
Marta Manowska urodziła się na Śląsku. Z wykształcenia jest dziennikarką. Pracowała w Programie III 

Polskiego Radia oraz była redaktorką „Dziennika Zachodniego”.  Swoją przygodę z telewizją rozpoczęła 

od epizodyczny ról w serialach oraz od pracy przy kilku programach. Od momentu kiedy została 

prowadzącą programu Rolnik szuka żony, zaczęła być rozpoznawalna w mediach, a jej kariera nabrała 

tempa. Marta poprowadziła również takie programy jak  Sanatorium miłości, The Voice Senior, Ośmiu 

wspaniałych oraz Kobiety w drodze.1 Podbiła serca widzów swoją naturalnością, spokojem i wielkim 

sercem. 

Z miłości do seniorów 

Dziennikarka Wspiera Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i odwiedza 

jego podopiecznych spędzając z nimi czas na różnych aktywnościach.2 Przeznaczyła 10 tys. złotych 

wygrane w muzycznym show „Big Music Quiz” dla prowadzonego przez Stowarzyszenie Domu Pomocy 

dla osób z chorobą Alzheimera w Ptaszkach.3 

W czasie pandemii SARS-CoV-2 Marta Manowska została wolontariuszką  w akcji „Obiady dla 

bohaterów” i codziennie dostarczała obiady warszawskim powstańcom. Przez pierwsze dwa tygodnie 

akcji do seniorów trafiło aż 7 tys. obiadów.4 Za swoje działania dziennikarka została wyróżniona na gali 

BohaterONy 2020 im. Powstańców Warszawskich w kategorii osoba publiczna "za zaangażowanie w 

niesienie pomocy kombatantom w trudnym czasie epidemii koronawirusa oraz podtrzymywanie 

pamięci o świadkach ważnych wydarzeń".5 

Pomoc najmłodszym 

Marta Manowska jest wolontariuszką w fundacji Herosi, która wspiera dzieci chore na nowotwory.6 

Działalność fundacji polega na realizacji przez wolontariuszy marzeń podopiecznych, regularnych 

odwiedzinach na oddziale, organizacji czasu wolnego od zabiegów w trakcie leczenia i pobytu w 

szpitalu.7 Dziennikarka wiele razy odwiedziła podopiecznych fundacji na oddziale onkologii dziecięcej 

w Instytucie Matki i Dziecka. Wzięła udział w sesji zdjęciowej z dziećmi oraz zaprosiła na charytatywny 

obiad zwycięzcę licytacji na rzecz Fundacji Herosi.8 W ubiegłym roku w dniu swoich urodzin 

zorganizowała na swoim koncie na Facebooku zbiórkę pieniędzy dla fundacji.9 

Wsparcie po programie 

Prezenterka jest znana ze swojej ogromnej empatii. Bardzo zbliżyła się do bohaterów prowadzonych 

przez siebie programów, więc nie zawahała się, gdy na dwóch uczestników spadło niespodziewane 

nieszczęście. Adam Broja z 4 edycji Rolnik szuka żony stracił w pożarze część domu, sprzęt i budynki 

gospodarcze. Marta wsparła zbiórkę oraz udostępniła ją na swoich mediach społecznościowych, aby 
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pomóc w zebraniu kwoty na odbudowę powstałych strat.10 W podobny sposób pomogła Łukaszowi 

Stec, bohaterowi programu Ośmiu wspaniałych, który stracił część majątku w powodzi.11 

Kampanie społeczne 

W 2017 roku prezenterka wzięła udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Nowotworów „Wczesne 

Wykrycie To Życie”, zorganizowanej przez Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Celem kampanii 

było uświadomienie Polakom tego jak ważne są badania profilaktycznych w kierunku chorób 

nowotworowych12, a w jej ramach powstał kalendarz-cegiełka profilaktyki nowotworów na rok 2018 

ze zdjęciami pacjentów onkologicznych i znanych osób publicznych.13 Dochód ze sprzedaży kalendarza 

został przeznaczony na organizację bezpłatnych badań profilaktycznych w całej Polsce.  

Drugą kampanią społeczną, w której Marta Manowska została ambasadorką to kampania "e-Polak 

potrafi!", która miała za zadanie zachęcić między innymi seniorów do korzystania z Internetu, którzy z 

racji wieku i ograniczeń mogą w ten sposób znacznie uprościć sobie swoją codzienność.14 

Skromność i zaangażowanie 

Życie prywatne Marty Manowskiej to jej wielka tajemnica i nie chwali się nim zbyt często w swoich 

mediach społecznościowych. Natomiast wykorzystuje swoją popularność do czynienia dobra, gdyż 

bardzo często udostępnia zbiórki dla dzieci potrzebujących wsparcia finansowego na leczenie. W 

swoich postach porusza wiele ważnych tematów, a jej wpisy są wzruszające i skłaniają do refleksji. 

Komentarze są pełne zachwytów nad jej wielkim sercem i szlachetnością. Ludzie kochają ją za to, że 

jest dobrym człowiekiem i nie pozostaje obojętna na los potrzebujących. 
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