
Tydzień temu przenieśli-
śmy się w przyszłość do 2080 
roku. Dzisiaj natomiast po-
wrócimy do dawnych lat, z 
połowy minionego wieku.  Po-
czątek lat 50. to rządy Bole-
sława Bieruta, ale prawdziwa 
władza leżała w rękach Józefa 
Wissarionowicza Stalina. Bo 
to Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich był 
głównym inspiratorem dzia-
łań całego „obozu socjali-
stycznego”, w tym Polski. 
Symbolem przyjaźni polsko-
-radzieckiej miał być i stać się 
na wieki Pałac Kultury i Na-
uki w Warszawie. Związku Ra-
dzieckiego dzisiaj już nie ma, 
nasze relacje ze wschodnim 
sąsiadem układają się różnie, 
a pałac, jak stał tak stoi, choć 
co pewien czas pojawiają się  
zakusy, aby go zburzyć.

Rzeźbione loki,  
bananowe koki

Panie zaczęły ubierać się bar-
dziej kobieco, starały się podkre-
ślać krągłości, długość szyi 
i nóg. Popularnością cieszyły się 
sukienki z podniesioną talią 
i rozkloszowane spódnice. Waż-
ną rolę pełniły dodatki: „kocie” 
okulary, cienkie szpilki, eleganc-
kie kapelusze. Jedną z ikon mo-
dy była Brigitte Bardot, która 
wylansowała staniki bardotki. 
Pojawiło się też bikini, czyli dwu-
częściowy kostium kąpielowy, 
składający się ze stanika i dwóch 
trójkątnych fragmentów mate-
riału połączonych paskami. We 
fryzurach dominowały rzeźbione 

loki w stylu Marylin Monroe, fa-
le i bananowe koki. Prawdziwym 
hitem tamtych lat był lakier do 
włosów.

Na bale sylwestrowe i karna-
wałowe proponowano: 

„Modne materiały są przezro-
czyste: koronka, szyfon. Szyje 
się zwykle na spodzie w tym sa-
mym kolorze, rękawy na gołym 
ciele. Także materiały błyszczą-
ce: czarne i kolorowe ze złotem 
i srebrem, np. niebieski plus zło-
to, złote brokaty, krepy – najczę-
ściej w jasnych kolorach. W ogó-
le bardzo modne są pastelowe 
kolory: różowy, niebieski, itp. Ale 
także i ciemne i czarne oraz gru-
ba jedwabna satyna i aksamit. 
Bardzo ważna jest głowa. Nie-
modne jest już posypywanie 
włosów tak zwanym brokatem, 
czyli błyszczącymi proszkami. 
Natomiast można wpiąć we wło-
sy na wieczór klamrę, broszkę 
lub klips z błyszczącymi szkieł-
kami albo perełki (zamiast na 
szyi). Nadal modne są długie wi-
szące klipsy. Przezroczyste ręka-
wiczki wykluczone! Rękawiczki 
nie są konieczne, choć dopusz-
czalne. Byle nie przezroczyste!”

Narady, plena i egzekutywy
Były to lata narad, obrad, ze-

brań, konferencji, plenów, egze-
kutyw, na których prominentni 
działacze sami sobie starali się 
udowodnić, że jest dobrze, a bę-
dzie jeszcze lepiej. Do tego po-
trzebny był aktyw, czyli grupa 
najbardziej czynnych członków 
organizacji. Dyskutowano 
o wszystkim i o niczym. Liczyło 

się samo uczestnictwo w nasia-
dówce. Imprezy trwały długo, bo 
dyskutantów było dużo, gdyż 
każdy chciał wykazać przed 
zwierzchnikami swoje zaangażo-
wanie.

„– Z pełną satysfakcją uczest-
niczę w dzisiejszej konferencji 
teoretyczno-ideologicznej, pod-
czas której przedstawiony zosta-
nie konkretny dorobek. Uwa-
żam, iż dobrze się dzieje, że or-

ganizowane są konferencje teo-
retyczno-ideologiczne, podczas 
których prezentowana jest wie-
dza taka, jaką udało nam się 
zgromadzić.”

„– Chcemy ukazać aktywowi, 
a poprzez aktyw szerokim rze-
szom społeczeństwa wszystkie 
dokonania zawarte w programie 
długofalowego rozwoju społecz-
no-gospodarczego naszych 
miast i wsi”.

Nasiadówki takie można pod-
sumować w takich oto żartobli-
wych słowach wierszyka: 

Musimy twardo i męsko
Stanowczo, śmiało, zwycięsko
Z zapałem, jasno, uczciwie
Rzetelnie i sprawiedliwie
Musimy raźno, bez zwłoki
Podjąć działania i kroki
Ustalić właściwą formę
Linię działania, platformę
By lepiej niż dotąd szło
Tu padło pytanie z sali –
Przepraszam, że spytam: Co? 

6-godzinny dzień pracy
Towarzysze nie bali się prze-

powiadać przyszłości. Ich wizje 
sięgały lat dziewięćdziesiątych.

„Rozwiązany zostanie jeden 
z najważniejszych problemów: 
kwestia mieszkaniowa. Wybu-
dujemy do tego czasu ponad 20 
milionów nowych izb mieszkal-
nych. Uwzględniając obecny 
stan posiadania izb oraz przy-
rost ludności oznacza to, że 
w 1990 r. każdy mieszkaniec 
kraju będzie miał swoją izbę 
mieszkalną.”

Ciąg dalszy na str. 3
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Nowy wymiar rozliczeń
Prowadzisz firmę? Od 1 stycznia 2018 r. będziesz przykazywał 

wszystkie wpłaty na jeden, indywidualny numer rachunku składko-
wego.
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Przysłowia ludowe  
mądrością narodów. 

Dlatego i my, korzystając z tej 
narodowej skarbnicy powiadamy: 

na szczęście, na zdrowie,  
na ten Nowy Rok, aby Was nie 

bolała głowa ani bok.

Redakcja „Życia Częstochowy 
i Powiatu”

O 100 zł więcej

Płaca minimalna w górę
2100 złotych – tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 ro-

ku. W praktyce oznacza to o 100 złotych więcej niż dotychczas. Od stycznia 
wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł. 
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Faktury

Elektroniczna ewidencja VAT
   Obowiązkiem prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT objęte są już śred-

nie i duże przedsiębiorstwa. Od 1 stycznia 2018 r. wymóg ten będzie dotyczył 
również mikrofirm. Rząd rozszerza stosowanie tzw. Jednolitego Pliku Kontrol-
nego. Od 1 stycznia informacje o VAT w formie elektronicznej będą już przeka-
zywać wszyscy przedsiębiorcy, również ci prowadzący jednoosobową działalność.

Ciąg dalszy na str. 4 Skorzystają niezamożni

8 tys. zł kwoty wolnej 
od podatku

Z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł wzrośnie od 1 stycznia kwota wolna od podatku. 
Korzyści odczują przede wszystkim osoby, które uzyskują niewielkie dochody, 
np. z umów zlecenia czy emerytur i rent.
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Lata 50-te

Co nam zostało z tamtych lat?
Wywiad z prezydentem Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem – str. 15

Już za Gomułki w 1962 r. w Telewizji Polskiej wyemitowano pierwszą dobranockę „Jacek i Agatka”. 
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Dokończenie ze str. 1
„Pracować będziemy w niektó-

rych zawodach tylko sześć go-
dzin dziennie, w innych siedem 
godzin. Ponieważ wydłużą się 
również urlopy, będziemy mieć 
znacznie więcej czasu wolnego”

Pierwsza dekada Polski Lu-
dowej obfitowała również – 
można rzec – w epokowe wy-
darzenia. To właśnie wtedy (21 
lipca 1954 roku odbył się 
pierwszy spust surówki z wiel-
kiego pieca nr 1) otwarto Hutę 
im. Lenina w krakowskiej No-
wej Hucie. Najważniejszym 
punktem programu oświato-
wego, który władze chciały zre-
alizować w ramach jubileuszu 
Tysiąclecia Państwa Polskiego 
była budowa tysiąca szkół. 
Dodajmy, że plan ten udało się 
nawet przekroczyć o ponad 40 
proc. - powstało 1417 szkół.  

Zagrzewać do pracy
Każda władza, a szczególnie 

dyktatura potrzebowała pieśni 
masowych. Władze wprowadziły 
zakaz nadawania prze radio 
muzyki rozrywkowej. Aż do 
śmierci Stalina antena była 
opanowana przez muzykę po-
ważną, ludową, pieśni patrio-
tyczne i zagrzewające do pracy. 
Szefowie od kultury Polski Lu-
dowej zalecili zastąpienie w lite-
raturze i sztuce tematyki wojen-
nej ludowo-demokratycznymi 
treściami sławiącymi socjalizm. 
Zanim jednak „wytworzono” ro-
dzime przeboje, korzystano 
z gotowców ze Związku Radziec-
kiego. Były to np. wesołe kom-
pozycje Leonida Utjosowa. Żela-
znym kanonem radzieckich pie-
śni masowych były kompozycje 
Izaaka Dunajewskiego, którego 
wraz z Wasylim Lebiediewem – 
Kuczmanem odkryto na planie 
filmu „Świat się śmieje”. Wielką 
popularność zdobył w Polsce 
utwór „Pust wsjegda budiet 
sonce” („Zawsze niech będzie 
słońce”). Pieśni w tamtych cza-

sach odzwierciedlały również 
przemiany ustrojowe i gospo-
darcze („Zbudujemy nową Pol-
skę”, „Małe mieszkanko na Ma-
riensztacie”, „Budujemy nowy 
dom, jeszcze jeden nowy dom”). 
Nieco później na wyprodukowa-
nym w kraju przenośnym radiu 
Szarotka młodzież odbierała 
Radio Luksemburg, dzięki cze-
mu mogła posłuchać hitów 
z Zachodu, a także twista, cza-
-czę, szlagiery ze znanych fil-
mów, a pod koniec lat pięćdzie-
siątych nawet big bit. Niezwykle 
popularne stały się potańcówki 
na świeżym powietrzu.

 
2970 l mleka od krowy
Notowano notoryczne braki 

w zaopatrzeniu. Stanie w ko-
lejce po kilka godzin, aby ku-
pić „deficytowy towar” nie na-
strajało optymistycznie. Jed-
nak propaganda jakby tego 
nie zauważała.

„ U progu nowego roku sytu-
ację surowcową i produkcyjną 
przemysłu spożywczego może-
my ocenić jako bardziej ko-
rzystną niż przed rokiem. Pro-
dukcja cukru, jak na to wska-
zuje przebieg kampanii, może 
osiągnąć 1600 tysięcy ton. Są 
to wyniki, jakich w Polsce ni-
gdy jeszcze nie osiągnęliśmy.”

„ W tym roku, w przeliczeniu 
na mieszkańca dostarczymy na 
rynek około 42,8 kg masy mię-
sno-tłuszczowej, w przyszłym 
roku dostawy te wynosić będą 
44,1kg, przy czym poważnie 
wzrośnie ilość wieprzowiny”.

„ Dumą gospodarstwa jest 
hodowla bydła rasy czerwonej 
polskiej. Rocznie uzyskuje się 
tu od krowy średnio 2970 li-
trów mleka przy zawartości 
tłuszczu 3,8 proc.”

W 1948 roku w celu poprawie-
nia sytuacji narodził się tzw. eks-
port wewnętrzny. Upaństwowio-
ny Bank Polska Kasa Opieki (Pe-
KaO)SA z polecenia władz rozpo-
czął akcję ściągania dolarów i in-

nych walut wymienialnych od 
osób, które po wojnie zostały na 
Zachodzie i chciały pomóc swoim 
rodzinom w Polsce. Trzeba było 
wpłacić walutę do banku, który 
kupował za nią paczki i wysyłał 
do kraju. Z czasem jednak par-
tyjni bossowie doszli do wnio-
sku, że tak poważnej instytucji, 
jaką jest bank nie wypada zaj-
mować się handlem delikatesa-
mi i odzieżą, czyli „mydłem i po-
widłem”. Od 1974 roku rolę tę 
przejęły sklepy Pewexu.

Pozostał humor  
Społeczeństwu na lepsze sa-

mopoczucie pozostał humor, 
często skrywany, bo za kawały 
polityczne można było iść do 
paki. Jak wtedy mówiono: na 
6 lat za słuchanie lub na 9 – 
za opowiadanie.
„-Jakiej narodowości byli 
Adam i Ewa?
Oczywiście, że byli Rosjanami, 
bo kto inny by się zgodził cho-
dzić boso i nago, dzielić się jed-
nym jabłkiem i jeszcze krzy-
czeć, że jest w raju”.
„Jaka jest różnica między 
optymistą, a pesymistą? 
Pesymista to dobrze poinfor-
mowany optymista, a optymi-
sta to pesymista po szkoleniu 
partyjnym”.
„Przez radio ciągle słyszę, że 
produkcja masła, mleka, mię-
sa stale rośnie, moja lodówka 
jest jednak pusta. Co mam zro-
bić? 
Podłączyć lodówkę do radiood-
biornika”.
„Dlaczego stale występują 
trudności z zaopatrzeniem 
w mięso? 
Podążamy w takim tempie do so-
cjalizmu, że bydło nie nadąża”.
„ Czy po śmierci Stalina nastą-
piły jakieś zmiany?
Tak, nie wolno już rozstrzeli-
wać przed wyrokiem”.

Dariusz Fiuty
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Tak jak w minionych  latach  spo-
tykamy się z naszymi znajomymi. 
którzy „zagrają” w  tegorocznej 
Szopce Noworocznej. Miejscem 
akcji jest Częstochowa, a  ściślej, 
Ośrodek Promocji Kultury „Gau-
de Mater” w Częstochowie przy ul. 
Dąbrowskiego 1. Bohaterami syl-
westrowego wieczoru są dwie pary 
znajomych, którzy rozmawiają 
o  naszej Częstochowie, o  wyda-
rzeniach i  mieszkańcach,  o  tym, 
co miało miejsce w kończącym się 
właśnie 2016 roku oraz o…
Ciekawi jesteście o czym?  
No to posłuchajcie.
Występują:  

Para I  – Kobieta 1 i Mężczyzna 
1

     Para II – Kobieta 2 i Mężczyzna 
2

 od czasu do czasu wtrąca się 
Autor, który właśnie kończy 
czytanie wstępu.

                  kurtyna (umowna)
Kurtyna podnosi się.
M 1 – Witaj moja ukochana, 

czekam od samego rana 
na spotkanie sylwestrowe, 
tradycyjne…

K 1 – Czy masz głowę? 
Wiesz, co mnie dziś spotkało? 
Słowo horror 
to zbyt mało!

M 1 – Mów, bo widać, żeś 
wzburzona 
i porządnie wystraszona. 

K 1 – Był telefon, 
wcześnie z rana, 
gdy siadałam do  śniadania, 
tam ktoś chaotycznie gada,  
jakieś bzdury opowiada,  
że wypadek,  
i są ranni, 
i my w potrzebie do pani,  
aby pani się zgodziła… 
pomóc,  
no i pożyczyła… 
…15 tysięcy złotych. 

M 1 – A ty taką sumę miałaś. 
I nic mi nie powiedziałaś.

K 1 – Teraz słuchaj, nie 
przeszkadzaj  
i niczego nie doradzaj.

M 1 – Czy 15 – to niewiele, 
zwłaszcza dla ciebie, Aniele?

K 1 – Wiesz, co jeszcze 
powiedzieli? 
Jak poczekam do niedzieli, 
to my na sumę przyjdziemy, 
całą kasę przyniesiemy 
i w podzięce prezent damy!

M 1 – Ależ to bezczelne chamy! 
I co, cóż żeś ty zrobiła?

K 1 – Niewiele,  słuchawkę rzuciła.
M 1 – Wiesz, to byli naciągacze.
K 1 – Oczywiście, nie inaczej.
M 1 – I co z tym fantem zrobiłaś,  

policję powiadomiłaś?
K 1 – Ani chwili nie czekałam, 

na policję się udałam.
M 1 – No a oni?
K 1 – Zaprosili, 

potem śledztwo prowadzili, 
dlatego się tak spóźniłam, 
do wieczora u nich byłam.

M 1 – No to po co cię trzymali?
K 1 – Nie trzymali,  

ja czekałam, 
trwało, nim opowiedziałam, 
a oni ciągle pytali 
i protokół spisywali

M 1 – A ty co?
K 1 – Odpowiadałam, 

przy tym się zastanawiałam, 
żeby głupstw nie opowiadać 
i bez sensu nic nie gadać.

M 1 – O co w końcu cię pytali?
K 1 – Wiesz, oni sugerowali, 

że ja pewnie znam tych drani,  
i że błąd wielki zrobiłam, 
że tę słuchawkę rzuciłam,  
no bo gdybym się sprężyła, 
tobym śledztwo ułatwiła…

M 1 – Czyli byli przekonani, 
że powinnaś ująć drani.

K 1 – Taki wniosek oczywisty.
M 1 – Ty?  

Bez wsparcia, bez asysty.
K 1 – Widzisz! 

Sama się broniłam, 
przy tym grosza nie straciłam.

M 1 – Zazdroszczę,  
ty masz przygody.

Ciąg dalszy na str. 4
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Lata 50-te

Co nam zostało  
z tamtych lat?
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Dokończenie ze str. 3

K 1 – Wiesz,  
że ten policjant młody, 
to wyraźnie mnie podrywał… 
A był taki  śliczny, młody, 
choć nawet nie nosił brody, 
chociaż w mundur był ubrany, 
to wyglądał jak z reklamy…

M 1 – Jak to słyszę, 
powiem szczerze, 
że mnie wprost cholera bierze,  
bo oszuści wciąż działają, 
biednych ludzi naciągają, 
a ty taką szansę miałaś, 
którą właśnie zmarnowałaś.

K 1 – Policjanta poderwałam, 
bo bandziorów złapać 
chciałam, 
a w ogóle fajnie było,  
że to wszystko się zdarzyło.

                       k  k  k 

Wchodzi druga para
M 1 – O, spóźnialscy się zjawili, 

czy też na policji byli?
K 1 – Spójrz, jak ona się zmieniła, 

czy się znowu odmłodziła? 
M 2 – U kosmetyczki wczoraj  

pół dnia przesiedziała 
i dzięki temu tak nam 
wypiękniała.

K 1 – Sądzę, że na piwku byli 
i dlatego się spóźnili.

M 2 – Dziś na  piwko nie idziemy, 
z wami szampana pijemy

Stawia na stoliku butelkę taniego 
wina musującego udającego 
szampan. 
K 2 – My byliśmy na spotkaniu.
M 2 – Nie słuchaj, raczej zebraniu, 

tam agitacja od rana 
do seniorów skierowana 
szef  seniorów –  Rysiek... 

M 1 – Znamy...
K 2 – Był dzisiaj oklaskiwany.
M 2 – Jemu jedna gazeta stronę 

poświęciła, 
jego samotne boje w tekście 
omówiła.

K 1 – A on?
M 2 – Heros ludowy, Robin Hood, 

Janosik,  
wszystkie te postaci w drobnym 
ciele nosi 
i niczym Chuck Norris jest 
niezwyciężony, 
nikogo się nie boi…

M 1 – Nawet swojej  żony? 
K 1 – Znamy Rysia, dobrze znamy, 

co roku Go wspominamy, 
jego z prezydentem boje...

M 1 – A na tym spotkaniu byliście 
we dwoje?

K 1 – Powiedz, proszę, jak tam 
było, 
czy się jadło, czy się piło, 
czy tylko dyskutowano, 
a może wspólnie śpiewano?

K 2 – Dyskusja była wspaniała, 
cała sala udział brała.

M 1 – A temat?
M 2 – O emerytach, 

o chłopach i o kobitach, 
wiesz, 
że w naszej Częstochowie 
– to ci każde dziecko powie –  
emeryt  
żył będzie jak w raju?…

K 1 – Już miejsce ma darmo 
w tramwaju.

M 2 – A za miejskim autobusem   
też nie musi biegać kłusem, 
biletu nie potrzebuje,  
a gdy kiepsko się poczuje, 
to ma do wyboru wiele,  
w piątek, światek i w niedzielę, 
jest poradnia językowa,  
kluby fitness, gdzie odnowa, 
rekreacja, 
gimnastyka, 
a nawet fotografika…

K 2 – I usługi kosmetyczne,  
fryzjerskie…

M 1 – Lub biegi uliczne...
K 2 – Jeszcze na basen  

wejściówkę dostanie…
M 1 – A są jakieś warunki?
K 2 – Tak, wczesne wstawanie.
M 2 – Nim wstanie świt blady,  

on już będzie pływać 
i w skokach do wody  
może się wyżywać.

M 1 – To wszystko?
M 2 – Ależ skąd, 

jest innych propozycji wiele, 
na wszystkie dni tygodnia, 
a także niedzielę.

K 2 –  Po południu   
relaksujący  spacerek 
w nieznane  
i w kinie za darmo filmy 
wyświetlane…

M 2 –  I plac do ćwiczeń na 
wolnym powietrzu, 
i ścianka wspinaczkowa, 
i  na bandżi skoki.

M 1 – To daje widoki.
K 2 – Ponadto kawą ich raczyć 

będą od samego rana, 
bo i dla emerytów przyszła 
dobra zmiana. 

M 1 – Trudno wprost uwierzyć, 
jak to teraz będzie.

K 1 – I to wszystko wymyślili  
w tym miejskim urzędzie?

K 2 – Tak, i to nie  kpiny, 
jest Karta Seniora 
i Karta Rodziny.

M 2 – Bo na staruszkach wszyscy 
siły koncentrują 
i jak im przychylić nieba ciągle 
kombinują.

K 1 – To piękna bajka,  
jak w czarownym świecie.

M 1 – I emeryt w to wierzy? 
Przecież on nie dziecię.

M 2 – Jeden wierzy, drugi 
powątpiewa.

M 1 – Bo jeden jest z prawicy, 
a ten drugi z lewa.

K 1 – Ja wiem, że emeryta  
coś tam ciągle strzyka. 

M 2 – Normalne, 
to z wieku wynika.

K 2 – A służba zdrowia do 
każdego 
pospieszy z pomocą, 
czy to będzie w niedzielę, 
czy też późną nocą…

M 1 – To ministra słowa.
K 2 – Tak, tak,  

minister to otwarta głowa…
Ciąg dalszy na str. 5
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E-składka
Nowy wymiar rozliczeń

O 100 zł więcej

Płaca 
minimalna 

w górę

Faktury

Elektroniczna 
ewidencja VAT

Skorzystają niezamożni

8 tys. zł  
kwoty wolnej 
od podatku

Dokończenie ze str.
W praktyce oznacza to, że 

przedsiębiorca (płatnik składek) 
zamiast trzech albo czterech 
przelewów będzie dokonywał 
tylko jednego na swój numer ra-
chunku składkowego (NRS). 
Składa się on z 26 cyfr. W nu-
merze rachunku jest zawarty 
numer identyfikujący ZUS i nu-
mer NIP (ostatnie 10 cyfr). 

Indywidualny numer nadał 
płatnikowi ZUS. Można go 
sprawdzić w wyszukiwarce na 
stronie internetowej  www.
eskladka.pl lub ustalić dzwoniąc 
do Centrum Obsługi Telefonicz-
nej ZUS (nr tel. 22 560 16 00) al-
bo w placówce Zakładu. Płatnik, 
który nie będzie znał swojego 
numeru rachunku w ZUS, nie 
będzie mógł opłacić składek.

Proporcjonalny podział
Od 2018 roku płatnik nie bę-

dzie podawał w przelewie, jakie 
składki opłaca i za jaki okres. 
ZUS podzieli każdą jego wpłatę 
proporcjonalnie na wszystkie 
ubezpieczenia i fundusze. Zrobi 
to na podstawie składek za 
ostatni miesiąc, które płatnik 
wpisał do deklaracji rozliczenio-
wej albo które wpisał ZUS – je-
śli płatnik był zwolniony z jej 
przekazywania. Jeżeli płatnik 
będzie miał długi składkowe, to 
wpłata pokryje najstarszą na-
leżność. Dzięki temu nie będą 
rosły odsetki za zwłokę.

Długi a ubezpieczenie 
chorobowe

Przedsiębiorca podlega do-
browolnemu ubezpieczeniu 
chorobowemu pod warunkiem, 
że opłaca składki w terminie i 
w pełnej wysokości. W 2018 ro-
ku nie będzie mógł opłacić tyl-
ko bieżących składek na ubez-
pieczenia społeczne bez uregu-
lowania zaległości, aby skorzy-
stać np. ze świadczeń chorobo-
wych. Jego wpłata pokryje naj-
pierw zaległości z odsetkami, a 
dopiero potem bieżące składki. 
Jeśli wpłata będzie zbyt niska, 
przedsiębiorca nie opłaci bieżą-
cych składek. Nie będzie więc 
podlegał dobrowolnemu ubez-
pieczeniu chorobowemu.

  
Korzystny układ ratalny

Przedsiębiorca (płatnik), który 
ma długi składkowe i nie może 
ich jednorazowo spłacić, a chce 
podlegać dobrowolnemu ubez-
pieczeniu chorobowemu i otrzy-
mywać z niego – w razie potrze-
by – świadczenia, powinien sko-
rzystać z możliwości zawarcia 
układu ratalnego. Dzięki temu 
będzie spłacał raty na indywidu-
alny numer rachunku składko-
wego odrębnym przelewem (w 
terminie wyznaczonym dla kolej-
nych rat). Będzie mógł również 
opłacić ratę i bieżącą składkę 
jedną wpłatą, jeśli zrobi to  przed 
terminem wyznaczonym dla obu 
tych należności. kg

Dokończenie ze str. 1
Dane znajdujące się na fakturach 

VAT (dotyczące m.in. zakupów i sprze-
daży) będą oni ewidencjonować w Jed-
nolitym Pliku Kontrolnym (w formie 
tabelki) i następnie elektronicznie wy-
syłać do urzędów skarbowych. Trzeba 
je będzie przekazać fiskusowi w prze-
słanym co miesiąc JPK. Nawet jeśli 
rozliczamy się kwartalnie. 

Dane będą na bieżąco analizowane 
przez urzędników skarbówki. W razie 
stwierdzenia nieprawidłowości firma 
może zostać skontrolowana. Dzięki te-
mu fiskus będzie sprawniej weryfikował 
dane, bo do tej pory urzędnicy potrze-
bowali mnóstwo czasu, aby przeanali-
zować wszystkie dokumenty, niekiedy 
trwało to całe tygodnie, co – niestety – 
często wpływało na działalność firmy. 

Jak zaznaczyliśmy informacje takie 
przekazują już średnie i duże przed-
siębiorstwa. Teraz kolej na mikrofir-
my, czyli te, które zatrudniają do 10 
osób (lub mają poniżej 2 mln. obrotów 
lub 2 mln. euro aktywów). Z jednym 
zastrzeżeniem, że dotyczy to przedsię-
biorców, którzy składają deklaracje 
VAT-7 lub VAT-7 K. Pierwszy plik JPK 
firmy będą musiały wysłać do 26 lute-
go 2018 roku, a następne do 25. dnia 
każdego miesiąca. Premier Morawiec-
ki jest przekonany, że rozszerzenie 
stosowania JPK także na mikrofirmy 
przyczyni się do dalszego ograniczania 
wyłudzeń podatku VAT, a tym samym 
zwiększy wpływy do budżetu.  DF             

Dokończenie ze str.
Kwota wolna od podatku jest uzależniona od wysoko-

ści uzyskanego dochodu i  wynosi obecnie 6,6 tys. zł. 
Wraz z 1 stycznia wzrośnie do 8 tys zł. Oznacza to, że 
osoby zarabiające do właśnie 8 tys. zł rocznie nie zapła-
cą podatku w ogóle.

Rozwiązanie zostało wprowadzone za sprawą rządo-
wego projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodo-
wych: PIT, CIT oraz podatku ryczałtowym. 

Osoby, które zarabiają minimalną pensję krajową – 
czyli od 1 stycznia 2100 zł brutto – uzyskują roczny do-
chód w wysokości 25 200 zł, więc ich zmiana kwoty wol-
nej od podatku nie będzie dotyczyć.  Skorzystają tylko ci, 
którzy uzyskują niepełne dochody, lub pracują jedynie 
w wybranych miesiącach roku.

Jednocześnie utrzymano malejącą wraz ze wzrostem 
dochodów (degresywną) kwotę wolną od podatku dla do-
chodów, które stanowią podstawę opodatkowania powy-
żej 8000 zł do 13 000 zł oraz powyżej 85 528 zł do 127 
000 zł. Nie zmieni się natomiast kwota zmniejszająca po-
datek od podatku dla dochodów w przedziale 13 000 zł - 
85 528 zł i nadal będzie wynosić 556,02 zł (co odpowiada 
dochodowi 3089 zł). kg

Dokończenie ze str.
Minimalne wynagrodzenie za pracę to 

ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie 
pracodawca musi wypłacić każdemu pra-
cownikowi zatrudnionemu w pełnym mie-
sięcznym wymiarze czasu pracy niezależ-
nie od posiadanych kwalifikacji, zaszere-
gowania osobistego, składników wynagro-
dzenia, systemu i rozkładu czasu pracy 
stosowanych u danego pracodawcy, jak 
również szczególnych właściwości i warun-
ków pracy.   

Wynagrodzenie poniżej minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę jest naruszeniem 
praw pracowniczych. Wraz ze wzrostem te-
go wynagrodzenia rosną także inne świad-
czenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu 
grupowym, wynosząca maksymalnie pięt-
nastokrotność płacy minimalnej, dodatek 
za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za 
czas przestoju czy podstawa wymiaru zasił-
ku chorobowego i macierzyńskiego.

kg

http://www.eskladka.pl/
http://www.eskladka.pl/
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Program naprawczy

Szpital przy ul. Mickiewicza 
do likwidacji?

Niepokój wśród mieszkań-
ców wzbudziła informacja 
o możliwości likwidacji szpita-
la przy ulicy Mickiewicza 
wchodzącego w skład Miejskie-
go Szpitala Zespolonego. Czy 
rzeczywiście tak się stanie?

W skład Miejskiego Szpitala 
Zespolonego wchodzą: szpital 
przy ul. Mirowskiej, szpital przy 
ulicy Bony oraz szpital przy uli-
cy Mickiewicza. Placówka rok-
rocznie generuje ogromne kosz-
ty będąc ciągle pod kreską. 
W planie naprawczym znalazł 
się pomysł dotyczący likwidacji 
placówki przy ulicy Mickiewi-
cza. – Jeśli tak, to na pewno nie 
stanie się to natychmiast – mó-
wi Wojciech Konieczny, dyrek-

tor Miejskiego Szpitala Zespolo-
nego w Częstochowie. – Naj-
wcześniej pewnie dopiero za trzy 
lata, bo tyle czasu powstawał 
nasz nowy SOR, który ruszy 
wiosną przyszłego roku. 

– Co stanie się z budynkiem 
przy ulicy Mickiewicza zależy od 
miasta. My obiekt ten mamy 
przekazany w użytkowanie. Po-
wiem jednak tyle, że przeniesie-
nie funkcjonujących tutaj od-
działów na ulicę Mirowską ma 
swoje medyczne i ekonomiczne 
uzasadnienie – zapewnia. 

W szpitalu przy ulicy Mickie-
wicza są oddziały: internistycz-
ny, rehabilitacyjny, ginekologicz-
no-położniczy oraz neonatolo-
giczny. Trzy ostatnie oraz pedia-
tria z ulicy Bony miałyby znaleźć 

się w szpitalu na Zawodziu. 
– Aby jednak tak się stało, 

konieczne jest stworzenie nowe-
go budynku. Prace nad nim mo-
gą trwać, podobnie jak w przy-
padku SORu, około trzech lat. 
A zatem jest to śpiew przyszło-
ści. Chcielibyśmy na ten cel 
uzyskać środki z funduszów 
unijnych. Aby tak się stało, mu-
simy stworzyć projekt całego 
przedsięwzięcia – podsumowuje 
Wojciech Konieczny. 

Dyrektor zapewnia, że reali-
zacja programu naprawczego 
nie odbędzie się kosztem pa-
cjentów. Dotychczasowy stan 
generuje bardzo wysokie koszty. 
Ich ograniczenie to podstawowy 
cel planowanych inwestycji.

DF

Dokończenie ze str. 4

M 1 – Twórca  teorii,  
że ludzie jak króliki 
będą się parzyli 
i będą wyniki 
populacja wzrośnie 
będą dzieci +

K 2 – No a emeryci?
M 1 – Ci dadzą minus.
K 2 – Gdy tego słucham, to mnie 

z nerwów  
rozbolała głowa.

K 1 – Połknij pastylki 
i już będziesz zdrowa.

K 2 – Sama się będę leczyć!
K 1 – Przecież są lekarze, 

są darmowe leki, 
a rehabilitacja uzdrawia kaleki.

M 1 – Czy o rehabilitacji  
coś nam powiesz jeszcze?  
Bo ja, gdy o niej słyszę, 
wstrząsają mną dreszcze.

K 2 – Jak byłam w rejestracji, 
grzecznie mnie przyjęli 
i termin wyznaczyli 
krótki...

M 1 – Za dwa lata... 
K 1 – Widzę,  

że potraktowali ciebie tak jak 
brata, 
moja sąsiadka męża zapisała...

K 2 – I?
K 1 –  I 

cierpliwie na termin wizyty 
czekała...

K 2 – Mów, co dalej było?
K 1 – Normalnie,  

jak zwykle, | 
tak się potoczyło, że biedak nie 
dożył…

M 2 – Pewnie byłby zdrowy 
gdyby…

M 1 – Gdyby coś odłożył, 
gdyby miał mały fundusz na 
czarną godzinę 
albo za oceanem bogatą 
rodzinę...

K 1 – Miał za granicą babkę, 
mieszka w Kazachstanie, 
zdrowa,  
bo kumys pije rano na 
śniadanie,  
dekadę temu sto lat babuszka 
skończyła, 
a na rehabilitację nigdy nie 
chodziła.

M 1 – Tam inny klimat. 
Tam wilgoci „ni ma”, 
mróz w zimie, 
upał latem  
i to ludzi trzyma!

K 2 – Ja do Kazachstanu pojechać 
bym chciała.

M 1 – Marzycielka. 
A Olsztyn, Potok Złoty? 
Czyś ty tam bywała?

K 1 – A mnie na Ukrainę ciągnie, 
tam jest życie tanie,  
tam za parę groszy  
wszystko się dostanie.

M 1 – Dostać każdy może…
K 1 – Masz rację,  

nie jadę,   
zostanę, 
może i ja od dobrych władz 
miasta  
na kawę dostanę.

K 2 – Liczysz na wsparcie?
K 1 – A tak, moja miła, 

i tej miejskiej kawy ja będę 
broniła, 
i do Kawiarenki Seniora  
co dzień pójdę sobie, 
a z twojego zrzędzenia 
nic sobie nie robię.

K 2 – I nie będziesz się bała?
K 1 – W biały dzień, w Alejach? 
M 1 – Niestety, tam prawo 

dżungli, 
jak w najdzikszych kniejach, 
tam niczym zwierz dziki  
pędzi rowerzysta.

M 2 – Są ścieżki rowerowe.
M 1 – On z nich nie korzysta, 

on na środku Alei 
wszystkim pokazuje, 
że jego otoczenie nie interesuje,  
nieważne dzieci,  
staruszki, turyści,  
wątpię, czy by zareagował, 
gdyby naturyści  
szli na nagusa  
w jakiejś większej grupie.  

M 2 – Sądzę, że by nie spojrzał, 
on wszystkich ma w dupie. 

M 1 – Dalej by pędził,  
nawet strudzony pielgrzym  
nic dla niego znaczy…

K 1 – Widziałam: 
szły dwie panie,  
a na nie pędził rowerzysta...

M 2 – On przecież tylko  
z należnych mu swobód 
korzysta,  
dla szpanu 
w tłum wjeżdża  
tyłem  
lub na jednym kole, 
straszy dzieci…

K 2 –  I pieski, nawet te na 
smyczy…

K 1 – A gdy mu zwrócić uwagę, to 
jeszcze nakrzyczy!

M 2 – Co na to służby,  
miejska straż, 
policja?

M 1 – Nic!
M 2 – Nic, bez żadnej reakcji. 
M 1 – To przykład  

źle pojętej naszej demokracji.
M 2 – Czyli – anarchia, 

głupota, 
zdziczenie...

K 2 – Uspokój się kochanie,  
wzrośnie ci ciśnienie.

M 1 – A ja mam pomysł, 
żeby wszystkich staruszków 
w Alejach zgromadzić 
i w wielkim pochodzie pod 
ratusz prowadzić, 
i protest założyć, jak 
w krytycznej masie, 
bo starszym ludziom w alejach 
już chodzić nie da się...

K 2 – Wspomniałeś jakąś masę.
M 1 – To masa krytyczna. 

Wielka impreza, 
można rzec, uliczna.

M 2 – Moim zdaniem  raczej 
idiotyczna,  
w piątek wieczorem  
krytyczna masa rowerzystów 
pędzi ulicami, 
trąbi i hałasuje...

Ciąg dalszy na str. 6
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Przynieś na Jasną Górę

Nietrafiony upominek?
Jasnogórski Punkt Chary-

tatywny prowadzi zbiórkę 
nietrafionych prezentów 
gwiazdkowych. Akcja jest 
organizowana już po raz 
siódmy.

Na pomysł zorganizowania 
zbiórki niechcianych prezentów 
gwiazdkowych wpadł  o. Szy-
mon Botul, opiekuna Jasnogór-
skiego Punktu Charytatywnego. 
Zainspirował go  list od czytelni-
ka -  Bolesława Twaroga z Ty-
chów - zamieszony na łamach 
Tygodnika Katolickiego „Nie-
dziela”. 

Upominki znalezione pod 
choinką nie zawsze są trafione. 
Często rzucamy je na dno szafy 
i o nich zapominamy. Coś, co 
dla nas może być nic nie warte, 
dla innych może być spełnie-
niem marzeń. Organizatorzy 

akcji nie czekają na rzeczy war-
tościowe. Liczą na te praktycz-
ne, które przydadzą się w każdej 
rodzinie. Przyniesione przez nas 
dary trafią do podopiecznych ja-
snogórskiej placówki. Z pomocy 
organizowanej przez paulinów 
korzystają przede wszystkim ro-
dziny wielodzietne, bezdomni i 
bezrobotni. Patrząc na wy-
kształcenie zarejestrowanych 
osób, znaleźć tam można za-
równo ludzi z nieukończoną 
podstawówką, jak również tych, 
którzy mają doktorat.  

Dzięki pomocy Jasnogórskie-
go Punktu Charytatywnego u 
ponad. 150 rodzin, nie tylko z 
Częstochowy, każdego dnia na 
domowym stole pojawia się 
chleb. Dodatkowo w niektóre 
dni tygodnia oprócz pieczywa 
otrzymują także inne najpo-
trzebniejsze produkty żywno-

ściowe, takie jak: kasza, mleko 
czy makaron.

Punkt organizuje także po-
moc związaną z konkretnymi 
wydarzeniami. I tak w okresie 
wakacji wraz z pielgrzymami 
duchowymi Warszawskiej Piel-
grzymki Pieszej na Jasną Górę 
zbierane są przybory szkolne 
dla dzieci będących pod opieką 
jasnogórskiej placówki. Nato-
miast rokrocznie 23 grudnia od-
bywa się wieczerza wigilijna dla 
osób biednych i samotnych po-
przedzona rozdawaniem świą-
tecznych podarunków.

Nietrafione prezenty można 
przekazywać osobiście do sie-
dziby punktu charytatywnego 
na Jasnej Górze, a także wysy-
łać pocztą na adres: o. Szymon 
Botul, ul. św. Barbary 6, 42-
225 Częstochowa.  

kg

Godziny pracy

Inaczej w urzędzie
Od 1 stycznia obowiązywać 

będą nieco zmodyfikowane 
godziny pracy niektórych 
wydziałów częstochowskiego 
magistratu. Zmiany są wyni-
kiem audytu i badań satys-
fakcji interesantów UM.

W poniedziałki, środy, 
czwartki i piątki urząd będzie 
czynny w standardowych go-
dzinach czasu pracy, czyli od 
7.30 do 15.30.

Z kolei we wtorki urząd bę-
dzie otwarty dla interesantów 
od godz. 7.30 do 17.00, z czego 
po godz. 15.30, do godz. 17.00 
interesantów będą obsługiwać 
następujące jednostki organi-
zacyjne:
a) Wydział Nadzoru i Admini-

stracji
b) Wydział Funduszy Europej-

skich i Rozwoju
c) Wydział Ochrony Środowi-

ska, Rolnictwa i Leśnictwa
d) Wydział Polityki Społecznej
e) Wydział Administracji Ar-

chitektoniczno-Budowlanej
f) Wydział Geodezji i Kartogra-

fii

g) Wydział Mienia i Nadzoru 
Właścicielskiego

h) Wydział Podatków i Opłat
i) Urząd Stanu Cywilnego
j) Biuro Miejskiego Rzecznika 

Konsumentów
k) Wydział Spraw Obywatel-

skich.

– Zmiana uwzględnia wnio-
ski z audytu wewnętrznego 
przeprowadzonego po analizie 
wyników badania satysfakcji 
interesantek i interesantów i 
opartego o statystyki ich ob-
sługi. Gwarantuje możliwość 
załatwienia spraw raz w tygo-
dniu po nominalnych godzi-
nach pracy – podobnie jak 
ma to miejsce w urzędach 
skarbowych, sądzie czy ZUS, 
bierze jednak pod uwagę zde-
cydowanie niższe zaintereso-
wanie mieszkańców odwie-
dzaniem urzędu po godz. 
15.30, a zwłaszcza po godz. 
17 – informuje biuro prasowe 
magistratu.

W poniedziałki godziny pra-
cy urzędu będą więc ujednoli-
cone z godzinami pracy ban-

ku przy ul. Śląskiej 11/13 
oraz terminala przy ul. Wa-
szyngtona 5, gdzie można do-
konywać wpłat za pomocą 
karty płatniczej.

Dzięki zmianie, w godz. 
7.30-15.30 stanowiska obsłu-
gi będą miały pełną obsadę. 
Dotychczas raczej się to nie 
zdarzało. Bardziej racjonalne 
wykorzystanie urzędowych 
zasobów kadrowych powinno 
spowodować skrócenie czasu 
obsługi interesantek i intere-
santów w tych godzinach, w 
których do urzędu przychodzi 
ich najwięcej.

Zmiana nie rodzi skutków 
finansowych. – Spowoduje 
natomiast oszczędności zwią-
zane ze skróceniem eksplo-
atowania infrastruktury UM, 
wpłynie też na większe poczu-
cie bezpieczeństwa pracowni-
ków obsługujących interesan-
tów oraz zmniejszenie ryzyka 
nieuprawnionego dostępu z 
zewnątrz do służbowych po-
mieszczeń urzędowych – pod-
sumowuje biuro prasowe.

kg



Dokończenie ze str. 5

K 1 – Czy są w mieście sami?
M 2 – Ruch utrudniają, 

korki powodują...
M 1 – A policjanci jeszcze ich 

pilnują...
K 1 – A mieszkańcy, kierowcy?
M 2 – Nich pocierpią trochę.
K 2 – A co z  rowerzystami?
M 2 – Ci mają radochę, 

gdy skończą,  
do domów pędzą chodnikami 
dla pieszych…

M 1 – I jeden z drugim jak głupi 
się cieszy, 
że starym pokazali…

K 2 – A przecież chcieli jeździć – 
mówili to sami  
– specjalnie dla nich  
– zbudowanymi ścieżkami.

k  k  k 

K 1 – Nie czepiaj się młodych, 
bo oni żądni wiedzy,  
z największą ochotą  
za panem doktorem  
pojadą rowerami 
lub pójdą piechotą.

K 2 – Poszli do doktora, bardzo 
chorzy byli?

M 1 – Poszli z własnej woli, 
bo ciekawi byli…

M 2 – Dziejów miasta, 
a ten doktor sztuką się zajmuje, 
nie udziela porad i nie operuje.

K 1 – On ich zaprowadzi pod 
jakąś chałupę, 
oni zaś przed bramą stworzą 
barwną grupę… 
On prawi, 
że tu kiedyś kino Tęcza było…

M 2 – Pamiętam, 
tutaj na wagary często się 
chodziło,  
poranek kinowy, 
na sali 
kilku emerytów, 
sporo wagarowiczów, 
nie ma celebrytów

M 1 – Ja z dziewczyną tutaj 
przychodziłem...

M 2 – A ja  przed niejednym 
deszczem  
bezpiecznie się skryłem...

M 1 – Wejście było z bramy,  
obskurne.

M 2 – Zawsze zasikane,  
gabloty reklamowe – nieczęsto 
zmieniane.

M 1 – Na sali duszno, okropne 
fotele, 
ale młodym  
do szczęścia nie potrzeba wiele,  
wystarczyło,  
że światło zgaszono...

K 1 – Też pamiętam,  
byłam raz z chłopakiem, 
usiedliśmy, 
za ręce mocno się trzymali,  
a jak światło zgasło, to się 
całowali.

K 2 – Teraz inaczej,  
publicznie pary się całują.

M 2 – Jednym to nie przeszkadza,  
inni się buntują,  
zrzędzą,  
obrazy obyczajów zaraz 
doszukują.

M 1 – Ty zrzędzisz,  
spójrz trzeźwo na dzisiejsze 
czasy, 
nikt już w kolejce nie stoi po 
pęto kiełbasy.

K 1 – Ale dobrej kiełbasy to już 
teraz nie ma, 
w niej więcej niż mięsa, 
pietruszki, selera…

M 2 – I konserwantów...
K 2 – I jakiegoś E!
M 1 – Za to piwo dobre 

i pić je się chce!
M 2 – I ułatwienia wielkie, 

w którą pójdziesz stronę 
od rana do wieczora 
puby otworzone.

M 1 – Na środku placu 
pijesz chłodne piwko,  
patrzysz – a  kultura 
tuż-tuż naprzeciwko.

M 2 – Ustawili scenę 
i telebim wielki, 
a ty sączysz piwko  
z kufla, nie z butelki.

K 1 – Światowi artyści 
dla ciebie śpiewają, 
a kabareciarze 
widzów zabawiają.

M 1 – I taka zabawa trwa przez 
lato całe 
pod hasłem...

K 2 – Zaczyna się „Aleje...”, 
dalej zapomniałam.

K 1 – Jest jeszcze „się dzieje”.
M 1 – Więcej,  

to nie jest puste hasło, 
tam dużo  się dzieje, 
a ten, kto nie wierzy, 
niech idzie w Aleje!

M 2 – I na własne oczy  
niech się tam przekona 
jak Częstochowa latem  
bywa rozbawiona.

K 1 – Jest noc kulturalna,  
aleja z frytkami.

M 2 – Te frytki 
ze śródmieścia już 
wyprowadzone, 
odtąd  w ekologicznej 
przestrzeni 
będą więc smażone.

K 2 – Gdzie?
M 1 – W lisinieckim parku, 

czyli nad „Bałtykiem”, 
tam pustka wokoło, 
nikt ciszy nie zakłóci  
nawet głośnym krzykiem.

K 1 – A w III Alei  
kiermasz za kiermaszem.

M 2 – I znowu stoły z piwem 
i pajda chleba smalcem 
smarowana, 
i tak do późnej nocy  
od samego rana.

K 1 – Widziałaś, jak ciągną  
tam częstochowianie? 
Każdy to, co lubi, zawsze tam 
dostanie, 
nigdzie jechać nie musi,  
do domu ma blisko 
i pewność, że  w Alejach  
latem nie jest ślisko.
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Życzę sobie cierpliwości i wytrwałości w Nowym 
Roku a mieszkańcom Częstochowy wzajemnej 
życzliwości. 
                                                                                                                                    

Julia Pietrasik 

Życzę sobie oraz wszystkim mieszkańcom 
Częstochowy samych wspaniałych, radosnych i 
szczęśliwych dni.  
Do Siego Roku. 

Lidia Grabowska 

Życzę sobie szczęśliwego rozwiązania, dla 
najbliższych spełnienia marzeń i powodzenia 
w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów. 
Mieszkańcom Częstochowy – rozwoju miasta tak, 
by go nie opuszczali. A dla wszystkich – zdrowia. 

  Izabela Frączyk 

Życzę Polakom, aby byli szczęśliwi,  
żyli bez zmartwień.  
I dobrobytu.  
Sobie życzę zdrowia i troszeczkę miłości. 

Zbigniew Witczak 

Życzę sobie więcej pracy, pieniędzy, zdrowia 
i lepszych ludzi. 
                                                                                                                                 

Alina Stysińska 

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i 
miłością, niosących spokój i odpoczynek, Nowego 
Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego 
optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia życzy 
zarząd Fundacji Oczami Brata wraz z zespołem 
pracowników, wolontariuszy i podopiecznych. 

     Paweł Bilski i Bartosz Karczewski   

„Daty to stacje, gdzie czas zmienia konie”
                                                                                  Lord Byron „Don Juan”

Kalendarz jest niemal tak stary jak świat. Już 
Majowie trzy tysiące lat p.n.e. potrafili z dużą do-
kładnością rachować upływające dni. Kalendarz 
babiloński, za panowania Hammurabiego, dał 
nam 7-dniowy tydzień. Egipcjanie podzielili na-
tomiast dobę na 24godziny. 

Z  czasem kalendarze stały się prawdziwymi 
wydawnictwami, które zwierały różnego rodzaju 
informacje. Pierwsze tego typu kalendarze wy-
dawano w  Krakowie pod nazwą prognostyków. 
Najstarszy, ze znanych nam dzisiaj napisał 
w 1516 roku Karol Straube. 

Nierzadko kalendarze były jedyną książką 
w domu. Chciano – jak pisał Naruszewicz – „by 
uczyły, czy będą jakie choroby w tym roku, pokój 

czy będziem mieć czy wojnę, głód czy urodzaje 
obaczymy hojnie”. 

W XVIII wieku, w dobie Oświecenia zaczęły po-
jawiać się kalendarze polityczne, które układali 
między innymi Ignacy Krasicki czy Jędrzej Śniadec-
ki. Z  biegiem czasu coraz rzetelniej informowały 
one o najważniejszych wydarzeniach w kraju i na 
świecie. Dużą popularnością cieszyły się kalenda-
rze zawierające horoskopy. Swoich zwolenników 
miały też almanachy pełne porad medycznych. 

Dziś bez kalendarzy trudno się obejść. Naj-
popularniejsze są chyba ścienne, które do-
strzec możemy w  każdym biurze. Pełnią też 
funkcje estetyczne, a niektóre z nich to praw-
dziwe dzieła sztuki. DF



Dokończenie ze str. 6

M 1 – Letnią atrakcją parków 
koncerty w altanie, 
tam orkiestry dęte maja 
używanie, 
na trąbach kapela wycina 
marszyki.

M 2 – Ja bym  pomaszerował 
w takt takiej muzyki, 
niestety, zdrowia nie ma.

k  k  k 

K 1 – Lecz jest służba zdrowia, 
o niej wam opowiem …

M 2 – Nim cię przyjmą, 
poczekasz,  
potem,  
gdy szczęście dopisze, 
czeka specjalista.

M 1 – A z jego porady wielki tłum 
korzysta.

M 2 – Więc znowu czekasz, 
aż wyć ci się chce 
i myślisz sobie 
– leczyć się, czy nie!

M 1 – To tylko czort wie, 
zostaje dwuletnie czekanie.

K 1 – Jak ja mam przetrwać  
dwa lata czekania?

K 2 – Zakupisz w markecie 
cukierki da ssania.

K 1 – Problem  
– reforma handlu, 
więc będę mogła kupić  
w co drugą niedzielę.

K 2 – A w tygodniu nie możesz?
K 1 – Zajęć mam za wiele, 

muszę na basen chodzić, 
miasto mi funduje 
i pić tanią kawę,  
którą finansuje…

M 1 – Też miasto.
M 2 – Nieszczęście, 

przyznacie to sami, 
emeryci nasze miasto 
puszczą wnet z torbami.

M 1 – A wiesz, co dziać się będzie 
tuż przed wyborami?!

k  k  k 

K 2 – Czegoś mi dziś brakuje.
K 1 – Nie czegoś, a kogoś, 

brakło Narratora…
K 2 – Może zapomniany został 

przez Autora?
K 1 – Nie sądzę,  

Autor też człowiek, 
ma prawo wprowadzać  
takie, jakie chce, zmiany. 
On w głowie szopki te układa, 
potem przyjdzie na spektakl,  
siądzie, nic nie gada 
i zerka 
raz na nas, 
drugi raz na salę…

K 2 – A co z Narratorem?
M 1 – Widzisz, 

wszędzie bardzo duże zmiany, 
widać negatywnie został 
zweryfikowany! 

M 2 – A w konsekwencji  
po prostu wylany.

K 2 – Był zrzędą,  
cieszę się, że go nie ma 
– efekt dobrej zmiany!

k  k  k 

M 1 – Wiecie 
– częstochowscy radni w kupę 
się zebrali…

K 2 – I co?
M 1 – Nic – obradowali.
M 2 – A można wiedzieć o czym?
M 1 – Herb na warsztat wzięli, 

tak,  
herb Częstochowy...

K 1 – Mam więc rozumieć, 
że będzie herb nowy?

K 2 – Czy zrobią go z blachy, 
czy drewniany będzie 
i czy go powieszą  
nad drzwiami w urzędzie?

M 1 – Litości, ten warsztat – to jest 
metafora 
problemem jest kruk w herbie, 
na to przyszła pora.

K 1 – Sąsiadka  mówiła, 
że kruk to złodziej  
i symbol szatana.

K 2 – Taki symbol u nas           
to rzecz niesłychana.

M 2 – Więc w końcu  
co z tym krukiem będzie?

M 1 – W jego miejsce na herbie 
orzeł znów usiądzie.

M 2 – Wróci więc orzeł, 
polski orzeł biały, 
od Piastów symbol Polski,  
symbol doskonały, 
znak polskich królów 
i historii miasta,  
które orła w herbie  
ma od króla Piasta,  
Kazimierza Wielkiego,  
który Częstochowie  
miejskie nadał prawa.

M 1 – Grono historyków tak 
zdecydowało, 
bo historię miasta dogłębnie 
zbadało.

M 2 – Takie buty, 
szykuje się zatem wspaniała 
zabawa.

K 1 – Znów się za łby wezmą  
ci z lewa i z prawa  
i...

K 2 – Czym więc się to skończy?
M 1 – O, tego to nikt nie wie.
M 2 – Korzyści jednak będą, 

bo ludzie poznają  
dzieje naszego miasta, 
których wciąż nie znają.

K 2 – Pamiętam – tak apropos – 
babcia mi mówiła,  
że w dawnych czasach,  
gdy dziewczynką była...

K 1 – To rzeczywiście było przed 
wieloma laty...

K 2 – ...siostry zakonne na 
głowach  nosiły ornaty.

M 1 – Nie ornaty, to były kornety.
K 1 – Widzisz, historii nie zna.
M 1 – Tak to jest niestety!

k  k  k 

M 2 – Pomówmy o handlu, 
o handlu w niedziele.

M 1 – Temat drażliwy,  
lecz ma zwolenników  
oraz – bądźmy szczerzy – 
wielu przeciwników. 
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Kochani! Przed nami kolejny, pełen wyzwań rok. Życzę wszystkim 
częstochowianom wszelkiej pomyślności, podejmowania 
właściwych, przemyślanych decyzji, a przede wszystkim spokoju 
ducha oraz odpowiedniej dawki zdrowego egoizmu, aby w całej 
tej codziennej gonitwie pomyśleli również o sobie i znaleźli chwilę 
tylko dla siebie. Na refleksję.   Na wytchnienie. Na przeżycie czegoś 
właśnie egoistycznie, ale bez   bez szukania konkretnego powodu.
Życzę wiary w siebie i swoje możliwości oraz w to, że ze wsparciem 
i pomocą właściwych osób zawsze można poradzić sobie z 
przeciwnościami. Wszystkiego dobrego.

Małgorzata Mruszczyk
Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Częstochowie

Wszystkim częstochowianom życzę, żeby w Nowym Roku spełniły 
się ich marzenia – te skryte, i te bardziej jawne. Życzę również, aby 
nasza komunikacja była bardziej przyjazna i mieszkańcy chętnie z niej 
korzystali. Dzięki temu będzie na pewno dużo bezpieczniej i mniej 
tłoczno na drogach. Poza tym życzę spokoju, uśmiechu i dużo słońca. 
Czego mógłbym życzyć sobie? To chyba najtrudniejsze pytanie... Jeżeli 
chodzi o sprawy zawodowe to chciałbym rozwiązać problemy, z którymi 
częstochowskie MPK boryka się od pewnego czasu. Chciałbym, 
żebyśmy uruchomili stojące autobusy hybrydowe. W przyszłym 
roku mamy przed sobą wiele wyzwań. Wśród nich jest chociażby 
przebudowa linii tramwajowej. Wiąże się to z utrudnieniami.  
Życzyłbym sobie, żeby w związku z tą sytuacją częstochowianie nie 
odeszli od komunikacji miejskiej...

Mariusz Sikora
prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie

Częstochowianom życzę, aby nie mieli powodów i podstaw do 
opuszczenia miasta w poszukiwaniu pracy i nauki.  
Tym, którzy natomiast wyjechali, życzę, aby mieli 
przeświadczenie, że tworzą się warunki do powrotu i podjęcia 
zatrudnienia. Władzom życzę, żeby miały, jak największe 
wpływy do budżetu i dzięki temu mogły zrealizować wszystko 
to, co jest dla miasta ważne – od komunikacji, przez rekreację, 
oświatę po kulturę. Sobie natomiast życzę zdrowia oraz 
stabilizacji w spółdzielni „Nasza Praca”.

Ryszard Szczuka,  
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”

Wszelkiej pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń, 
dużo zdrowia, optymizmu i powodzenia zarówno w życiu 
prywatnym, jak i zawodowym oraz wszystkiego, co najlepsze 
w nadchodzącym Nowym Roku 2018 

życzy

profesor Norbert Sczygiol
Rektor Politechniki Częstochowskiej

Wszystkim mieszkańcom regionu częstochowskiego życzę, by 
2018 Rok przyniósł  z sobą dużo ludzkiej życzliwości i wzajemnego 
szacunku. Niech przyniesie także dużo sił i wytrwałości w dążeniu 
do zamierzonych celów i spełni wszystkie nasze marzenia 
i oczekiwania – zarówno te prywatne, jak i zawodowe.  
Wszystkim nam życzę umiejętności zatrzymania się w codziennym 
pędzie i tego, by nie zapomnieć, co jest tak naprawdę ważne.  Przede 
wszystkim jednak życzę Państwu dużo zdrowia, spokoju ducha 
i samych pięknych, szczęśliwych dni.   
Niech ten Nowy 2018 Rok będzie dla nas po prostu dobry.

Krzysztof Smela, starosta częstochowski

Życzę mieszkańcom Częstochowy  wejścia w Nowy Rok z dużą 
dozą optymizmu i pogodą ducha. W całym roku 2018 życzę 
śmiałych marzeń i ich spełniania oraz właściwego dystansu do 
wyzwań codzienności.
Podejmowania trafnych decyzji w trudnych sytuacjach 
i dużej satysfakcji z osiąganych sukcesów w życiu prywatnym 
i zawodowym. W Państwa otoczeniu tylko życzliwych ludzi   
i dobrych relacji z najbliższymi.  
Życzę również wielu okazji do uśmiechu i radości.

Robert Głowacki
Członek Zarządu TRW Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej
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Dokończenie ze str. 7

K 1 – Są liczne markety  
i ludzi w nich wiele.

M 2 – A oni w tym czasie winni 
być w kościele. 
Jest wprawdzie nowe prawo,  
w którym zmian jest wiele 
i markety czynne będą  
w co drugą niedzielę.

M 1 – Na razie. 
K 2 – Nie rozumiem,  

więc do kościoła pójdę 
w te wolne niedziele?

K 1 – Ja też nic nie rozumiem. 
Czy księża zatem dostaną  
wolny czas w niedzielę?

M 1 – A jest taka szansa, by księża  
wolny czas dostali, 
by z wolnych niedziel także 
skorzystali?

K 2 – Po co to gadanie? 
O handlu już było, 
kiedy się na kiermasz 
w Aleje chodziło.

M 2 – Nie chodzi o handel, 
chodzi o niedzielę, 
bo mimo wszystko rozrywek  
lud nie ma zbyt wiele, 
cały tydzień pracuje.

M 1 – Powiedz, co to będzie, 
gdy naród miast w marketach  
w domu siedzieć będzie.

M 2 – Wybuchnąć nam  może 
rewolucja nowa.

K 2 – Jaka rewolucja, 
czy Październikowa?

M 1 – To znowu przenośnia 
albo metafora, 
na sprawę spójrzmy trzeźwo, 
już najwyższa pora.

M 2 – Jak się nie uda niedzieli  
w markecie świętować, 
w nową sytuację 
trzeba się wpasować

M 1 – Jest szansa, 
bo na horyzoncie  
już rozrywka nowa.

K 1 – Jaka?
M 1 – To najbliższa stacja 

benzynowa.
M 2 – Tam lud się uda... 
M 1 – Tam zjedzą kanapki albo 

hamburgery, 
tam zakupią świąteczną 
buteleczkę cherry,  
tam się wkrótce znajdzie i sala 
kinowa, 
i salon fryzjerski, 
i łaźnia parowa.

M 2 – Bo Polak jest sprytny,  
on wszystko potrafi.

K 1 – I taki los ma spotkać naszą 
Częstochowę? 

M 2 – To science fiction, 
popukaj się w głowę.

k  k  k 

K 1 – Festiwale, festiwale,  
mnożą się wprost niebywale 
bywa, nim na trwającym 
opadnie kurtyna, 
już z wielkim hukiem nowy się 
zaczyna.

K 2 – Wiesz,  
ja czuję się wspaniale, 
odwiedzając festiwale.

K 1 – Nasze miasto z tego słynie, 
że tak latem jak i w zimie 
są w nim „dni” i festiwale, 
i udają się wspaniale.

M 1 – Wiem, że są Dni 
Częstochowy 
i Dni Europejskiej Kultury 
Ludowej.

M 2 – No to w sumie bardzo mało, 
pewnie ci się zapomniało, 
że Noc Kulturalną mamy 
i w Altanie w Parku gramy 
całe lato, co niedzielę…

K 1 – To w sumie i tak niewiele, 
bo ja kiedyś usłyszałem, 
a może plakat widziałem, 
o Festiwalu Jazzowym…

K 2 – A ja  o Wiolonczelowym  
pod wezwaniem Hubermana.

M 1 – Z Hubermanem problem 
mamy 
i wyjdzie, że się nie znamy 
na muzyce…

K 1 – Kręcisz, ja problemu nie 
widzę, 
skandal w końcu wywołamy.

M 1 – Pod imieniem Hubermana 
kilka ważnych festiwali, 
jeden  był wiolonczelowy 
oraz konkurs Międzynarodowy 
pod „wezwaniem” Hubermana.

K 1 – To historia dobrze znana. 
Przypominam bez obciachu 
Festiwal Rodziny  Bachów, 
Braci Reszków rozśpiewanych 
i Dni, w których organy 
Częstochowę rozsławiają 
i publikę przyciągają.

M 2 – Możeśmy coś przeoczyli      
albo nazwę pomylili...

K 2 – Tak – to Reggae rozśpiewane 
przez was było zapomniane

M 2 – Więcej,  
Samorządowca Dzień 
prześliczny, 
Festiwal Folklorystyczny 
i jeszcze Majowe Nutki – 
taki Festiwal milutki 
i Festiwal Frytka Off 
a także festiwal Hip – Hop.

K 2 – I to wszystko 
w Częstochowie – to się wprost 
nie mieści w głowie!

k  k  k 

M 2 – 100 lat liczy miejska 
biblioteka. 

K 1 – Ta, co imię nosi wielkiego 
człowieka?

M 2 – Tak, 
ta, co jubileusz hucznie 
obchodziła.

M 1 – I pewnie sukcesami  
głośno się chwaliła.

M 2 – Jak ma takie, to czemuż by 
nie...

K 1 – No pewnie, 
są konkursy dla dzieci,  
dla starszych odczyty,  
konkurs czytania 
i recytowania,  
a także „Czytaj” 
– Festiwal Dekonstrukcji 
Słowa…

K 2 – Co to takiego?
Ciąg dalszy na str. 9
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 „Żądni wiedzy i nowych doświadczeń 
nauczyciele IV LO im. H. Sienkiewicza”

Sukcesy Sienkiewiczaków  
i nauczycieli 

„Granatowy sen obudził 
Sienkiewicza”

Prace nauczycieli  
IV LO na kartach  

XLIII tomu  
„Ziemii 

Częstochowskiej” 

W latach 2015 i 2016 grupa 27 nauczycieli z IV 
Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w 
Częstochowie brała udział w dwóch projektach Mo-
bilności Kadry Edukacji Szkolnej, realizowanych 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. Nauczyciele uczestniczyli w kursach języ-
kowych i metodycznych, prowadzonych przez do-
świadczonych wykładowców z: Richard Language 
College w Bournemouth (Wielka Brytania); Inlingua 
w Edynburgu (Szkocja); Maltalingua w St. Julian’s 
(Malta); Horizonte Schule w Regensburgu (Niemcy).

Mobilność realizowana była w oparciu o potrze-
by IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 
Wśród najważniejszych celów projektu znalazły się: 
doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli 
różnych przedmiotów; zaktualizowanie dotychcza-
sowej wiedzy i zapoznanie się z nowymi metodami 

nauczania; zgromadzenie informacji na temat in-
nych europejskich systemów edukacyjnych; pozna-
nie tradycji i kultury odwiedzanych państw; nawią-
zanie kontaktów i wymiana doświadczeń z nauczy-
cielami z innych krajów; poszerzenie poziomu kom-
petencji społecznych oraz umiejętności z zakresu 
technologii informacyjnej. Po zakończonych kur-
sach wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty wy-
stawione przez organizatorów.

Oprócz zajęć edukacyjnych uczestnikom udało 
się zwiedzić takie miejsca jak np.: Stonehenge,  Po-
ol,  Jurasic Coast, Londyn, Gozo, Comino, Glasgow, 
Skye, Walhalla, Golf Museum.

Zdobyte umiejętności i doświadczenia społeczno- 
kulturowe są wykorzystywane przez nauczycieli 
w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.

Aneta Kurowska
Olga Witczak

Najlepsi szachiści z IV LO po wygraniu elimina-
cji miejskich i rejonowych wzięli udział w Woje-
wódzkiej Licealiady w Szachach. Naszą szkołę re-

prezentowali: Paola Barberis 1h, Daniel Kucharski 
1g, Grzegorz Gworys 2b, Mateusz Wolniewicz 3c. 
Drużyna zajęła IV miejsce- gratulujemy sukcesu!

Pani Olga Witczak i Pani Anna Drabik, 
nauczycielki historii, znalazły się w gronie 
twórców XLIII tomu “Ziemi Częstochow-
skiej”. Jest to periodyk Częstochowskiego 
Towarzystwa Naukowego. Swoją tematyką 
porusza sprawy naukowe dotyczące regionu 
częstochowskiego, zawiera opracowania i 
oryginalne prace członków CzTN.nPani 
Drabik jest autorką niezwykle poruszającej 
akademii szkolnej o tematyce katyńskiej pt. 
„Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć”, 
z kolei pani Witczak przygotowała bardzo 
ciekawy scenariusz lekcji historii w szkole 
ponadgimnazjalnej zatytułowany „Mogiła-
mi jest znaczona historia Polski ... - zbrodnia 
katyńska”. 

Zapraszamy do lektury! 
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K 1 – „Czytaj” – odpowiedź 
gotowa!

M 2 – A na nowe książki brakuje 
wciąż kasy…

M 1 – Nie tylko na nie, takie 
przyszły czasy.

k  k  k 

K 2 – Czy są i inne wydarzenia?
M 1 – Są i nie są bez znaczenia.
M 2 – To stwierdzenie wiele 

zmienia.
M 1 – Spójrzmy na Galerię Sztuki,  

od 40 lat istnieje…
K 2 – Czy burzliwe miała dzieje?
M 1 – Jak na świątynię sztuki 

przystało,  
działo się tam, dużo działo!

M 2 – Sztukę tam prezentowano,  
różnych wielkich zapraszano,  
zdarzało się też czasami, 
że handlowano  meblami.

M 1 – To w okresie transformacji,  
nie mów, kiedy nie masz racji, 
meble budżet ratowały 
i wielu widzów ściągały.

K 2 – Ci obrazy kupowali?
K 1 – Nie, foteli szukali.
K 2 – I to wszystko? 

Mów jak było, 
nic więcej się nie zdarzyło?

M 1 – Skąd! Wystawy liczne były, 
tłumy ludzi gromadziły,  
wielu młodych lansowano, 
a starszych honorowano...

K 1 – Sławę wielu tam zdobyło. 
M 2 – Ale kilku się zbłaźniło.
M 1 – Bo tak mówiąc między 

nami, 
nie wszyscy Leonardami, 
chociaż farby nie żałują 
i malują, 
i malują...

M 2 – A czy ludzie ich kupują?
K 1 – Nie, najlepiej „schodzi” 

sztuka,  
która galerii nie szuka,  
którą na targu kupują 
i w stołowym eksponują,  
ta z jeleniem na polanie 
albo gołą babą w wannie…

M 1 – Taka sztuka kręci ludzi  
u sąsiadów zazdrość budzi, 
takiej sztuki poszukują,  
na nią grosza nie żałują… 
Galeria jest dla wybranych…

M 2 – Znudzonych 
i zblazowanych…

K 1 – Niektórzy mają marzenia: 
Galeria do wyburzenia!

M 1 – Chyba się nie rozumiemy…
K 2 – Czy winka się napijemy, 

które artysta postawił?
M 2 – Teraz będę jego sławił!

k  k  k 

M 2 – Jest też grupa rozśpiewana,  
grupa dobrze w mieście znana!

K 1 – Czy to chór jest, proszę 
Pana?

M 2 – Tak. „Pochodnia” – męski 
chór.

M 1 – Czyli kilku panów zbiór,  
którzy przepięknie śpiewają, 
przy tym świetnie wyglądają,  
wiosną w podróż się wybrali,  
do Petersburga jechali 
na festiwal…

K 2 – No i co?
M 2 – Bardzo dobrze im tam szło, 

tam nagrodę wyśpiewali 
i splendor wielki zyskali.

K 2 – Ci niepozorni panowie 
często z siwizną na głowie…

M 2 – Lecz śpiewać nie 
zapomnieli…

M 1 – Wielki sukces osiągnęli. 
M 2 – Tak, sukces nie byle jaki.
K 2 – Imponują mi chłopaki,  

a czy to kawalerowie?
K 1 – Tobie zawsze jedno 

w głowie, 
byle chłop – w portki odziany 
już przez ciebie jest kochany! 
               k  k  k 

K 1 – Wróćmy więc do 
codzienności. 
Tu czekają nas przykrości.

M 1 – Z służbą zdrowia są kłopoty.
M 2 – E tam,  

wszak to tylko ploty, 
są przychodnie,  
są szpitale...

K 1 – Lecz poprawy nie ma wcale.
M 2 – A co ty byś chciała,  

żeby medycyna cała  
na usługi twe stanęła?

K 1 – Nie mam takich aspiracji, 
ale wczoraj po kolacji  
tak to umyśliłam sobie, 
że nim spocznę w ciemnym 
grobie  
doczekam rehabilitacji…

M 2 – Tu kochana nie masz racji, 
podstaw twojej rehabilitacji 
szukać trzeba w aktach 
starych... 

K 2 – To doprawdy nie do wiary!
K 1 – Więc gdzie szukać, Dobry 

Boże? 
M 2 – Radzę w IPN-u zbiorze…
M 1 – Dobrze przed tym się 

zastanów, 
wiesz, co było swego czasu? 
– nie wywołuj wilka z lasu.

k  k  k 

M 2 – Dziwaków różnych u nas 
nie brakuje.

K 1 – A ja ich wszystkich lubię 
i bardzo szanuję, 
bo dzięki nim ogromny luz 
czuję,  
weź taki Hieronim 
– postać wszystkim znana...

K 2 – W swych czerwonych 
portkach  
z daleka widziana.

K 1 – ...jest na każdym koncercie, 
na każdej imprezie.

M 2 – Gdzie diabeł nie wejdzie, 
tam Hieronim wlezie!

k  k  k 

M 1 – Ruszył znowu zegar  
na pocztowej wieży.

M 2 – To ci wydarzenie, 
trudno wprost uwierzyć.

Ciąg dalszy na str. 10
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Wystawa Filatelistyczna 
„Częstochowa 2017”

W  dniach 14-17 listo-
pada 2017 roku w  Archi-
wum  Państwowym 
w  Częstochowie przy ul. 
Rejtana  można było oglą-
dać  Okręgową Specjali-
zowaną Wystawę Filateli-
styczną „Częstochowa 
2017”.  Jest to wystawa III 
stopnia dla eksponatów 
jednoekranowych (JE) 
o zasięgu krajowym.

Organizatorami wystawy byli: 
- Zarząd Okręgu Częstochowskiego Polskiego 

Związku Filatelistów
- Archiwum Państwowe w Częstochowie
- Akademia Młodego Filatelisty przy Zespole 

Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Częstochowie.
Na wystawie udało się zgromadzić kilkadzie-

siąt eksponatów. Wśród nich znalazły się takie, 
które nigdy wcześniej nie były pokazywane.

Podczas trwania wystawy odbył się konkurs 
najlepszych eksponatów, przedstawiających hi-
storię Polski oraz historię naszego miasta – Czę-
stochowy.

Na uroczystym otwarciu wystawy obecni byli 
przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy, 
przedstawiciele Poczty Polskiej, zarząd i członko-
wie Polskiego Związku Filatelistów, dyrektor 
i młodzież naszej szkoły oraz wielu miłośników fi-
latelistyki. 

Przy okazji wystawy Zarząd Polskiego Związku 
Filatelistów wydał katalog, zawierający skany 
wszystkich zbiorów, które można było obejrzeć 
podczas wystawy.  Małgorzata Wrońska

Welcome in Karkonosze  
– czyli „wznosimy się coraz wyżej….”
Znów wybraliśmy się na szlaki 

górskie, tym razem w Karkonosze z 
Królową Śnieżką. Mieszkaliśmy w 
Karpaczu u podnóża norweskiej 
Świątyni Wang. Przyjaciel szkoły, 
znany himalaista Pan Jacek Teler, 
żwawym krokiem poprowadził nas 
na Łabski Szczyt, a kolejnego dnia 
na Śnieżkę. Po drodze wstąpiliśmy 
do schroniska Samotnia przy uro-
czym jeziorku polodowcowym. 

Wędrowaliśmy pomiędzy 1400 a 
1600 metrów n.p.m., czyli już 
troszkę wyżej niż w Bieszczadach. 
Codziennie pokonywaliśmy ponad 
20 kilometrów. W ostatnim dniu 
wycieczki zwiedziliśmy Wrocław. 
Było super. Zapraszamy w kwietniu 
na ciąg dalszy naszych wędrówek 
po  polskich górach.

Barbara Markowska 
Maryla Gaik

Wycieczka do 5 Pułku Chemicznego
10 listopada klasa I n wraz 

z wychowawcą udała się na wy-
cieczkę do 5 Pułku Chemicznego 
w Tarnowskich Górach. Dzień 
otwarty jednostki to doskonała 
okazja, by poznać bliżej pracę 
żołnierzy dbających o usuwanie 
skażeń i zagrożeń chemicznych. 
Pogoda choć wietrzna pozwoliła 
obejrzeć samochody, sprzęt woj-
skowy, kuchnię polową. Ucznio-
wie spróbowali też swoich sił 
w strzelaniu do tarczy. Znakomi-

tą celnością wykazał się Adam 
Gabor, który ustrzelił prawie sa-
me dziesiątki. Ewa Teperska

Gratulacje dla Kamila

7 grudnia 2017 roku 
mieliśmy zaszczyt uczest-
niczyć w uroczystości wrę-
czenia dyplomów stypen-
dystom Prezesa Rady Mi-
nistrów, która odbyła się 
w auli Zespołu Poklasztor-
nego Parafii św. Zygmunta 
w  Częstochowie. Wśród 
wyróżnionych jest również 
nasz uczeń – Kamil Cie-
siułka z klasy III T. 

Stypendium to przy-
znaje się uczniowi szkoły 
dla młodzieży, której 
ukończenie umożliwia 
uzyskanie świadectwa 

dojrzałości, jeśli otrzymał     
promocję z wyróżnieniem, 
uzyskując przy tym naj-
wyższą średnią ocen lub 
wykazuje szczególne 
uzdolnienia w co najmniej 
jednej dziedzinie wiedzy, 
uzyskując w  niej najwyż-
sze wyniki, a  w  pozosta-
łych dziedzinach wiedzy 
wyniki co najmniej dobre. 
Stypendium otrzymuje je-
den uczeń danej szkoły na 
okres od września do 
czerwca w  danym roku 
szkolnym.

Anna Szydłowska                        

XXXI Olimpiada Wiedzy 
Ekonomicznej

24 i 30 października 2017 roku braliśmy udział w warsztatach przy-
gotowujących do XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zajęcia odby-
wały się na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. 

Tematem przewodnim tegorocznej Olimpiady, w której wystartowali-
śmy 8 listopada 2017 roku były „Wyzwania współczesnego rynku pra-
cy”. Walkę o awans do II etapu podjęło 9 uczniów. Pierwsze zmagania 
już za nimi. Małgorzata Wrońska
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M 1 – Sam mistrz mi mówił,  
był dumny i blady.

M 2 – Nie dziwię się wcale, 
ja bym nie dał rady.

M 1 – A mistrz samotrzeć 
na wieżę się wdrapał.

K 2 – I co, i co ?
M 1 – Troszkę się zasapał, 

a potem 
co trzeba  
szybciutko naprawił.

K 2 – I co było dalej?
M 1 – Tym samym krytykantów  

tematu krytyki pozbawił.
K 2 – Co dalej? 

Z ciekawości płonę...
M 2 – No co,  

zegarowe ustrojstwo jest już 
naprawione.

K 1 – I zegar chodzi.  
M 1 – Chodzi jak ta lala! 

K e – A mistrz?
M 1 – Poszedł na kawę.
K 2 – I się nie przechwala?
M 1 – Po co się przechwalać. 

I tak wszyscy wiedzą, 
że tylko ON  
z ogromną zegarmistrza wiedzą 
mógł sprawić…

K 1 – Że zegar znów chodzi…
M 2 – Stąd morał,  

pamiętajcie młodzi! 
– Poeta, 
już kiedyś nawet  mówił o tym, 
że wiedza  
– „... to potęgi klucz 
ażebyś nie zginął w tłumie...”

K 1 – Gadu, gadu,  
a zreperować zegar dziś mało 
kto umie!

k  k  k 

K 2 – Ja się jak we Włoszech czuję, 
stale ktoś mi oferuje 
pizzę 
z chrzanem lub musztardą.

K 1 – A  może z jajem na twardo?
M 2 – Gdyś majętnym jest 

człowiekiem, 
jadasz pizzę z zsiadłym 
mlekiem.

M 1 – Ja się czuję osaczony, 
włoskie lody, makarony 
i ta pizza z tomatami… 
a co z polskimi śledziami?

K 1 – A ja lubię Chianti wino...
M 1 – Ja pierogów chcę, 

dziewczyno, 
i placuszków ziemniaczanych, 
pączków różą nadziewanych, 
grochóweczki na wędzonce, 
już nie mówię o święconce,  
którą w Wielkanoc święcimy. 
Wszystko pizzą zastąpimy?

K 2 –  A mnie zaprosili do baru na 
sushi.

M 1 – I co ci powiedzieli?
K 2 – Że takiego nie dostanę 

nawet u mamusi.
M 1 – Moja mama sushi nie 

robiła, 
ale jak gar bigosu nam 
upitrasiła, 
to zapach się rozchodził na całą 
ulicę…

K 2 – Też mi ulica,  
zaułek ciemny, ciasny.

M 1 – Może i ciasny, ale za to 
własny, 
tam cała rodzina mieszkała  
i z tamtych czasów moja miłość 
do Częstochowy została.

k  k  k 

M 1 – A w przemyśle co tam 
panie?

M 2 – Przemysł znów na nogi 
stanie, 
a ratunek w Ameryce, 
w amerykańskiej fabryce. 
  

M 1 – A w 45. to gdzie oni byli? 
„ruskie przyszły”, a oni 
– teraz się zjawili.

M 2 – A teraz zainwestują, 
nową hutę wybudują!

K 1 – Nowa Huta jest w Krakowie, 
to ci każde dziecko powie, 
a tu nasza Częstochowa.

M 2 – I w niej będzie huta nowa, 
nie żelazna, ale szklana, 
taka zmiana, proszę pana.

M 1 – A w całym mieście drogi  
są remontowane,  
nie mówiąc o tym,  
że nowe też są budowane.

K 2 – A więc miasto się rozwija!
M 2 – Rozwijać się może żmija, 

nasze miasto się rozrasta,  
a co dumą tego miasta?

K 1 – Wiadomo, częstochowianie, 
jak się zbiorą na „Bieganie”, 
to tłumek będzie niemały...

K 2 – To powód do wielkiej 
chwały.

K 1 – Wszyscy razem na Bieganie, 
grubi, chudzi, dobrzy, dranie.

K 2 – A prezydent z nami będzie?
K 1 – Myślisz, że sam zostałby 

w urzędzie?  
Tłumy ludzi na deptaku, 
wielu młodych i dzieciaków, 
zrobią sobie wspólne zdjęcie, 
każdy uśmiechnięty będzie.

K 2 – Taka fota?
M 2 – Oczywista,  

u nas niejeden artysta, 
który zdjęcia robić umie 
pojedynczo albo w tłumie,  
wymarzone zdjęcie zrobi.

M 1 – Na pewno przy tym zarobi.
K 2 – Taka fota, taka fota, 

ależ to piękna robota!
K 1 – To my pozować idziemy, 

tak do historii przejdziemy!
k  k  k

M 1 – Sport się dźwiga w wielkim 
trudzie...

M 2 – Widzę, idzie jak po 
grudzie...

M 1 – ...wielką piłką zapachniało...
M 2 – ...jeden Raków to zbyt 

mało...
K 1 – A siatkówka?
M 2 – ...owszem, była,  

teraz w nożnej piłce siła!
K 1 – Dwie drużyny w siatce 

mamy.
M 2 – Ale o mistrza nie gramy.

Ciąg dalszy na str. 11
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Dokończenie ze str. 10

K 2 – A chłopaki na motorach?
M 2 – Jeżdżą. 
K 1 – Może zatem biegi, skoki?
M 2 – I tu marne są widoki, 

żeby rzucać, żeby skakać,  
to bakcyla trzeba złapać, 
taki bakcyl nie popuści...

M 1 – Nie ma prawa!
M 2 – Wtedy w sporcie jest 

zabawa!
K 2 – Raków mamy w I lidze!
M 1 – Niestety czarno,  

czarno widzę 
ten nasz Raków, 
bo kibice…

M 2 – Powiedz raczej, że kibole, 
ja to określenie wolę.

K 1 – Nie rozumiem. 
M 2 – Nasi tak kibicowali,  

że stadion zdemolowali...
K 1 – I jest na nich jakaś kara... 
M 2 – ...może, jak się ktoś postara.
M 1 – Ale wcześniej klub zapłaci.
K 1 – To oni tacy bogaci?
M 1 – Biedę klepią, nic nie mają.
K 1 – A może tylko udają?
M 2 – Tym razem udawać trudno,  

no bo miasto im zabrało,  
to co kiedyś hojnie dało, 
ufając i wierząc szczerze, 
że jak ktoś pieniądze bierze, 
to go coś obowiązuje 
i dobrze się zachowuje.

M 1 – I widzicie Państwo sami, 
nie ma zgody z kibolami! 

K 2 – Nie rozumiem tego dalej, 
na co miasto kasę dało 
i to w sumie nie tak mało?

M 2 – Za  promocję zapłaciło, 
żeby im się lepiej żyło, 
w zamian promować nas mieli.

M 1 – I promocję diabli wzięli!
K 1 – No i mleko się rozlało.
M 1 – I smrodu dużo zostało.
K 1 – Aleśmy się popisali.
M 2 – No niestety, tyły dali,  

jedna tylko jest pociecha,   
że za burdy i zniszczenia 
trafią dranie do więzienia.

k  k  k

K 1 – Rok był grzybny 
niesłychanie: 
prawdziwki, rydze i kanie, 
zieleniatki urodziwe  
i żółte kurki jak żywe, 
i koźlaki, 
i maślaki.

M 1 – I trujące muchomory, 
które powiększały zbiory.

K 1 – Ludzie w lasach czas 
spędzali, 
miejskich spalin nie wdychali.

K 2 – A weekendy jak spędzali?
K 1 – W Alejach spacerowali.
M 2 – No to co, dziewczyny? 

Idziemy w Aleje?
M 2 – Tam życie wartko płynie, 

tam tyle się dzieje…
M 1 – Tam każdego dnia 

spektakle, koncerty, 
kiermasze, wystawy…

K 2 – Zimą ślizgawka! 
Ja ubiegłej zimy na tej ślizgawce  
na łyżwach jeździłam.

M 2 – Teraz już nie będziesz,  
zamiana moja miła, 
a ślizgawka  
po latach do parku wróciła.

M 1 – To znaczy, 
że marszałek już jej nie pilnuje.

K 1 – Zabrali mu funkcję 
jak teraz się czuje? 

M 2 – Bardzo dobrze,  
pod tym pomnikiem 
urodziny marszałka hucznie 
fetowano.

K 1 – Przecież on nie żyje, 
chyba tu troszeczkę 
przekombinowano.

M 2 – Zostawmy politykę, spójrz – 
plac pięknie udekorowany, 
w bajkową scenerię został 
wprost ubrany.

K 2 – W perspektywie Aleje  
milionem światełek jasno 
rozświetlone.

M 2 – A jak uroczyście były 
zapalone, 
był to niedzielny wieczór, 
sam prezydent pilotem sterował  
i wspólną zabawę zainicjował. 

K 2 – Pół miasta przyszło, 
tłumnie, gwarnie było,  
dla wielu na wielkim placu  
miejsca nie starczyło.

M 1 – I tylko pieski były mocno 
wystraszone 
i z tej wspaniałej zabawy 
niezadowolone.

M 2 – Okazało się zatem, 
że zimą, gdy mróz tęgi, 
a z północy wicher zimny wieje 
też czasami warto wybrać się 
w Aleje.

K 1 – No to teraz, tak jak tu 
siedzimy,  
idziemy na plac  
i z całą Częstochową wspólnie 
się bawimy, 
i wszyscy razem na północ 
czekamy, 
a ostatnie minuty wspólnie 
odliczamy.

M 1 – I szampanem noworoczny 
toast  
„DO SIEGO”  
wzniesiemy  
i za udany Nowy Rok –  
do dna wypijemy!!!

k  k  k

M 1  – Niech tak po staropolsku,  
wszystko nam się darzy. 

K 1 – Niech w szczęściu, zdrowiu 
żyją 
i młodzi i starzy!

K 2 – Niech na tym placu za rok 
nie braknie nikogo.

M 2 – A miasto niech się rozwija 
i kroczy wytyczoną drogą.

Autor: – Kurtyna – nasza umowna 
kurtyna opada i nic już nie zakłóca 
„spokoju” sylwestrowej nocy.
Wkraczamy w 2018 rok, co też 
nam przyniesie?

k  k  k

A wszystko to udało się zrealizować 
dzięki: 
- Januszowi Pawlikowskiemu, który 

korekty dokonał
– OPK GM,
– drukarni Garmond, która dzieło 

to drukiem wydała
– „Życiu Częstochowy”, które nas 

reklamowało
– a przede wszystkim nieocenionym 

artystom
  Częstochowa, w grudniu 2017                                                    

Zbisław Janikowski
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 TZN po raz kolejny pomaga dzieciom 
z Wileńszczyzny

Piękna choinka zdobiąca korytarz TZN-u przypomina o zbliżającym się Bożym Narodzeniu – święcie pełnym ciepła i miłości, czasie 
spędzanym z bliskimi, których obdarowuje się przy tej okazji prezentami wywołującymi radość i uśmiech na twarzy, szczególnie tych 

najmłodszych. 
Pojęcie „rodziny” współcześnie

Nie musi się ono ograniczać 
tylko do tych, połączonych z nami 
ściśle więzami krwi. Szczególnie 
w dzisiejszym zglobalizowanym 
świecie może tak też określać na-
szych rodaków, nawet tych, któ-
rzy nie mieszkają w Polsce, ale 
są z nami związani wspólnym po-
chodzeniem i historią. Szczególnie 
w okresach świątecznych celebru-
ją oni polskie tradycje, pilnując, 
by ich dzieci o nich nie zapomnia-
ły, bo to w dużej mierze pomaga 
im określać swoją tożsamość. 

Teoria w praktyce
Taka myśl przyświecała całej 

społeczności szkolnej, która w tym 
roku po raz kolejny niezwykle ak-
tywnie włączyła się w akcję „Świę-
ty Mikołaj z Polakami na Wileń-
szczyźnie”, koordynowanej przez 
księdza Ryszarda Umańskiego 
– proboszcza parafii NMP Często-
chowskiej w naszym mieście. Dzia-
łaniami w ramach tej akcji na tere-
nie TZN-u kierowali nauczyciele hi-
storii – mgr Agnieszka Świerblew-
ska i mgr Jarosław Foltyński. 

Organizacja i cele akcji
Podstawą tego bardzo udane-

go przedsięwzięcia była dobrze 
przekazana informacja, która 
przybliżyła uczniom, nauczycie-
lom oraz ich rodzicom jego cele 
i sens. 

Co może najbardziej ucieszyć 
dzieci? Oczywiście słodycze i za-
bawki, więc na tym organizatorzy 
i darczyńcy skupili swoją uwagę. 
Zebrano ich naprawdę dużo – 
pyszne czekolady, cukierki, bato-
niki, wafelki, lizaki oraz maskotki 
do zabawy i przytulania, które 
na pewno wywołały uśmiech na 
twarzy niejednego dziecka. Przy-
gotowane paczki dotarły na miej-
sce 7 grudnia. 

Dlaczego właśnie 
Wileńszczyzna?

Jest to miejsce, do którego Po-
lacy mają szczególnie emocjonal-
ny stosunek. Stanowimy też tam 
najliczniejszą mniejszość naro-
dową (ponad 6,5 %). Wydawane 
są polskie gazety, działa polskie 
radio „Znad Wilii”. Liczne organi-
zacje naukowe i kulturalne ( np. 
Dom Kultury Polskiej w Wilnie) 
propagują polski język i kulturę. 

Istnieje też wiele problemów, 
z którymi Polacy muszą tam bo-
rykać się w życiu codziennym 
– m. in. ograniczony dostęp do 
polskiego szkolnictwa czy walka 
o pisownię polskich nazwisk. 

Trochę historii
Aż do unii lubelskiej z 1569 r. 

tworzącej Rzeczpospolitą Oboj-
ga Narodów obszar ten wchodził 
w skład Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego. Od 1385 r., kiedy to 
Polska i Litwa zawarły unię w Kre-
wie, oba kraje były połączone 
osobą wspólnego władcy – wów-
czas Władysława Jagiełły. 

Sytuację zmieniły zabory, 
w wyniku których Rzeczpospoli-
ta Obojga Narodów została bez-
prawnie rozdarta między naszych 
silniejszych militarnie sąsiadów 
na ponad 123 lata. Po I wojnie 
światowej, która położyła kres 
zaborom, zmieniły się też nasze 
granice, o które zresztą jeszcze 
długo musieliśmy walczyć zbroj-
nie i dyplomatycznie. 

Wileńszczyzna była miejscem, 
o które Polacy mocno się starali, 
by pozostało w naszych grani-
cach. Za punkt honoru obrał to 
sobie Józef Piłsudski (urodzony 
w Zułowie właśnie na Wileńsz-
czyźnie), który w październiku 
1920 r. zlecił nawet swojemu 
przyjacielowi – gen. Lucjanowi 
Żeligowskiemu upozorowanie 

buntu żołnierzy i nieopuszczanie 
Wilna i okolic. Na tym terenie 
ogłoszono powstanie tzw. Litwy 
Środkowej, czemu zdecydowa-
nie sprzeciwili się Litwini. Doszło 
więc do konfrontacji zbrojnej, za-
kończonej rozejmem.

W lutym 1922 roku sejm Litwy 
Środkowej przegłosował przyłą-
czenie miasta do Polski. Władze 
litewskie nie uznały tego faktu 
i dalej uważały Wilno za swoją 
stolicę, choć ich siedzibą zostało 
wówczas Kowno.

Polacy nie cieszyli się jednak 
Wilnem zbyt długo – tylko do ko-
lejnej wojny. We wrześniu 1939 
roku zostało zajęte przez wojska 
radzieckie, a w roku kolejnym Li-
twę wcielono do ZSRR jako kolej-
ną republikę. Niepodległość od-
zyskała dopiero w 1991 r., zacho-
wując Wilno. A to znaczyło, że nie 
wróci już ono w nasze granice. 

Co możemy robić dla Polaków 
na Wileńszczyźnie?

Angażować się w takie, jak 
wyżej opisana akcje, by pokazać 
już tym najmłodszym rodakom , 
że o nich myślimy, a przy okazji 
uczyć naszą młodzież postawy 
wrażliwości i solidarności naro-
dowej. 

Szczególnym zaangażowaniem 
w przedsięwzięcie „Święty Miko-
łaj z Polakami na Wileńszczyźnie” 
w TZN-ie wykazały się klasy: Ia, 
Ib, Id, Ie, If, II f, IIj, IIL, IIIa, IIIb, 
IIIe, IIIf, IIIm, IVb, IVd, IVf, IVk, IV 
L, IVm-a.  Dołączyli do niego rów-
nież nauczyciele i inni pracownicy 
szkoły.

Jak powiedział Antoine-
-Frédéric Ozanam – „Mamy je-
dynie to, cośmy dali”. Niech ta 
maksyma towarzyszy nam nie 
tylko od święta, ale kieruje całym 
naszym życiem. 

Iwona Anioł-Pianko

Rozmowa z Jarosławem Fol-
tyńskim – jednym ze szkolnych 
koordynatorów tegorocznej ak-
cji, który miał niewątpliwy za-
szczyt być częścią polskiej ekipy 
wiozącej podarunki zebrane 
ze 120 szkół z regionu często-
chowskiego.

Ile trwała Wasza podróż do 
Wilna?

Około 10 godzin. Wyjechaliśmy 
o północy 6 grudnia, na miejscu 
byliśmy około godz. 10.

Jakie miejscowości i polskie 
szkoły odwiedziliście?

Naszą podróż zaczęliśmy od 
przedszkola w Mickunach, na-
stępnie udaliśmy się do gimna-
zjum w tej samej miejscowości. 
Spotkaliśmy się też z dziećmi w 
Pakieniu, Egliszkach, Kowalczu-
kach, Ławryszkach i Jaszunach, 
odwiedziliśmy polską parafię 
Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Pokoju w Nowej Wilejce. 
Udało się też trochę zwiedzić 
Wilno i wziąć udział we Mszy 
Św. w kaplicy Ostrobramskiej. 
Chcę też zaznaczyć, że kościoły 
są bardzo prężnymi ośrodkami 
kultury polskiej. 

To mieliście bardzo pracowi-
te dni. 

Tak, nasz plan był bardzo napię-
ty. 

Opowiedz, jak byliście przyj-
mowani w tych miejscowo-
ściach, kto przychodził na te 
spotkania?

Wszędzie byliśmy witani przez 
bardzo liczną miejscową spo-
łeczność – od dzieci po osoby 
starsze, władze samorządowe, 
dyrektorów szkół i nauczycieli. 
Każda ze szkół przedstawiała 
nam piękny program artystycz-
ny o mocno patriotycznej treści. 
W Jaszunach mieliśmy przyjem-
ność oglądać występ zespołu 
folklorystycznego „Znad Mere-
czanki”, który śpiewał polskie 
pieśni ludowe, ale też tańczył 
m.in. krakowiaka i poloneza – 
nasze narodowe tańce. Również 
w Jaszunach mieliśmy spotkanie 
z merem Wilna - Zdzisławem 
Palewiczem, który powiedział 
do nas: „ I gdzie dojechaliście? 
Znowu do Polski”.

To znaczy że w tych miejsco-
wościach czuć było polskość?

Zdecydowanie tak. Bardzo czę-
sto słyszałem z ust wielu naszych 
rodaków, że oni nie uważają się 
za polonię – są po prostu Pola-
kami, którzy nigdy nie wyjechali 
z ojczyzny.

Czyli jest to nawiązanie do 
niesprawiedliwego wiru hi-
storii, w którym się znaleźli?

Dokładnie, bo oni nie wyjechali 
na żadną emigrację, tylko poli-
tyka i historia zdecydowały, że 
te tereny nie będą już należeć 
do Polski. Widać, że to dla nich 
bardzo bolesny temat.

Jak opiszesz emocje, które to-
warzyszyły tym spotkaniom? 

Niesamowite doświadczenie. 
Życzyłbym sobie, żeby każdy 
Polak mieszkający w Polsce po-
jechał na Wileńszczyznę i prze-
żył to co ja, wtedy być może 
bardziej doceniłby swoje po-
chodzenie i możliwość życia 
na polskiej ziemi. Nasi rodacy 
stamtąd mają Polskę cały czas 
w sercu, ani na chwilę nie prze-
stają czuć się Polakami. Radość, 
jaką okazywali, gdy przyjeżdża-
liśmy do ich miejscowości była 
autentyczna, nie zabrakło też 
łez radości i wzruszenia. Przy-
gotowywali dla nas własnoręcz-
nie poczęstunki – pyszny rosół, 
paszteciki, regionalne wędliny, 
sałatki, ryby, regionalne ciasta 
np. sękacz.

To iście królewskie przyjęcie.
Naprawdę. Ale i tak najważniej-
sze było samo spotkanie i roz-
mowy z naszymi rodakami.

O czym rozmawialiście?
O wszystkim – o Polsce, o tym, 
jak im się tam żyje, chętnie opo-
wiadali o sobie. 

Która miejscowość najbar-
dziej zapadła Ci w pamięć?

Jaszuny. Do miejscowego ośrod-
ka kulturalnego przybyli chyba 
wszyscy mieszkańcy na spotka-
nie opłatkowe. 

Były polskie kolędy?
Oczywiście. I życzenia. I radość. 

Gdybyś miał taką okazję, po-
jechałbyś jeszcze raz na Wi-
leńszczyznę?

Bez wahania. To było bezcenne 
przeżycie, polecam każdemu.

Dziękuję.
Rozmawiała – Iwona Anioł-Pianko
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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 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

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 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

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

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 

— 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
MATRYMONIALNE

n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 
mieszkanie. Piękne strony tak jak w Jerozolimie. 
Handluje owocami z ojcem chce do siebie. 
Wykształcenie średnie. Tel. 79/137 63 10

NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

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

balkon. Kuchnia z meblami na wymiar i sprzętem 
AGD. Duży salon po remoncie. Sypialnia 

z wyjściem na balkon. Łazienka w glazurze 
z wanną oraz przedpokój  z szafą. Mieszkanie 
czyste i zadbane. Na podłogach panele i płytki. 
W cenie sprzedaży wliczone całe wyposażenie 

mieszkania. Blisko uczelnie, sklepy, szkoła, 
komunikacja miejska.  Bardzo atrakcyjna cena 

149 000 zł. Tel. 661 117 931

n SPRZEDAM mieszkanie w Krakowie przy ul. 
Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego 34 m2, 
TBS, po remoncie. Duży balkon na południe. Cena 
110.000 zł. Tel. 602 307 570 po godz. 1800

— SPRZEDAM LOKAL UŻYTKOWY —

n SPRZEDAM lokal użytkowy w Częstochowie 35 m2 
ul. Szajnowicza, duża witryna, siła. 3 pomieszczenia 
+ WC. CO opomiarowane.  Możliwość wynajęcia. 
Tel. 602 307 570 po godz. 1800

— WY NAJMĘ —

n WYNAJMĘ mieszkanie w Krakowie przy ul. 
Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego 34 m2, 
TBS, po remoncie. Duży balkon na południe. Cena 
1.300 zł/m-c. Tel. 602 307 570 po godz. 1800

SPRZEDAM
— MASZYNY I URZĄDZENIA —

n SPRZEDAM pompę wodną Grudziądz  
– III stopnia z gwarancją, pompę wodną Apollo – II 
stopnia. Tel. 669 245 082 

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

— 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
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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 
 

99.000 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

 
15.900 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 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 PEUGEOT 308 1.6 D,  
rok prod. 2008, krajowy, I – wł., 
F-ra VAT 15.900 zł

n RENAULT CLIO 1.2 E,  
rok prod. 2013, krajowy, I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 21.900 zł

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

n RENAULT FLUENCE 1.5 D,  
rok prod. 2015, sedan, krajowy,  
I –wł., F-ra VAT 36.900 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



Wywiad z prezydentem Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem

Chciałbym dalej móc dbać o sprawy miasta
Redakcja: Święta Bożego Narodzenia to 
chyba w  Pana przypadku rzadki okres 
odpoczynku. A może i w tym czasie spra-
wy miasta nie dają o sobie zapomnieć? Jak 
Pan spędził Wigilię i święta? Czy gwiazdka 
popisała się inwencją twórczą w  kwestii 
prezentów?

Krzysztof Matyjaszczyk: Jest to rzeczywiście czas, 
kiedy mogę odpocząć od codziennych obowiązków 
i w pełni oddać się rodzinie. A co do Wigilii to spędzi-
łem ją tradycyjnie. Byłem z najbliższymi na dwóch wie-
czerzach wigilijnych – u teściów i u moich rodziców. 

Red: Czy tradycyjne były też dania? Pana 
ulubione potrawy? Takie, których nie może 
zabraknąć na wigilijnym stole...

K.M.: Przepadam za zupą grzybową. Niezbyt lubię 
za to karpia, zamiast niego jem filety rybne. Roz-
pieszcza mnie mama, która od lat przygotowuje też 
moje ulubione, panierowane pieczarki. Nie zdarzyło 
się, żeby choć jedna pozostała po wieczerzy. Zresz-
tą wszystkie serwowane potrawy błyskawicznie zni-
kają z talerzy. 

Red:  A Pana Sylwester? Gdzie go Pan spędzi?  
Oczywiście poza tradycyjną wizytą na placu 
Biegańskiego.

K.M.: Obecność na placu Biegańskiego, razem 
z mieszkańcami naszego miasta, za czasów mojej 
prezydentury stała się już tradycją. Nie inaczej bę-
dzie i w tym roku. A w międzyczasie czeka mnie za-
bawa w gronie przyjaciół, czyli tzw. domówka. 

Red: Przełom roku to czas podsumowań 
i ocen. Jaki był 2017 rok dla częstochowskie-
go samorządu?

K.M.: To był dobry rok dla naszego miasta. Udało 
nam się m.in. pozyskać dużo środków zewnętrz-
nych, w tym z Unii Europejskiej. Dzięki temu mogli-
śmy realizować kolejne, ważne dla Częstochowy, in-
westycje, np. przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 
908 (czyli przebudowę ul. Powstańców Warszawy 
czyli przedłużenie ul. Bohaterów Monte Cassino), 
termomodernizacje obiektów miejskich czy budowę 
mostu na ulicy Legionów. Rozpoczęliśmy też wdra-
żanie ważnych elementów programu „Lepsza Ko-
munikacja”. Mamy 40 nowych autobusów MPK, 
zdobyliśmy środki na przebudowę linii tramwajowej 
i zakup nowych składów tramwajowych. W ramach 
tworzenia warunków na rzecz „Lepszej Pracy” uda-
ło się stworzyć zachęty, dzięki którym na terenach 
Specjalnych Stref Ekonomicznych w Częstochowie 
kolejni inwestorzy lokują swoje inwestycje tworząc 
nowe, coraz bardziej atrakcyjne miejsca pracy. 
Nie mamy już powodów do narzekań, jeśli chodzi 
o liczbę miejsc pracy. Notujemy rekordowo niskie 
bezrobocie. Teraz walczymy o ich jakość. Chcemy, 
aby były coraz lepiej płatne i satysfakcjonowały na-
szych mieszkańców. Żeby za dobrą pracą nie trzeba 
było wyjeżdżać z miasta, przeciwnie – w tym celu do 
niego przyjeżdżać. 
Staramy się dbać o to, aby ludzie mieli gdzie spę-
dzać wolny czas. Dlatego budujemy nowe obiekty 
sportowe – do tej pory udało się już np. otworzyć po-
nad 40 nowoczesnych, ogólnodostępnych boisk 
przy szkołach. Do tego dochodzą place rekreacji ru-
chowej, których powstało w ostatnich latach - z miej-
skich środków - już ponad 70.
„Kierunek Przyjazna Częstochowa” to także realiza-
cja większych przedsięwzięć. W 2017 r. udało się 
rozstrzygnąć przetargi i rozpocząć np. procedurę 
budowy parku wodnego, kolejny etap rewitalizacji 
parku Lisiniec czy wdrażanie systemu Częstochow-
skiego Roweru Miejskiego.
Wiele pozytywnego działo się w mijającym roku tak-
że w kulturze i inicjatywach na rzecz ochrony środo-
wiska. 

Red: Jakby Pan sklasyfikował Częstochowę – 
na tle podobnych miast – jeśli chodzi o pozy-
skiwanie środków unijnych. 

K.M.: Rok 2017 był pod tym względem rekordowy, 
co zresztą zostało dostrzeżone w skali kraju. Czę-
stochowę wyróżniono w różnych rankingach. Na Fo-
rum Ekonomicznym w Krynicy otrzymaliśmy tytuł 
„Gospodarnego Samorządu”. To dla nas szczególny 

powód do satysfakcji, a nawet dumy – zostaliśmy 
docenieni jako miasto, które najlepiej pozyskuje 
środki europejskie, współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi i rozwija przedsiębiorczość.

Red: Trudno się dziwić. To taki gospodarczy 
Oscar...

K.M.: Bez wątpienia. I to Oscar z numerem jeden, 
bo po raz pierwszy na Forum Gospodarczym w Kry-
nicy oceniano i doceniano samorządy.

Red: Miniony rok to przecież nie tylko pasmo 
sukcesów. Pewnie były też sprawy, które nie 
do końca udało się zrealizować... O  kłopo-
tach z  autobusami ekologicznymi, czy kon-
flikcie płacowym w  częstochowskim Domu 
Pomocy Społecznej było głośno w  ogólno-
polskich mediach.

K.M.: Rzeczywiście z hybrydami ciągle mamy kło-
pot, ale musimy pamiętać, że to był projekt innowa-
cyjny, na który zdobyliśmy 100% dofinansowania 
z programu „zielonych inwestycji”. Zgłosił się tylko 
jeden wykonawca, który stworzył prototypowe na 
polskim rynku gazowo-elektryczne pojazdy. Niestety 
wkrótce potem splajtował, więc zostaliśmy pozba-
wieni gwarancyjnego serwisu, a autobusy – jak się 
okazało w eksploatacji – wymagały usprawnień. Po 
kolejnej awarii i pożarze jednego z pojazdów musie-
liśmy wycofać autobusy. Trzeba było znaleźć kogoś, 
kto zbada hybrydy i odpowie na pytanie czy można 
je ponownie wprowadzić do ruchu. Wciąż czekamy 
na wyniki ekspertyz i prowadzonych testów. Trzeba 
też pamiętać, że MPK ma 40 nowych, także wyso-
koekologicznych autobusów z napędem diesla 
i szansę na kolejne nowe nabytki 
Jeżeli chodzi o Dom Pomocy Społecznej rozumiem 
racje pracowników, ale z drugiej strony z roku na rok 
koszty jego utrzymania rosną,  a obiekt ma też pilne 
potrzeby remontowo-inwestycyjne. 
Bardzo chciałbym, żeby pracownicy pomocy spo-
łecznej zarabiali godne pieniądze, na które z pewno-
ścią zasługują. W tym roku byliśmy w stanie zagwa-
rantować podwyżkę dla wszystkich w wysokości 150 
zł i takie porozumienie zostało – w ramach ponadza-
kładowego układu zbiorowego - podpisane z NSZZ 
Solidarność. Pracownicy DPS oczekiwali więcej. 
Wiem, że wielu z nich ma ciężką pracę. Mam na-
dzieję, że sprawa jest do rozwiązania na linii dyrek-
cja – związek  zawodowy – załoga i jakiś kompro-
mis, biorący pod uwagę możliwości finansowe i po-
trzeby DPS, zostanie osiągnięty. 

Red: Szerokim echem w środowisku sporto-
wym odbiła się sprawa cofnięcia dotacji dla 
RKS Raków. 

K.M.: Przede wszystkim - to nie było cofnięcie dota-
cji. Miasto było zmuszone rozwiązać umowę na pro-
mocję poprzez sport, ponieważ – z powodu naganne-
go zachowania grupy kibiców Rakowa - zostały zła-
mane jej zapisy. Z dotacji m.in. na szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży klub korzystał i korzysta. Przezna-
czamy też duże środki na prowadzone sukcesywnie 
prace modernizacyjne na stadionie, w tym 2,5 mln zł 
na samo sztuczne oświetlenie boiska. Mam nadzieję, 

że współpraca z klubem będzie układać się dobrze. 
Wierzę, że podnoszenie poziomu sportowego dopro-
wadzi też do sukcesywnego cywilizowania się zacho-
wań kibiców na trybunach i poza nimi, a ci, którzy nie 
chcą zachowywać się zgodnie z prawem i normami 
społecznymi, nie będą przez środowisko związane 
z klubem tolerowani. Samorząd – w miarę możliwości 
– chce i zamierza wspierać częstochowską piłkę oraz 
RKS Raków, czego wyrazem jest zapisanie w budże-
cie na rok przyszły niemałych środków na promocję 
miasta poprzez piłkę nożną. 

Red: Porozmawiajmy o  inwestycjach przy-
szłości. Co nas czeka w 2018? Czy powstanie 
Ikea?

K.M.: To jest pytanie do inwestora, którego plany są 
uzależnione od przyjętej przez firmę strategii rozwo-
ju. Firma zainwestowała już u nas dużo, więc nie wy-
obrażam sobie, aby nie chciała teraz tego skomer-
cjalizować. Może to zrobić budując własny kompleks 
albo sprzedając gotowy projekt. Mamy świadomość 
tego, że częstochowianie czekają na tę inwestycję, 
ale chyba bardziej jako potencjalni klienci. W mie-
ście jest obecnie dużo ofert pracy (w produkcji, usłu-
gach), pojawiają się nowi inwestorzy i nowe firmy, 
więc powstanie IKEI ma obecnie znaczenie bardziej 
jako inwestycja prestiżowa i oferta handlowa, a nie 
przedsięwzięcie mające strategiczne znaczenie dla 
lokalnego rynku pracy. 

Red: A hotel Hilton?
K.M.: Firma zainteresowana budową hotelu w cen-
trum miasta, w pobliżu skrzyżowania alei NMP z ul. 
Popiełuszki jest na etapie warunków zabudowy 
i konsultacji z konserwatorem zabytków. Trzeba pa-
miętać, że w przypadku decyzji samorządu o sprze-
daży działki, do przetargu będą mogły przystąpić 
także inne firmy, więc nie można przesądzać sprawy 
co do budowy w tym miejscu hotelu określonej sie-
ci, choć oczywiście chęć zainwestowania w kolejny 
obiekt hotelowy w Częstochowie cieszy, bo hotele – 
zwłaszcza te o wyższym standardzie, są ciągle 
w naszym mieście potrzebne. 

Red: Co z parkiem wodnym?
K.M.: Jak wiadomo umowa na projekt i wykonanie 
została w tym roku podpisana. Przyszły rok powi-
nien przynieść projekt i rozpoczęcie budowy w tere-
nie.  Przypomnę, że miasto najpierw szukało partne-
ra prywatnego, który zrealizowałby inwestycję na 
własny koszt i własną odpowiedzialność. Wskazy-
wano jako lokalizację park Lisiniec. Prób było kilka, 
ale bez rezultatu. Gdy to się nie udało, zdecydowa-
liśmy się na własną inwestycję. Przeprowadziliśmy 
niezbędne analizy, wizytowaliśmy miasta mające 
aquaparki, wsłuchiwaliśmy się w opinie specjalistów 
- jak wybrać miejsce, wielkość i czego oczekiwać od 
projektantów, aby stworzyć miejsce funkcjonalne 
i przyjazne dla mieszkańców. Po przygotowaniu 
koncepcji wyłoniliśmy partnera, który jest na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej. Mam na-
dzieję, że sprawy formalne zostaną niedługo zakoń-
czone i przystąpi on do budowy. Obiekt ma powstać 

w południowej części działki obecnej otwartej pły-
walni MOSiR od strony ulicy  Dekabrystów. Inwesty-
cja polegać będzie na rozbudowie kompleksu o bu-
dynek z basenami krytymi i strefą saun wraz z prze-
budową istniejących dróg oraz budową parkingów. 
Powstanie jeden  kompleks sportowo-rekreacyjny, 
połączony jednym systemem obsługi, który zapewni 
możliwość korzystania - w sezonie letnim - zarówno 
z basenów  krytych, jak i odkrytych. Będą różne 
wodne atrakcje, zespół zjeżdżalni - prostych i ruro-
wych, częściowo wychodzących na zewnątrz oraz 
saunarium i odnowa biologiczna. W ramach obsługi 
komunikacyjnej ma powstać ponad 270 miejsc par-
kingowych, w tym parking podziemny.  

Red: Jakie są plany związane z  dawnym 
Domem Handlowym Merkury, Puchatkiem, 
czy targowiskiem przy Megasamie?

K.M.: To wszystko tereny i obiekty prywatne, więc 
ciężko mi mówić o ich przyszłości. Jeśli chodzi 
o Merkurego to były plany związane z likwidacją do-
tychczasowego obiektu i wybudowaniem nowego. 
Skończyło się jednak na drobnym remoncie, który 
pozwolił na dalsze jego użytkowanie. Puchatkiem 
zarządza kilku właścicieli – to oni musieliby się naj-
pierw porozumieć i zdecydować, co chcą zmieniać 
na swoim terenie. My jesteśmy zainteresowani rewi-
talizacją Starego Rynku, tuż za Puchatkiem. Stara-
my się pozyskać na ten cel środki z Unii Europej-
skiej, nie bez problemów związanych ze zmianą za-
sad kwalifikowania – w projektach rewitalizacyjnych 
– określonego zakresu prac do dofinansowania unij-
nego. Targowisko przy Megasamie również jest na 
prywatnym terenie. To dobra lokalizacja, więc czę-
stochowianie ciągle chętnie odwiedzają to miejsce, 
choć odbiega ono od obecnych standardów. Zależy 
nam oczywiście, aby zmienił się jego wygląd,  jak to 
się stało w przypadku CH Promenada czy ryneczku 
na Wałach Dwernickiego. Nie możemy jednak  inge-
rować w czyjąś własność i cywilizować jej na siłę.    

Red: W Nowym Roku składamy sobie obietni-
ce. Jakie są Pana postanowienia?

K.M.: Chciałbym wykorzystać wszystkie inwestycyjne 
szanse, jakie stoją przed Częstochową. Do tego po-
trzebne są jednak kolejne środki z zewnątrz. Aktyw-
nie walczymy m.in. o dodatkowe pieniądze na ulicę 
Bugajską i węzeł z DK1 na tej wysokości. Musimy też 
kolejno łączyć powstające węzły autostradowe 
z miejskim układem komunikacyjnym. Już prawie go-
towe mamy takie połączenie  w przypadku węzła 
w pobliżu naszych terenów inwestycyjnych na Skor-
kach i DW 908. Przed nami przebudowa  DK46 i DK1 
oraz wiele innych wyzwań związanych zarówno z in-
nymi projektami unijnymi, jak i finansowanymi z miej-
skich środków. Chciałbym uzyskać kolejne wymierne 
efekty także w programie budowy i przebudowy tak 
bardzo potrzebnych dróg lokalnych, dalej wzmacniać 
społeczny kapitał i ofertę naszego miasta…  

Red: Rok 2018 będzie dla Pana szczególnie 
trudny, bo wiąże się z kampanią wyborczą...

K.M.: Chciałbym, żeby przebiegała w miarę spokoj-
nie, by dało się normalnie pracować na rzecz mia-
sta, bo na tym chcę się dalej skupiać. By było jak 
najmniej kolejnych politycznych zawirowań, wpro-
wadzających niepewność, co do zasad, na jakich 
oparta będzie organizacja i zasady głosowania 
w wyborach samorządowych, by respektowane były 
zasady demokracji – zarówno na szczeblu krajo-
wym, jak i lokalnym. Można się spodziewać, że ten 
rok łatwy nie będzie, ale – jak śpiewał Wojciech Mły-
narski - róbmy swoje… 

Red: To nasza ostatnia wspólna rozmowa 
w tym roku, czego więc chciałby Pan życzyć 
mieszkańcom i sobie w 2018 roku?

K.M.: Częstochowianom życzę zdrowego, pomyśl-
nego i pełnego sukcesów roku. Spełnienia planów, 
ambicji, marzeń... Niech nasza Częstochowa będzie 
miastem ludzi szczęśliwych, życzliwych i pełnych 
optymizmu. A sobie? Chciałbym móc dalej dbać 
o sprawy naszego miasta i zajmować się tym, co ro-
bię, bo przynosi mi to sporo satysfakcji. 
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04:40 TELEZAKUPY
05:15 Jaka to melodia?; 

odc. 3706; teleturniej muz.
05:45 Złoto dezerterów; 

komedia; Polska (1998); 
reż.:Janusz Majewski

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Komisariat; odc. 28 

Karma; serial TVP
09:10 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 53 Zielona 
Góra; magazyn

09:40 Rodzinny ekspres; 
magazyn

10:15 Dr Quinn -; seria II; 
odc. 19/27 (37) ; serial 
obyczajowy; USA (1994)

11:05 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 10; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

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

reportaż
12:50 Natura w Jedynce – 

Były sobie kotki trzy; film 
dokumentalny; Francja 
(2016); reż.:Emma Baus

14:00 Elif; odc. 164; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Śnieżne anioły; cz 2; 

film obyczajowy; Wielka 
Brytania (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3707; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3232; 

telenowela TVP
18:45 Bez tożsamości; odc. 

9 cz.2; serial; Hiszpania 
(2016)

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

marzenia; /14/; teleturniej
21:20 Weekendowy Hit 

Jedynki - Film fabularny
23:30 Krwawy spektakl; 

thriller; USA (2013); 
reż.:George Erschbamer; 
wyk.:Nicholle Tom, David 
Palffy, Steve Bacik

01:10 Igrzyska śmierci; film 
akcji; USA (2012); 
reż.:Gary Ross; 
wyk.:Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson, Liam 
Hemsworth, Woody 
Harrelson

03:40 Dajcie mi jabłko; 
reportaż

04:20 Notacje – Ojciec. 
Leon Knabit. Ja nie 
jestem ważny; cykl 
dokumentalny

05:55 Rodzinka.pl; odc. 209 
„Normalna polska 
rodzina” sezon 11; serial 
komediowy TVP

06:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat - Wioska 
Himba; cykl reportaży

07:05 M jak miłość; odc. 195
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1770; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Postaw na milion; 
odc. 161; teleturniej

12:45 Tylko z Tobą; odc. 53; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:40 Na sygnale; odc. 109 
„Bohater”; serial 
fabularyzowany TVP

14:15 Program religijny
14:45 Rodzinka.pl; odc. 209 

„Normalna polska 
rodzina” sezon 11; serial 
komediowy TVP

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

15:25 Janosik; odc. 13/13 - 
Zdrada; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 98 
ed. 3; teleturniej

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

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

4/100; teleturniej
19:30 Barwy szczęścia; odc. 

1770; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1771; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Mumia powraca; film 
przygodowy; USA (2001); 
reż.:Stephen Sommers; 
wyk.:Brendan Fraser, 
Rachel Weisz, John 
Hannah, Arnold Vosloo, 
Freddie Boath

23:05 Śniadanie do łóżka; 
komedia

00:40 The Good Doctor; odc. 
3; serial obyczajowy; USA 
(2017)

01:30 Duff [#ta brzydka i 
gruba]; USA (2015); 
reż.:Ari Sandel; wyk.:Mae 
Whitman, Robbie Amell, 
Bella Thorne, Skyler 
Samuels

03:25 Jedyna szansa; odc. 3; 
serial; Francja (2015)

04:30 Koło fortuny; odc. 30 
ed. 3; teleturniej

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (587); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (92); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (579); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (212); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (393); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2598); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (639); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (83); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (71); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2599); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (448); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny oraz ich dzieci 
Waldka i Marioli, a także 
sąsiadów Paździochów i 
Arnolda Boczka.

20:10 Życie Pi; dramat 
przygodowy, Tajwan/
Wielka Brytania/USA 
2012. Nastolatek z Indii 
poszukuje swojej 
duchowej drogi. 
Dramatyczna morska 
podróż zmienia jego życie.

22:55 Cloverfield Lane 10; 
thriller, USA 2016. Po 
wypadku Michelle (Mary 
Elizabeth Winstead) budzi 
się w podziemnym 
schronie. Jego właściciel i 
mieszkaniec informuje ją, 
że na Ziemi...

1:10 Gamer; thriller SF, USA 
2009; film twórców 
„Adrenaliny” ukazuje świat 
graczy w niedalekiej 
przyszłości.

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

05:10 Uwaga! (5175) - 
program.  

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(7/8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku – 
Wątróbka drobiowa z 
owocami (15/40) - 
program. 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2154) - magazyn

10:55 Ukryta prawda (516) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (259) - 
program

13:00 19 + (137/165) - 
program. Mela nadal jest 
wstrząśnięta tym, ze jej 
brat ukradł Gienkowi 
pistolet i zamierzał strzelać 
z niego do ludzi w 
szkole…

13:30 19 + (138/165) - 
program. Sebastian 
pomaga mamie 
zorganizować pogrzeb 
ojca…

14:00 Szpital (402) - 
program obyczajowy; Dr 
Anna Nowicka zajmuje się 
półtoraroczną 
dziewczynką, która mocno 
kaszle i nie może złapać 
oddechu…

15:00 Kuchenne rewolucje 7 
(2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (260) - 
program

17:00 Ukryta prawda (517) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (403) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7303)
19:35 Sport (7286)
19:45 Pogoda (7283)
19:49 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(46/48) - informacje;

19:50 Uwaga! (5176) - 
program.  

20:00 Battleship: Bitwa o 
Ziemię - film przygodowy, 
USA 2012

22:45 Zapłata - film 
sensacyjny, USA 2003. 
Inżynier Michael Jennings 
(Ben Affleck) jest 
specjalistą od tajnych 
projektów. Dla dobra 
swoich klientów, po 
wykonaniu pracy pozwala, 
aby usunięto mu pamięć. 
W zamian za to dostaje 
wysokie wynagrodzenie…

01:10 Kuba Wojewódzki 10 
(1/15) - talk show. Kuba 
Wojewódzki powrócił, by 
ciętą ripostą 
niejednokrotnie przeciąć 
delikatną nić 
błyskotliwości swojego 
gościa. Kto tym razem 
okaże się gejzerem 
intelektu? 

02:15 Uwaga! (5176) - 
program.  

02:30 Moc Magii (352/355) - 
program

03:50 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 
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. 8

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 11

13:50 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 57

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 58

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 29

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

17:05 Gwiazdy Polskiego 
Kabaretu; factual, Polska

18:00 Bibliotekarze; serial 
fab., USA 2014; odc. 9

19:00 Bibliotekarze; serial 
fab., USA 2014; odc. 10

20:00 Tokarev: zabójca z 
przeszłości; akcja, USA 
2014. Paul Maguire wraz z 
dwójką przyjaciół przed 
kilkunastu laty obrabował 
kuriera rosyjskiej mafii. 
Zdobyte pieniądze 
pozwoliły mu porzucić 
przestępcze życie i 
ustatkować się. Dziś jest 
szanowanym obywatelem 
Alabamy, szczęśliwym 
mężem i ojcem. Pewnego 
dnia przychodzi jednak 
czas zapłaty…

21:40 Next; akcja, USA 2007. 
Cris Johnson urodził się z 
niezwykłym darem 
widzenia przyszłości, który 
prędko staje się jego 
przekleństwem…

23:25 Piła 5; horror,  2008. 
Kolejna część kultowego 
horroru, w którym 
psychopatyczny zabójca 
zaskakuje wyrafinowanymi 
torturami swoje ofiary...

01:10 Ale numer!; Polska
01:45 Dyżur; factual, Polska 

2009; odc. 4
02:15 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

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 41; serial TVP

06:10 Noce i dnie; odc. 3/12 
- Babcia; serial TVP

07:10 Na sygnale; odc. 105 
„Serduszko”; serial 
fabularyzowany TVP

07:40 Na sygnale; odc. 106 
„Świadek”; serial 
fabularyzowany TVP

08:15 M jak miłość; odc. 
704; serial TVP

09:15 Ranczo; odc. 117 - 
Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

10:10 Rodzinka.pl; odc. 191 
„Giełda wspomnień” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 192 
„Braterska kasa” sezon 9; 
serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 118 - Kto 
tu rządzi; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; odc. 119 - 
Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
96 - Wybory serca; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
97 - Bieg; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
646 - „Powalczymy?”; 
serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 106 
„Świadek”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 120 - 
Próba ognia; serial 
obyczajowy TVP

17:35 Ranczo; odc. 121 - 
Geny nie kłamią; serial 
obyczajowy TVP

18:35 Rodzinka.pl; odc. 193 
„Strzała Amora” sezon9; 
serial komediowy TVP

19:15 Ojciec Mateusz; odc. 
98 - Święta Rodzina; serial 
kryminalny TVP

20:10 Wspaniałe stulecie; 
odc. 223; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 122 - 
Wszystko jest teatrem; 
serial obyczajowy TVP

22:05 Ranczo; odc. 123 - 
Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

22:55 Ojciec Mateusz; odc. 
99 - Trująca orchidea; 
serial kryminalny TVP

23:50 Szczęśliwego Nowego 
Jorku; film obyczajowy; 
Polska (1997)

01:35 Krew z krwi 2; odc. 
6/10; serial TVP

02:35 Krew z krwi 2; odc. 
7/10; serial TVP

03:30 Noce i dnie; odc. 3/12 
- Babcia; serial TVP

04:35 M jak miłość; odc. 
704; serial TVP

05:20 Familiada; odc. 2356
05:55 Okrasa łamie przepisy 

– Niezwykły czosnek 
niedźwiedzi

06:30 Kraj się śmieje – 
Wady

07:40 Jeden z dziesięciu; 
21/99 Wielki Finał

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (62) - z kabaretem 
Jurki

09:15 Koło fortuny; odc. 18 
ed. 3; teleturniej

09:50 Kierunek Kabaret – 
Kabaretowe wpadki; /37/

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /76/ - „Jestem 
kobietą” - Edyta Górniak

11:10 Pojedynek nie na żarty 
(8) - Ireneusz Krosny/
Tomasz Jachimek - 
Ostatnie starcie

12:10 Życie to Kabaret – N 
jak Neo - nówka i 
przyjaciele

13:15 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew; /cz. 1/

14:05 Familiada; odc. 2356
14:35 Kabaretowa Mapa 

Polski – 6 Letni Festiwal 
Kabaretowy Koszalin 
2000. Camping Europa 
(1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia białostocka; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (70) 
Wenezuelscy kowboje - 
Największa łąka świata; 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 17 (66) Walia - 
„Nie tylko zamki”

19:30 KabareTOP Story; /2/ - 
„Drzwi”

19:45 Humor w odcinkach – 
Święta wojna (299) Żyd 
Alojz; serial TVP

20:20 Pojedynek nie na żarty 
(9) - Kabaret 
Paranienormalni kontra 
kabaret Limo

21:20 Postaw na milion; 
odc. 148; teleturniej

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (11) - Kelner i 
kucharz

23:20 Dzięki Bogu już 
weekend (11); program 
rozrywkowy

00:20 Koło fortuny; odc. 17 
ed. 3; teleturniej

00:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – X Mazurska Noc 
Kabaretowa 2008 - 
Rodzina rządzi! (1)

01:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – X Mazurska Noc 
Kabaretowa 2008 - 
Rodzina rządzi! (2)

03:00 Kabaretowa Mapa 
Polski – X Mazurska Noc 
Kabaretowa 2008 - 
Rodzina rządzi! (3)

04:00 Rozrywka Retro – 
Serce pali się raz - 
śpiewa Zdzisława 
Sośnicka

05:20 Ukryta prawda (110) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (221) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (154) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 3 
(17/18) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (209) - serial 
obyczajowy

09:45 Brzydula (210) - serial 
obyczajowy

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (496) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (155) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (395) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (222) - 
program obyczajowy

15:55 Druga szansa 3 (13) - 
serial

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

17:55 Brzydula (211) - serial 
obyczajowy

18:30 Brzydula (212) - serial 
obyczajowy. Violetta liczy 
na to, że zostanie twarzą 
nowej kolekcji. Ku jej 
niezadowoleniu Paulina 
umawia się z fotografem 
Arturem. Piotr podejmuje 
decyzję w sprawie 
wyjazdu do USA. U Uli 
pojawia się Marek, licząc, 
że pozbył się rywala. 
Czeka go jednak niemiła 
niespodzianka. 

19:00 Ukryta prawda (497) - 
program obyczajowy. 
Darek (25) niedawno 
skończył studia 
administracyjne, jednak 
nie potrafi znaleźć pracy w 
zawodzie i jest 
ochroniarzem na parkingu. 
Mieszka z babcią (Irena, 
68)…

20:00 Kopciuszek: W rytmie 
miłości - komedia, USA 
2011

21:55 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… 

02:00 Moc Magii (352/355) - 
program

04:10 Druga strona medalu 
2 (5/7) - talk show – 
Sarah Fergusson. Księżna 
Yorku

04:40 Druga strona medalu 
2 (6/7) - talk show – Ewa 
Kopacz

05:15 Wiem, co jem na 
diecie (10/12) - program 
lifestylowy

05:40 70 lat PWST, 
„Voyage, voyage„ - film 
dokument, Polska 2017, 
reżyseria: Aleksandra 
Potoczek, (dla 

małoletnich od lat 12)
06:40 Ugotowani 9 (12/13) - 

program kulinarno-
rozrywkowy 

07:40 Idealna niania 8 (3/6) 
- program obyczajowy 

08:25 Sekrety lekarzy 3 (12) 
- reality show 

09:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (1/12) - reality 
show 

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (2/13) - 
program rozrywkowy 

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (2/12) - program 
rozrywkowy 

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

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

13:40 Kobieta na krańcu 
świata 9 (7/9) - program 

14:10 W czym do ślubu? 2 
(4/10) - reality show 

14:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu (1/6) - reality 
show 

15:25 Apetyt na miłość 4 
(5/12) - program 
rozrywkowy 

16:25 Beauty ekspert 2 
(7/12) - magazyn 
lifestylowy 

16:55 Pani Gadżet 2.0 (3/12) 
- magazyn 

17:25 Wiem, co jem na 
diecie (10/12) - program

17:55 Ugotowani 9 (13) - 
program kulinarny 

18:55 Pani Gadżet EXTRA 4 
- magazyn 

19:40 Kuchenne rewolucje 
12 (15) - program 

20:40 Studniówkowe 
szaleństwo - dokument 

21:45 Pojedynek na modę 
22:30 Sekrety lekarzy 3 

(3/12) - reality show 
23:30 Seksturystyka w 

Kolumbii - dokument 
00:30 Zapytaj lekarza 
01:15 Brytyjski dom rozpusty 

- dokument 
02:20 W roli głównej - 

Sebastian Karpiel-Bułecka 
(5/6) - talk show 

02:45 W roli głównej - 
Dariusz Michalczewski 
(7/9) - talk show 

03:10 W roli głównej - 
Joanna Senyszyn (2/17) - 
talk show 

03:35 Wiem, co jem 5 
(7/10) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 5 
(1/10) - magazyn

04:25 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn

04:50 Wiem, co jem 3 
(13/16) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - 
Puchar Polski: FINAŁ

10:20 Piłka ręczna mężczyzn 
- Turniej mężczyzn w 
Gdańsku - 1/2 finału:

11:55 Lekkoatletyka - MŚ - 
Londyn 2017 - Polacy

13:00 Strongman - LM; odc. 
5 (odc. 5); relacja; Wielka 
Brytania (2017)

14:00 Tenis ziemny - Turniej 
Mubadala World Tennis 
Championships, Abu 
Dhabi - 1/2F (1-2)

18:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- Turniej mężczyzn w 
Gdańsku - FINAŁ

20:40 Boks Megafight - 
Andre Ward vs. Chad 
Dawson

22:35 Sportowy Wieczór
23:00 Darts - Mistrzostwa 

Świata dz. 13
00:10 Hokej na lodzie - NHL 

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

2017/18 (26): New Jersey 
Devils - Buffalo Sabres

07:00 Kwadrans w ogrodzie
07:16 Ślązaków portret własny 

– Anna Sekudewicz
08:05 Za polarną kurtyną 

Rosji; film dokum.; Wielka 
Brytania (2015)

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier OPP
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1022
10:50 Życie lalki; reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:05 Tajemnice Książnicy 

Pomorskiej - Biblia 
Stargardzka Vulgata

12:15 Nożem i widelcem; odc. 
146

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

12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:40 Agropogoda; magazyn
13:50 Brama nadal jest 

zamknięta; reportaż
14:15 Za polarną kurtyną 

Rosji; film dokum.; Wielka 
Brytania (2015)

15:05 Kamień, nożyce, papier  
– Murale; cykl reportaży

15:15 Mój pies i inne 
zwierzaki; magazyn

15:35 Paciorki himalajskiego 
różańca; reportaż

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

miejsc
17:50 Informator KZK GOP
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 Mój Niemensland; film 

dokum.
20:44 Twarze TV Katowice – 

Magdalena Banach 
Makaruk; felieton

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 Życie lalki; reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Za polarną kurtyną 

Rosji; film dokum.; Wielka 
Brytania (2015)

00:25 Tajemnice Książnicy 
Pomorskiej - Biblia 
Stargardzka Vulgata

00:40 Paciorki himalajskiego 
różańca; reportaż

01:20 Sprawa dla reportera
02:05 Kamień, nożyce, papier 

– Murale; cykl reportaży
02:20 Nożem i widelcem; odc. 

146
02:40 Za polarną kurtyną 

Rosji; film dokum.; Wielka 
Brytania (2015)

03:35 Tajemnice Książnicy 
Pomorskiej – Biblia 
Stargardzka Vulgata

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Życie lalki; reportaż
04:50 Brama nadal jest 

zamknięta; reportaż
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1022
06:20 Życie lalki; reportaż
06:35 Paciorki himalajskiego 

różańca; reportaż

06:50 Był taki dzień – 29 
grudnia; felieton

06:55 Historia Polski – 
Cicho pod prąd; film 
dokum.; Niemcy, Polska

07:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /32/ „C’est la vie 
- Paryż z pocztówki” - 
Andrzej Zaucha

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (79) - 
Poganiacz słoni; cykl rep.

08:40 Nature’s Microworlds 
– Enklawy dzikiej 
przyrody cz. 13. Góry 
Szkocji; cykl dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

09:25 Bona; film dokum.
09:50 Muzeum Polskiej 

Piosenki; /11/ - „Ogrzej 
mnie” - Michał Bajor

10:05 Sen o Morzach  
i Koloniach; film dokum.

10:55 Wszystkie kolory 
świata – Quebec; odc. 
30/30; serial dokum.; 
Francja (2008)

12:00 Taśmy bezpieki – 
Czesław Kiszczak; cz. 1

12:35 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Kraków - Więzienie przy 
Montelupich; cykl report.

13:00 Podróże z historią; 
odc. 43; cykl dokum.

13:35 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. – Modzele - 
odsłona druga

14:05 Sensacje XX wieku – 
Rok 1941; odc. 3; cykl 
dokumentalny

14:40 Sensacje XX wieku – 
Nieznana wojna; cykl 
dokumentalny

15:15 Przewodnik 
Historyczny Bogusława 
Wołoszańskiego – Bóg 
wojny; odc. 5; cykl dok.

15:45 Grecka odyseja 
Joanny Lumley; odc. 4/4; 
Wielka Brytania (2011)

16:45 Historia Polski – 
Wycieczka; film dokum.; 
Polska (2007)

17:50 Czas honoru; odc. 56; 
serial TVP

18:50 Goniec historyczny 
IPN; odc. 9; magazyn

19:10 „Sensacje XX wieku” 
– Strażnicy skarbów; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

20:05 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; mag.

20:35 Genialne wynalazki; 
odc. 3/4; film dokum.; 
Wielka Brytania (2013)

21:40 Poldark – Wichry losu; 
odc. 5; serial; Wielka 
Brytania (2015)

22:50 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia mieszkanki 
komunałki w Kijowie; 
reportaż

23:30 Ośmiornica; odc. 4/12; 
serial; Włochy (1984)

00:25 Rzeczpospolita 
partyzancka – Nigdy nie 
wrócisz do domu...; film 
dokumentalny

01:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (79) - 
Poganiacz słoni; cykl rep.

02:15 Poldark – Wichry losu; 
odc. 5; serial; Wielka 
Brytania (2015)

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

7:00 Sportowe podsumowanie 
roku 2017: Biatlon; 
magazyn sportowy

7:40 Sportowe podsumowanie 
roku 2017: Tenis; magazyn 
sportowy

8:10 Piłka nożna; Mistrzostwa 
Europy do lat 21 w Polsce; 
finał: Niemcy - Hiszpania

10:10 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
The World Games

10:40 25 lat Polsatu - Gala z 
Teatru Wielkiego

11:20 25 lat Telewizji Polsat: 
Wywiad z Łukaszem 
Kubotem

12:20 Łyżwiarstwo figurowe
13:20 Siatkówka mężczyzn; 

ME: Polska - Słowenia
15:30 Tenis; Turniej 

Wimbledon; półfinał debla 
mężczyzn: Henri Kontinen/
John Peers - Łukasz Kubot/
Marcelo Melo

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Espadon Szczecin 
- Asseco Resovia Rzeszów

20:30 Boks; 1986 r.; waga 
ciężka: Mike Tyson - Steve 
Zouski

21:30 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Piłkarska reprezentacja 
Polski

22:30 Boks; 1967 r.; waga 
ciężka: Muhammad Ali - 
Zora Folley

23:10 Tenis; Turniej 
Wimbledon; finał mężczyzn: 
Roger Federer - Marin Cilic

1:20 Sportowe podsumowanie 
roku 2017: Tenis

2:00 Sportowe podsumowanie 
roku 2017: Boks

2:30 Sportowe podsumowanie 
roku 2017: Piłkarska 
reprezentacja Polski; 
magazyn sportowy

POLSAT SPORT



PROGRAM TV – SOBOTA 30 GRUDNIA 2017 r.

04:45 Galeria; odc. 97; serial 
obyczajowy TVP

05:05 Klan; odc. 3230; 
telenowela TVP

05:35 Jaka to melodia?; 
odc. 3707; teleturniej muz.

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

297; magazyn
07:30 Rok w ogrodzie
07:50 Rok w ogrodzie extra; 

magazyn
08:15 Gwiazdka pod psem; 

film obyczajowy; USA 
(2015); reż.:Terry Ingram; 
wyk.:Teri Polo, Martin 
Cummins, Jordyn Olson

09:55 Talianka; odc. 7/8; 
serial; Ukraina, Rosja 
(2014)

10:55 Talianka; odc. 8/8; 
serial; Ukraina, Rosja 
(2014)

12:00 Studio Raban
12:30 Fascynujący świat – 

Leonardo, człowiek, który 
ocalił naukę; Włochy 
(2017); reż.:Mark Daniels

13:35 Okrasa łamie przepisy 
– Indyk na polskim stole; 
magazyn kulinarny

14:15 Dama w czarnym 
welonie; odc. 5/12; serial 
kostiumowy; Włochy 
(2014)

15:20 Halo, tu Pjongczang; 
odc. 7; reportaż

15:35 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata: Turniej 
Czterech Skoczni - 
Oberstdorf (studio)

16:30 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata: Turniej 
Czterech Skoczni - 
Oberstdorf 

17:35 Teleexpress (w 
przerwie)

18:55 Jaka to melodia?; 
odc. 3708; teleturniej muz.

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

Walk. Sięgając chmur; 
film fabularny; USA 
(2015)

22:25 Igrzyska śmierci; film 
akcji; USA (2012)

00:55 Film fabularny
03:00 Dama w czarnym 

welonie; odc. 5/12; serial 
kostiumowy; Włochy 
(2014)

06:00 Wielka rafa koralowa; 
odc. 3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

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

08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Lajk!
11:10 Ostoja; odc. 179; 

magazyn przyrodniczy
11:40 Ukryte skarby – 

Tajemnice sylwestrowej 
nocy; cykl reportaży

12:15 Barwy szczęścia; odc. 
1767; serial obyczajowy 
TVP

12:45 Barwy szczęścia; odc. 
1768; serial obyczajowy 
TVP

13:15 Barwy szczęścia; odc. 
1769; serial obyczajowy 
TVP

14:00 Familiada; odc. 2422; 
teleturniej

14:40 Koło fortuny; odc. 99 
ed. 3; teleturniej

15:25 Rodzinka.pl; odc. 210 
„Współczesne dziewczyny 
są mega dziwne” sezon 
11; serial komediowy TVP

15:55 Kopciuszek w świecie 
mody; komedia 
romantyczna; USA (2015); 
reż.:Sean Garrity; 
wyk.:Portia Doubleday, 
Marc - Andre Grondin, 
Chris Noth, Lauren Holly

17:45 Słowo na niedzielę – 
Gwiazdka z nieba

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:50 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 163
19:05 Postaw na milion; 

odc. 163; teleturniej
20:05 XXII Festiwal 

Kabaretu w Koszalinie 
2016 – Park Rozrywki (1); 
program rozrywkowy

21:00 XXII Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2016 – Park Rozrywki (2); 
program rozrywkowy

22:00 Medicus; dramat 
historyczny; Niemcy 
(2013)

00:45 Uniewinniony; dramat; 
Kanada, Niemcy, USA 
(2014)

02:30 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata - 
Lenzerheide - Tour de Ski 
sprint tech. dow. 

03:20 Ogniem i mieczem; 
dramat historyczny; 
Polska (1999); reż.:Jerzy 
Hoffman; wyk.:Michał 
Żebrowski, Izabella 
Scorupco, Aleksandr 
Domogarov, Krzysztof 
Kowalewski, Bohdan 
Stupka, Andrzej Seweryn, 
Zbigniew Zamachowski, 
Wiktor Zborowski, 
Wojciech Malajkat, Ewa 
Wiśniewska

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 My3 (15); program dla 
dzieci

8:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (24); serial 
animowany

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (36); serial 
animowany

9:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (37); serial 
animowany

9:45 Przygody Kota w 
Butach (31); serial 
animowany. Rudowłosy 
wojownik i miłośnik mleka 
odwiedza San Lorenzo. 
Wraz z przybyciem 
nieustraszonego kocura 
życie mieszkańców miasta 
zmienia się diametralnie…

10:15 Ewa gotuje (284); 
magazyn kulinarny. 
Prowadząca poda krem 
porowo-ziemniaczany z 
nietypowym dodatkiem - 
wędzonym łososiem. 
Ryba ta jako danie główne 
znajdzie się też w cieście...

10:50 Anioły i kowbojki: 
Lato Dakoty; film 
familijny, USA 2014. 
Dakota Rose, wnuczka 
legendarnego woltyżera, 
dowiaduje, że została 
adoptowana. Jedzie na 
ranczo dziadka, gdzie 
zajmuje się końmi…

12:50 Słyszeliście o 
Morganach?; komedia 
romantyczna, USA 2009

15:00 Foto Models Poland 
2017; program 
rozrywkowy

16:00 Odlotowe Manewry 
Kabaretowe; program 
rozrywkowy

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

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

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

Kiepskich (322); serial 
komediowy

20:05 Wall-E; film 
animowany, USA 2008

22:15 A więc wojna; 
komedia romantyczna, 
USA 2012

0:20 Prześladowca 3; thriller, 
USA 2014. 
Psychopatyczny kierowca 
ciężarówki, Rusty Nail, 
obiera za cel swych łowów 
uczestników ulicznych 
wyścigów, którzy zdążają 
na Road Rally 1000.

2:40 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:15 Uwaga! (5176) - 
program.  

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

2 Imbir
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1037) - magazyn;
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

15 (662) - serial 
obyczajowy;

12:00 Mali Giganci 3 (8) - 
program 

14:25 Azja Express 2 (5/13) - 
program. Sześć par 
wylądowało w Indiach. W 
dzisiejszym odcinku będą 
walczyć o immunitet, 
gwarantujący kwalifikację 
do 7 etapu zmagań…

16:10 Toy Story II - komedia, 
USA 1999. Nadchodzi lato 
i Chudy nie może się 
doczekać, kiedy Andy 
zabierze go na obóz 
kowbojski. Pech chce, że 
Chudy „łamie rękę” i 
zostaje w domu. Ku 
swemu przerażeniu słyszy, 
jak matka Andy’ego mówi, 
że zabawki nie są 
wieczne... 

17:55 Kulinarne wyzwania 
Davida Gaboriaud (5/9) - 
program

18:00 Kuchenne rewolucje 
14 (12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:00 Fakty (7304)
19:25 Sport (7287)
19:35 Pogoda (7284)
19:40 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(47/48) - informacje;

19:45 Uwaga! (5177) - 
program.  

20:00 Ostatnia piosenka - 
film obyczajowy, USA 
2010

22:20 Jak przeżyć święta - 
komedia, USA 2004. 
Milioner Drew Latham 
(Ben Affleck) nie ma 
rodziny ani żadnych na 
tyle bliskich przyjaciół, by 
spędzić z nimi święta 
Bożego Narodzenia. W 
związku z tym co roku 
unika świąt jak może. Tym 
razem jednak, za sprawą 
rady psychiatry, wyrusza 
do domu, w którym 
dorastał. Ku jego 
zaskoczeniu wygląda on 
zupełnie inaczej niż dwie 
dekady temu…

00:25 Battleship: Bitwa o 
Ziemię - film przygodowy, 
USA 2012

03:05 Uwaga! (5177) - 
program.  

03:25 Moc Magii (353/355) - 
program

04:45 Nic straconego 

06:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 16

06:30 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 17

07:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:50 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, Polska 2016; 
odc. 1

08:45 Tajemnice medyczne; 
serial akcji, odc. 2

09:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 27

10:45 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 28

11:35 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 29

12:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 30

13:15 Najpiękniejsze baśnie: 
Piękna i Książę; familijny, 
Niemcy 2014

14:20 Kull zdobywca; 
przygodowy, USA 1997. 
Barbarzyński wojownik, 
Kull, zabija króla Valusy. 
Gdy zajmuje jego miejsce, 
mierzy się ze spiskowcem 
chcącym również zasiąść 
na tronie oraz z kobietą 
demonem, która porwała 
ukochaną bohatera.

16:10 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. 
Ochódzki podejrzewa 
żonę, Irenę…

18:20 Taxi 2; akcja, Francja 
2000. Japoński minister 
obrony kraju odwiedza 
Francję. Celem wizyty jest 
zdobycie informacji na 
temat francuskich metod 
walki z terrorystami…

20:00 Underworld; akcja, 
Niemcy, Wielka Brytania, 
Węgry, USA 2003

22:05 Ja, Frankenstein; 
akcja, Australia, USA 2013

23:35 Wrota do piekieł; 
horror, USA 2009

01:25 Ale numer!; Polska
02:05 Allo Allo!; serial 

fabularny, Wielka Brytania 
1989

02:40 Allo Allo!; serial
03:05 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
03:50 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:15 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:45 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011
05:10 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 11

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

05:40 Bulionerzy; odc. 12/75 
- Laska; serial komediowy 
TVP

06:10 Bulionerzy; odc. 13/75 
- Grupa; serial komediowy 
TVP

06:45 Niespotykanie 
spokojny człowiek; film 
TVP; Polska (1975)

07:45 Na sygnale; odc. 166 
„Miłosne gniazdko”; serial 
fabularyzowany TVP

08:15 Na sygnale; odc. 167 
„Miejsce na ziemi”; serial 
fabularyzowany TVP

08:45 O mnie się nie martw; 
odc. 4; serial TVP

09:45 Ranczo; odc. 113 - 
Konie trojańskie; serial 
obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; odc. 114 - 
Zamrożony kapitał; serial 
obyczajowy TVP

11:40 Rodzinka.pl; odc. 185 
„Wszędzie dobrze, ale w 
domu najlepiej” sezon 9; 
serial komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; odc. 186 
„Rachunki trzeba płacić” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

12:45 Rodzinka.pl; odc. 187 
„Zero tolerancji” sezon 9; 
serial komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
92 - Małolata; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ranczo; odc. 115 - 
Brzytwa dla tonącego; 
serial obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; odc. 116 - 
Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 117 - 
Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Ogniem i mieczem; 
odc. 3/4; serial TVP

18:15 Komisarz Alex; odc. 
107 - Wiadomość od 
morderczyni; serial 
kryminalny TVP

19:15 Ojciec Mateusz; odc. 
230 - Randka; serial 
kryminalny TVP

20:15 Ojciec Mateusz; odc. 
93 - Wróżby; serial 
kryminalny TVP

21:05 Ojciec Mateusz; odc. 
94 - Przytułek; serial 
kryminalny TVP

21:55 Ranczo; odc. 118 - Kto 
tu rządzi; serial 
obyczajowy TVP

22:55 Ranczo; odc. 119 - 
Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

23:50 Wyjazd integracyjny; 
komedia; Polska (2011)

01:30 Sztuka kochania; 
komedia; Polska (1989)

03:20 Mrok; odc. 2/8; serial 
kryminalny TVP

04:15 Pod wspólnym 
niebem; odc. 2 Buenas 
noches; serial komediowy 
TVP

04:50 Bulionerzy; odc. 12/75 
- Laska; serial komediowy 
TVP

05:50 Kochamy polskie 
komedie - odc.32; 
teleturniej

06:25 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM - Bajki 
dla potłuczonych - inaczej

07:20 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 13 Zabrze; 
magazyn

07:50 Smaczne Go! (11); 
magazyn kulinarny

08:50 Koło fortuny; odc. 19 
ed. 3; teleturniej

09:25 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka - Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2017 
(3); reportaż

09:50 Życie to Kabaret – 
Humor Wiesława 
Michnikowskiego

10:55 Kierunek Kabaret – 
Najlepszy przyjaciel 
człowieka; /22/

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

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Smaki Czesława 
Miłosza

12:55 Podróże z historią; 
odc. 24 W świecie 
Łemków; cykl dokum.

13:35 Kochamy polskie 
komedie - odc.32; 
teleturniej

14:15 Postaw na milion; 
odc. 148; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki;; /79/ - „Lato” - 
Formacja Nieżywych 
Schabuff

15:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (1) - Lekarz cz. 1

16:25 Rolnik szuka żony; 
odc. 11; reality show

17:20 Magiczny świat Luca; 
/34/; Francja (2016)

17:50 Krótka histeria czasu; 
komedia

19:25 Kabaretowe Hity - 
Kabaret Ani Mru Mru

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

20:55 Bake off - Ale przepis 
(4)

21:15 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy (2); 
program rozrywkowy

22:30 Kierunek Kabaret – 
Ślub; /36/

23:30 Paranienormalni 
Tonight (9) Piotr Gruszka; 
program rozrywkowy

00:25 Koło fortuny; odc. 18 
ed. 3; teleturniej

01:05 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowy Klub 
Dwójki na wakacjach - 
Szczecin 2012

04:15 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM - Bajki 
dla potłuczonych - inaczej; 
program rozrywkowy

05:40 Ukryta prawda (111) - 
program obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Dwóch i pół (22/23) - 

serial, USA
09:25 Dwóch i pół (23) - 

serial, USA
10:00 Druga szansa 3 

(11/13) - serial
11:00 Druga szansa 3 

(12/13) - serial
12:00 Druga szansa 3 (13) - 

serial
13:00 Brzydula (207) - serial 

obyczajowy
13:35 Brzydula (208) - serial 

obyczajowy
14:10 Brzydula (209) - serial 

obyczajowy
14:45 W krzywym 

zwierciadle: Witaj Święty 
Mikołaju! - komedia, USA 
1989. Clark W. Griswold, 
junior i jego klan szykują 
się do świąt. Clark sam na 
siebie wziął 
odpowiedzialność za jego 
przygotowanie. Sam 
przywiezie drzewko, sam 
dopilnuje wszystkiego, tej 
gwiazdki nie zapomni nikt 
z jego najbliższych. 
Niestety od początku 
prześladuje go pech…

16:50 Ekspres polarny - film 
przygodowy, USA 2004. 
Późnym wieczorem w 
wigilię Bożego Narodzenia 
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…

19:00 Moje wielkie greckie 
wesele - komedia, USA/
Kanada 2002. Grecka 
rodzina Portokalos 
mieszka w USA. Wszyscy 
jej członkowie martwią się 
o Toulę, która w wieku 30 
lat wciąż pozostaje 
niezamężna…

21:00 Diana - film 
obyczajowy, Wielka 
Brytania/Francja/Belgia/
Szwecja 2013

23:25 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…

01:35 Moc Magii (353/355) - 
program

03:50 Druga strona medalu 
2 (7) - talk show – Izabela 
Małysz

04:20 Druga strona medalu 
3 (1/8) - talk show – 
Mariola Gołota

04:50 Druga strona medalu 
3 (2/8) - talk show – Maja 
Włoszczowska

05:25 Wiem, co jem na 
diecie (12) - program 
lifestylowy

05:55 Byłem córką Cher - 
dokument 

07:00 Oddział dla grubasów 
(6/10) - program 
obyczajowy 

07:30 Wiem, co kupuję 
(1/12) - program 
lifestylowy

08:00 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (4/12) - 
program lifestylowy 

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

09:30 Dorota was urządzi 5 
(9/12) - program 

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

(10/12) - program 
rozrywkowy 

12:15 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (4/10) - 
program rozrywkowy 

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu

13:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (7/10) - reality 
show 

14:30 W czym do ślubu? 2 
(4/10) - reality show 

15:00 Afera fryzjera 5 
(10/12) - program 
rozrywkowy 

15:45 W roli głównej - 
Natalia Kukulska (8) - talk 
show 

16:15 Pani Gadżet 13 (9/12) 
- magazyn 

16:45 Dorota was urządzi 5 
(10/12) - program 

17:30 W dobrym stylu 2 
(10/12) - program 
lifestylowy

18:15 Kobieta na krańcu 
świata 9 (7/9) - program 

18:45 program rozrywkowy
19:15 Apetyt na miłość
20:15 Mistrzowskie cięcie 

(8) - program rozrywkowy 
21:15 W cieniu Świetlistego 

Szlaku - dokument 
22:30 #Sława 
23:00 Bajeczne życie 

milionerów 2 (6/10) - 
program rozrywkowy 

23:30 Kafejka szczerych 
wyznań 

00:30 W dobrym stylu 2 
(10/12) - program 
lifestylowy

01:10 Mistrzowie podrywu 
(8) - program rozrywkowy 

01:50 Seksedukacja - 
dokument 

02:40 W roli głównej - 
Shazza (8/9) - talk show 

03:05 W roli głównej - 
Agnieszka Chylińska 
(3/17) - talk show 

03:30 Wiem, co jem 5 
(8/10) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 5 
(2/10) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 
(9/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(14/16) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (26): New Jersey 
Devils - Buffalo Sabres

09:50 Halo, tu Pjongczang; 
odc. 6; reportaż

10:05 Piłka ręczna mężczyzn - 
Turniej w Gdańsku - FINAŁ

11:55 Wielkie walki 
bokserskie

12:55 Strongman - LM; odc. 6 
(odc. 6); relacja; Wielka 
Brytania (2017)

14:00 Tenis ziemny - Turniej 
Mubadala World Tennis 
Championships, Abu Dhabi 
- mecz o 3 miejsce

16:00 Tenis ziemny - Turniej 
Mubadala World Tennis 
Championships, Abu Dhabi 
- Finał

18:00 Viva Espana; reportaż
18:35 Ronaldo, Puskas, 

Jaszyn, Rossi - największe 
legendy mundiali

19:10 Barca Tv
20:30 Barca TV
22:00 Sportowa Sobota
22:30 Darts - Mistrzostwa 

Świata dz. 14
00:10 Arena e-sport - magazyn
01:05 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18

07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda 
07:30 Włączeni i Aktywni 10; 

cykl reportaży
07:50 Mój pies i inne 

zwierzaki; magazyn
08:05 Astronarium (12); mag.
08:30 Sekrety mnichów – 

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

odc. 2; magazyn
09:10 Pogoda 
09:15 Podkarpackie Smaki 7 – 

Gościniec Dębowa 
Gazdówka; felieton

09:30 Rączka gotuje
10:01 Studio 3; progr. rozrywk.
11:15 Jak to działa; odc. 109 

Papier; magazyn
11:45 Polska z Miodkiem (43); 

felieton
11:55 Sekrety Stomatologii; 

odc. 16; magazyn
12:15 Ginące zawody; odc. 43 

Igła, nitka i kawałek 
materiału; reportaż

12:35 Posmakuj Opolskiego; 
odc. 10

12:50 Pogoda 
12:55 Kubiak i jego orkiestra; 

film dokum.; Francja (2011)
13:55 Nożem i widelcem
14:20 Telenowyny; magazyn
14:50 Muzykochanie; reportaż
15:05 Regiony z Historią – 

Żyrardów; cz. 2; cykl dok.
15:25 Sekrety mnichów – 

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

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

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Magazyn kulturalny
19:40 Studio 3; pr. rozrywkowy
20:55 POGODA
21:00 Relacje; mag. ekonom.
21:20 Zgadnij! Napisz! 

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

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:30 Pola Negri. Życie 

Gwiazdy; film dokum.; USA 
(2017)

23:35 Sekrety mnichów – 
Samodzielność; rozmowa

23:55 Kubiak i jego orkiestra; 
film dokum.; Francja (2011)

01:00 Rączka gotuje
01:30 Muzykochanie; reportaż
01:50 Telenowyny; magazyn
02:20 Ginące zawody; odc. 43 

Igła, nitka i kawałek 
materiału; reportaż

02:35 Regiony z Historią – 
Żyrardów; cz. 2; cykl dok.

03:00 Astronarium (12); 
magazyn

03:35 Kubiak i jego orkiestra; 
film dokum.; Francja (2011)

04:30 Podkarpackie smaki 21; 
felieton

04:45 Włączeni i Aktywni 10; 
cykl reportaży

05:05 Dziennik Regionów
05:30 Muzykochanie; reportaż
05:50 Rok w ogrodzie
06:15 Posmakuj Opolskiego; 

odc. 10
06:30 Jak to działa; odc. 109 

Papier; magazyn

06:50 Był taki dzień – 30 
grudnia; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Radżastan.; odc. 
29/30; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:00 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 18 Zamek 
Moszna; magazyn

08:30 Dziedzictwo regionów 
– Belsk Duży; cykl 
reportaży

09:10 W pustyni i w puszczy; 
odc. 3 - Ucieczka; serial 
przygodowy TVP

10:10 Okrasa łamie przepisy 
– Zimą nad morzem; 
magazyn kulinarny

10:45 Ziemia – Podwodny 
świat – Ziemia. 
Podwodny świat cz. 5. 
Kryształowa Zatoka i SS 
Thistlegorm; cykl 
dokumentalny

11:40 Pompeje. Piwnica 
szkieletów; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); reż.:Paul 
Elston

12:45 Najwspanialsi w 
królestwie zwierząt - 
Najwspanialsi w królestwie 
zwierząt. Roślinożercy; 
serial dokumentalny; 
Francja (2015)

13:45 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia 
przedsiębiorcy na 
Ukrainie

14:25 Wielka Gra; odc. 681 
(47); teleturniej

15:45 Spór o historię – 
Władcy polscy: Stefan 
Batory; debata

16:30 Sekretne życie gwiazd 
PRL-u: Elżbieta 
Czyżewska; cykl 
dokumentalny

17:20 Najdłuższa szychta
18:00 Jan Serce; odc. 8/10 - 

Matylda; serial TVP
19:10 Nieznana historia 

Wielkiej Armady; odc. 
3/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

20:15 Fotograf; dramat; 
Polska (2014); 
reż.:Waldemar Krzystek; 
wyk.:Tatiana Arntgolts, 
Aleksandr Baluev, Agata 
Buzek, Sonia Bohosiewicz, 
Tomasz Kot, Adam 
Woronowicz

22:15 Genialne wynalazki; 
odc. 3/4; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

23:15 Piwna historia; film 
dokumentalny

23:50 Czas siewu i czas 
żniw; odc. 2/4; film 
obyczajowy; Francja 
(2001)

00:50 Hakerzy Solidarności; 
film dokumentalny; Polska 
(2016)

01:55 Ułańska ballada; odc. 
4/4; serial; Rosja (2012)

7:00 Łyżwiarstwo figurowe
8:00 Sportowe podsumowanie 

roku 2017: Biatlon; 
magazyn sportowy

9:00 Sportowe podsumowanie 
roku 2017: Tenis

9:10 Sportowe podsumowanie 
roku 2017: The World 
Games; magazyn sportowy

9:50 Łyżwiarstwo figurowe
11:00 25 lat Telewizji Polsat: 

Wywiad z Łukaszem 
Kubotem; magazyn 
publicystyczny. 35-letni 
tenisista z Bolesławca w 
parze z Brazylijczykiem 
Marcelo Melo wygrał 
Wimbledon w grze 
podwójnej. Sukces w 
londyńskim turnieju jest...

12:00 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Siatkówka; magazyn 
sportowy

12:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Espadon Szczecin 
- Asseco Resovia Rzeszów

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - PGE Skra 
Bełchatów

18:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: ONICO Warszawa 
- Cerrad Czarni Radom

20:30 Koszykówka mężczyzn; 
Polska Liga Koszykówki: 
TBV Start Lublin - MKS 
Dąbrowa Górnicza

22:30 Boks
23:00 Sporty walki; KSW 39: 

Colosseum; Mamed 
Khalidov - Borys Mańkowski

2:00 Boks; Gala POLSAT 
Boxing Night 7 w Gdańsku; 
waga ciężka: Tomasz 
Adamek - Solomon 
Haumono

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

POLSAT SPORT
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05:10 Galeria; odc. 98; serial 
obyczajowy TVP

05:35 Klan; odc. 3231; 
telenowela TVP

05:55 Klan; odc. 3232; 
telenowela TVP

06:30 Słownik polsko@
polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (371)

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

08:00 Tydzień
08:40 Ziarno – Dom na 

skale; magazyn
09:10 Weterynarze z 

sercem; /30/
09:40 Długie łodzie 

Wikingów; film 
przygodowy; Wielka 
Brytania, JUGOSŁAWIA 
(1963)

11:55 Między ziemią a 
niebem; magazyn

12:00 Anioł Pański; Watykan 
(2017)

12:15 Między ziemią a 
niebem; magazyn

12:55 BBC w Jedynce –  
Życie w powietrzu. 
Wbrew grawitacji; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015); 
reż.:James Brickell

13:55 Nie wierzcie 
bliźniaczkom; komedia; 
USA (1997); reż.:Nancy 
Meyers, Charles Shyer; 
wyk.:Dennis Quaid, John 
Goodman, Jim Broadbent

16:05 Sportowe 
podsumowanie roku

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. 3709; teleturniej muz.

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Wszystkie drogi 

prowadzą do Rzymu; 
komedia; USA (2015)

21:55 Step up – Taniec 
zmysłów; film 
obyczajowy; USA (2006)

23:45 Zakopane - łączenie
00:30 De – Lovely – życie 

jak piosenka; film 
obyczajowy; Wielka 
Brytania, USA (2004)

02:40 The Walk. Sięgając 
chmur; film fabularny; 
USA (2015)

06:20 Słowo na niedzielę – 
Gwiazdka z nieba

06:35 Rodzinka.pl; odc. 144 
„Rodzicem być!” sezon 6; 
serial komediowy TVP

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

08:00 Pytanie na śniadanie 
11:40 Gwiazdy w południe – 

Pół żartem, pół serio; 
komedia; USA (1959); 
reż.:Billy Wilder; 
wyk.:Tony Curtis, Jack 
Lemmon, Marylin Monroe, 
Edward G. Robinson, Billy 
Gray

14:00 Familiada; odc. 2423; 
teleturniej

14:40 Koło fortuny; odc. 100 
ed. 3; teleturniej

15:35 Mumia powraca; film 
przygodowy; USA (2001)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:50 Program rozrywkowy 

(KABARET)
20:00 Sylwester Marzeń z 

Dwójką – Zakopane 2017; 
reportaż

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:40 My3 (16); program dla 
dzieci

 8:10 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (25); serial 
animowany

8:40 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (26); serial 
animowany

9:05 Przygoda w Paryżu; film 
animowany, Francja 2011

11:00 Super Tata; komedia, 
USA 1999

13:00 Wall-E; film 
animowany, USA 2008

15:10 Życie Pi; dramat 
przygodowy, Tajwan/
Wielka Brytania/USA 
2012. Nastolatek z Indii 
poszukuje swojej 
duchowej drogi. 
Dramatyczna morska 
podróż zmienia jego życie.

17:50 Nasz nowy dom (86); 
reality show. W Żukowie 
mieszka pięcioosobowa 
rodzina Hermannów. Pani 
Joanna i pan Rafał mieli 
trudne dzieciństwo, 
dlatego ogromnie im 
zależy, by ich...

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

Kiepskich (50); serial 
komediowy. Perypetie 
mieszkańców pewnej 
kamienicy. Głową rodziny 
jest Ferdynand, 
bezrobotny. Jego żona 
Halina z pensji pielęgniarki 
utrzymuje cały dom.

20:00 Sylwestrowa Moc 
Przebojów 2017; koncert. 
Na multimedialnej scenie 
pod katowickim Spodkiem 
pojawi się europejski król 
muzyki tanecznej Alvaro 
Soler. Swoje największe 
hity zagrają również 
Vengaboys...

1:00 Roztańczony PGE 
Narodowy na bis; koncert. 
Gwiazdy europejskiej oraz 
polskiej muzyki disco 
spotkają się na na scenie 
stadionu narodowego w 
Warszawie.Wśród gwiazd 
są Alphaville, Boney M....

3:00 Polsat SuperHit 
Festiwal 2015: Beata i 
Bajm Jakich Nie Znacie; 
koncert. Na scenie wystąpi 
Bajm. Popularny zespół 
zagra m.in. „Ja”, „Jezioro 
szczęścia” i „Lola Lola”…

4:00 Polsat SuperHit 
Festiwal 2016: Lady Pank 
- „Tacy sami od 35 lat”; 
koncert. Lady Pank, jeden 
z najważniejszych polskich 
zespołów rockowych lat 
80., podsumowuje 35 lat 
swojej działalności 
scenicznej

05:30 Uwaga! (5177) - 
program.  

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

ogrodzie (10/40) - 
magazyn ogrodniczy

08:30 Dzień Dobry TVN 
(1038) - magazyn;

11:00 Remont razem - 
program

11:55 Co za tydzień (831) - 
magazyn; Olivier Janiak w 
kolejnym sezonie 
lubianego i docenianego 
przez widzów przewodnika 
po najciekawszych 
wydarzeniach z rodzimego 
show-biznesu! 

12:35 Drzewo marzeń (2/9) - 
program. Mateusz Gessler 
odwiedza Górę Kalwarię. 
To tu postara się spełnić 
marzenia, które zrobiły na 
nim największe wrażenie. 
A dzieci mają ich całe 
mnóstwo…

13:35 Program rozrywkowy
14:35 Jak przeżyć święta - 

komedia, USA 2004. 
Milioner Drew Latham 
(Ben Affleck) nie ma 
rodziny ani żadnych na 
tyle bliskich przyjaciół, by 
spędzić z nimi święta 
Bożego Narodzenia. W 
związku z tym co roku 
unika świąt jak może…

16:30 Kraina jutra - film 
przygodowy, USA/Francja/
Hiszpania/Wielka Brytania 
2015

19:00 Fakty (7305)
19:25 Sport (7288)
19:35 Pogoda (7285)
19:40 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(48) - informacje;

19:45 Sylwester 2017 - 
program, live 

01:00 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…

03:00 Nic straconego

06:00 Niesamowite! - wersja 
długa; factual, Polska 
2014; odc. 5

07:00 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1986

07:45 Allo Allo!; serial 
08:30 Allo Allo!; serial
09:20 Allo Allo!; serial
10:20 Doktor Proktor i 

wanna czasu; familijny, 
Norwegia 2015. Doktor 
Proctor utknął w czasie po 
desperackiej próbie 
powstrzymania ślubu 
ukochanej Juliette i 
upiornego Claude’a…

12:05 Na psa urok; familijny, 
USA 2006. Dave jest 
wiecznie zapracowanym 
prawnikiem. Nigdy nie ma 
czasu i coraz mniej uwagi 
poświęca swojej żonie i 
dzieciom…

13:50 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Jorinde i 
Joringel; familijny, 
Niemcy 2011

14:55 Ace Ventura: Zew 
natury; komedia, USA 
1995. Tym razem, 
miłośnik zwierząt, 
przeżywa załamanie 
nerwowe, po tym jak nie 
udało mu się uratować 
szopa…

16:40 XIX Mazurska Noc 
Kabaretowa; Polska 2017; 
odc. 1-4

20:00 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. 
Kiedy nie widzi 
rozwiązania tej sytuacji, 
udaje się do Jimmy’ego 
Callahana, właściciela i 
prezesa Best Man, Inc. - 
agencji wynajmującej 
odpowiednich drużbów 
facetom w potrzebie…

21:50 Aniołki Charliego; 
akcja, USA 2000. Są 
piękne, błyskotliwe i 
zawsze gotowe, aby 
pracować dla Charliego…

23:35 Aniołki Charliego: 
Zawrotna szybkość; akcja, 
USA 2003

01:40 Ale numer!; Polska
02:05 Allo Allo!; serial 

fabularny, Wielka Brytania 
1991

02:45 Allo Allo!; serial
03:15 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
03:55 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:15 Na jedwabnym szlaku
04:40 Na jedwabnym szlaku
05:10 Menu na miarę; serial 

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

fabularny, Polska 2011

05:35 Bulionerzy; odc. 13/75 
- Grupa; serial komediowy 
TVP

06:10 Bulionerzy; odc. 14/75 
- Tygrys; serial 
komediowy TVP

06:40 Ogniem i mieczem; 
odc. 2/4; serial TVP

07:45 Ogniem i mieczem; 
odc. 3/4; serial TVP

08:50 O mnie się nie martw; 
odc. 5; serial TVP

09:45 Ranczo; odc. 116 - 
Grzechy miłości; serial 
obyczajowy TVP

10:45 Ranczo; odc. 117 - 
Złoty róg; serial 
obyczajowy TVP

11:45 Rodzinka.pl; odc. 188 
„Na dwa fronty” sezon 9; 
serial komediowy TVP

12:15 Rodzinka.pl; odc. 189 
„Domowe zapętlenie” 
sezon 9; serial komediowy 
TVP

12:50 Rodzinka.pl; odc. 190 
„Aukcja marzeń” sezon 9; 
serial komediowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
94 - Przytułek; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ranczo; odc. 118 - Kto 
tu rządzi; serial 
obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; odc. 119 - 
Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 120 - 
Próba ognia; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Życie na gorąco; odc. 
2/9 - Saloniki; serial 
sensacyjny TVP

18:45 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 2/12; serial 
komediowy TVP

19:40 Alternatywy 4; odc. 
1/9 - Przydział; serial 
komediowy TVP; Polska 
(1982); reż.:Stanisław 
Bareja; wyk.:Roman 
Wilhelmi, Gustaw 
Lutkiewicz, Wojciech 
Pokora, Bronisław Pawlik, 
Kazimierz Kaczor, Bożena 
Dykiel, Bolesław Płotnicki, 
Jerzy Kryszak, Zdzisław 
Rychter, Ryszard Pietruski

20:50 Alternatywy 4; odc. 
2/9 - Przeprowadzka; 
serial komediowy TVP

22:00 Alternatywy 4; odc. 
3/9 - Pierwsza noc; serial 
komediowy TVP

23:05 Alternatywy 4; odc. 
4/9 - Profesjonaliści; serial 
komediowy TVP

00:15 Alternatywy 4; odc. 
5/9 - Dwudziesty stopień 
zasilania; serial 
komediowy TVP

01:25 Alternatywy 4; odc. 
6/9; serial komediowy TVP

02:35 Alternatywy 4; odc. 
7/9; serial komediowy TVP

03:45 Alternatywy 4; odc. 
8/9; serial komediowy TVP

04:55 Alternatywy 4; odc. 
9/9; serial komediowy TVP

06:30 Rozrywka Retro – 
ŚPIEW BALET PIOSENKA 
czyli główne zasady 
dobrego programu 
artystycznego

07:10 KabareTOP Story - 
„Sęk” - kabaret Dudek

07:35 Koło fortuny; odc. 20 
ed. 3; teleturniej

08:10 Hity kabaretu (5) - 
Kakao i inne hity Kabaretu 
Smile; program 
rozrywkowy

09:10 Życie to Kabaret – 
Hity kabaretu (6) - Kakao 
i inne hity Kabaretu Smile; 
program rozrywkowy

10:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /58/ - „Już nie 
ma dzikich plaż” - Irena 
Santor

10:20 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Irena Santor 
- wydanie specjalne; 
reportaż

11:25 Sylwester z 
Tygodnikiem Moralnego 
Niepokoju

12:25 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Urszula 
Sipińska - wydanie 
specjalne; reportaż

13:25 KabareTOP Story – 
„Song porzuconej” - 
kabaret Hrabi

13:45 N jak Neo - Nówka i 
Przyjaciele: Kabaret 
Moralnego Niepokoju i Ani 
Mru Mru; /1/; program 
rozrywkowy

14:45 N jak Neo - Nówka i 
Przyjaciele: Kabaret 
Moralnego Niepokoju i Ani 
Mru Mru; /2/; program 
rozrywkowy

15:35 Olga Lipińska 
zaprasza (30); talk-show

16:25 Rolnik szuka żony; 
seria IV; odc. 12; reality 
show

17:25 Spotkanie z Balladą – 
Karnawał w Kopydłowie 
„Samba” (1)

18:25 Spotkanie z Balladą – 
Karnawał w Kopydłowie    
„Niespodzianka” (2)

19:30 Kierunek Kabaret – 
Nowy Rok, nowi my!; /19/

20:35 Kabaret POTEM – 
Wygrzebane z popiołów; 
/3/; program rozrywkowy

21:40 Co nam w duszy gra – 
Sylwester; program 
rozrywkowy

00:05 Olga Lipińska 
zaprasza (30); talk-show

00:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /94/ - „Powiedz” 
- Ich Troje

00:55 A wszystko to... Bo 
ciebie kocham – ICH 
TROJE; koncert

02:00 Sylwester Marzeń z 
Dwójką – Zakopane 2017; 
reportaż

05:30 Ukryta prawda (112) - 
program obyczajowy

06:35 Mango - Telezakupy
08:40 Dwóch i pół (1/22) - 

serial, USA
09:15 Dwóch i pół (2/22) - 

serial, USA
09:50 Dwóch i pół (3/22) - 

serial, USA
10:25 Druga szansa 3 (13) - 

serial
11:20 Brzydula (210) - serial 

obyczajowy
11:55 Brzydula (211) - serial 

obyczajowy
12:30 Brzydula (212) - serial 

obyczajowy
13:00 Drużyna specjalnej 

troski - komedia, USA 
2005. Billy Bob Thornton 
w roli byłego bejsbolisty, 
które przejmuje opiekę 
nad drużyną 
Niedźwiadków - 
dziecięcym zespołem 
stanowiącym zgraję 
nieudaczników…

15:30 Święta z zaskoczenia - 
film rodzinny, USA 2013

17:10 Pewnego razu w 
czasie Wigilii - film 
rodzinny, USA 2014

19:00 Miłość, szmaragd i 
krokodyl - film 
przygodowy, USA/Meksyk 
1984

21:15 Klejnot Nilu - film 
przygodowy, USA 1985. 
Minęły miesiące od czasu, 
gdy pisarka Joan Wilder 
Turner i romantyczny 
zawadiaka Jack Colton 
Douglas pożeglowali w 
siną dal. Żeglują nadal, ale 
sprawy nie mają się 
dobrze; Joan brakuje 
natchnienia, a w Jacku 
buntuje się jego 
awanturnicza dusza, która 
aż rwie się do 
jakiegokolwiek czynu…

23:30 Moja wielka grecka 
wycieczka - komedia, 
USA/Hiszpania 2009. 
Historyczka Georgia marzy 
o karierze naukowej. Traci 
jednak pracę wykładowcy 
i, zamiast realizować 
marzenia, musi pracować 
jako pilot amerykańskich 
wycieczek zwiedzających 
Grecję…

01:40 Zaginiony w akcji III - 
film sensacyjny, USA 
1988. Weteran wojny w 
Wietnamie, pułkownik 
Braddock przez dwanaście 
lat był przekonany, że jego 
żona zginęła. Przypadkiem 
dowiaduje się, że kobieta 
żyje i samotnie wychowuje 
ich syna…

03:45 Druga strona medalu 
3 (3/8) - talk show – 
Krzysztof Krauze

04:15 Druga strona medalu 
3 (4/8) - talk show – Karol 
Bielecki

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

05:25 Ze strachu przed 
utratą pracy - dokument 

06:35 Pod okiem Goka 
07:40 W roli głównej - 

Natalia Kukulska (8) - talk 
show 

08:10 program rozrywkowy
08:55 Kobieta na krańcu 

świata 9 (7/9) - program 
09:25 Idealna niania 8 (4/6) 

- program obyczajowy 
10:10 Dorota was urządzi 5 

(10/12) - program 
10:55 Gwiazdy prywatnie 
11:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (1/12) - 
program lifestylowy 

12:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (5/10) - 
program rozrywkowy 

12:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (8/10) - reality 
show 

13:40 W czym do ślubu? 2 
(5/10) - reality show 

14:10 Beauty ekspert 2 
(8/12) - magazyn 
lifestylowy 

14:40 Sekrety lekarzy 3 
(3/12) - reality show 

15:40 Nowy wygląd, nowe 
życie 6 (2/4) - program 

17:05 Pojedynek na modę 
17:50 #Sława 
18:20 Prawdziwa historia 

Angeliny Jolie - 
dokument 

19:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (1/12) - 
program lifestylowy 

20:15 Pani Gadżet 2.0 (4/12) 
- magazyn 

20:45 Pani Gadżet 13 (9/12) 
- magazyn 

21:15 Sekrety lekarzy 3 
(3/12) - reality show 

22:15 Apetyt na miłość 3 
(11/12) - program 

23:15 Studniówkowe 
szaleństwo - dokument 

00:20 Bajeczne życie 
milionerów (9/15) - 
program rozrywkowy 

00:50 Bajeczne życie 
milionerów (10/15) - 
program rozrywkowy 

01:20 Bajeczne życie 
milionerów (11/15) - 
program rozrywkowy 

01:50 Bajeczne życie 
milionerów (8/15) - 
program rozrywkowy 

02:15 Bajeczne życie 
milionerów (7/15) - 
program rozrywkowy 

02:40 Bajeczne życie 
milionerów (6/15) - 
program rozrywkowy 

03:05 Bajeczne życie 
milionerów (5/15) - 
program rozrywkowy 

03:30 Bajeczne życie 
milionerów (4/15) - 
program rozrywkowy 

03:55 Wiem, co jem 5 
(3/10) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 3 
(10/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(15/16) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (27)

09:25 Narciarstwo klasyczne - 
Mistrzostwa Świata, Lahti - 
podsumowanie

10:55 Lekkoatletyka - Halowe 
Mistrzostwa Europy - 
Belgrad - podsumowanie

12:15 Hokej na lodzie - 
Mistrzostwa Świata Elity: 
podsumowanie

13:20 Lekkoatletyka - 
Drużynowe Mistrzostwa 
Europy, Lille - 
podsumowanie

14:50 Piłka nożna - Puchar 
Konfederacji: FINAŁ: Chile - 
Niemcy

16:55 Lekkoatletyka - 
Mistrzostwa Świata - 
Londyn 2017 - 
podsumowanie

18:50 Kajakarstwo - 
Mistrzostwa Świata, Racice, 
Czechy - podsumowanie

20:30 Koszykówka mężczyzn - 
Mistrzostwa Europy:: 
Podsumowanie

21:30 Kolarstwo szosowe - 
Mistrzostwa Świata, Bergen 
- podsumowanie

23:10 Wioślarstwo - 
Mistrzostwa Świata: 
Sarasota - podsumowanie

24:00 Sportowe 
podsumowanie roku

07:00 Antenowe remanenty
07:15 Pogoda
07:20 Nożem i widelcem; 

magazyn kulinarny
07:35 1200 Muzeów; odc. 23 

- Muzea rzemieślnicze; 
reportaż

08:00 Rolnik szuka żony; 
odc. 5; reality show

08:55 MSZA
10:00 Sacrum profanum
10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Jak to działa; odc. 110 

Kulisy telewizji i radia; 
magazyn

11:50 Pod Tatrami
12:10 Głos Regionów
13:05 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Cena 
wojennego sukcesu

13:30 Pogoda
13:40 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
14:20 Film fabularny
16:10 Pogoda 
16:20 Antenowe remanenty
17:32 POGODA
17:35 Gwarowy koncert 

życzeń
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Rączka gotuje; 

magazyn kulinarny
19:55 POGODA
20:00 Niedzielny fajer; 

program rozrywkowy
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda
22:30 Antenowe remanenty
23:30 Antenowe remanenty
23:55 Anna German 

prawdziwe życie; film 
dokum.; Rosja (2006)

00:50 Nożem i widelcem; 
magazyn kulinarny

01:05 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

01:45 Film fabularny
03:40 Głos Regionów
04:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Cena 
wojennego sukcesu

05:05 Dziennik Regionów
05:30 Antenowe remanenty
05:45 1200 Muzeów; odc. 23 

- Muzea rzemieślnicze; 
reportaż

06:10 Pod Tatrami
06:20 Nożem i widelcem; 

magazyn kulinarny
06:30 Jak to działa; odc. 110 

Kulisy telewizji i radia; 
magazyn

06:50 Był taki dzień – 31 
grudnia; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Quebec; odc. 
30/30; serial dokum.; 
Francja (2008)

08:05 Droga od Chrystusa 
do Konstantyna; odc. 4/6; 
serial dokum.; USA (2014)

09:05 Parada oszustów; odc. 
1/4; serial TVP; Polska 
(1976); reż.:Grzegorz 
Lasota

09:55 Okrasa łamie przepisy 
– Smaki zaklęte w 
nalewki; magazyn 
kulinarny

10:40 Dzika przyroda 
Bliskiego i Środkowego 
Wschodu – Półwysep 
Arabski Kraina złudzeń; 
serial dokumentalny; 
Holandia (2014)

11:45 Dzikie konie z 
kanadyjskich gór; film 
dokumentalny; Francja 
(2008)

12:45 Grecka odyseja 
Joanny Lumley; odc. 4/4; 
Wielka Brytania (2011)

13:45 Legendy rocka – 
Abba; cykl dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015); 
reż.:Lyndy Saville

14:45 W Starym Kinie – 
Jego ekscelencja subiekt; 
komedia; Polska (1933); 
reż.:Michał Waszyński; 
wyk.:Eugeniusz Bodo, Ina 
Benita, Mieczysława 
Ćwiklińska, Konrad Tom, 
Wiktor Biegański, 
Zygmunt Chmielewski

16:10 Szerokie tory. Nocna 
Moskwa; reportaż

16:40 Chile śladami 
Ignacego Domeyki; film 
dokumentalny; Polska 
(2016); reż.:R Leszczyński

17:30 Ex Libris; odc. 323; 
magazyn

17:55 Jan Serce; odc. 9/10 - 
Pożar serca; serial TVP

19:10 Sen o Warszawie; film 
dokumentalny; Polska 
(2014); reż.:Krzysztof 
Magowski

21:15 Ułańska ballada; odc. 
4/4; serial kostiumowy; 
Rosja (2012)

22:10 Kochanek królowej; 
Czechy, Dania, Szwecja 
(2012); reż.:Nikolaj Arcel; 
wyk.:Alicia Vikander, Mads 
Mikkelsen, Mikkel Boe 
Flsgaard, Trine Dyrholm

00:35 W poszukiwaniu 
Wikingów; odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

01:40 Moi Rollingstonsi; film 
dokumentalny; Polska 
(2014)

02:45 Tajemnica Hitlera; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014); reż.:Chris 
Durlacher

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Espadon Szczecin 
- Asseco Resovia Rzeszów

9:10 Sportowe podsumowanie 
roku 2017: Puchar Polski w 
piłce nożnej

9:40 Sportowe podsumowanie 
roku 2017: Biatlon

 10:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: ONICO Warszawa 
- Cerrad Czarni Radom

10:20 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Nice 1. liga

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

12:40 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
The World Games

13:20 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - PGE Skra 
Bełchatów

15:30 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Diamentowa Liga

16:30 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Sporty motorowe

17:10 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata: Polska - 
Czarnogóra

19:30 25 lat Telewizji Polsat: 
Wywiad z Łukaszem 
Kubotem

20:30 25 lat Telewizji Polsat: 
Wywiad z Tomaszem 
Adamkiem

21:30 Łyżwiarstwo figurowe
22:30 Tenis; Wimbledon; finał 

gry podwójnej mężczyzn: 
Łukasz Kubot/Marcelo Melo 
- Oliver Marach/Mate Pavic

1:00 Łyżwiarstwo figurowe
2:00 Sporty walki; KSW 39: 

Colosseum; Mamed 
Khalidov - Borys Mańkowski

5:00 Boks; waga ciężka: 
Tomasz Adamek - Fred 
Kassi
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05:25 Gwiazdka pod psem; 
film obyczajowy; USA 
(2015); reż.:Terry Ingram; 
wyk.:Teri Polo, Martin 
Cummins, Jordyn Olson

07:00 Msza Święta
08:45 Doktor Żywago; 

dramat; USA, Włochy 
(1965); reż.:David Lean; 
wyk.:Omar Sharif, Julie 
Christie, Geraldine 
Chaplin, Rod Steiger, Alec 
Guinness

12:00 Anioł Pański
12:20 Natura w Jedynce –  

Dzika Alaska. Wiosna; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

13:20 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Turniej Czterech Skoczni. 
GAPA (studio)

14:00 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Turniej Czterech Skoczni. 
GAPA (1 seria)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3710; teleturniej muz.
18:30 Korona królów  odc.1 

i 2; telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Sisi; cz. 1; film 

kostiumowy; Niemcy, 
Włochy, Austria (2010); 
reż.:Xaver 
Schwarzenberger; 
wyk.:Cristiana Capotondi, 
Martina Gedeck, Herbert 
Knaup

22:15 Sisi; cz. 2; film 
kostiumowy (2010)

00:05 Wszystkie drogi 
prowadzą do Rzymu; 
komedia; USA (2015); 
reż.:Emma Lemhagen; 
wyk.:Sarah Jessica Parker, 
Rosie Day, Raoul Bova, 
Claudia Cardinale

01:45 Step up – Taniec 
zmysłów; film 
obyczajowy; USA (2006); 
reż.:Anne Fletscher; 
wyk.:Channing Tatum, 
Jeanna Dewan Tatum, 
Demaine Radcliff, Rachel 
Griffiths

03:30 Notacje – Halina 
Frąckowiak. Kocham 
muzykę; cykl 
dokumentalny

05:50 Król i ja; film 
animowany; USA (2003)

07:25 Dudley Doskonały; 
komedia; USA (1999); 
reż.:Hugh Wilson; 
wyk.:Brendan Fraser, 
Sarah Jessica Parker, 
Alfred Molina

08:55 Ogniem i mieczem; 
dramat historyczny; 
Polska (1999); reż.:Jerzy 
Hoffman; wyk.:Michał 
Żebrowski, Izabella 
Scorupco, Aleksandr 
Domogarov, Krzysztof 
Kowalewski, Bohdan 
Stupka, Andrzej Seweryn, 
Zbigniew Zamachowski, 
Wiktor Zborowski, 
Wojciech Malajkat, Ewa 
Wiśniewska

12:05 Zaproszenie na 
transmisję Koncertu 
Noworocznego z Wiednia 
2018

12:15 Koncert Noworoczny z 
Wiednia 2018; koncert

14:00 Familiada
14:50 Koło fortuny - Wydanie 

specjalne; odc. 101 ed. 3; 
teleturniej

15:35 Kabaret: Wszystkiego 
zabawnego

16:15 Cziłała z Beverly Hills; 
komedia; USA (2008); 
reż.:Raja Gosnell; 
wyk.:Jamie Lee Curtis, 
Nick Zano, Maury Sterling

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Sylwester - skrót 

koncertu
20:05 The Voice Kids - 

Przesłuchania w ciemno 
(1-2); widowisko 
muzyczne

22:15 Kabaret: Wszystkiego 
zabawnego; odc. 3 Dobra 
wróżba; program 
rozrywkowy

23:10 Kabaret: Wszystkiego 
zabawnego; odc. 4 
Postanowienia 
noworoczne; program 
rozrywkowy

00:15 Koncert Noworoczny z 
Wiednia; koncert

00:55 Tożsamość; thriller; 
USA (2003); reż.:James 
Mangold; wyk.:John 
Cusack, Ray Liotta, 
Rebecca DeMornay, 
Amanda Peet, Jake Busey

02:35 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata: 
Lenzerheide - Tour de Ski 
- 10km techniką klasyczną 
i 10km technika dowolną 
na dochodzenie

03:35 Pół żartem, pół serio; 
komedia; USA (1959); 
reż.:Billy Wilder; 
wyk.:Tony Curtis, Jack 
Lemmon, Marylin Monroe, 
Edward G. Robinson, Billy 
Gray

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Pierwszy lot; film 
animowany, USA 2009

6:10 Kacze opowieści: 
Poszukiwacze zaginionej 
lampy; film animowany, 
USA 1990. Sknerus 
McKwacz z siostrzeńcami: 
Hyziem, Dyziem i Zyziem, 
wnuczką Tasią i pilotem 
Śmigaczem wyruszają do 
Egiptu po skarb 
rozbójnika.

 7:45 Lilo i Stich 2: Mały 
feler Sticha; film 
animowany, USA 2005. 
Przyjaźń Stitcha i Lili 
zostaje wystawiona na 
próbę z powodu pewnego 
feleru Stitcha.

9:25 Hotel Transylwania; 
film animowany, USA 
2012

11:10 Uniwersytet Potworny; 
film animowany, USA 
2013. Młode monstra 
zgłębiają tajniki swojego 
strasznego fachu. 
Przeżywają przygody i 
poznają wartość przyjaźni.

13:40 Dirty dancing; film 
muzyczny, USA 1987

15:50 Step Up 2; film 
muzyczny, USA 2008

18:00 Pierwsza miłość 
(2600); serial obyczajowy

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

Kiepskich: Wielki bal (2); 
serial komediowy. 
Perypetie mieszkańców 
starej kamienicy: 
bezrobotnego piwosza 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny, ich syna 
oraz sąsiadów.

20:05 Megahit: Kevin sam w 
domu; komedia, USA 
1990

22:15 Top Gun; film 
sensacyjny, USA 1986

0:50 Patriota; dramat 
historyczny, Niemcy/USA 
2000

4:10 Kabaretowa 
Ekstraklasa; program 
rozrywkowy; program dla 
fanów polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-
Mru, Kabaretu Młodych 
Panów, Łowców.B i Neo-
Nówki.

05:50 Mango - Telezakupy
07:30 Azja Express 2 (6/13) - 

program
08:50 Młode szpady - film 

przygodowy, Wielka 
Brytania/Francja 2001. 
Przygody trzech 
muszkieterów z czasów, 
kiedy byli jeszcze bardzo 
młodzi, dopiero chodzili 
do szkoły i uczyli się 
fechtunku…

10:45 Toy Story III - 
komedia, USA 2010…

12:30 Przygoda na 
Antarktydzie - film 
przygodowy, USA 2006

14:50 Zaplątani - film 
animowany, USA 2010

16:45 Listy do M. - komedia, 
Polska 2011. Ciepła, 
świąteczna komedia 
romantyczna, która 
zdobyła uznanie zarówno 
polskiej publiczności, jak i 
krytyki. Okres Świąt 
Bożego Narodzenia to 
czas magiczny – wtedy 
spełniają się najskrytsze 
marzenia, ludzie stają się 
lepsi dla innych i nawet 
zakochują się z 
wzajemnością. W jedną, 
najbardziej wyjątkową noc 
roku, pięć samotnych 
kobiet i pięciu 
zagubionych mężczyzna 
przekona się, że przed 
prawdziwym uczuciem nie 
da się uciec.

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! (5178) - 

program 
20:00 Sylwester w Nowym 

Jorku - komedia, USA 
2011

22:25 Życie bez wstydu 5 
(3/12) - reality show

23:20 Projekt Lady 2 (4/12) - 
program 

00:20 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…

02:15 Co za tydzień (831) - 
magazyn

02:45 Ostatnia piosenka - 
film obyczajowy, USA 
2010. Zbuntowana 
nastolatka (Miley Cyrus) 
spędza wakacje z ojcem w 
małym nadmorskim 
miasteczku. Jedyna rzecz, 
która ich łączy to 
muzyka…

04:45 Nic straconego

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

06:55 Ale numer!; Polska
07:25 XIX Mazurska Noc 

Kabaretowa; Polska 2017; 
odc. 1-4

10:50 K-911; komedia, USA 
1999. Detektyw Dooley i 
jego czworonożny partner 
Jerry Lee w dalszym ciągu 
walczą z przestępczością 
wykazując się odwagą, 
poświęceniem, sprytem i 
humorem. Niechętnie 
przyjmują do swojej 
drużyny młodszy zespół 
K-9…

12:35 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: 
Gęsiareczka ; familijny, 
Niemcy 2009

13:45 Najpiękniejsze baśnie: 
Piękna i Książę; familijny, 
Niemcy 2014

14:50 Małolaty na obozie; 
komedia, USA 2007. 
Dwóch ojców podejmuje 
się zadania niemożliwego! 
Korzystając z wakacyjnego 
czasu, postanawiają 
zorganizować letni obóz. 
Tatusiowie jednak są zbyt 
mało doświadczeni i 
sprawy szybko wymykają 
im się spod kontroli…

16:20 Ace Ventura: Zew 
natury; komedia, USA 
1995

18:05 Goście, goście; 
komedia, Francja 1993. 
Rok 1122. Roztargniony 
czarodziej przypadkiem 
przenosi dzielnego 
wojownika - Godfryda de 
Maplhete, zwanego 
Śmiałym oraz jego 
wiernego giermka - 
Jacquouille la Fripouille - 
do XX wieku!

20:00 Raj dla par; komedia, 
USA 2009

22:00 Agenci bardzo 
specjalni; komedia, USA 
2004

00:05 Facet pełen uroku; 
komedia, Kanada, USA 
2007. Wieczorne eskapady 
z zawsze inną pięknością? 
To dopiero szczęście! 
Charlie Logan (Dane 
Cook) jest facetem 
nietypowym, bowiem 
przed jego drzwiami 
zawsze stoi kolejka 
urokliwych kobiet…

02:05 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:55 Ale numer!; Polska
03:20 Allo Allo!; serial 

fabularny, Wielka Brytania 
1991

03:50 Allo Allo!; serial
04:20 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:45 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
05:10 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 1

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

06:20 Alternatywy 4 - po 
tamtej stronie kamery; 
felieton

07:15 Jest sprawa; komedia; 
Polska (2002)

08:55 Ojciec Mateusz; odc. 
230 - Randka; serial 
kryminalny TVP

09:55 Rodzinka.pl; odc. 212 
„Coś za coś” sezon 11; 
serial komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; odc. 193 
„Strzała Amora” sezon9; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; odc. 194 
„Chrzestny, chrzestna i 
chrześniaczek” sezon 9; 
serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; odc. 119 - 
Partyzancka dola; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 120 - 
Próba ognia; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
97 - Bieg; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
98 - Święta Rodzina; serial 
kryminalny TVP

15:20 Ranczo; odc. 121 - 
Geny nie kłamią; serial 
obyczajowy TVP

16:20 Ranczo; odc. 122 - 
Wszystko jest teatrem; 
serial obyczajowy TVP

17:15 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

18:55 Rodzinka.pl; odc. 194 
„Chrzestny, chrzestna i 
chrześniaczek” sezon 9; 
serial komediowy TVP

19:25 Rodzinka.pl; odc. 195 
„Zakaz palenia” sezon 9; 
serial komediowy TVP

20:00 Wyjazd integracyjny; 
komedia; Polska (2011); 
reż.:Przemysław 
Angerman; wyk.:Tomasz 
Kot, Jan Frycz, Katarzyna 
Glinka, Katarzyna Figura, 
Tomasz Karolak

21:35 Ranczo; odc. 123 - 
Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

22:35 Ranczo; odc. 124 - 
Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; odc. 
100 - Sklep z zabawkami; 
serial kryminalny TVP

00:25 Ojciec Mateusz; odc. 
101; serial kryminalny 
TVP

01:20 Sfora; odc. 3/9; serial 
sensacyjny TVP

02:25 Sfora; odc. 4/9
03:30 Szczęśliwego Nowego 

Jorku; film obyczajowy; 
Polska (1997)

05:10 Rodzinka.pl; odc. 214; 
serial komediowy TVP

08:55 10-lecie kabaretu 
Paranienormalni (1)

10:05 10-lecie kabaretu 
Paranienormalni (2)

11:10 Wszystko się uda czyli 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju prezentuje

12:10 Kierunek Kabaret – 
Nowy Rok, nowi my!; /19/

13:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki – ekstrasy extra; 
widowisko rozrywkowe

14:20 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (13) - 
Sportowiec; program 
rozrywkowy

15:25 Kabaret POTEM – 
Wygrzebane z popiołów; 
/3/; program rozrywkowy

16:25 Rolnik szuka żony; 
seria IV; odc. 13 wydanie 
specjalne; reality show

17:30 Spotkanie z Balladą – 
PRZEKRĘT - „Inspektorzy”  
(1)

18:30 Spotkanie z Balladą – 
PRZEKRĘT - „Bigfisz i 
Ska” (2)

19:40 Gdzie ci artyści 
szaleni, czyli benefis 
Majewska Korcz (1); 
koncert

20:45 Gdzie ci artyści 
szaleni, czyli benefis 
Majewska Korcz (2); 
koncert

21:35 Olga Lipińska 
zaprasza (30); talk-show

22:20 N jak Neo-Nówka i 
Przyjaciele: Kabaret 
Moralnego Niepokoju i Ani 
Mru Mru (1); program 
rozrywkowy

23:20 N jak Neo-Nówka i 
Przyjaciele: Kabaret 
Moralnego Niepokoju i Ani 
Mru Mru (2); program 
rozrywkowy

00:10 Koło fortuny - Wydanie 
specjalne odc. 101 ed. 3; 
teleturniej

00:45 Kabaretowy Klub 
Dwójki – ekstrasy extra; 
widowisko rozrywkowe

01:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (13) - 
Sportowiec; program 
rozrywkowy

02:55 Sylwester z 
Tygodnikiem Moralnego 
Niepokoju

03:55 Rozrywka Retro – 
Śpiew Balet Piosenka, 
czyli główne zasady 
dobrego programu 
artystycznego

05:35 Ukryta prawda  (113) - 
program obyczajowy

06:45 Mango Telezakupy
08:55 Przeminęło z wiatrem 

(1/2) - melodramat, USA 
1939. 

11:05 Przeminęło z wiatrem 
(2) - melodramat, USA 
1939

13:35 Elf; komedia, USA 
2003. Święty Mikołaj 
zostaje przybranym ojcem 
porzuconego chłopca. Po 
latach ten chłopiec 
postanawia odnaleźć 
swoją prawdziwą 
rodzinę…

15:40 Megamocny - 
komedia, USA 2010. 
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…

17:45 Lemony Snicket: Seria 
niefortunnych zdarzeń - 
komedia, USA/Niemcy 
2004. Osierocone przez 
rodziców rodzeństwo staje 
się spadkobiercą 
ogromnej fortuny. 
Nieuczciwy kuzyn dzieci, 
hrabia Olaf (Jim Carrey) 
postanawia przywłaszczyć 
sobie ich majątek…

20:00 Eksplozja - film 
sensacyjny, USA 1994. 
Boston ogarnia panika. 
Ktoś podkłada w mieście 
bomby. Grupa odważnych 
policjantów szuka 
szaleńca. Policjanci muszą 
także ocalić ludzi, których 
szaleniec obrał sobie za 
ofiary następnej 
eksplozji…

00:20 Szalona odwaga - film 
sensacyjny, USA 1996. 
Pułkownik Nathan Serling, 
dowódca grupy czołgów 
podczas Operacji 
Pustynna Burza, wraca do 
Waszyngtonu. Zostaje 
skierowany do zbadania 
zasadności pośmiertnego 
odznaczenia pilot Karen 
Walden, jako pierwszej w 
historii kobiety, 
najwyższym odznaczeniem 
za odwagę tzw. Medal of 
Honour…

02:50 Sztuka i fałszerstwo - 
dokument, USA 2014. 
Historia Marka Landisa, 
genialnego fałszerza dzieł 
sztuki ze Stanów 
Zjednoczonych…

04:00 Druga strona medalu 
3 (4/8) – Karol Bielecki

04:30 Druga strona medalu 
3 (5/8) – Henryka 
Krzywonos

05:00 Druga strona medalu 
3 (6/8) – Anja Rubik

05:25 55 sposobów na życie 
(1/6) - program

05:55 55 sposobów na życie 
(2/6) - program

06:20 55 sposobów na życie 
(3/6) - program

06:50 55 sposobów na życie 
(4/6) - program

07:15 55 sposobów na życie 
(5/6) - program

07:45 55 sposobów na życie 
(6) - program rozrywkowy

08:10 Ostre cięcie 4 (4/12) - 
program

08:55 Sekrety lekarzy (1/12) 
- reality show

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (3/13) - 
program rozrywkowy

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (4/12) - program

11:40 Kuchenne rewolucje 
11 (1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:40 Apetyt na miłość 3 
(11/12) - program

13:40 Gwiazdy prywatnie (8) 
- program lifestylowy

14:10 Gwiazdy od kuchni (8) 
- program lifestylowy

14:40 W czym do ślubu? 
(4/10) - reality show

15:10 W czym do ślubu? 2 
(5/10) - reality show

15:40 Moja mama – królowa 
operacji plastycznych - 
dokument

16:55 Ugotowani 9 (13) - 
program

17:55 Kuchenne rewolucje 9 
(7/13) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (1/12) - program

19:40 Życie bez wstydu 4 
(1/12) - reality show

20:40 Kobieta na krańcu 
świata 9 (8/9) - program

21:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (5/10) - 
program rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 
ŚWIĄTECZNIE 2 - 
magazyn

22:25 W roli głównej – 
Magda Gessler (3/8) - 
talk show

22:55 W dobrym stylu 2 
(10/12) - program

23:40 #Sława (6) - program
00:10 W cieniu Świetlistego 

Szlaku - dokument
01:25 Noworodki na 

śmietniskach - program 
obyczajowy 

02:10 W roli głównej – 
Marcin Prokop (7) - talk 
show

02:35 W roli głównej – Anna 
Dereszowska (3/8) - talk 
show

03:00 W roli głównej – 
Szymon Bobrowski (6) - 
talk show

03:25 Wiem, co jem 4 
(1/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 2 
(1/15) - magazyn

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

04:45 Wiem, co jem (1/16) - 
magazyn

08:00 Sportowe 
podsumowanie roku

09:00 Hokej na lodzie - Puchar 
Polski: FINAŁ

12:00 Piłka ręczna mężczyzn - 
Turniej mężczyzn w 
Gdańsku - FINAŁ

13:00 Łyżwiarstwo figurowe - 
Finał Grand Prix, Nagoja - 
Gala

15:00 Tenis ziemny - Turniej 
Mubadala World Tennis 
Championships, Abu Dhabi; 
mecz o 3 miejsce

16:20 Tenis ziemny - Turniej 
Mubadala World Tennis 
Championships, Abu Dhabi 
- Finał

18:05 Sportowe 
podsumowanie roku

19:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (28): Winter Clasic: 
Buffalo Sabres - New York 
Rangers

20:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (28): Winter Clasic: 
Buffalo Sabres - New York 
Rangers

20:55 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (28): Winter Clasic: 
Buffalo Sabres - New York 
Rangers

22:00 Sportowy Wieczór
22:30 Darts - Mistrzostwa 

Świata - Finał

08:05 Film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:00 Archiwalne 

wspominki; odc. 2; 
program rozrywkowy

10:25 Plebania; telenowela 
TVP

10:30 1819 kg wiary; film 
dokum.

10:50 Reportaż
11:15 Szpiedzy; film dokum.
11:40 Nożem i widelcem; 

magazyn kulinarny
11:55 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Film dokum.
15:15 Antenowe remanenty
15:35 Przegląd polityczny
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Aktualności
18:05 Wieczorne 

wiadomości sportowe
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Archiwalne 

wspominki; odc. 2; 
program rozrywkowy

19:39 Reportaż z regionu – 
Spodek pełen cudów

20:55 POGODA
21:00 Aktualności
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 Film dokum.
00:40 Przegląd polityczny
01:20 Szpiedzy; film dokum.
01:45 Nożem i widelcem; 

magazyn kulinarny
02:05 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
02:40 Film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Antenowe remanenty
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; telenowela 

TVP
06:20 Reportaż
06:35 Przegląd polityczny

06:50 Był taki dzień – 1 
stycznia; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Sycylia; odc. 
11/30; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:00 Droga od Chrystusa 
do Konstantyna; odc. 5/6; 
serial dokumentalny; USA 
(2014)

09:05 Parada oszustów; odc. 
2/4 - Jaguar 1936; serial 
TVP

10:05 Kulig; program 
rozrywkowy

10:45 Złoto dezerterów; 
komedia

12:55 Bóg się rodzi. 
Kolędowanie z 
Białegostoku (30’); 
koncert

13:30 Mesco dux Baptizatur 
czyli Książę Mieszko 
Ochrzczony; film 
dokumentalny

14:25 Szlakiem miejsc 
niezwykłych – Pomniki 
Historii – Bochnia; 
reportaż

14:35 W Starym Kinie – 
Piętro wyżej; komedia; 
Polska (1937)

16:15 Tajemnice początków 
Polski – Miasto 
zatopionych bogów; cykl 
dokumentalny

17:05 Odkryć tajemnicę - 
5/6; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2014)

17:55 Czas honoru; odc. 57 
„Bocian”; serial TVP

18:55 Flesz historii; odc. 
371; cykl reportaży

19:20 „Sensacje XX wieku” 
– Enigma; cz. 1; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

20:20 Artysta; film 
obyczajowy; Belgia, 
Francja (2011); reż.:Michel 
Hazanavicius; wyk.:Jean 
Dujardin, Berenice Bejo, 
John Goodman, James 
Cromwell, Penelope Ann 
Miller

22:10 Poldark – Wichry losu; 
odc. 6 (Poldark, ep. 6); 
serial; Wielka Brytania 
(2015)

23:20 900 dni; film 
dokumentalny; Holandia 
(2011); reż.:Jessica Gorter

00:50 Ostatnia bitwa 
Wikingów; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013); reż.:Bill 
MacLeod

02:05 Poldark – Wichry losu; 
odc. 6; serial; Wielka 
Brytania (2015)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - PGE Skra 
Bełchatów

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Espadon Szczecin 
- Asseco Resovia Rzeszów

11:20 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Puchar Polski w piłce 
nożnej

 12:00 Piłka nożna; Eliminacje 
MŚ: Polska - Czarnogóra

14:10 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski

16:00 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Tenis

16:30 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Biatlon

17:00 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Sporty motorowe

17:30 25 lat Telewizji Polsat: 
Wywiad z Tomaszem 
Adamkiem

18:30 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Piłkarska reprezentacja 
Polski

19:00 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Sporty walki

19:30 25 lat Telewizji Polsat: 
Wywiad z Łukaszem 
Kubotem; magazyn 
publicystyczny

20:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski

22:00 Piłka nożna; Eliminacje 
MŚ: Polska - Armenia

0:00 Boks; 1986 r.; Mike Tyson 
- Trevor Berbick

0:30 Sporty walki: KSW 40; 
walki: Michał Materla - 
Paulo Thiago; Mateusz 
Gamrot - Norman Parke; 
Mariusz Pudzianowski - 
James McSweeney
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04:30 TELEZAKUPY
05:05 Jaka to melodia?; 

odc. 3710; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
09:15 The Wall. Wygraj 

marzenia; /14/; teleturniej
10:15 Dr Quinn; seria II, odc. 

20/27 (38); serial 
obyczajowy; USA (1994)

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 11; serial 
obyczajowy; Hiszpania, 
Niemcy (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 To się opłaca – 

Rozwój produkcji bydła 
mięsnego; magazyn

12:55 Natura w Jedynce – 
Dzika Alaska. Lato; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; odc. 165; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.; 

/198/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

38 - Dlaczego Romeo 
zginął; serial kryminalny 
TVP

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3711; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3233; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; 

telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 S. W. A. T. – 

Jednostka specjalna.; 
odc. 6; serial; USA (2017)

21:15 Sekundy, które 
zmieniły życie; /4/; 
reportaż

21:35 Magazyn śledczy Anity 
Gargas; /55/; magazyn

22:10 Przerwana Misja; film 
dokumentalny

23:15 Uwięzione; odc. 1; 
serial; Hiszpania (2015)

00:10 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 8/12; 
serial; USA (2015)

01:05 Sisi; cz. 1; film 
kostiumowy; Niemcy, 
Włochy, Austria (2010)

02:55 Sisi; cz. 2; film 
kostiumowy; Niemcy, 
Włochy, Austria (2010)

06:05 Rodzinka.pl; odc. 210 
„Współczesne dziewczyny 
są mega dziwne” sezon 
11; serial komediowy TVP

06:40 Program ekumeniczny
07:05 M jak miłość; odc. 196
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1771; serial obyczajowy 
TVP

11:50 Na dobre i na złe; odc. 
510 - Próg bólu; serial 
TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 54; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:50 Na sygnale; odc. 110 
„Wojownicy”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 O mnie się nie martw; 
s. V odc. 9/13; serial 
komediowy TVP

15:20 Rodzinka.pl; odc. 204 
„Lepiej dobrze żyć z 
teściową” sezon 10; serial 
komediowy TVP

15:50 Rodzinka.pl; odc. 205 
„Pogadajmy o facetach” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 102 
ed. 3; teleturniej

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

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

5/100; teleturniej
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1771; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1772; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Skazani na 
Shawshank; dramat; USA 
(1994)

23:15 Świat bez fikcji – 
Doktor „Dobre 
Samopoczucie”: – Elvis i 
dr Nick; Wielka Brytania 
(2015)

00:05 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s. XIV, odc. 
1/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

00:55 Pierwsza randka (12)
01:55 Kleopatro do dzieła; 

komedia; Wielka Brytania 
(1964)

03:40 Doktor „Dobre 
Samopoczucie”: – Elvis i 
dr Nick; Wielka Brytania 
(2015)

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (588); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (93); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (580); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (201); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (394); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2600); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (640); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (84); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (72); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2601); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (449); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny oraz ich dzieci 
Waldka i Marioli, a także 
sąsiadów Paździochów i 
Arnolda Boczka.

20:10 Patriota; dramat 
historyczny, Niemcy/USA 
2000

23:45 W cywilu 2; film 
sensacyjny, USA 2009. 
Doświadczony żołnierz 
staje do walki z 
bezwzględnymi 
terrorystami i ratuje swoją 
żonę.

1:50 Sposób na blondynkę; 
komedia, USA 1998

4:15 Kabaretowa 
Ekstraklasa; program 
rozrywkowy; program dla 
fanów polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-
Mru, Kabaretu Młodych 
Panów, Łowców.B i Neo-
Nówki.

05:50 Uwaga! (5178) - 
program 

06:20 Mango - Telezakupy
07:30 Nowa Maja w 

ogrodzie (11/40) - 
magazyn

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2155) - magazyn

10:55 Tu się gotuje! (5/9) - 
program  

11:00 Ukryta prawda(517) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (259) - 
program

13:00 19 + (139/165) - 
program

13:30 19 + (140/165) - 
program

14:00 Szpital (403) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 7 
(3/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (260) - 
program. Klaudia Tomala 
z 3b gimnazjum od 
jakiegoś czasu prowadzi 
bloga o modzie. 
Dziewczyna w szkole jest 
nieśmiała i wstydliwa, 
dlatego nie przyznaje się 
do swojej pasji. Boi się, że 
inni uczniowie ją 
wyśmieją…

17:00 Ukryta prawda (518) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (404) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5179) - 

program 
20:10 Doradca smaku - Tarta 

z porami i boczkiem (40) - 
program 

20:15 Na Wspólnej 16 
(2606) - serial 
obyczajowy. Dominika 
żyje?! Daniel z 
policjantami znajdują 
ogłuszonego detektywa 
Paprockiego w mieszkaniu 
Łukasza. Na szczęście 
Paprocki odzyskuje 
przytomność…

20:55 Milionerzy (36/118) - 
teleturniejj

21:30 Karmazynowy 
przypływ - film 
sensacyjny, USA 1995. W 
przededniu światowej 
wojny nuklearnej jeden 
człowiek posiada władzę 
absolutną, a drugi zrobi 
wszystko, by go 
powstrzymać…

23:50 Kuba Wojewódzki 11 
(2/13) - talk show

00:50 Mroczne zagadki Los 
Angeles (15/19) - serial, 
USA

01:45 Revolution II (10/22) - 
serial S-F, USA

02:40 Uwaga! (5179) - 
program 

03:05 Moc Magii(TVN noc) 
(1/50) - program

04:25 Nic straconego

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

07:00 Gwiazdy Polskiego 
Kabaretu; factual, Polska 
2016: Kabaret Ani Mru-
Mru

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

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1994

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 11

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

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014; odc. 1

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 59

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 30

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 31

17:05 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 1

18:00 Gwiazdy Polskiego 
Kabaretu; factual, Polska 
2016: Kabaret  
Ani Mru-Mru

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 1

20:00 Pan życia i śmierci; 
thriller, Francja, Niemcy, 
USA 2005

22:15 Tokarev: zabójca z 
przeszłości; akcja, USA 
2014. Paul Maguire wraz z 
dwójką przyjaciół przed 
kilkunastu laty obrabował 
kuriera rosyjskiej mafii. 
Zdobyte pieniądze 
pozwoliły mu porzucić 
przestępcze życie i 
ustatkować się. Dziś jest 
szanowanym obywatelem 
Alabamy, szczęśliwym 
mężem i ojcem. Pewnego 
dnia przychodzi jednak 
czas zapłaty…

00:10 Dracula II: 
Odrodzenie; horror, USA 
2003

02:00 Z Nation; serial 
fabularny, USA 2015

02:55 Ale numer!; Polska
03:15 Allo Allo!; serial 

fabularny, Wielka Brytania 
1991

03:50 Allo Allo!; serial
04:25 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:45 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
05:10 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

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

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 42; serial TVP

06:30 Noce i dnie; odc. 4/12 
- Wieczne zmartwienia; 
serial TVP

07:25 Na sygnale; odc. 106 
„Świadek”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 107 
„Dziwna wanna”; serial 
fabularyzowany TVP

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

09:25 Komisariat; odc. 1 
Wołanie o pomoc; serial 
TVP

09:50 Komisariat; odc. 2 
Zabić z miłości; serial TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 193 
„Strzała Amora” sezon9; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; odc. 194 
„Chrzestny, chrzestna i 
chrześniaczek” sezon 9; 
serial komediowy TVP

11:30 Ranczo; odc. 120 - 
Próba ognia; serial 
obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 121 - 
Geny nie kłamią; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
98 - Święta Rodzina; serial 
kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
99 - Trująca orchidea; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
647 - Dobre wiadomości; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 107 
„Dziwna wanna”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 122 - 
Wszystko jest teatrem; 
serial obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 123 - 
Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 195 
„Zakaz palenia” sezon 9; 
serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
100 - Sklep z zabawkami; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 224; serial; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 124; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 125; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
101; serial TVP

23:55 Rodzinka.pl; odc. 209; 
serial komediowy TVP

00:30 Pod wspólnym 
niebem; odc. 3 Silvergold; 
serial komediowy TVP

01:05 Ratownicy; odc. 8/13; 
serial TVP

01:55 Ratownicy; odc. 9/13; 
serial TVP

02:55 Noce i dnie; odc. 4/12; 
serial TVP

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

04:55 Rodzinka.pl; odc. 193 
„Strzała Amora” sezon9; 
serial komediowy TVP

05:55 Familiada; odc. 2357
06:35 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia białostocka
07:15 Kraj się śmieje – 

Publiczność interaktywna 
(2)

08:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (66)

09:10 Koło fortuny; odc. 21 
ed. 3; teleturniej

09:45 Paranienormalni 
Tonight (8) Patrycja 
Markowska

10:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /6/ - „Mamona” 
- Republika

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /79/ - „Lato” - 
Formacja Nieżywych 
Schabuff

11:10 Pojedynek nie na żarty 
(9) - Kabaret 
Paranienormalni kontra 
kabaret Limo

12:10 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju Przedstawia... 
„Jaka piękna tragedia”

13:15 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Jakoś to będzie”

14:10 Familiada; odc. 2357
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – Lubuskie warte 
zachodu - wino, kabaret i 
śpiew (1-2)

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

17:50 Okrasa łamie przepisy
18:20 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat (71); 
cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 18 (67) Słowacja 
„Za miedzą”

19:25 Bardzo ostry dyżur – 
Spotkanie po latach; 
program rozrywkowy

19:40 Humor w odcinkach – 
Święta wojna (300); serial 
komediowy TVP

20:15 Pojedynek nie na żarty 
(10) - Tomasz Jachimek 
kontra Formacja Chatelet

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (67) - UFO

22:15 Bake off – Ale ciacho! 
(5); widowisko

23:20 Bake off – Ale przepis 
(5)

23:35 Koło fortuny; odc. 20 
ed. 3; teleturniej

00:10 Na festiwalowej scenie 
- Irena Santor; /cz. 1/

00:35 Muzeum Polskiej 
Piosenki czyli historia 
jednego przeboju; /18/

01:40 Jest okazja (1); 
widowisko

02:50 Hity kabaretu (18) - 
Mowa nienawiści i inne 
hity Kabaretu Czesuaf

03:50 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM – Bajki 
dla potłuczonych - inaczej

05:35 W-11 Wydział Śledczy 
(1176) - program 
kryminalny

06:20 Szpital (222) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (155) - 
program sądowy

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

09:10 Brzydula (211) - serial 
obyczajowy 

09:45 Brzydula (212) - serial 
obyczajowy 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (497) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (156) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (396) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (223) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko II 
(4/24) - serial, USA

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(1/23) - serial S-F, USA

17:55 Brzydula (213) - serial 
obyczajowy 

18:30 Brzydula (214) - serial 
obyczajowy 

19:00 Ukryta prawda (498) - 
program obyczajowy. 
Danuta po śmierci męża 
mieszka z 19-letnią córką 
Zosią. Jest w szoku, gdy 
dziewczyna oznajmia jej, 
że zamierza zostać 
zakonnicą. Matka jest 
przerażona, bo wyobrażała 
sobie, że jedyna córka 
urodzi dzieci i zaopiekuje 
się nią na starość…

20:00 48 godzin - film 
sensacyjny, USA 1982. 
Jack Cates (Nick Nolte), 
detektyw z San Francisco 
decyduje się na ryzykowne 
przedsięwzięcie. Aby 
schwytać dwóch groźnych 
przestępców, uzyskuje 
przepustkę z więzienia dla 
ich kompana, który 
odsiaduje wyrok…

00:20 Niewierni (8/10) - 
serial, USA. Czy Neilowi i 
Grace uda się wrócić do 
małżeńskiej stabilizacji i 
rozpalić wygasłe uczucie? 
Neil zaczyna zastanawiać 
się nad kierunkiem, w 
którym zmierza jego życie 
i jak daleko jest w stanie 
się posunąć, by chronić 
swoich bliskich…

01:20 Moc Magii (TVN7 noc) 
(1/50) - program

03:40 Druga strona medalu 
3 (7/8) - talk show – prof.
Andrzej Bochenek

04:10 Druga strona medalu 
3 (8) - talk show – Izabela 
Sokołowska

04:40 Druga strona medalu 
4 (1/8) - talk show – 
Dariusz Krupa

05:20 Beauty ekspert 2 
(8/12) - magazyn

05:50 Ściąga z szafy (1/5) - 
program lifestylowy

06:20 Co za tydzień (831) - 
magazyn

06:55 W dobrym stylu 2 
(10/12) - program

07:40 Afera fryzjera 5 
(10/12) - program

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

09:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (2/13) - 
program lifestylowy

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (4/13) - 
program rozrywkowy

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (6/12) - program

11:55 Kuchenne rewolucje 
11 (2/13) - program

12:55 Pani Gadżet 13 (9/12) 
- magazyn

13:25 Pani Gadżet 2.0 (4/12) 
- magazyn

13:55 Pani Gadżet EXTRA - 
magazyn

14:25 Co za tydzień (831) - 
magazyn

15:00 Oszczędne zakupy 2 
(3/6) - serial, Wielka 
Brytania

16:20 Wiem, co kupuję 
(1/12) - program

16:50 Wszystko o jedzeniu 
(13/14) - program

17:20 Kobieta na krańcu 
świata 9 (8/9) - program

17:55 Kuchenne rewolucje 9 
(8/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (2/12) - program 
rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 4 
(2/12) - reality show

20:40 Oddać dziecko 2 
(1/12) - program 
dokumentalny

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 4 (3/8) - reality 
show

23:55 Apetyt na miłość 3 
(11/12) - program 
rozrywkowy

00:55 Kafejka szczerych 
wyznań

01:55 W roli głównej – 
Agnieszka Grochowska 
(6/7) - talk show

02:25 W roli głównej – 
Michał Żebrowski (1/8) - 
talk show

02:50 W roli głównej – Artur 
Żmijewski (5/6) - talk 
show

03:20 Wiem, co jem 4 
(2/15) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 2 
(3/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem (2/16) - 
magazyn

06:00 Tenis ziemny - WTA - 
Brisbane - 2.runda (1) 

08:00 Hokej na lodzie - NHL 
2017/18 (28): Winter Clasic: 
Buffalo Sabres - New York 
Rangers

10:00 Tenis ziemny - WTA - 
Brisbane - 2.runda (2) 

12:00 Sportowe 
podsumowanie roku

12:55 Strongman - LM; odc. 5 
(odc. 5); relacja; Wielka 
Brytania (2017)

14:00 Darts - MŚ - Finał
15:40 Ronaldo, Puskas, 

Jaszyn, Rossi - największe 
legendy mundiali

16:20 Tenis ziemny - WTA - 
Brisbane - 2.runda (1) 

17:40 Halo, tu Pjongczang; 
odc. 7; reportaż

18:00 Zapasy - Krajowa Liga 
Zapaśnicza (7): Boruta 
Olimpijczyk Zgierz/Radom - 
KZ Bydgoszcz

20:00 Sportowe 
podsumowanie roku

20:50 Tenis ziemny - WTA - 
Brisbane - 2.runda (2) 

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Hokej na lodzie - NHL 

2017/18 (28): Winter Clasic: 
Buffalo Sabres - New York 
Rangers

07:01 Archiwalne wspominki; 
odc. 1; program rozrywk.

08:05 Film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Sołtys Janeczko; 

reportaż
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1023
10:50 Tysiące twarzy; reportaż
11:15 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Frombork pełen 
zdziwień i tajemnic

11:40 Nożem i widelcem; odc. 
69; Dania kuchni brytyjskiej

11:55 Dojrzalsi 1; magazyn 
publicystyczny

12:30 Jeden Ślad; reportaż
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 27 końców świata; 

reportaż
14:15 Film dokum.
15:15 Zastępy aniołów; 

reportaż
15:35 Telenowyny; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 Tysiące twarzy; reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Twarze TV Katowice – 

Leszek Bieniok – realizator 
światła; felieton

17:45 Aktualności - wydanie 
jubileuszowe; magazyn

18:00 Bliżej natury
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
20:30 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
20:45 Kartki z kalendarza; 

magazyn
20:55 POGODA
21:00 Rączka gotuje na 

beztydzień; magazyn 
kulinarny

21:20 Zgadnij! Napisz! 
Wygraj!

21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Tysiące twarzy; reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Film dokum.
00:40 Telenowyny; magazyn
01:20 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Frombork pełen 
zdziwień i tajemnic

01:45 Nożem i widelcem; odc. 
69; Dania kuchni brytyjskiej, 
schab z białą rzodkwią; 
magazyn kulinarny

02:05 Dojrzalsi 1; magazyn 
publicystyczny

02:40 Film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 27 końców świata; 

reportaż
04:50 Zastępy aniołów; 

reportaż
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1023; 

telenowela TVP
06:20 Tysiące twarzy; reportaż
06:35 Telenowyny; magazyn

06:50 Był taki dzień – 2 
stycznia; felieton

07:00 Historia Polski – 
Cicho pod prąd; film 
dokum.; Niemcy, Polska

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (80) - 
Łódka Pana Makarona; 
cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – Pole, 
które rodzi garnki...; cykl 
reportaży

09:05 Czas honoru; odc. 57 
„Bocian”; serial TVP

09:55 Ex Libris; odc. 323
10:20 Tajemnice przyrody 

Biebrzy; film dokum.
11:15 Goniec historyczny 

IPN; odc. 9; magazyn
11:35 Pewnego razu na 

Zachodzie; odc. 4; cykl dok.
11:50 W poszukiwaniu 

Wikingów; odc. 3/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

12:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - 4 armaty, 5500 
karabinów

13:30 „Sensacje XX wieku” 
– Enigma; cz. 1; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

14:20 Encyklopedia II wojny 
światowej – Skazani; cz. 
1; cykl dokumentalny

14:55 Flesz historii; odc. 
371; cykl reportaży

15:15 Ostatnia bitwa 
Wikingów; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

16:30 Historia Polski – 
Roman Dmowski; film 
dokumentalny

17:25 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Amii Krajowej; odc. 
14 Skrytka Bieżanowska; 
reportaż

17:45 Czas honoru; odc. 58 
„Pamiątka z Powstania”; 
serial TVP

18:35 Pewnego razu na 
Zachodzie; odc. 2 Gdzie 
jest Fryderyk?; cykl 
dokumentalny

18:55 „Sensacje XX wieku” 
– Enigma; cz. 2; Polska, 
Wielka Brytania (2015)

19:50 Borys Niemcow. 
Śmierć w cieniu Kremla; 
film dokum.; Niemcy

20:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Ziemia zawsze 
pamięta

21:30 Poldark – Wichry losu; 
odc. 7; serial; Wielka 
Brytania (2015)

22:45 Na krawędzi wojny; 
odc. 1/6 Wielka 
prowokacja Hitlera; serial 
dokum.; Kanada (2012)

23:45 Artysta; film; Belgia, 
Francja (2011)

01:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (80)

02:10 Poldark – Wichry losu; 
odc. 7; serial; Wielka 
Brytania (2015)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: ONICO Warszawa 
- Cerrad Czarni Radom

9:10 Piłka nożna; Eliminacje 
MŚ: Kazachstan - Polska

11:20 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Nice 1. liga

 12:00 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata: Polska - 
Dania

14:10 7. strefa; magazyn 
siatkarski

16:00 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Piłkarska reprezentacja 
Polski; magazyn sportowy

17:00 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Sporty motorowe; magazyn 
sportowy

17:30 Boks; Walka o pas 
mistrzowski federacji WBC 
w Las Vegas z 1986 roku; 
waga ciężka: Mike Tyson - 
Trevor Berbick

18:30 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Biatlon; magazyn sportowy

19:00 25 lat Telewizji Polsat: 
Wywiad z Łukaszem 
Kubotem

20:00 25 lat Telewizji Polsat: 
Wywiad z Tomaszem 
Adamkiem

20:55 Piłka nożna; Puchar 
Włoch; mecz 
ćwierćfinałowy: SSC Napoli 
- Atalanta BC

23:00 Sportowe 
podsumowanie roku 2017: 
Sporty walki; magazyn 
sportowy

23:30 Boks
1:30 Cafe Futbol; magazyn 

piłkarski
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3711; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jak to działa; magazyn
09:15 Dylematu 5; odc. 1/3 - 

Eksplozja; serial TVP
10:15 Dr Quinn; seria II, odc. 

21/27 (39); serial 
obyczajowy; USA (1994)

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 12; serial 
obyczajowy; Hiszpania, 
Niemcy (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Rady na odpady
12:55 Natura w Jedynce – 

Dzika Alaska. Zima; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

14:00 Elif; odc. 166; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc.; 

/199/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

39 - Krwistoczerwone 
róże; serial kryminalny 
TVP

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3712; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3234; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; 

telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Metro; thriller; Rosja 

(2013)
22:40 Życie zaczyna się po 

setce; film dokumentalny; 
Szwecja (2015)

23:55 Przełomy Missouri; 
western; USA (1976)

02:00 Naszaarmia.pl; odc. 
297; magazyn

02:25 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 8/12; 
serial; USA (2015)

03:20 Hiroszima – życie po 
tragedii; Wielka Brytania 
(2015)

04:10 Notacje – Krystyna 
Tkacz. Lilka śpiewająca; 
cykl dokumentalny

06:00 Rodzinka.pl; odc. 211; 
serial komediowy TVP

06:35 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:05 M jak miłość; odc. 197
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1772; serial TVP
11:45 Na dobre i na złe; odc. 

511 - Po przejściach; 
serial TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 55; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 111 
„Rozstania i powroty”; 
serial fabularyzowany TVP

14:25 O mnie się nie martw; 
s. V odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

15:20 Rodzinka.pl; odc. 206 
„Trzymaj się za portfel!” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

15:50 Rodzinka.pl; odc. 207 
„Metka mnie drapała...” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 103 
ed. 3; teleturniej

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

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

6/100; teleturniej
19:25 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia; odc. 15; 
felieton

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1772; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1773; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Na sygnale; odc. 170 
„Gorączka sylwestrowej 
nocy”; serial 
fabularyzowany TVP

21:15 Na sygnale; odc. 171 
„Szczęśliwego Nowego 
Roku”; serial 
fabularyzowany TVP

21:45 Kino relaks – 
Ugotowany; film 
obyczajowy; USA (2015)

23:35 Jedyna szansa; odc. 4; 
serial; Francja (2015)

00:40 Świat bez tajemnic – 
Manipulacje w sieci; film 
dokumentalny; Francja 
(2014)

01:50 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s. XIV, odc. 
1/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

02:45 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata: Oberstdorf 
- Tour de Ski - sprint 
techniką klasyczną

03:35 Paradoks; odc. 8; 
serial kryminalny TVP

04:25 Licencja na 
wychowanie; odc. 75; 
serial TVP

04:55 Licencja na 
wychowanie; odc. 76; 
serial obyczajowy TVP

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (589); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (94); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (581); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (202); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (395); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2601); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (641); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (85); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (73); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2602); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (450); 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 (484); serial 
komediowy

20:40 Sposób na blondynkę; 
komedia, USA 1998

23:05 Och, Karol; komedia 
obyczajowa, Polska 1985

1:15 Australia; melodramat, 
Australia/USA 2008. 
Angielska arystokratka 
chce ocalić rodzinny 
majątek. Porzuca swój 
wykwintny świat i rusza 
na antypody.

05:10 Uwaga! (5179) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

(8) - program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - Tarta 
z porami i boczkiem (40) - 
program 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2156) - magazyn, Polska 

10:55 Ukryta prawda (518) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (260) - 
program

13:00 19 + (141/165) - 
program

13:30 19 + (142/165) - 
program

14:00 Szpital (404) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 7 
(4/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (261) - 
program

17:00 Ukryta prawda (519) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (405) - 
program obyczajowy. Na 
SOR przychodzi 
przerażona 17-latka, 
Natalia Kulecka. 
Dziewczyna zaszła w ciążę 
ze swoim chłopakiem. 
Przestraszona przeczytała 
w Internecie, że lek na 
chorobę wrzodową 
żołądka może wywołać 
poronienie i zażyła go 
wczoraj. Od tego czasu 
boli ją brzuch i 
wymiotuje…

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5180) - 

program 
20:10 Doradca smaku - Pierś 

kurczaka z groszkiem 
cukrowym (34/40) - 
program 

20:15 Na Wspólnej 16 
(2607) - serial 
obyczajowy. Beata 
przekonuje Tomka, że 
tylko z nią będzie 
szczęśliwy! Tomek jest 
kompletnie zagubiony i 
przytłoczony przeszłością 
Anastazji i Beaty. Igor nie 
potrafi pomóc bratu…

20:55 Milionerzy (37/118) - 
teleturniej

21:30 Porachunki - komedia, 
Francja/USA 2013. Były 
boss (Robert De Niro) 
niebezpiecznej ferajny oraz 
kobieta poślubiona mafii 
(Michelle Pfeiffer) zostają 
świadkami koronnymi…

23:45 Droga bez powrotu II - 
horror, USA 2007 
(dozwolone od lat 18)

01:35 MasterChef 6 (3/14) - 
program rozrywkowy

03:00 Uwaga! (5180) - 
program 

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(2/50) - program

04:40 Nic straconego

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

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 1

08:00 Rewir; fabularny, 
Polska 2017; odc. 1

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1994

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 9

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 13

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014; odc. 2

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 60

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 31

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 32

17:05 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 2

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 1

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 2

20:00 Resident Evil: 
Apokalipsa; akcja, Francja, 
Niemcy, USA, Wielka 
Brytania 2004. W centrum 
miasta - Raccoon City - 
niewielka grupa ludzi 
walczy o przetrwanie. 
Wśród nich jest Alice. 
Bohaterowie próbują uciec 
z miasta. Pomaga im w 
tym dr Charles Ashford, 
który prosi, aby w zamian 
pomogli mu odnaleźć jego 
córkę…

21:50 Underworld; akcja, 
Niemcy, Wielka Brytania, 
Węgry, USA 2003. Na 
przestrzeni wieków, obok 
ludzi pojawiły się dwie 
rywalizujące ze sobą rasy: 
arystokratyczne, dobrze 
wykształcone Wampiry 
oraz brutalni i siejący 
grozę Lykanie…

00:05 Raj dla par; komedia, 
USA 2009

02:20 Z Nation; serial 
fabularny, USA 2015

03:10 Ale numer!; Polska
03:30 Allo Allo!; serial 

fabularny, Wielka Brytania 
1991

03:55 Allo Allo!; serial
04:30 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
05:05 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska 
2015

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

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 43; serial TVP

06:25 Noce i dnie; odc. 5/12 
- Uśmiechy losu; serial 
TVP

07:25 Na sygnale; odc. 107 
„Dziwna wanna”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 108 
„Być jak Banach”; serial 
fabularyzowany TVP

08:35 M jak miłość; odc. 
706; serial TVP

09:30 Komisariat; odc. 3 
Kradzież w stadninie; 
serial TVP

09:55 Komisariat; odc. 4 
Ślad krwi; serial TVP

10:20 Rodzinka.pl; odc. 194 
„Chrzestny, chrzestna i 
chrześniaczek” sezon 9; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; odc. 195 
„Zakaz palenia” sezon 9; 
serial komediowy TVP

11:25 Ja to mam szczęście! 
- ulubione skecze; serial 
TVP

11:35 Ranczo; odc. 121 - 
Geny nie kłamią; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; odc. 122 - 
Wszystko jest teatrem

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
99 - Trująca orchidea; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
100 - Sklep z zabawkami; 
serial kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
648 - Trudna decyzja; 
serial TVP

16:15 Na sygnale; odc. 108 
„Być jak Banach”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; odc. 123 - 
Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 124 - 
Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 196 
„Przypadkowe pary” sezon 
10; serial komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
101 - Tajemnica 
cmentarza; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 225; serial; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 125; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 126; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
102; serial TVP

23:55 Komisarz Alex; odc. 
107; serial TVP

00:50 Komisja morderstw; 
odc. 2/12; serial TVP

01:50 Komisja morderstw; 
odc. 3/12; serial TVP

02:45 Noce i dnie; odc. 5/12; 
serial TVP

03:55 M jak miłość; odc. 
706; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 194; 
serial komediowy TVP

05:55 Familiada; odc. 2358
06:25 Okrasa łamie przepisy 

– Ryby z augustowskich 
jezior; magazyn kulinarny

07:05 Kraj się śmieje – 
Podróże i sentymenty (1); 
widowisko

07:55 KabareTOP Story; /3/ - 
„Wiosna”

08:05 Kabaretowy Klub 
Dwójki (67) - UFO

09:00 Koło fortuny; odc. 22 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy (2)

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /80/ - 
„Normalnie o tej porze” - 
Kaliber 44

11:10 Pojedynek nie na żarty 
(10) - Tomasz Jachimek 
kontra Formacja Chatelet

12:10 Życie to Kabaret – 
Humor Wiesława 
Michnikowskiego; 
program satyryczny

13:15 Życie to Kabaret – 
Humor Jacka 
Fedorowicza

14:10 Familiada; odc. 2358
14:40 Gwiazdy opolskich 

kabaretonów – Janusz 
Gajos

14:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Płocka Noc 
Kabaretowa (1-2)

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole 2010 - 
Kabaretowa liga TVP; /1/

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Kuchnia łowicka w 
Bednarach

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (72) - 
Maniok; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 18 (68) Słowacja 
„Na wschód”

19:35 Humor w odcinkach – 
Święta wojna (301) 
Kopalnia; serial TVP

20:15 Pojedynek nie na żarty 
(11) - Kabaret Młodych 
Panów kontra Kabaret 
Skeczów Męczących

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (63) - Hydraulicy

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (2) - Lekarz; cz. 
2; program rozrywkowy

23:10 Koło fortuny; odc. 21 
ed. 3; teleturniej

23:45 Na festiwalowej 
scenie – Irena Santor; cz. 
2; widowisko rozrywkowe

00:15 Niezapomniane 
Koncerty – Sting i Anna 
Maria Jopek - Gala 
telewizyjna; koncert

01:30 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot na bis – 
Kayah; koncert

02:30 Kierunek Kabaret – 
Kabaretowe wpadki; /37/

03:35 Rozrywka Retro – 
Złote płyty zespołu Dwa 
Plus Jeden; koncert

05:20 Ukryta prawda (114) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (223) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (156) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 4 
(1/23) - serial S-F, USA

09:10 Brzydula (213) - serial 
obyczajowy 

09:45 Brzydula (214) - serial 
obyczajowy 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (498) - 

program obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny (157) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (397) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (224) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko II 
(5/24) - serial, USA . 
Wieloletni wydawca Susan 
i jednocześnie jej bardzo 
dobry przyjaciel, Lonny 
Moon popada w tarapaty 
finansowe…

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(2/23) - serial S-F, USA

17:55 Brzydula (215) - serial 
obyczajowy 

18:30 Brzydula (216) - serial 
obyczajowy Ula 
postanawia wybadać, czy 
Maciek ma szansę u Ani. 
Sebastian jest załamany 
pogłębiającą się zażyłością 
Artura i Violetty. Piotr 
zaprasza Ulę na 
weekendowy wypad na 
żagle. Marek prosi Ulę, 
żeby nie jechała z Piotrem. 

19:00 Ukryta prawda (499) - 
program obyczajowy

20:00 Szalona odwaga - film 
sensacyjny, USA 1996. 
Pułkownik Nathan Serling, 
dowódca grupy czołgów 
podczas Operacji 
Pustynna Burza, wraca do 
Waszyngtonu. Zostaje 
skierowany do zbadania 
zasadności pośmiertnego 
odznaczenia pilot Karen 
Walden, jako pierwszej w 
historii kobiety, 
najwyższym odznaczeniem 
za odwagę…

23:30 Jeff wraca do domu - 
komedia, USA 2011

01:10 Miasto zła (8) - serial, 
USA. Sunset Strip w Los 
Angeles to idealna okolica, 
żeby dobrze się zabawić. 
Duszna atmosfera 
nocnych lokalów, 
powszechnie dostępne 
używki i głośna muzyka 
sprawiają, że można 
zapomnieć o całym 
świecie. To także 
wymarzone miejsce dla 
seryjnego mordercy…

02:15 Moc Magii (TVN7 noc) 
(2/50) - program

04:35 Druga strona medalu 
4 (2/8) - talk show – Jan 
Podgórski

05:25 Wiem, co jem na 
diecie (11/12) - program

05:55 Wiem, co jem na 
diecie (12) - program

06:25 Wszystko o jedzeniu 
(8/14) - program

06:55 Wszystko o jedzeniu 
(13/14) - program

07:25 Wiem, co kupuję 
(1/12) - program

07:55 Beauty ekspert 2 
(8/12) - magazyn

08:25 Sekrety lekarzy (3/12) 
- reality show

09:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (3/13) - 
program lifestylowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (5/13) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (7/12) - program

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

12:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (3/8) - reality 
show

13:35 Pojedynek na modę
14:20 W dobrym stylu 2 

(10/12) - program
15:05 W roli głównej – 

Magda Gessler (3/8) - 
talk show

15:35 Nowy wygląd, nowe 
życie 6 (2/4) - program

16:55 Apetyt na miłość 3 
(11/12) - program

17:55 Kuchenne rewolucje 9 
(9/13) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (3/12) - program

19:40 Życie bez wstydu 4 
(3/12) - reality show

20:40 Afera fryzjera 5 
(10/12) - program 
rozrywkowy

21:25 Perfekcyjna Pani 
Domu (4/10) - program 
rozrywkowy

22:25 Pani Gadżet 2.0 (5/12) 
- magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 3 
(3/12) - reality show

23:55 Rozbierana randka 
(2/20) - program 
rozrywkowy

00:25 Rozbierana randka 
(3/20) - program

00:55 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (1/9) - 
program rozrywkowy

01:25 Zapytaj lekarza (9/12) 
- serial, Australia

02:05 W roli głównej – Ewa 
Ewart (5/7) - talk show

02:35 W roli głównej – 
Andrzej Grabowski (6) - 
talk show

03:00 W roli głównej – 
Maria Czubaszek (4/6) - 
talk show

03:25 Wiem, co jem 4 
(3/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem (4/16) - 
magazyn

06:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Brisbane - 2.runda 

13:30 Halo, tu Pjongczang; 
odc. 7; reportaż

13:45 Strongman - Liga 
Mistrzów; odc. 6; relacja; 
Wielka Brytania (2017)

14:50 Boks Megafight - 
Oscar De La Hoya vs. 
Floyd Mayweather; / Floyd 
Mayweather vs. Ricky 
Hatton

16:45 Piłka ręczna mężczyzn 
- Turniej mężczyzn w 
Gdańsku - FINAŁ

18:40 Gwiazdy Tenisa - 
odc.19; Australia (2017)

19:15 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Brisbane - 2.runda 

22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - Brisbane - 2.runda

07:00 Bliżej natury
07:26 Narciarski weekend - 

kamerki
08:05 Film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1024; 

telenowela TVP
10:50 Reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Antenowe remanenty
14:15 Film dokum.
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium (12) - 

„Polski przemysł 
kosmiczny”; magazyn

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Fascynujące Śląskie; 

cykl reportaży
18:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Rączka gotuje na 

beztydzień; magazyn 
kulinarny

20:01 Dokument w 
obiektywie; magazyn

20:20 Tajemnice historii; 
cykl dokum.

20:45 Zgadnij! Napisz! 
Wygraj!

20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Film dokum.
00:40 Astronarium (12) - 

„Polski przemysł 
kosmiczny”; magazyn

01:20 Głos Regionów
02:15 Kreatywni
02:40 Film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Antenowe remanenty
04:50 Turystyczna Jazda
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1024; 

telenowela TVP
06:20 Reportaż
06:35 Astronarium (12) - 

„Polski przemysł 
kosmiczny”; magazyn

06:50 Był taki dzień – 3 
stycznia; felieton

06:55 Historia Polski – 
Roman Dmowski; film dok.

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (81) 
Wyprawa do łowców 
głów; cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Zamurowany Onufry i 
Szwed na Sądzie Bożym; 
cykl reportaży

09:05 Czas honoru; odc. 58; 
serial TVP

09:55 Pewnego razu na 
Zachodzie; odc. 1; cykl 
dokumentalny

10:20 Moi Rollingstonsi; film 
dokumentalny

11:20 Spór o historię – Mity 
polskie; debata

11:55 Wszystkie kolory 
świata – Sycylia. Odc. 
11/30; serial dokum.; 
Francja (2008)

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Ziemia zawsze 
pamięta

13:35 „Sensacje XX wieku” 
– Enigma; cz. 2; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

14:25 Encyklopedia II wojny 
światowej – Skazani; cz. 
2; cykl dokumentalny

15:10 Na krawędzi wojny; 
odc. 1/6; serial dokum.; 
Kanada (2012)

16:10 Historia Polski – Daj 
mi duszę, resztę zabierz; 
film dokumentalny

17:10 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956 - 
Katowice. „Bartek” i jego 
oddział; cykl reportaży

17:45 Czas honoru; odc. 59 
„Kuzyn z Murmańska”; 
serial TVP

18:35 Pomniki historii – 
Wieliczka, Bochnia; 
reportaż

18:55 „Sensacje XX wieku” 
– Enigma; cz. 3; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Złamana strzała

20:30 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 1/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

21:35 Poldark – Wichry losu; 
odc. 8; serial; Wielka 
Brytania (2015)

22:45 Ludzie z żelaznych 
domów; film dokum.

23:40 Pod Mocnym Aniołem; 
dramat

01:35 Działo się w 
Krakowie; felieton

01:40 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (81) 
Wyprawa do łowców 
głów; cykl reportaży

02:20 Poldark – Wichry losu; 
odc. 8; serial; Wielka 
Brytania (2015)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: Espadon 
Szczecin - Asseco Resovia 
Rzeszów

9:10 Piłka nożna; Eliminacje 
Mistrzostw Świata: Polska 
- Armenia

11:20 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Piłkarska 
reprezentacja Polski; 
magazyn sportowy

 12:00 Piłka nożna; Puchar 
Włoch; mecz 
ćwierćfinałowy: SSC 
Napoli - Atalanta BC

14:10 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: The World Games; 
magazyn sportowy

14:40 7. strefa; magazyn 
siatkarski

16:20 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Boks; magazyn 
sportowy

17:00 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Tenis; magazyn 
sportowy

17:50 Koszykówka mężczyzn; 
Polska Liga Koszykówki: 
Stelmet BC Zielona Góra - 
Anwil Włocławek

20:15 Boks; Gala w 
Częstochowie; waga 
ciężka: Tomasz Adamek - 
Fred Kassi

20:55 Piłka nożna; Puchar 
Włoch; mecz 
ćwierćfinałowy: Juventus 
FC - Torino FC

23:00 Sporty walki; KSW
0:30 7. strefa; magazyn 

siatkarski
2:00 Sportowe 

podsumowanie roku 
2017: Biatlon; magazyn 
sportowy
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3712; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /55/; magazyn
09:15 Blondynka; odc. 67 

Gdy wracają duchy; serial 
TVP

10:15 Dr Quinn; seria II, odc. 
22/27 (40); serial 
obyczajowy; USA (1994)

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 13; serial 
obyczajowy; Hiszpania 
(2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy – 

Polagra Food 2017
12:50 Natura w Jedynce – 

Cudowny świat przyrody. 
Mały amator wspinaczki. 
Góralek przylądkowy. 
Afryka; serial 
dokumentalny; Japonia 
(2014)

13:25 Halo, tu Pjongczang; 
odc. 8; reportaż

13:35 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Turniej Czterech Skoczni 
- Innsbruck (studio) 

14:00 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Turniej Czterech Skoczni 
- Innsbruck (1 seria)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3713; teleturniej muz.
17:55 Klan; odc. 3235; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; 

telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

191 - Upadek; serial 
kryminalny TVP

21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
23:25 Wielka japońska 

emerytura; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

00:30 S. W. A. T. – 
Jednostka specjalna.; 
odc. 6; serial; USA (2017)

01:25 Uwięzione; odc. 1; 
serial; Hiszpania (2015)

02:20 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 1/13; serial 
sensacyjny TVP

03:20 Sprawa dla reportera

06:00 Rodzinka.pl; odc. 212 
„Coś za coś” sezon 11; 
serial komediowy TVP

06:35 Afryka od kuchni; odc. 
9/13 Entebbe, Uganda; 
cykl dokumentalny; USA 
(2013)

07:05 M jak miłość; odc. 198
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1773; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
512 - Inny punkt widzenia; 
serial TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 56; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 112 
„Klątwa hrabiny von 
Hohenstauf”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 O mnie się nie martw; 
s. V odc. 11/13; serial 
komediowy TVP

15:20 Rodzinka.pl; odc. 208 
„Rollercoaster” sezon 10; 
serial komediowy TVP

15:50 Rodzinka.pl; odc. 209 
„Normalna polska 
rodzina” sezon 11; serial 
komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 104 
ed. 3; teleturniej

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

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

7/100; teleturniej
19:25 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia; odc. 16; 
felieton

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1773; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1774; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Dzięki Bogu już 
weekend

21:05 The Good Doctor; odc. 
4; serial obyczajowy; USA 
(2017)

21:55 Ostatni pasażer; 
thriller; Wielka Brytania 
(2013)

23:45 Skazani na 
Shawshank; dramat; USA 
(1994)

02:15 Ugotowany; film 
obyczajowy; USA (2015)

04:05 Biegi narciarskie - 
Puchar Świata: Oberstdorf 
- Tour de Ski - 10km 
techniką dowolną ze startu 
współnego

04:40 Art Noc

5:00 Disco gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (590); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (95); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (582); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (203); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (396); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2602); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (642); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (86); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (74); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2603); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (451); serial 
komediowy. Dalsze 
perypetie Ferdynanda 
Kiepskiego, jego żony 
Haliny oraz ich dzieci 
Waldka i Marioli, a także 
sąsiadów Paździochów i 
Arnolda Boczka.

20:10 Australia; melodramat, 
Australia/USA 2008. 
Angielska arystokratka 
chce ocalić rodzinny 
majątek. Porzuca swój 
wykwintny świat i rusza 
na antypody.

23:45 Drapieżnik; thriller, 
USA 2007. Mroczny 
kryminał aspirujący do 
poziomu takich hitów jak 
„Milczenie owiec” i 
„Siedem”.

2:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy; 
program emitowany na 
żywo, w którym wróżki 
udzielają porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5180) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

2(1/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku - Pierś 
kurczaka z groszkiem 
cukrowym (34/40) - 
program 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2157) - magazyn, Polska 

10:55 Ukryta prawda (519) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (261) - 
program

13:00 19 + (143/165) - 
program

13:30 19 + (144/165) - 
program

14:00 Szpital (405) - 
program obyczajowy

15:00 Kuchenne rewolucje 7 
(5/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (262) - 
program

17:00 Ukryta prawda (520) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (406) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5181) - 

program 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2608) - serial 
obyczajowy. Dominik na 
dnie… Renata chce 
zadzwonić do Dominika – 
martwi się o niego. 
Sławek stanowczo jej tego 
zabrania – nie chce go 
widzieć w swoim domu! 
Tymczasem Dominik mów 
Kasi, że Daria usunęła 
ciążę – prosi ją 
wybaczenie…

20:55 Milionerzy (40/118) - 
teleturniej

21:30 Kuchenne rewolucje 
14 (13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

22:35 Piekne istoty - film 
przygodowy, USA 2013. 
Ethan jest zupełnie 
zwyczajnym nastolatkiem, 
ale skrywa pewną 
tajemnicę – od wielu 
miesięcy śni o pewnej 
dziewczynie…

01:05 Karmazynowy 
przypływ - film 
sensacyjny, USA 1995. W 
przededniu światowej 
wojny nuklearnej jeden 
człowiek posiada władzę 
absolutną, a drugi zrobi 
wszystko, by go 
powstrzymać…

03:30 Uwaga! (5181) - 
program 

03:55 Moc Magii(TVN noc) 
(3/50) - program

05:10 Nic straconego

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

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 2

08:00 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 2

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1994

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2004

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 10

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2013; odc. 14

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014; odc. 3

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 61

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 32

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 33

17:05 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 3

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 2

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017;  
odc. 3

20:00 Blondynka w 
koszarach; komedia, USA 
2008

22:00 Agenci bardzo 
specjalni; komedia, USA 
2004. Dwaj czarnoskórzy 
bracia, agenci FBI, mają za 
zadanie ochronić przed 
porwaniem siostry Wilton 
- Brittany i Tiffany - 
spadkobierczynie sieci 
hoteli. Wpadają na 
przebiegły plan! Sami 
przebierają się za 
chronione dziewczyny…

00:15 Facet pełen uroku; 
komedia, Kanada, USA 
2007. Wieczorne eskapady 
z zawsze inną pięknością? 
To dopiero szczęście! 
Charlie Logan jest facetem 
nietypowym, bowiem 
przed jego drzwiami 
zawsze stoi kolejka 
urokliwych kobiet…

02:15 Ale numer!; Polska
02:50 Allo Allo!; serial 

fabularny, Wielka Brytania 
1991

03:05 Allo Allo!; serial
03:35 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:05 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
04:40 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
05:10 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

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

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 44; serial TVP

06:30 Noce i dnie; odc. 6/12 
- Miłość; serial TVP

07:25 Na sygnale; odc. 108 
„Być jak Banach”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Na sygnale; odc. 109 
„Bohater”; serial 
fabularyzowany TVP

08:35 M jak miłość; odc. 
707; serial TVP

09:25 Komisariat; odc. 5 W 
niewoli; cz. 1; serial TVP

09:55 Komisariat; odc. 6 W 
niewoli; cz. 2; serial TVP

10:25 Rodzinka.pl; odc. 195 
„Zakaz palenia” sezon 9; 
serial komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; odc. 196 
„Przypadkowe pary” sezon 
10; serial komediowy TVP

11:35 Ranczo; odc. 122 - 
Wszystko jest teatrem; 
serial obyczajowy TVP

12:30 Ranczo; odc. 123 - 
Depresja Biskupa; serial 
obyczajowy TVP

13:30 Ojciec Mateusz; odc. 
100 - Sklep z zabawkami; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; odc. 
101 - Tajemnica 
cmentarza; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
649 - Dobre serce; serial 
TVP

16:15 Na sygnale; odc. 109 
„Bohater”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 124 - 
Wet za wet; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 125 - 
Polityczny zombie; serial 
obyczajowy TVP

18:40 Rodzinka.pl; odc. 197 
„Biorą z naszej półki” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
102 - Pani sierżant; serial 
kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 226; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 126 - 
Edukacyjne dylematy; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; odc. 127 - 
Dominator; serial 
obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; odc. 
103; serial TVP

23:55 Ojciec Mateusz; odc. 
104; serial TVP

00:50 Mrok; odc. 2/8; serial 
kryminalny TVP

01:45 Mrok; odc. 3/8; serial 
kryminalny TVP

02:50 Noce i dnie; odc. 6/12 
- Miłość; serial TVP

03:55 M jak miłość; odc. 
707; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; odc. 195 
„Zakaz palenia” sezon 9; 
serial komediowy TVP

05:55 Familiada; odc. 2359
06:35 Okrasa łamie przepisy 

– Kuchnia łowicka w 
Bednarach

07:05 Gwiazdy opolskich 
kabaretonów – Janusz 
Gajos

07:25 Kraj się śmieje – 
Podróże i sentymenty (2); 
widowisko

08:25 Kabaretowy Klub 
Dwójki (63) - Hydraulicy

09:15 Koło fortuny; odc. 23 
ed. 3; teleturniej

09:50 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (2) - Lekarz; cz. 2

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /77/ - „Jestem z 
miasta” - Elektryczne 
Gitary

11:10 Pojedynek nie na żarty 
(11) - Kabaret Młodych 
Panów kontra Kabaret 
Skeczów Męczących

12:10 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu – Artur 
Andrus

13:10 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu – Kabaret 
Moralnego Niepokoju

14:10 Familiada; odc. 2359
14:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – 6 Letni Festiwal 
Kabaretowy Koszalin 
2000. Camping Europa 
(1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– W Wiśle na talerzu

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (73) - 
Łódź; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 18 (69) Słowacja

19:30 Bardzo ostry dyżur 
(odc. 2); progr. rozrywk.

19:45 Humor w odcinkach – 
Święta wojna (302); serial 
komediowy TVP

20:20 Kabaretożercy (1); 
teleturniej

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (65) - Niemcy

22:20 Kierunek Kabaret – 
Historia jest nauczycielką 
życia; /38/

23:10 KabareTOP Story; /11/ 
- „Awas”; program 
rozrywkowy

23:25 Olga Lipińska 
zaprasza (23); talk-show

00:10 Koło fortuny; odc. 22 
ed. 3; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – X Mazurska Noc 
Kabaretowa 2008 - 
Rodzina rządzi! (1)

01:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – X Mazurska Noc 
Kabaretowa 2008 - 
Rodzina rządzi! (2); 
widowisko rozrywkowe

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – X Mazurska Noc 
Kabaretowa 2008 - 
Rodzina rządzi! (3)

03:50 Rozrywka Retro – 
Kabaret „Potem”. 
„Zielona Gęś” 
Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego

05:20 Ukryta prawda (115) - 
program obyczajowy

06:20 Szpital (224) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (157) - 
program sądowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 4 
(2/23) - serial S-F, USA 

09:10 Brzydula (215) - serial 
obyczajowy 

09:45 Brzydula (216) - serial 
obyczajowy 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (499) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (158) - 

program sądowy 
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (398) - 
program sądowy

14:55 Szpital (225) - 
program obyczajowy. Na 
oddział ratunkowy zgłasza 
się 32-letnia Milena 
Wasiak. Zaniepokoił ją 
ogromny siniak na twarzy, 
z którym rano się 
obudziła. Nie wie, co się 
stało…

15:55 Gotowe na wszystko II 
(6/24) - serial, USA. 
Carlos wciąż odsiaduje 
wyrok w więzieniu, a 
Gabrielle dzielnie walczy o 
jego uwolnienie. 
Tymczasem Mike i Susan 
przeżywają kryzys w 
związku…

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(3/23) - serial S-F, USA. 
Ned postanawia pokazać 
Melindzie świat gier 
sieciowych. Kiedy kobieta 
tworzy swoją postać i 
zaczyna komunikować się 
z innymi graczami, 
okazuje się, że gra jest 
nawiedzona…

17:55 Brzydula (217) - serial 
obyczajowy 

18:30 Brzydula (218) - serial 
obyczajowy 

19:00 Ukryta prawda (500) - 
program obyczajowy

20:00 Kobieta na topie - 
komedia, USA 2000

21:55 Oszuści (9/10) - serial, 
USA

22:55 Niewierni (9/10) - 
serial, USA

23:50 Listy do Julii - 
komedia, USA 2010. 
Młoda Amerykanka, 
Sophie, wraz z 
narzeczonym podróżuje 
po Europie. Kiedy 
przyjeżdżają do Werony, 
jej chłopak najbardziej 
interesuje się włoska 
kuchnią, bo chce 
wprowadzić włoskie dania 
do swojej restauracji…

02:00 Moc Magii (TVN7 noc) 
(3/50) - program

04:15 Druga strona medalu 
4 (5/8) - talk show – 
Henryk Blida

04:45 Druga strona medalu 
4 (6/8) - talk show – 
Monika Palikot

05:25 Wszystko o jedzeniu 
(2/14) - program

05:55 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję (1/14) - 
program lifestylowy

06:40 Moja mama – królowa 
operacji plastycznych - 
dokument

07:55 Pojedynek na modę
08:40 Sekrety lekarzy (4/12) 

- reality show
09:40 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 5 (4/13) - 
program lifestylowy

10:25 Sablewskiej sposób 
na modę 6 (6/13) - 
program rozrywkowy

11:10 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (10/12) - 
program rozrywkowy

12:10 Kuchenne rewolucje 
11 (4/13) - program

13:10 Afera fryzjera 5 (8/12) 
- program rozrywkowy

13:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (5/10) - 
program rozrywkowy

14:40 Gwiazdy prywatnie 
(7/8) - program

15:10 Ostre cięcie 4 (4/12) - 
program

15:55 Afera fryzjera 5 
(10/12) - program

16:40 Gwiazdy od kuchni (8) 
- program lifestylowy

17:10 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 9 
(10/13) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę (4/12) - program 
rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 4 
(4/12) - reality show

20:40 Beauty ekspert 2 
(8/12) - magazyn 
lifestylowy

21:10 W czym do ślubu? 2 
(5/10) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (3/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 13 
(11/12) - magazyn

22:55 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (5/10) - 
program rozrywkowy

23:40 #Sława (6) - program 
rozrywkowy

00:10 Bal na bogato - 
dokument

01:10 Ciało – nowa męska 
obsesja - dokument

02:10 W roli głównej – 
Joanna Krupa (4/7) - talk 
show

02:35 W roli głównej – Piotr 
Cyrwus (5/6) - talk show

03:00 W roli głównej – 
Magda Mielcarz (3/6) - 
talk show

03:25 Wiem, co jem 4 
(4/15) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn

04:45 Wiem, co jem (5/16) - 
magazyn

07:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Auckland - 1/4F

09:25 Gwiazdy Tenisa - odc. 
20; Australia (2017)

10:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Brisbane - 1/4F

12:00 Ronaldo, Puskas, 
Jaszyn, Rossi - 
największe legendy 
mundiali

12:35 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Brisbane - 1/4F 

15:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Auckland - 1/4F

16:25 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Brisbane - 1/4F

17:50 Hokej na lodzie - PHL, 
28.kolejka: Comarch 
Cracovia - JKH GKS 
Jastrzębie

20:20 Ronaldo, Puskas, 
Jaszyn, Rossi - legendy 
mundiali

20:50 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Brisbane - 1/4F 

22:30 Sportowy Wieczór
22:55 Hokej na lodzie - PHL, 

28.kolejka: Comarch 
Cracovia - JKH GKS 
Jastrzębie

07:00 Narciarski weekend 
07:05 Kopalnia reportaży
07:25 Narciarski weekend
08:05 Film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1025
10:50 Reportaż
11:15 ENERGIA DLA POLSKI/ 

Antenowe remanenty
12:10 Historie szczęśliwe 

odc. 11; cykl reportaży
12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Teraz ryby/ antenowe 

remanenty
14:15 Film dokum.
15:15 Jedź bezpiecznie; cykl 

reportaży
15:35 Polska słowem 

malowana
16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Narciarski weekend
17:45 Kwadrans w ogrodzie; 

magazyn
18:00 Kronika regionu
18:20 Narciarski weekend
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne 

wiadomości sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend
20:01 Uwaga! Weekend; 

magazyn kulturalno-
społeczny

20:50 Narciarski weekend - 
kamerki

20:55 POGODA
21:00 Recital Maryli 

Rodowicz rok 1979; 
program rozrywkowy

21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier OPP
23:35 Film dokum.
00:40 Polska słowem 

malowana
01:20 Antenowe remanenty/ 

Energia dla Polski
02:15 Historie szczęśliwe 

odc. 11; cykl reportaży
02:40 Film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Teraz ryby /Antenowe 

remanenty
04:50 Jedź bezpiecznie; cykl 

reportaży
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPW
06:00 Plebania; odc. 1025; 

telenowela TVP
06:20 Reportaż
06:35 Polska słowem 

malowana

06:50 Był taki dzień – 4 
stycznia; felieton

06:55 Historia Polski – Daj 
mi duszę, resztę zabierz; 
film dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (82); 
cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – Sto 
wiatraków i arianie; cykl 
reportaży

09:10 Czas honoru; odc. 59; 
serial TVP

10:05 Flesz historii; odc. 
371; cykl reportaży

10:25 Borys Niemcow. 
Śmierć w cieniu Kremla; 
film dokum.; Niemcy

11:25 Kryptonim MUZEUM – 
Szlak Amii Krajowej; odc. 
14; reportaż

11:40 Ludzie z żelaznych 
domów; film dokum.

12:30 Adam Chmielowski – 
Brat Albert. 7 obrazów z 
życia; film dokumentalny

13:05 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Złamana strzała

13:35 „Sensacje XX wieku” 
– Enigma; cz. 3; Polska, 
Wielka Brytania (2015)

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Sojusznicy; 
cykl dokumentalny

15:15 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 1/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

16:20 Historia Polski – 
Mieczysław Paluch. 
Człowiek, powstaniec, 
dowódca.; film dokum.

17:10 Taśmy bezpieki – 
Czesław Kiszczak; cz. 2

17:45 Czas honoru; odc. 60 
„Kanał”; serial TVP

18:35 Pomniki historii – 
Grunwald, Racławice; 
reportaż

19:00 „Sensacje XX wieku” 
– Enigma; cz. 4; Polska, 
Wielka Brytania (2015)

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Niespodzianka

20:30 Generałowie Hitlera; 
odc. 1/6 Keitel: lokaj; serial 
dokumentalny; Niemcy 
(1998)

21:30 Historia Roja, czyli w 
ziemi lepiej słychać; odc. 
1; serial TVP

22:15 Spór o historię – Czy 
historia jednoczy Europę 
czy ją rozsadza?; debata

22:50 Muzy i kochanki – 
Misia; cykl dokumentalny

23:25 Feldpost Osten 1942 – 
44; film dokumentalny

23:50 Ośmiornica; s. 7 odc. 
5/12; serial; Włochy 
(1984)

01:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (82) 
Mały Indianin; cykl 
reportaży

01:35 Historia Roja, czyli w 
ziemi lepiej słychać; odc. 
1; serial TVP

7:00 Koszykówka mężczyzn; 
Polska Liga Koszykówki: 
Stelmet BC Zielona Góra - 
Anwil Włocławek

9:10 Piłka nożna; Eliminacje 
MŚ: Czarnogóra - Polska

11:20 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Diamentowa Liga

12:20 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Oberhofie; bieg sprinterski 
kobiet

14:10 Tenis; Wimbledon; 
finał gry podwójnej m.: 
Łukasz Kubot/Marcelo 
Melo - Oliver Marach/Mate 
Pavic

16:20 Łyżwiarstwo figurowe; 
Carnival on Ice

17:30 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Sporty motorowe

18:00 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Tenis

18:30 Sportowe 
podsumowanie roku 
2017: Sporty walki

19:10 Biatlon; Zawody 
Pucharu Świata w 
Oberhofie; bieg sprinterski 
kobiet

20:50 Koszykówka mężczyzn; 
Turkish Airlines Euroliga: 
FC Barcelona Lassa - 
CSKA Moskwa

23:00 Boks; Atlantic City, 
1988 r.; waga ciężka: Mike 
Tyson - Larry Holmes

0:00 Boks
2:00 Cafe Futbol; magazyn 

piłkarski
3:30 Sportowe 

podsumowanie roku 
2017: Biatlon
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