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Czas – 24 grudnia 2017. Miejsce – 
Anglia. Dane osobowe – częstochowia-
nin, lat 28. Status – emigrant ekono-
miczny. Osiągnięcia – skromne  –  
mały, wynajęty pokój z lichym  ume-
blowaniem. 

Spałem, kiedy z nocnego letargu wy-
rwał mnie dzwonek zegara. Dziesięć ude-
rzeń. Kiedy otworzyłem oczy przeżyłem 
szok, bo niespodziewanie znalazłem się 
w mojej rodzinnej Częstochowie. Nagle, 
gdyż swoją podróż odbyłem z prędkością 
większą niż prędkość światła, poruszałem 
się w czasoprzestrzeni, czyli jednocześnie 
w czasie i przestrzeni. Odległość jaką prze-
byłem wyniosła chyba tysiąc lat świetl-
nych. Znalazłem się w innym świecie.

Mieszkanie, w którym się obudziłem, 
przypominało statek kosmiczny. Dla pew-
ności zerknąłem w kalendarz, była data 
24 grudnia 2080 roku. W mgnieniu oka 
ubrałem się w znaleziony skafander i wy-
biegłem przed dom. Miasto wydawało mi 
się tak niesamowite, że zaniemówiłem. Pa-
trzyłem, jak zaklęty. Ulice nie istniały, 
a pojazdy poruszały się w powietrzu, jak 
jakieś kosmiczne zjawy. Ludzie, jak ja, 
ubrani byli w klimatyzowane skafandry 
i dziwne hełmy na głowach. Był grudzień, 
a temperatura dochodziła do 40 stopni. 
Nic dziwnego, że upalny dzień męczył nie-
ustannym skwarem. Usiadłem na klima-
tyzowanej ławeczce, aby chwilę odpocząć. 
Obok siedział jakiś młody mężczyzna i pa-
trzył na mnie z zadowoloną miną. Poczu-
łem w sobie jakąś dziwną irytację. Grzecz-
nie jednak zapytałem, co tu się dzieje ?. 
Miasto tętniło życiem. Super pociągi, były 
w kształcie przeźroczystych kapsuł zbu-

dowanych z materii stałej. Takie wielkie 
szklane klatki, które mkną bez opamięta-
nia. Podróż do Warszawy zajmuje tylko 
pięć minut. Lotnisko w Rudnikach jest 
jednym z najnowocześniejszych w Euro-
pie. Obsługuje loty do USA i Chin. Geoter-
malny kompleks wodny o wyjątkowych 
zaletach w parku Lisiniec przyciąga miesz-
kańców z najodleglejszych zakątków Pol-
ski, podobnie zresztą jak aquapark przy 
ul. Dekabrystów z najdłuższą i jedną 
z najwyższych zjeżdżalni w Europie. 
Z prędkością światła pędzi się tu wąziut-
kim tunelem w czarną czeluść, w prze-
paść, która nie ma końca.

Nad Wartą usytuowany jest największy 
w tej części kraju port rzeczny. Stąd trans-
portuje się towary nad polskie morze, 
gdzie dalej płyną w świat. Statki napędza-
ne są paliwem jądrowym, więc z ekono-
micznego punku widzenia to bardzo opła-
calny transport. Nad rzeką rozłożyły się 
też bulwary  –  wspaniałe, z szerokimi pla-
żami. W klimatyzowanych kabinach moż-
na schłodzić umęczone upałami ciało. 

Częstochowa to prawdziwa metropolia. 
Dzielnice łączą trzy linie podziemnego 
metra – C-1, C-2, C-3. Największa stacja 
przesiadkowa znajduje się na pl. Biegań-
skiego.

Moja dzielnica, Trzech Wieszczów, jest 
jak z filmów science fiction, przerażająco 
unowocześniona. Kiedyś, przed laty, było 
tu dużo zieleni, stał nieduży żółtawy par-
terowy domek z szyldem „Mięso”. Teraz 
na jego miejscu wzbija się w górę stupię-
trowy dom mieszkalny. W ogóle teren jest 
jakiś dziewiczy, nie ma sklepów, bo zaku-
py dokonywane są przez Internet. Wizyty 
w urzędach należą do rzadkości, 90 pro-
cent spraw załatwia się drogą elektronicz-
ną. Księgarnie czy butiki zastąpiły ka-
wiarnie, które są jedynymi miejscami 
spotkań przyjaciół. Mieszkania, to zazwy-
czaj sypialnie. I wciąż wznosi się te muro-
wane góry o milionach świecących okien. 
Buduje, burzy, zalewa, odkopuje… Na pe-
ronach metra i przystankach kotłuje się 
ludzkie mrowie, z każdym rokiem coraz 
gęstsze. Moje zmysły wibrują jak oszalałe, 
w uszach dudni... 

Zmieniła się nawet przyroda. Wzgórza 
wyrastają pojedynczo, jak małe stożki. 
Między nimi wiją się ścieżki, otoczone 
z obu stron niewielkimi krzewami. Nie-
liczne drzewa, pozbawione wierzchołków, 
przystrzyżone są na kształt wojskowych 
hełmów. 

Nie zmieniła się tylko Jasna Góra. Do-
skonały ciąg powietrznych tuneli łączą-
cych Częstochowę z Europą zapewnił na-
pływ pielgrzymów i turystów odwiedzają-
cych sanktuarium. 

Nagle obudził mnie dźwięk zegara. 
I znów byłem w swoim małym, ciasnym 
pokoiku na angielskiej prowincji. Zegar 
wskazywał datę 24 grudnia 2017 roku. 
Życzę wszystkim podobnie fantastycz-
nych snów. Może również o wielkiej Czę-
stochowie.

Przyszłość zaczyna się teraz

Częstochowa w 2080 roku
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Jubileusz

Przedszkole w Gnaszynie 
skończyło 40 lat!

Miejskie Przedszkole nr 
29 obchodziło  swoje 40-le-
cie. Z tej okazji placówkę 
odwiedzili przedstawiciele 
władz miasta i radni. Nie za-
brakło występów artystycz-
nych i... wspomnień.

Historia przedszkola sięga... 
1952 roku! Jednak dopiero 5 
grudnia 1977 roku Zakład 
Przemysłowo-Lniarski „Wigo-
len” ufundował dzieciom 
z dzielnicy Gnaszyn nowy 
obiekt, do którego najmłodsi 
uczęszczają do dziś. Dyrekcja 
„Wigolenu” zadbała o bardzo 
dobre wyposażenie wszystkich 
sal, a funkcjonalność obiektu 
stwarzała dzieciom rodzin 
włókniarskich znakomite wa-
runki zabawy i nauki. Wiosną 
1978 roku urządzono ogród 
jordanowski, gdzie w pogodne 
dni odbywała się część zajęć 
z dziećmi.   Ówczesna placówka 
przeznaczona było dla dzieci od 
3 do 6 lat, posiadała 4 oddziały 
oraz 8 – osobową kadrę peda-
gogiczną. Z każdej sali pełnej 
kolorowych zabawek można 
wyjść na pełen słońca taras. 
W 1998 roku firma „Wigolen” 
przekazały teren przedszkolny 

z budynkiem na rzecz gminy 
miasta Częstochowa, która 
przejęła pieczę nad placówką. 

Obecnie do przedszkola 
w Gnaszynie uczęszcza setka 
maluchów. Jubileusz 40-le-
cia był dla wszystkich nie-
zwykłą uroczystością. Krzysz-
tof   Matyjaszczyk przekazał 
dyrektor przedszkola Ewie 

Grygiel przygotowany na tę 
okazję grawerton. Po części 
oficjalnej i wystąpieniach 
okolicznościowych zaproszo-
nych gości, dzieci - pod czuj-
nym okiem wychowawczyni - 
prezentowały swoje umiejęt-
ności muzyczne, taneczne 
i recytatorskie.
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Zdrowych, pogodnych, 
wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia! 
Rozwiązania problemów 
komunikacyjnych 
Częstochowy oraz realizacji 
marzeń zakupowych 
w CH Auchan Poczesna.

życzy dyrektor  
Centrum Handlowego Auchan Poczesna  

Jerzy Jagusiak

„Ciemno tej Nocy Betlejemskiej było, 
kiedy się Dziecię Boże narodziło... 
W jakiej pościeli my tę noc przespali, 
Żebyśmy Bożego Syna nie witali...” 

Te słowa kolędy zespołu ,,Skaldowie” 
dobrze oddają niezmienną prawdę 
o wejściu Boga - Człowieka w naszą 
ludzka historię, a jednocześnie nadal 
nie odczytaną do końca ,,tajemnicę 
człowieka”. Pragnę więc przypomnieć, 
że ,,łaska i prawda przyszły na ten 
świat przez Jezusa Chrystusa”.  
Z Nim przyszła łaska miłości nadziei, pokoju, i cywilizacji 
chrześcijańskiej. Życzę na ten Świąteczny czas Bożego Narodzenia, 
jak również na cały Nowy Rok Pański 2018 - światła wewnętrznego, 
które rozproszy każdy mrok i niepokój serca. 

Z pasterskim błogosławieństwem dla wszystkich Dziennikarzy-
Współpracowników Prawdy oraz szanownych Czytelników

Abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski

Wspaniałych  
Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych z bliskimi w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze oraz samych szczęśliwych dni 
i spełnienia marzeń  
w nadchodzącym 2018 roku 

życzy
profesor Norbert Sczygiol

Rektor Politechniki Częstochowskiej

W atmosferze radosnego oczekiwania na 
Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2018 
Rok, prosimy przyjąć nasze najserdeczniejsze 
życzenia pomyślności i wszelkiego dobra. 
Niech te Święta będą dla Państwa czasem 
wyjątkowym, pełnym radosnych przeżyć 
oraz spotkań z Bliskimi, kiedy wigilijny stół 
jednoczy, a rodzinna atmosfera daje poczucie 
ciepła i otuchy.
Oby wszystkie dni w Nowym Roku były 
szczęśliwe, obfitowały w sukcesy osobiste 
i zawodowe oraz spełniające się postanowienia, plany i marzenia.
Dziękując Państwu za owocną współpracę w minionym roku, 
życzymy dalszych twórczych myśli i kreatywnych działań. 

Komendant Miejski Policji w Częstochowie
mł. insp. Dariusz Atłasik

Życzę jeszcze dynamiczniej rozwijającego się 
miasta, które będzie jeszcze wspanialej służyć 
swoim mieszkańcom. Miasta pełnego kultury, 
inwestycji i przede wszystkim z wieloma 
miejscami rekreacji i wypoczynku.
Miasta, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.
My jako cząstka Częstochowy, dołożymy 
wszelkich starań na naszym polu działania. 
Nadal będziemy prężnie rozwijać się dla 
Państwa, aby coraz lepiej spełniać Państwa życzenia zakupowe 
i te dotyczące fajnego spędzania wolnego czasu. Kolejne miłe 
niespodzianki już niebawem.
Życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, 
a w Nowym Roku samych sukcesów.

  Roman Bugajczyk, dyrektor Galerii Jurajskiej

Ile wydamy na święta?

Cenowy zawrót głowy
Przeciętna polska rodzi-

na  na organizację tego-
rocznych świąt wyda 882 
zł – tak przynajmniej wy-
nika z badań firmy dorad-
czej Deloitte. To tylko o 2 
proc. więcej niż wydaliśmy 
rok temu. Najwięcej pienię-
dzy przeznaczymy na pre-
zenty (451 zł) oraz artyku-
ły spożywcze (342 zł).

Wydamy najmniej?
Firma Deloitte już po raz 

dwudziesty przeprowadziła 
badanie świątecznych zwy-
czajów konsumenckich w Pol-
sce i Europie. Tegoroczna 
edycja analizuje dane z dzie-
sięciu krajów Portugalia, 
Hiszpania, Włochy, Grecja, 
Niemcy, Belgia, Polska, Rosja, 
Wielka Brytania i Holandia. 
Badanie zostało przeprowa-
dzone od 2 – 15 października 
wśród ponad 7,3 tys. respon-
dentów w przedziale wieko-
wym od 18 do 65 lat.

Polacy deklarują, że na te-
goroczne wydatki związane 
z Bożym Narodzeniem prze-
znaczą o 2 proc. więcej niż rok 
temu. W 2017 roku suma, 
którą planują wydać na bożo-
narodzeniowe prezenty, je-
dzenie oraz spotkania z  naj-
bliższymi wyniesie średnio 
882 zł. Jednocześnie jest to 
mniej niż deklarowali w  2016 
roku, kiedy zamierzali wydać 
średnio 1  121 zł. –  Spośród 
wszystkich ankietowanych 
krajów Polacy przewidują, że 
wydadzą najmniej. Oprócz 
nas równie oszczędni będą 
Holendrzy, którzy chcą wydać 
średnio niespełna 240 euro. 
Na drugim biegunie znajdują 

się Hiszpanie i Brytyjczycy, 
którzy zadeklarowali, że wy-
dadzą odpowiednio 526 i 550 
euro. W tym porównaniu trze-
ba brać jednak pod uwagę po-
ziom PKB danego kraju, śred-
nie dochody, siłę nabywczą, 
ale też tradycję świąteczną  – 
mówi  Magdalena Jończak, 
Lider Zespołu ds. Sektora 
Dóbr Konsumenckich, Part-
ner w  dziale Konsultingu De-
loitte. Średnia dla wszystkich 
ankietowanych krajów wynio-
sła 368 euro. 

Na co ta kasa?
 W tym roku Polacy dekla-

rują, że na prezenty przezna-
czą więcej niż na jedzenie. 
Pierwsza kategoria pochłonie 
ok. 51 proc. bożonarodzenio-
wego budżetu (451 zł), a dru-
ga około 39 proc. (342 zł). Na 
spotkania towarzyskie pla-
nują natomiast wydać 89 zł.

A skoro mowa o prezentach 
to, co chcielibyśmy zobaczyć 
pod choinką? W tym roku, po-
dobnie zresztą jak w poprzed-
nim, królują kosmetyki i per-
fumy. Na podium znalazły się 
również książki i  słodycze. Co 
ciekawe, wśród mieszkańców 
badanych krajów nastąpiła 
zmiana oczekiwań, jako speł-
nienie marzeń coraz rzadziej 
wskazywane są pieniądze. 

W tym roku gotówka na pierw-
szym miejscu znalazła się tyl-
ko w Belgii, podczas gdy rok 
temu królowała w czterech 
z dziewięciu badanych kra-
jów.

A jakimi prezentami za-
mierzamy obdarować na-
szych najbliższych? Przede 
wszystkim książkami, które 
powróciły na pozycję lidera. 
Tuż za nimi znalazły się ko-
smetyki i perfumy (ubiegło-
roczny zwycięzca) oraz słody-
cze. Książki królują w sze-
ściu z dziesięciu badanych 
krajów. W pierwszej dziesiąt-
ce prezentów, którymi zamie-
rzamy obdarować najbliż-
szych po raz pierwszy znala-
zły się suplementy diety. 
Wśród prezentów kupowa-
nych nastolatkom dominują 
słodycze, gry komputerowe 
oraz książki. Z kolei najmłod-
szym w tym roku najchętniej 
kupimy zabawki kreatywne 
i artystyczne, które z pierw-
szego miejsca zepchnęły do-
tychczasowego lidera, czyli 
klocki. Na drugim miejscu 
znalazły się książki. 

Prezenty Polacy w tym roku 
kupią przede wszystkim 
w tradycyjnych lokalnych 
sklepach. Gdy jednak rozwa-
żamy zakup multimediów, to 
stawiamy na sklepy interne-
towe. Z roku na rok udział e-
commerce w handlu rośnie. 
Nie omija to również zakupów 
robionych z myślą o  Bożym 
Narodzeniu. Analiza Deloitte 
pokazała, że aż 42 proc. bu-
dżetu przeznaczonego na pre-
zenty zostawimy w tym roku 
w sklepach internetowych.
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Napiwki

Też podlegają 
opodatkowaniu

Wspólna akcja

Seniorzy 
bezpieczniejsi

Za nadwykonania

Rekordowa kwota dla szpitali

ALIMENTY – NIE TYLKO OD RODZICÓW DLA DZIECI
Powszechnie wiadomo, że obowiąz-

kiem rodziców jest zapewnienie dziecku 
środków utrzymania do czasu, aż nie bę-
dzie ono w  stanie utrzymywać się samo-
dzielnie. Nie każdy jednak wie, że w  wy-
jątkowych przypadkach, kiedy nie da się 
wyegzekwować należnych na dzieci ali-
mentów od rodziców, można ubiegać się 
o zobowiązanie do ich płacenia dziadków. 
Z  obowiązkiem po stronie dziadków bę-
dziemy mieli do czynienia np. w przypadku 
śmierci rodziców dzieci lub niemożności 
uzyskania alimentów od rodzica.

Alimenty należą się również osobom do-
rosłym, które pozostają w niedostatku. Zo-
bowiązanymi do płacenia alimentów mogą 
być wówczas dorosłe dzieci lub wnuki. 

Obowiązek alimentacyjny dotyczy rów-
nież małżonków względem siebie, a często 
także byłych małżonków np. winnych roz-
padu małżeństwa. 

Alimenty uzyskasz, składając pozew 
do sądu. Właściwym sądem jest sąd 
rejonowy miejsca zamieszkania osoby 
uprawnionej do alimentów albo osoby 
zobowiązanej do ich płacenia. Po złoże-
niu pozwu, sąd wyznaczy rozprawę i do-
kona indywidualnej oceny sprawy.

Miej świadomość, że w przypadku ali-
mentów na dziecko można starać się, 
pomimo braku rozwodu między małżon-
kami. Wystarczy bowiem okoliczność, że 
jedno z rodziców uchyla się od obowiąz-
ku łożenia na utrzymanie dziecka.

Wysokość alimentów zależy od tak 
zwanych usprawiedliwionych potrzeb 
uprawnionego, oraz zarobkowych i  ma-
jątkowych możliwości zobowiązanego 
do ich płacenia. Sąd bierze również pod 
uwagę wiek uprawnionego (np. utrzy-
manie młodszego dziecka kosztuje 
mniej), stan jego zdrowia (np. gdy dziec-

ko jest chore, niepełnosprawne wów-
czas wymaga zwiększonych kosztów), 
stałe wydatki uprawnionego (szcze-
gólnie związane z zapłatą za jedzenie, 
ubranie, leczenie, mieszkanie). 

Po alimenty nie zawsze trzeba iść 
do sądu. Istnieje możliwość zawarcia 
ugody w sprawie o alimenty przed no-
tariuszem. Jeśli strony nie są w stanie 
się porozumieć, wówczas konieczne 
jest wniesienie sprawy do sądu i uzy-
skanie wyroku, który po uzyskaniu 
klauzuli wykonalności będzie upraw-
niał do egzekucji komorniczej. 

Sytuacje życiowe bywają różne, dla-
tego warto pamiętać, że katalog upraw-
nionych do alimentacji i zobowiązanych 
do niej nie ogranicza się tylko do  obo-
wiązku rodziców względem dzieci.

Katarzyna Brodziak-Grzyb
radca prawny

Miliard złotych jeszcze przed 
końcem roku trafi na konta 
szpitali. To pieniądze, które 
pozwolą na sfinansowanie nad-
wykonań, które  powstały w la-
tach 2008 - 2017.  

Środki w wysokości 1 miliarda 
złotych pochodzące z dotacji z bu-
dżetu państwa są przeznaczone 
na  sfinansowanie świadczeń, 
w tym wysokospecjalistycznych, 
udzielonych ponad kwoty zobo-
wiązań wynikających z umów za-
wartych ze świadczeniodawcami 
czyli na tzw. „nadwykonania”.  To 
pierwsza taka sytuacja, która po-
zwala na uregulowania historycz-
nych nadwykonań powstałych 
w ciągu ostatnich blisko 10 lat.    

Pieniądze do wysokości 1 mi-
liarda zł zostały podzielone pomię-
dzy OW według wartości uzgod-
nionych przez  oddziały wojewódz-

kie NFZ ze świadczeniodawcami. 
Pozwolą one na sfinansowanie 
nadwykonań powstałych przed 
rokiem 2017 w leczeniu szpital-
nym, psychiatrii i rehabilitacji 
w oddziałach szpitalnych, świad-
czeniach zdrowotnych odrębnie 
kontraktowanych czy też w pozo-
stałych rodzajach świadczeń.

W przypadku świadczeń udzie-
lonych od stycznia do września bie-
żącego roku ponad kwotę wynika-
jącą z  umowy, dodatkowe pienią-
dze pozwolą na sfinansowanie 
świadczeń w leczeniu szpitalnym 
między innymi: z zakresu anestezjo-
logii i intensywnej terapii, udarów, 
specjalistyki dziecięcej, onkologii, 
świadczeń nielimitowanych, toksy-
kologii i transplantologii.

Zasady finansowania nadwy-
konań były jednolite w całym kra-
ju. Intensywne prace nad uzgod-
nieniami warunków sfinansowa-

nia nadwykonań trwały kilka ty-
godni, zarówno w Centrali jak 
i oddziałach wojewódzkich NFZ. 
Dyrektorzy Oddziałów Funduszu 
zawarli już ugody z blisko 600 pla-
cówkami medycznymi. Najwięcej 
środków trafi do mazowieckich 
placówek (ponad 222 miliony zł), 
do   śląskich (98,5 miliona zł).

W sumie na konta szpitali 
w całej Polsce trafi miliard złotych 
za świadczenia udzielone ponad 
kwoty zobowiązań wynikających 
z umów zawartych ze świadcze-
niodawcami w ciągu ostatnich 10 
lat. Pieniądze do szpitali wpłyną w  
ciągu najbliższych kilku dni, czyli 
jeszcze przed końcem roku.  

Sfinansowanie nadwykonań 
z budżetu jest wydarzeniem bez 
precedensu i jest możliwe dzięki 
współpracy Ministra Rozwoju 
i Finansów, Ministra Zdrowia 
oraz NFZ. mag

Pracujesz w zakładzie fryzjerskim lub 
jesteś kelnerką/kelnerem w kawiarni 
i otrzymujesz napiwki? Zastanawiałeś 
się, czy aby nie łamiesz przepisów i czy 
kiedyś ZUS nie upomni się o zaległe 
składki. Brzmi niewiarygodnie? Nieko-
niecznie. 

Od strony podatkowej sprawa jest oczywi-
sta – napiwki podlegają opodatkowaniu 
i powinny być wykazane w zeznaniach po-
datkowych. W tej sprawie nie ma już nieja-
sności, organy skarbowe wielokrotnie wyja-
śniały sprawę. I nie ma znaczenia, czy napi-
wek przekazywany jest bezpośrednio kon-
kretnej osobie, czy doliczony do rachunku 
trafia do wspólnej kasy, skąd na koniec mie-
siąca dzielony jest na poszczególnych pra-
cowników. Podatek zapłacić trzeba. Jeżeli 
napiwki są w dyspozycji pracodawcy, to na 
nim spoczywa obowiązek naliczenia i odpro-
wadzenia podatku, a jeżeli bezpośrednio tra-
fia w ręce pracownika, to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za rozliczenia z fiskusem. 
Wystarczy w rocznym zeznaniu podatko-
wym wykazać łączną kwotę napiwków i po 
sprawie. W praktyce organy podatkowe nie 

mają zbyt wielkich możliwości udowodnie-
nia i wyegzekwowania podatku od napiw-
ków, ale jeżeli już im się to uda, to wtedy 
trzeba się liczyć z podatkiem nawet w wyso-
kości 75%.

– Jeśli chodzi o odprowadzanie składek od 
napiwków, należy się zastanowić, w jaki spo-
sób napiwki zostały uzyskane – mówi Aldona 
Węgrzynowicz, rzecznik ZUS województwa 
śląskiego. – Jeżeli zostały wypłacone przez 
pracodawcę, wówczas stanowią przychód ze 
stosunku pracy i kwoty te należy doliczyć do 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fun-
dusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych. Jeśli z kolei pracownik otrzymał napi-
wek bezpośrednio od klienta (tak, jak zwykle 
bywa w przypadku kelnerów, fryzjerów) - nie 
należy go wliczać do podstawy wymiaru skła-
dek – wyjaśnia rzecznik. Właściwe do zalicza-
nia przychodu ze stosunku pracy są urzędy 
skarbowe. Dlatego pracodawca, który ma 
wątpliwości, czy uznać świadczenie za wypła-
cone za przychód ze stosunku pracy, powi-
nien  powinien zwrócić się do właściwego 
urzędu skarbowego.

ek

Spadek przestępstw metodami 
„na wnuczka” czy „na policjan-
ta”, większa świadomość seniorów 
i ich bliskich, a także włączenie do 
współpracy na rzecz bezpieczeń-
stwa najstarszych mieszkanek i 
mieszkańców innych instytucji - to 
efekty pierwszej edycji akcji „Bądź 
bezpieczny seniorze”, zainicjowa-
nej przez Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej TBS oraz Komendę Miej-
ską Policji w Częstochowie.

Kampania „Bądź bezpieczny senio-
rze” przyniosła zauważalny spadek 
przestępstw dokonywanych na senio-
rach metodami „na wnuczka” i „na po-
licjanta”. W 2016 roku przypadków ta-
kich oszustw było 37, z czego w 20 
przypadkach doszło do przekazania 
pieniędzy. W tym roku do połowy grud-
nia do przekazania pieniędzy przez 
oszukane osoby doszło w 14 przypad-
kach. -  Cieszymy się, że mamy wspar-
cie innych podmiotów w działaniach 
związanych z zapobieganiem tego typu 
przestępstwom. Wspólnie udało nam 
się dotrzeć do sporej ilości mieszkań-

ców Częstochowy, którzy potencjalnie 
mogliby stać się ofiarą oszustwa. Naj-
ważniejsze jest dla nas poczucie, że to 
co robimy pomaga i przynosi pozytyw-
ne efekty  - mówi mł. insp. Dariusz 
Atłasik, komendant miejski policji.        

Przypomnijmy, że akcja „Bądź bez-
pieczny seniorze” została zainicjowana 
w sierpniu tego roku w Częstochow-
skim Centrum Aktywności Seniorów 
przy ulicy Staszica. W jej ramach po-
wstały spoty radiowe i telewizyjne, w 
zasobach komunalnych pojawiło się 
1000 plakatów autorstwa dzielnicowe-
go Daniela Zycha z ostrzeżeniami i te-
lefonami alarmowymi, pod którymi 
można sprawdzić, czy mamy do czynie-
nia z oszustem. Poza tym  pracownicy 
miejskiej spółki i dzielnicowi z apelami 
o ostrożność dotarli osobiście do 327 
mieszkańców. ZGM TBS zapraszał tak-
że starszych mieszkańców na eduka-
cyjne pogadanki do siedzib sześciu od-
działów eksploatacji.

Już wiadomo, że akcja „Bądź bez-
pieczny seniorze” będzie kontynuowa-
na również w przyszłym roku.       

kg
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Świąteczne menu 
(fakty i mity)

Obiecanki cacanki, a...Każdego roku, przed 
Świętami Bożego Narodzenia, składamy sobie 
takie same obietnice: że będzie skromniej, ta-
niej i zdrowiej. A tymczasem już Wigilia okazu-
je się być prawdziwą bombą kaloryczną, a po-
tem, jak w filmach Alfreda Hitchcocka, nieste-
ty jest jeszcze gorzej.

Ziemniaki nie tuczą!
Wbrew złej opinii ziemniaki nie tuczą. Tuczące są 

sosy do ziemniaków. Ziemniaki są za to rewelacyj-
nym źródłem kwasu chlorogenowego. Tak przynaj-
mniej wykazały badania naukowców ze Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Dodajmy, że chodzi o ten sam kwas, który znajdu-
je się w zielonej kawie, na której punkcie ostatnio 
świat oszalał. Dlaczego kwas chlorogenowy budzi 
aż tak wielkie emocje? Bo ma pomagać zbijać 
tłuszcz w naszym organizmie. Ponadto w ziemnia-
kach jest sporo potasu, który przyczynia się do ob-
niżenia ciśnienia. Ziemniaki to też dla nas główne 
źródło witaminy C. Znajdują się w nich również 
ważne związki dla oczu: beta-karoten (potrzebny do 
rozwoju oczu dzieci) oraz luteina i zeaksantyna 
(składniki barwnika plamki żółtej), które działają 
jak wewnętrzne okulary przeciwsłoneczne.  

Tłuszcz pozwoli schudnąć!
Coraz więcej naukowców twierdzi, że spożycie 

tłuszczu nie powoduje przyrostu masy ciała. Wręcz 
przeciwnie, pozwala nawet zrzucić parę kilogra-
mów. Dlatego tez zamiast eliminować z jadłospisu 
awokado, łososia czy orzeszki lepiej włączyć je do 
diety. Bo zdaniem lekarzy i dietetyków prawdziwym 
czarnym charakterem w przypadku nadwagi nie 
jest tłuszcz, ale cukier i rafinowane węglowodany. 
Organizm wręcz potrzebuje tłuszczu, aby prawidło-
wo funkcjonować. Jest on bowiem budulcem błon 
komórkowych oraz ochronnych tarcz wokół ner-
wów, pomaga wchłonąć witaminy i minerały z je-
dzenia. Kiedy eliminujemy tłuszcz z naszego jadło-
spisu, to najczęściej mamy ochotę do spożycia rafi-
nowanych węglowodanów i cukru, które są – nie-
stety – silnie powiązane z przyrostem masy ciała i 
otyłością. Zdrowe tłuszcze pochodzą z orzechów, 
ryb i oliwy z oliwek. Te niezdrowe to tłuszcze trans 
znajdujące się w przetworzonej żywności, a nasyco-
ne oscylują „gdzieś pomiędzy”. Jedzenie tłuszczu 
nie sprawi, że będziemy grubi, ale że przesadzamy 
z cukrem.

Czas na śledzie
Jeśli chcemy być zdrowi jak ryba, w świetnym na-

stroju i jeszcze bardziej sprytni niż dotychczas jedz-
my śledzie. Unikniemy przy tym nadciśnienia, zawa-
łu serca i udaru. Śledzie zawierają kwasy tłuszczowe 
omega-3, które są niezbędne dla dobrego funkcjono-
wania serca i układu nerwowego. O to, aby w diecie 
nie zabrakło kwasów omega-3 powinny dbać zwłasz-
cza kobiety w ciąży, bo kwasy te mają ogromne zna-
czenie dla prawidłowego rozwoju centralnego ukła-
du nerwowego w życiu płodowym. Są one też waż-
nym budulcem siatkówki. Dodajmy, że śledź ma 
więcej kwasów omega-3 niż łosoś, tuńczyk, pstrąg 
czy dorsz. Ponadto jest źródłem wapnia, fosforu i se-
lenu, magnezu, potasu, jodu, żelaza, witaminy D 
oraz B 12, która jest niezbędna do tworzenia no-
wych, czerwonych krwinek. I jeszcze jedna ważna 
informacja: kwasy omega -3 dają mężczyznom gwa-
rancję prawidłowego powstawania i dojrzewania 
plemników. A zatem panowie – jedzcie śledzie!

Dobre i złe węglowodany
Węglowodany można podzielić na dobre i złe. 

Najzdrowsze to te występujące w naturalnej posta-

ci. Natomiast ich przeciwieństwami są przetworzo-
ne produkty z cukrem i rafinowanymi węglowoda-
nami. Węglowodany w mądrze wymierzonych por-
cjach są najlepsze dla układu trawiennego, pod 
jednym wszakże warunkiem, że są dostarczone w 
nieprzetworzonej żywności. Cukry w formie oczysz-
czonej, uzyskane z roślin bogatych w węglowodany, 
przyczyniają się – niestety – do tycia, gdyż mecha-
nicznie pozbawione zostają błonnika i wielu innych 
składników odżywczych. A ten proces doprowadza 
do powstawania cukrów prostych. Po ich zjedzeniu 
poziom cukru we krwi gwałtownie wzrasta, bo są 
trawione bardzo szybko i w zasadzie natychmiast, 
jako glukoza, dostają się do krwioobiegu. Dieta bo-
gata w te węglowodany prowadzi do otyłości, cu-
krzycy, nadciśnienia, hypoglikemii, chorób serca. 

Przykłady zdrowych węglowodanów:
l kasza jęczmienna z warzywami,
l warzywa z czerwoną fasolą i ziemniakami,
l ziemniaki z piekarnika, cielęcina i warzywa.

Uwaga na cukier!
Większość z nas uwielbia słodycze. Warto jed-

nak zachować umiar, gdyż ponad 4-krotnie prze-
kraczamy normę cukru, która jest bezpieczna dla 
naszego zdrowia. Około 25 gramów (czyli 6 łyże-
czek) to najwłaściwsza dzienna porcja cukru dla 
dorosłego, dziecku powinny wystarczyć 3 łyżeczki 
na dobę. Musimy zdawać sobie jednak sprawę, że 
cukier to nie tylko zwykła sacharoza. Występuje 
on również w innych formach, np. jako syrop glu-
kozowo-fruktozowy dodawany do wielu produk-
tów, fruktoza w owocach, czy laktoza w mleku. To 
sprawia, że nasze życie staje się słodsze, ale zara-
zem niebezpieczne. 

Cukier to puste kalorie, bez soli mineralnych czy 
witamin. W postaci cukrów prostych: glukozy i 
fruktozy łatwo się wchłania, powoduje hiperglike-
mię (wysoki poziom cukru we krwi). Ale to cukrowe 
uderzenie trwa tylko chwilę, jak szybko wzrasta, 
jeszcze szybciej spada. Wtedy pogarsza się nam sa-
mopoczucie. Cukier ułatwia wytwarzanie w mózgu 
serotoniny, która sprawia, że czujemy zadowolenie. 
Pojawia się nadpobudliwość, która jednak szybko 
przechodzi w apatię. Takie uderzenie cukru powo-
duje huśtawkę nastrojów. Jest przyczyną otyłości, 
bowiem nadmiar cukru wątroba zamienia na 
tłuszcz, który nasz organizm magazynuje w postaci 
tkanki tłuszczowej.

Cukier sprzyja cukrzycy, szkodzi sercu (podnosi 
poziom cholesterolu i trójglicerydów, które są za-
bójcze dla układu krwionośnego ). Jego nadmiar 
ogranicza przyswajanie witamin i soli mineralnych, 
powoduje próchnicę i uszkadza kości. Właściwy po-
ziom glukozy zapewni nam dieta bogata w inne źró-
dła węglowodanów. Jeśli jednak trudno nam się 
obyć bez odrobiny słodyczy to zawsze można się-
gnąć po zdrowsze zamienniki cukru np. syrop klo-
nowy czy miód. 

Czy jest jakiś sposób na przejedzenie? W róż-
nych wiekach różnie sobie z tym radzono. W sta-
rożytności biesiadnicy w trakcie uczty drażnili so-
bie gardła piórkami. W ten – dość oryginalny -  
sposób chcieli sprowokować wymioty, aby ulżyć 
przemęczonemu żołądkowi i jednocześnie zrobić 
miejsce na dalsze przysmaki. Chrześcijanie zale-
cali ścisły post, aby potem w święta móc sobie po-
folgować i oddać rozkoszy biesiadowania. Z dzi-
siejszego punktu widzenia żadna z tych metod nie 
jest wskazana, bo może spowodować dolegliwości 
żołądkowe, których finałem będzie wizyta u leka-
rza gastrologa.
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Radosnych  i  spokojnych, 
pełnych  ciepła  i  nadziei 
świąt  Bożego  Narodzenia, 
wszelkiej  pomyślności, 
osiągnięcia  sukcesów,  cierpliwości 
i  wytrwałości  w  realizacji  planów 
oraz  dalszej  owocnej  współpracy 
W  nadchodzącym  roku

życzy  Robert  Kalinowski 
prezes Częstochowskiego  

Przedsiębiorstwa  Komunalnego

Wypełnionych radością i miłością  
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych.
Niech spełnią się marzenia i nadzieje,
które grudniowe Święta ze sobą niosą,
a nadchodzący 2018 Rok 
wypełni tylko dobra muzyka
 życzy

 Ireneusz Kozera
dyrektor Filharmonii Częstochowskiej  

im. Bronisława Hubermana

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia oraz zbliżającego się 

Nowego Roku pragnę złożyć serdeczne 
życzenia mieszkańcom Częstochowy: 

zdrowia, szczęścia, wszelkiej 
pomyślności i wielu sukcesów zarówno w 

życiu zawodowym jak i prywatnym.
Niech te świąteczne dni upłyną Państwu 
w miłej, rodzinnej atmosferze, a Nowy 
Rok przyniesie wyłącznie miłe chwile.

Wojciech Konieczny, 
dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego 

w Częstochowie

Mieszkańcom Częstochowy życzymy 
przede wszystkim, żeby nie odczuli 
żadnych zawirowań związanych z 
nową ustawą o prawie wodnym. Mamy 
nadzieję, że to będzie kolejny rok bez 
podwyżek opłat. Życzyłbym też, żeby 
częstochowianie nie odczuli braku wody, 
żeby wszelkie awarie nas omijały. I 
tak tradycyjnie życzę również spokoju 
w życiu osobistym, zdrowia, żeby się 
spełniły wszystkie plany i zamierzenia.

Andrzej  Babczyński – prezes zarządu 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

Okręgu Częstochowskiego

Kochani mieszkańcy 
Częstochowy, szanowni 
Czytelnicy naszej gazety, 
nie chcę się utożsamiać 
z całym społeczeństwem 
naszego miasta, ale w 
imieniu redakcji i własnym 
przekazuję najserdeczniejsze 
życzenia w dniach świąt 
Bożego Narodzenia. I tu 
pozwolę sobie wyszczególnić – 
zdrowia przede wszystkim, wszelkiej pomyślności, spełnienia 
marzeń, a nawet zachcianek i miłych, radosnych chwil w tych 
wielce uroczystych dniach. Nowy Rok 2018 niech pozwoli 
zrealizować wszystkie zamierzenia i przyniesie zadowolenie 
oraz szczęście osobiste. A nasze miasto niech się dalej rozwija 
i to, co się będzie w nim działo, niech da satysfakcję wszystkim 
częstochowianom. 

Zbisław Janikowski

Życzę sobie, by święta były piękne, radosne, niosące nadzieję i wiarę  
na lepszy czas, w którym zrealizują się wszystkie,  

nawet najambitniejsze, plany.
W zbliżającym się 2018 roku mieszkańcom Częstochowy i całego regionu 

życzę dynamicznego rozwoju!  
Byśmy wspólnie tworzyli przyjazną i otwartą przestrzeń, w której warto 

się uczyć, studiować, żyć, odpoczywać... Miejsce, do którego zawsze 
wraca się w poczuciu, że tu jest nasz dom.

Rektor Akademii im. J. Długosza w Częstochowie
dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD



W sklepach internetowych

„Zabawy” marżą

Wesołych Świąt

Serdeczne życzenia niech Anioł przywieje z nieba, 
podaruje ogrom nadziei i kolędę zaśpiewa.

Bożego Narodzenia czas piękny nadszedł,   
wszystko się rodzi na nowo,  
więc w blasku  tych radosnych świąt,  
życzymy Państwu  by w domach  
zagościło dobro. 

Niech Gwiazdka Betlejemska zabłyśnie   
i marzenia spełni wszystkie. 

Niech spełni się to, co najlepsze:  
zdrowia,  szczęścia i miłości! 

Zarząd i pracownicy 
Kasy Stefczyka

Placówki w Częstochowie
al. Najświętszej Marii Panny 24
tel. 34 374 06 80
kom. 691 913 950
al. 11 listopada 5 (dzielnica Raków)
tel. 34 366 16 15
kom. 695 450 559
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Różnice w cenach książek, 
zabawek oraz kosmetyków 
i perfum w okresie przedświą-
tecznym sięgają ponad 100 
procent! 

Eksperci firmy Deloitte prze-
prowadzili kolejną edycję „Świą-
tecznego barometru cenowego”. 
Analiza ofert 800 sklepów inter-
netowych – 156 produktów prze-
prowadzona we współpracy z fir-
mą Dealavo pokazuje, że w gorą-
cym okresie ostatnich tygodni 
(24 listopada – 12 grudnia) wzra-
stały ceny zestawów VR, drobne-
go AGD oraz nieznacznie kosme-
tyków i perfum, które znajdują 
się na szczycie prezentowych 
list. Z kolei, podobnie jak w ubie-
głym roku, taniały m.in. telewi-
zory oraz konsole.

Wysoko w porównywarkach
Eksperci Deloitte przeanalizo-

wali łącznie około 4 tys. cen pro-
duktów, które najczęściej wybie-
ramy na prezenty dla najbliż-
szych. 12 grudnia cena 53,3 
proc. z nich w porównaniu do 
Black Friday (24 listopada) nie 
zmieniła się. Z kolei w przypad-
ku jednej czwartej (25,8 proc.) 
analizowanych cen zanotowano 
wzrost, a w przypadku 20,9 
proc. spadek. I tak na przykład 
w przypadku siedmiu na dzie-
sięć zestawów VR cena wzrosła. 
Ciekawy był przypadek okula-
rów LG 360 VR, których cena 12 
grudnia w jednym ze sklepów 
wynosiła 99 zł, a w innym aż  
1680,18 zł.

W przypadku drobnego AGD 
porównanie tegorocznych cen 
24 listopada do 12 grudnia po-
kazuje, że cena dziewięciu z  je-
denastu analizowanych produk-
tów wzrosła, ale podwyżki wy-
niosły maksymalnie 5,4 proc. W  
przypadku kosmetyków i per-
fum ceny są bardzo stabilne 
i nie ulegają większym wahnię-
ciom. A co z  grami komputero-
wymi? Jeden z najbardziej prze-
cenionych produktów w czasie 
Black Friday, czyli gra Titalfall 2 
(PC) podrożała średnio o 45,2 
proc. Z kolei ceny takich gier jak 
Wolfenstein II: The New Co-
lossus (PC), Dishonored 2 (PS 4) 
czy Star Wars: Battlefront II (PC) 
mocno spadły. W przypadku 
konsol dziewięć na dwanaście 
produktów miało obniżone ceny. 
Podobnie było w przypadku tele-
wizorów (osiem na dwanaście). 
W kategorii smartfonów ceny 
pięciu produktów wzrosły, 
a siedmiu spadły.  

Jak pokazuje badanie Deloitte 
Polacy chcą podarować najbliż-
szym przede wszystkim książki, 
perfumy i  kosmetyki, a dzieciom 
zabawki. Tymczasem w tych ka-
tegoriach w analizowanym okre-
sie zdarzały się różnice w cenach 
sięgające ponad 100 proc. Doty-
czyło to 33 ze 156 analizowa-
nych produktów, w tym sześciu 
z dziesięciu tytułów książek, pię-
ciu z dwunastu typów zabawek 
oraz czterech z dziesięciu pro-
duktów w kategorii perfumy 
i kosmetyki.
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Projekt nowelizacji Kodeksu karnego

Za gwałt nawet dożywocie
25 lat pozbawienia wolno-

ści za gwałt na dziecku lub 
popełniony ze szczególnym 
okrucieństwem przewiduje 
projekt nowelizacji Kodeksu 
karnego, który został przy-
jęty przez Radę Ministrów. 
W myśl nowych przepisów 
kary za przestępstwa na tle 
seksualnym mają zostać za-
ostrzone, a ochrona ofiar 
gwałtów zwiększona. 

Sankcja za okrucieństwo
Projekt nowelizacji Kodeksu 

karnego zaostrza karę za gwałt 
popełniony ze szczególnym 
okrucieństwem. Obecna sank-
cja za taki czyn to 5 do 15 lat 
więzienia. Według proponowanej zmiany 
sąd będzie mógł zastosować w takim 
przypadku również karę 25 lat pozbawie-
nia wolności. Dodatkowo obecne brzmie-
nie tego przepisu zostało uzupełnione 
o spowodowanie ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu ofiary, za co również grozić 
będzie taka sama podwyższona kara 
(obecnie od 3 do 15 lat więzienia).

Większe bezpieczeństwo
Zgwałcona osoba nie będzie już bać 

się, że gwałciciel, po wyjściu z więzienia, 
znów znajdzie się w jej otoczeniu i będzie 
ją prześladować. Nowa regulacja przewi-
duje, że sąd – na wniosek ofiary gwałtu – 
będzie musiał zastosować wobec skaza-
nego dodatkowy środek karny w postaci 
zakazu kontaktowania się z pokrzywdzo-
nym, zbliżania się do niego lub nakazu 
okresowego opuszczenia lokalu zajmo-
wanego wspólnie z pokrzywdzonym. 
Sprawca może zostać zobowiązany do 
systematycznego zgłaszania się na poli-
cję, a zakaz zbliżania się mógłby być kon-
trolowany w systemie dozoru elektro-
nicznego. Dziś taka sankcja stosowana 
jest przez sąd obligatoryjnie jedynie 
w przypadku gwałtów popełnionych na 
małoletnich. Po zmianach sąd nadal bę-
dzie miał możliwość orzeczenia zakazu 
kontaktowania, zbliżania się lub nakazu 
okresowego opuszczenia lokalu, również 
jeśli ofiara o to nie wystąpi.

Zbrodnia na dziecku
Gwałt popełniony na najbardziej bez-

bronnej ofierze, jaką jest dziecko, będzie 
zbrodnią podlegającą karze od 5 (dziś od 
3) do 15 lat więzienia albo nawet 25 lat 
więzienia. Przy dodatkowo obciążających 
okolicznościach, jak szczególne okru-
cieństwo, recydywa, czy doprowadzenie 

do śmierci, kara będzie odpowiednio 
zwiększona, aż do dożywocia. Wobec 
sprawcy, który zgwałci i zabije dziecko, 
sąd, wymierzając karę dożywotniego po-
zbawienia wolności, będzie mógł wyłą-
czyć w ogóle możliwość uzyskania przez 
skazanego warunkowego zwolnienia 
z więzienia.

Nowe kategorie przestępstw
Szczególnym przypadkiem, po raz 

pierwszy wyodrębnionym w Kodeksie 
karnym, będzie gwałt popełniony na ko-
biecie ciężarnej. Jeżeli sprawca wiedział 
lub z łatwością mógł się dowiedzieć, że je-
go ofiara jest w ciąży, pójdzie do więzie-
nia na czas od 3 do 15 lat. Ten sam wy-
miar kary grozić będzie gwałcicielowi, 
który posłużył się bronią palną, niebez-
piecznym przedmiotem (np. nożem), 
środkiem obezwładniającym (np. „piguł-
ką gwałtu”), albo działał w inny sposób 
bezpośrednio zagrażający życiu ofiary. 
Karze więzienia od 3 do 15 lat podlegać 
będą również sprawcy, którzy nagrywają 
przebieg gwałtu (obraz lub dźwięk). 
Obecnie zgwałcenia popełnione przy tego 
rodzaju okolicznościach nie są traktowa-
ne jak zbrodnia, lecz kwalifikowane jako 
czyny zagrożone podstawowym wymia-
rem kary za gwałt, czyli od 2 do 12 lat 
więzienia.

Przeciw recydywistom
Zwyrodnialcy, którzy po skazaniu po-

nownie dopuszczają się gwałtów, muszą 
liczyć się ze zwielokrotnioną karą. Pro-
jekt zdecydowanie zaostrza sankcję dla 
gwałcicieli-recydywistów. Wymierzona 
wobec nich kara wzrośnie praktycznie 
dwukrotnie - będzie musiała być wymie-
rzona w granicach nie niższych od po-
dwójnej wysokości dolnego zagrożenia za 
dany czyn do najwyższego zagrożenia 

zwiększonego o połowę, nie 
wyłączając zbrodni. Jeśli więc 
na przykład gwałciciel popełni 
przestępstwo, za które grozi od 
2 do 12 lat więzienia, to w re-
cydywie dostanie wyrok od 4 
do 18 lat więzienia. Według 
obecnych przepisów – od 2 do 
18 lat, co w praktyce często 
oznacza taką samą karę jak za 
pierwszy gwałt.

Bezwzględne dożywocie
Kara dożywotniego więzie-

nia dla najbardziej zaburzo-
nych i niebezpiecznych spraw-
ców nie może być jedynie 
sankcją na papierze, bo spraw-
cy wychodzą na przedtermino-

we zwolnienia. Projekt wprowadza realne 
dożywocie dla zwyrodnialców, którzy na 
skutek gwałtu doprowadzili do śmierci 
dziecka. Sąd będzie uprawniony do orze-
czenia, że w żadnym wypadku nie będą 
oni mogli skorzystać z warunkowego 
zwolnienia z więzienia.

25 lat za udręczenie
Gwałt nie zawsze wiąże się ze stosun-

kiem seksualnym. Niektórzy sprawcy 
czerpią bestialską satysfakcję poprzez 
torturowanie uwięzionej przez siebie 
ofiary. Dziś grozi za to kara od 3 do 15 lat 
więzienia. Projekt zwiększa zarówno dol-
ną, jak górną jej granicę. Za bezprawne 
pozbawienie wolności, które łączy się ze 
szczególnym udręczeniem sąd będzie 
mógł posłać sprawcę do więzienia na 5 
do 15 lat, a w najcięższych przypadkach 
nawet na 25 lat.

Zbrodnia zdefiniowana
W nowej regulacji uwzględniono prze-

stępstwo, które do tej pory nie było od-
rębnym czynem ujętym precyzyjnie 
w Kodeksie karnym. Chodzi o sytuację, 
kiedy sprawca dokonuje gwałtu i dopro-
wadza w wyniku tego do śmierci ofiary. 
Przestępstwo to – w myśl projektu – bę-
dzie zbrodnią zagrożoną pozbawieniem 
wolności w wymiarze od 8 do 15 lat, ka-
rą 25 lat więzienia lub dożywociem. 
Obecnie tego rodzaju gwałty sądzone są 
na podstawie kilku różnych przepisów 
Kodeksu karnego, które opisują czyny 
w sposób ogólny, nie zawsze oddając rze-
czywisty stopień szkodliwości społecznej 
tego czynu, co utrudnia wymierzenie 
sprawcom odpowiedniej kary.

Projekt zmian w Kodeksie karnym zo-
stanie teraz   skierowany do Sejmu.
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Spowodował wypadek

Po pijaku 
wsiadł za 

kierownicę
Promil alkoholu w organizmie miał 

40-latek, który doprowadził do wypadku. 
Mężczyzna po pijaku siadł za kierownicę 
seicento i zderzył się czołowo z audi. 
Z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło we wtorek (19.12.) 
około godziny 19.30 w Bliżycach. Kierujący 
fiatem seicento 40-latek z powiatu zawier-
ciańskiego jechał w kierunku Tomiszowic. 
W pewnym momencie zjechał na przeciwle-
gły pas ruchu i zderzył się z prawidłowo ja-
dącym audi. Jak się okazało, kierowca fiata 
był  pijany. Badanie wykazało promil alko-
holu w organizmie. Nieodpowiedzialny męż-
czyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala. 
Dokładne okoliczności tego zdarzenia wyja-
śniają myszkowscy policjanci. 

kg

Krzyże pamiątkowe

Strażnicy 
odznaczeni
Trzech częstochowskich strażników 

miejskich otrzymało Krzyże Pamiątko-
we nadane przez Zarząd Główny Związku 
Kombatantów RP i byłych Więźniów Po-
litycznych.

Krzyże wraz z medalami odebrali: komen-
dant częstochowskiej Straży Miejskiej Artur 
Hołubiczko, naczelnik Oddziału Ochrony 
Porządku Publicznego Artur Wojciechowski 
oraz inspektor Dariusz Sil. – Zostały one 
wręczone za udział częstochowskiej straży 
miejskiej w uroczystościach wojskowych 
i patriotycznych na terenie naszego miasta 
– mówi Artur Kucharski, rzecznik straży 
miejskiej. 

Strażnicy otrzymali też dyplomy, na któ-
rych można przeczytać: „Za prowadzoną 
z motywacji patriotycznych działalność słu-
żącą upowszechnianiu chwalebnych czy-
nów obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny oraz 
upamiętnianiu historycznego zwycięstwa 
odniesionego w II Wojnie Światowej nad nie-
mieckim najeźdźcą nadano honorowo Kom-
batancki Krzyż Pamiątkowy – Zwycięzcom”.

Uroczystość odbyła się w siedzibie straży 
miejskiej podczas przedświątecznego spo-
tkania wigilijnego. 
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Wierzyć czy nie

Jaka wigilia taki cały rok
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Policyjny Klub Honorowych 
Dawców Krwi PCK przy KMP 
w Częstochowie był współor-
ganizatorem akcji ,,Nasza 
Krew - Nasza Ojczyzna”. 
Trwająca blisko dwa miesiące 
inicjatywa objęła swoim zasię-
giem cały teren powiatu czę-
stochowskiego. 

– Trwająca od 23 październi-
ka do 15 grudnia akcja ma na 
celu między innymi propagowa-
nie w niesieniu pomocy poprzez 
łagodzenie deficytu krwi w ban-
kach krwi  i placówkach służby 
zdrowia oraz wzmocnienie pozy-
tywnego wizerunku funkcjona-
riuszy publicznych – podkreśla 
st. sierż. Kamil Sowiński, prezes 
policyjnego klubu honorowych 
dawców krwi. - Dodatkowo w 
tym roku nasz klub przy okazji 
udziału w akcji, zorganizował 
zbiórkę czekolad oraz produktów 
dla potrzebujących dzieciaków. 
Przy okazji przekazania upomin-
ków na pewno odbędzie się rów-
nież prelekcja prewencyjna wraz 
ze specjalnym pokazem zorgani-
zowanym przez funkcjonariuszy 
Wydziału Prewencji KMP w Czę-
stochowie – zaznacza  st. sierż. 
Kamil Sowiński.

Warto zaznaczyć, że klubowi-
cze nie tylko dzielnie oddają 
krew dla osób potrzebujących, 
ale często biorą udział w innych 
akcjach charytatywnych. - 
Ostatnio nasza klubowiczka Mo-
nika Zając- Sowińska oddała 
swoje piękne długie włosy dla 
fundacji Rak’n’Roll, które zosta-
ną wykorzystane na peruki  dla 
osób chorujących na raka. Wielu 
z naszych klubowiczów uczest-
niczyło w akcji #TakDlaMisi, 
która ma na celu zebranie ma-

skotek i pieniędzy dla potrzebu-
jących dzieci. Poza tym startuje-
my w zwodach sportowych, pod-
czas których staram się propa-
gować nie tylko zdrowy styl ży-
cia, ale również nasze idee. To 
tylko kilka z naszych inicjatyw – 
wylicza  st. sierż. Kamil Sowiń-
ski.

Więcej o działalności klubu 
można dowiedzieć się z profilu 
HDK PCK KMP Częstochowa na 
Facebooku.
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Przesądy propagują myśle-
nie magiczne, a więc nijak 
mają się do chrześcijaństwa. 
Mimo to od kilkudziesięciu, 
a w niektórych przypadkach 
kilkuset, lat funkcjonują wie-
rzenia wigilijne przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. 
Przesądom można wierzyć lub 
nie, ale co tu dużo mówić nie 
wypada ich nie znać. Najlepiej 
traktować je ze sporym przy-
mrużeniem oka pamiętając 
jednocześnie, że szczęściu 
warto czasem pomóc...

Przesądy to nic innego, jak 
wiara w tajemnicze, nadprzyro-
dzone związki między zjawiska-
mi, w fatalną moc słów, rzeczy 
i znaków oraz praktyki wynika-
jące z tej wiary. Zasadniczo 
wszystko  sprowadza się do prze-
konania, że niektóre wydarzenia 
mają na nas sprowadzić nie-
szczęście, a inne szczęście. Prze-
sąd więc u swych podstaw sprze-
ciwia się chrześcijaństwu – bo 
przyjmowanie ich oznacza, że 
ktoś inny niż Bóg determinuje 

nasze życie. Istnienie przesądów 
dotyczących Bożego Narodzenia 
wydaje się więc mocno nieuza-
sadnione. Jednak funkcjonują 
one – i to z powodzeniem – od 
lat. Niektóre przesądy są bar-
dziej dziwaczne, inne mniej. Nie 
wypada ich jednak nie znać.
u W wigilię cały dzień - od same-
go rana musimy być uśmiech-
nięci i życzliwi dla innych. Dzięki 
temu zarówno nasz uśmiech, jak 
i dobre stosunki z rodziną nie 
znikną przez cały kolejny rok.
u Musimy też ograniczyć stres. 
W Wigilię nie należy krzyczeć, 
złościć się ani płakać. Jeśli nie 
będziemy przestrzegać tego zale-
cenia, w następnym roku bę-
dziemy ciągle zdenerwowani 
i nieszczęśliwi.
u Aby następny rok był dobry, 
należy wstać skoro świt, a jeśli 
w ciągu dnia dopadnie nas zmę-
czenie, pod żadnym pozorem nie 
można choć na chwilę położyć się 
do łóżka - taki odpoczynek „ścią-
ga” choroby i niepowodzenia.
u Rano należy potrzeć sobie zę-
by czosnkiem, gdyż to sprawi, że 

przez cały rok nie będą bolały. 
u Biorąc poranną kąpiel lub 
prysznic, powinno się mieć przy 
sobie (najlepiej wrzucone do wo-
dy) monety, które wcześniej 
otrzymało się od głowy rodziny. 
To zapewnia zasobność portfela 
w nadchodzącym roku. 
u Nie szyjmy, nie naprawiajmy 
niczego/ Zajmowanie się takimi 
sprawami 24 grudnia to zwia-
stun tego, że cały rok będziemy 
coś „poprawiać”. 
u Jeśli nie chce się spędzić ko-
lejnego roku, siedząc w domu 
(będąc z przyczyn niezależnych 
od siebie „uziemionym”), 24 
grudnia trzeba koniecznie wyjść 
na zewnątrz. Najlepiej wyrzucić 
śmieci, bo trzymanie ich w do-
mu w noc z 24 na 25 grudnia to 
niedobra wróżba. 
u Przygotowując wigilijny stół 
należy zadbać o to, by był udeko-
rowany na czerwono i złoto. Ko-
lory te oznaczają bogactwo 
i szczęście. 
u Pod talerz wigilijny należy 
wsunąć monetę. Zagwarantuje 
ona pomyślność finansową. 

u Aby pieniądze się nas lepiej 
trzymały, powinniśmy schować 
ususzoną łuskę z wigilijnego 
karpia do portfela i trzymać ją 
przez cały rok. 
u Podczas wigilijnej kolacji na-
leży próbować wszystkich po-
traw – dzięki temu w następ-
nym roku niczego nam nie za-
braknie. 
u Oprócz tradycyjnych potraw 
przy wigilijnym stole warto zjeść 
jabłko (bo zapobiegnie bólowi 
gardła) i orzecha (środek prze-
ciw bólowi zęba).  
u Nie należy w dzień wigilijny 
nikomu nic pożyczać. Jeśli tak 
się stanie, osoba której wy-
świadczymy tę przysługę będzie 
cierpiała przez cały rok niedo-

statek, a poza tym nam grozi to 
utratą majątku!
u Przed Wigilią trzeba uregulo-
wać wszystkie długi, aby portfel 
w nadchodzącym roku nie świe-
cił pustkami. 
u Z Wigilią i świętami Bożego 
Narodzenia wiąże się najwięcej 
przepowiedni pogodowych. 
Deszcz 24 grudnia zwiastować 
ma nadejście wyjątkowo mroź-
nej zimy. Gdyby jednak w „dzień 
Adama i Ewy mróz i pięknie, zi-
ma wcześnie pęknie”.
u I na zakończenie... jaki dzień 
Wigilii, taki cały rok - warto 
o tym pamiętać i spędzić ten 
dzień tak, jak rzeczywiście chcie-
libyśmy przeżyć kolejny rok.

kg   

Policja

Blisko dwumiesięczna zbiórka krwi



Wirtualne kartki świąteczne

...śniegu po nerki, wesołej pasterki...
Do niedawna składanie 

świątecznych życzeń odbywa-
ło się za pomocą telefonicz-
nych łączy lub w tradycyjnej 
formie przez wysyłanie oko-
licznościowych kartek. Dziś 
wiele osób stawia na nowocze-
sność i wysyła kartki elektro-
niczne lub krótkie wiadomo-
ści tekstowe czy dźwiękowe. 

Trochę historii
Kartki, zwane również pocz-

tówkami przeszły nie małą ewo-
lucję w swej ponad stuletniej hi-
storii. Pierwsze pocztówki wysta-
wiono na sprzedaż 1 maja 1893 
roku w Chicago. Aż do roku 
1907, rewers kartki zarezerwo-
wany był wyłącznie na adres 
nadawcy, wszelkie informacje lub 
życzenia należało umieszczać na 
stronie z obrazkiem. Początkowo 
„produkcją” i sprzedażą kartek 
zajmowały się prywatne drukar-
nie. Na stronie ilustracyjnej pocz-
tówki znajdowały się obrazki, 
a z biegiem czasu czarno-białe fo-
tografie. Przełom nastąpił 
w 1907, kiedy to wprowadzono 
kartki z podzielną stroną, lewa 
przeznaczony była na treść, 
a prawa na adres. Początkowo, 
quasimonopol na drukowanie 
kartek mieli Niemcy, sytuację 
zmieniła Pierwsza Wojna Świato-
wa. Wówczas proces ten prze-
niósł się do Stanów Zjednoczo-
nych i Wielkiej Brytanii. W okre-
sie międzywojnia, niewątpliwym 
potentatem kartkowym były Sta-
ny Zjednoczone. Celem ograni-

czenia kosztów produkcji, przez 
zmniejszenie użycia atramentu 
wprowadzono niezbyt udany za-
bieg estetyczny — białą ramkę. 
Kolejny przełom nastąpił w okre-
sie Drugiej Wojny Światowej. 
Dzięki nowym technikom, rozpo-
częto drukowanie wielobarwnych 
kartek, uwieczniając na nich nie-
jednokrotnie ważne wydarzenia 
historyczne. Po roku 1945 pomy-
słowość producentów pocztówek 
przeszła najśmielsze oczekiwania 
konsumentów. Pojawiły się kart-
ki chromowe, następnie fotochro-
mowe, w latach 60. niebywałą 
popularność zdobyły nieregular-
ne krawędzie, a przełom lat 70. 
i 80. był niewątpliwie erą kart 
trójwymiarowych. W latach 90. 
kartki przestały być jedynie 
obiektem wizualnym, lecz za 
sprawą irytujących czasem pozy-
tywkowych melodyjek przełamały 
„barierę dźwięku”. Dziś do wybo-
ru mamy całe mnóstwo wzorów 
i rodzajów o najróżniejszych 
kształtach i rozmiarach.

Nowoczesność przede 
wszystkim

Obecnie wielu z nas sięga po 
bardziej nowoczesne rozwiązania 
i decyduje się skorzystać z dobro-
dziejstwa Internetu. Kartki wirtu-
alne sprawdzają się przy tej oka-
zji doskonale. Ich niebywałym 
atutem jest fakt, iż ich wysłanie 
nic nas nie kosztuje. Wybór do-
stępnych cyberkartek może przy-
prawić nas o zawrót głowy. Ani-
mowane, grające, gadające, śpie-

wające, z mikołajami, aniołkami, 
choinkami, bombkami... dosłow-
nie wszystko, czego dusza zapra-
gnie. Ci, którzy wraz ze świątecz-
nymi życzeniami chcą przekazać 
swemu odbiorcy odrobinę dobre-
go humoru, znajdą w zasobach 
sieci liczne propozycje, które roz-
chmurzą nawet największego po-
nuraka. Niektóre kartki mają na-
wet podteksty polityczne. Tym, 
którzy nie mogą się na nic zdecy-

dować, portale oferują opcję za-
projektowania własnej kartki. 
Wielokrotnie e-kartki przewyż-
szają finezją i polotem swych 
analogowych odpowiedników, 
jednak my mimo wszystko pozo-
stajemy tradycjonalistami i przy 
rozmaitych okazjach zachęcamy 
do wysłania bliskim prawdziwej 
kartki. Na pewno będzie ona dla 
nich przyjemną niespodzianką. 
 kg
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Ludowy obyczaj

Nie zapomnij o jemiole!
Jak zapewnić sobie pomyśl-

ność w nadchodzącym nowym 
roku i ustrzec się niepowo-
dzeń? Powieś w domu jemiołę. 
Musisz jednak zaopatrzyć się 
w trzy pęczki.

Jemioła – wiecznie zielona 
roślina – chociaż uważana jest 
za pasożyta to za bardzo drze-
wom nie szkodzi. Owszem po-
biera z nich znikomą ilość wody 
i soli mineralnych, ale tylko drze-
wa obficie nią porośnięte i do-
datkowo osłabione, mogą umie-
rać z jej powodu.

Jemioła zyskuje pełnię roz-
woju w czasie przesilenia zimo-
wego, gdy natura drzemie pod 
śniegiem. Dlatego, zgodnie z lu-
dową tradycją zasługuje na 
cześć iście boską i jest rośliną 
zupełnie wyjątkową. 

Zwyczaj wieszania jej naro-
dził się w krajach nordyckich. 
Miała ona promieniować na ca-
ły dom zgodą, miłością i szczę-
ściem odpędzając uroki i demo-
ny. Dla magów i kapłanów była 
natomiast świętym zielem i po-
tężnym talizmanem. Uchodziła 
za symbol płodności, nieśmier-
telności, odrodzenia i mądrości. 
Nasi przodkowie dbali o to, by 
w wigilijną noc nie zabrakło jej 
w żadnym domu. Tradycja ta 
w wielu domach praktykowana 
jest do dzisiaj.

Aby jej magiczne właściwości 
się sprawdziły koniecznie potrze-

bujemy trzech pęczków. 
Wszystkie należy zawiesić w Wi-
gilię zanim na niebie zabłyśnie 
pierwsza gwiazdka. Pierwszy 
pęczek należy umieścić nad sto-
łem. Ma on czuwać nad wigilijny-
mi gośćmi. Przyniesie szczęście, 
dostatek, sprawi, że nikomu ni-
czego nie będzie brakować. Skła-
dane pod nim życzenia – jeśli są 
szczere – nabierają właściwości 
magicznych zaklęć, muszą się 
więc spełnić. Drugi pęczek po-
winien znaleźć się nad drzwiami. 
Jemioła bowiem chroni dom 
przed złymi mocami. Nie pozwoli 
wejść nieproszonym gościom, na 
przykład złodziejom. Nie wpuści 
także nieżyczliwych ludzi, którzy 
zawistnymi spojrzeniami mogli-
by ściągnąć na nas pecha. Za to, 
jeśli chcesz się z kimś pogodzić, 
zaproś go i obejmij pod jemiołą 
lub uściśnij dłoń. Magia tej rośli-
ny zapewni wam wieczną zgodę. 
Progu domu, nad którym wisi je-
mioła, nie przekroczy też żadna 
poważna choroba ani – tym bar-
dziej – śmierć. Trzeci pęczek je-
mioły powinien znaleźć się nad  
nad źródłem ognia. Ocali ona 
dom od pożaru i piorunów. Gdy 
pożółknie, można ją wykorzystać 
do zrobienia magicznej różdżki. 
Owinąć pęd wokół gałązki lesz-
czyny i w wigilię św. Jana, zaraz 
po zachodzie słońca, dotknąć nią 
ziemi. W Szwecji wiele osób wie-
rzy, że taka różdżka pokazuje, 
gdzie są zakopane skarby. 

A pod którym pęczkiem się 
całować? Pod każdym! Podobno 
przynosi to szczęście zakocha-
nym. Zgodnie z tą tradycją, któ-
ra dotarła do nas z Anglii, męż-
czyzna po każdym pocałunku 
powinien zerwać jeden owoc 
z pęczka. Gdy zerwie wszystkie, 
przed nim szczęśliwe małżeń-
stwo i wiele dzieci. Jeśli nie ma-
my kogo obsypywać pocałunka-
mi, jemioła pomoże nam zdobyć 
czyjeś serce. W jaki sposób? 
Podczas nowiu należy przycze-
pić gałązkę do drzwi ukochane-
go, a po pełni zabrać i nosić jak 
najbliżej serca.

Poza tym warto włożyć do 
portfela jeden listek jemioły – 
oprócz lub zamiast łuski wigi-

lijnego karpia – zapewni stały 
dopływ gotówki, ustrzeże przed 
kradzieżą i... własną rozrzut-
nością. 

Zawieszonej w Wigilię je-
mioły nie wolno wyrzucać. 
Trzeba ją zasuszyć i przecho-

wywać cały rok, aż do następ-
nych świąt. W przeciwnym ra-
zie jej czar pryśnie – zakocha-
ni się rozstaną, pieniądze ro-
zejdą, a szlachetne zdrowie – 
zepsuje.

kg
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Kiedyś jemioła pospolita była lekiem niemal na wszystko, obecnie 
wyciąg z jej pędów i liści  stosuje się pomocniczo w leczeniu choro-
by nadciśnieniowej (obniża ciśnienie tętnicze krwi) wzmacnia dzia-
łanie gruczołów wydzielania wewnętrznego, poprawia obieg krwi, 
wykazuje działanie regulujące przemianę materii, wzmaga pracę 
trzustki, działa ogólnie wzmacniająco. W celach leczniczych zbiera 
się ziele, zazwyczaj w okresie zimowym, zaraz po ścięciu drzew. Nie 
wykluczony jest zbiór całoroczny bez konieczności wycinki.   Zwy-
czajowo pędy suszy się w pęczkach rozwieszonych w przewiewnym 
miejscu lub w suszarni w temperaturze około 40 stopni. Medycyna 
plemienna uważała, że jemioła sprzyja płodności.
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Ozdoby

Z kwiatami wyjątkowo i odświętnie
W okresie Bożego Narodze-

nia każdy pragnie, aby jego 
mieszkanie wyglądało wyjąt-
kowo i odświętnie. Przy tej 
okazji warto - poza tradycyj-
nymi dekoracjami – pokusić 
się o ozdobienie wnętrza ro-
ślinami doniczkowymi, taki-
mi jak cyklamen, azalia, 
grudnik i oczywiście gwiazda 
betlejemska.

Ta ostatnia, zwana  inaczej 
wilczomleczem nadobnym lub 
poinsecją wnosi do świąteczne-
go domu kolor i niezwykłą at-
mosferę. Nic dziwnego więc, że 
w ostatnim czasie – obok cho-
inki – stała nieodzownym ele-
mentem świąt Bożego Narodze-
nia, potęgując ich magiczny kli-
mat.  

W warunkach naturalnych 
występuje ona na obszarze pra-
wie całej Ameryki Środkowej ja-
ko krzewy dochodzące nawet do 
3 metrów wysokości! 

Nasze gwiazdy betlejemskie 
są nieco mniejsze. Dostępne są 
w wielu kolorach i kształtach. 
Można znaleźć okazy, nie tylko 
klasyczne czerwone, ale rów-

nież różowe, białe, kremowe, a 
nawet żółte o okrągłych czy spi-
czastych liściach. Ostatnio rów-
nież pojawiły się egzemplarze o 
przykwiatkach nakrapianych, 
liściach zielonych z białymi 
obrzeżami bądź pofałdowanymi 
przykwiatkami. 

Kiedy już zdecydujemy się na 
konkretną gwiazdę betlejem-
ską, przy jej zakupie powinni-
śmy zwrócić uwagę na kilka 
istotnych szczegółów. Oznaką 
zdrowia rośliny jest  świeży  wy-
gląd oraz mocne, zielone liście 
pozbawione jakichkolwiek de-
fektów. 

Przed zakupem należy spraw-
dzić czy żółte i zielone kwiaty 
pomiędzy kolorowymi przylist-
kami są w pąku. Słabe, zwisają-
ce liście i wysuszone korzenie 
świadczą o złym stanie rośliny. 

Gwiazda betlejemska źle zno-
si zimno i jest wrażliwa na prze-
ciągi. Dlatego też przy zakupie 
należy jedynie brać pod uwagę 
te poinsecje, które stały z dala 
od drzwi. Podczas zakupu trze-
ba ją otulić papierem i jak naj-
szybciej przetransportować do 
ciepłego pomieszczenia. 
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Gwiazda najlepiej rozwija się 
w jasnym miejscu. Jej korze-
niom zdecydowanie szkodzi wil-

goć lub stojąca na dnie donicz-
ki woda, powodująca żółknięcie 
liści, a w konsekwencji ich cał-

kowite opadanie. Roślinę należy 
więc podlewać umiarkowanie. 
 kg

http://gotujmy.pl/?y,szukaj,wszystkie,,,r10.html


Pamiętaj!

Muszą znaleźć się na choince
Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest choinka. Pięknie 

przystrojona nadaje wyjątkowy nastrój. Ogromnie ważne jest to, co się na niej 
znajdzie...

Ozdabianie choinki wywodzi się z tradycji niemieckiej. Najczęściej dekoruje-
my sosnę lub jodłę. Nie bez znaczenia są ozdoby, które na niej wieszamy. Każda 
z nich ma ukrytą symbolikę. Gdy na choince zawisną:
aniołki – wówczas mamy zapewnioną opiekę nad domem;
dzwoneczki – czeka nas radosne wydarzenie, nowina;
światełka – chronią nas przez złem (także złymi ludźmi);
gwiazda – ukazuje drogę do domu;
jabłka – to symbol urody i zdrowia;
łańcuchy – oznaczają silne więzi rodzinne oraz chronią dom przed kłopotami;
orzechy – ale te zawinięte w sreberka przyniosą dobrobyt i siłę. kg
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Sukces  
w „Fotosprincie  2017”

21 października na terenie 
gmin  Olsztyn i Mstów odbyła 
się pierwsza edycja Otwartych 
Mistrzostw w Fotografowaniu 
Jury  „Fotosprint 2017”. Ucznio-
wie naszej szkoły zajęli w tej ry-

walizacji czołowe miejsca: Julka 
Zasada zdobyła I miejsce i tytuł 
Mistrza, a Kacper Pyka III miej-
sce i tytuł II V-ce Mistrza. Ser-
decznie gratulujemy!!!

B. Tryba

Uroczysty apel z okazji   
99. rocznicy odzyskania  

przez Polskę niepodległości
10 listopada 2017 roku młodzież  Zespołu 

Szkół im. Bolesława Prusa  w Częstochowie 
zorganizowała  pod pomnikiem Orląt Lwow-
skich uroczysty apel z okazji  99. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości.  Oficjal-
ne obchody rozpoczęto od odśpiewania hym-
nu państwowego, po czym głos zabrał zastęp-
ca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak 
i Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości 
– ojciec Eustachy Rakoczy.

Po oficjalnych przemówieniach, część artystycz-
ną rozpoczął  uczeń klasy czwartej Adam Bedna-
rek przypominający piękny wiersz Jana Lechonia 
„Polonia Resurrecta”, który  znakomicie oddaje kli-
mat tamtych listopadowych dni roku 1918:

Da Bóg nam kiedyś zasiąść w Polsce wolnej,
Od żyta złotej, od lasów szumiącej,
Da Bóg, a przyjdzie dzień nieustający
Dla srebrnych pługów udręki mozolnej.
Jeszcze oddźwiękną kamienie na młoty
I z twardym ziemia pogada lemieszem,
I z wszystkich jeszcze kamieni wykrzeszem
Iskier snop złoty.

Więc gdy wiosennym oglądam wieczorem
W mgły otuloną zagonów szarzyznę,
Ktoś w moim sercu wykuwa toporem
Moją ojczyznę

Właśnie w imię tych marzeń o Polsce wolnej , 
pięknej i dostatniej pokolenie naszych dziadów 
rozpoczęło walkę o niepodległość, walkę w której 
szczególnym bohaterstwem wykazali się obrońcy 
Lwowa.

Za swoją odwagę Lwów, jako jedyne miasto w 
Polsce zostało 11 listopada 1920r. odznaczone 
krzyżem Virtuti Militari,  za niespotykane męstwo 
i dzielność. Poległym w walce Lwowskim Orlę-
tom Polacy wystawili przepiękny cmentarz z rzę-
dami jednakowych mogił, z kolumnadą, przez 
którą biegnie napis : „Polegli, abyśmy żyli wolni”, 
a bezimienne Lwowskie Orlę spoczywa  w Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie, wzniesio-
nym w hołdzie wszystkim obrońcom Ojczyzny.

   Hymn Orląt Lwowskich zakończył część arty-
styczną, po której przybyłe delegacje złożyły  pod 
pomnikiem wiązanki kwiatów i zniczy.

   G.Tatarek

GIS Day w Prusie
Po raz dziewiąty Zespół 

Szkół im. Bolesława Prusa 
w Częstochowie, dzięki współ-
pracy kierunku Technik Geode-
ta z firmami ESRI oraz Geoline, 
uczestniczył w obchodach Dnia 
Systemów Informacji Geogra-
ficznej – ciekawym projekcie 
o zasięgu światowym.

Tę, zgłoszoną przez Towa-
rzystwo National Geographic, 
inicjatywę od wielu lat na ca-
łym świecie propaguje i wspie-
ra firma ESRI Inc., a w Polsce 
ESRI Polska. 

W tym roku prezentację 
przedstawił Adam Domagała, 
dyrektor handlowy firmy Geoli-
ne z Zabrza. Podczas wystąpie-
nia zapoznał uczestników 
z wieloma nowymi sposobami 
zbierania danych dla GIS-u, 
między innymi: 
l Wykorzystanie drona firmy FLY 

Tech do mapowania trudno 
dostępnych terenów i inspek-
cji infrastruktury technicznej 

l Inwentaryzacja elementów ar-
chitektury – system PicPoint, 

czyli połączenie pomiarów 
GNSS z fotogrametrią naziemną

l Systemem Tilt and Go wspie-
rającym pomiary techniką sa-
telitarną
Uczestniczący w wydarzeniu 

uczniowie klas geodezyjnych 
wzięli również udział w konkur-
sach wiedzy o GIS-ie. Nagrody 
jak co roku ufundowała firma 
ESRI Polska. 

GIS W EDUKACJI
Popularność GIS-u i jego nie-

wątpliwa użyteczność w rozwią-
zywaniu problemów związanych 
z zarządzaniem przestrzenią, 
środowiskiem naturalnym i jego 
zasobami tworzą nie tylko pro-
jekty realizowane przez poważ-
ne organizacje i uniwersytety.

 
Dzień GIS

Jest adresowany nawet do 
najmłodszych uczniów, celem 
oswajania z koncepcją i funkcjo-
nalnością GIS (Systemów Infor-
macji Geograficznej) na każdym 
z poziomów nauczania.

GIS jest pomocnym narzę-
dziem umożliwiającym aktywne 
i krytyczne poznawanie związ-
ków przyczynowo-skutkowych 
zachodzących zarówno w środo-
wisku przyrodniczym jak i w spo-
łeczeństwach. GIS może zostać 
wykorzystany w samodzielnych 
ćwiczeniach uczniów prowadzo-
nych w ramach lekcji geografii, 
biologii, historii, wychowania 
obywatelskiego i informatyki.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych do uczest-
nictwa w GIS Day w przyszłym 
roku!

M. Przygoda
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Wyprawy szkoleniowe
Klasa Ie Technik Logistyk, do 

której uczęszczam, w ramach in-
nowacji wojskowej uczestniczyła 
w szkoleniach.

16-go listopada wraz z wycho-
wawcą udaliśmy się na „Strzelnicę 
Ligi Obrony Kraju” w Myszkowie. 
Zajęcia przebiegały w grupach. 
Dotyczyły strzelania z broni spor-
towej KRS. Każdy mógł oddać dzie-
sięć strzałów, z których trzy były 
strzałami próbnymi a pozostałe 
punktowymi.

Kolejnym elementem szkolenia 
były zajęcia z OP-1. Tym razem za-
kładaliśmy maski i skafandry 
ochronne używane w wojsku pod-
czas skażenia. Uczyliśmy się jak 
przeprowadzić stosowne pomiary 
głowy, aby dokonać właściwego 
doboru maski dla danej osoby. 
Oczywiście nie zabrakło ćwiczeń 
z musztry, podczas których dosko-
naliliśmy umiejętność maszerowa-
nia, zwroty oraz znajomość ko-
mend. 

Następnym punktem szkole-
nia były zajęcia z zakresu pierw-
szej pomocy. Każdy z nas musiał 
wykonać resuscytację krążenio-
wo-oddechową z wykorzysta-
niem fantoma. 

Kontynuację zajęć szkolenio-
wych odbyliśmy w Białce Tatrzań-
skiej, w dniach 24-26 listopada. 
Tym razem doskonaliliśmy umie-
jętność pływania na basenie 
w parku wodnym w Krakowie. 

Uczyliśmy się zasad pracy ze 
stacją radiową łączności, obsługi 
krótkofalówek wykorzystywa-
nych w wojsku. 

Ćwiczyliśmy umiejętność znaj-
dowania przedmiotów za pomo-
cą wykrywacza metali. W czasie 
trzydniowego szkolenia pogłę-
bialiśmy zakres słownictwa 
i zwrotów w języku angielskim 
przydatnych w wojsku.

Pobudka o godzinie 5:45 oraz 

zaprawa poranna były dla nas du-
żym wyzwaniem. Mimo to nie 
zniechęciliśmy się i utwierdziliśmy 
się w przekonaniu, że kierunek 
który wybraliśmy jest „strzałem 
w dziesiątkę”.

Kinga Gawrońska kl. Ie

Uczennica Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego 
laureatką XVIII Konkursu Literackiego  

im. Zofii Martusewicz
Spośród ponad 50 uczestników 

tegorocznej edycji Konkursu Lite-
rackiego pierwszą nagrodę otrzy-
mała uczennica naszej szkoły – 
Weronika Michalska z klasy IIIc, 
pod opieką Anny Malak.

Organizatorem Konkursu było 
Stowarzyszenie Wspólnota „Gau-
de Mater” w Częstochowie pod 
patronatem Jadwigi Wiśniewskiej 
– posłanki do Parlamentu Europej-
skiego. Współorganizatorzy kon-
kursu to oczywiście wychowanko-
wie profesor Zofii Martusewicz, 
Urząd Miasta Częstochowy, Ośro-
dek Promocji Kultury „Gaude Ma-
ter” w Częstochowie, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Gaude Mater, 
Drukarnia Garmond oraz nauczy-
ciele języka polskiego. Tematem 
tegorocznego Konkursu była myśl 
kardynała Stefana Wyszyńskiego: 
„Naród, który nie wierzy w wiel-
kość, nie chce ludzi wielkich, koń-
czy się. Trzeba wierzyć w swoją 
wielkość i pragnąć jej”.

Konkurs adresowany był do 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych z Częstochowy i z regionu 
częstochowskiego a warunkiem 

uczestnictwa było przedłożenie 
w pisemnej formie opowiadania 
zgodnego z tematem konkursu. 
Ogłoszenie wyników odbyło się 12 
grudnia w Ośrodku Promocji Kul-
tury „Gaude Mater”. Organizato-

rzy przygotowali trzy nagrody 
główne: I miejsce 500zł, II miejsce 
400zł, III miejsce 300 zł oraz dwa 
wyróżnienia – 200 zł.

Weronika Michalska oprócz 
głównej nagrody wraz z polonist-

ką Anną Malak otrzymała także 
możliwość wyjazdu do Brukseli, 
który sponsoruje biuro posłanki 
do Parlamentu Europejskiego Ja-
dwigi Wiśniewskiej.

Laureatka przyznaje, że wena 

twórcza jest na drugim miejscu, 
a na pierwszym dobry pomysł.

Gratulujemy sukcesu i życzymy 
wielu wrażeń w Brukseli oraz rozwi-
jania ukrytego talentu pisarskiego.

Jolanta Wieloch
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Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy  
im W. S. Reymonta

  

U nas w Reymoncie. Sezon III .
Odcinek III pt. 

„Kawa i ... tron”  
Witaj drogi czytelniku !

Grudzień. Za oknem końcówka jesieni, ale śnieg już padał. Kasztanowiec zagląda w okna 
remontowanych sal i nie może wyjść z podziwu jak będzie pięknie.

Na początku grudnia jak co roku odbył się 
szkolny konkurs fryzjerski, w tym roku nosił 
tytuł „Piekielne klimaty’’. Pierwsze miejsce 
zajęła w tym konkursie Edyta Kaszyńska z kl. 
III a. Na sam widok tych fryzur można dostać 
dreszczy i mieć pewność, że piekło istnieje.

Pamiętasz czytelniku Sandrę z pierwsze-
go odcinka? Na pewno pamiętasz.

Teraz czas na Sandrę. Wrócę pod koniec 
artykułu.

Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku! Tak, to znowu ja – Sandra 
z IB. Od czasu mojego debiutu, w Reymoncie działo się naprawdę wiele! Jesteście cieka-
wi? W takim razie zapraszam do mojej relacji.

Nasza szkoła słynie z wielu imprez okolicznościowych, które są organizowane na napraw-
dę wysokim poziomie. Tym razem również nie mogło być inaczej. W czwartek 15 listopada od-
było się I Spotkanie Pracodawców Branży Przemysłu Mody i Tekstyliów  „Coffee Fashion”. Na-
sza urokliwa sala lustrzana przemieniła się w klimatyczną kawiarenkę. 

Pomysłodaw-
cami scenografii 
byli młodzi, zdol-
ni z klasy II B i  III 
B. Wyjątkowe 
elementy deko-
racyjne: obrusy 
z  motywami fili-
żanek zaprojek-
towała Monika 
Kierat, bieżniki 
z  logo Coffe Fa-
shion zaprojek-
towała Anna 
Bus. Projekty na 
manekinach by-

ły autorstwa Michała Olszowego. Projekty graficzne zo-
stały wykonane pod opieką  Beaty Karaś-Markowskiej, 
a wystawiennicze  pod kierunkiem  Urszuli Łyko-Katus. 

Na   środku kawiarenki   był wybieg, na którym nasi 
uczniowie prezentowali odzież zaprojektowaną i uszytą 
przez młodzież uczącą się w zawodzie technika przemy-
słu mody. Impreza była dopracowana pod każdym 
względem, a  zebrani goście mogli się poczuć jak na 
prawdziwym pokazie mody w Mediolanie czy Paryżu.

Pozostańmy w przemyśle mody. 16 listopada mieliśmy przyjemność pojechać do Nadarzy-
na/k. Warszawy, na Międzynarodowe Targi Tekstylne „Fast Textile 2017”. Byliśmy bardzo pod-
ekscytowani, ponieważ mieliśmy okazję zobaczyć najnowsze nowinki ze świata mody. W hali 
Ptak Expo znaleźliśmy największych producentów tkanin i dodatków krawieckich. Wystawca-
mi były firmy z Polski, Włoch, Chin, Indii.

Z okazji Europejskiego Dnia Prawnika naszą szkołę odwiedził radca prawny Tomasz Głę-
bocki, który rozmawiał z nami o prawie obowiązującym w Polsce i zasadach działania sądów 
powszechnych. Pan Głębocki w bardzo ciekawy sposób opowiedział nam o swoim zawodzie . 
Aktywność na tych zajęciach była na pewno o niebo większa niż chociażby na lekcjach mate-
matyki!

Nadszedł 6 grudnia. Byliście grzeczni? Bo 
my tak! W tym dniu odwiedził nas Św. Mikołaj! 
Tego dnia radościom nie było końca. Prawie 
każdy uczeń miał na sobie czapkę      lub jakiś 
świąteczny sweterek. W tym roku Mikołaj był 
bardzo hojny! Oprócz prezentów podarował 
nam dużo uśmiechu i pięknych wspólnych 
chwil.

My zostaliśmy obdarowani, lecz nie zapo-
mnieliśmy także o innych. Nasza wspólnota 
szkolna o pełnych miłości serduszkach,  przy-
gotowała paczkę ze słodyczami, grami oraz 
kartkami z pięknymi życzeniami. Otrzymały ją 
dzieci z Wileńszczyzny. Był to przemiły gest i 
każdy z nas miał przyjemność stać się Św. Mi-
kołajem.

Tym miłym akcentem ogłaszam koniec mo-
jego odcinka. Pamiętajcie, że dobro zawsze do 
Was wróci, czasem i nawet ze zdwojoną siłą!

Sandra Imiłowska

Tyle Sandra. Mnie pozostaje  napisać o kolejnej edycji  
konkursu tapicerskiego „Gra(sz) o tron” i konkursie na plakat.

12 grudnia odbyła się III edy-
cja konkursu. Od ubiegłego roku 
o randze konkursu powiatowego. 
Za przebieg konkursu i sceno-
grafię odpowiedzialna była klasa 
IV B.Scenariusz i konferansjerka 
(perfekcyjna) duetu: nauczyciel 
(Marzena Dziurkowska) i uczeń 
(Natalia Nowakowska).

Wśród gości: Ryszard Stefa-
niak - wiceprezydent Częstocho-
wy, Małgorzata Deska - dyrektor 
Delegatury Kuratorium Oświaty 
w Katowicach, Piotr Grzybowski 

– naczelnik Wydziału Funduszy 
Unijnych i Rozwoju Miasta Czę-
stochowy, Grażyna Klamek – dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pra-
cy, Marcin Kozak – prezes Agencji 
Rozwoju Regionalnego w Często-
chowie, Katarzyna Woszczyna – 
kanclerz Częstochowskiej Loży 
Buisness Center Club, Aleksandra 
Czanga –  przedstawiciel Organi-
zacji Lewiatan (oddział Często-
chowa), Andrzej Żyto – kierownik 
szkolenia praktycznego w Zespo-
le Szkół im. M. Grzegorzewskiej, 

Dariusz Humaj – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz gimnazja-
liści wraz z opiekunami.

Konkurs zawsze składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie gimnazjaliści odpowia-
dali na pytania dotyczące firmy PRESMEBEL, głównego sponsora nagród, zawodu tapicera i 
filmów „Gra o tron”.

W drugim etapie uczestnicy wykonali „tron” posługując się materiałami z firmy PRESME-
BEL.

Zwycięzcami w tegorocznej edycji konkursu zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 48 
w Częstochowie : Maciej Nowotarski, Dominik Kumiszczo, Anna Tuba. Po rozbiciu trzech smo-
czych jaj (jaja przecudnej urody, aż żal było rozbijać) okazało się, że zwycięzca dostał fotel, a 
pozostali nagrody – niespodzianki ufundowane przez PRESMEBEL. Wszystkie drużyny (a było 
ich w tym roku 8) wróciły do swoich szkół z pufą. Pufa była jak co roku z logo firmy  PRESME-
BEL i Reymonta.

Ten konkurs stanowi ciekawą reklamę zawodu tapicera i jest owocem kilkuletniej współ-
pracy z firmą PRESMEBEL.

W grudniu rozstrzygnięto konkurs na plakat pt. „Żyć bez ryzyka HIV/AIDS”. Organizatorem 
konkursu było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Częstochowie. Wszystkie trzy miejsca należa-
ły do naszych uczniów z klas organizacji reklamy. W końcu plakat nie jest im obcy.

Tych  co mają niedosyt reymontowskich wiadomości odsyłam na naszego szkolnego fejsa 
jak mawia młodzież.

Ponieważ ten odcinek ukaże się przed Świętami to  wraz z Sandrą życzymy naszym Czytel-
nikom  - radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Uwaga, ma sypnąć śniegiem 
(ostatnio to rzadki widok na święta).

  profesorka i Sandra  
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Zmiany w instytucjach samorządowych 

Muzeum Częstochowskie z nowym dyrektorem
Tadeusz Piersiak, kierujący 

dotychczas Ośrodkiem Pro-
mocji Kultury Gaude Mater, 
zostanie nowym dyrektorem 
Muzeum Częstochowskiego. 
Zajmie miejsce Janusza 
Jadczyka, który szefował in-
stytucji od 2003 roku.

Dyrektorzy instytucji kultury 
– takich, jak np. muzeum – są 
powoływani na określone kaden-
cje. Ta Janusza Jadczyka obo-

wiązuje do końca roku. – Zapa-
dła decyzja, żeby funkcję dyrek-
tora Muzeum Częstochowskiego 
powierzyć komuś innemu – in-
formuje Aleksander Wierny, na-
czelnik  Wydziału Kultury, Pro-
mocji i Sportu.

Janusz Jadczyk dyrektorem 
muzeum był od 2003 roku – to 
jeden z najdłużej urzędujących 
dyrektorów instytucji miejskich. 
– Instytucje kultury są w pew-
nym sensie autorskimi projekta-

mi dyrektorów. Mają oni dużą 
samodzielność, nawet w czasie 
konkursów muszą przedstawić 
wizję danej instytucji. Podjęli-
śmy decyzję, aby odświeżyć spoj-
rzenie na Muzeum Częstochow-
skie. W stosunku do Janusza 
Jadczyka nie mamy żadnych za-
rzutów. Nie wykluczamy, że kie-
dyś będzie jeszcze współpraco-
wał z częstochowskim samorzą-
dem – wyjaśnia Aleksander 
Wierny.

Kadencja Janusza Jadczyka 
będzie trwać do końca roku. Od 
1 stycznia funkcję dyrektora peł-
nić będzie Tadeusz Piersiak, któ-
ry dotychczas kierował Ośrod-
kiem Promocji Kultury Gaude 
Mater i – co ciekawe – właśnie w 
Muzeum Częstochowskim roz-
poczynał swoją pracę zawodową 
po ukończeniu studiów. Jego z 
kolei zastąpi Robert Jasiak, kie-
rownik referatu Kultury, Promo-
cji i Sportu w UM Częstochowa,  

animator kultury, organizator 
wielu wydarzeń i projektów kul-
turalnych.

Tadeuszowi Piersiakowi i Ro-
bertowi Jasiakowi władze miasta 
powierzyły pełnienie obowiązków 
dyrektorów wspomnianych in-
stytucji do czasu zakończenia 
procedury ich powołania, zgod-
nie z przepisami ustawy o orga-
nizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej.

kg
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Porady

Jak nie przytyć w święta?
Tradycyjne polskie święta 

to przede wszystkim... sie-
dzenie przy stołach uginają-
cych się od przeróżnych po-
traw. A wszystko tak kusi – 
jak więc można czegoś nie 
spróbować? Pochłaniamy ko-
lejny kawałek ciasta z koła-
czącą się z tyłu głowy myślą: 
po świętach waga znów osza-
leje! Jak zatem spędzić ten 
czas, aby świąteczne obżar-
stwo nie spędzało nam snu 
z powiek na myśl o sylwe-
strowej kreacji?

Najłatwiej byłoby po prostu... 
nie obżerać się. Szkoda tylko, że 
to rada jest tak bardzo ogólna 
i właściwie ma się nijak do rze-
czywistości. Przecież święta są od 
świętowania, warto więc trochę 
wyluzować i skosztować potraw, 
które przyrządza się raz do roku. 
Oczywiście wszystko z głową.

Przygotuj się
Przygotowania swojego orga-

nizmu warto rozpocząć już 
przed świętami – jeśli jeszcze 
nie praktykujemy takiego roz-
wiązania to warto zacząć - co-
dziennie rano po wstaniu 
i przed pójściem spać wypijmy 
szklankę ciepłej wody z cytry-
ną.  Obudzi to żołądek, wspo-
może trawienie, może zapobiec 
wzdęciom brzucha. Kolację wi-
gilijną zacznij przede wszystkim 
od zupy – w zależności od ro-
dzinnych tradycji, albo grzybo-
wej albo barszczyku z uszkami. 
Wypełniony ciepłą zupą żołądek 
zmieści mniej ciężskostraw-
nych potraw, po które sięgnie-
my później. 

Zmniejsz kaloryczność
Czy wszystkie potrawy wigi-

lijne muszą być tak „ciężkie”? 
Oczywiście, że nie. Możemy 
zminimalizować ich wartość ka-
loryczną bardzo szybko, a co 
najważniejsze, bez uszczerbku 
na ich wyjątkowym smaku. Pie-
rogi? Zrezygnujmy ze skwar-
ków. Ryby? To doskonałe źródło 
zdrowych tłuszczy, witamin 
i kwasów, ale możemy uczynić 
je niezwykle kalorycznym da-
niem, jeżeli usmażymy je w pa-
nierce. Podawajmy więc ryby 
duszone i gotowane. Dobrze do-
prawione będą tak samo pysz-
ne, a jednocześnie dużo bar-
dziej zdrowe. 

Warto również zaskoczyć do-
mowników czy gości czymś 
zdrowym. Nie namawiamy do 
zamieniania wszystkich potraw 
na ich zdrowsze odpowiedniki, 
ale niech na stole stoi przynaj-
mniej jedna zdrowa rzecz 
w trakcie świąt, którą możemy 
spokojnie zjeść bez wyrzutów 
sumienia. Jeśli nie mamy ocho-
ty na kombinacje z nowymi 
przepisami, podajmy na półmi-
skach kawałki ogórka, papryki, 
rzodkiewek, a obok w miseczce 

sosy przygotowane na bazie jo-
gurtu naturalnego, np. z czosn-
kiem lub ziołami.

Jedz powoli, pij z umiarem
Siadając do posiłku, nie 

spieszmy się z jedzeniem. De-
lektujmy się smakiem i dokład-
nie przeżuwajmy kolejne kęsy. 
W efekcie zjemy mniej i szybciej 
poczujemy uczucie sytości. 

Nie zapominajmy też, że ka-
lorie znajdujące się w płynach, 
często niepostrzeżenie trafiają 
do naszej diety. Słodkie napoje 
gazowane i soki owocowe mogą 
zawierać ich nawet ponad 400 
w jednym litrze. Najlepiej za-
tem, aby podstawowym pły-
nem, który gasi pragnienie była 
woda - w czystej postaci, lub 
lekko słodzonej naturalnym so-
kiem. Oczywiście, kompot wigi-
lijny to podstawa. Wypijmy jed-
nak dwie, trzy szklanki, a nie 
cały dzbanek - to, że jest domo-
wy, nie znaczy, że nie może 
mieć tony cukru.   

Pamiętaj też, że napoje alko-
holowe to źródło dodatkowej 
energii - 1 g czystego etanolu 
dostarcza aż 7 kcal! Jeśli alko-
hol łączy się ze słodkimi sokami 
i syropami kaloryczność dodat-
kowo wzrasta. Ponadto spoży-
wanie alkoholu sprzyja maga-
zynowaniu tłuszczu. A więc 
w prostym przeliczeniu, jeden, 
czy dwa kieliszki wina są w po-
rządku, ale siedem to już kon-
kretna liczba kalorii.

Aktywność to podstawa
Ostatni posiłek zjedzmy 2-3 

godziny przed snem. Kiedy śpi-
my aktywność organizmu, 
a tym samym również zapotrze-
bowanie kaloryczne jest najniż-
sze. Jeśli tuż przed snem w me-
nu znajdzie się spora porcja ka-
lorii, organizm nie będzie miał 
okazji spożytkować ich na bie-
żąco. Szybko zmagazynuje 
wówczas taką nadwyżkę ener-
gii, głównie w postaci tłuszczu.

Warto też pamiętać, że święta 
nie powinny być czasem, który 
spędzamy wyłącznie przy stole. 
Wybierzmy się na łyżwy czy spa-
cer - godzina spaceru na świe-
żym powietrzu doskonale wpły-
nie na samopoczucie i dodatko-
wo pozwoli spalić ok. 200 kcal, 
czyli mniej więcej tyle, ile po-
chłoniemy, zjadając barszczyk 
z uszkami i porcję piernika. 

I na zakończenie, nie przesa-
dzajmy też w drugą stronę. 
Umiar jest w porządku, ale gło-
dzenie się i zabranianie sobie 
skończy się w najlepszym przy-
padku złym samopoczuciem, 
a w najgorszym – atakiem ob-
żarstwa, w trakcie którego po-
chłoniemy pięć razy więcej!

kg
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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 AKCESORIA DO ODKURZACZY – worki, szczotki, 
ssawki, rury, filtry. Częstochowa.  
www.workiodkurzacze.pl  
Tel. 500 042 770, 34 362 91 01

— MEDIA —
n SKUP książek, płyt muzycznych. Dojazd. Gotówka. 

508-245-450
n OKAZJA!!! Sprzedam płyty CD, książki i 

starocie. KUPIĘ natomiast płyty analogowe. 
Tel. 667 455 545

— RÓŻNE —
n SPRZEDAM ZAKŁAD PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.  Podlesie koło 
Lelowa. Tel. 606 365 813

n SPRZEDAM BANER (mały). Tel. 517 805 795
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM fotel ANNE, kremowy. NOWY!. 
Rama w kolorze drewna brzozowego, przyjemna 
bawełniana tapicerka. Wartość 149 - sprzedam za 
100 zł. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o 
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM garnek kamienny, wys. 26 cm, 
średnica 23 cm. 1 kg wełny „szetland” –kolor ciepły 
beż. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM NOWE futro sztuczne niebiesko-
perłowe na dość dużą osobę. Cena do negocjacji. 
Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o 
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM TANIO 1) nowe ubranko zimowe 
granatowe dla pieska średniej wielkości; 2) 
smycz, obrożę; 3) podwójną miseczkę na karmę; 
4) bidon turystyczny na wodę z poidełkiem. 
Dodatkowo oddam GRATIS siedzisko używane. 
Tel. 504 230 153

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

n NAPRAWA pomp wodnych – samochodowych, 
cyrkulacyjnych                                               
hydroforowych. Tel. 669 245 082

n USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE, 
gipsówka, karton-gips, montaż paneli, inne usługi 
wykończeniowe. Tel. 508 703 286

n BLACHARSTWO-DEKARSTWO – wykonuję 
wszystkie usługi związane z dachami: papa, blacha, 
blachodachówka. Zakładam rynny i obróbki. 
Tel. 505 736 977

n NAPRAWA telewizorów nowego i starego typu, 
montaż anten telewizyjnych i satelitarnych. Dojazd 
do klienta. Gwarancja na wykonane usługi. 
Tel. 34 362 14 42, 608 137 269

OPIEKA

POSZUKUJĘ osoby do stałej opieki 
nad kobietą po udarze. Dobre warunki. 

Tel. 695 453 835
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 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 509083929 

CV proszę przesyłać na adres mailowy 
izabela211@wp.pl 

Przyjmę do pracy ślusarza  
601 50 55 20

n FIRMA InterKadra poszukuje pracowników na 
produkcję. System 3-zmianowy,l wynagrodzenie 
godzinowe + premia. Tel. 575 770 450

— SZUKAM PRACY —
n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 

Tel. 667 499 164
n IDENTYFIKACJA wizualna firm. Projektowanie 

graficzne, DTP. e-mail: gosiakgrafik@gmail.com. 
Tel. 664 911 389

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

n KOBIETA 47 lat dyplomowana opiekunka osób 
starszych, chorych i dzieci. Posiadam dyplom 
masażystki. Ziołolecznictwo. 16-letnie 
doświadczenie. Tel. 797 360 454

n KOBIETA podejmie pracę w niepełnym wymiarze 
godzin lub dorywczą, także na portierni. 
Świadczenia z ZUS, ks. sanepid.                             
Tel. 725 776 388

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

n KAWALER lat 49, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, ciemny blondyn – pozna 
panią – wiek do 50 lat, stan cywilny pani nieistotny. 
Pani może posiadać dzieci. Cel matrymonialny. 
Tel. 660 006 217 

n MĘŻCZYZNA, 47 lat, po rozwodzie, pozna kobietę, 
chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety obojętne. Celem 
poznania się i zamieszkania razem.  Tel. 515 130 498

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 M3, 48 m2. Tysiąclecie – do 
zamieszkania, kuchnia z meblami, glazura: 
łazienka, kuchnia, przedpokój, balkon, 4 
szafy lustrzane, 53 m2. Cena 145 tys. zł. 
Tel. 605 579 961

n SPRZEDAM M4 50 m2. Tel. 537 087 677
— KUPIĘ MIESZKANIE —

n KUPIĘ mieszkanie, I p., do remontu, nie w 
wieżowcu, nie na Rakowie, 3 pokoje, z garażem. 
Tel. 660 872 932

— SPRZEDAM DOM —

n SPRZEDAM domek murowany w Kuźnicy 
Lechowej 14 km od Częstochowy. Działka 
uzbrojona, ogrodzona 1100 m2. Pow. użytk. 78 m2, 
w tym: pokój, sypialnia, kuchenka, łazienka, piwnica, 
garaż. Cena 168 tys. zł. Tel. 796 307 890 

— 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 

— SPRZEDAM LOKAL —
n SPRZEDAM gabinet kosmetyczny w centrum 

handlowym STARA MLECZARNIA w Radomsku. 
Wysoki standard. Tel. 606 468 786

— 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

MOTORYZACJA
— SPRZEDAM —

n SPRZEDAM Daewoo Matiz.  Tel. 34 362 94 27
SPRZEDAM

— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM pompę wodną Grudziądz  

– III stopnia z gwarancją, pompę wodną Apollo – II 
stopnia. Tel. 669 245 082 
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Będzie funkcjonalnie i estetycznie

Wielkie porządki w alejach
W alejach zamontowane zo-

stały stojaki rowerowe. Mają 
one służyć nie tylko cykli-
stom – ich celem jest również 
utrudnienie nielegalnego par-
kowania. Wkrótce w centrum 
miasta porządkowane będą 
też między innymi elementy 
małej architektury. 

– Dzięki wspólnym działaniom 
Miejskiego Zarządu Dróg i Trans-
portu w Częstochowie oraz Wy-
działu Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa Urzędu Mia-
sta w alei Najświętszej Maryi 
Panny wprowadzane są (lub bę-
dą wprowadzane) modyfikacje, 
które mają za zadanie uzupełnie-
nie istniejącej infrastruktury, re-
organizację terenów zielonych 
oraz zwiększenie bezpieczeń-
stwa, komfortu korzystania i es-
tetyki reprezentacyjnej  alei na-
szego miasta – mówi Maciej Ha-
sik, rzecznik prasowy MZDiT. 

Jak na razie w III alei zamon-
towano trzydzieści stojaków ro-
werowych. Ich lokalizacja była 
uzasadniona ze względu na po-
trzeby rowerzystów. Przy okazji 

uniemożliwia też parkowanie czy 
przejazd przez środkowy pasaż 
w miejscach do tego nie wyzna-
czonych.

Zadanie zostało sfinansowane 
z własnego budżetu MZDiT. 
Koszt instalacji to około 15 tysię-
cy złotych. – Ponadto w ramach 
systemu Częstochowskiego Ro-
weru Miejskiego w I i II alei NMP 
zostało zainstalowanych kolej-
nych 50 stojaków rowerowych, 
których lokalizacja wynikała 
z analogicznego do III alei uza-
sadnienia – wyjaśnia Maciej Ha-
sik. MZDiT zamierza w przy-
szłym roku kontynuować działa-
nia w tym zakresie – oczywiście, 
o ile pozwolą na to środki budże-
towe instytucji. 

Przy tej okazji warto wspo-
mnieć, że Wydział Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
zadeklarował przeprowadzenie 
prac porządkowych związanych 
z prawidłowym ustawieniem ist-
niejących w III alei NMP elemen-
tów małej architektury. - Od cza-
su  rewitalizacji III alei NMP 
część z nich została poprzesta-
wiana w wyniku samowolnych 

działań osób trzecich. Stąd apel 
do częstochowian o to, aby  - po 
działaniach porządkowych - nie 
zmieniali na własną rękę lokali-
zacji elementów małej architek-

tury (np. donic pozostających 
w zarządzie miejskich instytu-
cji). Każda zmiana  w tym zakre-
sie wymaga  uzgodnień – podsu-
mowuje Maciej Hasik. 

Wydział Ochrony Środowiska 
w przyszłym roku zamierza więc 
wymienić uszkodzone elementy 
małej architektury (słupki, ko-
sze, kraty pod drzewa), dostawić 
dodatkowe elementy małej ar-
chitektury w celu uporządkowa-
nia parkowania (słupki, donice 
itp.), zająć się konserwacją ist-
niejących donic z zielenią 
(oczyszczenie, malowanie), posa-
dzić rośliny jednoroczne w doni-
cach oraz uzupełnić nasadzenia 
miniaturowych drzew. 

Przeprowadzona zostanie 
również modyfikacja nasadzeń 
krzewów w zieleńcach – może-
my więc spodziewać się zmian 
w układzie nasadzeń krzewów, 
poprawiających estetykę i funk-
cjonalność alei. Oprócz tego za-
gospodarowany zielenią zosta-
nie pasaż Zofii Kossak Szczuc-
kiej, swój wygląd zmieni też oto-
czenie Miejskiej Galerii Sztuki 
(remont murków oporowych, 
przebudowa nawierzchni, loka-
lizacja elementów małej archi-
tektury, nowe nasadzenia 
drzew i krzewów).

kg, zdj. kg
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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 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 FORD FIESTA 1.4 TDCI,  
rok prod. 2006 7.900 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 QUASHQAI 2.0 D,  
rok prod. 2008, nawigacja 27.900 zł

n NISSAN MICRA 1.2 E,  
rok prod. 2015, krajowy, I – wł., 
serwisowany, F-ra VAT 25.700 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 2.0 D,  
rok prod. 2002 5.900 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 RENAULT LAGUNA 1.9 D,  
rok prod. 2007, krajowy, I –wł., 
serwisowany, przebieg 156 tys. km 9.900 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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Wyprzedaż rocznika 2017!

Wykorzystaj najlepszy moment na kupno nowego dostawczego Volkswagena. 

*W ramach gwarancji mobilności
 W zależności od modelu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym: od 5,3 do 10,5 l/100 km, emisja CO2 od 119 do 245 g/km (dane na podstawie świadectw 
homologacji typu). Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie www.vwuzytkowe.pl. 

Krotoski-Cichy
ul. Makuszyńskiego 74/76, Częstochowa, Tel: +48 34 368 48 70, www.krotoskicichyczestochowa.pl

Przyjdź do salonu Volkswagen Samochody Użytkowe, wybierz model, 
który idealnie sprawdzi się w Twojej firmie i skorzystaj z:
- rabatu wyprzedażowego 
- promocyjnego leasingu 102,9%
- pomocy drogowej i samochodu zastępczego*

Zapraszamy do salonów.

Policja apeluje

Więcej patroli nie zwalnia  
od ostrożności

Więcej patroli, częstsze 
kontrole trzeźwości, prędko-
ści i stanu technicznego po-
jazdów – tak będą wyglądały 
Święta Bożego Narodzenia dla 
tysięcy policjantów, którzy 
będą czuwać nad naszym bez-
pieczeństwem.

Tradycyjnie już, w okresie 
przedświątecznym, na drogach 
w całej Polsce pojawi się więcej 
policjantów ruchu drogowego. 
Będą oni widoczni na wylotów-
kach i trasach szybkiego ruchu, 
w miejscach newralgicznych 
i tych, w których może docho-
dzić do łamania przepisów. 
Stróże prawa będą kontrolowali 
prędkość kierowców, a także 
stan techniczny samochodów. 
Warto wspomnieć, że na drogi 
wyruszą też nieoznakowane ra-
diowozy wyposażone wideoreje-
stratorami. 

Planując podróż samocho-
dem, uwzględnijmy możliwe 
utrudnienia, warunki atmosfe-
ryczne i zapewnijmy sobie od-
powiednio dużo czasu na do-
jazd na miejsce. Pamiętajmy, by 
w trakcie dłuższej jazdy, robić 
co najmniej kilkunastominuto-
we przerwy. Zatrzymujmy się 
zawsze w bezpiecznych miej-
scach – na wyznaczonych par-
kingach, przy motelach czy na 
stacjach paliw. Przed wyjazdem 
natomiast koniecznie sprawdź-
my, czy wszystkie światła w na-
szym samochodzie są sprawne, 

czy pojazd ma ważne badania 
techniczne i czy wszystkie płyny 
są na odpowiednim poziomie. 

Przy tej okazji pamiętajmy 
też, że jeżeli cokolwiek wyda się 
nam niepokojące – na przykład 
zauważyliśmy kierowcę, które-
go zachowanie i sposób jazdy 
sugerują, że może znajdować 
się pod wpływem alkoholu, czy 
też środków odurzających - na-

leży jak najszybciej powiado-
mić policję.  Możemy zadzwo-
nić pod numer 112 lub 997. 
Stróże prawa będą sprawdzać 
każdy sygnał! Pamiętajmy jed-
nak, że bezpieczeństwo w du-
żej mierze zależy od nas sa-
mych. Wspólnie zadbajmy o to,  
aby nadchodzące święta były 
bezpieczne.

kg
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 Audi A6 Audi A6 IV (C7) OPŁACONY 
Bezwypadkowy Skóra Serwis Navi VIP 
GWARANCJA – 24 m-ce, 2012
202165 km, 2.0 diesel, kombi, szary 
metalik VIN: WAUZZZ4G7CN150166
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie. 
 64 900 zł

 Kia Cee’d I 90PS OPŁACONY Bezwypadk 
Klimatronik Serwis VIP GWARANCJA
2007, 197156 km, 1.6 diesel, 90 KM, 
srebrny VIN: U5YFF24427L010283
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
POJAZD TECHNICZNIE I WIZUALNIE 
WYGLĄDA NA PRZEBIEG OKOŁO  
100 000 KM. 16 900 zł

 Renault Clio III OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2009, 174381 km, 1.5 
diesel, 68 KM, kombi, srebrny metalik
VIN: VF1KR1G0H41020861
Garażowany, Pierwszy właściciel. Stan 
bardzo dobry. Pełne wyposażenie 
 13 900 zł

 BMW SERIA 5 OPŁACONY 
Bezwypadkowy Skóra Xenon Serwis 
Navi VIP GWARANCJA - 15m-cy, 2014
125358, 2.0 diesel, 184 KM, czarny, 
automat,  VIN: WBA5C310X0D949218
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 103 900 zł

 Mazda 2 III OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2010, 191532 km, 
1.4 diesel, 68 KM, szary metalik
VIN: JMZDE144200281588
Garażowany. I właściciel. Pełne 
wyposażenie. STAN IDEALNY !!
 17 900 zł

 Renault Scenic II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik 92.000km 
Serwis VIP GWARANCJA 24 M-ce, 
2004, 1.6 benzyna, 113 KM, szary metalik
VIN: VF1JM0C0H30247372
Garażowany. I właściciel, Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie 
 11 900 zł

 Citroen C3 I Exclusive OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatron Serwis VIP 
GWARANCJA 24 m-ce, 2008, 183613 km, 
1.4 diesel, czarny, 68 KM, automat  
VIN: VF7FC8HZC29051927
Garażowany. Stan bardzo dobry. Pełne 
wyposażenie. I właściciel od nowości 
 12 900 zł

 Mercedes-Benz Klasa B W245 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis VIP GWARANCJA-15 m-cy, 
2006, 92909 km, 1.5 benzyna, 95 KM, 
srebrny VIN: WDD2452311J086651
Garażowany, I właściciel, Serwisowany 
w ASO. Bogate wyposażenie
Stan idealny 22 900 zł

a Renault Trafic II 115PS, 9osób 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis VIP GWARANCJA 15 m-cy, 2008
227014 km, 2.0 diesel, 116 KM, srebrny, 
automat VIN: VF1JLBHBH8V324577
I właściciel. Stan bardzo dobry
Bogate wyposażenie 
 33 900 zł

 Citroen C5 III OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
VIP GWARANCJA-15 m-cy, 2009, 
210977 km, 1.6 diesel, 109 KM, kombi
szary VIN: VF7RW9HZC54073724
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. STAN IDEALNY  
 22 900 zł

 Mitsubishi ASX 1.8DiD OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis MP3 
VIP GWARANCJA, 2010, 163995 km,  
1.8 diesel, 116 KM, szary metalik
VIN: JMBXJGA6WBZ408935
Garażowany. Pierwszy właściciel. Stan 
bardzo dobry. Pełne wyposażenie. Ostatni 
przegląd przy 163.966km 35 900 zł

 SEAT Altea XL Lift OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatron Serwis VIP 
GWARANCJA – 24 m-ce, 2011,  
197973 km, 1.9 diesel, kombi, srebrny, 
105 KM VIN: VSSZZZ5PZBR012351
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie.  
 28 900 zł

 Dodge Caliber SXT 156PS OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA-15 m-cy, 2007, 200143 
km, 2.0 benzyna, 156 KM, szary metalik, 
automat VIN: 1B3HBG8B17D250704
Garażowany. Pełne wyposażenie.
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 19 900 zł

 Nissan Qashqai II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatron Navi Serwis 
VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2013, 
179340 km, 1.6 diesel, czarny, 130 KM
VIN: SJNFEAJ10U2733934
Garażowany. II właściciel od nowości. 
Pełne wyposażenie. Stan idealny.  
 47 900 zł

 Skoda Octavia Ambiente OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
GWARANCJA – 3 m-ce, 2002, 221723 
km, 1.9 diesel, 90 KM, kombi, srebrny 
VIN: TMBHG41U122602730
Faktura VAT 23%, Garażowany. 
Pierwszy właściciel, Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie 9 900 zł

 Chevrolet Cruze 131PS, Bezwypadk. 
Pełny-Serwis Klimatronik GWARANCJA 
15-m-cy!, 2012, 122964 km, 1.7 diesel, 
131 KM, czarny metalik
VIN: KL1JF68L9CK696076
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie 
 29 900 zł

 Opel Corsa D NJOY*90PS*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA, 2008, 218597 km, 1. 3 
diesel, 90 KM, 2/3 drzwi, szary metalik
VIN: W0L0SDL0886061256
Garażowany. Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie. Ostatni przegląd przy 
218.272km 11 900 zł

 Suzuki SX4 I 1.5i OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA-15miesięcy, 2008, 
183350 km, 1.5 benzyna, 100 KM, czarny
VIN: TSMEYA11S00263860
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Książka serwisowa. Stan 
idealny 21 900 zł

 Ford Fiesta VI ECOnetic, 95PS, 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis GWARANCJA 15miesięcy, 2010
189836 km, 1.6 diesel, 2/3 drzwi, 95 KM, 
niebieski metalik
VIN: WF0GXXGAJGAB65354. Pełne 
wyposażenie. Książka serwisowa,  
I właściciel. Stan idealny 17 900 zł

 Opel Vivaro I Ciężarowy*3-Osoby 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis VIP GWARANCJA, 2009, 
149353 km, 2.0 diesel, 90 KM, biały
VIN: W0LF7AMA69V613152
I właściciel. Bogate wyposażenie.  
3 miejsca.*Stan idealny. Świeżo 
sprowadzony 21 900 zł

 Toyota Corolla Verso II 7-osobowy 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatronik 
Serwis VIP GWARANCJA – 24 m-cy, 
2006, 224703 km, 2.0 diesel, kombi, srebrny, 
116 KM VIN: NMTEX16R80R057992
Garażowany. I właściciel od nowości. 
Pełne wyposażenie.Stan idealny.
 17 900 zł

 Ford Focus II 1.8TDCi Titanium 
OPŁACONY Bezwypadkowy Klimatronik 
Serwis VIP GWARANCJA, 2008, 217230 km
1.8 diesel, 2/3, niebieski metalik, 115 KM
VIN: WF0GXXGCDG8K00438
Garażowany. Pełne wyposażenie. 
I właściciel od nowości. Stan idealny
 17 900 zł

 Opel Meriva A 1.6i*105PS*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
VIP GWARANCJA, 2007, 212821 km, 
1.6 benzyna, 105 KM, szary metalik
VIN: W0L0XCE7574218223
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo 
dobry. Pełne wyposażenie. Wypinany 
oryginalny hak 12 900 zł

 Toyota Yaris II 1.4*D4D*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima*Serwis VIP 
GWARANCJA-15miesięcy, 2008, 
176085 km, 1.4 diesel, 90 KM, czarny 
VIN: VNKKC963X0A191417
Garażowany. I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Ostatni przegląd przy 
164.884km. STAN IDEALNY. 17 900 zł

 Honda Civic VIII 1.4iComfort*OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA15 m-cy, 2006, 139506 km, 
1.4 benzyna, 83 KM, szary metalik,  
VIN: SHHFK17406U003903
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 20 900 zł

 Opel Zafira B OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis 
7-Osób GWARANCJA-15miesięcy, 
2006, 143100 km, 1.9 diesel, 100 KM, 
kombi, czarny VIN: W0L0AHM757G029824
Garażowany. Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan perfekcyjny.
 17 900 zł

 VW Touran I OPŁACONY Bezwypadkowy 
Klima Serwis VIP GWARANCJA-15 m-cy 
2007, 178795 km, 1.9 diesel, 90 KM, czarny 
VIN: WVGZZZ1TZ8W003486
Garażowany. I właściciel. Stan bardzo dobry
Pełne wyposażenie

 22 900 zł

 Hyundai i30 I OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Serwis VIP 
GWARANCJA-15miesięcy, 2009, 
183956 km, 1.6 diesel, 90 KM, kombi
srebrny VIN: TMADB81TP9J004725
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Stan idealny.
 18 900 zł

 Peugeot 1007 OPŁACONY Bezwypadk. 
Klimatyzacja Serwis VIP GWARANCJA
2006, 158495 km, 1.4 benzyna, 2/3 
drzwi,75 KM, szary metalik 
VIN: VF3KMKFVC20079690
Bezwypadkowy. Pełne wyposażenie. 
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 10 900 zł

 Volvo V50 II OPŁACONY Bezwypadkowy 
Klimatronik Serwis VIP GWARANCJA, 
2009, 234942 km, 1.6 diesel, 109 KM, 
kombi, niebieski metalik
VIN: YV1MW76E292495754
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Książka serwisowa. 
Stan idealny 19 900 zł

Oferta wybrana z  20 grudnia 2017 r.
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Komunikacja miejska

Świąteczny 
i przyszłoroczny 

rozkład jazdy
Zamierzacie w święta i Syl-

westra korzystać z komunika-
cji miejskiej? Sprawdźcie, jak 
pojedziemy w tych dniach. 
Jest także lista wyjątków w 
kursowaniu autobusów i tram-
wajów w 2018 roku.

Zarówno  24, 25 i 26, 31 oraz 
1 stycznia (Wigilia, I i II dzień 
świąt Bożego Narodzenia, Syl-
wester i Nowy Rok) obowiązy-
wać będą rozkłady niedzielne. 
W pozostałe dni pomiędzy świę-
tami i Sylwestrem, od 27 do 29 
grudnia, obowiązywać będą roz-
kłady robocze, a 30 grudnia - 
rozkłady sobotnie.

Nocna weekendowa komuni-
kacja autobusowa, będzie do-
datkowo kursowała w nocy z 24 
na 25 grudnia, z 25 na 26 grud-
nia oraz z 31 grudnia na 1 stycz-
nia.

Poniżej informacja Miejskiego 
Zarządu Dróg i Transportu w 
Częstochowie o wyjątkach w 
kursowaniu komunikacji miej-
skiej w przyszłym roku.

WYJĄTKI W KURSOWANIU 
AUTOBUSÓW 

I TRAMWAJÓW W 2018 
ROKU

1 stycznia (poniedziałek) –  Nowy 
Rok  –  rozkłady niedzielne

6 stycznia (sobota) –  Trzech 
Króli  –  rozkłady niedzielne

2 kwietnia (poniedziałek) –  Wiel-
kanoc  –  rozkłady niedzielne

30 kwietnia (poniedziałek – 
przed Świętem Pracy) –  rozkła-
dy sobotnie

1 maja (wtorek) –  Święto Pracy  
–  rozkłady niedzielne

2 maja (środa) –  Święto Flagi 
Państwowej  –  rozkłady sobot-

nie
3 maja (czwartek) –  Święto Kon-

stytucji 3 Maja  –  rozkłady nie-
dzielne

4 maja (piątek) –  piątek pomię-
dzy Świętem Konstytucji 3 Ma-
ja, a weekendem  –  rozkłady 
sobotnie

31 maja (czwartek) –  Boże Ciało  
–  rozkłady niedzielne

1 czerwca (piątek) –  piątek po-
między Świętem Bożego Ciała, 
a weekendem  -  rozkłady so-
botnie

15 sierpnia (środa) –  Święto 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny  –  rozkłady nie-
dzielne

1 listopada (czwartek) –  Wszyst-
kich Świętych  –  rozkłady so-
botnie

2 listopada (piątek) –  piątek po-
między Świętem Wszystkich 
Świętych, a weekendem  –  roz-
kłady sobotnie

24 grudnia (poniedziałek) –Wigi-
lia  –  rozkłady sobotnie

25 grudnia (wtorek) –  Święto 
Bożego Narodzenia  –  rozkłady 
niedzielne

26 grudnia (środa) –  Święto Bo-
żego Narodzenia  –  rozkłady 
niedzielne

31 grudnia (poniedziałek) –  Syl-
wester  –  rozkłady sobotnie

Nocna weekendowa komunika-
cja autobusowa oprócz wszyst-
kich weekendów, będzie kur-
sowała w następujące noce:

Kwiecień:  z 1 na 2; z 29 na 30; z 
30 na 1 maja

Maj:  z 1 na 2; z 2 na 3; z 3 na 4; 
z 31 na 1 czerwca

Listopad:  z 1 na 2
Grudzień:  z 23 na 24; z 24 na 

25; z 25 na 26; z 30 na 31; z 31 
na 1 stycznia 2019 r. kg
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Stop dla samowoli!

Światła pod kontrolą
W ramach ogólnopolskiej 

kampanii „Twoje światła – 
Twoje bezpieczeństwo” 
częstochowscy kierowcy 
mogli bezpłatnie sprawdzić 
prawidłowość ustawienia 
świateł w swoich samocho-
dach. Mundurowi tłumaczy-
li uczestnikom akcji, jak 
ważna jest – szczególnie 
w okresie jesienno-zimo-
wym – dobra widoczność na 
drodze. Policjanci rozdawali 
też odblaskowe kamizelki 
i opaski.

Wpływ na bezpieczeństwo 
na drodze zależy w dużej mie-
rze od samych kierowców - od 
umiejętności, doświadczenia 
osoby, która zasiądzie za kie-
rownicą oraz od jej stanu psy-
chofizycznego. Na bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym duży 
wpływ ma także stan tech-
niczny pojazdów.  

Wielu kierowców pamięta 
o tym, że trzeba przetrzeć re-
flektory, gdy są brudne lub 
wymienić żarówki w przypad-
ku ich przepalenia. Niewielu 
jednak zdaje sobie sprawę 
z tego, że światła należy usta-
wić pod odpowiednim kątem. 

– W okresie jesienno-zimo-
wym często przez złe usta-
wienie świateł można spowo-
dować oślepienie innych 
uczestników ruchu albo zbyt 
późno dostrzec pieszego lub 
przeszkodę na drodze – przy-
pomina podkom. Marta La-
dowska, oficer prasowy czę-

stochowskich policjantów.
W ramach ogólnopolskiej 

akcji „Twoje światła – Twoje 
bezpieczeństwo”  często-
chowscy kierowcy mogli bez-
płatnie sprawdzić ustawienia 
swoich świateł na Stacji Kon-
troli Pojazdów Ochotniczej 
Straży Pożarnej przy ulicy Si-
korskiego.

kg
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Niech magia Świąt
Bożego Narodzenia przyniesie
Państwu wiele szczęścia, wiary
i nadziei, a Nowy Rok 2018
obfituje w spokój, radość
i pogodne dni tak w życiu
prywatnym, jak i zawodowym.

Z tej okazji dziękujemy również
za dotychczasową współpracę.

Nowe porządki

Koniec 
z parkowaniem  

na dziko
Nie ma miejsca w centrum 

miasta? Na dzikim parkingu 
na zapleczu alei z pewnością 
coś się znajdzie – takie prze-
konanie funkcjonowało w gło-
wach częstochowskich kie-
rowców co najmniej kilkana-
ście lat. Miejski Zarząd Dróg 
i Transportu postanowił po-
wiedzieć „stop” i... zagrodził 
teren. 

„Parking” na zapleczu II alei – 
tak delikatnie mówiąc - do naj-
bardziej estetycznych nie nale-
żał. Kałuże, błoto, dziury były na 
porządku dziennym. Mimo to 
kierowcy – narażając swoje pod-
wozie - chętnie z niego korzysta-
li – każdego dnia stawało na 
nim kilkadziesiąt samochodów. 
Dlaczego? Bo był darmowy 
i stanowił doskonałą alternaty-
wę do parkowania, gdy nie ma 
miejsc w alejach. 

Kilka dni temu Miejski Za-
rząd Dróg i Transportu posta-
nowił... ogrodzić ten dziurawy 
i bagnisty teren. Na razie żadne 
prace nie są tam prowadzone. 
Jest jednak nadzieja, że wkrótce 
to się zmieni. – Teren został wy-
dzielony z związku z planowaną 
w najbliższej przyszłości inwe-
stycją. Będzie ona uzupełnie-
niem już realizowanego w tym 
obszarze zadania drogowego – 

wyjaśnia Maciej Hasik, rzecznik 
prasowy MZDiT. 

Przypomnijmy, niezagospo-
darowany teren w centrum 
miasta na tyłach pogotowia 
w tym roku zaczął zmieniać 
swoje oblicze. Przedłużono ul. 
Racławicką do Staszica i prze-
budowano ul. Staszica do ulicy 
Jasnogórskiej (zgodnie z kon-
cepcją ustalaną z mieszkańca-
mi). Następnie w planach jest 
zagospodarowanie terenu, 
gdzie między innymi funkcjo-
nował dziki parking. W miej-
scu tym ma powstać plac za-
baw oraz miejsca do rekreacji 
i aktywnego spędzania czasu. 
Powinno też pojawić się więcej 
zieleni. – Teren więc musi być 
zrekultywowany. Poza tym 
przez zimę wszystko zostałoby 
rozjeżdżone, a błoto zostałoby 
rozwiezione po ulicach w cen-
trum. Nie mogliśmy do tego 
dopuścić. Przypominamy, że 
parkowanie tam było nielegal-
ne. W przypadku wygospoda-
rowania odpowiednich środ-
ków w przyszłorocznym budże-
cie nie będzie przeszkód by 
wspomnianą, kolejną inwesty-
cję w tym miejscu zrealizować. 
Wszystkie stosowne pozwole-
nia są już uzyskane – podsu-
mowuje Maciej Hasik.

kg
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Gimnazjum 17 – I miejsce zdj.  arch

Szkolny Związek Sportowy 
Zarząd Miejski w Częstocho-
wie zorganizował kolejną im-
prezę w ramach współzawod-
nictwa sportowego na najbar-
dziej usportowioną szkołę 
w roku szkolnym 2017/18.

Tym razem były to zawody w 
piłce siatkowej chłopców.

W mistrzostwach udział wzięła 
młodzież rocznika 2002 – 2004, 
rekrutująca się z klas VII  szkoły 
podstawowej i klas II i III gimna-
zjów. Rywalizacja dla niektórych 
szkół była bardzo trudna. 

Do współzawodnictwa przy-
stąpiło tylko 9 szkół, co należy 

uznać za niską frekwencję, 
zwłaszcza w takiej dyscyplinie, 
jak siatkówka chłopców.

Drużyny podzielone zostały w 
drodze losowania na trzy grupy 
(po trzy zespoły w każdej). 

Zdobywcy dwóch pierw-
szych miejsc z każdej grupy 
awansowali do ligi szkolnej, w 
której uczestniczyło sześć dru-
żyn: SP 2, SP 7, SP 29, SP 41, SP 
48, i gimn 17. Aby wyłonić  zwy-
cięzcę w sumie rozegrano 15 
spotkań. 

Poniżej przedstawiamy końco-
wą tabelę mistrzostw, a także 
składy czołowych zespołów.

ts

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Siatkówka chłopców rocznika 2002 – 2004

TERMINARZ LIGI SZKOLNEJ

LP K  T  O     Z    K  I  M
1 SP 2 SP 48
2 SP 7 SP 48
3 Gim 17 SP 2
4 SP 48 SP 41
5 Gim 17 SP 41
6 SP 48 Gim 17
7 SP 2 SP 7
8 SP 29 SP 2
9 SP 7 SP 29

10 SP 29 SP 41
11 SP 29 SP 48
12 Gim 2 SP 41
13 SP 7 SP 41
14 SP 7 SP 17
15 Gim 17 SP 29

TABELA KOŃCOWA  MISTRZOSTW

LP M-CE GIMNAZJUM NR PKTY SETY

                                                   GRUPA  I
1 I GIMN 17 10 10 : 0
2 II SP 29 9  8 : 2
3 III SP 41 8  6 : 5
4 IV SP 7 7  5 : 6
5 V SP 48 6   2 : 9
6 VI SP 2 5    1 : 10

Drużyna Gimnazjum nr 17 wystąpiła w składzie: Borkowski Ma-
teusz, Tataruch Mikołaj, Gniecki Igor, Werbiński Marcel, Łyko 
Kacper, Dziebór Jakub, Janczyk Mikołaj, Szczygieł Marek, 
Woźniak Igor, Rychlewski Michał, Kowalik Norbert. 
Nauczyciel – Wojciech Pudo

Drużyna Szkoły Podstawowej nr 29 wystąpiła w składzie: Świe-
boda Dawid, Żaczek Bartosz, Moll Patryk, Pośpiech Jakub, Po-
śpiech Marcel, Pendrasik Michał, Kempa Igor, Kantorowicz Ja-
kub, Płatkowski Wiktor, Witecki Wiktor, Madej Patryk.  
Nauczyciel – Dariusz Szlubowski

Drużyna Szkoły Podstawowej nr 41 wystąpiła w składzie: Ja-
recki Maciek, Walasek Maciek, Banasiak Piotr, Stępień Filip, 
Słabosz Marcel, Nowacki Michał, Chmielewski Filip. 
Nauczyciel – Piotr Ruszel 

Drużyna Szkoły Podstawowej SP 7: Rybaniec Jan, Jakub Ko-
rzonek, Kacper Chodak, Kacper Synowiec, Wiktor Kuras, Mi-
chał Walaszczyk, Daniel Woźniak, Dominik Karaśkiewicz, Nor-
bert Rajs, Mateusz Włoczek, Adrian Piasecki, Dominik Bar-
czyk.  
Nauczyciel  –  Barbara  Ulewicz 

1.  Gimnazjum  17    –  I  miejsce

2.  SP 29 / Gimnazjum 14  –  II  miejsce

3.  SP 41   –  III  miejsce

4.  SP 7 / Gimnazjum 7 –  IV  miejsce

Szkoła Podstawowa 29 – Gimnazjum 14 – II miejsce zdj.  arch

Szkoła Podstawowa 7 – Gimnazjum 7 – IV miejsce zdj.  arch





32. PIĄTEK-WTOREK, 22-26 GRUDNIA 2017



PROGRAM TV – PIĄTEK 22 GRUDNIA 2017 r.

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. 25 

Niebieski wieloryb; serial 
TVP

09:10 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 52 Swołowo 
- Europejska Wieś 
Dziedzictwa Kulturowego; 
magazyn

09:40 Rodzinny ekspres; 
magazyn

10:15 Dr Quinn; seria II, odc. 
16/27 (34); serial 
obyczajowy; USA (1994)

11:05 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 7; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Pakujemy; odc. 7; 

reportaż
12:55 Natura w Jedynce  – 

Cudowny świat przyrody. 
Samotne matki w 
brazylijskim lesie. 
Ostronosy rude; serial 
dokumentalny; Japonia 
(2015)

13:25 Dookoła świata
14:00 Elif; odc. 161; 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. 

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

odc. 3700; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3230; 
telenowela TVP

18:40 Bez tożsamości; serial
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 The Wall. Wygraj 

marzenia; /13/; teleturniej
21:20 Weekendowy Hit 

Jedynki – Wiatr i lew; 
film przygodowy; USA 
(1975); reż.:John Milius; 
wyk.:Sean Connery, 
Candice Bergen, Brian 
Keith

23:35 Wściekłość na drodze; 
dramat; USA (1999); 
reż.:Deran Sarafin; 
wyk.:Yasmine Bleeth, Jere 
Burns, John Wesley Shipp

01:10 Dziewczęta z 
Nowolipek; dramat

02:45 Notacje – Anna 
Dymna. Teatr jak mąż; 
cykl dokumentalny

05:55 Rodzinka.pl; odc. 206 
„Trzymaj się za portfel!” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

06:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat – 
Pustynia; cykl reportaży

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

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

1767; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Postaw na milion; 
odc. 160; teleturniej

12:45 Tylko z Tobą; odc. 50; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 106 
„Świadek”; serial 
fabularyzowany TVP

14:15 Program religijny
14:45 Rodzinka.pl; odc. 208 

„Rollercoaster” sezon 10; 
serial komediowy TVP

15:20 Na dobre i na złe - 18 
lat!; odc. 14; felieton

15:25 Program rozrywkowy 
– mini audycja (Voice 
Kids)

15:30 Janosik; odc. 12/13 - 
Pobili się dwaj górale; 
serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

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

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu;  

1/100; teleturniej
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1767; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1768; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Asterix i Obelix kontra 
Cezar ; komedia; Francja, 
Niemcy, Włochy (1999); 
reż.:Claude Zidi; 
wyk.:Christian Clavier, 
Gerard Depardieu, Leticia 
Casta, Roberto Benigni

22:40 Zawód: szpieg; film 
sensacyjny; USA, Wielka 
Brytania, Francja, Japonia 
(2001); reż.:Tony Scott; 
wyk.:Robert Redford, Brad 
Pitt, Catherine McCormack

00:55 The Good Doctor; odc. 
2; serial obyczajowy; USA 
(2017)

01:50 Zakręcony; komedia; 
USA, Niemcy (2000); 
reż.:Harold Ramis; 
wyk.:Brendan Fraser, 
Elizabeth Hurley, Miriam 
Shor

03:35 Jedyna szansa; odc. 2; 
serial; Francja (2015)

04:45 Koło fortuny; 
teleturniej

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (584); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (89); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (576); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (209); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (710); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2595); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (756); 
serial paradokumentalny. 
Rozwódka Marietta szuka 
miłości. Wdając się w 
kolejne związki, zaniedbuje 
dzieci. Pewnego dnia 
wysyła 8-letnią córkę do 
kina, a sama...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (80); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (68); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2596); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (445); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny oraz ich dzieci 
Waldka i Marioli, a także 
sąsiadów Paździochów i 
Arnolda Boczka.

20:05 Gęsia skórka; 
komedia, Australia/USA 
2015. Nastoletni Zach 
zaprzyjaźnia się z Hanną, 
córką autora powieści 
grozy dla dzieci. Pewnego 
dnia chłopak uwalnia 
potwory zamieszkujące 
karty książek...

22:15 Znaki; thriller SF, USA 
2002

0:45 9. legion; dramat 
przygodowy, Wielka 
Brytania/USA 2011

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

05:10 Uwaga! (5168) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(4/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - 
Quiche z warzywami i 
łososiem (32/40) - 
program. 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2151) - magazyn

10:55 Ukryta prawda  (513) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (256) - 
program

13:00 19 + (131/165) - 
program

13:30 19 + (132/165) - 
program

14:00 Szpital (399) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 6 
(12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (257) - 
program

17:00 Ukryta prawda (514) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (400) - 
program obyczajowy; 
Pacjentem dr Eryka jest 
40-latek, który uderzył się 
młotkiem w palec, gdy 
córka powiedziała mu, że 
chce spędzić noc poza 
domem na imprezie…

19:00 Fakty (7296)
19:35 Sport (7279)
19:45 Pogoda (7276)
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(39/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5169) - 
program.  

20:00 Piraci z Karaibów: Na 
nieznanych wodach - film 
przygodowy

22:55 Shaft - film 
sensacyjny, USA/Niemcy 
2000. W cieszącym się złą 
sławą Harlemie pracuje 
detektyw John Shaft, który 
ma rozwikłać sprawę 
zabójstwa czarnoskórego 
studenta, którego zastrzelił 
syn bogatego 
biznesmena…

01:00 Życie bez wstydu 5 
(2/12) - reality show; W 
kolejnej, piątej już serii 
„Życia bez wstydu”, 
lekarze z Kliniki Ambroziak 
ponownie staną przed 
niezwykle 
skomplikowanymi 
wyzwaniami medycznymi. 
W ich gabinetach pojawią 
się pacjenci, którzy latami 
zmagają się ze wstydem, 
strachem, frustracją i 
stracili wszelką nadzieję na 
uzyskanie pomocy…

02:00 Kuba Wojewódzki 11 
(1/13) - talk show

03:00 Uwaga! (5169) - 
program.  

03:15 Moc Magii (348/355) - 
program

04:35 Nic straconego 

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

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 39

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. 4

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 8

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 51

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 52

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 26

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 27

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

18:00 Bibliotekarze; serial 
fabularny, USA 2014;  
odc. 4

19:00 Bibliotekarze; serial 
fabularny, USA 2014;  
odc. 5

20:00 Osaczeni; akcja, USA 
1999. Zostaje ukradziony 
obraz Rembrandta. 
Rządna przygód, piękna 
pani detektyw, namawia 
przełożonych, aby 
pozwolili jej zająć się 
sprawą…

22:10 Pan życia i śmierci; 
thriller, Francja, Niemcy, 
USA 2005. Jurij Orłow ma 
wiele twarzy i wiele 
fałszywych tożsamości. Na 
pewno jednak urodził się 
na Ukrainie, a dzięki 
podrobionym papierom o 
żydowskim pochodzeniu 
może cieszyć się urokami 
amerykańskiej 
demokracji…

00:25 Strażnik czasu; akcja, 
Japonia, Kanada, USA 
1994

02:25 Ale numer!; Polska 
2017

03:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:25 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

04:50 Twój Puls; serial 
fabularny, Polska 2015

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 36; serial TVP

06:20 Alternatywy 4; odc. 
7/9 - Spisek; serial 
komediowy TVP

07:25 Na sygnale; odc. 102 
„Nadzieja”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 103 
„Kotlet po kijowsku”; 
serial fabularyzowany TVP

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

09:30 Na dobre i na złe; odc. 
690; serial TVP

10:25 Rodzinka.pl; odc. 186 
„Rachunki trzeba płacić” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

11:00 Rodzinka.pl; odc. 187 
„Zero tolerancji” sezon 9; 
serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; odc. 113 - 
Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; odc. 114 - 
Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
91 - Tango; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
92 - Małolata; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
643 - To tylko sen...; serial 
TVP

16:20 Na sygnale; odc. 103 
„Kotlet po kijowsku”; 
serial fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 115 - 
Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 116 - 
Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 188 
„Na dwa fronty” sezon 9; 
serial komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
93 - Wróżby; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 220; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 117 - 
Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 118 - Kto 
tu rządzi; serial 
obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; odc. 
94 - Przytułek; serial 
kryminalny TVP

00:05 Ojciec Mateusz; odc. 
228 - Pożegnanie; serial 
kryminalny TVP

00:55 Krew z krwi 2; odc. 
5/10; serial TVP

01:55 Krew z krwi 2; odc. 
6/10; serial TVP

02:55 Alternatywy 4; odc. 
7/9 - Spisek; serial 
komediowy TVP

04:00 M jak miłość; odc. 
701; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 186; 
serial komediowy TVP

05:20 Familiada; odc. 2353
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Trzy mięsa na grilla
06:30 Kraj się śmieje – 

Mowa ciała (1)
07:35 Jeden z dziesięciu; 

18/99; teleturniej
08:15 Kabaretowy Klub 

Dwójki; (60) - Fitness
09:10 Koło fortuny; odc. 14 

ed. 3; teleturniej
09:45 Kierunek Kabaret - 

Ślub; /36/
10:40 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /32/ - „C’est la 
vie - Paryż z pocztówki” - 
Andrzej Zaucha

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /74/ - „Dla 
Ciebie miły” - Violetta 
Villas

11:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /96/ - „Piosenka 
jest dobra na wszystko” - 
Kabaret Starszych Panów

11:20 Pojedynek nie na 
żarty; (3) - Kabaret 
Słuchajcie kontra kabaret 
DNO; widowisko 
rozrywkowe

12:15 Życie to Kabaret – 
Bajki według Kabaretu 
Moralnego Niepokoju;  
(1-2)

14:10 Familiada; odc. 2353
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach - 
Szczecin 2012. Nad 
morzem; widowisko

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Wiosenny śledź z 
Zalewu

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (65) - 
Cyganie morza; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 16 (61) Estonia - 
Wschód

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna; (296); 
serial komediowy TVP

20:15 Pojedynek nie na 
żarty; (4) - Kabaret Łowcy. 
B kontra Grupa Mo Carta 
(odcinek świąteczny - 
Bożenarodzenie)

21:15 Postaw na milion; 
odc. 147; teleturniej

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (20) - Ksiądz; 
program rozrywkowy

23:15 Dzięki Bogu już 
weekend; (10); program 
rozrywkowy

00:15 Koło fortuny; odc. 13 
ed. 3; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – 6 Letni Festiwal 
Kabaretowy Koszalin 
2000. Camping Europa 
(1-3)

04:00 Tylko hity! Opole2012; 
odc. 10 - Maciej Stuhr

04:15 Rozrywka Retro – 
Gwiazdy Festiwali 
Sopockich; /3/ - Drupi, 
Herreys

05:20 Ukryta prawda (104) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (218) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (151) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 3 
(14/18) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (203) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (204) - serial 
obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (493) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (152) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (392) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (219) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa 3 
(10/13) - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 3 
(15/18) - serial S-F, USA

17:55 Brzydula (205) - serial 
obyczajowy

18:30 Brzydula (206) - serial 
obyczajowy. Ula myśli, że 
Marek, aby jej pomóc, 
uwiódł dyrektorkę targów 
mody. Violetta coraz 
bardziej oddala się od 
Sebastiana. Ula 
postanawia pomóc 
Pshemko pogodzić się z 
synem. 

19:00 Ukryta prawda (494) - 
program obyczajowy 

20:00 Happy Feet: Tupot 
małych stóp - komedia, 
USA 2006. Na dalekiej 
Antarktydzie mieszkają 
królewskie pingwiny; 
wszystkie pięknie śpiewają 
wyrażając w ten sposób 
uczucia. Jednak młody 
pingwin imieniem Mambo 
nie ma głosu ani słuchu i 
jest najgorszym 
śpiewakiem na świecie. 
Powoduje to liczne 
kłopoty…

22:25 Jackie Chan: Pierwsze 
uderzenie - film 
sensacyjny, Hong Kong/
USA 1996. Jackie, 
policjant z Hong Kongu, 
dostaje zadanie śledzenia 
pewnej dziewczyny 
podczas jej podróży na 
Ukrainę. Początkowo nie 
widzi nic szczególnego w 
jej zachowaniu, aż do 
momentu, kiedy ona 
spotyka się ze swoim 
kochankiem Tsui, który 
handluje bronią…

01:00 Nie z tego świata 
(15/22) - serial, USA Dead 
man don’t wear plaid

01:55 Moc Magii (348/355) - 
program

04:10 Druga strona medalu 
3 (4/8) - talk show – Karol 
Bielecki

04:45 Druga strona medalu 
3 (5/8) - talk show – 
Henryka Krzywonos

05:20 Wiem, co jem na 
diecie (11/12) - program 
lifestylowy

05:45 Hala przylotów - 
dokument 

06:45 Ugotowani 9 (11/13) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

07:45 Idealna niania 8 (2/6) 
- program obyczajowy 

08:30 Sekrety lekarzy 3 
(7/12) - reality show 

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (2/6) - reality 
show 

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (10/13) - 
program rozrywkowy 

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu (6/10) - program 
rozrywkowy 

11:55 Kuchenne rewolucje 
11 (8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

12:55 Ostre cięcie 4 (3/12) - 
program 

13:40 Kobieta na krańcu 
świata 9 (6/9) - program 

14:10 W czym do ślubu? 2 
(3/10) - reality show 

14:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (8) - reality 
show 

15:20 Dzieci na rozstaju 
16:25 Beauty ekspert 2 

(4/12) - magazyn 
lifestylowy 

16:55 Pani Gadżet 2.0 (2/12) 
- magazyn 

17:25 Smakuj świat z 
Pascalem (4) - reality 
show kulinarny 

17:55 Ugotowani 9 (12/13) - 
program kulinarno-
rozrywkowy 

18:55 Pani Gadżet EXTRA 3 
- magazyn 

19:25 Kuchenne rewolucje 
12 (10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

20:25 Zachować młodość 
21:45 Pojedynek na modę 
22:30 Sekrety lekarzy 3 

(2/12) - reality show 
23:30 Hala przylotów - 

dokument 
00:35 Zapytaj lekarza 
01:15 Ze strachu przed 

utratą pracy - dokument 
02:15 W roli głównej - 

Joanna Krupa (4/7) - talk 
show 

02:40 W roli głównej - Iza 
Miko (2/9) - talk show 

03:05 W roli głównej - 
Katarzyna Figura (12/16) - 
talk show 

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

03:55 Wiem, co jem 4 
(9/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 
(1/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(6/16) - magazyn

08:00 PN - FC Barcelona
10:30 Piłka nożna - Klubowe 

Mistrzostwa Świata - 
Podsumowanie

11:30 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F: Bayern 
Monachium - Borussia 
Dortmund

13:35 Darts - Mistrzostwa 
Świata dz. 9

17:30 Pływanie - 
Mistrzostwa Europy: 
basen 25m - Kopenhaga - 
podsumowanie

18:50 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8 finału - 
Podsumowanie (skróty z 6 
meczów) 

20:35 Boks Megafight - 
Oscar De La Hoya vs. 
Floyd Mayweather / Floyd 
Mayweather vs. Ricky 
Hatton

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Darts - Mistrzostwa 

Świata dz. 9
00:05 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 - skróty meczów
01:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 (23): Buffalo 
Sabres - Philadelphia 
Flyers

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

– Jerzy Hołowiecki
08:05 Berlin 1936. Igrzyska 

propagandy; film dokum.; 
Francja (2015)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier OPP
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1019
10:50 Reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:05 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej – Mapy 
Książnicy

12:15 Nożem i widelcem; odc. 
145

12:25 Historie szczęśliwe; odc. 
10; cykl reportaży

12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Berlin 1936. Igrzyska 

propagandy; film dokum.; 
Francja (2015)

15:10 Podkarpacki szlak 
kulinarny; felieton

15:20 Mój pies i inne 
zwierzaki; magazyn

15:35 Pełnosprawni; odc. 233; 
mag. dla niepełnosprawnych

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
17:50 Twarze TV Katowice – 

Krzysztof Miller; felieton
18:00 Kto to jeszcze pamięta 

czyli włamanie do 
archiwum TVP

18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Schlesien Journal
20:01 Zasmakuj w 

Sienkiewiczu
20:26 A życie toczy się dalej... 

– Jolanta Knas
20:55 POGODA
21:00 Dojrzalsi; mag. publ.
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 Berlin 1936. Igrzyska 

propagandy; film dokum.; 
Francja (2015)

00:40 Pełnosprawni; odc. 233; 
mag. dla niepełnosprawnych

01:05 Antenowe remanenty
01:25 Sprawa dla reportera
02:20 Nożem i widelcem; odc. 145
02:40 Berlin 1936. Igrzyska 

propagandy; film dokum.; 
Francja (2015)

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. 1019
06:20 Reportaż
06:35 Pełnosprawni; odc. 233; 

mag. dla niepełnosprawnych
06:55 Podkarpacki szlak 

kulinarny; felieton

06:50 Był taki dzień   22 
grudnia; felieton

06:55 Historia Polski – JAN 
XXIII; film dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (74) - 
Na ryby; cykl reportaży

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

09:10 Przygody pana 
Michała; odc. 10/13; 
serial TVP

09:45 Ułan Batalionu Zośka. 
Jan Rodowicz Anoda; film 
dokumentalny

10:55 Wszystkie kolory 
świata – Tunezja. Odc. 
26/30; serial dokum.; 
Francja (2008)

11:55 Taśmy bezpieki – 
Obchody rocznicy 
wybuchu II WŚ

12:30 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Gdańsk; cykl reportaży

13:00 Podróże z historią; 
odc. 42 Na ratunek!; cykl 
dokumentalny

13:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Przeszłość z 
przyszłością

14:10 Sensacje XX wieku – 
Stalowe Przymierze odc. 
3-4; cykl dokumentalny

15:10 Przewodnik 
Historyczny Bogusława 
Wołoszańskiego – 
Magazyn śmierci cz. 2/2; 
cykl dokumentalny

15:40 Grecka odyseja 
Joanny Lumley; odc. 3/4 
(odc. 3/4); Wielka Brytania 
(2011)

16:40 Historia Polski – 
Kaszubi. Odnalezione 
kolory

17:45 Czas honoru; odc. 54 
„Zawisza”; serial TVP

18:45 Z archiwum IPN – 
Operacja C - 1; magazyn

19:20 „Sensacje XX wieku” 
– Krew, miłość, zdrada; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

20:10 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; 
magazyn

20:40 Genialne wynalazki; 
odc. 2/4; film dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

21:45 Boża podszewka II; 
odc. 16/16; serial TVP

22:50 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia milicjanta w 
Doniecku

23:30 Ośmiornica; odc. 3/10; 
serial; Włochy (1984)

00:40 Rzeczpospolita 
partyzancka – Powstanie 
Zamojskie 1944; film dok.

01:40 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; (74) - 
Na ryby; cykl reportaży

02:20 Boża podszewka II; 
odc. 16/16; serial TVP

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

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe MŚ - Polska 
2017; mecz półfinałowy

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe MŚ - Polska 
2017; mecz o 3. miejsce

11:20 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Grot Budowlani 
Łódź - Dinamo Moskwa

13:30 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe MŚ - Polska 
2017; mecz finałowy

15:40 Siatkówka mężczyzn; : 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 
Trentino Diatec

18:00 Siatkówka mężczyzn; : 
PGE Skra Bełchatów - 
BBTS Bielsko-Biała

20:30 Boks; waga 
superpiórkowa: Wasyl 
Łomaczenko - Guillermo 
Rigondeaux

22:30 Boks; Gala w Troy z 
1986 roku; waga ciężka: 
Mike Tyson - Jesse 
Ferguson. W połowie lat 
osiemdziesiątych Jesse 
Ferguson zapowiadał się 
na dobrego pięściarza 
wagi ciężkiej. Do 
pojedynku z Tysonem miał 
na koncie...

23:30 Boks; Walka o pas 
WBO World w Laval; waga 
średnia: Billy Joe 
Saunders - David Lemieux

0:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski

2:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe MŚ - Polska 
2017; mecz finałowy

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – SOBOTA 23 GRUDNIA 2017 r.

04:00 Galeria; odc. 95; serial 
obyczajowy TVP

04:20 Klan; odc. 3226; 
telenowela TVP

04:45 Klan; odc. 3227; 
telenowela TVP

05:05 Klan; odc. 3228; 
telenowela TVP

05:35 Jaka to melodia?
06:05 Sprawa dla reportera
07:00 Naszaarmia.pl; odc. 

296; magazyn
07:30 Rok w ogrodzie
07:50 Rok w ogrodzie-Extra
08:15 W drodze do Cordury; 

western; USA (1959); 
reż.:Robert Rossen; 
wyk.:Gary Cooper, Rita 
Hayworth, Van Heflin, 
Richard Conte

10:30 Talianka; odc. 5/8; 
serial; Ukraina, Rosja 
(2014)

11:35 Talianka; odc. 6/8; 
serial; Ukraina, Rosja 
(2014)

12:40 Studio Raban
13:15 Fascynujący świat – 

Wanilia, cynamon i płatki 
migdałów. Świąteczne 
wypieki w Europie; film 
dokumentalny; Austria 
(2017); reż.:Anita 
Lackenberger

14:10 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

14:40 Dama w czarnym 
welonie; odc. 4/12; serial 
kostiumowy; Włochy 
(2014)

15:45 20 lat JTM cz.1
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Blondynka; serial TVP
18:30 Opole na Bis
18:55 Jaka to melodia?; 

odc. 3701; teleturniej 
muzyczny

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Hit na sobotę – 

Nieuchwytni; film akcji; 
USA (2015); reż.:Daniel 
Benmayor; wyk.:Taylor 
Lautner, Marie 
Avgeropoulos, Adam 
Rayner

21:55 Podejrzani zakochani 
23:50 Wiatr i lew; film 

przygodowy; USA (1975); 
reż.:John Milius; 
wyk.:Sean Connery, 
Candice Bergen, Brian 
Keith

02:00 Wściekłośc na drodze
03:35 Dama w czarnym 

welonie; odc. 4/12; serial 
kostiumowy; Włochy 
(2014)

06:00 Wielka rafa koralowa; 
odc. 2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

07:05 M jak miłość; odc. 
1338; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Lajk!
11:10 David Attenborough i 

dinozaur olbrzymi; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); 
reż.:Charlotte Scott

12:15 Superpies; komedia; 
USA (1995); reż.:Aaron 
Norris; wyk.:Chuck Norris, 
Peter Savard Moore, 
Francesco Quinn, Carmine 
Caridi

13:45 Lajk!
14:00 Familiada; odc. 2418; 

teleturniej
14:40 Koło fortuny; 

teleturniej
15:15 Rodzinka.pl; odc. 209 

„Normalna polska 
rodzina” sezon 11; serial 
komediowy TVP

15:50 Asterix i Obelix kontra 
Cezar; komedia; Francja, 
Niemcy, Włochy (1999); 
reż.:Claude Zidi; 
wyk.:Christian Clavier, 
Gerard Depardieu, Leticia 
Casta, Roberto Benigni

17:45 Słowo na niedzielę – 
A nie brzuchem...

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Kulisy – Postaw na 

milion; odc. 162
19:05 Postaw na milion; 

odc. 162; teleturniej
20:05 Program rozrywkowy - 

koncert cz. 1
21:00 Program rozrywkowy - 

koncert cz. 2
22:00 Koneser; Włochy 

(2013); reż.:Giuseppe 
Tornatore; wyk.:Geoffrey 
Rush, Jim Sturgess, 
Sylvia Hoeks, Donald 
Sutherland

00:25 The Good Sister; 
Kanada (2014); 
reż.:Philippe Gagnon; 
wyk.:Sonya Walger, Ben 
Bass, Bobbie Philips

02:00 Zawód: szpieg; film 
sensacyjny; USA, Wielka 
Brytania, Francja, Japonia 
(2001); reż.:Tony Scott; 
wyk.:Robert Redford, Brad 
Pitt, Catherine McCormack

04:10 Koło fortuny; 
teleturniej

04:45 Koło fortuny; 
teleturniej

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 My3 (13); program dla 
dzieci

8:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (23); serial 
animowany

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (34); serial 
animowany

9:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (35); serial 
animowany

9:45 Przygody Kota w 
Butach (30); serial 
animowany. Rudowłosy 
wojownik i miłośnik mleka 
odwiedza San Lorenzo. 
Wraz z przybyciem 
nieustraszonego kocura 
życie mieszkańców miasta 
zmienia się diametralnie. 
Waleczny...

10:10 Ewa gotuje (322); 
magazyn kulinarny. 
Prowadząca zrobi m.in. 
pasztet grzybowy. 
Następnie spróbuje 
przystawki z pstrąga, 
gołąbków z węgorza, żuru 
z grzybami i wędzonymi 
kartoflami, sandacza...

10:50 Anioły i kowbojki; film 
familijny, USA 2012

12:50 Klik: I robisz, co 
chcesz; komedia, USA 
2006

15:05 Jaś Fasola (7); serial 
komediowy. Komik Rowan 
Atkinson wciela się w 
postać gapowatego i 
złośliwego Jasia Fasoli, 
który potrafi 
skomplikować nawet 
najprostszą sytuację.

15:50 22. Rybnicka Jesień 
Kabaretowa - Ryjek 2017: 
Kabaret Młodych Panów: 
‚Święta, święta...’ (2); 
program rozrywkowy

17:50 Chłopaki do wzięcia 
(129); serial dokumentalny

18:20 Chłopaki do wzięcia 
(130); serial dokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (351); serial 
komediowy

20:05 Paddington; film 
familijny, Francja/Wielka 
Brytania 2014. Mówiący 
pluszowy miś przybywa z 
Ameryki Południowej do 
Anglii. Chce znaleźć dom.

22:10 Teściowie; komedia 
sensacyjna, Niemcy/USA 
2003

0:15 Postrach nocy 2: Nowa 
krew; horror komediowy, 
USA 2013

2:35 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:15 Uwaga! (5169) - 
program.  

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

2 (Chili ) - inne; tytuł 
oryginalny odcinka: Chili

08:00 Dzień Dobry TVN 
(1036) - magazyn;

11:00 Na Wspólnej Omnibus 
15 (661) - serial 
obyczajowy;

12:50 Mali Giganci 3 (7/8) - 
program 

14:50 Kulinarne podróże 
Magdy Gessler (1/2) - 
dokument kulinarny

15:50 Azja Express 2 (3/13) - 
program. Tymon 
Tymański i jego syn Lucas 
pożegnali piękną Sri Lankę 
i program Azja Express 
jako pierwsi. Pozostałe 
pary poczuły smak 
rywalizacji i postanowiły 
dzielnie walczyć o drugi 
immunitet i pierwszy bilet 
do Indii…

17:20 Kobieta na krańcu 
świata 9 (5/9) - program. 
W piątym odcinku kamera 
„Kobiety Na Krańcu 
Świata” odwiedzi 
niezwykły salon piękności, 
który mieści się w Lahaur 
w Pakistanie…

17:55 Kulinarne wyzwania 
Davida Gaboriaud (4/9) - 
program

18:00 Kuchenne rewolucje 
14 (11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:00 Fakty (7297)
19:25 Sport (7280)
19:35 Pogoda (7277)
19:40 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(40/48) - informacje;

19:45 Uwaga! (5170) - 
program.  

20:00 Pamiętnik księżniczki 
II: Królewskie zaręczyny - 
komedia, USA 2004

22:25 Pod słońcem Toskanii 
- komedia, USA/Włochy 
2003

00:50 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…

03:00 Uwaga! (5170) - 
program.  

03:20 Moc Magii (349/355) - 
program

04:40 Nic straconego 

06:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 15

06:30 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 16

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 52

08:35 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
22

09:35 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
23

10:30 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
24. Lombard wystawia na 
sprzedaż profesjonalny 
barowy ekspres do kawy. 
Rezerwuje go Malwina…

11:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
25

12:10 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
26

13:20 W świecie baśni: 12 
miesięcy; familijny, Rosja 
2015

14:55 Gdzie jest gwiazdka?; 
familijny, Norwegia 2012

16:30 Przyjadę do domu na 
święta; familijny, Kanada, 
USA 1998

18:15 Sexipistols; akcja, 
Francja, Meksyk, USA 
2006

20:00 Next; akcja, USA 2007. 
Cris Johnson (Nicolas 
Cage) urodził się z 
niezwykłym darem 
widzenia przyszłości, który 
prędko staje się jego 
przekleństwem…

21:55 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…

23:55 Piła 5; horror,  2008. 
Hoffman (Costas 
Mandylor) to ostatnia 
osoba, która przeżyła 
upiorną grę Jigsawa. W 
rzeczywistości to właśnie 
on kontynuuje plan Pana 
Układanki...

01:50 Ale numer!; Polska 
2017

02:30 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

06:00 Zmiennicy; odc. 15; 
/15 - Nasz najdroższy; 
serial TVP

07:10 Życie na gorąco; odc. 
1/9 - Budapeszt; serial 
sensacyjny TVP

08:45 O mnie się nie martw; 
odc. 2; serial TVP

09:45 Ranczo; odc. 108 - 
Gambit geniusza; serial 
obyczajowy TVP

10:40 Ranczo; odc. 109 - 
Potęga mediów; serial 
obyczajowy TVP

11:40 Rodzinka.pl; odc. 181 
„Sprzedane” sezon 8; 
serial komediowy TVP

12:10 Rodzinka.pl; odc. 182 
„Przeprowadzka” sezon 8; 
serial komediowy TVP

12:45 Rodzinka.pl; odc. 94 
„Szykujemy Święta”; serial 
komediowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
87 - Pożyczka; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ranczo; odc. 110 - 
Boska cząstka; serial 
obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; odc. 111 - 
Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 112 - 
Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Ogniem i mieczem; 
odc. 2/4; serial TVP

18:15 Komisarz Alex; odc. 
106 - W pogoni za 
wiecznym życiem; serial 
kryminalny TVP

19:15 Ojciec Mateusz; odc. 
229 - Pasja; serial 
kryminalny TVP

20:05 Ojciec Mateusz; odc. 
88 - Czekolada; serial 
kryminalny TVP

20:55 Ojciec Mateusz; odc. 
89 - Śpiewak; serial 
kryminalny TVP

21:50 Ranczo; odc. 113 - 
Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

22:50 Ranczo; odc. 114 - 
Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

23:45 Wojenne dziewczyny; 
odc. 3; serial TVP

00:45 Wojenne dziewczyny; 
odc. 4; serial TVP

01:40 Mrok; odc. 1/8 - 
Interes życia; serial 
kryminalny TVP

02:40 Ratownicy; odc. 7/13; 
serial TVP

03:35 Nowa; odc. 6; serial 
TVP

04:25 Pod wspólnym 
niebem; odc. 1 Kontrakt; 
serial komediowy TVP

05:05 Rodzinka.pl; odc. 224 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

05:45 Kochamy polskie 
komedie - odc.31

06:25 Rozrywka Retro – 
Kabaret „Potem”. 
„Zielona Gęś” 
Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego

07:20 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 12 Katowice

07:50 Smaczne Go!; (10)
08:50 Koło fortuny; odc. 15 

ed. 3; teleturniej
09:25 Gwiazdozbiór TVP 

Rozrywka - Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2017 
(1); reportaż

09:50 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Artur 
Andrus (5)

10:50 Kierunek Kabaret - 
Nauka do potęgi klucz; 
/21/

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

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Pieczenie dzika

12:55 Podróże z historią; 
odc. 23 Owczym pędem; 
cykl dokumentalny

13:35 Kochamy polskie 
komedie - odc.31

14:15 Postaw na milion; 
odc. 147; teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /77/ - „Jestem z 
miasta” - Elektryczne 
Gitary

15:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów; (19) - 
Gospodyni domowa; 
program rozrywkowy

16:25 Rolnik szuka żony 
seria IV; odc. 7; reality 
show

17:20 Magiczny świat Luca; 
/32/; Francja (2016)

17:50 KabareTOP Story - 
„Zasmażka” - kabaret OT. 
TO

18:05 Sting – A Winter’s 
Night; koncert; Niemcy 
(2009); reż.:Jim Gable

19:50 Bake off – Ale ciacho!; 
(3); widowisko

20:50 Bake off – Ale przepis; 
(3)

21:15 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy - 
sezon II; (12)

22:25 Kierunek Kabaret – 
Szybciej, wyżej, mocniej; 
/35/

23:25 Paranienormalni 
Tonight; (8) Patrycja 
Markowska

00:20 Koło fortuny; odc. 14 
ed. 3; teleturniej

01:05 Kabaretowa Mapa 
Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (1-2)

03:15 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2010 - 
Kabaretowa liga TVP; /2/

04:15 Rozrywka Retro – 
Kabaret „Potem”. 
„Zielona Gęś” 
Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego

05:35 Ukryta prawda (105) - 
program obyczajowy 

06:40 Mango - Telezakupy
08:45 Druga szansa 3 (6/13) 

- serial
09:45 Druga szansa 3 (7/13) 

- serial
10:45 Druga szansa 3 (8/13) 

- serial
11:45 Brzydula (197) - serial 

obyczajowy
12:20 Brzydula (198) - serial 

obyczajowy
12:55 Brzydula (199) - serial 

obyczajowy
13:30 Brzydula (200) - serial 

obyczajowy
14:05 Brzydula (201) - serial 

obyczajowy
14:40 Brzydula (202) - serial 

obyczajowy
15:10 Zeus i Roksana - film 

rodzinny, USA 1994. Zeus 
i Roksana to niezwykła 
para przyjaciół. Zeus jest 
psem, a Roksana - 
delfinem…

17:15 Street Dance II - film 
obyczajowy, Wielka 
Brytania 2012

19:00 Ekspres polarny - film 
przygodowy, USA 2004. 
Późnym wieczorem w 
wigilię Bożego Narodzenia, 
kiedy całe miasteczko 
pogrąża się we śnie, mały 
chłopiec wybiera się w 
podróż tajemniczym 
pociągiem. Ekspres 
Polarny zabiera go na 
biegun, na wyprawę w 
poszukiwaniu wiary, 
podczas której przekona 
się, jak ważne są przyjaźń, 
odwaga i wzajemne 
zaufanie…

21:10 Znów mam 17 lat - 
komedia, USA 2009. 
Czterdziestoletni Mike 
podsumowuje swoje 
życie, zastanawiając się 
dlaczego rozpadło się jego 
małżeństwo i czemu nie 
jest szczęśliwy? Wraca do 
swojego liceum i nagle 
ponownie staje się 
siedemnastolatkiem. Czy 
uda mu się zmienić 
przyszłość?

23:25 Star Trek: W ciemność 
- film przygodowy, USA 
2013. Kiedy bezwzględny 
geniusz znany jako Khan 
(Benedict Cumberbatch) 
wypowiada wojnę 
Federacji, Kapitan Kirk 
(Chris Pine), Spock 
(Zachary Quinto) wraz z 
całą nieustraszoną załogą 
U.S.S. Enterprise 
wyruszają na największą, 
najbardziej wybuchową 
obławę w swej historii…

02:10 Moc Magii (349/355) - 
program

04:25 Druga strona medalu 
3 (6/8) - talk show – Anja 
Rubik

04:55 Druga strona medalu 
3 (7/8) - talk show – prof.
Andrzej Bochenek

05:30 Eksperci domowego 
budżetu 2 (6) - program 
dokumentalny 

06:45 Smakuj świat z 
Pascalem (4) - reality 
show kulinarny 

07:15 Pani Gadżet EXTRA 5 
- program rozrywkowy 

08:00 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (5/12) - 
program lifestylowy 

08:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (11/12) - 
program lifestylowy 

09:30 Dorota was urządzi 5 
(8/12) - program 

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

(9/12) - program 
rozrywkowy 

12:15 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (3/10) - 
program rozrywkowy 

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu

13:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (6/10) - reality 
show 

14:30 W czym do ślubu? 2 
(3/10) - reality show 

15:00 Afera fryzjera 5 (6/12) 
- program rozrywkowy 

15:45 W roli głównej - Ks. 
Adam Boniecki (5) - talk 
show 

16:15 Pani Gadżet EXTRA 3 
- magazyn 

16:45 Dorota was urządzi 5 
(9/12) - program 

17:30 W dobrym stylu 2 
(9/12) - program 
lifestylowy

18:15 Kobieta na krańcu 
świata 9 (6/9) - program 

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

(4/12) - program 
rozrywkowy 

20:20 Mistrzowskie cięcie 
(7/8) - program 
rozrywkowy 

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

milionerów 2 (5/10) - 
program rozrywkowy 

23:30 Kafejka szczerych 
wyznań 

00:30 W dobrym stylu 2 
(9/12) - program 
lifestylowy

01:10 Mistrzowie podrywu 
(7/8) - program 
rozrywkowy 

01:55 Epidemia alergii - 
dokument 

02:35 W roli głównej - 
Michał Piróg (3/9) - talk 
show 

03:05 W roli głównej - 
Marcin Meller (13/16) - 
talk show 

03:30 Wiem, co jem 5 
(1/10) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 4 
(10/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 
(2/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(7/16) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - skróty meczów 

09:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (23): Buffalo 
Sabres - Philadelphia 
Flyers 

11:10 Snooker - Champion 
of Champions 2017 - dz 7: 
Finał: S. Murphy - R. 
O’Sullivan

13:30 Darts - Mistrzostwa 
Świata dz. 10 
(Mistrzostwa Świata dz. 
10); Szwajcaria (2017)

17:30 Piłka nożna - Klubowe 
Mistrzostwa Świata - 
Podsumowanie

18:30 Magazyn Piłkarski 
FIFA - Rosja 2018

19:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (24): New York 
Islanders - Winnipeg Jets

22:00 Sportowa Sobota
22:30 Darts - Mistrzostwa 

Świata dz. 10
00:05 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 (24): New York 
Islanders - Winnipeg Jets

01:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18

07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda
07:30 Kreatywni
07:50 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
08:05 Astronarium; magazyn
08:30 Sekrety mnichów – 

Wolność; rozmowa
08:50 Ślizg 2017/2018 TVP 3; 

odc. 1; magazyn
09:15 Zapiski Łazęgi – Cztery 

kościoły; felieton
09:30 Rączka gotuje
10:01 Studio 3; pr. rozrywkowy
11:15 Jak to działa; odc. 107
11:45 Polska z Miodkiem (42) 

Różana, Borowa, Cisowa
11:55 Sekrety Stomatologii; 

odc. 15; magazyn
12:15 Ginące zawody; odc. 33 

Smak świąt; reportaż
12:35 Posmakuj Opolskiego; 

odc. 09
12:50 Pogoda
12:55 Ręka fryzjera; film dok.
13:45 Zapiski Łazęgi – Cztery 

kościoły; felieton
13:55 Nożem i widelcem; odc. 

179
14:20 Ojciec Chmura od 

aniołów; reportaż
14:50 Misjonarska 

przypowieść; reportaż
15:05 Regiony z Historią – 

Żyrardów; cz. 1; cykl dok.
15:25 Sekrety mnichów – 

Wolność; rozmowa
15:45 Rok w ogrodzie
16:20 Rolnik szuka żony; odc. 

3; reality show
17:15 71 dni szczęścia; report.
17:33 POGODA
17:40 Relacje; mag. ekonom.
18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:15 Magazyn kulturalny
19:40 Studio 3; pr. rozrywkowy
20:55 POGODA
21:00 Relacje; mag. ekonom.
21:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:46 Wiadomości sport 

weekend
21:57 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:30 Perskie ocalenie; film dok.
23:35 Sekrety mnichów – 

Wolność; rozmowa
23:55 Ręka fryzjera; film dok.
00:50 Zapiski Łazęgi – Cztery 

kościoły; felieton
01:00 Rączka gotuje
01:30 Misjonarska 

przypowieść; reportaż
01:50 Ojciec Chmura od 

aniołów; reportaż
02:20 Ginące zawody; odc. 33 

Smak świąt; reportaż
02:35 Regiony z Historią – 

Żyrardów; cz. 1; cykl dok.
03:00 Astronarium; magazyn
03:35 Ręka fryzjera; film dok.
04:30 Kamień, nożyce, papier 

– Charakter i pismo; cykl 
reportaży

04:45 Kreatywni
05:05 Dziennik Regionów
05:30 71 dni szczęścia; 

reportaż
05:50 Rok w ogrodzie
06:10 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej – Księgozbiór 
Gimnazjum Mariackiego

06:15 Posmakuj Opolskiego; 
odc. 09

06:35 Jak to działa; odc. 107

06:50 Był taki dzień   23 
grudnia; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Seszele. odc. 
25/30; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:00 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 17 Szczecin; 
magazyn

08:25 Dziedzictwo regionów 
– Długosiodło ocalone 
piękno przyrody; cykl 
reportaży; reż.:Leszek 
Lombarski

09:10 W pustyni i w puszczy; 
odc. 2 - Chartum; serial 
przygodowy TVP

10:10 Okrasa łamie przepisy 
– Warszawska kuchnia 
wiślana; magazyn 
kulinarny

10:40 Ziemia – Podwodny 
świat – Ziemia. 
Podwodny świat 4. 
Myjnia Samochodowa, 
Błękitna Dziura i Salem 
Express; cykl 
dokumentalny; 
reż.:Andrzej Misiuk

11:40 Odkryć tajemnicę; 1/6 
(Treasures Decoded 2); 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014); 
reż.:Graeme Ball

13:15 Wielka piątka Azji. 
Lew; cykl dokumentalny; 
Niemcy (2015); 
reż.:Sebastian Pfeil

14:10 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia zakonnicy z 
klasztoru w Czernichowie 
na Ukrainie; reportaż

14:45 Wielka Gra; odc. 680 
(46); teleturniej

15:45 Spór o historię – 
Polskie królewny na 
obcych dworach; debata

16:30 Niepamięć; film 
dokumentalny; reż.:Piotr 
Brożek

17:20 Dzieci ukradzione 
przez Hitlera; reportaż; 
reż.:Dariusz Król

18:00 Jan Serce; odc. 6/10 - 
Chłopaki; serial TVP

19:10 Nieznana historia 
Wielkiej Armady; odc. 
2/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

20:15 Życie rodzinne; dramat
22:00 Genialne wynalazki; 

odc. 2/4; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

23:00 Dziewczyny z 
Szymanowa; film 
dokumentalny; 
reż.:Magdalena Piekorz

23:40 Czas siewu i czas 
żniw; odc. 1/4; film 
obyczajowy; Francja 
(2001)

00:40 Dotknięcie anioła; film 
dokumentalny

01:50 Ułańska ballada; odc. 
3/4; serial kostiumowy; 
Rosja (2012)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe MŚ - Polska 
2017; mecz finałowy

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
PGE Skra Bełchatów - 
BBTS Bielsko-Biała

11:20 Łyżwiarstwo figurowe
12:30 The World Games - 

Wrocław 2017: Lacrosse; 
finał kobiet: USA - Kanada

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
Trefl Gdańsk - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

17:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata: 
Kazachstan - Polska

19:40 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Piłkarska 
reprezentacja Polski

20:50 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata: Polska 
- Dania

23:00 Piłka nożna; 
Mistrzostwa Europy do lat 
21 w Polsce; mecz 
finałowy: Niemcy - 
Hiszpania

1:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe MŚ - Polska 
2017: ZAKSA Kędzierzyn-
Koźle - Sarmayeh Bank 
Teheran VC. Rywalizację 
w grupie A mistrzowie 
Polski otwierają meczem z 
teoretycznie najsłabszym 
przeciwnikiem

3:00 Siatkówka mężczyzn; 
Klubowe MŚ - Polska 
2017: PGE Skra Bełchatów 
- Szanghaj Volleyball. 
Zarówno Skra, jak i zespół 
z Chin biorą udział w 
turnieju dzięki dzikiej 
karcie przyznanej przez 
FIVB
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05:10 Galeria; odc. 96; serial 
obyczajowy TVP

05:35 Klan; odc. 3229; 
telenowela TVP

05:55 Klan; odc. 3230; 
telenowela TVP

06:30 Słownik polsko@
polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (370)

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

08:00 Tydzień
08:20 Ziarno – Beskidzkie 

Boże Narodzenie; 
magazyn

09:05 Weterynarze z 
sercem; /29/

09:35 Nicholas Nickelby
11:55 Między ziemią a 

niebem; magazyn
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a 

niebem; magazyn
13:05 BBC w Jedynce – 

Wielkie migracje 
zwierząt. Zebry; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); reż.:Scott 
Alexander

14:25 Obietnica pod 
jemiołą; komedia; USA 
(2016); reż.:David 
Winning; wyk.:Jaime King, 
Luke Macfarlane, Lochlyn 
Munro

16:05 Jaka to melodia?; 
odc. 3702; teleturniej 
muzyczny

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Kolędy z Jedynką cz.1
18:35 Kolędy z Jedynką cz.2
19:30 Wiadomości
20:00 Orędzie ABPA. S.

Gądeckiego
20:05 Sport
20:10 Pogoda
20:20 Kolędy z Prezydentem
21:25 Transmisja Mszy 

Świętej
23:30 Nieuchwytni; film 

akcji; USA (2015); 
reż.:Daniel Benmayor; 
wyk.:Taylor Lautner, Marie 
Avgeropoulos, Adam 
Rayner

01:05 Niespotykanie 
spokojny człowiek; film 
TVP; reż.:Stanisław Bareja; 
wyk.:Janusz Kłosiński, 
Ryszarda Hanin, Marek 
Frąckowiak, Małgorzata 
Potocka, Janina 
Sokołowska, Jerzy Turek, 
Stanisław Tym, Ludwik 
Benoit, Hanna Bedryńska

02:15 Jaka to melodia?

05:45 Słowo na niedzielę – 
A nie brzuchem... 

06:00 Pierwsza Cicha Noc; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania, Polska (2014); 
reż.:Peter Beveridge

07:05 M jak miłość; odc. 
1339; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
09:15 Barwy szczęścia; odc. 

1766; serial obyczajowy 
TVP

09:50 Magiczna skarpeta; 
film obyczajowy; Kanada, 
USA (2015); reż.:David 
Winning; wyk.:Victor 
Webster, Bridget Regan, 
Iris Quinn, Imogen Tear

11:35 Gwiazdy w południe – 
Siedmiu wspaniałych; 
western; USA (1960); 
reż.:John Sturges; 
wyk.:Yul Brynner, Steve 
McQuinn, Charles 
Bronson, Robert Vaughn, 
Horst Buchholz

14:00 Familiada; odc. 2419; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; 
teleturniej

15:20 Koncert świąteczny z 
katedry w Pelplinie

16:25 Uwierz w święta; film 
obyczajowy; Kanada 
(2015); reż.:Jonathan 
Wright; wyk.:Shanae 
Grimes - Beech, Steve 
Lund

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów - wydanie 
specjalne

20:05 P. S. Kocham cię; 
melodramat; USA (2007); 
reż.:Richard LaGravenese; 
wyk.:Hilary Swank, Gerard 
Butler, Harry Connick Jr, 
Lisa Kudrow

22:20 Pan i pani Kiler; 
komedia sensacyjna; USA 
(2010); reż.:Robert 
Luketic; wyk.:Katherine 
Heigl, Ashton Kutcher, 
Tom Selleck

00:05 Kolędy
00:40 Koneser; Włochy 

(2013); reż.:Giuseppe 
Tornatore; wyk.:Geoffrey 
Rush, Jim Sturgess, 
Sylvia Hoeks, Donald 
Sutherland

03:05 Siedmiu wspaniałych; 
western; USA (1960); 
reż.:John Sturges; 
wyk.:Yul Brynner, Steve 
McQuinn, Charles 
Bronson, Robert Vaughn, 
Horst Buchholz

4:45 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 My3 (14); program dla 
dzieci. W rolach 
prowadzących wystąpią 
członkinie zespołu My3. 
Dziewczyny zaproszą idoli 
młodzieży, którzy 
opowiedzą o swoich 
pasjach i marzeniach. 
Prowadzące pokażą...

8:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (24); serial 
animowany

8:40 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (36); serial 
animowany

9:15 Mickey - bardziej 
bajkowe święta; film 
animowany, USA 2004

10:45 Artur ratuje Gwiazdkę; 
film animowany, Wielka 
Brytania/USA 2011. W jaki 
sposób Święty Mikołaj 
dociera do wszystkich 
dzieci w jedną noc? 
Odpowiedź na to pytanie 
zna najmłodszy syn 
Mikołaja,...

13:15 Świąteczna gorączka; 
komedia, USA 1996

14:55 Kolędowanie z 
Fundacją Polsat; koncert

15:50 Jasnogórskie 
kolędowanie z Polsatem; 
koncert

16:50 Wielkie kolędowanie z 
Polsatem; koncert. 
Najpiękniejsze polskie 
pieśni bożonarodzeniowe 
w wykonaniu artystów 
zabrzmią w murach 
neogotyckiej katedry na 
warszawskiej Pradze. 
Wystąpią m.in. Krzysztof 
Krawczyk...

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Grześki sami w domu; 

film familijny, Polska 2017
20:10 Kevin sam w Nowym 

Jorku; komedia, USA 
1992

22:45 Święta Last Minute; 
komedia przygodowa, 
USA 2004

0:50 Gwiazdka w Harlemie; 
film muzyczny, USA 2013. 
Nastoletni Langston 
(Jakub Latimore) spędza 
Boże Narodzenie z 
nieznanymi mu krewnymi. 
Nie akceptuje zasad 
panujących w rodzinie 
wielebnego Cornella i...

2:50 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5170) - 
program.  

05:30 Mango - Telezakupy
07:40 Milionerzy - wydanie 

specjalne (112/118) - 
program

08:30 Azja Express 2 (4/13) - 
program

10:00 Elf - komedia, USA 
2003.

12:05 Gwiezdne wojny: 
Część III - Zemsta Sithów 
- film S-F, USA 2005

15:05 Kiedy aniołowie 
śpiewają - film rodzinny, 
USA 2013

16:55 Śnięty Mikołaj - 
komedia, USA 1994. Scott 
Calvin, rozwiedziony ojciec 
musi zając się swoim 
synem podczas świąt 
Bożego Narodzenia. 
Oczywiście wszystko 
układa się nie tak jak 
powinno, a na dodatek 
Scott musi przejąć 
obowiązki Świętego 
Mikołaja. Nagle zaczyna 
tyć, rośnie mu broda, a 
głos się coraz bardzie 
tubalny...

19:00 Fakty (7298)
19:25 Sport (7281)
19:35 Pogoda (7278)
19:40 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(41/48) - informacje;

19:45 Uwaga! (5171) - 
program.  

20:05 Wieczór kolęd z 
Krakowa - program

21:10 Alicja w Krainie 
Czarów - film 
przygodowy, USA 2010. 
Dziewiętnastoletnia Alicja 
(Mia Wasikowska) 
powraca do dziwacznego 
świata, który po raz 
pierwszy odwiedziła jako 
dziecko, i wyrusza w 
podróż, by odkryć swe 
prawdziwe 
przeznaczenie…

23:35 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…

01:45 Shaft - film 
sensacyjny, USA/Niemcy 
2000. W Harlemie pracuje 
detektyw John Shaft 
(Samuel L. Jackson), 
który ma rozwikłać sprawę 
zabójstwa czarnoskórego 
studenta,  którego 
zastrzelił syn bogatego 
biznesmena, Walter 
Wade…

03:50 Wieczór kolęd z 
Krakowa - program

04:55 Nic straconego 

05:45 Niesamowite! - wersja 
długa; factual, Polska 
2014; odc. 4

06:35 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1985

07:15 Allo Allo!; serial
08:00 Flintstonowie; 

komedia, USA 1994. Fred 
Flintstone i Barney Rubble 
wysadzają skały. Fred 
pożycza Barney’owi 
pieniądze, by ten z żoną 
mogli adoptować 
dziecko…

09:40 Życzenie wigilijne 
Richiego Richa; familijny, 
USA 1998. Wszystkie 
dzieci cieszą się tym 
wyjątkowym dniem. Z 
wyjątkiem Richiego. Gdy 
inne dzieci bawią się 
śnieżkami i lepią bałwany, 
on jest zajęty wysyłaniem 
setek prezentów dla dzieci 
w sierocińcu…

11:10 Milion na gwiazdkę; 
familijny, Kanada, USA 
2007

12:55Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Pani 
zamieć; familijny, Niemcy 
2008

13:55 Dziewczynka z 
zapałkami; familijny, 
Niemcy 2013

15:10 W świecie baśni: 12 
miesięcy; familijny, Rosja 
2015

15:35 Dziewczynka z 
zapałkami; familijny, 
Niemcy 2013

16:40 Opowieść wigilijna; 
animacja, USA 2009

18:25 Wesołych Świąt; 
komedia, USA 2006

20:00 Holiday; komedia, USA 
2006. Dwie obce sobie 
kobiety, mieszkające w 
odległości ponad 4 000 
kilometrów, spotykają się 
w sieci. Pod wpływem 
impulsu, wymieniają się 
miejscami zamieszkania 
na okres świąt…

22:25 Osaczeni; akcja, USA 
1999. Zostaje ukradziony 
obraz Rembrandta. Z tego 
powodu towarzystwo 
ubezpieczeniowe może 
stracić nawet 24 miliony 
dolarów…

00:35 Ale numer!; Polska
01:25 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
02:10 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
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
04:20 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011
04:50 Twój Puls; serial 

fabularny, Polska 2015
05:35 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011

05:45 Bulionerzy; odc. 11/75 
- Galernica; serial 
komediowy TVP

06:20 Bulionerzy; odc. 12/75 
- Laska; serial komediowy 
TVP

06:50 Ogniem i mieczem; 
odc. 1/4  49’; serial TVP

07:55 Ogniem i mieczem; 
odc. 2/4; serial TVP

08:55 O mnie się nie martw; 
odc. 3; serial TVP

09:55 Ranczo; odc. 111 - 
Istotny dysonans; serial 
obyczajowy TVP

10:55 Ranczo; odc. 112 - 
Demony Kusego; serial 
obyczajowy TVP

11:50 Cesarskie cięcie; 
komedia

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
89 - Śpiewak; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ranczo; odc. 113 - 
Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

15:20 Ranczo; odc. 114 - 
Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

16:20 Ranczo; odc. 115 - 
Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

17:15 U Pana Boga za 
piecem; komedia

19:05 Rodzinka.pl; odc. 145 
„Tradycyjnie nowoczesne 
święta” sezon 6; serial 
komediowy TVP

19:35 Rodzinka.pl; odc. 129 
„Wigilia”; serial 
komediowy TVP

20:10 Ojciec Mateusz; odc. 
90 - Zabawa; serial 
kryminalny TVP

21:00 Ojciec Mateusz; odc. 
91 - Tango; serial 
kryminalny TVP

21:55 Ranczo; odc. 116 - 
Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

22:50 Ranczo; odc. 117 - 
Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

23:50 Miłość na wybiegu; 
komedia

01:35 Nowa; odc. 7; serial 
TVP

02:35 Krew z krwi 2; odc. 
6/10; serial TVP

03:30 Cesarskie cięcie; 
komedia

05:05 Rodzinka.pl; odc. 77 
„Święta”; serial 
komediowy TVP

05:30 Rodzinka.pl; odc. 145 
„Tradycyjnie nowoczesne 
święta” sezon 6; serial 
komediowy TVP

05:55 Tygodnik Moralnego 
Niepokoju

06:25 Makłowicz w podróży - 
Podróż 16 (61) Estonia - 
Wschód

07:00 Okrasa łamie przepisy  
– Wigilia u leśników

07:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (64); 
cykl reportaży

08:05 Kolędy Retro (1)
09:05 Kierunek Kabaret–- 

Święta, święta i po 
świętach (18)

10:05 Hity kabaretu (22) - 
Marcinek i inne hity 
Marcina Dańca

11:10 Hity kabaretu (15) - 
Drzwi i inne hity Kabaretu 
Moralnego Niepokoju cz. 
1; program rozrywkowy

12:15 Hity kabaretu (16) - 
Drzwi i inne hity Kabaretu 
Moralnego Niepokoju cz. 
2; program rozrywkowy

13:15 Neo - Nówka i 
przyjaciele – problemy 
Świętego Mikołaja (1); 
widowisko rozrywkowe

14:20 Neo - nówka i 
przyjaciele – problemy 
Świętego Mikołaja (2); 
widowisko rozrywkowe

15:20 Kolędy Retro (2); 
widowisko rozrywkowe

16:20 Rolnik szuka żony 
seria IV - odc. 8; reality 
show

17:20 Golec uOrkiestra w 
Bukowinie; koncert

18:15 Zakopower kolęduje w 
Bukowinie; koncert

19:15 Witaj Mała Gwiazdko 
2017

20:30 Kayah kolęduje w 
Bukowinie; koncert

21:30 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór - 
Wigilia Wieczór cz. 1; 
widowisko rozrywkowe

22:25 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór - 
Wigilia Wieczór cz. 2; 
widowisko rozrywkowe

23:25 Dzięki Bogu już 
Święta; program 
rozrywkowy

00:25 Neo - Nówka i 
przyjaciele - problemy 
Świętego Mikołaja (1); 
widowisko rozrywkowe

01:30 Neo - nówka i 
przyjaciele - problemy 
Świętego Mikołaja (2); 
widowisko rozrywkowe

02:25 MUZYKA MAŁEGO 
EKRANU: PROGRAM 
ŚWIĄTECZNY (1)

03:25 Latający Klub 2 na 
Święta; program 
rozrywkowy

05:50 Ukryta prawda (106) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Druga szansa 3 (9/13) 

- serial
09:55 Druga szansa 3 

(10/13) - serial
10:55 Brzydula (203) - serial 

obyczajowy
11:30 Brzydula (204) - serial 

obyczajowy
12:05 Brzydula (205) - serial 

obyczajowy
12:40 Brzydula (206) - serial 

obyczajowy
13:15 Tatastrofa - film 

rodzinny, USA 2009
15:10 Beethoven’s 

Christmas adventure - 
film 

16:55 W krzywym 
zwierciadle: Witaj Święty 
Mikołaju! - komedia, USA 
1989

19:00 Godziny szczytu - film 
sensacyjny, USA 1998. 
FBI bada sprawę 
uprowadzenia córki 
chińskiego dyplomaty. 
Ojciec dziewczynki nalega, 
aby w śledztwie brał udział 
przyjaciel rodziny, 
komisarz Lee z 
Królewskiej Policji Hong 
Kongu. Uprzejmie 
uśmiechnięty 
funkcjonariusz wygląda na 
miłego i niegroźnego 
człowieka. Nikt nie 
nazwałby go twardzielem. 
Jednak pozory mylą…

21:10 Noce w Rodanthe - 
film obyczajowy, USA/
Australia 2008

23:15 Sześć dni, siedem 
nocy - komedia, USA 
1998. Quinn Harris 
(Harrison Ford) zarabia na 
życie jako pilot 
zdezelowanego samolotu 
na jednej z wysp 
południowego Pacyfiku i 
nienawidzi turystów.. 
Robin Monroe (Anne 
Heche) jest wydawcą 
eleganckiego magazynu z 
Nowego Jorku. Spędza 
romantyczne wakacje ze 
swoim chłopakiem, do 
czasu gdy zostaje pilnie 
wezwana na położone 
nieopodal Tahiti. 
Wynajmuje więc Quinna.. 

01:20 Mój rower - film 
obyczajowy 2012. Mówi 
się, że mężczyźni nie 
rozumieją kobiet. A co jeśli 
jest jeszcze gorzej i nie 
rozumieją też siebie 
nawzajem?

03:25 Druga strona medalu 
3 (8) - talk show – Izabela 
Sokołowska

03:55 Druga strona medalu 
(1/8) - talk show – Jolanta 
Szczypińska

04:30 Druga strona medalu 
2 (7) - talk show – Izabela 
Małysz

05:30 Dzieci na rozstaju 
06:35 Pod okiem Goka 
07:40 W roli głównej - Ks. 

Adam Boniecki (5) - talk 
show 

08:10 program rozrywkowy
08:55 Kobieta na krańcu 

świata 9 (6/9) - program 
09:25 Idealna niania 8 (3/6) 

- program obyczajowy 
10:10 Dorota was urządzi 5 

(9/12) - program 
10:55 Gwiazdy prywatnie 
11:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 8 (12) - 
program lifestylowy 

12:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (4/10) - 
program rozrywkowy 

12:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show 

13:40 W czym do ślubu? 2 
(4/10) - reality show 

14:10 Beauty ekspert 2 
(5/12) - magazyn 
lifestylowy 

14:40 Sekrety lekarzy 3 
(2/12) - reality show 

15:40 Nowy wygląd, nowe 
życie 3 (3/8) - program 
rozrywkowy 

17:05 Pojedynek na modę 
17:50 #Sława 
18:20 70 lat PWST, 

„Voyage, voyage„ - film 
dokument, Polska 2017, 
reżyseria: Aleksandra 
Potoczek, (dla 

małoletnich od lat 12)
19:30 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 8 (12) - 
program lifestylowy 

20:15 Pani Gadżet 2.0 (3/12) 
- magazyn 

20:45 Pani Gadżet EXTRA 3 
- magazyn 

21:15 Sekrety lekarzy 3 
(2/12) - reality show 

22:15 Apetyt na miłość 3 
(10/12) - program 
rozrywkowy 

23:15 Zachować młodość 
00:30 W roli głównej - Ks. 

Adam Boniecki (5) - talk 
show 

01:00 W roli głównej - 
Natalia Kukulska (8) - talk 
show 

01:30 44 oblicza miłości 
(3/5) - program 
rozrywkowy 

01:55 44 oblicza miłości 
(4/5) - program 
rozrywkowy 

02:25 44 oblicza miłości (5) 
- program rozrywkowy 

02:55 W roli głównej - 
Marcin Prokop (7) - talk 
show 

03:20 W roli głównej - 
Bożena Dykiel (14/16) - 
talk show 

03:45 Wiem, co jem 5 
(2/10) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 4 
(11/15) - magazyn

04:35 Wiem, co jem 3 
(3/16) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (24): New York 
Islanders - Winnipeg Jets

09:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18

11:05 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Urugwaj

13:00 Magazyn Piłkarski FIFA 
- Rosja 2018

13:35 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane - 
konkurs indywidualny

15:15 Łyżwiarstwo figurowe - 
Finał Grand Prix, Nagoja - 
program dowolny solistów

16:10 Łyżwiarstwo figurowe - 
Finał Grand Prix, Nagoja - 
program dowolny par 
sportowych

17:15 Zimowe Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych - 
Austria 2017 - Best of + 
Closing Ceremony

18:10 Piłka nożna - Puchar 
Niemiec: 1/8F: Bayern 
Monachium - Borussia 
Dortmund

20:10 Lekkoatletyka - Halowe 
Mistrzostwa Europy - 
Belgrad - podsumowanie

21:45 Lekkoatletyka - 
Drużynowe Mistrzostwa 
Europy, Lille - 
podsumowanie

23:15 Lekkoatletyka - 
Mistrzostwa Świata - 
Londyn 2017 - Polacy

00:15 Jak przychodzi 
zbawienie; film dokum.

07:00 Kamień, nożyce, 
papier – Historia pewnej 
Madonny; cykl reportaży

07:20 Nożem i widelcem; 
odc. 67

07:35 1200 Muzeów; odc. 21 
- Opowieść o krakowskich 
kolekcjach szopkarskich; 
reportaż

08:00 Rolnik szuka żony; 
odc. 4; reality show

08:55 Pogoda
08:55 MSZA
10:00 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:20 Pod Tatrami
11:30 Ukryte życie Jezusa; 

film dokum.
12:25 Rączka gotuje – 

Wydanie wigilijne
13:20 Na Wigilię zapraszają 

te co skaczą i fruwają; 
impresja filmowa

13:35 Pogoda 
13:40 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
14:20 Dama Kameliowa; 

melodramat
16:10 Pogoda 
16:20 Antenowe
17:32 POGODA
17:35 Rączka gotuje; 

magazyn kulinarny
18:20 Twarze TV Katowice – 

Leszek Bieniok - realizator 
światła

18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:20 Niedzielny fajer
20:10 Idea, która przerasta 

codzienność – Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne; 
film dokum.

21:15 POGODA
21:20 A życie toczy się 

dalej... – Zespół 
Kroczyce – Kolędy

21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:30 Antenowe remanenty
23:35 Kolęda mądrej 

pamięci; reportaż
24:00 Pasterka z 

Białegostoku
01:35 Nożem i widelcem; 

odc. 67
01:50 Zaczarowany Świat 

bombek
02:00 1200 Muzeów; odc. 

21; reportaż
02:30 Ukryte życie Jezusa; 

film dokum.
03:30 Rączka gotuje – 

Wydanie wigilijne; 
magazyn kulinarny

04:25 Na Wigilię zapraszają 
te co skaczą i fruwają; 
impresja filmowa

04:45 Nożem i widelcem; 
odc. 67

05:05 Dziennik Regionów
05:35 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
06:00 Antenowe remanenty

06:50 Był taki dzień   24 
grudnia; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Tunezja. Odc. 
26/30; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:05 Droga od Chrystusa 
do Konstantyna; odc. 1/6 
Narodziny Jezusa; serial 
dokumentalny; USA 
(2014)

09:10 Przyłbice i kaptury; 
odc. 9/9 - Jutro bitwa; 
serial TVP

10:20 Okrasa łamie przepisy 
– Wigilijne tradycje; 
magazyn kulinarny

10:50 Dzika przyroda 
Bliskiego i Środkowego 
Wschodu – Morze 
Kaspijskie: Kolebka 
życia; serial 
dokumentalny; Holandia 
(2014);

11:55 Perły Adriatyku; film 
dokumentalny; Francja 
(2013)

13:00 Grecka odyseja 
Joanny Lumley; odc. 3/4; 
Wielka Brytania (2011)

13:55 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia 
bezdomnego chłopca w 
Moskwie; reportaż

14:35 W Starym Kinie –  
Bohaterowie Sybiru

16:20 Tajemnice początków 
Polski - Wyspa władców; 
cykl dokumentalny

17:10 Bóg się rodzi
17:15 Flesz historii; odc. 

370; cykl reportaży
17:35 Cicha noc
17:40 Ex Libris; odc. 322; 

magazyn
18:15 Jan Serce; odc. 7/10 - 

Raz kozie śmierć; serial 
TVP

19:15 Święty uśmiechnięty; 
film dokumentalny

20:05 Golec uOrkiestra w 
Bukowinie; koncert

21:00 Ułańska ballada; odc. 
3/4; serial kostiumowy; 
Rosja (2012)

22:00 Szaweł – Droga do 
Damaszku; dramat 
historyczny; MALTA, USA 
(2014)

23:35 Hej kolęda, kolęda z 
Krakowa

00:40 Strażnicy piątej 
ewangelii; film 
dokumentalny; reż.:Rafał 
Tichy

01:45 Odkryć tajemnicę; 1/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

7:00 The World Games - 
Wrocław 2017: Ultimate 
Frisbee; finał drużyn 
mieszanych: Kolumbia - 
USA

8:30 The World Games - 
Wrocław 2017: Żużel; mecz 
finałowy

11:00 Cafe Futbol; wydanie 
świąteczne

12:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata: Polska - 
Armenia

14:40 Magazyn narciarski
15:20 Piłka nożna; Eliminacje 

Mistrzostw Świata: 
Rumunia - Polska

17:30 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Piłkarska reprezentacja 
Polski

18:30 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Siatkówka

19:00 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Puchar Polski w piłce 
nożnej

19:30 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Reprezentacja Polski w 
siatkówce

20:00 Wywiad z Łukaszem 
Kubotem

21:00 Łyżwiarstwo figurowe
22:00 Tenis; Turniej 

Wimbledon; finał gry 
podwójnej mężczyzn: 
Łukasz Kubot/Marcelo Melo 
- Oliver Marach/Mate Pavic

0:40 Łyżwiarstwo figurowe
1:50 Piłka nożna; Eliminacje 

Mistrzostw Świata: Polska - 
Armenia

4:00 Cafe Futbol; wydanie 
świąteczne.

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

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – PONIEDZIAŁEK 25 GRUDNIA 2017 r.

05:35 Renifer Niko ratuje 
brata; film animowany; 
Dania, Finlandia, Irlandia 
(2011); reż.:Kari 
Juusonen, Jorgen Lerdam

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

08:00 Płyń Kolędo! - wielki 
koncert kolęd

09:00 Napoleon; Film 
familijny; Australia (1995); 
reż.:Mario Andreacchio; 
wyk.:Philip Quast, Susan 
Lyons, Coralie Sawade

10:35 Rodzina na święta; 
film obyczajowy; USA 
(2016); reż.:Amanda 
Tapping; wyk.:Lacey 
Chabert, Tyron Leitso, 
Milli Wilkinson

12:00 Urbi et Orbi - 
transmisja 
błogosławieństwa z 
Watykanu; Watykan, 
Polska (2017)

12:50 BBC w Jedynce – 
Pisklę wśród śniegu. 
Opowieść o małym 
pingwinie; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

14:00 Eurowizja Junior - 
skrót

15:00 Biały Kieł 2 – 
Legenda białego wilka; 
film przygodowy; USA 
(1994); reż.:Ken Olin; 
wyk.:Scott Bairstow, 
Charmaine Craig, Alfred 
Molina, Victoria Racimo

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Wesoła nowina - 

kolędy z Białegostoku; 
koncert

18:40 Jaka to melodia?; 
odc. 3703; teleturniej muz.

19:30 Wiadomości
20:05 Sport
20:10 Pogoda
20:15 Rolnik szuka żony; 

seria IV; odc. 13 wydanie 
specjalne; reality show

21:20 Niebo istnieje 
naprawdę; dramat; USA 
(2014); reż.:Randall 
Wallace; wyk.:Greg 
Kinnear, Kelly Reilly, 
Thomas Haden Church, 
Connor Corum, Lane 
Styles, Margo Martindale

23:05 Wróć do mnie; film 
obyczajowy; USA (2000); 
reż.:Bonnie Hunt; 
wyk.:David Duchovny, 
Minnie Driver, Robert 
Loggia

01:10 Zatańcz ze mną; 
komedia; USA (2004)

03:00 Jaka to melodia?; 
odc. 3701; teleturniej muz.

06:05 Orędzie abpa 
Stanisława Gądeckiego 
na Święta Bożego 
Narodzenia

06:15 Z całego świata
06:55 Latający renifer; Film 

familijny; USA (2003); 
reż.:LeVar Burton; 
wyk.:Brenda Blethyn, 
Brittany Bristow, Josh 
Buckle, Stephanie 
Morgenstern, Whoopi 
Goldberg

08:45 Czarodziejski las; film 
dokumentalny; Austria 
(2014); reż.:Klaus T. 
Steindl

09:50 Beethoven na tropie 
skarbu; film familijny; USA 
(2014); reż.:Ron Oliver; 
wyk.:Jonathan 
Silvermann, Bretton 
Manley, Kristy Swanson, 
Udo Kier

11:35 Gwiazdy w południe – 
Nevada Smith; western; 
USA (1966); reż.:Henry 
Hathaway; wyk.:Steve Mc 
Queen, Karl Malden, Brian 
Keith, Martin Landau

14:00 Familiada; odc. 2420 
Wydanie Specjalne; 
teleturniej

14:45 Koło fortuny - Wydanie 
specjalne; odc. 94 ed. 3; 
teleturniej

15:40 P. S. Kocham cię; 
melodramat; USA (2007); 
reż.:Richard LaGravenese; 
wyk.:Hilary Swank, Gerard 
Butler, Harry Connick Jr, 
Lisa Kudrow

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Wigilijna Tytka - 

koncert Bożonarodzeniowy 
w Poznaniu cz. I; koncert

20:05 Wkręceni 2; komedia; 
Polska (2015); reż.:Piotr 
Wereśniak; wyk.:Paweł 
Domagała, Bartosz 
Opania, Antoni 
Królikowski, Małgorzata 
Socha, Marta Żmuda-
Trzebiatowska, Barbara 
Kurdej-Szatan, Leszek 
Lichota, Filip Bobek, 
Marcin Perchuć

21:55 Pan i pani Kiler; 
komedia sensacyjna; USA 
(2010); reż.:Robert 
Luketic; wyk.:Katherine 
Heigl, Ashton Kutcher, 
Tom Selleck

23:45 Markiza Angelika; film 
kostiumowy; Austria, 
Francja, Belgia (2013); 
reż.:Ariel Zeitoun; 
wyk.:Nora Arnezeder, 
Gerard Lanvin, Tomer 
Sisley, David Kross

01:50 Świąteczna pomyłka; 
komedia; Kanada (2015); 
reż.:Jonathan Wright; 
wyk.:Alicia Witt, Mark 
Wiebe aktor, Lawrence 
Dane

03:30 Nevada Smith; 
western; USA (1966)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

5:45 Kubuś i Hefalumpy; film 
animowany, USA 2005

7:05 Pingwiny z 
Madagaskaru: Misja 
świąteczna; film 
animowany, USA 2005

7:20 Świętastyczne 
kolędowanie; film 
animowany, USA 2010

7:30 Artur ratuje Gwiazdkę; 
film animowany, Wielka 
Brytania/USA 2011

9:35 Święty Mikołaj z 34. 
ulicy; film familijny, USA 
1994. Nowy Jork w 
Wigilię. Szefowa butiku 
Dorey Walker martwi się 
spadkiem obrotów. Dzięki 
Krisowi Kringle’owi - św. 
Mikołajowi - sprzedaż...

12:10 Zawód Święty Mikołaj; 
komedia, USA 2001. 
Producentka telewizyjna 
Lucy Cullins zatrudnia do 
reklam starszego pana. 
Jest to św. Mikołaj, który 
szuka następcy.

13:55 Święta Last Minute; 
komedia przygodowa, 
USA 2004

16:10 Kevin sam w Nowym 
Jorku; komedia, USA 
1992

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Smerfy: Opowieść 

wigilijna; film animowany, 
USA 2011. Do wioski 
smerfów zawitała 
Gwiazdka, która ma 
przynieść radość. Maruda 
mówi, że nie wierzy w 
magię świąt, Tylko 
mikstura i...

20:05 Pada Shrek; film 
animowany, USA 2007. 
Zapowiadają się 
najkoszmarniejsze święta 
Bożego Narodzenia w 
życiu Shreka, miłośnika 
ciszy i spokoju.

20:40 Madagwiazdka; film 
animowany, USA 2009. 
Lew Alex i jego przyjaciele 
postanawiają pomóc 
Świętemu Mikołajowi, 
który uległ wypadkowi na 
Madagaskarze.

21:05 Epoka lodowcowa: 
Mamucia Gwiazdka; film 
animowany, USA 2011. 
Świąteczna wersja „Epoki 
lodowcowej”. Sid przez 
przypadek niszczy 
świąteczny kamień i trafia 
na listę niegrzecznych. 
Musi naprawić błąd.

21:45 Rozmowy nocą; 
komedia romantyczna, 
Polska 2008

23:50 Szklana pułapka 4.0; 
film sensacyjny, Wielka 
Brytania/USA 2007

2:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5171) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
07:10 Wieczór kolęd 

z Krakowa - program
08:25 Toy Story - komedia, 

USA 1995. Pod 
nieobecność ludzi zabawki 
z sypialni Andy’ego żyją 
własnym życiem. 
Przewodzi im kowboj 
Chudy, drewniana kukiełka 
obdarzona dużą 
samoświadomością…

10:00 Śnięty Mikołaj II - 
komedia, USA 2002. 
Wendy Crewson Scott od 
kilku lat pełni misję 
Świętego Mikołaja, jest 
nawet uważany za 
najlepszego do tej pory. 
Kiedy jednak znajduje na 
liście niegrzecznych 
nazwisko swojego syna, 
postanawia mu pomóc...

12:10 101 dalmatyńczyków - 
komedia, USA 1996. Anita 
- projektantka mody, 
pracująca dla Cruelli 
DeMon i Roger - twórca 
gier komputerowych są od 
niedawna małżeństwem. 
Nie oni jedni... 

14:20 Pamiętnik księżniczki 
II: Królewskie zaręczyny - 
komedia, USA 2004

16:45 Mali Giganci 3 (8) - 
program 

19:00 Fakty (7299)
19:25 Sport (7282)
19:35 Pogoda (7279)
19:40 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(42/48) - informacje;

19:45 Uwaga! (5172) - 
program.  

20:00 Listy do M. - komedia; 
2011. Okres Świąt Bożego 
Narodzenia to czas 
magiczny – wtedy 
spełniają się najskrytsze 
marzenia. W jedną, 
najbardziej wyjątkową noc 
roku, pięć samotnych 
kobiet i pięciu 
zagubionych mężczyzna 
przekona się, że przed 
prawdziwym uczuciem nie 
da się uciec.

22:25 Błękitna fala - film 
obyczajowy, USA/Niemcy 
2002. Młoda, robiąca 
karierę sportową surferka, 
ulega poważnemu 
wypadkowi. Dziewczyna 
wpada w depresję i 
dopiero uczucie do 
młodego piłkarza wraca jej 
chęć do życia.

00:45 Pod słońcem Toskanii 
- komedia, USA/Włochy 
2003

03:00 Kiedy aniołowie 
śpiewają - film rodzinny, 
USA 2013

04:35 Nic straconego 

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

07:00 Doktor Proktor i 
wanna czasu; familijny, 
Norwegia 2015

08:50 Przyjadę do domu na 
święta; familijny, Kanada, 
USA 1998

10:15 Milion na gwiazdkę; 
familijny, Kanada, USA 
2007

12:10 Gwiazdka Eloise; 
familijny, USA, Wielka 
Brytania 2003

13:40 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: O soli 
cenniejszej niż złoto; 
familijny, Niemcy 2015

14:45 Najpiękniejsze baśnie: 
Dziadek do orzechów; 
familijny, Niemcy 2015

15:50 Aniołki Charliego; 
akcja, USA 2000. Są 
piękne, błyskotliwe i 
zawsze gotowe, aby 
pracować dla Charliego. 
Natalie, Dylan i Alex…

17:35 Holiday; komedia, USA 
2006. Dwie obce sobie 
kobiety, mieszkające w 
odległości ponad 4 000 
kilometrów, spotykają się 
w sieci. Pod wpływem 
impulsu, wymieniają się 
miejscami zamieszkania 
na okres świąt…

20:00 Wybuchowa para; 
akcja, USA 2010. Gdy 
małomiasteczkowa 
dziewczyna o imieniu June 
spotyka tajemniczego 
nieznajomego, myśli że 
spotkała mężczyznę ze 
swoich snów…

21:55 Kariera Nikosia 
Dyzmy; komedia, Polska 
2002. Pracownik zakładu 
pogrzebowego - Nikoś 
Dyzma - obdarzony 
zdolnością wygłaszania 
porywających 
przemówień, zdobywa 
zaproszenie na 
dyplomatyczny raut…

23:50 Aniołki Charliego: 
Zawrotna szybkość; akcja, 
USA 2003. Cameron Diaz, 
Drew Barrymore and Lucy 
Liu powracają jako Aniołki 
Charliego, aby po raz 
kolejny zmierzyć się z 
misją niemożliwą…

01:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:30 Ale numer!; Polska 
2017

03:05 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:55 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

06:10 Ja to mam szczęście!; 
odc. 37; serial TVP

06:45 Alternatywy 4; odc. 
8/9 - Wesele; serial 
komediowy TVP

07:55 Pan Wołodyjowski cz. 
I; film historyczny

09:25 Blondynka; odc. 66; 
Nareszcie w domu; serial 
TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 187 
„Zero tolerancji” sezon 9; 
serial komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; odc. 188 
„Na dwa fronty” sezon 9; 
serial komediowy TVP

11:25 Ranczo; odc. 114 - 
Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 115 - 
Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
92 - Małolata; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; odc. 
93 - Wróżby; serial 
kryminalny TVP

15:15 Pan Wołodyjowski cz. 
I; film historyczny

16:45 Ranczo; odc. 116 - 
Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 117 - 
Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 129 
„Wigilia”; serial 
komediowy TVP

19:15 Ojciec Mateusz; odc. 
94 - Przytułek; serial 
kryminalny TVP

20:10 Miłość na wybiegu; 
komedia

21:55 Ranczo; odc. 119 - 
Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

22:55 Ojciec Mateusz; odc. 
95 - Ikona; serial 
kryminalny TVP

23:50 E = MC2; komedia; 
Polska (2002); reż.:Olaf 
Lubaszenko; 
wyk.:Agnieszka 
Włodarczyk, Olaf 
Lubaszenko, Cezary 
Pazura, Renata Dancewicz, 
Edward Linde, Jan 
Nowicki

01:35 Sfora; odc. 2/9
02:40 Sfora; odc. 3/9; serial 

sensacyjny TVP
03:50 Alternatywy 4; odc. 

8/9 - Wesele; serial 
komediowy TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 187 
„Zero tolerancji” sezon 9; 
serial komediowy TVP

05:15 Tygodnik Moralnego 
Niepokoju - 8

05:50 Makłowicz w podróży 
– Podróż 16 (62) Estonia - 
Tallin; magazyn kulinarny

06:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (66) 
Wanilia; cykl reportaży

06:50 Okrasa łamie przepisy 
– Ryby na talerzu 
Kopernika; magazyn 
kulinarny

07:30 Muzyka Małego 
Ekranu: Program 
Świąteczny(1)

08:25 Familiada; odc. 2331 
odcinek specjalny; 
teleturniej

09:10 Latający Klub 2 na 
Święta; program 
rozrywkowy

10:45 Tygodnik Moralnego 
Niepokoju - 8

11:25 Dzięki Bogu już 
Święta (1) - Zaginął 
Święty Mikołaj; program 
rozrywkowy

12:25 10 Paranienormalnych 
historii (1); reportaż

13:30 10 Paranienormalnych 
historii (2); reportaż

14:35 Kierunek Kabaret – 
Święta, święta i po 
świętach; /18/

15:35 Olga Lipińska 
zaprasza (16) (odcinek 
świąteczny - 
Bożenarodzenie); talk-
show

16:25 Rolnik szuka żony; 
seria IV; odc. 9; reality 
show

17:25 65. Spotkanie z 
Balladą – Dom pod 
Fijołem (1)

18:20 65. Spotkanie z 
Balladą – Dom pod 
Fijołem (2)

19:30 Kabaret POTEM – 
Wygrzebane z popiołów 
(1); program rozrywkowy

20:30 Olga Lipińska 
zaprasza (17) (odcinek 
świąteczny - 
Bożenarodzenie); talk-
show

21:25 Kabaret 2000+ (cz. 1); 
program rozrywkowy

22:30 Kabaret 2000+ (cz. 2); 
program rozrywkowy

23:35 Hity kabaretu (22) - 
Marcinek i inne hity 
Marcina Dańca; program 
rozrywkowy

00:35 Koło fortuny - Wydanie 
specjalne; odc. 94 ed. 3; 
teleturniej

01:25 Jedziemy na Święta – 
Kabaret Skeczów 
Męczących i Goście (1); 
program rozrywkowy

02:25 Jedziemy na Święta – 
Kabaret Skeczów 
Męczących i Goście (2); 
program rozrywkowy

03:30 Muzyka Małego 
Ekranu: Program 
Świąteczny (2)

05:35 Ukryta prawda (107) - 
program obyczajowy

06:45 Mango Telezakupy
08:50 Dwóch i pół (20/23) - 

serial, USA 
09:20 Dwóch i pół (21/23) - 

serial, USA.
09:50 Rok bez Mikołaja - 

komedia, USA 2006
11:45 Książę i ja III: 

Królewski miesiąc 
miodowy - komedia, USA 
2008

13:40 Kopciuszek: W rytmie 
miłości - komedia, USA 
2011

15:30 Happy Feet: Tupot 
małych stóp - komedia, 
USA 2006

17:50 Znów mam 17 lat - 
komedia, USA 2009. 
Czterdziestoletni Mike 
podsumowuje swoje 
życie, zastanawiając się 
dlaczego rozpadło się jego 
małżeństwo i czemu nie 
jest szczęśliwy? Wraca do 
swojego liceum i nagle 
ponownie staje się 
siedemnastolatkiem. Czy 
uda mu się zmienić 
przyszłość?

20:00 Sześć dni, siedem 
nocy - komedia, USA 
1998. Quinn Harris 
(Harrison Ford) zarabia na 
życie jako pilot 
zdezelowanego samolotu 
na jednej z wysp 
południowego Pacyfiku i 
nienawidzi turystów.. 
Robin Monroe (Anne 
Heche) jest wydawcą 
eleganckiego magazynu z 
Nowego Jorku. Spędza 
romantyczne wakacje ze 
swoim chłopakiem, do 
czasu gdy zostaje pilnie 
wezwana na położone 
nieopodal Tahiti. 
Wynajmuje więc Quinna.. 

22:10 Diana - film 
obyczajowy, Wielka 
Brytania/Francja/Belgia/
Szwecja 2013. Portret 
największej celebrytki lat 
90. czyli księżnej Diany. 
Po królewskim ślubie z 
następcą brytyjskiego 
tronu, była obserwowana 
przez wszystkich. Tabloidy 
i paparazzi praktycznie 
codziennie dostarczali 
milionom ludzi na całym 
świecie informacji na 
temat tego co robi 
Królowa Ludzkich Serc, z 
kim się spotyka, gdzie 
bywa… 

02:35 Jackie Chan: Pierwsze 
uderzenie - film 
sensacyjny, Hong Kong/
USA 1996

04:15 Druga strona medalu 
(2/8) - talk show – córka 
Lecha Wałęsy, Anna 
Domińska

04:45 Druga strona medalu 
(3/8) - talk show – 
Aleksander Gawronik

05:30 Beauty ekspert 2 
(3/12) - magazyn 
lifestylowy 

06:00 Domowe triki Goka 
(10/20) - program 

07:00 Idealna niania 8 (3/6) 
- program obyczajowy 

07:45 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (4/10) - 
program rozrywkowy 

08:30 Sekrety lekarzy 3 
(8/12) - reality show 

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (3/6) - reality 
show 

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (11/13) - 
program rozrywkowy 

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu (7/10) - program 
rozrywkowy 

12:00 Kuchenne rewolucje 
11 (9/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

13:00 Apetyt na miłość 3 
(10/12) - program 
rozrywkowy 

14:00 W dobrym stylu 3 
(5/8) - program 
lifestylowy

14:40 Pani Gadżet 2.0 (3/12) 
- magazyn 

15:10 W czym do ślubu? 2 
(4/10) - reality show 

15:40 W czym do ślubu? 2 
(6/10) - reality show 

16:10 program rozrywkowy
16:40 Gwiazdy prywatnie 
17:10 Ugotowani 9 (12/13) - 

program kulinarno-
rozrywkowy 

18:10 Kuchenne rewolucje 
12 (11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (6/10) - 
program rozrywkowy 

19:55 W dobrym stylu 3 
(1/8) - program 
lifestylowy

20:40 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (4/10) - 
program rozrywkowy 

21:25 Kobieta na krańcu 
świata 9 (7/9) - program 

21:55 Pani Gadżet 13 (8/12) 
- magazyn 

22:25 W cieniu Świetlistego 
Szlaku - dokument 

23:40 W dobrym stylu 2 
(9/12) - program 
lifestylowy

00:25 #Sława 
00:55 Zachować młodość 
02:10 Mistrzowie podrywu 

(8) - program rozrywkowy 
02:50 W roli głównej - 

Sharon Stone (15/16) - 
talk show 

03:20 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 4 
(12/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 
(4/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(9/16) - magazyn

08:00 Snooker - Champion 
of Champions 2017 - dz 5

10:15 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Meksyk

12:15 Strongman - Liga 
Mistrzów; odc. 1 (odc. 1); 
relacja; Wielka Brytania 
(2017)

13:15 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Wisła - 
konkurs drużynowy

15:05 Łyżwiarstwo figurowe 
- Finał Grand Prix, Nagoja 
- program dowolny par 
tanecznych

16:05 Łyżwiarstwo figurowe 
- Finał Grand Prix, Nagoja 
- program dowolny 
solistek

17:05 Lekkoatletyka - 
Mistrzostwa Świata - 
Londyn 2017 - 
podsumowanie

19:00 Narciarstwo klasyczne 
- Mistrzostwa Świata, 
Lahti - podsumowanie

20:30 Bayern TV
21:25 Bayern TV
22:45 Tenis ziemny - Turniej 

WTA Finals - Singapur: 
Finał gry pojedyńczej: V. 
Williams - C. Woźniacki

07:05 Kolęda w okopach; 
reportaż

07:25 Polski Rzym, Polski 
Watykan; film dokum.

08:20 Pogoda 
08:25 Rączka gotuje – Wigilia 

w Koszęcinie; magazyn 
kulinarny

09:00 Antenowe remanenty
10:00 Portret rodzinny na 

śnieżnobiałym tle
11:20 Koncert „Energia Serc” 

- skrót; cz. 1; koncert
12:05 Nożem i widelcem; odc. 

63
12:20 Ginące zawody; odc. 33 

Smak świąt; reportaż
12:40 Gwiazdka z Szemelem i 

turoniem; reportaż
13:10 Krakowskie szopki; 

reportaż
13:40 Antenowe remanenty
14:30 Polski Rzym, Polski 

Watykan; film dokum.
15:40 Rączka gotuje – Wigilia 

w Koszęcinie; magazyn 
kulinarny

16:05 Kolęda w okopach; 
reportaż

16:20 Pogoda 
16:30 Pierwsza Cicha Noc; 

film dokum.; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

17:32 POGODA
17:35 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Kronika regionu; 

program publicystyczny
20:10 Gwarowy koncert życzeń
21:00 Kwadrans w ogrodzie; 

Magazyn popularnonaukowy
21:30 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Kolędowe karaoke; 

reportaż
22:40 Pogoda 
22:45 Kolęda w okopach; 

reportaż
23:00 Rączka gotuje – Wigilia 

w Koszęcinie; magazyn 
kulinarny

23:35 Polski Rzym, Polski 
Watykan; film dokum.

00:45 Koncert „Energia Serc” 
- skrót; cz. 1; koncert

01:35 Gwiazdka z Szemelem i 
turoniem; reportaż

02:05 Dr Mikołaj; reportaż
02:20 1200 Muzeów; odc. 22 - 

Wawel; reportaż
02:50 Antenowe remanenty
03:45 Ginące zawody; odc. 33 

Smak świąt; reportaż
04:00 Krakowskie szopki; 

reportaż
04:25 Pogoda
04:30 Kolędowe karaoke; 

reportaż
04:50 Nożem i widelcem; odc. 

63
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Rączka gotuje – Wigilia 

w Koszęcinie; magazyn 
kulinarny

06:05 Pierwsza Cicha Noc; 
film dokum.; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

06:50 Był taki dzień – 25 
grudnia; felieton

07:00 Wszystkie kolory 
świata – Portugalia.; odc. 
20/30; serial dokum.; 
Francja (2008)

08:00 Droga od Chrystusa 
do Konstantyna; odc. 2/6 
Wielki misjonarz; serial 
dokum.; USA (2014)

09:05 Przygody pana 
Michała; odc. 11/13; 
serial TVP

09:40 Golec uOrkiestra w 
Bukowinie; koncert

10:35 Szaweł – Droga do 
Damaszku; dramat 
historyczny; Malta, USA 
(2014)

12:10 Najwspanialsi w 
królestwie zwierząt. 
Antylopy; serial 
dokumentalny; Francja 
(2015)

13:15 Odkryć tajemnicę; 3/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

14:10 Kolędy z Mazowszem; 
koncert

14:50 W Starym Kinie – Czy 
Lucyna to dziewczyna?; 
komedia; Polska (1934)

16:15 Tajemnice początków 
Polski – Ukryte gniazdo 
dynastii; cykl 
dokumentalny

17:15 Objawienia 
Gietrzwałdzkie; film 
dokumentalny; Polska 
(2017)

18:10 Lagardere; cz 1; film 
przygodowo-historyczny; 
Francja (2003); reż.:Henri 
Helman; wyk.:Bruno 
Wolkowitch, Florence 
Pernel, Frederic van den 
Driessche, Yvon Back, 
Ticky Holgado

20:05 Hej kolęda, kolęda z 
Krakowa; /skrót/; koncert

20:30 C. K. Dezerterzy; cz. I; 
komedia; Polska, Węgry 
(1985); reż.:Janusz 
Majewski; wyk.:Marek 
Kondrat, Zoltan Bezerdy, 
Wiktor Zborowski, Jacek 
Sas - Uhrynowski, Robert 
Koltai, Anna Gornostaj, 
Kalina Jędrusik, Krzysztof 
Kowalewski, Wojciech 
Pokora

22:10 Poldark – Wichry losu; 
odc. 1; serial; Wielka 
Brytania (2015); reż.:Ed 
Bazalgette; wyk.:Aidan 
Turner, Eleanor 
Tomlinson, Heida Reed, 
Jack Farthing, Kyle Soller

23:20 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

00:25 Zakopower kolęduje w 
Bukowinie; koncert

01:25 Odkryć tajemnicę; 3/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

02:25 Poldark – Wichry losu; 
odc. 1; serial; Wielka 
Brytania (2015)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; 2. mecz o 7. 
miejsce fazy play-off w 
sezonie 2016/17: Lotos 
Trefl Gdańsk - Cerrad 
Czarni Radom

9:10 The World Games - 
Wrocław 2017: Futbol 
amerykański; mecz 
finałowy: Niemcy - Francja

11:40 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata: 
Czarnogóra - Polska

13:50 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; Ryan Harrison/
Michael Venus - Łukasz 
Kubot/Marcelo Melo

16:00 Łyżwiarstwo figurowe
17:00 Sportowe 

podsumowanie roku 
2017: Sporty motorowe

18:10 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Tenis

18:50 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: The World Games

19:20 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Boks

20:00 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Siatkówka

20:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski

22:00 Piłka nożna; Polska - 
Rumunia

0:10 Łyżwiarstwo figurowe
1:10 Boks; waga ciężka: 

Muhammad Ali - Zora 
Folley

2:10 Boks; waga ciężka: 
Tomasz Adamek - 
Solomon Haumono.
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05:10 Biały Kieł 2 – 
Legenda białego wilka; 
film przygodowy; USA 
(1994)

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

08:00 Płyń Kolędo! - wielki 
koncert kolęd

09:00 Jak uratować mamę; 
baśń; Polska (2015); 
reż.:Danil Zduńczyk, 
Marcin Męczkowski

10:40 Gwiazdkowy uśmiech 
losu; film obyczajowy; 
USA (2015)

12:15 Historia Bożego 
Narodzenia rysowana 
piaskiem; widowisko

12:40 Natura w Jedynce. 
Tajemniczy plac zabaw. 
Kotiki nowozelandzkie; 
serial dokumentalny; 
Japonia (2014); 
reż.:Masazumi Komoda

13:10 Halo, tu Pjongczang; 
odc. 6; reportaż

13:30 Skoki Narciarskie – 
Mistrzostwa Polski - 
Wisła (studio)

14:00 Skoki Narciarskie – 
Mistrzostwa Polski - 
Wisła

16:10 Kolędy
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Rolnik szuka żony; 

seria IV; odc. 13 wydanie 
specjalne; reality show

18:40 Jaka to melodia?; 
odc. 3704; teleturniej muz.

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Zatańcz ze mną; 

komedia; USA (2004)
22:10 Wielkie oczy; film 

obyczajowy; USA, Kanada 
(2014); reż.:Tim Burton; 
wyk.:Amy Adams, 
Christoph Waltz, Danny 
Huston, Krysten Ritter, 
Jason Schwartzman

00:05 Niebo istnieje 
naprawdę; dramat; USA 
(2014)

01:50 Jaka to melodia?; 
odc. 3703; teleturniej muz.

02:40 Dom; odc. 24/25 - 
Droga na skróty; serial 
TVP

04:25 Notacje – Krzysztof 
Globisz. Znaleźć 
odrobinę dobra; cykl 
dokumentalny

06:35 Magiczna skarpeta; 
film obyczajowy; Kanada, 
USA (2015); reż.:David 
Winning; wyk.:Victor 
Webster, Bridget Regan, 
Iris Quinn, Imogen Tear

08:15 Uwierz w święta; film 
obyczajowy; Kanada 
(2015); reż.:Jonathan 
Wright; wyk.:Shanae 
Grimes - Beech, Steve 
Lund

09:55 Świąteczna pomyłka; 
komedia; Kanada (2015); 
reż.:Jonathan Wright; 
wyk.:Alicia Witt, Mark 
Wiebe aktor, Lawrence 
Dane

11:40 Gwiazdy w południe – 
Złoto Mackenny; western; 
USA (1969); reż.:J. Lee 
Thompson; wyk.:Gregory 
Peck, Omar Sharif, Telly 
Savalas, Lee J. Cobb

14:00 Familiada; odc. 2421 
Wydanie Specjalne; 
teleturniej

14:45 Koło fortuny - Wydanie 
specjalne; odc. 95 ed. 3; 
teleturniej

15:35 „Wśród nocnej ciszy” 
- koncert kolęd w Pelplinie 
(cz. 2); koncert

16:15 Ślubne wojny; 
komedia; USA (2009); 
reż.:Gary Winick; 
wyk.:Kate Hudson, Anne 
Hathaway, Candice 
Bergen, Steve Howey, 
Chris Pratt

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Wigilijna Tytka - 

koncert Bożonarodzeniowy 
w Poznaniu cz. II; koncert

20:05 Asterix i Obelix: Misja 
Kleopatra; komedia; 
Francja, Niemcy (2002); 
reż.:Alain Chabat; 
wyk.:Gerard Depardieu, 
Christian Clavier, Jamel 
Debbouze

22:05 Kabaret: Wszystkiego 
zabawnego; odc. 1 
Mikołaj; program 
rozrywkowy

23:00 Kabaret: Wszystkiego 
zabawnego; odc. 2 W 
poszukiwaniu ducha świąt; 
program rozrywkowy

23:50 Wkręceni 2; komedia
01:40 Pan i pani Kiler; 

komedia sensacyjna; USA 
(2010)

03:25 Markiza Angelika; film 
kostiumowy; Austria, 
Francja, Belgia (2013)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:40 Scooby-Doo: Upiorna 
Gwiazdka; film 
animowany, USA 2012

8:10 Stitch! Misja; film 
animowany, USA 2003

9:35 Kung Fu Panda: 
Święta, święta i Po; film 
animowany, USA 2010. 
Co roku panda Po i jego 
ojciec przygotowują 
świąteczne przysmaki dla 
mieszkańców wioski. 
Tegoroczne święta są 
dużym wyzwaniem dla Po.

10:10 Smerfy: Opowieść 
wigilijna; film animowany, 
USA 2011. Do wioski 
smerfów zawitała 
Gwiazdka, która ma 
przynieść radość. Maruda 
mówi, że nie wierzy 
w magię świąt, Tylko 
mikstura i...

10:40 Madagwiazdka; film 
animowany, USA 2009. 
Lew Alex i jego przyjaciele 
postanawiają pomóc 
Świętemu Mikołajowi, 
który uległ wypadkowi na 
Madagaskarze.

11:05 Epoka lodowcowa: 
Mamucia Gwiazdka; film 
animowany, USA 2011. 
Świąteczna wersja „Epoki 
lodowcowej”. Sid przez 
przypadek niszczy 
świąteczny kamień i trafia 
na listę niegrzecznych. 
Musi naprawić błąd.

11:35 Pada Shrek; film 
animowany, USA 2007. 
Zapowiadają się 
najkoszmarniejsze święta 
Bożego Narodzenia 
w życiu Shreka…

12:15 Paddington; film 
familijny, Francja/Wielka 
Brytania 2014. Mówiący 
pluszowy miś przybywa 
z Ameryki Południowej do 
Anglii. Chce znaleźć dom.

14:15 Pani Doubtfire; 
komedia, USA 1993

16:45 Rozmowy nocą; 
komedia romantyczna, 
Polska 2008

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (321); serial 
komediowy

20:10 Szklana pułapka 4.0; 
film sensacyjny, Wielka 
Brytania/USA 2007

22:55 Czy leci z nami pilot?; 
komedia, USA 1980

0:55 Prawdziwe kłamstwa; 
komedia sens., USA 1994

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

05:10 Uwaga! (5172) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
06:45 Milionerzy - wydanie 

specjalne (113/118) - 
program

07:40 Śnięty Mikołaj III: 
Uciekający Mikołaj - 
komedia, USA 2006

09:35 102 dalmatyńczyki - 
komedia, USA 2000

11:45 Alicja w Krainie 
Czarów - film 
przygodowy, USA 2010

14:00 Zaplątani - film 
animowany, USA 2010. 
Flynn, uroczy awanturnik 
ścigany przez rozbójników, 
znajduje schronienie w 
opuszczonej wieży. 
Spotyka tam piękną i 
pełną temperamentu 
Roszpunkę…

16:20 Piraci z Karaibów: Na 
nieznanych wodach - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2011

19:00 Fakty (7300)
19:25 Sport (7283)
19:35 Pogoda (7280)
19:40 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(43/48) - informacje;

19:45 Uwaga! (5173) - 
program.  

20:00 Kraina jutra - film 
przygodowy, USA/Francja/
Hiszpania/Wielka Brytania 
2015

22:45 Władcy ognia - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania/Irlandia 2002. 
Londyn, rok 2084. 12-letni 
Quinn nieświadomie budzi 
ze snu smoka. W ciągu 20 
lat bestia i jej potomstwo 
niszczą niemal cały świat. 
Dorosły Quinn jest szefem 
straży pożarnej, 
odpowiedzialnym za walkę 
ze skutkami smoczego 
ataku…

00:50 Na krawędzi - film 
sensacyjny, USA 1993. 
Gabe (Sylvester Stallone) - 
ratownik górski - 
uczestnik nieszczęśliwego 
wypadku, w którym 
podczas wspinaczki ginie 
dziewczyna jego 
przyjaciela, obwiniając 
siebie o tragedię, opuszcza 
miasto i znika na rok. 
Poproszony o pomoc 
przez grupę alpinistów 
uwikłaną w kryminalną 
intrygę wartą miliony 
dolarów, musi zmierzyć 
się zarówno z 
bezwzględnymi 
mordercami, jak i 
demonami z przeszłości…

03:20 Uwaga! (5173) - 
program.  

03:45 Nic straconego 

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

07:00 Książę i kowal; 
familijny, Słowacja 2014

09:25 Życzenie wigilijne 
Richiego Richa; familijny, 
USA 1998

10:50 Flintstonowie; 
komedia, USA 1994

12:30 Opowieść wigilijna; 
animacja, USA 2009

14:15 Dziewczynka z 
zapałkami; familijny, 
Niemcy 2013

15:20 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Kot w 
butach; familijny, Niemcy 
2009

16:25 Świąteczny 
konsultant; familijny,  
2012. Małżeństwo 
Flecherów zostaje 
zmuszone do 
zorganizowania 
tegorocznych świąt. 
Krewni i bliscy liczą na 
cudowną gwiazdkę…

18:05 Wybuchowa para; 
akcja, USA 2010. Gdy 
małomiasteczkowa 
dziewczyna o imieniu June 
spotyka tajemniczego 
nieznajomego, myśli że 
spotkała mężczyznę ze 
swoich snów…

20:00 Taxi 2; akcja, Francja 
2000. Japoński minister 
obrony kraju odwiedza 
Francję. Celem wizyty jest 
zdobycie informacji na 
temat francuskich metod 
walki z terrorystami…

21:35 Polowanie na 
drużbów; komedia, USA 
2015. Doug Harris to 
uroczy, ale towarzysko 
nieprzystosowany pan 
młody. Stąd właśnie jego 
poważny problem: do 
ślubu już niewiele czasu, a 
on wciąż nie ma drużby…

23:30 Dzień świra; komedia, 
Polska 2002. Adaś 
Miauczyński, 49-letni 
rozwiedziony polonista, 
żyje w kręgu swoich 
natręctw nie potrafiąc 
wyrwać się z nudy i rutyny 
dnia codziennego…

01:15 Z Nation; serial 
fabularny, USA 2015

02:10 Ale numer!; Polska 
2017

02:45 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:25 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:20 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:45 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 6

05:10 Twój Puls; serial 
fabularny, Polska 2015

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 38; serial TVP

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

07:55 Pan Wołodyjowski cz. 
II; film historyczny

09:25 Blondynka; odc. 67 
(seria VI; odc. 2) Gdy 
wracają duchy; serial TVP

10:15 Rodzinka.pl; odc. 188 
„Na dwa fronty” sezon 9; 
serial komediowy TVP

10:45 Rodzinka.pl; odc. 189 
„Domowe zapętlenie” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

11:25 Ranczo; odc. 115 - 
Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 116 - 
Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
93 - Wróżby; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
94 - Przytułek; serial 
kryminalny TVP

15:15 Pan Wołodyjowski cz. 
II; film historyczny

16:45 Ranczo; odc. 117 - 
Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 118 - Kto 
tu rządzi; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 145 
„Tradycyjnie nowoczesne 
święta” sezon 6; serial 
komediowy TVP

19:10 Ojciec Mateusz; odc. 
95 - Ikona; serial 
kryminalny TVP

20:10 E = MC2; komedia
21:55 Ranczo; odc. 120 - 

Próba ognia; serial 
obyczajowy TVP

22:50 Ojciec Mateusz; odc. 
96 - Wybory serca; serial 
kryminalny TVP

23:45 Fuks; komedia 
sensacyjna; Polska 
(1999); reż.:Maciej 
Dutkiewicz; 
wyk.:Agnieszka Krukówna, 
Maciej Stuhr, Janusz 
Gajos, Adam Ferency, 
Stanisława Celińska, 
Tomasz Dedek, Gabriela 
Kownacka, Dariusz Kordek

01:25 Ratownicy; odc. 7/13; 
serial TVP

02:20 Ratownicy; odc. 8/13; 
serial TVP

03:20 Alternatywy 4; odc. 
9/9 - Upadek; serial 
komediowy TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 188 
„Na dwa fronty” sezon 9; 
serial komediowy TVP

05:10 Tygodnik Moralnego 
Niepokoju (The best 4)

05:45 Makłowicz w podróży 
– Podróż 16 (63) Estonia - 
Inflanty; magazyn kulin.

06:15 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (67) 
Wyprawa na Madagaskar; 
cykl reportaży

06:45 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia dla narciarzy i 
kuracjuszy; magazyn

07:25 Muzyka Małego 
Ekranu: Program 
Świąteczny (2)

08:25 Familiada; odc. 2332 
odc. specjalny; teleturniej

09:10 Kabaret 2000+  
(cz. 1-2)

11:20 Dzięki Bogu już 
Święta (2) - Nowe Święta

12:20 Jedziemy na Święta - 
Kabaret Skeczów 
Męczących i Goście (1)

13:25 Jedziemy na Święta - 
Kabaret Skeczów 
Męczących i Goście (2); 
program rozrywkowy

14:25 Hity kabaretu (22) - 
Marcinek i inne hity 
Marcina Dańca; program 
rozrywkowy

15:30 Olga Lipińska 
zaprasza (17) (odcinek 
świąteczny - 
Bożenarodzenie); talk-
show

16:25 Rolnik szuka żony; 
seria IV; odc. 10; reality 
show

17:25 Spotkanie z Balladą – 
Burza w Kopydłowie (1) 
Jasny Piorun

18:30 Spotkanie z Balladą – 
Burza w Kopydłowie (2) - 
Trąba

19:30 Kabaret POTEM – 
Wygrzebane z popiołów; 
/2/; program rozrywkowy

20:35 Olga Lipińska 
zaprasza (16) (odcinek 
świąteczny - 
Bożenarodzenie); talk-
show

21:25 Neo-Nówka i 
przyjaciele – problemy 
Świętego Mikołaja (1); 
widowisko rozrywkowe

22:30 Neo-nówka i 
przyjaciele – problemy 
Świętego Mikołaja (2); 
widowisko rozrywkowe

23:30 Kierunek Kabaret – 
Święta, święta i po 
świętach; /18/

00:30 Koło fortuny - Wydanie 
specjalne; odc. 95 ed. 3; 
teleturniej

01:10 KabareTOP Story – 
„Song porzuconej” - 
kabaret Hrabi

01:30 Kabaret: Wszystkiego 
zabawnego; odc. 1 
Mikołaj; program 
rozrywkowy

02:30 Kabaret: Wszystkiego 
zabawnego; odc. 2 W 
poszukiwaniu ducha świąt; 
program rozrywkowy

03:25 Kolędy Retro; /1/; 
widowisko rozrywkowe

06:00 W-11 Wydział Śledczy 
(1175) - program 
kryminalny

06:50 Mango Telezakupy
08:55 Czarny źrebak - film 

rodzinny, USA 2003
10:05 Święta Dennisa 

rozrabiaki - film rodzinny, 
USA/Kanada 2007

11:55 Lassie - film 
przygodowy, USA 1994

13:55 Książę i ja IV: W 
krainie słoni - komedia, 
USA 2010. Sympatyczna 
duńska para królewska - 
Edward (Chris Geere) i 
Paige (Kam Heskin) - 
zostaje zaproszona na 
daleki wschód na ślub 
Myry - księżniczki 
egzotycznego 
Sangyoonu…

15:55 Elf - komedia, USA 
2003. Święty Mikołaj 
(Edward Asner) zostaje 
przybranym ojcem 
porzuconego chłopca. Po 
latach ten chłopiec 
postanawia odnaleźć 
swoją prawdziwą rodzinę. 
W pewien wigilijny 
wieczór, wiele lat temu, 
przez nieuwagę mały 
chłopczyk wpadł do worka 
z prezentami, z którym 
podróżował święty 
Mikołaj…

17:55 Megamocny - 
komedia, USA 2010. 
Błyskotliwy 
superzłoczyńca 
MegaMocny od lat 
próbuje zdobyć kontrolę 
nad MetroCity, jednak na 
jego drodze zawsze stawał 
superbohater Metro Man. 
Nadchodzi jednak dzień, 
kiedy złoczyńcy udaje się 
w końcu pokonać swojego 
przeciwnika…

20:00 Mission: Impossible - 
film sensacyjny, USA 
1996. Lista zarejestrowana 
na dyskietce zawiera 
prawdziwe dane 
wszystkich tajnych 
agentów działających po 
1989 r. To są informacje 
warte miliony dolarów. 
Ktoś postanowił 
wzbogacić się i sprzedać 
listę…

22:20 Eksplozja - film 
sensacyjny, USA 1994. 
Boston ogarnia panika. 
Ktoś podkłada w mieście 
bomby. Grupa odważnych 
policjantów, należących do 
brygady 
antyterrorystycznej szuka 
szaleńca…

02:55 Niewierni (7/10) - 
serial, USA

03:55 Druga strona medalu 
(4/8) - talk show – Otylia 
Jędrzejczak

04:25 Druga strona medalu 
(6/8) - talk show – Jacek 
Olszewski

05:35 44 oblicza miłości 
(3/5) - program 
rozrywkowy 

06:05 44 oblicza miłości 
(4/5) - program 
rozrywkowy 

06:35 program rozrywkowy
07:05 program rozrywkowy
07:50 Afera fryzjera 5 (6/12) 

- program rozrywkowy 
08:35 Sekrety lekarzy 3 

(9/12) - reality show 
09:35 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 2 (4/6) - reality 
show 

10:20 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (12/13) - 
program rozrywkowy 

11:05 Perfekcyjna Pani 
Domu (8/10) - program 
rozrywkowy 

12:05 Kuchenne rewolucje 
11 (10/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

13:05 program rozrywkowy
13:35 program rozrywkowy
14:05 program rozrywkowy
14:35 Smakuj świat z 

Pascalem (4) - reality 
show kulinarny 

15:10 W dobrym stylu 3 
(4/8) - program 
lifestylowy

15:55 Gwiazdy od kuchni 
16:25 Gwiazdy prywatnie 
16:55 Zapytaj lekarza 
17:40 Kobieta na krańcu 

świata 9 (7/9) - program 
18:10 Kuchenne rewolucje 

12 (12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (7/10) - 
program rozrywkowy 

19:55 W dobrym stylu 3 
(2/8) - program 
lifestylowy

20:40 Gwiazdy prywatnie 
21:10 Gwiazdy prywatnie 
21:40 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 8 (12) - 
program lifestylowy 

22:25 Pojedynek na modę 
23:10 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (7/10) - reality 
show 

23:55 Apetyt na miłość 3 
(10/12) - program 
rozrywkowy 

00:55 Lekarze bez granic - 
dokument 

02:50 W roli głównej - 
Marysia Peszek (4/9) - talk 
show 

03:20 Wiem, co jem 5 
(4/10) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 4 
(13/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 
(5/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(10/16) - magazyn

08:00 Snooker - Champion 
of Champions 2017 - dz 6

10:15 Boks - Megafight - 
Oscar De La Hoya vs. 
Floyd Mayweather

12:15 Strongman - Liga 
Mistrzów; odc. 2 (odc. 2); 
relacja; Wielka Brytania 
(2017)

13:15 Skoki Narciarskie - 
Mistrzostwa Polski - Wisła

16:30 Piłka ręczna kobiet - 
Mistrzostwa Świata: 
podsumowanie

18:25 Skoki Narciarskie - 
Mistrzostwa Polski - Wisła

19:55 Barca TV
21:05 Barca TV
22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Skoki Narciarskie - 

Mistrzostwa Polski - Wisła

07:40 Śledztwo w sprawie 
Bożego Narodzenia; film 
dokum.; 16:9

08:25 Nożem i widelcem; odc. 
68

08:45 Dr Mikołaj; reportaż
08:55 Pogoda 
09:00 Msza Święta z 

Gietrzwałdu
10:00 CREDO. Magazyn 

ekumeniczny
10:15 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny
10:45 Magazyn kulturalny
11:20 Koncert „Energia Serc” 

- skrót; cz. 2; koncert
12:10 Podziw; reportaż
12:40 Kolędy i pastorałki 

śpiewa Zespół Pieśni i 
Tańca „Śląsk”

13:10 1200 Muzeów; odc. 22 – 
Wawel; reportaż

13:40 Nożem i widelcem; odc. 
106

14:00 Rolnik szuka żony; odc. 
13 wydanie specjalne

15:00 W świątyni dźwięków; 
reportaż

15:20 Jan Paweł II i Jego 
przyjaciel; film dokum.

16:10 Smaki tradycji – 
Potrawy na święta; 
magazyn kulinarny

16:30 Pogoda 
16:35 Kazimierz Kowalski 

zaprasza – Wśród nocnej 
ciszy; widowisko

17:32 POGODA
17:35 Niedzielny fajer; 

program rozrywkowy
18:20 Twarze TV Katowice; 

felieton
18:30 Aktualności
18:52 Złoty Kajetan; reportaż
19:05 Magazyn Meteo
19:40 Z Godowa w świat
20:10 Wejść na podium i 

wygrać; cz. 1; film dokum
20:45 POGODA
20:50 Muzyka i cisza
21:51 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Dr Mikołaj; reportaż
22:40 Pogoda 
22:45 Nożem i widelcem; odc. 

68
23:00 Kolędy i pastorałki 

śpiewa Zespół Pieśni i 
Tańca „Śląsk”

23:35 Jan Paweł II i Jego 
przyjaciel; film dokum.

00:35 Kazimierz Kowalski 
zaprasza – Wśród nocnej 
ciszy; widowisko

01:30 Nożem i widelcem; odc. 
106

01:50 Śledztwo w sprawie 
Bożego Narodzenia; film 
dokum.

02:40 Koncert „Energia Serc” 
- skrót; cz. 2; koncert

03:30 Koncert Kolęd – A cóż z 
tą dzieciną

04:00 Paciorki himalajskiego 
różańca; reportaż

04:25 Pogoda 
04:30 Smak skórki od chleba; 

reportaż
04:45 Smaki tradycji – 

Potrawy na święta; 
magazyn kulinarny

05:10 Dziennik Regionów
05:35 W świątyni dźwięków; 

reportaż
05:45 Święta w Wyszemborku; 

reportaż
06:10 Jan Paweł II i Jego 

przyjaciel; film dokum.

06:45 Był taki dzień – 26 
grudnia; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Bali; odc. 22/30; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008)

08:00 Droga od Chrystusa 
do Konstantyna; odc. 3/6; 
serial dokumentalny; USA 
(2014)

09:05 Przygody pana 
Michała; odc. 12/13; 
serial historyczno-
przygodowy TVP

09:35 Świąteczny Koncert w 
Pelplinie

10:45 Pierwsza Cicha Noc; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania, Polska (2014); 
reż.:Peter Beveridge

11:50 Najwspanialsi w 
królestwie zwierząt. 
Ptaki; serial 
dokumentalny; Francja 
(2015)

12:55 Odkryć tajemnicę; 4/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

13:55 Przybieżeli do 
Betlejem... z Podhala

14:40 W Starym Kinie – Ja 
tu rządzę; komedia; 
Polska (1939); 
reż.:Mieczysław Krawicz; 
wyk.:Zbigniew Rakowiecki, 
Mieczysława Ćwiklińska, 
Ina Benita, Józef Orwid, 
Władysław Grabowski, 
Stanisław Sielański, 
Ludwik Sempoliński

16:30 Tajemnice początków 
Polski – Krzyż i korona; 
film dokumentalny

17:35 Kościuszko: człowiek, 
który wyprzedził swoje 
czasy; film dokumentalny; 
USA (2014); reż.:Alex 
Storożyński

18:40 Lagardere; cz. 2; film 
przygodowo-historyczny; 
Francja (2003)

20:40 C. K. Dezerterzy; cz. II; 
komedia; Polska, Węgry 
(1985)

22:00 Brat Albert
22:45 Poldark – Wichry losu; 

odc. 2; serial; Wielka 
Brytania (2015)

23:55 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 2/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

01:00 Franciszek; film 
biograficzny; Argentyna, 
Hiszpania (2015); 
reż.:Beda Docampo Feijóo; 
wyk.:Dario Grandinetti, 
Silvia Abascal, Leticia 
Bredice, Laura Novoa

02:50 Poldark – Wichry losu; 
odc. 2; serial; Wielka 
Brytania (2015)

7:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata: Dania - 
Polska

9:10 The World Games - 
Wrocław 2017: Hokej na 
rolkach; finał mężczyzn: 
Francja - Czechy

11:20 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata: Polska 
- Kazachstan

13:30 Tenis; Turniej 
Wimbledon; finał gry 
pojedynczej kobiet: 
Garbine Muguruza - 
Venus Williams

15:50 Koszykówka mężczyzn; 
Polska Liga Koszykówki: 
Stelmet BC Zielona Góra - 
BM Slam Stal Ostrów 
Wielkopolski

18:10 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Tenis

18:40 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Biatlon

19:10 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata: 
Armenia - Polska

21:20 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; półfinał debla 
mężczyzn: Ryan Harrison/
Michael Venus - Łukasz 
Kubot/Marcelo Melo

23:30 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata: Polska 
- Czarnogóra

1:40 Mistrzostwa Europy w 
Polsce: Siatkówka 
mężczyzn; Polska - Serbia

3:40 Boks; Gala w 
Częstochowie; waga 
ciężka: Tomasz Adamek - 
Fred Kassi. W walce 
wieczoru w Częstochowie 
o tytuł mistrza Polski w 
wadze ciężkiej spotkają się 
Tomasz Adamek i Fred 
Kassi

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Jaka to melodia?
06:20 C. K. Dezerterzy; cz. I; 

komedia; Polska, Węgry 
(1985); reż.:Janusz 
Majewski; wyk.:Marek 
Kondrat, Zoltan Bezerdy, 
Wiktor Zborowski, Jacek 
Sas - Uhrynowski, Robert 
Koltai, Anna Gornostaj, 
Kalina Jędrusik, Krzysztof 
Kowalewski, Wojciech 
Pokora

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; odc. 26 

Siostry; serial TVP
09:10 Sonda 2; (65) - Nuda; 

program 
popularnonaukowy

09:35 Jak to działa; odc. 147 
Wytrzymałość; magazyn

10:15 Dr Quinn; seria II; odc. 
17/27 (35); serial 
obyczajowy; USA (1994)

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 8; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – 

Megeti – ostatni kaberu 
Afryki; film dokumentalny; 
Niemcy (2017)

14:00 Elif; odc. 162 (Elif, 
bolum 162); 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. 

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

odc. 3705; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3230; 

telenowela TVP
18:40 Bez tożsamości; odc. 

8 cz.2; serial; Hiszpania 
(2016)

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Buntownik z wyboru; 

dramat; USA (1997)
22:35 Kulisy paryskiego 

luksusu; film 
dokumentalny; Francja 
(2017); reż.:Katia 
Chapoutier

23:40 Bez wyjścia; film 
fabularny; USA (1987)

01:45 Naszaarmia.pl; odc. 
296; magazyn

02:15 Wróć do mnie; film 
obyczajowy; USA (2000)

04:20 Notacje – Marek 
Gaszyński. Być z muzyką; 
cykl dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 207; 
serial komediowy TVP

06:35 Pożyteczni.pl; 
magazyn

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

08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc. 

1768; serial TVP
11:40 Na dobre i na złe; odc. 

508; serial TVP
12:40 Tylko z Tobą; odc. 51; 

serial; Turcja (2015)
13:40 Na sygnale; odc. 107; 

serial fabularyzowany TVP
14:15 Nasz dziwaczny świat; 

odc. 16; esej 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

15:15 Rodzinka.pl; odc. 198 
„Śpiwór dla czworga” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

15:50 Rodzinka.pl; odc. 199 
„Albo ona, albo ja” sezon 
10; serial komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 96 
ed. 3; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

2/100; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1768; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1769; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Na sygnale; odc. 168 
„Zbłąkany wędrowiec”; 
serial fabularyzowany TVP

21:15 Na sygnale; odc. 169 
„Opowieść wigilijna”; 
serial fabularyzowany TVP

21:55 Kino relaks – Duff [#ta 
brzydka i gruba]; USA 
(2015); reż.:Ari Sandel; 
wyk.:Mae Whitman, 
Robbie Amell, Bella 
Thorne, Skyler Samuels

23:45 Jedyna szansa; odc. 3; 
serial; Francja (2015)

00:55 Świat bez tajemnic – 
Alergie na świecie. Czyja 
wina?; film dokumentalny; 
Francja (2014); reż.:Amelie 
Sourice

02:00 Paradoks; odc. 7 
Paluch; serial kryminalny 
TVP

02:50 Licencja na 
wychowanie; odc. 73 - 
Nie tylko choinki mają 
czubki cz. I; serial 
obyczajowy TVP

03:20 Licencja na 
wychowanie; odc. 74 - 
Nie tylko choinki mają 
czubki cz. II; serial 
obyczajowy TVP

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (585); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (90); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (577); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (210); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (711); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2596); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (757); 
serial paradokumentalny. 
Kasia zostaje wezwana 
przez policję do sklepu z 
zabawkami. Okazuje się, 
że jej syn wspólnie z 
kolegami chciał zrobić 
zakupy...

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (81); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (69); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2597); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (446); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny oraz ich dzieci 
Waldka i Marioli, a także 
sąsiadów Paździochów i 
Arnolda Boczka.

20:05 Świat według 
Kiepskich (483); serial 
komediowy

20:40 Prawdziwe kłamstwa; 
komedia sensacyjna, USA 
1994

23:45 Drugi Hotel Marigold; 
komediodramat, Wielka 
Brytania/USA 2015. W 
Hotelu Marigold 
zatrzymuje się mnóstwo 
gości. Muriel (Maggie 
Smith) i Sonny (Dev Patel) 
postanawiają więc 
otworzyć jego filię. 
Jednocześnie...

2:15 50 pierwszych randek; 
komedia romantyczna, 
USA 2004

4:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5173) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(5/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Spotkanie ze smakiem 
2 (Chili ) - inne

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2152) - magazyn

10:55 Kulinarne wyzwania 
Davida Gaboriaud (4/9) - 
program

11:00 Ukryta prawda (514) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (257) - 
program

13:00 19 + (133/165) - 
program

13:30 19 + (134/165) - 
program

14:00 Szpital (400) - 
program obyczajowy

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

16:00 Szkoła (258) - 
program

17:00 Ukryta prawda (515) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (401) - 
program obyczajowy; 
Pacjentem dr Michała jest 
młody mężczyzna, którego 
potrącił samochód…

19:00 Fakty (7301)
19:35 Sport (7284)
19:45 Pogoda (7281)
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(44/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5174) - 
program.  

20:10 Doradca smaku – 
Carpaccio z łososia 
(26/40) - program. 

20:15 Na Wspólnej 15 
(2604) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (34/118) - 
program

21:30 Na krawędzi - film 
sensacyjny, USA 1993. 
Gabe (Sylvester Stallone) - 
ratownik górski - 
uczestnik nieszczęśliwego 
wypadku, w którym 
podczas wspinaczki ginie 
dziewczyna jego 
przyjaciela, obwiniając 
siebie o tragedię, opuszcza 
miasto i znika na rok…

23:55 Błękitna fala - film 
obyczajowy, USA/Niemcy 
2002. Romans 
rozgrywający się w 
scenerii rajskich plaż. 
Młoda, robiąca karierę 
sportową surferka, ulega 
poważnemu wypadkowi. 
Dziewczyna wpada w 
depresję i dopiero uczucie 
do młodego piłkarza 
wraca jej chęć do życia.

02:10 MasterChef 6 (3/14) - 
program rozrywkowy 

03:40 Moc Magii (350/355) - 
program

05:00 Nic straconego 

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

07:00 Gwiazdy Polskiego 
Kabaretu; factual, Polska

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

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze; serial

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. 6

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 9

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 53

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 54

15:45 Lekarze na start;  
Polska 2017; odc. 27

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 28

17:05 Gwiazdy Polskiego 
Kabaretu; factual, Polska

18:00 Bibliotekarze; serial 
fab., USA 2014; odc. 5

19:00 Bibliotekarze; serial 
fab., USA 2014; odc. 6

20:00 Ja, Frankenstein; 
akcja, Australia, USA 2013

21:30 Dracula II: 
Odrodzenie; horror, USA 
2003. Studenci medycyny 
znajdują ciało 
najsłynniejszego z 
wampirów. Nagle pojawia 
się tajemniczy nieznajomy, 
który za odkupienie ciała 
proponuje im bardzo dużo 
pieniędzy. Młodzi ludzie 
wiedzą, że takiej oferty nie 
mogą odrzucić…

23:00 Głupia i głupsza; 
komedia, Kanada 2007. 
Pewnego dnia dwie blond 
przyjaciówki przypadkowo 
stają się świadkami 
porachunków mafijnych. 
Na domiar złego, bandyci 
biorą dziewczyny za 
najlepszych na świecie 
płatnych morderców…

00:55 Z Nation; serial 
fabularny, USA 2015

01:50 Ale numer!; Polska 
2017

02:25 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:05 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:25 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:50 Twój Puls; serial 
fabularny, Polska 2015

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 39; serial TVP

06:10 Noce i dnie; odc. 1/12 
- Bogumił i Barbara; serial 
TVP

07:10 Na sygnale; odc. 103 
„Kotlet po kijowsku”; 
serial fabularyzowany TVP

07:40 Na sygnale; odc. 104 
„Przeznaczenie”; serial 
fabularyzowany TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
702; serial TVP

09:15 Ranczo; odc. 115 - 
Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

10:10 Rodzinka.pl; odc. 189 
„Domowe zapętlenie” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 190 
„Aukcja marzeń” sezon 9; 
serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 116 - 
Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 117 - 
Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
94 - Przytułek; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
95 - Ikona; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
644 Pearl Harbor; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 104 
„Przeznaczenie”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 118 - Kto 
tu rządzi; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 119 - 
Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 191 
„Giełda wspomnień” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
96 - Wybory serca; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 221; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 120 - 
Próba ognia; serial 
obyczajowy TVP

22:05 Ranczo; odc. 121 - 
Geny nie kłamią; serial 
obyczajowy TVP

22:55 Ojciec Mateusz; odc. 
97 - Bieg; serial 
kryminalny TVP

23:50 Karate po polsku; film 
obyczajowy; Polska 
(1983)

01:30 Komisja morderstw; 
odc. 1/12 - Niedoręczona 
przesyłka; serial TVP; 
Polska (2016)

02:30 Komisja morderstw; 
odc. 2/12; serial TVP

03:30 Noce i dnie; odc. 1/12; 
serial TVP; Polska (1977)

04:35 M jak miłość; odc. 
702; serial TVP

05:20 Familiada; odc. 2354
05:50 Okrasa łamie przepisy 

– Wiosenny śledź z 
Zalewu; magazyn kulin.

06:30 Kraj się śmieje – 
Publiczność interaktywna 
(1)

07:35 Jeden z dziesięciu; 
19/99; teleturniej

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki (59) - Studenci

09:00 Koło fortuny; odc. 16 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy - 
sezon II (12)

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /22/ - „Oko za 
oko” - Justyna Steczkowska

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /78/ - „Kolorowe 
sny” - Just 5

11:15 Pojedynek nie na żarty 
(6) - Formacja Chatelet 
kontra Artur Andrus

12:15 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Artur 
Andrus (5)

13:15 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - Kabaret 
Moralnego Niepokoju (2)

14:10 Familiada; odc. 2354
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – IX Mazurska Noc 
Kabaretowa 2007 „Dwójki, 
pary, duety” (1-3)

17:30 Kabaretowe Hity – 
Maciej Stuhr & Kabaret 
Pod Wyrwigroszem

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Wiosenny polski obiad

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (68) 
Wenezuela - Boso ale w 
ostrogach; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 17 (64) Walia - 
„Celtowie, węgiel i morze”

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna (297); serial 
komediowy TVP

20:15 Pojedynek nie na żarty 
(7) - Ireneusz Krosny 
kontra Tomasz Jachimek

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (61) - PRL; 
widowisko rozrywkowe

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (1) - Lekarz cz. 
1; program rozrywkowy

23:10 Koło fortuny; odc. 15 
ed. 3; teleturniej

23:45 Na festiwalowej 
scenie – Irena Santor  
(cz. 1)

00:10 Do zobaczenia w 
Dwójce: Sylwester 
marzeń z Dwójką 

00:20 Niezapomniane 
Koncerty – „1 2 3... 25” 
(cz. 2) koncert zespołu 
RAZ DWA TRZY

01:35 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot na bis – 
Edyta Bartosiewicz

02:35 Kierunek Kabaret – 
Ślub (36)

03:35 Rozrywka Retro – 
Złote przeboje Marka 
Grechuty

05:15 Ukryta prawda (108) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (219) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (152) - 
program sądowy 

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

09:10 Brzydula (205) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (206) - serial 
obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (494) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (153) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (393) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (220) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa 3 
(11/13) - serial

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

17:55 Brzydula (207) - serial 
obyczajowy. Violetta 
próbuje pogodzić się z 
Sebastianem. Z 
przerażeniem odkrywa, że 
ma on już na oku nową 
dziewczynę. Ula wygarnia 
Markowi, że nic się nie 
zmienił się i wciąż 
cynicznie uwodzi kobiety. 

18:30 Brzydula (208) - serial 
obyczajowy. Violetta 
prowadzi śledztwo w 
sprawie domniemanej 
dziewczyny Sebastiana. 
Marek próbuje przekonać 
Ulę, że źle go oceniła. 
Piotr ma dla Uli 
zaskakującą wiadomość. 

19:00 Ukryta prawda (495) - 
program obyczajowy 

20:00 Mój rower - film 
obyczajowy 2012. Mówi 
się, że mężczyźni nie 
rozumieją kobiet. A co jeśli 
jest jeszcze gorzej i nie 
rozumieją też siebie 
nawzajem?

22:05 Mentalista V (12/22) - 
serial sensacyjny, USA 

23:05 Mission: Impossible - 
film sensacyjny, USA 
1996. Lista zarejestrowana 
na dyskietce zawiera 
prawdziwe dane 
wszystkich tajnych 
agentów działających po 
1989 r. To są informacje 
warte miliony dolarów. 
Ktoś postanowił 
wzbogacić się i sprzedać 
listę. Tajny agent Ethan 
Hunt (Tom Cruise) 
zamierza uniemożliwić 
transakcję…

01:30 Moc Magii (350/355) - 
program

03:45 Druga strona medalu 
(8) - talk show – Alicja 
Tysiąc

04:15 Druga strona medalu 
2 (1/7) - talk show – 
Aneta Krawczyk

05:20 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (9/13) - 
program lifestylowy

06:05 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (10/13) - 
program lifestylowy

06:45 program rozrywkowy
07:30 Smakuj świat z 

Pascalem (4) - reality 
show kulinarny 

08:00 Beauty ekspert 2 
(6/12) - magazyn 

08:30 Sekrety lekarzy 3 
(10/12) - reality show 

09:30 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (5/6) - reality 
show 

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 5 (13) - program 

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu (9/10) - program 

12:00 Kuchenne rewolucje 
11 (11/13) - program 

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show 

13:45 Pojedynek na modę 
14:30 Co za tydzień (831) - 

magazyn 
15:00 W dobrym stylu 2 

(9/12) - program 
lifestylowy

15:45 Nowy wygląd, nowe 
życie 3 (3/8) - program 
rozrywkowy 

17:10 Apetyt na miłość 3 
(10/12) - program 
rozrywkowy 

18:10 Kuchenne rewolucje 
12 (13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (11/12) - 
program rozrywkowy 

19:55 W dobrym stylu 3 
(3/8) - program 
lifestylowy

20:40 Mistrzowskie cięcie 
(7/8) - program 
rozrywkowy 

21:40 Dorota was urządzi 5 
(9/12) - program 

22:25 Beauty ekspert 2 
(7/12) - magazyn 
lifestylowy 

22:55 Sekrety lekarzy 3 
(2/12) - reality show 

23:55 W cieniu Świetlistego 
Szlaku - dokument 

01:10 Oddział dla grubasów 
(5/10) - program 
obyczajowy 

01:40 W roli głównej - 
Agnieszka Chylińska (7/8) 
- talk show 

02:10 W roli głównej - 
Mateusz Gessler (3/6) - 
talk show 

02:40 W roli głównej - 
Piasek (5/9) - talk show 

03:05 W roli głównej - Ewa 
Minge (16) - talk show 

03:30 Wiem, co jem 5 
(5/10) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 4 
(14/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 
(6/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(11/16) - magazyn

08:00 Skoki Narciarskie - 
Mistrzostwa Polski - Wisła

09:30 Kajakarstwo - 
Mistrzostwa Świata, 
Racice, Czechy - 
podsumowanie

11:10 Lekkoatletyka - 
Mistrzostwa Europy do lat 
23, Bydgoszcz - 
podsumowanie

13:00 Strongman - Liga 
Mistrzów; odc. 3 (odc. 3); 
relacja; Wielka Brytania 
(2017)

14:00 Skoki Narciarskie - 
Mistrzostwa Polski - Wisła

15:30 Zwarcie; magazyn
16:15 Hokej na lodzie - 

Puchar Polski: 1/2 F (1): 
GKS Tychy - JKH GJS 
Jastrzębie

19:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 - skróty meczów

19:50 Hokej na lodzie - 
Puchar Polski: 1/2 F (2): 
Tauron GKS Katowice - 
Comarch Cracovia Kraków

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Darts - Mistrzostwa 

Świata dz. 11

07:00 Bliżej natury
08:05 Szafa polska 1945 – 89; 

film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Kaszuby na Warmii i 

Mazurach; reportaż
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1020; 

telenowela TVP
10:50 Nie inaczej...; reportaż
11:15 Czekoladowa dynastia; 

film dokum.
12:05 Kamień, nożyce, papier 

– Cha Cha cha; cykl 
reportaży

12:15 Smaki polskie; magazyn 
kulinarny

12:30 Sekrety Stomatologii; 
odc. 15; magazyn

12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:50 Rachunek niedoli; 

reportaż
14:15 Szafa polska 1945 – 89; 

film dokum.
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 Nie inaczej...; 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 Rączka gotuje na 

beztydzień
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 Nie inaczej...; reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Szafa polska 1945 – 89; 

film dokum.
00:40 Astronarium; magazyn
01:20 Czekoladowa dynastia; 

film dokum.
02:15 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej - Skarby
02:20 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
02:40 Szafa polska 1945 – 89; 

film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Nie inaczej...; reportaż
04:50 Rachunek niedoli; 

reportaż
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1020; 

telenowela TVP
06:20 Sekrety Stomatologii; 

odc. 15; magazyn
06:35 Astronarium; magazyn

06:50 Był taki dzień – 27 
grudnia; felieton

06:55 Historia Polski – 
Henryk Wars – pieśniarz 
Warszawy; film dokum.

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (77) 
Azja; cykl reportaży

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

09:10 Przygody pana 
Michała; odc. 13/13; 
serial TVP

09:45 Odkryć tajemnicę; 4/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

10:45 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 1/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

11:50 Spór o historię – 
Polskie królewny na 
obcych dworach; debata

12:35 Opowieści wigilijne 
spod Giewontu; widowisko

13:10 Polska i świat z 
historią w tle – Ostatnia 
Chopionka; cykl reportaży

13:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Klątwa von 
Fahrenheitów

14:05 „Sensacje XX wieku” 
– Krew, miłość, zdrada; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

14:55 Encyklopedia II wojny 
światowej – Desant; cykl 
dokumentalny

15:35 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 2/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

16:40 Historia Polski – 
Pasja według księdza 
Jerzego; film dokum.

17:40 Czas honoru; odc. 54 
„Zawisza”; serial TVP

18:35 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Kraków - Więzienie przy 
Montelupich; cykl 
reportaży

19:05 Sensacje XX wieku – 
Rok 1941; odc. 1-2; cykl 
dokumentalny

20:10 Brat Albert
20:45 Bizancjum: opowieść 

o trzech miastach; odc. 
3/3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

21:50 Poldark – Wichry losu; 
odc. 3; serial; Wielka 
Brytania (2015)

23:00 Ambasador 
Spasowski; film dokum.; 
Polska (2009)

00:10 Barwy ochronne; film 
obyczajowy; Polska 
(1976)

02:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (77) 
Azja; cykl reportaży

02:35 Poldark – Wichry losu; 
odc. 3; serial; Wielka 
Brytania (2015)

7:00 Tenis; Turniej 
Wimbledon; mecz 
finałowy gry pojedynczej 
mężczyzn: Roger Federer - 
Marin Cilic

9:30 The World Games - 
Wrocław 2017: Ultimate 
frisbee; mecz finałowy 
drużyn mieszanych: 
Kolumbia - USA

11:40 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; 1. mecz play-off 
w sezonie 2016/17: PGE 
Skra Bełchatów - ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle

13:50 The World Games - 
Wrocław 2017: Unihokej; 
mecz finałowy mężczyzn: 
Szwajcaria - Szwecja

16:00 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Tenis

16:30 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: The World Games

17:00 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Piłkarska 
reprezentacja Polski

18:00 Piłka nożna; Puchar 
Włoch; ćwierćfinał

21:00 Piłka nożna; Puchar 
Włoch; ćwierćfinał

23:10 Piłka nożna; 
Kazachstan - Polska. 
Pierwsza przeszkoda 
Biało-Czerwonych na 
drodze do mundialu w 
Rosji. 4 września 2016 
roku w Astanie Polacy 
mieli odnieść łatwe 
zwycięstwo....

1:20 Łyżwiarstwo figurowe
2:30 Cafe Futbol; wydanie 

świąteczne
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05:30 TELEZAKUPY
06:05 Jaka to melodia?; 

odc. 3705; teleturniej muz.
06:35 C. K. Dezerterzy; cz. 

II; komedia; Polska, 
Węgry (1985)

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; odc. 27 

Terrorysta; serial TVP
09:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
10:15 Dr Quinn; seria II; odc. 

18/27 (36); serial 
obyczajowy; USA (1994)

11:05 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 9; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy – 

Rozwój geotermii i 
geotermiki w Polsce

12:55 Natura w Jedynce – 
Zimowa wyprawa 
puchacza śnieżnego; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2016)

14:00 Elif; odc. 163; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.; 

/198/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Śnieżne anioły; cz.1; 

film obyczajowy; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:George Erschbamer; 
wyk.:Kristy Swanson, 
Chris Potter, Colin 
Lawrence, Catherine 
Lough Haggquist

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3706; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3231; 

telenowela TVP
18:40 Bez tożsamości; odc. 

9 cz.1; serial; Hiszpania 
(2016)

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

190; serial kryminalny 
TVP

21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
23:25 Everest – kulisy 

wyprawy; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); 
reż.:RUTH SESSIONS

00:40 Miłość w Hongkongu; 
film sensacyjny; Niemcy 
(2014); reż.:Peter Gersina; 
wyk.:Veronica Ferres, 
Russell Wong, Herbert 
Knaup

02:20 Sprawa dla reportera
03:20 Szpiedzy w 

Warszawie; odc. 4/4; 
serial; Wielka Brytania, 
Polska (2012)

05:55 Rodzinka.pl; odc. 208 
„Rollercoaster” sezon 10; 
serial komediowy TVP

06:30 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat W 
drodze do Himba; cykl 
reportaży

07:05 M jak miłość; odc. 194
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Panorama
11:05 Barwy szczęścia; odc. 

1769; serial obyczajowy 
TVP

11:35 Na dobre i na złe; odc. 
509 - Lekcja słuchania; 
serial TVP

12:40 Tylko z Tobą; odc. 52; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:35 Na sygnale; odc. 108 
„Być jak Banach”; serial 
fabularyzowany TVP

14:15 Wielka rafa koralowa; 
odc. 3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

15:10 Na dobre i na złe - 18 
lat!; odc. 14; felieton

15:20 Rodzinka.pl; odc. 200 
„Zapisałaś w chmurze?” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

15:50 Rodzinka.pl; odc. 201 
„Upiorne urodziny” sezon 
10; serial komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 97 
ed. 3; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

3/100; teleturniej
19:25 Barwy szczęścia; odc. 

1769; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1770; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów – Urzędnik; 
program rozrywkowy

21:05 The Good Doctor; odc. 
3; serial obyczajowy; USA 
(2017)

21:55 Śniadanie do łóżka; 
komedia; Polska (2010); 
reż.:Krzysztof Lang; 
wyk.:Tomasz Karolak, 
Małgorzata Socha, Piotr 
Adamczyk, Izabela Kuna, 
Iwona Bielska, Wojciech 
Solarz

23:30 Belfegor – upiór 
Luwru; Film fantasy; 
Francja (2001); reż.:Jean-
Paul Salomé; wyk.:Sophie 
Marceau, Fredric 
Diefenthal, Michel 
Serrault, Julie Christie

01:15 Medicus; dramat 
historyczny; Niemcy 
(2013); reż.:Phillip Stoelzl; 
wyk.:Tom Payne, Stellan 
Skarsgard, Oliver 
Martinez, Ben Bengsley

04:00 Art Noc: Niekoniecznie 
jest źle - piosenki Lecha 
Janerki

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (586); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (91); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (578); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (211); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (392); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2597); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (638); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (82); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (70); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2598); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (447); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny oraz ich 
dzieci Waldka i Marioli, a 
także sąsiadów 
Paździochów i Arnolda 
Boczka.

20:05 50 pierwszych randek; 
komedia romantyczna, 
USA 2004. Zakochany 
Henry codziennie na nowo 
musi zdobywać miłość 
Lucy.

22:15; Sypiając z wrogiem; 
thriller, USA 1991

0:25 Dziewczyna warta 
grzechu; komedia, 
Niemcy/USA 2014. 
Reżyser Arnold przybywa 
do Nowego Jorku, by 
wystawić sztukę. Umila 
sobie pobyt w mieście, 
korzystając z usług damy 
do towarzystwa,...

2:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy. 
Program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5174) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(6/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - 
Carpaccio z łososia 
(26/40) - program. 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2153) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (515) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (258) - 
program

13:00 19 + (135/165) - 
program

13:30 19 + (136/165) - 
program

14:00 Szpital (401) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 7 
(1/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (259) - 
program

17:00 Ukryta prawda (516) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (402) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7302)
19:35 Sport (7285)
19:45 Pogoda (7282)
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(45/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5175) - 
program.  

20:10 Doradca smaku – 
Wątróbka drobiowa z 
owocami (15/40) - 
program. 

20:15 Na Wspólnej 15 
(2605) - serial 
obyczajowy;

20:55 Milionerzy (35/118) - 
program

21:30 Kuchenne rewolucje 
14 (12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:30 Gorąca laska - 
komedia, USA 2002. 
Śliczna Jessica (Rachel 
McAdams) jest gwiazdą 
drużyny cheerleaderek. 
Zarozumiała nastolatka 
uważa siebie za istotę 
doskonałą. Znakomicie 
bawi się robiąc drobne 
złośliwości swoim 
koleżankom…

00:45 Piekne istoty - film 
przygodowy, USA 2013. 
Ethan jest zupełnie 
zwyczajnym nastolatkiem, 
ale skrywa pewną 
tajemnicę – od wielu 
miesięcy śni o pewnej 
dziewczynie. Gdy pewnego 
dnia spotyka ją na 
szkolnym korytarzu, jego 
życie zmienia się na 
zawsze, podobnie jak losy 
wielu mieszkańców 
Gatlin…

03:20 Uwaga! (5175) - 
program.  

03:45 Moc Magii (351/355) - 
program

05:05 Nic straconego 

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

07:00 Gwiazdy Polskiego  
Kabaretu; factual, Polska

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

09:00 JAG – Wojskowe 
Biuro Śledcze

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. 7

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 10

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 55

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 56

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 28

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 29

17:05 Gwiazdy Polskiego 
Kabaretu; factual, Polska 
2016

18:00 Bibliotekarze; serial 
fab., USA 2014; odc. 7

19:00 Bibliotekarze; serial 
fab., USA 2014; odc. 8

20:00 Kariera Nikosia 
Dyzmy; komedia, Polska 
2002. Pracownik zakładu 
pogrzebowego - Nikoś 
Dyzma - obdarzony 
zdolnością wygłaszania 
porywających 
przemówień, zdobywa 
zaproszenie na 
dyplomatyczny raut…

21:55 Dzień świra; komedia, 
Polska 2002. Adaś 
Miauczyński, 49-letni 
rozwiedziony polonista, 
żyje w kręgu swoich 
natręctw nie potrafiąc 
wyrwać się z nudy i rutyny 
dnia codziennego…

23:30 Miś; komedia, Polska 
1980. Ryszard Ochódzki, 
zwany Misiem, jest 
prezesem klubu 
sportowego „Tęcza”. Ma 
wyjechać za granicę. 
Zostaje jednak zatrzymany, 
ponieważ z jego paszportu 
wyrwano kilka kartek…

02:00 Ale numer!; Polska 
2017

02:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

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

03:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

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. 40; serial TVP

06:20 Noce i dnie; odc. 2/12 
- Piotruś i Teresa; serial 
TVP

07:25 Na sygnale; odc. 104 
„Przeznaczenie”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 105 
„Serduszko”; serial 
fabularyzowany TVP

08:35 M jak miłość; odc. 
703; serial TVP

09:35 Komisarz Alex; odc. 
106 - W pogoni za 
wiecznym życiem; serial 
kryminalny TVP

10:25 Rodzinka.pl; odc. 190 
„Aukcja marzeń” sezon 9; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; odc. 191 
„Giełda wspomnień” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

11:30 Ranczo; odc. 117 - 
Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 118 - Kto 
tu rządzi; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
95 - Ikona; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
96 - Wybory serca; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
645 Palec losu; serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 105 
„Serduszko”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 119 - 
Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 120 - 
Próba ognia; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 192 
„Braterska kasa” sezon 9; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
97 - Bieg; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 222; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 121 - 
Geny nie kłamią; serial 
obyczajowy TVP

22:05 Ranczo; odc. 122 - 
Wszystko jest teatrem; 
serial obyczajowy TVP

22:55 Ojciec Mateusz; odc. 
98 - Święta Rodzina; serial 
kryminalny TVP

23:55 Trójkąt Bermudzki; 
film kryminalny; Polska 
(1987)

01:40 Mrok; odc. 1/8 - 
Interes życia; serial 
kryminalny TVP; Polska 
(2006)

02:40 Mrok; odc. 2/8 - Być 
czy mieć; serial 
kryminalny TVP

03:40 Noce i dnie; odc. 2/12; 
serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 190; 
serial komediowy TVP

05:25 Familiada; odc. 2355
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Wiosenny polski obiad
06:35 Kraj się śmieje – 

Publiczność interaktywna 
(2)

07:40 Jeden z dziesięciu; 
20/99; teleturniej

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (61) - PRL

09:10 Koło fortuny; odc. 17 
ed. 3; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (1) - Lekarz cz. 1

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /110/ - 
„Zwierzenia kontestatora” 
- TSA

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /75/ - „Jedwab” 
- Róże Europy

11:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /15/ - „Jeszcze 
się tam żagiel bieli” - Alicja 
Majewska

11:25 Pojedynek nie na żarty 
(7) - Ireneusz Krosny 
kontra Tomasz Jachimek

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. 2355
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach - 
Szczecin 2012; widowisko

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Niezwykły czosnek 
niedźwiedzi; magazyn 
kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (69) - 
Anakonda - Polowanie; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 17 (65) Walia - 
„Przez góry”

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna (298); serial 
komediowy TVP

20:15 Pojedynek nie na żarty 
(8) - Ireneusz Krosny/
Tomasz Jachimek - 
Ostatnie starcie

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (62) - z kabaretem 
Jurki

22:15 Kierunek Kabaret – 
Kabaretowe wpadki; /37/

23:10 KabareTOP Story; /7/ - 
„Soyka”

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (22); talk-show

00:05 Koło fortuny; odc. 16 
ed. 3; teleturniej

00:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – 6 Letni Festiwal 
Kabaretowy Koszalin 
2000. Camping Europa 
(1-3)

03:55 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM 
przedstawia - Z 
Kolbergiem przez świat

05:20 Ukryta prawda (109) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (220) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (153) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 3 
(16/18) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (207) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (208) - serial 
obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (495) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (154) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (394) - 
program sądowy

14:55 Szpital (221) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa 3 
(12/13) - serial.

16:55 Zaklinaczka duchów 3 
(17/18) - serial S-F, USA 

17:55 Brzydula (209) - serial 
obyczajowy. Ula 
przywraca Marka do pracy 
w firmie. Piotr mówi Uli, 
że dla niej zrezygnuje z 
wyjazdu do USA. 

18:30 Brzydula (210) - serial 
obyczajowy. Piotr czeka 
na decyzję Uli. Ona jest 
pochłonięta pracą nad 
nową kolekcją, pomaga jej 
Marek. W rezultacie Ula 
zapomina o spotkaniu z 
Piotrem. 

19:00 Ukryta prawda (496) - 
program obyczajowy

20:00 Noce w Rodanthe - 
film obyczajowy, USA/
Australia 2008

22:05 Oszuści (8/10) - serial, 
USA

23:05 Niewierni (8/10) - 
serial, USA Serial w 
słodko-gorzki sposób 
opowiada o 
skomplikowanym życiu 
małżeństwa z długim 
stażem. Przy okazji 
pokazuje także różne 
sposoby radzenia sobie z 
kryzysem wieku 
średniego…

00:05 Sprawa O.J. 
Simpsona: Taśmy prawdy 
- film dokument, USA 
2015. O.J Simpson – 
jeden z najlepszych 
futbolistów w historii 
Ameryki. Komentator 
sportowy. Celebryta. 
Bardzo szybko stał się 
uwielbianym przez tłumy 
amerykańskim bohaterem. 
W 1994 roku został 
oskarżony o podwójne 
morderstwo. Ofiarami byli 
żona O.J. i jej przyjaciel…

01:50 Moc Magii (351/355) - 
program

04:05 Druga strona medalu 
2 (2/7) - talk show – Anna 
Komorowska

04:35 Druga strona medalu 
2 (4/7) - talk show – Jan 
Mela

05:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (11/13) - 
program lifestylowy

06:05 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (12/13) - 
program lifestylowy

06:50 Co za tydzień (831) - 
magazyn 

07:20 Ostre cięcie 4 (3/12) - 
program 

08:05 W dobrym stylu 2 
(9/12) - program 
lifestylowy

08:50 Sekrety lekarzy 3 
(11/12) - reality show 

09:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 2 (6) - reality 
show 

10:35 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (1/13) - 
program rozrywkowy 

11:20 Perfekcyjna Pani 
Domu (10) - program 
rozrywkowy 

12:20 Kuchenne rewolucje 
11 (12/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

13:25 Afera fryzjera 5 (6/12) 
- program rozrywkowy 

14:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (4/10) - 
program rozrywkowy 

14:55 Ostre cięcie 4 (3/12) - 
program 

15:40 W dobrym stylu 3 
(5/8) - program 
lifestylowy

16:25 Smakuj świat z 
Pascalem (4) - reality 
show kulinarny 

16:55 Gwiazdy od kuchni 
17:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 8 (12) - 
program lifestylowy 

18:10 Kuchenne rewolucje 
12 (14/15) - program 

19:10 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (12) - program 

19:55 Idealna niania 8 (3/6) 
- program obyczajowy 

20:40 W czym do ślubu? 2 
(4/10) - reality show 

21:10 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show 

21:55 Pani Gadżet 2.0 (3/12) 
- magazyn 

22:25 Pani Gadżet 13 (9/12) 
- magazyn 

22:55 Dorota was urządzi 5 
(9/12) - program 

23:40 Gwiazdy prywatnie 
00:10 #Sława 
00:40 Oddział dla grubasów 

(6/10) - program obycz. 
01:10 Zapytaj lekarza 
01:50 Seksualność XXI w. - 

dokument (dozwolone od 
lat 18)

03:05 W roli głównej - 
Tomasz Jacyków (1/17) - 
talk show 

03:30 Wiem, co jem 5 
(6/10) - magazyn

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

04:20 Wiem, co jem 3 
(7/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(12/16) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - 
Puchar Polski: 1/2 F (1): 
GKS Tychy - JKH GKS 
Jastrzębie

10:15 Hokej na lodzie - 
Puchar Polski: 1/2 F (2): 
Tauron GKS Katowice - 
Comarch Cracovia Kraków

12:20 Magazyn piłkarski 
FIFA

12:55 Strongman - Liga 
Mistrzów; odc. 4; relacja; 
Wielka Brytania (2017)

14:00 Tenis ziemny - Abu 
Dhabi - runda wstępna (1)

16:00 Tenis ziemny - , Abu 
Dhabi - runda wstępna (2)

17:10 Hokej na lodzie - 
Puchar Polski: FINAŁ

20:15 Piłka ręczna mężczyzn 
- Turniej mężczyzn w 
Gdańsku - 1/2 finału:

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Darts - Mistrzostwa 

Świata dz. 12

07:00 Kopalnia reportaży; 
reportaż

08:05 Druga młodość 
seniorów; film dokum.; 
Francja (2010)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1021; 

telenowela TVP
10:50 Sinusoida; reportaż
11:15 Uwięziony Prymas; film 

dokum.
12:05 Moja Amazonia; 

reportaż
12:15 Smaki polskie; magazyn 

kulinarny
12:30 Łódź kreatywna; reportaż
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Nie inaczej...; reportaż
14:15 Druga młodość 

seniorów; film dokum.; 
Francja (2010)

15:15 Jedź bezpiecznie; odc. 
676; magazyn

15:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Cena wojennego 
sukcesu

16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda 
16:30 Sinusoida; reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Informator
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Sztuka dyrygowania; 

program muzyczny
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Kronika regionu
20:01 Uwaga! Weekend
20:55 POGODA
21:00 Do teatru
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 Sinusoida; reportaż
23:05 Telekurier OPP
23:35 Druga młodość 

seniorów; film dokum.; 
Francja (2010)

00:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Cena wojennego 
sukcesu

01:20 Uwięziony Prymas; film 
dokum.

02:00 Tajemnice Książnicy 
Pomorskiej - Podróże

02:20 Smaki polskie; magazyn 
kulinarny

02:40 Druga młodość 
seniorów; film dokum.; 
Francja (2010)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Sinusoida; reportaż
04:50 Nie inaczej...; reportaż
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 1021; 

telenowela TVP
06:20 Sinusoida; reportaż
06:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Cena wojennego 
sukcesu

06:50 Był taki dzień – 28 
grudnia; felieton

06:55 Historia Polski – 
Pasja według księdza 
Jerzego; film dokum.

07:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (78) - 
Słoń domowy; cykl rep.

08:35 Enklawy dzikiej 
przyrody – Pustynne 
serce Australii; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

09:10 Dubler; film dokum.
09:50 Skrzyżowanie
10:45 Wszystkie kolory 

świata – Radżastan.; odc. 
29/30; serial dokum.; 
Francja (2008)

11:55 Flesz historii; cykl 
reportaży

12:10 Kryptonim muzeum
12:35 Pierwsza Cicha Noc; 

film dokumentalny; Wielka 
Brytania, Polska (2014)

13:40 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Bez śladu

14:15 Sensacje XX wieku – 
Rok 1941; odc. 1; cykl 
dokumentalny

14:45 Sensacje XX wieku – 
Rok 1941; odc. 2; cykl 
dokumentalny

15:15 Encyklopedia II wojny 
światowej – 
Berchtesgaden; cykl 
dokumentalny

15:40 Bizancjum: opowieść 
o trzech miastach; odc. 
3/3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

16:45 Brat Albert
17:20 Był dwór; reportaż
17:50 Czas honoru; odc. 55 

„Kartka na murze”; serial 
TVP

18:45 Taśmy bezpieki – 
Czesław Kiszczak; cz. 1

19:20 Sensacje XX wieku – 
Rok 1941; odc. 3; cykl 
dokumentalny

19:50 Sensacje XX wieku – 
Nieznana wojna; cykl 
dokumentalny

20:30 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Modzele - 
odsłona druga

21:00 Nieznana historia 
Wielkiej Armady; odc. 
3/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

22:05 Poldark – Wichry losu; 
odc. 4; serial; Wielka 
Brytania (2015)

23:10 Spór o historię – 
Turcja i Polska; debata

23:50 Śledztwo w sprawie 
Bożego Narodzenia; film 
dokumentalny

00:40 Ośmiornica; odc. 3/12; 
serial; Włochy (1984)

01:55 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (78) - 
Słoń domowy; cykl 
reportaży

02:35 Poldark – Wichry losu; 
odc. 4; serial; Wielka 
Brytania (2015)

7:00 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; półfinał gry 
podwójnej mężczyzn: 
Ryan Harrison/Michael 
Venus - Łukasz Kubot/
Marcelo Melo

9:10 The World Games - 
Wrocław 2017: Fistball; 
mecz finałowy mężczyzn: 
Niemcy - Szwajcaria

11:20 Tenis; Turniej ATP 
World Tour Finals w 
Londynie; finał mężczyzn: 
Grigor Dimitrov - David 
Goffin

13:30 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Biatlon

14:10 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Tenis

14:50 25 lat Telewizji 
Polsat: Wywiad z 
Łukaszem Kubotem

16:00 Łyżwiarstwo figurowe
17:00 Sportowe 

podsumowanie roku 
2017: Siatkówka

17:30 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Biatlon

18:00 Piłka nożna: Puchar 
Włoch; mecz 
ćwierćfinałowy

21:00 Piłka nożna: Puchar 
Włoch; mecz 
ćwierćfinałowy

23:10 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Boks

23:40 Boks: Gala w 
Uniondale z 1986 roku; 
waga ciężka: Mike Tyson - 
Steve Zouski

0:40 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Sporty motorowe

1:10 Tenis; Turniej 
Wimbledon; finał gry 
pojedynczej kobiet: 
Garbine Muguruza - 
Venus Williams

3:20 7. strefa; mag. siatkarski

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

POLSAT SPORT


