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GWIAZDKOWY PREZENT

Kiedy wysyłaliśmy nasz numer do druku w Hali Sportowo – Widowiskowej, trwały ostatnie prace wykończeniowe. W dniu otwarcia obiektu nasza gazeta 
będzie już wydrukowana, dlatego postanowiliśmy odwiedzić plac budowy kilka dni wcześniej i w dzisiejszym numerze prezentujemy relację z wizyty w... 
gwiazdkowym prezencie Gdyni dla jego mieszkańców. Szczególnie wspaniały to prezent dla sportowców i sympatyków sportu.

Fo
t. 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke



WYDAWCA
„Nordapress” P.P.H.U.

DRUK
AGORA SA
REKLAMA
0601-300-143

Redaktor naczelny: Piotr Ruszewski
Redaktor prowadzący: Łukasz Bieszke
Dziennikarze:
Andrzej J. Gojke
Tomasz Modzelewski
Jarosław Woliński
Skład i łamanie: Łukasz Bieszke

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania oraz nie odpowiada za tresć zamieszczanych ogłoszeń.

Nakład 10 000 egz.

redakcja@expressgdynski.pl, tel./fax 058 736 16 92

Ważne telefony
TELEFONY ALARMOWE
Centrum Powiadamiania Alarmowego  ....................................... 112
Straż pożarna ............................................................................... 998
z tel. stacjonarnego.................................. (058) 660 22 00, 660 22 01
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INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
Centrala Urzędu Miasta Gdyni ................................ (058) 668 80 00
Ośrodek Interwencyjny Kryzysowej (całodobowo)  (058) 622 22 22
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ...................... (058) 782 01 20
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ..... (058) 621 80 98
Centrum Aktywności Seniora .................................. (058) 661 55 38
Biuro Porad Obywatelskich ..................................... (058) 661 31 51
Towarzystwo Miłośników Gdyni ............................ (058) 620 74 66
Infolinia ZKM ...................................... 801 174 194, 0 695 174 194
Komunikacja dla niepełnosprawnych ...................... (058) 623 50 78
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Hospicjum stacjonarne ............................................. (058) 665 66 55
Przychodnia Terapii Uzależnienia od alkoholu
i Współuzależnienia ................................................. (058) 621 61 35
Przychodnia Terapii i Uzależnień od środków psychoaktywnych i 
współuzależnień ....................................................... (058) 620 88 88
Klub Abstynenta „Krokus” ................................................ 803 03 51
Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej ................... (058) 620 77 11
Miejska Informacja Turystyczna ............................. (058) 721 24 66
Stowarzyszenie Abstynentów .................................. (058) 620 39 81
Informacja o sektach ................................................ (058) 623 62 24
Porady wychowawcze (uzależnienia) ......................... 0 605 462 431
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia (pn-czw 8.00-18.00), 
piątek 8.00-15.00
Pomoc dziecku krzywdzonemu do 16 r. życia ........ (058) 664 34 50
Anonimowy Przyjaciel - Gdański 16.00-6.00 ............................. 988
Telefon zaufania ...................................................... (058) 301 00 00 
Pogotowie weterynaryjne ........................................ (058) 622 21 48
Klub „Mrowisko” ....................................................... 0 509 171 002
Ogólnopolska Akademia Walki z Rakiem Gdyński Most Nadziei 
.................................................................................. (058) 661 94 56
Telefon Zaufania Izby Celnej w Gdyni ...................... 0 800 800 119 
.................................................................................. (058) 666 93 90
Centrum Integracji Gdynia ...................................... (058) 660 28 38
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OGŁOSZENIE

Wielki konkurs!
wkrótce rozstrzygnięcie
Od pierwszego numeru Expressu Gdyńskiego 
trwał bardzo atrakcyjny konkurs, w którym można 
wygrać kurs na prawo jazdy kategorii B lub A 
(do wyboru), 10 godzin jazd oraz podręczniki i 
zestawy multimedialne do nauki przepisów ruchu 
drogowego. 
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu nagród jest zebranie 
10 kuponów konkursowych z kolejnych wydań Expressu 
Gdyńskiego z zaznaczonymi poprawnymi odpowiedziami 
na zadane pytanie i nadesłanie ich na adres redakcji do 31 
grudnia 2008 roku.
Sponsorem naszego konkursu jest najlepszy gdyński 
Ośrodek Szkolenia Kierowców - Auto Best Bogdana 
Baranowskiego działający przy  ul. Świętojańskiej 128 
który oferuje m. in.
- Szkolenia osób głuchoniemych
- Doskonalenie techniki jazdy
- Indywidualne ćwiczenia dostosowane do każdego 
uczestnika kursu
- Możliwość odbywania jazd z miejsca zamieszkania
- Spokojny przebieg szkolenia na autodromie
- Szkolenia na placu manewrowym zgodnym z Dz. U. nr 
150/2001
- Konkurencyjne ceny
- Możliwość opłat w ratach
- Przyjazna atmosfera
- Posiadamy te same modele pojazdów, na których 
zdawany będzie egzamin

Panie Apoloniuszu, 
święta Bożego Naro-
dzenie to najwspanial-
sze święta w roku, jak 
pan wspomina święta 
lat dziecięcych?

A T.  Zawsze było bardzo 
podobnie , zawsze świą-
teczny nastrój, śnieg za 
oknami , duży mróz, karpie 
które się kupowało. Zawsze 
uroczyste przygotowania 
do świątecznej kolacji. 
Święta zawsze kojarzą mi 
się ze śniegiem, ze sportem 
, z rodzinną sympatyczną 
atmosferą, którą wytwa-
rzali nasi rodzice. Świę-
ta mojego dzieciństwa to 
święta serdeczności, okresu 
kiedy w sklepach można 
było kupić pomarańcze i 
inne łakocie, których nie 

było w ciągu całego roku. 
Wspaniałym  przeżyciem 
było też ubieranie choinki, 
którą wcześniej przynosiło 
się z lasu. Dekorowało się 
ją ozdóbkami, cukierkami. 
Nie było tylu rzeczy, które 
można było tak jak dziś ku-
pić w sklepie. Trzeba było 
więcej rzeczy przygotować 
samemu. Święta w tamtych 
czasach były bardziej ro-
dzinne, liczyło się coś wię-
cej aniżeli  tylko prezenty.

Które ze świąt wspo-
mina  pan szczegól-
nie?

A T . Wszystkie święta są 
szczególne. Spędzam je z 
rodzicami, siostrami, żoną. 
Nie uważam, że jakieś świę-
ta były szczególne, wszyst-

Trener świąteczny
Z Apoloniuszem Tajnerem o Świętach i o przygotowaniach do nich rozmawiał Jarosław Woliński.

kie spędzone w gronie ro-
dzinnym były wspaniałe i 
nie zapomniane. Choć na 
pewno te, kiedy żył jeszcze 
mój ojciec, czyli te przed 
1994 rokiem -były inne. 
Święta  to coś wspaniałego, 
szczególnie ich atmosfera, 
śpiewanie kolęd, czekanie 
na pierwszą Gwiazdkę. 
Wspaniałe jest to kiedy na-
staje noc i wszyscy idziemy 
na Pasterkę.

Najdalej spędzone 
święta przez pana?

A T . Był czas kiedy prowa-
dziłem zawodników kombi-
nacji norweskiej, i zdarzało 
się, że spędzałem święta w 
Szwarcwaldzie. W tamtych 
czasach, kiedy granice nie 
były otwarte, była to wielka 
atrakcja - spędzanie świąt w 
towarzystwie zawodników 
i niemieckich przyjaciół. 
Te święta też należały do 
bardzo przyjemnych , choć 
na dnie serca panował smu-
tek, że obok nie ma najbliż-
szych.

Jak wyglądają przygo-
towania do tegorocz-
nych Świąt Bożego 
Narodzenia?

W regionie Cieszyna uwiel-
biamy specjalną zupę z kar-
pia, którą przygotowujemy 
według starych  receptur. 
Zna ją moja mama. Do tego 
przepyszne grzanki , dalej 
karp pieczony, sałatka ja-
rzynowa. Nie mamy takiej 

tradycji, żeby robić 12 dań. 
Jest ich powiedzmy kilka i 
w zupełności wystarczają. 
Okres przedświąteczny jest 
tym okresem gdzie w domu 
przeplatają się najpiękniej-
sze zapachy. Wspaniałą 
sprawą jest też kupno i wy-
bieranie prezentów, które 
muszą ucieszyć każdego 
domownika, aby nikt potem 
nie zarzucił Mikołajowi, że 
pomylił prezenty.

Panie Apoloniuszu, 
góry i Gdynia leżą na 
dwóch przeciwległych 
biegunach. Czego pan 
życzy gdynianom w te 
najpiękniejsze święta 
w roku?

Chciałbym złożyć świą-
teczne życzenia wszystkie-
go najlepszego, wszelkiej 
pomyślności, spełnienia 
wszystkich marzeń na-
prawdę wszystkim gdynia-
nom, z Gdynią wiąże nas 
naprawdę wiele , łączą nas 
też wspólni sponsorzy. 

Na zakończenie - co 
pan zamówił u Mikoła-
ja pod choinkę?

O, to moja wielka tajemni-
ca,  nie zdradzę jej nikomu, 
bo Mikołaj mógłby do mnie 
nie przyjść.

Dziękuję za rozmowę, 
w imieniu redakcji 
życzę Wszystkiego 
Najlepszego i Do Siego  
Roku!        
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Panie Darku, jak pan 
wspomina święta Boże-
go Narodzenia z okresu 
dzieciństwa?

Pamiętam, jak tato choro-
wał na raka  i mówił, że na 
pewno po raz ostatni ubie-
ramy razem choinkę, a ja 
mówiłem „tato, na pewno 
nie”. Kochałem go bardzo. 
Prezenty jakie wtedy otrzy-
mywałem były różne. Raz 
otrzymałem kij hokejowy, a 
na łyżwach do dziś nie po-
trafi ę jeździć. Jakoś tak wy-
szło, że z każdym sportem 
daję sobie radę, a z łyżwa-
mi jakoś nie. Święta mojego 
dzieciństwa różniły się na-
wet pogodą. Wtedy nawet 
śnieg był na święta. Bardzo 
lubiłem, razem z kolegami, 
lepić igloo . Wtedy też była 
„walka” o mięso, o kiełbasę, 
o pomarańcze. Żeby przy-
gotować święta trzeba było 
się bardzo napracować. Nie 
ważne dziecko czy starszy, 
każdy miał swój wkład w 
przygotowaniu tych świąt. 
A dzisiaj to jest tak: czeka 
się, człowiek się objada i 
święta mijają. Dzisiaj 
te święta o wiele 
szybciej mi-
jają, dzisiaj 
o wiele szyb-
sze jest ży-
cie. Czasa-
mi nie wia-
domo kiedy 
ten czas tak 
szybko mija. 
Kiedyś lu-
dzie przeżywa-
li święta bar-
dziej ducho-
wo, nawet 
na Pasterkę 
szło więcej ludzi. 
Tamte czasy wspomi-
nam bardzo miło.

Co jeszcze różni tam-
te święta od współcze-
snych?

My ludzie zrobiliśmy się 
bardziej zazdrośni, zawist-
ni  - nie ma tej serdeczno-
ści, przyjaźni. Naszą choro-
bą narodowa jest zazdrość. 
Chciałbym, aby te świę-
ta przyniosły nam zgodę i 
żeby ludzie wobec siebie 
byli bardziej przyjaźni.

Jakie tradycje zapamię-
tał pan z dzieciństwa?

Zawsze było 12 potraw, 
o które w tamtych cza-
sach było naprawdę trudno, 

Tygrys na święta
Z Dariuszem Michalczewskim rozmawia Jarosław Woliński

wspólne śpiewanie kolęd i 
wspaniała, rodzinna atmos-
fera.

A jak wyglądały pań-
skie święta poza Pol-
ską?

Zawsze starałem się spę-
dzać święta w kraju z naj-
bliższymi. 

A jak spędzi pan tego-
roczne święta?

Razem z moją narzeczoną 
Basią, chociaż w tym roku 
sami nic nie przygotuje-
my bo naprawdę nie mamy 
czasu.

A jaką świąteczną po-
trawę sam pan by przy-
gotował?

Tu byłby problem, do goto-
wania mam dwie lewe ręce, 
nawet wodę bym przypalił!

Czy Darek Michalczew-
ski to święty Mikołaj?

100 - procentowy. Ja i moja 
fundacja organizujemy wie-
le akcji, rozdajemy setki 
prezentów w postaci albu-
mów , rękawic bokserskich, 
koszulek, Jesteśmy funda-
torami wielu stypendiów. 
Tak się ułożyło moje życie, 
że mogę dzielić się swoim 
dorobkiem. Bycie świętym 
Mikołajem to wielka fraj-
da. Kocham dzieci, a one 
to widzą i lubią mnie. Sta-
ram się być świętym Miko-
łajem nie tylko w święta, 
ale przez cały rok. Świę-
ta trwają parę dni a rok ma 
ich 365 i naprawdę czasami 

trzeba pomóc bez względu 
na to, czy są święta. Staram 
się być świętym Mikołajem 
nie tylko w świetle jupite-
rów, bo tak wypada. Sta-
ram się iść przez całe życie 
pomagając innym również  
wtedy, kiedy nikt tego nie 
widzi.

A tak na marginesie. 
Czy jeśli ktoś poło-
żyłby  kilka milionów 
euro wyszedłby pan na 
ring?

Nawet jeśli byłoby to 30 
milionów euro nie zdecydo-
wałbym się na profesjonal-
ną walkę. Owszem mógł-
bym zrobić jakiś show, ale 
nie miało by to nic wspól-
nego ze sportem.

Zbliża się koniec roku,  
jakie plany na  nowy 
2009 rok?

Oj, jest trochę planów. Wam 
pierwszym mogę zdradzić, 
że wystąpię chyba w show 
„Jak oni śpiewają”.  Nina 
Terentiew w końcu prze-
konała mnie do tego pomy-
słu.

To może zaprosi pan 
do tego programu 
swoich znajomych z 
zespołu Scorpions?

To jest jakiś pomysł, we-
zmę go pod uwagę.

Dziękuję za rozmowę i 
w imieniu redakcji ży-
czę Wesołych Świąt 
oraz pomyślności w 
Nowym Roku.

„Kiedyś lu-
dzie przeży-

wali święta bar-
dziej duchowo, 
nawet na Pa-
sterkę szło wię-
cej ludzi.” 
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- Ze wszystkich niemal 
mediów dowiadujemy 
się co dzień o kryzy-
sie banków, z których 
coraz trudniej uzyskać 
kredyt na zakup miesz-
kania. Jak wg pana wy-
gląda na dzień dzisiej-
szy kryzys?

- Kryzys jest i go nie ma. Ja 
obserwuję rynek i zgadzam 
się z twierdzeniami naszego 
rządu, że mimo wszystko 
Polska gospodarka obroni-
ła się przed kryzysem. We-
dług mnie w gospodarce nie 
ma nawet zarzewia kryzy-
su. Wszystko idzie bardzo 
prawidłowym torem. Nie 
ma nadprodukcji. Jest na-
tomiast kryzys fi nansowy. 
Banki mając określone kło-
poty, boją się ryzykować. 
Nie pożyczają sobie pienię-
dzy nawzajem. I to podsta-
wowy powód kryzysu fi -
nansowego.

- Skąd się bierze 
„strach” banków?

- Każdy bank jest to pewne-
go rodzaju tajemnica. Trud-
no jest zdobyć bardzo do-
kładne informacje o każdym 
z banków i po prostu ten 
fakt powoduje obawy, czy 
bank, któremu inny mógłby 
pożyczyć pieniądze, się na-
gle nie „przewróci”. U nas 
w Polsce na szczęście jesz-
cze się nic takiego nie stało, 
ale np. w Stanach Zjedno-
czonych do tej pory upadło 
około kilkanaście. Ci, któ-
rzy pożyczyli pieniądze tym 
bankom, stracili je. Boją się 
więc pożyczać. Jest to oczy-
wiście sytuacja czasowa. 
Bank nie może funkcjono-
wać na dłuższą metę w taki 
zachowawczy sposób. 

- Wiele fi rm deweloper-
skich przeżywa ostat-
nio kłopoty spowo-
dowane w większości 

Nas kryzys nie dotyczy
Z WOJCIECHEM 

GEMBAROWSKIM 
– PREZESEM 

FIRMY ORLEX 
ROZMAWIA 

ANDRZEJ GOJKE

tym, że banki nie chcą 
udzielać ich potencjal-
nym klientom kredy-
tów mieszkaniowych. 
Jak można sądzić z 
reklam prasowych – 
choćby „NAS KRYZYS 
NIE DOTYCZY” Orlex 
znalazł jakiś sposób. 
Są możliwości by ten 
kredyt uzyskać? Może 
pan uchylić rąbka ta-
jemnicy?

- To nie żadna wielka ta-
jemnica. To prawda, że na-

szą fi rmę w jakimś sensie 
ominął kryzys, ale to jest 
kwestią możliwości ja-
kie stwarzamy by klient 

mógł kupić u nas mieszka-
nie. Elementem podstawo-
wym jest cena. Obecnie po-
przeczka podniesiona przez 
banki pod względem zdol-
ności kredytowych, spowo-
dowała, że jest pewna gra-
nica ceny mieszkania dla 
klienta, żeby mógł je na-
być. To kwestia proporcji, 
która u nas jest zdecydowa-
nie niższa. Ceny kształtują 
się w granicach 3,5 tysią-
ca za m2, więc łatwiej jest 
uzyskać kredyt. Pomagamy 
wykorzystać wszystkie do-
stępne formy pomocy uzy-
skania kredytu. 

- Jakie są to formy po-
mocy?

Od kilku lat np. funkcjonu-
je mało znany kredyt spon-
sorowany przez państwo, 
ale też wiele innych moż-
liwości. To kwestia zdoby-
wania jak największej ilo-
ści aktualnych informacji. 
Bieżące kontakty z wielo-
ma bankami, która na okre-
ślony czas, miesiąc, ty-
dzień a nawet dzień oferują 
najkorzystniejsze warun-
ki. Każdego klienta trzeba 
traktować i rozpatrywać in-
dywidualnie. 

- Ale często główną 
przeszkodą uzyska-
nia kredytu jest coś co 
kryje się pod hasłem 
„zdolności kredyto-
we”. To coś czego chy-
ba się nie da przesko-
czyć.

Zdolności kredytowe to 
nie tylko przecież zarob-
ki klienta czy klientów, ale 
także możliwości pomo-
cy ze strony rodziny, uzy-
skania specjalnych premii 
w zakładach pracy i całej 
masy elementów, które po-
mogą uzyskać tę zdolność 
kredytową. 

- Potwierdzeniem pana 
słów jest duży ruch 
jaki obserwujemu w 
biurze sprzedaży Or-
lexu.

- Obecnie odczuwamy 
większy napływ klientów 
z całego Trójmiasta, któ-
rzy policzyli sobie, że ku-
pienie mieszkania jest w 
Wejherowie bez porówna-
nia łatwiejsze. To jest efekt 
naszej stosowanej od lat fi -
lozofi i. Budujemy relatyw-
nie taniej, ponieważ nie 
korzystamy z żadnych ze-
wnętrznych fi rm. Wszyst-

ko robimy własnym sprzę-
tem i transportem w opar-
ciu o zatrudnionych w fi r-
mie ludzi, stąd dużo niższe 
koszty naszych mieszkań. 
Poza tym nie jest żadną ta-
jemnicą, że grunty w Wej-
herowie i okolicach zawsze 
były tańsze. My posiada-
my pewne zasoby jeszcze 
z czasów, kiedy były bar-
dzo tanie i stąd stać nas by 
w okresie tak trudnym jak 
obecny obniżyć cenę do ta-
kiego poziomu, by klient 
mógł się do tego dopaso-
wać. Bardzo trudno to zro-
bić w Gdańsku, Gdyni czy 
nawet w Rumi. 

- Czy więc zarabiacie 
na sprzedaży miesz-
kań?

- Oczywiście, gdyż – jak 
mawiał pan Wokulski – 
„interes nie opiera się na 
domniemanych zyskach a 
na obrocie pieniędzmi”. - 
Staramy się utrzymać sta-
lą płynność sprzedaży. Nie  
ukrywam, że obecnie jest 
to sprzedaż na poziomie ok. 
20 – 30 procent niższym 
niż w ubiegłych latach, ale 
wiem, że inne fi rmy bory-
kają się z olbrzymimi trud-
nościami, do tego stopnia, 

że nie mogą jednego miesz-
kania sprzedać miesięcznie.

- Nie ma chyba biznes-
mena, który uważałby, 
że w jego branży wiele 
zmieniłoby się na lep-
sze gdyby... Jakie we-
dług pana zmiany po-
mogłyby najbardziej 
branży budowlanej? 
Czego potrzebuje bu-
downictwo, by iść peł-
ną parą i nie mieć in-
nych zmartwień poza 
budowaniem miesz-
kań?

- Zawsze podstawowy 
zmartwieniem, jest jednak 
możliwość sprzedaży, ale 
rozumiem sens pytania. Nas 
gnębią stale nowe stawiane 
wymagania często tłuma-
czone tym, że to są  unij-
ne przepisy. Znam i tamte 
przepisy ponieważ budowa-
łem za granicą i nie zawsze 
jest to tak do końca prawda. 
Ktoś myślałby, że budow-
nictwo to tylko prawo bu-
dowlane, ale to prawo le-
śne, ochrona środowiska, 
konserwatorzy zabytków i 
cała gama innych. Z której 
strony by nie spojrzeć, to 
te przepisy nie pomagają, 
a stale pogarszają warunki. 
Ostatnio pomysł by zatrud-
niać w przedsiębiorstwie 
technika pożarnictwa, któ-
ry ma czuwać nad ważnymi 
skądinąd sprawami. Ja rozu-
miem, że to ważne, ale po-
dam za Gazetą Prawną, że w 
skali kraju podroży to o 2,4 
procent koszty budownic-
twa. Nie pomaga też władza 
i to ta najwyższa, szczegól-
nie zawetowanie ustawa o 
odrolnieniu gruntów w mia-
stach jest bynajmniej nie-
zrozumiałe. Tym bardziej, 
że ustawa ta nie zabrania ni-
komu uprawy gruntów  po 
odrolnieniu. 

- Przy okazji chcę złożyć ży-
czenia pogodnych, udanych 
świąt w rodzinnej atmosfe-
rze wszystkim moim klien-
tom, pracownikom i współ-
pracownikom.

- Dziękuję za rozmowę

W zeszłym tygodniu w 
siedzibie Stowarzyszenia 
Architektów Polskich w 
Warszawie, odbył się fi nał 
XII edycji konkursu „Pol-
ski Cement w Architektu-
rze", w którym wyróżnie-

nie w kategorii „Obiekt” 
otrzymał Pomorski Park 
Naukowo-Technologicz-
ny w Gdyni.
Pierwsze miejsce przypa-
dło krakowskiej pracowni 
Atelier Loegler.

Polski Cement w Archi-
tekturze to konkurs na 
najlepszą realizację ar-
chitektoniczną z użyciem 
technologii żelbetowej, 
wykonaną i przekazaną 
do użytku do końca 2007 

roku.
W uzasadnieniu decyzji o 
wyróżnieniu dla Pomor-
skiego Parku Naukowo-
Technologicznym poda-
no m.in. że: Wyróżnienie 
przyznano za umiejętne 

połączenie przedwojen-
nej struktury istniejącej 
z nowymi elementami z 
wyeksponowaniem walo-
rów betonu zarówno we 
fragmentach historycz-
nych jak i nowoprojek-

towanych.Więcej infor-
macji oraz zdjęcia z uro-
czystości rozdania nagród 
na stronie Stowarzysze-
nia Architektów Polskich 
http://www.sarp.org.pl     
          (ZP UMG)

Wyróżnienie dla gdyńskiego Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

„Obecnie 
odczuwamy 

większy napływ 
klientów z całe-
go Trójmiasta, 
którzy policzyli 
sobie, że kupie-
nie mieszkania 
jest w Wejhero-
wie bez porów-
nania łatwiej-
sze.” 
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PARTNERZY

Bardzo często  w przydo-
mowych kotłowniach i pie-
cach spalane są plastiko-
we butelki i opakowania, 
buty, ubrania, kawałki me-
bli, kolorowe gazety, karto-
ny, czy nawet pocięte opo-
ny. Do powietrza trafi ają z 
dymem często bardzo tok-
syczne dla naszego organi-
zmu tlenki metali ciężkich, 
a także fl uoru, chloru, azo-
tu, siarki i inne. 
Związki te powstają często 
w wyniku spalania drew-
na meblowego, które za-
wiera  chlorowane fenole 
(substancje konserwujące) 
oraz pozostałości farby i 
lakierów, które z kolei za-
wierają metale ciężkie (np. 
rtęć), ale też w wyniku spa-
lania plastikowych toreb 
z polietylenu, czy papieru 
bielonego nieorganiczny-
mi związkami chloru z na-
drukiem farb kolorowych. 
Stężenie dioksyn i furanów 

w dymie wydobywającym 
się z domowych kominów 
może wynosić 100 nano-
gramów/m3, podczas gdy 
ich dopuszczalne stężenie 
wynosi 0,1 nanograma/m3. 
To tysiąckrotne (!) prze-
kroczenie normy. Są one 
szczególnie groźne na ob-
szarach o zwartej zabudo-
wie mieszkaniowej,, gdzie 
koncentrują się wokół 
miejsca powstania. Mają na 
to wpływ liczne kominy o 
niewielkiej wysokości. Zja-
wisko najbardziej daje się 
we znaki w sezonie grzew-
czym przy niskiej tempera-
turze i zwiększonej wilgot-
ności powietrza.
Spalanie śmieci w w prze-
mysłowych obiektach przy-
stosowanych do tego celu 
obwarowane jest bardzo ry-
gorystycznymi przepisami 
i normami. Jest też bardzo 
wnikliwie kontrolowane. 
W piecach domowych jed-

Toksyczne ogrzewanie
Blisko 30. tysięcy (!) Polaków umiera każdego roku na skutek chorób wywołanych zanieczyszczeniami 
powietrza. Nie ma wątpliwości, że przyczyną wielu z tych chorób są trujące związki chemiczne 
ulatujące do atmosfery z... domowych kominów. Szczególnie groźne dla naszego zdrowia są 
substancje powstające w wyniku spalania śmieci. Lekarze i ekolodzy od kilku lat biją na alarm. 

- Ewa Łowkiel, wiceprezydent Gdyni, Członek 
Zgromadzenia Komunalnego Zawiązku Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki”
W Gdyni wprowadzony został system  motywujący fi nansowo mieszkańców do 
selektywnego gromadzenia odpadów. Znacznie niższe stawki maksymalne obowiązują za 
odpady surowcowe: szkło, papier i tworzywa sztuczne (1 gr netto za 1 litr objętości worka 
lub pojemnika). Odpady zmieszane kosztują 11 gr netto za litr objętości pojemnika.
Mieszkańcy Gdyni, którzy segregują odpady, płacą więc znacznie mniej.

Firmom wywozowym nie wolno  przekraczać stawek maksymalnych, dlatego przed podpisaniem umowy 
na odbiór odpadów należy sprawdzić obowiązujące stawki. Mają obowiązek zawierania jednej umowy, 
w której określona musi być częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i gromadzonych w sposób 
selektywny wraz z ceną za kompleksową usługę. Właściciel nieruchomości częstotliwość powinien określić 
do swoich potrzeb, w przypadku odpadów zmieszanych nie  rzadziej niż 2 razy w miesiącu, natomiast 
częstotliwość odbioru odpadów surowcowych zależy od decyzji właściciela nieruchomości, czyli powinna 
być dostosowana do jego potrzeb.

 - Dobiega końca rok 
2008, czy mógłby pan 
podsumować w kilku 
zdaniach podsumować 
działania Związku?

 - W mijającym roku realizo-
waliśmy to, co założyliśmy 
sobie wcześniej. Jesteśmy 
jednostką samorządową, 
więc realizujemy budżet. Co 
nam się udało? Najważniej-
szym sukcesem tego roku 
jest nagroda ministra śro-
dowiska – czyli Laur lidera 
polskiej ekologii. Jest ona o 
tyle cenna, że przyznawana 
jest za rzeczywiste działania 
Związku i to działania wie-
loletnie. A działania te kon-
centrują się przede wszyst-
kim na tym by prowadzić 
wspólną politykę ekologicz-
ną w zakresie gospodarki ko-
munalnej na terenie zrzeszo-
nych 7. gmin – od Sopotu po 
Wejherowo. Z początkiem 
przyszłego roku będzie to 
już osiem gmin, gdyż dołą-
czył do nas Szemud. Kolejne 
gminy w Związku (poprzed-
nio dołączyło Kosakowo) to 
potwierdzenie tego, że ich 
władze doceniają działa-
nia KZG w dziedzinach go-
spodarki wodno – ścieko-
wej, gospodarki odpadami 
czy szeroko pojętej ekolo-
gii i chcą korzystać z jego i 
doświadczeń i rozwiązań. I 
właśnie najważniejsze jest 
w tym wszystkim by to ro-
bić wspólnie, bo pozwala to 
na uzyskanie dobrych wspól-
nych efektów.

 - Jakie są plany na 
przyszłość? Czy do 
Związku dołączą nowe 
gminy?

 - Nie jest naszym założe-
niem rozrastać się w sensie 
przyrostu ilości gmin. Uwa-
żamy, że to musi mieć swoje 
uzasadnienie dla tych gmin, 
które już w związku są. Inna 
sprawa, że nic nie stoi na 
przeszkodzie, by  współpra-
cować z gminami nawet je-

Z Tadeuszem Wiśniewskim – przewodniczącym 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki” rozmawia Andrzej Gojke.

Nie spoczywamy 
na „Laurze”

żeli nie są one członkami 
Związku i taka współpraca 
jest i będzie. Przykładem są 
tu gminy Powiatu Puckie-
go, które starają się z nami 
współpracować zarówno w 
zakresie gospodarki wod-
no – ściekowej (m.in. miej-
scowości Połchowo, Reko-
wo korzystają z naszej sieci 
wodociągowo kanalizacyj-
nej). Ale są także zaintereso-
wani gospodarką odpadami. 
Warunkiem rozpoczęcia roz-
mów o współpracy jest do-
równanie do standardów wy-
pracowanych w poszczegól-
nych dziedzinach pozostałe 
gminy Związku. Szczególnie 
w zakresie gospodarki odpa-
dami, a podstawowy wpływ 
mają tu uchwały poszcze-
gólnych samorządów w za-
kresie utrzymania porządki i 
czystości na terenie gmin.

 - A plany na tą najbliż-
szą przyszłość, co prio-
rytetem na chwilę obec-
ną?

 - Tych priorytetów jest kil-
ka, ale na dzień dzisiejszy, z 
prowadzonych akcji z pew-
nością najważniejsza jest ak-
cja mająca na celu przeciw-
działanie spalaniu śmieci w 
piecach domowych. Pragnę 
podkreślić, że chodzi pie-
ce domowe, a nie specjal-
nie przystosowane do tych 
celów instalacje. Domowe 
instalacje nie są absolutnie 
przystosowane do spalania 
śmieci. Są tam zbyt niskie 
temperatury, nie ma urzą-
dzeń oczyszczających, fi l-
trów. Spalanie w instalacjach 
przemysłowych przy tem-
peraturach osiągających po-
nad 1.000 stopni pozwala na 
dopalenie wszystkich czą-
stek niebezpiecznych. Paląc 
na przykład plastik w piecu 
domowym trujemy zarów-
no siebie jak i sąsiadów i jest 
niebezpieczne ze względów 
przeciwpożarowych. Nie 
jest to pierwsza nasza ak-
cja w tym kierunku, jednak 
ze względu na niemałą ska-
lę zjawiska po raz pierwszy 
prowadzimy ją tak szeroko i 
przy pomocy prasy radia i te-
lewizji. Są to przede wszyst-
kim działania informacyjno 
– edukacyjne. Zostały przy-
gotowane fi lmy rysunkowe, 
które mają dotrzeć do wy-
obraźni widzów. Będą emi-
towane nie tylko w telewi-
zji, ale także na monitorach 
reklamowych w autobusach 
komunikacji miejskiej.
 
- Dziękuję za rozmowę

nak codziennie dochodzi 
do wykroczeń, które w su-
mie zmierzają do wielkiej 
ekologicznej katastrofy. 
Spalając odpady w pie-
cach trujemy siebie i sąsia-
dów, zatruwamy powietrze 
wodę, glebę. Spalanie od-
padów w piecach oprócz 
zanieczyszczenie atmosfe-
ry zwiększa ryzyko zapa-
lenia się przewodów komi-
nowych, a przez to i całe-
go naszego domu. Problem 
widzimy wtedy, gdy chce-
my przewietrzyć mieszka-
nie lub po prostu wyjść na 
spacer i odetchnąć świe-
żym powietrzem, a wokół 
nas unosi się śmierdzący 
dym. Dlatego apelujemy 
do Czytelników Expressu: 
Spalanie śmieci w domo-
wych piecach to problem, 
który dotyczy nas wszyst-
kich i nie możemy pozostać 
wobec niego obojętni. Go-
dząc się na to, że nasi sąsie-
dzi spalają odpady w piecu 
godzimy się z tym, że 
zatruwają ona nas sa-
mych
Ustawa o odpadach 
i kodeks wykroczeń 
zakazują jest spalania 
śmieci w piecach, do-
mowych kotłowniach 
i na wolnym powie-
trzu. Poza ustawą w 
każdej gminie obo-
wiązują miejscowe 
przepisy o utrzymaniu 
porządku i czystości.  
Nieraz widząc sytu-
ację, która nas irytu-

je, razi chcielibyśmy coś 
zrobić w jakiś sposób  za-
reagować. Nie wiemy jed-
nak w jaki sposób. Czu-
jemy bezsilność, wstydzi-
my się. Dlatego z inicjaty-
wy Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chy-
lonki” wraz innymi lokal-
nymi mediami rozpoczyna-
my w Expressie niniejszym 
artykułem akcję pod ha-
słem: „W domowym piecu 
spalanie śmieci truje i ruj-
nuje” i namawiamy na-
szych Czytelników by nie 
byli obojętni i reagowali.
To od każdego z nas za-
leży jak będzie wyglądać 
nasze środowisko. Każda  
reakcja na nieprawidło-
wości i łamanie prawa ma 
wielki sens w wymiarze 
społecznym i świadczy o 
odpowiedzialności, za sie-
bie, innych środowisko, w 
którym żyjemy. 

(ANGO)
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Jak wpływa na Pana 
magia Świąt?

Atmosfera świąteczna. 
Tak… to jest to co zawsze 
skłaniało mnie do refl eksji. 
Wiem jakie często są świę-
ta, a jakie być powinny. Od 
dzieciństwa wpajano mi, że 
święta są ważne, rodzinne a 
tu masz… jak się człowiek 
dobrze przyjrzy, to okazuje 
się, że często bywa inaczej.

Jak pan wspomina 
Święta, kiedy był pan 
mały?

Swoje Święta wspominam 
miło, z pewnymi wyjątka-
mi. Pamiętam, jak przez 
rodzinę byłem wkręcany 
w Mikołaja, który to niby 
zajechał bryką pod miej-

skie lokum. To było fajne, 
tak przez moment w niego 
wierzyć. Później niestety 
nadszedł moment sprowa-
dzenia mnie na ziemię ha-
słem „Mikołaj nie istnieje”. 
I wtedy wszystko się zmie-
niło.

Jakie są święta XXI 
wieku?

Święta dalej pozostały 
miłe… lecz straciły swój 
czar. Stały się społecznie 
pożądanym wydarzeniem a 
to już jakby nie to… więc 
postanowiłem obchodzić 
je zawsze tak jak JA chcę a 
nie tak jak INNI chcą.
Święta powinny być oka-
zją do spokoju, wyciszenia, 
pogodzenia. 
Takie powinny być, lecz 
niestety… wystarczy obej-
rzeć się dookoła i od razu 

widać, że coś jest nie tak.

W pana ustach Święta 
nie są  tak idealne, ja-
kie powinny być i z ja-
kimi się kojarzą?

Kłócąca się rodzina z na-
przeciwka… awantura o 
to, czy choinka ma być w 
pokoju czy w przedpoko-
ju… czy pierogi mają być 
przez czy po barszczu… 
mamusie drące się na dzie-
ci, że mają być ‘grzeczne” 
bo inaczej Mikołaj je ska-
tuje… terroryzowanie dzie-
ci Mikołajem sadystą… no 
i wszechobecna wściekłość 
w supermarketach odcina-
jących kupony od instynk-
townego działania społe-
czeństwa. Święta powin-
ny być ‘świadome’, być 
może mógłby być to jedyny 
świadomy okres w roku… 
a okazuje się, że coraz bar-
dziej z roku na rok zamie-
niają się w owczy i bez-
myślny pęd uzasadniony 
jedynie słowami „są świę-
ta i tak trzeba”. Za takie coś 
dziękuję z góry.

A jak pan stara się 
spędzać Święta żeby 
były udane?

W Święta staram się odizo-
lować od tłumu. Dlatego 
wolę czasem zamknąć się 
na cztery spusty i nie pa-
trzeć na to masowe zjawi-
sko. Wolę nie widzieć chy-
ba, co ludziska ze Święta-
mi wyprawiają. Dla mnie 
Święta to spokój i wyci-
szenie. Czas na dobrą kola-
cję, na którą nie zawsze jest 
czasu w roku. Czas na obej-
rzenie zaległych fi lmów 
i przeczytanie zaległych 
książek. Czas na poleniu-
chowanie. Na bycie zgod-
nym z samym sobą. Święta 
spędzałem zawsze tak jak 
chciałem a nie tak „jak trze-
ba”. Miałem w nosie świą-
teczne porządki. Porządek 
trzeba utrzymywać cały 
czas… a jeśli komuś miało-
by to przeszkadzać, że nie 
macham szmatą po oknach 
aby inni widzieli, to znaczy, 
że nie ma dla niego miejsca 

Dialektyka 
brzucha

Z AKTOREM KOMEDIOWYM, JEDNYM Z NAJLEPSZYCH 
BRZUCHOMÓWCÓW ŚWIATA - WOJCIECHEM GLANCEM 

ROZMAWIA JAROSŁAW WOLIŃSKI.

w moim domu. Mam także 
w nosie świąteczne zaku-
py i tłoczenie się w kolej-
kach bo ‘tak trzeba’. Może 
i trzeba ale można to zrobić 
kiedy indziej.. na przykład 
wcześniej. Nigdy nie sze-
dłem za „wszystkimi”. Dla 
mnie Święta wykluczają 
instynkty stadne. Te praw-
dziwe Święta. Nie komer-
cyjne.
Mam też w nosie czy do-
stanę prezent czy go dam. 
Prezenty daje się z serca a 
nie „bo są święta”.

Z kim i jak pan spędza 
Święta ?

Święta spędzałem co roku 
z inną narzeczoną lub w in-
nym zakątku świata. W Ka-
nadzie, Niemczech, Anglii. 
Gdy pomyślę to jednak wi-
dzę ostatki tych prawdzi-
wych Świąt u nas. Na za-
chodzie to jest już 100% 
komercja. Zaczyna się już 
chyba we wrześniu. Pro-
mowanie świąt czyli pro-
duktu. A fe. Nie podoba mi 
się to. Ale jestem w stanie 
zrozumieć biznesmenów. 

Ludzie kupią „bo tak trze-
ba”. Straszne i nieprawdzi-
we… odczłowieczone.
U nas jeszcze jakoś to wy-
gląda.
W tym roku spędzę Świę-
ta bardziej rodzinnie. Moja 
dziewczyna jest całkowicie 
normalna w tej dziedzinie. 
Nie szaleje. Robi świetne 
pierogi… no i szmyrgnie-
my gdzieś w Bieszczady. 
Tam jest ciszej i spokojniej. 
Zaszyjemy się i spędzimy 
ten czas w sposób zgod-
ny z naszym wnętrzem… a 
nie dlatego, „że tak trzeba”. 

Szkoda, że prawdziwa idea 
Świąt zanika. Coraz  gorzej 
wychodzi nam utrzymanie 
prawdziwej ich atmosfery. 
Mnie się jeszcze to udaje… 
ale obawiam się, że jak kie-
dyś będę miał dzieci… to 
będę zmuszony presją spo-
łeczną i komercyjną do ku-
powania konkretnych „Play 
Station” promowanych w 
TV specjalnie na Święta. I 
trudno będzie dziecku wy-
tłumaczyć… że Święta to 
wybór wewnętrzny a nie 
święto sprzedawców.

„Dla mnie 
Święta 

wykluczają 
instynkty 
stadne. Te 
prawdziwe 
Święta. Nie 
komercyjne.” 

Kr
ot

os
 n

a 
św

ię
ta
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 KULTURA

Stefan Iżyłowski jest ab-
solwentem warszawskiej 
PWST (1959). Tuż przed 
dyplomem zadebiutował, 
w prowadzonym przez 
Zygmunta Hübnera Teatrze 
Wybrzeże rolą Krawca w 
„Poskromieniu złośnicy” 
Szekspira. Inne ważniejsze 
role z tego okresu to m.in.: 
Fortynbras w „Hamlecie” 
Szekspira, Willi w „Zaba-
wie jak nigdy” Saroyana, 
Bogusław w „Kuglarzach” 
Skowrońskiego, Wojtek w 
„Weselu” Wyspiańskiego. 
Na siedem sezonów opu-
ścił Wybrzeże, by w Bał-
tyckim Teatrze Dramatycz-
nym, na  scenach Koszalina 
i Słupska grać m.in.: Artu-
ra w „Tangu” Mrożka, Ar-
nolfa w „Szkole żon” Mo-
liera, Zygmunta Augusta 
w „Barbarze Radziwiłłów-
nie” Felińskiego, Fircyka 
w „Fircyku w zalotach” 
Zabłockiego. Kolejne do-
świadczenia aktorskie zdo-
bywał przez trzy sezony w 
krakowskim Teatrze Roz-
maitości. Ważniejsze role z 
tego okresu to Cyd w „Cy-
dzie” Corneille`a, Juryś w 
„Niemcach” Kruczkow-
skiego, Nepcio w „Krew-
niakach” Bałuckiego. We 

wrześniu 1970 roku, w 
ówczesnym Teatrze Zie-
mi Gdańskiej (dziś Teatr 
Miejski im. Witolda Gom-
browicza w Gdyni) zagrał 
Horacego w „Szkole żon” 
Moliera. Od tego czasu 
stworzył na gdyńskiej sce-
nie ponad sto kreacji. Grał 
m.in.: Don Manuela w 
„Niewidzialnej kochance” 
Calderona, Fiodora Kuły-
gina w „Trzech siostrach” 
Czechowa, Dona w sztuce 
„Motyle są wolne” Gershe-
`go, Edypa w „Królu Edy-
pie” Sofoklesa, Torwalda 
Helmera w „Domu lalki” 

Ibsena, Mistrza Piotra Pa-
thelina, Cyngę w „Bezi-
miennym dziele” Witka-
cego, Antenora w „Od-
prawie posłów greckich” 
Kochanowskiego, Osła w 
„Brytanie Brysiu” Fredry, 
Spodka w „Śnie nocy let-

Ludzie  Gdyńskiego TeatruStefan Iżyłowski
STEFAN IŻYŁOWSKI, AKTOR 

ZWIĄZANY Z TEATREM MIEJSKIM 
IM. WITOLDA GOMBROWICZA 

W GDYNI. CHOĆ NIE JEST JUŻ 
„ETATOWYM” AKTOREM TEATRU, 

GRA CAŁY CZAS. OBECNIE 
PRZYGOTOWUJE SIĘ DO ROLI 

KAPITANA W PRZEDSTAWIENIU 
„WOYZECK” GEORGA BÜCHNERA. 

PREMIERA PLANOWANA JEST NA 
7 MARCA 2009.

niej” Szekspira, Antonie-
go Kosseckiego w „Po-
piele i diamencie” An-
drzejewskiego, Majora 
w „Damach i huzarach” 
Fredry, Stalina w „Kursie 
mistrzowskim” Pownal-
la, Heroda w „Pastorałce” 
Schillera, Izydora Fried-
mana w „Księdze bałwo-
chwalczej”, Pana Jourdain 
w „Mieszczaninie szlach-
cicem” Moliera, Rejenta 
w „Zemście” Fredry, Pim-
kę w „Ferdydurke” Gom-
browicza, Teobalda Rio 
Bambę w „Sonacie Belze-
buba” Witkacego, Oronta 
w „Mizantropie” Moliera, 
Pustelnika w „Balladynie” 
Słowackiego, Doktora Ca-
stela w „Dżumie” Camu-

sa, Kreona w „Antygonie” 
Sofoklesa, Króla Ignace-
go w „Iwonie, księżniczce 
Burgunda” Gombrowicza. 
„Stefan Iżyłowski, jako 
Król Ignacy, starannie uni-
ka głupich gierek; Gom-
browiczowskie żarty pusz-
cza mimochodem, same-
mu pozostając całkowicie 
serio. I oto walka spsiałego 
dworaka o odzyskanie,  za-
kłóconej przez jakąś Cim-
cirymci, elementarnej rów-
nowagi psychicznej, walka 
rysująca się na twarzy spo-
ważniałego nagle komika, 
zyskuje niesamowitą moc 
perswazyjną. Tak wygląda-
ją prawdziwe zwycięstwa” 
– pisał w „Polityce” Jacek 
Sieradzki po obejrzeniu 

spektaklu. Inne ważne role, 
zagrane  w Teatrze Miej-
skim to m.in.: Prospero w 
„Burzy” Szekspira,  Piotr 
Sorin w „Mewie” Czecho-
wa”, Gonzalo w „Trans-
Atlantyku” Gombrowi-
cza, Alfred Ill w „Wizycie 

starszej pani” Dürrenmat-
ta. Role telewizyjne: Ta-

deusz Wenda w „Narodzi-
nach miasta” - Teatr Te-
lewizji 1980, Radca Per-
kowski w „Ostatnich tygo-
dniach” – Teatr Telewizji 
1981, Ursus w „Człowie-
ku śmiechu” – Teatr Tele-
wizji 1987. Jest laureatem 
nagród jury i publiczności 
podczas XIII OPZTMF w 
Szczecinie za rolę w mo-
nodramie „Konarmia” wg 
Izaaka Babla (1978), dwu-
krotnie otrzymał Nagro-
dę Artystyczną Prezydenta 
Miasta Gdyni (1998, 2000) 
oraz Nagrodę Prezyden-
ta Gdyni za role Gonzala i 
Alfreda Illa (2005).

Jarosław Woliński
                                                     

„Gombrowi-
czowskie 

żarty puszcza 
mimochodem, 
samemu pozo-
stając całkowi-
cie serio.” 

„Dwukrotnie 
otrzymał 

Nagrodę Arty-
styczną Prezy-
denta Miasta 
Gdyni.” 
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Nie wszyscy wiedzą, że 
choinka jest najnowszym 
elementem tych Świąt. 
Wyparła szybko, stawiany 
w izbie podczas Wigilii - 
snop zboża - symbol obfi to-
ści. Strojne w wielobarwne 
ozdoby, świerkowe drzew-
ko, dotarło do nas w XIX 
w. z Niemiec. Zawieszano 
na nim ozdoby z papieru, 
słomy (w tym wielobarwne 
łańcuchy), orzechy, czerwo-
ne małe jabłuszka, pierniki, 
cukierki. Zapalano małe, 
kolorowe świeczki moco-
wane na blaszanych klip-
sach na końcach gałązek, 
tworząc w domu niepowta-
rzalny klimat. Po drogach i 
ulicach wędrowały od Wi-
gilii do Trzech Króli róż-
norodne grupy kolędników 
- zwanych na Kaszubach 
„gwiazdką”, „gwiżdżami”. 
Nieraz cały pochód liczył 
kilkunastu młodzieńców 
przebranych za przyno-
szące szczęście zwierzęta: 
kozę, barana, byka, bociana 

- prowadzone przez prze-
wodnika - Cygana, w to-
warzystwie Dziada, Baby, 
Panny Młodej, Kominia-

rza, Żyda, Diabła, Śmierci, 
Małpy, i innych, egzotycz-
nych postaci. Obchodzono 
też domy z Gwiazdą (Trzej 
Królowie) i szopką. Scen-
ki teatralne odgrywano w 
każdym domostwie życząc 
mieszkańcom szczęścia i 
radości w nadchodzącym 
roku i podczas Świąt. Za-
płatą były pieniądze, sło-
dycze, alkohol. Barwne re-
kwizyty i przebrania ko-
lędników używane są jesz-

cze w kilku kaszubskich 
wsiach, najstarsze zacho-
wano w muzeach. Świad-
czą o bogactwie duchowym 
dawnych mieszkańców Po-
morza. Zwyczaj organi-
zowania jasełek wywodzi 
się ze średniowiecznych 
przedstawień kościelnych. 
Zbyt żywe i bezpośrednie 
przedstawienie wydarzeń 
z Betlejem szybko zastą-
piła symboliczna szopka. 
Na Kaszubach kultywowa-
ny jest gdzieniegdzie zwy-
czaj chodzenia z szopką od 
pierwszego dnia adwen-
tu. Obecny wygląd szop-
ki odbiega od pierwowzo-
rów. Najstarsze z nich mia-
ły wygląd prostej stajenki 
(noszonej przez szopkarza 
na szelkach), ruchome ku-
kiełki wykonane z papieru, 
tkanin - poruszane od dołu. 
Współczesne szopki noszo-
ne przez dzieci to małe, pa-
pierowe domki kupowa-
ne w sklepach. Czasem są 
pomysłowo podświetla-

ne. Tradycyjnie też, duże, 
nierzadko ruchome szop-
ki, stawia się w kościołach, 
mniejsze, pod choinką w 
domach. Wielu twórców 
ludowych wyrabia arty-
styczne w formie różnorod-
ne szopki - z rzeźbionymi i 
malowanymi postaciami - 
bohaterami zdarzeń w Be-
tlejem. Na Kaszubach naj-
bliższy dawnej tradycji jest 
Józef Chełmowski, któ-
ry wyposaża swoje szopki 
w grające pozytywki. Jeśli 
chodzi o tradycje kulinarne 
to i tu Kaszubi mają wielkie 
tradycje. W większości ka-
szubskich wsi prace gospo-
darskie w Adwencie ogra-
niczano do niezbędnych 
czynności. Zaczynał się 
bowiem święty czas, któ-
ry miał trwać do Nowego 
Roku. W Wigilię od rana aż 
do zmroku sprzątano cala 
zagrodę, ubierano choinkę 
i szykowano wigilijny stół. 
Kiedyś kaszubska świą-
teczna kolacja była skrom-

na, najczęściej podawano 
zupę owocową z kluskami, 
smażone śledzie z ziemnia-
kami oraz kawę zbożową, 
herbatę lub miętę. Zwyczaj 
łamania się opłatkiem był 
tu prawie nieznany, czynio-
no to jedynie na dworach 
szlacheckich i w domach 
bogatych gospodarzy. Tam 
też  Wigilia była bogatsza. 

Poza zupą owocową sta-
wiano tez zupę rybną, ryż z 
jagodami, grzyby smażone, 
ciasto drożdżowe lub pier-

nik. Główną atrakcją był 
jednak tzw. Bunter Teller 
- czyli kolorowy, duży ta-
lerz słodyczy, który dosta-
wali wszyscy: gospodarze, 
ich dzieci i służba. Po wie-
czerzy śpiewano kolędy i 
czekano na Gwiazdkę. Po-
tem  ubrany w kożuch od-
wrócony na lewą stronę, 
przepasany słomą, w bara-
niej czapce, w masce, je-
den z biesiadników chodził 
z Gwiazdą i z dzwonkiem 
od domu do domu i obdaro-
wywał dzieci cukierkami, 
rozdawał prezenty, a cza-
sami karcił. Grupę kolęd-
ników uzupełniali wesoły 
diabeł Purtk, Śmierć, Baba, 
Cygan lub Żyd, Muzykant i 
inni. Po tej wizycie gospo-
darz udawał się do sadu i 
obory. Uderzał w drzewka 
siekiera, żeby budziły się i 
dobrze obrodziły, zwierzę-
ta natomiast kropił wodą 
święconą. Dopiero wtedy 
mógł iść  na pasterkę. 

Jarosław Woliński

Boże Narodzenie na Kaszubach
W tradycyjnym kalendarzu dorocznych Świąt, Boże Narodzenie zwane na Kaszubach – po staropolsku „Godami”, zajmuje najważniejsze miejsce. Róż-
nie obchodzono ten szczególny czas w przeszłości, ale zawsze związany był z radością, barwnymi pochodami, zabawami, wróżbami i życzeniami. Dziś 
kojarzy się nam również z szopką i choinką.

„Kiedyś 
kaszub-

ska świątecz-
na kolacja była 
skromna, naj-
częściej poda-
wano zupę owo-
cową z kluska-
mi.” 

„Po dro-
gach i uli-

cach wędro-
wały od Wigilii 
do Trzech Króli 
różnorodne gru-
py kolędników” 
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GWIAZDKOWY PREZENT

Choć ofi cjalnie hala jest 
otwarta od wczoraj, pierw-
szy mecz – jak dowiedział 
się Express - zostanie ro-
zegrany najprawdopodob-
niej już w lutym. I tu dobra 
wiadomość dla kibiców za-
wodniczek LOTOS-u PKO 
BP Gdynia, gdyż to wła-
śnie ich drużyna dostarczy 
pierwszych sportowych 
emocji w Hali Gdynia. 
W hali trenować będzie i 
rozgrywać mecze również 
drużyna Ekstraklasy piłki 

ręcznej kobiet KS Łączpol 
i Gdynia, która dotychczas 
korzystała z gościny Hali 
Sportowo – Widowiskowej 
w Rumi.
Budowa hali rozpoczęła 
się w 2004 roku, jednak po 
kilkunastu miesiącach pra-
ce wstrzymano z powodu 
błędu w obliczeniach kon-
strukcyjnych. Miasto zle-
ciło innej fi rmie ponowne 
wykonanie obliczeń innej 
fi rmie architektonicznej i 
po ich wykonaniu i wnie-

sieniu zmian w konstrukcji 
i technologii wykonania 
budowa ruszyła dalej. Nie-
stety przesunęło to plano-
wane na początek drugiej 
połowy br. oddanie hali
Z zewnątrz obiekt ma 
kształt skorupy żółwia, pod 
kopułą centralne miejsce 
zajmuje parkiet o wymia-
rach 32 na 48 m, a z czterech 
stron otaczają go trybuny 
dla blisko 4,5 tys. widzów. 
Pod nimi miejsce znalazły 
m. in. szatnie dla zawodni-

ków, siłownia, sauna, po-
mieszczenia dla trenerów, 
sędziów, sale konferencyj-
ne – mała i duża, gabinety 
lekarskie gastronomia, ale 
również garderoby dla ar-
tystów. Na zewnątrz jest  
parking dla 250 samocho-
dów osobowych oraz kilku 
autokarów. Generalnym 
wykonawcą Hali Sportowo 
Widowiskowej Gdynia jest 
konsorcjum fi rm Polimex 
Mostostal S.A. oraz Mega 
S.A.                     (ANGO)

Kiedy wysyłaliśmy nasz numer do druku w Hali Sportowo – Widowiskowej, trwały ostatnie 
prace wykończeniowe. W dniu otwarcia obiektu nasza gazeta będzie już wydrukowana, dla-
tego postanowiliśmy odwiedzić plac budowy kilka dni wcześniej i w dzisiejszym numerze 
prezentujemy relację z wizyty w... gwiazdkowym prezencie Gdyni dla jego mieszkańców. 
Szczególnie wspaniały to prezent dla sportowców i sympatyków sportu.

Jeden z wielkich telebimów, które zostały zamontowane na hali.

Na widowni będzie mogło zasiąść blisko 4,5 tys. osób.

Duża sala konferencyjna.

Do dyspozycji sportowców jest także sauna.

Prace wykończeniowe w holu.

Montaż automatycznych bramek.

Na głównym holu.

Jedna z szatni dla zawodników.
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TWOJE OGŁOSZENIA DROBNE:

- POSZUKUJĘ MIESZKANIA  do wy-
najęcia, pilnie 1 pok. kouch., łazienka 
osobno, Bolszewo i okolice (lub za opie-
kę) tel. 507 607 280
- SPRZEDAM MIESZKANIE WŁA-
SNOŚCIOWE Wzgórze Św. Maksymi-
liana - 4 pokoje 78 m2 2 kuchnie, pierwsze 
piętro, blok 3 piętrowy, piece, cena 430 
tys. tel. 519 738 635
- REDA, ŁADNE MIESZKANIE 1 po-
kój, osobno kuchnia, łazienka, umeblowa-
ne 33m2  160 tys., cenę można negocjować 
tel. 0603 925 896, drugie piętro
- MAŁŻEŃSTWO Z DZIECKIEM 
wynajmie kawalerkę w Wejherowie lub 
okolicy nr tel 514-340-152
- SZUKAM WSPÓŁLOKATORA do 
mieszkania, 2 pokoje w Wejherowie tel. 
608 025 391
- ODNAJMĘ 1 pokój w Wejherowie tel. 
608 025 391
- M4 I/IV, 60 m2 trzypokojowe, wygodne, 
przytulne, ciepłe bdb. lokalizacja (Rumia) 
tel. 510 605 177
- SZUKAM MIESZKANIA do wyna-
jęcia, 2 pokoje, w Wejherowie, tel. 721 
221 486
- WYNAJMĘ nowy lokal użytkowy w 
Kębłowie koło Wejherowa. Przylegający 
bezpośrednio do głównej trasy Szczecin-
Gdańsk. Powierzchnia na parterze 200 m/
kw , pietro 100m/kw. Na parterze hala 
o łacznej powierzchni 140 m/kw plus 
pomieszczenie typu biuro/sklep 42m/
kw plus pomieszczenia socjalne. Piętro 
pomieszczenia biurowo-mieszkalne. 
Działka ogrodzona , utwardzona o łacznej 
powierzchni 800m/kw. tel 698 093 344
- LUZINO. Działka  3250 m2 na granicy 
Luzina i Robakowa, 120m od asfaltowej 
drogi powiatowej, aktualne warunki zabu-
dowy. Możliwość od razu budowana domu 
mieszkalnego i gospodarczego. cena 152 
000 pln tel 698 093 344 
- SPRZEDAM MIESZKANIE 60 m2 

, 3 pokoje, I p. w dobrym stanie, ciepłe, 
wygodne, Rumia 500 399 957
SPRZEDAM KAWALERKĘ - 28,5 
m2  w Wejherowie, ul. Sikorskiego, do 
zamieszkania, 135 tys. tel. 058 672 31 75, 
kom. 888 994 253
- SPRZEDAM MIESZKANIE - 46,5 m2  

trzecie piętro, os. Kaszubskie, Wejherowo, 
tel. 058 736 17 03
- SPRZEDAM mieszkanie trzy pokojowe, 
60m2 w Rumi, tel. 058 679 36 56, kom 
510 605 177
- SPRZEDAM MIESZKANIE – 
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 61 m2 
spółdzielcze własnościowe na Karwinach 
tel. 058 624 51 41
- SPRZEDAM MIESZKANIE w 
Wejherowie 42m, cena 182 tys. zł, tel. 888 
797 223, ul. 1000 lecia, po generalnym 
remoncie

- WALDEK lat 47 wzr. 176, 85 kg, szuka 
partnerki na złe i dobre z Wejherowa i 
okolic Redy, bez nałogów, tel. 695 302 
912
- WOLNA pozna Pana około 60-tki 

wolnego bez nałogów chętnie zmotoryzo-
wanego telefon 691-190-139
- WDOWA 55 lat. Kulturalna zadbana 
pozna Pana kulturalnego, zadbanego, 
zmotoryzowanego, serdecznego, ciepłego 
mężczyzny. tel. 696 175 202
- WOLNA, niezależna, Szwecja, pozna 
Pana około 60-tki, chętnie zmotoryzowa-
nego, wolnego. tel. 660 886 808
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna 
dziewczynę w podobnym wieku może być 
starsza trochę. tel 517-927-585
- KAWALER lat 38, skromny, bez nało-
gów, szuka pani do wspólnego zamieszka-
nia, a może i coś więcej.
 tel. 514 780 981
- KAWALER lat 31 pozna miłą Panią z 
Redy i okolic. Tel.691294898 odpowia-
dam na sms.
- PANNA lat 42 wierząca i praktykują-
ca, lubiąca spokojny tryb życia, ceniąca 
szczerość i uczciwość. Szukam pana w 
wieku 40-45 lat wierzącego i praktykują-
cego, bez nałogów kawaler bez zobowią-
zań. Panom ZK dziękuję, tel. 661 671 493
- LAT 58, szczupły po rozwodzie, miesz-
kaniowo niezależny, z nad morza, pozna 
panią najchętniej spokojną wdowę lub 
rozwódkę do lat 55, tel 607 775 464
- WOLNY 39 lat z Wejherowa pozna 
samotną wolną, nr 788565792
- WOLNY 52 lata, 172/74 kg, pozna miłą 
sympatyczną panią, 517 329 930
- WOLNY, 39 lat, samotny, z Gdyni, 
pozna panią do lat 50, która nie chce 
samotnie spędzać tegorocznych świąt. 
Trójmiasto i okolice, tel. 0696 206 888
- SAMOTNY, 48/188/95, kochający przy-
rodę, wędrówki po lesie, tel. 691 374 935

- SPRZEDAM samochód mazda 323 1,7 
D sedam 91r. Cena 1,200 zł (do uzgodnie-
nia) tel. 887-927-826
- SPRZEDAM POLONEZ TRACK 
1200 zł, 1,6; 2 drzwi na 5 osób bezn/gaz, 
silnik dobry tel. 0602 624 791
- SPRZEDAM części do Fiata 126p - 
nowe, lampa H4 teleskopy, felgi stalowe 
13 i wiele innych 30%
- SPRZEDAM samochód Renault Mega-
ne Coupe
1,6 benzyna, 1998r. wspomaganie kie-
rownicy, el.szyby, klimatyzacja, skórzane 
fotele, alufelgi, centralny zamek, ABS, 
radio, kolor czarna perła, 2 opony zimowe, 
Cena 9 500zł do negocjacji, Wejherowo, 
Tel. 697 865 010
- SPRZEDAM GARAŻ tel. 601 877 240
- SPRZEDAM - Vectra 2.0 beznzyna, 
1994 r., przebieg 185 tys, garażowany, 
szyberdach, AA, ABS, CZ,O.Z, R.CD, AF, 
stan dobry, cena 6000, tel. 693 826 410

-  FIZYKA, CHEMIA; pomogę ucznio-
wi, Wejherowo, tel. 058 677 01 50
- BEHAPOWIEC - podejmie prace z 
uprawnieniami szkolen bhp i p.poz. nr te-
lefonu +48510676511 lub 0 58 302-39-69
- UCZENNICA NIEMIECKIEGO 
GIMNAZJUM - udziela korepetycji z 
j.niemeickiego dla dzieci szkół podstawo-
wych.Tel:518557198

-  ZATRUDNIĘ POMOCNIKA do 
gospodarstwa rolnego, wymagane prawo 
jazdy kategorii T, możliwość zamieszka-
nia, tel. 606 357 857
- PAN 54 letni, podejmie pracę w 
godzinach popołudniowych, weekendy 
z możliwością zakwaterowania. tel. 660 
426 563
- EMERYTKA po 60-tce, szuka pracy tel. 
058 551 50 05
- EKONOMISTKA 28 lat, szuka pracy, 
doświadczenie jako kasjerka tel. 513 445 
225
- EMERYTKA - lat 55, pracowita, 
poszukuje pracy, Rumia Janowo, tel. 058 
671 75 52
- SZUKAM PRACY - sprzątanie małego 
biura lub opieka nad dzieckiem po godz. 
15 w okol. Chyloni. Tel.505534830.
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, miła, 
uczciwa, pracowita, podejmie pracę na pół 
etatu w obsłudze lub administracji, naj-
chętniej w budżetówce, tel. 692 82 30 30
- POTRZEBNE PANIE do opieki w 
Niemczech, 1200 euro+zwrot kosztów 
podróży, legalnie, tel. 058 572 33 82
- ANGIELSKI - Rumia 671-81-31, 
604393732

- SPRZEDAM, deski calowe 6,5 m3 cena 
500 zł za m3 , tel. 885 916 686
- SPRZEDAM, 4 kg płynu aluminiowego 
(srebrzanki) 058 718 87 24
- SPRZEDAM ROWEREK dla chłopca 
3-5 lat-nowy na gwarancji.Kółka boczne 
stan  bdb.160zł.tel (o58)6710322 lub 
695636493 oraz rowerek dla dziecka 1-2 
latka  stan dobry cena 40zł  bardzo ładny 
- OWCZARKI NIEMIECKIE- czarne 
podpalane, mocnej budowy, po rodowodo-
wych rodzicach. Szczeniaki ur. 9.07.2008r. 
do odbioru na koniec sierpnia, po szcze-
pieniu i dwukrotnym odrobaczeniu. 
- SPRZEDAM MATERAC do masażu, 
nowy, skóropodobny, składany na 3 czę-
ści, 3 programy - 400 zł, tel. 506-392-588
- PIEKARNIK 2 grzałki do pieczenia 
ciast, stan db. 95 zł tel 507 607 280
- SPRZEDAM KUCHEMKĘ 3 palniki, 
stan db, 75 zł i drukarkę nową do kompu-
tera 220 zł. tel. 507 607 280
- SPRZEDAM SUKNIĘ ślubną stan b.db 
wzrost 164-170 cena 600 zł do negocjacji 
tel.517 159 871
- SPRZEDAM PODUSZKĘ DO MASA-
ŻU uniwersalną, kręgosłup, stopy, uda 370 
zł gwarancja tel. 0697 219 236
- ZNACZKI POLSKIE CZYSTE, lata 
1968-1976 KPL 300.00 oraz bloczki 
czyste różne tel. 058 620 96 16
- SPRZEDAM używane w dobrym stanie 
małe rożno elektryczne, pojemność jeden 
kurczak. tel. 782 537 320
- SPRZEDAM WÓZEK głęboko-space-
rowy Chicco Enjoy z fotelikiem samocho-
dowym,mało używany,kolor pomarańczo-
wo-szary.Cena 800 zł.tel.502 411 099.
- SPRZEDAM zdemontowany zlew 
dwukomorowy -stan dobry mało używany 
cena 70zł. tel (o58)671 03 22
- SPRZEDAM  wózek spacerowy, stan 
bdb. bordowo beżowy + łóżeczko z mate-
racem, tanio tel. 572 62 17
- SPRZEDAM suknię ślubną na 170, stan 

dobry cena 350 zł, tel. 517 159 871
- SPRZEDAM suknię ślubną na szczupłą 
osobę, tel. 513 399 454
- SPRZEDAM WÓZEK, spacerówka 
nowa, składana, granat, tel. 696 417 080
- KOŁDRA-PLED,Wym.160x200 - 
Materac rehabilitacyjny z wełny 200x90 
Grubość 5cm - Poduszka wełniana 70x40 
Całość dwukolorowe - jedna strona 100% 
lamy w kolorze brązowym - druga strona 
100% wełny australijskiej kolor 
kremowy. Komplet jest NOWY !!! 
Zapakowanie oryginalne. Cena 1500zł do 
negocjacji Tel.668 171 418
- NOWY WÓZEK DZIEC. mały feler na 
materiale tel. 0869 8093415
- SPRZEDAM UBRANKA dla dziewcz. 
różne, buciki db i bdb 1-4 lat, tanio, wa-
nienka plastik 16 zł te. 507 607 280
- SPRZEDAM FRYTKOWNICĘ nową 
80 zł i ekspres do kawy nowy tel. 507 
607 280
- SPRZEDAM WÓZEK spacerowy 
stan bdb bordowo beżowy + łóżeczko z 
materacem, tanio. tel. 572 62 17
-FOTELE WIKLINOWE NOWE- 
SZT.3 i żyrandol drewniany z 4 okr. 
kloszami - białe kule + kinkiet - kpl. tanio. 
tel.665 264 111
- SPRZEDAM BIURKO pod komputer, 
kolor jasny, półka na klawiaturę i boczna 
tel. 660 708 062
- SPRZEDAM dwie kurtki motocyklowe, 
czarną 100 zł i granatową 130 zł oraz 
spodnie te. 511 485 822
- ODDAM GRUZ - tel. 889 859 485
- LODÓWKĘ ZANUSSI sprzedam 150 
zł, 504 441 527
- SPRZEDAM tel SE k530 gwatancja 1,5 
roku bez simloka za 400zl lub zamienie na 
nokia 6288 kontakt na nr 889284052
- SPRZEDAM rożno elektryczne stan 
bardzo dobry, 783-537-320, cena 50,00 
zł2- Sprzedam dwa aparaty telefoniczne-
stacjonarne. Obydwa wybieranie na 
tzw przyciski. Jeden czerwony przyciski 
na słuchawce, cena 20,00 zł.  Drugi biały 
typ DERBY 300,cena 30,00 zł
- BULDOG FRANCUSKI - suczki 
zaszczepione, odrobaczone, maść czarna-
pręgowana, cena 800 zł, tel. 0515 122 203, 
Luzino
- SPRZEDAM FAKS Panasonic w 
bardzo dobrym stanie, 150 zł, tel. kom. 
694 681 118
- SPRZEDAM łóżeczko dla dziecka , 2 
poziomowe 60*120 z materacem białe, 
huśtawkę pokojową dla dziecka fi rmy 
tacko, 2 foteliki samochodowe 0-9kg oraz 
9-18 kg . Nie zniszczone. Cena do uzgod-
nienia. Tel.508-553-893
- KOMBINEZON DLA DZIECKA na 
62 cm wzrostu, na polarze, mało noszony, 
cena 55 zł, czapeczka i szalik gratis, Luzi-
no tel. 512 918 442
- CHUSTA DO NOSZENIA DZIECKA, 
fi rmy „BEBELULU” nowa, oryginalnie 
zapakowana, instrukcja, w kolorze melanż 
z różowymi dodatkami, cena do uzgod-
nienia, Luzino tel. 058 678 04 17 lub 512 
918 442
- SPRZEDAM TELEFON Sony Ericson 
W8802, cena 480 zł, tel. 0501 276 279
- SZAFKI KUCHENNE sprzedam 200 
zł, tel. 058 620 81 23
- SPRZEDAM ALUMINIOWE, składa-

ne schody na poddasze tel; 604672760 
- SPRZEDAM duży fotel kremowy, 
nowy, 120 zł, tel. 058 622 01 54

NIERUCHOMOŚCI

PRACA

MOTORYZACJA

TOWARZYSKIE

INNE

- PRZYJMĘ meble kuchenne 

tel. 601 216 418

Sprzedam bliźniaka 

w Kąpinie 
tel. 601 225 294

PROMOCJA

ogłoszenie tylko 50 zł 

 za cztery edycje

w Twojej ra
m

ce

Matematyka 
- nauczyciel, przygotowanie 

do egzaminów gimnazjalnych.
System indywidualny, centrum 
Gdyni, cena 25 zł - 45 min.

tel. (058) 620 60 39
kom 0 608 34 29 49

KREDYTY 
GOTÓWKOWE
Pomorski Dom Finansowy

0513 087 255
058 677 60 67

CZYSZCZENIE
WYKŁADZIN, DYWANÓW, TAPICERERK

meblowych i samochodowych
odkurzaczem piorącym

„KARCHER”
TEL. 728 339 187; 604 916 290

NAJTAŃSZE
POŻYCZKI GOTÓWKOWE

NA ŚWIĘTA
Niskie raty, okres kredytowania 
do 72 miesięcy, gratis karty płat-

nicze, tel. 692 205 060

SPRZEDAM MIESZKANIE
w Wejherowie, 

pow. 61 m2, 3 pokoje, oddzielna toaleta 
i łazienka, 4 piętro, os. Chopina, 

po remoncie,
 tel. 506 381 612, cena do negocjacji

Atrakcyjne kredyty 
gotówkowe, karty kredytowe 

BZ WBK decyzja 24h, 
przyjazna procedura

0 607-104-159
Kompleksowa obsługa 

kameralnych imprez integracyjnych, 
wesela: fanatic59@webpark.pl
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Z nadziejami na dobrą grę 
i triumf swoich ulubienic 
przyjechała też ponad 80 
osobowa grupa kibiców 
Lotosu PKO BP Gdynia. 
Wśród nich żeńska repre-
zentacja Gimnazjum nr 9 z 
Bydgoszczy, które okazało 
się najlepsze w fi nale ak-
cji społeczno – sportowej 
“Graj z Lotosem – Lotos 
szkołom”. Doping gdyń-
skich fanów był jak zwy-
kle fantastyczny, a koszy-
karki z Gdyni czuły się jak 
we własnej hali. Pierwsza 
kwarta była bardzo wyrów-
nana. Obie drużyny gra-
ły na dobrej skuteczności. 
Wicemistrzynie Polski nie 
mogły sobie jednak pora-
dzić z Sonią Kiretą. Blond-
włosa środkowa była nie do 
zatrzymania pod koszem. 
Praktycznie każde dogra-
nie piłki do niej kończyło 
się punktami albo faulem. 
Z drugiej strony skutecznie 
jednak rewanżowała się jej 
Ivana Matovic. W efekcie 
po pierwszej kwarcie był 
remis 16:16. Drugą kwartę 
podopieczne Jacka Winnic-

kiego zaczęły mecz bardzo 
nerwowo. W 14 minucie, 
po rzucie Kateriny Elhoto-
wej zespół ze stolicy Czech 
prowadził  23:16. Gdynian-
ki otrząsnęły się z przewa-
gi rywalek po sześciu mi-
nutach gry. Ostatecznie po 
drugiej kwarcie na tablicy 
wyników był remis 33:33. 
Trzecią kwartę gdyńskie 
zawodniczki rozpoczęły 
jeszcze gorzej niż drugą. 
Podopieczne Lubora Blaż-
ka zdobyły 11 punktów pod 
rząd, nie tracąc żadnego.  
W 26 minucie, po punk-
tach Whalen było 52:37 
dla USK Praga. W czwartej 
kwarcie Gdynianki ustrze-
gły się długich przestojów 
i po akcjach Matovic (2+1) 
oraz pięciu punktach z rzę-
du Alany Beard przegrywa-
ły tylko 56:61. Ostatecz-
nie Lotos PKO BP Gdy-
nia przegrał z ZVVZ USK 
Praga 64:69 i teraz może 
spokojnie przygotowywać 
się do meczu z Fenerbace 
Stambuł. 
-  Zagraliśmy dobry mecz 
przez pierwsze 19 minut. Z 

Porażki podziałały na ze-
spół mobilizująco i dały 
motywację do jeszcze cięż-
szej pracy na treningach, co 
w niedługim czasie przy-
niosło efekty. Kluczowym 
momentem było wygrane 
spotkanie w Łodzi z dru-
żyną Budowlanych 34:14. 
Był to punkt zwrotny w 

grze Buldogów. Zespól 
odniósł następnie pięć 
zwycięstw z rzędu. Bardzo 
ważnym meczem była wy-
grana z Mistrzem Polski 
Folc AZS-AWF Warszawa, 
co dodało nam skrzydeł i 
wiary we własne umiejęt-
ności. Po rundzie jesien-
nej zajmujemy 1 miejsce 

Panie  Leszku jak pan 
wspomina  święta swo-
jego dzieciństwa?

Święta, jako dziecko, spę-
dzałem na Śląsku, gdzie 
się urodziłem.  Najbardziej 
pamiętam same przygoto-
wania w dniu Wigilii, wie-
działem kiedy wstaje moja 
mama,  a ja zawsze wsta-
wałem tuż po niej. Mama 
zaczynała przygotowywać 
pierwsze potrawy, a ja bar-
dzo lubiłem uczestniczyć 
w tym wszystkim. Te przy-
zwyczajenia zostały mi do 
dziś. To jest najfajniejsza 
rzecz -  te przygotowania 
do świąt. Same święta to już 
był odpoczynek w domu, nie 
było kolędowania po znajo-
mych. Bardzo miło wspo-
minam ubieranie choinki, 
najpierw mieliśmy żywą , a 
potem taką bardzo ulubioną, 
sztuczną. Najpierw ubierali-
śmy bombki, potem lamp-
ki, a na końcu, aby stworzyć 
efekt śniegu, dekorowali-
śmy gałązki watą.

Pamięta pan swoje pre-
zenty z dzieciństwa?

Pamiętam wiele gwiazdek, 
dostawało się różnego ro-
dzaju prezenty - kiedyś do-
stałem wraz z bratem takie 
strzelby indiańskie, bardzo 
duże. W tamtym czasach 
tak naprawdę wcale na te 
prezenty aż tak bardzo się 
nie czekało, czekało się na 
tę wspaniałą kolację i na tą 
wspaniałą magię świąt.

Szczególne święta któ-
re utkwiły panu w pa-
mięci?

Wszystkie były szczególne, 
dlatego że w zasadzie są ta-
kie same i podobne i to oto 
w tym wszystkim chodzi, że 
jest właśnie ten czar. Cały 
rok czeka się na Wigilię i 
na te dwa dni świąt, żeby 
ich magia zawsze była taka 
sama.

A jak wyglądały tego-
roczne przygotowania 
do świąt?

Te przygotowania zaczęły 
się 5 dni przed wigilią, sta-
ram się kumulować swo-

ją energię na ten czas, a 
nie rozpraszać na 2-3 tygo-
dnie. 2-3 dni przed Wigi-
lią jest spowiedź, która sta-
nowi nieodzowny  element 
przeżycia tych świąt w od-
powiedni sposób. Dwa dni 
przed Wigilią zaczynamy 
przygotowywać potrawy.

Panie Leszku, jakie są 
to potrawy? Zapewne 
nasi czytelnicy też cze-
kają na odpowiedź z 
dużą ciekawością. 

Karp smażony, to jest spra-
wa oczywista . Przygoto-
wujemy też kapustę z gro-
chem: kapusta jest smażona, 
do tego gotowany groch i to 
jest z taką zasmażką. Oprócz 
tego robimy makówki - jest 
to potrawa na bazie maku. 
Jest on gotowany j w mle-
ku, następnie krojone są 
bułki na takie cieniutkie pla-
sterki, do tego dodawane są 
rodzynki i migdały, wszyst-
ko to musi być wymiesza-
ne i tworzy się jedna masa. 
Jest to potrawa śląska, którą 
w dzieciństwie jedliśmy pa-
sjami. Kolejną potrawą jest 
moczka. To piernik długo 
suszony, potem jest moczo-
ny w wodzie, dodawane są 
różne kompoty -  agrestowe, 
wiśniowe i wychodzi potem 
z tego taki susz.

Gdzie spędzacie 
Święta?

Mamy taki zwyczaj raz u 
nas w Gdańsku, a raz u ro-
dziców na Śląsku - w tym 
roku na Wybrzeżu. Jeśli je-
dziemy do rodziców, to ku-
pujemy świerk, a u nas ku-
pujemy jodłę.

Leszek Blanik jako 
Święty Mikołaj?

Byłem nim dwa lata z rzę-
du dla mojego synka i mojej 
chrześniaczki. Obydwoje są 
bardzo zachwyceni i mają 
bardzo duże rumieńce.

Panie Leszku czego ży-
czyć panu i pana rodzi-
nie?

Przede wszystkim zdrowia 
a reszta jakoś sama przyj-
dzie.

Gramy 
dalej
Koszykarki Lotosu PKO BP Gdynia przed 
meczem zapowiadały, że do Pragi pojechały 
po zwycięstwo, mimo że do zajęcia trzeciego 
miejsce w grupie wystarczała porażka niższa 
niż 14 punktów. Taką bowiem zaliczkę miały 
gdynianki po pierwszym meczu. 

tego okresu gry można być 
zadowolonym. W trzeciej 
kwarcie się pogubiliśmy, 
zagraliśmy bardzo niefraso-
bliwie. Na szczęście dziew-
czyny w porę się otrząsnęły 
i pokazały, że potrafi ą grać 
w koszykówkę pod presją. 
Czwarta kwarta przebiega-
ła pod nasze dyktando. W 
końcówce, gdy było wia-
domo, że nie roztrwonimy 
przewagi kazałem dziew-
czynom rozgrywać długie 
akcje I nie szukać dogryw-
ki za wszelką cenę. Dla nas 
bardzo ważne jest też za-
chowanie sił, bo przecież 
jutro już gramy mecz ligo-
wy w Pabianicach. Dzię-
kuję bardzo kibicom, któ-
rzy tak licznie stawili się w 
Pradze – powiedział po me-

czu Jacek Winnicki, trener 
Gdynianek.
ZVVZ USK Praga – Lo-
tos PKO BP Gdynia 64:69 
(16:16, 17:17, 24:14, 
12:17)
ZVVZ USK Praga: Kire-
ta 18, Elhotova 17, Whalen 
16, Ferancikova 9, Cash 8, 
Maltsi 1, Bartonova 0, Pe-
ckova 0. 
Lotos PKO BP Gdynia: Be-
ard 20, Matovic 17, Cur-
rie 8, Podrug 8, Snytsina 5, 
Marchanka 4, Leciejewska 
2, Pawlak 0.
W drodze powrotnej z Pra-
gi koszykarki Lotosu PKO 
BP Gdynia zatrzymały się 
w Pabianicach gdzie poko-
nał miejscowy zespół Vi-
card Afl ofarm  81:39. 

Jakub Jakubowski

RC Arka Gdynia - ocena rundy jesiennej
Po niezbyt udanym sezonie 2007/2008 i zdobyciu brązowego medalu, celem zespołu RCAG w sezonie 
bieżącym jest zdobycie mistrzostwa Polski. Pierwsze mecze pokazały, że nie będzie to łatwe zadanie. 
Po zwycięstwie z Posnanią w Gdyni (20:12), w kolejnych meczach ponieśliśmy dwie porażki ( z 
Juvenią w Krakowie i z Lechią w Gdyni ). 

exequo z Juvenią Kraków. 
Nasz bilans to 8 zwycięstw 
i 2 porażki, co jest bardzo 
dobrym punktem wyjścio-
wym przed rundą wiosen-
ną. Oprócz 1 miejsca w 
tabeli, zajmujemy 1 miej-
sce w klasyfi kacji Fair Play 
- nasi zawodnicy otrzymali 
tylko 3 żółte kartki. Mo-
torem napędowym naszej 
gry jest formacja młyna, w 
której gra wielu doświad-
czonych graczy. Formacja 
ataku (osłabiona kontuzja-
mi Piotra Wójcika i Kamila 
Simionkowskiego) dzielnie 
wspomaga graczy młyna. 
Należy pochwalić cały ze-
spół za zaangażowanie, 
kolektywną grę i determi-
nację w dążeniu do podno-
szenia własnych i zespo-
łowych umiejętności. Na 

szczególne wyróżnienie 
zasługuje łącznik mły-
na Łukasz Szostek. Cieszy 
bardzo powrót po kontuzji 
Kazimierza Raszpundy, 
który pokazał, że jest bar-
dzo ważnym zawodnikiem 
młyna. W ataku z bardzo 
dobrej strony pokazał się 
Sebastian Głuszek, który 
wyróżniał się swoją agre-
sywną i bezpardonową grą. 
W końcówce sezonu Karol 
Denisiuk (przyszedł do nas 
w przerwie letniej) pokazał, 
że wkrótce trenerzy będą 
mieli z niego wiele pocie-
chy. Zajmowane obecnie 
miejsce w tabeli motywuje 
nasz zespół do ciężkiej pra-
cy na treningach w okresie 
zimowym. 

(RP)

Leszek Blanik
Z mistrzem olimpijskim Leszkiem Blanikiem roz-
mawiał Jarosław Woliński.

na święta
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05:50 Nowe szaty Cesarza - kome-
dia 07:35 Klub przyjaciół Myszki 
Miki 08:00 Bracia Koala 08:50 Auta 
- fi lm animowany `06
10:50      Alan Quatermain i 
 Zaginione Miasto Złota
12:30      Grinch: świąt nie będzie 
 - komedia, USA `00
 Grinch, złośliwy i za-
 zdrosny stwór,  
 postanawia pozbawić  
 mieszkańców pobliskie- 
 go misteczka Ktosiowa  
 wszystkiego, co  
 związane jest ze święta- 
 mi Bożego Narodzenia
14:20      Galimatias 
 - komedia, Polska `89
16:00      300 % normy - teleturniej
17:00      Teleexpress 
17:20      Klan -  telenowela
18:10      Plebania - telenowela 
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości
20:10      Taxi 3 - komedia, Francja  
 `03. Trzecia już część  
 jednej z najszybszych 
 komedii świata.  
 Daniel, szalony i  
 kochający niebez- 
 pieczną jazdę  
 taksówkarz znowu  
 będzie musiał połączyć  
 swoje siły z policjan- 
 tem Emilienem.
21:40      40 dni i 40 nocy 
 - komedia, USA `02
23:25      Mściciel 
 - fi lm akcji, USA `05

 
 
 05:50 Złotopolscy 06:40 Leśna Wigilia 07:10 
Bajka o pluszowych misiach 07:35 Odnaleźć 
swój skarb - fi lm przygodowy 09:25 Historia 
Gwiazdy Betlejemskiej 
10:25      Frisco Kid - komedia, USA `97
12:25      Goście w Ameryce 
 - komedia, Francja `01
14:00      Familiada - teleturniej;
14:30      Złotopolscy - telenowela 
15:00      Kabaret pod Wyrwigroszem
15:40      Opowieści z Narnii: Lew,   
 Czarownica i Stara Szafa - baśń  
 fi lmowa
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Kabaret Ani Mru Mru - widowisko
20:05      Powrót Jedi VI - fi lm S-F, USA  
 `83. Budowa Drugiej Gwiadzy  
 Śmierci zbliża się ku końcowi.  
 Rebelianci również nie   
 próżnują. Luke Skywalker, 
 Leia, Lando Calrissian i 
 Chewie udają się na pustynną  
 Tatooine, aby uwolnić Hana  
 Solo z rąk Jabby Hutta. Ich  
 misja kończy się sukcesem.
22:25      Przyjaciel gangstera 
 - komedia, Francja `03
 Ruby, roztargniony bandyta po  
 ukryciu łupu trafi a do więzienia. 
 Tam spotyka Quentina  
 gadatliwego kolesia, który  
 okazując mu życzliwość   
 udaremnia Ruby’emu ucieczkę,  
 co sprawia, że uciekać muszą  
 razem.
24:00      Wieczór kolęd Krzysztofa   
 Krawczyka
00:30      Panorama

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.05 Muzyczne listy 05.55 TV Market 06.30 
Kasa Na Bank – program interaktywny 07.30 
Casper straszy w Boże Narodzenie – fi lm 
09.05 Eureko 09.30 Święty Mikołaj z 34 Ulicy 
– fi lm  11.40 Czarny Pirat – fi lm
13.40     Czasem słońce, czasem deszcz – fi lm  
 Indie/Wielka Brytania, 2001; reż.: 
 Karan Johar; wyst.: Shahrukh  
 Khan, Kajol, Amitabh Bachchan,  
 Hrithik Roshan, Jaya Bhaduri; 
17.55     Młode strzelby – western USA,  
 1988; reż.: Christopher Cain;  
 wyst.: Estevez Emilio, Kiefer  
 Sutherland, Lou Diamond  
 Phillips, Charlie Sheen, Mulro- 
 ney Dermot, Casey Siemaszko; 
20.00     Uśmiech Mony Lizy – komediodra- 
 mat USA, 2003; reż.: Mike  
 Newell; wyst.: Julia Roberts,  
 Kirsten Dunst, Julia Stiles,  
 Maggie Gyllenhaal, Dominic  
 West, Ginnifer Goodwin, Marcia  
 Gay Harden; Komediodramat w  
 gwiazdorskiej obsadzie. Rok  
 1953. Katherine Watson (Julia  
 Roberts) wyjeżdża z Kalifornii,  
 aby w Nowej Anglii w Wellesley  
 College nauczać historii sztuki.  
 Katherine oczekuje, że jej stu- 
 dentki, najlepsze w całym kraju,  
 wykorzystają możliwości, jakie 
 zostały im dane w trudnych  
 powojennych czasach.
22.15     Quiz Show – fi lm, USA, 1994; reż.:  
 Robert Redford; wyst.: John Tur- 
 turro, Ralph Fiennes, Rob 
 Morrow
00.50     Nuklearna walizka – thriller sensacyj- 
 ny USA, 2000; reż. John Terlesky

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 08:00 
Szczenięce lata Toma i Jerrego 09:45 
Sindbad: Legenda siedmiu mórz - fi lm 
animowany, USA `03
11:15      Agencie, podaj łapę - fi lm  
 komedia, USA `01.   
 Zwariowana komedia  
 opowiadająca o perypetiach  
 pewnego listonosza, który  
 przygarnia znalezionego  
 na ulicy psa. Nie wie jednak, iż  
 jego czworonożny przyjaciel  
 jest zbiegłym psem policyjnym, 
 który po wykryciu dużego  
 przemytu narkotyków stał się  
 celem zamachowca. 
13:00      Skok przez płot - fi lm familijny, 
 USA `06. Przyszła wiosna.  
 Verne i jego leśni przyjaciele  
 obudzili się po długiej, zimowej  
 drzemce i jakież było ich  
 zaskoczenie, kiedy odkryli, że  
 w samym środku ich kiedyś 
 naturalnego środowiska wyrósł  
 wysoki, zielony żywopłot.
14:35      Charlie i fabryka czekolady - fi lm  
 przygodowy, Wlk. Bryt. `05
16:40      Czego pragną dziewczyny - fi lm  
 komedia, USA `03
18:35      Pada Shrek - fi lm komedia, USA `07 
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:45      Uwaga! 
20:00      Godziny szczytu II 
 - fi lm sensacyjny, USA `01
21:50      Dowód życia 
 - fi lm sensacyjny, USA `00
00:20      W krzywym zwierciadle: Witaj  
 święty Mikołaju II - fi lm   
 komedia, USA `03

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN
05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.747 06:05 
Szalony Jack, pirat, odc.12 06:30 Gadżet i 
Gadżetinis, odc.4 07:00 Gadżet i Gadżetinis, 
odc.5
07:25     Pewnego razu w lesie; USA, Wielka  
 Brytania, 1993; r. Charles 
 Grosvenor, David Michener  
 Baśń animowana. 
08:45     Smocze wzgórze II Magiczna  
 Kostka; Hiszpania, 2006; r. Ángel  
 Izquierdo Premiera. Kontynuacja  
 „Smoczego Wzgórza”. Odkąd  
 zły czarownik Septimus i jego  
 asystent zostali wygnani ze  
 Smoczego Wzgórza, życie  
 stało się ciche i spokojne. Jednak  
 Septimus i jego pomocnik Tristan  
 znowu powracają na Wzgórze. 
10:15     Zawód święty Mikołaj; USA, 2001; 
 r. Peter Werner
12:00     Nie wierzcie bliźniaczkom; USA,  
 1998; r. Nancy Meyers
14:30     W krzywym zwierciadle: Rodzinne  
 święta; USA, 2003; r. Neal Israel
16:15     Żona pastora; USA, 1996; r. Penny  
 Marshall; w. Denzel Washington
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Sam w domu - po raz trzeci; USA,  
 1997; r. Raja Gosnell
21:30     Strażnik Teksasu: Próba ognia; USA,  
 2005; r. Aaron Norris
22:00     Studio Lotto
23:15     Mądrość krokodyli; Wielka Brytania,  
 1998; r. Po-Chih Leong; w. Jude 
 Law, Colin Salmon, Jack   
 Davenport, Elina Löwensohn
01:20     Nagroda gwarantowana, odc.99

REKLAMA
in

fo
rm

ac
je

, k
to

ry
ch

 p
ot

rz
eb

uj
es

z

w
w

w
.e

xp
re

ss
gd

yn
sk

i.p
l



13redakcja: 058 736 16 92  - reklama: 601 300 143 23 grudnia 2008 GDYNIA  PROGRAM TV

www.expressgdynski.pl  www.expressgdynski.pl  www.expressgdynski.pl  www.expressgdynski.pl   www.expressgdynski.pl

SO
B

O
TA

 2
7 

G
R

U
D

N
IA

 2
00

8
N

IE
D

Z
IE

L
A

 2
8 

G
R

U
D

N
IA

 2
00

8
PO

N
IE

D
Z

IA
Ł

E
K

 2
9 

G
R

U
D

N
IA

 2
00

8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          

06:10 Złotopolscy 06:40 Pomocnik św. 
Mikołaja 06:55 Telezajupy 07:10 Przystanek 
praca 07:25 Co ludzie powiedzą? 08:00 
Pytanie na śniadanie 10:15 M jak miłość - 
serial, 11:05 Siły pierwotne - serial, Wlk. Bryt.
12:45      Anna Dymna - spotkajmy się
13:15      Znaki czasu - magazyn
13:35      Wyznania kelnerów i kucharzy
  - fi lm dok.
14:00      Chwała na wysokości 
 - kolędy z Zakopanego
15:00      Gwiazdka w Złotopolicach  - fi lm
16:00      Stawiam na Tolka Banana - serial 
16:40      Zdolne bestie - serial dok.
17:10      Na wariackich papierach - serial 
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Koło fortuny - teleturniej
19:35      Na wyłączność - wywiad
20:05      Barwy szczęścia - serial obyczajowy 
20:35      M jak miłość - serial
21:30      Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:40      Tomasz Lis na żywo - talk show
22:35      Kryminalne zagadki Las Vegas 
23:25      dekalog... po Dekalogu 
 - fi lm dokumentalny
24:00      Obrobić VIP`a - serial komediowy 
00:30      Panorama
00:45      Radość pisania 
 - Wisława Szymborska
01:40      Wiersze i piosenki J. Tuwima 
 - koncert
02:25      Noc Zagadek - teleturniej
03:30      Zakończenie programu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.50 Rajdowe Mistrzostwa Świata – podsu-
mowanie ½ sezonu. 05.30 Ręce, które leczą
05.55 Muzyczne listy 06.55 TV Market 07.30 
Kasa na bank 08.30 Saint Tropez – serial  
09.30 Dynastia: Pojednanie – serial 
11.15     Być jak ona
11.40     Skrzydła – serial 
12.05     Skrzydła – serial komediowy
12.35     Lalola – serial komediowy
13.30     V-max – magazyn motoryzacyjny 
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Być jak ona
15.25     Beverly Hills 90210 – serial USA  
16.20     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
17.15     mała Czarna – talk show 
18.10     Idiotki nie idą do nieba
  – serial meksykański
19.05     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.25     Sex FM – serial komediowy 
20.55     Discovery “Niezwykłe sztuki walki”  
 cz.2 Zobaczmy najsłynniejsze  
 style walki na świecie w zupeł- 
 nie nowy sposób. 
21.55     Galileo – program popularno
 -naukowy 
22.50     Galileo – program popularno
 -naukowy 
23.45     mała Czarna – talk show 
00.35     Lalola – serial komediowy
01.30     Wydarzenia, Sport, Pogoda
02.10     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
03.10     VIP – magazyn kulturalny 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Teleklep 08:30 Dzień dobry TVN 
11:00 Przyjaciele - serial
12:00     Pascal: po prostu gotuj 
 - mag. kulinarny
12:30      Telesklep
13:30      Fabryka Gry - pr. interaktywny 
14:25      Telesklep
14:55      Milionerzy 
 - teleturniej 
15:50      Rozmowy w toku - talk show
16:55      Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 - serial dokument.
17:55      Trzy po trzy 
 - serial komedia
18:25      Detektywi 
 - serial dokument
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:50      Uwaga! - mag. reporterów
20:05      Na Wspólnej - serial
20:45      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument
21:30      Detektyw Monk 
 - serial, USA
22:25      Teraz albo nigdy 
 - serial, Polska
23:20      Kapitalny pomysł 
 - teleturniej
00:20      Co za tydzień 
 - magazyn
00:45      Uwaga! - mag.
01:05      Wrzuć na luz 
 - pr. rozrywkowy
02:05       Telesklep

06:00 Kawa czy herbata?  07:55 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:14 Kwadrans po ósmej 08:30 
Sekretny świat misia Beniamina
08:55 Budzik 09:20 Bajki rosyjskie
09:30      Atlantis High - serial 
10:00      W pustyni i w puszczy 
10:55      Wielki świat małych  
 odkrywców
11:10      Jaka to melodia?
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes - magazyn
12:20      W kolejce po euro
12:40      Plebania - telenowela 
13:05      Klan - telenowela 
13:30      Palce lizać - serial 
14:00      Zwierzęta świata 
 - serial dok.
14:30      Jesteś tym co jesz  - serial
15:00      Wiadomości, Pogoda
15:08      Moda na sukces - serial 
15:55      Klan - telenowela 
16:20      Skoki Narciarskie - Turniej  
 Czterech Skoczni 
17:30      Teleexpress 
17:45      Skoki Narciarskie - Turniej  
 Czterech Skoczni
18:30      Plebania - telenowela
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości 
20:20      Szkoła żon - spektakl
21:35      James Bond: Diamenty są  
 wieczne - sensacyjny 
23:40      Kaliber 45 - thriller, USA 

06:40 Schudnij 07:00 Dzień dobry w 
sobotę 07:35 Rok w ogrodzie 08:00 
Wiadomości 08:14 Orężny wstanie 
hufi ec nasz 08:35 Siódme niebo
09:20     Ziarno 
09:50     Śmiechu warte 
10:15     Spadkobiercy Powstania  
 Wielkopolskiego 
10:25     Stawka większa niż życie 
11:25     Niezapomniane melodie 
11:50     Spadkobiercy Powstania  
 Wielkopolskiego
12:00      Kuchnia z Okrasą - Piróg  
 biłgorajski
12:20      Spadkobiercy Powstania  
 Wielkopolskiego 
12:30      Szkoda gadać 
 - pr. rozrywkowy
13:00      Wiadomości
13:10      Od słów do głów 
 - magazyn
13:35      Milionerzy - komedia,  
 Irlandia `04
15:30      27 grudnia. pl - widowisko
17:00      Teleexpress 
17:20      300 % normy - teleturniej
18:00      Ogniem i mieczem - serial 
19:00      Wieczorynka 
19:30      Wiadomości
20:15      Dirty Dancing 2 
 - fi lm, USA `04
21:45      Patriota
  - fi lm, USA `98
23:20      Weekendowy magazyn  
 fi lmowy;
23:45      Obserwator - fi lm  
 sensacyjny, USA `00
01:25      Bestia - fi lm, `00
02:55      Zakończenie dnia

05:55 Samotnia - serial 06:45 Kadra 
2012 07:00 Transmisja Mszy Świętej
08:00 Domisie 08:25 Klub przyjaciół 
Myszki Miki 08:55 Teleranek - 
magazyn
09:20      Iniemamocni - fi lm anim.,  
 USA `04
11:15      Tin Toy - fi lm anim, 
 USA `88
11:20      Hannah Montana - serial
12:00      Anioł Pański
12:15      Między ziemią a niebem
13:00      Wiadomości
13:10      Świry - serial kryminalny 
13:55      Winnetou - serial  
 przygodowy
15:30      BBC w Jedynce 
 - serial dokum.
16:50      Do zobaczenia w TVP
17:00      Teleexpress
17:20      Ojciec Mateusz
  - serial 
18:10      Jaka to melodia?
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości 
20:15      Szminka w wielkim  
 mieście 
21:05      Ranczo
  - serial obyczajowy
22:55      Ale jazda! 
 - fi lm, USA `02
00:50      Pokój z widokiem 
 - fi lm, `85
02:45      Wokół wielkiej sceny
03:15      Zakończenie dnia

05:40 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę 
05:45 Dla niesłyszących - Radio Romans06:15 
Złotopolscy 07:05 Ostoja - mag. przyr. 07:35 
M jak miłość 08:25 Barwy szczęścia 
09:30     Zacisze gwiazd 
10:00     Wojciech Cejrowski - cykl reportaży
10:35     Miesiąc z National Geographic 
11:30     Makłowicz w podróży 
 - mag. kulinarny
12:00      Nie jedzcie stokrotek 
 - komedia, USA `60
14:00      Familiada - teleturniej
14:30      Złotopolscy - telenowela 
15:05      Szansa na Sukces - Golden Life
16:05      Niespotykanie spokojny człowiek 
 - fi lm, Polska
17:05      Orzeł czy reszta - talk show
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Tak to leciało! - teleturniej
20:00      Kabaretowa Noc Listopadowa 
 - widowisko
21:05      Firma CIA 
 - fi lm sensacyjny
22:45      Matt Dusk - koncert 
23:45      EUROexpress 
 - magazyn
23:55      Telewizyjne Wiadomości Literackie
00:30      Panorama
00:45      Kolęda z wysokości 
 - koncert świateczny
01:35      Zawrócony 
 - fi lm, Polska
02:55      Noc Zagadek - teleturniej
03:55      Zakończenie dnia

05.05 Montreux Years 2005 – koncert  06.05 
Dekoratornia 06.30 Przygody w siodle: 
Huragan – fi lm   08.10 Nieposkromiona 
Australia – serial dokumentalny 08.40 Męskie 
wakacje – fi lm   10.35 Galileo 11.30 Dynastia: 
Pojednanie – serial 
13.15     Dekoratornia – magazyn 
13.40     New Look Design – Gal konkursu 
 dla projektantów mody.
14.10     Dynastia: Pojednanie – serial 
15.55     Tim – fi lm USA
18.10     Battle of the Hollywoog Hotties 
 – program rozrywkowy.
18.35     Battle of the Hollywoog Hotties 
 – program rozrywkowy.
19.05     Galileo – program popularno
 -naukowy 
20.00     Włatcy Móch – serial animowany 
20.25     Rodzina Addamsów – czarna  
 komedia USA, 1991; reż.: Barry  
 Sonnenfeld; wyst.: Anjelica Hu- 
 ston, Raul Julia, Christopher  
 Lloyd, Elizabeth Wilson, Chri- 
 stina Ricci, Dan Hedaya, 
 Judith Malina; Ekranizacja  
 kultowego komiksu Charlesa  
 Addamsa. Addamsowie to  
 ekscentryczna rodzina miesz- 
 kająca w starym domu na  
 odludziu. 
22.20     Galileo – program popularno
 -naukowy 
23.15     Miłość i Pieniądze 
 – fi lm dla dorosłych 
01.05     Skrzydła – serial komediowy

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.748 06:15 
Kapitan Flamingo, odc.17 06:45 Yin! Yang! 
Yo!, odc.17 07:15 Action Man A.T.O.M., 
odc.17 07:45 Action Man A.T.O.M., odc.18
08:15 Hugo, odc.183 08:45 Pasjonaci, odc.132
09:15     Ewa gotuje, odc.43
09:45     Świąteczna miłość; USA, 1996; 
 r. Alan Myerson
11:30     Świat według Kiepskich
12:15     SIĘ KRĘCI, odc.96
12:45     Czarodziejki, odc.127
13:45     Dom nie do poznania, odc.140
14:45     Dom nie do poznania, odc.141
15:45     Luz Blues; USA, 1999; r. Brian  
 Robbins; w. James Van Der 
 Beek, Ron Lester, Scott Caan,  
 Amy Smart, Jon Voight,   
 Paul Walker Komediodramat.  
 W małym teksańskim miasteczku  
 życie kręci się wokół futbolu  
 amerykańskiego i lokalnej  
 drużyny prowadzonej przez  
 Buda Kilmera (Jon Voight). 
17:45     W pustyni i w puszczy, odc.3
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Świat według Kiepskich
20:00     Kevin sam w domu 4; USA, 2002; 
 r. Rod Daniel; w. Mike   
 Weinberg, Clare Carey
21:45     Showgirls; USA/Francja, 1995; 
 r. Paul Verhoeven; w. Elizabeth  
 Berkley, Alan Rachins, Robert  
 Davi, Kyle MacLachlan
22:00     Studio Lotto
00:15     Dom na papierze; Wielka Brytania,  
 1989; r. Bernard Rose; w. Ben  
 Cross, Billy Burke, Elliott Spears

05:30 Wstawaj! Gramy!, odc.749 06:15 
Szalony Jack, pirat, odc.13 06:40 Miejskie 
szkodniki, odc.26 07:10 Gadżet i Gadżetinis, 
odc.6 07:35 Gadżet i Gadżetinis, odc.7 08:00 
Power Rangers, 08:30 Power Rangers
09:00     Jaś i Małgosia; USA, 2002; r. Gary  
 J. Tunnicliffe; w. Taylor Momsen,  
 Alana Austin, Dakota Fanning,  
 Delta Burke, Howie Mandel, Lynn  
 Redgrave, Jacob Smith Premiera.  
 Familijny/fantasy.
10:45     A jednak grunt to rodzinka; USA,  
 1996; r. Arlene Sanford; w. Shelley  
 Long, Christopher Daniel Barnes
12:30     Zagubieni w raju; USA, 1994; r.  
 George Gallo; w. Nicolas Cage
14:45     Szogun, cz. 1 
16:45     Strzał w 10, odc.26
17:45     Rodzina zastępcza, odc.305
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Strefa tajemnic, odc.7
20:00     CSI: Kryminalne zagadki Miami,  
 odc.128
21:00     Wzór, odc.12
22:00     Studio Lotto
22:05     Kości, odc.41
23:05     Grzechy ojca; USA, 2002; r. Robert  
 Dornhelm; w. Tom Sizemore,  
 Kim Roberts, Ving Rhames
01:05     Magazyn sportowy
03:05     Tajemnice losu, odc.75
04:05     Zakazana kamera, odc.259
05:00     TV MARKET

05:35 Uwaga!  05:55 Telesklep 08:00 Turbo 
Ring 08:30 Pascal: po prostu gotuj 09:00 
Szczenięce lata Toma i Jerrego 09:30 Przygo-
da z pandą - fi lm przygodowy, USA 1995
11:10      Na Wspólnej 
12:05      You can dance - Po prostu tańcz!
14:05      Siłacze - Strongman - Superseria
15:15      Psim tropem do domu - fi lm rodzin- 
 ny, USA `95. Pewien biznesmen  
 traci życie w wypadku samo- 
 chodowym. Jego dusza odradza  
 się w ciele psa, który, pamiętając  
 swe dawne życie, chce załątwić  
 niwyjaśnione sprawy i odnaleźć 
 rodzinę, a przy tym nadrobić  
 stracony czas. Po pewnym  
 czasie, chcąc wyjaśnić dawny  
 spór między nim , a przyjacie- 
 lem, jego żona domyśla się,  
 ze pies, którego ma w domu  
 zachowuje się dziwnie znajomo. 
17:05      Agenci w spódnicach 
 - fi lm komedia, Austria `01
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:45      Uwaga! 
20:00      Niania 
21:00      Masz wiadomość - fi lm komedia,  
 USA `98
23:15      Eurotrip - fi lm komedia, Czechy `04
 Scott Thomas, porzucony przez  
 niewierną dziewczynę Fionę,  
 postanawia za namową  
 przyjaciela pojechać z nim do  
 Europy. Chce tam znaleźć  
 swą internetową przyjaciółkę, 
 Mieke, którą początkowo brał za  
 mężczyznę,
00:55      Uwaga! 
01:15      Wrzuć na luz

05:35 Uwaga! 05:55 Telesklep
08:00 Szczenięce lata Toma i Jerrego 
09:00 Magiczny kamień - fi lm animowany, 
Hiszpania `04
10:35     Witaj święty Mikołaju II - komedia,  
 USA `03
12:10      Superniania - reality show
13:10      Akademia policyjna - komedia,  
 USA `84
14:55      Mam talent - pr. rozrywkowy
16:25      Co za tydzień - magazyn
17:00      Kapitalny pomysł - teleturniej
18:00      Niania - serial komedia
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:45      Uwaga! - mag. reporterów
20:00      Krąg wtajemniczonych - thiller,  
 USA 2000. Kobieta o tajem- 
 niczej przeszłości poddaje się  
 urokowi charyzmatycznego  
 lidera klubu o nazwie „In  
 Crowd” i poznaje, że dobre  
 życie nie jest tym, czym się  
 wydaje. 
22:00      39 i pół - serial komedia
23:00      Seks w wielkim miescie 
 - serial komedia
00:10      Cena miłości - dramat, Meksyk  
 2000; Historia młodej, pięknej i  
 utalentowanej dziewczyny  
 Gabrieli Galvan. Ojciec dziew 
 czyny, jest bezwzględnym i  
 nieobliczalnym człowiekem,  
 który chce wszystkim rządzić i  
 dominować nad żoną i córką. 
01:55      Wrzuć na luz - pr. rozrywkowy

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.750 06:00 Żar 
młodości, odc.82 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.403 08:00 Kapitan 
Flamingo, odc.18 08:30 Yin! Yang! Yo!, odc.18
09:00      Mały Książę
10:45     Calineczka; USA/Irlandia, 1994; r.  
 Don Bluth, Gary Goldman Film  
 animowany dla całej rodziny.  
 Doskonała adaptacja znanej baśni  
 Hansa Christiana Andersena.  
 Pewna kobieta bardzo chce mieć  
 dziecko i zwraca się z prośbą o  
 pomoc do wróżki.
12:25     Człowiek w siodle; USA, 1951;  
 r. Andre de Toth; w. Randolph  
 Scott, Alexander Knox
14:05     Prawnicy z Los Angeles; USA, 2002
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1245
16:30     Całkiem nowe lata miodowe, odc.11
17:00     Całkiem nowe lata miodowe, odc.12
17:30     Świat według Kiepskich, odc.191
18:00     Pierwsza miłość, odc.820
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1188
20:00     MEGA HIT – Showtime; USA/ 
 Australia, 2002; r. Tom Dey; w.  
 Robert De Niro, 
21:45     Przetrwać w Himalajach; USA, 1997;
22:00     Studio Lotto
00:25     Nagroda gwarantowana, odc.101
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TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

TVP 1 TVP 2 TV 4 POLSAT TVN

05:45 Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:20 WOW - serial 06:45 Spróbujmy razem
07:15 Perły Mórz Południowych 08:10 Poezja 
łączy ludzi 08:15 M jak miłość - serial 
09:10      Barwy szczęścia
10:10      Na dobre i na złe 
 - serial 
11:05      Nie tylko dla pań 
11:55      Bądź przy mnie 
 - fi lm, USA `96
13:25      Święta wojna 
 - serial
14:00      Familiada 
 - teleturniej
14:30      Złotopolscy 
 - telenowela 
15:05      Powrót Jedi VI 
 - fi lm S-F, USA `83
17:25      Solo w mieście
  - magazyn
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Kabaret Ani Mru Mru 
 - widowisko
20:05     Dublerzy - serial 
21:00      Pojedynek nie na żarty 
 - widowisko
22:00      Program Hades 
 - fi lm, USA `06
23:25      Słowo na niedzielę 
23:40      Wideoteka dorosłego człowieka 
00:30      Panorama
00:45      Detoks 
 - thriller, USA `02
02:20      Hity na czasie 
 - pr. muz.
03:05      Noc Zagadek 
 - teleturniej 
04:10      Zakończenie dnia

05.25 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Raj 
Wielkiej Brytanii. 06.05 VIP 06.30 Kino-
maniak 06.55 V Max 07.25 Gram.tv 07.50 
Ręce, które leczą 08.15 Kirikou i czarownica 
- animacja 09.40 Przygody w siodle: Huragan 
– fi lm  11.20 Galileo
12.15    Gram.Tv
12.40    V-max – magazyn motoryzacyjny
13.05    VIP – magazyn kulturalny
13.35    Rajdowe Mistrzostwa Świata 
 – podsumowanie sezonu.
14.25    Dynastia: Pojednanie – serial USA
16.10    Męskie wakacje – fi lm familijny  
 USA, 2001; reż.: Lee Librado;  
 wyst.: Jack Scalia, Beau Brid- 
 ges, Chauncey Leopardi, Ashley  
 Graham, R.D. Robb, Lalo  
 Guerrero, Timothy Patrick  
 Cavanaugh
18.05    Discovery “Niezwykłe sztuki walki” 
19.05    Galileo – program popularno-naukowy 
20.00    Mash - komediodramat USA, 1970;  
 reż.: Robert Altman; wyst.: Do- 
 nald Sutherland, Elliott Gould, 
 Gary Burghoff, Jo Ann Pfl ug,  
 Robert Duvall, Roger Bowen, 
 Sally Kellerman, Tom Skerrit;  
 Doskonały komediodramat  
 mistrzowsko wyreżyserowany  
 przez Roberta Altmana (nagro- 
 dzony w 1970 roku Złotą Palmą  
 na festiwalu w Cannes i Oskarem  
 za najlepszy scenariusz). 
22.15    Nowa Generacja
23.25    Operacja Delta Force 3 
 – fi lm sensacyjny USA
01.20    Skrzydła – serial komediowy
01.45    mała Czarna – talk show 
03.25    Wydarzenia
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05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep08:00 Szcze-
nięce lata Toma i Jerrego 08:55 Yu-Gi-Oh! 
Ostateczne starcie - fi lm animowany
10:25    Domino Day 2008 
12:05    Obywatele prezydenci 
 - fi lm komedia, USA `96
13:50     Pidżama party - fi lm komedia, USA  
 `04. Opowieść o grupie młodych  
 dziewcząt spędzających ostatnie  
 wakacje przez rozpoczęciem  
 nauki w szkole średniej. Jedna 
 z nich przygotowuje przyjęcie  
 mające być pożegnaniem kole-
 żanki (Alex Vega), która  
 przeprowadza się do innego  
 miasta. 
15:25     Scooby-Doo II - fi lm przygodowy,  
 USA `04
17:10     Bliźniacy - fi lm komedia, USA `88
 Julius i Vincent Benedict są bliź- 
 niakami, jednak bardzo się od  
 siebie różnią. Julius to efekt ge-
 netycznego eksperymentu,  
 idealny człowiek - silny, mądry.  
 Bracia nie wiedzieli o swoim  
 istnieniu, aż do momentu kiedy  
 35-letni Julius poznał prawdę i  
 postanowił odnaleźć brata. 
19:00     Fakty, Sport, Pogoda 
19:45     Uwaga! 
20:00     Harry Potter i więzień Azkabanu 
 - fi lm przygodowy, 2004
22:30     Smok: Historia Bruce’a Lee 
 - fi lm, USA `93

06:10 Złotowłosa i trzy misie  06:50 Trzy małe 
świnki 07:35 Afrykańscy odmieńcy
08:30     Księżniczka złodziei - fi lm, USA `01
 Po śmierci ukochanej Marion,  
 Robin Hood wyrusza na wojnę.  
 Swoją małą córeczkę Gwyn  
 zostawia pod opieką zakonnika  
 Tucka. Mija osiemnaście lat. W  
 Anglii zaczynają się walki o  
 władzę. Robin Hood, który staje po  
 stronie prawowitego następcy 
 tronu - księcia Philipa, zostaje 
 uwięziony przez szeryfa Nothin 
 gham. Na pomoc ojcu rusza w  
 męskim przebraniu młodziutka  
 Gwyn.
10:05     Wojciech Cejrowski - boso przez świat  
 - cykl reportaży
10:35      Koko - komedia, Francja `63
12:05      Koncert Noworoczny z Wiednia 2009
14:00      Familiada - teleturniej
14:35      Złotopolscy - telenowela 
15:05      7th Circo Massimo - cykl dok.
16:00      Dżungla - fi lm animowan
17:20      „Fajnie się jechało czyli Noworocznik  
 Kabaretu pod Wyrwigroszem”
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      365 dni wielkiego sportu 
 - Wydarzenia 2008
20:05      Partner - komedia, USA `96
22:00      Kłopoty z facetami - komedia, USA
23:40      Karnawał w Dwójce 
00:30      Panorama

05:10 Skarb - komedia 07:00 
Transmisja Mszy Świętej 08:00 Klan 
urwisów - komedia 09:20 Klan 
09:45 Plebania 10:15 Gwiazda 
królów - fi lm ,Włochy 
12:00     Anioł Pański 
12:20     Noworoczna szopka w Raju
13:00     Wiadomości
13:10     Orędzie Noworoczne 
 Prezydenta RP Lecha  
 Kaczyńskiego
13:20     Skoki Narciarskie - Turniej  
 Czterech Skoczni -  
 Garmisch - Partenkir- 
 chen 
15:55     Śmiechu warte 
16:20     Przeboje 2008
17:00     Teleexpress
17:20     Klan - telenowela 
17:45     Plebania - telenowela 
18:10     Jaka to melodia? 
19:00     Wieczorynka 
19:30     Wiadomości 
20:05     Londyńczycy 
 - serial obyczajowy 
20:50     Nowa policyjna opowieść 
 - fi lm akcji, `04
22:55     Ścigani - fi lm sensacyjny,  
 USA `96
00:30     Sens życia według Monty  
 Pythona - komedia
02:15     Celebrity - komedia, 
 USA `04
04:10     Zakończenie dnia

06:00 Kawa czy herbata? 07:50 
Leksykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Kwadrans po ósmej 08:30 
Tata Lew 08:45 Bajki rosyjskie
09:00     Jedynkowe Przedszkole
09:25     Buli - serial animowany
09:35     Legenda Nezha 
10:00     W pustyni i w puszczy 
 - serial 
10:55     Faceci do wzięcia
11:25     Celownik
11:45     Telezakupy
12:00      Wiadomości
12:10      Agrobiznes - magazyn
12:20      Tak jak w Unii
12:40      Plebania - telenowela 
13:05      Klan - telenowela 
13:30      Złota sobota - Muzyczny  
 program rozrywkowy
14:05      Podróżnik
14:25      Dotknij życia - fi lm dok.
15:00      Wiadomości, Pogoda
15:14      Bądź modna - cykl dok.
16:05      Moda na sukces - serial 
17:00      Teleexpress 
17:20      Celownik - magazyn
17:35      Klan - telenowela
18:00      Jaka to melodia? 
18:30      Plebania - telenowela
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości
20:20      Jej wielka słabość 
 - thriller, USA `06
22:00      Wydział Zabójstw - serial
22:25      Dom gry - fi lm, USA `87
00:05      Wyprodukowano 
 w Chinach - fi lm dok.
01:00      Wybawca - fi lm 
 kryminalny, USA `00

 

05:55 Złotopolscy 06:25 Pomocnik św. 
Mikołaja 06:40 Telezakupy 06:55 Wigilia we 
Wrocławiu 07:25 Co ludzie powiedzą? 08:00 
Pytanie na śniadanie 10:15 M jak miłość
11:05     Siły pierwotne - serial, `06
12:45      Jak się nie ubierać - serial dok.
13:45      Rodzina Trendych - widowisko
14:15      Mini Szansa - Kolędy
15:10      Dla niesłyszących - M jak miłość
16:00      Stawiam na Tolka Banana - serial 
16:45      Radiostacja Roscoe - serial
17:10      Na wariackich papierach 
 - serial komediowy
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Koło fortuny
  - teleturniej
19:35      Kocham Kino - mag. fi lmowy 
20:05      Barwy szczęścia 
 - serial obyczajowy
20:40      M jak miłość 
 - serial
21:30      Kulisy serialu „M jak miłość”
21:40      Magazyn Ekspresu Reporterów
22:25      Ptaki 
 - thriller, USA `63. W San Fran- 
 cisco Melanie Daniels spotyka  
 w sklepie zoologicznym Mitch’a  
 Brenner’a. Mitch szuka pary  
 papużek na prezent urodzino- 
 wy dla swej młodszej siostry,  
 Melanie też kupuje ptaki i  
 jedzie do małego miasteczka  
 Bodega Bay, gdzie Mitch z  
 rodziną spędza weekend.
00:30      Panorama
00:45      Chopin - fi lm, Polska `02
02:50      Noc Zagadek - teleturniej 
03:55      Zakończenie programu

06:00 Kawa czy herbata? 07:55 Lek-
sykon PRL 08:00 Wiadomości
08:15 Owadeusz i trąba - fi lm animo-
wany 08:40 Buli 08:45 Domisie 
09:10     Świat małej księżniczki 
09:25     Bernard i Dżinn 
 - komedia, `91
10:35     Moda na sukces
11:25      300 % normy
12:00      Wiadomości
12:10      Klan - telenowela 
12:35      Plebania - telenowela 
13:00      Jaka to melodia? 
13:30      Pod drzewem, 
 pod zielonym - fi lm, `06
15:05      Wiadomości, Pogoda
15:20      Przeboje 2008
16:05      Moda na sukces - serial
17:00      Teleexpress 
17:20      Klan - telenowela
17:45      Plebania - telenowela
18:10      Jaka to melodia? 
 - fi nał roku
19:00      Wieczorynka
19:30      Wiadomości
20:05      Orędzie Noworoczne 
 Prezydenta RP Lecha  
 Kaczyńskiego
20:30      Ranczo - serial obyczajowy
21:30      Mumia - fi lm, USA `99
23:35      Wiadomości roku -
23:55      Toast Noworoczny
00:05      Sylwestrowe przeboje
00:20      Noworoczna szopka w Raju
00:55      Pociąg śmierci - sensacyjny

06:05 Złotopolscy 
06:30 Pomocnik św. Mikołaja
06:45 Telezakupy
07:00 Znaki czasu
07:25 Co ludzie powiedzą? 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:15 M jak miłość 
11:05      Siły pierwotne - serial
12:55      Mamma Mia! 
 - fi lm dok.
13:55      7th Circo Massimo 
 - cykl dok.
14:55      Dla niesłyszących - M jak miłość
15:55      Mózg - komedia sensacyjna,  
 Francja.
 Policja na całym świecie  
 poszukuje genialnego i nie- 
 uchwytnego przestępcy zwanego 
 Mózgiem. Najnowszy plan  
 mężczyzny przewiduje napad 
 na opancerzony wagon przewo- 
 żący zasoby fi nansowe czterna- 
 stu państw - członków Sojuszu  
 Atlantyckiego.
18:00      Program lokalny
18:30      Panorama
19:05      Kabaret Moralnego Niepokoju 
 - widowisko 
20:05      Barwy szczęścia - serial 
20:40      Sylwester z Dwójką 
 - widowisko rozrywkowe
01:00      Sylwestrowa Wideoteka dorosłego  
 człowieka
03:35      Hity na czasie - program muzyczny
04:25      Zakończenie dnia

04.50 Skrzydła – serial  05.10 Skrzydła – serial 
05.35 Saint Tropez – serial 06.30 Muzyczne 
listy 07.30 TV Market 08.05 Kasa na bank 
09.05 Beverly Hills 90210 4 – serial  10.00 
Idiotki nie idą do nieba – serial 10.50 mała 
Czarna 11.45 Idiotki nie idą do nieba – serial 
meksykański
12.35     Battle of the Hollywoog Hotties
13.05     Battle of the Hollywoog Hotties
13.30     VIP – magazyn kulturalny 
14.00     Dziewczyny fortuny
15.00     Skrzydła – serial komediowy
15.30     Beverly Hills 90210 – serial USA  
16.25     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański  
17.15     mała Czarna – talk show 
18.10     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
19.05     Zbuntowani – serial obyczajowy
20.00     Sprawa Kramerów – fi lm oby- 
 czajowy USA, 1979; reż.:  
 Robert Benton; wyst.: Dustin  
 Hoffman, Meryl Streep, Jane 
 Alexander, JoBeth Wil-  
 liams, Justin Henry; Dramat.  
 ”Sprawa Kramerów” to wzru 
 szająca opowieść o małżeństwie  
 zakończonym rozwodem, i o  
 samotnym ojcu, który stara się  
 pogodzić obowiązki rodzinne i  
 zawodowe. 
22.00     Zmęczenie materiału - komediodra- 
 mat Niemcy/USA, 1999; reż.:  
 Mike Newell; wyst.: John Cusack
00.20     Magicy – fi lm USA 
02.25     mała Czarna – talk show 
03.10     Wydarzenia
03.45     Muzyczne listy – magazyn muzyczny 
04.35     Sztukateria – magazyn 

05.00 Drogówka 05.20 Komenda 05.45 V-max
06.10 Dekoratornia 06.35 Muzyczne listy 
07.35 TV Market 08.10 Kasa na bank 09.10 
Beverly Hills 90210 4 – serial  10.00 Idiotki 
nie idą do nieba – serial 10.55 mała Czarna 
11.45 Idiotki nie idą do nieba – serial 
12.40     Beverly Hills 90210 4 – serial USA 
13.30     Dekoratornia – magazyn 
13.55     Dziewczyny fortuny
14.55     Skrzydła – serial komediowy
15.25     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
16.15     mała Czarna – talk show 
17.05     Idiotki nie idą do nieba 
 – serial meksykański
18.00     Robin Hood – fi lm przygdowy USA,  
 1991; reż.: John Irvin; wyst.: Pa- 
 trick Bergin, Uma Thurman, Jur- 
 gen Prochnow, Danny Webb,  
 David Morrissey, Owen Teale
20.00     Magicy – fi lm USA, reż. Jame Me- 
 rendino; wyk.: Til Schweiger, 
 Claire Forlani, Fabrizio Bentivo- 
 glio, Alan Arkin;
 Max (Til Schweiger)- niezbyt 
 utalentowany magik i Hugo  
 - sprytny kieszonkowiec mają  
 plan. Wraz z Lydią, kelnerką.  
22.05     Królewska faworyta – melodramat   
 Austria/Francja/Włochy, 1990;  
 reż.: Axel Corti; wyst.: Timothy  
 Dalton, Valeria Golino, Freiss 
 Stephane
23.55     Operacja Delta Force 2 - Na Ratunek  
 – fi lm sensacyjny  USA, 1998; 

05.15 Sztukateria 05.35 Drogówka 06.00 Mu-
zyczne listy 06.55 TV Market 07.30 Rajdowe 
Mistrzostwa Świata – podsumowanie sezonu.
08.20 Kirikou i czarownica – fi lm  09.45 Max 
rządzi: Przygody superszpiega – fi lm 
11.15     Casper straszy w Boże Narodzenie  
 – fi lm 
12.50     Tim – fi lm familijny Australia, 1979;  
 reż. Michael Pate; wyst.Mel  
 Gibson, Piper Laurie
15.00     Zbuntowani – serial obyczajowy
15.50     Bogowie muszą być szaleni – ko- 
 media przygodowa Botswana/Po- 
 łudniowa Afryka/USA, 1980; 
 reż.: Jamie Uys; wyst.: Marius  
 Weyers, Sandra Prinsloo, N’xau,  
 Louw Verwey, Thys Michel;
18.00     Młode strzelby II – western  USA,  
 1990; reż.: Geoff Murphy; wyst.:  
 Emilio Estevez, Kiefer Suther- 
 land, Lou Diamond Phillips,  
 Christian Slater, William L. Peter- 
 sen, Viggo Mortensen; 
20.00     Szaleństwa miłości – komedia  
 romantyczna USA, 1997; reż.:  
 Robert Greenwald; wyst.: Rus- 
 sell Crowe, Salma Hayek, Abra- 
 ham Alvarez, 
21.45     Geneza
22.50     Ślepe naboje – czrna komedia  
 Wielka Brytania, 2000;
00.35     Operacja Delta Force 3 
 – fi lm sensacyjny 
02.30     Wydarzenia, Sport, Pogoda  

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.751 06:00 Żar 
młodości, odc.83 07:00 TV Market07:15 
Wielka Wygrana, odc.404 08:00 Kapitan 
Flamingo, odc.19 08:30 Yin! Yang! Yo!
09:00     Aladyn; Włochy, 1986; r. Bruno  
 Corbucci; w. Bud Spencer,  
 Diamy Spencer, Janet Agren,  
 Julian Voloshin, Luca Venantini,  
 Tony Adams. Film fantasy.
10:50     Troll w Nowym Jorku; USA, 1994; r.  
 Don Bluth, Gary Goldman Film  
 animowany. 
12:15     18 lat później; Francja, 2003;
  r. Coline Serreau 
14:00     Wariaci; USA, 1990; r. Tony Bill; 
 w. Dudley Moore
15:50     Wydarzenia
16:10     Pogoda
16:15     Interwencja, odc.1246
16:30     Całkiem nowe lata miodowe, odc.13
17:00     Całkiem nowe lata miodowe, odc.14
17:30     Świat według Kiepskich, odc.192
18:00     Pierwsza miłość, odc.821
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
19:30     Samo życie, odc.1189
20:00     Evelyn; Niemcy/Irlandia/USA/ 
 Wielka Brytania, 2002; r. Bruce  
 Beresford; w. Pierce Brosnan,  
 Frank Kelly
21:45     Serce Dawida; USA, 2004; r. Paul  
 Hoen; w. Danielle Panabaker,  
 Billy Aaron Brown, 
22:00    Studio Lotto
23:25     Fala zbrodni, odc.71
00:20     Nagroda gwarantowana, odc.102
01:20     Tajemnice losu, odc.76
02:20     Zakazana kamera, odc.260

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.752 06:00 Żar 
młodości, odc.84 07:00 TV Market 07:15 
Wielka Wygrana, odc.405 08:00 Kapitan 
Flamingo, odc.20
08:30     Yin! Yang! Yo!, odc.20
09:00     Muppety podbijają Broadway; USA,  
 1984; r. Frank Oz; w. Art Carney
10:45     Modelka; USA, 1944; r. Charles  
 Vidor; w. Rita Hayworth, Leslie  
 Brooks, Otto Kruger, Phil Silvers,  
 Gene Kelly, Lee Bowman
12:50     Jego zdaniem, jej zdaniem; USA,  
 1991; r. Ken Kwapis
15:05     Z dżungli do dżungli; USA/Francja,  
 1997; r. John Pasquin; w. Tim  
 Allen, Martin Short, JoBeth  
 Williams, Lolita Davidovich, Sam  
 Huntington Komedia familijna. 
17:00     Bo do salsy trzeba dwojga; USA,  
 2001; r. Ron Lagomarsino; w.  
 Annabeth Gish, Ismael ‘East’ 
 Carlo, Nelson Vasquez, Nicole  
 Sullivan, Tessie Santiago, Kamar  
 De Los Reyes, Daniel Cosgrove  
 Melodramat muzyczny. Jeden  
 taniec może zmienić wszystko. 
18:50     Wydarzenia
19:20     Sport
19:25     Pogoda
20:00     Sylwestrowa moc przebojów, odc.1
22:00     Studio Lotto
01:30     Nagroda gwarantowana, odc.103
02:30     Tajemnice losu, odc.77
03:30     Zakazana kamera, odc.261
05:00     Nocne randki, odc.511

05:15 Wstawaj! Gramy!, odc.753 06:00 Żar 
młodości, odc.85 06:45 TV Market 07:00 
Wielka Wygrana, odc.406
07:45     Babar zwycięzca; Kanada / Francja,  
 1989; r. Alan Bunce Animacja dla 
 całej rodziny. W 60 lat po narodzi 
 nach słonika, kolejne przygody  
 tego wesołego stworzenia.
09:15     Babar król słoni; Kanada/Francja/ 
 Niemcy, 1999
10:45     Kubuś i Hefalumpy; USA, 2005; r. 
 Frank Nissen Premiera telewi- 
 zyjna. Kolejny animowany  
 fi lm o przygodach Kubusia  
 Puchatka i jego przyjaciół.  
 Pewnego dnia mieszkańców  
 Stuwiekowego lasu budzi  
 przerażający głos Hefalumpa.  
 Wszyscy wyruszają do lasu, by 
 schwytać potwora. 
12:00     Lew; Francja, 2003; r. José Pinheiro
14:15     Kopalnie króla Salomona; USA, 1985
16:15     Producenci; USA, 2005
18:50     WYDARZENIA
19:20     Pogoda
19:25     Sport
19:30     Świat według Kiepskich, odc.279
20:00     Za ciosem; Hongkong, USA, 1998; r.  
 Hark Tsui; w. Jean-Claude Van  
 Damme
21:45     Goło i wesoło; Wielka Brytania, 1997; 
 r. Peter Cattaneo
22:00     Studio LOTTO
23:30     Moulin Rouge; Australia, USA, 2001

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień dobry 
TVN 11:00 Przyjaciele - serial komedia
12:00      Trzy po trzy - numery
  z kwatery 
 - serial komedia 
12:30      Telesklep
13:30      Fabryka Gry 
 - pr. interaktywny
14:25      Telesklep
14:55      Milionerzy 
 - teleturniej 
15:50      Rozmowy w toku 
 - talk show
16:55      Sąd rodzinny 
 - serial dokument
17:55      Trzy po trzy - numery z kwatery 
 - serial, Polska
18:25      Detektywi 
 - serial dokument
19:00      Fakty, Sport, Pogoda 
19:50      Uwaga! 
 - mag. reporterów
20:05      Na Wspólnej 
 - serial obyczajowy
20:45      W-11 Wydział Śledczy 
 - serial dokument
21:30      Dowody zbrodni 
 - serial kryminalny, `06
22:25      Teraz albo nigdy 
 - serial, Polska
23:20      Californication - serial 
 komediodramat, USA
00:00      Siłacze - Strongman 
 - Superseria
01:05      Uwaga! 
01:25      Wrzuć na luz
02:25      Telesklep

05:40 Uwaga! 06:00 Telesklep 07:00 Rozbij 
Bank 08:00 Na Wspólnej 08:30 Dzień dobry 
TVN 
11:00       Przyjaciele - serial komedia, 
 USA, 1994
12:00      Trzy po trzy - numery z kwatery 
 - serial komedia 
12:30      Telesklep
13:30      Fabryka Gry  - pr. interaktywny
14:25      Telesklep
14:55      Milionerzy - teleturniej 
15:50      Rozmowy w toku - talk show
16:55      Vinci - fi lm komedia kryminalna,  
 Polska `04. Cuma - specjalista  
 od kradzieży dzieł sztuki  
 wychodzi po kilku latach  
 więzienia. Jego wyjście aranżuje  
 pewien paser, który zleca 
 Cumpie kradzież Damy z  
 łasiczką. 
19:00      Fakty, Sport, Pogoda
19:45      Uwaga! - mag. reporterów
20:00      Jackie Chan: Pierwsze uderzenie 
 - fi lm sensacyjny, 1996
21:35      Superprodukcja - fi lm komedia,  
 Polska `02. Jędrzej Koniecpolski  
 (rzeczony gangster) absolutnie  
 nie dopuszcza myśli, że jego  
 Donatka mogłaby zagrać w  
 jakiejś ramocie - ukochana ma  
 zadebiutować w porządnym  
 fi lmie. 
23:20      Szpieg, który nie umiera nigdy 
 - fi lm komedia, USA `99
00:55      Bliźniacy - fi lm komedia, USA `88
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