
Jest akt oskarżenia

3-latka biegała sama po dworze. 
Matka miała blisko 4 promile

Wkrótce przed sądem stanie 35-letnia Katarzyna M., która oskarżona jest 
o narażenie 3-letniej córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty ży-
cia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Gdy kobieta wraz z koleżanką pi-
ła alkohol, dziewczynka wyszła sama na dwór... Na szczęście nie doszło to 
tragedii.

Ciąg dalszy na str. 3 

Koleje Śląskie

Graj i zdobywaj tańsze 
bilety!

Koleje Śląskie mają propozycję dla tych, którzy podczas podróży patrzą, jak za-
hipnotyzowani w ekran swojego smartfona. Przewoźnik stworzył grę „Wolny tor”, 
którą od kilku dni można za darmo pobrać na swój telefon. To nie tylko sposób na 
umilenie sobie czasu podczas podróży, ale również szansa na zdobycie kuponów ra-
batowych na zakup biletów.

Ciąg dalszy na str. 6 
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Stawki VAT do zmiany

Co pójdzie w górę, a co w dół?
Obniżony VAT na pieczy-

wo, owoce, produkty dla dzie-
ci, niemowląt i kobiet, a tak-
że na e-booki i e-czasopisma 
– to założenie projektu 
zmian w przepisach VAT. Ale, 
że w naturze nic nie ginie to 
skoro niektóre produkty bę-
dą tańsze to ceny innych po-
wędrują w górę. Więcej zapła-
cimy między innymi za arty-
kuły mrożone, ponieważ pod-
wyższony zostanie podatek 
VAT na lód. Droższe będą 
więc owoce morze, a także 
niektóre przyprawy oraz soki 
i napoje, jeśli nie będą wyko-
nane w 100% z owoców. Zmia-
ny VAT, które zostały oficjal-
nie zapowiedziane przez re-
sort finansów, mają sprawić, 
że podatki będą prostsze i ła-
twiejsze w użyciu. 

Resort zaznacza, że chce stwo-
rzyć system podatkowy przejrzy-
sty, prosty i przyjazny dla podat-
ników, w tym przedsiębiorców. 
Skąd pomysł zmian? Do tej pory 
mieliśmy bowiem do czynienia 
z wieloma kuriozalnymi przypad-
kami różnego opodatkowania 
produktów tej samej kategorii. - 
Uporządkowanie systemu stawek 
obniżonych VAT to odpowiedź na 
kłopoty interpretacyjne oraz pro-
blemy, które wynikają z koniecz-
ności przyporządkowania po-
szczególnych towarów do właści-

wych stawek. Zmiany zwiększą 
pewność podatników i organów 
podatkowych, co do prawidłowo-
ści stosowania przepisów VAT. 
W ten sposób likwidujemy podat-
kową niepewność, bardziej do-
kuczliwą od obowiązków podat-
kowych  – ocenia minister finan-
sów, prof. Teresa Czerwińska. 

Stawki VAT zostaną 
obniżone między innymi na:
l podstawowe produkty żyw-

nościowe – owoce tropikalne 
i cytrusy, każdego rodzaju 
pieczywo i ciastka, zupy, bu-
liony, żywność homogenizo-
waną i dietetyczną, przypra-
wy, 

l produkty dla niemowląt 
i dzieci – żywność, smoczki, 
pieluszki, foteliki samocho-
dowe,

l produkty dla kobiet (arty-
kuły higieniczne),

l e-booki i e-czasopisma – tak, 
aby były opodatkowane tak, jak 
ich papierowe odpowiedniki.

Poza tym zmiany mają uła-
twić podatnikom prowadzenie 
działalności gospodarczej. No-
we instrumenty mają zwięk-
szyć pewność podatników 
i organów podatkowych, co do 
prawidłowości stosowania 
przepisów VAT, m.in. w zakre-
sie stawek tego podatku.

Uproszczenie systemu 
stawek obniżonych VAT  

na przykładach:
n pieczywo  – obecnie staw-

ka VAT dla pieczywa świe-
żego zależy od daty mini-
malnej trwałości lub termi-
nu przydatności do spoży-
cia. Jeśli data ta nie prze-
kracza 14 dni to stawka wy-
nosi 5%, ale gdy przekracza 
14 dni – stosuje się stawkę 
8%,

n ciastka – podobnie jak przy 
pieczywie, stawka jest za-
leżna od daty minimalnej 
trwałości lub terminu przy-
datności do spożycia. Jeśli 
to mniej niż 45 dni, stawka 
wynosi 8%, gdy przekracza 
ten termin – wzrasta do 
23%,

n owoce – obecnie większość 
owoców (krajowych) jest 
opodatkowana stawką 5%, 
stawka 8% ma zastosowa-
nie do owoców tropikalnych 
i cytrusowych.

Ciąg dalszy na str. 13 

Kary jeszcze wyższe

Kara za brak OC nawet  
4 500 złotych!

– Od początku 2019 roku właściciele aut osobowych w przypadku bra-
ku ważnej polisy OC muszą liczyć się z karą w wysokości 4 500 złotych 
– przypomina Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.

Ciąg dalszy na str. 13 

Bycie słupem nie popłaca

Wystawił ponad 500 
fikcyjnych faktur

O negatywnych konsekwencjach bycia tzw. słupem przekonał się 
„przedsiębiorca” z Myszkowa, który w okresie od lipca 2011 r. do 
grudnia 2012 r. wystawił 536 fikcyjnych faktur na łączną kwotę po-
nad 12,5 mln zł.

Ciąg dalszy na str. 6 
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Jest akt oskarżenia

3-latka biegała sama 
po dworze. Matka 

miała blisko  
4 promile

Dokończenie ze str. 1
28 marca 35-letnia Katarzy-

na M. przebywała w towarzy-
stwie 3-letniej córki w mieszka-
niu znajomej przy ul. Katedral-
nej w Częstochowie. Panie 
wspólnie piły alkohol. W pew-
nym momencie dziecko opuści-
ło mieszkanie i wyszło na ulicę 
Katedralną. Tam zostało zauwa-
żone przez przejeżdżającego sa-
mochodem mężczyznę, który 
zawiadomił o zdarzeniu policję. 
Dziecko było ubrane w koszulkę 
z krótkim rękawem i legginsy, 
a temperatura powietrza w tym 
dniu wynosiła około 5 stopni 
Celsjusza. Zdarzenie zostało za-
rejestrowane przez kamery mo-
nitoringu miejskiego.

Przybyli na miejsce policjanci 
ustalili tożsamość matki dziec-
ka, która po pewnym czasie 
przybyła na miejsce. Na podsta-
wie badania na zawartość alko-
holu w wydychanym powietrzu 
stwierdzono u Katarzyny M. pra-
wie 4 promile alkoholu. - W po-
stępowaniu Katarzynie M. przed-
stawiono zarzut narażenia córki 
na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Przesłu-
chana w charakterze podejrza-
nego Katarzyna M. przyznała się 
do zarzucanego jej przestępstwa 

i wyjaśniła, że w trakcie spoży-
wania alkoholu udała się do toa-
lety, gdyż poczuła się źle i wtedy 
córka wyszła z mieszkania – in-
formuje prokurator Tomasz Ozi-
mek, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie.

Prokurator zastosował wobec 
podejrzanej środek zapobiegaw-
czy w postaci dozoru policji. Ka-
tarzyna M. nie była w przeszło-
ści karana. - Przestępstwo nara-
żenia człowieka na bezpośred-
nie niebezpieczeństwo utraty 
życia lub ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu, jest zagrożone karą 
pozbawienia wolności do 3 lat. 
Jeżeli na sprawcy ciąży obowią-
zek opieki nad osobą narażoną 
na niebezpieczeństwo (np. ro-
dzic), przestępstwo jest zagrożo-
ne karą pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat – tłuma-
czy prokurator Ozimek.

Materiały przedmiotowej 
sprawy zostały także przekaza-
ne Wydziałowi Rodzinnemu 
i Nieletnich Sądu Rejonowego 
w Częstochowie, celem podjęcia 
działań w zakresie sprawdzenia 
prawidłowości sprawowania 
opieki przez matkę oraz rozwa-
żenia środków określonych 
w kodeksie rodzinnym i opie-
kuńczym.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
Szczekociny

Największy orzeł 
w Polsce

Grzegorz Dudała  postano-
wił w nietypowy sposób uczcić 
100-lecie Niepodległej Polski. 
Wyciął orła giganta. Jego wy-
cinanka  zajmuje 25 metrów 
kwadratowych i  zdobi salę  w  
Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Szczekoci-
nach.

Pan Grzegorz na pomysł biało-
-czerwonego orła giganta wpadł 
w maju. Potem w ruch poszły 
nożyczki i dziesiątki arkuszy pa-
pieru. Orła wycinał po kilkana-
ście godzin dziennie.

– Jest wykonany z papieru 
kolorowego, ma trzy warstwy. To 
miało być rękodzieło i dlatego 
orzeł powstał z papieru – mówi 
artysta. Pan Grzegorz pracuje 

w MGOKiS, jako instruktor pro-
wadzi warsztaty z wycinanki lu-
dowej i żydowskiej, jego prace 
zdobią ściany w wielu polskich 
domach, są znane na Słowacji 
i w Izraelu.

mag 

Stawki VAT do zmiany

Co pójdzie w górę, a co w dół?
Dokończenie ze str. 1

Ale, że w naturze nic nie ginie 
to skoro niektóre produkty bę-
dą tańsze to ceny innych powę-
drują w górę. Więcej zapłacimy 
między innymi za artykuły mro-
żone, ponieważ podwyższony 

zostanie podatek VAT na lód. 
Droższe będą więc owoce mo-
rze, a także niektóre przyprawy 
oraz soki i napoje, jeśli nie będą 
wykonane w 100% z owoców. 

Zmiany w stawkach VAT, 
o których poinformował resort fi-

nansów, mają wejść w życie od 1 
stycznia 2020 roku. Wcześniej – 
od kwietnia 2019 roku - stosowa-
nie nowej matrycy stawek VAT 
nastąpi w odniesieniu do ksią-
żek, nut, map oraz czasopism.

Katarzyna Gwara

Na łyżwy

Zaczynamy sezon!
Miłośnicy łyżwiarstwa 

mogą odetchnąć z ulgą. 
Wreszcie można poszaleć 
na lodowej tafli przy ul. 
Boya-Żeleńskiego. Dzięki 
temu, że obiekt zyskał za-
daszenie, wydłuży się 
okres, w którym będzie 
można z niego korzystać.

Dach znajduje się na wyso-
kości ponad 11 metrów, a je-
go powierzchnia wynosi po-
nad 3 tys. metrów kwadrato-
wych. Zadaszenie zostało tak za-
projektowane, aby osłaniało 
przejście z budynku MOSiR na 
płytę lodowiska oraz pozostałe 
obiekty sportowe. – Inwestycja 
pozwoli na wydłużenie okresu, w 
którym będzie można korzystać 
z lodowiska. Uniezależniła nas 
też od warunków pogodowych – 
cieszy się prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. - Pamiętam dys-
kusje, które toczyły się na lodo-
wisku zanim podjęta została de-
cyzja o zadaszeniu. Zdecydowa-
na większość częstochowskich 
miłośników łyżwiarstwa zazna-
czała, że dach w tych miejscu 
jest niezbędny. Jestem przeko-
nany, że wszyscy częstochowscy 
łyżwiarze będą zachwyceni efek-
tem prac – dodaje.

Oprócz budowy samego zada-
szenia, zakres robót obejmował 
też między innymi przebudowę 
instalacji elektrycznych, przebu-
dowę części trybun oraz muru 
oporowego, ustabilizowanie 
skarpy trybuny oraz zagospoda-

rowanie terenu. Pojawiło się też 
nowe oświetlenie i nagłośnienie. 
- Każdy, kto kiedyś jeździł na ły-
żwach wie, że największym prze-
ciwnikiem jest deszcz. Dzięki tej 
inwestycji pogoda nie będzie sta-
nowiła żadnej przeszkody  – za-
znacza Jarosław Marszałek, za-
stępca prezydenta. Warto też 
wspomnieć, że dzięki zadaszeniu 
latem obiekt wykorzystywany ja-
ko boiska i kort, będzie zacienio-
ny i również osłonięty od desz-
czu. – Może również spełniać 
funkcję hali koncertowej i być 
miejscem różnego rodzaju wyda-
rzeń. To od naszej i mieszkań-

ców kreatywności będzie za-
leżeć, jak go wykorzystamy – 
dodaje.

W ramach inwestycji za 
trybunami zaprojektowane 
zostały rolety, które osłonią 
widownię przed wiatrem, a 
jednocześnie umożliwią prze-
wietrzanie obiektu nocą, kie-
dy nie będzie użytkowany. - 
Nie mam wątpliwości, że za-
daszenie jest strzałem w dzie-
siątkę. Od wielu lat Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 

zabiegał o realizację takiej inwe-
stycji. Jestem przekonany, że 
rzesza mieszkańców i osób, które 
pojawiają się na lodowisku na 
przykład w ramach wycieczek 
szkolnych z innych miejscowości 
będzie zachwycona. Zapraszamy 
więc zniecierpliwionych łyżwia-
rzy do lodowego szaleństwa – za-
chęca Tomasz Łuszcz, dyrektor 
MOSiR. 

Inwestycja, którą zrealizowało 
częstochowskie przedsiębior-
stwo „Przemysłówka” S. A., po-
chłonęła ponad 5 mln złotych. 

Katarzyna Gwara

Mieszkanka Wancerzowa

Świętowała setne urodziny
Helena Rak, mieszkanka 

Wancerzowa (gmina Mstów) 
świętowała setną rocznicę uro-
dzin. Jest ona najstarszą 
mieszkanką tej miejscowości i 
może powspominać odzyska-
nie niepodległości wraz z kra-
janką „zza miedzy”, Marian-
ną Kowalczyk, która taką sa-
mą rocznicę urodzin obchodzi-
ła rok wcześniej we Mstowie.

Wizytę stulatce z bukietami 
kwiatów złożyli: Tomasz Gęsiarz, 
świeżo wybrany na kolejną ka-
dencję wójt gminy Mstów, sołtys 
Wancerzowa Tadeusz Brędzel 
oraz dyrektor Oddziału Regio-
nalnego Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego w Często-
chowie, Piotr Dobosz. Dyrektor 
Dobosz przekazał jubilatce list 
gratulacyjny od prezesa KRUS 
informujący równocześnie o 
przyznaniu jej, oprócz dotych-
czasowej emerytury, ustawowe-
go świadczenia honorowego. 

Pani Helena Rak przez pierwszą 
połowę swojego życia mieszkała i 

pracowała w 7 hektarowym go-
spodarstwie rolnym w Dąbrowie 
Zielonej. Po przekazaniu gospo-
darstwa na rzecz państwa, przez 
10 lat pracowała w miejscowym 
ośrodku zdrowi. Obecnie mieszka 
z córką i rodziną w Wancerzowie. 

– Jest pogodnego usposobie-
nia. Jej życie wypełnione było 
pracą. W czasach gdy nie było 
maszyn, albo nie było nikogo na 
nie stać, wszystko trzeba było 
wykonywać ręcznie. Aby przeżyć, 
trzeba było zapewnić sobie zapa-

sy, przetwory na zimę. Praca w 
polu, wychowywanie dzieci, zaj-
mowały jej cały dzień – opowia-
dała córka stulatki, Henryka Ko-
walczyk. – Mama umie robić wie-
le rzeczy. Tkała na krośnie chod-
niki, zapaski, robiła przetwory. 
Często piekła, bo lubiła słodycze. 
Jadła wszystko, najbardziej jed-
nak lubiła rosół – dodała.

Pani Helena Rak doczekała się 
2 córek, 6 wnucząt, 4 prawnu-
ków i 2 praprawnuków. 

Katarzyna Gwara

Ze sztucznego lodowiska przy ul. Boya-Żeleńskiego 6/8 można ko-
rzystać codziennie w godzinach 10.00 - 20.00. O wszelkich zmia-
nach w funkcjonowaniu lodowiska (np. w dni świąteczne itp.) infor-
macje znajdziemy na www.mosir.pl oraz pod numerami   telefonów: 
34 360 60 65 lub 603 267 090. Na stronie internetowej zamiesz-
czone są również regulaminy, cenniki, zasady naliczania opłat itp. 

Przy tej okazji informujemy, że Miejska Ślizgawka udostępniona 
zostanie w pierwszej połowie grudnia. W nadchodzącym sezonie zi-
mowym obiekt po raz kolejny funkcjonować będzie w parkach pod-
jasnogórskich, na terenie Miejskich Kortów Tenisowych przy ul. 3 
Maja 1, w godzinach 10.00 – 20.00.



Według danych Narodowe-
go Instytutu Zdrowia Publicz-
nego - Państwowego Zakładu 
Higieny, od stycznia do paź-
dziernika   w Polsce zanoto-
wano 144 przypadki odry, 
czyli dwukrotnie więcej niż w 
tym samym okresie ubiegłe-
go roku.

– Nie ma co do tego najmniej-
szych wątpliwości – podkreśla 
lekarka Joanna Zabielska-Cie-
ciuch. – Z informacji, które do 
nas docierają, wynika że na od-
rę chorują tylko niezaszczepione 
dzieci. Problemem są mogą być 
dorośli urodzeni przed 1975 r., 
bo dopiero wówczas wprowadzo-
no obowiązkowe szczepienia 
przeciwko tej chorobie. Więk-
szość z nich przechorowała od-
rę, a to daje odporność na całe 
życie. Co jednak robić w sytu-

acji, gdy nie wiemy o przebytej w 
dzieciństwie chorobie? Medycy 
zalecają  konsultacje w przy-
chodni. Jeśli nie wiemy lub nie 
pamiętamy, czy chorowaliśmy 
lub byliśmy szczepieni, to po-
winniśmy:  zgłosić się do swoje-
go lekarza,  zapytać lekarza o za-
sadność badania poziomu prze-
ciwciał przeciwko odrze,  ewen-
tualnie poddać się szczepieniu 
ochronnemu, po konsultacji z 
lekarzem. -  Osoby dorosłe za-
szczepione jedną dawką szcze-
pionki, w celu pełnego uodpor-
nienia powinny przyjąć drugą, 
przypominającą dawkę szcze-
pionki - tłumaczą medycy. - 
Szczepienia przeciwko odrze 
przeprowadza się szczepionką 
skojarzoną przeciwko odrze, 
śwince i różyczce. Wszystkie za-
rejestrowane w Polsce szcze-
pionki przeciwko odrze, śwince i 

różyczce dopuszczone są do sto-
sowania także u osób dorosłych. 
Nie zaleca się podawania szcze-
pionki w okresie ciąży, a przez 
pierwszy  miesiąc po szczepieniu 
nie należy zachodzić w ciążę.

Najczęściej jako źródło zacho-
rowań na odrę wskazuje się oby-
wateli Ukrainy. Ukraińskie Mini-
sterstwo Ochrony Zdrowia poda-
ło, że na Ukrainie tylko w ostat-
nim tygodniu października na 
odrę zachorowało ponad 1300 
osób. Od początku tego roku za-
chorowań było już ponad 35 
tys., a zdecydowana większość z 
nich to przypadki osób nie-
zaszczepianych.  

Odra jest jedną z najbardziej 
zaraźliwych chorób, wielokrotnie 
bardziej niż np. grypa. Często 
powoduje też powikłania, np. za-
palenie ucha środkowego, zaka-
żenie żołądkowo-jelitowe, zapa-

lenie opon mózgowo-rdzenio-
wych. - Brakuje materiałów edu-
kacyjnych dla pacjentów, choć-
by w formie ulotek zachęcają-

cych do szczepień, które powin-
ny być dostępne w każdej przy-
chodni - mówią medycy.

mag
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Najnowsze dane potwierdzają

Szczepienie najskuteczniejszą ochroną przed odrą

Przyczyną odry jest wirus, który przenosi się drogą kropelkową 
oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną z jamy nosowo-gar-
dłowej lub moczem chorej osoby. Możliwe jest również przeniesie-
nie zakażenia   przez ręce po dotknięciu zabrudzonych wydzieliną 
z dróg   oddechowych przedmiotów lub powierzchni i następnie 
przeniesienie wirusów na śluzówki nosa i gardła. Zakaźność choro-
by jest tak duża, że po zetknięciu się z wirusem odry choruje wię-
cej niż 90% podatnych na zakażenie osób. Odra jest najbardziej za-
raźliwa pięć dni przed pojawieniem się wysypki oraz przez cztery 
dni od momentu jej wystąpienia.

Choroba daje liczne i groźne powikłania, a jeden na 1000 cho-
rych umiera - według   Światowej   Organizacji Zdrowia (WHO) od-
ra jest jedną z głównych przyczyn zgonów wśród dzieci na   świecie. 
Objawy odry występują po 10-12 dniach od zakażenia. Wymienić 
tu można: gorączkę, katar, ból gardła, kaszel (męczący i suchy), za-
czerwienienie oczu i światłowstręt. Poza tym w jamie ustnej poja-
wiają się białe wykwity otoczone czerwoną linią (plamki Koplika), 
a następnie czerwona wysypka. 
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Starochińska metoda przełomem  
w walce z przewlekłym bólem

ie był w stanie dojść do toale-
ty, w desperacji je zastosował. 
Ku jego zaskoczeniu – ból mi-

nął bezpowrotnie!
„Oddam ostatni grosz, by po-

zbyć się przewlekłych 
bólów. Próbowałem 
wszystkiego: table-
tek, żeli, plastrów. 
Pomagały, jednak 
cena przerasta-
ła moją kieszeń. 
Od żony dostałem 
komplet biomagne-
tycznych wkładek zro-
bionych z neodymium 
(magnesów 100 x silniej-
szych od lodówkowych) 
i oddziałujących na zakończe-
nia nerwowe spodniej części 
stopy. W głowie mi się nie mieściło, 
że to może uśmierzyć ból, a nawet trwa-
le go zlikwidować. Włożyłem wkład-
kę początkowo tylko do lewego buta. 
Chciałem spróbować rozchodzić ten po-
tworny ból i zobaczyć, czy ucisk na sto-
pie wywoływany za pomocą impulsów 
magnetycznych, faktycznie może po-
prawić mój stan. Czytałem trochę o aku-
presurze, ale wobec wkładek byłem ra-
czej sceptyczny. Mimo to zastosowałem 
wkładkę magnetyczną głębokiego od-
działywania o mocy 970 Gaussów. Pra-
we kolano zostawiłem bolące – tak dla 
porównania.

Po 8 minutach testu pomyślałem 
sobie, że to przecież nie może się udać. 
Ale cierpliwie trzymałem tę biomagne-
tyczną wkładkę w bucie – dokładnie 
tak, jak kazali w instrukcji. Od czasu 
do czasu robiłem kilka kroków i na-
gle zorientowałem się, że ból ustaje. 
Ś�widrowanie w lewym kolanie zmniej-
szyło się, z każdym krokiem czułem, 
jak noga staje się silniejsza, a staw 
sprawniejszy. Prawe kolano oczywi-

ście nadal niemiłosiernie bola-
ło, ale ja miałem już dowód 

na to, że biomagnetyczna 
wkładka pomaga wy-
eliminować ból kolan. 
I to na zawsze.

Czym prędzej włoży-
łem wkładkę do drugiego 

buta i zacząłem powoli chodzić 
po mieszkaniu. Oczywiście po kilku mi-
nutach tu też przestało rwać! Od tego 
czasu używam wkładek na każdy prze-
wlekły ból. I to nie tylko na kolana.

Bark, stawy, wątroba, żołądek, a na-
wet nerki. Akupresura oddziałuje 
na zakończenia nerwowe znajdujące 
się po spodniej stronie stóp. Odpo-
wiedni nacisk na ten obszar pomaga 
wyeliminować ból i skorygować pra-
cę każdego organu! Nie muszę już 
truć się garściami proszków. Do leka-
rza chodzę sporadycznie.”

Na czym polega tajemnica 
skuteczności nowej metody 
uśmierzania bólu?
Dr Nakagawa, twórca magnetotera-
pii i dyrektor szpitala Isuzu w Tokio 
wyjaśnia: „Do 30-dniowych testów 
klinicznych wybraliśmy przypadki 
przewlekłego bólu, na które już nic 
nie pomagało. W 80% przypadków 
ból znikał już po pierwszym dniu sto-
sowania biomagnetycznych wkładek. 
Po tygodniu 97% badanych przestało 
całkowicie odczuwać ból, bez względu 
na jego źródło. Obojętnie czy narzekali 
na stawy kolanowe, wątrobę, nerki czy 
bóle pleców.

Pole magnetyczne wnika w bolą-
ce tkanki i nie pozwala elektrycznym 
impulsom bólu wyrwać się z komórek. 
Śygnał bólu jest wygaszany w mgnie-
niu oka. Dodatkowo siły magnetyczne 
powodują, że czerwone krwinki docie-
rają do najcieńszych naczyń włosowa-
tych. Wzrasta natlenienie, odżywianie 
komórkowe tkanek oraz wydalanie 
toksyn. Gojenie się stanów zapalnych 
przyspiesza. Znikają obrzęki, opuchli-
zny, nadwrażliwość.

Z każdym dniem stosowania bioma-
gnetycznych wkładek, pozytywne efekty 
kumulują się na poziomie komórkowym 
i po 30 dniach kuracji ból mija na stałe.

Śkuteczność magnetoterapii po-
twierdzają inni badacze: dr Mark Val-
bona z Baylor Collage of Medicine 
zredukował bóle artretyczne u 76% ba-
danych. Dr Eric Weintraub z New York 
Medical Collage zlikwidował palący ból 
stopy cukrzycowej w 90% przypadków.

Wkładasz i zapominasz o bólu!
Nieważne, czy winowajcą jest artre-
tyzm, reumatyzm, rwa kulszowa, mi-
grena, uraz mechaniczny czy schorze-
nie wątroby lub nerek. Nieistotne, czy 
bolą Cię stawy, plecy, biodra, kolana, 
kręgosłup, żołądek czy stopy.

Aby trwale uśmierzyć ból, wystar-
czy umieścić wkłady biomagnetyczne 
w butach i regularnie w nich chodzić. 
Bezpiecznie dobrana moc pola magne-
tycznego pozwala prowadzić kurację 
przez większą część doby, nieprzerwa-
nie przez 30 dni. Podczas pracy, wyjścia 
do sklepu i spaceru z psem.

Gdy ból całkowicie minie, wkłady 
biomagnetyczne należy zachować 
do ponownego wykorzystania. Utrzy-
mują one właściwości przeciwbólowe 
przez 50 lat.

Umieszczając w butach biomagne-
tyczne wkłady, możesz przeciwdziałać 
ponad 41 przyczynom bólu. W tym 
bólom bioder, barków, stóp i skroni.

Pan Mirosław (67 l.) z Wrocławia szczerze się 
uśmiał, gdy żona kupiła mu wkłady magnetyczne,
by uśmierzyć jego artretyczne bóle kolan. 
Ale gdy ostry ból kolan przykuł go do fotela i…

Uratowałam 
kręgosłup

Bóle kręgosłupa doskwie-
rały mi od wczesnej mło-
dości. Chodziłam po leka-
rzach, dostawałam skierowania 
do fizjoterapeutów, masażystów 
i innych cudotwórców. Łykałam 
proszki, chodziłam na basen, sto-
sowałam obuwie korygujące. I co? 
Kompletnie żadnych efektów! 35 
lat się z tym męczyłam! Gdyby nie 
wkłady biomagnetyczne, pewnie 
już by mi tak zostało. Połamana, 
pokrzywiona… Ale te wkłady za-
działały fenomenalnie. Po trzech 
dniach poczułam ulgę. Po kolejnych 
pięciu, ból w zasadzie ustąpił. Nie 
pamiętam już życia sprzed bólu, tak 
dawno to było. Czuję, jakbym się 
urodziła na nowo. 

Ewa Bąk (72 l.) z Ełku

Wkładki pomogą Ci na:
1  Nos 2  Tarczyca 3  Tchawica 4  Gardło
5  Zatoki czołowe i nosowe 6  Nadnercza

7  Móżdżek 8  Nerw trójdzielny
 9  Przytarczyca 10 Oczy 11 Uszy

 12 Limfa  13 Mięsień trapezowy
 14  Ramiona 15 Płuca i oskrzela

 16 Serce 17 Układ trawienny
 18  Żołądek 19  Pęcherz

 20  Nerka 21  Śledziona
 22  Dwunastnica

23  Woreczek żółciowy
24  Trzustka
 25  Okrężnica  
poprzeczna
  26 Kanał moczowy
 27  Jelito cienkie
 28 Zstępnica
 29 Odbytnica
 30 Kość guziczna
 31 Odbyt 32  Kolana 

33 Staw kolanowy
34 Staw biodrowy
 35 Jajniki
36  Genitalia

 37 Hemoroidy
38 System nerwowy

39 Wyrostek robaczkowy
 40 Przysadka mózgowa 41 Nadciśnienie

Wkładki magnetyczne 
to biomagnesy wielokrotnego 
użytku, o mocy 

970 Gaussów! 
Umieszczasz je w butach 
i zapominasz o bólu. 

Pasują do każdego 
rodzaju butów.N

70% TANIEJ DLA 
PIERWSZYCH 150 OSÓB! 

Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią

do 22 listopada 2018 r., przysługuje specjalna refundacja! 

Otrzymasz wówczas magnetyczny bloker bólu o mocy

 970Gs (150 kolców), za udział w Klubie Seniora

za jedyne 317zł 97zł (przesyłka GRATIS)! 

Zadzwoń: 81 300 36 42
Pon. - pt.: 8:00-20:00, sob. i niedz. 9:00-18:00 

(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Wkłady biomagnetyczne otrzymasz wyłącznie w telefonicznej 
sprzedaży Klubu Seniora. Warto zadzwonić już dzisiaj, 
ponieważ pierwsze 150 osób otrzyma specjalną refundację.

REKLAMOWANE W TV

TYLKO do22 listopada70%taniej!
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Kolejny rejon 
świata podziwia ba-
lansujące rzeźby 
Jerzego Kędziory. 
Po udanych eskapa-
dach po Europie, 
Bliskim Wschodzie 
i Ameryce, przy-
szedł czas na Daleki 
Wschód – Singapur 
i Tajwan. Wkrótce 
zostaną też pokaza-
ne w Chinach i Ja-
ponii.

– W ostatnich dniach paździer-
nika częstochowski artysta pre-
zentował swoje balansujące rzeź-
by na Art Taipei w stolicy Tajwa-
nu. To jedna z największych 
i najbardziej prestiżowych imprez 
artystycznych w tamtym rejonie 
świata, organizowana w bardzo 
spektakularnym miejscu – tuż 
u stóp wieży Taipei 101, która do 
2010 roku była najwyższym bu-
dynkiem na Ziemi i zaliczona zo-
stała do 7 Współczesnych Cudów 
Świata – mówi Gabriela Dana 
Mieżaniec, rezydent Poczesnej 
Galerii Rzeźby. Rzeźby oczywiście 
urzekły. W efekcie rysują się cie-
kawe perspektywy dalszych pre-
zentacji twórczości Kędziory na 
terenie wyspy. – Zainteresowane 
większymi wystawami są nowo 
tworzone przestrzenie działań 
kulturalnych w starych dokach 
i magazynach nabrzeżnych (The 
Pier-2 Art Center) w Kaohsiungu, 

mieście świeżych, cie-
kawych przedsięwzięć 
artystycznych na po-
łudniu Tajwanu, jak i  
Huashan 1914 Cre-
ative  Park  w stolicy 
kraju. Inicjatywie 
przyklaskuje Polskie 
Biuro w Tajpej, które 
zainteresowane jest 
współpracą z Funda-
cją Art&Balance 
w sprawach nowych 
projektów artystycz-

nych rzeźbiarza – wyjaśnia. Z ko-
lei w Singapurze artysta będzie 
realizował Polską Ścieżkę Kultu-
ralną.

– Ponadto cztery duże rzeźby 
wpisały się już w zielone oblicze 
Ogrodów Botanicznych – wspa-
niałego założenia zieleni objętego 
patronatem UNESCO. Ścieżkę 
ostatecznie oznaczy 8 balansują-
cych rzeźb Kędziory prezentowa-
nych w prestiżowych miejscach 
Singapuru, jak Marina Bay Finan-
cial Centre (MBFC) czy siedziba 
Asia-Europe Foundation. Przed-
sięwzięcie zostało objęte patrona-
tem Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Singa-
purze oraz Miasta Kraków i ma 
potrwać do marca 2019 roku. 
Działania te wsparły ponadto Pol-
skie Linie Lotnicze LOT - ułatwia-
jąc transport dzieł – podsumowu-
je  Gabriela Dana Mieżaniec.

Katarzyna Gwara

AKTUALNOŚCI
Plebiscyt ruszył

Świąteczna ciężarówka 
ponownie w Częstochowie? 

Koleje Śląskie

Graj i zdobywaj 
tańsze bilety!

Bycie słupem nie popłaca

Wystawił ponad 500 
fikcyjnych faktur

Sprawdź kiedy

Bezpłatny odbiór liści

Już po raz czwarty świą-
teczne ciężarówki Coca-Coli 
wyruszą w ogólnopolską tra-
sę.  Ten współczesny konwój 
św. Mikołaja, złożony z ory-
ginalnych amerykańskich 
pojazdów, odwiedzi czterna-
ście wcześniej uzgodnio-
nych miast. Wzorem ubie-
głorocznej edycji i w tym ro-
ku Coca-Cola daje możli-
wość wybrania piętnastego. 

Od wielu lat stanowią silnie 
rozpoznawalny atrybut okresu 
przedświątecznego. Co więcej, 
społecznie pożądany. Kiedy 
kilka lat temu Coca-Cola emi-
towała reklamy bez ich udzia-
łu, konsumenci wnioskowali 
o przywrócenie ich jako swo-

istej wizytówki świąt. Oto kul-
towe, czerwone ciężarówki Co-
ca-Cola. W pierwszych dniach 
grudnia po raz 4 znów wyruszą 
w ogólnopolską trasę. 

Wzorem ubiegłorocznej edy-
cji i w roku ubiegłym Coca-Co-
la daje możliwość wybrania 
piętnastego miasta, które od-
wiedzi świąteczna ciężarówka 
Coca-Cola! 

Wystarczy do 19 listopada 
za pośrednictwem profilu Co-
ca-Cola na Facebooku wska-
zać miasto, do którego chcemy 
zaprosić ciężarówkę. 

Do finału zakwalifikuje się 5 
lokalizacji, które następnie (23 
listopada) będą walczyć o gło-
sy w rozgrywce finałowej. Wy-
darzenie w dodatkowym pięt-

nastym mieście zaplanowano 
na 20 grudnia.

Podczas eventów Coca-Cola 
zaprasza do wspólnej zabawy 
przyjaciół i całe rodziny. Bę-
dzie można m.in. zrobić zdjęcie 
w klimatycznym Pokoju Świę-
tego Mikołaja, doświadczyć 
wirtualnej przejażdżki saniami 
Świętego Mikołaja dzięki tech-
nologii VR i fotelowi pneuma-
tycznemu, dającego wybitnie 
realistyczny efekt przeżyć czy 
przygotować spersonalizowa-
ną, świąteczną puszkę Coca-
Cola Zero Cukru. Dodatkowo, 
animatorzy będą prowadzić 
gry, konkursy i zabawy z na-
grodami. Udział w wydarzeniu 
jest bezpłatny.

Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str. 1
– W wyniku śledztwa prowa-

dzonego przez Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Mysz-
kowie, pod nadzorem Prokura-
tury Rejonowej w Myszkowie, 
nieuczciwy przedsiębiorca zo-
stał skazany na karę grzywny 
w wysokości 100 tys. zł przez 
Sąd Rejonowy w Myszkowie 
przy udziale oskarżyciela z US 
w Myszkowie – mówi Michał 
Kasprzak, rzecznik prasowy Iz-
by Administracji Skarbowej 
w Katowicach. – Ponadto musi 
również zapłacić zobowiązanie 
podatkowe z tytułu VAT w wy-
sokości ponad 2,9 mln zł 
w związku z wystawieniem 
faktur VAT, których treść nie 
potwierdza rzeczywistych zda-
rzeń gospodarczych – dodaje.

Podstawą wniesienia aktu 
oskarżenia był zgromadzony 

w toku śledztwa oraz kontroli 
podatkowych i postępowań po-
datkowych materiał dowodowy. 
Myszkowski „przedsiębiorca” 
dokonywał fikcyjnych transak-
cji zakupu towarów od nieist-
niejącej firmy, a następnie 
„sprzedawał” je, wystawiając 
„puste” faktury. Takie działanie 
miało na celu wyłudzenie podat-
ku VAT, który w rzeczywistości 
nigdy nie został zapłacony.

– Mechanizm tzw. karuzeli 
podatkowej ma na celu wyłu-
dzanie zwrotu naliczonego VAT 
bądź unikania jego płacenia. 
Pozwala on również na wpro-
wadzenie do obrotu towarów 
z nielegalnych źródeł lub pra-
nie brudnych pieniędzy. W tym 
procederze istotną rolę mają 
tzw. „słupy”, czyli osoby które 
pomagają w ukryciu śladów 
przestępstwa – wyjaśnia Mi-

chał Kasprzak. Często słupami 
są emeryci, bezdomni czy stu-
denci, którzy wystawiają fak-
tury z podatkiem VAT na jeden 
z wielu podmiotów funkcjonu-
jących w przestępczej karuzeli. 

– W karuzeli podatkowej mo-
gą uczestniczyć „bufory” – le-
galnie działający przedsiębiorcy, 
którzy uwiarygadniają fakturo-
wane transakcje. Konsekwencje 
– zarówno finansowe, jak i praw-
ne – uczestniczenia w karuzeli 
vatowskiej dla „słupów” mogą 
być bardzo dotkliwe. Zorganizo-
wane grupy przestępcze często 
wykorzystują naiwność i chęć 
szybkiego zarobku osób, które 
nie są w pełni świadome mecha-
nizmu działania karuzeli podat-
kowej – podsumowuje rzecznik 
prasowy Izby Administracji 
Skarbowej w Katowicach.

Katarzyna Gwara

Dzięki sezonowej, dodatkowej akcji odbio-
ru liści częstochowianki i częstochowianie 
mogą pozbyć się ich nadmiaru. 

Decyzja o przeprowadzeniu akcji ma związek ze 
zgłaszanymi potrzebami mieszkańców i dużą ilo-
ścią liści zalegającą obecnie na posesjach. Ma ona 

charakter jednorazowy, sezonowy i dotyczy wy-
łącznie liści, które należy zebrać do worków, a na-
stępnie wystawić przed posesje w przeddzień od-
bioru. W workach mogą znajdować się jedynie li-
ście. Jakiekolwiek inne odpady zielone lub odpa-
dy zmieszane, nie będą odbierane.

Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str. 1
W ramach gry każdy podróżny 

otrzymuje do wyboru 12 różnych 
tras do przebycia pociągiem, wy-
brać można również rodzaj tabo-
ru. Wcielamy się w pracownika 
drużyny pokładowej, łapiemy 
gapowiczów i omijamy prze-
szkody na torach! - Staraliśmy 
się zadbać o to, by propozycje 
w tym zakresie nawiązywały do 
rzeczywistości – zarówno pod 
względem tras, jak i naszych ty-
pów pociągów. Punkty zdobywa 
się oczywiście za przybycie na 
czas do stacji końcowej, dodat-
kowy bonus można uzyskać za 
łapanie gapowiczów. Początkują-
cy użytkownicy nie muszą się 
obawiać, że zasady okażą się 
zbyt skomplikowane – debiutan-
tów przeprowadzi przez grę od-
powiedni samouczek – wyja-
śniają reprezentanci Kolei Ślą-
skich.

Gra „Wolny tor” już teraz jest 
bezpłatnie dostępna w sklepie 
Google Play (wkrótce także 
w sklepie AppStore). Co istotne, 
równocześnie z  wprowadzeniem 
gry do sklepu, do użytku pasaże-
rów oddana została także nowa 
aplikacja sprzedażowa, która za-
pewnia wygodny zakup biletów 
przez telefon.

Na graczy, którzy pod koniec 
miesiąca uplasują się w pierw-

szej dziesiątce czekają nagrody. 
Zdobywca pierwszego miejsca 
otrzyma kupon o wartości 20 zł 
do wykorzystania na zakup bile-
tów w  aplikacji. W przypadku 
pozostałych laureatów z pierw-
szej dziesiątki będzie to kwota 10 
zł. Konkurs prowadzony jest za-
wsze w cyklu miesięcznym, 
a punkty uzyskane podczas po-
jedynczych gier sumują się, da-
jąc łączny wynik w rankingu. Po 
wybiciu północy ostatniego dnia 
w  miesiącu najlepsi gracze 
otrzymają kod promocyjny, ran-
king jest zerowany i rozgrywka 
zaczyna się od nowa.

Zdobyty bonus można spożyt-
kować na zakup dowolnego bile-
tu Kolei Śląskich dostępnego 
w aplikacji mobilnej, wyjątkiem 
są jedynie pociągi Ornak na od-
cinku Żywiec – Zakopane oraz 
odcinek przygraniczny Chałupki 
– Bohumin. Ważne, by otrzyma-
ny kod wykorzystać w ciągu 7 
dni od wygenerowania. Trzeba 
również pamiętać, że niemożliwe 
jest obniżenie ceny biletu za po-
mocą vouchera do zera – zawsze 
musi pozostać przynajmniej mi-
nimalna kwota zapłaty. Jeste-
ście gotowi powalczyć o tor 
w Kolejach Śląskich? Pobieraj-
cie aplikację i ruszajcie w po-
dróż!

Katarzyna Gwara

HARMONOGRAM ODBIORU LIŚCI Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH/SIEDZIB 
FIRM  NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

Błeszno	 	 	 	 	 	 17.11.2018			(sobota)		
Częstochówka-Parkitka																		 	 17.11.2018										
Grabówka																																																										 17.11.2018										
Dźbów	 	 	 	 	 	 17.11.2018										
Stradom	 	 	 	 	 	 17.11.2018
Podjasnogórska	 	 	 	 	 22.11.2018			(czwartek)																	
Śródmieście	 	 	 	 	 22.11.2018										
Trzech	Wieszczów	 	 	 	 22.11.2018										
Kiedrzyn	 	 	 	 	 	 23.11.2018			(piątek)	

Teraz na Dalekim Wschodzie

Rzeźby Kędziory 
w najodleglejszych 
zakątkach świata

http://CokeURL.com/WyborMiasta
http://CokeURL.com/WyborMiasta
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Radosne świętowanie 100-lecia niepodległości
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100-lecie Niepodległej Polski na ,,Festiwalu Małych Form Teatralnych”

Dni otwarte dla młodzieży z Konopisk, 
czyli pierwsi zainteresowani nauką w V LO 

Piłkarki ręczne V LO mistrzyniami Częstochowy!!! 

„Cukierek albo widły”,  
czyli Halloween w V LO

100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości to ważny dzień dla nas – Polaków. 11. listo-
pada świętował cały nasz kraj, więc także i my - 
uczniowie VII Liceum Ogółnokształcącego im. Mi-
kołaja Kopernika w Częstochowie.  

W szkole odbył się konkurs historyczny dla na-
szych uczniów z okazji 100. Rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Rywalizacja zakończy-
ła się licznymi sukcesami. 

Zorganizowano także konkurs na najpiękniejszy 
plakat Niepodległej. Dla uczczenia 100. Rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości każda   z 
klas naszej szkoły miała przygotować   plakat histo-
ryczny, odnoszący się do Stulecia Polskiej Niepod-

ległości, symboli i barw narodowych. Prace zostały 
ocenione przez komisję konkursową: Panią Dyrek-
tor Barbarę Gala-Glińską, p. prof. Agatę Wartę, p. 
prof. Agnieszkę Warzechę. Spośród 18 plakatów 
wyłoniono trzy pierwsze miejsca i dwa wyróżnienia. 
Nagrodą dla Laureatów i Wyróżnionych jest dodat-
kowe wyjście edukacyjne w roku szkolnym 
2018/2019. Plakaty podziwiać można było podczas 
Festynu Niepodległościowego, który odbył się 13 li-
stopada na dużej przerwie koło hali sportowej VII 
Liceum Ogólnokształcącego.
l I miejsce: klasa 2F
l II miejsce: klasa 3E
l III miejsce: klasa 1G

l Wyróżnienie klasa: 3 F, 3 C
Uczniowie naszej szkoły wpisywali  do księgi 

pamiątkowej piękne życzenia dla Polski, które sami 
napisali. W piątek 9.11. o godzinie 11:11 został od-
śpiewany hymn przez teatralną Grupę Pod Wiszą-
cym Kotem wraz z przedstawicielami wszystkich 
klas. 

13 listopada na sali gimnastycznej odbył się 
uroczysty apel upamiętniający tę ważną datę. Tego 
samego dnia na długiej przerwie zorganizowano fe-
styn. Zgłoszeni uczniowie upiekli ciasta w biało-
-czerwonych barwach. 

KOPERNIK NEWS: p. prof. Agnieszka 
Warzecha, p. prof. Agata Warta, Julia Pisarek

Odbył się finał Festiwalu Małych Form Teatral-
nych ,,wywiedzione ze słowa niepodległość”, orga-
nizowany przez I LO im. Juliusza Słowackiego w 
Częstochowie pod honorowym patronatem Jadwigi 
Wiśniewskiej Posła do Parlamentu Europejskiego, 
Alicji Janowskiej Dyrektora Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Częstochowie i Stowarzyszenia Absol-
wentów i Przyjaciół I LO. 

 Jury w składzie: Ewa Oleś, Teatr im. Adama 
Mickiewicza, Barbara Chowańska-Najwer, UJD w 
Częstochowie, Urszula Zaleska, Stowarzyszenie Ab-
solwentów i Przyjaciół I LO im. J. Słowackiego w 
Częstochowie wyłoniło zwycięzców: 
I miejsce – TZN im. gen. W. Sikorskiego za przed-

stawienie „Lekcja patriotyzmu”,
II miejsce – I LO im. J. Słowackiego  za przedstawie-

nie „A to Polska właśnie?”,
III miejsce – VII  LiO im. M. Kopernika  za przedsta-

wienie „Bal u Senatora”,
III miejsce  –  IV  LO im. H. Sienkiewicza  za przed-

stawienie „Moja Niepodległość”. 

Celem festiwalu było upamiętnienie 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 
zachęcenie młodzieży do kształcenia w sobie po-
stawy aktywnego i świadomego  obywatela. Grupa 
pod wiszącym kotem pod kierownictwem Pani pro-
fesor Beaty Gendek-Barhoumi zaprezentowała ,,Bal 
u Senatora” na podstawie Dziadów cz. III  Adama 
Mickiewicza. We fragmencie ukazana jest  postać  
Pani Rollison, która przychodzi błagać Senatora o 
zlitowanie się nad jej synem, uwięzionym  przez 
służby rosyjskie i poddawanym torturom. 

Senator, w którego rolę wcielił się ze świetną 
grą aktorską Piotr Woldan, pozostaje zimny i obo-
jętny wobec losu więźnia. Postać Pani Rollison, peł-
na wewnętrznej siły i wiary w uwolnienie syna, jest 
w swym dramatyzmie poruszająca i nawiązuje do 
motywu cierpiącej matki. Osoba Rollisonowej ze-
stawiona z zimnym Senatorem, tworzy  przerażają-
cy obraz okrutnego kata uzależnionego od władzy  i 
niewinnej ofiary. 

9 listopada odbyło się uroczyste wręczenie na-

gród zwycięzcom. Jury wyróżniło nagrodą dla najlep-
szego aktora, uczennicę  klasy 3e Natalię Walaszczyk, 
która wcieliła się w rolę matki zabitego przez zabor-
ców syna: Panią Rollison. Nagrodą dla Natalii jest wy-
jazd do Parlamentu Europejskiego do Brukseli na za-
proszenie Pani Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej. 

Sukces grupy pod wiszącym kotem zawdzięcza-
my sumiennej pracy wszystkich aktorów i osób za-
angażowanych w powstanie spektaklu pod opieką 
Pani profesor Beaty Gendek-Barhoumi. 

Grupę pod wiszącym kotem reprezentowali 
uczniowie: Kamila Wiklińska, Klaudia Janeczek, Ma-
tylda Tokarz, Izabela Pieńkowska, Zofia Kandora, 
Wiktoria Rybiałek, Karolina Chmielewska, Natalia 
Walaszczyk, Piotr Woldan, Wojciech Pakuła, Karol 
Kowalewski, Kacper Łokieć, Bartosz Nęcki, Niko-
dem Buszko, Michał Hobot, Kacper Męcka, Rafał 
Molski, Klaudia Owczarek, Michał Zjawiony, Mate-
usz Gzel, Bartosz Bebłot, Jakub Hadryś. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy !
KOPERNIK NEWS: Natalia Walaszczyk

Rekonstrukcja historyczna na Błoniach 
Jasnogórskich

4.11.1918 to dzień szczególny w historii naszej 
Ojczyzny oraz naszego miasta. Wtedy to wolność za-
witała na Jasną Górę. To właśnie tego dnia por. Ar-
tur Wiśniewski, żołnierz Polskich Legionów przejął 
w pokojowy sposób enklawę, jaką stanowił klasztor 
jasnogórski z rąk komendanta cesarskiej armii au-
stro-węgierskiej Josefa Marii Klettingera. Wydarze-
niu temu towarzyszyło spotkanie porucznika Wi-
śniewskiego z mieszkańcami Częstochowy, którzy 
zbiórkami charytatywnymi chcieli wesprzeć polskie 
wojsko, przybyłe na Jasną Górę . Wzruszające mu-
siało być to pierwsze spotkanie ludności miasta 
z żołnierzami z polskimi insygniami na mundurach. 
Aby wesprzeć polskie wojsko swoją biżuterię odda-
wały kobiety, mieszkanki Częstochowy, swój skrom-
ny grosz dołożyli miejscy kramarze sprzedający de-
wocjonalia w pobliżu klasztoru. Wreszcie swoją go-
towość do przyłączenia się do polskiego wojska 
zgłosili młodzi mężczyźni, chłopcy, którzy już niedłu-
go mieli zostać legionistami. Porucznik Wiśniewski 
został bardzo ciepło przywitany przez przeora Jasnej 
Góry, ojca Piotra Markiewicza oraz cały konwent. 
U bram klasztoru stanęła polska warta, a z wieży za-
łopotała biało-czerwona flaga.

Te właśnie wydarzenia stały się tematem re-
konstrukcji historycznej, która została zaprezen-
towana przez uczniów VII LO im. Mikołaja Koper-
nika w Częstochowie, członków Grupy pod wiszą-
cym kotem, podczas wspaniałej uroczystości za-
kończenia projektu Nie chciejcie Ojczyzny, która 
Was nic nie kosztuje, realizowanego m.in. przez 
Kuratorium Oświaty w Katowicach. Rekonstrukcję 
poprzedziła uroczysta Msza Święta w Bazylice Ja-
snogórskiej, podczas której na ręce przeora zosta-
ły przekazane cztery księgi, zawierające 100 ży-
czeń dla Polski na 100 lat niepodległości. Życze-
nia te wpisywane były przez społeczności często-
chowskich szkół. Kolejną uroczystością było po-
świecenie tablicy okolicznościowej dedykowanej 
porucznikowi Wiśniewskiemu, która zawisła na 
terenie twierdzy jasnogórskiej. Projekt wspaniałej 
płaskorzeźby wykonał pan Janusz Koniecki.

W tym samym czasie z Placu Biegańskiego 
wyruszył uroczysty korowód poloneza, któremu 
towarzyszyło przeniesienie imponującej stume-
trowej flagi narodowej, zawisłej później na jasno-
górskiej wieży. W uroczystym odtańczeniu polone-
za wzięli również udział uczniowie naszej szkoły 
pod opieką Pani Dyrektor Barbary Gala - Glińskiej. 
Kilka tygodni temu to w naszym liceum odbyto się 

spotkanie nauczycieli z choreografem i kierowni-
kiem grupy Wrzosowianie, panią Justyną Wilk, 
podczas którego pedagodzy udoskonalali swoje 
taneczne umiejętności, aby przekazać je swoim 
podopiecznym.

Rekonstrukcja historyczna na Błoniach Jasno-
górskich została poprzedzona premierowym wy-
konaniem patriotycznej piosenki Moja Polska Nie-
podległa, napisanej i skomponowanej przez uta-
lentowaną absolwentkę VII LO im Mikołaja Koper-
nika, poetkę i kompozytorkę Agatę Babicz, nato-
miast po przedstawieniu wydarzeń z przeszłości 
uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestni-
czyć w pikniku patriotycznym oraz przekazać czę-
stochowskim mediom swoje refleksje dotyczące 
pojęcia Ojczyzna.

Spektakl grupy teatralnej do scenariusza, któ-
rego współautorem była prof. Beata Gendek-
-Barhoumi, spotkał się z ciepłym przyjęciem 
obecnych na uroczystości gości m.in. Europoseł 
Jadwigi Wiśniewskiej, Abp. Wacława Depo, Kura-
tor Urszuli Bauer a także zgromadzonych licznie 
widzów. Był okazją do zaprezentowania patrioty-
zmu i włączenia się w obchody wspaniałej roczni-
cy odzyskania niepodległości. Członków grupy 
wspomógł odtworzeniem roli porucznika Wi-
śniewskiego Adam Chaluda oraz członkowie grup 
rekonstrukcyjnych pod opieką Zbigniewa Tołocz-
ka. Grupa pod wiszącym kotem przez cały czas 
przygotowań obdarzona została ogromnym zaufa-
niem i wsparciem Dyrektor Częstochowskiej De-
legatury Kuratorium Śląskiego Alicji Janowskiej 
oraz Wizytator Anity Imiołek.

Relacja z rekonstrukcji znalazła się również 
w głównym wydaniu Wiadomości w TVP1.

Grupę pod wiszącym kotem reprezentowali 
uczniowie pod opieką prof Beaty Gendek-Barho-
umi: Piotr Woldan, Wojciech Pakuła, Bartosz Nęc-
ki, Michał Hobot, Rafał Molski, Natalia Walaszczyk, 
Zuzanna Bąk, Roksana Górak, Kamila Wiklińska, 
Zofia Kandora, Julia Sterczewska, Florian Mateiu, 
Jakub Kieliński, Aleksandra Urbańska, Matylda To-
karz, Klaudia Janeczek, Karol Kowalewski, Kacper 
Męcka, Nataniel Stefaniak, Błażej Tatarek, Bartosz 
Szczeciński, Michał Zjawiony, Klaudia Owczarek, 
Nikodem Buszko, Mateusz Gzel, Agata Kapuscinska 
a także absolwenci Cyprian Szwejda, Julia Krysiak, 
Adrianna Mielczarek oraz Julita Kielińska.

Kopernik News:  
prof Beata Gendek-Barhoumi

Już niedługo ósmo- i trzecioklasiści staną 
przed jednym z trudniejszych wyborów, jakim 
jest wybór dalszego kierunku edukacji. To 
czas odwiedzania szkół ponadgimnazjalnych 
i zapoznawania się z ich ofertą edukacyjną. 
Nie powinna być to decyzja szybka i nieprze-
myślana, dlatego też uczniowie Szkoły Pod-
stawowej z wygasającymi oddziałami gimna-
zjalnymi im. H. Sienkiewicza w Konopiskach 
postanowili złożyć nam wizytę już teraz.

Uczniowie zainteresowani nauką w mu-

rach V LO przyjechali do naszej szkoły we 
wtorek - 30 października. Zostali ciepło przy-
witani przez grupę oprowadzających a na-
stępnie odbyła się wycieczka po szkole, pod-
czas której młodzież mogła zobaczyć prze-
bieg lekcji i przeprowadzić krótką rozmowę z 
nauczycielami. Nasi goście zadawali bardzo 
dużo pytań dotyczących profili nauczania, 
jak też imprez, które organizowane są w 
szkole. Uczniowie byli zachwyceni mini salą 
kinową oraz wyposażeniem pozostałych 

klas. Na koniec oprowadzający wręczyli go-
ściom ulotki z informacjami na temat po-
szczególnych profili kształcenia i odpowie-
dzieli na pozostałe, nurtujące ich pytania. 

Dziękujemy za odwiedziny, cieszymy się 
z przybycia pierwszych zainteresowanych. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy 
rozważają naukę w naszej szkole, bo to 
przecież … Szkoła na V! 

Ewelina Wódzik, Wiktoria Dąbek (IIA) 
zdjęcia: Sara Wojciechowska (IIA)

W zeszłym roku w rozgrywkach szkół po-
nadgimnazjalnych nasze piłkarki ręczne za-
jęły bardzo dobre II miejsce. Przegrały w fi-
nałowym meczu z IX LO im. Norwida jedną 
bramką. W tym roku, po zeszłorocznej nie-
znacznej porażce, apetyty na sukces były 
bardzo duże. W fazie grupowej nasze piłkar-
ki spotkały się z zawodniczkami TZN-u i „Ko-
chanowskiego”. Szczególnie ważny okazał 
się ten drugi mecz, którego wynik zaliczał się 
do drugiej fazy rozgrywek. Po zaciętym me-
czu (10:7), drużyna V LO awansowała do 
etapu rozgrywanego systemem „każdy 
z każdym”. 

W rywalizacji sześciu drużyn najgroźniej-
szy jak zwykle okazał się „Norwid”. Zwycię-

stwo nad nim (13:8) i zaliczona wygrana z „Ko-
chanowskim”, zadecydowały o naszym zwy-
cięstwie. Mecze z I LO, IV LO i VII LO przypie-
czętowały tylko sukces naszych piłkarek. 

Naszą szkołę reprezentowały: M. Śmie-
tana kpt. (IIF), A. Kokoszka (IIF), M. Wójcik 
(IIE), J. Choryłek (IIE), J. Baszanowska 
(IIC), M. Szweda (IA), L. Król (IIB), B. Ocie-
pa (IE), M. Cebula (IE), S. Wierus (IE), Z. 
Różańska (IIE), M. Landecka (IIE), N. Ka-
wecka (IIB), opiekun reprezentacji: mgr R. 
Owusu. Gratulujemy zwycięstwa życząc 
dalszych sukcesów sportowych!!!

mgr Renata Owusu

W V LO im. A. Mickiewicza w Częstocho-
wie obchodziliśmy Halloween. W tym dniu na-
sze straszydła, mary i inne potwory stanęły do 
rywalizacji w czterech konkurencjach. Komi-
sja konkursowa oceniała „Koszmarne rewolu-
cje”, czyli konkurs na najlepiej udekorowaną 
pracownię oraz „Piekło w gębie”, czyli najlep-
szą potrawę z dyni. Jury było zachwycone 
kreatywnością i zaangażowaniem klas. Po 
naradzie zdecydowano, że największy strach 

wzbudziła sala przygotowana przez klasę IIC, 
która już po otwarciu drzwi przyprawiła jury o 
dreszcze. Członkowie komisji degustowali 
potrawy przygotowane przez klasy z wielkim 
wyczuciem smaku i estetyki, dając cały wa-
chlarz ciast, babeczek, dżemów, placków, 
muffinek oraz zup. Serce, a właściwie żołą-
dek jury, skradły potrawy przygotowane przez 
klasę IIIB, a szczególnie ... wyśmienity hallo-

weenowy dżem dyniowy.
Na głównym holu szkoły, specjalnie na tę 

chwilę przeobrażonym w mroczny korytarz 
zamkowy, komisja wydała werdykt w kolej-
nych konkurencjach. „Koszmarny Jack”, czyli 
współzawodnictwo o najładniej wyrzeźbioną 
dynię wygrała klasa IF. W konkursie „Modowa 
potworność”, czyli najlepszy Halloweenowy 
kostium jury jednogłośnie zdecydowało 
o zwycięstwie klasy IIIC, którą reprezentowali 
W. Drabczyk jako Hrabia Drakula i W. Paliga. 

Wybrani spośród publiczności uczniowie 
wzięli udział w Halloweenowym quizie pt. 
„Cukierek albo widły”, który nie sprawił więk-
szych problemów naszym potwornie mą-
drym uczniom. Następnie, prowadzące uro-
czystość: W. Bednarek i W. Kaźmierczak za-
prosiły wszystkich zgromadzonych do obej-
rzenia koszmarnej parady, w której udział 
wzięły pary mar i zjaw przybyłych jako przed-
stawiciele klas. Zabawa była wyśmienita. 

Dawid Zębik (IIIB) 
zdjęcia: Sara Wojciechowska (IIA)

http://www.kopernik.czest.pl/?p=6484
http://www.kopernik.czest.pl/?p=6484
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III Miejski Konkurs Recytatorski „Ja i moja Ojczyzna” w ramach projektu 

Od Przedszkolaka do Starszaka – Za Wolność Naszą i Waszą

22. Targi Książki w Krakowie

Wiwat Pułaski

Ślubowanie pierwszoklasistów

Szlakiem zabytków techniki

Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, 
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

W VIII LO Samorządowym w Częstochowie odbył się 
III Miejski Konkurs Recytatorski wierszy o  tematyce pa-
triotycznej „Ja i moja Ojczyzna”. Do  recytatorskiego po-
jedynku stanęło 17 uczniów VII i VIII klas szkół podsta-
wowych oraz uczniów gimnazjów, a także 20 uczniów 
szkół ponadpodstawowych.
Jury w składzie: Grzegorz Papalski – zastępca dyrekto-

ra w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Często-
chowie, Agnieszka Grudzińska – konsultant w Regional-
nym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Czę-
stochowie  i  Ewa  Skowronek  –  specjalista  ds.  promocji 
i  sprzedaży  Teatru  im.  Adama Mickiewicza w Często-
chowie zdecydowało, że w kategorii uczniów z klas VII 
i VIII szkół podstawowych i uczniów gimnazjów laure-
atami konkursu zostali:
I miejsce –  Julia Nocuń  (SP nr 29 w Częstochowie),  

Patrycja  Olak  (SP  nr  31  z  Oddziałami  Integracyjnymi 
w Częstochowie),
II miejsce – Karolina Szwejda (SP nr 2 w Częstocho-

wie),

III miejsce – Małgorzata Maroszek (SP nr 2 w Często-
chowie).
Wyróżnienia w tej otrzymali: 
Maciej Rogoziński (SP nr 33 w Częstochowie), 
Magdalena  Lizak  (Prywatna  Lingwistyczna  Szkoła 

Podstawowa  i  Prywatne  Gimnazjum  Lingwistyczne 
w Częstochowie), Maja Kałwak (SP nr 42 w Częstocho-
wie).
W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych jury 

wyłoniło następujących laureatów:
I  miejsce  –  Piotr  Knapik  (IX  LO  im.  C.K.  Norwida 

w Częstochowie),
II miejsce – Emilia Jaworska (ZS nr 1 im. A. Mickiewi-

cza w Lublińcu),
III miejsce – Katarzyna Nowakowska (I LO im. J. Sło-

wackiego w Częstochowie); Wiktoria Rakus  (ZSTiO im. 
S. Żeromskiego w Częstochowie)
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
Marcin  Dziadkiewicz  (ZS  nr  1  im.  A.  Mickiewicza 

w Lublińcu), Alicja Karpik  (IV  LO  im. H.  Sienkiewicza 
w Częstochowie), Julia Ciemięga (VIII LO Samorządowe 
w Częstochowie).

Laureatom  serdecznie  gratulujemy,  a  wszystkim 
uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie. 

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

Niezwykły  klimat  Krako-
wa, 615 wystawców z 20 kra-
jów, 781 pisarzy, bogaty pro-
gram  towarzyszący,  setki 
zwiedzających...  uczennice 
naszej szkoły – Ula Wittich i 
Daria Zgrzebna wraz z Rena-
tą  Białowąs  wzięły  udział  w 
22.  Międzynarodowych  Tar-
gach  Książki  w  Krakowie. 
Wyjazd  został  zorganizowa-
ny  przez  Towarzystwo  Na-
uczycieli  Bibliotekarzy  Szkól 
Polskich.
Tegoroczne  Targi  Książki 

odbywały  się  pod  hasłem: 
„Książki są bramą, przez którą 
wychodzisz na ulicę”, a Go-
ściem  Honorowym  była 
Szwecja,  reprezentowana m.
in. przez Åsę Lind, Monsa Kal-
lentofta, Pascala Engmana czy 
Linn Hansén.
Podczas  targów  zwiedzili-

śmy  stoiska wydawnicze, za-
kupiliśmy wiele  książek. Spo-
tkaliśmy  również   wielu  cie-
kawych  ludzi, m.in.   Gandalfa, Wi-
kinga i słowiańskiego woja. Mieliśmy 
także okazję zdobyć autograf młodej 
autorki  powieści  obyczajowych  – 

Darii Skiby oraz sfotografować się z 
Wojciechem Cejrowskim. Odnowili-
śmy znajomość z Andrzejem Pilipiu-
kiem, który gościł w murach VIII LOS 
w zeszłym roku szkolnym.

W  ramach  akcji    „Książka  za 
Książkę”    zwiedzający  przez  cały 
czas trwania targów mogli przyno-
sić  swoje  stare  książki,  które  póź-
niej przekazywane są bibliotekom. 
Ula Wittich również przyłączyła się 
do akacji. 22. edycja Międzynaro-
dowych  Targów Książki w  Krako-
wie po raz kolejny udowodniła, że 
ludzie chcą spotykać się z książką i 
łakną bezpośredniego kontaktu z li-
teraturą.  Czytelnictwo  wcale  nie 
umiera, wręcz  przeciwnie, ma  się 
całkiem dobrze.

Twój  LOS

Po raz kolejny delegacja Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
z dyrektorem Tomaszem Dobo-
szem na czele odwiedziła Muzeum 
im. Kazimierza Pułaskiego w War-
ce, które zorganizowało Dzień Bo-
hatera Dwojga Narodów w 239. 
rocznicę jego śmierci. Uroczystość 
otworzyła dyrektor muzeum Iwona 
Stefaniak.

Przewodnią myślą przemowy 
dyrektor, a także wypowiedzi do-
stojnych gości była walka o wol-
ność i poświęcenie naszego patro-
na. Część patriotyczna odbyła się 
w jesiennej scenerii wareckiego 
parku według ceremoniału wojsko-
wego z udziałem Orkiestry Wojsko-
wej 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego 
w Radomiu i asysty wojskowej 1. 
Grójeckiego Ośrodka Radioelektro-

nicznego z Ogrodzienic im. ppłk. 
Jana Kowalewskiego. Uroczystość 
uświetniły liczne delegacje instytu-
cji, organizacji i szkół, które złożyły 
kwiaty pod pomnikiem Kazimierza 
Pułaskiego. 

Wielką atrakcją była salwa armat-
nia oddana przez rekonstruktorów 
z Państwowego Muzeum Arche-
ologicznego w Warszawie. Po czę-
ści oficjalnej nasi uczniowie zwie-
dzili muzeum i wysłuchali cieka-
wych opowieści o patronie szkoły, 
Wizyta zakończyła się poczęstun-
kiem oraz obejrzeniem wystawy 
„Oto dni krwi i chwały: reduta Or-
dona i rakietnicy Królestwa Polskie-
go” przygotowanej przez Państwo-
we Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie.

Anna Szydłowska

Uroczystość Ślubowania klas 
pierwszych należy do najważniej-
szych świąt w Zespole Szkół Me-
chaniczno-Elektrycznych, w której 
co roku biorą udział uczniowie, ich 
rodzice, grono pedagogiczne i za-
proszeni goście. Centralnym punk-
tem programu jest przyrzeczenie 
wierności wartościom moralnym i 
patriotycznym przedstawicieli klas 
pierwszych na sztandar szkoły oraz 
przekazanie symbolicznej tarczy 
szkolnej przez przewodniczącą Sa-
morządu Szkolnego pierwszoklasi-
stom. Także i w tym roku tradycji 
stało się zadość. Święto rozpoczęło 

się Mszą Świętą w Archikatedrze 
pod wezwaniem Świętej Rodziny 

z zawierzeniem społeczności 
szkolnej Matce Bożej, po czym zło-
żono kwiaty pod tablicą upamięt-
niającą patrona szkoły. Części ofi-
cjalnej jak zawsze towarzyszyły 

echa hymnu narodowego i „Roty” 
oraz ciepłe słowa dyrektora, przed-
stawicieli Rady Rodziców i uczniów 
klas starszych skierowane do mło-
dzieży rozpoczynającej naukę. Star-
si koledzy zaprezentowali również 
humorystyczną inscenizację po-
święconą Kazimierzowi Pułaskiemu 
przedstawionemu w niestereoty-
powy sposób w konwencji nowo-
czesnej. Spotkanie zakończył 
wspólny poczęstunek uczniów, ro-
dziców, nauczycieli i gości przygo-
towany w odświętnej atmosferze z 
akcentami jesiennymi.

Anna Szydłowska

Korzystając z pięknej jesiennej 
aury uczniowie klasy IV En uczest-
niczyli w zajęciach terenowych w 
ramach lekcji geografii. Celem 
zajęć było poznanie historii i to-
pografii Częstochowy z uwzględ-
nieniem niegdyś znaczących za-
kładów produkcyjnych. Pierw-
szym obiektem na naszym szlaku 
zabytków techniki było Muzeum 

Zapałek, kiedyś ważny punkt na 
mapie przemysłowej naszego 
miasta. Podczas zwiedzania 

obiektu uczniowie poznali histo-
rię zakładu oraz żmudny i pra-
cochłonny proces produkcji za-
pałek. Kolejnym obiektem prze-
mysłowym znajdującym się na 
terenie dzielnicy Starego Miasta 
był nieczynny Browar Często-
chowski ,,Kmicic” przy ul. Ogro-
dowej 18/22.Trasa naszej wy-
cieczki obejmowała również po-

znanie węzła kolejowego nasze-
go miasta oraz ważnego dla czę-

stochowian obiektu sakralnego 
czyli Bazyliki Archidiecezjalnej 
p.w. Św. Rodziny. Przyglądając 
się budowli uczniowie mieli oka-
zję przypomnieć sobie wiedzę 
dotyczącą geologii rozpoznając 
skały, z których powstał obiekt. 
Wszyscy aktywnie uczestniczyli 
w zajęciach i z dużą starannością 
uzupełniali karty pracy na podsta-
wie, których otrzymają tylko po-
zytywne oceny.

Agnieszka Soduła
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ZUS przypomina przedsiębiorcom

Wysokie kary  
dla spóźnialskich

Przedsiębiorcy mają jeszcze tylko 
dwa miesiące, aby uzyskać wpis do re-
jestru przechowawców akt osobowych 
i płacowych. Od nowego roku bez tego 
uprawnienia, przechowywanie doku-
mentów pracowniczych będzie karane 
kwotą nawet 100 tys. zł – poinformo-
wał ZUS na swojej stronie internetowej.

Najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku 
przedsiębiorcy, którzy prowadzą działal-
ność polegającą na przechowywaniu do-
kumentacji osobowej i  płacowej praco-
dawców o czasowym okresie przechowy-
wania muszą uzyskać wpis do rejestru 
przechowawców akt osobowych i płaco-
wych, ponieważ już od nowego roku 
zmieniają się przepisy, zgodnie z noweli-
zacją ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. 

– Jeśli nie uzyskasz wpisu w  podanym 
terminie, musisz zakończyć działalność 
przechowalniczą, a dokumentację przeka-
zać do dalszego przechowania przecho-

wawcy, który posiada uprawnienia do jej 
przechowywania – dodaje ZUS. 

Wykaz przechowawców można spraw-
dzić na stronie Naczelnej Dyrekcji Archi-
wów Państwowych oraz w  Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa. To właśnie do 
urzędu marszałkowskiego należy złożyć 
wniosek o wpisanie do rejestru.

– Przepisy zakładają m.in. skrócenie 
okresu przechowywania dokumentacji 
pracowniczej i  płacowej pracowników 
z 50 do 10 lat, dzięki przekazaniu do ZUS 
odpowiednich informacji. Stanowić one 
będą podstawę do wyliczenia przez Zakład 
świadczeń emerytalnych i  rentowych dla 
takich osób – donosi portal Forbes. Dzięki 
temu pracownik, który będzie chciał nabyć 
prawa emerytalne, nie będzie musiał sam 
zbierać odpowiednich informacji. Wystar-
czy, że skorzysta z  tego, co pracodawca 
przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych lub odbierze potrzebną doku-
mentację od pracodawcy.

W 2019 roku 

Ulga 
termomodernizacyjna

Posiadasz dom 
jednorodzinny? 
Będziesz mógł 
skorzystać z  no-
wej ulgi w  PIT za 
2019 rok, która 
dotyczy wydat-
ków przeznaczo-
nych na termo-
modernizację do-
mu. Nawet 53 tys. 
zł – to kwota, jaką 
będzie można od-
liczyć i  tym sa-
mym pomniejszyć 
swój dochód.

– Od 2019 r. (rozliczenie PIT w 2020 r.) 
podatnicy będący właścicielami lub współ-
właścicielami budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego mają prawo do ulgi podat-
kowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. 
Przysługuje ona jako odliczenie od docho-
du wydatków na termomodernizację bu-
dynków jednorodzinnych. Odliczenia do-
konać można w  wartości 23% wydatków 
na zakup materiałów budowlanych, urzą-
dzeń i usług związanych z realizacją przed-
sięwzięcia termomodernizacyjnego, po-
niesionych między 1 stycznia a 31 grudnia 
2019 r – informuje portal E-pity. 

Zgodnie z uchwaloną 9 listopada 2018 
roku ustawą, nowa ulga podatkowa doty-
czyć będzie termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych. Kto będzie mógł z  niej 
skorzystać? Podatnicy PIT, którzy opłacają 
podatek według skali podatkowej, liniowy 
podatek oraz zryczałtowany – oczywiście 
pod pewnymi warunkami. Muszą być oni 

właścicielami bądź współwłaścicielami 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych 
i  ponosić wydatki na realizację przedsię-
wzięć związanych z  termomodernizacją 
budynku. Oznacza to, że podatnik będzie 
musiał po prostu udokumentować ponie-
sione wydatki z  tego tytułu i  przedstawić 
fiskusowi faktury VAT. 

– Każdy z nich będzie mógł odliczyć od 
dochodu (bądź przychodu) nawet 23 proc. 
wydatków poniesionych na termomoder-
nizację jednorodzinnych budynków miesz-
kalnych, które zostaną skończone w okre-
sie trzech kolejnych lat, licząc od końca ro-
ku podatkowego, w  którym poniesiono 
pierwsze koszty. Nie będzie mogło to jed-
nak być więcej niż 53 tys. zł. Oznacza to, że 
z ulgi termomodernizacyjnej będzie moż-
na skorzystać, gdy wydatki nie przekroczą 
prawie 230,5 tys. zł – wyjaśnia GP. Warun-
kiem skorzystania z  ulgi podatkowej nie 
będzie natomiast przeprowadzenie audytu 
energetycznego, jak zakładały wcześniej-
sze wersje projektu ustawy. 

Uwaga na oszustów!

Fałszywe wezwania  
do zapłaty ws. RODO

Otrzymaliście wezwanie do zapłaty 
ws. RODO? To oszustwo – przestrzega 
Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu 
Zarządzania Danymi i Koordynator prac 
nad reformą ochrony danych osobowych 
w Ministerstwie Cyfryzacji.

– Od wczoraj lawinowo otrzymujemy za-
równo ja jak i Ministerstwo Cyfryzacji na 
różne kanały komunikacyjne wiadomości z 
poniższym załącznikiem. Udostępniam ją, 
gdyż nie ma w dokumencie absolutnie nic 
prawnie chronionego. Proszę nie odpowia-
dać, nie dokonywać żadnych wpłat. To pró-
ba OSZUSTWA. Proszę o możliwe udostęp-
nianie niniejszej wiadomości dalej” – taką 
informację udostępnił na jednym z portalu 
społecznościowym Maciej Kawecki i opu-
blikował przy okazji treść masowych we-
zwań, które są próbą oszustwa: „W trakcie 
przeprowadzonych czynności sprawdzają-
cych przez Głównego Inspektora Nadzoru 
Ochrony Danych Osobowych w jednost-
kach podrzędnych Instytutu Ochrony Da-

nych Osobowych wykonywanych w opar-
ciu o zgłoszenia osób trzecich lub podmio-
tów zewnętrznych ujawnione zostały licz-
ne nieprawidłowości” - wiele osób dostało 
informację właśnie o takiej treści. 

Instytut Ochrony Danych Osobowych 
potwierdził, że masowe wezwania nie wy-
szły od nich i wydał oficjalne oświadczenie. 
– „Przypominamy, że w Polsce jedynym or-
ganem, który może nakładać kary finanso-
we w zw. z ochroną danych osobowych jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych (dawniej: „GIODO”). Ponadto Prezes 
UODO nie nakłada kar zaocznie. Są one 
skutkiem przeprowadzonej kontroli, o któ-
rej każdy zostaje poinformowany z wyprze-
dzeniem czasowym. Dlatego prosimy: nie 
dajcie się złapać na wyłudzenia jakichkol-
wiek kwot – nawet małych, żądanych po-
przez jakąkolwiek korespondencję czy to 
tradycyjną, czy też elektroniczną” – można 
przeczytać w oświadczeniu. Ponadto peł-
nomocnik Instytutu złożył zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Exit tax

Złagodzenie projektu 
ustawy

Rząd zdecydował się podtrzymać chęć 
wprowadzenia exit tax, czyli podatku od 
niezrealizowanych zysków dla osób 
prawnych i fizycznych, które chcą swój 
biznes lub jego część przenieść do inne-
go kraju. Przyjęty projekt ustawy został 
jednak złagodzony.

Jak donosi Rzeczpospolita, przeniesienie 
majątku firmowego lub prywatnego do in-
nego kraju, w pierwotnym projekcie usta-
wy, miało być opodatkowane już wtedy, 
gdy jego wartość przekraczałaby 2 mln 
złotych. Ta kwota została jednak podnie-
siona do 4 mln. -Kolejną nowością jest 
możliwość odzyskania exit taxu przez po-
datnika, który najpierw przeniesie swoje 
aktywa poza Polskę, a w ciągu 5 lat prze-
niesie je z powrotem do kraju. Odzyskać 
daninę będzie też mogła osoba fizyczna, 
która wyprowadzi się z kraju, a w ciągu 5 lat 
powróci do Polski – wyjaśnia z kolei Gazeta 
Prawna. 

Osoby fizyczne będą objęte dwoma róż-
nymi stawkami exit taxu: 3% i 19%. Nato-

miast osoby prawne wyłącznie 19%. Nie 
zmieniono w projekcie możliwości rozłoże-
nia „podatku od wyjścia” na raty (maksy-
malnie na 5 lat) – o takie rozwiązanie bę-
dzie można wystąpić do fiskusa. Przepisy te 
zaczną obowiązywać już od nowego roku.

Ponadto mają zostać opodatkowane 
kryptowaluty takie jak bitcoin czy na przy-
kład ethereum. Zakłada to przyjęty projekt 
ustawy. 

- Przychody z takiego obrotu byłyby 
traktowane jak przychody z kapitałów pie-
niężnych. Będzie tak nawet wtedy, gdy 
osiągane będą w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej. Opodatkowa-
niu będzie podlegał dochód, co oznacza, że 
uwzględniane będą wydatki związane z 
obrotem walutą wirtualną. W podatku do-
chodowym od osób prawnych przychody 
te stanowić będą zyski kapitałowe. Odpo-
wiednie rozwiązania w ustawach o PIT i CIT 
będą analogiczne w zakresie zasad ustala-
nia przychodów, kosztów oraz dochodów 
czy strat – tłumaczy Paweł Rochowicz w 
Rzeczpospolitej. 

Stronę opracowała: Paula Nogaj



Ogólnopolski konkurs

Ku pamięci częstochowskiej poetki
CO / GDZIE / KIEDY: W LISTOPADZIE

16.11 piątek
16-17 listopada Finał 39. Ogólnopolskiego 

Konkursu Poetyckiego im. Haliny 
Poświatowskiej 

Spektakle teatralne: 
  „Tajemniczy Ogród” - godz. 10.00 
  „Poniżej Pasa” - godz. 19.00 
 Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 
Seans filmowy: 
 „Dlaczego jesteśmy kreatywni” - godz. 14.30 i  

20.30
  „Utoya 22 lipca” - godz. 16.15 
 „Kler”- godz. 18.00 
 OKF „Iluzja”, Al. NMP 64 
,,Śpiewać każdy może” - godz. 16.30 Karaoke. 

Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna, Aleja 
Niepodległości 41 

Wernisaż wystawy fotografii grupy „PSTRYK” - 
godz. 17.00 Klub Spółdzielczy CzSM „Nasza 
Praca”, ul. Broniewskiego 3 

Wernisaż wystawy fotografii Roberta 
Jodłowskiego - godz. 18.00 OPK  „Gaude 
Mater”, ul. Dąbrowskiego 1

Wernisaż wystawy ikonopisarzy częstochowskich 
– godz.18.00 Muzeum Monet i  Medali Jana 
Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71 

Otwarcie wystawy 13. Konkursu Fotograficznego 
Klimaty Częstochowy - godz. 18.00 Muzeum 
Częstochowskie, Ratusz, Al. NMP 45 

17.11 sobota 
V Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w  Szachach 

Dzieci do lat 7 Katolicka Szkoła Podstawowa w  
Częstochowie, ul. Górna 12 

I  liga w  piłce siatkowej mężczyzn, Tauron AZS 
Częstochowa - MKS Ślepsk Suwałki AZS 
Częstochowa S.A. Hala Sportowa Częstochowa, 
ul. Żużlowa 

4 Jurajski Jarmark Staroci - godz. 6.00 - 16.00. 
Rynek Wieluński  

Seans filmowy: 
 „Księżniczka i  smok” /Młody Iluzjonista/ - godz. 

11.00 
 „Kler”- godz. 12.45 i 20.30 
 „Utoya 22 lipca” - godz. 15.15 
 „Degas” /Wielka sztuka na ekranie/ - godz. 

17.00 
 „Dlaczego jesteśmy kreatywni” - godz. 18.45 
 OKF „Iluzja”, Al. NMP 64 
Spektakl teatralny: 
 Poniżej Pasa” - godz. 16.00 
 „Ostra jazda” - godz. 19.00 
 Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Przemysłowego „Przemysłówka”; 
Częstochowa lata 60. i  70. - godz. 17.00. 
Muzeum Częstochowskie, Ratusz, Al. NMP 45 

Wykład ks. prof. Tadeusza Guza „Katolik a  świat 
współczesny”  
cz. II - godz. 18.00 Muzeum Monet i  Medali 
Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71 

II liga koszykówki mężczyzn: AZS Częstochowa - 
MUKS 1811 Unia Tarnów - godz. 18:00  
Hala „Polonia”, ul. Dekabrystów 43 

18.11 niedziela 
Wycieczka rowerowa z  Juliuszem Sętowskim - 

godz. 10.00. Muzeum Częstochowskie, zbiórka: 
Plac Biegańskiego 

Seans filmowy: 
 „Księżniczka i  smok” /Młody Iluzjonista/ - godz. 

11.00 
 „Kler”- godz. 12.45 i 20.30 
 „Utoya 22 lipca” - godz. 15.15
 ILUZJA – przegląd filmów krótkometraż. 

częstochowian - godz. 17.00 
 „Dlaczego jesteśmy kreatywni” - godz. 18.45 
 OKF „Iluzja”, Al. NMP 64 
Koncert 10 Tenorów - godz. 18.00. Filharmonia 

Częstochowska
81. Spotkanie z  cyklu „Z  Janem Pawłem II ku 

przyszłości” - godz. 18.00. Muzeum Monet i  
Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71 

Spektakl teatralny: „Ostra jazda” - godz. 19.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 

19.11 poniedziałek 
Seans filmowy: 
 Kler”- godz. 14.45 i  20.30 
 „Dlaczego jesteśmy kreatywni” - godz. 17.15 
 „Utoya 22 lipca” - godz. 18.45 
 OKF „Iluzja”, Al. NMP 64 
19-23 listopada „My na jesień sposób mamy” – 

godz. 15.00-17.00 Warsztaty plastyczne dla 
dzieci Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Orlik-
Rückemanna 35/37 

Film ,,Młodość Astrid” - godz. 18.00 DKF 
„Rumcajs”, Klub „Politechnik”, Aleja Armii 
Krajowej 23/25 

Warsztaty tańca irlandzkiego – godz. 18.00 
Spotkanie Chóru Coralmente – godz. 19.00 OPK  

„Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 

20.11 wtorek 
Wystawa plastyczna na temat 100-lecia 

Niepodległości MDK w  Częstochowie, ul. 
Łukasińskiego 50/68 

Spektakl teatralny: „Jaś i  Małgosia” - godz. 10.00 
Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15, 

Konsultacje komputerowe - godz. 11.00 – 12.00 
Zajęcia skierowane do osób starszych. Zapisy: 
tel. 34 361 43 27, filia8@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Księżycowa 2 

Seans filmowy: 
 Kler”- godz. 13.45 
 „Utoya 22 lipca” - godz. 16.15 
 „Dlaczego jesteśmy kreatywni” - godz. 18.00
 „Szaleństwo króla Jerzego” /National Theatre 

Live/ - godz. 20.00 
 OKF „Iluzja”, Al. NMP 64
Konsultacje specjalistyczne ECK 
 Oligofrenopedagog, Terapeuta dziecka z  

autyzmem oraz zespołem Aspergera, Terapeuta 
specyficznych trudności nauczania początkowego, 
specjalista w  zakresie doradztwa zawodowego – 
godz. 15.00 – 16.00. Oligofrenopedagog, 
Tyflopedagog, Socjoterapeuta, – godz. 16.00 – 
17.00 Edukacyjne Centrum Konsultacji przy 
SOSW nr 1, ul. Legionów 54 a, tel. 34 360 10 
72 

„Siła kobiet – warsztaty dla seniorów” - godz. 
16.00. Biblioteka Publiczna, Filia nr 13, ul. 
Mireckiego 28. Punkt Konsultacyjny dla 
rodziców, opiekunów i  nauczycieli dzieci i  
młodzieży z  niepełnosprawnością intelektualną, 
sprzężoną i  z  autyzmem - godz. 17.00-18.00  
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka, 
ul. Legionów 54 

 „Spotkanie z  Operą” Mirona Pietrasa – godz. 17.00. 
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 

Warsztaty tańca dawnego – godz. 19.00 OPK 
„Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 

„Gruzja w  pigułce” - pokaz zdjęć od Klubu 
Górskiego PTTK Częstochowa - godz. 18.00. 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 

Spotkania z  historią w  Muzeum 
Częstochowskim: „Częstochowskie losy 
Franciszka Czarneckiego” wykład Małgorzaty 
Szczęsnej - godz. 18.00 Muzeum 
Częstochowskie, Ratusz, Al. NMP 45 

21.11 środa
Stand Up Adam Van Bendler MDK w  

Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68 
Śniadanie z  prasą - godz. 10.00 - 12:00 Spotkania 

dla seniorów. Biblioteka Publiczna, Filia nr 16, 
ul. Krakowska 46/50 

Seans filmowy: 
 „Kler”- godz. 14.30 i  20.30 
 „Utoya 22 lipca” - godz. 17.00
 „Dlaczego jesteśmy kreatywni” - godz. 18.45 
 OKF „Iluzja”, Al. NMP 64 
„Kreatywne spotkania z  plastyką” - godz. 15.30. 

Zapisy: tel. 34 362 35 87, filia20@biblioteka.
czest.pl Biblioteka Publiczna, Filia nr 20, ul. 
Gombrowicza 15 

Tydzień Edukacji Globalnej - godz. 15.30-17.00 
Warsztaty dla dzieci. Zgłoszenia: tel. 
34/3606109, oddim@biblioteka.czest.pl 
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i  
Młodzieży, Aleja Kościuszki 4 

Warsztaty literackie Klubu „Złota Jesień” godz 
16.00 

Popkulturowe przyjemności: Krwawe Południe 
godz. 17.30 

Spotkanie „Teatr Nieoczywisty” - godz. 17.00 
 OPK  „Gaude Mater” ul. Dąbrowskiego 1 
Szkic do portretu. Życie i  twórczość 

młodopolskiej artystki Alfonsy Kanigowskiej - 
godz. 17.00 Muzeum Częstochowskie, Ratusz, 
Al. NMP 45 

Spektakl teatralny: „Efekt” - godz. 18.00 Teatr im. 
A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 

Akademicki Koncert Kameralny - godz. 18.50. 
Filharmonia Częstochowska, ul. Wilsona 16 

Popkulturowe przyjemności: Krwawe Południe - 
godz. 17.30 OPK  „Gaude Mater”, ul. 
Dąbrowskiego 1 

22.11 czwartek
Konkurs Pieśni Patriotycznej. MDK w  

Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68 
Spektakl teatralny: 
 „Roszpunka” - godz. 10.00
 „Efekt” - godz. 19.00 
 Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15 
Seans filmowy: 
 „Kler”- godz. 14.30 i  20.30 
 „Utoya 22 lipca” - godz. 17.00 
 „Dlaczego jesteśmy kreatywni” - godz. 18.45 
 OKF „Iluzja”, Al. NMP 64 
Galeria Literacka - godz. 17.00. Dom Poezji – 

Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 
23 

Koncert z  cyklu Classic Tea - godz. 18.00 OPK  
„Gaude Mater” , ul. Dąbrowskiego 

1 Tydzień Edukacji Globalnej – godz. 17.00. 
Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i  
Młodzieży, Aleja Kościuszki 4 

Promocja książki Cezarego Jana Lisa „Świat, 
który odszedł” - godz. 18.00. Muzeum 
Częstochowskie, Ratusz, Al. NMP 45 

„Nieśmiertelny uśmiech zawsze wiernego Lwowa 
Przedmurza Chrześcijaństwa”. Msza Święta i  
Wieczór w  hołdzie Lwowskim Orlętom – godz. 
18.00. Kościół pw. Św. Wojciecha, ul. 
Brzeźnicka 59 

www.cgk.czestochowa.pl
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Poznamy najlepszych

Klimatyczne fotografie

Jazzowy świat

Poszerzał muzyczne horyzonty

Trwa 39. Ogólnopolski Konkurs 
Poetycki im. Haliny Poświatow-
skiej. W miniony czwartek odbyło 
się uroczyste ogłoszenie wyników 
Regionalnego Konkursu Poezji 
Śpiewanej „żyje się tylko chwilę” 
oraz występ laureatów. To jednak 
dopiero początek tego niezwy-
kłego wydarzenia. Przedstawia-
my program na najbliższe dni.

16 listopada o godzinie 16:00 w 
Regionalnym Ośrodku Kultury bę-
dzie miał miejsce wernisaż wysta-
wy fotografii „Poezja obrazu” Juraj-
skiego Fotoklubu Częstochowa. 
Godzinę później rozpocznie się 

spotkanie „Trójgłos o poezji” z juro-
rami Konkursu Poetyckiego, czyli 
Joanną Mueller, Wojciechem Kas-
sem i Marcinem Orlińskim. O go-
dzinie 19:00 zaplanowano rozpo-
częcie programu poetycko-mu-
zycznego „Moja dobra droga” w 
wykonaniu Włodzimierza Galickie-
go (słowo) i Artura Modrzejewskie-
go (muzyka). Wstęp na te wydarze-
nia jest wolny.

W programie znalazły się rów-
nież warsztaty literackie, które po-
prowadzi Joanna Mueller 17 listo-
pada w Regionalnym Ośrodku Kul-
tury. Rozpoczną się one o godzinie 
10:30. Udział w nich jest bezpłatny. 

Tego samego dnia w Filharmonii 
Częstochowskiej im. Bronisława 
Hubermana o godzinie 16:00 bę-
dzie miało miejsce uroczyste wrę-
czenie nagród laureatom 39. Ogól-
nopolskiego Konkursu Poetyckiego 
im. Haliny Poświatowskiej. Wiersze 
laureatów zostaną przedstawione 
w artystycznej interpretacji aktor-
skiej. Dodatkowo zaplanowano 
koncert „Pieśni Piwnicy Pod Bara-
nami” w wykonaniu Agaty Ślazyk. 
Na tę część wydarzenia obowiązują 
zaproszenia, które można odebrać 
w sekretariacie Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Częstochowie. 

Paula Nogaj

Przed nami rozstrzygnięcie 13. 
edycji konkursu fotograficznego 
„Klimaty Częstochowy”. Wernisaż 
wystawy połączony z  uroczysto-
ścią wręczenia nagród odbędzie 
się w ratuszu, w piątek, 16 listo-
pada. Początek o godzinie 18.00. 
Nagrodzone i  wyróżnione prace 
będzie można oglądać do końca 
grudnia.

Jury 13. edycji konkursu foto-
graficznego „Klimaty Częstocho-
wy” po zapoznaniu się z 530 pra-
cami 122 autorów, do wystawy po-
konkursowej zakwalifikowało pra-
ce: Pawła Romana, Jarosława Re-
spondka, Kamila Pawlika, Oliwiera 
Pakuły, Justyny Janus, Agnieszki 
Małasiewicz, Michała Karbownika, 
Tomasza Rykały, Marcina Chude-
go, Szymona Berezińskiego, Prze-
mysława Skoczylasa, Marcina 
Szczygła, Wojciecha Woszczyka, 
Krzysztofa Świtalskiego, Piotra 
Krasa, Dariusza Gawrońskiego, Łu-
kasza Stacherczaka, Macieja 
Skowronka i  Grzegorza Skowron-
ka. Organizatorem konkursu i fun-
datorem nagród jest Wydział Kul-
tury i Promocji Urzędu Miasta Czę-
stochowy, współorganizatorem 
zaś Muzeum Częstochowskie. 
W tym roku łączna pula wynosi 11 
tysięcy złotych. Podczas wystawy 
zobaczymy zdjęcia z  trzech kate-
gorii – fotografia klimatyczna (po-
jedyncze zdjęcia), fotografia repor-
terska (pojedyncze zdjęcia), foto-
reportaż (zestaw zdjęć).

Celem konkursu fotograficzne-
go „Klimaty Częstochowy” jest 
ukazanie walorów kulturowych, ar-
chitektonicznych, przyrodniczych 
i  turystycznych Częstochowy i  jej 
okolic. Zamiarem organizatora jest 
pozyskanie i prezentacja fotografii 
obrazujących zainteresowanie 
przejawami życia w jego różnorod-
nych dziedzinach. Uczestnicy kon-
kursu rokrocznie zapraszani są do 
odbycia sentymentalnej podróży 
w  przeszłość po terenach należą-
cych kiedyś do województwa czę-
stochowskiego i zachęcani do od-
krywania na nowo licznych miejsc 
godnych uwagi i  utrwalenia – 
miejsc wpisanych zarówno w prze-
strzeń miejską Częstochowy, jak 
i  w  pobliskie jurajskie krajobrazy. 

Mile widziane jest niebanalne po-
traktowanie „klimatów”, gdzie 
głównym motywem jest człowiek, 
środowisko, w którym żyje oraz wy-
darzenia, w jakich uczestniczy.

W  13-letniej historii konkursu 
„Klimaty Częstochowy” na ręce or-
ganizatora spłynęło prawie 11 000 
zdjęć! Wśród oceniających byli m.
in.: Maksymilian Rigamonti, To-
masz Tomaszewski, Maciej Nabr-
dalik, Jacek Waszkiewicz, Grzegorz 
Skowronek, Jerzy Piwowarski, Sła-
womir Jodłowski, Leszek Pilichow-
ski, Marcin Stawiarz, Janusz Miel-
czarek, Piotr Dłubak. Laureaci po-
przednich edycji konkursu odnoszą 
fotograficzne sukcesy w Polsce i na 
świecie.

Katarzyna Gwara

Robert Jasiak, dyrektor Ośrod-
ka Promocji Kultury „Gaude Ma-
ter” w  Częstochowie, wziął 
udział w  4. edycji festiwalu 
Luxembourg Jazz Meeting. Wy-
darzenie przyciągające   jazzowe 
znakomitości i  organizatorów 
festiwali z  różnych krajów daje 
nadzieje na kolejne świetne 
koncerty także u nas. 

Trzydniowy festiwal skupia się na 
prezentacji największych artystów 
jazzowych, nie tylko z Luksembur-

ga. W  tym roku na scenie pojawił 
się m.in. polski pianista jazzowy, 
Krzysztof Kobyliński. Poza samymi 
muzykami na Luxembourg Jazz 
Meeting spotykają się również dy-
rektorzy festiwali z całego świata – 
Częstochowę, z jej cyklem koncer-
towym JAZZtochowa, reprezento-
wał dyrektor OPK „Gaude Mater” 
Robert Jasiak.   

Festiwal Luxembourg Jazz Me-
eting jest świetną okazją nie tylko 
do poznania twórczości wybitnych 
artystów, ale także do wymiany po-

mysłów i  nawiązywania nowych 
kontaktów z  osobami ze środowi-
ska jazzowego. Wydarzenie jest 
więc szansą dla Częstochowy i  JA-
ZZtochowy na poszerzenie mu-
zycznych horyzontów, może też za-
owocować w przyszłości kolejnymi 
występami muzyków światowego 
formatu w Częstochowie.

Organizatorami luksemburskie-
go festiwalu są: organizacja music: 
LX oraz ośrodek kultury Neimën-
ster. 

Katarzyna Gwara
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NIERUCHOMOŚCI
— SPRZEDAM DOM —

SPRZEDAM DOM		
ul.	św.	Rocha	(wjazd	z	dwóch	stron)		
na	działalność	gospodarczą.		

Tel. 660 987 982

— SPRZEDAM MIESZKANIE —
n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w 

kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w centrum 
Częstochowy. Tel. 662 014 102

SPRZEDAM

— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM butlę LPG do samochodu – kształt 

koła, ważna do 2025 r. Młynek do tworzyw 
poziomy 250 mm. Pompę próżniową 
Grudziądz. Tel. 669 245 082

PRACA
— DAM PRACĘ —

n ZATRUDNIĘ pracowników do prac 
wykończeniowych i pomocników budowlanych. 
Tel. 501 448 791

— SZUKAM PRACY —
n JESTEM osobą bezrobotną poszukującą 

małego mieszkania do wynajęcia w zamian za 
opiekę nad osobą starszą lub sprzątanie 
i pilnowanie domu. Tel. 517 309 982

MATRYMONIALNE
n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki, normalny, 

niezależny finansowo – pozna panią. Stan 
cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać 
dzieci. Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

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	Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,		

tel.	34	368	19	45

l	Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel.	506	107	375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

MEDYCYNA POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

WAGI

ŚRODKI�CZYSTOŚCI

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

	– MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ  – MATRYMONIALNE  – INNE   – PRACA
Treść	ogłoszenia:	

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................		

	 Nr	tel.	........................................................................

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ  
DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)



Kary jeszcze wyższe

Kara za brak OC nawet 4 500 złotych!
Dokończenie ze str. 1

Skąd te zmiany? Od nowego 
roku wysokość kary za brak 
ważnej polisy OC wzrośnie bo-
wiem proporcjonalnie do wyso-
kości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę, czyli o siedem 
procent. - I tak maksymalna 
stawka dla samochodu osobo-
wego to dwukrotność tego wy-
nagrodzenia. Oznacza to, że w 
2019 roku właściciele aut oso-
bowych w przypadku braku OC 
muszą liczyć się z karą w wyso-
kości 4 500 zł – wylicza SA-
MAR. Przy tej okazji warto 
wspomnieć, że jeżeli przerwa w 
ciągłości ubezpieczenia wynosi 
tylko kilka dni sankcja jest niż-
sza: jeżeli nie przekracza 3 dni, 
wynosi - 20 proc., a do 14 dni – 
50 proc. pełnej stawki. W prak-

tyce w  przypadku samochodów 
osobowych zwłoka licząca do 3 
dni kosztować będzie równe 
900 zł zamiast dotychczaso-
wych 840 zł. Jeśli brak ciągłości 
ubezpieczenia OC wynosić bę-
dzie między 4 a  14 dni kara fi-
nansowa sięgnie 2  250 zł (do 
tej pory było to 2100 zł). Najwię-
cej zapłacą oczywiście ci, którzy 
przekroczą termin 14 dni. Jeśli 
zwłoka w  ciągłości obowiązko-
wego ubezpieczenia OC wyno-
sić będzie powyżej dwóch tygo-
dni, właściciel pojazdu będzie 
musiał zapłacić karę w  wyso-
kości aż 4500 zł. Obecnie kara 
wynosi 4200 zł.

Na tym jednak nie koniec. W 
znacznie gorszej sytuacji będą 
kierowcy, którzy bez polisy OC 
spowodują wypadek. To wła-

śnie po ich stronie będzie leżał 
bowiem zwrot odszkodowania. 
W efekcie suma może więc prze-
kroczyć nawet kilka milionów 
złotych. Ubezpieczeniowy Fun-
dusz Gwarancyjny szacuje, że 
w Polsce może być obecnie oko-
ło 80-90 tysięcy nieubezpieczo-
nych pojazdów, co stanowi 0,4 
– 0,5 procenta wszystkich po-
jazdów mogących brać udział w 
ruchu.

W Polsce kara za brak polisy 
OC jest stosunkowo wysoka, 
nie ma jednak dodatkowych 
sankcji dla właścicieli nieubez-
pieczonego pojazdu, które obo-
wiązują w innych krajach Euro-
py. - W ostatnim czasie kolejne 
unijne kraje stopniowo za-
ostrzają katalog tych kar. W 
Belgii wprowadzono właśnie 

przepisy, na podstawie których 
nieubezpieczeni „recydywiści” 
są zagrożeni utratą prawa jazdy 
na trzy miesiące. Podobny prze-
pis obowiązuje już w Irlandii, 
gdzie prawo można stracić na-
wet na dwa lata. Z kolei Włosi 
przewidują wprowadzenie do 
katalogu kar za jazdę z nieważ-
ną polisą – nawet kilkumie-
sięczny areszt. Równocześnie 
też kolejne państwa stosują 
możliwość obniżenia sankcji za 
jazdę nieubezpieczonym pojaz-
dem. W przypadku, gdy kara 
zostanie szybko zapłacona jej 
wysokość ulega zredukowaniu 
nawet o 30 procent. Z kolei 
przeciąganie terminu zapłaty 
powoduje, że kara rośnie dwu-
krotnie. System taki obowiązu-
je już m.in. we Francji i we Wło-
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skup - sprzeda¿ - zamiana - kredyty - leasing
AUTO DLA KA¯DEGO

42-200 Czêstochowa, ul. œw. Barbary 85
tel./fax 34 361 27 85, kom. 510 272 486O

 N
A

S
:

 Jesteœmy firm¹ na rynku motoryzacyjnym od 1992 r.
 Skupujemy samochody za gotówkê
 Przyjmujemy samochody w rozliczeniu
 Samochody z gwarancj¹
 Kredytujemy samochody wyszukane przez klienta
 Sprzeda¿ w systemie ratalnym nawet dla klientów 

   w bazie BIK i KRD
 Leasing dla firm i osób prywatnych
 Czynne 7 dni w tygodniu!

Wybrane samochody na dzień 15 listopada 2018 r.

OPEL CORSA 1.4 E, 
rok prod. 2011, kraj.,  
I – wł.

 18.900 zł
FORD FOCUS 1.6 TDCi, 
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., sedan, hatchback 
 

28.900 – 33.900 zł
KIA CEED 1.6 D, 
rok prod. 2014, kraj., I 
– wł., serwisowana, na 
gwarancji fabrycznej 
producenta 

35.900 zł  
RENAULT CAPTUR 
1.5 D, rok prod. 2016, 
kraj., I – wł., serwis,  
F. VAT

 42.800 zł  

OPEL INSIGNIA 1.4 E, 
rok prod. 2012

  35.900 zł
KIA SPORTAGE  
1.7 CRDI, rok prod. 2011,
polski salon

  47.900 zł
SKODA OCTAVIA III 
1.4 E, rok prod. 2015, 
kraj., I – wł., serwis., 
F, VAT

 53.900 zł  
OPEL ASTRA IV 1.6 E, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I - wł., f-ra VAT

 34.900 zł  

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW X3 2.0 D, rok prod. 2015, kraj., I – wł.,  

automat, gwarancja, navi, F. VAT 109.500 zł netto
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, 

navi, czujniki 99.000 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n DAEWOO MATIZ 0.8 E, rok prod. 1999   2.900 zł
n FIAT PANDA 1.1 E, rok prod. 2004   5.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2009,  

kraj., serwis.  21.800 zł
n FORD KUGA 2.0 D, kraj., rok prod.  2009, I – wł.  32.900 zł
n FORD MONDEO 2.0 TDCi, rok prod. 2015, 

 kraj., I –właśc., F. VAT  49.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010  24.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 

I –właśc.  39.900 zł
n HYUNDAI ATOS 1.1 E, rok prod. 2005  6.700 zł
n MERCEDES E320 3.2 CDTi, rok prod. 2003   14.900 zł
n MITSUBISHI ASX 1.8 DiD, rok prod. 2014,  

4x4, kraj., I – wł., F. VAT  59.900 zł  
n NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  

I – wł.  24.900 zł
n OPEL ASTRA IV 1.6 D, rok prod. 2015, 

krajowy, I - wł. 34.900 - 37.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł
n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2010, 

163 KM 25.900 zł
n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006 11.800 zł

n OPEL SIGNUM 2.0 E, rok prod. 2004, turbo 13.600 zł
n RENAULT MEGANE 1.5 CDTi, rok prod. 2014 31.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2005 10.900 zł
n RENAULT THALIA 1.2 E, rok prod. 2008 9.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  23.900 zł
n SEAT CORDOBA 1.2 E, rok prod. 2003, kraj.  8.900 zł
n SEAT LEON 1.4 E+LPG, rok prod. 2000,  

kraj., I – wł.  9.800 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 

I – wł.  32.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, sedan 39.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 E, rok prod. 1999 3.900 zł
n SKODA RAPID 1.2 E, rok prod. 2015, 

kraj., I – wł. 29.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  18.900 zł
n TOYOTA COROLLA 1.6 E, rok prod. 2015,  

kraj., I – wł., serwis., F. VAT 49.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna+LPG,  

rok prod. 2014, kraj., I – wł., serwis., F. VAT 29.900 zł
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj., I – wł. 19.900 zł  
n VW PASSAT 1.9 D – 2.0 D,  

rok prod. 2006 - 2009, 5 szt. 16.900 - 19.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  

SKUP SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH

SAMOCHODÓW
MOTOCYKLI

MASZYN ROLNICZYCH
ODBIERAMY W£ASNYM TRANSPORTEM

TEL. 533 210 534TEL. 533 210 534TEL. 533 210 534
N A J W Y ¯ S Z E C E N Y ! ! !

Myszków

Miał trzy 
promile. 
Wsiadł za 

kierownicę
Trzy promile alkoholu w or-

ganizmie miał 52-latek, które-
go zatrzymali myszkowscy po-
licjanci. Mężczyzna w takim 
stanie postanowił urządzić so-
bie wycieczkę. Ta jednak za-
kończyła się na... żywopłocie. 

Mieszkaniec Poraja był kom-
pletnie pijany. Mimo to posta-
nowił wsiąść za kierownicę. Na 
ulicy Piłsudskiego uderzył jed-
nak w żywopłot. Na miejscu po-
jawili się policjanci, którzy 
sprawdzili stan trzeźwości kie-
rowcy. Wynik był zaskakujący 
– trzy promile alkoholu w orga-
nizmie. Mundurowi zatrzymali 
52-latkowi prawo jazdy. Wkrót-
ce mężczyzna odpowie przed 
sądem za kierowanie samocho-
dem w stanie nietrzeźwości. 
Grożą mu dwa lata więzienia.  

Katarzyna Gwara

szech – informuje Instytut Ba-
dań Rynku Motoryzacyjnego 
SAMAR. 

Katarzyna Gwara
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Licealiada Młodzieży Szkolnej 

Piłka nożna chłopców
Zawody rozegrane zostały 

jako Licealiada, czyli obejmu-
jące grupę uczniów  szkół po-
nadgimnazjalnych – rocznika 
1999 i młodsi.

Tytułu mistrzowskiego broniła 
drużyna VII LO Kopernika, któ-
rej nie udało się powtórzyć suk-
ces sprzed roku. Tym razem 
uczniowie musieli zadowolić się 
piątym miejscem, ze względu na 
to, że w półfinałach zajęli tylko  
trzecie miejsce, a do finału awan-

sowały dwie pierwsze drużyny.
Wszystkie mecze stały na bar-

dzo  wysokim poziomie.
Szczególne emocje wzbudził 

mecz finałowy pomiędzy druży-
nami Technicznych Zakładów 
Naukowych  oraz Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcą-
cych im. S. Żeromskiego.                                                               

Trenerem drużyny Żeromskie-
go był  mgr Krzysztof Kościański, 
a trenerem TZN-u był z-ca dy-
rektora szkoły mgr Erniew Tom-
żyński, który w przeszłości zali-

czył karierę piłkarską, dlatego 
piłka nożna jest mu bardzo bli-
ska.

Kolorytu  w tym finałowym 
meczu  nadał fakt obecności dy-
rektorów tych szkół – z TZN-u 
Karola Kaczmarka, a z Żerom-
skiego  dyr. Stanisława Dzwon-
nika, którzy kibicowali swoim 
drużynom, a po zakończonym 
meczu pogratulowali zawodni-
kom  obu drużyn, co podniosło 
rangę zawodów. 

ts

1.  4801  -  ZS  Ekonomicznych – III miejsce zdj. arch

TABELA  KOŃCOWA  FINAŁÓW

LP MIEJSCE SZKOŁA

1 I ZSTiO Żeromski
2 II T Z N
3 III ZS Ekonomicznych
4 IV ZS Technicznych
5 V VII LO Kopernika
6 VI ZS Kochanowskiego
7 VII III LO Biegańskiego
8 VIII I LO Słowackiego

ZSTiO im. S. Żeromskiego: Kuczera Karol, Matyja Jakub, Mich-
nicki Kacper, Synowiec Kacper, Pakuła Patryk, Troczka Jakub, Ma-
ciejewski Piotr, Niedźwiedź Adam. 
Trener – Krzysztof Kościański.

Techniczne Zakłady Naukowe: Figzał Jakub, Badora Dominik, 
Błaszczyk Daniel, Bogus Oskar, Hejno Konrad, Kożuch Jan, Mę-
drak Konrad, Musiał Patryk, Skibiński Mateusz, Smolarek Bartosz, 
Szwejda Dawid, Wychowaniec Jakub. 
Trener – Erniew Tomżyński.

Zespół Szkół Ekonomicznych: Robert Jackowski, Wiktor Podel-
ski, Radek Gołębiowski, Jacek Banasik, Mateusz Cekus, Bartłomiej 
Zakrzewski, Kuba Skoczek, Filip Gierczak, Pawel Wróbel,Oskar 
Włodarczyk, Bartek Ziętara, Daniel  Błędowski, Dominik Majcherek. 
Trener– Piotr Merenda.  

ZS  Żeromskiego – I miejsce zdj. arch

 115  651  -  TZN – II miejsce zdj. arch

Empik School zaprasza do nowej siedziby
30 nowoczesnych sal, przestronne 

i  komfortowe wnętrza, brak barier ar-
chitektonicznych dla osób niepełno-
sprawnych – tak w największym skrócie 
można opisać nową siedzibę Empik 
School. Szkoła języków obcych przepro-
wadziła się do budynku przy al. NMP 15.

- Dysponujemy dwoma piętrami, na 
których znajduje się w  sumie 30 sal. 
Wszyscy nasi kursanci uczą się więc 
w  jednej lokalizacji – podkreśla Beata 
Kaczyńska, dyrektor   Empik School 
Częstochowa. - Nowa siedziba to nowe 
możliwości i  nowe pomysły. Oczywi-
ście podstawy pozostają bez zmian 
– proponujemy kursy językowe dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. W naszej 
ofercie jest też nowoczesna metoda 
nauczania „Disney English” – wylicza 
Beata Kaczyńska.

W związku z nową lokalizacją Em-
pik School proponuje wyjątkową 
promocję – 50% rabatu na kursy ję-
zykowe dla osób, które zapiszą się do 
końca przyszłego tygodnia. Oferta 
dotyczy wszystkich języków i wszyst-

kich grup wiekowych. - Dodatkowo 
można również wypróbować szkołę, bo 
będziemy organizować darmowe lek-
cje próbne – zachęca Beata Kaczyńska.

Kolejną niespodzianką od Empik 
School jest darmowy kurs dla dzie-
ci. - To prezent z okazji otwarcia naszej 
nowej lokalizacji. Można więc zapisać 
swoje pociechy bez żadnych zobo-
wiązań. Być może okaże się, że któryś 
z  maluchów połknie bakcyla... – mówi 
Robert Ruta, dyrektor regionalny szkoły 
językowej Profi-Lingua i  Empik School.

Nowa siedziba otwiera również nowe 
możliwości. – Mamy więcej sal, a więc 
i większe możliwości. Wkrótce urucho-
mimy klub malucha. Rodzice będą więc 
mogli zostawić swoje pociechy pod 
naszą opieką, a  sami będą pomogli 
pozałatwiać różne sprawy w  centrum 
miasta. Poza tym w związku z 90. uro-
dzinami Myszki Miki w  planach mamy 
organizację hucznego balu. Zamie-
rzamy również wprowadzić możliwość 
organizacji urodzin dla najmłodszych 
z językiem obcym w tle. Posiadamy też 
sale konferencyjne, które wkrótce bę-

dziemy wynajmować firmom na orga-
nizację na przykład szkoleń czy kursów. 
Wszystkie mają profesjonalne zaplecze 
techniczne – wylicza Beata Kaczyńska.

W  przyszłym tygodniu ruszą na-
tomiast bezpłatne warsztaty dla 
ośmioklasistów. - Chcemy szeroko 
trafić do uczniów szkół podstawowych. 
Chcemy opowiedzieć, co ich czeka 
na egzaminie, jak on będzie wyglądał 
i  przekonać, że nie należy się go bać. 
Chcemy oswoić ich ze stresem i formą 
egzaminacyjną, która ich czeka. Tego 
rodzaju egzamin odbędzie się prze-
cież po raz pierwszy. Udział w  warsz-
tatach do niczego nie zobowiązuje. 
Jeśli jednak komuś nasz sposób prze-

kazywania wiedzy się spodoba, będzie 
również mógł skorzystać z  kursu dla 
ośmioklasistów. Warto więc się u  nas 
pojawić – przekonuje Robert Ruta. 
Więcej szczegółów dotyczących pro-
mocji i  ofert specjalnych uzyskamy 
dzwoniąc pod numer 695 213 779 lub 
udając się bezpośrednio do placówki. 

Aleja Najświętszej Maryi Panny 15, 
42-202 Częstochowa

Godziny otwarcia sekretariatu: 
pon-pt: 7:30-21:00 

sob: 8:00-16:00 
tel.: 695 213 779
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Żużel

Włókniarz:  
ruszyły transfery

Siatkówka

Norwid łatwo pokonał 
Buskowiankę Kielce

Z początkiem listopada 
rozpoczęło się okienko trans-
ferowe. ForBet Włókniarz 
Częstochowa kształtuje w 
związku z tym drużynę na 
przyszły sezon 2019 w PGE 
Ekstralidze. Poznaliśmy już 
kilku zawodników, którzy 
startować będą z Lwem na 
piersi. Jednym z nich jest 
Fredrik Lindgren, który prze-
dłużył umowę z klubem.

Fredrik Lindgren swój debiut 
w biało-zielonych barwach miał 
w tym roku i fakt, że zdecydował 
się przedłużyć umowę z Włók-
niarzem niezwykle cieszy, bo-
wiem był on kluczowym zawod-
nikiem w minionym sezonie.

– Ostatecznie jako zawodnik 
„biało-zielonych” wywalczył z 
bonusami 191 punktów, co da-
ło mu średnią biegopunktową 
rzędu 2,146 oraz dziesiątą loka-
tę wśród najskuteczniejszych 
jeźdźców rozgrywek. Oprócz 
udanych startów w naszym 
kraju Lindgren w ostatnim se-
zonie odniósł również życiowy 
sukces. W końcowej klasyfika-
cji cyklu  Speedway Grand Prix  
zajął wszak trzecią pozycję, 
dzięki czemu jego łupem padł 
brązowy medal Indywidualnych 
Mistrzostw Świata – czytamy 
na stronie internetowej klubu.

Nową twarzą w kadrze Włók-
niarza na sezon 2019 jest Paweł 
Przedpełski – wychowanek to-
ruńskiej drużyny. – Przedpełski 
to obecnie jeden z najlepszych 
żużlowców młodego pokolenia 
w naszym kraju. Na świat przy-
szedł 23. września 1995 roku. 
Do sportu żużlowego trafił za 
sprawą swojego starszego brata 

– Łukasza, który swego czasu 
startował w barwach Unibaksu 
Toruń. Egzamin na certyfikat 
„Ż” zaliczył w wieku 17 lat, a już 
sezon później (2012) zadebiuto-
wał w Ekstralidze. Bardzo szyb-
ko stał się ważnym ogniwem 
swojego zespołu, a także jed-
nym z najlepszych juniorów 
globu. W okresie startów jako 
młodzieżowiec osiągnął wszak 
wiele sukcesów, łącznie z meda-
lami mistrzostw świata – infor-
muje klub. 

Włókniarz podpisał także 
kontakt „warszawski” z siedem-
nastoletnim zawodnikiem z 
Ukrainy. Witalij Kowal podczas 
swojego rocznego kontraktu bę-
dzie mógł zostać wypożyczony w 
trakcie sezonu do klubu w niż-
szej lidze. -17-latek nie jest zbyt 
znanym żużlowcem w Polsce, 
ale w swojej ojczyźnie uważany 

jest za obiecującego juniora. Ma 
już zresztą na swoim koncie kil-
ka sukcesów. W tym roku był 
m.in. członkiem młodzieżowej 
kadry Ukrainy podczas półfina-
łu  Drużynowych Mistrzostw 
Europy Juniorów  na torze w 
Gnieźnie. W zawodach tych 
wspólnie z kolegami z reprezen-
tacji wywalczył trzecie miejsce, 
wyprzedzając o jedno „oczko” 
ekipę Finlandii – zdradza klub 
Włókniarz Częstochowa. 

Z Lwem na piersi w kolejnym 
sezonie pojadą także znani już 
częstochowianom zawodnicy – 
Adrian Miedziński oraz Matej 
Zagar. Umowę z Włókniarzem 
podpisał również krajowy se-
nior – Damian Dróżdż. Forma-
cję juniorską zasili natomiast 
duet Michał Gruchalski i Jakub 
Miśkowiak.

Paula Nogaj, zdj. Tomek Kudala

Buskowianka Kielce uległa 
Norwidowi na boisku w Czę-
stochowie. Mecz był krótki 
i przyniósł gospodarzom zwy-
cięstwo 3:0. 

Szczegółowe wyniki setów: 
25:20, 25:20, 25:18. Kolejnym 

rywalem Exact Systems Norwid 
będzie BBTS Bielsko-Biała. Spo-
tkanie zostanie rozegrane w naj-
bliższą sobotę 17 listopada 
w Hali IX LO Norwida w Często-
chowie na ulicy Jasnogórskiej 
o godzinie 17:00.

Paula Nogaj

Adres redakcji:
42-200	Częstochowa,	al.	NMP	51

Wydawca:	Firma	Handlowo-Usługowa	„BTG”
Częstochowa,	ul.	Drzewna	48
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reklama@zycieczestochowy.pl
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Telefon	Biuro	Ogłoszeń	–	 533	333	049

Siatkówka

AZS przegrał ze 
Stalą Nysa

W minioną środę 
AZS Częstochowa 
przegrał na wyjazdo-
wym meczu ze Stalą 
Nysa w ramach 9. 
kolejki I ligi. Spotka-
nie zakończyło się 
wynikiem 3:0 dla go-
spodarzy. 

Szczegółowe wyniki 
setów:  25:10, 25:23, 
25:16. Najlepszym za-
wodnikiem tego spotkania został 
wybrany Patryk Szczurek ze Sta-
li. W poprzednim meczu AZS wy-
grał z klubem AGH Kraków i to 

z pewnością podniosło na duchu 
zawodników, co niestety nie 
przełożyło się na wynik kolejnego 
meczu. 

Paula Nogaj, zdj. MK

SPORT

Piłka nożna

Skra zmierzy się 
z Górnikiem Łęczna
W ramach 19. kolejki II ligi 

Skra zmierzy się z Górnikiem 
Łęczna na stadionie przy ul. 
Loretańskiej w sobotę 17 li-
stopada. Pierwszy gwizdek za-
brzmi o godz. 13:30.

Skra w poprzednim meczu 
zremisowała 0:0 z Radomia-
kiem Radom. Ostatnie cztery 
mecze nie przyniósł drużynie z 
Częstochowy z żadnej porażki, 

ale jednocześnie nie zyskała 
ona ani jednej bramki. Najbliż-
sze mecze – zostało ich trzy – 
zostaną rozegrane w Często-
chowie. Obecnie Skrzaki znaj-
dują się na 11 miejscu w tabeli. 
Cztery punkty dzielą ich od ze-
spół ze strefy spadkowej. Jeżeli 
wygrają najbliższy mecz, z pew-
nością uzyskają jeszcze większą 
przewagę. 

Paula Nogaj

Piłka nożna

Raków zagra z GKS-em 
Jastrzębie

W najbliższą sobotę 17 listo-
pada czerwono-niebiescy 
zmierzą się na wyjeździe z 
GKS-em 1962 Jastrzębie. Po-
czątek meczu zaplanowano na 
godzinę 17:00.

Poprzednie spotkanie z Pusz-
czą Niepołomice zakończyło się 
zwycięstwem częstochowskiej 
drużyny. RKS wygrał 3:1. Bram-
ki zdobyli Maciej Domański (23. 
minuta spotkania), Szymon Le-
wicki (61. minuta spotkania) i 
Marcin Listowski (93. minuta 
spotkania). Dla GKS-u honoro-
wego gola strzelił Piotr Stawar-
czyl (34. minuta spotkania). 

Czerwono-niebiescy mają 
obecnie na swoim koncie 39 
punktów i pozostają mocnym 
liderem w Fortunie 1 Lidze. So-

botni rywal Rakowa znajduje 
się aktualnie na 6. miejscu w 
tabeli z ilością 27 punktów, a 

więc RKS będzie zdecydowa-
nym faworytem tego spotkania. 

Paula Nogaj, zdj. kg

I Częstochowski Bieg Niepodległości

Strażniczka 
miejska na podium

Agnieszka Jeż – często-
chowska strażniczka miejska 
stanęła na podium I Często-
chowskiego Biegu Niepodle-
głości. W kategorii open ko-
biet zajęła 3 miejsce.

Bieg odbył się w niedzielę 11 
listopada. Uczestnicy zawodów 
mieli do pokonania trasę liczącą 
10 kilometrów. Straż Miejska w 
Częstochowie zdecydowała się 
wystawić swoich reprezentan-
tów, aby uczcić 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości, ponieważ taki był głów-
ny cel tego sportowego turnieju. 

Oprócz Agnieszki Jeż, która 
zajęła 3 miejsce w kategorii 

open kobiet i 48 w klasyfikacji 
generalnej, w biegu wzięła 
udział również inna reprezen-
tantka straży – Katarzyna Ko-
tas. Choć kontuzjowana, uzy-
skała 125 miejsce wśród kobiet. 
Na mecie stawili się także straż-
nik Jacek Maduzia, uzyskując 
143 lokatę i Wojciech Krysiak 
sklasyfikowany na 301 miej-
scu. Uczestników biegu było 
prawie 700. Znana już ze swo-
ich sportowych wyczynów 
Agnieszka Jeż dzień wcześniej 
w Zawierciu zwyciężyła w kate-
gorii open kobiet Zawierciański 
Bieg Niepodległości. Trasa tego 
biegu liczyła 7 kilometrów. 

Paula Nogaj
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05:00 TELEZAKUPY
05:40 Elif; s.II; odc. 366; 

serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc. 

58; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3934; teleturniej 
muzyczny

07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VII; odc. 87 

- Ciężka ręka prawa; serial 
obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.I; 
odc. 9 - Dziedzictwo; 
serial kryminalny TVP

10:50 Kulisy paryskiego 
luksusu; film 
dokumentalny; Francja 
(2017)

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Rok w zagrodzie – 

Podnoszenie standardu 
życia lokalnych 
społeczności

12:50 Natura w Jedynce – 
Chiński dziki zachód; 
serial dokumentalny; 
Niemcy (2017); reż.:Jan 
Kerckhoff

13:50 The Wall. Wygraj 
marzenia - kulisy; 
teleturniej

14:00 Elif; s.II; odc. 367; 
serial; Turcja (2014)

14:50 Big Music Quiz - 
kulisy; teleturniej 
muzyczny

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /89/; magazyn
16:05 Wieczna miłość; odc. 

59; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3935; teleturniej 
muzyczny

18:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Wisła - 
kwalifikacje

19:20 Skoki Narciarskie 
(studio)

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia; /45/; teleturniej
21:30 Big Music Quiz (21); 

teleturniej muzyczny
22:35 Manchester by the 

Sea; dramat; USA (2016)
00:55 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
01:50 Ocaleni; reality show
02:55 Polska śmierć; film 

sensacyjny; Polska (1994)
04:25 Notacje – Alfred Daun 

„Złoty Zegarek”; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 46 
ed. 3; teleturniej

06:00 Egzamin z życia; odc. 
12; serial TVP

06:50 Podróże z historią; 
s.III; odc. 30 Burzliwe 
dzieje Kresów; cykl 
dokumentalny

07:20 Na sygnale; odc. 157 
„Punkt zwrotny”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

10:20 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda Flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (216)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

54 „Prawko”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1942; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 47 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 79; 
serial; Turcja (2011)

14:00 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:30 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (9); reality show

15:00 Hity kabaretu (16) - 
Drzwi i inne hity Kabaretu 
Moralnego Niepokoju; cz. 
2; program rozrywkowy

16:00 Koło fortuny; odc. 334 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2472; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 55; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.X; odc. 

203 „Daj żonie palec...!” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 90; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1942; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1943; serial obyczajowy 
TVP

20:45 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

21:45 Rodzinka.pl; odc. 249 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

23:00 Róża; dramat; Polska 
(2011); reż.:Wojciech 
Smarzowski; wyk.:Agata 
Kulesza, Marcin 
Dorociński, Kinga Preis, 
Jacek Braciak, Marian 
Dziędziel, Edward Linde - 
Lubaszenko, Eryk Lubos, 
Lech Dyblik, Szymon 
Bobrowski; Dozwolone od 
lat 18

00:45 Wymarzony kawaler; 
komedia; USA (2008)

02:20 Lot 192; film fabularny; 
USA (2016)

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (15); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (778); 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (59); serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (725); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2762); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (651); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (294); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (284); serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2763); serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (314); serial 
komediowy. Przygody 
Ferdynanda i Haliny 
Kiepskich oraz ich 
sąsiadów: Mariana 
Paździocha i Arnolda 
Boczka. Ich pomysły 
wskazują na wyjątkową 
wyobraźnię.

20:05 World of Dance - 
Polska (10-ost.); program 
rozrywkowy

22:05 The story of my life. 
Historia naszego życia 
(8); talk-show

23:05 Czas próby; film 
sensacyjny, USA 2016. W 
lutym 1952 roku, w 
trakcie burzy, u wybrzeży 
Nowej Anglii rozbija się 
tankowiec SS Pendelton. 
Na powierzchni Atlantyku 
dryfuje jedynie część 
dziobowa statku z 
trzydziestoma osobami na 
pokładzie…

1:45 Vendetta; dramat 
sensacyjny, USA 2015. 
Żona detektywa Masona 
Danversa (Dean Cain) 
pada ofiarą brutalnej 
zbrodni. Sprawca, Victor 
Abbott (Paul Wight), 
zostaje schwytany i 
skazany. Okazuje się 
jednak, że dla męża ofiary 
kara wymierzona przez 
wymiar sprawiedliwości to 
za mało…

3:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5495) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (1/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Placki ziemniaczane z 
wędzonym pstrągiem 
(10/40) - program 

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2332) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (975) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (864) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (627) - 
program 

14:00 19 + (328) - program 
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (628) - 
program 

16:30 19 + (329) - program 
17:00 Szpital (865) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (976) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7625) - 

informacje
19:35 Sport (7608) - 

informacje
19:45 Pogoda (7605) - 

informacje
19:49 Raport smogowy 

(3/138) - informacje 
19:50 Uwaga! (5496) - 

program
20:00 Fantastyczne 

zwierzęta i jak je znaleźć 
- film przygodowy, USA/
Wielka Brytania 2016. 

22:50 R.I.P.D.: Agenci z 
zaświatów - film 
sensacyjny, USA 2013. 
Jeff Bridges i Ryan 
Reynolds wcielają się w 
role dwóch policjantów z 
zaświatów, których 
głównym zadaniem jest 
obrona żywych przed 
duszami, które odmawiają 
„przejścia na drugą 
stronę”…

00:45 Kuba Wojewódzki 13 
(11/13) - talk show. 
Panosząca się „dobra 
zmiana” nie sięgnęła po 
Kubę Wojewódzkiego. To 
opoka show-biznesu, 
człowiek instytucja, 
solidna firma, która 
niezmiennie trzyma 
poziom, o czym świadczy 
rekordowa oglądalność 
ostatniego sezonu jego 
talk-show! 

01:45 Kuchenne rewolucje 
18 (11/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

02:45 Uwaga! (5496) - 
program

03:00 Moc Magii(TVN noc) 
(311/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 93

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 43

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 11

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 13

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

12:00 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 21

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 22

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 101

15:55 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

17:00 Następny proszę!; 
factual, Polska 2018; odc. 
7

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 43

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; odc. 44

20:00 22 kule; akcja, Francja 
2010. Były kryminalista 
Charly Mattei postanawia 
zerwać z przestępczą 
przeszłością i rozpocząć 
spokojne życie u boku 
żony i dzieci. Pewnego 
dnia sielanka się kończy i 
Charly budzi się na 
podziemnym parkingu z 
22 kulami w ciele. Jednak 
wbrew naturze nie umiera. 
Postanawia też wyrównać 
rachunki…

22:15 Infiltrator; akcja, USA 
2013, Właściciel firmy 
budowlanej - John 
Matthews dowiaduje się, 
że jego syn trafił za kratki 
za handel narkotykami. 
Chłopakowi grozi wysoka 
kara – 10 lat więzienia. 
Zdesperowany ojciec chce 
mu pomóc za wszelką 
cenę…

00:25 Spartakus: Wojna 
potępionych; serial, USA 
2013; odc. 9

01:35 Spartakus: Wojna 
potępionych; serial, USA 
2013; odc. 10

02:55 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

03:35 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska

04:00 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 10

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 6

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 7

05:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 35; serial TVP

06:15 Na sygnale; odc. 149 
„Serce”; serial 
fabularyzowany TVP

06:45 Na sygnale; odc. 150 
„Pieniądze to nie 
wszystko”; serial 
fabularyzowany TVP

07:25 Ogniem i mieczem; 
odc. 4/4; serial TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
927; serial TVP

09:25 Dziewczyny ze Lwowa; 
s.III; odc. 36; serial 
obyczajowy TVP

10:20 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
212 „Coś za coś” sezon 
11; serial komediowy TVP

10:50 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
213 „Jak myśmy się 
postarzeli” sezon 11; serial 
komediowy TVP

11:25 Ranczo; s.V; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

12:25 Ranczo; s.V; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 75 - Zanik pamięci; 
serial kryminalny TVP

14:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 76 - Jacek; serial 
kryminalny TVP

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
170 - Wspólnicy; serial 
TVP

16:20 Na sygnale; odc. 150 
„Pieniądze to nie 
wszystko”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.V; odc. 64 - 
Nad Solejuków i 
Wargaczów domem; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.V; odc. 65 - 
Pakt z czartem; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 36; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 77 - Kolekcjoner; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 37 - Miasto w 
strachu; serial kryminalny 
TVP

21:15 Ranczo; s.VI; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VI; odc. 67 - 
Kozi róg; serial 
obyczajowy TVP

23:10 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 78 - Wyjazd; serial 
kryminalny TVP

23:55 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 260; serial TVP

00:55 Glina; odc. 3/25; serial 
kryminalny TVP

02:05 Glina; odc. 4/25; serial 
kryminalny TVP

03:05 Ogniem i mieczem; 
odc. 4/4; serial TVP

04:05 M jak miłość; s.I; odc. 
927; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
212 „Coś za coś” sezon 
11; serial komediowy TVP

06:20 Familiada; odc. 2432; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Grójeckie jabłka; 
magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(31)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/34/; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 304 
ed. 5; teleturniej

09:45 Kierunek Kabaret; /66/ 
- Szpiedzy tacy jak wy

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /56/ - „Cicha 
woda” - Zbigniew Kurtycz

10:55 Familiada; odc. 2432; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Młodych (1); program 
rozrywkowy

12:35 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Młodych (2); program 
rozrywkowy

13:35 Śpiewające fortepiany 
(34)

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa - 
Poszukiwacze zaginionego 
humoru (1); widowisko

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa - 
Świątynia uśmiechu (2); 
widowisko

16:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa - 
Kabaretowa krucjata (3); 
widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Święto ziemniaka; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (odc.2) 
Ale Jazda ! Ale Meksyk!; 
cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 20 (80) Indie 
„Trivandrum”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/34/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(35)

21:15 Postaw na milion; 
odc. 170; teleturniej

22:15 The Wall. Wygraj 
marzenia; /23/; teleturniej

23:15 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 12) - Rodzinne 
wakacje; widowisko

00:10 Koło fortuny; odc. 303 
ed. 5; teleturniej

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata 2015 (1-3); 
widowisko

03:55 Rozrywka Retro – Im 
dalej w las tym wiekszy 
Szum (2); widowisko

05:10 Ukryta prawda (388) - 
magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny (163) - 
program sądowy

07:05 Szpital (444) - 
program obyczajowy

08:05 Brzydula (67/180) - 
serial obyczajowy

08:35 Brzydula (68/180) - 
serial obyczajowy

09:10 Kryminalni 7 (2/13) - 
serial kryminalny

10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (212) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (164) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (622) - 
program sądowy

14:55 Szpital (445) - 
program obyczajowy

15:55 Dr House VIII (7/23) - 
serial inne, USA

16:50 Kryminalni 7 (3/13) - 
serial kryminalny

17:55 Brzydula (69/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (70/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (213) - 
program obyczajowy

20:00 Polowanie na mysz - 
komedia, USA 1997. 
Bracia Ernie (Nathan Lane) 
i Lars (Lee Evans) Smuntz 
dostali w spadku dom. 
Okazało się, że ma on na 
rynku wielką wartość. 
Bracia postanowili go 
sprzedać. Musieli tylko 
wcześniej pozbyć się 
niepożądanego 
sublokatora. W ich domu 
zagnieździła się bowiem 
niezwykła, wprost 
wyjątkowo inteligentna i 
uparta mysz…

22:05 Szczęki - film 
sensacyjny, USA 1975. W 
okolicach Amity Island, 
niewielkiego 
nadmorskiego kurortu, 
grasuje bardzo agresywny 
biały rekin. Do pojedynku 
z krwiożerczą bestią stają 
komendant lokalnej policji 
Martin Brody (Roy 
Scheider), zawodowy 
łowca rekinów Quint 
(Robert Shaw) oraz 
ichtiolog (Richard 
Dreyfuss)…

00:35 Porwani (6/12) - serial
01:35 Lista klientów (3/10) - 

serial, USA. Riley 
zastanawia się jak 
powiedzieć dzieciom o 
odejściu ich ojca. 
Spotkanie przerywa jednak 
telefon ze szkoły z prośbą 
o jak najszybsze 
pojawienie się Riley w 
szkole…

02:35 Moc Magii (311/355) - 
program

05:30 Pojedynek na modę 
(2/10) - program 
rozrywkowy

06:15 program rozrywkowy
06:45 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 5 (3/13) - 
program lifestylowy

07:30 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (9/10) 
- program lifestylowy

08:15 Życie bez wstydu 
6 (10) - reality show

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (7/8) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (7/10) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (2/12) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
14 (6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:50 Eks-tra zmiana
13:50 W czym do ślubu 4 

(11/12) - reality show
14:25 W czym do ślubu? 3 

(11/12) - reality show
14:55 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 5 (3/10) - reality 
show

15:40 Zanim Cię zobaczę 
(3/8) - program 
rozrywkowy

16:40 program rozrywkowy
17:15 Gwiazdy prywatnie 

(2/8) - program 
lifestylowy

17:50 Kuchenne rewolucje 7 
(13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Kulinarne podróże 
Magdy Gessler (2) - 
dokument kulinarny

19:45 Ugotowani 7 (23) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:20 Ugotowani 7 (24) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

20:50 Mali ludzie kontra 
wielki świat

21:55 Randka z Internetu
22:25 Apetyt na miłość - 

program
23:25 Młoda para na diecie
00:25 Pozbawione 

dzieciństwa - Dzieci z 
maczetami (2) - dokument

01:40 Rozbierana randka 
(17/20) - program 
rozrywkowy

02:10 Najsztub słucha - 
Anna Mucha (1/6) - talk 
show

02:40 W roli głównej – 
Jacek Braciak (7/8) - talk 
show

03:10 W roli głównej – Artur 
Żmijewski (5/6) - talk 
show

03:40 Wiem, co jem 4 
(1/15) - magazyn

04:10 Wiem, co jem 2 
(4/15) - magazyn

04:40 Wiem, co jem 2 
(5/15) - magazyn

06:00 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - 
Czechy (skrót)

07:25 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Obihiro - dz. 1

10:30 Sport w Polsce - 100 
lat historii

11:30 Skoki Narciarskie - 
Przed Pucharem Świata - 
meldunek z Wisły

12:05 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Wisła - konkurs indywid.

13:50 Strongman - Liga 
Mistrzów; odc. 8; relacja; 
Wielka Brytania (2018)

14:55 Piłka nożna - LN: 
skróty meczów: Włochy - 
Polska, Polska - Portugalia 
i Polska - Włochy

16:00 Piłka nożna - 
Zgrupowanie kadry w 
Gdańsku

16:30 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Wisła (studio)

18:00 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Wisła - kwalifikacje

19:20 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Wisła  (studio)

20:00 RING TVP SPORT; 
magazyn

22:00 Sportowy Wieczór
22:40 Skoki Narciarskie - PŚ 

- Wisła - kwalifikacje
00:05 Łyżwiarstwo szybkie - 

PŚ - Obihiro - dz. 1
01:30 Hokej na lodzie - NHL 

2018/19 - skróty meczów
02:00 Hokej na lodzie - NHL 

2018/19 (23): Winnipeg 
Jets - Buffalo Sabres

04:55 Sportowy Wieczór

6:00 Dragons’ Den - jak 
zostać milionerem (4); 
reality show

7:05 Przygody Kota w 
Butach 2 (15); serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (16); serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (64); 
reality show

9:00 Septagon (4); serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (34); 
reality show

11:25 Benny Hill (6); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji 
(30); serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Galileo (714); Kilka 
ciekawostek, dotyczących 
Nowego Jorku. Nie 
zabraknie także przeglądu 
najnowszych salonów 
fitness, gdzie zamiast 
ćwiczyć, gra się w...

14:00 Galileo (715); 
program 
popularnonaukowy. W 
USA za jedyne 2 500 
dolarów przez 3 dni 
można przeżywać 
wszystko to, co w wojsku 
najgorsze - poniżanie...

15:00 Policjantki i Policjanci 
(483); serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(52) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(52) telenowela

18:00 Septagon (5); serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(484); serial obyczajowy

20:00 Gwiazdy Kabaretu 
(11); program rozrywkowy

21:00 Oko za oko (13); serial 
obyczajowy. Konstanty ma 
w pracy gościa - znajomą 
tancerkę z nocnego klubu. 
Dziewczyna przyprowadza 
koleżankę, Kamilę, która 
prosi prawnika, by 
przechował dla niej 
kopertę z gotówką i 
pendrive’a…

22:00 Oko za oko (14); serial 
obyczajowy

23:05 Rekreator; thriller SF, 
USA 2012

1:00 Galileo: Tajemnicze 
historie (11); program 
popularnonaukowy

1:55 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

2:50 Graffiti; program 
publicystyczny

3:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:50 Był taki dzień – 16 
listopada; felieton

07:00 Noce i dnie; odc. 6/12 
- Miłość; serial TVP

08:05 Taśmy bezpieki
08:40 Marzyciele – Witos w 

Krakowie; progr. publ.
09:20 Historia Polski – 

Stanisława 
Brzozowskiego życie 
wśród skorpionów; film 
dokumentalny

10:25 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica berlińskiego 
bunkra; cz. 1; cykl dokum.

10:55 Stara granica; film 
dokum.; Białoruś (2015)

11:30 W poszukiwaniu 
Joanny d’Arc; film 
dokum.; Francja (2007)

12:40 Ziemia obiecana; odc. 
4/4; serial TVP

13:45 Grecka odyseja 
Joanny Lumley; odc. 1/4; 
Wielka Brytania (2011)

14:45 Ramzes II. Wielka 
podróż; film dokum.; 
Francja (2011)

15:50 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 8/8; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

16:55 Historia Polski – Tam 
jest nasze życie; film 
dokumentalny

17:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Zamordowany 
pomnik

18:30 Ex Libris; odc. 358; 
magazyn

18:55 Noce i dnie; odc. 7/12 
- Wiatr w oczy; serial TVP

20:00 Zapomniany generał 
Tadeusz Jordan 
Rozwadowski; film 
dokum.

21:05 Wojna o morza – 
Pancerniki z bazy Scapa 
Flow. odc. 1/2; serial 
dokum.; Wielka Brytania 
(2015)

22:05 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; mag.

22:35 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia 
nielegalnego handlarza 
bursztynów w 
Kaliningradzie; reportaż

23:10 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 3/12 
Żołnierze, rewolucjoniści i 
kolaboranci; serial 
dokum.; Serbia (2015)

23:45 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 4/12 
Mihailović kontra 
Rommel; serial dokum.; 
Serbia (2015)

00:20 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica berlińskiego 
bunkra; cz. 2; cykl dokum.

00:55 Film dokumentalny
01:25 Encyklopedia II wojny 

światowej – Obrona Helu; 
cz. 2; cykl dokumentalny

01:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Zamordowany 
pomnik

02:35 Tajemnica Klasztoru 
Cystersów; film 
dokumentalny
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6:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: 
Chorwacja - Hiszpania

8:10 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie

10:20 Piłka nożna; mecz 
towarzyski: Polska - 
Czechy

13:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
fazy grupowej gry 
podwójnej

15:00 Tenis; Turniej ATP 
Finals w Londynie; mecz 
fazy grupowej gry 
pojedynczej

18:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

20:35 Piłka nożna; Liga 
Narodów; mecz: Holandia 
- Francja

22:50 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

23:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; magazyn

0:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów

2:30 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

POLSAT SPORT
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05:35 Klan; odc. 3372; 
telenowela TVP

06:00 Klan; odc. 3373; 
telenowela TVP

06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
08:00 Las bliżej nas; s.II; 

odc. 5; magazyn
08:25 Pełnosprawni; odc. 

276; magazyn dla 
niepełnosprawnych

08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres; 

magazyn
09:50 Fascynujący świat – 

Serce z żelaza; film 
dokumentalny; Niemcy 
(2017); reż.:Ute de Groot, 
Trevor Showler

10:55 Korona królów; odc. 
124; telenowela 
historyczna TVP

11:25 Korona królów; odc. 
125; telenowela 
historyczna TVP

11:55 Korona królów; odc. 
126; telenowela 
historyczna TVP

12:35 Rolnik szuka żony; 
seria V; odc. 9; reality 
show

13:35 Okrasa łamie 
przepisy; magazyn 
kulinarny

14:10 Jak to działa; odc. 170 
Jak naprawić człowieka; 
magazyn

14:40 Gen innowacyjności; 
s.II; odc. 7

14:50 Spis treści – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/28/; felieton

15:05 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 261 - Tajemnica 
chemika; serial kryminalny 
TVP

15:55 Skoki Narciarskie 
(studio)

16:00 Skoki Narciarskie – 
Puchar Świata – Wisła - 
konkurs drużynowy (1 
seria)

17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Wisła (2 
seria)

17:55 Skoki Narciarskie 
(studio)

18:25 Drogi wolności; odc. 
11 - Ślubu nie będzie; 
serial TVP

19:20 Sport - zapowiedź
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Dziewczyny ze Lwowa; 

s.III; odc. 37; serial 
obyczajowy TVP

21:30 Hit na sobotę – 
Zniewolony; dramat 
historyczny; Wielka 
Brytania, USA (2013)

23:55 Pociąg śmierci do 
Denver; thriller; USA 
(1999)

02:05 Manchester by the 
Sea; dramat; USA (2016)

05:20 Koło fortuny; odc. 48 
ed. 3; teleturniej

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
1939; serial obyczajowy 
TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 
1940; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1397; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Pogoda Flesz

11:10 Pytanie na śniadanie 
Extra (217)

11:40 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem.; 
odc. (8); magazyn 
kulinarny

12:15 Mów mi Dave; USA 
(2008); reż.:Brian 
Robbins; wyk.:Eddie 
Murphy, Elizabeth Banks, 
Gabrielle Union, Scott 
Caan, Ed Helms

14:00 Familiada; odc. 2493; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 335 
ed. 5; teleturniej

15:15 VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska; program 
rozrywkowy

16:25 Słowo na niedzielę - 
Kiedy?

16:35 Rodzinka.pl; odc. 249 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

17:10 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Postaw na milion; 

odc. 193; teleturniej
19:25 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 193
19:35 Lajk!
20:05 The Voice of Poland 

IX; seria - Live (15); 
widowisko muzyczne

22:40 Sierocki na sobotę; 
odc. 8; program 
rozrywkowy

23:55 Lot 192; film fabularny; 
USA (2016); reż.:Nadeem 
Soumah; wyk.:Justin 
Johnson, Dina Meyer, 
Victoria Pratt

01:35 Róża; dramat; Polska 
(2011); reż.:Wojciech 
Smarzowski; wyk.:Agata 
Kulesza, Marcin 
Dorociński, Kinga Preis, 
Jacek Braciak, Marian 
Dziędziel, Edward Linde - 
Lubaszenko, Eryk Lubos, 
Lech Dyblik, Szymon 
Bobrowski, Andrzej 
Konopka; Dozwolone od 
lat 18

03:25 Doktor Foster; s.II; 
odc. 6; serial; Wielka 
Brytania (2016)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

9:00 My3 (71); program dla 
dzieci

9:30 My3 (72); program dla 
dzieci

10:05 Ewa gotuje (347); 
magazyn kulinarny. Ewa 
Wachowicz prezentuje 
przepisy zainspirowane 
kuchnią z różnych 
zakątków świata, a także 
odkrywa uroki rodzimych 
potraw. Prowadząca 
podpowie również, jak...

10:40 Ramona i Beezus; film 
familijny, USA 2010

12:50 World of Dance - 
Polska (10-ost.); program 
rozrywkowy

14:50 The story of my life. 
Historia naszego życia 
(8); talk-show

15:50 Kabaret na żywo 
według 
Paranienormalnych: 
Polak ma talent (45); 
program rozrywkowy

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

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

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

Kiepskich (315); serial 
komediowy

20:05 Zwierzogród; film 
animowany, USA 2016. 
Do Zwierzogrodu - 
metropolii, w której 
mieszkają wyłącznie 
zwierzęta - przybywa 
ambitna Judy Hopps. Od 
małego marzy o zostaniu 
oficerem policji. Jest 
pierwszym roślinożercą w 
mieście zatrudnionym jako 
stróż prawa…

22:20 Last Vegas; komedia 
obyczajowa, USA 2013. 
Choć Billy ma prawie 
siedemdziesiąt lat, potrafi 
korzystać z uroków życia. 
Dotąd robił to jako 
kawaler, teraz zapragnął 
mieć towarzyszkę u boku. 
Mężczyzna oświadcza się 
młodszej o ponad 30 lat 
dziewczynie i planuje 
huczne wesela. Nie może 
na nim zabraknąć kumpli, 
z którymi wiele przeszedł 
od lat szkolnych…

0:50 Skazany na piekło; 
dramat sensacyjny, USA 
2003

2:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:20 Uwaga! (5496) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1108) - magazyn
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (707) - serial 
obyczajowy

12:50 MasterChef 7 (10/14) 
- program rozrywkowy

14:20 Ameryka Express 
(11/13) - program 

16:00 Miłość jest wszystkim 
– kulisy produkcji - 
program 

16:30 Kobieta na krańcu 
świata 10 (1/5) - program 

17:00 Kuchenne rewolucje 
18 (11/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:00 36,6 4 (11/12) - 
program 

19:00 Fakty (7626) - 
informacje

19:25 Sport (7609) - 
informacje

19:35 Pogoda (7606) - 
informacje

19:44 Raport smogowy 
(4/138) - informacje 

19:45 Uwaga! (5497) - 
program

20:00 Mam talent 11 (11/13) 
- program rozrywkowy

21:55 Mamma mia - 
musical, USA/Niemcy/
Wielka Brytania 2008. Na 
małej greckiej wysepce 
trwają przygotowania do 
wesela córki właścicielki 
małego hoteliku. 
Dziewczyna jest jednak 
nieszczęśliwa bo nie zna 
swojego ojca. Z 
wykradzionego matce 
pamiętnika dowiaduje się, 
że może być aż trzech 
kandydatów i wszystkich 
zaprasza na swoje 
wesele…

00:10 Fantastyczne 
zwierzęta i jak je znaleźć 
- film przygodowy, USA/
Wielka Brytania 2016. Rok 
1926. Nieco zagubiony, 
ale sympatyczny Anglik 
Newt Scamander (Eddie 
Redmayne) powraca 
właśnie z wielkiej, 
międzynarodowej 
wyprawy badawczej, 
podczas której musiał 
odnaleźć i opisać jak 
najwięcej gatunków 
fantastycznych zwierząt. 
Taszczy tajemniczą 
walizkę. Po drodze 
zatrzymuje się w Nowym 
Jorku. Newt wpada w 
tarapaty, gdyż wychodzi 
na jaw, że w jego 
neseserze kryją się 
uznawane za 
niebezpieczne zwierzęta…

03:00 Uwaga! (5497) - 
program

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(312/351) - program

05:45 Hotel Zacisze; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1975

06:25 Co ludzie powiedzą?
07:00 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
07:50 Następny proszę!; 

factual, Polska 2018; odc. 
7

08:50 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 15

09:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 16

10:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 40

11:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 41

11:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 42

12:55 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 43

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 44

14:50 XX Mazurska Noc 
Kabaretowa; Polska

15:45 Instrukcji nie 
załączono; komedia, 
Meksyk 2013

18:20 Kłamca, kłamca; 
komedia, USA 1997. Dla 
ambitnego prawnika 
Fletchera Reede’a (Jim 
Carrey) kłamstwo jest 
czymś naturalnym. Jego 
jedynym celem jest 
wygranie kolejnej sprawy. 
Aby to osiągnąć, na sali 
sądowej ucieka się do 
najbardziej wymyślnych 
podstępów. Niestety, 
również w życiu 
osobistym bez przerwy 
oszukuje…

20:00 Podniebny łowca; 
akcja, Chiny 2017

22:30 Przełęcz ocalonych; 
akcja, USA 2016. Podczas 
II wojny światowej 
żołnierze amerykańscy 
walczą z Japończykami o 
tereny na Pacyfiku. 
Strategicznym celem jest 
japońska wyspa Okinawa. 
Wśród Amerykanów jest 
Desmond T. Doss - 
sanitariusz, który odmawia 
noszenia broni, powołując 
się na swoje przekonania i 
religię. Przez swoje 
postępowanie uważany 
jest za tchórza…

01:10 Straszny film 4; 
komedia, USA 2006

02:55 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:45 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:25 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 11

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 8

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 9

06:05 Bulionerzy; odc. 20/75 
- Zwyczajna miłość; serial 
TVP

06:40 Janosik; odc. 10/13 - 
Wszyscy za jednego; serial 
TVP

07:40 Janosik; odc. 11/13 - 
Trudno - miłość!; serial 
TVP

08:35 Komisariat; odc. 52 
Prawdziwy policjant; serial 
TVP

09:05 Komisariat; odc. 53 
Piłka w grze; serial TVP

09:35 Ranczo; s.V; odc. 57 - 
Człowiek z Rio; serial 
obyczajowy TVP

10:35 Ranczo; s.V; odc. 58 - 
Obcy krajowcy; serial 
obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
206 „Trzymaj się za 
portfel!” sezon 10; serial 
komediowy TVP

12:05 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
207 „Metka mnie 
drapała...” sezon 10; serial 
komediowy TVP

12:40 Rodzinka.pl; s.X; odc. 
208 „Rollercoaster” sezon 
10; serial komediowy TVP

13:15 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 71 - Powrót Piotra; 
serial kryminalny TVP

14:15 Ranczo; s.V; odc. 59 - 
Doktor Wezół; serial 
obyczajowy TVP

15:15 Ranczo; s.V; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; s.V; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

17:15 Zmiennicy; odc. 11/15 
- Antycypacja; serial TVP

18:25 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 260 - Odpowiedni 
moment; serial kryminalny 
TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 261 - Tajemnica 
chemika; serial kryminalny 
TVP

20:20 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 72 - Fatum; serial 
kryminalny TVP

21:15 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 73 - Zatruta woda; 
serial kryminalny TVP

22:10 Ranczo; s.V; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

23:10 Ranczo; s.V; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

00:10 Drogi wolności; odc. 
11 - Ślubu nie będzie; 
serial TVP

01:20 07 zgłoś się; odc. 
11/21 - Wagon pocztowy; 
serial TVP

02:35 Krew z krwi; odc. 4/8; 
serial TVP

03:40 Nowa; odc. 4; serial 
TVP

04:30 Rodzinka.pl; odc. 247 
„Kobita mi zwariowała” 
sezon 13; serial TVP

05:00 Rodzinka.pl; odc. 248 
sezon 13; serial TVP

05:40 Rozrywka Retro – Joe 
Dassin; koncert

06:45 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 61 
Opinogóra; magazyn

07:25 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (19); 
widowisko rozrywkowe

08:15 Koło fortuny; odc. 305 
ed. 5; teleturniej

08:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Michał 
Szpak; /cz. 1/; reportaż

09:15 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Michał 
Szpak; /cz. 2/; reportaż

09:45 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju - Parada 
uniesień

10:50 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /6/ - 
Zaimponuj ubiorem!; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

11:40 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Michał 
Szpak; /cz. 1-2/; reportaż

12:35 Okrasa łamie przepisy 
– Potrawy pięknie 
podane

13:05 Podróże z historią; 
s.V; odc. 49 Baśń o 
wodzie; cykl dokum.

13:40 Prywatne życie 
zwierząt; odc. 6; reportaż

14:15 Postaw na milion; 
odc. 170; teleturniej

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /57/ - 
„Człowieczy los” - Anna 
German

15:20 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (8); reality show

15:45 Paranienormalni 
Tonight – Katarzyna 
Bujakiewicz

16:50 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /6/ - 
Zaimponuj ubiorem!; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

17:45 Wielki Test z Historii. 
Polscy dowódcy

19:15 Kabaretowe Hity – 
Kabaret Ani Mru Mru

19:35 Bake Off Junior (9)
20:35 Bake off – Ale przepis 

(9)
20:50 Taka to robota czyli 

kabaretowy przegląd 
zawodów (7) - Nauczyciel; 
cz. 1

21:55 Big Music Quiz (20); 
teleturniej muzyczny

22:55 Prywatne życie 
zwierząt; odc. 6; reportaż

23:30 Koło fortuny; odc. 304 
ed. 5; teleturniej

00:10 Mariolka Prawdę ci 
powie; widowisko 
rozrywkowe

00:30 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia (1-3)

03:15 Rozrywka Retro – Joe 
Dassin; koncert

05:45 Ukryta prawda (389) - 
magazyn obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Kryminalni (2) - serial 

kryminalny
10:00 Brzydula (61/180) - 

serial obyczajowy
10:40 Brzydula (62/180) - 

serial obyczajowy
11:15 Brzydula (63/180) - 

serial obyczajowy
11:50 Brzydula (64/180) - 

serial obyczajowy
12:25 Miłość jest wszystkim 

– kulisy produkcji - 
program 

13:00 Beethoven IV - film 
rodzinny, USA 2001. 
Beethoven czwarty, 
sympatyczny bernardyn 
rośnie zdrowo i świetnie 
się rozwija, ale jest 
nieposłuszny i potrafi 
przewrócić dom do góry 
nogami…

15:05 Polowanie na mysz - 
komedia, USA 1997

17:15 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... 

19:00 Blues Brothers - 
komedia, USA 1980. Jake 
i Elwood (John Belushi, 
Dan Aykroyd) wychowali 
się w sierocińcu, który 
teraz ma być zamknięty. 
Bracia postanawiają 
zebrać pieniądze, aby nie 
dopuścić do likwidacji 
sierocińca. Zabierają się 
do tego z właściwym 
sobie zapałem i przy okazji 
prawie doszczętnie niszczą 
swoje rodzinne Chicago…

21:50 Druhny - komedia, 
USA 2011. Annie zostaje 
poproszona o to, by 
zostać pierwszą druhną na 
ślubie swojej najlepszej 
przyjaciółki. Okazuje się 
jednak, że jedna z 
koleżanek panny młodej 
robi wszystko, by przejąć 
jej obowiązki…

00:25 Błękitna fala - film 
obyczajowy, USA/
Niemcy 2002. Romans 
rozgrywający się w 
scenerii rajskich plaż. 
Młoda surferka, ulega 
poważnemu wypadkowi. 
Dziewczyna wpada w 
depresję i dopiero uczucie 
do młodego piłkarza 
wraca jej chęć do życia…

02:40 Moc Magii (312/355) - 
program

06:00 Eksperci domowego 
budżetu 5

07:25 program rozrywkowy
08:25 Ostre cięcie 6 (6/12) - 

program
09:10 Co nas truje 2 (11/12) 

- program lifestylowy
09:55 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 5 (1/13) - 
program lifestylowy

10:40 Dziewczyny z 
wypiekami (6/8) - 
program

11:15 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (10/12) - program 
rozrywkowy

12:00 Zanim Cię zobaczę 
(3/8) - program 
rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 5 (4/10) - reality 
show

13:45 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (3/8) - reality 
show

14:30 W czym do ślubu 4 
(11/12) - reality show

15:00 Afera fryzjera 6 
(10/12) - program 
rozrywkowy

15:45 Pani Gadżet 16 
(21/22) - magazyn

16:15 Pani Gadżet 16 
(20/22) - magazyn

16:45 Misja ratunkowa 2 
(2/10) - program 
rozrywkowy

17:30 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (10) - 
program lifestylowy

18:20 #Sława 2 (8) - 
program rozrywkowy

18:55 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (4/13) - 
program lifestylowy

19:45 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 5 (5/13) - 
program lifestylowy

20:30 Gwiazdy prywatnie 
(2/8) - program 
lifestylowy

21:05 Ofiary Harveya 
Weinsteina - dokument

22:15 Zaskocz mnie! 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy

22:45 Piękno na kredyt (4) - 
program lifestylowy

23:30 Tajemnice zdrowej 
sylwetki

00:35 Project Runway: 
Młodzi projektanci (3/8) - 
program rozrywkowy

01:30 Bajeczne życie 
milionerów (9/15) - 
program rozrywkowy

02:00 Najsztub słucha - 
Marta Grycan (2/6) - talk 
show

02:30 W roli głównej – 
Urszula Dudziak (3/8) - 
talk show

03:00 W roli głównej – 
Magda Mielcarz (3/6) - 
talk show

03:30 Wiem, co jem 4 
(2/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 2 
(6/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn

06:00 Piłka nożna - LN: skróty 
meczów: Włochy - Polska, 
Polska - Portugalia i Polska 
- Włochy

06:55 Kapitan Tsubasa; odc. 
130; serial animowany; 
Japonia (2018)

07:25 Łyżwiarstwo szybkie - 
PŚ - Obihiro - dz. 2

11:00 Polska na Mundialu
11:35 Skoki Narciarskie - 

Przed Pucharem Świata - 
meldunek z Wisły

12:00 Stan futbolu; magazyn
13:05 Orły sportu; odc. 7; 

reportaż
13:35 Hokej na lodzie - NHL 

2018/19 (23): Winnipeg 
Jets - Buffalo Sabres

14:10 Piłka nożna - 
Zgrupowanie kadry w 
Gdańsku

14:35 Skoki Narciarskie - PŚ - 
Wisła (studio)

15:00 Skoki Narciarskie - PŚ - 
Wisła - konkurs druż.

17:00 Skoki Narciarskie - PŚ - 
Wisła (studio)

17:10 Skoki Narciarskie - PŚ - 
Wisła - konkurs druż.

17:55 Skoki Narciarskie - PŚ - 
Wisła  (studio)

18:25 Koszykówka kobiet - 
Eliminacje ME 2019: Polska 
- Turcja

20:30 Piłka nożna - LN: 
Włochy - Portugalia (studio)

20:40 Piłka nożna - LN: 
Włochy - Portugalia

23:15 Sportowy Wieczór
23:50 Skoki Narciarskie - PŚ - 

Wisła - konkurs drużyn.
01:00 Hokej na lodzie - NHL: 

Vancouver Canuks - 
Montreal Canadiens

04:05 Boks - Gala Knock Out 
Promotion w Gliwicach - 
walka wieczoru: Artur 
Szpilka - Mariusz Wach

05:00 Sportowy Wieczór

6:00 Dragons Den - jak 
zostać milionerem (5); 
reality show

7:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (7); serial 
animowany

7:35 Turbo Fast (26); serial 
animowany

8:05 Tom i Jerry Show (23); 
serial animowany

8:35 Tom i Jerry Show (24); 
serial animowany

9:00 Tom i Jerry: Wielka 
ucieczka; film animowany, 
USA 1992

10:35 Policjantki i Policjanci 
(480); serial obyczajowy

11:35 Policjantki i Policjanci 
(481); serial obyczajowy

12:35 Policjantki i Policjanci 
(482); serial obyczajowy

13:35 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

14:45 Powrót do przyszłości 
2; komedia SF, USA 1989. 
Miasteczko Hill Valley w 
Kalifornii, rok 1985. Marty 
McFly (Michael J. Fox) 
szczęśliwie wraca do 
swoich czasów. Wkrótce 
jednak znów musi zasiąść 
za kierownicą DeLoreana. 
Doktor Brown 
(Christopher Lloyd) 
przekazuje swojemu 
młodemu przyjacielowi i 
jego dziewczynie Jennifer 
(Elisabeth Shue) 
niepokojące informacje. 
Okazuje się, że ich syn 
zostanie wplątany w 
złodziejski napad 
dokonany pod kierunkiem 
Griffa Tannena, wnuka 
Biffa…

17:00 Policjantki i Policjanci 
(483); serial obyczajowy

18:00 Policjantki i Policjanci 
(484); serial obyczajowy

19:00 Galileo (716); 
program 
popularnonaukowy

20:00 Gwiazdy Kabaretu 
(12); program rozrywkowy

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (249); serial 
kryminalny

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (250); serial 
kryminalny

23:05 Pod kluczem; dramat 
sensacyjny, USA 2000

1:20 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

2:20 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:45 Interwencja; magazyn 
reporterów

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:50 Był taki dzień – 17 
listopada; felieton

07:00 Wszystkie kolory 
świata – Peru: inkaski 
klejnot; serial dokum.; 
Francja (2008)

08:05 Dziedzictwo regionów 
– powiat przasnyski, 
piękno ludowych 
obyczajów; cykl reportaży

08:20 Zakochaj się w 
Polsce; s.I; odc. 12 
Katowice; magazyn

08:50 Przyłbice i kaptury; 
odc. 9/9; serial TVP

10:05 Okrasa łamie przepisy 
– Z kurczakiem przez 
wieki; magazyn kulinarny

10:35 Dawne światy; odc. 
1/8 Egipt, kolebka 
cywilizacji; serial 
dokumentalny; Francja 
(2007)

11:45 Dziewicza Nowa 
Zelandia; odc. 5/6. Parki 
Narodowe Tongariro i 
Whanganui (odc. 5/6); 
serial dokumentalny; USA 
(2013)

12:45 Afryka; cz. 3. Kongo; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

13:50 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia rektora z 
Doniecka; reportaż

14:20 Podróże z historią; s.I; 
odc. 12 Prezydenckie 
siedziby; cykl 
dokumentalny

14:55 Olbrzymy Oceanów; 
cz. 1; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

16:00 Spór o historię – 
Wielki głód na Ukrainie; 
debata

16:40 W poszukiwaniu 
Joanny d’Arc; film 
dokumentalny; Francja 
(2007)

17:50 Marzyciele – Korfanty 
w Krakowie; program 
publicystyczny

18:25 Nad Niemnem; odc. 
4/4; serial TVP

19:35 reportaże kulturalne – 
Prezydent

20:20 Dyktator. Zajęcie dla 
wariatów; film 
dokumentalny; Francja 
(2012)

21:25 Rodzina Połanieckich; 
odc. 1/7 Panna Marynia; 
serial TVP

22:55 Rodzina Niepodległej 
Niepodległa

00:05 Błękitna Armia 1917 - 
1919; dokument 
fabularyzowany

01:25 Medium; film 
fabularny

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - 
Cuprum Lubin

8:10 Piłka nożna; LN; mecz: 
Holandia - Francja

10:20 Piłka nożna; mecz 
towarzyski: Polska - 
Czechy

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; mecz: 
Spójnia Stargard - Legia 
Warszawa

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; mecz: PGE Skra 
Bełchatów - ONICO 
Warszawa

18:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

20:35 Piłka nożna; LN; mecz: 
Włochy - Portugalia

22:50 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

23:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; magazyn

0:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów

4:00 Sporty walki: UFC Fight 
Night: Magny vs. 
Ponzinibbio; waga 
półśrednia: Neil Magny - 
Santiago Ponzinibbio
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04:45 Galeria; odc. 165; 
serial obyczajowy TVP

05:10 Galeria; odc. 166
05:40 Klan; odc. 3374
06:05 Słownik polsko@

polski
06:35 wojsko – polskie.pl; 

odc. 37; reportaż
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:35 Las bliżej nas; s.II; 

odc. 11; magazyn
09:00 Panama i jej oblicza 

przed ŚDM 2019; reportaż
09:35 Weterynarze 

z sercem; /56/
10:05 Zakochaj się 

w Polsce; odc. 92 Jelenia 
Góra; magazyn

10:30 Leśniczówka; serial 
obyczajowy TVP

11:00 Leśniczówka; serial
11:25 Leśniczówka; serial
11:55 Między ziemią 

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

a niebem; magazyn
12:45 Sekrety mnichów – 

Sztuka budowania; 
rozmowa

13:00 Drogi wolności - 
kulisy serialu; odc. 12; 
felieton

13:10 BBC w Jedynce – 
Sekretne życie psów; cz. 
3; film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2017)

14:10 Sonda 2 (96) - 
Ratownictwo; program 
popularnonaukowy

14:35 Spis treści – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/29/; felieton

14:40 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Wisła 
(studio)

15:00 Skoki Narciarskie – 
Puchar Świata – Wisła - 
konkurs indywid. (1 seria)

16:00 Skoki Narciarskie 
(studio)

16:10 Skoki Narciarskie – 
Puchar Świata – Wisła - 
konkurs indywid. (2 seria)

16:55 Skoki Narciarskie 
(studio)

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa; 

s.III; odc. 37; serial TVP
18:20 Drogi wolności – 

spotkanie z historią; odc. 
12; felieton

18:35 Jaka to melodia?; 
odc. 3936; teleturniej muz.

19:20 Sport - zapowiedź
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport
20:10 Drogi wolności; odc. 

12; serial TVP
21:15 Rolnik szuka żony; 

odc. 10; reality show
22:15 Zakochana Jedynka – 

Plan B; komedia; USA 
(2010)

00:10 Zniewolony; dramat 
historyczny; Wielka 
Brytania, USA (2013)

02:30 Jaka to melodia?; 
odc. 3936; teleturniej muz.

03:25 Cham; film TVP; 
Polska (1979)

04:50 Spis treści – rozmowy 
z Andrzejem Doboszem; 
/29/; felieton

05:10 Słowo na niedzielę - 
Kiedy?

05:20 Barwy szczęścia; odc. 
1941; serial obyczajowy 
TVP

05:55 Barwy szczęścia; odc. 
1942; serial obyczajowy 
TVP

06:25 Barwy szczęścia; odc. 
1943; serial obyczajowy 
TVP

07:00 M jak miłość; odc. 
1398; serial TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Pogoda Flesz

10:50 Rodzinne oglądanie – 
Przeżyć w Serengeti; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

11:55 Gwiazdy w południe – 
Lawrence z Arabii; Cz. 
1/2 ; film fabularny; USA, 
Wielka Brytania (1962); 
reż.:David Lean; 
wyk.:Peter O’Toole, Alec 
Guiness, Anthony Quinn, 
Omar Sharif, Anthony 
Quayle

14:00 Familiada; odc. 2494; 
teleturniej

14:35 Koło fortuny; odc. 336 
ed. 5; teleturniej

15:10 Rodzinka.pl; odc. 249 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

15:45 The Voice of Poland 
IX; seria - Live (15); 
widowisko muzyczne

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:35 Na dobre i na złe; odc. 

720; serial TVP
19:35 Zakupy pod kontrolą; 

s.II (10); reality show
20:05 Quantum of Solace; 

film sensacyjny; USA 
(2008)

22:00 Kino bez granic – 
Zakochani w Rzymie; 
komedia romantyczna; 
USA, Włochy (2012); 
reż.:Woody Allen; 
wyk.:Woody Allen, Alec 
Baldwin, Roberto Begnini, 
Penelope Cruz, Ellen Page

24:00 Zjednoczone Stany 
Miłości; Polska, Szwecja 
(2016); reż.:Tomasz 
Wasilewski; wyk.:Julia 
Kijowska, Łukasz Simlat, 
Magdalena Cielecka, 
Andrzej Chyra, Dorota 
Kolak, Marta 
Nieradkiewicz, Tomasz 
Tyndyk, Marcin Czarnik, 
Jędrzej Wielecki; 
Dozwolone od lat 18

01:55 Quantum of Solace; 
film sensacyjny; USA 
(2008); reż.:Marc Forster; 
wyk.:Daniel Craig, Olga 
Kurylenko, Judi Dench, 
Mathieu Amalric, 
Giancarlo Giannini

5:10 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

8:40 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (28); serial 
animowany

9:10 Madagwiazdka; film 
animowany, USA 2009. 
Lew Alex i jego przyjaciele 
postanawiają pomóc 
Świętemu Mikołajowi, 
który uległ wypadkowi na 
Madagaskarze.

9:40 Piękna i bestia; film 
animowany, USA 1991

11:30 Cziłała z Beverly Hills 
2; film familijny, USA 
2011

13:05 Zwierzogród; film 
animowany, USA 2016. 
Do metropolii, w której 
mieszkają zwierzęta, 
przybywa policjantka 
Judy. Jest pierwszym 
królikiem zatrudnionym na 
tym stanowisku. Żeby 
zapracować na awans,...

15:25 Święta Last Minute; 
komedia przygodowa, 
USA 2004

17:35 Nasz nowy dom (129) 
reality show

18:40 Dom pełen życia (8) 
serial komediowy

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

program publicystyczny
20:05 W rytmie serca (39) 

serial obyczajowy
21:05 RYJEK 2018; 

widowisko
0:05 Ślad (17) serial 

kryminalny. Na skutek 
wstrząsu anafilaktycznego 
umiera uczennica szkoły 
tanga, Kuzdrowska. 
Zmarła w wyniku kontaktu 
z prokainą, która 
znajdowała się w róży....

1:05 Ślad (18) serial 
kryminalny. W domu 
znaleziono zwłoki 
biznesmena. Przed 
śmiercią był torturowany. 
Ślady pozostawione na 
miejscu wskazują na 
napad. W piwnicy 
znalezione zostają...

2:05 Kapitan Ameryka: 
Wojna bohaterów; film 
SF, USA 2016. Avengersi 
mają powstrzymać 
złoczyńcę Brocka 
Rumlowa, który próbuje 
wykraść wirus 
przetrzymywany w 
laboratorium w Lagos

05:20 Uwaga! (5497) - 
program

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry 

TVN (1109) - magazyn
11:00 Kobieta na krańcu 

świata 10 (2/5) - program 
11:30 Co za tydzień (876) - 

magazyn
12:00 Diagnoza 3 (11/13) - 

serial 
13:00 Mam talent 11 (11/13) 

- program rozrywkowy
14:55 Top Model 7 (11/13) - 

program rozrywkowy
15:55 Minionki rozrabiają - 

komedia, USA 2013. 
Superzłoczyńsca Gru 
wycofał się z 
przestępczego życia i zajął 
się wychowaniem trzech 
córek. Sprawy przybierają 
jednak nieoczekiwany 
obrót, kiedy Gru zostaje 
zatrudniony przez Ligę 
Antyzłoczyńców…

18:00 Domowe rewolucje 3 
(7/8) - program 

19:00 Fakty (7627) - 
informacje

19:25 Sport (7610) - 
informacje

19:35 Pogoda (7607) - 
informacje

19:44 Raport smogowy 
(5/138) - informacje 

19:45 Uwaga! (5498) - 
program

20:00 MasterChef 7 (11/14) 
- program rozrywkowy

21:30 Pod powierzchnią 
(5/7) - serial

22:30 Nocny pościg - film 
sensacyjny, USA 2015. 
Jimmy Conlon (Liam 
Neeson) to pochodzący z 
Bostonu gangster i płatny 
zabójca, który nigdy nie 
odrzucił zlecenia. Dawniej 
znany był jako Grabarz. 
Pewnego dnia mężczyzna 
dowiaduje się, że mafia 
wydała wyrok na jego 
syna, Mike’a (Joel 
Kinnaman). Jimmy staje 
przed trudnym wyborem. 
Musi zdecydować, czy 
stanąć po stronie rodziny, 
do której dołączył, czy tej 
prawdziwej, z której 
zrezygnował…

00:55 R.I.P.D.: Agenci z 
zaświatów - film 
sensacyjny, USA 2013. 
Jeff Bridges i Ryan 
Reynolds wcielają się w 
role dwóch policjantów z 
zaświatów, których 
głównym zadaniem jest 
obrona żywych przed 
duszami, które odmawiają 
„przejścia na drugą 
stronę”…

03:00 Uwaga! (5498) - 
program

03:20 Moc Magii(TVN noc) 
(313/351) - program

06:00 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 7

06:55 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 8

07:50 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 9

08:50 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2010

09:50 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2010

10:50 Następny proszę!; 
factual, Polska 2018

11:50 Strażacki pies; 
familijny, Kanada, USA 
2007

13:55 Najpiękniejsze baśnie: 
Rumpelstiltskin; familijny, 
Niemcy 2007

15:40 Piękna i bestia; 
familijny, Francja, Niemcy 
2014

17:55 Robin Hood: Faceci w 
rajtuzach; komedia, USA 
1993. Robin Hood wraca z 
krucjat do Anglii, by 
obronić kraj przed 
wrogiem. Odkrywa, iż 
władzę w państwie 
sprawuje okrutny książę. 
Wraz ze swoimi wesołymi 
kompanami postanawia 
zmienić ten stan rzeczy. 
Mężczyźni odrzucają 
należne im tytuły, a także 
krępujące swobodę 
ruchów spodnie i  stają do 
walki z niemiłościwe im 
panującym księciem 
Janem…

20:00 Protektor; akcja, USA 
2012

21:55 Apocalypto; 
przygodowy, USA 2006. 
Łapa Jaguara – młody 
wojownik ze spokojnego, 
żyjącego w harmonii 
plemienia zostaje pojmany 
przez okrutnych 
przybyszów i zmuszony 
do odbycia niebezpiecznej 
wyprawy w głąb 
nieznanego świata …

00:25 Ukryta tożsamość; 
serial akcji, USA 2014; 
odc. 11. Cała rodzina 
O’Connorów staje oko w 
oko z ogromnym 
niebezpieczeństwem. 
Wrogowie są coraz 
bliżej…

01:20 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 8

02:00 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:20 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:05 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 12

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 10

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 11

05:45 Bulionerzy; odc. 21/75 
- Ostre klimaty; serial 
komediowy TVP

06:20 Zmiennicy; odc. 10/15 
- Krzyk ciszy; serial TVP

07:30 Zmiennicy; odc. 11/15 
- Antycypacja; serial TVP

08:40 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 72 - Fatum; serial 
kryminalny TVP

09:35 Ranczo; s.V; odc. 60 - 
Włoski rozłącznik; serial 
obyczajowy TVP

10:35 Ranczo; s.V; odc. 61 - 
Honor i zęby trzonowe; 
serial obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
209 „Normalna polska 
rodzina” sezon 11; serial 
komediowy TVP

12:05 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
210 „Współczesne 
dziewczyny są mega 
dziwne” sezon 11; serial 
komediowy TVP

12:35 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
211 „Dominujesz nad 
facetami” sezon 11; serial 
komediowy TVP

13:15 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 73 - Zatruta woda; 
serial kryminalny TVP

14:10 Drogi wolności - 
tajemnice filmowego 
planu

14:25 Ranczo; s.V; odc. 62 - 
Przymus rekreacji; serial 
obyczajowy TVP

15:25 Ranczo; s.V; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

16:25 Ranczo; s.V; odc. 64 - 
Nad Solejuków i 
Wargaczów domem; serial 
obyczajowy TVP

17:25 Janosik; odc. 12/13 - 
Pobili się dwaj górale; 
serial TVP

18:20 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

19:15 Rodzinka.pl; odc. 249 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

19:45 Na sygnale; odc. 206; 
serial fabularyzowany TVP

20:20 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 74; serial TVP

21:15 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 75; serial TVP

22:15 Ranczo; s.V; odc. 65; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ranczo; s.VI; odc. 66; 
serial obyczajowy TVP

00:05 Korona królów; odc. 
71; telenowela historyczna 
TVP

00:40 Korona królów; odc. 
72; telenowela historyczna 
TVP

01:15 Drogi wolności; odc. 
11; serial TVP

02:25 Ratownicy; odc. 5/13; 
serial TVP

03:20 Glina; odc. 4/25; serial 
kryminalny TVP

04:15 Komisariat; odc. 41 
Wybory Miss; serial TVP

04:45 Komisariat; odc. 42 
Troskliwa matka; serial 
TVP

05:35 Rozrywka Retro – 
Kabaret TEY - Najlepiej 
nam było przed wojną; /2/

06:35 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 62 
Bydgoszcz; magazyn

07:05 Laskowik & Malicki 
Niedziela Wieczór (1)

07:55 Tylko jeden skecz – 
„Wizyta rodziców” - 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju

08:10 Koło fortuny; odc. 306 
ed. 5; teleturniej

08:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Urszula 
Dudziak; /cz. 1-2/; report.

09:45 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew

10:45 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /7/ - 
Niech żyje Meksyk!; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

11:30 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Urszula 
Dudziak; /cz. 1-2/; report.

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– W krzyżackiej kuchni

12:55 Podróże z historią; 
s.V; odc. 48 Śląsk 
nieoczywisty; cykl dokum.

13:35 Prywatne życie 
zwierząt; odc. 7; reportaż

14:10 Big Music Quiz (20); 
teleturniej muzyczny

15:10 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /58/ - „Już nie 
ma dzikich plaż” - Irena 
Santor

15:20 Zakupy pod kontrolą; 
s.II (9); reality show

15:50 Paranienormalni 
Tonight – Michał Szpak

16:50 Andre Rieu: Witaj w 
moim świecie; s. 1; /7/ - 
Niech żyje Meksyk!; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2013)

17:40 La La Poland; odc. (1)
18:30 Wielki Test. Giganci 

ducha
19:55 Mariolka Prawdę ci 

powie; widowisko 
rozrywkowe

20:25 Kierunek Kabaret; /66/ 
- Szpiedzy tacy jak wy

21:30 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 12); widowisko

22:30 Ludzik, czyli One Man 
Show (1); program

23:05 Koło fortuny; odc. 305 
ed. 5; teleturniej

23:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – III Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Baby Górą! (1); widowisko

00:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – III Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Baby Górą! (2); widowisko

01:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – III Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Baby Górą! (3); widowisko

03:05 Rozrywka Retro – 
Kabaret TEY - Najlepiej 
nam było przed wojną; /2/

05:50 Ukryta prawda (390) - 
magazyn obyczajowy

06:50 Mango - Telezakupy
08:55 Kryminalni 7 (1/13) - 

serial kryminalny
10:00 Kryminalni 7 (2/13) - 

serial kryminalny
11:00 Brzydula (66/180) - 

serial obyczajowy
11:30 Brzydula (67/180) - 

serial obyczajowy
12:05 Brzydula (68/180) - 

serial obyczajowy
12:40 Brzydula (69/180) - 

serial obyczajowy
13:15 Brzydula (70/180) - 

serial obyczajowy
13:50 Monkey Kingdom - 

film, USA 2015
15:35 Toy Story III - 

komedia, USA 2010. 
Andy, właściciel zabawek 
znany z poprzednich 
części filmu, wybiera się 
do college’u. Jego zabawki 
trafiają do przedszkola. A 
dzieciaki, prawdę mówiąc, 
nie traktują nowych 
przybyszy z szacunkiem – 
wręcz przeciwnie!…

17:20 McFarland - film 
obyczajowy, USA 2015. 
Połowa lat 80. Trener 
futbolu Jim White (Kevin 
Costner) przenosi się wraz 
z rodziną do niewielkiego 
McFarland w Kalifornii. 
Zatrudnia się jako 
nauczyciel wychowania 
fizycznego w miejscowym 
liceum. Większość 
uczniów to Latynosi. 
Uwagę przybysza zwraca 
kilku nastolatków, w 
których dostrzega 
predyspozycje do biegania 
przełajowego. Przekonuje 
dyrektora do założenia 
odpowiedniej sekcji i 
rozpoczyna treningi…

20:00 Robin Hood - film 
przygodowy, USA/Wielka 
Brytania 2010. Robin 
Hood jest królewskim 
łucznikiem, który po 
wieloletniej służbie królowi 
wraca do swych włości. 
Wkrótce okazuje się, że 
Francuzi knują podłogą 
intrygę, która ma zagrozić 
nowemu królowi. Robin 
wraz z kilkoma 
przyjaciółmi postanawia 
walczyć w obronie króla…

22:55 Druhny - komedia, 
USA 2011. Annie zostaje 
poproszona o to, by 
zostać pierwszą druhną na 
ślubie swojej najlepszej 
przyjaciółki. Okazuje się 
jednak, że jedna z 
koleżanek panny młodej 
robi wszystko, by przejąć 
jej obowiązki…

01:30 Sposób na 
morderstwo 2 (3/15) - 
serial, USA

02:35 Moc Magii (313/355) - 
program

05:50 Terapia dla par (12) - 
program

07:00 Apetyt na miłość 5 
(2/12) - program 
rozrywkowy

08:00 Projekt Lady 3 (11/12) 
- program

09:00 #Sława 2 (8) - 
program rozrywkowy

09:30 Misja ratunkowa 2 
(2/10) - program 
rozrywkowy

10:15 Gwiazdy prywatnie 
(2/8) - program 
lifestylowy

10:45 Afera fryzjera 6 
(10/12) - program 
rozrywkowy

11:30 Co nas truje 2 (12) - 
program lifestylowy

12:15 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (11/12) - program 
rozrywkowy

13:00 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (4/8) - reality 
show

13:45 W czym do ślubu 
4 (12) - reality show

14:15 Zaskocz mnie! 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy

14:45 Eks-tra zmiana
15:45 Poczuj się jak 

Małgosia Rozenek (10) - 
program lifestylowy

16:30 Międzykulturowe 
śluby

17:40 Eksperci domowego 
budżetu 5

18:55 Wiem, co jem 6 
(3/16) - magazyn

19:30 Co nas truje 2 (12) - 
program lifestylowy

20:15 Pani Gadżet 16 
(20/22) - magazyn

20:45 Pani Gadżet 16 
(21/22) - magazyn

21:15 Sekrety lekarzy 4 
(1/12) - reality show

22:15 Zanim Cię zobaczę 
(4/8) - program 
rozrywkowy

23:15 Mali ludzie kontra 
wielki świat

00:20 W poszukiwaniu 
pacjentów 2 (6) - serial , 
Irlandia

00:55 Bajeczne życie 
milionerów 2 (4/10) - 
program rozrywkowy

01:25 Rozbierana randka 
(18/20) - program 
rozrywkowy

01:55 Najsztub słucha - 
Tatiana Okupnik (4/6) - 
talk show

02:25 W roli głównej – Maja 
Sablewska (6) - talk show

03:00 W roli głównej – 
Wojciech Cejrowski (1/6) 
- talk show

03:30 Wiem, co jem 4 
(3/15) - magazyn

04:00 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn

04:30 Wiem, co jem 2 
(9/15) - magazyn

06:00 Kapitan Tsubasa; odc. 
131; serial animowany; 
Japonia (2018)

06:30 Łyżwiarstwo szybkie - 
Puchar Świata - Obihiro - 
dz. 3

11:00 Polska na Mundialu
11:30 Skoki Narciarskie - 

meldunek z Wisły
12:00 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Wisła - 
konkurs drużynowy

13:50 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Wisła (studio)

13:55 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Wisła - konkurs indyw.

15:55 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Wisła  (studio)

16:05 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Wisła - konkurs indyw.

16:50 Skoki Narciarskie - PŚ 
- Wisła (studio)

18:20 Mistrz; film dokum.
19:00 Boks - Memoriał 

Leszka Drogosza
22:00 Sportowy Wieczór
22:45 Skoki Narciarskie - PŚ 

- Wisła - konkurs indyw.
00:40 Łyżwiarstwo szybkie - 

PŚ - Obihiro - dz. 3
02:20 Boks - Memoriał 

Leszka Drogosza
04:10 Sportowy Wieczór

5:50 Ukryta prawda: Nie 
jesteś już moim synem 
(390) serial 
paradokumentalny

6:50 Mango; telezakupy
8:55 Kryminalni: Obóz (1/13) 

serial kryminalny
10:00 Kryminalni: Klucze 

(2/13) serial kryminalny
11:00 Brzydula (66) serial 

komediowy
11:30 Brzydula (67) serial 

komediowy
12:05 Brzydula (68) serial 

komediowy
12:40 Brzydula (69) serial 

komediowy
13:15 Brzydula (70) serial 

komediowy
13:50 Monkey Kingdom; film 

dokumentalny, USA 2015. 
Dokumentaliści obserwują 
rodzinę makaków, która 
wyrusza na poszukiwania 
nowego domu. Żyjąca w 
dżungli Maya rodzi syna 
Kipa. Rodzina musi 
zmienić...

15:35 Toy Story 3; film 
animowany, USA 2010

17:20 McFarland; dramat 
obyczajowy, USA 2015. 
Trener futbolu Jim White 
(Kevin Costner) przenosi 
się wraz z rodziną do 
McFarland w Kalifornii. 
Zatrudnia się jako 
nauczyciel wf-u...

20:00 Superseans: Robin 
Hood; dramat 
przygodowy, Wielka 
Brytania/USA 2010. 1199 
rok. Podczas krwawej 
bitwy łucznik Robin 
Longstride (Russell 
Crowe) jest świadkiem 
śmierci króla Ryszarda 
Lwie Serce (Danny 
Huston). Postanawia 
zakończyć służbę w armii i 
wrócić do Anglii. Razem z 
nim na powrót do 
ojczyzny decydują się: 
Mały John (Kevin 
Durand), Szkarłatny Will 
(Scott Grimes) i Allan 
A’Dayle (Alan Doyle)…

22:55 Druhny; komedia 
romantyczna, USA 2011. 
Annie Walker, singielka po 
trzydziestce, ponosi 
porażki w życiu 
zawodowym i miłosnym. 
Gdy jej cukiernia 
bankrutuje, traci 
oszczędności oraz dach 
nad głową. Egocentryczny 
mężczyzna, z którym 
wiąże nieśmiałe plany na 
przyszłość, jasno daje jej 
do zrozumienia, że 
oczekuje seksu bez 
zobowiązań…

1:30 Sposób na morderstwo 
2 (3/15) serial kryminalny

2:35 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

06:50 Był taki dzień – 18 
listopada; felieton

06:55 Wszystkie kolory 
świata – Wyspy 
Kanaryjskie – atlantycki 
tygiel; serial 
dokumentalny; Francja 
(2008)

08:05 Droga od Chrystusa 
do Konstantyna; odc. 3/6; 
serial dokumentalny; USA 
(2014)

09:10 Janosik; odc. 1/13 - 
Pierwsze nauki; serial TVP

10:05 Okrasa łamie przepisy 
– Rewolucja gazowa w 
kuchni; magazyn kulinarny

10:35 Grecka odyseja 
Joanny Lumley; odc. 1/4; 
Wielka Brytania (2011)

11:35 Ramzes II. Wielka 
podróż; film 
dokumentalny; Francja 
(2011)

12:40 Lodowa planeta; cz. 1. 
Na krańcach świata; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2011)

13:45 Archiwum zimnej 
wojny; magazyn

14:25 Dodek na froncie; 
komedia

16:15 Wielka Gra; teleturniej
17:10 Wojownicy czasu; cykl 

reportaży
17:50 Przygody pana 

Michała; odc. 1/13 - Brat 
Jerzy; serial historyczno-
przygodowy TVP

18:25 Listy z Reims; film 
dokumentalny

19:00 Rodzina Niepodległej 
Film dokumentalny

20:00 Wojna o morza – 
Pancerniki z bazy Scapa 
Flow. odc. 1/2; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2015)

21:05 Katyń; dramat
23:15 Wielki Test o Polskim 

Parlamentaryzmie
00:45 Pożegnanie cesarzy; 

film TVP
02:05 Chłopski Skarga; film 

dokumentalny
03:10 Drogi do 

niepodległości; cz.II; film 
dokumentalny

6:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; Włochy - 
Portugalia

8:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; PGE Skra 
Bełchatów - ONICO 
Warszawa

11:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.

12:30 Koszykówka mężczyzn; 
Energa Basket Liga; BM 
Slam Stal Ostrów 
Wielkopolski - Polpharma 
Starogard Gdański

14:50 Piłka nożna; Liga 
Narodów; Anglia - 
Chorwacja

18:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

20:35 Piłka nożna; Liga 
Narodów; Szwajcaria - 
Belgia

22:50 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

23:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; magazyn

0:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów

2:30 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TV4 TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 367; 

serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc. 

59; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

07:25 Jaka to melodia?; 
odc. 3935; teleturniej 
muzyczny

07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VII; odc. 88 

- Koniec świata w 
Wilkowyjach; serial 
obyczajowy TVP

09:55 Komisarz Alex; s.I; 
odc. 10 - Zaginione 
starsze panie; serial 
kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 BBC w Jedynce – 

Sekretne życie psów; cz. 
3 Członkowie rodziny; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

14:00 Elif; s.II; odc. 368; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 

– Tajemnice domowej 
kiełbasy; magazyn 
kulinarny

16:05 Wieczna miłość; odc. 
60; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3937; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3375; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
127; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
11/109; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 58
21:00 Teatr Telewizji – Lato; 

spektakl teatralny; reż.:Jan 
Englert

22:25 Dekalog – Sześć; film 
TVP; reż.:Krzysztof 
Kieślowski

23:35 Rzeczpospolita 
Zakopiańska; film 
dokumentalny

00:40 Plan B; komedia 
romantyczna; USA (2010)

02:35 ZSRR. Rozpad 
mocarstwa; film 
dokumentalny; Belgia 
(2016); reż.:Philippe 
Claude, Annette Gourdon

03:35 Pielgrzym; film 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 49 
ed. 3; teleturniej

06:00 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

06:55 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:20 Na sygnale; odc. 158 
„W pułapce”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (218)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

55 „Wirtualni przyjaciele”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1943; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 50 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 80; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 193; teleturniej

15:10 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 337 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2473; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 56; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.X; odc. 

204 „Lepiej dobrze żyć z 
teściową” sezon 10; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 91; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1943; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1944; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 61; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1399; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1132

21:55 Syn; ep. 9; serial; USA 
(2017)

22:50 Czas śmierci; odc. 3; 
serial; Wielka Brytania 
(2016)

23:55 Trzeci oficer; odc. 
6/13 - Księżniczka; serial 
sensacyjny TVP

00:55 Zakochani w Rzymie; 
komedia romantyczna; 
USA, Włochy (2012); 
reż.:Woody Allen; 
wyk.:Woody Allen, Alec 
Baldwin, Roberto Begnini, 
Penelope Cruz, Ellen Page

02:55 Zjednoczone Stany 
Miłości; Polska, Szwecja 
(2016)

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (16) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (779) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (60) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (726) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2763) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (652) 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (295) 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (285) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość 

(2764) serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich (316) serial 
komediowy

20:05 Megahit: Kapitan 
Ameryka: Wojna 
bohaterów; film SF, USA 
2016. Avengersi mają 
powstrzymać złoczyńcę 
Brocka Rumlowa, który 
próbuje wykraść wirus 
przetrzymywany w 
laboratorium w Lagos. 
Choć akcja kończy się 
powodzeniem,...

23:15 Terminator 3: Bunt 
maszyn; film SF, Niemcy/
Wielka Brytania/USA 
2003. John Connor, 
przywódca ludzi w walce z 
maszynami, cudem 
uniknął śmierci. 
Nadchodzi dzień, gdy z 
przyszłości przybywa 
kolejna, udoskonalona 
wersja cybernetycznego 
mordercy - robot T-X. 
Mający postać atrakcyjnej 
kobiety Terminatrix 
posiada ogromne 
możliwości techniczne, 
jest praktycznie 
niezniszczalny i dysponuje 
całym arsenałem 
zabójczych gadżetów…

1:45 Niezniszczalny; thriller, 
USA 2000. Price usiłuje 
przekonać Dunna, że ten 
należy do grupy 
wybrańców.

4:05 Kabaretowa Ekstraklasa 
(46) program rozrywkowy

05:50 Uwaga! (5498) - 
program

06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie 2 (37/39) - 
magazyn ogrodniczy

07:55 Akademia ogrodnika 
(37/39) - magazyn 
ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2333) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (976) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (865) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (628) - 
program 

14:00 19 + (329) - program 
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(11/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (629) - 
program 

16:30 19 + (330) - program 
17:00 Szpital (866) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (977) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7628) - 

informacje
19:35 Sport (7611) - 

informacje
19:45 Pogoda (7608) - 

informacje
19:49 Raport smogowy 

(6/138) - informacje 
19:50 Uwaga! (5499) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 - 

Zapiekanka ze szpinakiem 
i oliwkami (7/40) - 
program 

20:15 Na Wspólnej 
16 (2782) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (216) - 
program 

21:30 Top Model 7 (12/13) - 
program rozrywkowy

22:30 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (12) - 
program 

23:35 Nocny pościg - film 
sensacyjny, USA 2015

01:55 Co za tydzień (876) - 
magazyn

02:25 Uprowadzona (1/10) - 
serial, Francja/USA. Po 
śmierci siostry Bryan Mills 
(Clive Standen) wyrusza w 
niebezpieczną misje, by 
zemścić sie na jej 
mordercach. Tajna 
agencja wywiadu USA 
wykorzystuje Bryana jako 
przynętę, która 
doprowadzi agentów do 
narkotykowego bossa

03:25 Uwaga! (5499) - 
program

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(314/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 94

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 44

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 12

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 14

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

12:00 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 22

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 23

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 102

15:55 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

17:00 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 44

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 45

20:00 Apocalypto; 
przygodowy, USA 2006. 
Łapa Jaguara – młody 
wojownik ze spokojnego, 
żyjącego w harmonii 
plemienia zostaje pojmany 
przez okrutnych 
przybyszów i zmuszony 
do odbycia niebezpiecznej 
wyprawy w głąb 
nieznanego świata 
cywilizacji opartej na 
strachu i ucisku…

22:30 22 kule; akcja, Francja 
2010. Były kryminalista 
Charly Mattei postanawia 
zerwać z przestępczą 
przeszłością i rozpocząć 
spokojne życie u boku 
żony i dzieci. Pewnego 
dnia sielanka się kończy i 
Charly budzi się na 
podziemnym parkingu z 
22 kulami w ciele…

01:00 Rollerball; akcja, USA 
2002. Właściciel drużyny 
sportów ekstremalnych  
Petrovich zauważa, że 
poważne wypadki w czasie 
zawodów przynoszą mu 
większe zyski…

03:00 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 13

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 12

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 13

05:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 36; serial TVP

06:25 Na sygnale; odc. 150 
„Pieniądze to nie 
wszystko”; serial 
fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 151 
„Słodkie życie”; serial 
fabularyzowany TVP

07:30 Tygrysy Europy; odc. 
1/18; serial TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
928; serial TVP

09:35 Ojciec Mateusz; s.XX; 
odc. 261 - Tajemnica 
chemika; serial kryminalny 
TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
213 „Jak myśmy się 
postarzeli” sezon 11; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
214 „Muszę rozgrzać 
Achillesa” sezon 11; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.V; odc. 63 - 
Przewroty kopernikańskie; 
serial obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.V; odc. 64 - 
Nad Solejuków i 
Wargaczów domem; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 76 - Jacek; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 77 - Kolekcjoner; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
171 - Rodzinne fatum; 
serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 151 
„Słodkie życie”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.V; odc. 65 - 
Pakt z czartem; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VI; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP; 
reż.:Wojciech Adamczyk; 
wyk.:Ilona Ostrowska, 
Arkadiusz Nader, Cezary 
Żak, Paweł Królikowski, 
Grzegorz Wons, Jacek 
Kawalec, Artur Barciś

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 37; serial TVP

19:30 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 78 - Wyjazd; serial 
kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 38 - Dlaczego Romeo 
zginął; serial kryminalny 
TVP

21:15 Ranczo; s.VI; odc. 67; 
serial TVP

22:15 Ranczo; s.VI; odc. 68; 
serial obyczajowy TVP

23:15 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 79; serial TVP

00:10 Na dobre i na złe; odc. 
720; serial TVP

01:15 Krew z krwi; odc. 4/8; 
serial TVP

02:20 Krew z krwi; odc. 5/8; 
serial TVP

03:20 Tygrysy Europy; odc. 
1/18; serial TVP

04:25 M jak miłość; s.I; odc. 
928; serial TVP

06:20 Familiada; odc. 2433; 
teleturniej

06:50 Okrasa łamie przepisy 
– Święto ziemniaka; 
magazyn kulinarny

07:30 Śpiewające fortepiany 
(34)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/35/; teleturniej

09:05 Koło fortuny; odc. 307 
ed. 5; teleturniej

09:45 Bake Off Junior (9)
10:45 Bake off – Ale przepis 

(9)
10:55 Familiada; odc. 2433; 

teleturniej
11:35 Życie to Kabaret – 

Kabaretowa Scena 
Młodych (1); program 
rozrywkowy

12:40 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Młodych (2); program 
rozrywkowy

13:40 Śpiewające fortepiany 
(35)

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia (1); 
widowisko

15:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia (2); 
widowisko

16:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa Gdynia (3); 
widowisko

17:20 Kabaretowa Mapa 
Polski – Opole - 
Przeżyjmy to jeszcze raz

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Mięsne przysmaki... z 
warzyw; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 3 
Mexico - miasto z 
przeszłością; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 20 (81) Indie 
„Skarby Kerali”; magazyn 
kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/35/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(36)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (5) - Ciach; / 
Formacja Chatelet; 
widowisko rozrywkowe

22:15 The Voice of Poland; 
IX seria - Live (15); 
widowisko muzyczne

00:30 Koło fortuny; odc. 306 
ed. 5; teleturniej

01:10 Niezapomniane 
Koncerty – XXII 
Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki i Kultury Romów 
Ciechocinek 2018 (1-2)

03:10 KabareTOP Story; /4/ - 
„Z tyłu sklepu”

03:25 Olga Lipińska 
zaprasza (14); talk-show

04:20 Rozrywka Retro – 
Muzyka małego ekranu: 
Karel Gott

05:10 Ukryta prawda (391) - 
magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny (164) - 
program sądowy

07:05 Szpital (445) - 
program obyczajowy. 
14-letni Maciek Jacher 
przyprowadza do szpitala 
swojego 7-letniego 
przybranego brata. 
Chłopiec chcąc 
zaimponować starszemu 
bratu założył się z nim, że 
włoży i wyciągnie z ust 
żarówkę, niestety nie 
udało mu się to…

08:05 Brzydula (69/180) - 
serial obyczajowy

08:35 Brzydula (70/180) - 
serial obyczajowy

09:10 Kryminalni 7 (3/13) - 
serial kryminalny

10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (213) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (165) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (623) - 
program sądowy

14:55 Szpital (446) - 
program obyczajowy. Do 
szpitala przychodzi para 
18-latków złączona ze 
sobą silnym klejem. 
Dziewczyna zaprosiła 
kolegę na imprezę, gdzie 
upiła go i próbowała 
uwieść. Gdy jej się to nie 
udało przykleiła rękę 
śpiącego chłopaka do 
swojego pośladka…

15:55 Dr House VIII (8/23) - 
serial inne, USA

16:50 Kryminalni 7 (4/13) - 
serial kryminalny

17:55 Brzydula (71/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (72/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (214) - 
program obyczajowy

20:00 Uwiązani - film 
obyczajowy, USA 2014. 
Grupa nastolatków i ich 
rodziców próbuje odnaleźć 
się w rzeczywistości, w 
której ich związki, 
komunikacja, ich 
wizerunek i życie miłosne 
są kształtowane w głównej 
mierze przez Internet…

22:30 Kości (12) - serial, 
USA

23:30 Noc oczyszczenia: 
Anarchia - film 
sensacyjny, USA/
Francja 2014

01:40 Lista klientów (4/10) - 
serial, USA. Narzeczony 
Kendry – Bobby, 
przyprowadza swojego 
przyjaciela Granta na 
masaż. Po tym jak Riley 
świadczy również 
dodatkową usługę Kendra 
martwi się, by Bobby nie 
dowiedział się o niczym…

02:40 Moc Magii (314/355) - 
program

05:55 Domowe triki Goka 
(18/20) - program

07:00 Ostre cięcie 6 (6/12) - 
program

07:45 Apetyt na miłość 5 
(3/12) - program 
rozrywkowy

08:45 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (8) - reality 
show

09:30 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (8/10) - 
program rozrywkowy

10:15 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (3/12) - program 
rozrywkowy

11:15 Kuchenne rewolucje 
14 (7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:15 Zanim Cię zobaczę 
(4/8) - program 
rozrywkowy

13:15 Co za tydzień (876) - 
magazyn

13:45 Pani Gadżet 16 
(20/22) - magazyn

14:15 Pani Gadżet 15 
(18/22) - magazyn

14:45 W czym do ślubu? 
3 (12) - reality show

15:15 W czym do ślubu 
4 (12) - reality show

15:45 Ugotowani 7 (21) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:20 Ugotowani 7 (22) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

16:50 Ugotowani 7 (23) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:25 Ugotowani 7 (24) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 7 
(14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (5/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Cofnij czas (3/12) - 
reality show

20:40 program rozrywkowy
21:10 SOS - Sablewska od 

stylu 2 (11/12) - program
21:55 Pani Gadżet 16 

(21/22) - magazyn
22:25 Eks-tra zmiana
23:25 Afera fryzjera 6 

(10/12) - program
00:10 Bajeczne życie 

milionerów (10/15) - 
program rozrywkowy

00:40 Mali ludzie kontra 
wielki świat

01:45 Randka z Internetu
02:15 Najsztub słucha - 

Małgosia Rozenek (5/6) - 
talk show

02:45 W roli głównej – 
Małgorzata Kożuchowska 
(5/6) - talk show

03:15 W roli głównej – 
Katarzyna Niezgoda (8) - 
talk show

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

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

04:45 Wiem, co jem 2 
(11/15) - magazyn

06:05 Łyżwiarstwo szybkie - 
Puchar Świata - Obihiro - 
dz. 2

07:40 Koszykówka kobiet - 
Eliminacje ME 2019: Polska 
- Turcja

09:35 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Wisła - 
konkurs drużynowy

11:25 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Wisła - 
konkurs indywidualny

13:20 Hokej na lodzie (24): 
Vancouver Canuks - 
Montreal Canadiens

14:40 Łyżwiarstwo figurowe - 
Grand Prix (5/7) - Moskwa - 
Gala medalistów

16:35 Piłka nożna - 
Zgrupowanie kadry - 
Portugalia

17:05 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - Czechy

19:10 4-4-2 - magazyn piłkarski
20:15 Piłka nożna - Liga 

Narodów (studio)
20:40 Piłka nożna - LN: 

Niemcy - Holandia
23:15 Sportowy Wieczór
23:50 Koszykówka kobiet - 

Eliminacje ME 2019: Polska 
- Turcja

01:45 boks
04:25 Strongman - Liga 

Mistrzów; odc. 8; relacja; 
Wielka Brytania (2018)

05:25 Sportowy Wieczór

5:10 Ukryta prawda: 
Komputer (391) serial 
paradokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: To nie 
nasz syn (164) serial 
fabularno-dokumentalny

7:10 Szpital (445) serial 
paradokumentalny

8:10 Dr House 8 (7/23) serial 
obyczajowy

9:10 Kryminalni: Białe tango 
(3/13) serial kryminalny

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda: 

Profesor (213) serial 
paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: 
Syndrom sztokholmski 
(165) serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: Porządna 
rodzina (623) serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (446) serial 
paradokumentalny

15:55 Dr House 8 (8/23) 
serial obyczajowy

16:50 Kryminalni: 
Dziewczyna z okładki 
(4/13) serial kryminalny

17:55 Brzydula (71) serial 
komediowy

18:25 Brzydula (72) serial 
komediowy

19:00 Ukryta prawda: 
Odkupienie (214) serial 
paradokumentalny

20:00 Uwiązani; 
komediodramat, USA 
2014. Don (Adam 
Sandler) przechodzi kryzys 
wieku średniego. Spędza 
czas na oglądaniu stron 
pornograficznych i 
masturbacji. Gdy pewnego 
dnia korzysta z komputera 
swojego 15-letniego syna 
Chrisa (Travis Tope), ze 
zdumieniem odkrywa, że 
chłopak korzysta z tych 
samych witryn…

22:30 Kości 12 (12-ost.) 
serial kryminalny

23:30 Noc oczyszczenia: 
Anarchia; horror, Francja/
USA 2014. Amerykańskim 
rządem kieruje organizacja 
Nowych Założycieli 
Ameryki. Pozwolił on, aby 
raz w roku przez 
dwanaście godzin 
działalność służb 
bezpieczeństwa i szpitali 
została zawieszona. 
Obywatele muszą się 
bronić i zaprowadzać 
porządek samodzielnie. 
Żadne wykroczenie, a 
nawet morderstwo nie 
zostanie ukarane. Czas ten 
nazywany jest Nocą 
Oczyszczenia…

1:40 Lista klientów (4/10) 
serial obyczajowy

2:40 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy

06:50 Był taki dzień – 19 
listopada; felieton

07:00 Noce i dnie; odc. 7/12 
- Wiatr w oczy; serial TVP

08:00 Ex Libris; odc. 358; 
magazyn

08:30 Wojownicy czasu – 
Ułani księcia Józefa czyli 
tradycja zobowiązuje; 
cykl reportaży; 
reż.:Grzegorz Gajewski

09:10 Historia Polski – Tam 
jest nasze życie; film 
dokumentalny; reż.:Beata 
Hyży-Czołpińska

10:20 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica berlińskiego 
bunkra,; cz. 2; cykl 
dokumentalny

10:50 Film dokumentalny
11:25 Afryka; cz. 3. Kongo; 

serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2013)

12:30 Czterdziestolatek; odc. 
1/21 - Toast, czyli bliżej 
niż dalej; serial TVP; 
reż.:Jerzy Gruza; 
wyk.:Andrzej Kopiczyński, 
Anna Seniuk, Irena 
Kwiatkowska, Roman 
Kłosowski, Leonard 
Pietraszak

13:25 Męskie sprawy; 
dramat

15:20 Lodowa planeta; cz. 1. 
Na krańcach świata; cykl 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2011)

16:15 Spór o historię – 
Śląska autonomia w II 
Rzeczpospolitej; debata

16:55 Historia Polski – 
Podsłuchane życie; film 
dokumentalny

18:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

18:30 Flesz historii; odc. 
417; cykl reportaży

18:55 Noce i dnie; odc. 8/12; 
serial TVP

20:00 Błękitna Armia 1917 – 
1919; dokument 
fabularyzowany

22:00 Archiwum zimnej 
wojny – Na celowniku 
agentury; magazyn

22:35 Marzyciele – Korfanty 
w Krakowie; program 
publicystyczny

23:15 Drogi do 
niepodległości cz.III

00:20 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 4/4 Powiew 
śmierci; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2016)

01:20 „Sensacje XX wieku” 
– Enigma; cz. 1; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

02:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Obrona Helu; 
cz. 3; cykl dokumentalny

03:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

03:35 Fotograf Solidarności; 
reż.:Pawel Woldan

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; Stocznia 
Szczecin - Cerrad Czarni 
Radom

8:10 Piłka nożna; Liga 
Narodów; Włochy - 
Portugalia

10:20 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; PGE Skra 
Bełchatów - ONICO 
Warszawa

12:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; Indykpol AZS 
Olsztyn - Jastrzębski 
Węgiel

14:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; Anglia - 
Chorwacja

16:30 Magazyn Fortuna 1. 
ligi. Podsumowanie 
wydarzeń kolejki na 
zapleczu Ekstraklasy. 
Widzowie zobaczą bramki 
ze wszystkich meczów 
oraz wywiady z 
zawodnikami i trenerami

18:00 Piłka nożna; Liga 
Narodówl studio

20:35 Piłka nożna; Liga 
Narodów; Niemcy - 
Holandia

22:50 Piłka nożna; Liga 
Narodów; studio

23:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów; magazyn

0:30 Piłka nożna; Liga 
Narodów

2:30 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; Indykpol AZS 
Olsztyn - Jastrzębski 
Węgiel
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 368; 

serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc. 

60; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3937; teleturniej muz.
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VII; odc. 89; 

serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.I; 

odc. 11; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

11/109; teleturniej
11:30 Korona królów; odc. 

127; telenowela TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – 

Wyspy Kanaryjskie. Życie 
na krawędzi; cykl dokum.; 
Austria (2016)

14:00 Elif; s.II; odc. 369; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 58
16:05 Wieczna miłość; odc. 

61; serial; Turcja (2015)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3938; teleturniej muz.
18:00 Klan; odc. 3376; 

telenowela TVP
18:30 Korona królów; odc. 

128; telenowela TVP
18:55 Jeden z dziesięciu; 

12/109; teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Piłka nożna - Liga 

Narodów: Portugalia - 
Polska (studio)

20:35 Piłka nożna - Liga 
Narodów: Portugalia - 
Polska

22:55 Więzień Brubaker; 
dramat; USA (1980); 
reż.:Stuart Rosenberg; 
wyk.:Robert Redford, 
Yaphet Cotto, Jane 
Alexander, Murray 
Hamilton, David Keith

01:15 Czy świat oszalał? – 
Meczet za zasłoną; film 
dokumentalny; Dania 
(2016)

02:25 Sztuczki; film 
obyczajowy; reż.:Andrzej 
Jakimowski; wyk.:Damian 
Ul, Ewelina Walendziak, 
Tomasz Sapryk, Rafał 
Guźniczak, Iwona 
Fornalczyk, Joanna 
Liszowska, Andrzej 
Golejewski, Grzegorz 
Stelmaszewski

04:05 Notacje – Czesław 
Czapliński. Nasz człowiek 
z innego świata; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 51 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1399; serial TVP

07:00 Budowla z pruskiego 
muru; reportaż

07:20 Na sygnale; odc. 159 
„Wszystko będzie źle”; 
serial fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (219)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

56 „Instrukcja obsługi”; 
serial komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1944; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 52 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 81; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 162; teleturniej

15:05 M jak miłość; odc. 
1399; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 338 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2474; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 57; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.X; odc. 

205 „Pogadajmy o 
facetach” sezon 10; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 92; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1944; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1945; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 62; 
felieton

20:55 M jak miłość; odc. 
1400; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1133

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

00:05 Rodzinka.pl; odc. 249 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

00:35 Syn; ep. 9; serial; USA 
(2017)

01:30 Czas śmierci; odc. 3; 
serial; Wielka Brytania 
(2016)

02:35 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

03:40 Czy czeka nas 
koniec?; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016); 
reż.:Fisher Stevens

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (17) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (780) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (61) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (727) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2764) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (653) 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (296) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (286) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2765) serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (314) serial 
komediowy

20:05 Ślad (19) serial 
kryminalny

21:05 Ślad (20) serial 
kryminalny

22:10 Niezniszczalny; thriller, 
USA 2000. David Dunn 
(Bruce Willis) kiedyś był 
futbolistą, lecz jego karierę 
przerwał nieszczęśliwy 
wypadek samochodowy. 
Teraz pracuje jako 
ochroniarz na stadionie 
swojej dawnej drużyny. 
Pewnego dnia wraca do 
domu po rozmowie w 
sprawie pracy. Pociąg, 
którym podróżuje, ulega 
katastrofie. Giną wszyscy 
pasażerowie z wyjątkiem 
Dunna, który nie odnosi 
nawet najmniejszych 
obrażeń…

0:40 Wilk z Wall Street; 
dramat biograficzny, USA 
2013

4:35 Kabaretowa Ekstraklasa 
(119); program  dla fanów 
polskiej sceny 
kabaretowej. Skecze w 
wykonaniu m.in. Ani Mru-
Mru, Kabaretu Młodych 
Panów, Łowców.B i Neo-
Nówki.

05:10 Uwaga! (5499) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (2/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Zapiekanka ze szpinakiem 
i oliwkami (7/40) - 
program 

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2334) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (977) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (866) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (629) - 
program 

14:00 19 + (330) - program 
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(12/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (630) - 
program 

16:30 19 + (331) - program 
17:00 Szpital (867) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (978) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7629) - 

informacje
19:30 Miłość jest wszystkim 

– relacja z premiery (1/2) 
- program 

19:35 Sport (7612) 
19:45 Pogoda (7609) 
19:49 Raport smogowy 

(7/138) - informacje 
19:50 Miłość jest wszystkim 

– relacja z premiery (2) - 
program 

19:55 Uwaga! (5500) - 
program

20:10 Doradca smaku 9 - 
Zapiekane jajka z 
soczewica i pomidorami 
(6/40) - program 

20:15 Na Wspólnej 
16 (2783) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (217) - 
program 

21:30 Diagnoza 3 (12/13) - 
serial 

22:30 Kuba Wojewódzki 13 
(12/13) - talk show. 
Panosząca się „dobra 
zmiana” nie sięgnęła po 
Kubę Wojewódzkiego. To 
opoka show-biznesu, 
człowiek instytucja, 
solidna firma, która 
niezmiennie trzyma 
poziom, o czym świadczy 
rekordowa oglądalność 
ostatniego sezonu jego 
talk-show! 

23:30 Superwizjer (1144) - 
magazyn reporterów

00:05 Ślub od pierwszego 
wejrzenia 3 (12) - 
program 

01:05 36,6 4 (11/12) - 
program 

02:05 Masters Of Sex (6/12) 
- serial, USA

03:20 Uwaga! (5500) - 
program

03:45 Moc Magii(TVN noc) 
(315/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 95

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 45

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 13

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 15

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

12:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 23

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 24

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 103

15:55 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

17:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 45

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 46

20:00 Tajemnicza przesyłka; 
akcja, Kanada, USA 2012. 
Tommy Wick (Steve 
Austin) to pracownik firmy 
kurierskiej. Pewnego dnia 
dostaje kolejne zadanie do 
wykonania. Tym razem 
jest ono dość nietypowe. 
Ma dostarczyć niewielką 
przesyłkę szefowi 
niemieckiej mafii (Dolph 
Lundgren)…

21:55 Snajper: Kolejne 
starcie; akcja, USA 2011. 
Sierżant Brandon Beckett 
razem ze swoim 
oddziałem udaje się na 
niebezpieczną misię do 
Kongo. Tylko jemu udaje 
się ją przeżyć. Brandon 
postanawia pomścić 
swoich kolegów…

23:50 Dom z kości; horror, 
USA 2010

01:30 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

02:15 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:00 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

03:35 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:05 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 1

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 14

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 15

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 37; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 151 
„Słodkie życie”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 152 
„Paparazzo”; serial 
fabularyzowany TVP

07:30 Tygrysy Europy; odc. 
2/18 - Urodziny; serial 
komediowy TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
929; serial TVP

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

10:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
214 „Muszę rozgrzać 
Achillesa” sezon 11; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
215 „Niech sobie kociak 
mruczy” sezon 11; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.V; odc. 64 - 
Nad Solejuków i 
Wargaczów domem; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.V; odc. 65 - 
Pakt z czartem; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 77 - Kolekcjoner; 
serial kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 78 - Wyjazd; serial 
kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
172 - Podwójne 
narodziny; serial TVP

16:20 Na sygnale; odc. 152 
„Paparazzo”; serial 
fabularyzowany TVP

16:50 Ranczo; s.VI; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP; 
reż.:Wojciech Adamczyk; 
wyk.:Ilona Ostrowska, 
Arkadiusz Nader, Cezary 
Żak, Paweł Królikowski, 
Grzegorz Wons, Jacek 
Kawalec, Artur Barciś

17:50 Ranczo; s.VI; odc. 67 - 
Kozi róg; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Ja to mam szczęście!; 
odc. 38; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 79 Rodzinne więzi; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.III; 
odc. 39; serial TVP

21:15 Ranczo; s.VI; odc. 68; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VI; odc. 69; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 80; serial TVP

23:55 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

00:55 Czas honoru; odc. 28 
seria III; serial TVP

01:50 Czas honoru; odc. 29 
seria III; serial TVP

02:50 Tygrysy Europy; odc. 
2/18; serial TVP

03:55 M jak miłość; s.I; odc. 
929; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
214; sezon 11; serial TVP

06:15 Familiada; odc. 2434; 
teleturniej

06:50 Okrasa łamie przepisy 
– Mięsne przysmaki... z 
warzyw; magazyn 
kulinarny

07:25 Śpiewające fortepiany 
(35)

08:20 Rodzina wie lepiej; 
/36/; teleturniej

08:50 Koło fortuny; odc. 308 
ed. 5; teleturniej

09:35 Rodzina, ach rodzina 
(odc. 12) - Rodzinne 
wakacje; widowisko

10:30 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /55/ - „Cień 
wielkiej góry” - Budka 
Suflera

10:45 Familiada; odc. 2434; 
teleturniej

11:25 Życie to Kabaret – 
Kabaret na wiosnę; /cz. 
1/; program rozrywkowy

12:30 Życie to Kabaret – 
Kabaret na wiosnę; /cz. 
2/; program rozrywkowy

13:35 Śpiewające fortepiany 
(36)

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – III Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Baby Górą! (1); widowisko

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – III Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Baby Górą! (2); widowisko

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – III Mazurska 
Biesiada Kabaretowa - 
Baby Górą! (3); widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Włoszczyzna na 
polskim stole; magazyn 
kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 4 
Mariachi; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 20 (82) Indie 
„Rozlewiska Kerali”; 
magazyn kulinarny

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/36/; teleturniej

20:05 Tylko jeden skecz – 
„Tofik” - Kabaret Ani Mru 
Mru; /1/; program

20:20 Śpiewające fortepiany 
(37)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (6) - Kabaret Koń 
Polski; / Kabaret Pod 
Wyrwigroszem

22:20 Bake Off Junior (10)
23:15 Bake off – Ale przepis 

(10)
23:30 Koło fortuny; odc. 307 

ed. 5; teleturniej
00:05 Gwiazdy, gwiazdki, 

gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Bajm

00:35 Niezapomniane 
Koncerty – Roztańczony 
Narodowy (1-2)

02:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (7) - Nauczyciel; 
cz. 1; program rozrywk.

03:45 Rozrywka Retro – Joe 
Dassin; koncert

05:10 Ukryta prawda (392) - 
magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny (165) - 
program sądowy

07:05 Szpital (446) - 
program obyczajowy

08:05 Brzydula (71/180) - 
serial obyczajowy

08:35 Brzydula (72/180) - 
serial obyczajowy

09:10 Kryminalni 7 (4/13) - 
serial kryminalny

10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (214) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (166) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (624) - 
program sądowy

14:55 Szpital (447) - 
program obyczajowy. 
Pacjentką dr Michała jest 
16-letnia tancerka, która 
przyjechała do Krakowa na 
zawody. Dziewczyna nie 
wie, że to zazdrosna 
koleżanka z zespołu dolała 
jej do szamponu zielonej 
farby, co skończyło się 
ostrą reakcją alergiczną…

15:55 Dr House VIII (9/23) - 
serial inne, USA

16:50 Kryminalni 7 (6/13) - 
serial kryminalny

17:55 Brzydula (73/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (74/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (215) - 
program obyczajowy

20:00 Zakładnik - film 
sensacyjny, USA 2004. 
Max (Jamie Foxx) przez 
dwanaście lat wiódł 
spokojne życie kierowcy 
taksówki. W lusterku 
przewinęły mu się setki 
anonimowych twarzy, 
spotkani ludzie i miejsca 
dawno odeszły w 
niepamięć. Tak było ... do 
dzisiejszego wieczora…

22:30 Szczęki II - film 
sensacyjny, USA 1978. 
Przez cztery lata w Amity 
był spokój. Mieszkańcy 
odzyskali utracone 
zaufanie do oceanu, 
niestety turyści nadal 
omijali to miejsce z daleka. 
Mieszkańcy Amity, którzy 
wybrali się na wyprawę 
łodzią do latarni morskiej, 
znajdują zwłoki wieloryba 
ze śladami zębów 
gigantycznego rekina. 
Martin Brody zaczyna 
obawiać się 
najgorszego…

01:00 Sposób na 
morderstwo 2 (4/15) - 
serial, USA

02:00 Moc Magii (315/355) - 
program

04:10 Druga strona medalu 
2 (2/7) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie Anna 
Komorowska

05:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 2 (6/13) - 
program lifestylowy

06:10 Beauty ekspert 2 
(2/12) - magazyn 
lifestylowy

06:40 Co za tydzień (876) - 
magazyn

07:10 Misja ratunkowa 2 
(2/10) - program 
rozrywkowy

07:55 Apetyt na miłość 5 
(4/12) - program 
rozrywkowy

08:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (1/12) - reality 
show

09:40 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (9/10) - 
program rozrywkowy

10:25 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (4/12) - program 
rozrywkowy

11:25 Kuchenne rewolucje 
14 (8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

12:25 Pani Gadżet 16 
(20/22) - magazyn

12:55 Pani Gadżet 16 
(21/22) - magazyn

13:25 Sekrety lekarzy 4 
(1/12) - reality show

14:25 #Sława 2 (8) - 
program rozrywkowy

14:55 Eks-tra zmiana
15:55 Ożeń się ze mną 

teraz! (1/7) - program 
rozrywkowy

17:00 Afera fryzjera 6 
(10/12) - program

17:45 Kuchenne rewolucje 
7 (15) - program

18:45 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (6/13) - 
program rozrywkowy

19:30 Cofnij czas (4/12) - 
reality show

20:30 Międzykulturowe 
śluby

21:40 Co nas truje 2 (12) - 
program lifestylowy

22:25 Gwiazdy prywatnie 3 
(1/8) - program

22:55 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (4/8) - reality 
show

23:40 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (10) - 
program lifestylowy

00:30 Ofiary Harveya 
Weinsteina - dokument

01:35 Rozbierana randka 
(19/20) - program 
rozrywkowy

02:05 Najsztub słucha - 
Anna Grodzka (6) - talk 
show

02:35 W roli głównej – 
Karolina Korwin 
Piotrowska (4/6) - talk 
show

03:05 W roli głównej – 
Szymon Majewski (6/8) - 
talk show

03:35 Wiem, co jem 4 
(5/15) - magazyn

04:05 Wiem, co jem 2 
(12/15) - magazyn

04:35 Wiem, co jem 2 
(13/15) - magazyn

06:10 Łyżwiarstwo szybkie - 
Puchar Świata - Obihiro - 
dz. 3

08:00 Polska na Mundialu; 
odc. 11

08:35 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Wisła - 
konkurs indywidualny

10:30 Łyżwiarstwo figurowe - 
Grand Prix (5/7) - Moskwa - 
Gala medalistów

12:25 Piłka nożna - Mecz 
towarzyski: Polska - Czechy

14:30 4-4-2 - magazyn 
piłkarski; magazyn piłkarski

15:35 Piłka nożna - 
Zgrupowanie kadry - 
Portugalia

16:10 Piłka nożna - Liga 
Narodów: Niemcy - 
Holandia

18:10 Piłka nożna - Liga 
Narodów - STUDIO

20:00 Piłka nożna - Liga 
Narodów: Portugalia - 
Polska (studio) 

20:35 Piłka nożna - Liga 
Narodów: Portugalia - 
Polska

24:00 Sportowy Wieczór
00:40 Piłka nożna - Liga 

Narodów: Portugalia - 
Polska

02:50 Snooker - Champion of 
Champions 2018 - Finał

05:10 Sportowy Wieczór

6:00 Dragons Den - jak 
zostać milionerem (8) 
reality show

7:05 Przygody Kota w 
Butach 2 (17) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (18) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (66) 
reality show

9:00 Septagon (7) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (36) 
reality show

11:25 Benny Hill (10); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (33) 
serial fabularno-
dokumentalny. Ruda i 
Dexter zajmują się 
zleceniem rodziców 
dwudziestoparoletniej 
dziewczyny. Klienci 
detektywów marzą tylko o 
jednym: żeby ich 
rozpieszczona córka 
rozstała...

13:00 Detektywi w akcji (34) 
serial fabularno-
dokumentalny. Majka i 
Ruda pomagają matce 
Daniela, który zaczął 
dziwnie się zachowywać. 
Mężczyzna jest 
programistą prowadzącym 
własną działalność. Nagle 
stał się...

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(485) serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(54) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(54) telenowela

18:00 Septagon (8) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(486) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (254) serial 
kryminalny

21:00 Legion; thriller, USA 
2010

23:20 Gatunek 2; horror SF, 
USA 1998

1:05 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

2:10 Polityka na ostro; 
program publicystyczny

3:00 Interwencja; magazyn 
reporterów 

3:25 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

3:55 Trans World Sport; 
magazyn sportowy

5:00 SuperLudzie (5) serial 
dokumentalny

5:30 SuperLudzie (6) serial 
dokumentalny

06:50 Był taki dzień – 20 
listopada; felieton

06:55 Noce i dnie; odc. 8/12 
- Czas miłości i czas 
śmierci; serial TVP

08:00 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 52; 
magazyn

08:45 Flesz historii; odc. 
417; cykl reportaży

09:15 Historia Polski – 
Podsłuchane życie; film 
dokumentalny; 
reż.:Krystyna Mokrosińska

10:20 „Sensacje XX wieku” 
– Enigma; cz. 1; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

11:10 Spór o historię – 
Czarna legenda 
Narodowych Sił 
Zbrojnych; debata

11:45 Był dwór; reportaż
12:20 Czterdziestolatek; odc. 

2/21 - Walka z nałogiem, 
czyli labirynt; serial TVP

13:15 Wszystkie kolory 
świata - Wieczna Japonia; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008); reż.:Eric 
Bacos

14:20 Śpiew syreny; film 
dokumentalny; reż.:Hanna 
Etemadi

15:35 Paryski korespondent; 
film dokumentalny; 
reż.:Piotr Morawski

16:10 Marzyciele – Korfanty 
w Krakowie; program 
publicystyczny; 
reż.:Sylwester Szefer

16:45 Historia Polski – 
Życiorys z celi śmierci; 
film dokumentalny

17:45 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Fort 51 i 1/2

18:15 Ale nam się 
wydarzyło... Jan Paweł 
II; odc. 6/6; rozmowa

18:35 Noce i dnie; odc. 9/12 
- Ojcowie i dzieci; serial 
TVP

19:45 Zapomniane 
Powstanie 1918; film 
dokumentalny; 
reż.:Krzysztof Magowski

20:45 Ocalić Titanica; film 
dokumentalny; USA 
(2012); reż.:Bob Ballad

22:00 Jak było?; program 
publicystyczny

22:40 Katyń; dramat; 
reż.:Andrzej Wajda

00:50 „Sensacje XX wieku” 
– Enigma; cz. 2 (Enigma; 
cz. 2); widowisko; Polska, 
Wielka Brytania (2015)

01:50 Encyklopedia II wojny 
światowej – Obrona Helu; 
cz. 4; cykl dokumentalny

02:20 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Fort 51 i 1/2

02:50 Antek puka do raju; 
film dokumentalny

6:00 Piłka nożna: Liga 
Narodów

8:10 Piłka nożna: Liga 
Narodów; Anglia - 
Chorwacja

10:20 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; Indykpol AZS 
Olsztyn - Jastrzębski 
Węgiel

12:30 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; MKS Będzin - 
Aluron Virtu Warta 
Zawiercie

14:30 Piłka nożna: Liga 
Narodów; Niemcy - 
Holandia

16:30 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

17:30 Magazyn koszykarski
18:00 Piłka nożna: Liga 

Narodów; studio
20:35 Piłka nożna: Liga 

Narodów; Portugalia - 
Polska

22:50 Piłka nożna: Liga 
Narodów; studio

23:30 Piłka nożna: Liga 
Narodów; magazyn

0:30 Piłka nożna; mecz 
towarzyski: Włochy - USA

2:30 Boks
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 369; 

serial; Turcja (2014)
06:35 Wieczna miłość; odc. 

61; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3938; teleturniej muz.
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VII; odc. 90; 

serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.I; 

odc. 12; serial TVP
10:50 Jeden z dziesięciu; 

12/109; teleturniej
11:30 Korona królów; odc. 

128; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra; 

magazyn
12:55 Natura w Jedynce – 

Wyspy Kanaryjskie. Góry 
ognia; cykl dokumentalny; 
Niemcy (2016)

14:00 Elif; s.II; odc. 370; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Zakochaj się w 

Polsce; odc. 87 Rzeszów; 
magazyn

16:05 Wieczna miłość; odc. 
62; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3939; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3377; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
129; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
13/109; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:30 Leśniczówka; odc. 59
21:00 Wielki test
22:25 Na własne oczy – 

Nadia Comaneci, 
gimnastyczka i dyktator; 
film dokumentalny; 
Francja (2017)

23:35 Bez tożsamości; odc. 
14; serial; Hiszpania 
(2016)

00:25 wojsko - polskie.pl; 
odc. 37; reportaż

00:50 Więzień Brubaker; 
dramat; USA (1980)

03:10 W poszukiwaniu Boga 
z Morganem Freemanem 
– Stworzenie; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

04:05 Notacje – Teodor 
Szumowski. Wszystko 
jeszcze może wrócić; cykl 
dokumentalny

05:30 Koło fortuny; odc. 53 
ed. 3; teleturniej

06:05 M jak miłość; odc. 
1400; serial TVP

07:00 Nekropolia żydowska - 
cmentarz w Warszawie

07:20 Na sygnale; odc. 160 
„Za wszelką cenę”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (220)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

57 „Nudzi mi się”; serial 
komediowy TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1945; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 54 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 82; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 163; teleturniej

15:05 M jak miłość; odc. 
1400; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 339 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2475; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 58; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.X; odc. 

206 „Trzymaj się za 
portfel!” sezon 10; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 93; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1945; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1946; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy seriali Na 
dobre i na złe i Na 
sygnale; odc. 24; felieton

20:55 Na dobre i na złe; odc. 
721; serial TVP

21:55 Na sygnale; odc. 207 
„Nieprawda”; serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks – Wesele 
w Sorrento; komedia 
romantyczna; Dania, 
Francja, Szwecja, Niemcy, 
Włochy (2012)

00:40 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

01:35 Defekt; odc. 3/9; serial 
sensacyjny TVP

02:45 Świat bez tajemnic – 
Sieć nienawiści; Francja 
(2014); reż.:Rokhaya 
Diallo, Melanie Gallard

03:45 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 22; serial komediowy 
TVP

04:15 Codzienna 2 m. 3; 
odc. 23; serial komediowy 
TVP

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (18) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (781) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (62) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (728) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2765) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (654) 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (297) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (287) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2766) serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (315) serial 
komediowy

20:00 Świat według 
Kiepskich (540) serial 
komediowy

20:40 Wilk z Wall Street; 
dramat biograficzny, USA 
2013. Finansista Jordan 
Belfort (Leonardo 
DiCaprio) za namową 
swojej żony Teresy 
(Cristin Milioti) podejmuje 
pracę w pewnej firmie na 
Long Island. Zaskakuje 
nowego szefa świetnymi 
wynikami. Niebawem staje 
się bogaty. Nawiązuje 
znajomość 
z mieszkającym po 
sąsiedzku Donniem 
Azoffem (Jonah Hill). Obaj 
mężczyźni postanawiają 
rozkręcić wspólny, nie 
w pełni legalny biznes…

0:15 Godziny – wyścig 
z czasem; dramat 
obyczajowy, USA 2013. 
Umiera ciężarna kobieta. 
Jej owdowiałego męża 
czeka najtrudniejszy 
sprawdzian w życiu.

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

05:10 Uwaga! (5500) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (3/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Zapiekane jajka z 
soczewica i pomidorami 
(6/40) - program 

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2335) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (978) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (867) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (630) - 
program 

14:00 19 + (331) - program 
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(13/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (631) - 
program 

16:30 19 + (332) - program 
17:00 Szpital (868) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (979) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7630) - 

informacje
19:35 Sport (7613) - 

informacje
19:45 Pogoda (7610) - 

informacje
19:49 Raport smogowy 

(8/138) - informacje 
19:50 Uwaga! (5501) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 - 

Polędwica wieprzowa w 
skorupce orzechowej 
(15/40) - program 

20:15 Na Wspólnej 
16 (2784) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (218) - 
program 

21:30 Ameryka Express 
(12/13) - program 

23:05 Poranek kojota - 
komedia, Polska 2001. 
Główny bohater, Kuba 
(Maciej Stuhr), jest 
rysownikiem komiksów. 
Pewnego dnia zastępuje 
swojego kolegę jako 
kelner na wystawnym 
bankiecie. Tam poznaje 
gwiazdę muzyki pop, 
Noemi. Nie zdając sobie 
sprawy, kim naprawdę jest 
dziewczyna, zaczyna z nią 
romansować...

01:10 Oszuści (7/10) - serial, 
USA. Podróż do domu 
powoduje, że Ezra staje 
przed kolejnymi 
dylematami. Ucieczka 
Maddie i Patricka jest w 
równej mierze 
romantyczną wyprawą co 
kolejnym oszustwem. 
Jules staje twarzą w twarz 
ze swoją przeszłością

02:10 Uwaga! (5501) - 
program

02:40 Moc Magii(TVN noc) 
(316/351) - program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 96

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 46

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 14

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 16

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

12:00 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2011; odc. 24

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 1

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 104

15:55 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

17:00 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw;  Polska; odc. 46

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 47

20:00 Snajper: Duch 
wojownika; akcja, USA 
2016

22:00 Podniebny łowca; 
akcja, Chiny 2017. Gao 
Yuan (Leon Lee) i Ba Tu 
(Guo Mingu) po 
pomyślnym przejściu 
niespodziewanej serii 
testów dołączają do 
elitarnej, tajnej chińskiej 
jednostki lotniczej – Sky 
Hunter. Okazuje się, że oni 
jako jedyni dotarli do bazy 
po wymagającym 
treningu…

00:20 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia 2016; 
odc. 19

01:15 Flash; serial fabularny, 
USA 2014; odc. 7

02:10 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

02:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

03:25 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

04:10 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 5

04:40 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 6

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 16

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 17

05:55 Ja to mam szczęście!; 
odc. 38; serial TVP

06:25 Na sygnale; odc. 152 
„Paparazzo”; serial 
fabularyzowany TVP

06:55 Na sygnale; odc. 153 
„Dobra energia”; serial 
fabularyzowany TVP

07:30 Tygrysy Europy; odc. 
3/18 - Nowa nauczycielka; 
serial komediowy TVP

08:35 M jak miłość; s.I; odc. 
930; serial TVP

09:35 O mnie się nie martw; 
s. IX odc. 10/13; serial 
komediowy TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
215 „Niech sobie kociak 
mruczy” sezon 11; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
216 „Sie czyta, sie wie” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.V; odc. 65 - 
Pakt z czartem; serial 
obyczajowy TVP

12:35 Ranczo; s.VI; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP; 
reż.:Wojciech Adamczyk; 
wyk.:Ilona Ostrowska, 
Arkadiusz Nader, Cezary 
Żak, Paweł Królikowski, 
Grzegorz Wons, Jacek 
Kawalec, Artur Barciś

13:35 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 78 - Wyjazd; serial 
kryminalny TVP

14:30 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 79 Rodzinne więzi; 
serial kryminalny TVP

15:30 Na dobre i na złe; odc. 
173 - Doktor clown; serial 
TVP

16:20 Na sygnale; odc. 153 
„Dobra energia”; serial 
fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.VI; odc. 67 - 
Kozi róg; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VI; odc. 68 - 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 39; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 80 - Adrenalina; 
serial kryminalny TVP

20:20 Komisarz Alex; s.IV; 
odc. 40; serial TVP

21:20 Ranczo; s.VI; odc. 69; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VI; odc. 70; 
serial obyczajowy TVP

23:05 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 81; serial TVP

23:55 Rodzinka.pl; odc. 249 
sezon 13; serial TVP

00:25 Na sygnale; odc. 206 
„Bez odbioru”; serial TVP

00:55 Ratownicy; odc. 5/13; 
serial TVP

01:50 Ratownicy; odc. 6/13; 
serial TVP

02:45 Tygrysy Europy; odc. 
3/18; serial TVP

03:50 M jak miłość; s.I; odc. 
930; serial TVP

04:50 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
215. sezon 11; serial TVP

06:25 Familiada; odc. 2435; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Włoszczyzna na 
polskim stole; magazyn 
kulinarny

07:35 Śpiewające fortepiany 
(36)

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/37/; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 309 
ed. 5; teleturniej

09:45 Big Music Quiz (20); 
teleturniej muzyczny

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /56/ - „Cicha 
woda” - Zbigniew Kurtycz

10:55 Familiada; odc. 2435; 
teleturniej

11:35 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju - Parada 
uniesień

12:40 Życie to Kabaret – 
Dzikie Fazy Fair Play 
Crew; widowisko 
rozrywkowe

13:40 Śpiewające fortepiany 
(37)

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – superPAKA czyli 
Kabareton 30 - lecia; 
widowisko

15:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – superPAKA czyli 
Kabareton 30 - lecia

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – superPAKA czyli 
Kabareton 30 - lecia; 
widowisko

17:40 KabareTOP Story; /7/ - 
„Soyka”; program 
rozrywkowy

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Zielona kuchnia; 
magazyn kulinarny

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (94) - 
Polowanie na słonie; cykl 
reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 22 (83) Irlandia 
Północna - „Belfast”

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/37/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(38)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (3) - Łowcy. B; / 
Smile

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (8); cz. 2

23:10 Koło fortuny; odc. 308 
ed. 5; teleturniej

23:45 Gwiazdy, gwiazdki, 
gwiazdeczki. Melodie 
sprzed lat - Alibabki

00:20 Niezapomniane 
Koncerty – Roztańczony 
Narodowy (3); koncert

01:25 Niezapomniane 
Koncerty – Europejski 
Stadion Kultury Rzeszów 
2018 - Daria Zawiałow

02:15 Kierunek Kabaret; /66/ 
- Szpiedzy tacy jak wy

03:20 Rozrywka Retro – 
Kabaret TEY - Najlepiej 
nam było przed wojną; /2/

05:10 Ukryta prawda (393) - 
magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny (166) - 
program sądowy

07:05 Szpital (447) - 
program obyczajowy

08:05 Brzydula (73/180) - 
serial obyczajowy

08:35 Brzydula (74/180) - 
serial obyczajowy

09:10 Kryminalni 7 (6/13) - 
serial kryminalny

10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (215) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (167) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (625) - 
program sądowy

14:55 Szpital (448) - 
program obyczajowy. 
Pogotowie przywozi do 
szpitala Olka Zadurskiego, 
który zasłabł w jednym z 
klubów…

15:55 Dr House VIII (10/23) - 
serial inne, USA

16:50 Kryminalni 7 (7/13) - 
serial kryminalny

17:55 Brzydula (75/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (76/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (216) - 
program obyczajowy

20:00 Niepokój - film 
sensacyjny, USA 2007. 
Śmierć ojca sprawia, że 
nastoletni Kale Brecht 
(Shia LaBeouf) zamyka się 
w sobie, staje się bardziej 
ponury, a na dodatek 
skory do agresji. Pewnego 
dnia atakuje swojego 
nauczyciela, co kończy się 
trzymiesięcznym aresztem 
domowym. Nie znajdując 
żadnych ciekawszych 
zajęć, Kale zaczyna 
podglądać życie swoich 
sąsiadów…

22:15 Nibymonogamiczni - 
film. Co roku, w USA, 
rozwodzi się 1,1 mln 
Amerykanów. Cierpią na 
tym nie tylko same pary, 
ale też ich dzieci: połowa z 
nich doświadcza rozwodu 
rodziców. To 
niezaprzeczalny dowód na 
to, że instytucja 
małżeństwa staje w 
obliczu kryzysu…

23:55 Zakładnik - film 
sensacyjny, USA 2004. 
Max (Jamie Foxx) przez 
dwanaście lat wiódł 
spokojne życie kierowcy 
taksówki. W lusterku 
przewinęły mu się setki 
anonimowych twarzy, 
spotkani ludzie i miejsca 
dawno odeszły w 
niepamięć. Tak było ... do 
dzisiejszego wieczora. 
Vincent (Tom Cruise) 
wykonuje zabójstwa na 
zlecenie…

02:30 Moc Magii (316/355) - 
program

05:30 Na widelcu z Gokiem 
Wanem (3/10) - program 
rozrywkowy

06:30 Afera fryzjera 5 (6/12) 
- program rozrywkowy

07:15 Ugotowani 7 (21) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:50 Ugotowani 7 (22) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:25 Apetyt na miłość 5 
(5/12) - program 
rozrywkowy

09:25 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (2/12) - reality 
show

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę 9 (10) - program 
rozrywkowy

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (5/12) - program 
rozrywkowy

12:00 Kuchenne rewolucje 
14 (9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

13:05 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (4/8) - reality 
show

13:50 Zaskocz mnie! 2 
(8/10) - program 
rozrywkowy

14:25 Dziewczyny z 
wypiekami (6/8) - 
program

15:00 Ostre cięcie 6 (7/12) - 
program

15:45 Eksperci domowego 
budżetu 5

17:05 Poczuj się jak 
Małgosia Rozenek (10) - 
program lifestylowy

17:50 Kuchenne rewolucje 
10 (1/13) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (7/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Cofnij czas (5/12) - 
reality show

20:40 Misja ratunkowa 2 
(2/10) - program 
rozrywkowy

21:25 Eks-tra zmiana
22:25 Pani Gadżet 16 (22) - 

magazyn
22:55 Zanim Cię zobaczę 

(4/8) - program 
rozrywkowy

00:25 Młoda para na diecie
01:25 Randka z Internetu
02:35 W roli głównej – 

Janusz Józefowicz (1/6) - 
talk show

03:05 W roli głównej – Jan 
Englert (5/8) - talk show

03:35 Wiem, co jem 4 
(6/15) - magazyn

04:05 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn

04:35 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn

06:05 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Wisła - 
konkurs drużynowy

08:00 Piłka nożna - Liga 
Narodów: Portugalia - 
Polska

11:40 Łyżwiarstwo szybkie - 
Puchar Świata - Obihiro - 
dz. 3

13:20 Koszykówka kobiet - 
Eliminacje ME 2019: Polska 
- Turcja

15:05 Pełnosprawni; odc. 276; 
magazyn dla 
niepełnosprawnych

15:35 Piłka nożna - Liga 
Narodów: Portugalia - 
Polska

17:45 piłka nożna - Liga 
Narodów: podsumowanie

19:35 Koszykówka kobiet - 
eliminacje ME 2019: Polska 
- Estonia (studio)

20:00 Koszykówka kobiet - 
eliminacje ME 2019: Polska 
- Estonia

22:05 Sportowy Wieczór
22:45 piłka nożna - Liga 

Narodów - podsumownie
00:30 Hokej na lodzie - skróty 

meczów 
01:00 Hokej na lodzie (25): 

New York Rangers - New 
York Islanders 

04:00 Boks - World Boxing 
Super Series (6 - Chicago): 
Krzysztof Głowacki - 
Maksim Własow

05:00 Sportowy Wieczór

6:00 Dragons Den - jak 
zostać milionerem (1) 
reality show

7:05 Przygody Kota w 
Butach (18) serial 
animowany

7:35 Przygody Kota w 
Butach (19) serial 
animowany

8:00 Nasz nowy dom (67) 
reality show

9:00 Septagon (8) serial 
kryminalny

10:00 Hell’s Kitchen - 
Piekielna Kuchnia 3 (37) 
reality show

11:25 Benny Hill (15); 
program rozrywkowy

12:00 Detektywi w akcji (35) 
serial fabularno-
dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (36) 
serial fabularno-
dokumentalny. Majka i 
Ruda zostają wynajęci 
przez kierownika hostelu, 
jako zastępcza ochrona na 
weekend, w którym 
spodziewany jest przyjazd 
wielu gości,...

14:00 STOP Drogówka; 
magazyn policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci 
(486) serial obyczajowy

16:00 Maria z przedmieścia 
(55) telenowela

17:00 Światło twoich oczu 
(55) telenowela

18:00 Septagon (9) serial 
kryminalny

19:00 Policjantki i Policjanci 
(487) serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny (255) serial 
kryminalny

21:00 Oko za oko (15) serial 
obyczajowy

22:00 Gatunek; horror SF, 
USA 1995

0:20 Trampolina (11); 
program rozrywkowy. 
Donald Trump w roli 
niekonwencjonalnego 
pracodawcy. Dokonuje 
selekcji kandydatów, 
stawiając przed nimi 
najróżniejsze wyzwania i 
osobiście oceniając ich 
umiejętności, instynkt...

1:20 Tuż przed tragedią (5) 
serial dokumentalny

2:30 Interwencja; magazyn 
reporterów

2:50 Graffiti; program 
publicystyczny

3:00 Disco Polo Life; 
program muzyczny 
prowadzony przez Martę 
Leleniewską oraz Marcina 
Kotyńskiego

4:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

5:00 Top 10 - lista 
przebojów; program 
muzyczny

06:50 Był taki dzień – 21 
listopada; felieton

07:00 Noce i dnie; odc. 9/12 
- Ojcowie i dzieci; serial 
TVP

08:05 Archiwum zimnej 
wojny – Na celowniku 
agentury (tytuł rob.); 
magazyn; reż.:Jan 
Sosiński

08:45 Jak było?; program 
publicystyczny

09:25 Historia Polski – 
Życiorys z celi śmierci; 
film dokumentalny

10:25 „Sensacje XX wieku” 
– Enigma; cz. 2; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

11:25 Zapomniane 
Powstanie 1918; film 
dokumentalny; 
reż.:Krzysztof Magowski

12:25 Czterdziestolatek; odc. 
3/21 - Wpadnij, kiedy 
zechcesz, czyli bodźce 
stępione; serial TVP

13:30 Wszystkie kolory 
świata – Baleary. 
Hiszpańskie piękności; 
serial dokumentalny; 
Francja (2008); reż.:Eric 
Bacos

14:30 Rodzina Niepodległej 
– Burmistrz 
Niepodległości; film 
dokumentalny; reż.:Paweł 
Sroka

15:35 Konwój: Bitwa o 
Atlantyk; odc. 4/4 Powiew 
śmierci; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

16:50 Historia Polski – 
Jeńcy; film dokumentalny

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - A czas się go 
nie ima

18:20 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

18:55 Noce i dnie; odc. 
10/12.; serial TVP

20:05 Ancient Assassins; 
odc. 1/10; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2017)

21:00 Podwodny grobowiec 
– tragedia HMS Hood; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

22:00 #dziedzictwo – 
Obywatele; debata

22:40 Męskie sprawy; 
dramat

00:35 „Sensacje XX wieku” 
– Enigma; cz. 3; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

01:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Obrona Helu; 
cz. 5; cykl dokumentalny

01:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - A czas się go 
nie ima

02:35 Bieżeńcy 1915 – 1922; 
cykl dokumentalny; 
reż.:Jerzy Kalina

6:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; MKS Będzin - 
Aluron Virtu Warta 
Zawiercie

8:10 Puncher Extra Time; 
magazyn sportów walki. 
Nie zabraknie informacji 
związanych z galami 
Polsat Boxing Night, KSW 
i UFC, a także licznych...

9:10 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga

11:20 Piłka nożna; mecz 
towarzyski: Włochy - USA

13:30 Piłka nożna: Liga 
Narodów; Niemcy - 
Holandia

16:00 Piłka nożna; mecz 
towarzyski: Francja - 
Urugwaj

18:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga; Cuprum Lubin - 
ONICO Warszawa

20:30 Piłka nożna: Liga 
Narodów; Portugalia - 
Polska

23:00 Siatkówka mężczyzn: 
PlusLiga

1:00 Cafe Futbol; magazyn 
piłkarski. Mateusz Borek 
rozmawia przy kawie ze 
swoimi gośćmi na tematy 
związane z piłką nożną.
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05:00 TELEZAKUPY
05:35 Elif; s.II; odc. 370; 

serial; Turcja (2014)
06:30 Wieczna miłość; odc. 

62; serial; Turcja (2015)
07:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3939; teleturniej muz.
07:55 Agropogoda; magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ALARM!; magazyn
08:55 Ranczo; s.VII; odc. 91; 

serial obyczajowy TVP
09:55 Komisarz Alex; s.I; 

odc. 13 - Cel: Alex; serial 
kryminalny TVP

10:50 Jeden z dziesięciu; 
13/109; teleturniej

11:30 Korona królów; odc. 
129; telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce – 

Dzikie Wyspy Galapagos. 
W falach oceanu; serial 
dokumentalny; Niemcy 
(2017); reż.:Thomas 
Behrend

14:00 Elif; s.II; odc. 371; 
serial; Turcja (2014)

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 ALARM!; magazyn
15:35 Leśniczówka; odc. 59
16:05 Wieczna miłość; odc. 

63; serial obyczajowy; 
Turcja (2015)

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?; 

odc. 3940; teleturniej 
muzyczny

18:00 Klan; odc. 3378; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
130; telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu; 
14/109; teleturniej

19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 ALARM!; magazyn
20:25 Sport
20:35 Ojciec Mateusz; s.XX; 

odc. 262; serial TVP
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /91/; magazyn
23:00 Magazyn kryminalny 

997; magazyn
23:45 The Wall. Wygraj 

marzenia - Kulisy; 
teleturniej

23:50 Ocaleni; reality show
00:55 Tanie Dranie – Moroz 

i Kłopotowski komentują 
świat; talk-show

01:40 Bez tożsamości; odc. 
14; serial; Hiszpania 
(2016)

02:30 Sprawa dla reportera
03:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; /87/; magazyn
03:55 Notacje – Zbigniew 

Bujarski. Dwie miłości; 
cykl dokumentalny

05:20 Koło fortuny; odc. 55 
ed. 3; teleturniej

05:55 Na dobre i na złe; odc. 
721; serial TVP

06:50 Operacja Zdrowie!; 
/8/; magazyn medyczny

07:20 Na sygnale; odc. 161 
„Królowa śniegu”; serial 
fabularyzowany TVP

07:55 Pytanie na śniadanie - 
w tym: Panorama Flesz i 
Pogoda Flesz

11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra (221)
11:25 Rodzinka.pl; s.III; odc. 

58 „Pstrykasz więc 
jesteś”; serial komediowy 
TVP

11:55 Barwy szczęścia; odc. 
1946; serial obyczajowy 
TVP

12:30 Koło fortuny; odc. 56 
ed. 3; teleturniej

13:15 Cena miłości; odc. 83; 
serial; Turcja (2011)

14:10 Postaw na milion; 
odc. 164; teleturniej

15:05 Na dobre i na złe; odc. 
721; serial TVP

16:00 Koło fortuny; odc. 340 
ed. 5; teleturniej

16:35 Familiada; odc. 2476; 
teleturniej

17:10 Łzy Cennet; odc. 59; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2017)

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Rodzinka.pl; s.X; odc. 

207 „Metka mnie 
drapała...” sezon 10; serial 
komediowy TVP

19:05 Wszystko przed nami; 
odc. 94; telenowela TVP

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1946; serial obyczajowy 
TVP

20:10 Barwy szczęścia; odc. 
1947; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Doktor Foster; s.II; 
odc. 7; serial; Wielka 
Brytania (2016)

21:50 Marley i ja; komedia; 
USA (2008); reż.:David 
Frankel; wyk.:Owen 
Wilson, Jennifer Aniston, 
Eric Dane, Alan Arkin, 
Kathleen Turner

23:55 Na sygnale; odc. 206 
„Bez odbioru”; serial 
fabularyzowany TVP

00:30 Wesele w Sorrento; 
komedia romantyczna; 
Dania, Francja, Szwecja, 
Niemcy, Włochy (2012); 
reż.:Susanne Bier

02:35 Rani; odc. 1 Bękartka; 
serial kostiumowy; Francja 
(2011); reż.:Arnaud 
Selignac; wyk.:Pascal 
Demolon, Rémi Bichet, 
Jean-Hugues Anglade, 
Mylène Jampanoï

03:40 Art Noc – Kobieta 
niejedno ma imię (2); 
koncert

4:55 Disco Gramy; program 
muzyczny

5:40 Telezakupy TV Okazje; 
magazyn reklamowy

6:00 Nowy dzień; program 
informacyjny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (19) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (782) 
serial paradokumentalny

12:00 Gliniarze (63) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (729) 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2766) serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (655) 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

16:10 Pogoda; magazyn 
informacyjny

16:15 Interwencja; magazyn 
reporterów

16:30 Na ratunek 112 (298) 
serial paradokumentalny

17:00 Gliniarze (288) serial 
paradokumentalny

18:00 Pierwsza miłość 
(2767) serial obyczajowy

18:50 Wydarzenia; magazyn 
informacyjny

19:20 Sport; magazyn 
sportowy

19:25 Pogoda; magazyn 
informacyjny

19:30 Świat według 
Kiepskich (316) serial 
komediowy. Przygody 
Ferdynanda i Haliny 
Kiepskich oraz ich 
sąsiadów: Mariana 
Paździocha i Arnolda 
Boczka. Ich pomysły 
wskazują na wyjątkową 
wyobraźnię.

20:05 Nasz nowy dom (130) 
reality show

21:10 Przyjaciółki (146) 
serial obyczajowy

22:10 Godziny - wyścig z 
czasem. dramat 
obyczajowy, USA 2013. 
Umiera ciężarna kobieta. 
Jej owdowiałego męża 
czeka najtrudniejszy 
sprawdzian w życiu.

0:15 Chirurdzy (120) serial 
obyczajowy

1:15 Chirurdzy (121) serial 
obyczajowy

2:15 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy 
emitowany na żywo, w 
którym wróżki udzielają 
porad widzom 
dzwoniącym do studia

05:10 Uwaga! (5501) - 
program

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (4/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku 9 - 
Polędwica wieprzowa w 
skorupce orzechowej 
(15/40) - program 

08:00 Dzień Dobry 
TVN (2336) - magazyn

11:00 Ukryta prawda (979) - 
program obyczajowy

12:00 Szpital (868) - 
program obyczajowy

13:00 Szkoła (631) - 
program 

14:00 19 + (332) - program 
14:30 Kuchenne rewolucje 8 

(14/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

15:30 Szkoła (632) - 
program 

16:30 19 + (333) - program 
17:00 Szpital (869) - 

program obyczajowy
18:00 Ukryta prawda (980) - 

program obyczajowy
19:00 Fakty (7631) - 

informacje
19:35 Sport (7614) - 

informacje
19:45 Pogoda (7611) - 

informacje
19:49 Raport smogowy 

(9/138) - informacje 
19:50 Uwaga! (5502) - 

program
20:10 Doradca smaku 9 - 

Grzanka z awokado i 
sadzonym jajkiem (11/40) 
- program 

20:15 Na Wspólnej 
16 (2785) - serial 
obyczajowy

20:55 Milionerzy (219) - 
program 

21:30 Kuchenne rewolucje 
18 (12/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

23:05 Wykidajło - film 
sensacyjny, USA 1989. 
Dalton (Patrick Swayze), 
to znany wykidajło, który 
zostaje wynajęty do 
utrzymania porządku w 
lokalu „Double Deuce”. 
Największym problemem 
jest gang, którego 
przywódcą jest 
bezwzględny Brad Wesley 
(Ben Gazzara)…

01:25 Oszuści (7/10) - serial, 
USA. Podróż do domu 
powoduje, że Ezra staje 
przed kolejnymi 
dylematami. Ucieczka 
Maddie i Patricka jest w 
równej mierze 
romantyczną wyprawą co 
kolejnym oszustwem. 
Jules staje twarzą w twarz 
ze swoją przeszłością

02:25 Uwaga! (5501) - 
program

02:55 Moc Magii (316/351) - 
program

06:00 Kontrakt na miłość; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Zbuntowany anioł; 
telenowela, Argentyna 
1998; odc. 97

08:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 47

09:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 15

10:00 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 17

11:00 Nash Bridges; serial 
fabularny, USA 1999

12:00 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

13:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 1

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2012; odc. 2

15:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 105

15:55 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

17:00 Kobra - oddział 
specjalny; serial fabularny, 
Niemcy 2011

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 47

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2018; odc. 
48

20:00 Idealny facet; 
komedia, USA 2005. 
Nastoletnia Holly (Hilary 
Duff) ma dość ciągłych 
przeprowadzek 
związanych z kolejnymi 
niepowodzeniami 
sercowymi swojej mamy. 
Chcąc zniechęcić ją do 
kolejnego nieudanego 
związku, dziewczyna 
opracowuje perfekcyjny 
plan…

22:05 Prawo ciążenia; 
komedia, USA 2009

23:55 Kelnerzy 2; komedia, 
USA 2009. Dennis - 
kierownik restauracji 
Shenanigan, w ostatnią 
noc roku podatkowego 
ma otrzymać upragniony 
awans, gdy tylko spełni 
jeden warunek. Wraz ze 
swoją załogą ma 
wypracować dzienny obrót 
w wysokości 9 tys. 
dolarów…

01:35 Następny proszę!; 
factual, Polska 2018

02:30 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 5

03:10 Kuchnia na Maksa; 
serial fabularny, Rosja 
2012; odc. 6.

03:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

04:25 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:00 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 18

05:25 Niesamowite!; factual, 
Polska 2014; odc. 19

05:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 39; serial TVP

06:20 Na sygnale; odc. 153 
„Dobra energia”; serial 
fabularyzowany TVP

06:50 Na sygnale; odc. 154 
„Sztuka walki bez walki”; 
serial fabularyzowany TVP

07:25 Tygrysy Europy; odc. 
4/18 - Decyzje; serial 
komediowy TVP

08:30 M jak miłość; s.I; odc. 
931; serial TVP

09:25 Rodzinka.pl; odc. 249 
sezon 13; serial 
komediowy TVP

09:55 Na sygnale; odc. 206 
„Bez odbioru”; serial 
fabularyzowany TVP

10:25 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
216 „Sie czyta, sie wie” 
sezon 11; serial 
komediowy TVP

10:55 Rodzinka.pl; s.XI; odc. 
217 „Emocjonalne 
zombie” sezon 11; serial 
komediowy TVP

11:35 Ranczo; s.VI; odc. 66 - 
Szlifierze diamentów; 
serial obyczajowy TVP; 
reż.:Wojciech Adamczyk; 
wyk.:Ilona Ostrowska, 
Arkadiusz Nader, Cezary 
Żak, Paweł Królikowski, 
Grzegorz Wons, Jacek 
Kawalec, Artur Barciś

12:35 Ranczo; s.VI; odc. 67 - 
Kozi róg; serial 
obyczajowy TVP

13:35 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 79 Rodzinne więzi; 
serial kryminalny TVP

14:35 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 80 - Adrenalina; 
serial kryminalny TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
174 Fatalny błąd; serial 
TVP

16:25 Na sygnale; odc. 154 
„Sztuka walki bez walki”; 
serial fabularyzowany TVP

16:55 Ranczo; s.VI; odc. 68 - 
Narracja negacji; serial 
obyczajowy TVP

17:50 Ranczo; s.VI; odc. 69 - 
Wiatr w żaglach; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Ja to mam szczęście!; 
odc. 40; serial TVP

19:25 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 81; serial TVP

20:20 Komisarz Alex; s.IV; 
odc. 41; serial TVP

21:20 Ranczo; s.VI; odc. 70; 
serial obyczajowy TVP

22:15 Ranczo; s.VI; odc. 71; 
serial obyczajowy TVP

23:10 Ojciec Mateusz; s.VI; 
odc. 82; serial TVP

23:55 07 zgłoś się; odc. 
12/21; serial TVP

01:20 Nowa; odc. 4; serial 
TVP

02:15 Nowa; odc. 5; serial 
TVP

03:15 Tygrysy Europy; odc. 
4/18 - Decyzje; serial 
komediowy TVP

04:20 M jak miłość; s.I; odc. 
931; serial TVP

06:20 Familiada; odc. 2436; 
teleturniej

06:55 Okrasa łamie przepisy 
– Zielona kuchnia

07:30 Śpiewające fortepiany 
(37)

08:25 KabareTOP Story; /5/ - 
„Piłem w Spale, spałem w 
Pile”

08:40 Rodzina wie lepiej; 
/38/; teleturniej

09:10 Koło fortuny; odc. 310 
ed. 5; teleturniej

09:45 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (7) - Nauczyciel; 
cz. 1; program 
rozrywkowy

10:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /57/ - 
„Człowieczy los” - Anna 
German

10:55 Familiada; odc. 2436; 
teleturniej

11:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /108/ - 
„Jaskółka uwięziona” - 
Stan Borys

11:45 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Grzegorza 
Halamy wygłupy przez 
duże W (1)

12:45 Życie to Kabaret – 
Kabaretowa Scena 
Dwójki - Grzegorza 
Halamy wygłupy przez 
duże W (2)

13:45 Śpiewające fortepiany 
(38)

14:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Świętokrzyska 
Gala Kabaretowa(1-3); 
widowisko

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Bezglutenowa kuchnia

18:35 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 5. 
Hacjenda; cykl reportaży

19:05 Makłowicz w podróży 
– Podróż 22 (84) Irlandia 
Północna - „Kierunek 
Atlantyk”

19:40 Rodzina wie lepiej; 
/38/; teleturniej

20:15 Śpiewające fortepiany 
(39)

21:05 KabareTOP Story; /8/ - 
„Nudzę się”

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (4) - Grzegorz 
Halama; / Nowaki

22:15 Kierunek Kabaret; /57/ 
- Magia i zabobony

23:20 La La Poland; odc. 
(2); program rozrywkowy

00:10 Koło fortuny; odc. 309 
ed. 5; teleturniej

00:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata (1); widowisko

01:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata (2); widowisko

02:55 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowe Hity 
Lata (3); widowisko

03:55 Rozrywka Retro – 
Kanał; program 
rozrywkowy

05:10 Ukryta prawda (394) - 
magazyn obyczajowy

06:10 Sąd rodzinny (167) - 
program sądowy

07:05 Szpital (448) - 
program obyczajowy

08:05 Brzydula (75/180) - 
serial obyczajowy

08:35 Brzydula (76/180) - 
serial obyczajowy

09:10 Kryminalni 7 (7/13) - 
serial kryminalny

10:15 Mango - Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (216) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (168) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (626) - 
program sądowy

14:55 Szpital (449) - 
program obyczajowy

15:55 Dr House VIII (11/23) - 
serial inne, USA

16:50 Kryminalni 7 (9/13) - 
serial kryminalny

17:55 Brzydula (77/180) - 
serial obyczajowy

18:25 Brzydula (78/180) - 
serial obyczajowy

19:00 Ukryta prawda (217) - 
program obyczajowy. 
Nastolatka po samobójczej 
śmierci swojego 
przyjaciela popada w 
depresję. Rodzice 
dziewczyny są 
zaniepokojeni jej stanem. 
Zaczynają podejrzewać, że 
tak jak jej przyjaciel ich 
córka ma problem z 
narkotykami. Poddają ją 
testom na obecność 
narkotyków…

20:00 Błękitna fala II - film 
obyczajowy, USA/
RPA 2011

22:20 Porwani (7/12) - serial
23:20 Półsłodki ciężar - 

komedia, USA 2014. 
Donna Stern (Jenny Slate) 
zachodzi w ciążę, zostaje 
porzucona i zwolniona tuż 
przed Walentynkami. 
Sytuacja zmusza ją do 
podbudowania własnej 
samooceny i wzięcia 
odpowiedzialności za 
swoje życie…

01:00 Moc Magii (317/355) - 
program

03:10 Ukryta prawda (394) - 
magazyn obyczajowy. 
Dwie siostry Alicja i 
Patrycja wybrały się do 
włoskiej pizzerii. Posiłek w 
spokojnej atmosferze 
zakłóciła kłótnia przy 
stoliku dziewczyn, która 
zarazem stała się wstępem 
do romansu Alicji z 
przystojnym Włochem 
Emilio…

04:10 Druga strona medalu 
2 (3/7) - talk show. 
Gościem Jolanty 
Pieńkowskiej będzie 
Cherie Blair

05:40 program rozrywkowy
06:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 2 (7/13) - 
program lifestylowy

07:10 Ugotowani 7 (23) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

07:45 Ugotowani 7 (24) - 
program kulinarno-
rozrywkowy

08:15 Apetyt na miłość 5 
(6/12) - program 
rozrywkowy

09:15 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (3/12) - reality 
show

10:00 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (1/13) - 
program rozrywkowy

10:45 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (6/12) - program 
rozrywkowy

11:45 Kuchenne rewolucje 
14 (10/15) - program

12:50 Afera fryzjera 6 
(10/12) - program

13:35 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (11/12) - program

14:20 Misja ratunkowa 2 
(2/10) - program

15:05 Wiem, co jem na 
diecie (7/12) - program

15:35 program rozrywkowy
16:05 Sekrety lekarzy 4 

(1/12) - reality show
17:05 Co nas truje 2 (12) - 

program lifestylowy
17:50 Kuchenne rewolucje 

10 (2/13) - program
18:50 Sablewskiej sposób 

na modę 2 (8/13) - 
program rozrywkowy

19:35 Ugotowani 7 (25) - 
program kulinarno-

20:10 Ugotowani 7 (26) - 
program kulinarno-

20:40 Zaskocz mnie! 2 
(8/10) - program

21:10 W czym do ślubu 
4 (12) - reality show

21:40 I nie opuszczę cię aż 
do ślubu 7 (4/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 15 (9/22) 
- magazyn

22:55 SOS - Sablewska od 
stylu 2 (11/12) - program

23:40 Projekt Lady 3 (12) - 
program

00:40 Project Runway: 
Młodzi projektanci (4/8) - 
program rozrywkowy

01:35 Bajeczne życie 
milionerów 2 (8/10) - 
program rozrywkowy

02:05 Najsztub słucha - 
Joanna Krupa (2/6) - talk 
show

02:35 W roli głównej – 
Magda Mołek (7) - talk 
show

03:05 W roli głównej – 
Agnieszka Grochowska 
(4/8) - talk show

03:35 Wiem, co jem 4 
(7/15) - magazyn

04:05 Wiem, co jem 3 
(1/16) - magazyn

04:35 Wiem, co jem 3 
(2/16) - magazyn

06:05 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Wisła - 
konkurs indywidualny

07:55 Hokej na lodzie (25): 
New York Rangers - New 
York Islanders 

10:05 Orły sportu
10:40 boks
13:25 Piłka nożna - Liga 

Narodów: Portugalia - 
Polska

15:35 piłka nożna - Liga 
Narodów podsumowanie

17:30 Tenis stołowy - Liga 
Mistrzyń: Siarka Tarnobrzeg 
- Hodonin

20:30 Red Bull Street Style; 
relacja

21:25 Hokej na lodzie (25): 
New York Rangers - New 
York Islanders 

22:00 Sportowy Wieczór
22:40 ESL – świat esportu; 

odc. 30; magazyn; Niemcy 
(2018)

23:15 Koszykówka kobiet - 
eliminacje ME 2019: Polska 
- Estonia

01:05 Tenis stołowy - Liga 
Mistrzyń: Siarka Tarnobrzeg 
- Hodonin

03:20 Boks - Gala Knock Out 
Promotion w Gliwicach - 
walka wieczoru: Artur 
Szpilka - Mariusz Wach

04:20 Boks - World Boxing 
Super Series (3 - Orlando): 
Yunier Dorticos - Mateusz 
Masternak

05:10 Sportowy Wieczór

5:10 Ukryta prawda: Włoski 
narzeczony (394) serial 
paradokumentalny

6:10 Sąd rodzinny: Kwas 
(167) serial fabularno-
dokumentalny

7:10 Szpital (448) serial 
paradokumentalny

8:10 Dr House 8 (10/23) 
serial obyczajowy

9:10 Kryminalni: Napad 
(7/13) serial kryminalny

10:15 Mango; telezakupy
11:55 Ukryta prawda: 

Obsesja (216) serial 
paradokumentalny

12:55 Sąd rodzinny: Szeryf 
(168) serial fabularno-
dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska: I to ma być 
matka (626) serial 
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (449) serial 
paradokumentalny

15:55 Dr House 8 (11/23) 
serial obyczajowy

16:50 Kryminalni: Na 
celowniku (9/13) serial 
kryminalny

17:55 Brzydula (77) serial 
komediowy

18:25 Brzydula (78) serial 
komediowy

19:00 Ukryta prawda: Zgon 
(217) serial 
paradokumentalny

20:00 Błękitna fala 2; dramat 
obyczajowy, RPA/USA 
2011

22:20 Porwani (7/12) serial 
kryminalny. Ze 
znajdującego się w górach 
kempingu znikają David i 
Karen. Kick i Bishop 
szukają wskazówek w 
pobliskim lesie. Szybko 
zdają...

23:20 Komediowe czwartki: 
Półsłodki ciężar; komedia, 
USA 2014. Donna co 
wieczór zabawia 
publiczność jako stand-
uperka. Gdy kolejny raz 
opowiada o swoim 
pożyciu seksualnym, jej 
chłopak postanawia 
odejść. Zrozpaczona,...

1:00 Moc magii; 
interaktywny program 
rozrywkowy, w którym 
wróżki odpowiadają na 
pytania widzów dotyczące 
ich przyszłości.

3:10 Ukryta prawda: Włoski 
narzeczony (394) serial 
paradokumentalny

4:10 Druga strona medalu: 
Cherie Blair (3/7) talk-
show. Cherie Blair, żona 
byłego premiera Wielkiej 
Brytanii, opowiada m.in., 
jak udało jej się pogodzić 
karierę prawniczą z 
wychowaniem dzieci.

06:50 Był taki dzień – 22 
listopada; felieton

06:55 Noce i dnie; odc. 
10/12; serial TVP

08:05 Śladami zbrodni i 
walki 1944 - 1956; cykl 
reportaży

08:40 #dziedzictwo – 
Obywatele; debata

09:20 Historia Polski – 
Jeńcy; film dokumentalny

10:20 „Sensacje XX wieku” 
– Enigma; cz. 3; 
widowisko; Polska, Wielka 
Brytania (2015)

11:20 Olbrzymy Oceanów; 
cz. 2; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

12:25 Czterdziestolatek; odc. 
4/21; serial TVP

13:20 Dawne światy; odc. 
2/8 Maroko, tysiąc lat 
twórczego rzemiosła; 
serial dokumentalny; 
Francja (2007)

14:25 Dziewicza Nowa 
Zelandia; odc. 6/6 Parki 
Narodowe Westland, 
Paparoa i Kahurangi; serial 
dokum.; USA (2013)

15:25 Ocalić Titanica; film 
dokum.; USA (2012)

16:45 Historia Polski – New 
Poland; film dokum.

17:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Okruchy 
pamięci

18:25 Taśmy bezpieki
18:50 Noce i dnie; odc. 

11/12; serial TVP
20:00 II wojna światowa na 

Bałkanach; odc. 5/12 W 
oczekiwaniu inwazji 
Aliantów; serial dokum.; 
Serbia (2015)

20:35 II wojna światowa na 
Bałkanach; odc. 6/12 
Bitwa o Serbię; serial 
dokum.; Serbia (2015)

21:20 Hitler i wiedza 
tajemna; film dokum.; 
Wielka Brytania (1999)

22:15 Spór o historię – 
Władcy polscy: Kazimierz 
Odnowiciel; debata

22:55 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia menedżera 
prywatnej firmy w Tibilisi

23:35 Ancient Assassins; 
odc. 1/10; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2017)

00:25 Sensacje XX wieku – 
Tajemnica berlińskiego 
bunkra; cz. 3; cykl dokum.

00:55 Życie po radziecku; 
odc. 1/8 Piękno po 
radziecku; Białoruś 
(2009); reż.:Andriej Leckin

01:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Śmieszna 
wojna; cykl dokumentalny

02:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Okruchy 
pamięci

02:35 Burmistrz 
Niepodległości; film 
dokumentalny; reż.:Paweł 
Sroka

6:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga

8:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów; Szwecja - Rosja

10:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga; Cuprum Lubin - 
ONICO Warszawa

12:00 84. Plebiscyt na 
Najlepszego Sportowca 
Polski 2018 roku; 
konferencja prasowa

13:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów

15:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów

17:00 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

18:30 Siatkówka mężczyzn; 
1. liga; Exact Systems 
Norwid Częstochowa - 
Tauron AZS Częstochowa

21:00 Piłka nożna; Liga 
Narodów

23:00 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga

1:00 Boks
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