
Zaprezentowany został pro-
jekt herbu Częstochowy po 
korekcie heraldycznej. W 
miejscu czarnego kruka poja-
wił się złoty orzeł.

W 2020 roku będziemy ob-

chodzić 800-lecie dziejów pisa-
nych o naszym mieście. Pierw-
sza wzmianka o Częstochowie 
pochodzi bowiem z 1220 roku, 
z dokumentu biskupa krakow-
skiego Iwo Odrowąża. - To 
najlepszy moment na to, aby 
dokonać różnych podsumo-
wań i niezbędnych porząd-
ków. Przy okazji dywagacji o 
Częstochowie, okazało się, że 
nasz obecny herb nie do koń-
ca odzwierciedla historię mia-
sta  – mówi prezydent Krzysz-
tof Matyjaszczyk.
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- W województwie śląskim 
wciąż rośnie liczba zachoro-
wań na żółtaczkę – alarmu-
je sanepid. Najgorsza sytu-
acja jest w Sosnowcu – od-
notowano tam 196 przypad-
ków choroby. W Częstocho-
wie siedem.

Od pierwszego stycznia do 
30 listopada w całej Polsce 
odnotowano 2644 przypadki 
wirusowego zapalenia wątro-
by typu A. Dla porównania 
w analogicznym okresie 
w 2016 roku były to 33 przy-
padki. W samym wojewódz-

twie śląskim odnotowano na-
tomiast 438 przypadków, 
podczas gdy w ubiegłym roku 
było ich zaledwie 3. Spośród 
wszystkich chorujących 414 
(tj. 95%) podlegało hospitali-
zacji.

Ciąg dalszy na str. 3

Atrakcyjna pani w stroju 
kelnerki z lekko rozchylony-
mi ustami, ocierająca zalot-
nie pot z czoła. Do tego na-
pis: serwujemy najlepsze 
przepisy – w taki właśnie 
sposób Ministerstwo Cyfryza-
cji poszukuje... specjalisty 
ds. obsługi legislacyjnej. Po 
opublikowaniu ogłoszenia, 
w sieci zawrzało. 

Na długiej liście wymagań 
i obowiązków znalazło się między 
innymi: wyższe wykształcenie 
magisterskie prawnicze, do-
świadczenie zawodowe - 3 lata 
w obszarze legislacji w admini-
stracji publicznej, znajomość 
podstaw ustrojowych funkcjono-
wania państwa, koordynowanie 
procesu opiniowania skompliko-
wanych projektów dokumentów 
rządowych, opiniowanie projek-
tów dokumentów rządowych, 
udział w opracowywaniu projek-
tów stanowisk rządu do posel-
skich, senackich i prezydenckich 
projektów ustaw, opracowywanie 
projektów odpowiedzi ministra 

i wiele innych. O umiejętno-
ściach gastronomicznych nie ma 
jednak ani słowa... Skąd więc po-
mysł na zilustrowanie ogłoszenia 
o pracę zdjęciem atrakcyjnej pa-
ni? Jak się ma do tego hasło z ob-
razka? Ciężko stwierdzić. Foto-
grafia z pracą w administracji pu-
blicznej w pewnością nic wspól-
nego nie ma. Dowcipna też raczej 
nie jest – zwłaszcza w czasach, 
gdy środowiska kobiece bojkotu-
ją firmy posługujące się sek-
sizmem w reklamie. 

Ogólnoświatowy trend dąży do 
odejścia od tego typu „produkcji” 
starając się zlikwidować ordynar-
ne posługiwanie się wizerunkiem 
kobiet. 

Ciąg dalszy na str. 3

Liczba zachorowań wciąż rośnie

Mamy epidemię żółtaczki?

Jest projekt

Nowy herb Częstochowy

Pomysł resortu cyfryzacji

Kontrowersyjny sposób 
naboru pracowników

Sygnalizacja

Montują 
liczniki 
świateł

Rozpoczął się montaż liczników 
odmierzających czas do zmiany  
świateł.  W sumie na początku będzie 
ich w naszym mieście 10. 

Ta inwestycja była w naszym mieście 
niezwykle oczekiwana. Wnioskowali o nią 
zarówno radni, jak i sami mieszkańcy 
(zgłaszając na przykład projekty w tej 
sprawie do Budżetu Obywatelskiego). Po 
długim oczekiwaniu, marzenia stały się 
rzeczywistością. Montaż liczników odmie-
rzających czas do zmiany świateł już się 
rozpoczął. Urządzenia znajdziemy między 
innymi na skrzyżowaniach ul. Sobieskie-
go z al. Wolności, al. Niepodległości z ul. 
Równoległą oraz al. Niepodległości i Źró-
dlaną. Łącznie będziemy mieć 10 liczni-
ków. - Powinny one zostać uruchomione 
jeszcze w tym roku – zapowiada Maciej 
Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Za-
rządu Dróg i Transportu w Częstochowie. 
- Po instalacji pierwszych egzemplarzy 
będziemy się bacznie przyglądać temu 
jak się to rozwiązanie inżynierii ruchu 
drogowego będzie spisywać w naszym 
mieście – podsumowuje. 

Koszt realizacji zadania wyniesie nie-
spełna 320 tys. zł. kg

Mała Zosia urodziła się 
z wadą, która zdarza się raz 
na ćwierć miliona urodzeń 
o nazwie bilateral fibular 
hemimelia. Jej nóżki są 
kompletnie zdeformowane. 
Ratunkiem jest operacja, 
bez niej Zosia nigdy nie bę-
dzie nawet samodzielnie 
stać. Rodzice dziecka zna-
leźli szpital w USA. Potrze-
bują 600 tys. zł.

– Podczas pierwszego 
USG dowiedzieliśmy się, że 
będziemy rodzicami nie jed-
nego, a dwójki dzieci – mówi 
pani Karina, mama Zosi 
i Zuzi.   – O tym, że Zosia 
będzie chora, dowiedzieli-
śmy się w 21. tygodniu cią-
ży. Nie było dokładnej dia-
gnozy. Nie było żadnego pla-
nu leczenia. Wiadomo było 
tylko, że Zosia urodzi się 
z szeregiem wad kończyn 
dolnych, jej nóżki będą zde-
formowane, nie będzie 
w nich niektórych kości.

Dziewczynki urodziły się 8 
grudnia 2016 roku, Zosia dwie 

minuty po Zuzi. Zosia urodziła 
się z brakiem kości strzałko-
wych w obu nóżkach. – Po 
prosu nie wykształciły się. 
W obu nóżkach wygięte są też 
kości piszczelowe. Zdeformo-
wane są uda i podudzia, nóżki 
są znacznie skrócone. Szcząt-
kowe są stopy, w jednej są 
trzy, w drugiej zaledwie dwa 
paluszki. Bez leczenia Zosia 
nigdy nie będzie chodzić. Bę-
dzie mogła tylko pełzać. Nigdy 
nie będzie samodzielna. Zaczę-
liśmy szukać ratunku – opo-
wiada mama.

– Dowiedzieliśmy się, że ma-
my szczęście, bo jeszcze kilka lat 
temu dzieciom z takimi wadami 
amputowano w naszym kraju 
nóżki. Obecnie, bardzo powoli, 
zaczyna się to leczyć. Trafiliśmy 
do Poznania, gdzie dostaliśmy 
skierowanie na operację korek-
cję ustawienia stopy i zagięcia 
kości piszczelowej, z zaznacze-
niem, że powinna odbyć się mię-
dzy a 18. a 24. miesiącem życia 
Zosi. Gdy jednak otrzymaliśmy 
odpowiedź ze szpitala w Pozna-
niu, nie wiedzieliśmy, czy śmiać 
się czy płakać. Termin został 

wyznaczony na lipiec 2019. 
O rok za późno. Przed nami 
w kolejce jest 1686 osób.  

Rodzice Zosi zaczęli szu-
kać pomocy poza granicami 
kraju. Dowiedzieli się, że Zo-
się można wyleczyć, że Zosia 
będzie chodzić. Pod jednym 
wszakże warunkiem, że trafi 
do Paley Institute, kliniki za-
łożonej przez światowej sła-
wy ortopedę dziecięcego, dr 
Dror’a Paleya. Tam leczy się 
dzieci z rzadkimi wadami 
układu kostnego. 

– Dr Paley jest pionierem 
w leczeniu tego typu wad na 
świecie. Udało nam się dostać 
na konsultację lekarską, gdy 
dr Paley był w Polsce w maju. 
Okazało się, że rzadka wada 
nóżek rozwinęła się u córecz-
ki w sposób nietypowy, takie-
go przypadku jak Zosia nie 
ma prawdopodobnie jeszcze 
w żadnym medycznym pod-
ręczniku. Nie wystarczy bo-
wiem sama wielogodzinna, 
wieloetapowa operacja rekon-
strukcji nóżek. 

Ciąg dalszy na str. 3
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Dokończenie ze str. 1
Najgorsza sytuacja jest w So-

snowcu (196 przypadków). 
W naszym regionie jest nieco le-
piej – w Częstochowie odnotowa-
no siedem przypadków zachoro-
wań, w Kłobucku i Lublińcu po 
cztery, a w Myszkowie trzy. 

Wirusowe zapalenie wątroby 
typu A  (potocznie zwane  żół-
taczką pokarmową  lub choro-
bą brudnych rąk) jest schorze-
niem wywoływanym przez wi-
rus A zapalenia wątroby (HAV). 
Ludzie są jedynym rezerwu-
arem tego wydalanego z kałem 
wirusa.

Do zakażenia może dojść 
poprzez:

l spożycie skażonego pożywie-
nia (np. nieumytych owoców) 
lub skażonej wody (podsta-
wowa droga),

l kontakt bezpośredni z zaka-
żonym człowiekiem (np. prze-
niesienie wirusa poprzez nie-
umyte po wyjściu z toalety rę-
ce),

l kontakty seksualne (nie tylko 
analne), w tym przez bezpo-
średni kontakt oralno-anal-
ny, jak i poprzez kontakt 
oralny z częściami ciała oraz 

powierzchniami, na których 
znajduje się wirus.
Występują zarówno zachoro-

wania pojedyncze jak i ogniska 
zakażeń (tj. co najmniej dwa 
przypadki powiązane epidemio-
logicznie). W 44 ogniskach od-
notowanych w tym oku doszło 
łącznie do 106 zachorowań.

Podstawą w zapobieganiu 
zakażeniom jest przestrzeganie 
zasad higieny, także przy przy-
gotowywaniu i spożywaniu po-
siłków. Brak jest specyficznego 
leczenia.  Dostępna jest nato-
miast skuteczna szczepionka, 
która zgodnie z obowiązującym 
Programem Szczepień Ochron-
nych zalecana jest:
l osobom   wyjeżdżającym do 

krajów   o wysokiej i   pośred-
niej endemiczności zachoro-
wań na WZW typu A

l osobom zatrudnionym przy 
produkcji i dystrybucji żyw-
ności, usuwaniu odpadów 
komunalnych i płynnych nie-
czystości oraz przy konser-
wacji urządzeń służących te-
mu celowi dzieciom w wieku 
przedszkolnym, szkolnym 
oraz młodzieży, które nie cho-
rowały na WZW typu A.

kg

Liczba zachorowań wciąż rośnie

Mamy epidemię 
żółtaczki?

DLA EMERYTÓW, RENCISTÓW, PRACUJĄCYCH

Jest projekt

Nowy herb Częstochowy
Dokończenie ze str. 1

Herb Częstochowy powstał w 
XIV wieku, odwołując się do sym-
boli często używanych wówczas 
w średniowiecznej Europie. Zna-
lazły się na nim powszechne wte-
dy mury miejskie z wieżami i bra-
mą oraz symbole Władysława 
Opolczyka, wówczas księcia 
zwierzchniego miasta. Używał on 
wtedy znaku złotego orła – jako 
książę opolski oraz lwa – jako 
pan Rusi Halickiej.  Po raz pierw-
szy oficjalnie zatwierdzono kruka 
w herbie naszego miasta w 1942 
roku   i zrobiły to... niemieckie 
władze okupacyjne. Po wojnie 
Częstochowa nie doczekała się 
zatwierdzenia właściwego herbu, 
ale za to przez wiele lat używano 
znów właściwej symboliki orła i 
lwa. Dopiero w 1992 roku część 
częstochowskich radnych zgłosi-
ła konieczność zmiany herbu, su-
gerując powrót kruka (miał on 
być symbolem religijnym i został 
zaczerpnięty z godła - nie herbu - 
zakonu paulinów). - To był czas, 
kiedy nie funkcjonowała Komisja 
Heraldyczna (ponownie zaczęła 
działać w 1999 roku) i właściwie 
każda rada miasta czy gminy mo-
gła zatwierdzić dowolny herb, je-
śli tylko znalazła większość. Po 
latach postanowiliśmy, że w tej 
kwestii powinni więc wypowie-
dzieć się fachowcy od heraldyki  - 
zaznacza. Prezydent poprosił 
dwóch znakomitych profesorów – 
Marcelego Antoniewicza i An-
drzeja Desperaka - którzy wspól-
nie stworzyli już kilkadziesiąt pol-
skich herbów do opracowania te-
go naszego. Ten pierwszy o zmia-
nę herbu zabiegał od dawna. - Za 
sprawą decyzją radnych znisz-
czono zabytek, bo herb jest też 
zabytkiem, który przetrwał od 

XIV wieku, zespolony ideowo z 
miastem, pięknie skomponowa-
ny, to było dzieło sztuki  -   pod-
kreśla prof. Marceli Antoniewicz. 
– Z naszego herbu zrobił się ko-
miks. Dodano czwartą barwę, a 
w heraldyce dopuszczane są 
trzy. Ta czarna barwa kruka 
spowodowała destabilizację. 
Herb jest nieczytelny, fatalnie 
oddziałuje. Jeszcze ciekawsze 
jest to, że zgodnie z symboliką 
chrześcijańską kruk oznacza 
grzech, grzesznika, heretyka, 
nieczystość, rozpustę, szatana... 
a orzeł Chrystusa i zmartwych-
wstanie – podkreśla.

Projekt herbu - po korekcie 
heraldycznej - został już zapre-
zentowany. - Herb zapropono-
wany przez nas w istotny spo-
sób różni się od aktualnego – 
podkreśla Andrzej Desperak. - 
Wprowadzenie orła piastow-
skiego sprawiło, że herb nabie-
ra pewnej równowagi. Jeżeli 
chodzi o lwa, ma on inną geo-
metrię łap, łącznie z pazurami. 
To lew stąpający, w pięknym 
wychyleniu. Zmieniona została 

też geometria grzbietu oraz 
grzywa. Zmiany są niewielkie, 
ale bardzo istotne. Warto wspo-
mnieć, że taki wizerunek lwa 
występuje na nagrobku Włady-
sława Jagiełły na Wawelu. Po-
wróciliśmy do białych wież, 
zmieniona została proporcja 
bramy wjazdowej oraz brony, 
do której dodaliśmy złote nity. 
Geometria herbu jest bardzo 
uporządkowana, wręcz mate-
matyczna. Odwołujemy się do 
XIV wiecznego herbu, ale widać 
wyraźnie, że herb anektujący 
symbolikę średniowieczną jest 
na wskroś współczesny – wyja-
śnia Andrzej Desperak. Powsta-
łe opracowania w najbliższym 
czasie zostanie wysłane do Ko-
misji Heraldycznej, która proce-
duje na zlecenie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji. - Na koniec wystąpimy 
do Rady Miasta Częstochowy, 
aby podjęła decyzję dotyczącą 
tego, jak ma wyglądać nasz 
herb – podsumowuje prezy-
dent. 

kg

Dokończenie ze str. 1
Po opublikowaniu ogłoszenia 

w sieci zawrzało. Zdaniem inter-
nautów reklama jest seksistow-
ska. Podobne zdania mają spe-
cjaliści od promocji i marketingu. 
W mediach społecznościowych 
ogłoszenie zostało porwane przez 
falę krytyki. 

Ministerstwo Cyfryzacji nie 
widzi jednak żadnego problemu. 
Ot, zdjęcie jak zdjęcie – podobno 
w resorcie wszystkim przypadło 
do gustu. Jak tłumaczy, wybór 
fotografii i haseł reklamowych do 
poszczególnych ogłoszeń jest 

ustalany między  zespo-
łem kreatywnym  Wydzia-
łu Komunikacji a przed-
stawicielem Biura Dyrek-
tora Generalnego.

Cóż... ostatnie kampa-
nie resortowe nie są zbyt 
trafione. Najpierw Mini-
sterstwo Zdrowia, które 
opublikowało spot w roli 
głównej z królikami za-
chęcającymi do prokreacji, a 
później człowieka z głową konia 
przekonującego do profilaktyki, 
a teraz ten obrazek. O ile te dwa 
pierwsze można było potrakto-

wać z lekkim przymrużeniem 
oka wywołującym delikatny 
uśmiech, o tyle aktualna „propo-
zycja” resortu wzbudza raczej 
zdziwienie. 

kg, zdj. www.gov.pl

Pomysł resortu cyfryzacji

Kontrowersyjny sposób naboru 
pracowników

Dokończenie ze str. 1
W lewej nóżce doktor będzie 

musiał także połączyć chrząstki 
przy wykorzystaniu białka mor-
fogenetycznego kości (BMP), 
wstrzykniętego w piszczel oraz 
w kość skokową. To zagwaran-
tuje, że nie będzie nawrotów 
wady, które wymagałyby kolej-
nych operacji. Zoperowanie Zo-
si gdzie indziej wiąże się z tym, 
że lewa nóżka nie będzie stabil-

na i najprawdopodobniej za kil-
ka lat się złamie, a wtedy trzeba 
będzie całą procedurą zaczynać 
od początku – tłumaczy mama 
Zosi.

Operacja Zosi, rehabilitacja 
i pobyt w Paley Institute będzie 
kosztować ponad 160 tysięcy 
dolarów. Zosia skończy 18 mie-
sięcy w czerwcu 2018 roku, 
drugie urodziny będzie obcho-
dzić w grudniu. Do tego czasu 

jej rodzice muszą uzbierać pie-
niądze, bo inaczej Zosia straci 
swoją szansę na zdrowe nóżki.

Zosia jest podopieczną dwóch 
fundacji; Fundacji Siepomaga 
oraz Fundacji Zdążyć z Pomo-
cą. Pomóc można zakładając 
skarbonkę lub wysyłając sms 
na stronie  https://www.siepo-
maga.pl/zosiabiecek

mag
zdj. www.siepomaga.pl/zosiabiecek

Pomóżcie!!! Operacja albo amputacja

Dramat rocznej Zosi

https://www.siepomaga.pl/zosiabiecek
https://www.siepomaga.pl/zosiabiecek
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O krok od tragedii

Oko w oko 
z przestępcą

Dzięki odważnej postawie 
24-letniej częstochowianki 
udało się zatrzymać prze-
stępcę. 42-latek wypatrzył 
w sklepie swoją ofiarę – 
mieszkankę powiatu kłobuc-
kiego – wsiadł do jej samo-
chodu i dusił. Chciał ukraść 
jej audi. Nie wiadomo, jaki fi-
nał miałaby ta historia, gdy-
by nie 24-latka, która była 
świadkiem całego zajścia.

To miało być zwykłe wyjście 
na zakupy. 24-latka wraz z na-
rzeczonym i siostrą wybrali się 
do hipermarketu przy ulicy Dro-
gowców. – Gdy przechodziliśmy 
przez parking, usłyszeliśmy 
krzyki i dźwięk klaksonu. Mo-
mentalnie ruszyliśmy w stronę 
z samochodu, z którego docho-
dziło wołanie o pomoc – opowia-
da Kamila. – To były ułamki se-
kund. Dobiegłam jako pierwsza. 
Zobaczyłam dramatyczną sce-
nę, mężczyzna dusił kobietę! 
Drzwi od strony kierowcy były 
lekko uchylone, więc niewiele 
myśląc ruszyłam jej z pomocą. 
Próbowałam ją wyswobodzić. 
Kobiecie udało się uciec. Męż-
czyzna też błyskawicznie wy-
siadł z samochodu i zaczął się 
oddalać. W międzyczasie dobie-

gła moja siostra i narzeczony, 
który próbował go zatrzymać. 
Doszło do szarpaniny. Jednak 
przestępca wyrwał się i uciekł – 
relacjonuje 24-latka.

Z rozmowy z pokrzywdzoną 
wynikało, że mężczyzna obser-
wował ją już wcześniej, podczas 
robienia zakupów. Gdy wyszła 
ze sklepu, poszedł za nią i za-
atakował. Świadkowie zdarze-
nia natychmiast powiadomili 
policję. Funkcjonariusze za-
trzymali 42-latka na tyłach sta-
cji benzynowej BP. Mężczyzna 
miał przy sobie nóż. – 42-letni 
Grzegorz G. usłyszał dwa za-
rzuty – usiłowania rozboju 
w celu kradzieży samochodu 
oraz posiadania narkotyków. 
Podczas zatrzymania policjanci 
znaleźli przy nim pół grama 
amfetaminy – mówi prokurator 
Tomasz Ozimek, rzecznik Pro-
kuratury Okręgowej w Często-
chowie.

Jak się okazało, 42-latek jest 
doskonale znany częstochow-
skich policjantom. W przeszło-
ści był karany. Mężczyzna nie 
przyznał się do winy i odmówił 
składania zeznań. Prokurator 
wystąpił o tymczasowe areszto-
wanie na trzy miesiące.
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Zdecydują mieszkańcy

Koniec z fajerwerkami 
w Sylwestra?

O tym, czy podczas sylwe-
strowej nocy na niebie rozbły-
sną fajerwerki zdecydują czę-
stochowianie. Czasu na prze-
myślenia będzie jednak sporo 
– chodzi bowiem dopiero 
o przyszłoroczną imprezę. 
W roku tym wszystko pozosta-
je bez zmian.

– W przyszłym roku - we współ-
pracy z Centrum Deliberacji - bę-
dziemy testować platformę inter-
netową, która pozwoli w szybszy 
i praktyczniejszy sposób konsul-
tować miejskie tematy z często-
chowianami – zapowiada prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk.

Platforma uwzględnia szczegól-
ne potrzeby osób z niepełno-
sprawnością dotyczące narzędzi 
komunikacji. Udział w  konsulta-
cjach społecznych umożliwi im 
bardziej aktywne zaangażowanie 
się w  życie społeczności lokalnej.

Grafik zaplanowanych na 2018 
rok konsultacji - z wykorzysta-
niem nowej platformy - uwzględ-
nia konsultacje dotyczące progra-
mów zdrowotnych.   Miasto chce 
zapytać mieszkanki i mieszkań-
ców m.in. o opinie na temat obję-
cia częstochowian programem 

zdrowotnym służącym ogranicze-
niu chorób odkleszczowych.

Jednak jednym w pierwszych 
tematów poddanym pod publicz-
ną dyskusję ma być kwestia po-
kazów pirotechnicznych w czasie 
miejskich imprez i uroczystości. - 
Mimo że działania miasta w tym 
zakresie ograniczają się wyłącznie 
do Sylwestra, chcemy dowiedzieć 
się, co mieszkańcy sądzą na ten 
temat. W ostatnim okresie na 
problem zwróciły nam uwagę oso-
by i organizacje, zajmujące się 
ochroną zwierząt, w tym moja 
pełnomocniczka ds. opieki nad 
zwierzętami radna Małgorzata 
Iżyńska. Sam mam psa, więc ro-
zumiem, że hucznie obchodzony 
okres świąteczno-noworoczny, to 
dla wielu czworonogów ciężki 
czas. Z drugiej strony staram się 
rozumieć tych, dla których to wy-
jątkowy czas, który trzeba szcze-
gólnie uczcić, a „wystrzałowy” 
Sylwester to tradycja i jedna 
z największych jego atrakcji – za-
znacza prezydent. Dlatego dla 
miasta istotne będą zarówno opi-
nie rzeczników praw zwierząt lu-
dzi, jak i ludzi podziwiających po-
kazy pirotechniczne w czasie 
miejskiego Sylwestra na placu 

Biegańskiego, mające już długo-
letnią tradycję. Ludzie właśnie na 
fajerwerki przychodzą lub przy-
jeżdżają często z daleka. – W mie-
ście z pewnością mamy zarówno 
przeciwników pokazów pirotech-
nicznych, jak i zwolenników. 
Konsultacje społeczne będą więc 
szerokie – podkreśla Agata Wier-
ny,  kierownik referatu partycy-
pacji i konsultacji społecznych 
Wydziału Polityki Społecznej UM 
Częstochowy. - Platforma umożli-
wia uczestniczenie w dyskusji 
z domu. Można tam zamieszać 
opinie specjalistów, organizować 
moderowane czaty, zamieszczać 
komentarze. Rozwiązania, która 
pojawiają się podczas konsulta-
cji, umożliwiają poznanie wza-
jemnych potrzeb i pomagają łą-
czyć różne stanowiska. Mam na-
dzieję, że i w tym przypadku też 
tak będzie – zaznacza.

W tym roku w czasie Sylwestra 
miasto zaprasza jeszcze na wido-
wisko z pirotechniką o północy, 
ponieważ impreza w takiej formie 
została zaplanowana i zamówio-
na dużo wcześniej, ale w przy-
szłym roku możliwe są inne sce-
nariusze.
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Głosujcie na Częstochowę

Świeć się!
Ruszyła kolejna odsłona plebi-

scytu na najpiękniej rozświetlone 
miasto w Polsce! Jeśli chcecie, 
aby to właśnie Częstochowa zwy-
ciężyła tegoroczną edycję „Świeć 
Się z Energą” i zdobyła warto-
ściowe nagrody, głosujcie na stro-
nie www.swiecsie.pl!

To już dziewiąta edycja akcji 
„Świeć się z Energą”. Ma ona nie tyl-
ko rozbudzać lokalny patriotyzm i 
promować miasto, ale przede wszyst-
kim pomóc najbardziej potrzebują-
cym mieszkańcom. W tym roku po-
nownie w puli znalazły się nagrody o 
łącznej wartości 200 tys. zł netto! 
Wszyscy mistrzowie województw 
otrzymają energooszczędny sprzęt o 
wartości 10 tys. zł. Z kolei na zwy-
cięzcę finału ogólnopolskiego czeka-
ją dodatkowo nagrody o łącznej war-
tości 40 tys. zł. O tym, na jaki dobro-
czynny cel zostanie przekazany 
sprzęt, zdecyduje 16 zwycięskich 
miast. Plebiscyt podzielony jest na 
dwa etapy. Zwycięzcę etapu regio-
nalnego i ogólnopolskiego wyłonią 
internauci.

Etap wojewódzki
Głosowanie w etapie wojewódz-

kim ruszyło 13 grudnia i potrwa do 
2 stycznia. 16 zwycięzców regional-
nych zakwalifikuje się do drugiego 
etapu, który ruszy 8 stycznia i za-
kończy się 15 stycznia wyłonieniem 
„Świetlnej Stolicy Polski”. W każdym 
etapie akcji głosować będzie można 
codziennie internetowo.

Do poprzedniej edycji akcji „Świeć 

się z Energą” przyłączyło się ponad 
200 miast z całej Polski. Łącznie od-
dano ponad 130 tys. głosów. Zwy-
ciężyła Zamość.

Częstochowa natomiast drugi raz 
z rzędu wygrała rywalizację o miano 
„najbardziej rozświetlonej miejsco-
wości” w regionie, pokonując m.in. 
Żywiec, Sosnowiec, Bielsko-Białą 
oraz stolicę regionu – Katowice. 
Dzięki temu wywalczyła wart 10 tys. 
zł sprzęt, który przeznaczono dla 
podopiecznych Stowarzyszenia na 
rzecz pomocy dziecku i rodzinie 
,,DLA RODZINY”. W ogólnopolskim 
zestawieniu nasze miasto zdobyło 
trzecie miejsce.

Świeć się z Energą” to także indy-
widualny konkurs fotograficzny z 
atrakcyjnymi nagrodami. Szansę na 
ich zdobycie mają osoby, które prze-
ślą swoje świąteczne i pełne światła 
zdjęcia za pośrednictwem SwiecSie.
pl. Prace muszą nawiązywać do jed-
nej z kategorii: Moje Miasto, Mój 
Dom, Moi Bliscy, Moja Iluminacja i 
Moja Ulubiona Szopka. Zwycięzców 
konkursu wyłoni jury pod przewod-
nictwem Lidii Popiel. Swoich laure-
atów wskażą także internauci. W 
głosowaniu, które potrwa od 13 
grudnia do 15 stycznia, w każdym z 
województw wybiorą po trzy najlep-
sze zdjęcia. Miłośnicy mediów spo-
łecznościowych i fotografii mobilnej 
także będą mogli rywalizować – każ-
dy, kto na Facebooku lub Instagra-
mie oznaczy świąteczne zdjęcia ha-
shtagiem #SwiecSie, będzie miał 
szanse na kolejne nagrody.
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Aktualna koncepcja

Nie wyburzą 
Elanexu?

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Czę-
stochowie przedstawił aktualną koncepcję 
połączenia ulicy 1 Maja z ulicą Krakowską. 
Nie ingeruje ona w kompleks budynków daw-
nego Elanexu i do minimum ogranicza ewen-
tualne rozbiórki. 

Przypomnijmy, w połowie stycznia zostało po-
wołane stowarzyszenie „Grupa Elanex”, które 
działa na rzecz ochrony dziedzictwa architekto-
nicznego i urbanistycznego Częstochowy oraz re-
witalizacji zaniedbanych dziś zabytkowych fabryk 
i osiedli robotniczych. Skupia ona nie tylko obec-
nych i byłych mieszkańców dawnej osady fabrycz-
nej Mottów przy ulicach Krakowskiej i Stawowej, 
ale też częstochowskich architektów, urbanistów, 
historyków, fotografików, studentów i innych mi-
łośników miasta. W związku z koncepcjami połą-
czenia ulic 1 Maja z ulicą Krakowską,  członkowie 
stowarzyszenia nie zgadzali się na wyburzenie za-
bytkowych obiektów fabryki i domów mieszkal-
nych. Obrońcy „Elanexu” uważają, że przędzalnia 
powinna być wyremontowana i zrewitalizowana. 

– Dotychczasowe dyskusje związane z wa-
riantami przebiegu projektowanej drogi oraz 
uwagi zgłaszane Miejskiemu Zarządowi Dróg 
i Transportu wpłynęły na obecny kierunek prac, 
zakładający połączenie ul. 1 Maja z ul. Krakow-
ską przez ul. Ogrodową – informuje biuro pra-
sowe magistratu. Taki wariant do minimum 
ogranicza zakres niezbędnych rozbiórek (mają 
dotyczyć przede wszystkim dwóch budynków 
mieszkalnych przy ul. 1 Maja), nie powoduje 
uszczerbków w zabytkowym kompleksie Ela-
nexu i ma służyć spokojnemu, lokalnemu ru-
chowi (z możliwością przyszłego ograniczenia 
prędkości nawet do 30 km/h). – Jest to jedno-
cześnie koncepcja realna do wykonania z punk-
tu widzenia techniczno-organizacyjnego i eko-
nomicznego, oczywiście po zakończeniu proce-
dur administracyjnych i zabezpieczeniu źródeł 
finansowania (miasto zakłada oczywiście także 
starania o środki zewnętrzne) – podsumowuje 
biuro prasowe.
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Kierowco!

Bezpłatna 
kontrola 
świateł

Na częstochowskiej Stacji Kontro-
li Pojazdów Ochotniczej Straży Po-
żarnej (ul. Sikorskiego 82/94) kie-
rowcy będą mogli bezpłatnie spraw-
dzić i ustawić światła. Akcja prowa-
dzona będzie w sobotę, 16 grudnia, 
w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Działania „Twoje światła -Twoje bez-
pieczeństwo” prowadzona jest w całej 
Polsce. Jej celem jest sprawdzenie jed-
nego z najważniejszych elementów po-
jazdu wpływających na bezpieczeństwo 
- jego oświetlenia.

Udział w tym projekcie zadeklarowa-
ły stacje kontroli pojazdów funkcjonu-
jące pod patronatem Instytutu Trans-
portu Samochodowego oraz stacje zrze-
szone w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Po-
jazdów. Łącznie to około 200 stacji dia-
gnostycznych w całym kraju. W akcję 
włączyła się również firma Neptis S.A, 
która jest operatorem popularnego 
wśród kierowców komunikatora YANO-
SIK. Użytkownicy tej aplikacji otrzyma-
ją SMS-a o treści: „darmowe sprawdza-
nie świateł-zobacz gdzie”.

Częstochowscy policjanci zachęcają 
do skorzystania ze specjalnej oferty Sta-
cji Kontroli Pojazdów Ochotniczej Straży 
Pożarnej przy ulicy Sikorskiego 82/94 w 
Częstochowie. 16 grudnia (w sobotę) w 
godzinach 8.00 – 15.00 kierowcy będą 
mogli tam bezpłatnie sprawdzić i usta-
wić światła w swoich pojazdach.

Tylko prawidłowe ustawienie świateł 
i właściwe korzystanie z nich uczyni 
nas widocznymi dla innych, a kierow-
com pozwoli widzieć wszystko to, co 
dzieje się na drodze w na bezpieczeń-
stwo.
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Więcej informacji: 
www.SwiecSie.pl www.facebook.com/SwiecSie

www.instagram.com/swiec_sie/ - #SwiecSie

http://www.swiecsie.pl/
http://www.facebook.com/SwiecSie
http://www.instagram.com/swiec_sie/
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Diva Tour

Maryla Rodowicz 
w Częstochowie

dirty dancing
music & dance show

tribute to

Częstochowa /10.01.2018

BILETY DOSTĘPNE NA WWW.TIXER.PLorganizator:

Uwaga kierowcy!

Zmiany  
w centrum

Otwarcie

Dom Jubilerski A&A w Galerii 
Jurajskiej

Na finałowej trasie koncer-
towej Maryli Rodowicz znala-
zła się Częstochowa. Królowa 
polskiej piosenki wystąpi 22 
stycznia w Filharmonii Czę-
stochowskiej. Towarzyszyć 
jej będą bracia Golec – Łu-
kasz i Paweł. 

Diva Tour Finałowa Trasa 
Koncertowa to projekt muzycz-
ny z okazji 50-lecia pracy na 
scenie artystki. Gwiazda kon-
certuje z tej okazji od września i 
niebawem wystąpi przed często-
chowską publicznością. W ra-
mach trasy DIVA Tour będzie 
można usłyszeć największe hity: 

„Małgośka”, „Jadą wozy koloro-
we” czy niesamowite wykonanie 
przeboju „Kolorowe jarmarki”, 
które zawsze porywają publicz-
ność. Królowa polskiej piosenki 
zaprezentuje się również w od-
słonie premierowej - będzie moż-
na usłyszeć utwory z ostatniej 
płyty ”Ach świecie”, która uka-
zała się we wrześniu tego roku.  

Dodatkową atrakcją podczas 
DIVA Tour są występy gościnne 
innych artystów z polskiej sce-
ny muzycznej. W Częstochowie 
w towarzystwie Maryli Rodo-
wicz wystąpią: Łukasz Golec i 
Paweł Golec z  Golec Uorkie-
stra. Ich występ to niespodzian-

ka dla publiczności, która bę-
dzie mogła usłyszeć ich w reper-
tuarze Divy, czyli Maryli Rodo-
wicz. Jak wypadną w nowej od-
słonie? O tym będzie się można 
przekonać już niedługo.

Koncert odbędzie się 22 stycz-
nia w Filharmonii Częstochow-
skiej przy, ul. ul. Tomasza Wilso-
na 16 i rozpocznie o godz. 19.00

Bilety można kupić w kasie 
Filharmonii Częstochowskiej 
oraz na stronie divatour.pl

Organizator oferuje atrakcyj-
ne zniżki na zamówienia grupo-
we biletów. Kontakt: bilety@di-
vatour.pl oraz pod nr tel.  
786  206  111. kg

W związku z jedenastą 
edycją kiermaszu „Gwiazd-
kowa Aleja” i imprezami jej 
towarzyszącymi zmieniona 
została organizacja ruchu w 
centrum naszego miasta. 

Tradycyjne świąteczne wy-
darzenia rozpoczęły się 14 
grudnia. Potrwają do 21 grud-
nia. Zmiany w ruchu na szczę-
ście są niewielkie. I tak, w pa-
sażu środkowym trzeciej alei - 
od Miejskiej Galerii Sztuki do 
placu Biegańskiego – zlokali-
zowany jest kiermasz handlo-
wy. Na tym odcinku poruszać 
się mogą wyłącznie piesi (za-
kaz jazdy mają nawet rowerzy-

ści). W niedzielę, 17 grudnia, 
od godziny 13.00 do godziny 
17.00 na placu Biegańskiego 
w pobliżu odwachu odbywać 
się będą imprezy artystyczne. 
Mogą więc wystąpić chwilowe 
utrudnienia na drogach. Poza 
tym, podczas ostatniego dnia 
„Gwiazdkowej Alei”, 21 grud-
nia (czwartek) w godzinach od 
17.00 do 24.00 odcinek połu-
dniowej jezdni trzeciej alei - od 
ul. POW do ul. Nowowiejskie-
go - będzie zamknięty dla ru-
chu kołowego (nie będzie na-
wet działał istniejący tam po-
stój taxi).
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Znany Dom Jubilerski A&A 
otworzył swój pierwszy za-
miejscowy butik w  Często-
chowie. Galeria Jurajska zy-
skała w ten sposób partnera 
specjalizującego się w  rze-
mieślniczej produkcji biżute-
rii z brylantami.  

Dom Jubilerski A&A to ro-
dzinna firma pochodząca z Ło-
dzi, która kontynuuje tradycję 
rzemieślników jubilerskich się-
gające aż XVIII wieku. Na rynku 
łódzkim firma jest obecna od 
1989 roku. - Zarząd firmy wy-
brał Częstochowę na ekspansję 
nie tylko z powodów analitycz-
nych, ale także wiary w to miej-
sce i wartości, jakie reprezentuje 
to strategiczne dla Polski miasto 
– mówi Artur Pleskowicz, prezes 
Domu Jubilerskiego A&A. - Na-
sze analityczne podejście poka-
zało nam, że wielu naszych 
klientów musiało odbywać po-
dróż do Łodzi po wyjątkowe wy-
roby jubilerskie. Dlatego to wła-
śnie tutaj otworzyliśmy jeden z 
naszych Domów. Wierzymy w to 
miejsce i w potencjał Częstocho-

wy. Wierzymy także w to, że Dom 
Jubilerski A&A zaoferuje miesz-
kańcom tego miasta wyjątkowe 
wyroby jubilerskie, jakich ocze-
kują dla siebie i swoich bliskich 
– wyjaśnia Artur Pleskowicz.

Przedstawiciele firmy chwalą 
współpracę regionalną w Często-
chowie. - Jesteśmy pod wraże-
niem współpracy lokalnej, która 
jest dla nas bardzo przyjazna. 

Zarząd Centrum Handlowego 
jest bardzo zaangażowany w 
stworzenie, jak najlepszej oferty 
handlowej dla swoich klientów, 
dlatego chętnie dołączamy do te-
go teamu. Spółka przygląda się 
ponadto miastu także pod ką-
tem innych inwestycji – zdradza 
Monika Krupa, kierownik salo-
nu A&A w  Częstochowie.

Wyroby Domu Jubilerskiego 
A&A wykonywane są ze złota, 
platyny i srebra i ozdabiane naj-
lepszymi klejnotami. Autorką tej 
ekskluzywnej biżuterii jest Anna 
Majsterek, będąca z  wykształce-
nia gemmologiem i ekspertem 
ds. diamentów, pereł i innych 
kamieni szlachetnych. Biżuteria 
jest wykonywana ręcznie, a o jej 
wyjątkowości stanowią użyte 
materiały i artystyczny szlif.

Firma od zawsze hołdowała 
tradycjom i wartościom katolic-
kim, w konsekwencji czego jej 
projektanci i złotnicy przygoto-
wali pierścień dla św. Jana Paw-
ła II – Honorowego Obywatela 
Miasta Łodzi. Został on przeka-
zany Papieżowi w 2003 roku.
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Bezrobocie

Wciąż w dół
Barometr zawodów

Cenna wskazówka dla 
poszukujących pracy

6,6% - tyle w listopa-
dzie wyniosła stopa bezro-
bocia. To rekord - tak ni-
skiego bezrobocia nie było 
od w stycznia 1991 roku. 

Wynik listopadowej stopy 
bezrobocia w porównaniu 
z analogicznym okresem 
ubiegłego roku jest o 1,6 
pkt. proc. mniejszy. Co cie-
kawe, spadek bezrobocia 
w tym miesiącu jest zjawi-
skiem rzadkim. Począwszy 
od 1990 roku, czyli na prze-
strzeni 28 lat, odnotowano 
go tylko 3 razy - w 1994, 
2006 i 2007. Jednak wów-
czas liczba bezrobotnych 
była znacznie wyższa niż 
obecnie.

W listopadzie spadek stopy 
bezrobocia (o 0,1 punktu pro-
centowego) odnotowano w 3 
województwach: dolnoślą-
skim, łódzkim i wielkopol-
skim. W 4 województwach: lu-
belskim, opolskim, podkar-
packim i świętokrzyskim 
wskaźnik natężenia bezrobo-
cia wzrósł o 0,1 punktu pro-
centowego. W pozostałych 9 
województwach natężenie bez-
robocia w stosunku do paź-
dziernika nie uległo zmianie.

Aktualnie najniższa sto-
pa bezrobocia (na poziomie 
3,7%) utrzymuje się w woje-
wództwie wielkopolskim, 
najwyższa w województwie 
warmińsko-mazurskim 
(11,6%). kg

Szukasz, marzysz o innej, a może 
chcesz zmienić pracę? Wszelkie in-
formacje o możliwościach zatrud-
nienia znajdziesz w „Barometrze za-
wodów”. To prognoza zapotrzebo-
wania rynku na najbardziej poszuki-
wane zawody w danym roku. Anali-
zy  przygotowywane są dla poszcze-
gólnych powiatów i województw. 

„Barometr zawodów” wymyślili 
Skandynawowie, u nas po raz pierwszy 
został zastosowany w 2009 roku w Kra-
kowie. Sześć lat później objęto nim cały 
kraj. 

Prognoza tworzona jest dla każdego 
powiatu przez pracowników powiato-
wych urzędów pracy, pośredników pra-
cy, doradców zawodowych oraz innych 
instytucji zorientowanych w sytuacji 

na lokalnym rynku pracy. Na podsta-
wie danych zebranych z III i IV kwarta-
łu roku eksperci przygotowują propozy-
cje dotyczące lokalnego rynku pracy. 
Uwzględniają one zarówno kwalifikacje 
pracowników, jak i ich przygotowanie 
fachowe.

Zawody podzielone są na trzy grupy: 
deficytowe (takie, w których w najbliż-
szym roku nie powinno być trudności z 
zatrudnieniem), zrównoważone (gdzie 
popyt i podaż się równoważą) i nadwyż-
kowe (w tym przypadku znalezienie 
pracy może być najtrudniejsze ze wzglę-
du na małe zapotrzebowanie na pra-
cowników w danym zawodzie oraz dużą 
liczbę chętnych do podjęcia pracy).

Lista przygotowywana jest zgodnie z 
„Klasyfikacją zawodów i specjalności” i 
obejmuje 165 pozycji. 

Firma WIELTON z siedzibą w Wieluniu 
w związku z silnym rozwojem oraz 
rozbudową zakładu produkcyjnego 

poszukuje pracowników na stanowiska: 

l Spawacz, l Operator wózka widłowego,  
l Montażysta, l Lakiernik, l Pomocnik lakiernika, 

l Operator maszyn.
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

Sklep  Biedronka 
w Galerii Jurajskiej 

zatrudni na stanowisko kasjer - sprzedawca
tel. 728 404 253

Przyjmę do pracy w klubie fitness na stanowisko 
TRENERA 

osobę ambitną i chętną do pracy z ludźmi. Mile widziane osoby 
po fizjoterapii lub z kursami instruktora fitness oraz trenera 

personalnego. Szczegóły pod nr telefonu 509 083 929 
CV proszę przesyłać na adres mailowy izabela211@wp.pl 

Liczba bezrobotnych na 
koniec listopada wyniosła 
1,06 mln osób.

Liczba wolnych miejsc 
pracy i miejsc aktywizacji 
zawodowej zgłoszonych 
przez pracodawców do 
urzędów pracy w listopa-
dzie wyniosła 128,3   tys. 

W porównaniu z ostatni-
mi latami to najwyższa licz-
ba zgłoszonych ofert w tym 
miesiącu. Była ona o 17,9 
tys., czyli o 16,2% wyższa 
niż w listopadzie 2016 r., 
o 39,9 tys., tj. o 45,2% wyż-
sza niż w listopadzie 2015 
r. oraz o 59,2 tys., tj. 
o 85,7% wyższa niż w listo-
padzie 2014 r.  
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Kursy Disney English prowadzone są 
przez wysoko wykwalifikowanych 
i  starannie przeszkolonych lekto-
rów, którzy uwielbiają pracę z dzieć-
mi. Proces nauczania jest nadzoro-
wany przez metodyka, który wspie-
ra w  pracy lektorów i  monitoruje 
stopień realizacji materiału. Lekto-
rzy po każdym półroczu nauki prze-
prowadzają szczegółową diagnozę 
postępu ucznia, którą później anali-
zują z rodzicem podczas indywidu-
alnych spotkań.

Kilkadziesiąt przedszkolaków 
wzięło udział w lekcjach pokazo-
wych w  częstochowskim Empik 
School. Za sprawą nowej metody 
– Disney English – maluchy mogły 
zanurzyć się w świecie i języku lu-
bianych bajkowych i  filmowych 
bohaterów. 

Od początku października w sieci 
szkół języków obcych Profil-Lingua 
oraz Empik School w  28 miastach 
ruszyły kursy języka angielskiego 
dla dzieci w  wieku 4-7 lat prowa-
dzone metodą Disney English. Dzię-
ki połączeniu nauki z  zabawą naj-
młodsi skutecznie przyswajają wie-
dzę i opanowują umiejętności języ-
kowe. Przy okazji przenoszą się 
w magiczny świat ukochanych bo-
haterów filmów i  kreskówek Di-
sneya. 

Program prowadzony jest z  wy-
korzystaniem wyjątkowo bogatego 
i  atrakcyjnego zestawu narzędzi 
edukacyjnych. Zajęcia odbywają się 
w  specjalnie wyposażonych i  ude-
korowanych salach przy użyciu no-
woczesnych rozwiązań technolo-
gicznych, urozmaiconych pomocy 
dydaktycznych i tzw. realiów dosto-
sowanych do etapu rozwoju dzieci. 
Nieodłącznym elementem są an-
gażujące zadania na tablicy inte-
raktywnej, piosenki, filmy i gry języ-
kowe. Poza tym odgrywane są krót-
ki scenki, dzięki czemu dzieci szyb-
ciej opanowują nowe słownictwo 
i  zwroty, którymi śmiało i  niejako 
automatycznie mogą posługiwać 
się w różnych sytuacjach. 

W  Częstochowie w  lekcjach po-
kazowych uczestniczyły dzieci 
z  Przedszkola Niepublicznego Nie-
biańskie Nutki (ul. Krakowska 1), 
Prywatnego Przedszkola Cyrk Ma-
lucha (ul. Broniewskiego 3), Miej-
skiego Przedszkola nr 1 im. Misia 
Uszatka (ul. Szymanowskiego 9) 
oraz Miejskiego Przedszkola nr 23    
im. Jasia i  Małgosi (ul. Szymanow-
skiego 3A). Poza nauką poprzez za-
bawę na najmłodszych czekało 
wiele dodatkowych niespodzianek 
i upominków. 

kg

Disney English w Empik School
Al. NMP 27 Częstochowa

Przedszkole Niebiańskie Nutki
ul. Krakowska 1a, 42-202 Częstochowa; ul. Matejki 67/69 42-200 Częstochowa

Przedszkole Cyrk Malucha
ul. Wł. Broniewskiego 3, 42-218 Częstochowa

Przedszkole Jaś i Małgosia
ul. Szymanowskiego 3a, 42-217 Częstochowa
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W Prywatnej Szkole Podstawo-
wej Sokrates odbyły się warsztaty 
teatralne prowadzone przez na-
sze koło – Grupę pod wiszącym 
kotem – pod przewodnictwem 
Beaty Gendek-Barhoumi dla 
uczniów klasy trzeciej tej placów-
ki. Dzieci były zachwycone i za-
angażowały się z wielkim zapa-
łem do zajęć z naszymi aktorami. 

Przeprowadziliśmy zarówno za-
bawy integracyjne, jak i ćwiczenia 
dotyczące świadomości ciała, wyra-
żenia emocji, dykcji i emisji głosu. 
Same warsztaty to nie wszystko. 
Grupa przedstawiła swój spektakl 
pt „Pchła Szachrajka”, który pokazy-
wany był wcześniej m.in. w ramach 
Nocy Kulturalnej czy Festiwalu Baj-
ki. Zajęcia i  spektakl zostały przyję-

te bardzo dobrze, a brawa były 
równe kunsztowi specjalistów od 
gry aktorskiej. 

Warsztaty oraz przedstawienie 
odbyły się w ramach projektu Zwol-
nieni z teorii.

Grupę pod wiszącym kotem re-
prezentowali:

Michał Zjawiony jako techniczny, 
Nikodem Buszko jako autor zdjęć, 

a aktorami byli Matylda Tokarz, Ka-
mila Wiklińska,Julia Krysiak, Izabela 
Pieńkowska, Roksana Górak, Klau-
dia Janeczek, Zofia Kandora,Piotr 
Woldan, Rafał Molski, Michał Ho-
bot, Wiktoria Rybiałek, Natalia Wa-
laszczyk, Karolina Głębocka, Konrad 
Gradzik. 

Michał Hobot  
i Beata Gendek-Barhoumi

Piotr Woldan, uczeń VII LO im. 
Mikołaja Kopernika w Często-
chowie, zdobył trzy ważne nagro-
dy wokalne. W XXII Wojewódz-
kim Festiwalu Pieśni Patriotycznej 
Myszków 2017 triumfował już po 
raz trzeci z rzędu. 

W tym prestiżowym konkursie 
udział wzięło ponad 100 osób z ca-
łego województwa śląskiego, m.in. 
z Dąbrowy Górniczej, Zawiercia, 
Czarnego Lasu. Bardzo surowe jury, 
jak co roku, było gwarantem wyso-
kiego poziomu – w koncercie galo-
wym publiczność zgromadzona w 
Miejskim Domu Kultury mogła 
usłyszeć piękne patriotyczne utwo-
ry, takie jak „Pytasz mnie”, „Kolęda 
warszawska” czy „Ojczyzno ma”. 
Piotr zdobył również II nagrodę w 
26. Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni 
o Mojej Ojczyźnie w Przedborzu. 

Uczestnicy z całego kraju rów-
nież zaprezentowali niezwykłe 
umiejętności wokalne. W swojej 
kategorii nasz uczeń musiał zmie-
rzyć się z ponad 20 utalentowany-
mi wokalistami. Zarówno w Mysz-
kowie, jak i w Przedborzu Piotr za-

śpiewał bardzo wymagające i trud-
ne utwory – „Nie pytaj o Polskę” z 
repertuaru Obywatela G.C. oraz 
„Miejcie nadzieję” Jacka Wójcickie-
go na podstawie wiersza Adama 
Asnyka. Oba są wyrazem buntu 
wobec zła, lecz także miłości do oj-
czyzny, dając w ciężkich czasach 
(jak „Miejcie nadzieję” w czasach II 
wojny światowej czy „Nie pytaj o 
Polskę” w trakcie komunizmu) per-
spektywy na przyszłość. Sukces 
wokalny Piotr osiągnął również w 
duecie razem z Karoliną Bajor II 
miejsce w Regionalnym Konkursie 

Poezji Śpiewanej „Żyje się tylko 
chwilę” w ROK w Częstochowie, 
towarzyszącemu 38. Ogólnopol-
skiemu Konkursowi Poetyckiemu 
imienia Haliny Poświatowskiej. 

Duet spektakularnie wykonał 
utwór z repertuaru Stana Borysa 
„Jaskółka uwięziona” oraz własną 
kompozycję do słów wiersza Hali-
ny Poświatowskiej „Tak wiele serc”. 
Poruszający i emocjonalny występ 
pozwolił Karolinie i Piotrowi wyróż-
nić się na tle świetnie przygotowa-
nych współuczestników. Warto 
wspomnieć, że już rok temu Piotr 
zajął w tym konkursie III miejsce. 
Gratulujemy sukcesów i tradycyjnie 
życzymy dalszego rozwijania pasji!

Kopernik News

Sukcesy wokalne  
Piotra Woldana

Uczniowie VII Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Częstochowie 
wraz z gronem pedagogicznym 
i dyrekcją uroczyście obchodzi-
li 99. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Jak wiadomo, nasz kraj przez 
123 lata znajdował się pod zabo-
rami. W latach 1795 – 1918 
Rzeczpospolita była nieobecna na 
mapach świata i starano się jak 
najskuteczniej wymazać ją rów-
nież ze świadomości Polaków. 
Zaborcy spotykali się jednak 
z czynnym oporem naszego naro-
du oraz z wieloma przeciwnościa-
mi w próbach uzyskania swojego 
celu, ponieważ polscy patrioci 
nieustannie dawali świadectwo 
swojego oddania i miłości dla oj-
czyzny, co najlepiej obrazują sło-
wa Edwarda Łojana: Polsko, Ty za-
wsze wiernych miałaś synów!...

Napis o tej treści stał się w VII 
LO inspiracją dla organizatorów 
akademii upamiętniającej odzy-
skanie niepodległości przez Pol-
skę. Napis wykonany przez 
uczennicę klasy 1f Adriannę 
Krawczyk został umieszczony 
podczas uroczystości w central-
nym miejscu, aby przypominać 
wszystkim uczestnikom o wiel-
kim poświęceniu walczących 
o wolność oraz powinnościach 
wobec własnego kraju na każdym 
etapie historycznym.

Akademię rozpoczęto uroczy-

stym odśpiewaniem Hymnu Pań-
stwowego oraz odczytaniem 
wiersza Kazimierza Wierzyńskie-
go pt. „Biblia polska”. Prowadzą-
cy przypomnieli najważniejsze 
wydarzenia z historii Polski, po 
czym wspólnie ze szkolnym ze-
społem zaśpiewano „Rotę”. Spo-
sób i aranżacja wykonania zatrzy-
mały na moment wszystkich 
w bardzo nostalgicznym nastroju.

 Podobna sytuacja miała miej-
sce podczas wykonywania takich 
utworów jak „Kolęda warszaw-
ska” i „Biały Krzyż”. Jednak pie-
śniami, które najbardziej trafiły 
w serca zgromadzonych były pio-
senka Jacka Wójcickiego pt. 
„Miejcie nadzieję” oraz „Źródło” 
Jacka Kaczmarskiego. Ogromne 
wrażenie wywołały także wyko-

nania wierszy Edwarda Łojana 
(„Polsko, Ty zawsze wiernych 
miałaś synów”) oraz Jana Romoc-
kiego („Modlitwa Szarych Szere-
gów”). Uczniowie, którzy zgro-
madzili się w hali sportowej VII 

LO byli na początku w codzien-
nych, radosnych nastrojach. Kie-
dy jednak opuszczali pomiesz-
czenie, robili to w ciszy i zadu-
mie. Nikt nie spodziewał się, że 
obchody Święta Niepodległości 
mogą wywołać taki nastrój. Moż-
na więc spokojnie powiedzieć, że 
organizatorzy wykonali swoje za-
danie w stu procentach. Nie tylko 
przypomnieli wszystkim widzom 
ważną część historii naszego kra-
ju, ale pokazali także jak bliska 
jest ona sercu każdego Polaka. 
Nad całością bacznie czuwały p. 
prof. Ewa Lutostańska oraz p. 
prof. Katarzyna Wilk.

Beniamin Piłat, klasa 3b

Narodowe Święto Niepodległości 2017

Warsztaty Grupy pod wiszącym kotem



Wywiad z Januszem Radkiem

Piosenki, które w tym momencie 
śpiewam, najbardziej lubię
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Patrzeć na świat przez 
obiektyw

MŁODZIEŻ PROPONUJE:

„LEKTURA NA ŚWIĘTA”
„Daisy Fay i cudotwórca” jest trzecią z  kolei powieścią autorstwa Fannie 

Flagg, po którą postanowiłam sięgnąć. Do jej przeczytania skłoniło mnie 
ostatecznie specyficzne poczucie humoru autorki, wyczuwalne  już od 
pierwszej strony książki. Fannie potrafi bowiem pisać, nawet o sprawach 
trudnych, w lekki i przyjemny dla czytelnika sposób.

Główną bohaterką opowieści jest Daisy Fay Harper- obdarzona nie-
zwykłym tupetem panienka, mieszkająca nad Zatoką Meksykańską.  
Książka to swego rodzaju pamiętnik, w którym przez siedem lat dziewczy-
na opisuje swoje przeżycia.  Historia ta w zabawny, ale nie obraźliwy –spo-
sób, przedstawia koleje ludzkich losów w małym miasteczku. Jest tu eks-
centryczna założycielka rozlicznych kółek, zamknięta w szpitalu psychia-
trycznym, są i koleżanki zawistne z powodu  szerzącej się wśród sąsiadów 
plotki. Nie da się również nie zauważyć ograniczenia niektórych ludzi, po-
kładających wiarę w pastora – oszusta. Jest on częścią planu, w wyniku 
którego Daisy „zmartwychwstaje” i zaczyna uzdrawiać. Mieszkańcy mia-
steczka są łatwowierni i dają sobą manipulować. Myślę, że zabawne histo-
rie z życia Daisy mogą zaciekawić każdego.

Bardzo się cieszę, że przeczytałam tę książkę. Już od dawna żadna powieść 
nie sprawiła mi tyle przyjemności, nie tchnęła we mnie tyle optymizmu i po-
zytywnej energii. Polecam ją serdecznie każdemu, niezależnie od wieku.

Karolina Kupczyńska kl. 2a LO

Ponad dwadzieścia lat temu 
pierwszy raz wzięłam do ręki apa-
rat fotograficzny. To był jakiś pół-
automat, oczywiście na kliszę, bo o 
cyfrze nikomu się jeszcze nie śniło.

Pierwszy czarno-biały film „zro-
biłam” na wycieczce w Tatry. Trochę 
pejzaży, ale też motywy, które mnie 
zaciekawiły: skała o intrygującym 
kształcie, korzenie zwalonego 
drzewa... Taka fotografia właściwie 
interesuje mnie do dziś, może nie 
zawsze „typowa” fotografia pejza-
żowa, ale właśnie coś innego.

Aby robić dobre zdjęcia – w od-
różnieniu od pstrykania fotek - 
trzeba nauczyć się patrzeć. Zauwa-
żać drobiazgi, które umykają innym. 
Albo spojrzeć z innej strony, i to do-
słownie: postąpić kilka kroków w in-
nym kierunku, przykucnąć, wleźć 
wyżej – i już inny obraz odsłania się 
przed naszymi oczami. Gałąź drze-
wa staje się smokiem, a odbicie w 
wodzie – podwodnym światem.

Z drugiej strony jest fotografia in-
dustrialna: obiekty przemysłowe, sta-
re, opuszczone hale fabryczne, kopal-
nie. To prawdziwy skarbiec tematów 
dla fotografa. Ważne może być 
wszystko: przestrzeń opuszczonej ha-

li, ceglane mury nadgryzione zębem 
czasu, kolor i faktura łuszczącej się 
farby na rdzewiejącej maszynie.

Nauka patrzenia dotyczy także 
umiejętności skomponowania wła-
ściwego kadru. Uczyłam się tego, 
oglądając albumy ze zdjęciami mi-
strzów fotografii, od początków ist-
nienia tej formy sztuki czy prezenta-
cje i wystawy obecnie tworzących, 
polskich i światowych, fotografików. 
W Częstochowie można spotkać 
prawdziwych mistrzów fotografii, 
jak Janusz Mielczarek, Małgorzata 
Kozakowska, Dariusz Gawroński. 
Spotkania i rozmowy z nimi, możli-
wość obejrzenia zdjęć, chodzenie na 
wystawy – to wszystko rozwija. A 
trzeba pielęgnować swoje pasje!

Jestem członkiem Jurajskiego Fo-
toklubu, uczestniczką plenerów fo-
tograficznych i wystaw zbiorowych. 
Wystawy pokonkursowe w konkur-
sach fotografii industrialnej Fotope-
in. Moją pierwszą indywidualną wy-
stawą jest „Złoty Potok jest złoty”, 
której część jest obecnie udostęp-
niona w VIII Liceum Ogólnokształ-
cącym Samorządowym, w którym 
pracuję jako nauczyciel bibliotekarz.

Agnieszka Dumańska

Julia Ciemięga: Czy jest piosenka, z 
którą jest Pan najbardziej związa-
ny?

Janusz Radek: Nie, wszystkie, które 
w tym momencie są śpiewane, są 
najbardziej ulubione. 

Czemu wybrał Pan akurat Halinę 
Poświatowską? Jest ulubiony 
wiersz jej autorstwa?

Wiersze w ogóle są ciekawe do śpie-
wania, jeżeli je się odpowiednio 
traktuje. One nie mają wartościo-
wać piosenki, czyli: bierzemy wiersz, 
piszemy muzykę i jesteśmy szczęśli-
wi, że mamy fajny tekst. Odwrotnie: 
muzyka ma nie przeszkadzać w zro-
zumieniu sensu tego wiersza, bo 
wiersz jest wartością całkowicie au-
tonomiczną. Po to został zbudowa-
ny, żeby sobą przekazywać wszelką 
logikę, żywą treść, wszelkie emocjo-
nalne stany. Ten, kto bierze wiersz 
do piosenki, trochę go gwałci w 
pewnym sensie. Trzeba zrobić to 
tak, żeby wiersz był jak najmniej po-
szkodowany w tym spotkaniu mu-
zycznym. Wziąłem te wiersze dlate-
go, że lubię Halinę, ale też drażni 
mnie dzisiejsza moda na przypad-
kowość w słowach. Chciałem, żeby 
było trochę logiki w tym wszystkim.

Jak wspomina Pan lata swojej edu-
kacji? Był jakiś ulubiony przed-
miot, a może taki mniej ulubiony i 
ściągał Pan na nim?

Czy ściągałem? Niewychowawczo 
jest to powiedzieć, ale tak, ściąga-
łem, lecz nie jestem z tego dumny.

A na jakim przedmiocie?
Na matematyce. Mam córkę, która 
będzie zdawała maturę i nie ma 
możliwości ściągać. Ściąganie jest 
nie w porządku w stosunku do kole-
gów i koleżanek, ale generalnie nie 
ściągałem.

Jaki był Pana ulubiony przedmiot?
Historia. Jestem magistrem historii. 

Gdyby nie był Pan piosenkarzem, 
to jaki wybrałby Pan zawód? Histo-
ryk?

Skończyłem fakultet pedagogiczny; 
pewnie znalazłbym się w szkole i 
uczył młodzież i dzieci.

A pierwsza miłość? Jak Pan ją 
wspomina?

Myślisz, że ją pamiętam? (śmiech)
A więc następne pytanie. Ma Pan 
inne zainteresowania?

Zainteresowania i w pewnym sensie 

pasja i praca w moim przypadku to 
rzeczy tożsame. Mam to szczęście, 
że mój zawód i to, czym się zajmuję, 
wynika z mojej pasji. Chciałbym ży-
czyć każdemu, żeby to, do czego 
ktoś jest stworzony, jaki ma talent i 
największą zaletę w życiu, przelewał 
na sprawy zawodowe. Moja naj-
większa pasja to śpiewanie. Nato-
miast zainteresowania inne niż tyl-
ko otwieranie buzi i granie, to tury-
styka. Lubię odpoczywać w ten spo-
sób. Jestem też amatorem biegania, 
uwielbiam to robić. Ostatnio drugi 
raz wbiegłem na Kasprowy.

Kto był Pańskim autorytetem w 
czasach szkolnych?

Nauczyciel języka polskiego i histo-
rii. Nie każdy nauczyciel był moim 
autorytetem. Nauczycielem trzeba 
się urodzić, trzeba mieć powołanie. 
Każdy uczeń czuje, że ten ktoś ma 
pasję w sercu.

Jak ocenia Pan pracę z częstochow-
skimi muzykami?

Pracowałem z Mateuszem Pospie-
szalskim i jego braćmi, to są świetni 
muzycy, doskonale nam się współ-
pracowało.

Czy dobrze wspomina Pan pracę w 
„Zielonym Szkiełku”?

Tak, dobrze. Byłem wiecznym stu-
dentem, a wtedy jeszcze funkcjono-
wało coś takiego jak nurt studencki. 
Był dosyć szeroki, od piosenki au-
torskiej do bardzo wściekłego 
rock’n’rolla. Miło mi się grało z kole-
gami, którzy mieli trochę zawrócone 
w głowie. I oczywiście dziewczyny, 
które były takie niepokorne, żeby 
nie powiedzieć niezłomne. (śmiech)

Dlaczego wybrał Pan taką karierę i 
jak wyglądała droga do niej?

Nie wiem. Myślę, że to się dzieje, to 
się staje. Ja nie jestem przykładem 
dzisiejszych karier, wynikających z 
jakiegoś talent show. Teraz jest taka 
moda – ktoś wygrywa talent show, a 
potem na bazie sukcesu telewizyj-
nego zmaga się z tym, że musi jesz-
cze funkcjonować na scenie bardzo 
długo. Oczywiście, jeżeli chce.

A czy Pańskim zdaniem młodzi 

ludzie interesują się taką muzyką?
Ja nie wiem, co znaczy „taka muzy-
ka”. 

Taką, jaką Pan właśnie gra. Poezją 
śpiewaną.

To nie jest poezja śpiewana. Ja nie 
zajmuję się czymś takim. Co więcej, 
nie ma czegoś takiego jak poezja 
śpiewana, nie ma takiego gatunku. 
Dużo nam rzeczy wmawiają. To jest 
przekleństwo, które wynika ze złych 
dziennikarzy, którzy z racji swojego 
lenistwa starają się wszystko kate-
goryzować. Muzyka dzieli się na do-
brą i złą. Teraz w nowoczesnej mu-
zyce nikt się nie zajmuje kategory-
zowaniem. Nikt nie wchodzi na sta-
łe w jeden strój, który mu umożliwia 
identyfikowanie przez publiczność i 
przez dziennikarzy. Was, młodych 
ludzi, postrzegam jako takich, któ-
rzy nie słuchają tylko jednego ga-
tunku. To cecha charakterystyczna 
umysłowości ludzkiej, że stara się 
docierać do różnych gatunków, bo 
to nas rozwija. Nie rozwija nas jeden 
gatunek, z którym musimy być za-
wsze od początku do końca, bo to 
jest po prostu nudne. Więc to, co ja 
robię, nie ma jakiejkolwiek katego-
ryzacji. To, że się bierze poetycki 
tekst, nie znaczy, że się śpiewa śre-
dniowieczną poezję śpiewaną. 

To jest pierwsza rzecz. Druga 
rzecz – to, co ja robię, wynika z ko-
mentarza współczesności. Mam 
chęć, to jestem bardziej liryczny, a 
jak mam chęć, to jestem też bardziej 
szyderczy i trochę reporterski. Ga-
tunki, jakie są potrzebne, zależą tyl-
ko i wyłącznie od potrzeb, a nie wpi-
sywania się w jakąś obłudną postać, 
pozę, która potem jest sprzedawana 
jako produkt marketingowy. Myślę, 
że ludzie dzisiaj są na tyle dojrzali i 
dorośli, że sami  mogą sobie znaleźć 
takie przestrzenie, które ich fascy-
nują i dają możliwość spełnienia. 
Natomiast wróćmy do pytania, czy 
młodzież słucha takiej muzyki: mło-
dzież będzie tego słuchała, na ile 
będzie miała pewności i świado-
mość tego, co chce, a nie w co ją 
standardowo ubierają inni ludzie, 
czyli dorośli. Chciałbym, żeby nie 
było tak, że większość dorosłych 
uważa, że młodzież słucha tylko hip 
hopu i disco polo. Jak będziecie wy 
dawali świadectwo temu, że słucha-
cie czegoś więcej, to taka będzie 
opinia o was. Moja córka ma dzie-
więtnaście lat i słucha muzykę klu-
bową, oprócz tego Tori Amos, PJ 
Harvey – to duża różnorodność. 

Napisał Pan piosenkę do serii 
Pokemon. Lubi Pan anime?

Nie. Ja to nagrałem, nawet nie wi-
dząc tego serialu. On wtedy wcho-
dził na rynek polski, a było to jakieś 
siedemset lat temu. Nigdy nie wi-
działem tego filmu.

Rozmawiały Julia Ciemięga  
i Sara Starzyńska.  

Wywiad nieautoryzowany.
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Wykaz samochodów na dzień 14 grudnia 2017 r.

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

 
5.900 zł

AUDI A6 3.0 D, 
rok prod. 2013, S-line, 
serwisowany, F-ra VAT

 
99.900 zł

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

108.000 zł

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

109.500 zł netto  

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

 9.900 zł

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

33.900 zł

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

 38.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E,  
rok prod. 2007, automat

 24.900 zł

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

36.900 zł

MITSUBISHI ASX 
1.8 DiD, rok prod. 2014, 
4x4, 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 1.6 E, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I – wł., serwisowany, 
F-ra VAT

 39.900 zł

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

 
27.900 zł  

OPEL INSIGNIA 2.0 
CDTi, rok prod. 2015, 
tempomat
 

69.900 zł

PEUGEOT 208 1.0 E, 
rok prod. 2016

 30.800 zł  

PEUGEOT 308 II 1.6 D, 
rok prod. 2014

 37.800 zł

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

 5.900 zł

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

31.900 zł

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

 18.900 zł

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

 33.700 zł

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

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

27.900 zł

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

 
17.900 zł

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

 34.900 zł

SUZUKI SX4 1.9 D, 
rok prod. 2006
 

 18.900 zł

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

45.900 zł

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

 10.900 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

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

 
29.900 zł

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

 
49.800 zł

n AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014, 
quattro  118.000 zł

n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012   51.900 zł
n CHRYSLER VOYAGER 2.5 D,  

rok prod. 2008   17.500 zł
n CITROEN C5 2.2 D,  

rok prod. 2002   2.800 zł
n CITROEN C3 PICASSO 1.6 E,  

zakup 2015 r., krajowy, I – wł.,  
serwisowany, przebieg 22 tys. km   34.900 zł

n FIAT BRAVO 1.4 E + GAZ,  
rok prod. 1998 2.900 zł

n FIAT PANDA 1.1 E,  
rok prod. 2006, krajowy 8.900 zł

n FORD FIESTA 1.4 TDCI,  
rok prod. 2006 8.400 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, sedan,  
rok prod. 2013, krajowy, I – wł., 
serwisowany, F. VAT 30.900 zł

n HYUNDAI i30 1.4 CRDi,  
rok prod. 2013, krajowy, I – wł,  
serwis., gwar. produc. 33.900 zł

n JAGUAR XF 3.0 E,  
rok prod. 2013 91.800 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2004 12.900 zł
n MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,  

rok prod. 2007   25.900 zł
n MERCEDES C200 2.0 D,  

rok prod. 2000   11.900 zł
n NISSAN MICRA 1.2 E,  

rok prod. 2015, krajowy, I – wł., 
serwisowany, F-ra VAT 25.700 zł

n NISSAN PRIMERA 2.2 D,  
rok prod. 2002 8.800 zł

n OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2015,  
sedan 36.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D,  
rok prod. 2006 14.800 zł

n OPEL INSIGNIA 1.8 E,  
rok prod. 2015, krajowy, I – wł., 
f-ra VAT 49.900 zł

n OPEL VECTRA 1.9 D,  
rok prod. 2007 16.900 zł

n PEUGEOT 308 1.6 D,  
rok prod. 2014, krajowy, I – wł. 36.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D,  
rok prod. 2015, krajowy, I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 28.900 zł

n SEAT CORDOBA 1.2 E,  
rok prod. 2003, krajowy  8.900 zł

n SKODA FABIA 1.2 E,  
zakup 2008 6.800 zł

n SKODA FABIA 1.2 E,  
rok prod. 2005, krajowy, II właściciel 8.400 zł

n SKODA OCTAVIA 1.6 E,  
rok prod. 1999 3.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 D,  
rok prod. 2004 – 06, krajowy 
 od 10.800 do 12.600 zł

n TOYOTA AURIS 2.0 D,  
rok prod. 2008 19.900 zł

n VOLVO S60 2.0 E,  
rok prod. 2008 29.900 zł

n VW GOLF 1.4 TSi,  
rok prod. 2009 29.900 zł

n VW PASSAT 1.6 E,  
rok prod. 2003, klimatronic 10.900 zł

n VW JETTA 2.0 E,  
rok prod. 2015 58.900 zł
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
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Okna 5-kom.
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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 Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12 

tel. 34 317 36 09

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE

MEDYCYNA

WAGI

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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

n SPRZEDAM torbę myśliwską, skóra żółta z 
frędzlami, buciki ciepłe dziecięce 14 cm, 15 cm 
(dwie pary). Klocki „Lego” komplet, warsztat 
drewniany tkacki (mały) – zabytek. Szeleczki dla 
kotka (czerwone). Tel. 504 563 612

USŁUGI
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 

podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego i 
trwałego wykonania. Tel. 578 210 640

OPIEKA

n Centrum Opiekuńczo-Medyczne ZATRUDNI 
pielęgniarki w Częstochowie.Tel. 508 321 688 

n RENCISTA bez nałogów, spokojny, lat 55 
zaopiekuje się dożywotnio osobą starszą 
mieszkającą samotnie w zamian za mieszkanie. 
Tel. 536 315 866

n Podejmę opiekę nad dziećmi lub osobą 
niepełnosprawną. Praktyka. Umowa o pracę. 
Kobieta 48 lat. Tel. 669 245 082

n ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub osobą starszą. 
Doświadczenie. Referencje. Tel. 508 860 723

PRACA
— DAM PRACĘ —

Przyjmę do pracy ślusarza  
601 50 55 20

— SZUKAM PRACY —
n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 663 626 576

n PODEJMĘ sprzątanie. Tel. 667 499 164
n SZUKAM pracy dla osób z grupą inwalidzką. 

Tel. 797 287 543
n KIEROWCA zawodowy, rencista, 60 lat podejmie 

pracę. Znajomość języka niemieckiego. Najchętniej 
dorywczo. Tel. 537 735 654

MATRYMONIALNE
n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 

mieszkanie. Piękne strony tak jak w Jerozolimie. 
Handluje owocami z ojcem chce do siebie. 
Wykształcenie średnie. Tel. 79/137 63 10

NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

SPRZEDAM – dwupokojowe mieszkanie 48 
m2 w dzielnicy Tysiąclecie. Czwarte piętro 
w wieżowcu, okna PCV południe-zachód, 

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 

— WY NAJMĘ —

n WYNAJMĘ od stycznia połowę pawilonu w Biznes 
Centrum na biuro, fryzjerstwo itp. Lokal po 
remoncie – WC, okna, witryna.  Tel. 888 784 479

n WYNAJMĘ mieszkanie w Krakowie przy ul. 
Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego 34 m2, 
TBS, po remoncie. Duży balkon na południe. Cena 
1.300 zł/m-c. Tel. 602 307 570

— ZAMIENIĘ —
n ZAMIENIĘ lokal użytkowy z siłą, CO, WC przy 

głównej ulicy w Częstochowie. Odebrany przez 
Sanepid na gabinet lekarski, kosmetykę, na 
mieszkanie M-3 lub sprzedam.  
Tel. 888 784 479

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
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Weekend z siatkówką

AZS znów zagra  
w Hali Polonia. 

Exact Norwid też u siebie
W sobotę, 16 grudnia siat-

karze Exact Systems Norwid 
zagrają u siebie   MKS Aqua-
-Zdrój  Wałbrzych,  a  dzień 
później  drużyna  AZS-u  Czę-
stochowa zmierzy się w Hali 
Polonia z KPS-em Siedlce.

Zespół Norwida będzie fawo-
rytem sobotniego pojedynku. 
Ekipa Radosława Panasa 
w pierwszej rundzie pokonała 
wałbrzyszan na ich terenie 3:1. 
Częstochowianie mają aż 12 
punktów przewagi w tabeli nad 
rywalem.

Do Hali Polonia wracają po-
nownie siatkarze Krzysztofa 
Stelmacha. W niedzielę akade-
micy zagrają tam z KPS Siedlce 
i również będą faworytem tego 

meczu. W pierwszej rundzie 
AZS pokonał siedlczan za na 
wyjeździe 3:1. Obie drużyny 
dzielą w tabeli dwa miejsca 
i cztery punkty.

Mecz Norwida odbędzie się 
w sobotę, 16 grudnia o godz. 
17. O tej samej porze, ale dzień 
później rozpocznie się pojedy-
nek AZS-u w Hali Polonia.
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Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl
reklama@zycieczestochowy.pl

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 533 302 778

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

Speedrower

Zapraszają na 
turniej gwiazdkowy
W  sobotę,  16  grudnia  na 

torze  przy  ul.  Starzyńskie-
go 10a odbędzie się V Spe-
edrowerowy Turniej Gwiazd-
kowy.

W turnieju wystąpią głównie 
reprezentanci częstochowskie-
go klubu z kapitanem - Seba-
stianem Paruzelem oraz 
uczestnikami niedawnych Mi-
strzostw Świata - Arkadiuszem 
Dudkiem i Tomkiem Włodar-
czykiem na czele. - Turnieje 
Gwiazdkowe są specyficzne 
w doborze obsady. Część za-
wodników skończyła już se-
zon, część odpoczywa po Mi-
strzostwach Świata. Ścigamy 
się też przy dużo mniejszej 
temperaturze niż normalnie, 
więc nie każdy chce też tuż 
przed świętami się rozchoro-
wać. Często bywa tak, że za 
pięć dwunasta jeszcze docho-
dzi do zmian. Wobec tego osta-
teczną listę zapewne poznamy 
kilka chwil przed startem tur-
nieju - mówią w klubie.

Będzie to już piąty rok spe-
edrowerowego ścigania przy 
dźwiękach kolęd i w blasku 
gwiazd. W pierwszej edycji 

w 2013 roku triumfował Ro-
bert Bandosz, który nie zaznał 
goryczy porażki w żadnym ze 
swoich wyścigów. Dwa kolejne 
sezony stanęły pod znakiem 
ścigania w parach, a wygrywał 
Michał Sassek. W 2014 roku 
leszczynianinowi towarzyszył 
Mateusz Radomski (Często-
chowa), z kolei sezon później 
Artur Reszelewski (Ostrów Wl-
kp.). W ostatnim sezonie zde-
cydowano się zaś na pojedy-
nek drużyn „A” i „B”. Lepsi 
okazali się być Ci drudzy.

Po zawodach gospodarze 
wezmą udział w corocznym 
spotkaniu opłatkowym. Zosta-
ną wówczas wręczone podzię-
kowania dla osób, dzięki któ-
rym zawodnicy mogli rywalizo-
wać na arenie krajowej jak 
i udać się na Antypody, by po-
walczyć o medale dla reprezen-
tacji Polski oraz przekazane 
zostaną wyrazy wdzięczności 
dla tych, którzy stale pomagali 
przy organizacji imprez przy 
ul. Starzyńskiego 10a. Nie za-
braknie także pierwszych pod-
pisów pod kontraktami.

Początek o godz. 15.
KR

Zagraj o udział w Piłkarskiej Gwiazdce

W sobotę i niedzielę (16 i 17 grudnia) odbędzie się turniej kwalifikacyjny do XII Piłkarskiej Gwiazdki. 
W zawodach mogą wziąć udział zespoły amatorskie, które będą liczyć maksymalnie 10 zawodników. 
Ilość miejsc jest ograniczona. Każdy uczestnik zawodów otrzyma od organizatorów bilet wstępu na Pił-
karską Gwiazdkę.

Zgłoszenia drużyn należy kierować na adres: kontakt@rksrakow.pl. Turniej ma ograniczoną liczbę 
miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt wpisowego to 150 złotych.

Piłkarska Gwiazdka odbędzie się 22 grudnia w Hali Sportowej Częstochowa.

Kompromisu nie będzie

Miasto i Raków pozostają 
przy swoim

Jak bumerang powraca te-
mat  zerwania  przez  miasto 
umowy  z  klubem  RKS  Ra-
ków.  Mimo  że  od  tego  mo-
mentu minęło już sporo cza-
su,  na  tej  frontowej  linii 
wciąż jest gorąco.

Przypomnijmy,  13 październi-
ka na stadionie Ruchu Chorzów 
podczas rozgrywanego meczu po-
między miejscowym klubem a Ra-
kowem Częstochowa zatrzymano 
14 pseudokibiców częstochow-
skiej drużyny. Trafili do policyjne-
go aresztu, większość usłyszała 
zarzuty. 

W związku z  zachowaniem ki-
biców częstochowskiego klubu 
podczas tego meczu Komisja Dys-
cyplinarna PZPN nałożyła karę 6 
miesięcy zakazu wyjazdów zorga-
nizowanych grup kibiców często-
chowskiej drużyny. Wobec chuli-
gańskich wybryków nie pozostał 
również samorząd, który rozwią-
zało tegoroczną umowę z klubem 
na promocję miasta poprzez 
sport. Rozwiązanie umowy ozna-
cza, że klub nie otrzyma w tym ro-
ku 500 tys. zł na promocję miasta 
poprzez sport. Zgodnie z zapisami 
umowy miasto domaga się także 
kary umownej od klubu w wyso-
kości 100 tys. zł. Po całym zajściu 
klub był dość oszczędny w sło-
wach. Po tym, jak emocje już opa-
dły postanowił przedstawić swoją 
wersję wydarzeń. 

– Nasz kontakt z kibicami jest 
stosunkowo bliski. Odbywają się 
cykliczne spotkania, bo wszystkim 
nam zależy, żeby nas stadion był 
bezpieczny dla wszystkich miesz-
kańców – twierdzi Janusz  Żyła, 
prezes klubu. – W Chorzowie do-
szło do prowokacji. Kibice przeciw-
ników mieli nasze flagi, które nam 
ukradli. Powiesili je do góry noga-
mi i spalili przy praktycznie biernej 
postawie ochrony. Warto wspo-
mnieć, że flagi zniknęły... podczas 
zeszłorocznej „Piłkarskiej Gwiazd-
ki”, czyli imprezy, która w zamy-
śle ma być pozbawiona wszelkich 

negatywnych emocji, bo skierowa-
na jest przede wszystkim do dzie-
ci. Prezes zaznacza, że nie może 
pogodzić się z tym, że klub został 
ukarany za to, co zrobili kibice. – 
Przedmiotem umowy nie była 
przecież kontrola kibiców. My mie-
liśmy promować miasto i na tych 
działaniach się koncentrowaliśmy. 
Na dodatek cała sytuacja rozegra-
ła się poza naszym obiektem – na 
naszym stadionie to my jesteśmy 
odpowiedzialni za organizację me-
czu i bezpieczeństwo. Byliśmy za-
skoczeni, że miasto posunęło się 
do takich kroków. Nie braliśmy 
pod uwagę takiego rozwiązania 
nawet w najczarniejszych scena-
riuszach. Liczyliśmy się z karą, ale 
nie aż tak dotkliwą. Wyciągnięto 
najcięższą artylerię i wymierzono 
najwyższy wymiar – wręcz dra-
koński – kary – podkreśla. Klub 
twierdzi, że mimo wszystko liczy 
na dalszą współpracę z miastem. 
– Trochę z zazdrością patrzymy na 
inne kluby, które na wysokim po-
ziomie współpracują z swoimi mia-
stami. Mimo to staramy się wciąż 
budować pozytywne relacje. Głę-
boko wierzę w to, że ocieplenie sto-
sunków jest możliwe, oczywiście 
przy chęci wyrażonej przez obie 
strony. Tylko wspólnie możemy 
zrobić coś dobrego dla Częstocho-
wy – podsumowuje.

Wymiana ciosów na sesji
Temat Rakowa wrócił też na 

ostatniej sesji rady miasta. Przed 
włodarzami i radnymi stanął Ma-
ciej Kołodziejczyk, członek rady 
nadzorczej RKS Raków Często-
chowa. – Chcemy zbudować silną 
drużynę, która będzie grała 
w Ekstraklasie na nowoczesnym 
stadionie szczelnie wypełnionym 
przez kibiców. Myślimy tu jednak 
o wszystkich częstochowianach, 
a nie wąskiej grupie kibiców. Dla-
tego też w dużej mierze inwestuje-
my w dzieci i młodzież – zazna-
czał. – W naszym biznesplanie za-
wsze bierzemy pod uwagę współ-
pracę z miastem, które reprezentu-

jemy. To około 20% w naszym bu-
dżecie. Pozostałe 80% pozyskuje-
my ze środków zewnętrznych. To 
naprawdę niewiele –  daje miastu 
status partnera, a nie sponsora – 
zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, 
że w ostatnim czasie w mediach 
ogólnopolskich za sprawą Rako-
wa mówi się naprawdę wiele. 
Wciąż liczymy na to, że relacje 
z miastem poukładają się i doj-
dziemy do kompromisu. W związ-
ku z tym, że rok temu otrzymali-
śmy od miasta 1,5 mln złotych, 
oczekiwaliśmy, że po awansie 
otrzymamy kwotę minimalnie 
wyższą – wnioskowaliśmy o 1,8 
mln zł. Gdybyśmy utrzymali się 
w tej klasie rozgrywkowej, chcieli-
śmy wnioskować o 2 mln, w przy-
padku awansu do Ekstraklasy o 3 
mln. Jeśli Raków awansuje, 
a miasto wesprze go kwotą 3 mln 
złotych to klub nie będzie wniosko-
wał o zwiększenie środków wraz 
z rozwojem sytuacji – zapewniał. 

Na odpowiedź nie trzeba było 
długo czekać, Jarosław Marsza-
łek  zapytał wprost, czy biorąc 
pod uwagę te dane liczbowe, bu-
dżet klubu w tym roku wynosi 10 
mln zł, a w przypadku awansu 
będzie na poziomie 15 mln. – To, 
że miasto nie przekazało pienię-
dzy na promocję miasta poprzez 
sport to jedna sprawa. Proszę jed-
nak spojrzeć, ile miasto przekaza-
ło na inne pozycje związane z Ra-
kowem – miasto łoży ogromne 
środki na utrzymanie stadionu, 
poprawę infrastruktury, szkolenie 
dzieci i młodzieży. To imponująca 
kwota. Gdyby więc wkład miasta 
stanowił tylko 20% budżetu klubu 
to dysponowalibyście środkami, 
które pozwoliłyby na grę najlep-
szymi zawodnikami w Polsce, 
czego oczywiście wam życzę – 
skwitował dyskusję. 

Kwestia zerwania umowy 
z miastem jest już raczej przesą-
dzona. Temat finansowania Ra-
kowa wróci jednak z pewnością 
podczas kolejnej – budżetowej – 
sesji rady. kg
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3692; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; odc. 21 

Dla pieniędzy; serial TVP
09:10 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 51 Koszalin
09:40 Rodzinny ekspres
10:15 Dr Quinn; seria II, odc. 

11/27 (29); serial; USA
11:10 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 2; serial; 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:35 Nowoczesność w 

rolnictwie – Wzrost 
plonów dzięki postępowi 
biologicznemu; cykl rep.

12:55 Natura w Jedynce  – 
Cudowny świat przyrody. 
Samotne matki w 
brazylijskim lesie. 
Ostronosy rude; serial 
dokum.; Japonia (2015)

13:25 Dookoła świata
14:00 Elif; odc. 156; serial; 

Turcja (2014)
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

54; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3693; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3224
18:45 Bez tożsamości  37’; 

serial
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 The Wall. Wygraj 

marzenia; /12/; teleturniej
21:20 Weekendowy Hit 

Jedynki - Dom dusz; 
dramat; Portugalia, 
Niemcy, Dania, USA 
(1993)

23:25 Droga po śmierć; 
thriller; USA (2013)

01:05 James Bond w 
Jedynce – Licencja na 
zabijanie; film sensacyjny; 
Wielka Brytania, USA 
(1989)

03:20 Notacje – Katarzyna 
Gaertner. Życie złożone z 
kawałów pracy; cykl 
dokumentalny

05:55 Rodzinka.pl; odc. 201 
„Upiorne urodziny” sezon 
10; serial komediowy TVP

06:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Gdzieś 
w Afryce; cykl reportaży

07:05 M jak miłość; odc. 
187; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1762; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Postaw na milion; 
odc. 159; teleturniej

12:45 Tylko z Tobą; odc 45; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 101 
„Dobry człowiek”; serial 
fabularyzowany TVP

14:15 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:45 Rodzinka.pl; odc. 224 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

15:20 Na dobre i na złe - 18 
lat!; odc. 13; felieton

15:25 Janosik; odc. 11/13 - 
Trudno - miłość!; serial 
TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc 9; 
serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1762; serial TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc. 

1763; serial TVP
20:40 Rodzinka.pl; odc. 225 

sezon 11; serial 
komediowy TVP

21:20 Prawie po ślubie; 
komedia romantyczna; 
USA (2013)

23:00 Córki dancingu; film 
fabularny; Polska (2015)

00:40 Sztuka zbrodni; odc 
1/6 (odc 1/6); serial; 
Francja (2016)

01:45 Jedyna szansa; odc 1; 
serial; Francja (2015)

02:55 Grupa specjalna 
„Kryzys”; odc. 9/10; 
serial; Japonia (2017)

03:55 Grupa specjalna 
„Kryzys”; odc. 10/10; 
serial; Japonia (2017)

05:05 Koło fortuny; 
teleturniej

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (578); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(800); serial fabularno-
dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy 
(801); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (84); serial 
paradokumentalny11:00 
Dlaczego ja? (571); serial 
paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (204); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (705); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2590); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (751); 
serial paradokumentalny. 
Maria pomaga synowi 
i jego żonie Sylwii 
w opiece nad 
sześciomiesięczną Zosią, 
aby kobieta mogła wrócić 
do pracy. Niebawem 
jednak...

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (75); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (63); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2591); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (440); serial 
komediowy. W 16. 
sezonie Ferdek (Andrzej 
Grabowski) i Halinka 
(Marzena Kipiel-Sztuka) 
postanawiają sprzedać 
mieszkanie i wyjechać do 
ciepłych krajów.

20:05 Opowieści z Narnii: 
Książę Kaspian; film 
przygodowy, Wielka 
Brytania/USA 2008

23:30 Kronika; dramat SF, 
Wielka Brytania/USA 2012

1:05 Ukryty wymiar; film SF, 
Wielka Brytania/USA 1997

3:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, 
w którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5161) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (13/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku – 
Krem pasternakowy ze 
smażonymi jabłkami 
(16/40) - program. 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2146) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (508) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (251) - 
program

13:00 19 + (121/165) - 
program

13:30 19 + (122/165) - 
program

14:00 Szpital (394) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 6 
(7/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (252) - 
program. Licealistka z 2d, 
Ela Dębska, szuka sobie 
chłopaka i postanawia, że 
on musi wyglądać jak 
hipster…

17:00 Ukryta prawda (509) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (395) - 
program obyczajowy. 
Ratownicy pogotowia 
przywożą na oddział 
ratunkowy 18-letniego 
Bartosza Brończyka. 
Chłopak miał wypadek 
motocyklowy…

19:00 Fakty (7289)
19:35 Sport (7272)
19:45 Pogoda (7269)
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(32/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5162) - 
program.  

20:00 Piraci z Karaibów: Na 
krańcu świata - film 
przygodowy 2007. Will i 
Elisabeth, razem z 
kapitanem Barbosą, 
ruszają na poszukiwanie 
kapitana Jacka Sparrowa. 
Ich poszukiwania 
prowadzą m.in. do 
Singapuru, gdzie 
sprzymierzają się z 
potężnym królem 
piratów…

23:30 Piekielna zemsta - 
film sensacyjny, USA 
2011 (od lat 18). Wiele lat 
po swojej śmierci były 
bandyta Milton (Nicolas 
Cage) ucieka z piekła i 
powraca do świata 
żywych, aby pomścić 
śmierć zamordowanej 
córki i wyrwać wnuczkę z 
rąk brutalnej sekty…

01:40 Życie bez wstydu 5 
(1/12) - reality show

02:40 Kuba Wojewódzki 10 
(14) - talk show 

03:40 Moc Magii (341/355) - 
program

05:00 Nic straconego 

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 34

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

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. 23

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 3

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 41

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 42

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 21

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 22

17:05 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; 
 odc. 38

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 39

20:00 Wasabi; akcja, Francja, 
Japonia 2001. Francuski 
policjant – Hubert 
Fiorentini – bez skrupułów 
walczy z zorganizowaną 
przestępczością. Po pracy 
prowadzi zwyczajne życie. 
Do czasu… 

21:55 Nieobliczalny; akcja, 
USA 2006. Pięć lat po 
śmierci jego żony i syna, 
Jack Foster, były 
pracownik CIA, jedzie ze 
swoją ośmioletnią córką 
do Bukaresztu. Amanda 
zostaje porwana przez 
obcego agenta…

23:55 Atak na posterunek; 
akcja, Francja, USA 2005. 
Na kilka godzin przed 
Nowym Rokiem, pośród 
szalejącej zamieci, na 
służbie pozostaje tylko 
kilku stróżów prawa…

02:05 Ale numer!; Polska 
2017

02:35 Dyżur; factual, Polska 
2010; odc. 41

03:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:30 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 31; serial TVP

06:20 Alternatywy 4; odc. 
2/9 - Przeprowadzka; 
serial komediowy TVP

07:20 Na sygnale; odc. 97 
„Polowanie”; serial 
fabularyzowany TVP

07:50 Na sygnale; odc. 98 
„Ucieczka”; serial 
fabularyzowany TVP

08:30 M jak miłość; odc. 
696; serial TVP

09:25 Na dobre i na złe; odc. 
689; serial TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 181 
„Sprzedane” sezon 8; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; odc. 182 
„Przeprowadzka” sezon 8; 
serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 108 - 
Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 109 - 
Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
86 - Haracz; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
87 - Pożyczka; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
638 - Szansa; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 98 
„Ucieczka”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 110 - 
Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 111 - 
Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 183 
„Życiowy błąd” sezon 9; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
88 - Czekolada; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 215; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 112 - 
Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 113 - 
Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
89 - Śpiewak; serial 
kryminalny TVP

23:55 Ojciec Mateusz; odc. 
227 - Feralny powrót; 
serial kryminalny TVP

00:50 Krew z krwi 2; odc. 
4/10; serial TVP

01:50 Krew z krwi 2; odc. 
5/10; serial TVP

02:45 Alternatywy 4; odc. 
2/9 - Przeprowadzka; 
serial komediowy TVP

03:50 M jak miłość; odc. 
696; serial TVP

04:45 Rodzinka.pl; odc. 181 
„Sprzedane” sezon 8; 
serial komediowy TVP

05:20 Familiada - odc. 2348
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– W krzyżackiej kuchni
06:30 Kraj się śmieje – 

Komplementy i 
inwektywy (1)

07:35 Jeden z dziesięciu - 
13/99; teleturniej

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki - (57) - Kabaret 
Limo

09:10 Koło fortuny - odc. 7 
ed. 3; teleturniej

09:45 Kierunek Kabaret – 
Szybciej, wyżej, mocniej 
/35/

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki – /72/ - „Black 
and white” - Kombi

11:05 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Wielki Finał - starcie 
pierwsze (9)

12:10 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi - Savoir 
vivre. Bon ton (1); 
program kabaretowy

13:10 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi - Savoir 
Vivre. Pardon (2); 
program kabaretowy

14:10 Familiada - odc. 2348; 
teleturniej

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (1); widowisko 
rozrywkowe

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (2); widowisko 
rozrywkowe

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opolskie 
Kabaretony - Opole 2010 
- Kabaretowa liga TVP /2/

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Dawne ziarna na 
talerzu; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - (60) - 
Południowy Tyrol; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 14 (56) Irlandia - 
Galway

19:35 Humor w odcinkach - 
Święta wojna - (291); 
serial komediowy TVP

20:15 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Wielki Finał - starcie 
drugie (10)

21:15 Postaw na milion - 
odc. 146; teleturniej

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów - (18) - Żołnierz 
i fachowiec

23:20 Dzięki Bogu już 
weekend - (9)

00:20 Koło fortuny - odc. 6 
ed. 3; teleturniej

01:00 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach - 
Szczecin 2012. Nad 
morzem (bis 4) 

06:20 Szpital (213) - 
program obyczajowy. Dr 
Dominika Gajda zajmuje 
się 15-letnią Katarzyną 
Gryniak, która jest bardzo 
słaba i ciężko oddycha. 
Ma również obrzęknięte 
nogi pokryte ranami…

07:15 Sąd rodzinny (146) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 3 
(9/18) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (193) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (194) - serial 
obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (488) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (147) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (387) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (214) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa 3 (5/13) 
- serial

16:55 Zaklinaczka duchów 3 
(10/18) - serial S-F, USA

17:55 Brzydula (195) - serial 
obyczajowy. Marek i 
Krzysztof namawiają Ulę, 
żeby objęła prezesurę 
Febo&Dobrzański i 
wprowadziła w życie swój 
plan ratowania firmy. 
Jasiek próbuje odzyskać 
Kingę. 

18:30 Brzydula (196) - serial 
obyczajowy. Pracownicy 
firmy proszą Ulę, żeby 
zgodziła się zostać 
prezesem. Piotr zabiera ją 
na randkę… 

19:00 Ukryta prawda (489) - 
program obyczajowy. 
Sebastian Wodnicki (33) 
pracuje w agencji 
reklamowej. Wychodzi do 
pracy wcześnie rano i 
wraca późno w nocy. 
Pracuje także w weekendy. 
Taki tryb życia nie podoba 
się jego żonie, która czuje 
się zaniedbywana…

20:00 Polowanie na mysz - 
komedia, USA 1997. 
Bracia Ernie i Lars Smuntz 
dostali w spadku dom. 
Gdy pierwszy raz 
odwiedzili odziedziczoną 
posiadłość wpadli w 
rozpacz…

22:10 Kroll - film sensacyjny 
1991. Marcin Kroll, młody 
chłopak, odbywający 
służbę wojskową, 
pewnego dnia ucieka z 
jednostki…

01:20 Nie z tego świata 
(14/22) - serial, USA

02:25 Moc Magii (341/355) - 
program

04:40 Druga strona medalu 
(6/8) - talk show – Jacek 
Olszewski

05:10 Druga strona medalu 
(8) - talk show – Alicja 
Tysiąc

05:40 Dziewczynka, która 
była chłopcem - 
dokument 

06:40 Ugotowani 9 (10/13) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

07:40 Idealna niania 9 (12) - 
program obyczajowy 

08:25 Sekrety lekarzy 2 
(8/12) - reality show 

09:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (3/6) - reality 
show 

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (5/13) - 
program rozrywkowy 

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (1/12) - program 
rozrywkowy 

11:50 Kuchenne rewolucje 
11 (3/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:50 Ostre cięcie 4 (2/12) - 
program 

13:35 Kobieta na krańcu 
świata 9 (5/9) - program 

14:05 W czym do ślubu? 2 
(2/10) - reality show 

14:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (7/8) - reality 
show 

15:15 Dzieci na rozstaju 
16:20 Beauty ekspert 2 

(1/12) - magazyn 
lifestylowy 

16:50 Pani Gadżet EXTRA 4 
17:20 Smakuj świat z 

Pascalem (3/4) - reality 
show kulinarny 

17:50 Ugotowani 9 (11/13) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

18:50 Pani Gadżet EXTRA 5 
- program rozrywkowy 

19:35 Kuchenne rewolucje 
12 (5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

20:35 Tampon - nasz 
intymny wróg 

21:45 Pojedynek na modę 
22:30 Życie bez wstydu 4 

(12) - reality show 
23:30 Chirurdzy oszuści w 

Azji - dokument 
00:35 Zapytaj lekarza 
01:15 Ojciec z katalogu - 

dokument 
02:30 W roli głównej - 

Joanna Brodzik (3/6) - talk 
show 

03:00 W roli głównej - 
Wojciech Fibak (12/17) - 
talk show 

03:30 Wiem, co jem 4 
(8/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 4 
(2/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(9/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn

08:00 PN - FC Barcelona
09:15 PN - FC Barcelona
11:10 Piłka nożna - Klubowe 

Mistrzostwa Świata - 1/2F 
(1) 

13:10 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Świata - 1/2F 
(2) 

15:15 Pływanie - 
Mistrzostwa Europy: 
basen 25m - Kopenhaga - 
dz. 2

16:15 Magazyn WTA - odc. 
12 (odc. 12); Wielka 
Brytania (2017)

17:20 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: 1/2 F (1)

19:25 Pływanie - ME: basen 
25m - Kopenhaga - dz. 3

20:20 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Świata: 1/2 F 
(2)

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Darts - Mistrzostwa 

Świata dz. 2 
00:10 Hokej na lodzie - NHL: 

skróty meczów
01:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 (21): New York 
Rangers - Los Angeles 
Kings

07:01 Kwadrans w ogrodzie
07:16 Ślązaków portret własny 

– Zygfryd Wawrzynek
08:05 Dni, które wstrząsnęły 

Polską – Grudzień 70; film 
dokum.

08:45 Antenowe remanenty
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier OPP
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1014
10:50 Reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:15 Nożem i widelcem; odc. 

143; magazyn kulinarny
12:30 Historie szczęśliwe odc. 

51; cykl reportaży
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Dni, które wstrząsnęły 

Polską – Grudzień 70; film 
dokum.

15:05 Antenowe remanenty
15:15 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
15:35 Pełnosprawni; odc. 232; 

mag. dla niepełnosprawnych
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:10 Piłka ręczna kobiet - 

Mistrzostwa Świata: 1/2 F
17:32 POGODA
18:00 Dojrzalsi; magazyn
18:20 Piłka ręczna kobiet - 

Mistrzostwa Świata: 1/2 F
19:15 Schlesien Journal
19:30 Aktualności
19:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
20:00 Magazyn Meteo
20:10 Piłka ręczna kobiet - 

Mistrzostwa Świata: 1/2 F
20:55 POGODA
21:00 Dojrzalsi; magazyn
21:20 Piłka ręczna kobiet - 

Mistrzostwa Świata: 1/2 F
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:05 Piłka ręczna kobiet - 

Mistrzostwa Świata: 1/2 F
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Dni, które wstrząsnęły 

Polską – Grudzień 70; film 
dokum.

00:20 Antenowe remanenty
00:40 Pełnosprawni; odc. 232; 

mag. dla niepełnosprawnych
01:20 Sprawa dla reportera
02:05 Antenowe remanenty
02:20 Nożem i widelcem; odc. 

143; magazyn kulinarny
02:40 Dni, które wstrząsnęły 

Polską – Grudzień 70; film 
dokum.

03:25 Antenowe remanenty
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. 1014
06:20 Reportaż
06:35 Pełnosprawni; odc. 232; 

mag dla niepełnosprawnych

06:50 Był taki dzień – 15 
grudnia; felieton

06:55 Historia Polski – Film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - (69) - 
Anakonda - Polowanie

08:35 Enklawy dzikiej 
przyrody – Okavango; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

09:15 Przygody pana 
Michała; odc. 4/13; serial 
TVP

09:50 Przystanek Gdynia 
Stocznia. Ofiarom 
Grudnia ’70; reportaż; 
Polska (2008)

11:00 Wszystkie kolory 
świata - Holandia. odc. 
24/30; serial dokum.; 
Francja (2008)

12:05 Taśmy bezpieki
12:35 Śladami zbrodni i 

walki 1944 - 1956 - 
Białystok; cykl reportaży

13:10 Podróże z historią; 
odc. 41; cykl dokum.

13:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Grunwald 
odsłona kolejna

14:15 Sensacje XX wieku – 
Stalin - droga do władzy 
/3-4/; cykl dokumentalny

15:05 Przewodnik 
Historyczny Bogusława 
Wołoszańskiego - 
Magazyn śmierci; cz. 1/2; 
cykl dokumentalny

15:35 Grecka odyseja 
Joanny Lumley; odc. 2/4; 
Wielka Brytania (2011)

16:40 Historia Polski
17:45 Czas honoru – 

Powstanie; odc. 9 ‚Noc 
poślubna”; serial TVP

18:45 Goniec historyczny 
IPN; odc. 8; magazyn

19:00 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. I; 
cykl dokumentalny

19:30 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka; cz. II; 
cykl dokumentalny

20:00 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

20:35 Genialne wynalazki; 
odc. 1/4; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

21:35 Boża podszewka II; 
odc. 11/16; serial TVP

22:45 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia producenta 
nabojów i handlarza 
bronią na Ukrainie; 
reportaż

23:20 Ośmiornica; odc. 1/10; 
serial; Włochy (1984)

00:30 Rzeczpospolita 
partyzancka – Ziemia 
przemówiła; film dokum.; 
Polska (2016)

01:40 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - (69) - 
Anakonda - Polowanie

02:15 Boża podszewka II; 
odc. 11/16; serial TVP
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7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017: PGE 
Skra Bełchatów - Szanghaj 
Volleyball Club

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017: 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 
Cucine Lube Civitanova

11:20 Atleci; magazyn 
sportowy

12:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017: PGE 
Skra Bełchatów - Personal 
Bolivar

14:15 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w Annecy; 
bieg sprinterski mężczyzn

15:35 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017: 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 
Sada Cruzeiro

17:50 Siatkówka kobiet; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017: PGE 
Skra Bełchatów - Zenit 
Kazań

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; studio

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga. Mecz Gwiazd 
PlusLigi

23:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; studio

23:30 Boks; Walka o pas 
WBO World w Nowym 
Jorku; waga 
superpiórkowa: Wasyl 
Łomaczenko - Guillermo 
Rigondeaux
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04:00 Galeria; odc. 93; serial
04:20 Klan; odc. 3220
04:45 Klan; odc. 3221
05:05 Klan; odc. 3222
05:35 Jaka to melodia?; 

odc. 3693; teleturniej muz.
06:05 Sprawa dla reportera
07:00 Naszaarmia.pl; odc. 

295; magazyn
07:30 Rok w ogrodzie
07:50 Rok w ogrodzie - Extra
08:15 Program 

publicystyczny
08:25 Rewolwerowiec; 

western; USA (1976)
10:05 Program 

publicystyczny
10:15 Talianka; odc. 3/8; 

serial; Ukraina, Rosja 
(2014)

11:15 Talianka; odc. 4/8
12:10 Program 

publicystyczny
12:15 Studio Raban
12:40 Program 

publicystyczny
12:45 Fascynujący świat – 

Mosty Ameryki. Historia 
Rudolfa 
Modrzejewskiego; cz. 2; 
film dokum.; USA (2016)

13:40 Program 
publicystyczny

13:50 Okrasa łamie przepisy 
– Grójeckie jabłka

14:20 Program publicyst.
14:30 Dama w czarnym 

welonie; odc. 3/12; serial; 
Włochy (2014)

15:30 Program 
publicystyczny

15:35 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Engelberg 
- konkurs indywid. (studio)

16:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Engelberg

16:55 Teleexpress  
(w przerwie)

18:25 Program publicyst.
18:35 Opole 2017 na bis; 

/11/ - Edyta Górniak
18:50 Program 

publicystyczny
18:55 Jaka to melodia?; 

odc. 3694; teleturniej muz.
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Hit na sobotę – Saga 

Wikingów; film akcji; 
Szwajcaria, Niemcy, RPA 
(2014)

22:00 Zacznijmy od nowa; 
film obyczajowy; USA 
(2013)

23:50 Film fabularny 
01:55 Dama w czarnym 

welonie; odc. 3/12; serial; 
Włochy (2014)

06:05 Wielka rafa koralowa; 
odc. 1; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

07:05 M jak miłość; odc. 
1336; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Biegi narciarskie - 

Puchar Świata - Toblach - 
10 km techniką klasyczną 
(studio) 

10:55 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata - Toblach - 
10 km techniką klasyczną

12:50 Barwy szczęścia; odc. 
1760; serial obyczajowy 
TVP

13:25 Barwy szczęścia; odc. 
1761; serial obyczajowy 
TVP

14:00 Familiada; odc. 2416; 
teleturniej

14:40 Koło fortuny; 
teleturniej

15:15 Rodzinka.pl; odc. 225 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

15:45 Pierwsza randka
16:50 Na dobre i na złe; odc. 

688; serial TVP
17:45 Słowo na niedzielę – 

Niepotrzebna gaśnica
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 161
19:05 Postaw na milion; 

odc. 161; teleturniej
20:05 Program rozrywkowy
21:10 Program rozrywkowy
22:10 Grupa specjalna 

„Kryzys”; odc. 9/10; 
serial; Japonia (2017)

23:10 Grupa specjalna 
„Kryzys”; odc. 10/10; 
serial; Japonia (2017)

00:20 Johnny English; 
komedia; Wielka Brytania 
(2003); reż.:Peter Howitt; 
wyk.:Rowan Atkinson, 
Tasha de Vasconcelos, 
Ben Miller, John 
Malkovich

01:55 Córki dancingu; film 
fabularny; Polska (2015)

03:35 Koło fortuny; 
teleturniej

04:15 Koło fortuny; 
teleturniej

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 My3 (10); program dla 
dzieci

8:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (22); serial 
animowany

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (20); serial 
animowany

9:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (21); serial 
animowany

9:45 Przygody Kota w 
Butach (29); serial 
animowany

10:15 Ewa gotuje (321); 
magazyn kulinarny

10:50 I kto to mówi 3; 
komedia, USA 1993

12:55 Dziś 13, jutro 30; 
komedia, USA 2004

15:00 Jaś Fasola (12); serial 
komediowy; Komik Rowan 
Atkinson wciela się w 
postać gapowatego i 
złośliwego Jasia Fasoli, 
który potrafi 
skomplikować nawet 
najprostszą sytuację.

15:45 22. Rybnicka Jesień 
Kabaretowa - Ryjek 2017: 
50 twarzy Roberta 
Korólczyka (1); program 
rozrywkowy. Robert 
Korólczyk wykreował wiele 
różnorodnych postaci. 
Zaproszeni goście, m.in. 
Ani Mru-Mru i Andrzej 
Grabowski, zaprezentują 
monologi satyryka i wcielą 
się...

17:45 Chłopaki do wzięcia 
(127); serial dokumentalny

18:15 Chłopaki do wzięcia 
(128); serial dokumentalny

18:40 Podziękuj 
niedocenionym (5); cykl 
reportaży. Sylwetki 
bohaterów dnia 
codziennego, dzięki pracy 
których można cieszyć się 
świętami. Wśród nich jest 
Robert z osiedlowej 
piekarni, sprzedający 
choinki...

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Kraina Lodu. 

Przygoda Olafa; film 
animowany, USA 2017

20:05 Kraina lodu; film 
animowany, USA 2013. 
Dzięki siostrzanej miłości 
w pogrążonym w wiecznej 
zimie królestwie znów 
może nastać wiosna.

22:15 Speed 2: Wyścig z 
czasem; film sensacyjny, 
USA 1997

1:00 Postrach nocy; horror 
komediowy, USA/Indie 
2011

3:35 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5162) - 
program.  

05:35 Mango - Telezakupy
07:50 Spotkanie ze smakiem 

2: Rozmaryn – Jałowiec
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1034) - magazyn;
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

15 (660) - serial 
obyczajowy;

12:50 Mali Giganci 3 (6/8) - 
program

14:50 MasterChef 6 (14) - 
program rozrywkowy

16:25 Azja Express 2 (2/13) - 
program

17:55 Kulinarne wyzwania 
Davida Gaboriaud (3/9) - 
program

18:00 Kuchenne rewolucje 
14 (10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:00 Fakty (7290)
19:25 Sport (7273)
19:35 Pogoda (7270)
19:40 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(33/48) - informacje;

19:45 Uwaga! (5163) - 
program.  

20:00 Maska - komedia, USA 
1994. Stanley Ipkiss (Jim 
Carrey) jest nudnym i 
zakompleksionym 
urzędnikiem bankowym, 
którego przesadnej 
uprzejmości mają już 
dosyć nawet jego najlepsi 
przyjaciele. Gdy pewnego 
dnia przypadkiem znajduje 
starą maskę, jego życie 
bardzo się zmienia. Maska 
daje mu bowiem 
wszystko, o czym dotąd 
mógł jedynie marzyć: siłę, 
pieniądze i powodzenie u 
kobiet…

22:10 Sztuka zrywania - 
komedia, USA 2006. Po 
kilku latach wspólnego 
życia Brookr i Gary 
postanawiają zerwać ze 
sobą. Jednak żadne z nich 
nie zamierza zrezygnować 
z mieszkania, do którego 
się przyzwyczaili. 
Rozpoczynają wojnę 
podjazdową, która ma 
zmusić partnera żeby się 
zniechęcił i wyprowadził…

00:25 Ninja Zabójca - film 
sensacyjny, USA/Niemcy 
2009. Sierota Raizo został 
jako dziecko przygarnięty 
przez klan zabójców. Przez 
lata był szkolony do 
zabijania i jako dorosły jest 
niedoścignionym, lojalnym 
klanowi, zabójcą…

02:30 Uwaga! (5163) - 
program.  

02:50 Moc Magii (342/355) - 
program

04:10 Nic straconego

06:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 14

06:30 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 15

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 50

08:40 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 51

09:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 18

10:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 19

11:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 20

12:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 21

13:30 Bibliotekarz III: Klątwa 
kielicha Judasza; 
przygodowy, USA 2008

15:25 Obłędny rycerz; 
przygodowy, USA 2001

18:00 Jurassic Park 3; 
przygodowy, USA 2001. 
Pragnąc zdobyć fundusze 
na kontynuowanie badań 
sławny paleontolog dr 
Alan Grant (Sam Neill) 
zgadza się towarzyszyć 
ekscentrycznej parze 
milionerów (William H. 
Macy i Tea Leoni) w 
wyprawie na wyspę, gdzie 
prowadzone były kiedyś 
eksperymenty z 
prehistorycznymi 
dinozaurami…

20:00 Pocałunek smoka; 
akcja, Francja, USA 2001. 
Pozornie przeciętny 
turysta - Liu - przyjeżdża 
do Paryża z walizką pełną 
broni i bransoletką 
trucizny. Tam, ma za 
zadanie pomóc francuskiej 
policji…

22:00 Człowiek pies; akcja, 
Francja, USA, Wielka 
Brytania 2005. Danny (Jet 
Li) to mężczyzna o umyśle 
dziecka, którego Bart (Bob 
Hoskins), jego „pan i 
właściciel”, wyszkolił na 
idealną maszynę do 
zabijania…

00:05 Boski żigolo w 
Europie; komedia, USA 
2005

01:35 Ale numer!; Polska
02:25 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
03:05 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
04:25 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011
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

05:40 Bulionerzy; odc. 9/75 - 
Poświęcenie; serial 
komediowy TVP

06:20 Zmiennicy; odc. 14/15 
- Pocałuj mnie, Kasiu; 
serial TVP

07:35 Zmiennicy; odc. 15 /15 
- Nasz najdroższy; serial 
TVP

08:45 Dziewczyny ze Lwowa; 
odc. 26 - Jedna za 
wszystkie; serial 
obyczajowy TVP

09:45 Ranczo; odc. 103 - Nie 
rzucaj ziemi, skąd twój 
ród; serial obyczajowy 
TVP

10:45 Ranczo; odc. 104 - 
Wielkie otwarcie; serial 
obyczajowy TVP

11:40 Rodzinka.pl; odc. 175 
„Zarządzanie kryzysowe” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

12:15 Rodzinka.pl; odc. 176 
„Kwestia perspektywy” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

12:45 Rodzinka.pl; odc. 177 
„Życie nie jest nudne” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
82 - Zaginiony; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ranczo; odc. 105 - 
Nowe wyzwania; serial 
obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; odc. 106 - 
Bardzo krótkie kariery; 
serial obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 107 - W 
szponach zdrowia; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Ogniem i mieczem; 
odc. 1/4; serial TVP

18:15 Komisarz Alex; odc. 
130 - Trzeci człowiek; 
serial kryminalny TVP

19:15 Ojciec Mateusz; odc. 
228 - Pożegnanie (Ojciec 
Mateusz XVIII odc. 3); 
serial kryminalny TVP

20:05 Ojciec Mateusz; odc. 
83 - Zastępstwo; serial 
kryminalny TVP

20:55 Ojciec Mateusz; odc. 
84 - Rocznica; serial 
kryminalny TVP

21:50 Ranczo; odc. 108 - 
Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

22:50 Ranczo; odc. 109 - 
Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

23:50 Wojenne dziewczyny; 
odc. 1; serial TVP

00:40 Wojenne dziewczyny; 
odc. 2; serial TVP

01:35 Miasto skarbów; odc. 
13; serial kryminalny TVP

02:35 Ratownicy; odc. 6/13; 
serial TVP

03:25 Nowa; odc. 5; serial 
TVP

04:15 Pod wspólnym 
niebem; odc. 12; serial 
komediowy TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 223 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

05:45 Kochamy polskie 
komedie - odc.29; 
teleturniej

06:25 Rozrywka Retro – 
Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Z 
Kolbergiem przez świat

07:20 Zakochaj się w Polsce 
- odc. 11 Dolina Narwi; 
magazyn

07:50 Smaczne Go! - (9)
08:45 Koło fortuny - odc. 8 

ed. 3; teleturniej
09:20 Gwiazdozbiór TVP 

Rozrywka - Izabela 
Trojanowska /1/; reportaż

09:50 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew /cz. 2/

10:50 Kierunek Kabaret – 
Przyjaźnimy się /17/

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Izabela 
Trojanowska /2/; reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia drwala

12:55 Podróże z historią - 
odc. 22; cykl dokum.

13:35 Kochamy polskie 
komedie - odc.29

14:15 Postaw na milion - 
odc. 146; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki – /75/ - 
„Jedwab” - Róże Europy

15:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów - (17) - 
Bezrobotny

16:25 Rolnik szuka żony 
seria IV - odc. 5; reality 
show

17:20 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca /30/; 
Francja (2016)

17:50 Lepiej być piękną i 
bogatą; komedia; Polska, 
Niemcy, Ukraina (1993)

19:50 Bake off - Ale ciacho! - 
(2); widowisko

20:55 Bake off - Ale przepis - 
(2)

21:20 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy - 
sezon II - (11)

22:25 Kierunek Kabaret – 
Back to the future /34/

23:30 Paranienormalni 
Tonight - (7) Maciej Orłoś; 
program rozrywkowy

00:20 Koło fortuny - odc. 7 
ed. 3; teleturniej

01:05 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa (bis 1)

02:05 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa (bis 2)

03:10 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opolskie 
Kabaretony - Opole 2010 
- Kabaretowa liga TVP /1/

04:15 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Z 
Kolbergiem przez świat

05:50 Ukryta prawda (99) - 
program obyczajowy 

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Druga szansa 3 (1/13) 

- serial 
09:55 Druga szansa 3 (2/13) 

- serial 
10:55 Brzydula (187) - serial 

obyczajowy
11:30 Brzydula (188) - serial 

obyczajowy
12:05 Brzydula (189) - serial 

obyczajowy
12:45 Brzydula (190) - serial 

obyczajowy
13:20 Brzydula (191) - serial 

obyczajowy
13:55 Brzydula (192) - serial 

obyczajowy
14:30 Goonies - film 

przygodowy, USA 1985. 
Co należy zrobić, gdy ktoś 
usiłuje odebrać nam dom? 
Należy go bronić i to za 
wszelką cenę…

16:55 Street Dance - film 
obyczajowy, Wielka 
Brytania 2010. Carly jest 
tancerką street dance’ową; 
jest zakochana w Jayu, 
szefie grupy, który 
doprowadził ich zespół do 
finałów krajowych street 
dance’u…

19:00 Podróż przedślubna - 
komedia, USA 1999. Ben i 
Sarah poznają się na 
pokładzie samolotu. 
Ponieważ lot, który 
planowali nie dochodzi do 
skutku próbują dostać się 
z Nowego Jorku do 
Savannah drogą lądową…

21:15 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. Na domiar 
złego lokalna telewizja 
pokazała ich na ekranie i 
ich rodziny dowiedziały 
się, że oboje są w tej 
chwili w kraju…

23:00 Star Trek - film S-F, 
USA/Niemcy 2009. 
Kolejna opowieść o losach 
załogi USS Enterprise 
przenosi nas w czasy 
pierwszej misji kapitana 
Kirka (Chris Pine) i jego 
towarzyszy. Ponieważ Kirk 
musi opuścić statek, 
zastępuje go opanowany i 
pozornie pozbawiony 
uczuć Spock (Zachary 
Quinto)…

01:40 Moc Magii (342/355) - 
program

03:55 Druga strona medalu 
2 (1/7) - talk show – 
Aneta Krawczyk

04:25 Druga strona medalu 
2 (2/7) - talk show – Anna 
Komorowska

05:20 Wiem, co jem na 
diecie (9/12) - program 
lifestylowy

05:45 Oszczędne zakupy 2 
(2/6) - serial, Wielka 
Brytania 

07:00 Oddział dla grubasów 
(4/10) - program 
obyczajowy 

07:30 Smakuj świat z 
Pascalem (3/4) - reality 
show kulinarny 

08:00 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (4/12) - 
program lifestylowy 

08:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (10/12) - 
program lifestylowy 

09:30 Dorota was urządzi 5 
(7/12) - program 

10:15 Pod okiem Goka 
11:15 Apetyt na miłość 3 

(8/12) - program 
rozrywkowy 

12:15 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (2/10) - 
program rozrywkowy 

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu

13:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (5/10) - reality 
show 

14:30 W czym do ślubu? 2 
(2/10) - reality show 

15:00 Afera fryzjera 5 (7/12) 
- program rozrywkowy 

15:45 W roli głównej - 
Katarzyna Sokołowska (8) 
- talk show 

16:15 Pani Gadżet 13 (7/12) 
- magazyn 

16:45 Dorota was urządzi 5 
(8/12) - program 

17:30 W dobrym stylu 2 
(8/12) - program 
lifestylowy

18:15 Kobieta na krańcu 
świata 9 (5/9) - program 

18:45 Gwiazdy od kuchni 
19:20 Apetyt na miłość 4 

(3/12) - program 
rozrywkowy 

20:20 Mistrzowskie cięcie 
(6/8) - program 
rozrywkowy 

21:20 Operacje w Tajlandii 
22:30 #Sława 
23:00 Bajeczne życie 

milionerów 2 (4/10) - 
program rozrywkowy 

23:30 Kafejka szczerych 
wyznań 

00:30 W dobrym stylu 2 
(8/12) - program 
lifestylowy

01:10 Mistrzowie podrywu 
(6/8) - program 
rozrywkowy 

01:50 Narkotykowy trans - 
dokument 

02:45 W roli głównej - Paweł 
Małaszyński (6/16) - talk 
show 

03:15 Wiem, co jem 4 
(9/15) - magazyn

03:45 Wiem, co jem 4 
(3/15) - magazyn

04:15 Wiem, co jem 2 
(10/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL: 
New York Rangers - Los 
Angeles Kings

10:10 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: 1/2 F (1)

12:00 Piłka ręczna kobiet - 
MŚ: 1/2 F (2)

13:50 Pływanie - ME: basen 
25m - Kopenhaga - dz. 3

14:50 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Świata - 3 
miejsce

16:55 Pływanie - 
Mistrzostwa Europy: 
basen 25m - Kopenhaga - 
dz. 4

17:45 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Świata - 
FINAŁ

20:25 Pływanie - 
Mistrzostwa Europy: 
basen 25m - Kopenhaga - 
dz. 4

21:00 Boks - Gala Boksu 
Zawodowego - Niemcy: 
Karo Murat - Dominic 
Boesel

24:00 Sportowa Sobota
00:30 Piłka nożna - Klubowe 

Mistrzostwa Świata - 
Podsumowanie

01:00 Hokej na lodzie - NHL: 
Ottawa Senators - 
Montreal Canadiens

07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda
07:30 Włączeni i Aktywni 11; 

cykl reportaży
07:50 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
08:05 Astronarium; (11); mag.
08:30 Sekrety mnichów - 

Rodzinne kłótnie; rozmowa
08:50 Sekrety Stomatologii 

odc. 14; magazyn
09:05 Pogoda
09:10 AgroSzansa; odc. 

108/16; magazyn
09:30 Rączka gotuje; magazyn
10:01 Studio 3; progr. rozrywk.
11:15 Jak to działa; odc. 104 

Lotnisko; magazyn
11:45 Polska z Miodkiem; (41) 

Racibórz; felieton
11:55 Antenowe remanenty
12:15 Ginące zawody; odc. 40; 

reportaż
12:35 Posmakuj Opolskiego; 

odc. 8
12:50 Pogoda 
12:55 Rozmowa kontrolowana 

z Sylwestrem Chęcińskim; 
film dokum.

13:55 Nożem i widelcem;  
odc. 178

14:20 Antenowe remanenty
14:50 Antenowe remanenty
15:05 Regiony z Historią – 

Ząbki – wiek XX; cykl dok.
15:25 Sekrety mnichów – 

Rodzinne kłótnie; rozmowa
15:45 Rok w ogrodzie
16:15 Pogoda 
16:20 Rolnik szuka żony; seria 

IV; odc. 2; reality show
17:15 Antenowe remanenty
17:32 POGODA
17:40 Relacje; mag. ekonom.
18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Magazyn kulturalny
19:40 Studio 3; progr. rozrywk.
20:56 POGODA
21:00 Reportaż z regionu
21:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:30 Polskie drogi;  

odc. 11/11; serial TVP
00:20 Antenowe remanenty
01:00 Rączka gotuje; magazyn
01:30 AgroSzansa; odc. 

108/16; magazyn
01:45 Antenowe remanenty
02:00 Sekrety mnichów – 

Rodzinne kłótnie; rozmowa
02:20 Ginące zawody; odc. 40 

Puchowe bajdurzenie; rep.
02:35 Regiony z Historią – 

Ząbki - wiek XX; cykl dok.
03:00 Astronarium; (11); mag.
03:35 Rozmowa kontrolowana 

z Sylwestrem Chęcińskim; 
film dokum.

04:45 Włączeni i Aktywni 11; 
cykl reportaży

04:55 Podkarpacki szlak 
kulinarny; felieton

05:05 Dziennik Regionów
05:30 Antenowe remanenty
05:50 Rok w ogrodzie
06:10 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej – Księgozbiór 
Gimnazjum Mariackiego

06:15 Posmakuj Opolskiego; 
odc. 8

06:30 Jak to działa; odc. 104 
Lotnisko; magazyn

06:50 Był taki dzień – 16 
grudnia; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Namibia odc. 
23/30; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

07:55 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 16 Kraków 
świąteczny; magazyn

08:35 Dziedzictwo regionów 
– Drzewica poczuj pasję; 
cykl reportaży

09:15 W pustyni i w puszczy; 
odc. 1 - Porwanie; serial 
przygodowy TVP

10:10 Okrasa łamie przepisy 
– Róże i pomidory; 
magazyn kulinarny

10:45 Ziemia – Podwodny 
świat; cz. 3. Mohamed 
Hasbella, Elphinstone i 
Wrota Majów; cykl 
dokumentalny

11:45 Sekrety wykute w 
kamieniu; odc. 8/8 
Strażnicy Lewantu; serial 
dokumentalny; Francja 
(2005)

12:50 Wielka piątka Azji. 
Waran z Komodo; cykl 
dokumentalny; Niemcy 
(2015)

13:55 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia lekarza 
prywatnego pogotowia 
ratunkowego w Kijowie; 
reportaż

14:30 Wielka Gra; odc. 678 
(44); teleturniej

15:35 Spór o historię – 
Grudzień ’70; debata

16:20 Kopalnia Wujek; film 
dokumentalny

17:25 #dziedzictwo – Debata 
VI; debata

18:00 Jan Serce; odc. 4/10 - 
Pieszczoty; serial TVP

19:15 Nieznana historia 
Wielkiej Armady; odc. 
1/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

20:20 Blizna; dramat; Polska 
(1976); reż.:Krzysztof 
Kieślowski; 
wyk.:Franciszek Pieczka, 
Mariusz Dmochowski, 
Jerzy Stuhr, Jan Skotnicki, 
Stanisław Ignar

22:15 Genialne wynalazki; 
odc. 1/4; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

23:10 Koło historii – 
Grudzień 1970. Polski 
dramat; cykl reportaży

23:45 Ostatni Bej Bałkanów; 
odc. 4 Diabelskie złoto, 
lata 1943 - 49; serial; 
Francja (2005)

01:30 Ułańska ballada; odc. 
2/4; serial kostiumowy; 
Rosja (2012)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017: 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 
Sada Cruzeiro

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
KMŚ - Polska 2017: PGE 
Skra Bełchatów - Zenit 
Kazań

11:35 Biatlon; Zawody PŚ w 
Annecy; bieg na 
dochodzenie kobiet

12:20 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga. Mecz Gwiazd 
PlusLigi

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Siatkówki Kobiet: 
Legionovia Legionowo - 
Enea PTPS Piła

17:00 Siatkówka mężczyzn; 
KMŚ - Polska 2017; 
studio

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
KMŚ - Polska 2017; mecz 
półfinałowy

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
KMŚ - Polska 2017; 
studio

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
KMŚ - Polska 2017; mecz 
półfinałowy

23:00 Siatkówka mężczyzn; 
KMŚ - Polska 2017; 
studio

23:30 Boks; Walka o pas 
WBO World w Brisbane; 
waga półśrednia: Jeff 
Horn - Gary Corcoran

3:00 Boks; waga średnia: 
Billy Joe Saunders - David 
Lemieux

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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04:45 Galeria; odc. 94; serial 
obyczajowy TVP

05:15 Klan; odc. 3223
05:35 Klan; odc. 3224
06:10 Słownik polsko@

polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (369)

06:35 Pełnosprawni; mag. 
dla niepełnosprawnych

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:40 Ziarno – Święty 

Arcybiskup Zygmunt 
Szczęsny Feliński; mag.

09:15 Jak to działa; odc. 135 
Nauka „od kuchni”; mag.

09:40 Na imię miał 
Franciszek; odc.2; film 
biograficzny; Włochy, 
Niemcy (2015)

10:40 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 53 Zielona 
Góra; magazyn

11:10 Weterynarze z 
sercem; /28/

11:40 Sekrety mnichów – 
Sposób na przyjaźń; 
rozmowa

11:55 Między ziemią a 
niebem; magazyn

12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a 

niebem; magazyn
13:00 Halo tu Pjongczang
13:20 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Engelberg 
- konkurs indyw. (studio) 

14:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Engelberg 
- konkurs indywidualny

16:30 Sonda 2 (69) - Wiatr; 
progr. popularnonaukowy

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Program rozrywkowy
18:40 Jaka to melodia?; 

odc. 3695; teleturniej muz.
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Blondynka; serial TVP; 

Polska
21:10 Zakochana Jedynka – 

Magia w blasku księżyca; 
komedia; USA (2015)

22:55 Saga Wikingów; film 
akcji; Szwajcaria, Niemcy, 
Republika Południowej 
Afryki (2014)

00:45 Jaka to melodia?
01:35 Na imię miał 

Franciszek; odc. 2; film 
biograficzny; Włochy, 
Niemcy (2015)

06:15 Słowo na niedzielę – 
Niepotrzebna gaśnica

06:25 Podróże z historią; 
odc. 37 Atomowa 
tajemnica; cykl 
dokumentalny

07:05 M jak miłość; odc. 
1337; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
09:05 Barwy szczęścia; odc. 

1762; serial obyczajowy 
TVP

09:35 Barwy szczęścia; odc. 
1763; serial obyczajowy 
TVP

10:15 Rodzinne oglądanie – 
Groźne cuda natury. 
Życie na krawędzi; odc. 3 
Cuda ożywione; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

11:15 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata - Toblach - 
10 km techniką dowolną 
na dochodzenie (studio) 

11:25 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata - Toblach - 
10 km techniką dowolną 
na dochodzenie

12:30 Na dobre i na złe - 18 
lat!; odc. 13; felieton

12:40 Program rozrywkowy
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny; 

teleturniej
15:20 Na dobre i na złe; odc. 

689; serial TVP
16:15 Prawie po ślubie; 

komedia romantyczna; 
USA (2013); reż.:Mark 
Griffiths; wyk.:Danielle 
Panabaker, Jessica Parker 
Kennedy, Britt Irvin, Travis 
Milne, Ryan Kennedy, 
Naomi Judd

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Program rozrywkowy
20:05 Johnny English; 

komedia; Wielka Brytania 
(2003)

21:45 Kino bez granic – 
Kaznodzieja z karabinem; 
dramat; USA (2011)

00:05 Śmierć prezydenta; 
dramat; Polska (1977); 
reż.:Jerzy Kawalerowicz

02:35 Trójkąt Bermudzki; 
film kryminalny; Polska 
(1987)

04:15 Koło fortuny; 
teleturniej

04:50 Koło fortuny; 
teleturniej

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:30 My3 (11); program dla 
dzieci

7:55; Uratować Mikołaja!; 
film familijny, USA 2013. 
Ludzie na całym świecie 
przyłączają się do 
kampanii prowadzonej 
przez senatora 
Schmuckera. Jej celem 
jest obalenie mitu 
Świętego Mikołaja. 
Najsłynniejszy...

9:50 Finn sam w domu: 
Świąteczny skok; 
komedia, Kanada/USA 
2012. Ośmioletni Finn 
przeprowadza się z 
rodziną do Maine. 
Chłopiec uważa, że ich 
nowy dom jest 
nawiedzony, zastawia w 
nim więc...

11:45 Kraina lodu. Przygoda 
Olafa; film animowany, 
USA 2017

12:15 Kraina lodu; film 
animowany, USA 2013

14:35 Opowieści z Narnii: 
Książę Kaspian; film 
przygodowy, Wielka 
Brytania/USA 2008

17:40 Nasz nowy dom (85); 
reality show. Agnieszka 
cierpi na dziecięce 
porażenie mózgowe. 
Mimo choroby udało jej 
się założyć rodzinę - ma 
męża i syna…

18:40 Podziękuj 
niedocenionym (6); cykl 
reportaży. Sylwetki 
bohaterów dnia 
codziennego, dzięki pracy 
których można cieszyć się 
świętami. Wśród nich jest 
Robert z osiedlowej 
piekarni, sprzedający 
choinki...

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie; 

program publicystyczny
20:05 22. Rybnicka Jesień 

Kabaretowa - Ryjek 2017: 
Kabaret Młodych Panów: 
‚Święta, święta...’ (2); 
program rozrywkowy. 
Artyści Kabaretu Młodych 
Panów przedstawią 
historię śląskich familii 
przez pryzmat świąt. 
Andrzej Porwoł i Zenon 
Buchalik wraz ze swoimi 
rodzinami...

22:05 88 minut; thriller, 
Niemcy/USA 2007

0:20 Avatar; film SF, Wielka 
Brytania/USA 2009

4:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:30 Uwaga! (5163) - 
program.  

05:50 Mango - Telezakupy
08:00 Nowa Maja w 

ogrodzie (9/40) - magazyn 
ogrodniczy

08:30 Dzień Dobry TVN 
(1035) - magazyn;

11:00 Co za tydzień (830) - 
magazyn; Olivier Janiak w 
kolejnym sezonie 
lubianego i docenianego 
przez widzów przewodnika 
po najciekawszych 
wydarzeniach z rodzimego 
show-biznesu! 

11:30 Kulinarne podróże 
Magdy Gessler (1/2) - 
dokument kulinarny

12:30 Drzewo marzeń (1/9) - 
program 

13:35 Piraci z Karaibów: Na 
krańcu świata - film 
przygodowy 2007. 
Kontynuacja dwóch 
poprzednich filmów. Will i 
Elisabeth, razem z 
kapitanem Barbosą, 
ruszają na poszukiwanie 
kapitana Jacka Sparrowa. 
Ich poszukiwania 
prowadzą m.in. do 
Singapuru, gdzie 
sprzymierzają się z 
potężnym królem piratów. 
Flota brytyjska wypowiada 
wojnę piratom i ci muszą 
zjednoczyć siły by walczyć 
o życie.

17:05 Mali Giganci 3 (7/8) - 
program. W III edycji 
programu widzowie po raz 
kolejny będą mogli 
zobaczyć poczynania 
najbardziej przebojowych 
dzieci w Polsce…

19:00 Fakty (7291)
19:25 Sport (7274)
19:35 Pogoda (7271)
19:40 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(34/48) - informacje;

19:45 Uwaga! (5164) - 
program.  

20:10 Gwiezdne wojny: 
Część III - Zemsta Sithów 
- film S-F, USA 2005. Lata 
po rozpoczęciu wojen 
Klonów Sithowie ujawniają 
tysiącletni spisek, 
Republika rozpada się, a z 
popiołów wyrasta 
złowrogie galaktyczne 
Imperium…

23:00 Labirynt - film 
sensacyjny, USA 2013

02:10 MasterChef 6 (1/14) - 
program rozrywkowy

03:40 Moc Magii (343/355) - 
program

04:50 Nic straconego 

05:45 Niesamowite! - wersja 
długa; factual, Polska 
2014; odc. 3

06:40 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1985

07:20 Allo Allo!; serial
08:05 Allo Allo!; serial
08:55 Allo Allo!; serial
09:40 Hokus-pokus; 

komedia, USA 1993
11:35 Jurassic Park 3; 

przygodowy, USA 2001. 
Pragnąc zdobyć fundusze 
na kontynuowanie badań 
sławny paleontolog dr 
Alan Grant (Sam Neill) 
zgadza się towarzyszyć 
ekscentrycznej parze 
milionerów (William H. 
Macy i Tea Leoni) w 
wyprawie na wyspę, gdzie 
prowadzone były kiedyś 
eksperymenty z 
prehistorycznymi 
dinozaurami…

13:30 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Czerwony 
Kapturek; familijny, 
Niemcy 2012

14:45 Księżniczka na ziarnku 
grochu; familijny, Niemcy 
2010

15:55 Gdzie jest gwiazdka?; 
familijny, Norwegia 2012

17:35 Hellboy; akcja, USA 
2004. Sprowadzony na 
Ziemię przez geniusza zła 
Rasputina, Hellboy, ma 
pomóc nazistom i 
doprowadzić do 
zwycięstwa słabnące w II 
wojnie światowej Niemcy. 
Jednak demon zostaje 
zagarnięty przez 
Aliantów…

20:00 Momentum; akcja, 
USA, RPA 2015. Alexis 
(Olga Kurylenko) za 
sprawą swojego partnera 
bierze udział w wielkiej 
kradzieży. Obiecuje sobie, 
że to już ostatni skok w jej 
życiu. Planowana kradzież 
drogocennych diamentów 
ma ich ustawić na resztę 
życia…

21:55 Siła i honor; thriller, 
USA 2000

00:25 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia, Kanada 
2013; odc. 9

01:20 Ale numer!; Polska
01:55 Dyżur; factual, Polska 

2010; odc. 42
02:35 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
03:00 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:25 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:50 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:30 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

05:45 Bulionerzy; odc. 10/75 
- Czynsz; serial 
komediowy TVP

06:15 Bulionerzy; odc. 11/75 
- Galernica; serial 
komediowy TVP

06:45 Janosik; odc. 13/13 - 
Zdrada; serial TVP

07:45 Ogniem i mieczem; 
odc. 1/4; serial TVP

08:50 O mnie się nie martw; 
odc. 1; serial TVP

09:45 Ranczo; odc. 106 - 
Bardzo krótkie kariery; 
serial obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; odc. 107 - W 
szponach zdrowia; serial 
obyczajowy TVP

11:45 Rodzinka.pl; odc. 178 
„Mimo wszystko miłość” 
sezon 8; serial komediowy 
TVP

12:15 Rodzinka.pl; odc. 179 
„Gdyby kózka nie 
skakała...” sezon 8; serial 
komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; odc. 180 
„Boskie życie” sezon 8; 
serial komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
84 - Rocznica; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ranczo; odc. 108 - 
Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; odc. 109 - 
Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 110 - 
Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Życie na gorąco; odc. 
1/9 - Budapeszt; serial 
sensacyjny TVP

18:50 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 1/12; serial 
komediowy TVP

19:40 Na sygnale; odc. 166; 
serial fabularyzowany TVP

20:20 Ojciec Mateusz; odc. 
85 - Naciągacze; serial 
kryminalny TVP

21:10 Ojciec Mateusz; odc. 
86 - Haracz; serial 
kryminalny TVP

21:55 Ranczo; odc. 111 - 
Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

22:50 Ranczo; odc. 112 - 
Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

23:50 Miasto skarbów; odc. 
13 Gracze; serial 
kryminalny TVP

00:45 Nowa; odc. 6; serial 
TVP

01:40 Londyńczycy II; odc. 
16/16; serial obyczajowy 
TVP

02:35 Krew z krwi 2; odc. 
5/10; serial TVP

03:30 Komisariat; odc. 31 
Pamiątkowy medalion; 
serial TVP

03:55 Komisariat; odc. 32 
Zemsta sołtysa; serial TVP

04:25 Bulionerzy; odc. 
10/75; serial TVP

04:55 Bulionerzy; odc. 
11/75; serial TVP

05:35 Kochamy polskie 
komedie - odc.30

06:10 Rozrywka Retro – 
Serce pali się raz - 
śpiewa Zdzisława 
Sośnicka

07:05 Zakochaj się w Polsce 
- odc. 12 Katowice; 
magazyn

07:35 Dubidu - odc. 18; quiz 
muzyczny

08:40 Koło fortuny - odc. 9 
ed. 3; teleturniej

09:15 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2017 
(9); reportaż

09:45 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki przedstawia - 
Kabaretowa Scena Dwójki 
- Najśmieszniejsi 2005

10:45 Dzięki Bogu już 
weekend - (9)

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2017 
(10); reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Na połów stynki

12:55 Podróże z historią - 
odc. 21 Tarcza ukryta w 
górach; cykl dokum.

13:35 Kochamy polskie 
komedie - odc.30

14:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów - (18) - Żołnierz 
i fachowiec

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki – /76/ - „Jestem 
kobietą” - Edyta Górniak

15:25 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca /31/; 
Francja (2016)

15:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2017 
(9); reportaż

16:25 Rolnik szuka żony 
seria IV - odc. 6; reality 
show

17:20 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2017 
(10); reportaż

17:50 Olga Lipińska 
zaprasza - (20); talk-show

18:40 Mała wielka miłość; 
film obyczajowy

20:40 Kierunek Kabaret – 
Przyjaźnimy się /17/

21:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów - (17) - 
Bezrobotny

22:45 Hity kabaretu - (16) - 
Drzwi i inne hity Kabaretu 
Moralnego Niepokoju cz. 
2

23:50 Koło fortuny - odc. 8 
ed. 3; teleturniej

00:30 Kabaretowa Mapa 
Polski – IX Mazurska Noc 
Kabaretowa 2007 
„Dwójki, pary, duety” 
(bis 1-3)

03:40 Rozrywka Retro – 
Serce pali się raz - 
Zdzisława Sośnicka

05:25 Ukryta prawda (100) - 
program obyczajowy 

06:30 Mango - Telezakupy
08:35 Druga szansa 3 (3/13) 

- serial
09:35 Druga szansa 3 (4/13) 

- serial 
10:35 Druga szansa 3 (5/13) 

- serial
11:35 Brzydula (193) - serial 

obyczajowy
12:10 Brzydula (194) - serial 

obyczajowy
12:40 Brzydula (195) - serial 

obyczajowy. Marek i 
Krzysztof namawiają Ulę, 
żeby objęła prezesurę 
Febo&Dobrzański i 
wprowadziła w życie swój 
plan ratowania firmy. 
Jasiek próbuje odzyskać 
Kingę. 

13:15 Brzydula (196) - serial 
obyczajowy. Pracownicy 
firmy proszą Ulę, żeby 
zgodziła się zostać 
prezesem. Piotr zabiera ją 
na randkę. Paulina i Aleks 
namawiają Pshemko, żeby 
sprzeciwił się wyborowi 
Uli na prezesa 
Febo&Dobrzański. 

13:45 Beethoven VI: Wielka 
ucieczka - film rodzinny, 
USA 2008. Eddie jest 
treserem zwierząt i nie 
chce żeby w jego domu 
przebywały zwierzęta. 
Jego syn chce zatrzymać 
bernardyna, ale ojciec jest 
nieugięty…

15:55 Polowanie na mysz - 
komedia, USA 1997. 
Bracia Ernie i Lars Smuntz 
dostali w spadku dom. 
Gdy pierwszy raz 
odwiedzili odziedziczoną 
posiadłość wpadli w 
rozpacz…

18:00 Oszuści (6/10) - serial, 
USA

19:00 Zabójcza broń (11/18) 
- serial, USA 

20:00 Star Trek: W ciemność 
- film przygodowy, USA 
2013. Kiedy bezwzględny 
geniusz znany jako Khan 
wypowiada wojnę 
Federacji, Kapitan Kirk, 
Spock wraz z załogą 
U.S.S. Enterprise 
wyruszają na największą, 
najbardziej wybuchową 
obławę w swej historii…

22:45 Zabójcza broń (12/18) 
- serial, USA 

23:45 Operacja Argo - film 
sensacyjny, USA 2012. 
Historia tajnej operacji 
ratowania sześciu 
pracowników ambasady 
amerykańskiej, którzy stali 
się zakładnikami w 
ogarniętym rewolucją 
Teheranie w 1979 roku…

02:15 Moc Magii (343/355) - 
program

04:30 Druga strona medalu 
2 (3/7) - talk show – 
Cherie Blair

05:30 Dzieci na rozstaju 
06:35 Pod okiem Goka 
07:40 W roli głównej - 

Katarzyna Sokołowska (8) 
- talk show 

08:10 program rozrywkowy
08:55 Kobieta na krańcu 

świata 9 (5/9) - program 
09:25 Idealna niania 8 (2/6) 

- program obyczajowy 
10:10 Dorota was urządzi 5 

(8/12) - program 
10:55 Gwiazdy prywatnie 
11:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 8 (11/12) - 
program lifestylowy 

12:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (3/10) - 
program rozrywkowy 

12:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (6/10) - reality 
show 

13:40 W czym do ślubu? 2 
(3/10) - reality show 

14:10 Beauty ekspert 2 
(2/12) - magazyn 

14:40 Życie bez wstydu 4 
(12) - reality show 

15:40 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (7/8) - program 

17:05 Pojedynek na modę 
17:50 #Sława 
18:20 Hala przylotów - 

dokument 
19:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 8 (11/12) - 
program lifestylowy 

20:10 Pani Gadżet 2.0 (2/12) 
- magazyn 

20:45 Pani Gadżet 13 (7/12) 
- magazyn 

21:15 Życie bez wstydu 4 
(12) - reality show 

22:15 Apetyt na miłość 3 
(9/12) - program 
rozrywkowy 

23:15 Tampon - nasz 
intymny wróg 

00:25 W roli głównej - 
Katarzyna Sokołowska (8) 
- talk show 

00:55 W roli głównej - Ewa 
Drzyzga (7/8) - talk show 

01:25 44 oblicza miłości 
(1/5) - program 
rozrywkowy 

01:55 44 oblicza miłości 
(2/5) - program 
rozrywkowy 

02:25 Oddział dla grubasów 
(4/10) - program 
obyczajowy

02:50 W roli głównej - 
Tomasz Raczek (13/17) - 
talk show 

03:15 W roli głównej - Kuba 
Wojewódzki (7/16) - talk 
show 

03:40 Wiem, co jem 4 
(10/15) - magazyn

04:05 Wiem, co jem 4 
(4/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 2 
(11/15) - magazyn

04:55 Wiem, co jem 3 
(1/16) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (22): Ottawa 
Senators - Montreal 
Canadiens

10:05 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Świata - 
FINAŁ

12:15 Pływanie - 
Mistrzostwa Europy: 
basen 25m - Kopenhaga - 
dz. 4

13:15 Boks - Gala Boksu 
Zawodowego - Niemcy: 
Karo Murat - Dominic 
Boesel

14:15 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Świata: 3 
miejsce

17:05 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Świata: FINAŁ

20:05 Pływanie - 
Mistrzostwa Europy: 
basen 25m - Kopenhaga - 
dz. 5

22:00 Sportowa niedziela
22:35 Darts - Mistrzostwa 

Świata dz. 4

07:00 Wiatr od morza; 
magazyn

07:15 Pogoda 
07:20 Nożem i widelcem; 

magazyn kulinarny
07:35 1200 Muzeów; odc. 22 - 

Wawel; reportaż
08:00 Rolnik szuka żony; seria 

IV; odc. 3; reality show
08:55 Transmisja Mszy 

Świętej – Uroczysta Msza 
św. z katedry Opolskiej

10:00 Sacrum profanum
10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Jak to działa; odc. 105 

Eksperymenty fizyczne; 
magazyn

11:50 Pod Tatrami
12:10 Głos Regionów
13:05 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Projekt Vickers

13:30 Pogoda 
13:40 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
14:15 Antenowe remanenty
15:35 Pogoda 
15:40 Polskie drogi; odc. 

11/11 - W obronie własnej; 
serial TVP

17:10 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Świata: FINAŁ

17:32 POGODA
18:10 Piłka ręczna kobiet - 

Mistrzostwa Świata: FINAŁ
19:30 Aktualności
19:40 Dojrzalsi; magazyn 

publicystyczny
19:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
20:05 Magazyn Meteo
20:10 Niedzielny fajer; 

program rozrywkowy
20:55 POGODA
21:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:30 Antenowe remanenty
23:30 Wiatr od morza; 

magazyn; Polska
23:55 Kapłan z Suchedniowa; 

film dokum.
00:55 Nożem i widelcem; 

magazyn kulinarny
01:05 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
01:45 Ostatni blues; film 

obyczajowy; Polska, Węgry, 
Włochy (2002)

03:40 Głos Regionów
04:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Projekt Vickers

05:05 Dziennik Regionów
05:30 Wiatr od morza; 

magazyn
05:45 1200 Muzeów odc. 22 - 

Wawel; reportaż
06:10 Pod Tatrami
06:20 Nożem i widelcem; 

magazyn kulinarny
06:30 Jak to działa; odc. 105 

Eksperymenty fizyczne; 
magazyn

06:50 Był taki dzień – 17 
grudnia; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Holandia. odc. 
24/30; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:00 1819 kg wiary; film 
dokumentalny; Polska 
(2007); reż.:Aneta 
Chwalba, Maciej 
Muzyczuk, Artur Chwalba, 
Maciej Muzyczuk

08:55 To nie na darmo; 
reportaż

09:35 Przyłbice i kaptury; 
odc. 8/9 - A wężowi biada; 
serial TVP

10:50 Okrasa łamie przepisy 
– Steki w kowbojskim 
stylu; magazyn kulinarny

11:25 Dzika przyroda 
Bliskiego i Środkowego 
Wschodu - Jordania: W 
piecu przyrody; serial 
dokumentalny; Holandia 
(2014)

12:30 Mustang. Himalajska 
podróż; film 
dokumentalny; Francja 
(2016)

13:35 Grecka odyseja 
Joanny Lumley; odc. 2/4; 
Wielka Brytania (2011)

14:30 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia szalikowca 
na Ukrainie; reportaż

15:00 W starym kinie – 
Będzie lepiej (wersja 
zrekonstruowana)

16:50 Wielka Gra; odc. 679 
(45); teleturniej

17:45 Ex Libris; odc. 321; 
magazyn

18:15 Jan Serce; odc. 5/10 - 
Zgryzoty; serial TVP

19:25 Kopalnia Wujek; film 
dokumentalny; Polska 
(1991); reż.:Dariusz Król

20:35 Ułańska ballada; odc. 
2/4; serial kostiumowy; 
Rosja (2012)

22:35 Skarga; dramat
00:10 II wojna światowa na 

Bałkanach; odc. 5/12 W 
oczekiwaniu inwazji 
Aliantów; serial 
dokumentalny; Serbia 
(2015)

00:55 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 6/12 
Bitwa o Serbię; serial 
dokumentalny; Serbia 
(2015)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz półfinałowy

9:00 Boks; Walka o pas WBO 
World w Laval; waga 
średnia: Billy Joe 
Saunders - David Lemieux

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Polska Liga Koszykówki: 
Anwil Włocławek - Polski 
Cukier Toruń

14:45 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet: Impel 
Wrocław - Chemik Police

17:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
studio

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz o 3. miejsce

20:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
studio

20:30 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz finałowy

23:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
studio

23:30 Boks; Walka o pas 
WBO World w Laval; waga 
średnia: Billy Joe 
Saunders - David Lemieux

1:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną
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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 

– Grójeckie jabłka; 
magazyn kulinarny

09:10 Rok w ogrodzie
09:35 Rok w ogrodzie extra
10:15 Dr Quinn; seria II, odc. 

12/27 (30); serial 
obyczajowy; USA (1994)

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 3; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Pakujemy; odc. 7; 

reportaż
12:50 Natura w Jedynce – 

Antarktyda – opowieści z 
końca świata; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2016); reż.:Anneliese 
Possberg

14:00 Elif; odc. 157 (Elif, 
bolum 157); serial; Turcja 
(2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/194/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

55; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3696; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3226; 
telenowela TVP

18:40 Bez tożsamości; serial
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Teatr Telewizji – 

Wujek. 81. Czarna 
ballada; spektakl teatralny

22:05 James Bond w 
Jedynce – Licencja na 
zabijanie; film sensacyjny; 
Wielka Brytania, USA 
(1989)

00:20 Gol Ekstra; felieton
00:55 Magia w blasku 

księżyca; komedia; USA 
(2015); reż.:Woody Allen

02:40 Zacznijmy od nowa; 
film obyczajowy; USA 
(2013)

06:05 Rodzinka.pl; odc. 202 
„Suknia teściowej?” sezon 
10; serial komediowy TVP

06:40 Program katolicki
07:05 M jak miłość; odc. 

188; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
11:00 Barwy szczęścia; odc. 

1763; serial obyczajowy 
TVP

11:35 Na dobre i na złe; odc. 
504 - Cena prawdy; serial 
TVP

12:40 Tylko z Tobą; odc. 46; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:40 Na sygnale; odc. 102 
„Nadzieja”; serial 
fabularyzowany TVP

14:15 Kabaret Ani Mru Mru 
(2)

15:10 Na dobre i na złe - 18 
lat!; odc. 13; felieton

15:20 Tygrysy Europy; odc. 
2/11 - Urodziny; serial 
komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
10; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu;  

18/103; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1763; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1764; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Na dobre i na złe - 18 
lat!; odc. 14; felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1338; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1071

21:55 Do diabła z miłością; 
komedia; Niemcy, USA 
(2003)

23:50 Czy świat oszalał? – 
Gry wideo – cyfrowa 
rewolucja; film 
dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Jerome Fritel

00:55 Rodzinka.pl; odc. 224 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

01:25 Rodzinka.pl; odc. 225 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

02:00 Kaznodzieja z 
karabinem; dramat; USA 
(2011)

04:15 Gry wideo – cyfrowa 
rewolucja

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (579); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(802); serial fabularno-
dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy 
(803); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (85); serial 
paradokumentalny 
poświęcony niezwykłym 
wydarzeniom, które stały 
się udziałem zwykłych 
ludzi. W każdym odcinku 
ukazane zostaną dwie 
szokujące historie.

11:00 Dlaczego ja? (572); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (205); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (706); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2591); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (752); 
serial paradokumentalny. 
Dagmara obawia się 
wspólnego mieszkania z 
Sebastianem, gdyż on lubi 
porządek, ona zaś jest 
bałaganiarą i ma mnóstwo 
ubrań. Niebawem...

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (76); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (64); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2592); serial obyczajowy
 18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (441); serial 
komediowy. W 16. 
sezonie Ferdek (Andrzej 
Grabowski) i Halinka 
(Marzena Kipiel-Sztuka) 
postanawiają sprzedać 
mieszkanie i wyjechać do 
ciepłych krajów.

20:05 Megahit: Avatar; film 
SF, Wielka Brytania/USA 
2009

23:25 12 rund 2; film 
sensacyjny, USA 2013. 
Chory psychicznie Patrick 
zmusza sanitariusza do 
udziału w makabrycznej 
grze. Musi on wykonać 12 
zadań.

1:40 Szklana pułapka 3; film 
sensacyjny, USA 1995

4:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:20 Uwaga! (5164) - 
program.  

05:50 Mango - Telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 

13 (14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2147) - magazyn

10:55 Kulinarne wyzwania 
Davida Gaboriaud (3/9) - 
program

11:00 Ukryta prawda (509) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (252) - 
program

13:00 19 + (123/165) - 
program

13:30 19 + (124/165) - 
program

14:00 Szpital (395) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 6 
(8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (253) - 
program

17:00 Ukryta prawda (510) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (396) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7292)
19:35 Sport (7275)
19:45 Pogoda (7272)
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(35/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5165) - 
program.  

20:10 Doradca smaku - 
Ratatuj po polsku (29/40) 
- program. 

20:15 Na Wspólnej 15 
(2600) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (30/118) - 
program.  

21:30 Życie bez wstydu 5 
(2/12) - reality show

22:30 Projekt Lady 2 (3/12) - 
program

23:35 Siedem - film 
sensacyjny, USA 1995. 
Detektyw William 
Somerset (Morgan 
Freeman), przed 
przejściem na emeryturę, 
musi w ciągu tygodnia 
przekazać obowiązki 
swemu następcy Davidowi 
Millsowi (Brad Pitt). 
Akurat wtedy dochodzi do 
serii wyjątkowo okrutnych 
i odrażających zbrodni. 
Somerset i Mills 
rozpoczynają wspólne 
śledztwo…

02:10 Co za tydzień (830) - 
magazyn

02:45 The Following II 
(6/15) - serial sensacyjny, 
USA. Ryan i Max 
kontaktują się z FBI. 
Jednak Weston ma swoje 
zdanie w tej kwestii - co 
na nowo roznieca walkę 
dobra ze złem'

03:45 Moc Magii (344/355) - 
program

05:05 Nic straconego 

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 35

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

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. 24

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 4

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 43

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 44

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 22

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 23

17:05 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 39

19:00 Bibliotekarze; serial 
fabularny, USA 2014;  
odc. 1

20:00 Strażnik czasu; akcja, 
Japonia, Kanada, USA 
1994

21:55 Pocałunek smoka; 
akcja, Francja, USA 2001. 
Pozornie przeciętny 
turysta - Liu - przyjeżdża 
do Paryża z walizką pełną 
broni i bransoletką 
trucizny. Tam, ma za 
zadanie pomóc francuskiej 
policji. Jednak wkrótce 
staje się świadkiem 
morderstwa…

23:55 Męsko-damska rzecz; 
komedia, USA 2006. 
Woody Deane  jest 
kapitanem szkolnej 
drużyny futbolowej i  ma 
wszystko, o czym może 
marzyć każdy nastolatek: 
wygląd modela, krzepę 
sportowca, super 
osobowość i mnóstwo 
przyjaciół…

01:55 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:45 Ale numer!; Polska
03:00 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:25 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
03:50 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:20 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011
04:50 Twój Puls; serial 

fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 32; serial TVP

06:30 Alternatywy 4; odc. 
3/9 - Pierwsza noc; serial 
komediowy TVP

07:25 Na sygnale; odc. 98 
„Ucieczka”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 99 
„Lincz”; serial 
fabularyzowany TVP

08:35 M jak miłość; odc. 
697; serial TVP

09:30 Ojciec Mateusz; odc. 
228 - Pożegnanie; serial 
kryminalny TVP

10:25 Rodzinka.pl; odc. 182 
„Przeprowadzka” sezon 8; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; odc. 183 
„Życiowy błąd” sezon 9; 
serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; odc. 109 - 
Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 110 - 
Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
87 - Pożyczka; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
88 - Czekolada; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
639 - Jestem winna; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 99 
„Lincz”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 111 - 
Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 112 - 
Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 184 
„Smutek apartamentów” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
89 - Śpiewak; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 216; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 113 - 
Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 114 - 
Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
90 - Zabawa; serial 
kryminalny TVP

23:55 Blondynka; odc. 66 
Nareszcie w domu; serial 
TVP

00:55 Sfora; odc. 1/9
02:00 Sfora; odc. 2/9
03:05 Alternatywy 4; odc. 

3/9 - Pierwsza noc; serial 
komediowy TVP

04:05 M jak miłość; odc. 
697; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 182 
„Przeprowadzka” sezon 8; 
serial komediowy TVP

05:10 Familiada; odc. 2349
05:45 Okrasa łamie przepisy 

– Dawne ziarna na 
talerzu

06:20 Kraj się śmieje – 
Wady

07:25 Jeden z dziesięciu; 
14/99; teleturniej

07:55 Kabaretowy Klub 
Dwójki (82) - Czy w 
grudniu będzie koniec 
świata?

08:55 Koło fortuny; odc. 10 
ed. 3; teleturniej

09:30 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /50/ - „Ten wasz 
świat” - Oddział Zamknięty

09:45 Bake off – Ale ciacho!; 
(2); widowisko

10:50 Bake off – Ale przepis; 
(2)

11:05 KabareTOP czyli 
kabaretowa lista 
przebojów - KabareTOP 
Story; /13/ - „Animator 
kultury”; program 
rozrywkowy

11:20 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Wielki Finał - starcie 
drugie (10)

12:20 Życie to Kabaret – 
Kabaret Hrabi - Savoir 
vivre. Bon ton (1-2); 
program kabaretowy

14:20 Familiada; odc. 2349
14:55 Kabaretowa Mapa 

Polski – Opole 2010 - 
Kabaretowa liga TVP; /1/

15:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa (1-2)

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Pełna misa w pełnej 
chacie; magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (61) - 
Areszt; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 14 (57) Irlandia - 
Cork; magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (292); 
serial komediowy TVP

20:15 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Wielki Finał - starcie 
trzecie i ostatnie (11)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (61) - PRL

22:15 The best of Ani Mru 
Mru; program rozrywkowy

23:25 Herbatka z kabaretem; 
(26); program rozrywkowy

23:55 Koło fortuny; odc. 9 
ed. 3; teleturniej

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – „1 2 3... 25” 
(cz. 2) jubileuszowy 
koncert zespołu RAZ DWA 
TRZY; koncert

01:50 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot na bis - 
Edyta Bartosiewicz

02:50 Paranienormalni 
Tonight; (7) Maciej Orłoś

03:50 Rozrywka Retro – 
Kabaret „Potem”. Robin 
Hood - czwarta strzała; 
widowisko

05:15 Ukryta prawda (101) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (214) - 
program obyczajowy. 

07:15 Sąd rodzinny (147) - 
program sądowy

08:15 Zaklinaczka duchów 3 
(10/18) - serial S-F, USA

09:10 Brzydula (195) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (196) - serial 
obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (489) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (148) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (388) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (215) - 
program obyczajowy. 
Karetka pogotowia 
przywozi do szpitala 
Wojciecha Gruzińskiego, 
który próbował popełnić 
samobójstwo…

15:55 Druga szansa 3 (6/13) 
- serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 3 
(11/18) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (197) - serial 
obyczajowy. Pshemko 
obiecuje Paulinie, że nigdy 
nie zgodzi się, żeby Ula 
kierowała firmą. Ula 
zgadza się objąć 
stanowisko prezesa 
Febo&Dobrzański. 
Pshemko wyrzuca syna z 
pracy. 

18:30 Brzydula (198) - serial 
obyczajowy. Paulina 
postanawia wyjechać do 
Włoch. Aleks przekonuje 
ją, że nie powinni się 
poddawać…

19:00 Ukryta prawda (490) - 
program obyczajowy

20:00 Street Dance II - film 
obyczajowy, Wielka 
Brytania 2012. Nguyen 
Ash przegrywa sromotnie 
turniej taneczny, ale się 
nie poddaje i postanawia 
stworzyć zespół składający 
się z wyjątkowych 
tancerzy…

21:45 Nie z tego świata 
(15/22) - serial, USA

22:45 Star Trek: W ciemność 
- film przygodowy, USA 
2013. Kiedy bezwzględny 
geniusz znany jako Khan 
wypowiada wojnę 
Federacji, Kapitan Kirk, 
Spock wraz z załogą 
U.S.S. Enterprise 
wyruszają na obławę…

01:30 Moc Magii (344/355) - 
program

03:40 Druga strona medalu 
2 (5/7) - talk show – 
Sarah Fergusson, księżna 
Yorku

04:10 Druga strona medalu 
2 (6/7) - talk show – Ewa 
Kopacz

04:45 Druga strona medalu 
2 (7) - talk show – Izabela 
Małysz

05:30 Domowe triki Goka 
(9/20) - program 

06:30 Beauty ekspert 2 
(2/12) - magazyn 

07:00 Idealna niania 8 (2/6) 
- program obyczajowy 

07:45 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (3/10) - 
program rozrywkowy 

08:30 Sekrety lekarzy 2 
(9/12) - reality show 

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (4/6) - reality 
show 

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (6/13) - 
program rozrywkowy 

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu (2/10) - program 

12:00 Kuchenne rewolucje 
11 (4/13) - program 

13:00 Apetyt na miłość 3 
(9/12) - program 
rozrywkowy 

14:00 Co za tydzień (830) - 
magazyn 

14:35 Pani Gadżet 2.0 (2/12) 
- magazyn 

15:05 Pani Gadżet 13 (12) - 
magazyn 

15:35 W czym do ślubu? 2 
(3/10) - reality show 

16:05 Dzieci na rozstaju 
17:10 Ugotowani 9 (11/13) - 

program kulinarno-
rozrywkowy 

18:10 Kuchenne rewolucje 
12 (6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (7/12) - 
program rozrywkowy 

19:55 Afera fryzjera (9/10) - 
program rozrywkowy 

20:40 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (3/10) - 
program rozrywkowy 

21:25 Kobieta na krańcu 
świata 9 (6/9) - program 

21:55 Pani Gadżet 13 (7/12) 
- magazyn 

22:25 W roli głównej - Ks. 
Adam Boniecki (5) - talk 
show 

22:55 W dobrym stylu 2 
(8/12) - program 
lifestylowy

23:40 #Sława 
00:10 Mistrzowie podrywu 

(7/8) - program 
rozrywkowy 

00:55 Tampon - nasz 
intymny wróg 

02:05 W roli głównej - Anna 
Mucha (6) - talk show 

02:35 W roli głównej - Ewa 
Kasprzyk (14/17) - talk 
show 

03:05 W roli głównej - 
Magdalena Środa (8/16) - 
talk show 

03:30 Wiem, co jem 4 
(11/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 4 
(5/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(12/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(2/16) - magazyn

08:00 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Świata: 3 
miejsce

09:40 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Świata: FINAŁ

11:45 Pływanie - 
Mistrzostwa Europy: 
basen 25m - Kopenhaga - 
dz. 5

13:40 Pływanie - 
Mistrzostwa Europy: 
basen 25m - Kopenhaga - 
podsumowanie

15:00 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Świata - 
FINAŁ

17:10 Zwarcie ; magazyn
17:55 Zapasy - Krajowa Liga 

Zapaśnicza (6): AZS AWF 
Warszawa - Budowlani 
Łódź

20:10 4-4-2 - magazyn 
piłkarski ; magazyn 
piłkarski

20:40 PN - Bayern TV
22:35 Sportowy Wieczór
23:00 Darts - Mistrzostwa 

Świata dz. 6

07:01 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

08:05 W cieniu prezydenta
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1015; 

telenowela TVP
10:50 Reportaż
11:15 Antenowe remanenty
12:00 Antenowe remanenty
12:15 Nożem i widelcem; 

magazyn kulinarny
12:25 Sekrety mnichów – 

Rodzinne kłótnie; rozmowa
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:35 Agropogoda; magazyn
13:45 Antenowe remanenty
14:15 W cieniu prezydenta
15:10 Antenowe remanenty
15:35 Dachy Krakowa, czyli 

literatura jest rozmową 
2017; odc. 12; magazyn o 
książkach

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Sacrum profanum
17:55 Kartki z kalendarza; 

magazyn
18:00 Subregion; program 

publicystyczny
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Kronika regionu; 

program publicystyczny
20:01 Optyka polityka; 

program publicystyczny
20:55 POGODA
21:00 Kwadrans w ogrodzie
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 W cieniu prezydenta
00:25 Zapiski Łazęgi – 

Ustronie nie tylko dla 
morsów; felieton

00:40 Dachy Krakowa, czyli 
literatura jest rozmową 
2017; odc. 12; magazyn o 
książkach

01:20 Polskie drogi; odc. 
11/11; serial TVP

03:15 W cieniu prezydenta
04:05 Echa dnia
04:25 Agrobiznes
04:40 Pogoda 
04:45 Reportaż
05:00 Antenowe remanenty
05:20 Dziennik Regionów
05:50 Telekurier
06:10 Plebania; odc. 1015; 

telenowela TVP
06:35 Dachy Krakowa, czyli 

literatura jest rozmową 
2017; odc. 12; magazyn o 
książkach

06:50 Był taki dzień   18 
grudnia; felieton

07:00 Historia Polski - Big 
Bang. Jak powstał 
kapitalizm bez kapitału; 
film dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (70) 
Wenezuelscy kowboje - 
Największa łąka świata; 
cykl reportaży

08:35 Enklawy dzikiej 
przyrody   Svalbard; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

09:15 Przygody pana 
Michała; odc. 6/13;  
serial TVP

09:45 Koło historii – 
Grudzień 1970. Polski 
dramat; cykl reportaży

10:20 Grudniowe taśmy; film 
dokumentalny

10:45 Sekrety wykute w 
kamieniu; odc. 8/8; serial 
dokum.; Francja (2005)

11:50 Handlarz cudów; 
dramat; Polska, Szwecja 
(2009)

13:45 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; magaz.

14:15 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka cz. I-II; 
cykl dokumentalny

15:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Szlak życia; 
cykl dokumentalny

15:40 Spór o historięj – 
Władcy polscy: 
Aleksander Jagiellończyk; 
debata

16:25 Mustang. Himalajska 
podróż; film 
dokumentalny; Francja 
(2016)

17:20 Ex Libris; odc. 321; 
magazyn

17:50 Czas honoru – 
Powstanie; odc. 10 „Szyfr 
Inżyniera”; serial TVP

18:45 Flesz historii; odc. 
369; cykl reportaży

19:05 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka cz. III; 
cykl dokumentalny

19:40 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka cz. IV; 
cykl dokumentalny

20:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:40 Waterloo – ostatnia 
bitwa Napoleona; film 
dokumentalny; Belgia 
(2015)

21:45 Boża podszewka II; 
odc. 12/16; serial TVP

22:50 Made in USSR; film 
dokumentalny

23:55 Bard
01:40 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat; (70) 
Wenezuelscy kowboje - 
Największa łąka świata; 
cykl reportaży

02:15 Boża podszewka II; 
odc. 12/16; serial TVP

7:00 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

8:10 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w Annecy; 
bieg na dochodzenie 
kobiet

10:20 Magazyn narciarski; 
magazyn sportowy

10:50 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz półfinałowy

13:00 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w Annecy; 
bieg ze startu wspólnego 
kobiet

15:10 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz o 3. miejsce

17:20 Atleci; magazyn 
sportowy

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz finałowy

20:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

22:00 Boks; Gala we 
Frankfurcie nad Menem z 
1966 roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Karl 
Midenberger

23:00 Boks; Walka o pas 
WBO World w Laval; waga 
średnia: Billy Joe 
Saunders - David Lemieux

1:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski
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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; odc. 22 

Matka i syn; serial TVP
09:10 Weterynarze z 

sercem; /28/
09:40 Program rozrywkowy
10:15 Dr Quinn; seria II, odc. 

13/27 (31); serial; USA
11:10 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 4; serial; 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca – 

Restrukturyzacja małych 
gospodarstw; magazyn

12:55 Natura w Jedynce – 
Wyspy Kanaryjskie. Życie 
na krawędzi; cykl 
dokumentalny; Niemcy 
(2016)

14:00 Elif; odc. 158; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/195/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

56; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3697; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3227

18:40 Bez tożsamości; serial
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:15 Pogoda
20:25 S. W. A. T. – 

Jednostka specjalna.; 
odc. 6; serial; USA (2017)

21:35 Magazyn śledczy Anity 
Gargas; /54/; magazyn

22:05 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 7/12; 
serial; USA (2015)

22:55 Miasto Gniewu; /13/; 
serial fabularyzowany TVP

23:35 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 8/12; 
serial; USA (2015)

00:30 Uprzywilejowani; 
thriller; Kanada (2013)

02:00 Dom; odc. 23/25 - 
Kolejka do życia; serial 
TVP

03:35 Notacje – Maria 
Chodkowska. Lęk na całe 
życie; cykl dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 203 
„Daj żonie palec...!” sezon 
10; serial komediowy TVP

06:35 Program ekumeniczny
07:05 M jak miłość; odc. 

189; serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1764; serial TVP
11:45 Na dobre i na złe; odc. 

505; serial TVP
12:45 Tylko z Tobą; odc. 47; 

serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 103 
„Kotlet po kijowsku”; 
serial fabularyzowany TVP

14:20 Cuda z odzysku – 
urządź mieszkanie za 
darmo; odc. 5; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

15:15 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 17; 
felieton

15:25 M jak miłość; odc. 
1338; serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
11; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu;  

19/103; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1764; serial TVP
20:05 Barwy szczęścia; odc. 

1765; serial TVP

20:40 Na dobre i na złe - 18 
lat!; odc. 15; felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1339; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1072

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

23:00 Świat bez fikcji – 
Imperium Snów; film 
dokumentalny; Dania 
(2016); reż.:David 
Borenstein

00:30 Pierwsza randka
01:30 Do diabła z miłością; 

komedia; Niemcy, USA 
(2003); reż.:Peyton Reed; 
wyk.:Renee Zelweger, 
Ewan McGregor, David 
Hyde Pierce, Sarah 
Paulson

03:20 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

04:25 Imperium Snów; film 
dokumentalny; Dania 
(2016)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (580); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(804); serial fabularno-
dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy 
(805); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (86); serial 
paradokumentalny 
poświęcony niezwykłym 
wydarzeniom, które stały 
się udziałem zwykłych 
ludzi. W każdym odcinku 
ukazane zostaną dwie 
szokujące historie.

11:00 Dlaczego ja? (573); 
serial paradokumentalny 

12:00 Pielęgniarki (206); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (707); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2592); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (753); 
serial paradokumentalny. 
Markowi i Karolinie rodzi 
się dziecko, ale kobieta 
jest załamana, gdyż 
marzyła o córeczce. Nie 
chce zajmować się 
synem…

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów 
16:30 Na ratunek 112 (77); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (65); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2593); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (442); serial 
komediowy. W 16. 
sezonie Ferdek (Andrzej 
Grabowski) i Halinka 
(Marzena Kipiel-Sztuka) 
postanawiają sprzedać 
mieszkanie i wyjechać do 
ciepłych krajów.

20:10 Szklana pułapka 3; 
film sensacyjny, USA 
1995

22:55 Zły porucznik; film 
sensacyjny, USA 2009

1:20 Bad Boys 2; film 
sensacyjny, USA 2003

4:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5165) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(1/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - 
Ratatuj po polsku (29/40) 
- program. 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2148) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (510) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (253) - 
program

13:00 19 + (125/165) - 
program

13:30 19 + (126/165) - 
program

14:00 Szpital (396) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 6 
(9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (254) - 
program

17:00 Ukryta prawda (511) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (397) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7293)
19:35 Sport (7276)
19:45 Pogoda (7273)
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(36/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5166) - 
program.  

20:10 Doradca smaku - 
Pieczona gęś z czerwoną 
kapustą (24/40) - 
program. 

20:15 Na Wspólnej 15 
(2601) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (31/118) - 
program

21:30 Człowiek na krawędzi 
- film sensacyjny, USA 
2012. W Nowym Jorku, w 
samym centrum miasta, w 
pobliżu budynku 
nowojorskiej giełdy, na 
gzyms na 21 piętrze 
hotelu wychodzi samotny 
mężczyzna…

23:40 Kuba Wojewódzki 11 
(1/13) - talk show

00:40 Mroczne zagadki Los 
Angeles (14/19) - serial, 
USA tytuł oryginalny 
odcinka: Trial by fire

01:40 Revolution II (9/22) - 
serial S-F, USA. Relacje 
między Rachel i Gene 
zaogniają się, gdy Charlie 
pokazuje jej mamie, jak 
bardzo wydoroślała. W 
międzyczasie Neville 
składa Jasonowi 
jednoznaczną ofertę, lecz 
czeka go niespodzianka. 
„Everyone says I love you”

02:40 Uwaga! (5166) - 
program.  

03:05 Moc Magii (345/355) - 
program

04:25 Nic straconego 

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 36

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

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 2013; odc. 1

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 5

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 45

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 46

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 23

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 24

17:05 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

18:00 Bibliotekarze; serial 
fabularny, USA 2014;  
odc. 1

19:00 Bibliotekarze; serial 
fabularny, USA 2014;  
odc. 2

20:00 Jaguar; przygodowy, 
Francja 1996. Wieczór. 
Trzech różnych mężczyzna 
przypadkiem spotyka się  
w tej samej windzie w 
hotelu Grand w Paryżu:  
Indianin z lasów Amazonii 
– Wanu – jego tłumacz – 
Campana - oraz śmieszny 
hazardzista – Perrin. To 
spotkanie zmieni ich życie 
na zawsze...

22:00 Miejsce zbrodni. 
Witamy w Hamburgu; 
akcja, Niemcy 2013. Nick 
Tschiller – funkcjonariusz 
policji zaczyna pracę w 
Hamburgu. Wraz ze 
swoim nowym partnerem, 
Yalcinem Gumerem, 
wpada na ślad handlarzy 
żywym towarem…

23:55 Siła i honor; thriller, 
USA 2000. Carl Brashear 
opuszcza rodzinny dom w 
poszukiwaniu lepszego 
życia…

02:25 Z Nation; serial 
fabularny, USA 2015

03:25 Ale numer!; Polska
03:50 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:25 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:50 Twój Puls; serial 

fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 33; serial TVP

06:25 Alternatywy 4; odc. 
4/9 - Profesjonaliści; serial 
komediowy TVP

07:30 Na sygnale; odc. 99 
„Lincz”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 100 
„Koncert”; serial 
fabularyzowany TVP

08:35 M jak miłość; odc. 
698; serial TVP

09:30 Blondynka; odc. 66 
Nareszcie w domu; serial 
TVP

10:25 Rodzinka.pl; odc. 183 
„Życiowy błąd” sezon 9; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; odc. 184 
„Smutek apartamentów” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

11:35 Ranczo; odc. 110 - 
Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 111 - 
Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
88 - Czekolada; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
89 - Śpiewak; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
640 - Na własną rękę; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 100 
„Koncert”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 112 - 
Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 113 - 
Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 185 
„Wszędzie dobrze, ale w 
domu najlepiej” sezon 9; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
90 - Zabawa; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 217; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 114 - 
Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 115; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
91; serial kryminalny TVP

23:55 Rodzinka.pl; odc. 224 
sezon 11; serial TVP

00:30 Pod wspólnym 
niebem; odc. 1 Kontrakt; 
serial komediowy TVP

01:10 Ratownicy; odc. 6/13; 
serial TVP

01:55 Ratownicy; odc. 7/13; 
serial TVP

02:55 Alternatywy 4; odc. 
4/9; serial komediowy TVP

04:05 M jak miłość; odc. 
698; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 183; 
serial komediowy TVP

05:25 Familiada; odc. 2350
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Pełna misa w pełnej 
chacie; magazyn kulinarny

06:35 Kraj się śmieje – 
Przywary

07:45 Jeden z dziesięciu; 
15/99; teleturniej

08:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (61) - PRL

09:15 Koło fortuny; odc. 11 
ed. 3; teleturniej

09:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (18) - Żołnierz i 
fachowiec

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /75/ - „Jedwab” - 
Róże Europy

11:15 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Wielki Finał - starcie trzecie 
i ostatnie (11)

12:10 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Artur 
Andrus

13:10 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Kabaret 
Moralnego Niepokoju

14:10 Familiada; odc. 2350
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – IX Mazurska Noc 
Kabaretowa 2007 
„Dwójki, pary, duety”  
(1-2)

16:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – IX Mazurska Noc 
Kabaretowa 2007 
„Dwójki, pary, duety” (3); 
widowisko

17:30 Lubię to - kabaret 
Hrabi; widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Po grecku, po bretońsku

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (62) - 
Polacy na Madagaskar; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży – 
Podróż 15 (58) Tunezja - 
„Wiekowy Sahel”

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (293) Van 
Bercik; serial komediowy 
TVP

20:15 Pojedynek nie na żarty 
(1) - Kabaret 
Paranienormalni kontra 
Kabaret Neo - Nówka

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (62) - z kabaretem 
Jurki

22:15 Bake off – Ale ciacho!; 
(3); widowisko

23:15 Bake off – Ale przepis; 
(3)

23:30 Koło fortuny; odc. 10 
ed. 3; teleturniej

00:05 Na festiwalowej scenie 
- Izabela Trojanowska

00:30 Muzeum Polskiej 
Piosenki czyli historia 
jednego przeboju; /17/

01:30 Komeda – muzyczne 
ścieżki życia; film 
dokumentalny; Niemcy, 
Polska, Szwajcaria (2009)

02:35 Hity kabaretu; (14) - 
Psychiatryk i inne hity 
Kabaretu Skeczów 
Męczących

03:35 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Z 
Kolbergiem przez świat

05:30 W-11 Wydział Śledczy 
(1174) - program 
kryminalny

06:20 Szpital (215) - 
program obyczajowy. 
Karetka pogotowia 
przywozi do szpitala 
Wojciecha Gruzińskiego, 
który próbował popełnić 
samobójstwo…

07:15 Sąd rodzinny (148) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 3 
(11/18) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (197) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (198) - serial 
obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (490) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (149) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (389) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (216) - 
program obyczajowy 

15:55 Druga szansa 3 (7/13) 
- serial

16:55 Zaklinaczka duchów 3 
(12/18) - serial S-F, USA

17:55 Brzydula (199) - serial 
obyczajowy

18:30 Brzydula (200) - serial 
obyczajowy. Ula 
zastanawia się, jak 
zareagować na pocałunek 
Piotra. Przyjaciółki radzą 
jej, żeby dała mu szansę. 
Pshemko wciąż przebywa 
w samotni. Ula próbuje 
przygotowywać nową 
kolekcję bez niego. 

19:00 Ukryta prawda (491) - 
program obyczajowy

20:00 Wyścig po życie - film 
sensacyjny, USA/Bułgaria 
2013

21:55 Lina - film sensacyjny, 
USA 1984. Wielokrotny 
gwałciciel i morderca 
kobiet postanowił zadrwić 
ze swego wroga, Wesa 
Blocka (Clint Eastwood), 
detektywa z wydziału 
zabójstw policji w Nowym 
Orleanie. Kolejne gwałty i 
zabójstwa aranżował tak, 
aby coraz więcej 
dowodów obciążało 
prowadzącego 
dochodzenie policjanta…

01:25 Miasto zła (6/8) - 
serial, USA. Kent Granger 
(Ed Westwick) jest jak 
kameleon, potrafi idealnie 
dopasować się do każdej 
sytuacji. Najczęściej gra 
rolę ważnej persony z 
Hollywood, która oferuje 
pomoc w karierze. Na 
ofiary wybiera młode, 
piękne i zagubione 
kobiety. Nie musi długo 
szukać…

02:30 Moc Magii (345/355) - 
program

04:45 Druga strona medalu 
3 (1/8) - talk show – 
Mariola Gołota

05:35 44 oblicza miłości 
(1/5) - program 

06:05 44 oblicza miłości 
(2/5) - program 

06:35 Co za tydzień (830) - 
magazyn 

07:10 Pani Gadżet 12 (12) - 
magazyn 

07:40 Afera fryzjera 5 (7/12) 
- program rozrywkowy 

08:25 Sekrety lekarzy 2 
(10/12) - reality show 

09:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (5/6) - reality 
show 

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (7/13) - 
program rozrywkowy 

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu (3/10) - program 

11:55 Kuchenne rewolucje 
11 (5/13) - program 

12:55 Pani Gadżet 13 (7/12) 
- magazyn 

13:25 Pani Gadżet 2.0 (2/12) 
- magazyn 

13:55 Pani Gadżet EXTRA 5 
- program rozrywkowy 

14:40 Smakuj świat z 
Pascalem (3/4) - reality 
show kulinarny 

15:10 Eksperci domowego 
budżetu 2 (6) - program 
dokumentalny 

16:25 Wszystko o jedzeniu 2 
(11/13) - program 
lifestylowy 

16:55 Zapytaj lekarza 
17:40 Kobieta na krańcu 

świata 9 (6/9) - program 
18:10 Kuchenne rewolucje 

12 (7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (8/12) - 
program rozrywkowy 

19:55 Afera fryzjera (10) - 
program rozrywkowy 

20:40 Wiem, co jem na 
diecie (8/12) - program 
lifestylowy

21:10 Pani Gadżet EXTRA 3 
- magazyn 

21:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (11/12) - 
program lifestylowy 

22:25 Pojedynek na modę 
23:10 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (6/10) - reality 
show 

23:55 Apetyt na miłość 3 
(9/12) - program 
rozrywkowy 

00:55 Operacje w Tajlandii 
02:05 W roli głównej - Edyta 

Górniak (1/7) - talk show 
02:35 W roli głównej - Kasia 

Kowalska (15/17) - talk 
show 

03:05 W roli głównej - 
Sebastian Karpiel Bułecka 
(9/16) - talk show 

03:30 Wiem, co jem 4 
(12/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 4 
(6/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(13/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(3/16) - magazyn

08:00 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Świata - 
FINAŁ

10:05 4-4-2 - magazyn 
piłkarski ; magazyn 
piłkarski

10:35 Pływanie - 
Mistrzostwa Europy: 
basen 25m - Kopenhaga - 
podsumowanie

11:55 Łyżwiarstwo szybkie - 
Puchar Świata - Calgary i 
Salt Lake City - 
podsumowanie

13:10 Bayern TV
15:05 Piłka ręczna kobiet - 

Mistrzostwa Świata: FINAŁ
17:00 Halo, tu Pjongczang; 

odc. 5; reportaż
17:20 Pełnosprawni; odc. 

233 ; magazyn dla 
niepełnosprawnych

17:50 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn 
piłkarski

18:25 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F (1): FSV 
Mainz - VfB Stuttgart

20:40 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F (2): FC 
Nuernberg - VfL 
Wolfsburg

22:45 Sportowy Wieczór
23:15 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec: 1/8F (3): Schalke 
04 Gelsenkirchen - FC 
Koeln

07:01 Dokument w 
obiektywie; magazyn

08:05 Rozmowy przy stole; 
film dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1016; 

telenowela TVP
10:50 Reportaż
11:15 Kuracjusz jestem; film 

dokum.
12:20 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej – Księgozbiór 
Gimnazjum Mariackiego

12:30 Kreatywni
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:50 AgroSzansa; odc. 

108/16; magazyn
14:15 Rozmowy przy stole; 

film dokum.
15:15 Ostatni desant; 

reportaż
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 Informator KZK GOP
18:00 EkoAgent; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
20:30 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
20:55 POGODA
21:00 Reportaż z regionu
21:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
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 Rozmowy przy stole; 

film dokum.
00:40 Antenowe remanenty
02:20 Ostatni desant; 

reportaż
02:40 Rozmowy przy stole; 

film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Reportaż
04:50 AgroSzansa; odc. 

108/16; magazyn
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1016; 

telenowela TVP
06:20 Reportaż
06:35 Telenowyny/ 

Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień   19 
grudnia; felieton

06:55 Historia Polski – Lutek 
– krótkie wspomnienie z 
długiego życia; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (71) - 
Walki kogutów; cykl 
reportaży

08:35 -Enklawy dzikiej 
przyrody   Wilgotne lasy 
iglaste; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

09:10 Przygody pana 
Michała; odc. 7/13 - 
Tajemnica Azji; serial 
historyczno-przygodowy 
TVP

09:45 Kopalnia Wujek; film 
dokumentalny; 
reż.:Dariusz Król

10:55 Wielka piątka Azji. 
Waran z Komodo; cykl 
dokumentalny; Niemcy 
(2015)

12:00 Goniec historyczny 
IPN; odc. 8; magazyn

12:30 Waterloo – ostatnia 
bitwa Napoleona; film 
dokumentalny; Belgia 
(2015)

13:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

14:00 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka cz. III; 
cykl dokumentalny

14:30 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka cz. IV; 
cykl dokumentalny

15:05 Encyklopedia II wojny 
światowej – Spalić 
Londyn cz. 1; cykl 
dokumentalny

15:35 Made in USSR; film 
dokumentalny; 
reż.:Barbara Włodarczyk

16:40 Historia Polski – 
Wszystko dla Polski - 
Powstanie Zamojskie 
1942 - 1944; film dokum.

17:45 Czas honoru – 
Powstanie; odc. 11; 
 serial TVP

18:55 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Amii Krajowej; odc. 
13; reportaż

19:20 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka cz. 
V-VI; cykl dokumentalny

20:30 Nowe Ateny; odc. 67; 
program publicystyczny

21:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - W nurcie Bugu

21:50 Boża podszewka II; 
odc. 13/16; serial TVP

22:55 Heinrich Himmler – 
anatomia zagłady; film 
dokum.; Niemcy (2008)

00:05 Trójkąt Bermudzki; 
film kryminalny

01:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (71) - 
Walki kogutów; cykl 
reportaży

02:25 Boża podszewka II; 
odc. 13/16; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz półfinałowy

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz półfinałowy

11:20 7. strefa; magazyn 
siatkarski

13:30 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz o 3. miejsce

15:40 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz finałowy

17:55 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Jastrzębski 
Węgiel - Spacer’s 
Toulouse VB

20:25 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar CEV; rewanżowy 
mecz 1/16 finału: Asseco 
Resovia Rzeszów - 
Perungan Pojat Rovaniemi

23:00 Boks; Walka o pas 
WBO World w Laval; waga 
średnia: Billy Joe 
Saunders - David Lemieux

1:00 Boks
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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; odc. 23; 

serial TVP
09:10 Sonda 2
09:35 Jak to działa; odc. 

139; magazyn
10:15 Dr Quinn; seria II, odc. 

14/27 (32); serial 
obyczajowy; USA (1994)

11:05 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 5; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

rolnictwo przyszłości
12:55 Natura w Jedynce – 

Wyspy Kanaryjskie. Góry 
ognia; cykl dokumentalny; 
Niemcy (2016)

14:00 Elif; odc. 159; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/196/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

57; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3698; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3228

18:40 Bez tożsamości; serial
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:20 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec: 1/8F: Bayern 
Monachium - Borussia 
Dortmund (studio) 

20:40 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F: Bayern 
Monachium - Borussia 
Dortmund

23:00 Bez wyjścia; film 
fabularny; USA (1987)

01:00 Naszaarmia.pl; odc. 
295; magazyn

01:25 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 7/12; 
serial; USA (2015)

02:20 Franciszek. Papież 
Miłosierdzia; film dokum.; 
Niemcy (2013)

03:15 Notacje – Jan 
Nowicki. Z chęci 
wolności; cykl 
dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 204; 
serial komediowy TVP

06:35 Program gminy 
żydowskiej

07:05 M jak miłość; odc. 
190; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1765; serial TVP
11:45 Na dobre i na złe; odc. 

506; serial TVP
12:45 Tylko z Tobą; odc. 48; 

serial; Turcja (2015)
13:45 Na sygnale; odc. 104; 

serial fabularyzowany TVP
14:20 Nasz dziwaczny świat 

odc. 15; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

15:15 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 18; 
felieton

15:30 M jak miłość; odc. 
1339; serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
12; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu;  

20/103; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1765; serial TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1766; serial TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc. 
690; serial TVP

21:45 Na sygnale; odc. 167 
„Miejsce na ziemi”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – The 
Duff; USA (2015)

00:15 Jedyna szansa; odc. 2; 
serial; Francja (2015)

01:25 Świat bez tajemnic – 
Koniec świata; film 
dokumentalny; 
reż.:Monika  Pawluczuk

02:20 Świat bez tajemnic – 
YouTube’ owa rewolucja; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); reż.:Jim 
Nally

03:15 Paradoks; odc. 6 Lęk; 
serial kryminalny TVP

04:05 Licencja na 
wychowanie; odc. 71 - 
Kto się boi dzieci; serial 
obyczajowy TVP

04:35 Licencja na 
wychowanie; odc. 72; 
serial obyczajowy TVP

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (582); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(806); serial fabularno-
dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy 
(807); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (87); serial 
paradokumentalny; serial 
poświęcony niezwykłym 
wydarzeniom, które stały 
się udziałem zwykłych 
ludzi…

11:00 Dlaczego ja? (574); 
serial paradokumentalny 

12:00 Pielęgniarki (207); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (708); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2593); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (754); 
serial paradokumentalny. 
Agnieszka po rozstaniu z 
mężem mieszka z ich 
córką Natalią. Mężczyzna 
zaś ze swoją kochanką 
oraz jej córką Dominiką. 
Pewnego...

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów 
16:30 Na ratunek 112 (78); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (66); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2594); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (443); serial 
komediowy. W 16. 
sezonie Ferdek (Andrzej 
Grabowski) i Halinka 
(Marzena Kipiel-Sztuka) 
postanawiają sprzedać 
mieszkanie i wyjechać do 
ciepłych krajów.

20:05 Świat według 
Kiepskich (482); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny oraz ich dzieci, a 
także sąsiadów...

20:40 Bad Boys 2; film 
sensacyjny, USA 2003

23:45 Hotel Marigold; 
komediodramat, 
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie/Wielka Brytania/
USA 2011

2:30 12 mężczyzn z 
kalendarza; komedia 
romantyczna, USA 2009

4:10 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5166) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(2/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - 
Pieczona gęś z czerwoną 
kapustą (24/40) - 
program. 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2149) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (511) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (254) - 
program

13:00 19 + (127/165) - 
program

13:30 19 + (128/165) - 
program

14:00 Szpital (397) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 6 
(10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (255) - 
program

17:00 Ukryta prawda (512) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (398) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7294)
19:35 Sport (7277)
19:45 Pogoda (7274)
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(37/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5167) - 
program.  

20:10 Doradca smaku - 
Pieczona piers z kaczki z 
zielonym groszkiem 
(27/40) - program. 

20:15 Na Wspólnej 15 
(2602) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (32/118) - 
program

21:30 Mroczna dzielnica - 
film sensacyjny, USA 
2001. Z policyjnych 
magazynów znikają 
narkotyki warte miliony 
dolarów. Każdy, kto 
podejmie się śledztwa, 
ryzykuje życiem. Korupcja 
w policji osiągnęła 
niespotykane dotąd 
rozmiary. A jednak 
znajduje się śmiałek gotów 
zaryzykować wszystko…

23:35 Gra o przeżycie - film 
sensacyjny, USA 1994. 
John C. McGinley Mason 
(Ice-T) jest włóczęgą. 
Pewnego dnia pracownik 
opieki społecznej (Charles 
S. Dutton) informuje go, 
że znalazł mu pracę przy 
organizowaniu polowania. 
Mason przyjmuje tę 
wiadomość z radością…

01:40 MasterChef 6 (2/14) - 
program rozrywkowy 

03:15 Uwaga! (5167) - 
program.  

03:40 Moc Magii (346/355) - 
program

05:00 Nic straconego 

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 37

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

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 2013; odc. 2

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 6

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 47

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 48

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 24

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 25

17:05 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

18:00 Bibliotekarze; serial 
fabularny, USA 2014;  
odc. 2

19:00 Bibliotekarze; serial 
fabularny, USA 2014;  
odc. 3

20:00 Desperado; akcja, USA 
1995. El Mariachi to nie 
tylko zdolny gitarzysta, ale 
i sprawny strzelec. Chcąc 
pomścić morderstwo 
swojej ukochanej, 
przybywa do małego 
miasteczka w Meksyku, by 
stanąć twarzą w twarz z 
bossem kartelu 
narkotykowego…

22:00 Wasabi; akcja, Francja, 
Japonia 2001

23:55 Jaguar; przygodowy, 
Francja 1996. Wieczór. 
Trzech różnych mężczyzna 
przypadkiem spotyka się  
w tej samej windzie w 
hotelu Grand w Paryżu:  
Indianin z lasów Amazonii 
– Wanu – jego tłumacz – 
Campana - oraz śmieszny 
hazardzista – Perrin. To 
spotkanie zmieni ich życie 
na zawsze...

02:00 Z Nation; serial 
fabularny, USA 2015

02:55 Ale numer!; Polska 
2017

03:25 Ale numer; Polska
03:45 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:25 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:50 Twój Puls; serial 

fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 34; serial TVP

06:20 Alternatywy 4; odc. 
5/9 - Dwudziesty stopień 
zasilania; serial 
komediowy TVP

07:25 Na sygnale; odc. 100 
„Koncert”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 101 
„Dobry człowiek”; serial 
fabularyzowany TVP

08:30 M jak miłość; odc. 
699; serial TVP

09:30 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 1/12; serial 
komediowy TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 184 
„Smutek apartamentów” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

10:50 Rodzinka.pl; odc. 185 
„Wszędzie dobrze, ale w 
domu najlepiej” sezon 9; 
serial komediowy TVP

11:20 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; serial 
TVP

11:30 Ranczo; odc. 111 - 
Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 112 - 
Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
89 - Śpiewak; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
90 - Zabawa; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
641 - Czerwone wesele; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 101 
„Dobry człowiek”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 113 - 
Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 114 - 
Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 186; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
91; serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 218; serial; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 115; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 116; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
92; serial kryminalny TVP

23:55 Komisarz Alex; odc. 
105; serial TVP

00:55 Miasto skarbów; odc. 
13; serial kryminalny TVP

01:50 Komisja morderstw; 
odc. 1/12; serial TVP

02:45 Alternatywy 4; odc. 
5/9; serial komediowy TVP

03:55 M jak miłość; odc. 
699; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 184 
„Smutek apartamentów” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

05:15 Familiada; odc. 2351
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Po grecku, po 
bretońsku

06:25 Kraj się śmieje – 
Kostiumy i rekwizyty (1)

07:30 Jeden z dziesięciu; 
16/99; teleturniej

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (62) - z kabaretem 
Jurki

09:00 Koło fortuny; odc. 12 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy - 
sezon II; (11)

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /112/ - 
„Ruchome piaski” - Varius 
Manx

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /76/ - „Jestem 
kobietą” - Edyta Górniak

11:15 Pojedynek nie na żarty 
(1) - Kabaret 
Paranienormalni kontra 
Kabaret Neo - Nówka

12:05 Gwiazdy opolskich 
kabaretonów - Kabaret 
Ani Mru Mru

12:20 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew; /cz. 2/

13:15 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Najśmieszniejsi 
2005; widowisko

14:10 Familiada; odc. 2351
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa 2013 
(1-3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Uśmiech do sera

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (63) - 
Recykling; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 15 (59) Tunezja 
- „Tunis”

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (294); 
serial komediowy TVP

20:15 Pojedynek nie na żarty 
(2) - Kabaret Jurki kontra 
Kabaret Limo

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (59) - Studenci

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (19) - 
Gospodyni domowa

23:10 Koło fortuny; odc. 11 
ed. 3; teleturniej

23:45 Na festiwalowej 
scenie - Anna Jantar

00:20 Niezapomniane 
Koncerty – „1 2 3... 25” 
(cz. 1) jubileuszowy 
koncert zespołu RAZ DWA 
TRZY

01:20 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot na bis - 
Goran Bregovic i Krzysztof 
Krawczyk

02:20 Kierunek Kabaret - 
Szybciej, wyżej, mocniej; 
/35/

03:25 Rozrywka Retro – 
Serce pali się raz - 
śpiewa Zdzisława 
Sośnicka

05:20 Ukryta prawda (102) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (216) - 
program obyczajowy 

07:15 Sąd rodzinny (149) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 3 
(12/18) - serial S-F, USA

09:10 Brzydula (199) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (200) - serial 
obyczajowy. Ula 
zastanawia się, jak 
zareagować na pocałunek 
Piotra. Przyjaciółki radzą 
jej, żeby dała mu szansę. 
Pshemko wciąż przebywa 
w samotni. Ula próbuje 
przygotowywać nową 
kolekcję bez niego. 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (491) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (150) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (390) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (217) - 
program obyczajowy. 
Karetka przywozi do 
szpitala 18-letnią Anikę 
Bogusz z wypadku. Jej 
chłopak prowadził auto 
pod wpływem alkoholu!

15:55 Druga szansa 3 (8/13) 
- serial

16:55 Zaklinaczka duchów 3 
(13/18) - serial S-F, USA

17:55 Brzydula (201) - serial 
obyczajowy

18:30 Brzydula (202) - serial 
obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (492) - 
program obyczajowy

20:00 Szczęśliwe święta - 
komedia, USA 2014

21:40 Mentalista V (10/22) - 
serial sensacyjny, USA. 

22:45 Podróż przedślubna - 
komedia, USA 1999. Ben 
(Ben Affleck) i Sarah 
(Sandra Bullock) poznają 
się na pokładzie samolotu. 
Ponieważ lot, który 
planowali nie dochodzi do 
skutku próbują dostać się 
z Nowego Jorku do 
Savannah drogą lądową. 
W podróży prześladuje ich 
pech…

01:00 Miasto zła (7/8) - 
serial, USA. Kent Granger 
jest jak kameleon, potrafi 
idealnie dopasować się do 
każdej sytuacji. Najczęściej 
gra rolę ważnej persony z 
Hollywood, która oferuje 
pomoc w karierze. Na 
ofiary wybiera młode, 
piękne i zagubione 
kobiety. Nie musi długo 
szukać…

02:00 Moc Magii (346/355) - 
program

04:15 Druga strona medalu 
3 (2/8) - talk show – Maja 
Włoszczowska

04:45 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show – Jan 
Mela

05:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (5/13) - 
program lifestylowy

06:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (6/13) - 
program lifestylowy

07:00 Wszystko o jedzeniu 2 
(11/13) - program 

07:30 Smakuj świat z 
Pascalem (3/4) - reality 
show kulinarny 

08:00 Beauty ekspert 2 
(3/12) - magazyn 

08:30 Sekrety lekarzy 2 
(11/12) - reality show 

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (6) - reality show 

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (8/13) - 
program rozrywkowy 

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu (4/10) - program 

12:00 Kuchenne rewolucje 
11 (6/13) - program 

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (6/10) - reality 
show 

13:45 Pojedynek na modę 
14:30 W roli głównej - Ks. 

Adam Boniecki (5) - talk 
show 

15:00 W dobrym stylu 2 
(8/12) - program

15:45 Nowy wygląd, nowe 
życie 2 (7/8) - program 

17:10 Apetyt na miłość 3 
(9/12) - program 

18:10 Kuchenne rewolucje 
12 (8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (9/12) - 
program rozrywkowy 

19:55 Afera fryzjera 2 (1/12) 
- program rozrywkowy 

20:40 Mistrzowskie cięcie 
(6/8) - program 
rozrywkowy 

21:40 Dorota was urządzi 5 
(8/12) - program 

22:25 Beauty ekspert 2 
(4/12) - magazyn 
lifestylowy 

22:55 Życie bez wstydu 4 
(12) - reality show 

23:55 Wioska prostytutek
00:25 Bajeczne życie 

milionerów 2 (4/10) - 
program rozrywkowy 

00:55 Oddział dla grubasów 
(4/10) - program 
obyczajowy 

01:25 Żony chirurgów 
plastycznych - dokument 

02:15 W roli głównej - 
Robert Lewandowski (2/7) 
- talk show 

02:40 W roli głównej - Kasia 
Cichopek (16/17) - talk 
show 

03:05 W roli głównej - Iwona 
Pavlovicz (10/16) - talk 
show 

03:30 Wiem, co jem 4 
(13/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(4/16) - magazyn

08:00 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F (1): FSV 
Mainz - VfB Stuttgart

10:10 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F (2): FC 
Nuernberg - VfL 
Wolfsburg

12:20 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F (3): Schalke 
04 Gelsenkirchen - FC 
Koeln

14:25 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Świata - 
Podsumowanie

15:30 Piłka nożna Bayern
17:35 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec: studio
18:25 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec: 1/8F (4): Werder 
Brema - SC Freiburg

20:20 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F: Bayern 
Monachium - Borussia 
Dortmund (studio) 

20:40 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F: Bayern 
Monachium - Borussia 
Dortmund

23:00 Sportowy Wieczór
23:30 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec: 1/8F (6): 
Borussia 
Moenchengladbach - 
Bayer Leverkusen

07:01 EkoAgent; magazyn
08:05 Emigranci; film dok.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1017
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:05 Antenowe remanenty
12:15 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
12:30 Sekrety Stomatologii 

odc. 14; magazyn
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Emigranci; film dokum.
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; (11) - 

„Obserwatoria społeczne”; 
magazyn

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
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 Subregion; program 

publicystyczny
20:01 Dokument w obiektywie; 

magazyn
20:30 Czas niedawno przeszły
20:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
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 Emigranci; film dokum.
00:40 Astronarium; (11) - 

„Obserwatoria społeczne”; 
magazyn

01:20 Głos Regionów
02:15 Antenowe remanenty
02:20 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
02:40 Emigranci; film dokum.
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. 1017; 

telenowela TVP
06:20 Sekrety Stomatologii 

odc. 14; magazyn
06:35 Astronarium; (11) - 

„Obserwatoria społeczne”; 
magazyn

06:50 Był taki dzień   20 
grudnia; felieton

06:55 Historia Polski – 
Wszystko dla Polski – 
Powstanie Zamojskie 
1942 - 1944; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (72) - 
Maniok; cykl reportaży

08:35 Enklawy dzikiej 
przyrody   Wielka Rafa 
Koralowa; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

09:10 Przygody pana 
Michała; odc. 8/13 - Azja, 
syn Tuhaj - Beja; serial 
historyczno-przygodowy 
TVP

09:45 Stoczniowcy; film 
dokumentalny

10:20 Dobry człowiek na złe 
czasy; film dokumentalny

10:50 Mój przyjaciel wróg; 
film dokumentalny

12:00 Spór o historięj – 
Dwie wizje. Polska 
Piłsudskiego a Polska 
Dmowskiego; debata

12:40 1819 kg wiary; film 
dokumentalny

13:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - W nurcie Bugu

14:10 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka cz. V; 
cykl dokumentalny

14:40 Sensacje XX wieku – 
Najwyższa stawka cz. VI; 
cykl dokumentalny

15:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – Spalić 
Londyn cz. 2; cykl 
dokumentalny

15:45 Agfa 1939; film 
dokumentalny; Niemcy, 
Polska (2014)

16:50 Historia Polski – 
Koniec Europy; film 
dokumentalny

17:55 Czas honoru – 
Powstanie; odc. 12 
„Warszawa”; serial TVP

18:55 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Gdańsk; cykl reportaży

19:25 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
1-2; cykl dokumentalny

20:25 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Obszar 
Warowny Przemyśl

20:55 Bizancjum: opowieść 
o trzech miastach; odc. 
2/3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

22:00 Boża podszewka II; 
odc. 14/16; serial TVP

23:05 Grudzień 70. Interesy 
władzy; film dokum.

00:10 Hannah Arendt; film 
biograficzny; Niemcy, 
Francja, Luksemburg, 
Izrael (2012)

02:10 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (72) - 
Maniok; cykl reportaży

02:40 Boża podszewka II; 
odc. 14/16; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Jastrzębski 
Węgiel - Spacer’s 
Toulouse VB

9:10 7. strefa; magazyn 
siatkarski

10:50 Atleci; magazyn 
sportowy

11:20 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar CEV; rewanżowy 
mecz 1/16 finału: Asseco 
Resovia Rzeszów - 
Perungan Pojat Rovaniemi

13:25 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Lokomotiw 
Nowosybirsk - PGE Skra 
Bełchatów

15:55 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Fenerbahce SK 
Stambuł - Sir Colussi 
Sicoma Perugia

18:30 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Lokomotiw 
Nowosybirsk - PGE Skra 
Bełchatów

20:25 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - 
Trentino Diatec

23:00 Boks; Walka o pas 
WBO World w Laval; waga 
średnia: Billy Joe 
Saunders - David Lemieux

1:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski
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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; odc. 24 

Bomber; serial TVP
09:05 Mam prawo; serial 

dokumentalny TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /54/; magazyn
10:15 Dr Quinn; seria II, odc. 

15/27 (33); serial; USA
11:05 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 6; serial; 
Niemcy, Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Polskie domy drewniane 
– mieszkaj w zgodzie z 
naturą

12:55 Natura w Jedynce – 
Szwajcarski Park 
Narodowy; film dokum.; 
Austria (2015)

14:00 Elif; odc. 160; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/197/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 W sercu miasta; odc. 

58; serial; Turcja (2016)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3699; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3229
18:45 Bez tożsamości; serial
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

189; serial TVP

21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
23:30 Oblicze Miłosierdzia; 

film dokum.; USA (2016)
00:25 S. W. A. T. – 

Jednostka specjalna.; 
odc. 6; serial; USA (2017)

01:25 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 8/12; 
serial; USA (2015)

02:20 Sprawa dla reportera
03:15 Szpiedzy w 

Warszawie; odc. 3/4; 
serial; Wielka Brytania, 
Polska (2012)

04:10 Notacje – Andrzej 
Rosiewicz. Śpiewa 
tańczy i prześmiewa; cykl 
dokumentalny

05:55 Rodzinka.pl; odc. 205 
„Pogadajmy o facetach” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

06:30 Wojciech Cejrowski- 
boso przez świat – 
Namibijskie bezdroża; cykl 
reportaży

07:05 M jak miłość; odc. 
191; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc. 

1766; serial obyczajowy 
TVP

11:40 Na dobre i na złe; odc. 
507 - Gra o życie; serial 
TVP

12:40 Tylko z Tobą; odc. 49; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:40 Na sygnale; odc. 105 
„Serduszko”; serial 
fabularyzowany TVP

14:15 Wielka rafa koralowa; 
odc. 2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

15:10 Na dobre i na złe - 18 
lat!; odc. 15; felieton

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
690; serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
13; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:45 Jeden z dziesięciu;  

21/103; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1766; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1767; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Program rozrywkowy
21:05 The Good Doctor; odc. 

2; serial obyczajowy; USA 
(2017)

21:55 Grupa specjalna 
„Kryzys”; odc. 9/10; 
serial; Japonia (2017)

22:55 Zakręcony; komedia; 
USA, Niemcy (2000); 
reż.:Harold Ramis; 
wyk.:Brendan Fraser, 
Elizabeth Hurley, Miriam 
Shor

00:35 The Duff; USA (2015)

02:25 Art Noc: Halucynacje - 
koncert piosenek 
Grzegorza Ciechowskiego

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (583); 
serial paradokumentalny

9:00 Malanowski i partnerzy 
(248); serial fabularno-
dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy 
(249); serial fabularno-
dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (88); serial 
paradokumentalny 
poświęcony niezwykłym 
wydarzeniom, które stały 
się udziałem zwykłych 
ludzi. W każdym odcinku 
ukazane zostaną dwie 
szokujące historie.

11:00 Dlaczego ja? (575); 
serial paradokumentalny 

12:00 Pielęgniarki (208); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (709); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2594); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (755); 
serial paradokumentalny. 
Karolina niedawno została 
burmistrzem, a od trzech 
miesięcy spotyka się z 
Andrzejem. Zostają oni 
przyłapani i sfotografowani 
podczas miłosnych 
igraszek...

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja; magazyn 

reporterów 
16:30 Na ratunek 112 (79); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (67); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2595); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (444); serial 
komediowy. W 16. 
sezonie Ferdek (Andrzej 
Grabowski) i Halinka 
(Marzena Kipiel-Sztuka) 
postanawiają sprzedać 
mieszkanie i wyjechać do 
ciepłych krajów.

20:10 12 mężczyzn z 
kalendarza; komedia 
romantyczna, USA 2009

22:00 Godziny – wyścig z 
czasem; dramat 
obyczajowy, USA 2013. 
Ojciec próbuje ocalić 
noworodka. W starciu z 
szalejącym kataklizmem 
wydaje się być bez szans.

0:05 Kłopoty z blondynką; 
komedia romantyczna, 
USA 2008. Charliego 
bardziej interesują imprezy 
z kolegami niż nauka. 
Pewnego dnia ratuje życie 
Jordan i stwierdza, że się 
zakochał...

2:20 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5167) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(3/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - 
Pieczona piers z kaczki z 
zielonym groszkiem 
(27/40) - program. 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2150) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (512) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (255) - 
program. Licealista z 2d

13:00 19 + (129/165) - 
program

13:30 19 + (130/165) - 
program

14:00 Szpital (398) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 6 
(11/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (256) - 
program

17:00 Ukryta prawda (513) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (399) - 
program 

19:00 Fakty (7295)
19:35 Sport (7278)
19:45 Pogoda (7275)
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(38/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5168) - 
program.  

20:10 Doradca smaku - 
Quiche z warzywami i 
łososiem (32/40) - 
program. 

20:15 Na Wspólnej 15 
(2603) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (33/118) - 
program. 

21:30 Kuchenne rewolucje 
14 (11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Nigdy w życiu! - 
komedia; 2004. Judyta 
(Danuta Stenka) dobiega 
czterdziestki, mieszka w 
Warszawie, prowadzi dom 
zapracowanemu mężowi 
(Jan Frycz) i wychowuje 
nastoletnią Tosię. 
Teoretycznie jest 
szczęśliwa. Bezpieczny 
świat wali się w gruzy, 
gdy mąż porzuca ją dla 
innej i, wbrew 
wcześniejszym 
obietnicom, wyrzuca wraz 
z córką z mieszkania…

00:45 Mroczna dzielnica - 
film sensacyjny, USA 
2001. Z policyjnych 
magazynów znikają 
narkotyki warte miliony 
dolarów. Każdy, kto 
podejmie się śledztwa, 
ryzykuje życiem

02:50 Uwaga! (5168) - 
program.  

03:15 Moc Magii (347/355) - 
program

04:35 Nic straconego 

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 38

08:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial 
fabularny, USA 1998

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 2013; odc. 3

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 7

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 49

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 50

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 25

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 26

17:05 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

18:00 Bibliotekarze; serial 
fabularny, USA 2014;  
odc. 3

19:00 Bibliotekarze; serial 
fabularny, USA 2014;  
odc. 4

20:00 Wesołych Świąt; 
komedia, USA 2006. Dla 
mieszkającego w małym 
amerykańskim miasteczku 
okulisty Steve’a Fincha 
(Matthew Broderick) 
Święta Bożego Narodzenia 
to najważniejszy okres w 
roku. Jego dom i ogród 
zawsze wyróżnia się 
spośród reszty posesji. 
Tym razem jednak Steve 
będzie miał godnego 
rywala…

21:50 Sexipistols; akcja, 
Francja, Meksyk, USA 
2006. Dwie młode i 
śliczne panny 
postanawiają walczyć z 
niesprawiedliwością na 
świecie... napadając na 
banki!

23:30 Głupia i głupsza; 
komedia, Kanada 2007

01:30 Ale numer!; Polska
02:05 Dyżur; factual, Polska 

2009; odc. 2
02:45 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:05 Na jedwabnym szlaku; 
03:30 Na jedwabnym szlaku; 
04:00 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:40 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011
05:10 Twój Puls; serial 

fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 35; serial TVP

06:20 Alternatywy 4; odc. 
6/9 - Gołębie; serial 
komediowy TVP

07:25 Na sygnale; odc. 101 
„Dobry człowiek”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 102 
„Nadzieja”; serial 
fabularyzowany TVP

08:35 M jak miłość; odc. 
700; serial TVP

09:30 Komisarz Alex; odc. 
105 - Gołąb Jakuba; serial 
kryminalny TVP

10:25 Rodzinka.pl; odc. 185 
„Wszędzie dobrze, ale w 
domu najlepiej” sezon 9; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; odc. 186 
„Rachunki trzeba płacić” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

11:35 Ranczo; odc. 112 - 
Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 113 - 
Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
90 - Zabawa; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
91 - Tango; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
642 - „I że Cię nie 
opuszczę...”.; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 102 
„Nadzieja”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 114 - 
Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 115 - 
Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 187 
„Zero tolerancji” sezon 9; 
serial komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
92 - Małolata; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 219; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 116 - 
Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 117 - 
Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
93 - Wróżby; serial 
kryminalny TVP

00:15 Na dobre i na złe; odc. 
690; serial TVP

01:20 Londyńczycy II; odc. 
16/16; serial obyczajowy 
TVP

02:15 Mrok; odc. 1/8; serial 
kryminalny TVP

03:10 Alternatywy 4; odc. 
6/9; serial komediowy TVP

04:20 M jak miłość; odc. 
700; serial TVP

05:10 Rodzinka.pl; odc. 185; 
serial komediowy TVP

05:25 Familiada; odc. 2352; 
teleturniej

05:55 Okrasa łamie przepisy 
– Uśmiech do sera; 
magazyn kulinarny

06:35 Kraj się śmieje – 
Kostiumy i rekwizyty (2)

07:35 Jeden z dziesięciu; 
17/99; teleturniej

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (59) - Studenci

09:10 Koło fortuny; odc. 13 
ed. 3; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (19) - 
Gospodyni domowa

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /104/ - „Długość 
dźwięku samotności” - 
Myslovitz

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /73/ - 
„Czerwony jak cegła” - 
Dżem

11:15 Pojedynek nie na żarty 
(2) - Kabaret Jurki kontra 
Kabaret Limo

12:15 Życie to Kabaret – N 
jak Neo - nówka i 
przyjaciel

13:20 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew; /cz. 1/

14:10 Familiada; odc. 2352
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (1-2); widowisko 
rozrywkowe

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2010 - 
Kabaretowa liga TVP; /2/

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Trzy mięsa na grilla

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (64) - 
Szafir; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 15 (60) Tunezja 
- „Północ”

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (295) Al. 
Bercini; serial TVP

20:05 KabareTOP czyli 
kabaretowa lista 
przebojów - KabareTOP 
Story; /7/ - „Soyka”

20:25 Pojedynek nie na 
żarty; (3) - Kabaret 
Słuchajcie kontra kabaret 
DNO

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki; (60) - Fitness

22:20 Kierunek Kabaret - 
Ślub; /36/

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza; (21); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 12 
ed. 3; teleturniej

00:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach - 
Szczecin 2012; widowisko

03:50 Rozrywka Retro – 
Kabaret Potem 
przedstawia: Trąbka dla 
gubernatora

05:20 Ukryta prawda (103) - 
program obyczajowy 

06:20 Szpital (217) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (150) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 3 
(13/18) - serial S-F, USA

09:10 Brzydula (201) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (202) - serial 
obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (492) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (151) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (391) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (218) - 
program obyczajowy. Do 
szpitala zgłasza się 
13-letnia Julia Kawecka, 
która od kilu dni jest 
bardzo osłabiona i 
wymiotuje. Towarzyszy jej 
koleżanka z klasy. 
Pacjentkę przyjmuje dr 
Piotr Wójtowicz…

15:55 Druga szansa 3 (9/13) 
- serial

16:55 Zaklinaczka duchów 3 
(14/18) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (203) - serial 
obyczajowy

18:30 Brzydula (204) - serial 
obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (493) - 
program obyczajowy

20:00 Stosunki 
międzymiastowe - 
komedia, USA 2010. Erin 
(Drew Barrymore) i 
Garrett spędzili razem lato 
w Nowym Jorku. Po 
romantycznych wakacjach 
każde z nich musi wrócić 
do swojego normalnego 
życia. Nie są jednak pewni 
czy chcą zakończyć tę 
znajomość? Pielęgnując 
związek niezliczoną ilością 
smsów i seksownych 
nocnych telefonów 
zacieśniają stosunki 
międzymiastowe…

22:15 Oszuści (7/10) - serial, 
USA

23:15 Niewierni (7/10) - 
serial, USA 

00:15 Atak pająków - horror, 
USA 2002. W spokojnym 
miasteczku dochodzi do 
skażenia środowiska. 
Wkrótce potem 
miasteczko opanowują 
rozwścieczone, głodne 
pająki gigantycznych 
rozmiarów. Z tą plagą 
walczy inżynier górnik 
Chris McCormick (David 
Arquett) i pani szeryf 
Samantha Parker (Kari 
Wuhrer)…

02:25 Moc Magii (347/355) - 
program

04:40 Druga strona medalu 
3 (3/8) - talk show – 
Krzysztof Krauze

05:20 Wiem, co jem na 
diecie (8/12) - program

05:50 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (7/13) - 
program lifestylowy

06:35 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (8/13) - 
program lifestylowy

07:20 Ostre cięcie 4 (2/12) - 
program 

08:05 W dobrym stylu 2 
(8/12) - program

08:50 Sekrety lekarzy 2 (12) 
- reality show 

09:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (1/6) - reality 
show 

10:35 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (9/13) - 
program rozrywkowy 

11:20 Perfekcyjna Pani 
Domu (5/10) - program 

12:20 Kuchenne rewolucje 
11 (7/13) - program 

13:25 Afera fryzjera 5 (7/12) 
- program rozrywkowy 

14:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (3/10) - 
program rozrywkowy 

14:55 Ostre cięcie 4 (2/12) - 
program 

15:40 Pani Gadżet EXTRA 5 
- program rozrywkowy 

16:25 Smakuj świat z 
Pascalem (3/4) - reality 
show kulinarny 

16:55 Gwiazdy od kuchni 
17:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 8 (11/12) - 
program lifestylowy 

18:10 Kuchenne rewolucje 
12 (9/15) - program 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (10/12) - 
program rozrywkowy 

19:55 Idealna niania 8 (2/6) 
- program obyczajowy 

20:40 W czym do ślubu? 2 
(3/10) - reality show 

21:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (6/10) - reality 
show 

21:55 Pani Gadżet 2.0 (2/12) 
- magazyn 

22:25 Pani Gadżet 13 (8/12) 
- magazyn 

22:55 Dorota was urządzi 5 
(8/12) - program 

23:40 Gwiazdy prywatnie 
00:10 #Sława 
00:40 Oddział dla grubasów 

(5/10) - program 
obyczajowy 

01:10 Zapytaj lekarza 
01:50 Skutki ciąży z wirusem 

Zika - dokument 
02:35 W roli głównej - 

Tomasz Karolak (1/9) - 
talk show 

03:05 W roli głównej - 
Maryla Rodowicz (11/16) 
- talk show 

03:30 Wiem, co jem 4 
(14/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 4 
(8/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(5/16) - magazyn

08:00 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F (4): Werder 
Brema - SC Freiburg

10:05 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F: Bayern 
Monachium - Borussia 
Dortmund

12:10 Magazyn WTA; odc. 
12 (odc. 12) ; Wielka 
Brytania (2017)

13:15 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F (6): 
Borussia 
Moenchengladbach - 
Bayer Leverkusen

15:15 PN - Barca
17:50 PN - Barca
18:45 Piłka nożna - Puchar 

Niemiec: 1/8F: Bayern 
Monachium - Borussia 
Dortmund

20:55 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8 finału - 
Podsumowanie (skróty z 6 
meczów) 

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Darts - Mistrzostwa 

Świata dz. 8

07:00 Kopalnia reportaży; 
reportaż

08:05 Borneo – wyspa małych 
siłaczy; film dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1018; 

telenowela TVP
10:50 Reportaż
11:15 Kapłan z Suchedniowa; 

film dokum.
12:10 Pod Tatrami
12:15 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
12:30 Łódź kreatywna – Agata 

Wojtkiewicz; reportaż
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:50 Wiatr od morza; mag.
14:15 Borneo – wyspa małych 

siłaczy; film dokum.
15:05 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej – Carl Loewe
15:15 Jedź bezpiecznie; odc. 

675; magazyn
15:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Śladami podków

16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Informator
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Sola Scriptura; reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Ślązaków portret własny 

– Wnuk Nazarowa
20:01 Uwaga! Weekend
20:55 POGODA
21:00 A życie toczy się dalej... 

– Jerzy Sewina
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 OPP
23:35 Borneo – wyspa małych 

siłaczy; film dokum.
00:25 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej – Carl Loewe
00:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Śladami podków

01:20 Kapłan z Suchedniowa; 
film dokum.

02:10 Antenowe remanenty
02:25 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
02:45 Borneo – wyspa małych 

siłaczy; film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Reportaż
04:50 Wiatr od morza; mag.
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 1018; 

telenowela TVP
06:20 Reportaż
06:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Śladami podków

06:50 Był taki dzień   21 
grudnia; felieton

06:55 Historia Polski – 
Koniec Europy; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (73) - 
Łódź; cykl reportaży

08:30 Enklawy dzikiej 
przyrody   Namibia; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

09:10 Przygody pana 
Michała; odc. 9/13 - 
Porwanie; serial 
historyczno-przygodowy 
TVP

09:45 Grudzień 70. Interesy 
władzy; film 
dokumentalny

10:50 Wszystkie kolory 
świata - Seszele. odc. 
25/30; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

11:55 Flesz historii; cykl 
reportaży

12:10 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Amii Krajowej; odc. 
13; reportaż

12:35 Nowe Ateny; odc. 67; 
program publicystyczny

13:25 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Obszar 
Warowny Przemyśl

14:00 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
1-2; cykl dokumentalny

15:00 Encyklopedia II wojny 
światowej – Spalić 
Londyn cz. 3; cykl dokum.

15:35 Bizancjum: opowieść 
o trzech miastach; odc. 
2/3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

16:40 Historia Polski – JAN 
XXIII; film dokumentalny

17:45 Czas honoru; odc. 53; 
serial TVP

18:45 Taśmy bezpieki – 
Obchody rocznicy 
wybuchu II WŚ

19:15 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
3-4; cykl dokumentalny

20:15 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Przeszłość z 
przyszłością

20:45 Nieznana historia 
Wielkiej Armady; odc. 
2/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

21:50 Boża podszewka II; 
odc. 15/16; serial TVP

22:55 Spór o historięj – 
Złote lata Gierka?; debata

23:40 Czarny serial – 
Kaskada; cykl dokum.

24:00 Czarny serial - 
Makoszowy; cykl 
dokumentalny

00:35 Ośmiornica; odc. 2/10; 
serial; Włochy (1984)

01:50 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (73) - 
Łódź; cykl reportaży

02:25 Boża podszewka II; 
odc. 15/16; serial TVP

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar CEV; Asseco 
Resovia Rzeszów - 
Perungan Pojat Rovaniemi

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; Jastrzębski 
Węgiel - Spacer’s 
Toulouse VB

11:10 7. strefa; magazyn 
siatkarski

12:40 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; Lokomotiw 
Nowosybirsk - PGE Skra 
Bełchatów

14:50 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - 
Trentino Diatec

16:55 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; Zenit 
Kazań - Berlin Recycling 
Volleys

19:20 Boks; Gala w Atlantic 
City z 1986 roku; waga 
ciężka: Mike Tyson - Mike 
Jameson

19:55 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń; mecz fazy 
grupowej: Grot Budowlani 
Łódź - Dinamo Moskwa

22:30 Boks; Gala w Troy z 
1986 roku; waga ciężka: 
Mike Tyson - Jesse 
Ferguson

23:00 Boks; Gala we 
Frankfurcie nad Menem z 
1966 roku; waga ciężka: 
Muhammad Ali - Karl 
Midenberger

0:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz o 3. miejsce

2:30 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe Mistrzostwa 
Świata - Polska 2017; 
mecz finałowy
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