora roku i mieszkają w Radomiu, z psem 
i współlokatorem Mariuszem. uwielbiają razem malować obrazy, czytać 
książki i jeść.

Poznali się przez tindera. Od razu między nimi zaiskrzyło, a na drugiej 
randce Błażej poznał rodziców Julii. 

Julia chciałaby, żeby Błażej nauczył się mówić bardziej otwarcie o tym,  
co czuje. Błażej z kolei chciałby, żeby Julia go częściej słuchała.  
Są różni, ale uczą się siebie nawzajem. Po pół roku to Julia oświadczyła się  
Błażejowi, bo wiedziała, że to jest mężczyzna jej życia.  
Błażej był zaskoczony, ale zgodził się od razu. Para planuje ślub  
i co najmniej jedno dziecko. nie mieliby nic przeciwko, żeby to Błażej 
zajmował się dzieckiem i domem, bo jest spokojniejszy  
i bardziej dokładny...

KO C H A J  A L B O  R Z U Ć



Magda ma 24 lata, obecnie uczy się, by w przyszłości zostać masażystką. 
uwielbia imprezować z koleżankami. często zmienia się jej nastrój i bywa 
impulsywna. Była niepokorną nastolatką, sprawiającą dużo problemów 
rodzicom. 

cezary jest rok starszy od Magdy, pracuje jako lektor w szkole językowej, 
ratownik wodny i asystent rzecznika prasowego w GOPR. interesuje się 
sztuką, piłką nożną i kocha wspinaczkę górską. 

Magda i cezary są parą są od pięciu miesięcy, więc nie myślą jeszcze 
o ślubie. nie mieszkają razem, ponieważ oboje potrzebują wolności 
i przestrzeni. Początkowo Magda nie polubiła cezarego, ale w końcu 
przekonał ją do siebie swoim złośliwym i inteligentnym poczuciem 
humoru. Oboje są barwni i ekstrawertyczni. 

nikt jeszcze nie powiedział „kocham” w tym związku. Magda i czarek 
są niepokorni i lubią czasem łamać zasady. Wielu kluczowych spraw 
dotyczących ich wspólnej przyszłości jeszcze nie omówili,  
więc czeka ich wiele wyzwań.
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ZASADy 
PROGRAMu



W programie bierze udział osiem par z różnym stażem 

związku. Wszyscy zamieszkają w bajkowej willi, zlokalizowanej 

na jednej z Wysp Kanaryjskich, gdzie poddani zostaną wielu 

wymagającym zadaniom, a także wezmą udział w warsztatach 

z ekspertami, którzy skonfrontują ich z kluczowymi dla 

związku tematami, dając narzędzia do pracy nad relacją. 

Porównywanie się do innych par, konfrontacja ze słabościami, 

eskalacja emocji, codzienne wyzwania dające partnerom do 

myślenia, docenianie mocnych stron i dostrzeganie trudności… 

to będzie ich wakacyjna codzienność. W finale trzy pary 

powalczą o nagrodę główną – 100 tysięcy złotych.
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OPiSy
PieRWSZycH 
ODcinKóW:



W odcinku poznamy 8 niezwykłych par, które zamieszkają 

w słonecznej willi na „Wzgórzu Próby”, walcząc o swoją miłość 

oraz o nagrodę główną – 100 tysięcy złotych. 

Przed uczestnikami pierwsze spotkanie z prowadzącą 

program Sandrą Kubicką, konfrontacja z innymi parami oraz 

zadanie, które pokaże, jak dobrze partnerzy znają swoje gusta. 

nie może Was to ominąć!

ODcineK 1
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Za uczestnikami pierwsze zadanie, a wraz z nim pierwsze 

sukcesy i porażki związkowe. Pary nie będą jednak miały wiele 

czasu na przemyślenia, ponieważ czekają na nich kolejne 

wyzwania. na „Wzgórzu Próby” zawitają pierwsi eksperci, 

którzy skonfrontują partnerów z tematem komunikacji, 

bliskości i intymności w związku. Które pary potrafią 

siebie słuchać, a nie tylko mówić? czy wszyscy są gotowi na 

prawdziwą relację?

ODcineK 2
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W tym odcinku dowiemy się, która z par jako pierwsza 

opuściła „Wzgórze Próby”, a jedna z par wyjawi pewien sekret, 

który stoi na drodze do pełnego szczęścia w ich relacji.  

to jednak nie wszystko. Przed uczestnikami kolejne zadanie, 

które pozwoli sprawdzić, czy partnerzy potrafią ze sobą 

współpracować...

ODcineK 3
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Poprzedni odcinek programu pokazał, że nie wszystkie pary 

rozumieją swoje potrzeby i potrafią się ze sobą komunikować. 

Praca nad relacją trwa jednak bez przerwy, dlatego Sandra 

przygotowała dla uczestników kolejne wyzwanie. czy partnerzy 

są o siebie zazdrośni? czy ich relacje oparte są na zaufaniu?  

to wszystko już w czwartym odcinku „Love me or leave me. 

Kochaj albo rzuć”.

Kolejne odcinki dostępne  
w czwartki na Tvp vod!

ODcineK 4
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