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GRUDZIEŃ

Nazwa miesiąca pochodzi od słowa gruda.
W grudniu następuje na półkuli północnej
przesilenie zimowe, a na południowej przesilenie letnie. Meteorologicznie jest to w Polsce
miesiąc zimowy.
Wybrane przysłowie na grudzień
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Szybki i łatwy e-KRS

Ułatwienie dla przedsiębiorców
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, która ma wprowadzić
przełomowe ułatwienia dla
przedsiębiorców. Dzięki zmianom niemal wszystkie sprawy
związane z Krajowym Rejestrem Sądowym przedsiębiorca załatwi... przez internet.

Koniec papierowej
biurokracji
Krajowy Rejestr Sądowy (złożony z trzech osobnych rejestrów: przedsiębiorców; stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej; dłużników niewypłacalnych) wprowadzony został
17 lat temu. Mimo późniejszych
modyfikacji system ten nie odpowiada współczesnym potrzebom,
związanym zarówno z rozwojem
przedsiębiorczości, jak z postępem technologicznym. Dlatego
Ministerstwo Sprawiedliwości
opracowało nowelizację ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym
oraz niektórych innych ustaw.
Projekt wprowadza nowoczesne
rozwiązania,
korzystne dla
przedsiębiorców i państwa,

nie ograniczą wadliwe wypełnienie wniosku.
Wyłącznie w postaci elektronicznej będą składane do KRS
również sprawozdania finansowe.
Dodatkowo, przedsiębiorcy
nie będą musieli składać, jak
obecnie, równoległych sprawozdań do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Sprawozdanie zostanie tam automatycznie
skierowane z KRS. Do korzystania z systemu przez przedsiębiorcę potrzebny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem
zaufanych ePUAP.
a także integrujące KRS z systemem połączonych rejestrów
(BRIS) w krajach Unii Europejskiej.
Resort chce skończyć z mnóstwem papierowych wniosków
i doprowadzić do prawdziwej rewolucji.

Wszystkie wnioski
elektronicznie
Obecnie bolączką przedsiębiorców jest konieczność wypeł-

niania wielu papierowych formularzy i załączników. Błędy
przy wypełnianiu skomplikowanych druków powodują, że około
jedna czwarta wniosków związanych z KRS wraca do poprawienia lub uzupełnienia przez
przedsiębiorców. A to znacznie
wydłuża załatwienie sprawy.
Projekt kończy z papierową
biurokracją. Od 1 marca 2020 r.
wszystkie wnioski do rejestru
przedsiębiorców KRS będą mu-

Propozycja

siały mieć postać elektroniczną.
Złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie łatwiejsze niż wypełnienie papierowych formularzy.
System zostanie zbudowany
w sposób przyjazny dla użytkownika. Będzie zawierał szereg podpowiedzi, np. możliwość wyboru
opcji z listy. Nie pozwoli na pozostawienie pustych pól, których
wypełnienie jest obligatoryjne.
Tego rodzaju rozwiązania znacz-

Kontakt z sądem przez
internet
Dziś, aby dowiedzieć się na jakim etapie jest postępowanie prowadzone przez sąd rejestrowy,
przedsiębiorca musi osobiście
udać się do sądu lub uzyskać informację telefonicznie. W obu
przypadkach jest to czasochłonne,
zarówno dla przedsiębiorcy, jak
dla sądu. W nowym systemie informację taką będzie można uzyskać samodzielnie przez internet.
Ciąg dalszy na str. 19

Kodeks pracy

Abolicja dla dłużników ZUS? Czeka nas rewolucja?
Czy będzie abolicja składkowa dla przedsiębiorców, którzy zalegają z ZUS? Takie rozwiązanie proponuje Prawo i
Sprawiedliwość.
Okazuje się, że coraz lepsza
sytuacja gospodarcza naszego
kraju nie zawsze przekłada się
na działalność przedsiębiorców.
Spora ich grupa zalega z płatno-

ściami ZUS (państwo musi każdego roku dorzucać do Zakładu
grube miliony złotych).
Jak donosi Dziennik Gazeta
Prawna, na koniec września problem z długami składkowymi
miało 1,6 mln płatników. Ich
łączny dług składkowy wyniósł
ponad 29,9 mln zł. Wielu nawet
nie wie, że ma zaległości. W
związku z tym PiS rozważa, aby

wprowadzić abolicję składkową. Projekt ten ma szansę szybko wejść w życie, gdyż jako
pierwszy podpisał się pod nim
Jarosław Kaczyński. Jednocześnie wicepremier Jarosław Gowin w najbliższym czasie ma
zaproponować ustawę wprowadzającą niskie składki ZUS dla
małych firm o najniższych przychodach.
df

Od nowego roku

Prohibicja również na stacjach?
Od przyszłego roku samorządy będą decydować o tym,
czy i ewentualnie, gdzie kupimy alkohol w godzinach
22.00-6.00. Jak się okazuje,

WYNAJMĘ

lokal 100 m , atrakcyjny,
przy ul. Wilsona 8
2

tel. 34 324 90 37

będą one mogły ograniczyć
sprzedaż nie tylko w sklepach
nocnych, ale również na stacjach benzynowych.
Przypomnijmy, za nowelizacją
ustawy o ograniczeniu sprzedaży alkoholu zagłosowało 246 posłów, przeciw było 161, wstrzymało 20 się od głosu. W myśl nowych przepisów, samorządy będą decydować, gdzie wprowadzić
ograniczenie sprzedaży alkoholu
w godzinach nocnych, czyli mię-

dzy godziną 22.00 a 6.00. Dotyczy ono nie tylko mocnych trunków, ale także piwa i napojów o
mocy do 4,5 proc.
Nowelizacja reguluje też problem dot. zezwoleń na sprzedaż
alkoholu na terenie gminy. Gmina w drodze uchwały, będzie
mogła ustalić maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych (sołectwa, dzielnic, osiedli), które jej podlegają.
Ciąg dalszy na str. 3

Do marca przyszłego roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy ma przygotować nowy kodeks. Ze wstępnych informacji wynika, że najważniejsze zmiany mają dotyczyć urlopu.
Ciąg dalszy na str. 4

Kara dla firmy farmaceutycznej

Miliony za wprowadzenie
w błąd konsumentów!
Blisko 26 milionów złotych kary nałożył na producenta
Aflofarm Farmacja Polska Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Powód? Wprowadzanie w błąd konsumentów i prezentowanie suplementów diety tak, by sprawiały
wrażenie, że mają właściwości lecznicze.
Ciąg dalszy na str. 3

E-zdrowie

Daleka droga
– Jeszcze długo nie pożegnamy się z papierem w systemie
ochrony zdrowia – komentuje ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Joanna Zabielska-Cieciuch.
Ciąg dalszy na str. 3
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E-zdrowie

Podinsp. Joanna Lazar

Miliony za wprowadzenie Daleka
w błąd konsumentów!
droga
Dokończenie ze str. 1

Postępowanie przeciwko
Aflofarm Farmacja Polska
w Pabianicach zostało
wszczęte na początku
kwietnia 2016 r. Wątpliwości wzbudziły reklamy suplementów diety RenoPuren Zatoki Hot i RenoPuren
Zatoki Junior, które były
rozpowszechniane w telewizji i internecie w 2015
i 2016 r.
Suplementy diety nie leczą ani nie zapobiegają
chorobom - są środkami
spożywczymi, czyli żywnością. Zdaniem urzędu, suplementy RenoPuren Zatoki Hot i RenoPuren Zatoki
Junior były prezentowane
tak, aby sprawiały wrażenie, że mają właściwości
lecznicze. Działo się tak za
sprawą fabuły (np. w reklamach RenoPuren Zatoki
Hot występowała aktorka,
której dolegliwości związane z zatokami ustąpiły po
spożyciu suplementu diety), scenografii (sugerującej, że bohaterka reklamy
jest lekarzem), scenariusza
reklamy (można było usłyszeć m.in. „Nie odwołujemy

wizyt? – Nie, zatoki już
w porządku, mam RenoPuren”, pojawiały się napisy
„oczyszcza zatoki”, „podnosi odporność”, „zdrowe zatoki na długo”).
Na zlecenie UOKiK, TNS
sprawdził, jak widzowie odbierali kwestionowane reklamy. Wyniki badań potwierdzają zarzuty postawione przez urząd - znaczna część badanych konsumentów myśli, że produkty
te mają właściwości lecznicze. Widzowie postrzegają
te suplementy diety jako
produkty, które są skuteczne w przypadku dolegliwości związanych z zatokami – Badania potwierdziły, że konsumenci, oglądający reklamy RenoPuren
Zatoki Hot i RenoPuren Zatoki Junior, byli wprowadzani w błąd. Myśleli, że reklamowane produkty mają
właściwości
lecznicze.
A suplementy diety są żywnością. Nie leczą – mówi
Marek Niechciał, prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. –
Konsumenci nie potrafią
odróżnić suplementu diety

od leku, dlatego reklama
musi rzetelnie informować
o właściwościach produktu. Lek jest w świadomości
odbiorców bardziej atrakcyjny od suplementu. Ponadto pod wpływem błędnych informacji rodzice
mogli kupić dzieciom, które
mają chore zatoki, RenoPuren Zatoki Junior, zamiast pójść do lekarza –
dodaje Niechciał.
Kara za wprowadzanie
konsumentów w błąd wyniosła prawie 26 mln zł (25
809 824 zł). Spółka zmieniła kwestionowane przez
UOKiK reklamy. Ponadto,
Aflofarm Farmacja Polska
została zobowiązana do publikacji na własny koszt
oświadczeń o tym, że wprowadzała w błąd. Pojawią się
ne w telewizji Polsat, TVP 1
na Youtube, gdy decyzja
będzie prawomocna. Przedsiębiorca odwołał się do sądu. W toku pozostaje jeszcze postępowanie przeciwko Aflofarm Farmacja Polska, które dotyczy suplementu diety Magmisie.

Dokończenie ze str. 1

Jak wiadomo, z problemem
informatyzacji ochrony zdrowia Polska boryka się od kilku
lat. Była nawet groźba, że trzeba będzie zwracać ponad 480
mln zł unijnej dotacji. Ministerstwo Zdrowia planuje
w najbliższej przyszłości skupić się na informatyzacji w najbardziej praktycznym wymiarze: recepty, skierowania, szpitalna karta informacyjna, odmowa hospitalizacji, informacja o konsultacji specjalisty.
– Najwcześniej ma być
wdrożona e-recepta, którą resort planuje wprowadzić w lutym przyszłego roku, najpierw
w formie pilotażu w jednym
z 15-tysięcznych miast (na razie nie podano, w którym) – relacjonuje Zabielska-Cieciuch.
– Kolejny etap to e-skierowanie (październik 2018 r.). Następne etapy wymiany dokumentacji medycznej na formę
elektroniczną planowane są na
październik 2019 r. Zgodnie
z przepisami ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia, e-recepta ma obowiązywać obligatoryjnie od 2020
r., a e-skierowania – od 2021 r.

kg

3.

mag

Awans do
Komendy Głównej
Miło nam donieść, że podinspektor Joanna
Lazar
awansowała do
K o m e n d y
Głównej Policji
w Warszawie. Z
częstochowską
policją żegna
się po 22 latach pracy.
Od 2004 roku
pani Joanna ściśle współpracowała z lokalnymi
dziennikarzami
– pełniła funkcję
oficera prasowego
Komendy
Miejskiej Policji
w Częstochowie. Od lipca ubiegłego roku była
naczelnikiem Wydziału Prewencji KMP. Wciąż
więc spotykaliśmy się na różnego rodzaju wydarzeniach.
Trochę nam szkoda, że podinspektor Joanna
Lazar awansowała do Komendy Głównej w Warszawie (chociaż dla samej zainteresowanej to
duża zawodowa nobilitacja), bo zawsze była na
posterunku służąc nam – dziennikarzom bieżącymi informacjami. Wspólnie organizowaliśmy
też różnego rodzaju akcje prewencyjne. Fakt
awansu jednak nie dziwi, gdyż pani Joanna jest
osoba niezmiernie fachową i odznacza się wielką kulturą osobistą. Gratulujemy!
kg

Od nowego roku

Prohibicja również na stacjach?
Dokończenie ze str. 1

DLA EMERYTÓW, RENCISTÓW, PRACUJĄCYCH

Za sprawą pomysłu PiS, w zapomnienie odeszło też picie pod
chmurką. Obecnie zakaz spożywania alkoholu obowiązuje na
ulicach, placach i parkach, ale
już np. na brzegu rzeki można
pić bez ryzyka. Po zmianach
spożywanie alkoholu będzie zabronione w każdym miejscu publicznym, które nie zostało do
tego wskazane przez samorządy.
Jak się okazuje nocna prohibicja - jeśli ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wejdzie w
życie w zaproponowanej formie
– może obowiązywać nie tylko w
sklepach, ale również na stacjach benzynowych. Handlują
one alkoholem na podstawie takich samych koncesji jak punkty całodobowe. Politycy PiS
twierdzą, że oczywiście jest możliwe, aby samorządy nałożyły na
stacje ograniczenie w sprzedaży
alkoholu, jednak jak oceniają
takie rozwiązania będą stoso-

wane marginalnie. Według nich
nowe zasady mają przede
wszystkim uporządkować kwestie sprzedaży alkoholu w centrach miast i w kurortach turystycznych, gdzie sklepów nocnych z alkoholem jest najwięcej.
Zastrzeżenia do nowelizacji
ustawy ma Polska Izba Handlu.
Mówi ona między innymi o:
zróżnicowaniu w traktowaniu
sklepów sprzedających alkohol
w różnych lokalizacjach, nawet
na terenie jednej gminy, pojawieniu się innych form dystrybucji alkoholu (szara strefa),
większym zainteresowaniu dopalaczy i narkotyków, wysypie
lokali gastronomicznych oferujących tani alkohol oraz wspieraniu sklepów ogólnospożywczych przez tego rodzaju bary, a
także negatywnych skutkach
dla polskiego handlu. - Zakazanie sprzedaży alkoholu małym
sklepom spożywczym w godzinach ich otwarcia, ale po 22,
spowoduje ogromne problemy
finansowe tych podmiotów.

Warto podkreślić, że rentowność tego typu sklepów często
nie przekracza 0,5-1%. Zazwyczaj małe sklepy prowadzące
sprzedaż alkoholu posiadają
także innego typu asortyment
artykułów spożywczych, jednak
najwyższą marżą są objęte właśnie napoje alkoholowe. Pozbawienie sklepów tego towaru w
godzinach wieczornych musi
oznaczać odebranie im rentowności, a w efekcie – zamknięcie
działalności i likwidację miejsc
pracy. Małe polskie sklepy, zwykle funkcjonujące jako firmy rodzinne, już teraz znajdują się w
poważnym kryzysie w związku z
ekspansją dyskontów. Ograniczenie możliwości sprzedaży alkoholu będzie dla wielu z nich
argumentem przemawiającym
za zamknięciem działalności –
czytamy w stanowisku PIH.
Przegłosowanym projektem
posłów PiS zajmuje się senat.
Nowelizacja ma wejść w życie 1
stycznia przyszłego roku.
kg
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Kłobuck

Kto rozpoznaje
tego mężczyznę?
Kłobuccy śledczy
opublikowali wizerunek zrekonstruowanej twarzy mężczyzny, którego szczątki
odnaleziono w lesie
pomiędzy Nowinami
a Kulejami na początku grudnia ubiegłego
roku. Jeśli ktoś go
rozpoznaje lub posiada jakiekolwiek informacje, które mogłyby
pomóc ustalić tożsamość zmarłego, proszony jest o
kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Kłobucku lub najbliższą jednostką policji.
Przypominamy, że chodzi o
sprawę z 3 grudnia 2016 roku. W
trakcie polowania prowadzonego
w kompleksie leśnym należącym
do Leśnictwa Połamaniec (Nadleśnictwo Herby), myśliwi odnaleźli ludzką czaszkę. Na miejscu, w
trakcie oględzin, kłobuccy śledczy i technicy kryminalistyki, odnaleźli resztę szkieletu ludzkiego
oraz ubrania, okulary i charakterystyczny rower.
W sprawie tej prowadzone jest
śledztwo, nadzorowane przez
Prokuraturę Rejonową w Częstochowie. W toku postępowania przeprowadzono sekcję

zwłok oraz pobrano próbki DNA.
Przeprowadzono badania antropologiczne i śledczy dysponują opinią biegłego, z której wynika, że odnalezione szczątki należą do mężczyzny w wieku około
51 lat, o wzroście około 169 cm
i wadze około 64 kg. Prawdopodobny czas zgonu mężczyzny to
przełom 2014/2015 roku.
Z uwagi na fakt, iż miejsce odnalezienia zwłok znajduje się w
niedalekiej odległości od stacji
kolejowej w Kulejach (gmina
Wręczyca Wielka), istnieje prawdopodobieństwo, że mężczyzna
na teren powiatu kłobuckiego
mógł przyjechać pociągiem. Przez
Kuleje przebiega linia kolejowa
nr 181 Herby Nowe-Oleśnica.
Jeśli ktoś posiada jakiekolwiek informacje, które mogłyby
pomóc ustalić tożsamość zmarłego, proszony jest o kontakt z
Komendą Powiatową Policji w
Kłobucku: e-mail: dyzurny@
klobuck.ka.policja.gov.pl lub
telefonicznie: (34) 310 92 55,
(34) 310 92 80 bądź z najbliższą jednostką policji pod numerem 997 i 112.
kg

Wydarzenie

Dla młodych
projektantów
Warsztaty, prelekcje, wykłady i konkurs odbyły się w ramach Festiwalu Designu
WARSZTAT, pierwszego tego
typu wydarzenia organizowanego w Częstochowie.
Wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim odbywało się w Fabryce
Neo Spiro w Częstochowie. Warsztaty, czyli prelekcje i wykłady poświęcone projektowaniu i
produkcji cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem – mówi Bartosz Błach, brand manager.
Podczas wydarzenia odbyła się
wystawa artykułów ze świata designu. Formy klasyczne najpopularniejszych stylów wyposażenia wnętrz przeplatane były innowacyjnymi i nieraz abstrakcyjnymi formami codziennego użytku. Meble, oświetlenie i dekoracje zaprezentowała nowa polska
marka autorska ze skandynawską duszą NORDIFRA.
W ramach imprezy zorganizowano konkurs dla projektantów i nieformalnych grup projektowych młodych stażem, którzy nie wprowadzili
jeszcze na rynek krajowy i/lub zagraniczny produktów pod swoim nazwiskiem. Dotyczył on trzech kategorii designu: mebli i oświetlenia,
dekoracji i zabawek. Jury postanowiło podczas wręczenia nagród zaprezentować pięć spośród siedemnastu projektów, spełniających kryteria regulaminowe. – Nagrodę specjalną NORDIFRA Award zdobył
projekt Anny Gwardyś-Skuzy „ecosorter it”. Neo Spiro Award, czyli nagroda główna trafiła do Angeliki Fedorczuk oraz Aleksandry Przybyła ze
studia projektowego A2 – wylicza
Bartosz Błach. Zwycięski projekt
zostanie wdrożony do produkcji i
promocji międzynarodowej.
kg

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

Baśniowy Mikołaj
dla najmłodszych

Jedną z najbardziej wyczekiwanych w grudniu osób
jest Święty Mikołaj. Od 11
lat, dzięki imprezie charytatywnej organizowanej przez
Fundację
Chrześcijańską
„Adullam” z radością witają
go dzieci z częstochowskich
placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Co tak naprawdę dzieje się
przed świętami? Planowanie
zakupów, gonitwa, dużo zamieszania i stresu. Jednak w tym
gąszczu działań kryją się małe
ciche prośby od dzieci. Zadziwiające, że niektóre mogą prosić o ciepłe buciki i płaszcz? A
dodatkowo o sprawienie, aby
ludzie byli bardziej życzliwi wobec siebie? Aby miłość i dobroć
panowała wśród ludzi, którzy
są tak bardzo zabiegani w tym
złym świecie. Czy Święty Mikołaj spełni marzenie dziewczynki? Rozwinięcie tej kwestii zobaczymy w tegorocznym przedstawieniu „Baśniowy Mikołaj”,
które rozpocznie imprezę charytatywną „Mikołaj z ulicy Krakowskiej”. Tegoroczny występ
dzieci ze świetlicy „Życie poza
szkołą” został przygotowany
przy wsparciu Barbary Tryby,
Arkadiusza Kluby oraz pracowników i wolontariuszy Fundacji.
W tym roku „Mikołaj z ulicy
Krakowskiej” odbędzie się 4
grudnia o godzinie 17.00 w Filharmonii
Częstochowskiej.
Wśród zaproszonych gości jest
prezydent miasta, częstochowscy przedsiębiorcy, przedstawi-

ciele instytucji miejskich, szkół
i organizacji pozarządowych.
- Organizowana od 11 lat impreza ma charakter kulturalny
i edukacyjny – uwrażliwia lokalną społeczność na indywidualność każdego dziecka, nie
zapominając o deficytach, które występują w wielu rodzinach
- mówi Ania Klim-Jaworska,
animator kreatywny OSL Stare
Miasto. - W ten sposób chcemy
(z udziałem osób zaproszonych)
pokazać rodzinom, jak ważne
jest przekazywanie dobrych
wzorców i postaw najmłodszym, którzy z biegiem lat zbudują filar naszego społeczeństwa. Umiejscowienie „Mikołaja z ulicy Krakowskiej” w Częstochowskiej Filharmonii jest
dla uczestników oraz ich rodzin
(opiekunów) szansą na udział
w wydarzeniu kulturalnym,
które stało się marką naszej
Fundacji – zaznacza Ania Klim-Jaworska. W tym roku organizatorzy planują przygotowanie
paczek mikołajkowych oraz
prezentów dla ponad 500 dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością
(jedna trzecia
ogółu).
„Mikołaj z ulicy Krakowskiej”
z roku na rok zmienia swą formułę, rozrasta się pod względem aranżacyjnym, także jeżeli
chodzi o ilość przygotowywanych paczek. Jest to możliwe
dzięki zaangażowaniu wielu
partnerów i darczyńców, którym przyświeca ten sam cel –
uśmiech i radość obdarowywanych dzieci.
kg

Wyburzony, czy zmodernizowany?

Rozstrzyga się los dworca PKP
Dworzec główny PKP w Częstochowie w obecnej wersji
funkcjonuje niewiele ponad
20 lat. Jego budowa zaczęła
się w 1989, a zakończyła w
1996 r. Założeniem był epicki
rozmach w oczekiwaniu na
miliony pielgrzymów i turystów podążających na Jasną
Górę.
Niektórzy jednak już od początku ostrzegali, że koncepcja
budowy dworca w takiej wielkości w stosunku do światowych
standardów jest przestarzała, bo
tego typu obiekty „chowa się”
pod ziemią. A nasz wyrósł niczym na drożdżach.
Przypomnijmy, że główny
budynek dworcowy ma 3186
metrów kwadratowych powierzchni. Dach wsparty jest
na 22 słupach. Wyposażenie
dworca uświetniają 4 ruchome
schody (nie były to pierwsze
ruchome schody w naszym
mieście, wcześniej działały już
w Domu Handlowym SCHOTT).
Prawie na samym początku
przestały jednak działać, podobnie zresztą jak efektowna
„ściana wodna”. Do wykończenia wnętrza zastosowano m.in.
granity włoskie. Przed dworcem w maju 1997 roku odsło-

ne z utrzymaniem obiektu są
wysokie, a źródła dochodu w
zasadzie zerowe. Dlatego też
PKP SA postanowiły coś z tym
fantem zrobić.
– Obecnie opracowywane
jest tzw. studium wykonalności – mówi Aleksandra Grzelak
z biura prasowego PKP SA. –
To wstępna faza. Studium ma
określić, jaki będzie dalszy los
częstochowskiego
dworca
głównego? Czy zostanie on w
całości wyburzony, czy w czę-

ści, a może tylko zmodernizowany? Jakie będą dodatkowe
jego funkcje?
Studium wykonalności, które
opracowuje firma zewnętrzna
ma być gotowe do końca roku.
Później powstanie już konkretny
projekt.
Wtedy dowiemy się też, ile czasu potrwa remont. A to ważna
sprawa, zwłaszcza dla pasażerów, gdyż prace budowlane
skomplikują przewozy.
Dariusz Fiuty

l 14 czerwca 1845 – oddano do użytku pierwszy odcinek War-

szawsko-Wiedeńskiej Drogi Żelaznej(Warszawa-Grodzisk)

nięto postument z popiersiem
dra Władysława Biegańskiego
wykonany z żywic epoksydowych, autorstwa Szymona Wypycha.
Dworzec główny PKP w Częstochowie miał obok funkcji związanych z działalnością typowo przewozową spełniać również inną rolę. Pierwotnie zakładano, że znajdzie się tu też duże centrum handlowo-usługowe.
Jednak w zasadzie od początku dworzec zieje pustką, a
przecież powinien tętnić życiem. Po pierwsze: w obiektach
tego typu ruch jest duży (węzeł
kolejowy). Po drugie: znajduje

się w samym centrum miasta,
przy placu Rady Europy (już
sama nazwa powinna do czegoś obligować). Nie mówiąc już
o tradycjach. Nasi przodkowie
w dziewiętnastym wieku doskonale rozumieli rolę, jaką
powinien spełniać węzeł kolejowy dla naszego miasta. Według pierwotnych projektów
Warszawsko-Wiedeńska Droga Żelazna miała omijać Częstochowę, i biec przez Przyrów
i Żarki, ale ówczesne władze
miasta przekonały jednak inwestorów do zmiany koncepcji
przekazując tereny i gotówkę
na jej budowę. Koszty związa-

l lipiec 1845 – położono kamień węgielny pod budowę dworca

w Częstochowie

l 13 grudnia 1846 – pierwszy pociąg Warszawsko-Wiedeńskiej

l
l
l
l
l
l

Drogi Żelaznej wjechał do Częstochowy, która została wyznaczona na stację noclegową kategorii pierwszej
15 listopada 1848 – oddano do użytku odcinek Warszawsko-Wiedeńskiej Drogi Żelaznej Częstochowa-Granica (76 km)
1852 – na wieży dworco wej w Częstochowie zainstalowano
pierwszy telegraf
11 sierpnia 1903 – uruchomienie linii kolejowej do granicy
z Niemcami (Częstochowa- Herby)
26 lutego 1911 – połączenie Częstochowy z Kielcami
1957 – elektryfikacja linii Warszawa – Częstochowa – Katowice
1989-1996 – budowa nowego dworca głównego PKP w Częstochowie (projekt zespołu pod kierownictwem inż. arch. R. Frankowskiego
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Święty Mikołaj

Staruszek z przepastnym workiem
pełnym prezentów
6 grudnia każdego roku
dzieci na wszystkich kontynentach świata oczekują na
pojawienie się staruszka
w workiem prezentów. Mają
przy tym nadzieję, że na
chwilę zapomni on, że nie zawsze były grzeczne i czasem
zasłużyły na rózgę. Postać
Świętego Mikołaja, choć historyczna, obrosła legendami
i ma bogatą wielowiekową
tradycję.
Nie posiadamy zbyt wiele informacji historycznych na temat życia i działalności św. Mikołaja. Jego postać owiana jest
jednak licznymi legendami i podaniami. Sprawia to , że jest
jedną z najbardziej barwnych
postaci w hagiografii.

majątkiem. Duży wpływ na wychowanie młodego Mikołaja wywarł jego stryj, biskup Miry,
z którego rąk otrzymał święcenia kapłańskie. Swoją dobrocią
do tego stopnia podbił serca
ludzkie, że został wybrany na
kolejnego biskupa Miry. Po długich latach swojej posługi biskup Mikołaj zmarł 6 grudnia
około 345 roku. Pochowano go
w Mirze, a jego kult szybko rozprzestrzenił się w świecie chrześcijańskim.
Według obyczaju niemieckiego, wieczorem 5 grudnia ktoś
z dorosłych przebierał się w strój
biskupi i rozdawał podarunki
grzecznym dzieciom. Zwyczaj
ten w 1840 r. przeniesiono do
wielu innych krajów świata,
w tym i do Polski. W naszym

Ciekawostki:

Czerwononosy renifer, który towarzyszy Mikołajowi zgodnie z tradycją
nazywał się Rollo, później zaczęto mówić na niego Reginald. Rudolfem nazwał go piosenkarz Robert L.May, autor kompozycji “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”.
Najbardziej zapracowanym Świętym Mikołajem jest ten, który odwiedza
Łotwę. Zowie się on Ziemmassve’tku veci’tis i ma za zadanie obdarowywać
dzieci prezentami w każdy z dwunastu świątecznych dni.
Święty Mikołaj nie odwiedza m.in. małych muzułmanów, Hindusów, buddystów czy Żydów
Brytyjczyk John Moore, czyli święty Mikołaj znany z reklamy Coca-Coli
zmarł 31.10.2014 roku. Nie był profesjonalnym aktorem. Pracował jako barman, przez lata dorabiał także jako taksówkarz.
Polska topografia zna 62 miejscowości, które od imienia Mikołaja mogły
zapożyczyć swoje nazwy. Wśród nich są miasta Mikołajki i Mikołów. O jego
popularności w naszym kraju świadczy również to, że jego imię jest często
nadawane. Wśród znakomitych Polaków nosili je: Kopernik, biskup Trąba pierwszy oficjalny prymas Polski, poeta Rej.
Kim był?
Urodził się prawdopodobnie
w Patarze (obecnie Demre) na
terenie dzisiejszej Turcji około
270 roku. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców zajmujących się kupiectwem. Odznaczał się szczególną wrażliwością na ludzką niedolę, chętnie
dzielił się z potrzebującymi
odziedziczonym po rodzicach

kraju Mikołaj obrał sobie oprócz
6 grudnia jeszcze inną datę –
Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy to zostawia paczki pod choinką. W niektórych krajach
wkłada on prezenty do pończoszki, gdy dzieci śpią. Coraz częściej milusińscy piszą listy do
św. Mikołaja, który ponoć
mieszka w dalekiej Laponii.

W ikonografii św. Mikołaj najczęściej przedstawiany jest w czerwonym stroju, w łacińskiej lub bizantyjskiej mitrze i z pastorałem w ręku. Tak przedstawiano go w sztuce średniowiecznej, na witrażach katedr gotyckich i renesansowych freskach. Ale nie do końca jest to zgodne z historyczną prawdą epoki, bo
mitrę nosił wówczas jedynie cesarz, a pastorał nie był jeszcze atrybutem pasterskiej władzy biskupiej. Bywały jednak czasy, że obraz dobrotliwego staruszka z długą białą brodą, w okularach na nosie, laską w ręku i – oczywiściewielkim workiem prezentów chciano zastąpić obrazem z bajki lub Dziadkiem
Mrozem. Komercjalizacja naszego życia powoduje, że również dzisiaj św. Mikołaj kojarzony jest często z rubasznym krasnalem z czerwonym nosem rozdającym w supermarketach prezenty, co - jak widać nie ma nic wspólnego z historyczną postacią biskupa Mikołaja.
Obecny wizerunek – czerwony płaszcz i czapka – został spopularyzowany
w 1930 roku przez koncern Coca-Cola, dzięki reklamie napoju stworzonej
przez amerykańskiego artystę, Freda Mizena. Rok później nowy wizerunek
św. Mikołaja przygotował, także na zlecenie Coca-Coli, Haddon Sundblom.

Nazywają go: w Anglii – Father Christmas, we Francji – Pierre Noel, w Niemczech – Weihnachtsmann, w Holandii
– Sinter Klass, w Turcji – Noel Baba, w
Stanach Zjednoczonych – Santa
Claus, w Szwecji – Nisse, w Japonii –
Santa San. A w Polsce? Święty Mikołaj
i na szczęście już nie Dziadek Mróz.

Sanktuarium w Bari
W Polsce znajduje się 327 kościołów p.w. św. Mikołaja, w tym
trzy katedry: w Elblągu, Kaliszu
i Bielsku-Białej. Najokazalsze
kościoły św. Mikołaja są
w Gdańsku i Elblągu. Natomiast największe polskie sanktuarium ku czci tego świętego
mieści się w Pierśćcu koło Skoczowa na Śląsku Cieszyńskim.
Pierwszą poświęconą mu kaplicę zbudowano tam już w XIV w.
Szczególną czcią otaczana jest
cudowna figura św. Mikołaja,
przy której wierni od lat wypraszają łaski zdrowia dla siebie
i bliskich.
W Europie kościołów p.w. św.
Mikołaja jest niezliczona ilość, ale
najsłynniejsza jest bazylika di San
Nicola w Bari na południu Włoch.
Figura świętego Mikołaja wielkości dorosłego człowieka, ubrana
w czerwone szaty liturgiczne, stoi
w szklanej gablocie, po prawej
stronie romańskiej bazyliki, kilka
kroków za głównym wejściem.
W jej podziemiach złożono relikwie świętego (gdy w 1087 roku
Mira dostała się w ręce Saracenów, relikwie św. Mikołaja wykradzione przez kupców włoskich, 9
maja tegoż roku zostały przewiezione do Bari). Bari zyskało nowego patrona i do dziś zachowała się
tam tradycja organizowania dwa
razy w roku uroczystości ku czci
św. Mikołaja: 9 maja i 6 grudnia.
Pierwsza – na pamiątkę sprowadzenia relikwii świętego, druga –
związana z dniem jego śmierci.
W 1089 roku papież Urban II poświęcił nowy kościół ku czci św.
Mikołaja. W tym samym roku
zwołał u grobu świętego synod,
który miał na celu połączenie Kościołów prawosławnego z katolickim (kilka wieków później w tym
samym kościele spoczęła Bona
Sforza, żona Zygmunta Starego
i matka Zygmunta Augusta, królów Polski). Sanktuarium w Bari
stało się jednym z centrów pielgrzymkowych Europy wieków
średnich i renesansu.
Adres, pod który można wysłać list to:

Santa Claus, Arctic Circle
96930 Rovaniemi
Finlandia

kg, df
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Stanęła już choinka

Dla wyróżnienia i promocji

Świąteczna Częstochowa
Trwa montaż iluminacji
świątecznej. W całym ciągu
alei błyskają światełka, a na
placu Biegańskiego stanęła
choinka. Nie pozostaje zatem nic innego, jak czekać
aż w stacjach radiowych rozbrzmiewać będzie jeden
z najpopularniejszych przebój grupy Wham! – „Last
Christmas”.
14-metrowy świerk srebrny
został przewieziony z prywatnej
posesji przy ulicy Poznańskiej
na Lisińcu. Jutro rozpocznie
się dekoracja choinki, a w niedzielę drzewko rozbłyśnie wraz

z innymi iluminacjami – podczas plenerowej imprezy Świąteczna Częstochowa.
Oprócz choinki na placu Biegańskiego, w Częstochowie stanęły również dwie inne - na pl.
Orląt Lwowskich na Rakowie
oraz na Starym Rynku. Dodatkowo firma ,,Jawo” rozświetli
swoimi ozdobami „Dziewczynkę z gołębiami” w III Alei.
Przy tej okazji przypominamy, że cała iluminacja świąteczna rozbłyśnie 3 grudnia. Na
pl. Biegańskiego zobaczymy
zupełnie nowe świąteczne ozdoby. W ubiegłym roku były to
elementy świetlne imitujące

dziecięce zabawki – miś, lokomotywa i koń na biegunach.
Aby przekonać się, co w tym sezonie ozdobi plac, należy koniecznie przyjść na imprezę
,,Świąteczna Częstochowa”.
Zdradzamy jedynie, że na murach Ratusza możemy spodziewać się zimowej projekcji multimedialnej. Inauguracji iluminacji będzie towarzyszyć koncert – najpierw wystąpią w duecie Iga Kozacka i Kamila
Dauksz, a gwiazdą wieczoru
będzie grupa Sound`n`Grace,
wykonująca m.in. muzykę gospel, soul czy r&b.
kg

Autobusy wracają na trasę

Kiedrzyńska po przebudowie

Ponad pięć milionów złotych pochłonęła przebudowa
ulicy Kiedrzyńskiej na odcinku od Inwalidów Wojennych
do Dekabrystów (z przebudową obu skrzyżowań). W piątek
(1.12.) na swoje stałe trasy
wróciły autobusy linii 22 i 24.

Zakres prac, który został
realizowany podczas budowy:
l ulica została przebudowana na
odcinku ponad 700 metrów od
skrzyżowania z ul. Inwalidów
Wojennych do ul. Dekabrystów wraz ze skrzyżowaniem
l ulica Kiedrzyńska po przebudowie ma 6,5 m szerokości (zwężona z ok. 7 m), a przy skrzyżowaniu z ul. Dekabrystów został
dodatkowo
zaprojektowany
prawoskręt z ul. Kiedrzyńskiej

w Dekabrystów (w tym rejonie
szerokość ul. Kiedrzyńskiej ma
9,9 m szerokości)
l po stronie wschodniej ul. Kiedrzyńskiej chodnik o szerokości 2 m oddzielony jest od jezdni pasem zieleni, po stronie zachodniej chodnik sąsiaduje
ze ścieżką rowerową, całość
oddzielona jest od jezdni pasem zieleni
l ścieżka rowerowa ma szerokość 2 metrów i jest wykonana
z asfaltobetonu
l w obrębie inwestycji powstały
zatoki i wiaty
l skrzyżowanie z ul. Dekabrystów zostało przebudowane
razem ze zjazdami do przyległych posesji (m.in. komisariatu Policji); sygnalizacja świetlna, nowe oświetlenie jest w

technologii LED

l w obrębie inwestycji wybudo-

wanych zostało kilkadziesiąt
miejsc parkingowych i postojowych (ich łączna liczba wraz
z miejscami dla niepełnosprawnych to ok. 70).
Przebudowa ul. Kiedrzyńskiej
kosztowała ponad 5 mln zł. 50%
kosztów kwalifikowanych czyli
ponad 2,3 mln zł pochodzi ze
środków budżetu państwa w ramach programu przebudowy
dróg lokalnych. Resztę stanowił
wkład własny miasta.
W związku z zakończeniem
prac drogowych w piątek (1.12.)
na ul. Kiedrzyńską wrócił normalny ruch samochodów. Na
swoich stałych trasach jeżdżą też
autobusy MPK linii nr 22 i 24.
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Kolejni oszuści

Podszywają się pod ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed kolejnym sposobem oszustwa
na „pracownika ZUS”. Tym
razem chodzi o dziedziczenie
środków z subkonta w ZUS
i konta w OFE.
Do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych dotarły informacje
od klientów o rzekomych telefonach od pracowników ZUS,
którzy proponują spotkania
w sprawie dziedziczenia składek z subkonta w zakładzie
i konta w OFE. Usługa doradztwa w tym zakresie ma być
usługą płatną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina,
że jego pracownicy nie dzwonią
do klientów z propozycją jakiegokolwiek doradztwa finanso-

wego, tym bardziej nie chodzą
z ofertą po domach. Wszyscy
zainteresowani sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym zasadami dziedziczenia składek, mogą korzystać
z bezpłatnych porad Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, bezpośrednio na salach obsługi,
bądź za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
pod numerem: (22) 560 16 00.
Jedyna sytuacja, w której
może odwiedzić nas pracownik
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to kontrola prawidłowości
wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Wówczas jednak
każdy pracownik zakładu posługuje się specjalnym identyfikatorem, który powinien okazać podczas wizyty.

To nie pierwszy w tym roku
przypadek próby oszustwa „na
pracownika ZUS”. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych prosi
więc wszystkich klientów, w
szczególności osoby starsze i
schorowane, o daleko idącą
ostrożność podczas rozmów telefonicznych z ofertą spotkań i
doradztwa. Podawane podczas
takich spotkań dane osobowe
mogą zostać wykorzystane na
naszą niekorzyść.
Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, co do tożsamości osoby
podającej się za pracownika
ZUS, powinien skontaktować
się z najbliższą placówką ZUS
lub z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod nr tel. 22 560
16 00.
kg

Częstochowa
z nowym
logotypem
Powstała nowa identyfikacja
wizualna Częstochowy. W jej
ramach został stworzony logotyp. Jego podstawą jest gra
słów – podział na dwa wyrazy:
„CZĘSTO” i „CHOWA”.
– Nasze miasto od długiego
czasu ma herb oraz flagę. Postanowiliśmy doprowadzić do tego,
aby miała również logo, które będzie nas wyróżniać, pomagać
w identyfikacji i w promocji miasta – mówi prezydent Krzysztof
Matyjaszczyk, prezydent miasta.
Projekt ma być więc podstawą
w budowaniu marki i tożsamości
miejskiej. Odwołano się w nim do
wyjątkowości samej nazwy miasta i prostoty jej graficznego odbicia. Zabieg polegający na ukryciu/przecięciu drugiego wyrazu
buduje znaczenia: Częstochowa
ukrywa coś, co zdecydowanie
warto odkryć.

Pomysłodawcą logo, oprawy
wizualnej i kampanii promocyjnej
jest Adam Markowski, pracownik
Wydziału Promocji, Kultury
i Sportu UM. – Postanowiliśmy
sami – bez pomocy agencji – pochylić się nad stworzeniem nowego logo i jego kampanii – podkreśla. – Mieliśmy nadzieję, że wieloletnia praktyka promocji miasta,
znajomość jego walorów i atrakcji
ułatwi nam zadanie. Mamy też
odpowiednie zaplecze informatyczne i poligraficzne. Aby zrealizować temat, jak najbardziej profesjonalnie, brakowało nam konsultanta z zewnątrz, nie związanego z miastem, który by krytycznym okiem spojrzał na nasze pomysły – wyjaśnia. Do współpracy
został zaproszony Andrzej Ludwik
Włoszczyński, grafik, projektant,
autor książki „Po co ci logo”
i współautor książki „Wizerunek
miasta. Co, jak, dlaczego”. – Logo
odwołuje się do wyjątkowości na-

zwy naszego miasta. Mamy to
szczęście, że możemy się nią pobawić. Wytworzona gra znaczeń
jest kluczowa dla całego pomysłu.
Mogłoby się wydawać, że to banalny podział. Jednak pozwolił on
na zaaranżowanie logo z ukrytym
i wiele niosącym za sobą znaczeniem – zaznacza. Logo wykorzystuje też barwy z flagi miejskiej,
które widoczne są w kolorowych
wersjach jako końcówka litery Ę.
Sam znak diakrytyczny, tzw. ogonek, odwołuje się do pozytywnych
skojarzeń ze wskaźnikami wzrostu czy rozwoju. – Zabieg polegający na przykryciu wyrazu „chowa” otworzył możliwości wykreowania kampanii opartej właśnie
z chowaniem charakterystycznych elementów krajobrazu. Dla
przykładu – z typowego promocyjnego zdjęcia wycinamy obiekt,
czasem zabytek, rzeźbę lub po
prostu symbol związany z na-

szym miastem. W kampanii będziemy namawiać i częstochowian, i turystów do odkrywania
Częstochowy na własną rękę –
w przewrotny sposób. Zamiast
oglądania tradycyjnych fotografii,
proponujemy osobiste poznawanie klimatu i tajemnic miasta –
podsumowuje Adam Markowski.
Na tym pomyśle zbudowany jest
kalendarz miejski na przyszły
rok, folder z serią nowych, pamiątkowych pocztówek, a także
pakiet promocyjnych gadżetów.
W przyszłym roku w planach
miasta jest także kampania zewnętrzna oparta na nowych elementach wizualnej identyfikacji
miasta.
Z racji zbliżających się świąt
przygotowany zostanie świetlny
napis – oczywiście w kształcie logo – przestrzenny, który dopełni
gwiazdkową iluminację na placu
Biegańskiego.
kg

Świąteczna

Zbiórka żywności
W ponad 50 sklepach w Częstochowie i regionie odbędzie
się kolejna Świąteczna Zbiórka Żywności. Wolontariusze
dyżurować będą w ten weekend (1 – 3 grudnia).
Aby dołączyć do akcji Banku
Żywności w Częstochowie wystarczy zakupić dodatkowe artykuły
spożywcze i po odejściu od kasy w
supermarkecie przekazać je wolontariuszom w specjalnie oznakowanych punktach. Rekomendowane produkty to te z długim
terminem przydatności. Najbardziej wartościowymi będą: olej,

cukier, słodycze, mąka, konserwy
czy bakalie. Zebrana żywność trafi do organizacji pozarządowych i
instytucji pomocy społecznej z
przeznaczeniem dla osób najuboższych, niepełnosprawnych,
rodzin wielodzietnych oraz dzieci i
młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami.
Świąteczna Zbiórka Żywności
organizowana przez Banki Żywności przeprowadzona zostanie
w blisko 3000 sklepów, ponad
500 miejscowościach. Wspierać
ją będzie rekordowa liczba wolontariuszy – ponad 55 tys.
kg
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Pasje – ludzie – wartości

28.10 odbyło się drugie spotkanie Szkoły Liderów Juliusza. Zajęcia prowadzone były przez trzy pierwsze tutorki w I LO – mgr Małgorzatę Kaim, mgr Agnieszkę Henel i mgr Magdalenę Kawecką. Spotkanie było wyjątkowe, ponieważ swoją obecnością zaszczycił nas gość
specjalny – Agata Liszewska, absolwentka naszej szkoły, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w latach
1999/2000. Opowiadała ona jak funkcjonowała szkoła
w jej licealnych latach oraz przybliżyła swoją działalność
jako przewodniczącej SU, zachęcając nas do podejmowania wyzwań i angażowania w przeróżne przedsięwzięcia, co przynosi korzyści w przyszłości. W drugiej
części zajęć odbyły się warsztaty na temat wartości.

Spotkanie zakończyło się refleksją dotyczącą hierarchii
wartości każdego z nas.
Magdalena Kawecka, Eryk Kawecki,

Marcin Luter w I LO

W 2017 roku uroczyście obchodzono 500. rocznicę reformacji w Europie. Nasza szkoła aktywnie włączyła się
w obchody tego wydarzenia. Dyrektor szkoły – Małgorzata Kaim, prof. Zofia Sandak-Bernat i prof. Marek Paściak
zorganizowali szkolny konkurs „Marcin Luter – życie i działalność”, w którym zwyciężyła Agata Brol z klasy Ia. Ponadto, 23 listopada odbyła się debata poświęcona postaci Marcina Lutra, w której wzięli udział uczniowie z klas IIa i IIb.
Spotkanie rozpoczęliśmy krótką prezentacją przybliżającą życiorys i dokonania zakonnika, po której rozpoczęła się debata: Marcin Luter – reformator czy heretyk.
Wymiana argumentów między członkami zespołów dotyczyła najbardziej istotnych dokonań Marcina Lutra
i jego wkładu w politykę, społeczeństwo i  kulturę XVI-wiecznej Europy.
Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania, a dyskusja miała spokojny, rzeczowy charakter. Na zakończe-

nie spotkania głos zabrali ks. Adam Glajcar z Kościoła
ewangelicko-augsburskiego oraz ks. Wojciech Pelczarski, reprezentujący Kościół rzymsko-katolicki. Spotkanie
było niezwykłą okazją do poszerzenia wiedzy i doskonalenia umiejętności retorycznych uczniów.
Eryk Kawecki, 2a

Nauka Bez Granic w Katowicach

ciem – dowiedzieliśmy się wielu przydatnych i istotnych faktów o ochronie przyrody, ale również znacznie rozwinęliśmy
nasze umiejętności językowe, poszerzyliśmy wiedzę z zakresu botaniki czy zoologii, ale przede wszystkim nawiązaliśmy fantastyczne znajomości z wieloma ciekawymi ludźmi
z Turcji, Francji, Rumunii oraz Niemiec. Wspomnienia tego
wyjazdu pozostaną na długo w naszej pamięci!
Julia Kuraś, kl. IIIa

9 listopada 2017 r. uczniowie klasy II d pod opieką pań
prof. Agnieszki Mrowiec-Smagi i Marleny Nowak wzięli
udział w całodziennych warsztatach antydyskryminacyjnych organizowanych przez Muzeum POLIN w Warszawie. Rozmawialiśmy o tożsamości, o tym z jakimi grupami się identyfikujemy, uzmysłowiliśmy sobie czym jest
władza, hierarchia władzy i w jakich rolach czujemy się
najlepiej. Następna część spotkania dotyczyła stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. Zostaliśmy podzieleni na
pary i otrzymaliśmy role, w które mieliśmy się wcielić. Były to historie osób, które doświadczyły zjawiska dyskryminacji. W parach kreowaliśmy role zarówno osoby dyskryminującej, jak i dyskryminowanej. Zastanawialiśmy się,
jakimi odczuciami i pobudkami kierowały się poszczególne osoby oraz jakie działania mogłyby pomóc rozwiązać
problem, jakie mogłyby być ewentualne konsekwencje
tych działań oraz do kogo można by się udać po pomoc.
Kolejnym etapem warsztatów były zajęcia na wystawie

Muzeum Żydów
Polskich POLIN.
Zostaliśmy zapoznani z podstawowymi założeniami religii mojżeszowej i historii
Żydów na ziemiach polskich.
Szczególną uwagę poświęcono
wydarzeniom
marca 1968r. Przeanalizowaliśmy tzw. piramidę nienawiści, z której jasno wynika, że stereotypy prowadzą do
uprzedzeń, te są podstawą dyskryminacji, która może
przerodzić się w przemoc i doprowadzić do depresji, załamania, nałogów jednostki czy eksterminacji grupy.
Agnieszka Mrowiec-Smaga

Wizyta w stolicy
mówienie niesamowicie długiej nazwy miejscowości.
Warsztaty co chwila nas zaskakiwały. Byliśmy dumni,
gdy nareszcie potrafiliśmy po irlandzku zapytać „Czy zatańczysz ze mną?”. W wyśmienitych humorach i bogatsi
o nowe doświadczenia i wiedzę wróciliśmy do Częstochowy. Z chęcią powtórzymy taki wyjazd w przyszłości!
Julia Gawron, kl. 2b

99. rocznica odzyskania
niepodległości
10 listopada w naszej szkole obchodziliśmy 99.
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Pierwszą częścią programu była audycja radiowa – krótki reportaż o wydarzeniach z lat 1914-1918, brzemiennych
w skutkach dla historii Polski. Audycję zakończyło wystąpienie Michała Kota z klasy IIb, który wyrecytował wiersz
J. Słowackiego „O, Polsko”.
Prof.: Jolanta Kuligowska-Woszczyna, Dorota Marlińska i Ewelina Rygał, przygotowały Festiwal Patriotyczny,
pt. „Nasza Niepodległa”. Uczniowie recytowali traktujące
o niepodległości i historii Polski wiersze polskich poetów,
a także śpiewali sławiące ojczyznę piosenki i pieśni.
Oprócz tego, obejrzeliśmy krótki film, przedstawiający
w pigułce losy Polski i Polaków, ponad 1000 lat historii istnienia naszego narodu. Wprawiani na przemian w refleksyjny i radosny nastrój, rozmyślaliśmy nad dziejami Polski oraz śpiewaliśmy wspólnie z naszymi artystami. Każ-

ERASMUS+ w Rumunii!

W październiku 2017 roku przyszedł czas na kolejny, już
trzeci etap krótkoterminowych wymian międzynarodowych
w ramach projektu Erasmus +: „Present for the Future –
ochrona przyrody na terenach turystycznych”. 15 października uczniowie wraz z p. Jolantą Kuligowską-Woszczyną
oraz p. Tamarą Samarcew wyruszyli z warszawskiego lotniska w kierunku słonecznej Rumunii i urokliwego miasteczka, położonego w Karpatach, Râmnicu Vâlcea. Rumunia okazała się niezwykle pięknym i malowniczym krajem, pełnym barwnych krajobrazów, niespotykanych u nas
gatunków roślin oraz zwierząt. W ramach projektu odwiedziliśmy liczne parki, między innymi Cozia National Park,
czyli jedno z najbardziej zapierających dech w piersiach
miejsc na ziemi. Odkryliśmy również uroki wzgórza Capela
Hill oraz Nicolae Romanescu Park. Znalazł się również
czas na odwiedzenie stolicy kraju – Bukaresztu. Zachwyceni urokliwymi uliczkami i architekturą miasta, ochoczo je
odkrywaliśmy. Projekt był dla nas niesamowitym przeży-

Warsztaty Antydyskryminacyjne

Dia dhaoibh!
26 października 2017 klasy 2b i 2d pod opieką prof.
Agnieszki Mrowiec-Smagi, Karoliny Staszewskiej i Moniki Wąsińskiej uczestniczyły w warsztatach kulturoznawczych w języku angielskim.
Zajęcia prowadził rodowity Anglik, Ross Mulkern.
Z samego rana, dość spora grupa podekscytowanych
uczniów wyruszyła autokarem w kierunku Katowic. O godzinie 10.00 stanęliśmy pod budynkiem Teatru Korez
w Katowicach, gdzie jeszcze przed zajęciami mieliśmy
okazję podziwiać największą w Europie wystawę fotografii trójwymiarowych.
Otoczeni sztuką zaczęliśmy zajęcia. Uczniowie byli pod
ogromnym wrażeniem, jak ciekawie Ross Mulkern przeprowadził nas przez historię Szkocji, Walii i Irlandii. W zabawny i angażujący sposób zapoznał nas z tradycjami narodowymi, sportami, kulturą i językami tych krajów. Podejmowaliśmy też wyzwania, wśród których było zaśpiewanie
piosenki, prowadzenie dialogu w języku walijskim, czy wy-

7.

dy z nas powinien brać udział w takich lekcjach patriotyzmu, jesteśmy to winni tym wszystkim, dzięki których postawie, mieszkamy dzisiaj w wolnym kraju.

Eryk Kawecki, IIa

24 października 2017 roku uczniowie klasy IIId pod
opieką prof. Małgorzaty Hercog oraz prof. Agnieszki Wiklińskiej wybrali się na dwudniową wycieczkę do Warszawy.
Zwiedzanie stolicy rozpoczęliśmy od Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie wysłuchaliśmy
prelekcji na temat arbitrażu. Następnie odwiedziliśmy
PAN, czyli Polską Akademię Nauk, gdzie zapoznaliśmy
się ze sposobami kodowania wiadomości.
Wieczorem czekało nas bliskie spotkanie z kulturą
– wyjście do Teatru Kwadrat na spektakl ,,Czego nie widać’’ w reż. Andrzeja Nejmana. Podziwialiśmy tam niesamowitą grę aktorską znanych polskich gwiazd, takich jak:
Katarzyna Glinka, czy Paweł Domagała. Wielu z nas płakało ze śmiechu, gdyż spektakl okazał się przekomiczny.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Centrum
Nauki Kopernik. Tutaj mogliśmy poczuć się jak naukow-

cy i przeprowadzić ciekawe doświadczenia na interaktywnych wystawach
oraz zobaczyć na własne
oczy mechanizmy funkcjonowania ludzkiego organizmu, urządzeń czy
też wszechświata.
Ostatnim punktem naszej wycieczki było zwiedzenie Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN.
Zgłębiliśmy tam wiedzę
na temat dziejów polskich Żydów i ich kultury współcześnie. Wróciliśmy do domu szczęśliwi i pełni wspomnień.
Agata Łęgowik

II edycja Konkursu „Od
mundurka do togi”
6 listopada 2017 odbył się I etap II edycji Konkursu
wiedzy prawniczej „Od mundurka do togi” w I LO. W tym
roku honorowy patronat nad konkursem objął prezydent
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. W I etapie trzydziestu trzech zakwalifikowanych uczestników zmierzyło
się z testem, który sprawdził ich wiedzę z WOS-u, znajomości Konstytucji RP oraz aktualnych wydarzeń na świecie. Konkurs został rok temu zainicjowany przez Jarosława Dawida - absolwenta I LO - adwokata z Kancelarii
Dawid & Partnerzy. W II etapie, 16 zakwalifikowanych
uczestników konkursu będzie musiało przedstawić propozycję rozwiązania kazusu prawnego. W finale konkursu uczestnicy wcielą się w rolę obrońcy albo oskarżyciela w symulowanej rozprawie sądowej.

8.
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Obóz mundurowy w Chochołowie
Na przełomie czerwca i lipca, przez dziewięć
upalnych dni, Harcerski Ośrodek w Chochołowiemiał okazję gościć naszych uczniów Liceum Ogólnokształcącego, którzy rozpoczęli naukę w klasie, w
której wprowadzono innowację edukacyjną- wychowanie patriotyczne i obronne.
Ośrodek, usytułowany w dolinie Czarnego Dunajca, z widokiem na najpiękniejsze szczyty Tatr,
przez te kilka dniprzypominał koszary, tereny wokół
ośrodka oraz pobliskie góry i lasy stały się miejscem
manewrów wojskowych. Organizatorami warsztatów militarnych dla uczniów klasy mundurowej byli:
Arkadiusz Mojsa, Zbigniew Prokop oraz Sławomir
Ogłaza, nauczyciele naszej szkoły.Warto także zaznaczyć, że udział w tych zajęciach był dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Częstochowy.
Dla uczniów klasy mundurowej tegoroczny obóz
stwarzał możliwość doskonalenia umiejętności nabytych przez cały rok szkolny, poszerzenie swojej
wiedzy z zakresu szeroko pojętych wiadomości
ogólnowojskowych. Uczniowie w ramach zajęć bojowych ćwiczyli strzelanie z broni pneumatycznej oraz,
dzięki uprzejmości żołnierzy z pobliskiej jednostki,
uczestniczyli w pokazie strzelania z broni ostrej.
Czekały ich również ciekawe atrakcje, jak wycieczki na Gubałówkę czy do Doliny Kościeliskiej.
Pod pilnym okiem „Ujka Staśka”, bo tak nazywał się

nasz przewodnik, młodzież miała możliwość zapoznania się z elementami wspinaczki wysokogórskiej
w jaskini Mokrej oraz zasadami eksploracji jaskiń.
Z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem brali
udział w ćwiczeniach taktycznych, podczas których
nauczyli się maskowania czy bytowania w terenie.
Młodzież uczyła się rozpoznawania i ubezpieczania
terenu oraz brała udział w marszu ubezpieczonym.
Przyszli adepci służb mundurowych musieli wykazać się umiejętnościami posługiwania się mapą i
busolą. Okazją do wyćwiczenia tych umiejętności
były zajęcia warsztatowe, takie jak orienteering –
dyscyplina polegająca na przebyciu w jak najkrótszym czasie określonej trasy w terenie, z zaliczeniem wyznaczonych punktów kontrolnych.
Zajęcia były atrakcyjne i wywoływały wiele emocji. Oprócz sprawdzenia swojej odporności i spraw-

ności fizycznej uczestnicy obozu mieli możliwość
sprawdzić się w niecodziennej sytuacji. Podczas
gwałtownej burzy potrzebna była natychmiastowa
pomoc sąsiedniemu obozowi, organizowanego dla
dzieci przez Caritas. Nasi uczniowie bez wahania
zostawili swoje rzeczy i mimo burzy, ruszyli na pomoc sąsiadom i przenieśli ich dobytek w bezpieczne
miejsce.
Wszyscy uczestniczyli w zajęciach samoobrony.
Młodzież ćwiczyła elementy walki wręcz i chwyty
obezwładniające napastnika. Profesjonalizm i kompetencje pedagogiczne instruktorów, zaangażowanie dyrekcji zagwarantowały zarówno właściwą realizację rozbudowanego i niełatwego programu ćwiczeń warsztatowych, jak też bezpieczeństwo
uczniów.
Wszystkie nabyte przez uczniów w czasie dziewięciodniowych warsztatów umiejętności są przydatne nie tylko na polu walki, ale w każdej sytuacji
kryzysowej, a wiele z nich można wykorzystać nawet w codziennym życiu. Uczestnictwo w obozie militarnym utwierdziło uczniów w przekonaniu o trafnym wyborze szkoły średniej. Znakomita większość
z nich planuje swoją karierę zawodową związać ze
służbami mundurowymi, a w bliższej perspektywie
czasowej wyjechać na kolejny obóz mundurowy.

Arkadiusz Mojsa

Targi Pracy i Edukacji
Zawodowej

Uczniowie klas
Technikum nr 6 wchodzącego w skład naszego zespołu szkół,
zdobywającego zawód technika usług
hotelarskich wraz
z opiekunkami Agatą
Czeremuszkin oraz
Agnieszką Ratoń-Korbelą udały się na „Targi Pracy i Edukacji Zawodowej”, które miały
miejsce w siedzibie
Ochotniczych Hufców
Pracy w Częstochowie przy ulicy Tkackiej.
Podczas targów uczniowie wzięli udział w warsztatach pt. „Pozytywne
myślenie drogą do sukcesu” oraz „Planowanie kariery zawodowej.”
Uczniowie mieli również okazję zapoznać się z ofertami pracy stałej
i krótkoterminowej w kraju i za granicą oraz ofertami edukacji zawodowej
(szkolenia oraz kursy kwalifikacyjne). Była również możliwość uzyskania
porad z zakresu doradztwa zawodowego oraz zakładania własnej działalności gospodarczej.
Mamy nadzieję, że udział w targach ułatwi naszym uczniom planowanie kariery i wejście na odpowiednią drogę zawodową.

PRAKTYKI ZAGRANICZNE – BYŁO WARTO!

Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces

7. października do kraju powróciła 10 osobowa grupa z klas hotelarskich, która odbywała praktykę zagraniczną we Włoszech.
Młodzież, która wzięła udział w projekcie „Power” została wybrana na podstawie wyników
w nauce, zachowania oraz znajomości języka
angielskiego zawodowego. To właśnie opanowanie ostatniego elementu rekrutacji okazało się kluczowe i znacznie ułatwiło codzienne porozumiewanie się. Język angielskim jest
jednym z najbardziej popularnych języków na
świecie, stąd jego znajomość była również
istotna w czasie praktyk we włoskim Rimini.
Na co dzień młodzież pracowała zarówno z
Włochami, jak i przedstawicielami innych narodowości, dlatego też ten uniwersalny język
był bardzo pomocny. Słownictwo związane z
pracą oraz podstawowe zwroty pozwoliły na
komunikację ze współpracownikami i klientami. Podczas pobytu za granicą oprócz znajomości języka angielskiego, przydał się także
język włoski. Przed wyjazdem uczniowie
uczestniczyli w zajęciach umożliwiających zapoznanie się z podstawami tego języka, ale
dopiero kurs zorganizowany w pierwszym tygodniu pobytu pozwolił wykorzystać wiadomości poznane w Polsce i rozszerzyć swoją
wiedzę o słownictwo zawodowe, podszkolić
umiejętności prowadzenia konwersacji. Tygodniowy kurs pomógł otworzyć się na dialog w
pracy czy sklepie, umożliwił nawiązywanie
nowych kontaktów z rówieśnikami, rozmowy
z gośćmi hotelowymi. Potwierdziła się zasada, że najlepiej uczy się w praktyce. Szkolenie językowe okazało się bardzo ważnym elementem praktyk, podczas którego nie brakowało uśmiechu i humoru, a włoska lektorka
okazała wiele cierpliwości i serdeczności.
Włosi są bardzo sympatyczni i w czasie rozmów wykazywali wiele zrozumienia oraz byli
bardzo pomocni w uczeniu nowych słów.
Tak wspominają swoją zawodową
przygodę uczestnicy praktyk:
Pierwszy raz w życiu miałam okazję wyjazdu na staż za granicę naszego kraju. Prak-

tyki, które odbyłam we Włoszech, w hotelu
Rosabianca, dały mi wielką satysfakcję i
wzbogaciły o nowe doświadczenia. Dodatkowo, poznałam wspaniałe Włoszki, takie jak:
Raffaella, Barbara i Samira, z którymi mogłam
pracować na co dzień. Zwiedziłam przepiękne miejsca, począwszy od Rimini, po San
Marino i Wenecję. Najważniejszą kwestią
podczas pobytu była komunikacja w obcym
języku, udało się to, przełamałam barierę językową. Będę mile wspominać ten miesiąc.
Natalia Kaniowska – hotel Rosabianca

Praktyki za granicą to z pewnością wspaniała okazja, nie tylko, aby podszkolić język
obcy, lecz również zapoznać się z innymi rozwiązaniami organizacji hotelu. Swoją miesięczna praktykę odbyłam w czterogwiazdkowym hotelu Rosabiancaw Rimini. Mogę
śmiało powiedzieć, iż jestem bardzo zadowolona z tego wyjazdu. Poznałam tutaj wiele
ciekawych osób, zwiedziłam piękne miejsca.
Ucząc się języka włoskiego poszerzyłam
swoje horyzonty i i udoskonaliłam swoje
umiejętności komunikacji. Podróże kształcą,
a to była bardzo ciekawa lekcja. Uważam, że
to idealna szansa na wykorzystanie i szlifowanie dotychczas zgromadzonych umiejętności oraz wiedzy. Sądzę, że ten miesiąc na
długo pozostanie w moich wspomnieniach.

Mając wcześniejszą okazję pracy w polskich restauracjach zauważyłem, że praktycznie za każdym razem wszystko zostaje
dopięte na ostatni guzik i w trakcie obsługi nie
ma miejsca na chwilę rozluźnienia, aby pożartować lub zamienić ze współpracownikami parę zdań. Natomiast we Włoszech zaobserwowałem, jak bardzo buduje to stosunki
międzyludzkie i sprawia, że praca wcale nie
musi być taka jak ją malują (mozolna, dłużąca się itp.). Włosi zwracają bardzo dużą uwagę na nawiązywanie dobrych relacji z klientem. Od momentu ich wejścia do restauracji
pracownicy obdarowują ich szczerym, szerokim uśmiechem i ukłonem. Jest to bardzo
charakterystyczne dla obsługi gości we Włoszech, lecz w zasadzie do tej pory rzadko
spotykane w Polsce. Uważam, że te praktyki
nauczyły mnie wielu rzeczy, nie tylko pod
względem umiejętności zawodowych, ale
zdecydowanie zmieniły moją mentalność.
Marcin Polus – hotel Kursaal

Cieszę się, że miałam możliwość odbycia

Natalia Morka - hotel Kursaal

Praktyki zagraniczne w Rimini nauczyły
mnie przede wszystkim pokonywania różnego rodzaju barier, m.in. bariery językowej, a
także pracy, zarówno samodzielnej jak i w
grupie. Myślę, że równie ciekawym doświadczeniem był kurs języka włoskiego, dzięki
któremu mogłam porozumieć się z pracownikami hotelu. Wycieczki organizowane
przez biuro „Sistema Turismo” pozwoliły mi
zapoznać się z kulturą włoską, co zrobiło na
mnie ogromne wrażenie. Uważam, że każdy, kto ma możliwość podejścia do tego projektu, powinien bez wahania to zrobić, ponieważ jest to fantastyczna przygoda umożliwiająca nabycie nowego doświadczenia na
początku swojej kariery.
Katarzyna Kącka - hotel Kursaal

Karolina Ozga - hotel Rosabianca

Praktyki zagraniczne, w których miałem
zaszczyt brać udział okazały się świetnym
przykładem uświadamiającym mi, jak ważnymi elementami są atmosfera w pracy, pozytywne nastawienie do klienta, umiejętności
językowe.

jak przebiega praca w hotelu w innym kraju.
Pokonanie bariery językowej podczas porozumiewania się po angielsku, a tym bardziej
włosku, jest w tej chwili jest dla mnie dużym
osiągnięciem. Mając możliwość odbycia
praktyk powtórnie z pewnością wykorzystałabym taką okazję. Był to bardzo mile spędzony czas ze wspaniałymi ludźmi ze szkoły, jak z tymi poznanymi w pracy.

miesięcznych praktyk w Rimini, w hotelu
Kursaal. Wyjazd nauczył mnie bycia samodzielną, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Doceniam to, że mogłam zobaczyć

Jestem zadowolona z odbycia praktyk w
hotelu Kursaal w Rimini. Nauczyły mnie one
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przełamywania barier językowych, obycia w nowym towarzystwie. Myślę, że były one dla
mnie ciekawym doświadczeniem i na pewno
zapadną one w mojej pamięci na zawsze.
Agnieszka Kluza - hotel Kursaal

Praktyka odbyta w Hotelu Bengasi w

Rimini była zupełnie innym doświadczeniem
zawodowym, w porównaniu z tymi w Polsce
i uważam ją za najlepszą. Od samego początku byłam bardzo zadowolona, ponieważ
udało mi się tu poznać bardzo sympatycznych i miłych ludzi. Praktyki pozwoliły mi
otworzyć się na język obcy, który w zasadzie
nie jest już dla mnie obcy, ponieważ bez problemu mogę śmiało komunikować się. Teraz
nie wstydzę się mówić, a to zmieniło się to po
tym wyjeździe. Przebywając we Włoszech
udało mi się zdobyć spore doświadczenie,
co jest to dla mnie niesamowitym przeżyciem. I dodam, że nie chciałam wracać i tęsknię za tym pięknym krajem i ludźmi. Bardzo mi się tam podobało, nawet nie przypuszczałam, że będzie tak fajnie i że tak
szybko to zleci.

Sandra Kurek–hotel Bengasi

Grupie towarzyszyła mgr Sylwia Suk. Jej
zadaniem było czuwanie nad bezpieczeństwem grupy oraz monitorowanie przebiegu
praktyk zarówno pod katem organizacyjnym,
jak i merytorycznym.
mgr Urszula Martyka-Wiecha
mgr Sylwia Suk
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Uroczystość Inauguracyjnego Wciągnięcia Flagi Rzeczypospolitej na maszt
przed budynkiem Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych jest
pierwszą szkołą w Częstochowie, posiadającą maszt
przed budynkiem, na który wciągana jest flaga podczas
świąt państwowych. W dniu 8 listopada 2017 r. społeczność Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych wraz z
zaproszonymi gośćmi wzięła udział w uroczystości inauguracyjnego wciągnięcia flagi państwowej na maszt.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili: zastępca
prezydenta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak, inspektor Wydziału Edukacji Agnieszka Pilawska-Błaut, Dorota
Kaczmarek – przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Danuta Caban –
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9, Agnieszka Cupiał –
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 29, Jacek Strączyński – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, Paweł Zawada – dyrektor Zespołu Szkół im.
Kochanowskiego, Rafał Piotrowski – dyrektor Zespołu
Szkół Technicznych im. Jana Pawła II, Artur Dąbrowski –
prezes Klubu Wolontariatu Akcji Katolickiej oraz Sebastian Domagała – przedstawiciel firmy Racing Corner.
W czasie swojego wystąpienia wiceprezydent Częstochowy Ryszard Stefaniak pogratulował szkole inicjatywy i postawy patriotycznej oraz podkreślił fakt, że
uczniowie ZSSB zawsze uczestniczą w uroczystościach
miejskich i podtrzymują pamięć o Sybirakach i żołnierzach Armii Krajowej.

Spotkanie z podpułkownikiem Krzysztofem Przepiórką
w Zespole Szkół Samochodowo- Budowlanych

W związku z realizowanym w ZSSB cyklem rozmów
„Ludzie Armii” w dniu 13.11.2017 odbyło się kolejne spotkanie, którego gościem był ppłk Krzysztof Przepiórka,
dowódca pierwszego oddziału JW 2305 Grom, były prezes Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych
GROM.
Gościa powitał dyrektor szkoły Jacek Grzegorzewski,
a spotkanie prowadziła Ewa Jura. W rozmowie z młodzieżą podpułkownik opowiedział o swojej drodze do jednostki specjalnej oraz o więziach łączących żołnierzy jednostek specjalnych. Ppłk Przepiórka uświadomił młodzieży, jak ważne jest współdziałanie w grupie, marzenia,
wyznaczanie sobie celów życiowych i ich realizacja .Zachęcał uczniów, by byli odważni, zabierali głos w sprawach dla nich ważnych i nie pozostawali bierni. Mówił o
szacunku do ojczyzny i patriotyzmie, który należy stale
pielęgnować. W drugiej części spotkania ppłk Krzysztof

Uroczystość pod przewodnictwem dyrektora szkoły
Jacka Grzegorzewskiego poprowadzili nauczyciele: Ewa
Jura, Tomasz Kłosowski oraz uczniowie Kinga Durka, Daria Łata, Damian Zagził, Marcin Tomalski, Maciej Surma.

99 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

11 listopada przedstawiciele Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych wzięli udział w miejskim Święcie
Niepodległości- uroczystości upamiętniającej Odrodzenie Rzeczypospolitej po 123 latach niewoli.
Delegacja na czele z dyrekcją: Jackiem Grzegorzewskim, Agnieszką Burzyńską, Tomaszem Jakubczakiem oraz nauczycielkami: Ewą Bekus-Kotynią, Teresą
Michałowską, Izabelą Zaborską, Ewą Kublik, Aleksandrą
Kuśmirek złożyła wiązanki kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza i pomniku Księdza Jerzego Popiełuszki oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wielkim zaszczytem było również uczestnictwo naszych uczniów:
Damiana Banasiaka, Błażeja Zaremby, Jakuba Derdy,
Mateusza Macocha, Michała Milika w poczcie sztandarowym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Częstochowa.

Przepiórka przeprowadził krótkie szkolenie na temat: jak
sobie radzić w czasie ataku, jak chronić siebie i bliskich.

„Nakrętkowy” Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych

Uczeń Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych Kamil Kuździeń
brązowym medalistą Młodzieżowych Mistrzostw Polski w boksie
Uczeń Zespołu Szkół Samochodowo- Budowlanych
z IV klasy technikum mechanicznego Kamil Kuździeń na
Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski w Koninie został brązowym medalistą w wadze średniej (75 kg). Kamil stoczył 4
walki, z których trzy wygrał.
Ostatnią walkę, którą przegrał,
stoczył z wielokrotnym, aktualnym mistrzem Polski.

30 października 2017r.w Sali
Sesyjnej Urzędu Miasta odbyło
się uroczyste podsumowanie akcji „Nakrętkowa Częstochowa”.
W roku szkolnym 2016 /17 zebrano ponad 4 tony nakrętek, przy
dużym współudziale Zespołu
Szkół Samochodowo-Budowlanych. Dochód ze sprzedaży nakrętek przeznaczono na rehabilitację Beaty, chorej na stwardnienie rozsiane. W bieżącym roku
szkolnym nakrętki będą zbierane
na rehabilitację i leczenie Victorii
z Częstochowy, chorującej na
mózgowe porażenie dziecięce.
Koordynatorami akcji „Nakrętkowa Częstochowa” w ZSSB są: Justyna Mizera i Marzena Śledź.

Wycieczki Przedmiotowe
w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych

Bookcrossing w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych

Biblioteka szkolna ZSSB w ramach współpracy z Wydawnictwem Helion S.A. oraz Radą Główną Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Warszawie pozyskała pulę darmowych podręczników, zbiorów zadań i ćwiczeń do matematyki pt.: „Matematyka Europejczyka” dla wszystkich typów szkół w ilości 700 egzemplarzy. Książki te zostaną rozprowadzone do zainteresowanych placówek, a uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły mogą pobierać darmowe podręczniki i zbiory
zadań do matematyki dla klasy pierwszej w czytelni biblioteki szkolnej ze specjalnie do tego celu stworzonych
trzech półek bookcrossingowych. Bookcrossing to
ogólnopolska akcja „uwalniania książek”, która ma na celu promocję czytelnictwa poprzez podzielenie się książkami przeczytanymi i wartymi polecenia. Na półkach bookcrossingowych oprócz podręczników znajduje się też
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wiele ciekawych pozycji z zakresu literatury technicznej,
motoryzacji oraz beletrystyki.

W ramach projektu „Bo liczy się człowiek”, realizowanego przez Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Komendą
Wojewódzką Policji w Katowicach wraz z Komendą Miejską Policji w Częstochowie uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych zwiedzili Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji i hejtowi w Internecie. Grupą opiekował się Dariusz Zalas.
Z kolei uczniowie klasy IV d Technikum Samochodowego pod opieką nauczyciela Jarosława Jaśkiewicza odbyli szkolenie w Firmie Frank-Cars przy ulicy Jagiellońskiej, będącej autoryzowanym przedstawicielem marki
Ford i BMW na terenie Częstochowy. Uczniowie zapoznali się z pracą Biura Obsługi Klienta, procedurami i dokumentacją wymaganą w ASO, następnie zwiedzili stanowiska diagnostyczne i naprawcze.
46 uczniów klas pierwszych i drugich Technikum Samochodowego wyjechało do Tychów w celu zwiedzania
zakładu wchodzącego w skład koncernu Fiat Chrysler
Automobiles (FCA), produkującego auta marki Fiat. Młodzież zwiedziła wydziały produkcyjne modeli Fiat 500 i
Lancia Y: spawalnię , lakiernię i wydział montażu wraz z
linią odbioru gotowych samochodów. Opiekunami
uczniów podczas wyjazdu byli nauczyciele przedmiotów

zawodowych: Jarosław Jaśkiewicz, Beata Kołodziejska,
Krzysztof Knop.
Grupa 20 uczniów klas czwartych Technikum Samochodowego przebywała w Instytucie Maszyn Cieplnych
Politechniki Częstochowskiej. Podczas pobytu uczniowie
z nauczycielami: Jarosławem Jaśkiewiczem i Leszkiem
Węgrzynem wysłuchali wykładu zastępcy dyrektora Instytutu Maszyn Cieplnych dr. hab. inż. Wojciecha Tutaka
i wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników Instytutu w laboratoriach wydziałowych silników
cieplnych i hamowni podwoziowej.

10.
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Natura źródłem naszego bogactwa!
W październiku 2017 roku Techniczne Zakłady Naukowe im. gen.
Władysława Sikorskiego w Częstochowie po raz drugi były gospodarzem międzynarodowego spotkania szkół w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej.
Poprzednie spotkanie miało miejsce w czerwcu 2013 roku i dotyczyło ówczesnego projektu Comenius „Peace for Everyone”.
Tym razem nauczyciele i uczniowie ze szkół z Turcji, Czech, Węgier
i Hiszpanii przyjechali do Częstochowy, aby kontynuować współpracę i wymianę doświadczeń we
wspólnym projekcie „Nature as
the source of our wealth” („Natura źródłem naszego bogactwa”),
zaplanowanym na lata 2016 –
2018.
Spotkanie w Polsce było już
trzecim spotkaniem tego projektu;
wcześniejsze spotkania odbyły się
w 2016 roku w Turcji, w ponad
dwumilionowym mieście Konya
na południu Wyżyny Anatolijskiej,
oraz w kwietniu 2017 roku w pięknym mieście Litomyśl, którego renesansowy pałac znajduje się na
Liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO.
Spotkania projektowe, czyli
krótkoterminowe wymiany grup
uczniów odbywające się w krajach
partnerskich poprzedzone są wieloma tygodniami przygotowań w
szkołach biorących udział w programie Erasmus+, co jest dużym
wyzwaniem merytorycznym, logistycznym, a także lingwistycznym,
ponieważ językiem projektu jest
język angielski, w którym prowadzona jest cała dokumentacja, korespondencja i komunikacja.
Spotkanie zostało zaplanowane
na pięć dni roboczych wypełnionych wspólnymi warsztatami, zajęciami, prezentacjami, programem informacyjnym, artystycznym i kulturowym.
Tematem przewodnim spotkania w Częstochowie były urbanizacja, uprzemysłowienie terenu, wydobycie surowców naturalnych i
wynikająca z działalności człowieka degradacja środowiska, więc
wszystkie zaplanowane na wizytę
działania były związane z tą tematyką.
Pierwszy dzień spotkania, 9 października, rozpoczął się od oficjal-

nej uroczystości, przygotowanej
przez Ewę Brewczyńską-Żelechowską, podczas której wszyscy
uczestnicy spotkania zostali przywitani przez dyrektora szkoły, Karola Kaczmarka, węgierską koordynatorkę główną projektu Zsuzsannę Peczelyne Gerncser, oraz
polskiego szkolnego koordynatora
Macieja Łuniewskiego. W trakcie
uroczystości pokazano filmy prezentujące Częstochowę i szkołę
goszczącą, a także reportaż filmowy z kwietniowego spotkania w
Czechach.

Uczestnicy spotkania przybliżali
swoje kraje podczas krótkich wystąpień, a prowadzący imprezę
uczniowie wraz z zespołem muzycznym wprowadzili wszystkich
w doskonały nastrój. Po zakończonej części oficjalnej nauczyciele i
uczniowie ze szkół partnerskich
wzięli udział w lekcjach języka angielskiego, a także matematyki i informatyki prowadzonych po angielsku przez Joannę Biernacką-Lesisz, Marzenę Leszczak i Łukasza
Radosza. Program popołudniowy
obejmował spacer po mieście i jego najpiękniejszych zakątkach,
podczas którego uczniowie-przewodnicy opowiadali o historii i najważniejszych wydarzeniach z życia
Częstochowy.

Wtorek, 10 października, był kolejnym ważnym dniem spotkania,
gdyż na ten dzień zaplanowano filmowanie wspólnego przedsięwzięcia – sztuki teatralnej o temacie ekologicznym „The Flower and
the Man”, napisanej przez Macieja
Łuniewskiego. Przez tygodnie poprzedzające spotkanie wyznaczeni
uczniowie przygotowywali się do
powierzonych im ról. Zagranie we
wspólnych scenach, pokonanie
barier językowych i kulturowych,
wielogodzinna praca na planie filmowym były nie tylko testem
umiejętności językowych i aktorskich, oraz próbą wytrzymałości,
ale przede wszystkim przyniosły

wspaniały efekt jakim jest umiejętność pracy w grupie w międzynarodowym zespole. Rezultat tej
pracy wkrótce będzie można obejrzeć na stronie internetowej:
www.natureasthesourceofourwealth.pe.hu.

Po zakończonym filmowaniu
nauczyciele spotkali się, by przedyskutować najważniejsze elementy projektu, zaplanować dalsze działania, oraz ustalić najistotniejsze szczegóły niezbędne do
wstępnego przygotowania następnej wymiany uczniów.
Kolejny dzień uczestnicy wizyty
spędzili na wycieczce programowej do Bełchatowa. Pierwszym
etapem wycieczki było odwiedzenie punktu widokowego w Kleszczowie, z którego można podziwiać ogrom bełchatowskiej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, a co z tym związane, przekonać
się na własne oczy jak bardzo działalność człowieka wpływa na środowisko naturalne, nieodwracalnie je zmieniając. Wizyta w Elektrowni Bełchatów, podczas której
zaprezentowano możliwości tego
obiektu produkującego 20 % krajowej energii, była bardzo instruktywnym doświadczeniem, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
Dzień zakończył się na zwiedzaniu interaktywnej wystawy Giganty Mocy w Bełchatowie prezentującej historię bełchatowskiej odkrywki, fazy formowania się złóż
węgla brunatnego, oraz sposobów
przetwarzania go na energię. W
nowoczesny, interaktywno-multimedialny sposób uczestnicy wycieczki poznawali prawa fizyki i zjawiska elektryczności. Był to dzień
pełen wrażeń i wspaniałych do-

świadczeń.
Czwartek, 11 października grupa międzynarodowa również spędziła poza murami szkoły zwiedzając zabytkową kopalnię węgla kamiennego Guido w Zabrzu. Przebywając 320 metrów pod ziemią,

w trakcie prawie trzygodzinnej trasy uczestnicy spotkania poznawali
trudne i niebezpieczne warunki
pracy górników, mieli okazję zobaczyć różne rodzaje zachowanych
chodników kopalnianych i pracujące tam maszyny górnicze.
Niezwykłą atrakcją kopalni jest
podziemny pub, w którym serwowane są specjały kuchni śląskiej i
tradycyjnie warzone piwo. Kolejnym punktem programu dnia była
wizyta w Nikiszowcu – pięknie zrewitalizowanym osiedlu górniczym
w Katowicach, gdzie wciąż można
podziwiać tradycyjną śląską zabudowę z czerwonej cegły. Pomimo
upływu lat osiedle nadal funkcjonuje jako miejsce, w którym żyją
rodziny górnicze, nieco z dala od
dynamicznie zmieniającego się,
nowoczesnego krajobrazu współczesnych Katowic.
Ostatni dzień wizyty, 13 października, rozpoczął się w świetlicy
szkolnej. Wszystkie kraje partnerskie projektu prezentowały przygotowane przez swoich uczniów
filmy dokumentalne przedstawiające problemy ekologiczne ich środowiska lokalnego. Pokazywano
również prezentacje multimedialne na temat najważniejszych problemów środowiska w skali każdego kraju. Prezentacje multimedialne opatrzone były komentarzem ze strony uczniów, a wszyscy
uczestnicy zgromadzeni na sali wypełniali kwestionariusze dotyczące

prezentowanych problemów. Podsumowaniem tej części dnia było
uroczyste wręczenie certyfikatów
uczestnictwa przez Dyrektora
Szkoły, podziękowania oraz wspólne zdjęcia. Program spotkania nie
zakończył się jednak w szkole: grupa partnerska udała się do Złotego
Potoku, aby podziwiać piękne jesienne krajobrazy Rezerwatu Parkowe oraz do odrestaurowanego
zamku w Bobolicach, gdzie zagłębiła się w historię obiektu i otaczającej go okolicy, opowiedzianą w
niezwykle rzeczowy i intrygujący
sposób.

Spotkanie w Częstochowie oceniono jako dobrze zaplanowaną,
przemyślaną i sprawnie przeprowadzoną wizytę, która przyczyniła
się do zacieśnienia współpracy
między partnerami. Trudny temat
spotkania, jakim są problemy ekologiczne i degradacja środowiska
naturalnego został przedstawiony
na wiele sposobów: w formie
warsztatów, lekcji, sztuki teatralnej,
wycieczek programowych, filmów
dokumentalnych i prezentacji multimedialnych. Z pewnością osiągnięto również cel nadrzędny programu Erasmus+, jakim jest pokonywanie barier kulturowych, językowych i społecznych oraz wzmacnianie świadomości europejskiej.
Ewelina Kołodziejczyk-Łuniewska
członek zespołu koordynującego
program Erasmus+

Czytaj PL – upoluj
swoją książkę
W dniach 2 – 30 listopada 2017r odbywa się w Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie pierwsza edycja projektu
„Upoluj swoją książkę”, dzięki któremu uczniowie tej szkoły będą
mogli zupełnie za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e-booków
i audiobooków.
Honorowy patronat nad tą akcją objęło Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
W ramach projektu do szkoły trafiły specjalne plakaty z okładkami 12 książkowych bestsellerów i kodem QR. Po jego zeskanowaniu
przy pomocy smartfona, uczniowie na miesiąc otrzymają darmowy
dostęp do książek w formie e-booka i audiobooka.
Więcej szczegółów o tej ogólnokrajowej akcji można uzyskać na
stronie www.czytajpl.pl
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Monsieur Bodo

Eugeniusz Bodo był jednym z najwybitniejszych aktorów dwudziestolecia,choć konkurentów mu nie brakowało. Aleksander Żabczyński,
Franciszek Brodniewicz, Józef Węgrzyn, Stefan
Jaracz, Adolf Dymsza, Antoni Fertner, a to tylko
kilka nazwisk.

stem zimny drań”, „ Sex appeal”, „Umówiłem się
z nią na dziewiątą”.

Można powiedzieć, że Bodo był aktorskim
wcześniakiem, bowiem już jako pięciolatek
popisywał się w tańcu kowbojskim z rewolwerem i batem. Rodzice marzyli o bardziej
stabilnej niż aktorstwo drodze życiowej dla
syna (chcieli żeby został lekarzem). On
jednak wybrał scenę i już
w 1917 roku zaczął występować jako piosenkarz
i tancerz, najpierw w Poznaniu i Lublinie, a dwa lata później w Warszawie,
gdzie zobaczyć go było
można w znanych kabaretach „Qui Pro Quo”, „Morskim Oku”, „Cyganerii”
i „Cyruliku Warszawskim”.
Gwiazda rewii i kina
Początkowo śpiewał pod
rodowym nazwiskiem –
Bohdan Junod, potem zaczął używać estradowego
pseudonimu Bodo, utworzonego od pierwszych sylab imion: swojego i matki
(Bohdan, Dorota).W 1925 roku zadebiutował
w filmie pt. „Rywale” i od tego momentu rozpoczęła się jego droga po sławę.
Zagrał w ponad 30 produkcjach, które z miejsca
podbijały publiczność (m.in. „Jego ekscelencja subiekt”, „Czy Lucyna to dziewczyna”, „Jaśnie pan szofer”, „Paweł i Gaweł”). Był aktorem uniwersalnym,
grywał amantów, występował w komediach, filmach muzycznych. Śpiewane przez niego w filmach piosenki stawały się szlagierami. Wylansował
m.in. takie przeboje jak: „Ach, śpij kochanie”, „Ach,
te baby”, „Całuję twoją dłoń madame”, „Już taki je-

Bodo był gwiazdą i jego obecność dodawała prestiżu.
Król elegancji
Miał też inne słabości. Uwielbiał makatki z koralikami, które na siłę wręczał
swoim przyjaciołom. Lubił też mazurki
wielkanocne i do tego stopnia, że zamawiał je w takich ilościach, że starczały
mu aż – jak powiadano z uśmiechemdo Bożego Narodzenia. Interesował się
filatelistyką, posiadał zbiór unikatowych
znaczków.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej Bodo był u szczytu sławy. Obdarzony niezbyt silnym głosem – co zniweczyło jego plany operetkowe – pięknie
tańczył i miał niesamowity temperament
sceniczny. Zaliczono go do grona najbardziej eleganckich mężczyzn Warszawy.
W 1936 roku obdarzono go nawet mianem
króla elegancji (wylansował, do dziś modne,
tweedowe marynarki).

Kochał życie i kobiety
Miał wiele wielbicielek. Przez lata był związany
z Norą Ney, aktorką o egzotycznej urodzie i odważnym, nowoczesnym podejściu do mody (stylem nawiązującym do wzorców z Hollywood – kina przepychu i wielkich gwiazd). Romans z tahitańską tancerką i pieśniarką Reri, dla której napisał scenariusz
filmu „Czarna perła” wyreżyserowanego przez Michała Wyszyńskiego, przez kilka miesięcy budził
ogromne zainteresowanie plotkarskich gazet. Jednym z powodów zerwania był silny pociąg egzotycznej piękności do alkoholu, którego Bodo nie tolerował. Był abstynentem. Odmawiał nawet udziału w reklamie alkoholi, uważając, że w jego wykonaniu „zachwalanie trunków będzie brzmiało niewiarygodnie”. Lubił jednak pojawiać się w lokalach,
jadał w najwytworniejszych restauracjach. Bywało,
że w biesiadach towarzyszył mu jego pies – dog arlekin Sambo, którego obecność nie gorszyła innych
klientów. Godziła się na nią również obsługa, bo
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Wypadek automobilowy Bodo
Artyści ogarnięci szałem automobilowym
nabywali samochody. Taki zakup był dobrze
widziany w środowisku, dodawał szyku i prestiżu. Nie wszyscy jednak dobrze czuli się za
kierownicą, co – niestety – miało też tragiczne
następstwa.
„Świeżo upieczony automobilista Bodo postanowił wyjechać na wystawę do Poznania. Do towarzystwa dołączył się Witold Roland. W sobotę
25 maja 1929 roku po przedstawieniu, żegnani
przez nas z humorem, tangiem „On nie powróci już” wyruszyli w dobrym nastroju. Pod Łowiczem wpakowali się na stertę kamieni – szosa była rozkopana i zapomniano zapalić znaki
ostrzegawcze – i Roland się zabił. Reszta towarzystwa mniej lub więcej poturbowana wyszła
cało. Wieczorem spektakl szedł ponuro, zwłasz-

cza wykonanie nieszczęsnego tanga, w którym
brał udział potłuczony Bodo.” – pisał w swej
znakomitej książce „Wielcy artyści małych
scen” Ludwik Sempoliński.
Wypadek ten był szeroko komentowany
w gazetach. Do wspomnień Sempolińskiego dodajmy więc garść szczegółów z ówczesnych kronik policyjnych. Bodo prowadził
samochód marki Chevrolet, którym podróżował z Warszawy do Poznania wraz z czterema pasażerami. Nocą tuż przed Łowiczem
pojazd na zakręcie wypadła z jezdni i stoczył
się z czterometrowego nasypu (według Sempolińskiego kierowca wpadł samochodem na
nieoznakowaną stertę kamieni). Bodo został
skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności
w zawieszeniu.

„QUI PRO QUO”
Najbardziej popularnym kabaretem w dwudziestoleciu międzywojennym był „Qui Pro
Quo”. Bilety na występy wykupywano nawet
na kilka tygodni przed spektaklem. Oczywiście, nie był to pierwszy kabaret na ziemiach
polskich, bo lokale tego typu istniały już w czasie zaborów, np. „Zielony balonik”. Jednak ich
formuła była zupełnie inna. W „Qui Pro Quo”

wprowadzono dekorację, co było w owych czasach zupełną nowością na takiej scenie. Publiczność chodziła jednak do tego kabaretu
głównie, aby wysłuchać piosenek ukochanych
gwiazd: Hanki Ordonówny, Miry Zimińskiej
(jej obraz namalował sam mistrz Witkacy), Zuli
Pogorzelskiej (zwanej przez krytyków „cukiereczkiem w różowej sukience).

Przebój, który podbił świat
Utwór „Tango Milonga” napisany został w 1929 roku do rewii
„Warszawa w kwiatach”. Autorem
muzyki był Jerzy Petersburski,
a słowa napisał Andrzej Włast.
Sceniczna premiera piosenki odbyła się 7 marca 1929 roku na scenie kabaretu Morskie Oko. Po raz
pierwszy zaśpiewała ją Stanisława Nowicka, której akompanio-

wał tercet w składzie: Eugeniusz
Bodo, Ludwik Sempoliński i Witold Konopka (który występował
pod pseudonimem Roland).
Niebawem podczas występów w Wiedniu utworem zainteresowała się tamtejsza firma
fonograficzna Wiener Boheme
Verlag, która zakupiła prawa do
rozpowszechniania piosenki na

terenie Austrii, rozpoczynając jej
triumfalny pochód przez sceny
całego świata. Niemieckie słowa
do melodii Jerzego Petersburskiego napisał Fritz Lohner-Beda,
zmieniając jej tytuł na Oh, Donna Clara. Wkrótce tango trafiło
na Broadway, za sprawą gwiazdy
amerykańskich musicali Ala Jolsona. Utwór był do tego stopnia

Jazz nad Wisłą

W dwudziestoleciu międzywojennym do Polski
zawitał jazz. I choć nie od razu został on zaakceptowany przez naszych melomanów, to jednak szybko
stał się popularny, m.in. poprzez radio, które szturmem wkroczyło do domów (rozgłośnie obok muzyki poważnej i popularnych piosenek nadawały też
najnowsze kompozycje jazzowe).
Po raz pierwszy słowo jazz pojawiło się na płytach
wydawanych w Polsce w 1923 roku, przy okazji nagrania fokstrota Madame Cyklon, które opublikowała wytwórnia Syrena Record. W 1934 roku jazz
spotkała prawdziwa nobilitacja. Opera Narodowa
wystawiła bowiem jazzowy spektakl pod skandalizującym tytułem: Jazzband: Murzyn i kobiety.

Umińska
uniewinniona
Tragedia młodej, wybitnie utalentowanej aktorki Stanisławy Umińskiej wstrząsnęła całym światem
teatralnym. Latem 1924 roku Umińska wyjechała z chorym na raka narzeczonym, malarzem i pisarzem Janem Żyznowskim na kurację do Paryża.
Choroba robiła jednak tak wielkie postępy, że chory,
nękany straszliwymi cierpieniami, błagał ją, aby położyła kres jego mękom. Nie mogąc biernie patrzeć
na rozwój choroby, zdając sobie sprawę z beznadziejności stanu, i przede wszystkie nie mogąc mu pomóc,
zastrzeliła go. 7 lutego 1925 roku odbył się w Paryżu
proces. Rozprawa trwała zaledwie 3 godziny. Sędziowie jednogłośnie wydali wyrok uniewinniający. Po
powrocie do Warszawy Umińska, mimo że proponowano jej dalszą pracę w teatrze, poświęciła się całkowicie pielęgnowaniu ciężko chorych.

popularny, że gościł na listach
szlagierów nawet w Brazylii i egzotycznej Japonii. Śpiewała go
sama Pola Negri, która jako jedyna polska aktorka zrobiła oszałamiającą karierę w Hollywood.
Dodajmy, że tajemnicze słowo milonga oznacza po prostu
miejsce lub imprezę taneczną,
na której tańczy się tango.

W świecie mody
Panie wyzwoliły się z ciasnych
gorsetów oraz sukien sięgających do kostek, a panowie nabrali ogromnej elegancji stając
się prawdziwymi dżentelmenami.
Zaczęto podkreślać walory
ciała poprzez dopasowane kroje
ubrań. Obowiązywały ogólne zasady i normy elegancji zwłaszcza
w strojach wieczorowych i na specjalne okazje. Europa dosłownie
oszalała na punkcie mody angielskiej oraz francuskiej. Wszędzie
królował urzekający styl Art Deco
czyli połączenie elegancji z prostotą i funkcjonalnością. To wtedy właśnie powstawały pierwsze
domy mody i zaczęto organizować pierwsze pokazy, w których
uczestniczyły tancerki i aktorki.
Polscy amatorzy szyku i dobrego
stylu oczywiście czerpali z tych zagranicznych trendów, wprowadzając jednak rodzime akcenty poprzez
polski jedwab, lniane i wełniane tkaniny a także ludowe hafty oraz zdobienia. Jedyną znaną polską projektantką mody była Zofia Arciszewska, także malarka
i projektantka wnętrz. Prowadziła warszawską kawiarnię „Sztuka i Moda”, w której organizowała pokazy własnych kolekcji.
Polskimi arbitrami elegancji byli głównie aktorzy:
Eugeniusz Bodo, Aleksander Żabczyński oraz Franciszek Brodniewicz, ale również politycy: Ignacy Mościcki czy Józef Beck.
Panie zaś przykład brały z takich gwiazd jak: Zula
Pogorzelska, Hanka Ordonówna, Jadwiga Smosarska, Tola Mankiewiczówna, Mira Zimińska, Mieczysława Ćwiklińska. Wzorem elegancji była również
żona wspomnianego już dyplomaty i ministra spraw
zagranicznych Józefa Becka – Jadwiga.
Weronika Derewońko

Książę poezji i ...piosenki
Przedwojenne szlagiery nie tylko wpadały
w ucho melodią, ale też charakteryzowały
się dobrymi tekstami. Ale trudno się dziwić,
skoro pisał je sam Julian Tuwim, którego
w dwudziestoleciu nazywano księciem poezji i uważano za talent równy Mickiewiczowi i Słowackiemu. Spod pióra Tuwima wyszły takie przeboje jak: „Miłość ci wszystko
wybaczy” (napisany ponoć w chwili przelotnego kryzysu w małżeństwie), „Chwila przed
wzrokiem”, „Ja śpiewam piosenki”, „Pokoik
na górze”. Dzięki twórczości komercyjnej dla
kabaretów poeta doskonale zarabiał (jego
miesięczne dochody szacowano, już po re-

formie walutowej, na mniej więcej 4 tysiące
złotych). Używał wielu pseudonimów: Olden, Wim, J.Wim,Tuzin czy Dr Pietraszek,
bo trochę wstydził się tego rodzaju twórczości i nie chciał też swoimi dochodami drażnić kolegów po piórze. Oprócz piosenek pisał też szmoncesowe dialogi, skecze. Był najbardziej pożądanym autorem w Warszawie.
Dyrekcja „Qui Pro quo” zawarła z nim umowę na wyłączność – zarabiał nawet wtedy,
gdy nie pisał. Tak naprawdę interesowała go
tylko reakcja widzów i szybka wypłata należności. Niestety większość komercyjnych
utworów Tuwima przepadła.

KURIER KAWIARNIANY
– Lata dwudzieste, lata trzydzieste

Dodatek specjalny „Życia Częstochowy i Powiatu”
Redaktor naczelny – Teresa Szajer
Teksty i redakcja: Dariusz Fiuty, łamanie komputerowe: Krzysztof Kosmala
W wydawnictwie wykorzystano materiały z „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” z lat 1925 – 1935
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Kronika sądowa

Wstrząsem dla teatralnego światka była tragiczna śmierć popularnego pieśniarza Stanisława Ratolda, który w dość tajemniczych okolicznościach utopił się w Wiśle 7 lipca 1926 roku w stanie kompletnego zamroczenia alkoholowego, podobno z powodu nieszczęśliwego małżeństwa.
Smutne to była sprawa, ale życie toczyło się dalej i teatry starały się dać publiczności jak najwięcej atrakcji i wrażeń. A zatem
22 września odbył się pierwszy występ młodego tenora opery
warszawskiej Jana Kiepury w Operze Wiedeńskiej w Tosce i to
w towarzystwie takiej sławy śpiewaczej jak Jeritza.

KRZYŻÓWKA

Rozwiąż krzyżówkę do 11 grudnia, przynieś rozwiązanie do redakcji i wygraj nagrody – niespodzianki!

Kraksa Ordonki
Przykrą sensacją Warszawy stał się wypadek samochodowy, któremu uległa Ordonka, a który omal nie skończył się tragicznie. W czasie występów Ordonówny w Wilnie
namówił ją kolega i przyjaciel z dawnych lat, aktor i reżyser, Karol Wyrwicz-Wichrowski do objazdu po Polsce w niezbyt ciekawej sztuce Picarda i Schmidta „Małżeństwo Fredeny”, do
której dopisał muzyczne wkładki. W głównych
rolach poza nimi występowali Betcherowa, Orłowski, Jaśkiewicz i Milecki. Po objeździe kilku
miast kresowych wystąpili 6 października 1931
roku w teatrze Eliseum na ul. Karowej. 7 października ukazały się bardzo niepochlebne recenzje o tej sztuce, zwłaszcza druzgocąca Jadwigi
Migowej w Expresie. Ordonka chcąc jakoś urobić
Migową, wyjechała z nią razem za miasto samochodem. Nieszczęście chciało, że przejeżdżały
przez las w czasie wyrębu. Jedna z sosen zwaliła się na samochód. Obie zostały dość poważnie
poturbowane. Ordonka przeleżała parę miesięcy
w szpitalu.

Znaczenie wyrazów poziomych: 5) Taniec staropolski, 6) Jedna z czynności rolnika,
11) Ryba, 13) Sygnał kolejowy, 14) Boisko tenisowe, 15) Kamień półszlachetny, 16)
Ropucha olbrzymia, 17) Liczba, 18) Ptak morski, 20) Imię żeńskie, 21) Pojemniki na
perfumy, 22) Drapieżne zwierzę futerkowe, 23 Mityczny lotnik, 28) ustalony sposób
postępowania.
Znaczenie wyrazów pionowych: 1) Graficzny obraz terenu, 2) Kula bilardowa, 3) Rodzaj
ładunku wybuchowego, 4) Bogini sztuk pięknych, opiekunka np. poetów, 7) Wóz
pogrzebowy, 8) Alejka obrośnięta pnączami, 9) Ogród owocowy, 10) Popularny ośrodek
sportów zimowych we Włoszech, miejsce MŚ w narciarstwie klasycznym w 1927 r., 12)
Prymitywne urządzenie oświetleniowe, 19) Dokument urzędowy lub część utworu
scenicznego, 24) Zbocze, 25) Rybie jaja, 26) Metal, 27) Duchowny tybetański lub zwierzę.

Miłość ma wiele twarzy

Ordynat i guwernantka

Raz tylko w życiu kochamy
raz tylko
szczerze i trwale.

Adam Mickiewicz

Choć krytycy na pierwszej niemej ekranizacji „Trędowatej” z 1926 roku nie pozostawili suchej nitki to widzowie walili do kin
drzwiami i oknami. Prasa rzuciła się na film
niczym pies na kości. Dwutomową powieść
Heleny Mniszkówny uznano na kwintesencję kiczu, nie oszczędzono nawet samej Jadwigi Smosarskiej, która wcieliła się w postać Stefci Rudeckiej (Michorowskiego zagrał Bolesław Mierzejewski). W „Gazecie Literackiej” pisano: „Pani Smosarska powinna wyjść za mąż, do tej ostatniej roli nadaje
się bowiem znakomicie. Nie ołgiwajcie się
panowie, że karmicie nas sztuką. Kostki
Maggi’ego mają więcej smaku niż wy.” Po
widzach złośliwości te spłynęły jednak jak
po kaczce.
Czy opowieść z przełomu XIX i XX wieku
o tragicznej miłości ordynata Waldemara
Michorowskiego i guwernantki Stefci Rudeckiej opisana przez Helenę Mniszkównę
w „Trędowatej” ma swój pierwowzór w autentycznej historii, czy jest tylko dziełem
wyobraźni autorki? Gorące dyskusje na ten

Jadwiga Smosarska jako Trędowata w filmie z 1926 r.

temat trwają praktycznie od 1909 roku, czyli od momentu, gdy książka po raz pierwszy
trafiła do księgarń.
Niektórzy za pierwowzór Stefci Rudeckiej
uważają zmarłą w 1882 roku w wieku 19 lat
Stefanię Zdziarską, córkę właścicieli majątku ziemskiego. Była to bardzo romantyczna,
ale zarazem tragiczna historia. Przyczyny

śmierci młodej dziewczyny nie do końca są
jasne. Czy było to samobójstwo? Nawet
dziś trudno jednoznacznie powiedzieć, bo
z oczywistych powodów zrozpaczeni rodzice ukrywali przyczynę śmierci córki. Szeptano jednak, że do szaleństwa zakochała się
w młodzieńcu, za którego nie mogła wyjść
za mąż. Tym kimś miał być ktoś z rodziny de
Thunów, właścicieli wielkich dóbr ziemskich
w okolicach Koziebród. Być może chodziło
o 25-letniego Wincenta de Thun.
Mniszkówna mieszkała wtedy w majątku
Kuchary, koło Drobina, niecałe 30 km od
Sierpca, a więc w stronach, gdzie legenda
o samobójczej śmierci z miłości ciągle była
żywa. Czy na niej oparła fabułę swojej książki? Zbieżności jest sporo. Obie - Zdziarska
i Rudecka mają to samo imię, obie też
zmarły w maju. Teorii tej przeczy jednak
fakt, że Mniszkówna zamieszkała w Kucharach dopiero jedenaście lat po wydaniu
„Trędowatej”. Możliwe jednak, że opowieść
tę usłyszała po prostu dużo wcześniej. Dziś
nie można tego ustalić, bo – niestety – po
pisarce zachowało się niewiele pamiątek
i dokumentów.
Ale może historia nieszczęśliwej miłości
przedstawionej przez autorkę ma bardziej
prozaiczne źródło. Pomysł na „Trędowatą”

powstał najpewniej w Platerowie na Litwie,
gdzie młodziutka Mniszkówna zamieszkała
pod koniec XIX wieku z pierwszym mężem
Władysławem Chyżyńskim ( zmarł w 1903
roku ). Dziewczyna była baczną obserwatorką. Szybko poznawała życie tamtejszej
elity (sama pochodziła z wołyńskiej rodziny

Helena Mniszkówna

ziemiańskiej) we wszystkich aspektach z jej
przesądami środowiskowymi, uprzedzeniami, brakiem tolerancji. I opisała te obyczaje
i moralność na przykładzie gorącego uczucia, które w tych warunkach nie mogło się
spełnić.

Singiel
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Lata dwudzieste, lata trzydzieste

Niezapomniany świat rewii,
szlagierów i wielkich gwiazd

Rozmowa z aktorem Dariuszem Kordkiem, który na deskach teatru wcielił się w postać gwiazdy kina i teatru lat 20. i 30.
minionego wieku Eugeniusza Bodo.

Występował Pan w kultowych spektaklach Janusza Józefowicza – musicalu „Metro”, „Do grającej szafy grosik
wrzuć”. Ma Pan też w dorobku znakomitą rolę w „Deszczowej piosence” na
deskach teatru Roma. Może się Pan
poszczycić również niezłą dyskografią.
Czym dla Pana jest muzyka?
Dobre pytanie. Codziennością, bo towarzyszy mi zawsze i wszędzie. Jest ze mną
w każdej chwili, w czasie jazdy samochodem, gdy odpoczywam...
Gra Pan w musicalu Bodo. A to świat
rewii, niezapomnianych piosenek,
wielkich gwiazd lat 20. i 30. minionego
wieku. Aktorzy śpiewali, tańczyli, bawili humorem...Muzyka musiała
współgrać z choreografią, ze słowem.
O roli w tym musicalu zadecydowały,
jak sądzę Pana nieprzeciętne umiejętności wokalno-taneczne. Ale też aparycja.
Przedwojenni aktorzy byli uniwersalni. Potrafili grać, tańczyć i śpiewać. Dzisiaj takich
umiejętności wymaga się od aktorów musicalowych – nazywanych na anglojęzycznych rynkach triple tread - aktorami trzech
umiejętności.
Pan należy do tych nielicznych, którzy
łączą te talenty. I to doskonale.
Jest Pan bardzo miły. Ale rzeczywiście udawało mi się łączyć te umiejętności szczególnie w roli Dona Lookwooda w „Deszczowej piosence”
Czyli dobrze czuje się Pan w roli Eugeniusza Bodo?
Powiem więcej – znakomicie. W rolę wszedłem dość naturalnie i stosunkowo łatwo.
Mam przecież już spore doświadczenie w
graniu w konwencji i stylistyce sprzed lat.
Musical „Bodo” to ważny dla mnie spektakl.
Powiem więcej – wyzwanie. Za każdym razem gdy go gram, mierzę się ze swoimi słabościami i z wielką legendą dwudziestolecia
międzywojennego.
Zagrał Pan przedwojennego gwiazdora.
Publiczność kochała Bodo, podobnie
zresztą jak Zulę Pogorzelską, Aleksandra Żabczyńskiego czy Hankę Ordonównę. Dzisiejsi celebryci nie mogą nawet
marzyć o uwielbieniu jakim otoczone
były ówczesne gwiazdy. Bodo umiał zadbać o swoją popularność i lubił ją. Czy
Pan również czuje się gwiazdą?
Oj nie. Nie czuję się gwiazdą. Cały czas, jak
każdy, zmagam się z codziennością. Chyba
dobrze, bo w przeciwnym razie człowiek
może stracić kontakt z rzeczywistością . Kariera, sława potrafi odurzyć. Z drugiej jednak
strony bez ego trudno być aktorem i zabiegać o role na wolnym rynku.
Pytam o to celowo, gdyż już na początku swojej kariery stał się Pan bardzo popularny. Był czas, że mocno kojarzono Pana z serialem „W labiryncie”. Czy rola młodego naukowca,
przystojniaka i podrywacza miała
wpływ na Pana dalszą karierę zawodową? Gdyby cofnąć czas to znów zagrałby Pan w tym serialu?

Kiedy decydowałem się na grę w serialu
„W labiryncie” kompletnie nie zdawałem
sobie sprawy, jaką siłę oddziaływania może
mieć na widzów telewizyjna telenowela.
Zresztą chyba nie tylko ja, ale większość nie
zdawała sobie z tego sprawy. Praktycznie
z dnia na dzień stałem się osobą rozpoznawalną. Identyfikowano mnie z Markiem Siedleckim, pracującym w laboratorium farmaceutycznym, jak Pan określił przystojniakiem i podrywaczem.
Od tego czasu upłynęło jednak wiele
lat. Minęła Panu pięćdziesiątka. Czy to
coś zmienia?
Daje mi to sporo do myślenia. Zdaję sobie
sprawę, że zawodowo będzie mi trudniej, bo
jest coraz więcej młodych, atrakcyjniejszych
dla widza aktorów. Nie czuję się jednak z tego powodu sfrustrowany. Mogę pracować
na innych frontach kultury. A z biegiem lat
mam coraz więcej doświadczenia życiowego i zawodowego.
Wygląda Pan na człowieka, który ma
ułożone życie…
Kiedyś byłem bardziej towarzyski. Dziś najważniejsza jest rodzina. Jak widać z wiekiem zmieniają się priorytety. Mam do kogo wracać. To bardzo ważne, gdy często
skonany wracam z trasy. Bo nie ukrywajmy,
że aktorstwo, to zawód, w którym człowiek
niewiarygodnie się spala, fizycznie i emocjonalnie. A wtedy potrzebuje spokoju,
który znajduje właśnie wśród rodziny. W
domu osiągam spokój, równowagę, łapię
przysłowiowy oddech i odzyskuje energię.
Rodzina pozwala rozładować napięcie. Dobre emocje moich najbliższych działają na
mnie zbawiennie.

Ma pan wciąż „gorące” nazwisko na aktorskiej giełdzie…
Tak Pan myśli? Nie mam takiego wrażenia.
Odkąd pozbyłem sie nadmiaru wspomnianego ego jestem szczęśliwszy, ale też rzadziej dostaję propozycje.
U boku którego aktora zagrałby Pan
najchętniej?
Al Pacino. Cenię go za podejście do każdej
roli. To profesjonalista w każdym calu. Widać, że jego aktorstwo wywodzi się z teatru.
Każda jego rola to perełka oparta na najlepszych doświadczeniach teatralnych.
A kto to by był, jeśli chodzi o reżysera?
Z zagranicznych najbardziej cenię Ridleya
Scotta. Wychowałem się na jego filmach.
Urzekł mnie zwłaszcza „Łowca androidów”.
Ostatnio zainteresował mnie Łukasz Palkowski, reżyser słynnego już filmu „Bogowie”, bardzo wysoko ocenionego zarówno przez publiczność, jak i krytykę. A to rzadko się zdarza.

Teraz Łukasz Palkowski dobre recenzje
zbiera swoim kolejnym filmem („Najlepszy”)...
Słyszałem o tym filmie, ale nie miałem
jeszcze przyjemności go obejrzeć. Na
pewno go jednak zobaczę. Chciałbym
zagrać u Łukasza Palkowskiego, bo podejmuje on tematy ważne, i to w iście
hollywoodzkim stylu. Palkowski ma zaskakującą umiejętność obserwacji.
Fragmentaryczność ujęć, którą zastosował w „Bogach” nadaje fabule tempa.
Nie ma czasu na nudę. Wszystko dzieje
się w marszu. Ale smakowitych kąsków
jest więcej. Palkowski pokazuje swojego
bohatera w całej złożoności, jest trochę
śmieszny, trochę zagubiony, ale porywający, bo potrafi wszystkich niesamowicie zmotywować.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Dariusz Fiuty
Zdj. © Glinka – Agency.com

Dariusz Kordek – 52 lata, aktor teatralny, musicalowy i filmowy, prezenter telewizyjny, piosenkarz. Ukończył wydział aktorski PWST w Warszawie. Jeszcze podczas studiów otrzymał nagrodę na VI Ogólnopolskim Przeglądzie Przedstawień
Dyplomowych Szkół Teatralnych w Łodzi. W 1989 zdobył nagrodę Pagartu i stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki za wykonanie piosenki „Och, ty w życiu”
na X Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.
Występował w teatrach warszawskich: Rampa na Targówku, Studio Buffo, gdzie
śpiewał w produkcjach Janusza Józefowicza, m.in. programie składanym Do
grającej szafy grosik wrzuć i musicalu Metro oraz Romeo i Julia, „Scena Prezentacje”, Muzycznym „Roma”, Syrena, Na Woli i Komedia oraz Współczesnym
we Wrocławiu, im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Powszechnym w Radomiu, Rozrywki w Chorzowie, Operze i Operetce w Szczecinie i Polskim w Bielsku-Białej.
Szersza widownia zauważyła go w serialu telewizyjnym W labiryncie. Zasłynął
także rolą kinową w dramacie sensacyjnym Władysława Pasikowskiego Kroll.
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

DOM

FINANSE

OKNA – DRZWI

LOMBARDY

MOTORYZACJA

BLACHARSTWO

MEBLE

AKUMULATORY

LOMBARD KAPS
LUCJA
REWO OWA
CEN

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

MEDYCYNA

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.kapssc.pl

POGRZEBY

LOMBARD
DELTA
n

SKUP n SPRZEDAŻ
n

ZAMIANA

MOTORYZACJA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
l

Stary Rynek (DH „Puchatek”),
tel. 34 368 19 45

l

WAGI

Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12
tel. 34 317 36 09

MEBLE / MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —
n SPRZEDAM fotel ANNE, kremowy.
NOWY!. Rama w kolorze drewna
brzozowego, przyjemna bawełniana
tapicerka. Wartość 149 - sprzedam za 100
zł. Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM garnek kamienny, wys. 26
cm, średnica 23 cm. 1 kg wełny „szetland”
–kolor ciepły beż. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM NOWE futro sztuczne
niebiesko-perłowe na dość dużą osobę.
Cena do negocjacji. Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612
n SPRZEDAM TANIO 1) nowe ubranko
zimowe granatowe dla pieska średniej
wielkości; 2) smycz, obrożę; 3) podwójną
miseczkę na karmę; 4) bidon turystyczny
na wodę z poidełkiem. Dodatkowo
oddam GRATIS siedzisko używane.
Tel. 504 230 153

SPRZEDAM – dwupokojowe mieszkanie
48 m2 w dzielnicy Tysiąclecie. Czwarte
piętro w wieżowcu, okna PCV południezachód, balkon. Kuchnia z meblami na
wymiar i sprzętem AGD. Duży salon
po remoncie. Sypialnia z wyjściem na
balkon. Łazienka w glazurze z wanną
oraz przedpokój z szafą. Mieszkanie
czyste i zadbane. Na podłogach panele
i płytki. W cenie sprzedaży wliczone całe
wyposażenie mieszkania. Blisko uczelnie,
sklepy, szkoła, komunikacja miejska.
Bardzo atrakcyjna cena 149 000 zł.
Tel. 661 117 931
n SPRZEDAM mieszkanie w Krakowie przy
ul. Dąbrowskiego – niedaleko Parku
Wodnego 34 m2, TBS, po remoncie. Duży
balkon na południe. Cena 110.000 zł.
Tel. 602 307 570
— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM działkę w ROD w Krakowie.
440 m2, prąd, woda., tuje, świerki. Przy M1 i
Tauron Arena. Z domkiem drewnianym i
tarasem. Cena 16.800 zł. Tel. 796 307 890

PIĄTEK-NIEDZIELA, 1-3 GRUDNIA 2017

17.

18.

PIĄTEK-NIEDZIELA, 1-3 GRUDNIA 2017

PIĄTEK-NIEDZIELA, 1-3 GRUDNIA 2017

Szybki i łatwy e-KRS
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Kodeks pracy

Ułatwienie dla przedsiębiorców Czeka nas rewolucja?

Dokończenie ze str. 1

W toczących się postępowaniach wymiana korespondencji
(wszelkie wezwania, zarządzenia i postanowienia) między sądem a przedsiębiorcą będzie
następowała za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego.
Również orzeczenia kończące
postępowanie będą wydawane
i doręczane w postaci elektronicznej. Dzięki usłudze „newslettera” przedsiębiorca otrzyma na wskazany sądowi adres
e-mailowy informację o doręczeniu mu e-dokumentów sądowych.

Bez zbytecznych czynności
Obecnie nawet wnioski złożone
do KRS drogą elektroniczną nie
trafiają bezpośrednio do systemu
wpisów w sądach rejestrowych.
Dane z formularzy najpierw muszą zostać wydrukowane, a potem ręcznie wprowadzane są do
systemu wpisów. Po zmianach
oba systemy zostaną powiązane,
co odciąży sądy od zbytecznej,
a pracochłonnej czynności.
Istotna jest również zmiana dotycząca Działu IV rejestru przedsiębiorców, w którym wpisywane
są m.in. objęte egzekucją zaległości podatkowe, celne i wobec
ZUS. Dziś wpisowi podlega każda

egzekwowana należność, nawet
jeśli wynosi kilka złotych. Po
zmianach wpis nastąpi dopiero,
gdy skumulowane zaległości
przekroczą kwotę 2 tys. zł. Rozwiązanie to wyeliminuje wpisywanie drobnych zaległości mających
charakter incydentalny. Jednocześnie pozwoli ujawniać zaległości tych spółek, które regularnie
nie płacą swoich zaległości, choćby tych na niewielką kwotę.

Baza aktów notarialnych
Spółki wpisane do KRS często
muszą potwierdzać swoje czynności aktem notarialnym, który
musi trafić do KRS. Dziś przekazywanie aktów to dla przedsiębiorców uciążliwy obowiązek. Po
zmianach czynność ta nie będzie
już ich absorbować. Powstanie
Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego, który
podlega zgłoszeniu do rejestru
przedsiębiorców KRS, jego elektroniczny wypis zostanie przez
notariusza umieszczony w Repozytorium. Przedsiębiorca poda do
KRS numer wypisu w Repozytorium, a po złożeniu wniosku do
sądu dokument zostanie do niego automatycznie dołączony.
Czytelnia online

Sklep Biedronka
w Galerii Jurajskiej

zatrudni na stanowisko kasjer - sprzedawca

tel. 728 404 253

Firma WIELTON z siedzibą w Wieluniu
w związku z silnym rozwojem oraz
rozbudową zakładu produkcyjnego
poszukuje pracowników na stanowiska:
Spawacz, l Operator wózka widłowego,
Montażysta, l Lakiernik, l Pomocnik lakiernika,
l Operator maszyn.
l

l

Zapewniamy dofinansowanie do obiadów, transport
pracowniczy, umowę o pracę oraz szkolenia i rozwój
pracowniczy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Kadr
przy ul. Fabrycznej 8 w Wieluniu lub przesłanie CV na adres
praca@wielton.com.pl

Powstanie dostępny dla każdego internetowy portal, na którym bezpłatnie zostaną udostępnione akta rejestrowe przedsiębiorcy, z wszystkimi dołączonymi
do nich dokumentami. Dziś, żeby przejrzeć akta, trzeba wybrać
się do sądu, a zapotrzebowanie
zgłosić na kilka dni wcześniej.

Integracja z rejestrami UE
Przedsiębiorcy coraz bardziej
rozszerzają swoją działalność poza granice kraju. W związku
z tym rośnie zapotrzebowanie
obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej na dostęp
do oficjalnych i wiarygodnych informacji o spółkach aktywnych
w kilku krajach. Projekt umożliwi
integrację KRS z systemem połączonych rejestrów w krajach Unii
Europejskiej (BRIS- Business Registers Interconnection System).
Informacje o spółkach zarejestrowanych poza Polską w innych
państwach będą dostępne na
portalu e-Justice prowadzonym
przez Komisję Europejską.
Projekt nowelizacji ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym
został skierowany do Sejmu.
kg

Dokończenie ze str. 1

O
rozważanych propozycjach poinformował „Fakt”.
Obecnie pracownik może mieć
albo 20 albo 26 dni wolnych.
Czynnikiem decydującym jest
długość stażu, wspomniane 26
dni dotyczy pracowników, którzy pracowali dłużej niż 10 lat.
Zgodnie ze wstępnymi doniesieniami, po zmianach każdy –
niezależnie od przepracowanego okresu – miałby do dyspozycji co najmniej 26 dni (firmy –
jeśli będą chciały – wymiar
urlopu będą mogły wydłużyć).
Warto jednak zaznaczyć, że kumulowanie zaległych urlopów
byłoby niemożliwe. Przysługujące dni wolne obowiązywałyby
tylko w bieżącym roku kalendarzowym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach urlop mógłby
być wykorzystany do końca
marca następnego roku.
Wśród listy zmian, znajduje
się również kwestia umów.
Obecnie pracodawca może zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę, umowy
o dzieło i umowy zlecenie.
Umowy „śmieciowe” nie dają
pracownikom   gwarancji urlopu oraz wypłaty stałej pensji.

Według wstępnej koncepcji
nowy kodeks odszedłby od takiego podziału. Zamiast trzech
typów umów byłyby dwa umowy etatowe i umowy nieetatowe. Ta druga obowiązywałaby tylko w przypadku
pracy okazjonalnej, do 16 godzin tygodniowo. W obu przypadkach zatrudnieni będą
mieć prawo do urlopu i stałego wynagrodzenia.
Zmienić mają się także zasady tzw. urlopu na żądanie.
Obecnie pracownik ma prawo
do czterech takich dni w ciągu roku, udzielanych jednak w
ramach urlopu wypoczynkowego. Za czas nieobecności
wypłacane jest 100 proc. pensji. Nowy kodeks zachowałby
prawo do czterech dni urlopu
na żądanie, ale za okres jego
trwania nie byłoby wypłacane
wynagrodzenie - chyba, że pracodawca w porozumieniu z
pracownikami uznałby, że to
część urlopu wypoczynkowego.
To, jaki kształt przyjmą
ostatecznie przepisy, będzie
zależało ode resortu pracy,
którym kieruje Elżbieta Rafalska.
kg
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Wykaz samochodów na dzień 30 listopada 2017 r.

AUDI A4 1.6 E,
rok prod. 1997, klima,
alufelgi

OPEL ASTRA 1.6 E,
rok prod. 2015, krajowy,
I – wł., serwisowany,
F-ra VAT





5.900 zł

SEAT ALHAMBRA
2.0 D, rok prod. 2010,
7-osobowy

27.900 zł

39.900 zł

n
n
n
n

BMW X6 2.0 D,
rok prod. 2009, F. VAT,
automat, skóra, navi,
czujniki

108.000 zł

OPEL CORSA 1.2 E +
GAZ, rok prod. 2014,
krajowy, I – wł., F-ra VAT

SKODA FABIA 1.6 TDI,
rok prod. 2010/2011,
krajowy

n





n

BMW X3 2.0 D,
rok prod. 2015, krajowy,
I – wł., automat,
gwarancja, navi, F. VAT

109.500 zł netto

OPEL INSIGNIA 2.0
CDTi, rok prod. 2015,
tempomat


FORD FIESTA 1.3 E,
rok prod. 2007,
krajowy, I – wł.

PEUGEOT 208 1.0 E,
rok prod. 2016

27.900 zł

69.900 zł

17.900 zł

SKODA RAPID 1.2 E,
rok prod. 2015,
krajowy, I – wł., serwis.,
F. VAT


n

n

n
n

34.900 zł
n



9.900 zł

FORD FOCUS 1.6 TDCi,
rok prod. 2014, krajowy,
I – wł., hatchback

33.900 zł



SUZUKI SX4 1.9 D,
rok prod. 2006


n
n
n

30.800 zł



18.900 zł

PEUGEOT 308 II 1.6 E,
rok prod. 2014, krajowy,
I – wł., serwisowany,
F. VAT

41.900 zł

SUZUKI SX4 1.6 E,
rok prod. 2014, 4x4,
krajowy, I – wł., serwis.,
F. VAT

45.900 zł

PEUGEOT PARTNER
1.4 E, rok prod. 2002/03,
krajowy, I – wł.

TOYOTA AYGO 1.0,
rok prod. 2007, I – wł.

n
n
n
n
n

FORD MONDEO 1.6
TDCi, rok prod. 2013,
krajowy, F. VAT


38.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 CRDi,
2014 – zakup, krajowy, I
– wł., gwarancja produc.,
F. VAT



n

5.900 zł

RENAULT CLIO 1.5 D,
2015, krajowy, I – wł.,
serwisowany


36.900 zł

31.900 zł

MITSUBISHI ASX
1.8 DiD, rok prod. 2014,
4x4, krajowy, I – wł.,
F. VAT

RENAULT CLIO III
1.5 DCi, rok prod. 2013,
krajowy, I – wł., F. VAT

59.900 zł
NISSAN QASHQAI 1.5
D, rok prod. 2013,
krajowy, I – wł., serwis.,
F. VAT
49.900 zł
OPEL ASTRA II 1.4 E,
2006, krajowy, I – wł.

10.900 zł



18.900 zł

RENAULT MEGANE III
1.5 DCi, rok prod. 2014,
I – wł., serwis. ASO



10.900 zł

TOYOTA YARIS 1.4 D,
rok prod. 2005



8.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E,
rok prod. 2012-13, 3 szt.,
krajowe, I – wł, serwis.,
F. VAT, c. zamek, el.
szyby, ABS, klimatyzacja
 26.900 - 27.900 zł

n
n

n

n
n
n
n

VW GOLF VI 1.4 E,
rok prod. 2010, 5 drzwi

n



n

33.700 zł

29.900 zł

RENAULT SCENIC III
1.5 CDI, rok prod. 2009,
navi, po wymianie
rozrządu

19.900 zł

VW PASSAT 1.6 TDi,
rok prod. 2014, krajowy,
I – wł., serwis., F. VAT



n

n



49.800 zł

n
n
n

AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014,
118.000 zł
quattro	
51.900 zł
BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012 
CHRYSLER VOYAGER 2.5 D,
17.500 zł
rok prod. 2008 
CITROEN C5 2.2 D,
2.800 zł
rok prod. 2002 
FIAT BRAVO 1.4 E + GAZ,
2.900 zł
rok prod. 1998
FIAT PANDA 1.1 E,
8.900 zł
rok prod. 2006, krajowy
FORD FIESTA 1.4 TDCI,
8.400 zł
rok prod. 2006
FORD FOCUS 1.6 D, sedan,
rok prod. 2013, krajowy, I – wł.,
30.900 zł
serwisowany, F. VAT
FORD FOCUS 1.6 E,
10.900 zł
rok prod. 2005, krajowy
HYUNDAI i30 1.4 CRDi,
rok prod. 2013, krajowy, I – wł,
33.900 zł
serwis., gwar. produc.
HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2007,
25.700 zł
automat 
JAGUAR XF 3.0 E,
91.800 zł
rok prod. 2013
12.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2004
MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,
25.900 zł
rok prod. 2007 
MERCEDES C200 2.0 D,
9.800 zł
rok prod. 2000 
MERCEDES E270
17.800 zł
rok prod. 2002, automat, skóra 
NISSAN PRIMERA 2.2 D,
8.800 zł
rok prod. 2002
OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2015,
36.900 zł
sedan
OPEL ASTRA 1.9 D,
14.800 zł
rok prod. 2006
OPEL CORSA D 1.3 D,
rok prod. 2008, krajowy, 1 – wł.,
6.800 zł
serwisowany
OPEL INSIGNIA 1.8 E,
rok prod. 2015, krajowy, I – wł.,
49.900 zł
f-ra VAT
OPEL VECTRA 1.9 D,
16.900 zł
rok prod. 2007
RENAULT CLIO 1.5 D,
rok prod. 2015, krajowy, I –wł.,
28.900 zł
serwisowany, F-ra VAT
RENAULT MEGANE 1.6 E,
rok prod. 2011, nawigacja,
26.700 zł
tempomat
SEAT CORDOBA 1.2 E,
8.900 zł
rok prod. 2003, krajowy 
SKODA FABIA 1.2 E,
6.800 zł
zakup 2008
SKODA FABIA 1.2 E,
rok prod. 2005, krajowy, II właściciel 8.400 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 E,
3.900 zł
rok prod. 1999
SKODA OCTAVIA 1.9 D,
rok prod. 2004 – 06, krajowy
od 10.800 do 12.600 zł

TOYOTA AURIS 2.0 D,
19.900 zł
rok prod. 2008
VOLVO S60 2.0 E,
29.900 zł
rok prod. 2008
VW GOLF 1.4 TSi,
29.900 zł
rok prod. 2009
VW PASSAT 1.6 E,
10.900 zł
rok prod. 2003, klimatronic
VW JETTA 2.0 E,
58.900 zł
rok prod. 2015

SPORT
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Licealiada Młodzieży Szkolnej

Mistrzostwa województwa śląskiego w pływaniu
dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych

Szkolny Związek Sportowy
Zarząd Miejski w Częstochowie zorganizował kolejną imprezę w ramach współzawodnictwa na najbardziej usportowioną szkołę w roku szkolnym
2017/18. Tym razem były to
zawody w ramach finału wojewódzkiego w pływaniu dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych.

Mistrzostwa zorganizowano
na nowej pływalni Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
IV LO Sienkiewicza.   Do zawodów zgłosiło się 9 zespołów żeńskich i 9 zespołów męskich.
Dodajmy, że rywalizacja ta w
ubiegłym roku wprowadzona została do ogólnopolskiego kalendarza imprez (tym samym obejmuje swym zasięgiem całą Polskę).
Od tego roku są to zawody
drużynowe. Drużyna składa się
z 8 dziewcząt i 8 chłopców.
Zawodnicy startują w 4 stylach pływackich   – dowolnym,

grzbietowym, klasycznym, motylkowym oraz w sztafecie 8 x
50.
Zawody   zorganizowano bardzo sprawnie. W skład obsady
sędziowskiej wchodzili ratownicy i działacze UKS Atut. Sędzią
głównym zawodów był Maciej
Binkowski, nad całością czuwał
Sławomir Wąsowicz, obsługą
aparatury obliczającej wyniki
poszczególnych serii kierowała
Ania Lewandowska – UKS Atut
Częstochowa. Dzięki   temu komunikat końcowy zawodów był
ogłoszony 5 minut po zakończeniu zawodów.
Trzy najlepsze drużyny zarówno w kategorii dziewcząt, jak
i chłopców z rąk prezesa Szkolnego Związku Sportowego Kazimierza Siciaka otrzymały puchary, a 6 pierwszych drużyn
dyplomy.
Zespoły, które zajęły pierwsze
miejsca, awansowały do finału
wojewódzkiego, który odbędzie
się w Dąbrowie Górniczej.   
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Wyniki drużynowe pływania
– szkoły licealne
Dziewczęta			
Chłopcy
I miejsce – IV LO Sienkiewicza
139 pkt I miejsce – T Z N		
153 pkt
II miejsce – IX LO Norwida
118 II miejsce – IV LO Sienkiewicza	 141
III miejsce – ZSTiO Żeromskiego
105 III miejsce – II LO Traugutt	
130
IV miejsce – VII LO Koperenik
103 IV miejsce – ZS Kochanowskiego 
121
V miejsce – II LO Traugutt
75 V miejsce – IX LO Norwida	
112
VI miejsce – III LO Biegański
64 VI miejsce – ZSTiO Żeromskiego 
63
VII miejsce – V LO Mickiewicza
49 VII miejsce – VII LO Kopernika	 53
VIII miejsce – T Z N 37VIII miejsce – V LO Mickiewicza 
48
IX miejsce – I LO Społeczne
17 IX miejsce – I LO Społeczne	
5
Wyniki indywidualne na poszczególnych dystansach
DZIEWCZĘTA
50 m stylem grzbietowym		
100 m stylem grzbietowym
1. Marszałek Julia – LO Biegański		 1. Nowakowska Magdalena – Sienkiewicz
2. Brol Anna – T Z N			 2. Lizurej Katarzyna – LO Traugutt
3. Jaros Alicja – LO Kopernik		 3. Kotala Marta – ZSTiO Żeromski
50 m stylem klasycznym 		
100m stylem klasycznym
1.Sikora Magdalena – LO Biegański		 1.Szymonik Sylwia – LO Kopernik
2. Pulcer Zofia – LO Traugutt		 2. Błaszczykiewicz Kaja – LO Traugutt
3. Rajek Kaja – LO Mickiewicz		 3. Torbus Wiktoria – ZSTiO Żeromski
50 m stylem dowolnym			
100 m stylem dowolnym
1. Ślusarczyk Oliwia – LO Społeczne		 1. Królak Natalia – LO Biegański
2. Galińska Agnieszka – LO Traugutt		 2. Grabara Maja – LO Traugutt
3. Kulbat Agata – ZSTiOŻeromski		 3. Lis Katarzyna – IX LO Norwid
50 m stylem motylkowym 			
50 m stylem motylkowym
1. Matyl Karolina – LO Sienkiewicz		 1. Drożdzyńska Dominika – ZSTiO Żeromski
2. Nowak Aleksandra – LO Sienkiewicz		 2. Bojanowicz Dorota – LO Norwid
3. Owczarek Julia – V LO Mickiewicz		 3. Szwejda Magdalena – LO Mickiewicz
Sztafeta 8 x 50 stylem dowolnym dziewcząt
I miejsce – LO Sienkiewicz
II miejsce – LO Kopernik
III miejsce – ZSTiO Żeromskiego
IV miejsce – LO Norwida
Wyniki chłopców
50 m stylem dowolnym			
100 m stylem dowolnym
1. Nieszporski Jakub – LO Sienkiewicz		 1. Balcewicz Maciej – TZN
2. Soborak Dominik – T Z N		 2. Makuch Krystian – ZS Kochanowskiego
3. Suwezda Mikołaj – ZSTiO Żeromski		 3. Gwiazdowicz Krzysztof – LO Traugutt
50 m stylem grzbietowym			
100 m stylem grzbietowym
1. Jędryka Szymon – LO Sienkiewicz		 1. Stolarski Seweryn – LO Traugutt
2. Matuszczyk Andrzej – LO Norwid		 2. Skowera Jakub – T Z N
3. Zębik Oskar – ZS Kochanowskiego		 3. Beśka Dominik – LO Sienkiewicz
50 m stylem klasycznym			
100 m stylem klasycznym
1. Chudy Dominik –LO Sienkiewicz		 1. Spadło Piotr – LO Kopernik
2. Dobrzyński Paweł – T Z N		 2. Majewski Adam – Kochanowski
3. Pikiel Robert – ZS Kochanowski		 3. Konopka Jan – Sienkiewicz
50 m stylem motylkowym			
50 m stylem motylkowym
1.Olejniczak Patryk – T Z N		 1. Haładus Dominik – LO Traugutt
2. Wierciński Kacper – T Z N		 2. Grzybek Michał – LO Traugutt
3. Flis Damian – Kochanowski 		 3. Staszczyk Karol – LO Norwida
Sztafeta 8 x 50 m stylem dowolnym
I miejsce – T Z N
II miejsce – LO Sienkiewicz
III miejsce – LO Traugutt
IV miejsce – ZS Kochanowskiego
V miejsce – IX LO Norwida
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Siatkówka

Piłka nożna

Zachara wraca do Rakowa Norwid i AZS kończą
Częstochowianin i były
wychowanek Rakowa Mateusz Zachara znów będzie reprezentował barwy klubu z
Limanowskiego.
– Powrót „Zakiego” to na
pewno hit transferowy w Nice
1 Lidze. Bardzo się cieszymy,
że pozyskaliśmy, nie tylko wychowanka Rakowa, ale przede
wszystkim świetnego piłkarza,
który wniesie do zespołu dużo
jakości – mówi prezes Rakowa
Janusz Żyła.
27-letni napastnik ostatni
raz w Rakowie zagrał w rundzie jesiennej sezonu 2010/11.
Potem przeszedł do Górnika
Zabrze, a po półrocznym pobycie w klubie z ekstraklasy został wypożyczony do pierwszoligowego GKS-u Katowice. Na-

stępnie wrócił do Zabrza, gdzie
spędził jeszcze dwa i pół roku.
W sezonie 2012/13    miał na
swoim koncie 13 spotkań i jednego gola - w kolejnych rozgrywkach 31 meczów oraz 11
bramek. W rundzie jesiennej,
która okazała się ostatnią w
barwach Górnika Zabrze, zaliczył18 występów i strzelił 8 goli. W międzyczasie Zachara był
też powołany do reprezentacji
Polski. Zagrał w pojedynkach
towarzyskich z Norwegią i Mołdawią.
Częstochowianin grał później w lidze chińskiej w zespole
Henan Jianye, w barwach którego wystąpił w 24 meczach i
zapisał na swoim koncie 4
bramki. Po pobycie w Azji wrócił do Polski, gdzie związał się z
krakowską Wisłą. W koszulce

z Białą Gwiazdą wystąpił w 27
spotkaniach i zdobył 4 gole.
Zanim wrócił do Rakowa próbował jeszcze swoich sił w portugalskiej ekstraklasie w klubie   CD Tondela. 14 listopada
rozwiązał za porozumieniem
kontrakt z tym zespołem.
– Na pewno, kiedy pojawiła
się oferta z Rakowa, to zacząłem ją rozważać i poważnie
analizować. Wizja i plany, jakie przedstawił prezes Klubu,
przekonały mnie do powrotu
na Limanowskiego. Cały czas
śledziłem wyniki drużyny. Jesienią spisywała się bardzo dobrze, co pokazuje tabela. Chłopaki grają poukładaną i fajną
piłkę, co było dodatkowym
atutem, który decydował o moim transferze – twierdzi Zachara.
KR

pierwszą rundę
na zapleczu PlusLigi

W najbliższy weekend częstochowskie drużyny siatkarskie rozegrają ostatnie
mecze pierwszej rundy na
zapleczu PlusLigi. Exact
Systems Norwid podejmie
w piątek, 1 grudnia KPS Siedlce, a dzień później AZS
Częstochowa zagra na wyjeździe z Olimpią Sulęcin.
Siatkarzy częstochowskiego
Norwida czeka trudny pojedynek. W ostatniej kolejce KPS Siedlce, który obecnie zajmuje piąte
miejsce w tabeli, pokonał u siebie w tie-breaku lidera Krispol
Września. Z siedlczanami grał

już natomiast AZS, który wygrał
na wyjeździe 3:1.
W sobotę podopieczni Krzysztofa Stelmacha powinni dopisać
kolejne punkty. Ich rywalem będzie przedostatnia Olimpia Sulęcin, która po 10. kolejkach ma
tylko dwa punkty. Akademicy będą faworytem tego meczu. Każdy
inny wynik niż ich zwycięstwo będzie sporą niespodzianką.
Piątkowy mecz Norwida rozpocznie się o godz. 19 w hali sportowej przy ul. Jasnogórskiej. Wyjazdowe spotkanie AZS-u zaplanowano na sobotę na godz. 17.
KR
zdj. MK
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Hali Sportowej Częstochowa

Kuba Błaszczykowski zagra Robert Parzęczewski
będzie walczył
ze swoimi gośćmi
o pas mistrza Europy?

29 grudnia w Hali Sportowej
Częstochowa po raz drugi odbędzie się „Świąteczne Granie
z Kubą” z udziałem wielu znanych sportowców, artystów
i dziennikarzy. Organizatorem
imprezy jest Fundacja Ludzki
Gest Jakub Błaszczykowski.

– Dziękujemy prezydentowi
i całemu miastu, że możemy
współpracować i ponownie zorganizować tę imprezę w Częstochowie – mówi Dawid Błaszczykowski, członek zarządu Fundacji Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski.    – Duże zainteresowanie pierwszą edycją tego wydarzenia zainspirowało nas do tego, żeby zrobić to po raz kolejny.
W czasie charytatywnego wieczoru rozegrany zostanie turniej
piłki nożnej o Puchar Prezydenta
Miasta Częstochowy, w którym
poza Kubą Błaszczykowskim zagrają także m.in.: Jerzy Brzęczek, Kamil Wilczek, Marcin Wasilewski czy Dariusz Dudka,
sportowcy uprawiający inne dyscypliny – Piotr Gacek, Artur
Siódmiak, Paweł Zagumny,
Grzegorz Proksa, a także artyści
i dziennikarze – Paweł Mała-

szyński, Szymon Majewski, Ireneusz Bieleninik, Łukasz Golec
czy Andrzej Twarowski. Druga
odsłona to koncert uznanych artystów polskiej sceny hiphopowej. Zagrają m.in.: Eldo,
O.S.T.R., KAEN, Kali.
– Bardzo się cieszę, że będziemy mieć okazję gościć już drugą
edycję „Świątecznego Grania
z Kubą”. W zeszłym roku było to
wspaniałe wydarzenie sportowe.
Częstochowę odwiedziło wtedy
wielu znanych piłkarzy, mieszkańcy mieli okazję spotkać się
z nimi, wziąć autografy i zobaczyć jak grają – mówi prezydent
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Kuba Błaszczykowski
nie tylko odniósł wielkie sukcesy, ale też dba o osoby, które są
utalentowane, ale wiedzie im się
trochę gorzej. Dlatego Fundacja
Ludzki Gest organizuje tego typu
przedsięwzięcia. Na pewno i tym
razem zobaczymy duże serce
Kuby, a impreza dostarczy nam
wiele pozytywnych wrażeń.
Specjalnie dla uczestników
koncertów częstochowskie MPK
wydłuży oraz wzmocni komunikację miejską, aby zapewnić widzom bezpieczny i wygodny po-

wrót do domów. Podczas turnieju i koncertów uczestnikom oraz
widzom pomagać będą wolontariusze ze Stowarzyszenia Aktywna Częstochowa.
Bilety-cegiełki na tegoroczne
„Świąteczne Granie z Kubą” od
środy, 29 listopada można kupić
w Hali Sportowej Częstochowa
oraz w częstochowskich lokalach: Pub Stacherczak, Cosmo,
Paradoks, Vita Da La Rey. Dostępne będą także przez internet,
dokonując przelewu na konto
Fundacji „Ludzki Gest” nr: 43
1750 0012 0000 0000 2862
7424. W tytule przelewu należy  
podać imię i nazwisko osoby,
która będzie odbierała cegiełki
w dniu imprezy, numer telefonu,
liczbę zamówionych biletów-cegiełek oraz dopisek CEGIEŁKI
NA ŚWIĄTECZNE GRANIE. Wejściówki kupione przez internet
będzie można odebrać w dniu
koncertu po okazaniu potwierdzenia przelewu.
Całkowity dochód z biletówcegiełek na wydarzenie przekazany zostanie na potrzeby podopiecznych Fundacji „Ludzki
Gest”, której głównym celem
jest pomoc chorym dzieciom  
poprzez finansowanie leczenia,
zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych środków potrzebnych w ich trudnej sytuacji zdrowotnej. Fundacja pomaga także w realizacji marzeń
dzieci i młodzieży będących
w trudnej sytuacji materialnej
i ma na swoim koncie wsparcie
wielu osób, którym pomogła
rozwinąć swoje pasje i zainteresowania.   

Cegiełki kosztują 30 zł. Istnieje
możliwość zakupu biletów na
sam koncert. Więcej informacji
można znaleźć na:https://
www.facebook.com/FundacjaLudzkiGest.
Początek imprezy o godz. 17.
KR, zdj. kg
Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

W przyszłym roku częstochowski bokser Robert Parzęczewski może powalczyć o pas
prestiżowej federacji. - Może
na początek o mistrzostwo
Europy - zastanawia się jego
promotor Mariusz Grabowski,
szef Tymex Boxing Promotion.
Podczas gali „Noc Wojowników” w Hali Sportowej Częstochowa, której głównym wydarzeniem była walka Tomasza Adamka z Fredem Kassim, Parzęczewski już w trzeciej rundzie zastopował doświadczonego zawodnika z Tanzanii, Saidiego Mbelwę.
Rywal nie był wymagający, ale
częstochowianin w poprzednim
swoim pojedynku doznał poważnej kontuzji i nie miał zbyt wiele

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl

czasu na przygotowania.
– Mogłem przećwiczyć kilka
akcji, zmianę kątów, rytmu ciosów, złapać coś na szczękę,
skontrować – podsumował swoje osiemnaste zwycięstwo w zawodowym boksie Parzęczewski.
Częstochowianin jest obecnie
dwunasty w rankingu WBO wagi półciężkiej. – Współpracuję
z nim od 3,5 roku, od samego
początku miał on duże ambicje
na osiągnięcie sukcesów – twierdzi Grabowski. – Widzimy jego
wytrwałość i dążenie do marzeń,
to wszystko się potwierdza, a co
istotne ma także wielu kibiców.
Świetnie, że w tym roku został
młodzieżowym mistrzem świata
WBO, będziemy chcieli dalej iść
tą drogą.
KR

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 533 302 778

reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon Redakcja – 533 302 888

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049
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P RO G R A M T V – P I Ą T E K 1 G RU D N I A 2 0 1 7 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; serial TVP
09:10 Zakochaj się w
Polsce; magazyn
09:40 Rodzinny ekspres;
magazyn
10:10 Dr Quinn; seria II,;
odc. 1/27 (19) ; serial
obyczajowy; USA (1993)
11:05 Downton Abbey; odc.
2/8; serial obyczajowy;
Wielka Brytania (2015)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Nowoczesność w
rolnictwie – Jak
zatrzymać wodę w
rolnictwie; cykl reportaży
12:50 Natura w Jedynce –
24 godziny na Tasmanii,
wyspie diabelskiej; serial
dokumentalny; USA
(2015)
14:00 Elif; odc. 146; serial;
Turcja (2014)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Losowanie Rosja
2018 - studio
15:55 Losowanie Rosja
2018
17:00 Teleexpress
17:10 Losowanie Rosja
2018 - studio
18:20 Jaka to melodia?
18:55 Klan; odc. 3214;
telenowela TVP

TVP2
05:55 Rodzinka.pl; odc. 191
„Giełda wspomnień”
sezon 9; serial komediowy
TVP
06:30 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat; reportaż
07:05 M jak miłość; odc.
177; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama kraj
11:10 Barwy szczęścia; odc.
1752; serial obyczajowy
TVP
11:45 Postaw na milion
(powtórka); teleturniej
12:45 Tylko z Tobą; odc 35;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:45 Na sygnale; odc. 91
„Diagnoza”; serial
fabularyzowany TVP
14:15 Program religijny
14:50 Film dokumentalny
15:15 Na dobre i na złe - 18
lat!; odc. 11; felieton
15:30 Janosik; odc. 9/13 Pobór; serial TVP
16:30 Koło fortuny;
teleturniej
17:05 Nadzieja i miłość;
odc. 65; serial
obyczajowy; Turcja (2013)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia; odc.
1752; serial TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1753; serial TVP
20:40 O mnie się nie martw;
s. VII; odc. 13/13; serial
komediowy TVP
21:40 Rodzinka.pl; odc. 222
sezon 11; serial
komediowy TVP

POLSAT

5:00 Disco gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (567);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(780); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(781); serial fabularnodokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie (74); serial
paradokumentalny
poświęcony niezwykłym
wydarzeniom, które stały
się udziałem zwykłych
ludzi
11:00 Dlaczego ja? (561);
serial paradokumentalny
12:00 Pielęgniarki (294);
serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (695);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2580); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (741);
serial paradokumentalny.
Żaneta zastaje swoją
matkę Dorotę
poturbowaną.
Powiadomione zostają
policja i pogotowie.
Dziewczyna dowiaduje się,
że ojciec pobił jej mamę...
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (65);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (53); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2581); serial obyczajowy
18:40 Podziękuj
niedocenionym (1); cykl
reportaży
18:50 Wydarzenia; magazyn
19:30 Wiadomości
informacyjny
20:00 Sport
19:20 Sport
20:10 Pogoda
22:10 Pod wspólnym
19:25 Pogoda
20:25 The Wall. Wygraj
niebem; odc. 11 Para 19:30 Świat według
marzenia; teleturniej
Kiepskich (427); serial
psychologia; serial
21:20 Weekendowy Hit
komediowy. Ciąg dalszy
komediowy TVP
Jedynki – Czyngis Chan; 22:45 Dług; dramat; USA,
perypetii Ferdynanda
film kostiumowy; USA
Kiepskiego, jego rodziny
Wielka Brytania, Węgry
(1965)
i sąsiadów. Ferdynand
(2010); reż.:John Madden;
23:40 Sześć tygodni grozy;
i Halina będą obchodzić
wyk.:Helen Mirren, Sam
m.in. czterdziestą rocznicę
cz. 1/2; film akcji; Niemcy
Worthington, Jessica
ślubu.
(2006); reż.:Hansjörg
Chastain, Tom Wilkinson,
20:05 Miss Supranational
Thurn; wyk.:Jan Sosniok,
Ciaran Hinds
2017; widowisko
Ellenie Salvo Gonzales, Idil
23:05 Tropiciel; film
Üner
przygodowy, Kanada/USA
01:25 James Bond w
2007. Wychowany przez
Jedynce – Zabójczy
Indian wiking musi stanąć
widok; film sensacyjny;
w ich obronie przeciwko
Wielka Brytania, USA
swoim pobratymcom.
(1985); reż.:John Glen;
00:50 Wybuch; film akcji;
1:15 Nieśmiertelny: Źródło;
wyk.:Roger Moore,
USA (2005); reż.:Anthony
film fantasy, Litwa/Wielka
Christopher Walken
Hickox; wyk.:Eddie Griffin,
Brytania/USA 2007
Nick Andrews, Eddie
3:30 Tajemnice losu;
Driscoll
program rozrywkowy
02:30 Film fabularny
emitowany na żywo,
04:15 Grupa specjalna
w którym wróżki udzielają
porad widzom
„Kryzys”; odc. 7/10;
dzwoniącym do studia
serial; Japonia (2017)

TVN
05:10 Uwaga! (5147) program
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
13 (3/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku –
Wegetariański makaron z
ziołami (12/40) program.
08:00 Dzień Dobry TVN
(2136) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (844) program obyczajowy
12:00 Szkoła (496) program
13:00 19 + (197) - program
13:30 Szpital (733) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 5
(11/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (497) program
16:30 19 + (198) - program
17:00 Ukryta prawda (845) program obyczajowy
18:00 Szpital (734) program obyczajowy
19:00 Fakty (7275)
19:35 Sport (7258)
19:45 Pogoda (7255)
19:49 Raport smogowy –
wiem czym oddycham
(18/48) - informacje;
19:50 Uwaga! (5148) program.
20:00 Piraci z Karaibów:
Klątwa czarnej perły film przygodowy, USA
2003. Po morzach
otaczających wyspy
Karaibskie grasuje piracki
okręt Czarna Perła. Jest
on owiany straszną
legendą mówiąca, że z
miast zaatakowanych
przez Perłę nikomu nie
udało się ujść z życiem.
Perła uderza na Port Royal
i między innymi porywa
córkę gubernatora,
Elizabeth…
23:05 Listopadowy człowiek
- film sensacyjny, USA/
Wielka Brytania 2014
01:25 Kuba Wojewódzki 12
(13) - talk show. Król TVN
powraca w świetnej
formie, z językiem ciętym
jak brzytwa, garścią
autorskich złotych myśli
oraz sypiącymi się z
rękawa dowcipami…
02:25 Revolution II (6/22) serial S-F, USA. Monore
grozi karą śmierci, a Miles
zastanawia się nad
konsekwencjami swojego
postępowania. Podczas
gdy Charlie, Rachel i Gene
poddają w wątpliwość
szczerą lojalność Monroe
…
03:20 Uwaga! (5148) program.
03:40 Moc Magii (327/355) program
05:00 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 24
08:00 JAG - Wojskowe Biuro
Śledcze; serial fabularny,
USA 1998
09:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2003
10:00 Napisała: Morderstwo;
serial fabularny, USA 1993
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
11:50 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 13
12:45 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 17
13:40 Zbuntowany anioł;
telenowela, Argentyna
1998; odc. 270
14:45 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 22
15:45 Lekarze na start;
Polska; odc. 11
16:35 Lekarze na start;
Polska; odc. 12
17:15 Agenci NCIS; serial
serial fabularny; odc. 1
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 28
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska 2017;
odc. 29
19:30 Gwiazdy lombardu;
factual, USA 2014
20:00 Quest; akcja, Kanada,
USA 1996. Chris Dubois
(Jean-Claude Van
Damme) to uliczny
przestępca notorycznie
tropiony przez policję,
który nie może znaleźć dla
siebie spokojnego azylu w
slumsach Nowego Jorku.
Wyrusza więc w pełną
przygód i
niebezpieczeństw podróż
do tajemniczego Lost
City…
22:00 Pod przykryciem;
akcja, USA 2013. Agent
Maxwell (Dolph Lundgren)
kieruje operacją, mającą
na celu wyeliminowanie
meksykańskich handlarzy
kokainą z ulic Los
Angeles…
00:00 Bez przebaczenia;
akcja, USA 1992. Dwóch
emerytowanych
rewolwerowców chwyta
za broń, na zlecenie
skrzywdzonych przez
kowbojów prostytutek…
02:30 Ale numer!; Polska
03:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:25 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:50 Na jedwabnym szlaku;
04:20 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
05:10 Twój Puls; serial
fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:35 Ja to mam szczęście!;
odc. 21; serial TVP
06:10 Czterdziestolatek; odc.
13/21 - Kozioł ofiarny,
czyli rotacja; serial TVP
07:05 Na sygnale; odc. 87
„Wyścig z czasem”; serial
fabularyzowany TVP
07:35 Na sygnale; odc. 88
„Godzina W”; serial
fabularyzowany TVP
08:15 M jak miłość; odc.
686; serial TVP
09:10 Na dobre i na złe; odc.
687; serial TVP
10:05 Rodzinka.pl; odc. 171
„Manipulować ale z
uwagą” sezon 8; serial
komediowy TVP
10:40 Rodzinka.pl; odc. 172
„Chłopaki kontra
dziewczyny” sezon 8;
serial komediowy TVP
11:15 Ranczo; odc. 98 Zbrodnia to niesłychana,
pani zabija pana; serial
obyczajowy TVP
12:20 Ranczo; odc. 99 - Los
pogorzelca; serial
obyczajowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; odc.
76 - Jacek; serial
kryminalny TVP
14:15 Ojciec Mateusz; odc.
77 - Kolekcjoner; serial
kryminalny TVP
15:10 Na dobre i na złe; odc.
628 - Czyje na wierzchu;
serial TVP
16:10 Na sygnale; odc. 88
„Godzina W”; serial
fabularyzowany TVP
16:40 Ranczo; odc. 100 - W
blasku fleszy; serial
obyczajowy TVP
17:40 Ranczo; odc. 101 Grecy i Bułgarzy; serial
obyczajowy TVP
18:40 Rodzinka.pl; odc. 173
„Czysto, czyściej,
czyściuteńko” sezon 8;
serial komediowy TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
78 - Wyjazd; serial
kryminalny TVP
20:15 Wspaniałe stulecie;
odc. 205; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:20 Ranczo; odc. 102 Jedźmy, nikt nie woła;
serial obyczajowy TVP
22:20 Ranczo; odc. 103;
serial obyczajowy TVP
23:25 Ojciec Mateusz; odc.
79; serial kryminalny TVP
00:20 Ojciec Mateusz; odc.
238; serial TVP
01:15 Krew z krwi 2; odc.
2/10; serial TVP
02:20 Krew z krwi 2; odc.
3/10; serial TVP
03:25 Czterdziestolatek; odc.
13/21; serial TVP
04:15 M jak miłość; odc.
686; serial TVP
05:05 Rodzinka.pl; odc. 171
„Manipulować ale z
uwagą”; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:20 Familiada; odc. 2338
05:55 Okrasa łamie przepisy
– Świeże mazurskie ryby
06:30 OPPA 2000 – Gdzie
jest Dzidek (1)
07:35 Jeden z dziesięciu;
3/99; teleturniej
08:15 Kabaretowy Klub
Dwójki – (54) - Co z tą
Rosją?
09:10 Koło fortuny; odc. 65
ed. 3; teleturniej
09:45 Kierunek Kabaret –
Wielka uczta; /33/
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /68/ - „Tyle
wdzięku” - Danuta Rinn
11:05 Kabaretożercy (10);
teleturniej
12:10 Życie to Kabaret –
Kabaretowa Scena
Dwójki przedstawia Kabaretowa Scena Dwójki
- Historia świata w/g
Kabaretu Moralnego
Niepokoju (1-2)
14:10 Familiada; odc. 2338;
teleturniej
14:40 Kabaretowa Mapa
Polski – IX Mazurska Noc
Kabaretowa 2007
„Dwójki, pary, duety”
(bis 1); widowisko
rozrywkowe
15:45 Kabaretowa Mapa
Polski – IX Mazurska Noc
Kabaretowa 2007
„Dwójki, pary, duety”
(bis 2); widowisko
rozrywkowe
16:50 Kabaretowa Mapa
Polski – IX Mazurska Noc
Kabaretowa 2007
„Dwójki, pary, duety”
(bis 3); widowisko
rozrywkowe
17:50 Okrasa łamie przepisy
– Kaczka z octem i
musztardą; magazyn
kulinarny
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - Peru.
Amazonia, 1973 cz 2 (50);
cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 11 Chorwacja
(46) Nad Dunajem
19:35 Humor w odcinkach –
Święta wojna (281); serial
komediowy TVP
20:15 Kabaretożercy (11);
teleturniej
21:15 Postaw na milion;
odc. 156; teleturniej
22:15 Pierwsza randka (12)
23:20 Dzięki Bogu już
weekend (6)
00:20 Koło fortuny; odc. 64
ed. 3; teleturniej
01:00 Kabaretowa Mapa
Polski – Płocka Noc
Kabaretowa (bis 1-2)
03:05 Kabaretowa Mapa
Polski – Opolskie
Kabaretony - Opole 2010
- Kabaretowa liga TVP; /1/
04:10 Rozrywka Retro –
Wiem, że jesteś lwem;
koncert

TVN7
05:15 Ukryta prawda (86) program obyczajowy
06:20 Szpital (203) program obyczajowy.
Karetka przywozi do
szpitala 70-letnią Wandę
Bujak, która zemdlała w
mieszkaniu…
07:15 Sąd rodzinny (136) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów
(21) - serial S-F, USA
09:10 Brzydula (173/180) serial obyczajowy. Marek
nie może pogodzić się z
odejściem Uli. Jedzie nad
Wisłę w miejsce, gdzie był
na randce z Ulą. Nie wie,
że ona też się tam
wybiera…
09:45 Brzydula (174/180) serial obyczajowy. Jasiek
nie chce iść na ustną
maturę z polskiego. Boli
go to, że spotka się tam z
Kingą…
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (478) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (137) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (377) program sądowy
14:55 Szpital (204) program obyczajowy
15:55 Druga szansa 2 (8/13)
- serial
16:55 Zaklinaczka duchów
(22) - serial S-F, USA
17:55 Brzydula (175/180) serial obyczajowy
18:30 Brzydula (176/180) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (479) program obyczajowy
20:00 Piramida strachu film przygodowy, USA
1985. Jak by to było,
gdyby Sherlock Holmes i
dr Watson spotkali się w
wieku szkolnym? Kiedy
plaga zagadkowych
morderstw spada na
Londyn, młody Holmes i
jego świeżo poznany
przyjaciel Watson
bezwiednie stają na progu
mrocznej tajemnicy…
22:20 Poszukiwany - film
sensacyjny, USA 1997.
Sierżant James Dunn
walczył w Zatoce Perskiej.
Podczas wojny zabił
skorumpowanego oficera,
za co czeka go teraz kara
śmierci…
01:25 Nie z tego świata
(12/22) - serial, USA.
Gary, utalentowany
nastolatek rzuca zaklęcie,
w wyniku którego
zamienia się ciałami z
Samem…
02:30 Moc Magii (327/355) program
04:40 Druga strona medalu
3 (6/8) - talk show – Anja
Rubik

TVN STYLE
05:15 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (8/14) program lifestylowy
05:55 Nowa Maja w
ogrodzie (40) - magazyn
ogrodniczy
06:25 Akademia ogrodnika
(47/52) - magazyn
ogrodniczy
06:30 Ugotowani 11 (12) program kulinarnorozrywkowy
07:30 Idealna niania 9
(10/12) - program
obyczajowy
08:15 Sekrety chirurgii 3
(7/13) - reality show
09:15 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (4/12) - reality
show
10:00 Sablewskiej sposób
na modę 4 (8/13) program rozrywkowy
10:40 Perfekcyjna Pani
Domu 5 (5/13) - program
11:40 Kuchenne rewolucje 8
(2/15) - program
12:40 Ostre cięcie 4 (12) program
13:25 Kobieta na krańcu
świata 9 (3/9) - program
13:55 W czym do ślubu?
(10) - reality show
14:25 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 4 (5/8) - reality
show
15:10 Dziecięca agresja
(1/3) - dokument
16:10 Beauty ekspert 2
(11/12) - magazyn
16:40 Pani Gadżet 2.0 (1/12)
- magazyn
17:10 Smakuj świat z
Pascalem (1/4) - reality
show kulinarny
17:40 Ugotowani 9 (9/13) program
18:40 36,6 2 (12/13) program
19:40 Kuchenne rewolucje 9
(1/13) - program
20:40 Kraj zaginionych
dzieci - dokument
21:45 Pojedynek na modę
22:30 Życie bez wstydu 4
(10/12) - reality show
23:30 Historie więzienne dokument
00:00 Zapytaj lekarza
00:45 Szukam sponsora dokument
01:45 W roli głównej Radosław Majdan (8) talk show
02:15 W roli głównej Katarzyna Bujakiewicz
(7/8) - talk show
02:40 W roli głównej Magda Schejbal (8) - talk
show
03:05 W roli głównej - Piotr
Cyrwus (5/6) - talk show
03:30 Wiem, co jem 6
(10/16) - magazyn
03:55 Wiem, co jem 6
(4/16) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 3
(11/16) - magazyn
04:45 Wiem, co jem (16) magazyn

TVP SPORT
07:50 Podnoszenie ciężarów
- Mistrzostwa Świata,
Anaheim, USA - 53 kg
kobiet
09:35 Podnoszenie ciężarów
- Mistrzostwa Świata,
Anaheim, USA - 58 kg
kobiet
11:15 PN - FC Barcelona
14:00 Magazyn Piłkarski
FIFA - Rosja 2018;
magazyn
14:35 Piłka nożna Losowanie grup
mistrzostw świata Rosja
2018
18:50 Piłka ręczna kobiet Mistrzostwa Świata:
Niemcy - Kamerun
20:45 Łyżwiarstwo szybkie Puchar Świata - Calgary
dz. 1 - 3 km kobiet
21:30 Łyżwiarstwo szybkie Puchar Świata - Calgary
dz. 1 - 5 km mężczyzn
23:05 Łyżwiarstwo szybkie Puchar Świata - Calgary
dz. 1 - sprint drużynowy
kobiet i mężczyzn
23:55 Sportowy Wieczór
00:25 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 - skróty meczów
01:00 Hokej na lodzie - NHL
2017/18

POLSAT SPORT
7:00 Piłka nożna; Puchar
Włoch; mecz 4. rundy:
Genoa CFC - Crotone
Calcio
9:10 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: Cerrad Czarni
Radom - Jastrzębski
Węgiel
11:20 Piłka nożna; Puchar
Polski; rewanżowy mecz
ćwierćfinałowy: Legia
Warszawa - DrutexBytovia Bytów
13:30 Piłka nożna; Puchar
Włoch; mecz 4. rundy:
Udinese Calcio - Perugia
Calcio
15:40 Piłka nożna; Puchar
Polski; rewanżowy mecz
ćwierćfinałowy: Korona
Kielce - KGHM Zagłębie
Lubin
18:00 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: Asseco Resovia
Rzeszów - ONICO
Warszawa
20:30 Boks; waga ciężka:
Mariusz Wach - Jarrell
Miller
22:30 Boks; 1965 r.; waga
ciężka: Muhammad Ali Sonny Liston
23:00 Boks; waga półciężka:
Siergiej Kowaliow Wiaczesław Szabrański
1:00 Piłka nożna; Polska Armenia
3:00 Cafe Futbol; magazyn
piłkarski

TVP3 KATOWICE
07:01 Kwadrans w ogrodzie
07:15 Ślązaków portret własny
– Renata Bonczar
08:00 Podkarpacki szlak
kulinarny – Jadło
Karpackie w Sanoku
08:05 Wygrać z
przeznaczeniem; film dok.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier OPP
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1004
10:50 Reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:05 Zapiski Łazęgi –
Międzyzdroje 2010 historia
miasta z molem w tle
12:15 Nożem i widelcem; odc.
158; magazyn kulinarny
12:25 Historie szczęśliwe odc.
50; cykl reportaży
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Wygrać z
przeznaczeniem; film dok.
15:15 Mój pies i inne
zwierzaki; magazyn
15:30 Zawsze chciałem być
piłkarzem; film dokum.
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych
miejsc – Leżę i pracuję;
program publicystyczny
17:50 Twarze TV Katowice
18:00 Dojrzalsi; mag. publ.
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Schlesien Journal
20:01 Zasmakuj w
Sienkiewiczu
20:55 POGODA
21:00 Kto to jeszcze pamięta
czyli włamanie do
archiwum TVP
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn
sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Zawsze chciałem być
piłkarzem; film dokum.
00:10 Wygrać z
przeznaczeniem; film dok.
01:20 Sprawa dla reportera
02:05 Zapiski Łazęgi –
Międzyzdroje 2010 historia
miasta z molem w tle
02:20 Nożem i widelcem; odc.
158
02:40 Wygrać z
przeznaczeniem; film dok.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Reportaż
04:50 Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1004;
telenowela TVP
06:20 Reportaż
06:30 Zawsze chciałem być
piłkarzem; film dokum.

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 1
grudnia; felieton
06:55 Historia Polski – Film
dokumentalny
08:00 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (59);
cykl reportaży
08:35 Urok życia – Urok
życia - Zbigniew Wodecki
09:05 Znak Orła; odc. 8;
serial historycznoprzygodowy TVP
09:40 Film dokumentalny
10:45 Wszystkie kolory
świata – Armenia; odc.
19/30; serial dokum.;
Francja (2008)
11:50 Taśmy bezpieki; odc.
28 Wywiad wobec
Watykanu i Jana Pawła II
12:20 Śladami zbrodni i
walki 1944 - 1956 Debata o serii I; cykl
reportaży
12:55 Podróże z historią;
odc. 39; cykl
dokumentalny
13:30 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Archeologia w
diabelskim gnieździe
14:05 Sensacje XX wieku –
Księga szpiegów Powers; cz. 1; cykl
dokumentalny
14:35 Sensacje XX wieku –
Księga szpiegów Powers; cz. 2; cykl
dokumentalny
15:00 Przewodnik
Historyczny Bogusława
Wołoszańskiego - Droga
do Książa; cykl
dokumentalny
15:30 W poszukiwaniu
Joanny d’Arc; film
dokum.; Francja (2007)
16:40 Historia Polski
17:45 Czas honoru; odc. 51;
serial TVP
18:45 IPN
19:15 Sensacje XX wieku –
Sprawa Admirała
Canarisa; cz. 1-2; cykl
dokumentalny
20:25 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV;
magazyn
21:05 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 7/8
(odc. 7/8); film dokum.;
USA (2016)
22:00 Boża podszewka II;
odc. 1/16; serial TVP
23:00 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia taksówkarza
w Kijowie; reportaż
23:35 Ułańska ballada; odc.
4/4; serial kostiumowy;
Rosja (2012)
00:30 Ośmiornica; s. 4; odc.
9/12; serial; Włochy
(1984)
01:35 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (59) Kokosy z kokosów; cykl
reportaży
02:15 Boża podszewka II;
odc. 1/16; serial TVP

P RO G R A M T V – S O B OTA 2 G RU D N I A 2 0 1 7 r.
TVP1
04:00 Galeria; serial
obyczajowy TVP
04:20 Klan; odc. 3210;
telenowela TVP
04:45 Klan; odc. 3211;
telenowela TVP
05:05 Klan; odc. 3212;
telenowela TVP
05:35 Jaka to melodia?
06:05 Sprawa dla reportera
07:00 Naszaarmia.pl;
magazyn
07:30 Rok w ogrodzie
07:50 Rok w ogrodzie extra;
magazyn
08:15 Rio Lobo; western;
USA (1970); reż.:Howard
Hawks
10:15 Ptaki ciernistych
krzewów: Utracone lata;
odc. 3/4; serial
obyczajowy; USA (1996)
11:15 Ptaki ciernistych
krzewów: Utracone lata;
odc. 4/4; serial
obyczajowy; USA (1996)
12:10 Studio Raban
12:45 Fascynujący świat –
Historia
budapesztańskich jaskiń
13:50 Okrasa łamie
przepisy; magazyn
kulinarny
14:30 Dama w czarnym
welonie; odc. 1/12; serial
kostiumowy; Włochy
(2014)
15:35 Skoki Narciarskie - PŚ
w Niżnym Tagile (studio)
16:15 Skoki Narciarskie - PŚ
w Niżnym Tagile (I seria)
17:10 Teleexpress
17:20 Skoki Narciarskie - PŚ
w Niżnym Tagile (II seria)
18:30 Rodzina wie lepiej;
teleturniej
18:55 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Komisarz Alex; serial
kryminalny TVP
21:10 Hit na sobotę –
American Hustle.
Amerykański przekręt;
film sensacyjny; USA
(2013)

TVP2
06:05 Dzika przyroda
Bliskiego i Środkowego
Wschodu 4/5
07:05 M jak miłość; odc.
1332; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Lajk!
11:10 Ukryte skarby; cykl
reportaży
11:45 Barwy szczęścia; odc.
1749; serial obyczajowy
TVP
12:15 Barwy szczęścia; odc.
1750; serial obyczajowy
TVP

12:50 Barwy szczęścia; odc.
1751; serial obyczajowy
TVP
13:20 Podróże z historią;
cykl reportaży
14:00 Familiada
14:40 BYŁO... NIE MINĘŁO EXTRA; magazyn
15:10 Rodzinka.pl; odc. 222
sezon 11; serial
komediowy TVP
15:45 Pierwsza randka
16:45 Na dobre i na złe; odc.
686; serial TVP
17:45 Słowo na niedzielę Niedobre dobro
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Kulisy - Postaw na
milion
19:05 Postaw na milion;
teleturniej
20:05 Program rozrywkowy
21:10 Program rozrywkowy
22:10 Miasto skarbów; odc.
12; serial kryminalny TVP
23:05 Grupa specjalna
„Kryzys”; odc. 7/10;
serial; Japonia (2017)
00:05 Za jakie grzechy,
dobry Boże?; komedia;
Francja (2014);
reż.:Philippe de
Chauveron; wyk.:Christian
Clavier, Chantal Lauby,
Ary Abittan, Medi Sadoun,
Frédéric Chau, Noom
Diawara, Frédérique Bel,
Julia Piaton, Emilie Caen,
Elodie Fontan

23:30 Pierwszy raz; komedia;
USA (2009)

02:00 Dług; dramat; USA,
Wielka Brytania, Węgry
(2010)
01:10 Czyngis Chan; film
kostiumowy; USA (1965)
03:25 Dama w czarnym
welonie; odc. 1/12; serial
kostiumowy; Włochy
(2014)

POLSAT
5:00 Disco gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
7:40 My3 (7); program dla
dzieci
8:10 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (17); serial
animowany
8:40 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (32); serial
animowany
9:10 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (33); serial
animowany
9:40 Przygody Kota w
Butach (28); serial
animowany. Rudowłosy
wojownik i miłośnik mleka
odwiedza San Lorenzo.
Wraz z przybyciem
nieustraszonego kocura
życie mieszkańców miasta
zmienia się diametralnie...
10:05 Ewa gotuje (319);
magazyn kulinarny
10:40 I kto to mówi!;
komedia, USA 1989
12:40 Czarownica; komedia
romantyczna, USA 2005
14:50 22. Rybnicka Jesień
Kabaretowa - Ryjek 2017;
program rozrywkowy.
Koncert galowy
poprowadzą Bartosz
Demczuk i Robert
Korólczyk. Wystąpią
najlepsze formacje
walczące o Złote Koryto...
17:45 Chłopaki do wzięcia
(123); serial dokumentalny
18:15 Chłopaki do wzięcia
(124); serial dokumentalny
18:40 Podziękuj
niedocenionym (2); cykl
reportaży
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (428); serial
komediowy. Ciąg dalszy
perypetii Ferdynanda
Kiepskiego, jego rodziny i
sąsiadów. Ferdynand i
Halina będą obchodzić
m.in. czterdziestą rocznicę
ślubu.
20:05 Mister Supranational
2017; widowisko
23:00 Sporty walki; Gala
Babilon MMA 2 w
Legionowie; walka:
Szymon Kołecki - Kamil
Bazelak
0:40 Sinister; horror, Wielka
Brytania/USA 2012. W
przeklętym domu kolejni
lokatorzy giną w
męczarniach. Nowy
właściciel chce przerwać
tę potworną serię.
3:05 Ameryka marzeń (12);
serial paradokumentalny
4:05 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo

TVN
05:15 Uwaga! (5148) program.
05:35 Mango - Telezakupy
07:50 Spotkanie ze smakiem
2 - inne;
08:00 Dzień Dobry TVN
(1030) - magazyn;
11:00 Na Wspólnej Omnibus
15 (658) - serial
obyczajowy;
12:50 Mali Giganci 3 (4/8) program
14:45 MasterChef 6 (12/14)
- program rozrywkowy
16:20 Kobieta na krańcu
świata 9 (4/9) - program.
Zaledwie 30 km od Santa
Cruz, jednego z
największych i najbardziej
zaludnionych miast w
Boliwii, Martyna
doświadczyła swoistej
podróży… w czasie!
16:55 Druga twarz (1/2) program.
17:55 Kulinarne wyzwania
Davida Gaboriaud (1/9) program
18:00 Kuchenne rewolucje
16 (13) - program
kulinarno-rozrywkowy;
19:00 Fakty (7276)
19:25 Sport (7259)
19:35 Pogoda (7256)
19:40 Raport smogowy –
wiem czym oddycham
(19/48) - informacje;
19:45 Uwaga! (5149) program.
20:00 Mam talent 10 (13) program rozrywkowy.
Dziesiąta edycja zaskoczy
jeszcze większą porcją
szaleństwa – będzie
odważnie, zabawnie,
wzruszająco. Widzowie
zobaczą fenomenalne
pokazy solowe, a także
grupowe…
22:20 Szefowie-wrogowie II
- komedia, USA 2014
00:45 Surogaci - film S-F,
USA 2009. Nie tak odległa
wcale przyszłość wydaje
się być niemal idealną.
Bez ryzyka, bez zagrożeń.
Bezpieczni w domach
ludzie do zmagań z
rzeczywistością wysyłają
swoich surogatów humanoidy łączące
wytrzymałość maszyny z
wdziękiem i pięknem
ludzkiego ciała. Sterowane
za pomocą fal mózgowych
przeżywają za nich życie…
02:35 Uwaga! (5149) program.
02:55 Moc Magii (328/355) program
04:15 Nic straconego

TV PULS
06:00 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 12
06:30 Niesamowite!; factual,
Polska 2014; odc. 13
07:00 Taki jest świat; factual;
Polska
07:50 Lekarze na start;
Polska; odc. 46
08:40 Lekarze na start;
Polska; odc. 47
09:15 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 9
10:15 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 10
11:10 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 11
12:05 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 12
13:05 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 13
14:00 El Dorado: świątynia
słońca; przygodowy, Peru,
USA 2010. Marzeniem
archeologa Jacka Wildera
jest znalezienie Eldorado –
legendarnego „złotego
miasta” Inków. Gdy Jack
staje się właścicielem
dziennika z czasów
konkwistadorów, w
którym znajduje się wiele
cennych wskazówek na
temat tego, jak dotrzeć do
miasta, marzenia Jacka
stają się bardziej realne.
16:15 Cziłała z Beverly Hills;
familijny, USA 2012
17:50 Jak ugryźć 10
milionów; komedia, USA
2000. Płatny zabójca
Jimmy Tulip Tudeski
(Bruce Willis) zdradził
swoich przełożonych,
wydając ich policji.
Poszukiwany przez
chicagowską mafię,
postanawia ukryć się na
spokojnym osiedlu pod
miastem…
20:00 Wpół do śmierci;
akcja, USA 2002
22:00 Czas zemsty; akcja,
USA 2013
00:25 Kelnerzy 2; komedia,
2009. Dennis - kierownik
restauracji Shenanigan, w
ostatnią noc roku
podatkowego ma
otrzymać upragniony
awans, gdy tylko spełni
jeden warunek. Wraz ze
swoją załogą ma
wypracować dzienny obrót
w wysokości 9 tys.
dolarów…
02:05 Taki jest świat; factual;
Polska
02:55 Ale numer!; Polska
03:20 Kręcimy z gwiazdami;
Polska; odc. 8
04:05 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:35 Z archiwum policji;
serial serial fabularny,
Polska 2010; odc. 11
04:50 Twój Puls; serial serial
fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial
serial fabularny, Polska
2011

TVP SERIALE
05:45 Bulionerzy
06:20 Zmiennicy; odc. 12/15
- Obywatel Monte Christo;
serial TVP
07:30 Zmiennicy; odc. 13/15
- Spotkania z Temidą;
serial TVP
08:35 Dziewczyny ze Lwowa;
odc. 24 - Metody
naukowe; serial
obyczajowy TVP
09:35 Ranczo; odc. 93 Wykapany ojciec; serial
obyczajowy TVP
10:35 Ranczo; odc. 94 Wybacz mnie; serial
obyczajowy TVP
11:40 Rodzinka.pl; odc. 165
„Trudna miłość” sezon 7;
serial komediowy TVP
12:10 Rodzinka.pl; odc. 166
„Podział” sezon 7; serial
komediowy TVP
12:45 Rodzinka.pl; odc. 167
„Urlop Boskich”sezon 7;
serial komediowy TVP
13:20 Ojciec Mateusz; odc.
72 - Fatum; serial
kryminalny TVP
14:20 Ranczo; odc. 95 Czysta karta; serial
obyczajowy TVP
15:20 Ranczo; odc. 96 Obywatelskie obowiązki;
serial obyczajowy TVP
16:25 Ranczo; odc. 97 Nowatorska terapia; serial
obyczajowy TVP
17:25 Janosik; odc. 12/13 Pobili się dwaj górale;
serial TVP
18:25 Komisarz Alex; odc.
128 - Śmierć w
aquaparku; serial
kryminalny TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
226 - Złote jabłko; serial
kryminalny TVP
20:20 Ojciec Mateusz; odc.
73 - Zatruta woda; serial
kryminalny TVP
21:15 Ojciec Mateusz; odc.
74 - Druga szansa; serial
kryminalny TVP
22:15 Ranczo; odc. 98 Zbrodnia to niesłychana,
pani zabija pana; serial
obyczajowy TVP
23:15 Ranczo; odc. 99 - Los
pogorzelca; serial
obyczajowy TVP
00:20 Dziewczyny ze Lwowa;
odc. 25; serial obyczajowy
TVP
01:15 Miasto skarbów; odc.
11; serial kryminalny TVP
02:15 Ratownicy; odc. 4/13;
serial TVP
03:05 Nowa; odc. 3; serial
TVP
03:55 Pod wspólnym
niebem; odc. 10
Wykrywacz; serial
komediowy TVP
04:35 Rodzinka.pl; odc. 221
sezon 11; serial
komediowy TVP
05:05 Bulionerzy

TVP ROZRYWKA
05:45 Kochamy polskie
komedie; odc.25
06:25 Rozrywka Retro –
Kabaret POTEM - Bajki
dla potłuczonych (2)
dłuższe
07:20 Zakochaj się w
Polsce; odc. 9 Ostrów
Lednicki; magazyn
07:50 Smaczne Go! (7);
magazyn kulinarny
08:45 Koło fortuny; odc. 67
ed. 3; teleturniej
09:20 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Bohdan
Łazuka; /1/; reportaż
09:50 Życie to Kabaret –
Bajki według Kabaretu
Moralnego Niepokoju (1)
10:50 Kierunek Kabaret –
Przychodzi baba do
lekarza; /15/
11:55 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Bohdan
Łazuka; /2/; reportaż
12:25 Okrasa łamie przepisy
– Wieprzowina PQS
12:55 Podróże z historią;
odc. 20 Jak powstała
Polska?; cykl dokum.
13:35 Kochamy polskie
komedie; odc.25
14:15 Postaw na milion;
odc. 156; teleturniej
15:05 Muzeum Polskiej
Piosenki; /71/ - „Aleja
gwiazd” - Zdzisława
Sośnicka
15:25 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (13) Sportowiec
16:25 Rolnik szuka żony
17:20 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca;
/26/; Francja (2016)
17:50 U Pana Boga za
miedzą; komedia; Polska
(2009)
19:50 Bake off – Ale ciacho!
(10) - Finał; widowisko
20:55 Bake off – Ale przepis
(10)
21:20 Latający Klub 2, czyli
wieczór kabaretowy sezon II (8)
22:25 Kierunek Kabaret; /44/
- Szmonces
23:30 Paranienormalni
Tonight (5) Marian
Dziędziel; program
rozrywkowy
00:20 Koło fortuny; odc. 65
ed. 3; teleturniej
01:05 Kabaretowa Mapa
Polski – Świętokrzyska
Gala Kabaretowa 2013
(1); widowisko
02:05 Kabaretowa Mapa
Polski – Świętokrzyska
Gala Kabaretowa 2013
(2); widowisko
03:10 Kabaretowa Mapa
Polski – Świętokrzyska
Gala Kabaretowa 2013
(3); widowisko
04:15 Rozrywka Retro –
Kabaret POTEM - Bajki
dla potłuczonych (2)
dłuższe; program
rozrywkowy

TVN7
05:50 Ukryta prawda (87) program obyczajowy
06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Druga szansa 2 (4/13)
- serial
09:55 Druga szansa 2 (5/13)
- serial
10:55 Druga szansa 2 (6/13)
- serial
12:00 Brzydula (167/180) serial obyczajowy
12:35 Brzydula (168/180) serial obyczajowy
13:10 Brzydula (169/180) serial obyczajowy.
13:45 Brzydula (170/180) serial obyczajowy.
14:20 Brzydula (171/180) serial obyczajowy.
14:55 Brzydula (172/180) serial obyczajowy.
15:30 Legion niezwykłych
tancerzy: Wybuch
powstania - film
przygodowy, USA 2010.
Historia młodych tancerzy,
którzy stają przed
wyborem, czy podążać za
marzeniami i
przeznaczeniem. Każdy z
tancerzy otrzymuje list, by
wstąpić w szeregi Legionu
Niezwykłych Tancerzy.
Jednym z wybranych jest
przeciętny uczeń liceum
Trevor Drift, który od
dziecka przejawia
niespotykany talent
taneczny.
17:10 Randka z billboardu film rodzinny, USA 1998.
Utalentowany rzeźbiarz
Max Tyler (Tom Amandes)
owdowiał kilka lat temu.
Po śmierci żony poświęcił
się wychowaniu córek
bliźniaczek i pracy. Tess i
Emily (Mary-Kate Olsen,
Ashley Olsen)
postanawiają wyswatać
tatę…
19:00 Sylwester w Nowym
Jorku - komedia, USA
2011
21:35 Wyborcze jaja komedia, USA 2012.
Doświadczony
kongresman Cam Brady po wielkiej publicznej gafie
popełnionej przed
nadchodzącymi wyborami
- musi konkurować z
kandydatem wystawionym
przez parę knujących,
bardzo zamożnych
prezesów…
23:15 Długi wrześniowy
weekend - film
obyczajowy, USA 2013
01:40 Moc Magii (328/355) program
03:50 Druga strona medalu
3 (7/8) - talk show – prof.
Andrzej Bochenek
04:20 Druga strona medalu
3 (8) - talk show – Izabela
Sokołowska
04:50 Druga strona medalu
4 (1/8) - talk show –
Dariusz Krupa

TVN STYLE
05:20 Wiem, co jem na
diecie (5/12) - program
lifestylowy
05:45 Oszczędne zakupy (2)
- serial, Wielka Brytania
07:00 Oddział dla grubasów
(2/10) - program
obyczajowy
07:30 Smakuj świat z
Pascalem (1/4) - reality
show kulinarny
08:00 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 9 (2/12) program lifestylowy
08:45 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 8 (8/12) program lifestylowy
09:30 Dorota was urządzi 5
(5/12) - program
10:15 Żony Hollywood 3 (12)
- program
11:15 Apetyt na miłość 3
(6/12) - program
rozrywkowy
12:15 Sablewskiej sposób
na modę 8 (12) - program
rozrywkowy
13:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu
13:45 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (3/10) - reality
show
14:30 W czym do ślubu?
(10) - reality show
15:00 Afera fryzjera 5 (5/12)
- program rozrywkowy
15:45 W roli głównej Natalia Siwiec (6/8) - talk
show
16:15 Pani Gadżet EXTRA 2
16:45 Dorota was urządzi 5
(6/12) - program
17:30 W dobrym stylu 2
(6/12) - program
lifestylowy
18:15 Kobieta na krańcu
świata 9 (3/9) - program
18:45 Gwiazdy od kuchni
19:20 Apetyt na miłość 4
(1/12) - program
rozrywkowy
20:20 Mistrzowskie cięcie
(4/8) - program
rozrywkowy
21:20 Operacje w Tajlandii
22:30 Gwiazdy prywatnie
23:00 #Sława
23:30 Zemsta z pomocą
Kardashianki (8/9) program rozrywkowy
00:30 W dobrym stylu 2
(6/12) - program
lifestylowy
01:15 Mistrzowie podrywu
(4/8) - program
rozrywkowy
01:55 Ekskluzywny koncert
Adele - inne muzyczny
03:10 W roli głównej Andrzej Grabowski (6) talk show
03:35 Wiem, co jem 6
(11/16) - magazyn
04:00 Wiem, co jem 6
(5/16) - magazyn
04:25 Wiem, co jem 3
(12/16) - magazyn
04:50 Wiem, co jem 2
(1/15) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Judo - Grand Slam Tokio - dz. 1
09:25 Biegi narciarskie - Ski
Classics - La Sgambeda Livigno
11:30 Hokej na lodzie - NHL
2017/18 - skróty meczów
12:00 Hokej na lodzie - NHL
2017/18
13:40 Piłka ręczna kobiet Mistrzostwa Świata:
Czechy - Argentyna
15:50 Łyżwiarstwo szybkie Puchar Świata - Calgary
dz. 1
17:15 Piłka ręczna kobiet Mistrzostwa Świata:
Polska - Szwecja
20:20 Piłka ręczna kobiet Mistrzostwa Świata:
Norwegia - Węgry
21:10 Podnoszenie ciężarów
- Mistrzostwa Świata,
Anaheim, USA - 77 kg
mężczyzn (rwanie)
21:45 Piłka ręczna kobiet Mistrzostwa Świata:
Norwegia - Węgry
22:10 Podnoszenie ciężarów
- Mistrzostwa Świata,
Anaheim, USA - 77 kg
mężczyzn (podrzut)
23:00 Sportowa Sobota
23:30 Łyżwiarstwo szybkie Puchar Świata - Calgary
dz. 2
01:00 Hokej na lodzie - NHL
2017/18

TVP3 KATOWICE

07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda
07:30 Włączeni i Aktywni 10;
cykl reportaży
07:50 Mój pies i inne
zwierzaki; magazyn
08:05 Astronarium; (10)
08:30 Sekrety mnichów –
Sposób na wychowanie
08:50 Antenowe remanenty
09:05 Pogoda
09:10 AgroSzansa; odc.
106/14; magazyn
09:30 Rączka gotuje
10:02 Studio 3; progr. rozrywk.
11:15 Jak to działa; odc. 100
Do 100 razy sztuka!; mag.
11:45 Polska z Miodkiem; (39)
Kluczbork; felieton
11:55 Antenowe remanenty
12:15 Ginące zawody; odc. 30
12:35 Posmakuj Opolskiego;
odc. 6
12:50 Pogoda
12:55 Tajemnice diamentów;
film dokum.; Francja (1993)
13:45 Podkarpacki szlak
kulinarny – Zamek w
Dubiecku; felieton
13:55 Nożem i widelcem; odc.
177; magazyn kulinarny
14:20 Telenowyny/Antenowe
remanenty
14:50 Antenowe remanenty
15:05 Regiony z Historią –
Marki - rodzina Briggsów;
cykl dokum.
15:25 Sekrety mnichów –
Sposób na wychowanie
15:45 Rok w ogrodzie
16:15 Pogoda
16:20 Wojna domowa; odc.
14/15; serial TVP
16:55 Zapiski Łazęgi –
Międzyzdroje 2010
rozmarzenie popołudnia
17:05 ANTENOWE Remanenty
17:32 POGODA
17:40 Piłka ręczna kobiet POLSAT SPORT
Mistrzostwa Świata: Polska
- Szwecja (studio)
7:00 Trans World Sport
17:50
Piłka ręczna kobiet 8:10 Siatkówka mężczyzn;
Mistrzostwa Świata: Polska
PlusLiga: PGE Skra
- Szwecja
Bełchatów - Aluron Virtu 19:10 Magazyn kulturalny
19:50 Aktualności
Warta Zawiercie
20:12 Wieczorne wiadomości
10:20 Piłka nożna; Puchar
sportowe
Polski; rewanżowy mecz 20:25 Magazyn Meteo
20:30
Rączka gotuje
ćwierćfinałowy: Legia
20:55 POGODA
Warszawa - Drutex21:00 Relacje; mag. ekonom.
Bytovia Bytów
21:20 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
12:30 Siatkówka mężczyzn; 21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport
PlusLiga: Asseco Resovia
weekend
Rzeszów - ONICO
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
Warszawa
Pogoda
14:45 Siatkówka mężczyzn; 22:25
22:30 Polskie drogi; odc. 9/11
PlusLiga: Jastrzębski
- Do broni; serial TVP
00:05 Tajemnice diamentów;
Węgiel - GKS Katowice
film dokum.; Francja (1993)
17:30 Boks; Gala w
01:05 Rączka gotuje
Częstochowie; waga
01:30 AgroSzansa; odc.
106/14; magazyn
ciężka: Tomasz Adamek 01:50 Telenowyny/Antenowe
Fred Kassi
remanenty
20:00 Sporty walki; Gala
02:20 Ginące zawody; odc. 30
02:35 Regiony z Historią –
Babilon MMA 2 w
Marki – rodzina Briggsów;
Legionowie; walka:
cykl dokum.
Szymon Kołecki - Kamil
03:00 Astronarium; (10) „Gwiazdy zmienne”; mag
Bazelak
Tajemnice diamentów;
0:00 Boks; Walka o pas WBO 03:35
film dokum.; Francja (1993)
World w Nowym Jorku;
04:30 Legendy regionalne –
Starszy od Polski; cykl rep.
waga półciężka: Siergiej
04:45 Włączeni i Aktywni 10;
Kowaliow - Wiaczesław
cykl reportaży
Szabrański
05:05 Dziennik Regionów
05:30
Antenowe remanenty
3:00 Boks; Walka o pas WBO
05:50 Rok w ogrodzie
World w Nowym Jorku;
06:15 Posmakuj Opolskiego;
waga junior średnia:
odc. 6
Miguel Cotto - Sadam Ali 06:30 Jak to działa; odc. 100

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 2
grudnia; felieton
07:00 Wszystkie kolory
świata – Gruzja.; odc.
18/30; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
08:00 Zakochaj się w
Polsce; odc. 14 Warszawa
Chopina; magazyn
08:30 Dziedzictwo regionów
– Sanniki oczami
Chopina; cykl reportaży
09:05 Gazda z Diabelnej;
odc. 5; serial TVP
10:05 Okrasa łamie przepisy
– Kuchnia sokiem
płynąca; magazyn
kulinarny
10:40 Saga prastarej
puszczy – Opowieść o
wilku: Nie ma jak stado;
film dokumentalny
11:45 Sekrety wykute w
kamieniu; odc. 6/8 Ugarit,
serce Kaananu; serial
dokumentalny; Francja
(2005)
12:50 Wielka piątka Azji.
Tygrys; cykl
dokumentalny; Niemcy
(2015)
14:10 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia muzykanta z
Jałty na Krymie; reportaż
14:45 Wielka Gra; odc. 675
(41); teleturniej
15:45 Spór o historię –
Francuska kolaboracja;
debata
16:30 Ułańska ballada; odc.
4/4; serial kostiumowy;
Rosja (2012)
17:20 Niepodległa; film
dokumentalny
18:00 Ród Gąsieniców; odc.
6/6 - Izydor, wnuk Jędrka
Krwawego; serial TVP
19:10 Pearl Harbor –
Oskarżeni; 1/2; film
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
20:10 Lalka; odc. 8/9 - Damy
i kobiety; serial TVP
21:40 Odtajnione akcje
szpiegowskie; odc. 7/8
(odc. 7/8); film
dokumentalny; USA
(2016)
22:35 Dajcie mi jabłko;
reportaż
23:10 Ostatni Bej Bałkanów;
odc. 2 Synowie orła, lata
1916 - 24; serial; Francja
(2005)
00:45 Na dobranoc; film TVP
01:20 Goryl, czyli ostatnie
zadanie; film TVP; Polska
(1989); reż.:Janusz
Zaorski; wyk.:Krzysztof
Kowalewski, Marian
Opania, Jerzy Turek,
Bożena Krzyżanowska,
Przemysław Gintrowski,
Marek Czyżewski,
Bolesław Idziak, Wojciech
Machnicki

P RO G R A M T V – N I E D Z I E L A 3 G RU D N I A 2 0 1 7 r.
TVP1
04:45 Galeria; serial
obyczajowy TVP
05:15 Klan; odc. 3213;
telenowela TVP
05:35 Klan; odc. 3214;
telenowela TVP
06:10 Słownik polsko@
polski - talk - show prof.
Jana Miodka (367)
06:35 Pełnosprawni;
magazyn dla
niepełnosprawnych
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:35 Ziarno
09:10 Jak to działa; odc. 131
Polacy w kosmosie;
magazyn
09:40 Biblia – Apokalipsa
Świętego Jana; cz. 2;
serial; Niemcy, Włochy,
Francja, USA (2002)
10:40 Zakochaj się w
Polsce; magazyn
11:10 Weterynarze z sercem
11:40 Sekrety mnichów;
rozmowa
11:55 Między ziemią a
niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a
niebem
13:10 BBC w Jedynce –
Wielkie migracje
zwierząt. Karibu; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
14:15 Poldark – Wichry
losu; odc. 8; serial; Wielka
Brytania (2015)
15:20 Halo tu Pjongczang
15:40 Skoki Narciarskie - PŚ
w Niżnym Tagile (studio)
16:00 Skoki Narciarskie - PŚ
w Niżnym Tagile (I seria)
16:50 Teleexpress
17:05 Skoki Narciarskie - PŚ
w Niżnym Tagile (II seria)
18:40 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Dziewczyny ze Lwowa;
serial obyczajowy TVP
21:10 Zakochana Jedynka –
Córka prezydenta;
komedia romantyczna;
USA (2004)

23:05 American Hustle.
Amerykański przekręt;
film sensacyjny; USA
(2013)

01:30 Jaka to melodia?
02:20 Biblia – Apokalipsa
Świętego Jana; cz. 2;
serial; Niemcy, Włochy,
Francja, USA (2002)

TVP2
06:15 Słowo na niedzielę –
Niedobre dobro
06:30 Podróże z historią;
cykl reportaży
07:05 M jak miłość; odc.
1333; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
09:20 Barwy szczęścia; odc.
1752; serial obyczajowy
TVP
09:50 Na dobre i na złe - 18
lat!; odc. 11; felieton
09:55 Barwy szczęścia; odc.
1753; serial obyczajowy
TVP
10:40 Rodzinne oglądanie –
Groźne cuda natury.
Życie na krawędzi 1/3
11:40 Makłowicz w podróży;
magazyn kulinarny
12:20 Gwiazdy w południe –
Taggart; western; USA
(1964); reż.:R.G.
Springsteen; wyk.:David
Carradine, Dick Foran, Dan
Duryea, Elsa Cárdenas,
Jean Hale
14:00 Familiada
14:40 Koło fortuny;
teleturniej
15:20 Na dobre i na złe; odc.
687; serial TVP
16:20 Na sygnale; odc. 164
„Żółtodziób”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Program rozrywkowy
17:15 Program rozrywkowy
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Pod wspólnym
niebem; odc. 11 Para psychologia; serial
komediowy TVP
19:25 Lajk!
20:05 Za jakie grzechy,
dobry Boże?; komedia;
Francja (2014);
reż.:Philippe de
Chauveron; wyk.:Christian
Clavier, Chantal Lauby,
Ary Abittan, Medi Sadoun,
Frédéric Chau, Noom
Diawara, Frédérique Bel,
Julia Piaton, Emilie Caen,
Elodie Fontan

POLSAT

5:00 Disco gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
7:45 My3 (8); program dla
dzieci; W rolach
prowadzących wystąpią
członkinie zespołu My3.
Dziewczyny zaproszą idoli
młodzieży, którzy
opowiedzą o swoich
pasjach i marzeniach.
Prowadzące pokażą...
8:15 Jeźdźcy smoków na
końcu świata (18); serial
animowany
8:40 Królowa Śniegu; film
animowany, Rosja 2012.
Zła Królowa Śniegu chce
zmrozić serca wszystkich
ludzi. Jej słudzy porywają
do lodowej krainy małego
Kaja. Na pomoc bratu
wyrusza...
10:25 Sam w domu - po raz
trzeci; komedia
sensacyjna, USA 1997
12:35 Pan Peabody
i Sherman; film
animowany, USA 2014.
Mądry i sławny pies oraz
jego dzielny mały
podopieczny wyruszają
w podróż wehikułem
czasu.
14:35 Maska Zorro; film
przygodowy, Meksyk/USA
1998
17:30 Nasz nowy dom (83);
reality show. Edyta
samotnie wychowuje
Kacpra i Nikolę. Jej mąż
alkoholik znęcał się nad
rodziną. Pilną potrzebą
matki i dzieci jest remont...
18:35 Dom pełen zmian (8ost.); serial komediowy.
Perypetie rodziny
Malinowskich. Historia
rozgrywa się na
przestrzeni wielu lat,
a każdy odcinek dzieje się
około rok później od
poprzedniego....
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie;
program publicystyczny
20:00 Miss Polski 2017;
widowisko
23:05 44 minuty; dramat
22:00 Kino bez granic –
sensacyjny, USA 2003
Selma; dramat; USA,
1:00 Iluzja; thriller, Francja/
Wielka Brytania (2014)
USA 2013. Grupa
magików doprowadza do
spektakularnej kradzieży.
Ściga ich tajemniczy agent
FBI.
3:25 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
00:15 Cisza; dramat; Niemcy
emitowany na żywo,
(2010)
w którym wróżki udzielają
02:25 Taggart; western; USA
porad widzom
dzwoniącym do studia
(1964)

TVN
05:25 Uwaga! (5149) program.
05:45 Mango - Telezakupy
07:55 Nowa Maja w
ogrodzie (40) - magazyn
ogrodniczy
08:25 Akademia ogrodnika
(47/52) - magazyn
ogrodniczy
08:30 Dzień Dobry TVN
(1031) - magazyn;
11:00 Co za tydzień (828) magazyn
11:25 Diagnoza (13) - serial
12:20 Druga szansa 4
(12/13) - serial
13:20 Mam talent 10 (13) program rozrywkowy
15:35 Azja Express 2 (13) program. W pierwszym
dniu finałowych zmagań
wzięły udział trzy
najsilniejsze i
najwytrwalsze pary.
Wyścig rozpoczął się od
trzyetapowej misji
dotyczącej krykieta. Na
jednym z najbardziej
zatłoczonych dworców
świata uczestnicy musieli
odnaleźć osobę, która
miała w bagażu strój do
gry w krykieta…
17:05 Mali Giganci 3 (5/8) program. W III edycji
programu widzowie po raz
kolejny będą mogli
zobaczyć poczynania
najbardziej przebojowych
dzieci w Polsce. Ich
talenty niejednokrotnie
wprawią w zachwyt jury…
19:00 Fakty (7277)
19:25 Sport (7260)
19:35 Pogoda (7257)
19:40 Raport smogowy –
wiem czym oddycham
(20/48) - informacje;
19:45 Uwaga! (5150) program.
20:00 MasterChef 6 (13/14)
- program rozrywkowy.
Charyzmatyczne jury,
magia smaków i wielkie
emocje – to znaki
rozpoznawcze tego
programu…
21:35 Gwiezdne wojny:
Część I - Mroczne widmo
- film S-F, USA 1999. Po
uratowaniu królowej
Naboo, Amidali, uczeń
Jedi, Obi-Wan Kenobi i
jego Mistrz Jedi, Qui-Gon
Jinn, unieruchomieni na
planecie Tatooine, poznają
młodego niewolnika,
dziewięcioletniego Anakina
Skywalkera. Obdarzony
Mocą Anakin, wygrywa
swoją wolność w wyścigu
i opuszcza dom, by szkolić
się na rycerza Jedi…
00:20 Szefowie-wrogowie II
- komedia, USA 2014
02:50 Uwaga! (5150) program.
03:10 Moc Magii (329/355) program
04:20 Nic straconego

TV PULS
06:00 Niesamowite! - wersja
długa; factual, Polska
2014; odc. 1
07:00 Co ludzie powiedzą?;
serial fabularny, Wielka
Brytania 1992
07:35 Co ludzie powiedzą?;
serial fabularny, Wielka
Brytania 1993
08:15 Co ludzie powiedzą?;
serial fabularny, Wielka
Brytania 1993
09:00 El Dorado: świątynia
słońca; przygodowy, Peru,
USA 2010
11:00 Królewskie święta;
komedia, USA 2014
12:50 Finest Fairy Tales –
The Nutcracker and the
Mouse King; familijny,
2015
14:10 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Księżniczka
Maleen; familijny, Niemcy
2015
15:30 Pierścień Nibelungów;
przygodowy, Niemcy,
RPA, USA, Wielka
Brytania, Włochy 2004
18:15 Bibliotekarz II:
Tajemnice kopalni króla
Salomona; przygodowy,
USA 2006
20:00 Apocalypto;
przygodowy, USA 2006.
Łapa Jaguara – młody
wojownik ze spokojnego,
żyjącego w harmonii
plemienia zostaje pojmany
przez okrutnych
przybyszów i zmuszony
do odbycia niebezpiecznej
wyprawy w głąb
nieznanego świata
cywilizacji opartej na
strachu i ucisku…
22:30 Angielska robota;
akcja, Australia, USA,
Wielka Brytania 2008.
Opowieść o legendarnym
napadzie na bank na
londyńskiej Baker Street w
1971 roku. Legendarnym,
bo aż do dziś ani nikogo w
tej sprawie nie
aresztowano, ani nie
odzyskano nawet pensa ze
skradzionych przez
rabusiów pieniędzy…
00:35 Wikingowie; serial
fabularny, Irlandia, Kanada
2013; odc. 7
01:35 Ale numer!; Polska
02:25 Taki jest świat; factual;
Polska
03:10 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:30 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
03:55 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:25 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011
04:50 Twój Puls; serial
fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:55 Bulionerzy
06:30 Janosik; odc. 11/13 Trudno - miłość!; serial
TVP
07:30 Janosik; odc. 12/13 Pobili się dwaj górale;
serial TVP
08:30 Anna German; serial
biograficzny; Rosja,
Ukraina, Polska,
Chorwacja
09:30 Ranczo; odc. 96 Obywatelskie obowiązki;
serial obyczajowy TVP
10:30 Ranczo; odc. 97 Nowatorska terapia; serial
obyczajowy TVP
11:35 Rodzinka.pl; odc. 168
„Będzie się działo” sezon
7; serial komediowy TVP
12:05 Rodzinka.pl; odc. 169
„Prawda w oczy kole”
sezon 7; serial komediowy
TVP
12:35 Rodzinka.pl; odc. 170
„Trzeba dobrze (się)
prowadzić” sezon 8; serial
komediowy TVP
13:15 Ojciec Mateusz; serial
kryminalny TVP
14:10 Ranczo; odc. 98 Zbrodnia to niesłychana,
pani zabija pana; serial
obyczajowy TVP
15:10 Ranczo; odc. 99 - Los
pogorzelca; serial
obyczajowy TVP
16:15 Ranczo; odc. 100 - W
blasku fleszy; serial
obyczajowy TVP
17:15 Zmiennicy; serial TVP
18:25 O mnie się nie martw;
s. VII; odc. 12/13; serial
komediowy TVP
19:15 Rodzinka.pl; serial
komediowy TVP
19:50 Na sygnale; odc. 164
„Żółtodziób”; serial
fabularyzowany TVP
20:25 Ojciec Mateusz; odc.
75 - Zanik pamięci; serial
kryminalny TVP
21:20 Ojciec Mateusz; odc.
76 - Jacek; serial
kryminalny TVP
22:20 Ranczo; odc. 101 Grecy i Bułgarzy; serial
obyczajowy TVP
23:20 Ranczo; odc. 102 Jedźmy, nikt nie woła;
serial obyczajowy TVP
00:20 Miasto skarbów; odc.
11; serial kryminalny TVP
01:20 Nowa; odc. 4; serial
TVP
02:15 Londyńczycy II; odc.
14/16; serial obyczajowy
TVP
03:10 Krew z krwi 2; odc.
3/10; serial TVP
04:05 Komisariat; odc. 27
Terrorysta; serial TVP
04:35 Komisariat; odc. 28
Karma; serial TVP
05:05 Bulionerzy

TVP ROZRYWKA
05:35 Kochamy polskie
komedie; odc.26
06:10 Rozrywka Retro –
Rozrywka Retro –
Gwiazdy Festiwali
Sopockich; /2/ - Boney M
07:05 Zakochaj się w
Polsce; odc. 10 Hajnówka;
magazyn
07:35 Dubidu; odc. 16; quiz
muzyczny
08:40 Koło fortuny; odc. 67
ed. 3; teleturniej
09:15 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Opolska
Kawiarenka z Gwiazdami;
/5/; reportaż
09:45 Życie to Kabaret –
Bajki według Kabaretu
Moralnego Niepokoju (2)
10:45 Dzięki Bogu już
weekend (6)
11:55 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Opolska
Kawiarenka z Gwiazdami;
/6/; reportaż
12:25 Okrasa łamie przepisy
– Kuchnia śląska
12:55 Podróże z historią;
odc. 19 Na torach historii;
cykl dokumentalny
13:35 Kochamy polskie
komedie; odc.26
14:15 Pierwsza randka (12)
15:10 Muzeum Polskiej
Piosenki; /72/ - „Black
and white” - Kombi
15:25 LIKE A MAGIC –
Magiczny świat Luca;
/27/; Francja (2016)
15:55 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Opolska
Kawiarenka z Gwiazdami;
/5/; reportaż
16:25 Rolnik szuka żony
17:20 Gwiazdozbiór TVP
Rozrywka – Opolska
Kawiarenka z Gwiazdami;
/6/; reportaż
17:50 Olga Lipińska
zaprasza (14); talk-show
18:40 Pajęczarki; komedia;
Polska (1993)
20:40 Kierunek Kabaret –
Przychodzi baba do
lekarza; /15/
21:45 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów (13) Sportowiec
22:45 Hity kabaretu (14) Psychiatryk i inne hity
Kabaretu Skeczów
Męczących
23:50 Koło fortuny; odc. 66
ed. 3; teleturniej
00:30 Kabaretowa Mapa
Polski – Lidzbarskie
Wieczory Humoru i
Satyry - 35. Wieczory
Humoru i Satyry Lidzbark
2014 - Neo - Nówka i
goście; /1-2/
02:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Wakacje z
Kabaretem - Szczecin
2014. (1)
03:40 Rozrywka Retro –
Rozrywka Retro –
Gwiazdy Festiwali
Sopockich; /2/ - Boney M

TVN7
05:30 Ukryta prawda (88) program obyczajowy
06:40 Mango - Telezakupy
08:45 Dwóch i pół (18/23) serial, USA
09:20 Dwóch i pół (19/23) serial, USA. Chłopaki
szaleją! Walden i Alan
starają się rozruszać i
rozweselić samotnego
Herba, ale sprawy
wymykają się im nieco
spod kontroli…
09:50 Druga szansa 2 (7/13)
- serial. Zawodowa
rywalizacja oraz zazdrość
o Laurę doprowadzają –
mimo mediacji Moniki –
do rozstania Justyny z
Ksawerym. Do Boreckiej
zgłasza się fundacja
propagująca idee
przeszczepów…
10:50 Druga szansa 2 (8/13)
- serial
11:50 Brzydula (173/180) serial obyczajowy
12:25 Brzydula (174/180) serial obyczajowy
13:00 Brzydula (175/180) serial obyczajowy. Ula
postanawia wyjechać na
jakiś czas z Warszawy.
Marek pisze do niej list, w
którym przeprasza za
wszystko i wyznaje, że ją
kocha.
13:35 Brzydula (176/180) serial obyczajowy
14:10 Beethoven IV - film
rodzinny, USA 2001.
Beethoven czwarty,
sympatyczny bernardyn
rośnie zdrowo i świetnie
się rozwija, ale jest
nieposłuszny i potrafi
przewrócić dom do góry
nogami…
16:15 Na ostrzu: Ogień i lód
- film obyczajowy, USA
2010
18:00 Oszuści (4/10) - serial,
USA
19:00 Zabójcza broń (9/18) serial, USA
20:00 Krytyczna decyzja film sensacyjny, USA
1996.
22:50 Zabójcza broń (10/18)
- serial, USA
23:50 Szalone Halloween komedia, USA 2012.
Victoria Justice wciela się
w postać sprytnej
dziewczyny, której plany
udziału w szkolnej
imprezie roku biorą w łeb,
gdyż musi pilnować
małego braciszka. Gdy
wydaje się, że gorzej już
być nie może, malec
znika!
01:40 Moc Magii (329/355) program
03:55 Druga strona medalu
3 (1/8) - talk show –
Mariola Gołota
04:30 Druga strona medalu
4 (8) - talk show –
Weronika Marczuk

TVN STYLE
05:35 In vitro - marzenia o
dziecku (4) - program
obyczajowy
06:20 Domowe triki Goka
(6/20) - program
07:25 W roli głównej Natalia Siwiec (6/8) - talk
show
07:55 36,6 2 (12/13) program
08:55 Kobieta na krańcu
świata 9 (3/9) - program
09:25 Idealna niania 9
(11/12) - program
obyczajowy
10:10 Dorota was urządzi 5
(6/12) - program
10:55 Gwiazdy prywatnie
11:25 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 8 (9/12) program lifestylowy
12:10 Sablewskiej sposób
na modę 9 (1/10) program rozrywkowy
12:55 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (4/10) - reality
show
13:40 W czym do ślubu? 2
(1/10) - reality show
14:10 Beauty ekspert 2
(11/12) - magazyn
lifestylowy
14:40 Życie bez wstydu 4
(10/12) - reality show
15:40 Nowy wygląd, nowe
życie 2 (3/8) - program
rozrywkowy
17:05 Pojedynek na modę
17:50 Gwiazdy prywatnie
18:20 #Sława
18:50 Posiłek z odpadków
19:20 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 8 (9/12) program lifestylowy
20:05 Pani Gadżet EXTRA 3
20:45 Pani Gadżet EXTRA 2
21:15 Życie bez wstydu 4
(10/12) - reality show
22:15 Apetyt na miłość 3
(7/12) - program
rozrywkowy
23:15 Kraj zaginionych
dzieci - dokument
00:20 W roli głównej Natalia Siwiec (6/8) - talk
show
00:50 33 za zamkniętymi
drzwiami (1/5) - program
rozrywkowy
01:20 33 za zamkniętymi
drzwiami (2/5) - program
rozrywkowy
01:50 Oddział dla grubasów
(2/10) - program
obyczajowy
02:20 W roli głównej - Piotr
Polk (2/6) - talk show
02:45 W roli głównej Tatiana Okupnik (1/8) talk show
03:10 W roli głównej Dorota Wellman (2/16) talk show
03:35 Wiem, co jem 6
(12/16) - magazyn
04:00 Wiem, co jem 6
(6/16) - magazyn
04:25 Wiem, co jem 3
(13/16) - magazyn
04:50 Wiem, co jem 2
(2/15) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Judo - Grand Slam Tokio - dz. 2
10:45 Boks - 5. Memoriał
Leszka Drogosza
13:30 Piłka ręczna kobiet Mistrzostwa Świata:
Polska - Czechy (studio)
14:00 Piłka ręczna kobiet Mistrzostwa Świata:
Polska - Czechy
16:15 Łyżwiarstwo szybkie Puchar Świata - Calgary
dz. 2
17:50 Piłka ręczna kobiet Mistrzostwa Świata:
Węgry - Szwecja
19:50 Hokej na lodzie - NHL
2017/18
20:30 Sportowa niedziela
21:00 Podnoszenie ciężarów
- Mistrzostwa Świata,
Anaheim, USA - 85 kg
mężczyzn (rwanie)
22:00 Podnoszenie ciężarów
- Mistrzostwa Świata,
Anaheim, USA - 85 kg
mężczyzn (podrzut)
23:10 Łyżwiarstwo szybkie Puchar Świata - Calgary
dz. 3 - wyścigi masowe
24:00 Piłka ręczna kobiet Mistrzostwa Świata:
Polska - Czechy

TVP3 KATOWICE

07:00 Wiatr od morza; odc. 94;
magazyn
07:20 Nożem i widelcem;
magazyn kulinarny
07:35 1200 Muzeów odc. 19 Muzea Przyrodnicze;
reportaż
08:00 Rolnik szuka żony seria
IV; odc. 1; reality show
08:55 Pogoda
08:55 Transmisja Mszy
Świętej – Uroczysta Msza
św. z katedry Opolskiej;
transmisja
10:02 Studio 3 –
Jubileuszowe; magazyn
kulturalno-społeczny
10:31 Archiwalne wspominki;
program rozrywkowy
11:10 Archiwalne wspominki;
program rozrywkowy
11:15 Jak to działa; odc. 101
Windy; magazyn
11:50 Pod Tatrami
12:10 Głos Regionów
13:05 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. – Na Kaplicznej
Górze
13:30 Pogoda
13:40 Piłka ręczna kobiet Mistrzostwa Świata: Polska
- Czechy (studio)
13:50 Piłka ręczna kobiet Mistrzostwa Świata: Polska
- Czechy
15:45 Pogoda
15:55 Polskie drogi; odc. 9/11
- Do broni; serial TVP
POLSAT SPORT
17:31 POGODA
17:35 Niedzielny fajer;
program rozrywkowy
7:00 Sporty walki; Gala
18:30 Aktualności
Babilon MMA 2 w
18:52 Wieczorne wiadomości
Legionowie: Szymon
sportowe
Kołecki - Kamil Bazelak
19:05 Magazyn Meteo
9:00 Boks; Walka o pas WBO 19:10 Dokument w obiektywie;
World w Nowym Jorku;
magazyn
waga junior średnia:
19:40 Dojrzalsi; magazyn
publicystyczny
Miguel Cotto - Sadam Ali
11:00 Cafe Futbol; magazyn 20:10 Niedzielny fajer;
program rozrywkowy
piłkarski
20:55 POGODA
12:30 Koszykówka
21:00 Ktokolwiek widział,
mężczyzn: Polska Liga
ktokolwiek wie; magazyn
Koszykówki: BM Slam
21:30 Aktualności Wieczorne
Stal Ostrów Wielkopolski 21:45 Wiadomości sport
weekend
- Polski Cukier Toruń
14:45 Siatkówka kobiet; Liga 21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
Siatkówki Kobiet: Grot
22:25 Pogoda
Budowlani Łódź - Enea
22:30 Wojna domowa; odc.
PTPS Piła
14/15; serial TVP
17:30 Atleci; magazyn
23:10 Antenowe remanenty
sportowy
23:30 Wiatr od morza; odc. 94;
magazyn
18:00 Sporty walki; Gala
23:55 Herbaciany Smok; film
Babilon MMA 2 w
dokum.
Legionowie; walka:
00:50 Nożem i widelcem
Szymon Kołecki - Kamil
01:05 Ktokolwiek widział,
Bazelak
ktokolwiek wie; magazyn
20:00 Siatkówka mężczyzn; 01:45 Jezioro Bodeńskie;
PlusLiga
dramat; Polska (1985)
03:10 Antenowe remanenty
22:30 Boks; Walka o pas
03:40
Głos Regionów
WBO World w Nowym
04:35 Było, nie minęło –
Jorku; waga junior
kronika zwiadowców
średnia: Miguel Cotto historii. – Na Kaplicznej
Sadam Ali
Górze
0:30 Sporty walki; Gala
05:05 Dziennik Regionów
Babilon MMA 2 w
05:30 Wiatr od morza; odc. 94;
magazyn
Legionowie; walka:
05:45 1200 Muzeów odc. 19 Szymon Kołecki - Kamil
Muzea Przyrodnicze; report.
Bazelak
06:10 Pod Tatrami
2:00 Piłka nożna; Eliminacje 06:20 Nożem i widelcem
Mistrzostw Świata: Polska 06:30 Jak to działa; odc. 101
- Dania
Windy; magazyn

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 3
grudnia; felieton
06:55 Wszystkie kolory
świata – Armenia; odc.
19/30; serial
dokumentalny; Francja
(2008)
08:00 Film dok. o historii
religii i kościoła
09:15 Przyłbice i kaptury;
odc. 6/9 - W cudzej
skórze; serial TVP
10:20 Okrasa łamie przepisy
– Gotowanie na
kukurydzianym polu;
magazyn kulinarny
10:50 Saga prastarej
puszczy – Opowieść o
mrówce: samotność w
tłumie; film
dokumentalny; Polska
(2008); reż.:Jan Walencik,
Bożena Walencik
11:55 Wisła od źródła do
ujścia; odc. 2. Od ujścia
Dunajca do ujścia Narwi;
film dokumentalny
13:05 W poszukiwaniu
Joanny d’Arc; film
dokumentalny; Francja
(2007)
14:10 Szerokie tory – Jeden
dzień z życia górnika z
Doniecka; reportaż
14:40 Córka generała
Pankratowa; dramat;
Polska (1934);
reż.:Mieczysław
Znamierowski;
wyk.:Kazimierz Junosza Stępowski, Nora Ney,
Stanisław Grolicki,
Aleksander Żabczyński,
Jerzy Leszczyński,
Franciszek Brodniewicz,
Mieczysław Cybulski,
Maria Bogda, Zofia
Lindorfówna, Zbigniew
Ziembiński
16:30 Wielka Gra; odc. 676
(42); teleturniej
17:30 Ex Libris; magazyn
18:00 Jan Serce; odc. 1/10 Swaty; serial TVP; Polska
(1981)
19:15 Nieznana Białoruś. –
Linia Stalina na dłoni
dziecięcej; cykl
dokumentalny
20:25 Goryl, czyli ostatnie
zadanie; film TVP
21:25 Na dobranoc; film TVP
21:55 Film dokumentalny
23:00 Śmierć jak kromka
chleba; dramat; Polska
(1994)
01:10 II wojna światowa na
Bałkanach; odc. 1/12;
serial dokumentalny;
Serbia (2016)
01:55 II wojna światowa na
Bałkanach; odc. 2/12
Włochy i ludobójstwo w
Chorwacji; serial dokum.;
Serbia (2015)

P RO G R A M T V – P O N I E D Z I A Ł E K 4 G RU D N I A 2 0 1 7 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Okrasa łamie
przepisy; magazyn
kulinarny
09:10 Rok w ogrodzie
09:35 Rok w ogrodzie extra
09:45 ŁAP START UP
10:10 Dr Quinn; seria II, odc.
2/27 (20); serial
obyczajowy; USA (1993)
11:05 Downton Abbey; odc.
3/8; serial obyczajowy;
Wielka Brytania (2015)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca;
magazyn
12:55 BBC w Jedynce –
Wielkie migracje
zwierząt. Karibu; cykl
dokumentalny; Wielka
Brytania (2016)
14:00 Elif; odc. 147; serial;
Turcja (2014)
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.
/186/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc.
45; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3215;
telenowela TVP
18:40 Serial fabularny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Teatr Telewizji –
Marszałek; spektakl
teatralny
21:55 James Bond w
Jedynce – Zabójczy
widok; film sensacyjny;
Wielka Brytania, USA
(1985)

TVP2

06:05 Rodzinka.pl; odc. 192
„Braterska kasa” sezon 9;
serial komediowy TVP
06:40 Program katolicki
07:05 M jak miłość; odc.
178; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc.
1753; serial obyczajowy
TVP
11:40 Na dobre i na złe; odc.
496 - Na jedną kartę;
serial TVP
12:40 Tylko z Tobą; odc. 36;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:40 Na sygnale; odc. 92
„Potwór”; serial
fabularyzowany TVP
14:20 Czarne chmury; odc.
10/10 - Pościg; serial TVP
15:20 Na dobre i na złe - 18
lat!; odc. 11; felieton
15:30 O mnie się nie martw;
s. VII odc. 13/13; serial
komediowy TVP
16:25 Mini audycja
(zapowiedż Koła fortuny)
16:30 Koło fortuny;
teleturniej
17:05 Nadzieja i miłość;
odc. 66; serial
obyczajowy; Turcja (2013)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Mini audycja (Koło
fortuny)
19:25 O mnie się nie martw
- wizytówka
19:30 Barwy szczęścia; odc.
1753; serial TVP
20:00 Program rozrywkowy mini audycja (VOICE)
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1754; serial TVP
20:50 M jak miłość; odc.
1334; serial TVP
21:40 Kulisy serialu „M jak
miłość”; odc. 1067
21:50 Tajemnica Elise; odc.
3/6; serial; Francja (2015)
23:00 Tajemnica Elise; odc.
4/6; serial; Francja (2015)
00:05 Czy świat oszalał? Klan Trumpów: od
imigranta do prezydenta;
film dokumentalny; Wielka
Brytania (2017)
01:00 Pod wspólnym
niebem; odc. 11 Para psychologia; serial
komediowy TVP
01:40 Rodzinka.pl; odc. 222
00:10 GOL; felieton
sezon 11; serial
00:40 Córka prezydenta
komediowy TVP
komedia romantyczna;
02:20 Selma; dramat; USA,
USA (2004)
Wielka Brytania (2014)
02:35 Pierwszy raz; komedia;
USA (2009)

04:10 Notacje – Czesław
Majewski. Panie Czesiu
grać; cykl dokumentalny

POLSAT

5:00 Disco gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (568);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(782); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(783); serial fabularnodokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (562);
serial paradokumentalny
12:00 Pielęgniarki (295);
serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (696);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2581); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (742);
serial paradokumentalny.
Ratowniczka Ilona ze
swojej przeszłości nie
zwierza się nikomu.
W samoobronie zabiła
agresywnego męża. Teraz
ktoś próbuje zniszczyć jej
obecny...
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (66);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (54); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2582); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (429); serial
komediowy. Ciąg dalszy
perypetii Ferdynanda
Kiepskiego, jego rodziny
i sąsiadów. Ferdynand
i Halina będą obchodzić
m.in. czterdziestą rocznicę
ślubu.
20:05 Megahit: Iluzja;
thriller, Francja/USA 2013.
Grupa magików
doprowadza do
spektakularnej kradzieży.
Ściga ich tajemniczy agent
FBI.
22:30 Snajper: Dziedzictwo;
film sensacyjny, Bułgaria/
USA 2014. Kontynuacja
popularnej serii
o legendarnym strzelcu
wyborowym, w którego
rolę po raz kolejny wcielił
się Tom Berenger.
0:50 Szklana pułapka; film
sensacyjny, USA 1988
3:30 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo,
04:35 Klan Trumpów: od
w którym wróżki udzielają
imigranta do prezydenta;
porad widzom
film dokumentalny; Wielka
dzwoniącym do studia
Brytania (2017)

TVN
05:20 Uwaga! (5150) program.
05:50 Mango - Telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
13 (4/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
(2137) - magazyn
10:55 Kulinarne wyzwania
Davida Gaboriaud (1/9) program
11:00 Ukryta prawda (845) program obyczajowy
12:00 Szkoła (497) program
13:00 19 + (198) - program
13:30 Szpital (734) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 5
(12/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (498) program
16:30 19 + (199) - program
17:00 Ukryta prawda (846) program obyczajowy
18:00 Szpital (735) program obyczajowy
19:00 Fakty (7278)
19:35 Sport (7261)
19:45 Pogoda (7258)
19:49 Raport smogowy –
wiem czym oddycham
(21/48) - informacje;
19:50 Uwaga! (5151) program.
20:10 Doradca smaku –
Sałata z figami i serem
(9/40) - program.
20:15 Na Wspólnej 15
(2592) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (110/118) program
21:30 Druga szansa 4 (13) serial
22:30 Projekt Lady 2 (1/12) program
23:35 Gwiezdne wojny:
Część I - Mroczne widmo
- film S-F, USA 1999. Po
uratowaniu królowej
Naboo, Amidali, uczeń
Jedi, Obi-Wan Kenobi i
jego Mistrz Jedi, Qui-Gon
Jinn, unieruchomieni na
planecie Tatooine, poznają
młodego niewolnika,
dziewięcioletniego Anakina
Skywalkera…
02:15 Co za tydzień (828) magazyn. Olivier Janiak w
kolejnym sezonie
lubianego i docenianego
przez widzów przewodnika
po wydarzeniach z
rodzimego show-biznesu!
02:45 The Following II
(4/15) - serial sensacyjny,
USA. Po najnowszych
szokujących ustaleniach w
sprawie, Ryan i Max
podejmują próbę ułożenia
wszystkich elementów
układanki. Są dwa kroki
przed FBI - i to mimo
nieustannych ostrzeżeń
Westona o tym, by nie
wchodzili im w drogę…
03:40 Moc Magii (330/355) program
05:00 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 25
08:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1998
09:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
10:00 Napisała: Morderstwo;
serial fabularny, USA 1993
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 14
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 18
13:50 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 23
14:45 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 24
15:45 Lekarze na start;
Polska; odc. 12
16:30 Lekarze na start;
Polska; odc. 13
17:15 Agenci NCIS; serial
fabularny, USA; odc. 2
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 29
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 30
20:00 G.I. Jane; akcja, USA
1997. Jordan O’Neil
będzie musiała
udowodnić, że
niedopuszczenie jej do
operacji „Pustynna Burza”
było błędem…
22:35 Apocalypto;
przygodowy, USA 2006.
Łapa Jaguara – młody
wojownik ze spokojnego,
żyjącego w harmonii
plemienia zostaje pojmany
przez okrutnych
przybyszów i zmuszony
do odbycia niebezpiecznej
wyprawy w głąb
nieznanego świata
cywilizacji opartej na
strachu i ucisku…
01:05 Pod przykryciem;
akcja, USA 2013. Agent
Maxwell kieruje operacją,
mającą na celu
wyeliminowanie
meksykańskich handlarzy
kokainą z ulic Los
Angeles…
03:05 Taki jest świat; factual;
Polska
03:35 Ale numer!; Polska
04:00 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:20 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
04:45 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 13
05:10 Twój Puls; serial
fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 22; serial TVP
06:30 Czterdziestolatek; odc.
14/21 - Sprawa
Małkiewicza, czyli
kamikadze; serial TVP
07:25 Na sygnale; odc. 88
„Godzina W”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Na sygnale; odc. 89
„Duma i uprzedzenie”;
serial fabularyzowany TVP
08:30 M jak miłość; odc.
687; serial TVP
09:30 Ojciec Mateusz; odc.
226 - Złote jabłko; serial
kryminalny TVP
10:20 Rodzinka.pl; odc. 172
„Chłopaki kontra
dziewczyny” sezon 8;
serial komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; odc. 173
„Czysto, czyściej,
czyściuteńko” sezon 8;
serial komediowy TVP
11:30 Ranczo; odc. 99 - Los
pogorzelca; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; odc. 100 - W
blasku fleszy; serial
obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; odc.
77 - Kolekcjoner; serial
kryminalny TVP
14:20 Ojciec Mateusz; odc.
78 - Wyjazd; serial
kryminalny TVP
15:15 Na dobre i na złe; odc.
629 - Nic śmiesznego;
serial TVP
16:10 Na sygnale; odc. 89
„Duma i uprzedzenie”;
serial fabularyzowany TVP
16:40 Ranczo; odc. 101 Grecy i Bułgarzy; serial
obyczajowy TVP
17:40 Ranczo; odc. 102 Jedźmy, nikt nie woła;
serial obyczajowy TVP
18:40 Rodzinka.pl; odc. 174
„Nie chcę być babcią”
sezon 8; serial komediowy
TVP
19:15 Ojciec Mateusz; odc.
79 - Rodzinne więzi; serial
kryminalny TVP
20:15 Wspaniałe stulecie;
odc. 206; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:15 Ranczo; odc. 103;
serial obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; odc. 104;
serial obyczajowy TVP
23:05 Ojciec Mateusz; odc.
80; serial kryminalny TVP
23:55 O mnie się nie martw;
s. VII odc. 13/13; serial
komediowy TVP
00:50 Glina; odc. 24/25;
serial kryminalny TVP
01:45 Glina; odc. 25/25;
serial kryminalny TVP
02:45 Czterdziestolatek; odc.
14/21; serial TVP
03:45 M jak miłość; odc.
687; serial TVP
04:40 Rodzinka.pl; odc. 172;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:15 Familiada; odc. 2339;
teleturniej
05:45 Okrasa łamie przepisy
– Kaczka z octem i
musztardą; magazyn
kulinarny
06:25 Kraj się śmieje –
Komplementy i
inwektywy (1)
07:25 Jeden z dziesięciu;
4/99; teleturniej
07:55 Kabaretowy Klub
Dwójki – (53) - Hipisi czyli
peace, love & rock’n’roll;
widowisko rozrywkowe
08:55 Koło fortuny; odc. 68
ed. 3; teleturniej
09:30 Muzeum Polskiej
Piosenki; /2/ - „Kryzysowa
narzeczona” - Lady Pank
09:45 Bake off – Ale ciacho!
- (10) - Finał; widowisko
10:55 Bake off – Ale przepis
- (10)
11:15 Kabaretożercy - (11);
teleturniej
12:10 Życie to Kabaret –
Historia świata w/g
Kabaretu Moralnego
Niepokoju (1)
13:15 Życie to Kabaret –
Historia świata w/g
Kabaretu Moralnego
Niepokoju (2)
14:10 Familiada; odc. 2339;
teleturniej
14:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Świętokrzyska
Gala Kabaretowa 2013
(1-3); widowisko
17:50 Okrasa łamie przepisy
– Karp czy jesiotr
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - Wyspy
Trobrianda (1968) (51);
cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 12 Armenia Erywań (47)
19:25 KabareTOP Story /5/ „Piłem w Spale, spałem w
Pile”
19:40 Humor w odcinkach –
Święta wojna - (282);
serial komediowy TVP
20:20 Kabaretożercy - (12);
teleturniej
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki – (82) - Czy w
grudniu będzie koniec
świata?
22:15 The Voice of Poland
VIII seria - Live - Finał
(18); widowisko
23:50 Koło fortuny; odc. 67
ed. 3; teleturniej
00:30 Niezapomniane
Koncerty – Opole 2017 na
bis - After party /cz. 1/;
koncert
01:35 Niezapomniane
Koncerty – Opole 2017 na
bis - After party /cz. 2/;
koncert
02:40 Paranienormalni
Tonight - (5) Marian
Dziędziel; program
rozrywkowy
03:35 Rozrywka Retro –
Telepeerele - (17)

TVN7
05:15 Ukryta prawda (89) program obyczajowy
06:20 Szpital (204) program obyczajowy. Do
szpitala zostaje
przywieziona rodzina
Winerów, która została
poszkodowana podczas
wybuchu gazu w swoim
domu…
07:15 Sąd rodzinny (137) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów
(22) - serial S-F, USA
09:10 Brzydula (175/180) serial obyczajowy. Ula
postanawia wyjechać na
jakiś czas z Warszawy.
Marek pisze do niej list, w
którym przeprasza za
wszystko i wyznaje, że ją
kocha.
09:45 Brzydula (176/180) serial obyczajowy
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (479) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (138) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (378) program sądowy
14:55 Szpital (205) program obyczajowy.
Pacjentem doktora Piotra
Wójtowicza jest 42-letni
Jacek Żarek, który
przypadkiem został
porażony paralizatorem…
15:55 Druga szansa 2 (9/13)
- serial
16:55 Zaklinaczka duchów 3
(1/18) - serial S-F, USA
17:55 Brzydula (177/180) serial obyczajowy
18:30 Brzydula (178/180) serial obyczajowy. Ula
coraz bardziej zaprzyjaźnia
się z Piotrem, który
wypoczywa w tym samym
ośrodku co ona.
Niespodziewanie Piotra
odwiedza kobieta, którą on
przedstawia jako swoją
żonę…
19:00 Ukryta prawda (480) program obyczajowy
20:00 Słaby punkt - film
sensacyjny, USA/Niemcy
2007. Kiedy Ten Crawford
dowiaduje się, że jego
piękna i dużo od niego
młodsza żona Jennifer ma
romans, zaczyna planować
jej morderstwo…
22:25 Nie z tego świata
(13/22) - serial, USA
23:25 Mucha II - horror, USA
1989. Martin to z pozoru
zwykły chłopak obdarzony
ponadprzeciętną
inteligencją. Jest on
jednak synem profesora
Brundle’a i nosicielem
zmutowanych genów
swojego ojca…
01:35 Miasto zła (4/8) serial, USA
02:40 Moc Magii (330/355) program

TVN STYLE
05:35 Domowe triki Goka
(7/20) - program
06:35 Beauty ekspert 2
(11/12) - magazyn
lifestylowy
07:05 Idealna niania 9
(11/12) - program
obyczajowy
07:50 Sablewskiej sposób
na modę 9 (1/10) program rozrywkowy
08:35 Sekrety chirurgii 3
(8/13) - reality show
09:35 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (5/12) - reality
show
10:20 Sablewskiej sposób
na modę 4 (9/13) program rozrywkowy
11:05 Perfekcyjna Pani
Domu 5 (6/13) - program
rozrywkowy
12:05 Kuchenne rewolucje 8
(3/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
13:05 Apetyt na miłość 3
(7/12) - program
rozrywkowy
14:05 Co za tydzień (828) magazyn
14:40 Pani Gadżet EXTRA 3
15:25 W czym do ślubu? 2
(1/10) - reality show
16:00 Dzieci na rozstaju
17:10 Ugotowani 9 (9/13) program kulinarnorozrywkowy
18:10 Kuchenne rewolucje 9
(2/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:10 Sablewskiej sposób
na modę 6 (12/13) program rozrywkowy
19:55 Afera fryzjera (3/10) program rozrywkowy
20:40 Sablewskiej sposób
na modę 9 (1/10) program rozrywkowy
21:25 Kobieta na krańcu
świata 9 (4/9) - program
21:55 Pani Gadżet EXTRA 2
22:25 W roli głównej Joanna Przetakiewicz (7/8)
- talk show
22:55 W dobrym stylu 2
(6/12) - program
lifestylowy
23:40 #Sława
00:10 Mistrzowie podrywu
(5/8) - program
rozrywkowy
00:55 Kraj zaginionych
dzieci - dokument
02:00 Noworodki na
śmietniskach - program
obyczajowy
02:35 W roli głównej - Jacek
Koman (2/8) - talk show
03:00 W roli głównej Joanna Chmielewska
(1/16) - talk show
03:30 Wiem, co jem 6
(13/16) - magazyn
03:55 Wiem, co jem 6
(7/16) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 3
(14/16) - magazyn
04:45 Wiem, co jem 2
(3/15) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Podnoszenie ciężarów
- MŚ, Anaheim, USA - 94
kg mężczyzn
11:20 Piłka ręczna kobiet MŚ: Polska - Szwecja
13:05 Piłka ręczna kobiet MŚ: Węgry - Szwecja
13:50 Piłka ręczna kobiet MŚ: Węgry - Szwecja
14:45 Łyżwiarstwo szybkie Puchar Świata - Calgary
dz. 1
15:45 Piłka ręczna kobiet MŚ: Polska - Czechy
16:25 Piłka ręczna kobiet MŚ: Polska - Czechy
17:30 Zwarcie
18:15 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Polska Meksyk
19:10 Piłka nożna - Mecz
towarzyski: Polska Meksyk
20:15 4-4-2
20:40 4-4-2
21:20 Piłka ręczna kobiet MŚ: podsumowanie 2 dni
22:30 Sportowy wieczór
23:00 Boks - 5. Memoriał
Leszka Drogosza

TVP3 KATOWICE

07:01 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie; magazyn
08:00 Nie tylko Gustlik; film
dokum.
08:50 Antenowe remanenty
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1005
10:50 Reportaż
11:15 ŁAP START UP
11:25 Antenowe remanenty
12:15 Nożem i widelcem
12:30 Sekrety mnichów –
Sposób na wychowanie;
rozmowa
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Nie tylko Gustlik; film
dokum.
15:15 Antenowe remanenty
15:35 Dachy Krakowa, czyli
literatura jest rozmową
2017; magazyn o książkach
16:00 Polski Sukces
Gospodarczy odc. 11;
magazyn
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
POLSAT SPORT
17:32 POGODA
17:35 Sacrum profanum
7:00 Trans World Sport;
17:50 Kartki z kalendarza
magazyn sportowy
18:00 Subregion; program
publicystyczny
8:10 Siatkówka mężczyzn;
PlusLiga: Asseco Resovia 18:20 Zgadnij! Napisz!
Wygraj!
Rzeszów - ONICO
18:30 Aktualności
Warszawa
18:52 Wieczorne wiadomości
10:20 Magazyn
sportowe
lekkoatletyczny
19:05 Magazyn Meteo
10:50 Siatkówka mężczyzn; 19:10 Kronika regionu
20:01 Optyka polityka;
PlusLiga: Jastrzębski
program publicystyczny
Węgiel - GKS Katowice
20:55 POGODA
13:00 Piłka nożna; Liga
21:00 Kwadrans w ogrodzie
holenderska: FC Twente - 21:30 Aktualności Wieczorne
AFC Ajax
21:45 Wieczorny magazyn
15:10 Siatkówka mężczyzn;
sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
PlusLiga
22:00 Dziennik Regionów
17:20 Atleci; magazyn
22:20 Echa dnia
sportowy
Pogoda
18:00 Siatkówka kobiet; Liga 22:40
22:45 Reportaż
Siatkówki Kobiet:
23:05 Polski Sukces
Legionovia Legionowo Gospodarczy odc. 11;
Trefl Proxima Kraków
magazyn
23:35 Nie tylko Gustlik; film
20:30 7. strefa; magazyn
dokum.
siatkarski
00:40 Dachy Krakowa, czyli
22:00 Boks; Gala w Las
literatura jest rozmową
Vegas z 1965 roku; waga
2017; magazyn o książkach
ciężka: Muhammad Ali 01:20 Polskie drogi; odc. 9/11
Floyd Patterson
- Do broni; serial TVP
02:40 Nie tylko Gustlik; film
22:30 Boks; Walka o pas
dokum.
WBO World w Nowym
03:45 Echa dnia
Jorku; waga junior
04:05 Agrobiznes
średnia: Miguel Cotto 04:25 Pogoda
Sadam Ali
04:30 Reportaż
1:00 Boks; Gala w
04:50 Antenowe remanenty
Częstochowie; waga
05:10 Dziennik Regionów
ciężka: Tomasz Adamek - 05:35 Polski Sukces
Gospodarczy odc. 11;
Fred Kassi. W walce
magazyn
wieczoru w Częstochowie
06:00 Plebania; odc. 1005
o tytuł mistrza Polski w
06:20 Reportaż
wadze ciężkiej spotkają się 06:35 Dachy Krakowa, czyli
Tomasz Adamek i Fred
literatura jest rozmową
2017; magazyn o książkach
Kassi

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 4
grudnia; felieton
07:00 Historia Polski –
Trzeci front; film dokum.
08:00 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - (60) Południowy Tyrol; cykl
reportaży
08:35 Z szafy Pietrzaka – Z
szafy Pietrzaka odc. 6
em. 01.07.2016
09:05 Znak Orła; odc. 9
Komu służycie 1331;
serial historycznoprzygodowy TVP
09:40 Nieznana Białoruś –
Linia Stalina na dłoni
dziecięcej; cykl dokum.
10:50 Sekrety wykute w
kamieniu; odc. 6/8 Ugarit,
serce Kaananu; serial
dokum.; Francja (2005)
11:55 Urodzony po raz trzeci;
film TVP; Polska (1989)
13:35 Niecała nieprawda
czyli PRL w DTV; odc. 14;
magazyn
14:10 Sensacje XX wieku –
Sprawa Admirała
Canarisa cz 1; cykl
dokum.
14:40 Sensacje XX wieku –
Sprawa Admirała
Canarisa cz 2; cykl
dokum.
15:10 Encyklopedia II wojny
światowej – Na
Zachodzie znów spokój;
cykl dokum.
15:35 Spór o historię –
Władcy polscy: Kazimierz
IV Jagiellończyk; debata
16:20 Wisła od źródła do
ujścia; odc. 2. Od ujścia
Dunajca do ujścia Narwi;
film dokum.
17:15 Ex Libris; odc. 319;
magazyn
17:45 Czas honoru; odc. 52
„Złoty konwój”; serial TVP
18:40 Flesz historii; odc.
367; cykl reportaży
19:00 Sensacje XX wieku –
Tajemnica Barbarossy;
cz. 1; cykl dokum.
19:35 Sensacje XX wieku –
Tajemnica Barbarossy;
cz. 2; cykl dokum.
20:05 Było, nie minęło
20:40 Największe oblężenia
średniowiecza; odc. 5/6;
serial dokum.; Wielka
Brytania (2012)
21:45 Boża podszewka II;
odc. 2/16; serial TVP
22:50 Mumia Lenina obiekt
specjalny w sercu Rosji
23:55 Mundial. Gra o
Wszystko.; cykl dokum.
01:40 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (60) Południowy Tyrol; cykl
reportaży
02:20 Boża podszewka II;
odc. 2/16; serial TVP

P RO G R A M T V – W TO R E K 5 G RU D N I A 2 0 1 7 r.
TVP1

TVP2

04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Komisariat; serial TVP
09:05 Weterynarze z sercem
09:35 Nienasyceni; magazyn
10:10 Dr Quinn; seria II, odc.
3/27 (21); serial
obyczajowy; USA (1993)
11:05 Downton Abbey; odc.
4/8; serial obyczajowy;
Wielka Brytania (2015)

06:05 Rodzinka.pl; odc. 193
„Strzała Amora” sezon9;
serial komediowy TVP
06:40 Program ekumeniczny
07:05 M jak miłość; odc. 179
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc.
1754; serial obyczajowy
TVP
11:45 Na dobre i na złe; odc.
497 - Szczęśliwy traf;
serial TVP
12:45 Tylko z Tobą; odc. 37;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:45 Na sygnale; odc. 93
„Piekło”; serial
fabularyzowany TVP
14:25 Cuda z odzysku –
urządź mieszkanie za
12:00 Wiadomości
darmo; odc. 3; film
12:10 Agrobiznes
dokumentalny; Wielka
12:35 Agropogoda; magazyn
Brytania (2013)
12:40 To się opłaca –
Restrukturyzacja małych 15:30 M jak miłość; odc.
1334; serial TVP
gospodarstw; magazyn
16:25 Mini audycja
12:55 Natura w Jedynce –
24 godziny na dzikiej
(zapowiedź Koła fortuny)
Antarktyce; serial
16:30 Koło fortuny;
dokumentalny; USA
teleturniej
(2015)
17:10 Meandry uczuć; odc.
14:00 Elif; odc. 148; serial;
1; serial; Turcja (2016)
Turcja (2014)
18:00 Panorama
14:55 Program rozrywkowy 18:30 Sport Telegram
15:10 Obserwator; odc.
18:40 Pogoda
/187/; cykl reportaży
18:50 Jeden z dziesięciu
15:45 Wiadomości
19:30 Barwy szczęścia; odc.
15:55 Pogoda
1754; serial obyczajowy
16:05 W sercu miasta; odc.
TVP
46; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3216;
telenowela TVP
18:40 Serial fabularny
20:05 Barwy szczęścia; odc.
19:30 Wiadomości
1755; serial obyczajowy
20:00 Sport
TVP
20:10 Pogoda
20:25 S. W. A. T. –
20:40 Na dobre i na złe - 18
Jednostka specjalna.;
lat!; odc. 12; felieton
odc. 4; serial; USA (2017) 20:50 M jak miłość; odc.
21:35 Magazyn śledczy Anity
1335; serial TVP
Gargas; /52/; magazyn
22:10 El Principe – dzielnica
zła; odc. 48; serial;
Hiszpania (2014)
21:45 Kulisy serialu „M jak
miłość”; odc. 1068
21:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:05 Miasto Gniewu; /11/; 23:00 Świat bez fikcji –
serial fabularyzowany TVP
Bliźniaczki; film
23:40 Anno Domini – Biblii
dokumentalny; Norwegia
ciąg dalszy; odc. 5/12;
(2013)
serial; USA (2015)
00:05 Miasto skarbów; odc.
00:35 Film fabularny
12; serial kryminalny TVP
02:15 Dom; odc. 22/25 Miłość to tylko obietnica; 00:55 Pierwsza randka; (2)
01:55 Tajemnica Elise; odc.
serial TVP
3/6; serial; Francja (2015)
03:55 Notacje – Tomasz
Knapik. Nie jestem dolar, 03:05 Tajemnica Elise; odc.
4/6; serial; Francja (2015)
żeby się wszystkim
04:10 Magazyn Ekspresu
podobać; cykl
Reporterów (powtórka)
dokumentalny

POLSAT
5:00 Disco gramy; program
muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat
News; program
informacyjny
8:00 Trudne sprawy (569);
serial paradokumentalny
9:00 Malanowski i partnerzy
(784); serial fabularnodokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy
(785); serial fabularnodokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (563);
serial paradokumentalny
12:00 Pielęgniarki (296);
serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (697);
serial paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość
(2582); serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (743);
serial paradokumentalny.
20-letnia Sandra
przeprowadziła się do
swojego chłopaka, gdyż
nie może znieść
rodzinnych awantur.
Matka dziewczyny boryka
się z problemami
finansowymi....
15:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn
reporterów
16:30 Na ratunek 112 (67);
serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (55); serial
paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość
(2583); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia; magazyn
informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich (430); serial
komediowy. Ciąg dalszy
perypetii Ferdynanda
Kiepskiego, jego rodziny
i sąsiadów. Ferdynand
i Halina będą obchodzić
m.in. czterdziestą rocznicę
ślubu.
20:10 Szklana pułapka; film
sensacyjny, USA 1988
22:55 Uwiedziony; thriller,
USA 2008. Nieśmiały
samotnik zakochuje się
w nieodpowiedniej osobie.
Wpada w poważne
tarapaty.
1:10 Zmartwychwstanie
Adama; dramat wojenny,
Niemcy/Izrael/USA 2008.
Film o człowieku
ocalonym z Holokaustu,
dla którego wspomnienia
są bolesną traumą.
Znajduje małego chłopca.
Postanawia się nim
zaopiekować.
3:40 Tajemnice losu;
program rozrywkowy
emitowany na żywo,
w którym wróżki udzielają
porad widzom
dzwoniącym do studia

TVN
05:10 Uwaga! (5151) program.
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
13 (5/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku –
Sałata z figami i serem
(9/40) - program.
08:00 Dzień Dobry TVN
(2138) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (846) program obyczajowy
12:00 Szkoła (498) program
13:00 19 + (199) - program
13:30 Szpital (735) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 5
(13/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (499) program
16:30 19 + (200) - program
17:00 Ukryta prawda (847) program obyczajowy
18:00 Szpital (736) program obyczajowy
19:00 Fakty (7279)
19:35 Sport (7262)
19:45 Pogoda (7259)
19:49 Raport smogowy –
wiem czym oddycham
(22/48) - informacje;
19:50 Uwaga! (5152) program.
20:10 Doradca smaku –
Comber z królika z
owocami leśnymi (17/40)
- program.
20:15 Na Wspólnej 15
(2593) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (111/118) program. „Milionerzy”
powracają w klasycznej i
lubianej przez widzów
formule…
21:30 Efekt motyla - film
sensacyjny, USA/Kanada
2004. Evan Treborn
(Ashton Kutscher) stracił
poczucie czasu. Odkąd
pamięta, najważniejsze
momenty jego życia
znikały w czarnej otchłani
zapomnienia. Jego
dzieciństwo zmąciła seria
przerażających wydarzeń,
po których pozostały mu
tylko cienie wspomnień …
23:55 Superwizjer (1112) magazyn reporterów
00:30 Kuba Wojewódzki 10
(12/14) - talk show.
Samozwańczy Król TVN w
tym sezonie znowu ugości
na swoim dworze gwiazdy
oraz aspirujących
celebrytów…
01:30 Mroczne zagadki Los
Angeles (12/19) - serial,
USA
02:25 Revolution II (7/22) serial S-F, USA
03:25 Uwaga! (5152) program.
03:50 Moc Magii (331/355) program
05:10 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 26
08:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1998
09:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
10:00 Napisała: Morderstwo;
serial fabularny, USA 1993
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 15
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 19
13:50 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 25
14:45 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 26
15:45 Lekarze na start;
Polska; odc. 13
16:30 Lekarze na start;
Polska; odc. 14
17:15 Agenci NCIS; serial
fabularny, USA 2005; odc.
3
17:45 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 30
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 31
20:00 Czas zemsty; akcja,
USA 2013. Victor jest
prawą ręką bossa
podziemnego światka
(Terrence Howard). Od
pewnego czasu jego ludzie
są systematycznie
likwidowani przez
nieuchwytnego mordercę,
pozostawiającego na
miejscu zbrodni
tajemnicze wiadomości…
22:10 Quest; akcja, Kanada,
USA 1996. Chris Dubois
to uliczny przestępca.
Wyrusza więc w pełną
przygód i
niebezpieczeństw podróż
do tajemniczego Lost City
w Tybecie…
00:05 Z Nation; serial serial
fabularny, USA 2015
01:00 Ale numer!; Polska
01:35 Dyżur; factual, Polska
2010; odc. 36
02:05 Na jedwabnym szlaku;
factual, Polska 2015
02:40 Na jedwabnym szlaku
03:05 Na jedwabnym szlaku
03:30 Na jedwabnym szlaku
03:55 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:20 Z archiwum policji;
serial fabularny, Polska
2010; odc. 1
04:50 Twój Puls; serial
fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:40 Ja to mam szczęście!;
odc. 23; serial TVP
06:20 Czterdziestolatek; odc.
15/21; serial TVP
07:25 Na sygnale; odc. 89;
serial fabularyzowany TVP
08:00 Na sygnale; odc. 90;
serial fabularyzowany TVP
08:35 M jak miłość; odc.
688; serial TVP
09:30 O mnie się nie martw;
s. VII odc. 13/13; serial
komediowy TVP
10:25 Rodzinka.pl; odc. 173
„Czysto, czyściej,
czyściuteńko” sezon 8;
serial komediowy TVP
10:55 Rodzinka.pl; odc. 174
„Nie chcę być babcią”
sezon 8; serial komediowy
TVP
11:35 Ranczo; odc. 100 - W
blasku fleszy; serial
obyczajowy TVP
12:35 Ranczo; odc. 101 Grecy i Bułgarzy; serial
obyczajowy TVP
13:30 Ojciec Mateusz; odc.
78 - Wyjazd; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; odc.
79 - Rodzinne więzi; serial
kryminalny TVP
15:25 Na dobre i na złe; odc.
630 - Zwycięzca; serial
TVP
16:20 Na sygnale; odc. 90
„Tajemnica lekarska”;
serial fabularyzowany TVP
16:50 Ranczo; odc. 102 Jedźmy, nikt nie woła;
serial obyczajowy TVP
17:50 Ranczo; odc. 103 - Nie
rzucaj ziemi, skąd twój
ród; serial obyczajowy
TVP
18:45 Rodzinka.pl; odc. 175
„Zarządzanie kryzysowe”
sezon 8; serial komediowy
TVP
19:25 Ojciec Mateusz; odc.
80 - Adrenalina; serial
kryminalny TVP
20:20 Wspaniałe stulecie;
odc. 207; serial; Turcja
(2014)
21:20 Ranczo; odc. 104;
serial obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; odc. 105;
serial obyczajowy TVP
23:10 Ojciec Mateusz; odc.
81; serial kryminalny TVP
23:55 Rodzinka.pl; odc. 222
sezon 11; serial TVP
00:35 Pod wspólnym
niebem; odc. 11; serial
komediowy TVP
01:15 Ratownicy; odc. 4/13;
serial TVP
02:05 Ratownicy; odc. 5/13;
serial TVP
02:55 Czterdziestolatek; odc.
15/21; serial TVP
04:05 M jak miłość; odc.
688; serial TVP
04:55 Rodzinka.pl; odc. 173
„Czysto, czyściej,
czyściuteńko” sezon 8;
serial komediowy TVP

TVP ROZRYWKA
05:25 Familiada; odc. 2340
05:55 Okrasa łamie przepisy
– Karp czy jesiotr
06:35 Kraj się śmieje –
Komplementy i
inwektywy (2)
07:35 Jeden z dziesięciu;
5/99; teleturniej
08:15 Kabaretowy Klub
Dwójki – (82) - Czy w
grudniu będzie koniec
świata?
09:10 Koło fortuny; odc. 69
ed. 3; teleturniej
09:45 Pierwsza randka - (12)
10:35 Muzeum Polskiej
Piosenki; /106/ - „Kiedy
powiem sobie dość” ONA
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /12/ - „Prześliczna
wiolonczelistka” - Skaldowie
11:05 Muzeum Polskiej
Piosenki; /71/ - „Aleja
gwiazd” - Zdzisława
Sośnicka
11:20 Kabaretożercy - (12);
teleturniej
12:15 Życie to Kabaret –
Dzikie Fazy Fair Play
Crew /cz. 1/
13:10 Życie to Kabaret – N
jak Neo - nówka i
przyjaciele
14:10 Familiada; odc. 2340
14:45 Kabaretowa Mapa
Polski – 35. Wieczory
Humoru i Satyry Lidzbark
2014 - Neo - Nówka i
goście /1-2/
16:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Wakacje z
Kabaretem - Szczecin
2014
17:55 Okrasa łamie przepisy
– Rybne kanapki
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - (52) Wyspy szczęśliwe; cykl
reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 12 Armenia Wokół Erywania (48)
19:35 Humor w odcinkach –
Święta wojna - (283);
serial komediowy TVP
20:15 Dla mnie bomba –
Kabaretowa Liga Dwójki Rozgrywka (1)
21:20 Kabaretowy Klub
Dwójki – (57) - Kabaret
Limo
22:15 Bake off – Ale ciacho!
- (1); widowisko
23:20 Bake off – Ale przepis
- (1)
23:35 Koło fortuny; odc. 68
ed. 3; teleturniej
00:10 Na festiwalowej
scenie - 2 plus 1
00:35 Muzeum Polskiej
Piosenki czyli historia
jednego przeboju /15/
01:40 Czas Starszych
Panów; film dokumentalny
02:40 OPOLE 2017 na bis –
Z PRL do Polski /cz. 1/
03:45 Rozrywka Retro –
Kabaret POTEM - Bajki
dla potłuczonych (2)

TVN7
05:30 W-11 Wydział Śledczy
(1172) - program
kryminalny
06:20 Szpital (205) program obyczajowy
07:15 Sąd rodzinny (138) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów 3
(1/18) - serial S-F, USA
09:10 Brzydula (177/180) serial obyczajowy.
Podczas pobytu na
Mazurach Ula wymaga
pilnej interwencji lekarza.
Paulina mówi Markowi, że
jest gotowa ratować ich
związek i wybaczyć mu
zdradę. Violetta dostaje
prezent od tajemniczego
wielbiciela.
09:45 Brzydula (178/180) serial obyczajowy
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (480) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (139) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (379) program sądowy
14:55 Szpital (206) program obyczajowy.
Koleżanka przyprowadza
do szpitala 25-letnią
Andżelikę Król, którą
bardzo boli brzuch…
15:55 Druga szansa 2
(10/13) - serial
16:55 Zaklinaczka duchów 3
(2/18) - serial S-F, USA
17:55 Brzydula (179/180) serial obyczajowy
18:30 Brzydula (180) - serial
obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (481) program obyczajowy
Łyżwiarka14-letnia Maja
mieszka z rodzicami. Od
kilku lat jej największą
pasją jest ćwiczenie w
klubie łyżwiarstwa…
20:00 15 minut - film
sensacyjny, USA/Niemcy
2001. Para wyjątkowo
brutalnych morderców,
emigrantów z Europy
Wschodniej, terroryzuje
Nowy Jork. Jeden z nich
zabija przypadkowo
wybrane ofiary, drugi
filmuje zbrodnie. Za ich
filmy media płacą
ogromne sumy…
22:30 Ostatni sprawiedliwy film sensacyjny, USA
1996. John Smith
przybywa do teksańskiego
miasteczka
sterroryzowanego przez
dwa gangi, zajmujące się
handlem alkoholem…
01:45 Moc Magii (331/355) program
04:00 Druga strona medalu
3 (2/8) - talk show – Maja
Włoszczowska
04:30 Druga strona medalu
4 (2/8) - talk show – Jan
Podgórski

TVN STYLE
05:35 33 za zamkniętymi
drzwiami (1/5) - program
rozrywkowy
06:05 33 za zamkniętymi
drzwiami (2/5) - program
06:35 Co za tydzień (828) magazyn
07:10 Bez planu 2 (3/6) program podróżniczy
07:55 Afera fryzjera 5 (5/12)
- program rozrywkowy
08:40 Sekrety chirurgii 3
(9/13) - reality show
09:40 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (6/12) - reality
show
10:25 Sablewskiej sposób
na modę 4 (10/13) program rozrywkowy
11:10 Perfekcyjna Pani
Domu 5 (7/13) - program
12:10 Kuchenne rewolucje 8
(4/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
13:20 Pani Gadżet EXTRA 2
13:50 Pani Gadżet EXTRA 3
14:35 Smakuj świat z
Pascalem (1/4) - reality
show kulinarny
15:10 Oszczędne zakupy 2
(1/6) - serial, Wielka
Brytania
16:25 Wszystko o jedzeniu 2
(9/13) - program
lifestylowy
16:55 Zapytaj lekarza
17:40 Kobieta na krańcu
świata 9 (4/9) - program
18:10 Kuchenne rewolucje 9
(3/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:10 Sablewskiej sposób
na modę 6 (13) - program
rozrywkowy
19:55 Afera fryzjera (4/10) program rozrywkowy
20:40 Wiem, co jem na
diecie (4/12) - program
lifestylowy
21:10 Pani Gadżet 8 (13) magazyn
21:40 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 8 (9/12) program lifestylowy
22:25 Pojedynek na modę
23:10 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (4/10) - reality
show
23:55 Apetyt na miłość 3
(7/12) - program
rozrywkowy
00:55 Operacje w Tajlandii
02:05 W roli głównej Maciej Musiał (4/6) - talk
show
02:35 W roli głównej Halina Młynkowa (5/8) talk show
03:05 W roli głównej Agnieszka Holland (3) talk show
03:30 Wiem, co jem 6
(14/16) - magazyn
03:55 Wiem, co jem 6
(8/16) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 3
(15/16) - magazyn
04:45 Wiem, co jem 2
(4/15) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Podnoszenie ciężarów
- MŚ, Anaheim, USA - 105
kg mężczyzn
08:40 Podnoszenie ciężarów
- MŚ, Anaheim, USA - 105
kg mężczyzn
09:40 Podnoszenie ciężarów
- MŚ, Anaheim, USA - 90
kg kobiet
10:20 Podnoszenie ciężarów
- MŚ, Anaheim, USA - 90
kg kobiet
11:20 Judo - Grand Slam Tokio - podsumowanie
12:35 Piłka ręczna kobiet MŚ: podsumowanie 2 dni
13:50 Piłka ręczna kobiet MŚ: Węgry - Argentyna
14:55 Piłka ręczna kobiet MŚ: Węgry - Argentyna
15:50 4-4-2
16:15 4-4-2
16:55 Pełnosprawni
17:30 Piłka ręczna kobiet MŚ: Szwecja - Czechy
20:00 Piłka ręczna kobiet MŚ: Polska - Norwegia
22:40 Sportowy Wieczór
23:15 Podnoszenie ciężarów
- MŚ, Anaheim, USA - kat.
+90 kg kobiet
23:50 Podnoszenie ciężarów
- MŚ, Anaheim, USA - kat.
+90 kg kobiet

TVP3 KATOWICE

07:01 Józef Rymer – pierwszy
Wojewoda Śląski; film
dokum.
08:05 Caritas znaczy miłość;
film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Polski Sukces
Gospodarczy odc. 11;
magazyn
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1006;
telenowela TVP
10:50 Reportaż
11:15 Wojna domowa; odc.
14/15; serial komediowy
TVP
11:50 Antenowe remanenty
12:30 Kreatywni
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 AgroSzansa; odc.
106/14; magazyn
14:15 Caritas znaczy miłość;
film dokum.
15:15 Wawel w nowej Polsce
– Fortyfikacje; film dokum.
15:35 Antenowe remanenty
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Rączka gotuje na
POLSAT SPORT
beztydzień; magazyn
kulinarny
7:00 Piłka nożna; Liga
18:00 Bliżej natury
holenderska: FC Twente - 18:30 Aktualności
AFC Ajax
18:52 Wieczorne wiadomości
9:10 Siatkówka kobiet; Liga
sportowe
Siatkówki Kobiet:
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
Legionovia Legionowo 20:00 Kalejdoskop dobrych
Trefl Proxima Kraków
miejsc – Mindfulness;
11:20 Siatkówka kobiet; 7.
program publicystyczny
strefa; magazyn siatkarski
13:30 Siatkówka mężczyzn; 20:55 POGODA
21:00 Zwykłe – niezwykłe;
PlusLiga: Jastrzębski
odc. 1; cykl reportaży
Węgiel - GKS Katowice
21:30 Aktualności Wieczorne
15:40 Siatkówka mężczyzn; 21:45 Wieczorny magazyn
PlusLiga
sportowy TVP Katowice
17:30 Atleci; magazyn
21:55 POGODA
22:20 Dziennik Regionów
sportowy
18:00 Siatkówka mężczyzn; 22:40 Echa dnia
Liga Mistrzów; mecz fazy 23:00 Pogoda
23:05 Telekurier
grupowej
20:30 Siatkówka mężczyzn; 23:35 Caritas znaczy miłość;
film dokum.
Liga Mistrzów; mecz fazy
00:40 Antenowe remanenty
grupowej
01:20 Wojna domowa; odc.
23:00 Sporty walki; Gala
14/15; serial TVP
Babilon MMA 2 w
01:55 Antenowe remanenty
Legionowie: Szymon
02:25 Antenowe remanenty
Kołecki - Kamil Bazelak
02:40 Caritas znaczy miłość;
film dokum.
1:00 Piłka nożna; Eliminacje
03:45 Echa dnia
Mistrzostw Świata:
Rumunia - Polska. To był 04:05 Agrobiznes
pojedynek zespołów, które 04:25 Pogoda
nie przegrały spotkania w 04:30 Reportaż
04:50 AgroSzansa; odc.
grupie E. Gospodarze
106/14; magazyn
pokonali Armenię i
05:10 Dziennik Regionów
zanotowali remisy z
05:35 Telekurier
Czarnogórą i...
06:00 Plebania; odc. 1006
3:00 Piłka nożna; Eliminacje 06:20 Reportaż
Mistrzostw Świata:
06:35 Telenowyny/ Antenowe
remanenty
Kazachstan - Polska

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 5
grudnia; felieton
06:55 Historia Polski – Film
dokum.
08:00 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - (61) Areszt; cykl reportaży
08:35 Wszystko po
krakowsku – Wieczór w
Piwnicy pod Baranami
czyli Koncert Ambitnych
Samouków Trwa; cz. I;
koncert
09:05 Znak Orła; odc. 10
Ostrzeżenie 1331; serial
historyczno-przygodowy
TVP
09:40 Czarne tulipany; film
dokum.; Polska (1997)
10:50 Film dokum.
11:50 IPN
12:30 Największe oblężenia
średniowiecza; odc. 5/6;
serial dokum.; Wielka
Brytania (2012)
13:30 Było, nie minęło
14:05 Sensacje XX wieku –
Tajemnica Barbarossy;
cz. 1; cykl dokum.
14:35 Sensacje XX wieku –
Tajemnica Barbarossy;
cz. 2; cykl dokum.
15:05 Encyklopedia II wojny
światowej – Rommel;
cykl dokum.
15:30 Mumia Lenina obiekt
specjalny w sercu Rosji
16:35 Historia Polski
17:40 Czas honoru –
Powstanie; odc. 1
„Jeszcze nie dziś”; serial
TVP
18:55 Kryptonim muzeum
19:20 Sensacje XX wieku –
Berlin 45 cz 1; cykl
dokum.
19:50 Sensacje XX wieku –
Berlin 45 cz 2; cykl
dokum.
20:30 Nowe Ateny; odc. 65;
program publicystyczny
21:20 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Tankietka
widmo
21:50 Boża podszewka II;
odc. 3/16; serial TVP
23:00 II wojna światowa na
Bałkanach; odc. 9/12;
serial dokum.; Serbia
(2015)
23:25 II wojna światowa na
Bałkanach; odc. 10/12;
serial dokum.; Serbia
(2015)
00:10 Rozdroże cafe; dramat;
Polska (2005)
02:10 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (61) Areszt; cykl reportaży
02:45 Boża podszewka II;
odc. 3/16; serial TVP

P RO G R A M T V – Ś RO DA 6 G RU D N I A 2 0 1 7 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; serial TVP
09:35 Jak to działa; odc. 133
Leki przyszłości; magazyn
10:10 Dr Quinn; seria II, odc.
4/27; serial obyczajowy;
USA (1993)

TVP2

06:05 Rodzinka.pl; odc. 194
„Chrzestny, chrzestna i
chrześniaczek” sezon 9;
serial komediowy TVP
06:35 Pożyteczni.pl;
magazyn
07:05 M jak miłość; odc. 180
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc.
1755; serial obyczajowy
TVP
11:45 Na dobre i na złe; odc.
498 - Pamięć serca; serial
TVP
12:45 Tylko z Tobą; odc. 38;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:45 Na sygnale; odc. 94
„Walka”; serial
11:05 Downton Abbey; odc.
fabularyzowany TVP
5/8; serial obyczajowy;
14:20 Nasz dziwaczny świat
Wielka Brytania (2015)
odc. 13; esej
12:00 Wiadomości
dokumentalny; Wielka
12:10 Agrobiznes
Brytania (2016)
12:35 Agropogoda; magazyn 15:30 M jak miłość; odc.
12:40 Magazyn Rolniczy –
1335; serial TVP
Centralne Targi Rolnicze 16:30 Koło fortuny;
teleturniej
12:55 Natura w Jedynce –
17:10 Meandry uczuć; odc.
24 godziny w Australii 2; serial; Turcja (2016)
czas po monsunie; serial
18:00 Panorama
dokumentalny; Nowa
18:30 Sport Telegram
Zelandia (2015)
18:40 Pogoda
14:00 Elif; odc. 149; serial;
18:50 Jeden z dziesięciu
Turcja (2014)
19:30 Barwy szczęścia; odc.
14:55 Program rozrywkowy
1755; serial TVP
15:10 Obserwator; odc.
/188/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc.
47; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
20:05 Barwy szczęścia; odc.
17:15 Pogoda
1756; serial TVP
17:25 Jaka to melodia?
20:45 Na dobre i na złe; odc.
18:00 Klan; odc. 3217;
688; serial TVP
21:50 Na sygnale; odc. 165
telenowela TVP
„Życie toczy się dalej”;
serial fabularyzowany TVP
22:30 Kino relaks – To
właśnie miłość; komedia;
Wielka Brytania, USA
(2003)
18:40 Serial fabularny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:20 Liga Mistrzów - 6
kolejka
23:05 Liga Mistrzów skróty; Wielka Brytania
(2017)
00:15 Rosyjski futbol; film
dokumentalny; Francja
(2017); reż.:Nicolas Jallot
01:20 Zabić na końcu;
komedia sensacyjna;
Polska (1990);
reż.:Wojciech Wójcik;
wyk.:Wojciech Malajkat,
Piotr Siwkiewicz, Jolanta
Nowak
03:05 Naszaarmia.pl; odc.
293; magazyn
03:35 Anno Domini – Biblii
ciąg dalszy; odc. 5/12;
serial; USA (2015)

POLSAT

5:10 Uwaga!; magazyn
reporterów
5:40 Mango; telezakupy
6:50 Kuchenne rewolucje:
Kielce, L’amore (6);
program rozrywkowy.
Restauracja L’amore to
efekt zamiłowania
Mariusza do włoskiej
kuchni. W prowadzeniu
biznesu wspierają go
siostry - jedna pomaga w
kuchni...
7:50 Doradca smaku:
Comber z królika z
owocami leśnymi (17);
magazyn kulinarny
8:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Ukryta prawda (847);
serial paradokumentalny
12:00 Szkoła (499); serial
paradokumentalny
13:00 19+ (200); serial
paradokumentalny
13:30 Szpital (736); serial
paradokumentalny
14:30 Kuchenne rewolucje:
Restauracja Fregata,
Koszalin (14); program
rozrywkowy
15:30 Szkoła (500); serial
paradokumentalny
16:30 19+ (201); serial
paradokumentalny
17:00 Ukryta prawda (848);
serial paradokumentalny
18:00 Szpital (737); serial
paradokumentalny
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy wiem, czym oddycham
(23); cykl reportaży
19:50 Uwaga!; magazyn
reporterów
20:10 Doradca smaku:
Sandacz z chutney z dyni
i marchwi (13); magazyn
kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2594);
serial obyczajowy
20:55 Milionerzy: Wydanie
specjalne (112);
teleturniej. Naprzeciwko
Huberta Urbańskiego
zasiądą nowi uczestnicy.
Zmierzą się oni z 12
pytaniami z różnych
dziedzin, mając do
dyspozycji trzy koła...
00:50 O mnie się nie martw;
21:50 Surogaci; thriller SF,
s. VII odc. 13/13; serial
USA 2009. Futurystyczne
komediowy TVP
kino akcji - efektownie i z
01:50 Świat bez tajemnic –
moralnym przesłaniem.
Archiwum spisku: kto
23:45 Piraci z Karaibów:
zestrzelił MH17?; cykl
Klątwa „Czarnej Perły”;
dokumentalny; Wielka
film przygodowy, USA
Brytania (2016);
2003
reż.:Michael Rudin
2:40 Czarne lustro 2 (3-ost.);
02:55 Paradoks; odc. 4
serial obyczajowy
Tajemnica spowiedzi;
3:45 Moc magii;
serial kryminalny TVP
interaktywny program
03:50 Licencja na
rozrywkowy
wychowanie; odc. 67 Kto nie był buntownikiem; 5:05 Nic straconego;
programy powtórkowe.
serial obyczajowy TVP
Okazja do zobaczenia
04:20 Licencja na
programów, których w
wychowanie; odc. 68 czasie pierwszej emisji nie
Mama dobra rada; serial
zdążyliśmy obejrzeć.
obyczajowy TVP

TVN
05:10 Uwaga! (5152) program.
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
13 (6/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku –
Comber z królika z
owocami leśnymi (17/40)
- program.
08:00 Dzień Dobry TVN
(2139) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (847) program obyczajowy
12:00 Szkoła (499) program
13:00 19 + (200) - program
13:30 Szpital (736) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 5
(14) - program kulinarnorozrywkowy
15:30 Szkoła (500) program
16:30 19 + (201) - program
17:00 Ukryta prawda (848) program obyczajowy
18:00 Szpital (737) program obyczajowy
19:00 Fakty (7280)
19:35 Sport (7263)
19:45 Pogoda (7260)
19:49 Raport smogowy –
wiem czym oddycham
(23/48) - informacje;
19:50 Uwaga! (5153) program.
20:10 Doradca smaku –
Sandacz z chutney z dyni
i marchwi (13/40) program.
20:15 Na Wspólnej 15
(2594) - serial
obyczajowy. Czy
światowej sławy
kardiochirurg zechce
pomóc Marysi?
20:55 Milionerzy - wydanie
specjalne (112/118) program.
21:50 Surogaci - film S-F,
USA 2009. Nie tak odległa
wcale przyszłość wydaje
się być niemal idealną.
Bez ryzyka, bez zagrożeń.
Bezpieczni w domach
ludzie …
23:45 Piraci z Karaibów:
Klątwa czarnej perły film przygodowy, USA
2003. Po morzach
otaczających wyspy
Karaibskie grasuje piracki
okręt Czarna Perła. Jest
on owiany straszną
legendą mówiąca, że z
miast zaatakowanych
przez Perłę nikomu nie
udało się ujść z życiem.
Perła uderza na Port Royal
i między innymi porywa
córkę gubernatora,
Elizabeth…
02:40 Czarne lustro (3) serial, Wielka Brytania.
03:45 Moc Magii (332/355) program
05:05 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 27
08:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1998
09:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
10:00 Napisała: Morderstwo;
serial fabularny, USA 1994
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 16
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 20
13:50 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 27
14:45 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 28
15:45 Lekarze na start;
Polska; odc. 14
16:30 Lekarze na start;
Polska; odc. 15
17:15 Agenci NCIS; serial
fabularny, USA 2005; odc.
4
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 31
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 32.
W lombardzie zjawia się
mężczyzna, który chce
zastawić bmx-a syna.
Twierdzi, że w ten sposób
zmotywuje go do nauki…
20:00 Królowa ringu; akcja,
USA, Niemcy 2004.
Prawdziwa historia
promotorki boksu Jackie
Kallen - nadany jej został
tytuł pierwszej damy
boksu…
22:10 Gdy zjawią się obcy;
akcja, USA 2002. W małej
przydrożnej restauracji
pojawia się tajemniczy
mężczyzna, którego
dziwne zachowanie od
razu zaciekawia kelnerkę Beth. Ich rozmowę
przerywa przyjazd trzech
kolejnych osób…
00:15 Z Nation; serial
fabularny, USA 2015
01:10 Ale numer!; Polska
01:45 Taki jest świat; factual;
Polska
02:25 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:00 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:30 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:55 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:20 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:50 Twój Puls; serial
fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 24; serial TVP
06:25 Czterdziestolatek; odc.
16/21 - Gdzie byłaś, czyli
Szekspir; serial TVP
07:25 Na sygnale; odc. 90
„Tajemnica lekarska”;
serial fabularyzowany TVP
07:55 Na sygnale; odc. 91
„Diagnoza”; serial
fabularyzowany TVP
08:30 M jak miłość; odc.
689; serial TVP
09:30 Dziewczyny ze Lwowa;
odc. 25; serial obyczajowy
TVP
10:20 Rodzinka.pl; odc. 174
„Nie chcę być babcią”
sezon 8; serial komediowy
TVP
10:50 Rodzinka.pl; odc. 175
„Zarządzanie kryzysowe”
sezon 8; serial komediowy
TVP
11:30 Ranczo; odc. 101 Grecy i Bułgarzy; serial
obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; odc. 102 Jedźmy, nikt nie woła;
serial obyczajowy TVP
13:25 Ojciec Mateusz; odc.
79 - Rodzinne więzi; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; odc.
80 - Adrenalina; serial
kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
631 - Najlepszy moment;
serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 91
„Diagnoza”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; odc. 103 - Nie
rzucaj ziemi, skąd twój
ród; serial obyczajowy
TVP
17:45 Ranczo; odc. 104 Wielkie otwarcie; serial
obyczajowy TVP
18:40 Rodzinka.pl; odc. 176
„Kwestia perspektywy”
sezon 8; serial komediowy
TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
81 - Przerwany weekend;
serial kryminalny TVP
20:15 Wspaniałe stulecie;
odc. 208; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:15 Ranczo; odc. 105;
serial obyczajowy TVP
22:15 Ranczo; odc. 106;
serial obyczajowy TVP
23:05 Ojciec Mateusz; odc.
82; serial kryminalny TVP
23:55 Komisarz Alex; odc.
129; serial TVP
00:50 Miasto skarbów; odc.
11; serial kryminalny TVP
01:50 Miasto skarbów; odc.
12; serial kryminalny TVP
02:45 Czterdziestolatek; odc.
16/21; serial TVP
03:45 M jak miłość; odc.
689; serial TVP
04:45 Rodzinka.pl; odc. 174
sezon 8; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:15 Familiada; odc. 2341
05:50 Okrasa łamie przepisy
– Rybne kanapki
06:30 Kraj się śmieje – Kraj
się śmieje – Mowa ciała
(1)
07:30 Jeden z dziesięciu;
6/99; teleturniej
08:05 Kabaretowy Klub
Dwójki – (57) - Kabaret
Limo
09:00 Koło fortuny; odc. 70
ed. 3; teleturniej
09:40 Latający Klub 2, czyli
wieczór kabaretowy sezon II - (8)
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /72/ - „Black
and white” - Kombi
11:05 Dla mnie bomba –
Kabaretowa Liga Dwójki Rozgrywka (1)
12:10 Życie to Kabaret –
Bajki według Kabaretu
Moralnego Niepokoju (1-2)
14:10 Familiada; odc. 2341
15:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Kabaretowa Noc
Listopadowa 2014 Bohater potrzebny od
zaraz (1-3); widowisko
17:50 Okrasa łamie przepisy
– Ryby na talerzu
Kopernika; magazyn
kulinarny
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - (53) Ludożercy; cykl reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 12 Armenia Północ (49)
19:35 Humor w odcinkach –
Święta wojna - (284)
Hołda; serial TVP
20:15 Dla mnie bomba –
Kabaretowa Liga Dwójki Rozgrywka (2)
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki – (55) - Czy
kochamy seriale?
22:15 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów - (15) Sprzedawca
23:15 Koło fortuny; odc. 69
ed. 3; teleturniej
23:50 Rozrywka Retro – Na
festiwalowej scenie Irena Jarocka; widowisko
rozrywkowe
00:20 Niezapomniane
Koncerty –
Niezapomniane koncerty
- Opole 2017 na bis - Od
Opola do Opola /cz. 1/;
koncert
01:20 Niezapomniane
Koncerty –
Niezapomniane koncerty
- Opole 2017 na bis - Od
Opola do Opola /cz. 2/;
koncert
02:20 Kierunek Kabaret –
Wielka uczta /33/
03:20 Rozrywka Retro –
Rozrywka Retro –
Gwiazdy Festiwali
Sopockich /2/ - Boney M

TVN7
05:20 Ukryta prawda (90) program obyczajowy
06:20 Szpital (206) program obyczajowy.
Koleżanka przyprowadza
do szpitala 25-letnią
Andżelikę Król, którą
bardzo boli brzuch…
07:15 Sąd rodzinny (139) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów 3
(2/18) - serial S-F
09:10 Brzydula (179/180) serial obyczajowy
09:45 Brzydula (180) - serial
obyczajowy. Piotr
zaprasza Ulę na piknik,
który okazuje się być
randką. Violetta
konfrontuje się ze swym
domniemanym
wielbicielem. Niestety
czeka ją niemiła
niespodzianka…
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (481) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (140) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (380) program sądowy Różany
morderca
14:55 Szpital (207) program obyczajowy
15:55 Druga szansa 2
(11/13) - serial
16:55 Zaklinaczka duchów 3
(3/18) - serial S-F, USA
17:55 Brzydula (181) - serial
obyczajowy
18:30 Brzydula (182) - serial
obyczajowy. Violetta
spotyka w końcu swego
tajemniczego wielbiciela…
19:00 Ukryta prawda (482) program obyczajowy
20:00 Parszywa dwunastka film wojenny, USA/
Hiszpania 1967. Anglia
1944 rok. Znany ze swej
niesubordynacji
amerykański major
Reisman ma przygotować
odział dwunastu żołnierzy
- aresztantów do
samobójczej misji - ataku
na zamek we Francji, gdzie
przyjeżdżają na urlop
wysocy rangą oficerowie
niemieccy…
22:55 Magazyn UEFA
Champions League (9) program
00:05 15 minut - film
sensacyjny, USA/Niemcy
2001. Para wyjątkowo
brutalnych morderców,
emigrantów z Europy
Wschodniej, terroryzuje
Nowy Jork. Jeden z nich
zabija przypadkowo
wybrane ofiary, drugi
filmuje zbrodnie. Za ich
filmy media płacą
ogromne sumy.
Mordercom depczą po
piętach detektywi…
02:40 Moc Magii (332/355) program

TVN STYLE
05:30 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (9/14) program lifestylowy
06:15 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (10/14) program lifestylowy
07:00 Wszystko o jedzeniu 2
(9/13) - program
07:30 Smakuj świat z
Pascalem (1/4) - reality
show kulinarny
08:00 Beauty ekspert 2
(11/12) - magazyn
08:30 Sekrety chirurgii 3
(10/13) - reality show
09:30 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (7/12) - reality
show
10:15 Sablewskiej sposób
na modę 4 (11/13) program rozrywkowy
11:00 Perfekcyjna Pani
Domu 5 (8/13) - program
12:00 Kuchenne rewolucje 8
(5/15) - program
13:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (4/10) - reality
show
13:45 Pojedynek na modę
14:30 W roli głównej Joanna Przetakiewicz (7/8)
- talk show
15:00 W dobrym stylu 2
(6/12) - program
15:45 Nowy wygląd, nowe
życie 2 (3/8) - program
17:10 Apetyt na miłość 3
(7/12) - program
18:10 Kuchenne rewolucje 9
(4/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:10 Sablewskiej sposób
na modę 7 (1/12) program rozrywkowy
19:55 Afera fryzjera (5/10) program rozrywkowy
20:40 Mistrzowskie cięcie
(4/8) - program
rozrywkowy
21:40 Dorota was urządzi 5
(6/12) - program
22:25 Beauty ekspert 2 (12)
- magazyn lifestylowy
22:55 Życie bez wstydu 4
(10/12) - reality show
23:55 Zemsta z pomocą
Kardashianki (8/9) program rozrywkowy
00:55 Oddział dla grubasów
(2/10) - program
obyczajowy
01:25 Nieudane operacje cena piękna (5/6) - reality
show
02:20 W roli głównej - Filip
Chajzer (5/6) - talk show
02:45 W roli głównej Marcin Daniec (6/8) - talk
show
03:10 W roli głównej Justyna Steczkowska
(2/3) - talk show
03:35 Wiem, co jem 6
(15/16) - magazyn
04:00 Wiem, co jem 6
(9/16) - magazyn
04:25 Wiem, co jem (16) magazyn
04:50 Wiem, co jem 2
(5/15) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Podnoszenie ciężarów
- MŚ, Anaheim, USA - kat.
+105 kg mężczyzn
08:45 Podnoszenie ciężarów
- MŚ, Anaheim, USA - kat.
+105 kg mężczyzn
09:40 Piłka ręczna kobiet MŚ: Szwecja - Czechy
10:20 Piłka ręczna kobiet MŚ: Szwecja - Czechy
11:20 Piłka ręczna kobiet MŚ: Polska - Norwegia
12:00 Piłka ręczna kobiet MŚ: Polska - Norwegia
13:05 Piłka nożna - skróty z
meczów Polska - Urugwaj
i Polska - Meksyk
13:50 Piłka ręczna kobiet MŚ: Rosja - Japonia
14:55 Piłka ręczna kobiet MŚ: Rosja - Japonia
15:50 Piłka nożna Bayern
16:45 Piłka nozna Bayern
17:50 Piłka nożna - Klubowe
MŚ
19:00 Piłka nożna - Klubowe
MŚ
20:10 Piłka ręczna kobiet MŚ: Brazylia - Dania
22:40 Sportowy Wieczór
23:05 PN - Bayern TV
24:00 PN - Bayern TV

TVP3 KATOWICE

07:01 Bliżej natury
08:05 Kaziu, Polska Ci
dziękuje; film dokum.
08:45 Antenowe remanenty
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1007;
telenowela TVP
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:15 Smaki polskie; magazyn
kulinarny
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Kaziu, Polska Ci
dziękuje; film dokum.
14:55 Antenowe remanenty
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; magazyn
16:00 Telekurier
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:32 POGODA
17:35 Subregion; program
publicystyczny
17:55 Tajemnice Książnicy
Pomorskiej
18:00 Kopalnia reportaży;
reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Rączka gotuje na
beztydzień; magazyn
POLSAT SPORT
kulinarny
20:01 Dokument w obiektywie;
7:00 Siatkówka mężczyzn;
magazyn
PlusLiga: Jastrzębski
20:30 Czas niedawno przeszły
Węgiel - GKS Katowice
20:45 Zgadnij! Napisz!
9:10 Magazyn narciarski
Wygraj!
10:00 Siatkówka mężczyzn;
20:55 POGODA
PlusLiga: PGE Skra
21:00 Kopalnia reportaży;
Bełchatów - Espadon
reportaż
Szczecin
21:30 Aktualności Wieczorne
12:10 7. strefa; magazyn
21:45 Wieczorny magazyn
siatkarski
sportowy TVP Katowice
14:10 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; mecz fazy 21:55 POGODA
grupowej: Noliko Maaseik 22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
- Trentino Diatec
16:20 Cafe Futbol; magazyn 22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
piłkarski
23:35 Kaziu, Polska Ci
18:00 Siatkówka mężczyzn;
dziękuje; film dokum.;
Liga Mistrzów; mecz fazy
Polska (2006)
grupowej: PGE Skra
00:20 Antenowe remanenty
Bełchatów - Chaumont VB 00:40 Astronarium; magazyn
52 Haute Marne
01:20 Głos Regionów
20:30 Siatkówka mężczyzn; 02:20 Smaki polskie; magazyn
Liga Mistrzów; mecz fazy
kulinarny
grupowej: Jastrzębski
02:40 Kaziu, Polska Ci
Węgiel - Berlin Recycling
dziękuje; film dokum.
Volleys
03:25 Antenowe remanenty
23:00 Boks; Walka o pas
03:45 Echa dnia
WBO World w Nowym
04:05 Agrobiznes
Jorku; waga junior
04:25 Pogoda
średnia: Miguel Cotto 04:30 Reportaż
Sadam Ali
04:50 Antenowe remanenty
2:00 Sporty walki; KSW.
05:10 Dziennik Regionów
Relacja z gali
05:35 Telekurier
zorganizowanej przez
06:00 Plebania; odc. 1007;
największą w Polsce
telenowela TVP
06:20 Reportaż
federację zajmującą się
06:35 Astronarium; magazyn
promowaniem MMA

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 6
grudnia; felieton
06:55 Historia Polski – Film
dokum.
08:05 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (62) Polacy na Madagaskar;
cykl reportaży
08:35 Wszystko po
krakowsku – Wieczór w
Piwnicy pod Baranami
czyli Koncert Ambitnych
Samouków Trwa; cz. II;
koncert
09:10 Znak Orła; odc. 11
Będziecie go mieli 1331;
serial historycznoprzygodowy TVP
09:45 Wszyscy jesteśmy z
węgla; film dokum.;
Polska (2004)
10:40 Niepamięć; film
dokum.; Polska (2015)
11:45 Spór o historię –
Odsiecz wiedeńska.
Sukces, czy porażka?;
debata
12:25 Opowieści spod
Giewontu – Hipokrates po
góralsku czyli dr
Wincenty Galica
12:50 Opowieści spod
Giewontu – Opowieść o
zamku oporowskim
13:30 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Tankietka
widmo
14:05 Sensacje XX wieku –
Berlin 45 cz 1-2; cykl
dokum.
15:10 Encyklopedia II wojny
światowej – Cena
zwycięstwa; cz. 1
15:35 Złoty pociąg; film
dokum.; Polska (2015)
16:40 Historia Polski
17:45 Czas honoru –
Powstanie; odc. 2
„Godzina W”; serial TVP
18:40 Śladami zbrodni i
walki 1944 - 1956 Lublin; cykl reportaży
19:10 Sensacje XX wieku –
Zaginione archiwa; cz. 1;
cykl dokum.
19:40 Sensacje XX wieku –
Zaginione archiwa; cz. 2;
cykl dokum.
20:10 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Uparcie
wracamy
20:40 Tian Anmen –
zakazana pamięć; film
dokum.; Francja (2009)
21:45 Boża podszewka II;
odc. 4/16; serial TVP
22:50 Jak nie wiadomo o co
chodzi...; film dokum.
23:50 Pułkownik
Kwiatkowski;
komediodramat; Polska
(1995)
02:00 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (62) Polacy na Madagaskar;
cykl reportaży
02:40 Boża podszewka II;
odc. 4/16; serial TVP

P RO G R A M T V – C Z W A R T E K 7 G RU D N I A 2 0 1 7 r.
TVP1
04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Komisariat; serial TVP
09:05 Mam prawo; serial
dokumentalny TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity
Gargas; /52/; magazyn
10:10 Dr Quinn; seria II, odc.
5/27 (23); serial
obyczajowy; USA (1993)
11:05 Downton Abbey; odc.
6/8; serial obyczajowy;
Wielka Brytania (2015)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy –
Nowy system segregacji
odpadów
12:55 Natura w Jedynce –
24 godziny w Brazylii;
serial dokumentalny;
Nowa Zelandia (2015)
14:00 Elif; odc. 150; serial;
Turcja (2014)
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.
/189/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc.
48; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan; odc. 3218;
telenowela TVP
18:40 Serial fabularny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; serial
kryminalny TVP

TVP2
05:55 Rodzinka.pl; odc. 195
„Zakaz palenia” sezon 9;
serial komediowy TVP
06:35 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - Fatima;
cykl reportaży
07:05 M jak miłość; odc. 181
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc.
1756; serial obyczajowy
TVP
11:40 Na dobre i na złe; odc.
499 - Długi sen; serial
TVP
12:40 Tylko z Tobą; odc. 39;
serial obyczajowy; Turcja
(2015)
13:40 Na sygnale; odc. 95
„Dzień wolny”; serial
fabularyzowany TVP
14:15 Dzika przyroda
Bliskiego i Środkowego
Wschodu – Półwysep
Arabski Kraina złudzeń;
serial dokumentalny;
Holandia (2014)
15:15 Na dobre i na złe - 18
lat!; odc. 12; felieton
15:25 Na dobre i na złe; odc.
688; serial TVP
16:30 Koło fortuny;
teleturniej
17:10 Meandry uczuć; odc.
3; serial; Turcja (2016)
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia; odc.
1756; serial obyczajowy
TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc.
1757; serial obyczajowy
TVP
20:40 Pierwsza randka
21:40 Miasto skarbów; odc.
13; serial kryminalny TVP
22:40 Grupa specjalna
„Kryzys”; odc. 7/10;
serial; Japonia (2017)
23:35 Prześladowca; thriller;
Kanada (2011)

POLSAT

5:10 Uwaga!; magazyn
reporterów
5:40 Mango; telezakupy
6:50 Kuchenne rewolucje:
Warszawa, Salon
Kulinarny (7); program
rozrywkowy
7:50 Doradca smaku:
Sandacz z chutney z dyni
i marchwi (13); magazyn
kulinarny
8:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Ukryta prawda (848);
serial paradokumentalny
12:00 Szkoła (500); serial
paradokumentalny
13:00 19+ (201); serial
paradokumentalny
13:30 Szpital (737); serial
paradokumentalny
14:30 Kuchenne rewolucje:
Restauracja Kameralna,
Chodzież (1); program
rozrywkowy
15:30 Szkoła (501); serial
paradokumentalny
16:30 19+ (202); serial
paradokumentalny
17:00 Ukryta prawda (849);
serial paradokumentalny
18:00 Szpital (738); serial
paradokumentalny
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy wiem, czym oddycham
(24); cykl reportaży
19:50 Uwaga!; magazyn
reporterów
20:10 Doradca smaku:
Gulasz cielęcy z fasolką
(5); magazyn kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2595);
serial obyczajowy
20:55 Milionerzy: Wydanie
specjalne (113);
teleturniej. Naprzeciwko
Huberta Urbańskiego
zasiądą nowi uczestnicy.
Zmierzą się oni z 12
pytaniami z różnych
dziedzin, mając do
21:20 Sprawa dla reportera
dyspozycji trzy koła...
22:20 Warto rozmawiać;
21:55 Kuchenne rewolucje:
program publicystyczny
Wrocław, Bar na Szybkiej
23:30 Jej historia. Wolność
(9); program rozrywkowy
osobista; Wielka Brytania
22:55 Cztery Gwiazdki;
(2015)
komedia, Niemcy/USA
00:30 S. W. A. T. –
2008
Jednostka specjalna.;
0:50 Listopadowy człowiek;
odc. 4; serial; USA (2017)
film sensacyjny, USA
01:25 El Principe – dzielnica
zła; odc. 48; serial;
2014
Hiszpania (2014)
3:05 Uwaga!; magazyn
reporterów
3:30 Moc magii;
interaktywny program
rozrywkowy. Nocny
program interaktywny,
01:20 To właśnie miłość;
w którym wróżki
komedia; Wielka Brytania,
odpowiadają na pytania
02:20 Sprawa dla reportera
USA
(2003)
widzów dotyczące ich
03:20 Szpiedzy w
przyszłości.
Warszawie; odc. 1/4;
4:50 Nic straconego;
serial; Wielka Brytania,
programy powtórkowe.
Polska (2012)
Okazja do zobaczenia
04:15 Notacje – Irena
programów, których
Santor. Muzyka to świat
w czasie pierwszej emisji
magiczny; cykl
nie zdążyliśmy obejrzeć.
03:40 Art Noc
dokumentalny

TVN
05:10 Uwaga! (5153) program.
05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
13 (7/14) - program
kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku –
Sandacz z chutney z dyni
i marchwi (13/40) program.
08:00 Dzień Dobry TVN
(2140) - magazyn
10:55 Ukryta prawda (848) program obyczajowy
12:00 Szkoła (500) program
13:00 19 + (201) - program
13:30 Szpital (737) program obyczajowy
14:30 Kuchenne rewolucje 6
(1/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
15:30 Szkoła (501) program
16:30 19 + (202) - program.
Lena spędziła noc z
Filipem, ale za wszelką
cenę chce utrzymać to w
tajemnicy. Do pubu
przychodzi Małkowska,
która wyżywa się na
Melanii i kpi, że
przyjaciółka odbiła jej
chłopaka…
17:00 Ukryta prawda (849) program obyczajowy
18:00 Szpital (738) program obyczajowy
19:00 Fakty (7281)
19:35 Sport (7264) informacje;
19:45 Pogoda (7261) informacje;
19:49 Raport smogowy –
wiem czym oddycham
(24/48) - informacje;
19:50 Uwaga! (5154) program.
20:10 Doradca smaku –
Gulasz cielęcy z fasolką
(5/40) - program.
20:15 Na Wspólnej 15
(2595) - serial obyczajowy
20:55 Milionerzy - wydanie
specjalne (113/118) program. „Milionerzy”
powracają w klasycznej i
lubianej przez widzów
formule…
21:55 Kuchenne rewolucje
14 (9/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
22:55 Cztery Gwiazdki komedia, USA/Niemcy
2008. Brad i Kate zawsze
korzystali z okresu
świątecznego żeby uciec
na urlop w egzotyczne
zakątki świata. Taki zamiar
mają także w tym razem,
ale ich plany zostają
pokrzyżowane przez mgłę
na lotnisku…
00:50 Listopadowy człowiek
- film sensacyjny, USA/
Wielka Brytania 2014
03:05 Uwaga! (5154) program.
03:30 Moc Magii (333/355) program
04:50 Nic straconego

TV PULS
06:00 To moje życie!;
telenowela, Turcja 2016
07:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 28
08:00 JAG – Wojskowe
Biuro Śledcze; serial
fabularny, USA 1998
09:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
10:00 Napisała: Morderstwo;
serial fabularny, USA 1994
11:00 Kobra – oddział
specjalny; serial
fabularny, Niemcy 2004
12:00 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 17
12:55 Agenci NCIS: Los
Angeles; serial fabularny,
USA 2012; odc. 21
13:50 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 29
14:45 Królowa Serc;
telenowela, USA 2014;
odc. 30
15:45 Lekarze na start;
Polska; odc. 15. Zuza
obawia się, że zaszła w
ciążę, natomiast Piotr ma
kolejne problemy przez
bandytów, którzy żądają
od niego spłaty długu.
Tymczasem na SOR trafia
nowa pacjentka - Basia…
16:30 Lekarze na start;
Polska; odc. 16
17:15 Agenci NCIS; serial
fabul., USA 2005; odc. 5
18:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 32
19:00 Lombard. Życie pod
zastaw; Polska; odc. 33
20:00 Pokojówka na
Manhattanie; komedia,
USA 2002. Wzruszająca
historia niezależnej kobiety
i samotnej matki, która
pracuje jako pokojówka w
prestiżowym hotelu na
Manhattanie. Marisa stara
się zapewnić sobie i
synowi jak najlepsze
warunki…
22:05 Kocham cię na zabój;
komedia, USA 1990
00:05 Gdy zjawią się obcy;
akcja, USA 2002. W małej
przydrożnej restauracji
pojawia się tajemniczy
mężczyzna, którego
dziwne zachowanie od
razu zaciekawia kelnerkę Beth. Ich rozmowę
przerywa przyjazd trzech
kolejnych osób…
02:05 Ale numer!; Polska
02:45 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:10 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
03:40 Taki jest świat; factual;
Polska
04:20 Biesiada na cztery
pory roku; factual, Polska
04:50 Twój Puls; serial
fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial
fabularny, Polska 2011

TVP SERIALE
05:50 Ja to mam szczęście!;
odc. 25; serial TVP
06:30 Czterdziestolatek; odc.
17/21 - Cwana bestia,
czyli kryształ; serial TVP
07:30 Na sygnale; odc. 91
„Diagnoza”; serial
fabularyzowany TVP
07:55 Na sygnale; odc. 92
„Potwór”; serial
fabularyzowany TVP
08:35 M jak miłość; odc.
690; serial TVP
09:30 Komisarz Alex; odc.
129 - In vino veritas; serial
kryminalny TVP
10:25 Rodzinka.pl; odc. 175
„Zarządzanie kryzysowe”
sezon 8; serial komediowy
TVP
10:55 Rodzinka.pl; odc. 176
„Kwestia perspektywy”
sezon 8; serial komediowy
TVP
11:35 Ranczo; odc. 102 Jedźmy, nikt nie woła;
serial obyczajowy TVP
12:30 Ranczo; odc. 103 - Nie
rzucaj ziemi, skąd twój
ród; serial obyczajowy
TVP
13:30 Ojciec Mateusz; odc.
80 - Adrenalina; serial
kryminalny TVP
14:25 Ojciec Mateusz; odc.
81 - Przerwany weekend;
serial kryminalny TVP
15:20 Na dobre i na złe; odc.
632 - Ukryte intencje;
serial TVP
16:15 Na sygnale; odc. 92
„Potwór”; serial
fabularyzowany TVP
16:45 Ranczo; odc. 104 Wielkie otwarcie; serial
obyczajowy TVP
17:45 Ranczo; odc. 105 Nowe wyzwania; serial
obyczajowy TVP
18:40 Rodzinka.pl; odc. 177
„Życie nie jest nudne”
sezon 8; serial komediowy
TVP
19:20 Ojciec Mateusz; odc.
82 - Zaginiony; serial
kryminalny TVP
20:15 Wspaniałe stulecie;
odc. 209; serial
kostiumowy; Turcja
(2014)
21:15 Ranczo; odc. 106 Bardzo krótkie kariery;
serial obyczajowy TVP
22:10 Ranczo; odc. 107 - W
szponach zdrowia; serial
obyczajowy TVP
23:05 Ojciec Mateusz; odc.
83 - Zastępstwo; serial
kryminalny TVP
23:55 Na dobre i na złe; odc.
688; serial TVP
00:55 Londyńczycy II; odc.
14/16; serial TVP
01:55 Londyńczycy II; odc.
15/16; serial TVP
02:50 Czterdziestolatek; odc.
17/21; serial TVP
03:55 M jak miłość; odc.
690; serial TVP
04:50 Rodzinka.pl; odc. 175
sezon 8; serial TVP

TVP ROZRYWKA
05:20 Familiada; odc. 2342
05:55 Okrasa łamie przepisy
– Ryby na talerzu
Kopernika
06:30 Kraj się śmieje – Kraj
się śmieje – Mowa ciała
(2)
07:35 Jeden z dziesięciu;
7/99; teleturniej
08:15 Kabaretowy Klub
Dwójki – (55) - Czy
kochamy seriale?
09:10 Koło fortuny; odc. 71
ed. 3; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli
kabaretowy przegląd
zawodów - (15) Sprzedawca
10:50 Muzeum Polskiej
Piosenki; /69/ - „W
domach z betonu” Martyna Jakubowicz
11:05 Dla mnie bomba –
Kabaretowa Liga Dwójki Rozgrywka (2)
12:10 Życie to Kabaret –
Kabaret Hrabi - Savoir
vivre. (1-2)
14:10 Familiada; odc. 2342
14:40 Kabaretowa Mapa
Polski – IX Mazurska Noc
Kabaretowa 2007
„Dwójki, pary, duety”
(bis 1-3)
17:50 Okrasa łamie przepisy
– Brytyjska jagnięcina po
polsku; magazyn kulinarny
18:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - (54) Kava - a nie kawa; cykl
reportaży
18:55 Makłowicz w podróży
– Podróż 12 Armenia Południe (50); magazyn
kulinarny
19:35 Humor w odcinkach –
Święta wojna - (285)
Konsument doskonały;
serial komediowy TVP
20:15 Dla mnie bomba –
Kabaretowa Liga Dwójki Rozgrywka (4)
21:15 Kabaretowy Klub
Dwójki – (56) - Magia
radia
22:15 Kierunek Kabaret –
Back to the future /34/
23:20 Olga Lipińska
zaprasza - (19); talk-show
00:05 Koło fortuny; odc. 70
ed. 3; teleturniej
00:40 Kabaretowa Mapa
Polski – Płocka Noc
Kabaretowa (bis 1)
01:45 Kabaretowa Mapa
Polski – Płocka Noc
Kabaretowa (bis 2)
02:50 Kabaretowa Mapa
Polski – Opolskie
Kabaretony - Opole 2010
- Kabaretowa liga TVP /1/
03:50 Rozrywka Retro –
Kabaret POTEM - Bajki
dla potłuczonych (1)
dłuższa; program
rozrywkowy

TVN7
05:15 Ukryta prawda (91) program obyczajowy
06:20 Szpital (207) program obyczajowy.
Karetka pogotowia
przywozi do szpitala
10-letniego Filipa Bieniaka,
który jest nieprzytomny.
Chłopak miał wypadek na
quadzie…
07:15 Sąd rodzinny (140) program sądowy
08:15 Zaklinaczka duchów 3
(3/18) - serial S-F, USA
09:10 Brzydula (181) - serial
obyczajowy. Tajemniczy
wielbiciel proponuje
Violetcie spotkanie.
Violetta oddycha z ulgą, że
zagadka w końcu się
rozwiąże. Maćkowi znów
nie udaje się umówić z
recepcjonistką Anią. Po
tym, co zaszło na pikniku,
Ula unika Piotra. On
zarzuca jej, że Ula wciąż
kocha Marka.
09:45 Brzydula (182) - serial
obyczajowy. Violetta
spotyka w końcu swego
tajemniczego wielbiciela.
Aleks przekonuje Marka,
żeby wprowadzić do firmy
włoskiego inwestora, który
przejmie wierzytelności
Uli. Ula wraca do
Warszawy. Wyrzuca
kartkę, na której Piotr
zapisał jej swój numer
telefonu.
10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (482) program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (141) program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (381) program sądowy
14:55 Szpital (208) program obyczajowy
15:55 Druga szansa 2
(12/13) - serial.
16:55 Zaklinaczka duchów 3
(4/18) - serial S-F, USA
17:55 Brzydula (183) - serial
obyczajowy
18:30 Brzydula (184) - serial
obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (483) program obyczajowy
20:00 Pieniądze to nie
wszystko - komedia 2001.
50-letni biznesmen
Tomasz Adamczyk (Marek
Kondrat), chce
zrezygnować z
prowadzenia interesów w
branży alkoholowej i
poświęcić się swojej pasji
życiowej - filozofii…
22:20 Oszuści (5/10) - serial,
USA
23:20 Niewierni (5/10) serial, USA
02:30 Moc Magii (333/355) program
04:40 Druga strona medalu
2 (2/7) - talk show – Anna
Komorowska

TVN STYLE
05:20 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (11/14) program lifestylowy
06:00 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję (12/14) program lifestylowy
06:45 Ostre cięcie 4 (12) program
07:30 W dobrym stylu 2
(6/12) - program
08:15 Sekrety chirurgii 3
(11/13) - reality show
09:15 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 3 (8/12) - reality
show
10:00 Sablewskiej sposób
na modę 4 (12/13) program rozrywkowy
10:40 Perfekcyjna Pani
Domu 5 (9/13) - program
11:40 Kuchenne rewolucje 8
(6/15) - program
kulinarno-rozrywkowy
12:40 Afera fryzjera 5 (5/12)
- program rozrywkowy
13:20 Sablewskiej sposób
na modę 9 (1/10) program rozrywkowy
14:00 Gwiazdy prywatnie
14:30 Ostre cięcie 4 (12) program
15:15 36,6 2 (12/13) program
16:15 Smakuj świat z
Pascalem (1/4) - reality
show kulinarny
16:45 Gwiazdy od kuchni
17:15 Wiem, co jem i wiem,
co kupuję 8 (9/12) program lifestylowy
18:00 Kuchenne rewolucje 9
(5/13) - program
kulinarno-rozrywkowy
19:00 Sablewskiej sposób
na modę 7 (2/12) program rozrywkowy
19:45 Idealna niania 9
(11/12) - program
obyczajowy
20:30 W czym do ślubu? 2
(1/10) - reality show
21:00 I nie opuszczę Cię aż
do ślubu 5 (4/10) - reality
show
21:45 Pani Gadżet EXTRA 3
22:25 Pani Gadżet 14 (12) magazyn
22:55 Dorota was urządzi 5
(6/12) - program
23:40 Gwiazdy prywatnie
00:10 #Sława
00:40 Oddział dla grubasów
(3/10) - program
obyczajowy
01:10 Zapytaj lekarza
01:50 Zdrada - sposób na
biznes - dokument
02:40 W roli głównej Tomasz Kot (5/6) - talk
show
03:05 W roli głównej - Irena
Eris (16/17) - talk show
03:30 Wiem, co jem 6 (16) magazyn
03:55 Wiem, co jem 6
(10/16) - magazyn
04:20 Wiem, co jem 2
(1/15) - magazyn
04:45 Wiem, co jem 2
(6/15) - magazyn

TVP SPORT
08:00 Podnoszenie ciężarów
- MŚ, Anaheim, USA - kat.
+90 kg kobiet
08:40 Podnoszenie ciężarów
- MŚ, Anaheim, USA - kat.
+90 kg kobiet
09:40 Piłka ręczna kobiet MŚ: Brazylia - Dania
10:20 Piłka ręczna kobiet MŚ: Brazylia - Dania
11:25 Piłka nożna - Klubowe
MŚ
12:15 Piłka nożna - Klubowe
MŚ
13:30 Piłka ręczna kobiet MŚ: Polska - Węgry
13:55 Piłka ręczna kobiet MŚ: Polska - Węgry
15:50 PN - Barca
17:00 PN - Barca
18:25 PN - Barca
18:55 Piłka nożna - Liga
Europy - faza grupowa
(11)
23:05 Sportowy Wieczór
23:35 Piłka ręczna kobiet MŚ: Polska - Węgry
00:20 Piłka ręczna kobiet MŚ: Polska - Węgry

TVP3 KATOWICE

07:01 Kopalnia reportaży;
reportaż
08:00 Wielka piątka Azji.
Nosorożec; cykl dokum.;
Niemcy (2015)
08:50 Antenowe remanenty
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1008
10:50 Reportaż
11:15 Herbaciany Smok; film
dokum.
12:05 Antenowe remanenty
12:15 Smaki polskie
12:30 Łódź kreatywna –
9Fashion; reportaż
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
16:00 Polski Sukces
Gospodarczy odc. 12;
magazyn
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Kronika Miasta
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Kronika regionu
18:20 Kartki z kalendarza
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości
sportowe
POLSAT SPORT
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Ślązaków portret własny
7:00 Siatkówka mężczyzn;
– W resorcie Pana Boga
PlusLiga; Jastrzębski
abp. Damian Zimoń
Węgiel - GKS Katowice
20:02 Uwaga! Weekend;
9:10 Siatkówka mężczyzn;
magazyn kulturalnoLiga Mistrzów; mecz fazy
społeczny
grupowej: Arkas Izmir 20:55 POGODA
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 21:00 PrzySTAŃ nad Wisłą;
magazyn
11:20 7. strefa; magazyn
21:30 Aktualności Wieczorne
siatkarski. W programie
21:45 Wieczorny magazyn
poruszane są tematy
sportowy TVP Katowice
rozgrywek PlusLigi, Ligi
21:55 POGODA
Siatkówki Kobiet i
22:00 Dziennik Regionów
Champions League.
22:20 Echa dnia
Znajdą się w nim także
22:45 Reportaż
materiały
23:05 Polski Sukces
przedstawiające...
Gospodarczy odc. 12;
magazyn
13:30 Siatkówka mężczyzn;
Liga Mistrzów; mecz fazy 23:35 Wielka piątka Azji.
Nosorożec; cykl dokum.;
grupowej: Lokomotiw
Niemcy (2015)
Nowosybirsk - Dinamo
00:40 Było, nie minęło –
Moskwa
kronika zwiadowców
16:00 Siatkówka mężczyzn;
historii. – Za progiem
Liga Mistrzów; mecz fazy
puszczy
grupowej: Fenerbahce SK 01:20 Herbaciany Smok; film
Stambuł - Knack
dokum.
02:05 Antenowe remanenty
Roeselare
18:00 Siatkówka mężczyzn; 02:20 Smaki polskie
Liga Mistrzów; mecz fazy 02:40 Wielka piątka Azji.
Nosorożec; cykl dokum.;
grupowej: Jastrzębski
Niemcy (2015)
Węgiel - Berlin Recycling
03:45 Echa dnia
Volleys
04:05 Agrobiznes
20:30 Siatkówka mężczyzn; 04:25 Pogoda
Liga Mistrzów; mecz fazy 04:30 Reportaż
grupowej: VfB
04:50 Wiatr od morza; odc. 94;
Friedrichshafen - Halkbank
magazyn
05:10 Dziennik Regionów
Ankara
23:00 Boks; Gala w Atlantic 05:35 Polski Sukces
Gospodarczy odc. 12;
City z 1985 roku; waga
magazyn
ciężka: Mike Tyson 06:00 Plebania; odc. 1008;
Michael Johnson
telenowela TVP
0:00 Boks
06:20 Reportaż
1:00 Boks; Walka o pas WBO 06:35 Było, nie minęło –
World w Nowym Jorku;
kronika zwiadowców
waga junior średnia:
historii. – Za progiem
puszczy
Miguel Cotto - Sadam Ali

TVP HISTORIA
06:50 Był taki dzień – 7
grudnia; felieton
06:55 Historia Polski – Film
dokum.
08:05 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat - (63) Recykling; cykl reportaży
08:40 Kabaretowe Hity Laskowik & Goście;
program rozrywkowy
09:10 Znak Orła; odc. 12;
serial TVP
09:45 Jak nie wiadomo o co
chodzi...; film dokum.
10:45 Wszystkie kolory
świata – Afryka
Południowa. odc. 27/30;
serial dokum.; Francja
(2008)
11:50 Flesz historii; cykl
reportaży
12:10 Kryptonim muzeum
12:35 Nowe Ateny; odc. 65;
program publicystyczny
13:25 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Uparcie
wracamy
14:00 Sensacje XX wieku –
Zaginione archiwa; cz. 1;
cykl dokum.
14:30 Sensacje XX wieku –
Zaginione archiwa; cz. 2;
cykl dokum.
15:05 Encyklopedia II wojny
światowej – Cena
zwycięstwa; cz. 2; cykl
dokum.
15:35 Tian Anmen –
zakazana pamięć; film
dokum.; Francja (2009)
16:40 Historia Polski
17:45 Czas honoru –
Powstanie; odc. 3 „Hotel
Victoria”; serial TVP
18:40 Taśmy bezpieki
19:15 Sensacje XX wieku –
Zaginione archiwa; cz. 3;
cykl dokum.
19:45 Sensacje XX wieku –
Admirał; cykl dokum.
20:15 Było, nie minęło –
kronika zwiadowców
historii. - Zamordowany
pomnik
20:50 Pearl Harbor – Cała
prawda; 2/2; film dokum.;
Wielka Brytania (2016)
21:45 Boża podszewka II;
odc. 5/16; serial TVP
22:50 Spór o historię –
Rokosz, panowie bracia!;
debata
23:30 Czarny serial –
Kościuszko - ciąg dalszy;
cykl dokum.
23:50 Czarny serial –
Konstrukcja; cykl dokum.
00:25 Ośmiornica; s. 4 odc.
10/12; serial; Włochy
(1984)
01:25 Wojciech Cejrowski –
boso przez świat (63) Recykling; cykl reportaży
02:00 Boża podszewka II;
odc. 5/16; serial TVP

