
Moim 
zdaniem 
Nasza Spółdzielnia ma już 58 lat. W dniu 

7 grudnia br. spotkaliśmy się na skromnej, rodzinnej 
uroczystości urodzinowej w gronie osób najdłużej 
mieszkających w naszych wszystkich osiedlach. Był 
to moment na wspominanie dawnych i bliższych nam 
czasów. Miłe, przyjazne twarze naszych dawnych 
działaczy samorządowych czy byłych pracowników, 
ich wspomnienia i wymiana między sobą opinii stwo-
rzyły piękną, niepowtarzalną atmosferę. Jest to tra-
dycja, którą kontynuujemy od bardzo wielu, wielu 
lat. Mamy to szczęście, że mieszkamy, pracujemy, 
udzielamy się społecznie w Spółdzielni stworzonej 
przez ludzi, dla których liczył się nie tylko czas te-
raźniejszy, bieżąca praca, wyniki ekonomiczne, ale 
i dobre relacje sąsiedzkie czy pracownicze, a przede 
wszystkim szacunek dla tego co zrobiono i stworzo-
no w tej naszej „bawełnianej” rzeczywistości. Czyli 
to co czynimy w każdej naszej rodzinie. Przekazujemy 
wszystkim i jednocześnie pokazujemy jak ważna jest 
to tradycja, jak ważne są doświadczenia i osiągnięcia. 
I dlatego, m.in. w naszej sali konferencyjnej wiszą 
wizerunki osób zasłużonych dla naszej Spółdzielni, 
a na drzewcu sztandaru, z którego posiadania jeste-
śmy bardzo dumni, wbijane są ich imiona i nazwiska.

A my w naszym mieście cieszymy się z no-
wego dworca Łódź-Fabryczna. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni, w wielu momentach wręcz zachwyceni, 
że mamy najnowocześniejszy tego typu obiekt, nie 
tylko w Polsce. Pomimo różnych perturbacji i kom-
plikacji ze strony rządzących, łodzianie wspólnie 
ze swoją Panią Prezydent radośnie sami dokonali 
wspaniałego otwarcia. Mnie jest tylko szkoda, że nie 
został zrealizowany zamiar leżący u podstaw decyzji 
o remoncie naszego dworca i otwarcia go na świat, 
bowiem Łódź miała być istotnym przystankiem w po-
dróżach z Warszawy przez Poznań do Berlina i nawet 
Paryża, a także z Warszawy przez Wrocław do Pragi 
czy Wiednia i dalej na południe Europy. Oczywiście 
kolejami dużej prędkości. Te plany są podobno nadal 
aktualne, ale nie wiadomo, kiedy będą zrealizowane. 
Nasze miasto słynęło z tego, że było jedynym kil-
kusettysięcznym miastem na świecie posiadającym 
swoje ważne dworce kolejowe w mniejszych mia-
stach czyli Kutnie i Koluszkach. Miało się to zmienić. 
A przepiękny i funkcjonalny dworzec będzie się trochę 
marnował, bo nie będzie właściwie w pełni wykorzy-
stany. Szkoda…

Wracając do naszych urodzin to zauważam, chy-
ba już kolejny raz, że mamy szczęście, że obchodzimy 
je w szczególnym dla każdego z nas okresie, jakim 
jest adwent, okres radosnego oczekiwania na przyj-
ście Pana. Okres poprzedzający najpiękniejsze dla nas 
Święta Bożego Narodzenia. Święta rodzinne, pełne 
miłości i radości. Oczywiście poprzedzone przygo-
towaniami do nich w postaci generalnych porządków 
w poszczególnych domach, zakupami prezentów, licz-
nymi dodatkowymi zajęciami i spotkaniami. Święta 
rozpoczynające się wieczerzą wigilijną i łamaniem 
się tradycyjnym opłatkiem i składaniem sobie życzeń.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego 2017 Roku życzę wszystkim wiele 
miłości, zdrowia i uśmiechu. Miłości do otaczającego 
nas świata i przede wszystkim do spotykanych ludzi. 
Bądźmy uprzejmi, pomocni sobie, gotowi do pomocy 
potrzebującym. A nasze plany, zamierzenia i wszelkie 
życzenia nich się spełnią w ciągu całego 2017 roku.

 Sylwester Pokorski

„VI Kongres odbywamy w ważnym historycznie dla polskiej spółdzielczości roku. Mija właśnie 200 lat od 
powołania na ziemiach polskich Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego – pierwszej organizacji o charakterze 
spółdzielczym”. (cytat z referatu Prezesa Zarządu KRS Alfreda Domagalskiego wygłoszonego na Kongresie).
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W Warszawie odbył się VI Kongres Spółdzielczości. 
W trakcie dyskusji koncentrowano się na kondycji 
i perspektywach rozwoju polskiej Spółdzielczości. 

7  grudnia  nasza  Spółdzielnia  skończyła  58  lat.  Kolejne 
urodziny były okazją do wspomnień i spotkań z najdłużej 
mieszkającymi w naszych budynkach członkami.

Następny numer 
ukaże się  

26 stycznia  
2017 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Zebranie Spółdzielców z całej Polski.

Z kartą stałego klienta 
10% taniej.

VI Kongres  
Spółdzielczości
VI Kongres  
Spółdzielczości
W dniach 12 – 13 grudnia 2016 r. w Warszawie zebrał się VI Kongres 
Spółdzielczości – najwyższy organ samorządu spółdzielczego. 
Kongres – zgodnie z art. 258 ustawy Prawo spółdzielcze – zwoływany 
jest raz na 4 lata dla oceny stanu spółdzielczości w Polsce i możliwości 
jej rozwoju. Kongres prowadziło 14 osobowe Prezydium, na czele z jej 
przewodniczącym Jerzym Niziołem, prezesem zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej z Zamościa. Zebrani wybrali komisje Kongresu, czyli 
Komisję Mandatową (jej przewodniczącym został S. Pokorski, pre-
zes RSM „Bawełna”), Komisję Skrutacyjną, Komisję Uchwał i Wnio-
sków oraz Komisję Wyborczą. Podczas pierwszego dnia Kongresu 

dokonano wyboru stuosobowego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej 
Rady Spółdzielczej spośród 532 delegatów przybyłych na Kongres, 
reprezentujących 15 branż spółdzielczych. Członkami Zgromadze-
nia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z naszego województwa 
z branży mieszkaniowej zostali Eugeniusz Zieliński, Monika Stawicka 
i Sylwester Pokorski.

Debatę kongresową rozpoczął dr Jerzy Jankowski – Przewodniczą-
cy Zgromadzenia Ogólnego, który w swoim wystąpieniu podsumował 
najważniejsze działania i inicjatywy podejmowane przez Krajową Radę 
Spółdzielczą oraz planowane nowe przedsięwzięcia. Szerzej na str. 4.

Opłaty w 2017 r. bez zmian
Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” na grudniowym posiedzeniu 
zatwierdziła plan gospodarczo-finansowy na 2017 r. Opłaty 
pobierane od członków w zakresie eksploatacji i odpisów na 
fundusz remontowy pozostają bez zmian. Z Nowym Rokiem 
nie musimy bać się podwyżek za pobór wody i odprowadzenie 
ścieków, podatku od nieruchomości oraz odbiór odpadów ko-
munalnych – Rada Miejska w Łodzi nie zmieniła tych stawek. 
Zmiany opłat w naszej Spółdzielni nastąpią po rozliczeniu cie-
pła i wody. Zmienią się wówczas zaliczki pobierane na poczet 
zużycia wody i centralnego ogrzewania, które, przypominamy, 
ustalane są w oparciu o wyniki rozliczeń za miniony okres. 
Nowe zaliczki obowiązywać będą od 1 maja 2017 r.

58-lecie „Bawełny”
relacja z urodzinowego spotkania w siedzibie 
Spółdzielni na str. 9.

Z tym numerem przekazujemy Państwu  
kalendarz biurkowy na 2017 r.
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Czy respektowanie praw osób trzecich jest tak ciężkie?  

Pani parkująca swój samochód notorycznie w sposób niewłaściwy  
pokazuje jak mało w ludziach jest pokory i wrażliwości  

na drugiego człowieka.

W listopadzie 2016 r. po-
siedzenia Zarządu RSM 
„Bawełna” odbyły się 
w dniach 3, 9, 16, 23 i 30, 
na posiedzeniach tych 
omówiono m.in. tematy 
jak niżej i podjęto nastę-
pujące decyzje:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na 30.10.2016 r. Spół-
dzielnia liczyła 8.725 człon-
ków, w tym 8.698 członków 
zamieszkujących i 27 członków 
oczekujących. W listopadzie 
2016 r. przyjęte zostało w po-
czet członków Spółdzielni 12 
osób, natomiast 15 członków 
Spółdzielni skreślono z rejestru.

W stosunku do członka 
Spółdzielni, który spłacił swoje 
zadłużenie w opłatach za uży-
wanie mieszkania uchylono 
uchwałę w sprawie podjęcia 
wobec niego postępowania o po-
zbawienie członkostwa podjętą 
w czasie, gdy zalegał z opłatami.

Rozważono oddanie w na-
jem dwóch mieszkań w osied-
lach „Żubardź” i „Koziny”. 
Informacja o możliwości najmu 
tych mieszkań była wcześniej 
podawana w naszej gazecie 
i zgłosili się zainteresowani 
najmem, jednak po poznaniu 
warunków (m.in. wykonanie we 
własnym zakresie remontu) zre-
zygnowali. Po przeanalizowaniu 
tematu Zarząd postanowił cof-
nąć decyzję o oddaniu w najem 
mieszkania w osiedlu „Żubardź”, 
gdyż jest bardzo prawdopodob-
ne, że na początku przyszłego 
roku możliwe będzie określenie 
przedmiotu odrębnej własności 
dla tego mieszkania, a następ-
nie – wystawienie go na sprze-
daż w przetargu. Co do drugiego 
z mieszkań polecono służbom 

technicznym określić zakres 
remontu, po czym rozważone 
zostanie wyremontowanie go 
przez Spółdzielnię przed zaofe-
rowaniem do wynajęcia.

Ogłoszone zostały przetar-
gi ograniczone i nieograniczo-
ne na dwa mieszkania: jedno 
w osiedlu „Koziny”, drugie – 
w osiedlu „Żubardź”. Ogłosze-
nia o przetargach ukazały się 
w Dzienniku Łódzkim, na naszej 
stronie internetowej, w biurach 
Spółdzielni oraz w poprzednim 
wydaniu naszej gazety.

Określanie przedmiotu 
odrębnej własności lokali 
i sprawy terenowo
prawne
Podjęto uchwałę określającą 
przedmiot odrębnej własności 
lokali w budynku garażowym 
przy ul. Zbiorczej 17B w Łodzi.

Roboty remontowe 
i wymiana stolarki 
okiennej
Postanowiono zrefundować 
członkom Spółdzielni koszty 
wymiany okien we własnym 
zakresie w kolejności wynikają-
cej z list określających kolejność 
wymiany/refundacji:
–   w trzech mieszkaniach 

w osiedlu „Koziny”,
–   w dwunastu mieszkaniach 

w osiedlu „Żubardź”,
–   w osiemnastu mieszkaniach 

w osiedlu „Zbiorcza”.
Z przyczyn technicznych 

przyspieszono wymianę okien 
w dwóch mieszkaniach: w po-
koju i kuchni w mieszkaniu 
znajdującym się w osiedlu 
„Zbiorcza” oraz w dwóch po-
kojach w mieszkaniu na Ole-
chowie.

Podjęto uchwałę w spra-
wie zadań komisji ds. wyboru 
wykonawców na realizację ro-
bót remontowych w zasobach 
mieszkaniowych Spółdzielni 
w 2017 r.

Opłaty i koszty
Podjęto decyzję o wywiesze-
niu na klatkach schodowych 
w budynkach Spółdzielni (ana-
logicznie jak w ubiegłych la-
tach) informacji o wysokości 
zadłużenia w opłatach za uży-
wanie mieszkań znajdujących 
się w danej klatce – dot. zadłu-
żenia wg stanu na koniec paź-
dziernika br. oraz kwot powyżej 
100 zł.

Przyjęto do wiadomości 
informację o podjętych przez 
Z-cę Prezesa ds. Ekonomicz-
nych oraz Kierownika Działu 
Czynszów Kredytów i Wkła-
dów Mieszkaniowych decyzjach 
w sprawie rozłożenia na raty 
zaległości za używane lokale 
mieszkalne w III kwartale 2016 
roku. Rozłożone zostały na raty 
zadłużenia łącznie na kwotę po-
nad 68 tys. zł, w tym na 10 lub 
mniej rat łącznie ok. 17,8 tys. zł 
rozłożono dziesięciu dłużnikom, 
a na ponad 10 rat łącznie kwotę 
ok. 50,8 tys. zł – również dzie-
sięciu dłużnikom.

Dokonano korekty rozli-
czenia zużycia wody w okre-
sie ok. 5 miesięcy 2015 roku 
w jednym z mieszkań w osiedlu 
„Żubardź”.

Na wniosek członka zwięk-
szono wysokość płaconej przez 
niego zaliczki na poczet cen-
tralnego ogrzewania mieszka-
nia.

W następstwie zmiany ilo-
ści osób zatrudnionych w loka-
lach użytkowych znajdujących 
się w nieruchomości przy ul. 
Anny Jagiellonki 2 oraz ul. 
Zakładowej 61 zmieniono wy-
sokość opłat za wywóz śmieci, 
ponoszonych przez użytkowni-
ków lokali użytkowych i dzier-
żawcę terenu w tej nierucho-
mości.

Omówiono i przyjęto do wia-
domości wyniki ekonomiczne 
Spółdzielni za okres styczeń-
-październik 2016 roku.

Najem lokali i dzierżawa 
terenu
Wyrażono zgodę na przedłuże-
nie terminu uregulowania za-
dłużenia przez najemcę jednego 
z lokali użytkowych w osiedlu 
„Koziny”.

Podjęto decyzję o zawarciu 
umowy najmu jednego z loka-
li użytkowych w budynku 214 
na Olechowie.

Działalność społeczno
wychowawcza

W ramach działalności spo-
łeczno-wychowawczej Zarząd 
przeznaczył kwotę 11.000,– zł 
na świąteczne paczki okolicz-
nościowe dla stu trzydziestu 
jeden członków Spółdzielni 
z osiedla „Żubardź” i sześć-
dziesięciu czterech członków 
z osiedla „Koziny”. Osoby, które 
znalazły się na listach do obda-
rowania paczkami, wytypowa-
ne zostały przez Rady Osiedli 
„Żubardzia” i „Kozin”; Rady 
kierowały się sytuacją życiową 
i finansową typowanych osób, 
przy czym nie mogły to być oso-
by mające zadłużenia w opłatach 
za mieszkania.

Przyjęto do wiadomości po-
dziękowanie od Ogniska TKKF 
„Dzikusy” za przekazane przez 
Spółdzielnię dofinansowanie 
sekcji siatkarskiej Ogniska oraz 
przedstawione przez Ognisko 
rozliczenie wydatkowania prze-
kazanej kwoty zgodnie z jej prze-
znaczeniem.

***

Przyjęto meldunki Administracji 
Osiedli o przygotowaniu zaso-
bów mieszkaniowych do sezo-
nu zimowego (pisaliśmy o tym 
w poprzednim wydaniu gazety).

Podjęto decyzję o zorga-
nizowaniu z okazji jubileuszu 
58-lecia RSM „Bawełna” w dniu 
7 grudnia br. w sali konferencyj-
nej na ul. Przybyszewskiego 163 
spotkania z najstarszymi człon-
kami Spółdzielni zamieszkują-
cymi na danym osiedlu. Relację 
z tego spotkania zamieszczamy 
na stronie 9.

 Oprac.: E.S. 

Z prac  
Rady Nadzorczej 
W listopadzie 2016 roku Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” odbyła jedno po-

siedzenie, na ktorym:
1.  W sprawach członkowsko-mieszkaniowych podjęła uchwałę ws. wykreślenia z grona człon-
ków osoby, która utraciła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w osiedlu „Zbiorcza” (umowa 
sprzedaży), a innych praw do lokali w Spółdzielni nie posiada.
Członek nie zgłosił się na posiedzenie Rady.
2.  Rozpatrzyła wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni za 9 miesięcy 2016 roku.
Rada Nadzorcza oceniła wyniki jako dobre i przyjęła je do akceptującej wiadomości.
3.  Uchwaliła zaliczkowe stawki opłat za ciepłą wodę dla lokali w budynkach nr 89 przy ul. Byd-
goskiej 46 i nr 27 przy ul. Lorentza 8. Wprowadzenie zaliczkowych opłat za ciepłą wodę związane 
jest z rozbudową węzła cieplnego w ww. budynkach o funkcję ciepłej wody użytkowej dostarczanej 
do mieszkań.
Termin wprowadzenia opłat – od 1 grudnia 2016 roku.
4.  Wyraziła zgodę na zawarcie z firmą Orange Polska Spółka Akcyjna 10-letnich umów najmu 
części dachów pod stacje telefonii komórkowej przy ul. Gorkiego 6–12 i Zakładowej 61.
5.  Wyraziła zgodę na zawarcie długoterminowej (na 29 lat) umowy z właścicielem budynku 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13, sąsiadującym z zasobami Spółdzielni przy ul. Klonowej 32 
na działce będącej we współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni w związku z trwałym zajęciem 
części działki Spółdzielni pod ocieplenie budynku.
6.  Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad Osiedli na temat spraw jakimi zajmowały 
się Rady na swych posiedzeniach w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
7.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje na temat:
–   planowanej na 3.12.2016 r. godz. 10.00 XVI Olimpiady Przedszkolaków, która odbędzie się 

w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Dąbrówki 1,
–   podziękowania jakie wpłynęło do Spółdzielni od Ogniska TKKF „Dzikusy” za przekazanie kwoty 

2.900 zł na rozwój sekcji siatkówki,
–  planowanej na dzień 7 grudnia br. uroczystości z okazji 58 urodzin RSM „Bawełna”,
–   międzynarodowej konferencji nt. „Efektywność energetyczna dla alokacji kosztów opartych 

na zużyciu oraz informacja o zużyciu dla ogrzewania, chłodzenia oraz ciepłej wody w krajach 
Europy Wschodniej w UE”, która odbyła się 14.11.2016 r. w Warszawie i podczas której Prezes 
Spółdzielni p. Sylwester Pokorski oraz inspektor nadzoru p. Krzysztof Jarno zaprezentowali 
osiągnięcia RSM „Bawełna” w zakresie oszczędności energii,

–   całkowitej spłaty zadłużenia przez małżeństwo z osiedla „Zbiorcza”, którego sprawę wykre-
ślenia z grona członków Rada odłożyła 17.10.2013 r. do bieżącego monitorowania spłaty 
zaległości,

–   spotkania z posłem Tadeuszem Woźniakiem, jakie w dniu 22.11. br. odbyło dwóch członków 
Rady Nadzorczej i Prezes Spółdzielni , na temat rządowego programu Mieszkanie Plus.

8.  Następne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 15.12.2016 r.
 Oprac.: I.G.

W  listopadowym numerze gazety 
zamieściliśmy list Pana z  Olechowa, 
którego problemem była sąsiadka blo-
kująca mu swoim samochodem wjazd 
do garażu. Zgodnie z informacją od sa-
mego zainteresowanego sprawa, przy 
współpracy z  administracją, została 
szczęśliwie rozwiązana.
Cieszyliśmy się jednak zbyt wcześnie, 
bo po kilku dniach problem powrócił. 
Pan pisze:

„Witam. Jakiś czas temu prosiłem Państwa 
o pomoc w celu załatwienia mi dostępu 
do tego garażu przy ul. … (do wiadomo-
ści Redakcji). Dziękuję za zainteresowanie 
i profesjonalne podejście do mojego prob-
lemu, zrezygnowałem wówczas z Państwa 
interwencji u sąsiadki, która utrudnia mi 
w sposób nie do zniesienia wjazd do moje-
go garażu – to był błąd, bo znowu zaczęła 
parkować w tym miejscu, utrudniając życie 
mi i mieszkańcom blokując ciąg komunika-
cyjny. Dlatego zwracam się jeszcze raz o po-
moc i o telefon do sąsiadki z numeru… 

(do wiadomości Redakcji). Na dodatek sta-
je w miejscu, gdzie traktor „zawijał” śnieg 
przy odśnieżaniu, co uniemożliwi mu pracę.
Żeby wjechać do garażu muszę odwrócić 
samochód o 360 stopni, a następnie po-
jechać tyłem w odległości do 30 cm od jej 
auta i wyprostować samochód. Jeżdżę dłu-
gim samochodem i garaż mijam zaledwie 
o kilkanaście centymetrów, a mogę mieć 
gorszy dzień i po prostu uderzyć albo w jej 
auto albo w garaż. A po to była robiona 
ta zatoczka, żeby nie było z tym 
problemów. (...)”

Na chwilę obecną sprawa 
znów przycichła i  mamy na-
dzieję, że tym razem już na do-
bre. Na wszelki wypadek jednak 
podpowiadamy: gdy w  wyjąt-

kowych sytuacjach musimy stanąć 
w  miejscu, w  którym możemy bloko-
wać innych kierowców lub utrudniać 
im jazdę, zostawmy za przednią szybą 
numer telefonu do siebie, by móc 
w  każdej chwili samochód przestawić. 
Wykazujmy się dobrą wolą i  myślmy 
przede wszystkim o innych.
 I.G.
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Listy

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
W LISTOPADZIE 2016 R.

Odczyty wodomierzy  
i podzielników
Na przestrzeni stycznia 2017 r odby-
wać się będą odczyty urządzeń zain-
stalowanych w mieszkaniach i słu-
żących do indywidualnych rozliczeń 
zużycia wody i kosztów centralnego 
ogrzewania. Odczyt odbywa się w za-
sadzie bez wejścia osób odczytujących 

do mieszkań. Nasze urządzenia po-
siadają moduł radiowej transmisji 
danych pozwalający na zdalny elek-
troniczny odczyt. Przypomnijmy, 
że dotyczy on 100% podzielników 
i ok. 95% zainstalowanych w miesz-
kaniach wodomierzy.

Wejście do lokali mieszkalnych 
i odczyt bezpośredni wodomierzy 
dotyczy lokali z zamontowanymi 
wodomierzami bez wbudowanego 
modułu oraz lokali, w których modu-

ły na wodomierzach z jakiś przyczyn 
nie odczytały się zdalnie. Odczyty 
bezpośrednie, z wejściem do lokali 
odbywają się w terminie wcześniej 
zapowiedzianym poprzez wywiesze-
nie ogłoszeń o tym fakcie na klatkach 
schodowych. Każdorazowo przy wej-

ściu do lokalu serwisanci sprawdzają 
czy wodomierz jest nieuszkodzony 
i czy plomba zabezpieczająca jest 
nienaruszona. Odczytywane są tylko 
te wodomierze, które mają ważną ce-
chę legalizacyjną – informuje o tym 
nalepka na urządzeniu z podanym 
rokiem zalegalizowania wodomierza.

Zwracamy też uwagę, że zgodnie 
z umową rozliczeniową, dwa pierwsze 
ustalone ze spółdzielnią terminy odczy-
tów bezpośrednich są niepłatne. Jeśli 
w pierwszym i drugim terminie lokal 
nie zostanie udostępniony do odczytu 
to kolejny termin jest już przez Pań-
stwa płatny. Opłata zostanie doliczona 
do rozliczenia. Odczyty podawane te-
lefonicznie przez użytkowników lokali 
nie będą honorowane.  T.T.
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Wiemy już niemal wszystko  
o patronach ulic w osiedlu „Słowiańskie”.  
Od następnego numeru prezentować będziemy  
sienkiewiczowskich bohaterów. 

Dziś zamykamy słowiańską 
część patronów ulic znajdują-
cych się w naszych zasobach, 
przybliżając Państwu postać 
Anny Jagiellonki. Na ulicy jej 
imienia znajdują się na Olecho-
wie bloki nr 214, 216, 217, 218 
i 218a.

Anna Jagiellonka urodziła 
się 18 października 1523 roku 
w Krakowie, jako czwarte dzie-
cko Bony Sforzy i Zygmunta 
I Starego. Dorastała w cieniu 
matki, która faworyzowała dzie-
dzica tronu Zygmunta II Augu-
sta i najstarszą córkę Izabelę. 
Do 1548 r. mieszkała na Wawe-
lu, później jednak wraz z matką 
i siostrami, potępiając skandal 
matrymonialny, jakim był ślub 
Zygmunta II Augusta – już 
wtedy króla Polski i wielkie-
go księcia Litwy – z mającą 
niedynastyczne pochodzenie 
Barbarą Radziwiłłówną, wyje-
chała na Mazowsze. Królowa 
matka niezbyt interesowała się 
tym, by wydać za mąż swoje 

dwie najmłodsze córki. W re-
zultacie, obie dobiegały już 30-
stki (czyli na owe czasy mogły 
uchodzić za stare panny), gdy 
po wyjeździe Bony do Włoch, 
pozostały na łasce brata. Zyg-
munt nie miał zamiaru prze-
płacać w kwestii posagu Anny, 
więc mimo że związek z siostrą 
polskiego króla mógł wydawać 
się korzystny, to jednak kandy-
datów odstraszało zbyt niskie 
wiano. Kolejno wycofali się 
książę Pomorza Zachodniego 
Jan Fryderyk i jego brat Bar-
nim. Gdy chętny okazał się 
23-letni książę Wirtembergii 
Eberhardt, pechowo zmarł za-
raz po wysłaniu swatów. Od-
mówił Albrecht Hohenzollern, 
Ferdynand I Habsburg i Iwan 
IV Groźny. Ochotę na ślub 
z 42-letnią już wówczas Anną 
wyraził dwadzieścia lat od niej 
młodszy brat króla Danii – 
Magnus. Pretendent do ręki 
królewny nie dość jednak, 
że był szaleńcem, alkoholikiem 

i bankrutem, to na dodatek nie 
miał jednego oka. Dla Jagiel-
lonów wyrażenie zgody na ten 
ślub byłoby poniżej wszelkiej 
godności.

Jeżeli trafiały się na drodze 
Anny jakieś szanse na zamąż-
pójście, to niestety okazywały 
się nieodpowiednie, albo pod 
względem politycznym albo 
dynastycznym, albo też moral-
nym, wskutek czego do końca 
życia swego brata Zygmunta II 
nie wyszła za mąż. Po jego bez-
potomnej śmierci w 1572 roku 
w Rzeczypospolitej zapanowa-
ło bezkrólewie, a Anna stała 
się infantką – dziedziczką rodu 
i czołową osobistością w pań-
stwie. O wyborze króla miała 
decydować cała szlachta zgro-
madzona na sejmie elekcyj-
nym. Każdy szlachcic polski 
miał prawo do udziału w sej-
mie i głosowania na kandy-
data do tronu polskiego. Było 
to prawo tzw. wolnej elekcji. 
Uczestnicy pierwszej wolnej 

elekcji na króla Polski wybrali 
w 1573 r. kandydata z Fran-
cji – Henryka Walezego, który 
zobowiązał się do poślubienia 
Anny Jagiellonki. Niestety, nie 
dość, że tego nie zrobił, to za-
garnął należące do niej staro-
stwo knyszyńskie, a po zale-
dwie roku panowania wyjechał 
z powrotem do Francji, by tam 
objąć tron po śmierci swego 
brata Karola IX Walezjusza.

W czasie drugiej elekcji 
to Anna stała się faworytką 

do korony polskiej. Wykorzy-
stując swe wpływy, 13 grudnia 
1575 r. na Rynku Starego Miasta 
w Warszawie została okrzyknię-
ta królem Polski i wielką księż-
ną litewską. Za męża „przy-
dano” jej siedmiogrodzkiego 
księcia Stefana Batorego. Anna 
miała wówczas 53 lata. Ucho-
dziła za brzydką, nudną i pełną 
dewocji, a na dodatek cierpiała 
na hipochondrię, co nie wpły-
wało korzystnie na pożycie 
małżeńskie. Również próby 
zdobycia przewagi nad mężem 
w sprawach rządzenia pań-
stwem, mimo że zajmowali rów-
norzędną pozycję, spowodowa-
ły, że król odsunął ją od polityki. 
Po jego śmierci, 10 lat później, 
Anna ponownie stanęła przed 
szansą objęcia rządów, ale tym 
razem nie była tym zaintere-
sowana. Poparła kandydaturę 
swojego siostrzeńca – królewi-
cza szwedzkiego Zygmunta III 
Wazy, który zasiadł na tronie 27 
grudnia 1587 roku.

Anna Jagiellonka – ostatnia 
z rodu Jagiellonów – zmarła 9 
września 1596 roku i została 
pochowana obok ojca i brata 
w Kaplicy Zygmuntowskiej. 
Na jej pogrzebie mowę wygło-
sił sam Piotr Skarga – polski 
jezuita, teolog, pisarz i kazno-
dzieja nadworny Zygmunta III 

Wazy, który wcześniej zadedy-
kował jej swoje „Żywoty świę-
tych”.

W czasie swojego życia 
wykończyła pałac w Ujazdo-
wie i jego ogrody, a z pałacu 
królewskiego w Łobzowie pod 
Krakowem zrobiła jedną z naj-
piękniejszych XVI-wiecznych 
rezydencji. Zdziałała również 
wiele w samej Warszawie. 
Dbała o wygląd miasta i jego 
przywileje, a także o przywileje 
mieszczan. Kontynuując dzieło 
swojego brata, własnym kosz-
tem ukończyła budowę pierw-
szego stałego drewnianego 
mostu w Warszawie, który za-
pewnił przeprawę przez Wisłę.

Jak podsumował Piotr 
Skarga: dała piękny koniec 
i zamknięcie domowi Jagiel-
lońskiemu.

 I.G.

PATRONI NASZYCH ULIC  
– ANNA JAGIELLONKA

Procedura jest następują-
ca: listonosz nie zastaje adresata 
w domu ani nikogo innego z do-
rosłych domowników, którym 
mógłby pozostawić pismo, więc 
pozostawia awizo wskazujące 
na 7-dniowy termin do odbioru 
pisma w placówce pocztowej. 
Jeśli w tym terminie adresat nie 
zgłosi się na pocztę po odbiór pis-
ma, placówka pocztowa wystawia 
i pozostawia w skrzynce oddaw-
czej awizo powtórne informujące 
o kolejnym 7-dniowym termi-
nie na odbiór pisma w placów-
ce pocztowej. Jeśli i ten termin 
upłynie bezskutecznie i adresat 
nie odbierze z poczty czekającej 
nań korespondencji, poczta od-
syła ją do nadawcy z adnotacją „ 
adresat nie zgłosił się w terminie”. 
Co najważniejsze – od ostatniego 
dnia w którym adresat winien 
odebrać korespondencję z poczty 
a tego nie uczynił biegną wszystkie 
terminy na podjęcie przez niego 
czynności niezbędnych do ochrony 
jego interesów prawnych.

Ma to znaczenie szczególnie 
wówczas, gdy korespondencja ma 
ujemny wpływ na interes prawny 
adresata np. w przypadku gdy jest 
to niekorzystna decyzja administra-
cyjna, niekorzystny wyrok, skiero-
wany do adresata bezpodstawny 
nakaz zapłaty, bezpodstawne zaję-
cie jego pensji przez komornika itp.

Nieodebranie korespondencji 
w takich wypadkach spowoduje, 
że uprawomocnią się decyzje, wy-

roki, nakazy zapłaty, pozostaną 
w mocy czynności komornika.

Niekorzystny stan prawny się 
utrwali i częstokroć bezpowrotnie 
przekreślone zostaną szanse adre-
sata na zmianę tego stanu.

Metoda przysłowiowego strusia, 
który chowa głowę w piasek i nie 
odbiera kierowanych do siebie pism 
jest najczęściej przeciwskuteczna.

W ostatnim czasie Sąd Najwyż-
szy zajął się sytuacją, z którą jako 
adresatom pism sądowych zdarza 
nam się spotykać. Pisał o tym Ma-
rek Domagalski w „Rzeczpospoli-
tej” z 14.12.2016 r. „Awizo groź-
niejsze, niż wygląda”. Otóż w tym 
wypadku po drugim awizowaniu 
(awizo powtórne) do placówki 
pocztowej zgłosił się po odbiór 
pisma adresat w przewidzianym 
7-dniowym terminie. Jednakże 
pisma mu nie wydano, gdyż ko-
respondencja zawieruszyła się 
w placówce. Kiedy się odnalazła 
a adresat ją odebrał z poczty przy-
chodząc tam po raz kolejny, było 
już po upływie 7-dniowego terminu 
wskazanego w awizo powtórnym.

Sąd Najwyższy miał w tej 
sprawie do rozstrzygnięcia dyle-
mat, kiedy (tj. którego konkret-
nie dnia) należało uznać pismo 
za doręczone adresatowi: czy było 
to doręczenie zastępcze tj. czy 
nastąpiło z upływem ostatniego 
dnia na odbiór przesyłki wska-
zany w awizo powtórnym, czy 
też doręczenie pisma nastąpiło 
w dniu, kiedy zawieruszone przez 

pocztę odnaleziono i faktycznie 
wydano adresatowi. Dylemat ten 
ostatecznie rozwiązano na korzyść 
adresata stwierdzając, że w takiej 
sytuacji doręczenie zastępcze nie 
było skuteczne i że poczta winna 
była zawieruszoną przesyłkę ode-
słać do nadawcy (w tym wypadku 
sądowi) z adnotacją powodu z ja-
kiego nie wydano jej adresatowi 
w terminie. Taka adnotacja pozwo-
liłaby sądowi (nadawcy) ponownie 
wysłać pismo do adresata w celu 
prawidłowego doręczenia, bez per-
turbacji związanych z zawierusze-
niem się korespondencji na terenie 
placówki pocztowej.

Z opisywanego stanu fak-
tycznego płynie dla nas nauczka. 
Zdarza się bowiem, że przybywszy 
z awizo do placówki pocztowej zo-
stajemy odesłani z przysłowiowym 
kwitkiem, bo pracownik poczty nie 
jest w stanie odnaleźć pisma przy-
słanego do nas. Dbajmy wtedy 
o to, aby uzyskać dowód, że stawi-
liśmy się określonego dnia tak jak 
tego wymagało awizo, ale poczta 
nam pisma nie wydała. Dowodem 
takim może być zaświadczenie 
czy tez protokół podpisany przez 
pracownika placówki oddawczej 
stwierdzające kiedy (data), kto 
i po jaką (numer nadawczy) prze-
syłkę się zgłosił i dlaczego mu jej 
nie wydano. Jak podkreślił Sąd 
Najwyższy – adresat ma obowią-
zek stawić się na pocztę w następ-
stwie awizo tylko raz .„Obowiązki 
adresata wyczerpują się w jedno-
krotnej próbie odbioru przesyłki, 
bez potrzeby czynienia dalszych 
zabiegów zmierzających do odbio-
ru korespondencji” (z uzasadnienia 
postanowienia sądu Najwyższego 
z dnia 23.09.2016 r. II CZ 79/16).

Beata Kowalska-Osadowska, 
radca prawny współpracująca z Kan-

celarią Radcy Prawnego Jadwigi 
Chmielewskiej-Furmankiewicz

Metoda strusia przy 
odbiorze koresponden
cji urzędowej  
jest nieopłacalna!

Nie odbierając z poczty awi-
zowanych przesyłek urzędowych, 
mimowolnie sobie szkodzimy.

Pora by przeciwstawić się pa-
nującemu przekonaniu, że nieod-
bieranie przez nas korespondencji 
to problem ich nadawcy.

Gdyby tak było, postawa adre-
sata metodycznie nieodbierające-
go kierowanych do niego listów 
poleconych i niezgłaszającego się 
po nie mimo otrzymania awizo, 
mogłaby paraliżować bieg spraw 
urzędowych.

Przepisy prawa przeciwdziała-
ją takiej postawie adresatów.

Nieobieranie przez nas z pocz-
ty awizowanej korespondencji 
to przede wszystkim nasz problem. 
To postawa, która obraca się prze-
ciwko nam samym. Stosując ją nie 
dowiemy się o aktualnym stanie 
naszej sprawy. Ale przede wszyst-
kim podkreślić należy, że mimo 
nieodebrania lub też niezgłosze-
nia się w terminie po awizowane 
pismo i tak biegną przeciwko nam 
terminy przewidziane na podjęcie 
kroków prawnych.

Potem może być już za późno.
Przepisy przewidują bowiem 

tzw. doręczenie zastępcze, czyli 
domniemanie doręczenia pisma 
adresatowi. Pozwalają one przyj-
mować, iż pismo zostało doręczo-
ne adresatowi z ostatnim dniem, 
kiedy – w myśl awizo – upływał 
termin na odbiór, mimo iż adresat 
się po odbiór w ogóle nie zgłosił 
na pocztę .

Z notatnika 
prawnika

Kolejne zmiany 
w regulaminie rozliczeń 
Jak informowaliśmy w październikowym numerze gazety, w nr 94 
(informacja w ramce na 1 stronie – zmiany w regulaminie rozliczeń) 
z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie Ustawa o efektywności 
energetycznej. W jej zapisach znalazły się nowe regulacje dotyczące 
m.in. art. 45a Prawa Energetycznego. W ślad za zmianami nastąpiła ak-
tualizacja zapisów obowiązującego w naszej Spółdzielni Regulaminu 
szczegółowych rozliczeń kosztów gzm – rozliczeń ciepła. Rada Nad-
zorcza RSM „Bawełna” na grudniowym posiedzeniu uchwaliła Aneks 
nr 8 do tegoż Regulaminu. Uspakajamy jednak, że wprowadzone zmia-
ny dotyczą kwestii rozliczeń przy utrudnianiu dostępu lub niszczeniu 
przez członków urządzeń służących do rozliczeń. Nowe zapisy prze-
pisano w pełnym brzmieniu wprowadzonym nową Ustawą. Aneks nr 8 
do Regulaminu zamieszczono na stronie internetowej naszej Spółdzielni 
– w części dostępnej tylko dla członków.

Wigilia na Olechowie
W dniu 16 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 205 przy 
ul. Dąbrówki 1 w hali sportowej szkoły odbyła się uroczysta Wigilia dla miesz-
kańców Olechowa i Janowa. Na spotkanie przybyło blisko 140 osób. Organizato-
rem świątecznej uroczystości była Rada Osiedli Olechów-Janów – samorządowa 
jednostka pomocnicza Urzędu Miasta Łodzi przy współudziale Szkoły Podsta-
wowej nr 205. Szerzej o tym wydarzeniu, integrującym społeczność naszych 
osiedli napiszemy w następnym numerze gazety.

Janów 
i Olechów na 
kalendarzu
Tak wyglądają nasze dwa wi-
dzewskie osiedla z lotu ptaka. 
Zdjęcie  to  posłużyło  firmie, 
która co roku wykonuje na 
zlecenie Spółdzielni kalenda-
rze  ścienne  do  opracowania 
naszego kalendarza na 2017 r.

Szkoda tylko, że pozostałe 
osiedla Bawełny są tak rozpro-
szone,  że  nie  da  się  wszyst-
kich budynków ująć na jednym 
obrazku.

Wesołych Świąt
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Kongres  

– zgodnie z art. 258 ustawy Prawo spółdzielcze  
– zwoływany jest raz na 4 lata  

dla oceny stanu spółdzielczości w Polsce.

Bohater naszego wywiadu z cyklu „Poznajmy się”, z nr 36 
ze stycznia 2012 r., p. Jacek Gwizdała, wyreżyserował 
film dokumentalny pt. „Kamień”, którego specjalny po-
kaz – praktycznie łódzka premiera – miał miejsce w dniu 
14.12. br. w Kinie Kinematograf, w Muzeum Kinematografii 
przy Placu Zwycięstwa 1 w Łodzi.

Tytułowy kamień to duży głaz, umieszczony w 1981 r. 
w Radomiu, na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego z ulicą 
1 Maja (dzisiaj 25 Czerwca), w piątą rocznicę wydarzeń 
radomskich. W istocie jest to kamień węgielny, w miejscu 
którego z czasem miał stanąć pomnik upamiętniający lu-
dzi skrzywdzonych w związku z robotniczym protestem 
25 czerwca 1976 r. Pomnik jednak nigdy nie powstał, a jego 
rolę przez te 35 lat odgrywał kamień, który stał się niemym 
świadkiem początków radomskiej Solidarności i cynicz-
nych operacji SB. Towarzyszył mieszkańcom miasta pod-
czas represji stanu wojennego i problemów transformacji 
ustrojowej, a u jego stóp modlił się w smutnej zadumie Jan 
Paweł II.

Pan Jacek Gwizdała, jako producent, wspólnie z reży-
serem p. Wojciechem Maciejewskim, stworzyli w 1996 r. 
tryptyk pt. „Miasto z wyrokiem”, na który składają się 
trzy dokumentalne odcinki: „Protest”, „Odwet” i „Skaza”. 
„Kamień” w reżyserii p. J. Gwizdały jest niejako 4 częścią 
kontynuującą temat wydarzeń radomskich. Po premierze 
odbyło się spotkanie z realizatorami, gdzie obok reżyse-
ra obecni byli: p. Jacek Indelak – scenarzysta, p. Marcin 
Sucharski – montażysta oraz p. Bronisław Kawęcki – Prze-
wodniczący Komitetu Budowy Pomnika Czerwiec ´76.

Obecnie p. Jacek Gwizdała pracuje nad kolejną produk-
cją związaną z Czerwcem ´76, tym razem obraz opowiadać 
będzie o ks. Romanie Kotlarzu. Film „Klecha” ma być go-
towy w 2018 roku.

Jak widać twórca nie boi się trudnych tematów.
Film „Kamień” możecie Państwo zobaczyć na stronie 

internetowej www.youtube.com po wpisaniu w przeglądar-
kę hasła: Kamień 2016 PL dokument. Znajdziecie tam rów-
nież Państwo film „Miasto z wyrokiem”.

Zachęcamy do obejrzenia.  I.G.

„ K A M I E Ń ”

Wiek pacjenta 20 – 30 lat:
 ■ pomiar ciśnienia krwi – 
co 6 miesięcy (jeśli przekracza 
140/90 co miesiąc lub według 
zaleceń lekarza)

 ■ morfologia krwi, OB – co rok
 ■ poziom cukru we krwi – 
co rok

 ■ lipidogram – co 3 – 5 lat
 ■ cytologia – kobiety – co rok
 ■ badania stomatologiczne 
– co 6 miesięcy (częściej 
w okresie ciąży lub przy 
próchnicy) 

Wiek pacjenta 30 – 40 lat
 ■ pomiar ciśnienia krwi – 
co 6 miesięcy (jeśli przekracza 
140/90 co miesiąc lub według 
zaleceń lekarza)

 ■ morfologia krwi, OB – co rok
 ■ poziom cukru we krwi – 
co rok

 ■ lipidogram – co 3 – 5 lat
 ■ badanie poziomu elektro-
litów we krwi (sód, potas, 
magnez, wapń, fosfor) – co 3 
lata

 ■ badanie moczu – co rok
 ■ rtg klatki piersiowej – co 2 
lata (palacze co rok)

 ■ badanie wzroku – co 3-5 lat 
(osoby z cukrzycą i nadciś-
nieniem co rok)

 ■ mammografia lub USG pier-
si – kobiety – jednorazowo 
(mammografia) lub co rok 
(USG piersi)

 ■ cytologia – kobiety – co rok
 ■ badania stomatologiczne 
– co 6 miesięcy (częściej 
w okresie ciąży lub przy 
próchnicy)

Wiek pacjenta 40 – 50 lat
 ■ pomiar ciśnienia krwi – 
co 6 miesięcy (jeśli przekracza 

140/90 co miesiąc lub według 
zaleceń lekarza)

 ■ morfologia krwi, OB – co rok
 ■ poziom cukru we krwi – 
co rok

 ■ lipidogram – co 2 lata
 ■ badanie poziomu elektro-
litów we krwi (sód, potas, 
magnez, wapń, fosfor) – co 3 
lata

 ■ badanie moczu – co rok
 ■ badanie krwi w kale – co rok
 ■ rtg klatki piersiowej – co 2 
lata (palacze co rok)

 ■ EKG – co 3 lata
 ■ badanie wzroku – co 3-5 lat 
(osoby z cukrzycą i nadciś-
nieniem co rok)

 ■ badanie słuchu – jednorazo-
wo

 ■ oznaczenie stężenia gonado-
tropin (hormonów płciowych)
we krwi – kobiety – co kilka 
lat

 ■ mammografia lub USG pier-
si – kobiety – naprzemiennie 
co 2 lata

 ■ cytologia – kobiety – co rok
 ■ badania stomatologiczne 
– co 6 miesięcy (częściej 
w okresie ciąży lub przy 
próchnicy)

Wiek pacjenta 50 – 60 lat
 ■ pomiar ciśnienia krwi – 
co 6 miesięcy (jeśli przekracza 
140/90 co miesiąc lub według 
zaleceń lekarza)

 ■ morfologia krwi, OB – co rok
 ■ poziom cukru we krwi – 
co rok

 ■ lipidogram – co rok
 ■ badanie poziomu elektrolitów 
we krwi (sód, potas, magnez, 
wapń, fosfor) – co 3 lata

 ■ hormony tarczycy – co rok
 ■ badanie moczu – co rok

 ■ badanie krwi 
w kale – 
co rok

 ■ rtg klatki piersio-
wej – co 2 lata (pala-
cze co rok)

 ■ EKG – co 3 lata
 ■ USG jamy brzusznej – 
co rok

 ■ badanie wzroku – co 2 lata 
(osoby z cukrzycą i nadciś-
nieniem co rok)

 ■ badanie słuchu – co 2 – 3 lata
 ■ oznaczenie stężenia androge-
nów (hormonów płciowych) 
– mężczyźni – co kilka lat

 ■ badanie prostaty – mężczyź-
ni – co rok

 ■ test PSA (wczesne wykrywa-
nie raka prostaty) – mężczyź-
ni – co kilka lat

 ■ oznaczenie stężenia gona-
dotropin (hormonów płcio-
wych) we krwi – kobiety – 
co kilka lat

 ■ mammografia lub USG piersi 
– kobiety – co rok lub co 2 
lata

 ■ cytologia – kobiety – co rok
 ■ badania stomatologiczne – 
co 6 miesięcy Wiek pacjenta 
powyżej 60 lat

 ■ pomiar ciśnienia krwi – 
co 6 miesięcy (jeśli przekra-
cza 140/90 co miesiąc lub 
według zaleceń lekarza

 ■ morfologia krwi, OB – co rok
 ■ poziom cukru we krwi – 
co rok

 ■ lipidogram – co rok
 ■ badanie poziomu elektro-
litów we krwi (sód, potas, 
magnez, wapń, fosfor) – 
co 3 lata

 ■ hormony tarczycy – co rok
 ■ badanie moczu – co rok
 ■ badanie krwi w kale – co rok

 ■ rtg klatki piersiowej – co 2 
lata (palacze co rok)

 ■ EKG – co rok
 ■ USG jamy brzusznej – we-
dług wskazań lekarza

 ■ badanie gęstości kości – męż-
czyźni – jednorazowo po 65. 
roku życia – kobiety – jedno-
razowo 10 lat

 ■ po przebyciu menopauzy
 ■ badanie wzroku – co 2 lata 
(osoby z cukrzycą i nadciś-
nieniem co rok)

 ■ badanie słuchu – co 2 lata
 ■ oznaczenie stężenia androge-
nów (hormonów płciowych) 
– mężczyźni – co kilka lat

 ■ badanie prostaty – mężczyźni 
– co rok

 ■ test PSA (wczesne wykrywa-
nie raka prostaty) – mężczyź-
ni – co kilka lat

 ■ oznaczenie stężenia gona-
dotropin (hormonów płcio-
wych)we krwi – kobiety – 
co kilka lat

 ■ mammografia lub USG piersi 
– kobiety – co rok lub co 2 
lata

 ■ cytologia – kobiety – co rok
 ■ badania stomatologiczne – 
co 6 miesięcy

Drodzy Państwo, przed nami kolejny rok, więc wśród noworocznych postanowień 
warto pomyśleć także o swoim zdrowiu i zaplanować czas tak, by wykonać 
najpotrzebniejsze badania. Kontynuujemy więc temat sygnalizowany 
już w grudniowym numerze 2015 r. Poniżej prezentujemy schemat, 
dzięki któremu będą Państwo wiedzieli kiedy co skontrolować.

W dniach 12 – 13 grudnia 
2016 r. w Warszawie zebrał się 
VI Kongres Spółdzielczości – 
najwyższy organ samorządu 
spółdzielczego. 

Uczestnicy dyskusji koncen-
trowali się na kondycji i perspek-
tywach rozwoju polskiej spółdziel-
czości, co było zapowiedziane już 
w połowie tego roku w „Tezach 
kongresowych”.

Jednym z kluczowych za-
gadnień było m.in. pytanie dot. 
zachowania spółdzielczej odręb-
ności – wyartykułowanej m.in. 
w Międzynarodowych Zasadach 
Spółdzielczych – w obliczu nie-
uzasadnionego w Polsce dyskre-
dytowania tej formy aktywności 
społecznej w kontekście rozkwitu 
spółdzielczości praktycznie w ca-

łej Europie. Dane GUS dotyczą-
ce całej spółdzielczości, w tym 
poszczególnych branż, za lata 
2011–2014, wykazują stopniowe 
zmniejszanie się potencjału ca-
łej spółdzielczości i ustępowanie 
głównie na rzecz globalnych, po-
nadnarodowych korporacji i kon-
cernów. Uczestnicy Kongresu 
zastanawiali się nad problemem 
zahamowania niekorzystnych dla 
polskiej spółdzielczości, tendencji 
oraz konieczności podejmowania 
przez spółdzielnie działań gospo-
darczych, jak również społecz-
nych, kulturalno-oświatowych, 
wychowawczych. Swoją obec-
nością na Kongresie zaszczycili 
przedstawiciele świata polityki 
– Rządu, parlamentu, instytucji 
współdziałających ze środowi-

skiem spółdzielczym. Przybyli 
m.in.: Kazimierz Smoliński – 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa, 
Andrzej Klarkowski – Doradca 
Marszałka Sejmu RP – Marka 
Kuchcińskiego, który odczytał list 
od Marszałka Sejmu, Agnieszka 
Ścigaj, Krystyna Skowrońska, 
Zbigniew Gryglas, Mirosław 
Maliszewski – posłowie na Sejm 
RP oraz Zbigniew Ajchler – były 
poseł na Sejm RP, Janusz Piet-
kiewicz – V-ce Prezydent Praco-
dawców Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Adam Łoziak – wiceprezes 
Zarządu UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A.

Podczas VI Kongresu Spół-
dzielczości zostały wręczone na-
grody spółdzielcze oraz odznaka 

„Zasłużony Działacz Ruchu Spół-
dzielczego”. Odznaką „Zasłużony 
Działacz Ruchu Spółdzielczego” 
został uhonorowany Kazimierz 
Smoliński – Sekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Infrastruktury i Bu-

downictwa, zaś nagrody: OSKAR 
SPÓŁDZIELCZOŚCI POLSKIEJ 
2016 wręczono 8 osobom, ME-
NADŻER – SPÓŁDZIELCA 2016 
6 osobom, a ZŁOTY LAUR SPÓŁ-
DZIELCZOŚCI 2016 3 osobom.

VI Kongres Spółdzielczości 
zakończył się przyjęciem Uchwa-
ły w sprawie stanu polskiej spół-
dzielczości i kierunków jej rozwo-
ju w latach 2016-2020.

 S.P.; strona KRS 

VI  Kongres SpółdzielczościVI

Jacka GwizdałyKalendarz badań

Warto zachować ten numer, by 
w  razie  potrzeby móc  spraw-
dzić co warto przebadać.

Zachowajcie go i korzy-
stajcie na zdrowie!  I.G. 

Na
 zd

ro
wi

e!
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Administracje z Olechowa i Janowa,  
podobnie jak w poprzednich latach, zleciły  
przystrojenie symbolicznego świątecznego drzewka kolorowymi lampkami,  
aby osiedla nabrały świątecznego wyglądu.

Świąteczne paczki na Żubardziu i KozinachDrogie dzieci! 
Czy wiecie jak 
przyjąć Świętego 
Mikołaja?

Święta tuż-tuż. 
Na osiedlach, za 
sprawą kolorowo 
udekorowanych, 
błyszczących 
nocą choinek 
i iluminacji świet-
lnych zawieszo-
nych nad wej-
ściami do klatek 
schodowych 
stało się radoś-
nie i świątecznie. 
Brakuje tylko 
śnieżnego puchu, 
czego na święta 
głównie dzieciom 
życzymy. 

Magiczny i we-
soły czas Świąt 
nadchodzi. 

OSIEDLA ŚWIĄTECZNIE

Nie zapraszałam cię w gości
Sama przyszłaś, moja starości.
Najpierw w kąciku się przyczaiłaś,
Jakaś onieśmielona byłaś
Lecz wkrótce się rozgościłaś.

Ja się z tobą pogodziłam, 
Nawet cię lekceważyłam.
Wtedy rzuciłaś mi w twarz-
Osiemdziesiąt masz lat!

Prawda. Mam osiemdziesiąt lat,
Ale mnie cieszy świat.
No nie! Ktoś może powie.
Przecież zabrała ci zdrowie.

Tak, to i tamto mam chore,
Ale i większą pokorę
I więcej życiowej mądrości,
Właśnie dzięki starości.

Od wielu spraw mnie uwolniła,
(Chociaż bywa niemiła)
Od chęci zdobywania, ścigania, podobania,
Wreszcie od cierpień młodości
Na rzecz wolności.
 
A i to pojąć trzeba
Że od starości już blisko DO NIEBA.

Z podziękowaniem za świąteczną paczkę –
swój wiersz ofiaruje – 
mieszkanka Żubardzia  
(nazwisko do wiadomości redakcji)

Święty Mikołaj jest bardzo zapracowany. W okresie świąt nie 
ma  czasu  przygotować  sobie  jedzenia.  Dlatego  przed  za-
śnięciem należy przygotować dla niego poczęstunek. Święty 
Mikołaj jest znanym łakomczuchem. Najbardziej lubi maśla-
ne ciasteczka, czekoladę i mleko (może być kakao). Przygo-
towane smakołyki należy pozostawić na stole w kuchni na 
noc. Taki poczęstunek wzmocni Świętego Mikołaja, a Wasz 
dom zapamięta jako gościnny i pełen ciepła. Nie można za-
pominać o mikołajowych  reniferach. Najlepiej przygotować 
dla nich wiązkę siana. Renifery uwielbiają także jabłka. Ich 
poczęstunek również można pozostawić w kuchni (Święty Mi-
kołaj zapewne im go zaniesie) albo na balkonie lub w ogro-
dzie (wtedy same go znajdą).
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ieTo już kolejny rok, w którym wytypowani przez Rady Osiedli „Żu

bardź” i „Koziny” członkowie naszej spółdzielczej społeczności 
otrzymują przed świętami okolicznościowe paczki.

Zgodnie z listami przekazanymi przez Rady Osiedli do obda
rowania jest stu trzydziestu jeden członków Spółdzielni z osiedla 
„Żubardź” i sześćdziesięciu czterech członków z osiedla „Koziny”. 
Rady przy wskazywaniu osób kierowały się ich sytuacją życiową 
i finansową, przy czym nie mogły to być osoby mające zadłużenia 
w opłatach za mieszkania.

Jak magiczny i radosny jest to gest niech świadczy nadesłany 
w podzięce za paczkę wiersz od jednej z obdarowanych Pań. 

My zaś dziękujemy Radom Osiedli za kontynuowanie akcji oraz 
szczery odruch serca.

Janów

Na zdjęciu jedna 
z naszych obdaro-

wanych. Serdecznie 
pozdrawiamy.

Olechów
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 5.10 Auta 2 - fi lm anim.
 7.00 Dzień dobry w sobotę 
 7.35 Rok w ogrodzie
 8.00 Naszaarmia.pl - magazyn
 8.30 Goniec kresowy - magazyn
 9.00 Śnieżne anioły - fi lm obyczajowy, USA, 

reż. George Erschbamer, wyk. Kristy 
Swanson, Chris Potter, Colin Lawrence, 
Catherine Lough Haggquist

 10.35 My Wy Oni - magazyn
 11.10 Mesco dux Baptizatur czyli Książę 

Mieszko Ochrzczony - fi lm dok.
 12.00 Enklawy dzikiej przyrody, cz. 6. Svalbard 

- cykl dok.
 12.35 Zakopower kolęduje w Bukowinie 
 13.35 Okrasa łamie przepisy - Wigilijne trady-

cje - magazyn kulinarny
 14.05 Ojciec Mateusz (162) - Przed ślubem 

- serial
 15.05 Auta 2 - fi lm anim.
 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.35 Blondynka (55) - Upadek - serial
 18.30 Hej kolęda, kolęda z Krakowa - koncert
 19.30 Wiadomości
 20.00 Orędzie na Święta Bożego Narodzenia
 20.10 Sport
 20.20 Pogoda
 20.30 Kolędy Pospieszalskich - koncert
 21.30 Transmisja Pasterki z Watykanu
 23.30 Drzewko życzeń - fi lm obyczajowy, 

Kanada, wyk. Jason Gedrick, Erica 
Cerra, Carrie Genzel

 1.05 Karol. Papież, który pozostał człowie-
kiem - fi lm fabularny, Włochy, reż. 
Giacomo Battiato, wyk. Piotr Adam-
czyk, Dariusz Kwaśnik, Michele Placido, 
Alberto Cracco, Daniela Giordano, Alkis 
Zanis, Carlos Kaniowsky, Fabrice Scott, 
Małgorzata Bela, Lech Mackiewicz

 3.40 Niespotykanie spokojny człowiek - fi lm 
TVP, reż. Stanisław Bareja, wyk. Janusz 
Kłosiński, Ryszarda Hanin, Marek Frąc-
kowiak, Małgorzata Potocka, Janina 
Sokołowska, Jerzy Turek, Stanisław Tym, 
Ludwik Benoit, Hanna Bedryńska

 4.40 Zakończenie dnia

 5.40 Betty White wśród dzikich zwierząt, 
Wielka Brytania, reż. James Reed

 6.35 M jak miłość (1264) - serial
 7.30 Pytanie na śniadanie - w tym. Pogoda
 10.50 Bake off  - Ale ciacho! - Święta - wido-

wisko
 11.55 Bake off  - Ale przepis - Święta
 12.20 Gwiazdy w południe - Powrót siedmiu 

wspaniałych - western, USA, reż. Burt 
Kennedy, wyk. Yul Brynner, Jordan Chri-
stopher, Robert Fuller, Warren Oates, 
Julian Mateos

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Młodzi Wielcy - talk - show
 15.15 Świąteczna pomyłka - komedia, 

Kanada, reż. Jonathan Wright, wyk. Ali-
cia Witt, Mark Wiebe aktor, Lawrence 
Dane

 16.50 Świąteczny Koncert w Pelplinie 2016 
- koncert

 17.50 Słowo na niedzielę
 18.00 Panorama
 18.25 Sport Telegram
 18.35 Pogoda
 18.45 Renifer Niko ratuje brata - fi lm anim.
 20.10 Powiedz tak - komedia roman-

tyczna, USA, Niemcy, reż. Adam 
Shankman, wyk. Jennifer Lopez, 
Matthew McConaughey, Bridgette 
Wilson

 22.05 Córka prezydenta - komedia roman-
tyczna, USA, reż. Forest Whitaker, wyk. 
Katie Holmes, Marc Blucas, Michael 
Keaton

 23.55 Dziewczyny z wyższych sfer - kome-
dia, USA, reż. Boaz Yakin, wyk. Brittany 
Murphy, Heather Locklear, Dakota Fan-
ning, Marley Shelton, Donald Faison

 1.30 Świąteczny Koncert w Pelplinie 2016 
- koncert

 2.30 Jaguar - fi lm przygodowy, Francja, reż. 
Francis Veber, wyk. Jean Reno, Patrick 
Bruel, Harrison Lowe, Patricia Velasquez

 4.10 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Jeźdźcy smoków
 8.10 Turbo Fast
 8.40 Jeźdźcy smoków na końcu świata
 9.10 Sooby Doo: Upiorna Gwiazdka
 9.40 Smerfy: Opowieść wigilijna - fi lm anim.
 10.10 Ewa gotuje
 10.45 Wysmakowani
 10.55 Artur ratuje Gwiazdkę - fi lm anim.
 13.00 Ralf Demolka - fi lm anim.
 15.15 Kolędowanie z Fundacją Polsat
 16.15 Wielkie Kolędowanie z Polsatem 
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Kevin sam w domu - komedia fami-

lijna, USA, 1990, reż. Chris Colum-
bus, wyk. Macaulay Culkin, Joe 
Pesci, Daniel Stern

 22.15 Święta Last Minute - komedia familijna, 
USA, 2004, reż. Joe Roth, wyk. Jamie 
Lee Curtis, Tim Allen, Dan Aykroyd, Erik 
Per Sullivan, Jake Busey, Jake Busey

  Luther i Nora Krank, gdy ich córka Blair 
opuściła rodzinne gniazdo, decydują się 
wykupić wycieczkę na Karaiby i spę-
dzić słoneczny urlop, zamiast obchodzić 
święta Bożego Narodzenia w domu. Ich 
decyzja o “bojkocie tradycji” wprawia 
w stan wrzenia całe sąsiedztwo. Gdy 
jednak w Wigilię, Blair niespodziewanie 
dzwoni do rodziców, by zapowiedzieć 
się z wizytą ze swoim nowym narzeczo-
nym, państwo Krank mają 12 godzin na 
dokonanie cudu i pogodzenie się z sąsia-
dami, tak by były to najwspanialsze 
święta, niezapomniane dla wszystkich.

 0.30 Prawdziwe kłamstwa - komedia sensa-
cyjna, USA, 1994, reż. James Cameron

 3.30 Tajemnice losu

 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial 
 12.50 Projekt Lady 
 13.50 Top Model - program rozrywkowy 
 14.50 Azja Express 
 16.25 Księga dżungli - fi lm przygodowy, USA 

1967, reż. Wolfgang Reitherman, wyk. 
Phil Harris, Sebastian Cabot, Bruce 
Reitherman 

 17.50 Bożonarodzeniowy Koncert Kolęd 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.00 Shrek Forever - komedia, USA 2010, 

reż. Mike Mitchell, wyk. Mike Myers, 
Cameron Diaz, Eddie Murphy

 22.00 Sposób na teściową - komedia, 
USA, Niemcy 2005, reż. Robert 
Luketic, wyk. Jane Fonda, Jenni-
fer Lopez, Michael Vartan, Wanda 
Sykes, Adam Scott

 0.05 Po zachodzie słońca - fi lm sensacyjny, 
USA 2004, reż. Brett Ratner, wyk. 
Pierce Brosnan, Salma Hayek, Woody 
Harrelson, Don Cheadle, Naomie Harris

 2.05 Harry Potter i Kamień Filozofi czny - fi lm 
przygodowy, USA, Wielka Brytania

 5.15 Nic straconego

 5.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
 6.55 Mango - Telezakupy
 9.00 Przyjaciele - serial komediowy
 9.30 39 i pół - serial komediowy
 12.25 Rok bez Mikołaja - komedia, USA 2006
 14.10 Kochaj i tańcz - komedia, Polska 2009
 16.40 Fred Claus, brat świętego Mikołaja 
  - komedia, USA 2007

 19.00 Wytańczyć marzenia - fi lm obycza-
jowy, USA 2006, reż. Liz Friedlan-
der, wyk. Antonio Banderas, Alfre 
Woodard, Rob Brown, Yaya DaCo-
sta, John Ortiz

 21.30 Ocean’s Thirteen - fi lm sensacyjny, 
USA 2007, reż. Steven Soderbergh, 
wyk. George Clooney, Brad Pitt, Matt 
Damon, Andy Garcia, Al Pacino, Elliott 
Gould, Don Cheadle, Casey Affl  eck

 0.00 Pasażer 57 - fi lm sensacyjny, USA 1992, 
reż. Kevin Hooks, wyk. Wesley Snipes, 
Bruce Payne, Tom Sizemore, Alex Dat-
cher, Bruce Greenwood, Elizabeth Hurley

 1.50 Eksplozja - fi lm sensacyjny, USA 1994, 
reż. Stephen Hopkins, wyk. Jeff  Bridges, 
Tommy Lee Jones, Lloyd Bridges

 4.15 Druga strona medalu - talk show
 4.45 Koniec programu

 6.00 Legendy Chima
 6.55 Tom i Jerry
 7.30 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.55 Tom i Jerry
 8.30 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.55 Wysmakowani
 9.00 Stitch! Misja - fi lm anim.
 10.15 Policjantki i Policjanci
 12.15 Jaś Fasola
 12.50 Świąteczne psiaki - fi lm familijny, 

Kanada, USA, 2009, reż. Robert Vince
 14.40 Program ochrony Księżniczek - kome-

dia familijna, USA, 2009
 16.35 Kod Karola Wielkiego - fi lm przygo-

dowy, Niemcy, 2008, reż. Ralf Huettner
 19.00 Galileo
 20.00 Niezniszczalny - thriller, USA, 2000, 

reż. M. Night Shyamalan, wyk. Bruce 
Willis, Charlayne Woodard, Eamonn 
Walker, Samuel L. Jackson, Robin 
Wright Penn, Spencer Treat Clark

 22.20 Pociąg strachu - fi lm akcji, USA, 2003, 
reż. Yossi Wein, wyk. Bentley Mitchum

 0.15 Pirania 3DD - horror komediowy, USA, 
2012, reż. John Gulager

 1.55 Ognisty podmuch - dramat, USA, 1991, 
reż. Ron Howard

 4.45 Interwencja 
 5.00 Top 10 lista przebojów

6.00 Niesamowite! - reality TV 7.00 Taki jest świat 
7.35 Wojciech Cejrowski. Boso 8.50 Rocky i Łoś Su-
perktoś - komedia, USA 2000, reż. Des McAnuff  
10.40 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm: Biały wąż 
- baśń, Niemcy 2015, reż. Stefan Bühling 12.40 Ży-
czenie wigilijne Richiego Richa - fi lm familijny, USA 
1998, reż. John Murlowski 14.25 Przyjadę do do-
mu na święta - fi lm familijny, USA, Kanada 1998, 
reż. Arlene Sanford 16.05 Opowieść wigilijna - fi lm 
anim. 18.15 Wesołych Świąt - komedia, USA 2006, 
reż. John Whitesell 20.00 Królewna Śnieżka i Łow-
ca - fi lm przygodowy, USA 2012, reż. Rupert San-
ders 22.45 Król Skorpion 3: Odkupienie - fi lm przy-
godowy, USA 2011, reż. Roel Reiné 0.45 Anioł Stróż 
- komedia 2.55 Mike i Molly - serial 

7.00 Teledyski 7.30 Informacje kulturalne 7.55 Trze-
ci punkt widzenia 8.35 Kolęda wigilijna - fi lm mu-
zyczny 9.50 Co tu jest grane ? 10.55 Pomniki historii 
- Trzebnica 11.10 Informacje kulturalne 11.30 Dzika 
muzyka 12.10 Etiopia. śladami pierwszych chrześci-
jan - fi lm dok. 13.15 Papusza - dramat 15.30 Pan Hu-
lot wśród samochodów - komedia 17.20 Smak cur-
ry - fi lm obyczajowy 19.10 Kolędy z Mazowszem 
- koncert 20.00 Informacje kulturalne 20.20 Man-
hattan - komediodramat 22.05 …a miłość najwięk-
szym jest darem… - widowisko muzyczne 22.30 
Cztery wesela i pogrzeb   0.30 Informacje kulturalne 
0.45 Droga na północ - komediodramat 2.50 Etio-
pia. śladami pierwszych chrześcijan - fi lm dok. 3.55 
The Crash Reel - jazda życia - fi lm dok.

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -   co 
pół godziny  16.30 Puls Polski 17.00 Flesz Info 17.05 
Serwis sportowy 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Stu-
dio Wschód 18.00 Twoje Info 18.28 Na czym 
świat stoi - magazyn 18.50 Serwis Info weekend 
19.00 Salon dziennikarski - program publicystycz-
ny 19.53 Serwis Info weekend 20.00 ORĘDZIE 
NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 20.08 Minę-
ła 20ta 20.50 Pogoda 21.00 Panorama Info 21.26 
Pogoda 21.30 Puls Polski - magazyn 21.40 Studio 
LOTTO 21.50 Serwis Info weekend 22.15 Repor-
taż TVP INFO - Weteran - Marcin Gortat - repor-
taż 22.30 Serwis Info weekend 22.45 ŚWIĘTA NA 
ŚWIECIE 23.00 PASTERKA 0.35 Teleexpress Extra 
1.00 ORĘDZIE NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

6.00 Prywatna historia kina 6.35 Komisarz Rex, 
- serial 7.35 Komisarz Rex, - serial 8.35 Miłość-
Kropka.pl - Kioskarz - program rozrywkowy 9.35 
Pułapki umysłu Sezon III - Co się dzieje? - serial 
10.15 Mulan II - fi lm anim. 11.45 Kopalnie króla 
Salomona - fi lm przygodowy, USA, RPA 13.50 Nie 
lubię poniedziałku - komedia, Polska 15.55 Dzień 
świstaka - komedia, USA 17.55 Brunet wieczoro-
wą porą - komedia, Polska 20.00 Hook - fi lm przy-
godowo - fantastyczny, USA 22.55 Misja na Mar-
sa - fi lm science fi ction, USA 1.25 W klatce - thriller, 
USA 3.15 Szwadron - dramat historyczny, Polska, 
Belgia, Francja, Ukraina 5.30 Pokój - etiuda 6.00 
Zakończenie programu 

7.00 Magazyn Trans world sport 8.00 Polsat Sport 
News 8.07 Łyżwiarstwo fi gurowe Stars on ice: 
Japan 9.00 Polsat Sport News 9.07 Koszyków-
ka Euroliga 11.00 Polsat Sport News 11.07 Pił-
ka nożna Superpuchar Włoch 13.00 Polsat Sport 
News 13.07 Siatkówka Liga Mistrzów 15.00 Pol-
sat Sport News 15.07 Tenis Wimbledon 2016 17.00 
Polsat Sport News 18.00 Piłka nożna Liga holen-
derska 17.07 Piłka nożna Liga holenderska 18.00 
Piłka nożna Liga holenderska 19.00 Polsat Sport 
News 19.07 European Rugby Championships Cup 
21.00 Polsat Sport News 21.07 Sportowe podsu-
mowanie roku 2016 22.00 Biathlon PŚ, Nove Me-
sto, Czechy 0.00 Biathlon PŚ, Nove Mesto, Czechy 
2.00 Boks Polsat Boxing Night 

8.05 Gogglebox Wydanie Świąteczne - magazyn 
8.40 Testerzy 9.10 Kossakowski. Inicjacja 9.45 
Express - informacje 10.00 Anatomia głupoty we-
dług Richarda Hammonda Święta 10.55 Uster-
ka 11.50 Kossakowski. Inicjacja 12.20 Wojny ma-
gazynowe 14.00 Wojny przewoźników. Wielka 
Brytania 14.45 Piekielna autostrada - serial 15.45 
Express - informacje 16.05 Damy i wieśniaczki. Ro-
sja 17.15 Usterka 17.45 Express - informacje 18.00 
Pierwszy raz za granicą… 18.45 Kossakowski. Ini-
cjacja 19.15 Kossakowski. Inicjacja 19.45 Express 
- informacje 20.00 Damy i wieśniaczki. PL 21.00 
Dzień, w którym pojawiała się forsa 22.00 Kossa-
kowski. Być jak… 22.40 Damy i wieśniaczki. Rosja 
23.40 Gogglebox. Przed telewizorem

6.00 Taaaka ryba 7.00 Kacper i przyjaciele 7.35 
Karzeł Długonos - fi lm przygodowy 9.30 Super-
psiaki - fi lm familijny 11.05 Kudłaty zaprzęg - fi lm 
familijny 12.55 Egipskie psiaki - komedia familijna 
14.50 Kobiety Biblii - fi lm dok. 16.40 Ojciec pan-
ny młodej - komedia 18.50 Ojciec panny młodej 
2 - komedia, USA, 1995, reż. Charles Shyer 21.00 
Wrogowie publiczni - dramat gangsterski, Japo-
nia, USA, 2009, reż. Michael Mann, wyk. Christian 
Bale, James Russo, Johnny Depp 23.50 Ludzie ho-
noru - dramat, USA, 1992, reż. Rob Reiner, wyk. 
Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin 
Bacon, Kiefer Sutherland 2.35 Włatcy móch 3.05 
Włatcy móch 3.40 Benny Hill 4.15 Benny Hill 5.00 
Dekoratornia 5.30 Dekoratornia 

 7.10 Kolędowanie ze Świętym Janem Paw-
łem II, cz. 1 - koncert

 8.00 Tydzień
 8.35 Ziarno - Bóg się rodzi - magazyn
 9.10 Święta rodzina (4) - fi lm fabularny
 10.10 Zakochaj się w Polsce (16) - magazyn
 10.35 Jak to działa (15) Teleskop - magazyn
 11.05 Weterynarze z sercem
 11.40 Sekrety mnichów - Złość i złośliwość, 

czy można sobie poradzić - rozmowa
 11.55 Urbi et Orbi, Watykan 
 12.35 Hej Kolęda, Kolęda z Krakowa!
 13.00 Pisklę wśród śniegu. Opowieść o małym 

pingwinie. - fi lm dok.
 14.00 Kayah kolęduje w Bukowinie - koncert
 14.50 Serce dla dzieci - miniaudycje
 15.10 Felix, Net i Nika oraz teoretycznie moż-

liwa katastrofa - fi lm przygodowy, reż. 
Wiktor Skrzynecki, Elżbieta Turska, 
Marzena Wardzyk, wyk. Klaudia Łep-
kowska, Maciej Stolarczyk, Kamil Klier

 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Marek Grechuta
 18.35 Jaka to melodia?
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.10 Szlachetna Paczka
 20.25 Blondynka (56) - Gama - serial
 21.25 Rolnik szuka żony seria III (13) Wydanie 

specjalne - widowisko rozrywkowe
 22.25 Ranczo (130) - Cuda, cuda ogłaszają 

- serial
 23.20 Mój tydzień z Marilyn - fi lm oby-

czajowy, USA, Wielka Brytania, reż. 
Simon Curtis, wyk. Michelle Wil-
liams, Kenneth Branagh, Dougray 
Scott, Eddie Redmayne, Judi Dench

 0.55 Zimowa dziewczyna - fi lm obyczajowy, 
USA, reż. Bert Kish, wyk. George Wyner, 
Patricia Richardson, Jordan Belfi , Katrina 
Law

 2.25 Gwiazdka pod psem - fi lm obyczajowy, 
USA, reż. Terry Ingram, wyk. Teri Polo, 
Martin Cummins, Jordyn Olson

 3.55 Czarny pies - fi lm sensacyjny, USA, reż. 
Kevin Hooks, wyk. Patrick Swayze, Meat 
Loaf, Randy Travis, Brenda Strong

 5.20 Zakończenie dnia+

 5.40 Renifer Niko ratuje brata - fi lm anim.
 7.00 Rozmowa z Kardynałem Kazimierzem 

Nyczem na Boże Narodzenie 
 7.15 Przedpokój do raju - fi lm dok.
 8.20 Świąteczna pomyłka - komedia, 

Kanada, reż. Jonathan Wright, wyk. Ali-
cia Witt, Mark Wiebe aktor, Lawrence 
Dane

 10.00 Kadet Kelly - komedia, USA, reż. Larry 
Shaw, wyk. Hillary Duff , Christy Carlson 
Romano, Gary Cole

 11.45 Gwiazdy w południe - Kochaj albo rzuć 
- komedia, reż. Sylwester Chęciński, wyk. 
Władysław Hańcza, Wacław Kowalski, 
Anna Dymna, Halina Buyno - Łoza, Irena 
Karel, Duchyl Martin Smith, Maria Zby-
szewska, Robert Lewandowski, Jan Pie-
trzak, Henryk Talar

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.45 Koncert Bożonarodzeniowy “Tytka 

Wigilijna”, cz. I - koncert
 16.00 Powiedz tak - komedia romantyczna, 

USA, Niemcy, reż. Adam Shankman, 
wyk. Jennifer Lopez, Matthew McCo-
naughey, Bridgette Wilson

 18.00 Panorama
 18.35 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.55 Koncert Bożonarodzeniowy “Tytka 

Wigilijna”, cz. II
 20.05 Kolacyjna TV - Łowcy. B
 21.30 Ślubne wojny - komedia, USA, reż. 

Gary Winick, wyk. Kate Hudson, 
Anne Hathaway, Candice Bergen, 
Steve Howey, Chris Pratt

 23.05 Dom na końcu ulicy - thriller, USA, reż. 
Mark Tonderai, wyk. Jennifer Lawrence, 
Elisabeth Shue, Max Thieriot

 0.50 Jaguar - fi lm przygodowy, Francja, reż. 
Francis Veber, wyk. Jean Reno, Patrick 
Bruel, Harrison Lowe, Patricia Velasquez

 2.35 Stan gry - fi lm sensacyjny, USA, Francja, 
Wielka Brytania, reż. Kevin McDonald, 
wyk. Russell Crowe, Rachel McAdams, 
Ben Affl  eck, Helen Mirren, Robin Wright

 4.40 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.20 Uratować Mikołaja! - fi lm familijny
 9.20 Artur ratuje Gwiazdkę - fi lm anim.
 11.25 Święty Mikołaj z 34. ulicy - komedia 

familijna, USA, 1994, reż. Les Mayfi eld
 13.45 Zawód święty Mikołaj - komedia, USA, 

2001, reż. Peter Werner
 15.30 Kevin sam w domu - komedia familijna, 

USA, 1990, reż. Chris Columbus
 17.50 Nasz nowy dom - odcinek specjalny
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Kung Fu Panda: Święta, święta i Po 

- fi lm anim.
 20.05 Epoka lodowcowa: Mamucia gwiazdka 

- fi lm animowany
 20.35 Madagwiazdka - fi lm anim.
 21.05 Pada Shrek - fi lm Soren USA, 2007, reż. 

Gary Trousdale
 21.40 Prawdziwe kłamstwa - komedia 

sensacyjna, USA, 1994, reż. James 
Cameron, wyk. Arnold Schwa-
rzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom 
Arnold, Bill Paxton

  Międzynarodowy agent do zadań 
specjalnych Harry Tasker to praw-
dziwy as wśród szpiegów. włada biegle 
sześcioma językami, ma nienaganne 
maniery, ale potrafi  też unieszkodliwić 
każdego przeciwnika. Może pochwalić 
się doktoratem z fi zyki jądrowej i umie-
jętnością pilotażu samolotu odrzuto-
wego. Ze wszystkich niebezpiecznych 
misji wychodzi obronną ręką. Problemy 
zaczynają się wtedy, gdy w aferę szpie-
gowską zostaje wplątana jego rodzina.

 0.45 Trzej muszkieterowie - fi lm przygo-
dowy, Niemcy, Wielka Brytania, 2011

 3.00 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 6.50 Myszka Miki
 7.15 Zaplątani - fi lm anim., USA 2010
 9.20 I żyli długo i zaplątani
 9.30 Potop - fi lm przygodowy, ZSRR, Polska
 12.45 Wielka szóstka - komedia, USA 2014
 14.50 Śnięty Mikołaj II - komedia, USA 2002
 17.00 Shrek Forever - komedia, USA 2010
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.00 Red - fi lm sensacyjny, USA 2010, reż. 

Robert Schwentke, wyk. Bruce Willis, 
Morgan Freeman, John Malkovich, 
Helen Mirren

 22.15 Twój na zawsze - melodramat, USA 
2010, reż. Allen Coulter, wyk. Emilie 
de Ravin, Robert Pattinson, Pierce 
Brosnan, Chris Cooper, Martha 
Plimpton

 0.40 Sposób na teściową - komedia, USA, 
Niemcy 2005, reż. Robert Luketic, wyk. 
Jane Fonda, Jennifer Lopez, Michael 
Vartan, Wanda Sykes, Adam Scott

 2.45 Los numeros - komedia, Polska 2011
 4.25 Uwaga! - program interwencyjny 
 4.50 Nic straconego

 5.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
 7.00 Mango - Telezakupy
 9.05 Przyjaciele - serial komediowy
 10.05 Siedmiu wspaniałych - western, USA 

1960, reż. John Sturges
 12.45 Greystoke: Legenda Tarzana władcy 

małp - fi lm przygodowy, Wielka Bryta-
nia, USA 1984, reż. Hugh Hudson

 15.25 Wytańczyć marzenia - fi lm obyczajowy, 
USA 2006, reż. Liz Friedlander, wyk. 
Antonio Banderas, Alfre Woodard, Rob 
Brown, Yaya DaCosta, John Ortiz

 17.55 Happy Feet: Tupot małych stóp II 
- komedia, USA 2011, reż. George Miller, 
Gary Eck, David Peers, wyk. Robin Wil-
liams, Elijah Wood, Sofi a Vergara

 20.00 Złap mnie, jeśli potrafi sz - fi lm sen-
sacyjny, USA 2002, reż. Steven Spiel-
berg, wyk. Leonardo DiCaprio, Tom 
Hanks, Christopher Walken, Martin 
Sheen, Nathalie Baye, Amy Adams

 22.55 Godziny szczytu II - fi lm sensacyjny, 
USA 2001, reż. Brett Ratner, wyk. Jackie 
Chan, Chris Tucker, John Lone, Zhang 
Ziyi, Roselyn Sanchez, Harris Yulin

 0.55 Fantom - fi lm przygodowy, Australia
 3.05 Szczęśliwe święta - komedia, USA 2014

 6.00 Legendy Chima
 6.55 Tom i Jerry
 7.30 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.55 Tom i Jerry
 8.30 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.55 Gwiezdny zaprzęg - fi lm familijny
 10.35 Galileo
 11.35 Jaś Fasola 
 12.10 Wyścig - fi lm akcji, USA, Kanada, 

Australia, 2001, reż. Renny Harlin
 14.45 Poszukiwacze świętej włóczni - fi lm 

przygodowy, Niemcy, 2010
 17.05 12 świątecznych randek - komedia 

romantyczna, 2011, reż. James Hayman, 
wyk. Amy Smart, Laura Miyata, Vijay 
Mehta 

 19.00 Galileo
 20.00 Niebezpieczna dzielnica - fi lm akcji, 

USA, 2010, reż. David DeFalco, wyk. 
Rob Dam Van, Dave Bautista, Lara 
Grice

 21.45 Bullet - fi lm akcji, USA, 2014, reż. Nick 
Lyon, wyk. Danny Trejo, Jonathan Banks 

 23.35 Silent Hill: Revelation - horror, Francja, 
Kanada, USA, 2012, reż. Michael Bas-
sett, wyk. Adelaide Clemens, Kit Haring-
ton, Sean Bean

 1.35 Franciszek z Buenos Aires - fi lm dok.
 3.00 Disco Polo Life

6.00 Taki jest świat 7.00 Najpiękniejsze baśnie bra-
ci Grimm: Żabi Król - baśń 8.00 Najpiękniejsze ba-
śnie braci Grimm: Biały wąż - baśń 10.00 Przyjadę 
do domu na święta - fi lm familijny 11.50 Dziew-
czynka z zapałkami - baśń 13.05 Opowieść wigilij-
na - fi lm anim. 15.00 Piękna i bestia - fi lm familijny 
17.25 Królewna Śnieżka i Łowca - fi lm przygodo-
wy 20.00 Holiday - komedia, USA 2006, reż. Nan-
cy Meyers, wyk. Cameron Diaz, Edward Burns, Eli 
Wallach, Jack Black, Jude Law, Kate Winslet, Rufus 
Sewell 22.45 Aniołki Charliego - komedia sensa-
cyjna, USA 2000, reż. McG 0.45 Król Skorpion 4: 
Utracony tron - fi lm przygodowy, USA 2014, reż. 
Michael Weiss 3.00 Mike i Molly - serial 3.20 Taki 
jest świat 3.50 Biesiada na cztery pory roku 

7.00 Teledyski 7.20 Informacje kulturalne 7.35 
Którędy po sztukę - Volodymyr Kuznetsov - ma-
gazyn 7.50 Kolędy z Mazowszem - koncert 8.40 
Spotkanie. Bjork i Attenborough - fi lm dok. 9.40 
Oliver! - musical  12.15 Spartakus - dramat 15.30 
Nienasyceni 19 - magazyn 16.00 Rod Stewart. 
Merry Christmas, Baby - koncert 17.05 Pomniki hi-
storii - Zamość - reportaż 17.15 Niedziela z… kinem 
Stanisława Barei 18.10 Niedziela z… kinem Stani-
sława Barei - Miś - komedia 20.20 Artyści - serial 
21.20 Tylko kochankowie przeżyją - dramat  23.35 
Jazz noc - Święta cisza - kolędy gra Włodek Pawlik 
0.15 Holy Motors - dramat 2.20 Król Nowego Jor-
ku - fi lm fabularny  4.15 Artyści - serial 5.20 Tele-
dysk 5.50 Zakończenie dnia 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -   co 
pół godziny  16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Po-
goda 17.00 Flesz Info 17.05 Serwis sportowy 17.15 
Teleexpress Extra 17.32 Rzeczpospolita babska 
- talk - show 18.00 Zakazane historie - magazyn 
18.15 Twoje Info 18.27 Sąsiedzi - program publicy-
styczny 18.50 Wrak okrętu Króla Słońce - fi lm dok. 
19.53 Gość Wiadomości 20.08 Minęła 20ta 20.51 
Pogoda 21.00 Panorama Info 21.26 Pogoda 21.30 
Puls Polski - magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 
Bez retuszu - magazyn 23.00 INFO Wieczór 23.30 
Reportaż TVP INFO - reportaż 23.50 Teleexpress 
Extra 0.15 Gość Wiadomości 0.30 Minęła 20ta 1.15 
INFO Wieczór 2.00 Rzeczpospolita babska - talk 
- show 2.25 Prawdę mówiąc - magazyn 

6.00 Na planie - magazyn 6.30 Komisarz Rex, - se-
rial 7.30 Komisarz Rex, - serial 8.35 Zjazd - fi lm 
dok. 10.25 MiłośćKropka.pl - Miłość od kuch-
ni - program rozrywkowy 11.35 Krzyżacy cz. II 
- fi lm historyczny, Polska 13.10 Kochany potwór 
- fi lm przygodowo - fantastyczny, USA 15.05 Ja-
nosik - fi lm przygodowy, Polska 17.50 Jack Hunter 
i Gwiazda Niebios - fi lm przygodowy, USA 19.50 
100 kultowych fi lmów: Annie Hall - magazyn pu-
blicystyczny 20.00 Uśmiech Mony Lizy - dramat, 
USA 22.35 Znamię - dramat, Niemcy, USA 0.40 
Brunet wieczorową porą - komedia, Polska 2.40 
Nie lubię poniedziałku - komedia, Polska 4.45 Skąd 
się bierze ból - etiuda 5.35 Sprawa nr 407 - etiuda 
6.00 Zakończenie programu 

7.00 Magazyn Trans world sport 8.00 Polsat 
Sport News 8.07 Magazyn alpejski 9.00 Polsat 
Sport News 9.07 Koszykówka Euroliga 11.00 Pol-
sat Sport News 11.07 Tenis Wimbledon 2016 13.00 
Polsat Sport News 13.07 Piłka nożna Magazyn 
UEFA EURO 2016 14.10 Sportowe podsumowa-
nie roku 2016 15.00 Polsat Sport News 15.07 Tenis 
Wimbledon 2016 17.00 Polsat Sport News 17.07 
Piłka nożna Superpuchar Włoch 19.00 Polsat Sport 
News 19.07 Siatkówka Liga Mistrzów 20.00 Siat-
kówka Liga Mistrzów 21.00 Polsat Sport News 
21.07 Sportowe podsumowanie roku 2016 22.00 
Siatkówka Liga Światowa 23.00 Siatkówka Liga 
Światowa 0.00 European Rugby Championships 
Cup 2.00 Boks Polsat Boxing Night 

9.45 Testerzy 10.15 Kossakowski. Inicjacja 10.45 
Wojny Magazynowe 11.45 Wojny magazyno-
we 12.15 Damy i wieśniaczki. Rosja 13.15 Anato-
mia głupoty według Richarda Hammonda Święta 
13.45 Anatomia głupoty według Richarda Ham-
monda 14.15 Anatomia głupoty według Doroty 
Wellman 14.45 Dzień, w którym pojawiała się for-
sa 15.45 Express - informacje 16.05 Damy i wieś-
niaczki. PL 17.15 Usterka 17.45 Express - informa-
cje 18.00 Usterka 19.00 Ostre cięcie 19.45 Express 
- informacje 20.00 Kossakowski. Inicjacja 20.30 
Kossakowski. Inicjacja 21.00 Pierwszy raz za gra-
nicą… 21.45 Gogglebox. Przed telewizorem 22.25 
Damy i wieśniaczki. Rosja 23.25 Wojny Magazy-
nowe 23.55 Wojny magazynowe 

6.00 Taaaka ryba 7.00 Kacper i przyjaciele 7.25 
Kiedy Święty Mikołaj spadł na ziemię - fi lm fami-
lijny 9.45 Tajemniczy Jezus - fi lm dok. 11.45 Fala 
śmierci - fi lm katastrofi czny 15.30 Bajkowe Boże 
Narodzenie - fi lm familijny 17.25 Bohater ostat-
niej akcji - komedia sensacyjna, 20.00 Rude Tube 
- Wydanie Gwiazdkowe - fi lm Wielka Brytania, 
2012 21.00 Tajemnicza przesyłka - fi lm akcji, USA, 
2012, reż. Jesse Johnson, wyk. Dolph Lundgren, 
Steve Austin 23.00 3000 mil do Graceland - fi lm 
akcji, USA, 2001, reż. Demian Lichtenstein, wyk. 
Kurt Russell, Kevin Costner, Courteney Cox, Chri-
stian Slater, Kevin Pollak, David Arquette 1.25 Spirit 
- Duch Miasta - fi lm fantasy 3.40 Benny Hill 4.15 
Benny Hill 5.00 Dekoratornia 5.30 Dekoratornia 

NIEDZIELA, 25.12 imieniny Eugenii, AnastazjiSOBOTA, 24.12 imieniny Adama, Ewy
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 5.30 Drzewko życzeń - fi lm obyczajowy
 7.00 Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
 8.00 W Krainie Baśni (2) Kwiat paproci
 8.25 Kayah kolęduje w Bukowinie - koncert
 9.20 Gwiazdka pod psem - fi lm obyczajowy, 

USA, reż. Terry Ingram, wyk. Teri Polo, 
Martin Cummins, Jordyn Olson

 10.50 Jaka to melodia?
 11.40 Kolędy Pospieszalskich
 12.30 Rekordziści w świecie zwierząt - fi lm dok.
 13.30 Marek Grechuta
 14.30 Skoki Narciarskie - Mistrzostwa Polski 

- Zakopane
 16.00 Rolnik szuka żony seria III (13) - Wyda-

nie specjalne - widowisko rozrywkowe
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Bracia patrzcie jeno - koncert kolęd 
 18.35 Jaka to melodia?
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda

 20.25 Służące - dramat, USA, reż. Tate 
Taylor, wyk. Viola Davis, Bryce Dallas 
Howard, Octavia Spencer

 23.00 Czarny pies - fi lm sensacyjny, USA, reż. 
Kevin Hooks, wyk. Patrick Swayze, Meat 
Loaf, Randy Travis, Brenda Strong, Erin 
Broderick

 0.30 Mój tydzień z Marilyn - fi lm obycza-
jowy, USA, Wielka Brytania 

 2.10 Notacje - Barbara Wachowicz. Klucz do 
miasta Kościuszki - cykl dok.

 2.20 Zimowa dziewczyna - fi lm obycza-
jowy, USA, reż. Bert Kish, wyk. George 
Wyner, Patricia Richardson, Jordan 
Belfi , Katrina Law

 3.45 Zakończenie dnia

 5.35 Koncert Bożonarodzeniowy “Tytka 
Wigilijna”, cz. I - koncert

 6.35 Pierwsza Cicha Noc - fi lm dok.
 7.40 Rodzinka.pl (151) - Zima, zima…ach to 

TY! - serial
 8.10 Rodzinka.pl (152) - O miłości i zimniej 

wodzie - serial
 8.40 Superpies - komedia, USA, reż. Aaron 

Norris, wyk. Chuck Norris, Peter Savard 
Moore, Francesco Quinn, Carmine 
Caridi

 10.15 Ukryte skarby 
 10.40 Kochany urwis - komedia, USA, reż. 

Dennis Dugan, wyk. John Ritter, Michael 
Oliver, Jack Warden, Amy Gasbeck

 12.05 Gwiazdy w południe - Siedmiu wspa-
niałych nadjeżdża - western, USA 

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.45 Kolacyjna TV - Łowcy. B
 16.05 Córka prezydenta - komedia roman-

tyczna, USA, reż. Forest Whitaker, wyk. 
Katie Holmes, Marc Blucas, Michael 
Keaton

 18.00 Panorama
 18.25 Sport Telegram
 18.30 Pogoda
 18.40 Ślubne wojny - komedia, USA, reż. 

Gary Winick, wyk. Kate Hudson, Anne 
Hathaway, Candice Bergen, Steve 
Howey, Chris Pratt

 20.10 Barwy szczęścia (1565) - serial
 20.45 Kinoteatr Mumio
 21.55 Dziewczyny z wyższych sfer 

- komedia, USA, reż. Boaz Yakin, 
wyk. Brittany Murphy, Heather Loc-
klear, Dakota Fanning, Marley Shel-
ton, Donald Faison

 23.35 Stan gry - fi lm sensacyjny, USA, Francja, 
Wielka Brytania, reż. Kevin McDonald, 
wyk. Russell Crowe, Rachel McAdams, 
Ben Affl  eck, Helen Mirren, Robin Wright

 1.45 Dom na końcu ulicy - thriller, USA, reż. 
Mark Tonderai, wyk. Jennifer Lawrence, 
Elisabeth Shue, Max Thieriot

 3.25 Koncert Bożonarodzeniowy “Tytka 
Wigilijna”, cz. II

 4.15 Zakończenie programu

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Sooby Doo: Upiorna Gwiazdka 
 8.30 Pingwiny z Madagaskaru: Misja świą-

teczna - fi lm anim.
 8.40 Gorące święta - fi lm familijny, USA
 10.35 Smerfy: Opowieść wigilijna - fi lm anim.
 11.05 Kung Fu Panda: Święta, święta i Po 

- fi lm anim.
 11.35 Epoka lodowcowa: Mamucia gwiazdka 

- fi lm anim.
 12.05 Madagwiazdka - fi lm anim.
 12.35 Pada Shrek - fi lm anim.
 13.05 Koszmarny Karolek - komedia familijna
 15.00 Świąteczna gorączka - komedia fami-

lijna, USA, 1996, reż. Brian Levant
 16.55 Kevin sam w domu - po raz czwarty 

- komedia familijna, USA, 2002, reż. 
Rod Daniel, wyk. Mike Weinberg, Clare 
Carey, Jason Beghe, Joanna Going, Lisa 
King, Missi Pyle, French Stewart, Erick 
Avari, Barbara Babcock, Jason Beghe 

 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.00 Wysmakowani
 20.10 MEGA HIT - Trzej muszkieterowie 

- fi lm przygodowy, Niemcy, Wielka 
Brytania, 2011, reż. Paul W.S. Ander-
son, wyk. Matthew Macfadyen, 
Luke Evans, Logan Lerman

 22.40 Granice wytrzymałości - fi lm przygo-
dowy, USA, Niemcy, 2000, reż. Martin 
Campbell, wyk. Chris O’Donnell, Robin 
Tunney, Scott Glenn, Izabella Scorupco

 1.10 Jeździec znikąd - western, USA, 2013, 
reż. Gore Verbinski, wyk. Armie Ham-
mer, Helena Bonham Carter, Johnny 
Depp, Ruth Wilson, Tom Wilkinson

 4.15 Kabaretowa Ekstraklasa
 5.00 Disco Gramy

 6.40 Bożonarodzeniowy Koncert Kolęd 
w Bydgoszczy 

 7.55 Jack Frost - fi lm familijny, USA 1998
 10.00 Potop - fi lm przygodowy, ZSRR, Polska
 12.50 Śnięty Mikołaj III: Uciekający Mikołaj 

- komedia, USA 2006
 14.45 Złoty kompas - fi lm przygodowy, USA
 17.15 Kung Fu Panda - komedia, USA 2008
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 

 20.00 Listy do M. - komedia, Polska 2011, 
reż. Mitja Okorn, wyk. Maciej Stuhr, 
Roma Gąsiorowska, Tomasz Karo-
lak, Agnieszka Dygant, Piotr Adam-
czyk, Paweł Małaszyński, Katarzyna 
Zielińska

 22.30 Wyścig po życie - fi lm sensacyjny, USA, 
Bułgaria 2013, reż. Courtney Solomon, 
wyk. Ethan Hawke, Selena Gomez, Jon 
Voight, Rebecca Budig, Paul Freeman

 0.15 Red - fi lm sensacyjny, USA 2010, reż. 
Robert Schwentke, wyk. Bruce Willis, 
Morgan Freeman, John Malkovich, 
Helen Mirren

 2.35 Bylismy żołnierzami - fi lm wojenny, 
USA, Niemcy 2002, reż. Randall Wallace

 5.05 Nic straconego

 5.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
 6.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
 7.00 Mango Telezakupy
 9.05 Przeminęło z wiatrem - melodramat, 

USA 1939, reż. Victor Fleming, wyk. 
Clark Gable, Vivien Leigh, Olivia de 
Havilland, Leslie Howard, Thomas Mit-
chell, Barbara O’Neill, Hattie McDaniel

 13.45 Zaczarowana - komedia, USA 2007
 16.00 Podróż do wnętrza Ziemi - fi lm przygo-

dowy, USA 2008, reż. Eric Brevig
 18.00 Podróż na tajemniczą wyspę - fi lm przy-

godowy, USA 2012, reż. Brad Peyton

 20.00 Showtime - komedia, USA 2002, reż. 
Tom Dey, wyk. Robert De Niro, Eddie 
Murphy, Rene Russo, William Shat-
ner, Chris Ufl and, Nestor Serrano

 22.00 Fred Claus, brat świętego Miko-
łaja - komedia, USA 2007, reż. David 
Dobkin, wyk. Vince Vaughn, Paul Gia-
matti, John Michael Higgins, Miranda 
Richardson, Rachel Weisz, Kathy Bates

 0.25 Vinci - komedia, Polska 2004, reż. 
Juliusz Machulski

 2.45 Trzy życzenia - fi lm obyczajowy, USA 
1995, reż. Martha Coolidge

 5.10 Koniec programu

 6.00 Nieśmiertelny
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.00 Garfi eld Show . 
 8.15 Stitch! Misja - fi lm anim.
 9.35 Świąteczne psiaki - fi lm familijny
 11.30 Program ochrony Księżniczek - kome-

dia familijna, USA, 2009
 13.10 Kod Karola Wielkiego - fi lm przygo-

dowy, Niemcy, 2008, reż. Ralf Huettner
 15.50 Niezniszczalny - thriller, USA, 2000, reż. 

M. Night Shyamalan, wyk. Bruce Willis, 
Charlayne Woodard, Eamonn Walker, 
Samuel L. Jackson, Robin Wright Penn, 
Spencer Treat Clark 

 18.00 Czarownik i biały wąż - fi lm fantasy, 
Chiny, Hongkong, 2011, reż. Siu - Tung 
Ching, wyk. Huang Shengyi, Jet Li 

 20.00 Skyline - fi lm sci - fi , USA, 2010, reż. 
Colin Strause, Greg Strause, wyk. 
Donald Faison, Eric Balfour, Scottie 
Thompson 

 21.55 W szczękach rekina - horror, Australia, 
Singapur, 2012, reż. Kimble Rendall, wyk. 
Chris Betts, Richard Brancatisano, Xavier 
Samuel 

 23.55 Śmierć w Tombstone - western, USA, 
2013, reż. Roel Reiné, wyk. Anthony 
Michael Hall, Danny Trejo, Mickey Rourke 

 2.00 Interwencja

5.35 Rocky i Łoś Superktoś - komedia 7.25 Dziew-
czynka z zapałkami - baśń 8.40 Tańczący z wilka-
mi - fi lm przygodowy 12.20 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Jaś i Małgosia - baśń 13.30 Historia 
Kopciuszka - baśń 15.10 Milion na gwiazdkę - fi lm 
familijny, Kanada, USA 2007, reż. James Orr 17.25 
Holiday - komedia, USA 2006, reż. Nancy Meyers 
20.00 Robin Hood: Książę złodziei - fi lm przygodo-
wy, USA 1991, reż. Kevin Reynolds, wyk. Alan Rick-
man, Christian Slater, Kevin Costner, Mary Elizabeth 
Mastrantonio, Morgan Freeman, Sean Connery 
22.55 Król Skorpion 3: Odkupienie - fi lm przygo-
dowy, USA 2011, reż. Roel Reiné 1.05 Taki jest świat 
2.00 JRG w akcji 2.30 Dyżur 3.00 Biesiada na czte-
ry pory roku 3.25 Biesiada na cztery pory roku

7.00 Teledyski 7.20 Afi sz kulturalny 7.50 Studio 
Kultura - Tomasz Lipiński i Dariusz Makaruk 8.05 
Informacje kulturalne 8.15 Niedziela z… kinem Sta-
nisława Barei 9.10 Pechowiec - komedia sensacyj-
na, Francja 10.55 Siedem czerwonych róż, czyli Be-
nek Kwiaciarz o sobie i o innych - fi lm TVP, Polska 
12.25 Tootsie - komedia, USA 14.35 wydarzenie 
aktualne 15.10 Działa Navarony, Wielka Brytania, 
USA 18.00 Teatr Telewizji - Mistrz i Małgorza-
ta - spektakl teatralny 21.00 Artyści - serial 22.00 
Turysta - dramat, Francja, Norwegia, Szwecja 0.05 
Którędy po sztukę - Paweł Althamer - magazyn 
0.20 Czego chcę więcej - dramat, Szwajcaria, Wło-
chy 2.35 Artyści - serial 3.35 Porządny - fi lm dok. 
5.20 Teledysk 5.50 Zakończenie dnia 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół 
godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogoda 
17.00 Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra 
świat - magazyn 17.50 Serwis Info 18.00 To jest 
temat - magazyn 18.28 Cztery strony - program 
publicystyczny 18.50 Serwis Info 19.00 INFO kraj 
- serwis regionalny 19.30 INFObiznes 19.44 Po-
goda 19.53 Gość Wiadomości 20.08 Minęła 20ta 
20.51 Pogoda 21.00 Panorama Info 21.25 Pogoda 
21.30 Puls Polski - magazyn 21.40 Studio LOTTO 
21.49 W tyle wizji - program publicystyczny 22.30 
W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.45 Stu-
dio świat. - magazyn 0.00 Teleexpress Extra 0.30 
Gość Wiadomości 0.45 Minęła 20ta 1.30 Puls Pol-
ski - magazyn 1.45 INFO Wieczór 2.35 INFO kraj

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Pan Toti - se-
rial 6.50 Pan Toti - serial 7.00 Janosik - serial 7.20 
Mulan II - fi lm anim. 8.50 Jack Hunter i Gwiaz-
da Niebios - fi lm przygodowy, USA 10.50 Janosik 
- fi lm przygodowy, Polska 13.35 Czułe słówka - ko-
mediodramat, USA 16.20 Stożkogłowi - komedia, 
USA 18.00 I kto to mówi - komedia, USA 20.00 Ki-
no z historią 20.00 Trzynasty wojownik - fi lm ko-
stiumowy, USA, 1999, reż. John McTiernan, wyk. 
Antonio Banderas, Vladimir Kulich, Omar Sharif, 
Dennis Storhoi 22.05 Dom z piasku i mgły - dra-
mat, USA 0.45 Krzyżacy cz. II - fi lm historyczny, 
Polska 2.25 Dom zły - dramat, Polska 4.40 Radio-
man - fi lm dok. 6.00 Zakończenie programu 

7.00 Magazyn Trans world sport 8.00 Polsat Sport 
News 8.07 Magazyn narciarski 9.00 Polsat Sport 
News 9.07 Koszykówka Euroliga 11.00 Polsat 
Sport News 11.07 Siatkówka Liga Mistrzów 13.00 
Polsat Sport News 13.07 Siatkówka Liga Mistrzów 
15.00 Polsat Sport News 15.07 Piłka nożna Super-
puchar Włoch 17.00 Polsat Sport News 17.07 Eu-
ropean Rugby Championships Cup 19.00 Polsat 
Sport News 19.07 Sportowe podsumowanie ro-
ku 2016 20.00 Polsat Sport News 20.07 Sporto-
we podsumowanie roku 2016 21.00 Polsat Sport 
News 21.07 Sportowe podsumowanie roku 2016 
22.00 Polska Liga Koszykówki 23.00 Polska Li-
ga Koszykówki 0.00 Tenis Wimbledon 2016 2.00 
Boks Polsat Boxing Night 

10.45 Wojny Magazynowe 11.45 Wojny maga-
zynowe 12.15 Damy i wieśniaczki. Rosja 13.15 
Anatomia głupoty według Richarda Hammonda 
Święta 13.45 Anatomia głupoty według Richarda 
Hammonda 14.15 Anatomia głupoty według Do-
roty Wellman 14.45 Kossakowski. Inicjacja 15.15 
Kossakowski. Inicjacja 15.45 Express - informacje 
16.05 Damy i wieśniaczki. PL 17.15 Usterka 17.45 
Express - informacje 18.00 Pierwszy raz za gra-
nicą… 18.45 Dzień, w którym pojawiała się forsa 
19.45 Express - informacje 20.00 Damy i wieś-
niaczki. PL 21.00 Kossakowski. Być jak… 21.45 
Gogglebox. Przed telewizorem 22.25 Damy i wieś-
niaczki. Rosja 23.25 Wojny Magazynowe 23.55 
Wojny magazynowe 

6.00 Światowe rekordy Guinessa 7.00 Elmo - ko-
media familijna 8.30 Superpsiaki - fi lm familijny 
10.15 Egipskie psiaki - komedia familijna 12.00 Lo-
chy i smoki. Księga Plugawego Mroku - fi lm fan-
tasy 13.55 Ojciec panny młodej - komedia 18.25 
Powodzenia, Charlie: Szerokiej drogi - komedia fa-
milijna, 2011, reż. Arlene Stanford 21.00 Poszuki-
wacze świętej włóczni - fi lm przygodowy, Niemcy, 
2010, reż. Florian Baxmeyer, wyk. Bettina Zimmer-
mann, Jürgen Prochnow, Kai Wiesinger, Sonja Ger-
hardt 23.30 Wrogowie publiczni - dramat gang-
sterski, Japonia, USA, 2009, reż. Michael Mann, 
wyk. Christian Bale, James Russo, Johnny Depp 
2.15 STOP Drogówka 3.00 Top 10 lista przebojów 
4.00 Disco Polo Life 5.00 Disco Polo Life 

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.30 Rok w ogrodzie
 8.55 Grzech Fatmagül (117) - serial
 9.55 Ranczo (15) - Gmina to ja - serial
 10.45 Złote serce - Coracao d’Ouro - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Agropogoda - magazyn
 12.35 Magazyn Rolniczy - Polska smakuje
 12.50 Święta od kuchni - magazyn
 13.00 Domowe zwierzaki. Dzikie z natury, cz. 1 

- fi lm dok.
 13.55 Grzech Fatmagül (118) - serial
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.20 Obserwator 
 16.00 Ojciec Mateusz (49) - Lot - serial
 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.25 Program rozrywkowy
 17.50 Święta od kuchni - magazyn
 18.00 Jak rozpętałem II wojnę światową, cz. 1 

- Ucieczka - komedia, Polska, reż. Tade-
usz Chmielewski, wyk. Marian Koci-
niak, Wojciech Brzozowicz, Czesław 
Magnowski, Stanisław Milski, Elżbieta 
Starostecka, Emil Karewicz

 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.30 Rozdarte serca (36) - serial
 21.25 Zakochani - komedia romantyczna, 

Polska, reż. Piotr Wereśniak, wyk. 
Magdalena Cielecka, Bartosz Opa-
nia, Beata Tyszkiewicz, Katarzyna 
Figura, Jan Frycz, Cezary Pazura, 
Paweł Warwrzecki, Olaf Luba-
szenko, Leon Niemczyk

 23.25 Niezawodny system - fi lm obyczajowy, 
Polska, reż. Izabela Szylko, wyk. Alina 
Janowska, Katarzyna Cynke, Piotr Fron-
czewski, Szymon Bobrowski, Wojciech 
Siemion

 0.50 Służące - dramat, USA
 3.15 Notacje - Elżbieta Dzikowska. Pieprz 

i Wanilia - cykl dok.

 6.10 Rodzinka.pl (153) - Edukacja seksualna 
- serial

 6.40 Młodzi śpiewają - relacja
 7.05 M jak miłość (1222) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.50 Barwy szczęścia (1565) - serial
 11.25 Na dobre i na złe (290) Nie wszystko da 

się kupić - serial
 12.20 Tylko z Tobą (113) - serial
 13.15 Rodzinka.pl (66) - Król jest nagi - serial
 13.40 Rodzinka.pl (67) - Komunikacja głupcze 

- serial
 14.10 Makłowicz w podróży. Sycylia - Cukier, 

sól i wino - magazyn kulinarny
 14.45 Imperium miłości (16) - serial
 15.40 Panorama, Pogoda
 16.05 M jak miłość (1263) - serial
 17.05 Tylko z Tobą (114) - serial
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej

 19.25 Barwy szczęścia (1565 - 1566) 
- serial

 20.40 M jak miłość (1265) - serial
 21.35 Kulisy serialu
 21.50 Magazyn Ekspresu Reporterów
 22.55 Świat bez fi kcji - Czworonożni idole 

- fi lm dok.
 23.50 The Best of Latający Klub 2 - program 

rozrywkowy
 1.00 Grimm - s. 2 (11 - 12) - serial
 2.30 Magazyn Ekspresu Reporterów
 3.25 Czworonożni idole - fi lm dok.
 4.20 Licencja na wychowanie (93) - Zabawa 

w chowanego - serial
 4.45 Zakończenie programu

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Trudne sprawy
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Poznaj swoje prawa
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Na ratunek 112
 17.00 Gliniarze
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Jeździec znikąd - western, USA, 

2013, reż. Gore Verbinski, wyk. 
Armie Hammer, Helena Bonham 
Carter, Johnny Depp, Ruth Wilson, 
Tom Wilkinson

  XIX wiek, Stany Zjednoczone Ame-
ryki. Trwa proces zasiedlania Dzikiego 
Zachodu i budowa linii kolejowej, która 
ma połączyć obydwa wybrzeża kraju. 
John Reid jest młodym, pełnym ideałów 
prawnikiem. Zbieg wydarzeń sprawia, 
że staje się członkiem grupy strażników 
prawa, która wyrusza w pościg za groź-
nym przestępcą, Butchem Cavendishem. 
W jednym z kanionów mężczyźni wpa-
dają w zasadzkę. Johnowi jako jedynemu 
udaje się przeżyć. 

 23.20 Grupa “Wschód” - thriller, USA, 2013, reż. 
Zal Batmanglij, wyk. Alexander Skars-
gard, Julia Ormond, Toby Kebbell, Brit 
Marling, Ellen Page, Patricia Clarkson

 2.00 Witajcie w dżungli - fi lm przygodowy
 4.05 Tajemnice losu

 7.00 Kuchenne rewolucje - program kuli-
narno - rozrywkowy 

 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 19 + - serial
 13.30 Szpital - program obyczajowy
 14.30 Kuchenne rewolucje - program kuli-

narno - rozrywkowy 
 15.30 Szkoła - serial
 16.30 19 + - serial
 17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.10 Doradca smaku - Wuzetka malinowa 
 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 

 20.55 Cisza - fi lm obyczajowy, Polska 2010, 
reż. Sławomir Pstrong, wyk. Edyta 
Olszówka, Marcin Perchuć, Przemy-
sław Sadowski, Mateusz Banasiuk, 
Antoni Królikowski, Olga Frycz

 22.55 Kuba Wojewódzki - talk show 
 23.55 Na noże - serial
 0.55 Złoty chłopak - serial 
 1.50 Uwaga! - program interwencyjny 
 2.15 Klub Magii 
 3.35 Nic straconego

 5.25 Szpital - program obyczajowy
 6.30 W - 11 Wydział Śledczy
 7.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.15 Zagubieni III - serial
 9.15 Magda M. - serial obyczajowy
 10.15 Mango Telezakupy
 11.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 Zagubieni III - serial
 16.55 Gotowe na wszystko III - serial
 17.55 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy

 20.00 Cobra - fi lm sensacyjny, USA 1986, 
reż. George P. Cosmatos, wyk. Sylve-
ster Stallone, Brigitte Nielsen, Reni 
Santoni, Andrew Robinson, Brian 
Thompson

 21.50 Złap mnie, jeśli potrafi sz - fi lm sensa-
cyjny, USA 2002, reż. Steven Spielberg, 
wyk. Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, 
Christopher Walken, Martin Sheen

 0.45 Siedmiu wspaniałych - western, USA 
1960, reż. John Sturges

 3.20 Klub Magii 
 5.30 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Nieśmiertelny
 7.05 Tom i Jerry
 7.35 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.05 Tom i Jerry
 8.35 Klub przyjaciół Myszki Miki
 9.00 Strażnik Teksasu
 10.00 Dom nie do poznania
 11.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Po prostu Maria
 17.00 Droga do szczęścia
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
 21.00 Odwet - fi lm akcji, Kanada, 2011, 

reż. Terry MilesSteve Austin, 
Serinda Swan, Danny Trejo, Keith 
Jardine

 23.00 Rozjemca - fi lm akcji, Francja, Kanada, 
1997, reż. Frederic Forestier, wyk. Dolph 
Lundgren, Michael Sarrazin, Montel 
Williams 

 1.00 Spadkobiercy
 2.00 Interwencja
 2.15 Graffi  ti
 2.35 Magazyn Atleci Polsat Sport 2016
 3.00 Disco Polo Life

6.00 Gwiazdy Polskiego Kabaretu 2016 7.00 Kobra 
- oddział specjalny - serial 9.00 Napisała: Morder-
stwo - serial 11.00 Słodka miłość - telenowela 12.00 
Sila: odnaleźć przeznaczenie - serial 14.00 Kuchen-
ne koszmary Gordona Ramsaya 15.00 Gwiazdy 
lombardu - reality TV 15.35 13 Posterunek 2 - serial 
17.00 Aukcja w ciemno 18.00 Gwiazdy lombardu - 
reality TV 20.00 Mechanik: Czas zemsty - fi lm ak-
cji, Niemcy, USA 2005, reż. Dolph Lundgren, wyk. 
Dolph Lundgren, Ben Cross, Ivan Petrushinov 21.55 
Zasady walki - fi lm sensacyjny, USA, Kanada 2000, 
reż. Christian Duguay 0.15 Strażnik czasu - fi lm sci 
- fi , Japonia, Kanada, USA 1994, reż. Peter Hyams 
2.10 Z archiwum policji 2.45 Menu na miarę 3.10 
Biesiada na cztery pory roku 

7.00 Teledyski 7.40 Afi sz kulturalny 8.05 wydarze-
nie aktualne 8.40 Kiedy przeczytasz ten list - fi lm 
obyczajowy, Francja 10.35 Amerykańskie kino nie-
me - Szalone żony - felieton 10.40 Szalone żony 
- fi lm obyczajowy, USA 13.20 Chce się żyć - fi lm 
obyczajowy, Polska 15.15 Solex - cykl dok. 15.50 
Wszystko albo nic - dramat, Wielka Brytania, Fran-
cja 18.10 Glina - fi lm sensacyjny, Francja, Włochy 
20.00 Informacje kulturalne 20.20 Artyści - se-
rial 21.20 Pajace - opera, Niemcy 22.50 Miasto 44 
- dramat, Polska 1.05 Locke - dramat, USA, Wielka 
Brytania 2.40 Informacje kulturalne 3.00 Artyści 
- serial 4.00 Legendy rocka - Coldplay - cykl dok. 
4.55 wydarzenie aktualne 5.30 Teledysk 5.50 Za-
kończenie dnia 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -   co 
pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Po-
goda 17.00 Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 
Extra świat - magazyn 17.50 Serwis Info 18.00 To 
jest temat - magazyn 18.28 Cztery strony - pro-
gram publicystyczny 18.50 Serwis Info 19.00 IN-
FO kraj - serwis regionalny 19.30 INFObiznes 19.47 
Pogoda 19.57 Gość Wiadomości 20.12 Minęła 20ta 
20.51 Pogoda 21.00 Panorama Info 21.26 Pogoda 
21.30 Puls Polski - magazyn 21.40 Studio LOTTO 
21.50 W tyle wizji - program publicystyczny 22.30 
W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.45 Stu-
dio świat. - magazyn 0.00 Teleexpress Extra 0.30 
Gość Wiadomości 0.45 Minęła 20ta 1.25 Puls Pol-
ski - magazyn 1.40 INFO Wieczór 2.35 INFO kraj

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki 7.00 Ja-
nosik - serial 7.10 I kto to mówi - komedia 9.10 
Umrzesz ze śmiechu 9.40 Umrzesz ze śmiechu 
10.10 MiłośćKropka.pl 11.30 Katastrofy w prze-
stworzach - serial 13.40 Pułapki umysłu Sezon 
III - Zaufaj mi - serial 14.05 Szpital nadziei - se-
rial 15.00 Szpital nadziei - serial 15.55 Zaginiony 
świat - serial 17.00 Zostańmy przyjaciółmi - ko-
media romantyczna, Kanada, Niemcy, USA 19.00 
Komisarz Rex, - serial 20.00 Wigilijny show - ko-
media, USA 22.20 Człowiek prezydenta 2 - fi lm 
sensacyjny, USA 0.00 Smętarz dla zwierzaków II 
- horror, USA 2.05 W klatce - thriller, USA 4.05 
Krótki fi lm o miłości - fi lm psychologiczny, Polska 
6.00 Zakończenie programu 

7.00 Piłka nożna Magazyn UEFA EURO 2016 8.00 
Polsat Sport News 8.07 Sportowe podsumowanie 
roku 2016 9.00 Polsat Sport News 9.07 Polska Li-
ga Koszykówki 11.00 Polsat Sport News 11.07 Pił-
ka nożna Superpuchar Włoch 13.00 Polsat Sport 
News 13.07 Biathlon PŚ, Nove Mesto, Czechy 
15.00 Polsat Sport News 15.07 Siatkówka Chal-
lenge Cup 17.00 Polsat Sport News 17.07 Biathlon 
PŚ, Nove Mesto, Czechy 19.00 Polsat Sport News 
19.07 Sportowe podsumowanie roku 2016 19.40 
Sportowe podsumowanie roku 2016 20.30 Ko-
szykówka Easy Credit BBL 21.30 Koszykówka Easy 
Credit BBL 22.40 Sportowe podsumowanie roku 
2016 23.10 Siatkówka Liga Mistrzów 1.10 Siatków-
ka Liga Mistrzów 3.00 MMA KSW 

.50 Dzień, w którym pojawiała się forsa 8.50 Ana-
tomia głupoty według Doroty Wellman 9.20 Da-
my i wieśniaczki. Ukraina 10.25 Usterka 10.55 Sąd 
rodzinny 11.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
12.45 Kartoteka 11 13.45 Cała prawda o jedzeniu 
14.15 DeFacto Extra 14.45 Damy i wieśniaczki. 
Ukraina 15.45 Express - informacje 16.05 Anato-
mia głupoty według Doroty Wellman 16.35 Ana-
tomia głupoty według Doroty Wellman 17.00 
DeFacto - Flesz 17.15 Usterka 17.45 Express - in-
formacje 18.00 Megakuchnie - serial 18.35 Dzie-
ciaki kontra mistrzowie kuchni 19.45 Express 
- informacje 20.05 Testerzy 20.35 Wojny Maga-
zynowe 21.30 Pilna Usterka 21.45 Express - infor-
macje 22.00 Usterka 23.00 Damy i wieśniaczki. PL

6.00 Sekrety sąsiadów 6.30 Sekrety sąsiadów 
7.00 Nieśmiertelny 8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Ga-
lileo 10.00 Niesamowite rekordy 10.35 Niesamo-
wite rekordy 11.10 Rodzina zastępcza 12.10 Mio-
dowe lata 13.00 Miodowe lata 13.50 9. miesiąc 
14.50 Dekoratornia 15.15 Czarodziejki 16.15 Straż-
nik Teksasu 17.15 Hawaje 5 - 0 18.15 Miodowe la-
ta 19.05 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Nowego Jorku 21.55 CSI: Kry-
minalne zagadki Nowego Jorku 22.50 Mordercza 
zaraza - thriller, USA, 2006, reż. Hal Masonberg, 
wyk. James Van Der Beek, Brad Hunt, Dee Wal-
lace, John P. Connolly, Joshua Close, Ivana Milice-
vic 0.35 Rude Tube - Wydanie Gwiazdkowe  1.35 
STOP Drogówka 2.00 STOP Drogówka 

WTOREK, 27.12 imieniny Kosmy, DamianaPONIEDZIAŁEK, 26.12 imieniny Dionizego, Szczepana
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KUCHNIA NA ŚWIĘTA
Denerwujesz się, że nie zdążyłaś przygotować jeszcze 
wszystkich potraw na święta lub zostałaś zaskoczona nie-
spodziewaną wizytą w święta. Nie panikuj oprócz praco-
chłonnych dań i wypieków możesz zachwycić gości pro-
stymi potrawami, a nie mniej smacznymi. Pierożki podane 
nieco inaczej niż zwykle bo z pieca wprost do barszczu 
to nie tylko świąteczna odmiana, ale i kulinarna rozkosz. 
Spróbuj! Pierniczki zaś, które proponujemy możesz pięknie 
udekorować, zapakować i masz gotowy prezent dla mamy, 
wujka czy babci.

Kruche pierożki do barszczu
Kruche ciasto: 20 dkg mąki, 12 dkg masła, 1 jajo lub dwa suro-
we żółtka, łyżka śmietany, ½ łyżeczki soli. Wymienione składniki 
łączymy siekając nożem, a następnie szybko zagniatamy ciasto, 
które powinno „odpocząć” w chłodnym miejscu przez 30 minut. 
Z dość cienko rozwałkowanego ciasta wycinamy kieliszkiem do 
wina kółka, na każde kółko nakładamy nieco farszu grzybowego 
lub z kapusty kiszonej i ze złożonych przez pół kółek formujemy 
zgrabne pierożki, dokładnie zlepiając ich brzegi. Pierożki ukła-
damy na blasze i pieczemy w gorącym piekarniku na złoty kolor. 
Podajemy ciepłe lub odgrzane (najlepiej w piekarniku).

Przepis zaczerpnięto z książki pt. „W staropolskiej kuchni i przy polskim 
stole” autorstwa Marii Lemnis i Henryka Vitry., którą udostępniła nam nasza 
koleżanka Ewa, której serdecznie dziękujemy.

Piernikowe serduszka
Potrzebne będą: 2 szklanki mąki pszennej tortowej, 2 jajka wiel-
kości L, ½ szklanki cukru pudru, 1 czubata łyżka miodu, 2 ły-
żeczki przyprawy korzennej, 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 
25 g świeżych drożdży, 60 g miękkiego masła. Mąkę wymieszaj 
z cukrem pudrem, sodą i przyprawą do piernika. Miód podgrzej 
z masłem do rozpuszczenia, następnie dodaj drożdże. Całość 
wymieszaj. Do suchych składników dodaj płynne 
razem z jajkami. Wyrabiaj na gładkie i ela-
styczne ciasto. Rozwałkuj najlepiej 
na grubość 3 – 4 mm, wycinaj 
foremkami serduszka lub inne 
dowolne kształty. Posmaruj 
rozmąconym jajkiem, piecz 
w piekarniku nagrzanym 
do 190°C około 8 – 12 mi-
nut (nie piecz dłużej, bo 
ciasteczka stwardnieją).

Przepis pochodzi ze strony 
„Domowe wypieki Justyny 
i Doroty” – dziewczyny prze-
pis jest super szybki do wy-
konania, a pierniczki „niebo 
w gębie”. 
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 7.35 Rok w ogrodzie
 8.00 Czułe święta - komedia romantyczna
 10.55 Gołas, absolutnie! - fi lm dok.
 11.50 Święta od kuchni - magazyn
 11.55 Sami swoi - komedia, Polska, reż. Sylwe-

ster Chęciński, wyk. Wacław Kowalski, 
Władysław Hańcza, Zdzisław Karczew-
ski, Ilona Kuśmierska, Jerzy Janeczek, 
Aleksander Fogiel, Maria Zbyszewska, 
Halina Buyno, Witold Pyrkosz

 13.20 Nie ma mocnych - komedia, Polska, 
reż. Sylwester Chęciński, wyk. Wacław 
Kowalski, Władysław Hańcza, Anna 
Dymna, Andrzej Wasilewski, Maria Zby-
szewska, Halina Buyno - Łoza, Jerzy 
Janeczek, Ilona Kuśmierska, Zygmunt 
Bielawski, Bronisław Pawlik

 14.55 Kochaj albo rzuć - komedia, Polska, 
reż. Sylwester Chęciński, wyk. Włady-
sław Hańcza, Wacław Kowalski, Anna 
Dymna, Halina Buyno - Łoza, Irena 
Karel, Duchyl Martin Smith, Maria Zby-
szewska, Robert Lewandowski, Jan Pie-
trzak, Henryk Talar

 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Rolnik szuka żony seria III (13) - wyda-

nie specjalne 
 18.40 Jaka to melodia? - teleturniej muzyczny
 19.30 Wiadomości
 19.55 Orędzie Noworoczne Prezydenta RP
 20.05 Sport
 20.15 Rajd Dakar - 2016 - kronika
 20.20 Pogoda
 20.30 Hit na sobotę - Zatańcz ze mną 

- komedia, USA, reż. Peter Chelson, 
wyk. Richard Gere, Jennifer Lopez, 
Susan Sarandon, Nick Cannon

 22.25 Szopka w muzeum - widowisko roz-
rywkowe

 23.15 Sylwester z „Jaką to melodią?” 
 0.35 Kick - fi lm akcji, Indie, reż. Sajid Nad-

iadvala, wyk. Salman Khan, Jacqueline 
Fernandez, Randeep Hooda

 3.05 Szczęście nigdy nie przychodzi samo 
- komedia romantyczna, Francja, reż. 
James Huth, wyk. Sophie Marceau, Gad 
Elmaleh, Maurice Barthelemy

 5.45 Królestwo goryli. Walki o tron - fi lm dok.
 6.35 M jak miłość (1265) - serial
 7.30 Pytanie na śniadanie - w tym Pogoda

 10.45 Julie i Julia - fi lm obyczajowy, USA, reż. 
Nora Ephron, wyk. Meryl Streep, Amy 
Adams, Stanley Tucci, Chris Messina, 
Brian Avers, Dave Annable

 12.55 Sekretne życie gwiazd PRL - u - cykl dok.
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Program rozrywkowy
 15.45 Pretty Woman - komedia romantyczna, 

USA, 1990. reż. Garry Marshall, wyk.  
Julia Roberts, Richard Gere, Ralph Bel-
lamy, Jason Alexander

  Julia Roberts jako Kopciuszek lat 90., 
Richard Gere jako współczesny Pigma-
lion. Dla obojga role życia a przynaj-
mniej dekady, dla widzów - mile spę-
dzony czas.

 17.50 Słowo na niedzielę
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.55 Neo - nówka i przyjaciele
 19.55 Sylwester z Dwójką - Zakopane 2016 

- koncert
 2.05 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa Mrą-

gowo 2016 - Moda na swetry - wido-
wisko

 3.00 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa Mrą-
gowo 2016 - Moda na swetry - wido-
wisko

 3.55 XVIII Mazurska Noc Kabaretowa Mrą-
gowo 2016 - Moda na swetry - wido-
wisko

 4.45 Program rozrywkowy
 5.35 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Jeźdźcy smoków
 8.15 Turbo Fast
 8.45 Jeźdźcy smoków na końcu świata
 9.15 Pan Peabody i Sherman Show
 9.45 Przygody Kota w butach
 10.10 Ewa gotuje
 10.45 Wysmakowani
 10.55 Stuart Malutki - fi lm familijny, USA, 

Niemcy, 1999, reż. Rob Minkoff , wyk. 
Geena Davis, Hugh Laurie, Jonathan 
Lipnicki, Nathan Lane, Chazz Palminteri, 
Steve Zahn 

 12.45 La Bamba - dramat muzyczny, USA, 
1987, reż. Luis Valdez, wyk. Lou Dia-
mond Phillips, Danielle von Zerneck, 
Joe Pantoliano, Esai Morales, Rosana 
DeSoto, Elizabeth Pena

 15.00 Jaś Fasola
 15.35 10 - lecie Kabaretu Skeczów Męczących
 17.50 Świat według Kiepskich
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Sylwestrowa rozgrzewka
 20.00 Sylwestrowa Moc Przebojów 2016/2017
  10. jubileuszowa Sylwestrowa Moc 

Przebojów Telewizji Polsat ponow-
nie zagra w Katowicach. Tym razem 
widzów pod sceną i przed telewizorami 
zabierzemy do lat 80, by przypomnieć 
największe hity dekady, w której Polacy 
namiętnie oglądali fi lmy video, młodzież 
grała w pierwsze gry na Atari, a dzieci 
biły rekordy w układaniu kostki Rubika. 
W tym roku ostatnie godziny starego 
i pierwsze nowego roku spędzimy 
na ogromnej multimedialnej scenie 
w doborowym towarzystwie topowych 
polskich wykonawców

 2.00 Roztańczony PGE Narodowy na bis

 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial 
 12.25 Top Model - program rozrywkowy 
 13.25 Top Model - program rozrywkowy 
 14.25 Azja Express 
 15.50 HELLO 2017! # SYLWESTERWARSZAWA 
 15.55 Pluto Nash - komedia, USA 2002, reż. 

Ron Underwood, wyk. Eddie Murphy, 
Randy Quaid, Rosario Dawson, Joe 
Pantoliano, Jay Mohr, Luis Guzman, 
James Rebhorn, Burt Young, Pam Grier, 
John Cleese, Alec Baldwin

 17.55 HELLO 2017! # SYLWESTERWARSZAWA 
 18.00 Kuchenne rewolucje - program kuli-

narno - rozrywkowy 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 HELLO 2017! # SYLWESTERWARSZAWA

 1.00 Twój na zawsze - melodramat, USA 
2010, reż. Allen Coulter, wyk. Emilie 
de Ravin, Robert Pattinson, Pierce 
Brosnan, Chris Cooper, Martha 
Plimpton, Lena Olin

 3.10 Uciekający pociąg - fi lm sensacyjny, 
USA 1985, reż. Andriej Konczałowski, 
wyk. Jon Voight, Eric Robert, Rebecca 
De Mornay, Kyle T. Heff ner, John P. Ryan

 5.10 Nic straconego

 5.50 Ukryta prawda - program obyczajowy
 6.55 Mango - Telezakupy
 9.00 Przyjaciele - serial komediowy
 9.30 39 i pół - serial komediowy
 12.30 Kochaj i tańcz - komedia, Polska 2009, 

reż. Bruce Parramore
 15.00 Z zaskoczenia - fi lm familijny, USA 2012
 17.00 Podróż do wnętrza Ziemi - fi lm przygo-

dowy, USA 2008, reż. Eric Brevig
 19.00 Street Dance - fi lm obyczajowy, Wielka 

Brytania 2010, reż. Max Giwa

 21.05 Street Dance II - fi lm obyczajowy, 
Wielka Brytania 2012, reż. Max Giwa, 
Dania Pasquini, wyk. Falk Hentschel, 
Sofi a Boutella, Stephanie Nguyen

 22.50 Złap mnie, jeśli potrafi sz - fi lm sensa-
cyjny, USA 2002, reż. Steven Spielberg, 
wyk. Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, 
Christopher Walken, Martin Sheen, 
Nathalie Baye, Amy Adams, James Brolin

 1.45 Taniec ostatniej szansy - fi lm obycza-
jowy, USA, Kanada, Francja 2007, reż. 
Ian Iqbal Rashid, wyk. Rutina Wesley, 
Tracey Tre Armstrong, Dwain Murphy, 
Brennan Gademans, Kevin Duhaney

 3.35 Ukryta prawda - program obyczajowy
 4.30 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Legendy Chima
 6.55 Tom i Jerry
 7.30 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.55 Tom i Jerry
 8.30 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.55 Wysmakowani
 9.00 Dziwna Przygoda Kubusia Puchatka 
 10.35 Policjantki i Policjanci
 11.40 Bohater ostatniej akcji - komedia sensa-

cyjna, USA, 1993, reż. John McTiernan
 14.25 Na pewno, być może - komediodramat
 16.40 Wyścig - fi lm akcji, USA, Kanada, 

Australia, 2001, reż. Renny Harlin, wyk. 
Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Kip 
Pardue, Stacy Edwards, Til Schweiger

 19.00 Galileo
 20.00 Kto pod kim dołki kopie… - fi lm fami-

lijny, USA, 2003, reż. Andrew Davis, 
wyk. Sigourney Weaver, Jon Voight, 
Tim Blake Nelson, Shia LaBeouf

 22.30 Don Jon - komedia, USA, 2013, reż. 
Joseph Gordon - Levitt, wyk. Brie Lar-
son, Joseph Gordon - Levitt, Julianne 
Moore, Scarlett Johansson

 0.20 Lepiej być nie może - komediodramat, 
USA, 1997, reż. James L. Brooks, wyk. 
Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kin-
near, Cuba Gooding Jr.

 3.00 Disco Polo Life

5.00 Wojciech Cejrowski. Boso 6.00 Niesamowi-
te! - reality TV 7.00 Taki jest świat 7.45 Łoś prosto 
z nieba - fi lm familijny 9.25 Życzenie wigilijne Ri-
chiego Richa - fi lm familijny 10.55 Grinch: świąt nie 
będzie - fi lm familijny 12.55 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Królewska zagadka - baśń, 14.00 
Tańczący z wilkami - fi lm przygodowy 17.20 Robin 
Hood. Książę złodziei - fi lm przygodowy, USA 1991 
20.00 13 Dzielnica - fi lm akcji, Francja 2004, reż. 
Pierre Morel, wyk. Bibi Naceri, Cyril Raff aelli, Dany 
Verissimo - Petit, David Belle, Tony D’Amario 21.25 
Szalone fabryki polskiej muzyki! 2016 23.00 Sylwe-
strowa moc emocji 2016 0.30 Egzorcysta: Początek 
- horror, USA 2004 2.40 Sylwestrowa moc emocji 
2016 3.35 Kręcimy z gwiazdami 

7.05 Informacje kulturalne 7.30 Opole na bis 9.20 
Miłość Ci wszystko wybaczy - widowisko muzycz-
ne 10.35 Informacje kulturalne - ekstra 10.55 Po-
mniki historii - Zamość - reportaż 11.10 Informacje 
kulturalne 11.25 Opole 2016 Scena Alternatywna 
- Nosowska - koncert 12.10 Dokument tygodnia 
- Rock’n’roll i Czerwoni Khmerzy - fi lm dok. 14.10 
Bikiniarze - fi lm obyczajowy 16.30 wydarzenie 
aktualne 17.10 Bestie z południowych krain - dra-
mat 18.50 Witamy w latach 90. - cykl dok. 20.00 
Informacje kulturalne 20.20 Artyści - serial 21.15 
Swobodny jeździec - fi lm obyczajowy 23.00 Abba 
w Studiu 2 - koncert 0.00 Pegaz - scena alterna-
tywna - magazyn kulturalny 1.05 Drogówka - dra-
mat obyczajowy  3.00 Informacje kulturalne 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -   co 
pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Po-
goda 17.00 Flesz Info 17.05 Serwis sportowy 17.15 
Teleexpress Extra 17.32 Studio Wschód - magazyn 
18.00 Twoje Info 18.28 Na czym świat stoi - ma-
gazyn 18.50 Serwis Info weekend 19.00 Salon 
dziennikarski - program publicystyczny 19.53 Ser-
wis Info weekend 19.58 ORĘDZIE PREZYDENTA RP 
ANDRZEJA DUDY 20.05 Minęła 20ta 20.50 Pogo-
da 21.00 Panorama Info 21.26 Pogoda 21.30 Puls 
Polski - magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 Serwis 
Info weekend 22.15 Sylwester w TVP INFO 23.00 
Serwis Info weekend 23.20 Sylwester w TVP INFO 
0.35 Teleexpress Extra 1.00 ORĘDZIE PREZYDENTA 
RP ANDRZEJA DUDY 1.07 Minęła 20ta 

6.00 Prywatna historia 6.40 Na planie 6.50 Komi-
sarz Rex, - serial 7.50 Komisarz Rex, - serial 8.50 
MiłośćKropka.pl - Miłość od kuchni - program 
rozrywkowy 9.50 Czyja to kochanka? - komedia, 
Francja, Włochy, Belgia 11.40 I kto to mówi 2 - ko-
media, USA 13.25 Stożkogłowi - komedia, USA 
15.05 Hook - fi lm przygodowo - fantastyczny, 
USA 18.00 Poirot: Tragedia w trzech aktach - fi lm 
kryminalny, Wielka Brytania 20.00 Ricky Bob-
by - Demon prędkosci - komedia sportowa, USA 
22.35 Wasabi - komedia kryminalna, Francja, Ja-
ponia 0.35 Poszukiwany, poszukiwana - komedia, 
Polska 2.15 Grindhouse: Death Proof - thriller, USA 
4.30 Defekt, - serial 5.40 Sprawa nr 407 - etiuda 
6.00 Zakończenie programu 

7.00 Magazyn Trans world sport 8.00 Polsat Sport 
News 8.07 Magazyn narciarski 9.00 Polsat Sport 
News 9.07 Tenis Barclays ATP World Tour Finals 
Londyn 10.00 Tenis Barclays ATP World Tour Finals 
Londyn 11.00 Polsat Sport News 11.07 Siatków-
ka Liga Mistrzów 13.00 Polsat Sport News 13.07 
Koszykówka Easy Credit BBL 14.00 Koszykówka 
Easy Credit BBL 15.00 Polsat Sport News 15.07 
Siatkówka Liga Mistrzów 17.00 Polsat Sport News 
17.07 Koszykówka Easy Credit BBL 18.00 Koszy-
kówka Easy Credit BBL 19.00 Polsat Sport News 
19.07 Piłka nożna Superpuchar Włoch 21.00 Polsat 
Sport News 21.07 Sportowe podsumowanie roku 
2016 22.00 Koszykówka Euroliga 0.00 Siatkówka 
Challenge Cup 2.00 MMA KSW 

7.35 Kossakowski. Nieoczywiste 8.05 Mój pierw-
szy… 8.35 Anatomia głupoty według Richarda 
Hammonda 9.00 Ostre cięcie 9.45 Express - in-
formacje 10.00 Kulisy światowych show 10.25 
Wojny magazynowe 11.40 Usterka 12.35 Wojny 
magazynowe 14.45 Piekielna autostrada - serial 
15.45 Express - informacje 16.00 Anatomia głu-
poty według Richarda Hammonda 16.55 Kulisy 
światowych show 17.20 Kulisy światowych show 
17.45 Express - informacje 18.00 Ostre cięcie 18.45 
Usterka 19.45 Express - informacje 20.00 Kossa-
kowski. Inicjacja 20.30 Kossakowski. Inicjacja 21.00 
Express - Podsumowanie roku - informacje 21.35 
Damy i wieśniaczki. PL 22.30 Damy i wieśniaczki. 
Rosja 23.30 Gogglebox. Przed telewizorem 

6.00 Benny Hill 7.20 Pieskie życie - komedia fa-
milijna 9.00 Kiedy Święty Mikołaj spadł na ziemię 
- komedia familijna 11.20 Inspektor Gadżet II - ko-
media familijna 13.00 Mulan - fi lm przygodowy 
15.30 Wymarzeni - komedia romantyczna 17.30 
Psu - braty - fi lm familijny 19.20 Mój tata Scro-
oge - fi lm obyczajowy 21.00 Dom Glassów - thril-
ler, USA, 2001, reż. Daniel Sackheim, wyk. Leelee 
Sobieski, Diane Lane, Stellan Skarsgird, Bruce Dern, 
Kathy Baker 23.20 Królestwo węża - horror sci - fi , 
USA, 2005, reż. Allan A. Goldstein, wyk. Jayne He-
itmeyer, Larry Day, Stephen Baldwin 1.00 Silent Hill: 
Apokalipsa - horror, Francja, Kanada, USA, 2012, 
reż. Michael J. Bassett, wyk. Adelaide Clemens, Kit 
Harington, Sean Bean 2.55 Benny Hill 

 5.30 Bulionerzy (66) - Gra dżentelmenów 
- serial

 5.55 Bulionerzy (67) - Nepal - serial
 6.30 Słownik polsko@polski
 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 8.00 Tydzień
 8.35 Ziarno - magazyn
 9.10 Śnieżne święta - komedia, USA, reż. 

Harvey Frost, wyk. Candace Cameron 
Bure, Jesse Hutch, Alan Thicke

 10.45 Jak to działa (67) - magazyn
 11.15 Zakochaj się w Polsce (12) - Katowice 
 11.40 Sekrety mnichów - Nuda - rozmowa
 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański
 12.15 Między ziemią a niebem
 12.50 BBC w Jedynce - Krainy niezwykłych 

przeobrażeń. Nowa Anglia - cykl dok.
 13.50 Skoki Narciarskie - Turniej Czterech 

Skoczni. GAPA - konkurs indywidualny
 16.10 Szopka w muzeum - widowisko roz-

rywkowe
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 18.40 Jaka to melodia? - teleturniej muzyczny
 19.30 Wiadomości
 20.05 Sport
 20.10 Kronika Rajdu Dakar
 20.15 Pogoda
 20.25 Blondynka (57) - Nadchodzi czas dino-

zaurów - serial
 21.25 Mumia - fi lm przygodowy, USA, reż. 

Stephen Sommers, wyk. Brendan 
Fraser, Rachel Weisz, John Hannah

 23.35 Sportowa niedziela
 0.05 Jaka to melodia? (3457) - fi nał roku 

- teleturniej muzyczny
 0.55 Zatańcz ze mną - komedia, USA, 2004, 

reż. Peter Chelsom, wyk. Richard Gere, 
Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Lisa 
Ann Walter

 2.50 Kick - fi lm akcji, Indie, 2014, reż. Sajid 
Nadiadwala, wyk. Salman Khan, Nawa-
zuddin Siddiqui, Randeep Hooda, 
Jacqueline Fernandez

 5.20 Zakończenie dnia

 5.55 Agnetha, Abba, a teraz? - fi lm dok.
 7.00 Kubuś i przyjaciele - fi lm anim.
 8.10 Muppety - komedia familijna, USA, reż. 

James Bobin, wyk. Amy Adams, Chris 
Cooper, Rashida Jones

 10.00 Rodzinka.pl (148) - Święty spokój nie 
istnieje - serial

 10.30 Rodzinka.pl (149) - Nerwy w konserwy 
- serial

 11.05 Program rozrywkowy
 12.00 Zaproszenie na transmisję Koncertu 

Noworocznego z Wiednia 2017 
 12.15 Koncert Noworoczny z Wiednia 2017 

transmisja, Austria
 14.00 Familiada 
 14.35 Neo - nówka i przyjaciele 
 15.30 Na dobre i na złe (657) - serial
 16.30 Sylwester z Dwójką - Zakopane 2016 

- koncert
 17.25 Rodzinka.pl (185) - Wszędzie dobrze, 

ale w domu najlepiej - serial
 18.00 Panorama
 18.35 Sport Telegram
 18.45 Pogoda
 18.55 Julie i Julia - fi lm obyczajowy, USA, 

2009, reż. Nora Ephron, wyk. Amy 
Adams, Meryl Streep, Stanley Tucci, 
Chris Messina

 21.05 To nie tak, jak myślisz, kotku 
- komedia, reż. Sławomir Kryński, 
wyk. Katarzyna Figura, Jan Frycz, 
Jacek Borusiński, Tomasz Kot, Mał-
gorzata Buczkowska, Michał Bajor, 
Jerzy Schejbal

 23.00 Kłamstwa mojej matki - thriller, Kanada, 
reż. Monika Mitchell, wyk. Francesca 
Eastwood, Jennifer Copping, Anne 
Galvin

 0.40 Koncert Noworoczny z Wiednia 2017 
- retransmisja, cz. 1

 1.35 Szczęśliwego Nowego Jorku - fi lm oby-
czajowy

 3.20 To nie tak, jak myślisz, kotku - komedia, 
Polska, 2008, reż. Sławomir Kryński, 
wyk.  Katarzyna Figura, Jan Frycz, 
Jacek Borusiński, Tomasz Kot

 5.05 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.35 Jeźdźcy smoków
 8.05 Turbo
 8.35 Jeźdźcy smoków na końcu świata
 9.05 Przygody Kota w butach
 9.40 Piotruś Pan: Wielki powrót - fi lm anim.
 11.05 Uniwersytet Potworny - fi lm anim.
 13.25 Sam w domu - po raz trzeci - fi lm fami-

lijny, USA, 1997, reż. Raja Gosnell, wyk. 
Alex D. Linz, Olek Krupa, Rya Kihlstedt, 
Lenny von Dohlen, David Thornton 

 15.30 Dirty Dancing - melodramat, USA, 
1987, reż. Emile Ardolino, wyk. Jennifer 
Grey, Jack Weston, Patrick Swayze, Jerry 
Orbach, Cynthia Rhodes 

 17.45 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.00 Seks, alkohol i książki - program kaba-

retu Neo - nówka
 22.20 Sposób na blondynkę - komedia 

romantyczna, USA, 1998, reż. Bobby 
Farrelly, Peter Farrelly, wyk. Came-
ron Diaz, Matt Dillon, Ben Stiller, Lee 
Evans, Chris Elliott 

  Niełatwo jest znaleźć sposób na blon-
dynkę, zwłaszcza gdy jest ona - wbrew 
krążącym o niej dowcipom - nie tylko 
piękna, ale i wykształcona, inteligentna 
i pełna nieodpartego uroku. Przekonuje 
się o tym Ted, beznadziejnie zakochany 
w Mary, którą ostatni raz widział na 
balu maturalnym trzynaście lat temu. 
Starając się ją odnaleźć, Ted szuka 
pomocy u prywatnego detektywa. 

 0.50 Szukając miłości - komedia romantyczna, 
  USA, Francja, Japonia, 2007, reż. Zoe R. 

Cassavetes
 2.40 Tajemnice losu 

 7.55 Kobieta na krańcu świata 
 8.25 Azja Express 
 9.45 Złoto dla zuchwałych - fi lm wojenny, 

USA, Jugosławia 1970
 12.25 Harry Potter i Komnata Tajemnic - fi lm 

przygodowy, USA, Wielka Brytania
 15.40 Listy do M. - komedia, Polska 2011, 

reż. Mitja Okorn, wyk. Maciej Stuhr, 
Roma Gąsiorowska, Tomasz Karolak, 
Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, 
Wojciech Malajkat, Paweł Małaszyński, 
Katarzyna Zielińska

 18.00 Ugotowani
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.00 Wojownicze żółwie ninja - fi lm przy-

godowy, USA 2014, reż. Jonathan Lie-
besman, wyk. Megan Fox, Will Arnett, 
William Fichtner, Alan Ritchson, Noel 
Fisher, Pete Ploszek, Johnny Knoxville

 22.05 Vanilla Sky - fi lm obyczajowy, USA, 
Hiszpania 2001, reż. Cameron Crowe, 
wyk. Tom Cruise, Penelope Cruz, 
Cameron Diaz, Kurt Russell, Jason 
Lee, Noah Taylor, Timothy Spall

 0.55 MasterChef - program rozrywkowy
 3.50 Uwaga! - program interwencyjny 

 5.35 Ukryta prawda - program obyczajowy
 6.45 Mango - Telezakupy
 8.50 Przyjaciele - serial komediowy
 9.50 Film o pszczołach - komedia, USA 2007
 11.50 Święta z zaskoczenia - fi lm familijny, 

USA 2013, reż. Jerry Ciccoritti
 13.40 Fantom - fi lm przygodowy, Australia, 

USA 1996, reż. Simon Wincer
 15.45 Zaczarowana - komedia, USA 2007
 17.55 Podróż na tajemniczą wyspę - fi lm 

przygodowy, USA 2012, reż. Brad Pey-
ton, wyk. Dwayne Johnson, Michael 
Caine, Josh Hutcherson, Luis Guzman, 
Vanessa Hudgens, Kristin Davis

 19.55 Godziny szczytu II - fi lm sensacyjny, 
USA 2001, reż. Brett Ratner, wyk. 
Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, 
Zhang Ziyi, Roselyn Sanchez, Harris 
Yulin

 21.55 Totalna magia - komedia, USA 1998, 
reż. Griffi  n Dunne, wyk. Sandra Bullock, 
Nicole Kidman, Stockard Channing, 
Dianne Wiest, Goran Visnjic

 0.15 Czy narodziła się gwiazda? - komedia, 
Włochy 2012, reż. Lucio Pellegrini, wyk. 
Luciana Littizzetto, Rocco Papaleo

 2.05 Czekając na „Supermana” - fi lm dok. 

 6.00 Legendy Chima
 6.25 Tom i Jerry
 6.55 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.25 Tom i Jerry
 7.55 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.25 Garfi eld: Mały kłopot w wielkich Chi-

nach - fi lm anim.
 9.25 Kubuś Puchatek: Puchatkowego 

Nowego Roku - fi lm anim.
 10.50 Galileo
 12.50 Burzowe tornado - fi lm katastrofi czny
 14.45 Asteriks i Obeliks: Osiedle bogów - fi lm 

animowany
 16.35 Mit - fi lm fantasy, Chiny, Hongkong, 

2005, reż. Stanley Tong, wyk. Bing Shao, 
Jackie Chan

 19.00 Galileo
 20.00 Goście, goście - komedia, Francja, 

1993, reż. Jean - Marie Poire, wyk. 
Christian Clavier, Jean Reno, Valerie 
Lemercier 

 22.10 Śmiertelny rejs - horror, USA, 1998, 
reż. Stephen Sommers, wyk. Treat Wil-
liams, Derrick O’Connor, Famke Janssen, 
Anthony Heald

 0.30 Ostatnia strzała - fi lm historyczny, 
Korea Płd, 2011, reż. Han - min Kim, 
wyk. Kim Mu - Yeol, Park Hae - il, Ryu 
Seung - Ryong

6.00 Taki jest świat 6.40 Wojciech Cejrowski. Boso 
8.30 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm: O rybaku 
i jego żonie - baśń 9.40 Grinch: świąt nie będzie 
- fi lm familijny 11.40 Milion na gwiazdkę - fi lm fa-
milijny 13.30 Historia Kopciuszka - baśń 15.05 Ko-
chanie, zmniejszyliśmy siebie - fi lm familijny 16.25 
Aniołki Charliego - komedia sensacyjna, USA 2000 
18.20 Farciarz Gilmore - komedia, USA 1996 20.00 
Hellboy - fi lm fantasy, USA 2004, reż. Toro del, 
wyk. Jeff rey Tambor, John Hurt, Karel Roden, Ron 
Perlman, Rupert Evans, Selma Blair 22.05 Szakal 
- fi lm sensacyjny, USA 1997 0.30 Uwikłana - fi lm 
fabularny 1.40 Taki jest świat 2.25 Z archiwum po-
licji 3.00 Na jedwabnym szlaku 3.25 Na jedwab-
nym szlaku 3.50 Na jedwabnym szlaku 

7.00 Teledyski 7.20 Informacje kulturalne 7.55 
Docent H. - fi lm kr.metr. 8.25 Jeszcze nie wieczór 
- fi lm obyczajowy 10.20 Anna Netrebko - Anna 
Wspaniała - fi lm dok. 11.15 Koncert Noworocz-
ny z Wiednia 2017, cz. 1 retransmisja, cz. 1, Austria 
12.05 Blue Jasmine - komediodramat 13.55 Nie-
nasyceni 20 - magazyn 14.25 Tropicalia - fi lm dok. 
16.05 Warszawskie Combo Taneczne - koncert 
- koncert 17.15 Niedziela z…. Anną Radwan - Za-
kochany anioł - komedia romantyczna 20.05 Po-
mniki historii 20.20 Artyści - serial 21.25 Drogówka 
- dramat obyczajowy, Polska 23.30 TOTART - czyli 
odzyskiwanie rozumu - fi lm dok. 1.05 Boisko bez-
domnych - fi lm obyczajowy 3.20 Artyści - serial 
4.20 Anna Netrebko - Anna Wspaniała - fi lm dok.

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół 
godziny  16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogo-
da 17.00 Flesz Info 17.05 Serwis sportowy 17.15 Te-
leexpress Extra 17.32 Rzeczpospolita babska - talk 
- show 18.00 Zakazane historie - magazyn 18.15 
Twoje Info 18.28 Sąsiedzi - program publicystycz-
ny 18.50 Woronicza 17 19.53 Gość Wiadomości 
20.08 Minęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 Panora-
ma Info 21.25 Pogoda 21.30 Puls Polski - magazyn 
21.40 Studio LOTTO 21.50 Bez retuszu - magazyn 
23.00 INFO Wieczór 23.55 Teleexpress Extra 0.25 
Gość Wiadomości 0.40 Minęła 20ta 1.30 INFO 
Wieczór 2.15 Rzeczpospolita babska - talk - show 
2.45 Pogoda 2.50 Bez retuszu - magazyn 4.00 
Istota - magazyn 4.30 Katakumby Rzymu

6.00 Na planie 6.20 Lucky Luke na Dzikim Zacho-
dzie - komedia animowana 8.00 Poirot: Tragedia 
w trzech aktach - fi lm kryminalny 10.15 Katastro-
fy w przestworzach - serial 12.30 MiłośćKropka.
pl - Uzależniona od randek - program rozrywko-
wy 13.40 Uśmiech Mony Lizy - dramat, USA 16.00 
Wasabi - komedia kryminalna, Francja, Japonia 
18.05 Poszukiwany, poszukiwana - komedia, Pol-
ska 19.50 100 kultowych fi lmów: Krótkie wejście 
smoka - magazyn publicystyczny 20.00 Piękny 
umysł - fi lm biografi czny, USA 22.55 Czułe słówka 
- komediodramat, USA 1.40 Komedia małżeńska 
- komedia obyczajowa, Polska 3.40 Prosta historia 
o miłości - etiuda 5.20 Światło w mroku - etiuda 
5.40 Pióra - etiuda

7.00 Magazyn Trans world sport 8.00 Polsat Sport 
News 8.07 Magazyn narciarski 9.00 Polsat Sport 
News 9.07 Koszykówka Easy Credit BBL 11.00 Pol-
sat Sport News 11.07 Piłka nożna Superpuchar 
Włoch 13.00 Polsat Sport News 13.07 Siatkówka 
Liga Mistrzów 15.00 Polsat Sport News 15.07 Tenis 
Barclays ATP World Tour Finals Londyn 16.00 Tenis 
Barclays ATP World Tour Finals Londyn 17.00 Polsat 
Sport News 17.07 Siatkówka Liga Mistrzów 19.00 
Polsat Sport News 19.07 Piłka nożna Eliminacje do 
MŚ 2018 21.00 Polsat Sport News 21.07 Magazyn 
Podsumowanie sezonu WRC 2016 22.00 Koszy-
kówka Euroliga 23.00 Koszykówka Euroliga 0.00 
Siatkówka Challenge Cup 1.00 Siatkówka Challen-
ge Cup 2.00 MMA KSW 

6.25 Odlotowa wyspa 7.35 Martyna i kobiety 
świata 8.30 Kossakowski. Inicjacja 9.00 Kossa-
kowski. Inicjacja 9.30 Gogglebox. Przed telewizo-
rem 10.15 Express - Podsumowanie roku - infor-
macje 10.50 DeFacto Eksperyment 11.35 Wojny 
magazynowe 14.00 Anatomia głupoty według 
Richarda Hammonda 15.00 Kossakowski. Być 
jak… 15.45 Express - informacje 16.05 Damy i wie-
śniaczki. PL 17.10 Usterka 17.45 Express 18.05 Da-
my i wieśniaczki. Rosja 19.15 Megakuchnie - serial 
19.45 Express 20.05 DeFacto Eksperyment 20.50 
Kossakowski. Być jak… 21.35 Gogglebox. Przed te-
lewizorem 22.20 Express - Podsumowanie roku 
- informacje 22.55 Pierwszy raz za granicą… 23.40 
Kossakowski. Inicjacja 0.10 Kossakowski. Inicjacja 

6.00 Taaaka ryba 7.00 Benny Hill 8.20 Galileo 9.30 
Narodziny bohaterów - fi lm sci - fi  12.05 Kacper 
i przyjaciele 12.55 Przygody Merlina 13.55 Ziem-
ska apokalipsa - fi lm sci - fi  15.45 Kasjerzy czy ka-
siarze? - komedia kryminalna 17.45 Strzał w ciem-
ności - komedia kryminalna, USA, Wielka Brytania, 
1964, reż. Blake Edwards 20.00 Galileo 21.00 Edi-
son - fi lm kryminalny, USA, Niemcy, 2005, reż. Da-
vid J. Burke, wyk. Justin Timberlake, Kevin Spacey, 
Morgan Freeman 23.00 Mordercze starcie - fi lm 
akcji, USA, 2011, reż. William Kaufman, wyk. Bill 
Murray, Cuba Gooding Jr, Dolph Lundgren 0.55 
Rude Tube 1.30 Rude Tube 2.05 Włatcy móch 2.35 
Włatcy móch 3.10 Benny Hill 3.55 I like it 5.00 De-
koratornia 5.30 Dekoratornia 

NIEDZIELA, 1.01 imieniny Mieczysława, MieszkaSOBOTA, 31.12 imieniny Sylwestra, Sebastiana
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9Urodziny to dobra okazja do spotkania się  
i wspominania tego co dobrego wydarzyło się  
w naszej spółdzielczej rzeczywistości.

Mądry spółdzielca... przed szkodą
10 grudnia Iza weszła do Galerii Han-
dlowej. Już od wejścia rzuciły jej się 
w oczy atrakcyjne hostessy, promujące 
Centrum Handlowe w roli pięknych, 
śnieżnobiałych Aniołków. Dookoła 
pięknie zdobione choinki, magiczne 
oświetlenie mieniące się feerią barw... 
Za Aniołkami do Izy wyszli z ulotkami 
znanej perfumerii Święci Mikołaje. Wi-
dać ich było aż trzech naraz, wszyscy 
blisko markowej drogerii. No i w głoś-
nikach słychać „Merry Christmas Eve-
ryone”, Shakin’a Stevens’a jak co roku 
o tej porze… Idą Święta!

Choć Wigilia dopiero za dwa ty-
godnie, można by pomyśleć, że już tuż 

tuż… Jutro… Za godzinę… Za chwi-
lę… Szczęśliwi, uśmiechnięci ludzie 
robią prezenty. Spełniają marzenia 
Bliskich i Przyjaciół. Wielkie pud-
ła taszczone z dużym pietyzmem 
na parkingi podziemne definiują nie-
jednokrotnie szczęście i magię Świąt 
Bożego Narodzenia.

I właśnie wielkie pudło stało się 
przyczyną przykrego wypadku w Ga-
lerii Handlowej… Jego sprawcą na-
tomiast – z definicji został właściciel 
pudła, który taszcząc ogromny zakup 
ze sklepu RTV, trafił świeżo nabytym 
zakupem pięcioletnią dziewczynkę, 
biegnącą do Aniołka po próbkę re-
klamowanych perfum.

Sprawca zamieszania, w dłu-
gim czarnym płaszczu i kapeluszu 

z dużym rondem, które ograniczyło 
resztki widzenia, ze zdumieniem usły-
szał płacz dziecka i krzyki rodziców. 
Nie zauważył co się wydarzyło. Był 
tak przejęty taszczeniem sprzętu, 
że z przekonaniem uznał iż po raz 
kolejny zaczepił przypadkowego 
przechodnia.

Iza widziała całe zdarzenie. Pod-
biegła do dziecka i jego rodziców, 
którzy próbowali wezwać pomoc. 
Podała swoją wizytówkę, na której 
widniały dane teleadresowe i od razu 
zapewniła, że może zostać świadkiem 
w sprawie, gdyby nastąpiła taka po-
trzeba. Matka dziewczynki sprawiała 
wrażenie, jak gdyby nie rozumiała 
wypowiadanych przez Izę słów… 
Ojciec nadal próbował dodzwonić 

się na Pogotowie, mała dziewczynka 
miała zakrwawioną twarz i płakała 
w niebogłosy krzycząc, że boli ją gło-
wa… I tylko sprawca zamieszania, 
Pan w kapeluszu i z wielką paczką, 
którą odstawił w międzyczasie pod 
okno milczał… Milczał przerażony, 
faktem który miał właśnie miejsce.

Iza podeszła do niego… Irek. 
Co Irek? Spytała zdumiona… Irek je-
stem, nie chciałem… Skąd ten dzieciak 
się tam wziął i jak można się tak po-
kaleczyć o zwykłe pudło ze sprzętem? 
Nie rozumiem, ale czuję nadchodzące 
kłopoty… Powiedział p. Irek, prze-
prosił p. Izę i zadzwonił do małżonki. 
Sandra, przyjeżdżaj do Galerii, mamy 
kłopot – powiedział zdawkowo żonie 
i wrócił do rozmowy z Izą. W tym 

czasie w Galerii pojawili się ratowni-
cy SOR, którzy zabrali dziewczynkę 
na badania. Za chwilę na miejscu była 
policja, która zadała Irkowi kilka pytań.

Po wstępnych badaniach przepro-
wadzonych przez ratowników okazało 
się, że dziecko doznało jedynie nie-
wielkich obrażeń, a główną przyczyną 
dużego krwawienia był ząb mleczny, 
który pod wpływem uderzenia pudłem 
został w sposób nagły dziewczynce 
wyrwany.

W międzyczasie do Galerii do-
jechała p. Sandra. Po krótkim za-
poznaniu się z sytuacją podeszła 
do rodziców dziewczynki i podała 
im nr polisy OC w życiu prywatnym, 
wraz ze swoją wizytówką. Szanowni 
Państwo, gdyby okazało się, że dzie-

cko jednak potrzebowało pomocy 
i ponosicie koszty związane z tym 
zdarzeniem, przekazuje potrzebne 
dane do zgłoszenia roszczenia z naszej 
polisy OC. Ubezpieczyciel zajmie się 
sprawa po uruchomieniu przez Was 
procedury zgłoszenia szkody. 

Wszystko skończyło się jednak 
dobrze, a jak życie często pokazuje 
- każde wydarzenie ma jednak jakieś 
plusy. Okazało się, że Iza jest koleżan-
ką małżonki Irka – Sandry. Obie Panie 
chodziły razem do Szkoły Podstawo-
wej i ich znajomość została odnowio-
na dzięki temu zdarzeniu…

Dobrych,  
Spokojnych Świąt i pięknych  

prezentów Państwu Życzę!
A. Przybył Uniqa S.A.

58. urodziny naszej Spółdzielni

W środę 7 grudnia br. w „Baweł-
nie” zrobiło się ciepło i rodzin-
nie, bowiem, drugi już raz z rzę-

du, świętowaliśmy urodziny Spółdzielni 
w gronie naszych najstarszych członków. 
Gości powitał Zarząd w swoim peł-
nym, trzyosobowym składzie, a także 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
p. Waldemar Pawelski, który powie-
dział, że 58-letnia Spółdzielnia to mło-
dzieniaszek i ma nadzieję doczekać cza-
sów, kiedy „Bawełna” dobije do setki. 
Wprawdzie najmłodsze osiedle – Janów 
– skończyło już 25 lat i mamy za sobą 
srebrne gody, ale zasoby Spółdzielni do-
brze się prezentują i są widoczne na tle 
innych nieruchomości.

Bardzo miłym akcentem uroczy-
stości było odsłonięcie zdjęcia p. Ma-
rianny Hanert, która decyzją Rady Nad-
zorczej z 28.01.2016 r., została, razem 
z Prezesem Sylwestrem Pokorskim, 
uhonorowana odznaką „Zasłużony 

dla RSM „Bawełna”. Jej portret zawisł 
w sali konferencyjnej w siedzibie Spół-
dzielni pośród 25 innych zasłużonych, 
a jej nazwisko i nazwisko Pana Pre-
zesa, zostało umieszczone na drzewcu 
sztandaru RSM „Bawełna”.

W zeszłym roku nasi członkowie 
wspominali początki Spółdzielni i chwile 
jej zakładania. Jak Państwo zapewne pa-
miętają kolebką „Bawełny” były Zakła-
dy Przemysłu Bawełnianego im. Juliana 
Marchlewskiego. W naszym jubileuszu, 
z przyczyn osobistych, nie mógł niestety 
uczestniczyć ich ostatni dyrektor p. Mie-
czysław Michalski, ale to właśnie grupa 
pracowników tych zakładów 7 grudnia 
1958 r. powołała do życia spółdzielnię 
mieszkaniową pod nazwą Przyzakłado-
wa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Baweł-
na”. To nasze korzenie.

Lekcję historii dał nam za to p. Jan 
Wlaźlik z Kozin, który podczas II woj-
ny światowej walczył o Berlin, 
a w Lublinie ratował Polaków przed 
UPA – Ukraińską Powstańczą Armią. 
W 2014 r. otrzymał za to odznaczenie 
weterana walki o niepodległość, ale jak 
tłumaczył nam ze śmiechem „weteran 
to przecież stary człowiek, a ja mam 
dopiero 96 lat”.

W przyszłość postanowił wybiec 
p. Teodor Arendarczuk z Janowa, 
który zapytał jak będą wyglądać okrą-
głe 60-te urodziny Spółdzielni, które 

przypadają już za 2 lata. Pani Lucja 
Kasicka – znakomita dokumentalistka 
spółdzielczych dziejów, z rzewnością 
wspomniała Jubileusz 50-lecia i zama-
rzyła jej się uroczystość w Pałacu Po-
znańskiego, z którego fabryki powstały 
później wspomniane już Zakłady im. 
Marchlewskiego. Chwytliwy wydał się 
także pomysł kierownika osiedla „Sło-
wiańskie” p. Piotra Sumińskiego, któ-
ry zaproponował, by może z tej okazji 
zorganizować Sylwestra na Olechowie 

dla wszystkich członków Spółdzielni. 
Na ostateczne decyzje mamy jeszcze 
jednak sporo czasu.

Ponieważ koniec roku już blisko, 
nie mogło zabraknąć zaprezentowa-
nia zgromadzonym gościom nowego 
kalendarza RSM „Bawełna” na 2017 
rok. Tym razem przedstawia on nasze 
najmłodsze osiedla, Olechów i Janów, 
z lotu ptaka. Nie obyło się również bez 
przysłowiowego meldunku za 2016 
rok, jaki Prezes Sylwester Pokorski 
złożył wieloletniemu i zasłużonemu 
Prezesowi naszej Spółdzielni p. Ste-
fanowi Wyszyńskiemu, zapewniając, 
że Spółdzielnia jest w dobrej kondycji 
finansowej i funkcjonuje bez zarzutu. 
Jednocześnie Prezes Pokorski złożył 
życzenia zdrowia szacownym goś-
ciom, a Spółdzielni życzył spokoju, tak 
by mogła rosnąć w siłę bez żadnych 
zawirowań. A później rozmowom ku-
luarowym i uśmiechom nie było koń-
ca, jak bowiem powiedział Pan Prezes: 
wszyscy jesteśmy wielką bawełnianą 
rodziną.

 I.G.

RSM „Bawełna”  
Administracja Osiedla „Słowiańskie” informuje, 

że od dnia 1.02.2017 r. będzie posiadała do wynajęcia lokal 
o powierzchni 57,36 m² 

w bloku 216 przy ul. Anny Jagiellonki 4 w Łodzi  
usytuowany na parterze budynku od strony al. Hetmańskiej.

Wszelkich dodatkowych informacji dla zainteresowanych 
udziela Administracja Osiedla „Słowiańskie” przy ul. Piasta 

Kołodzieja 21, tel. 42 670 95 03 lub 42 670 99 78.

Oferty należy składać do 20.01.2017 r. w sekretariacie 
Spółdzielni pok. 113 przy ul. Przybyszewskiego 163.
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Jak co roku wzruszające chwile  

przeżywaliśmy obserwując dzieciaki w sportowych zmaganiach.  
Na naszej mini olimpiadzie  

nie zabrakło też dorosłych Olimpijczyków. 

K o n t a k t 
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczegól-
nymi budynkami i  starają się rozwiązywać 
problemy mieszkańców związane z zamiesz-
kaniem. Oto wykaz wszystkich administrato-
rów wraz z kontaktowymi telefonami komór-
kowymi i adresami e-mailowymi:

Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel. 
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-110 
i 116-122, jak również zespół garaży przy ul. 
Ziemowita 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 
505 150 863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 
842, e-mail: mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki: 
147-156, 158-160, 216, 217, 219, 220, 221, 
221A, 222A, 226A, tel. kom. 505 150 859, 
e-mail: aszlawski@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-
214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a, 228, 
229, 229A, 230, 231, 231a, 232, 233, tel. kom. 
505 131 497, e-mail: bnykiel@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
ADMINISTRATORZY:
Małgorzata Pawlak administrowane bloki: 
16, S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2 (1-7), tel. kom. 
505 150 852, e-mail: mpawlak@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Gwiazda administrowane bloki: 
12-15, 17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: 
egwiazda@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-11, 51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150 848, 
e-mail: jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 
674 89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
ADMINISTRATORZY:
Agata Jakubczyk-Kaźmierska administro-
wane budynki: Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, 
tel. kom. 509 285 342, e-mail: ajakubczykka-
zmierska@rsmbawelna.pl
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 
845, e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
ADMINISTRATORZY:
Renata Psonka-Andrzejczak administro-
wane budynki: Tybury 3, 10, Klonowa 28/30, 
32, 38/40, Kasprzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12, 
30/36, 40, tel. kom. 500 268 207, e-mail: rp-
sonka@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskie-
go 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 
198, tel. kom. 505 150 840, e-mail: mgazda@
rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarako-
wa 15, Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 
111, Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakow-
skiego 1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 
16, tel. kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@
rsmbawelna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: 
Bydgoska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 
158, Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, 
tel. kom. 501 463 291, e-mail: awyrowska@
rsmbawelna.pl.
Danuta Lewandowska administrowane 
budynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 
35/37, 41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dle-
wandowska@rsmbawelna.pl.

Przyjmowanie i  załatwianie interesantów 
w spółdzielni odbywa się następująco: sekre-
tariat spółdzielni, Zespół Doradczo-Samorzą-
dowy, Dział Księgowości Eksploatacyjnej Dział 
Techniczny, Stanowisko ds. Analiz Ekonomicz-
nych czynne są przez cały tydzień (za wyjąt-
kiem sobót i niedziel) w godzinach 8.00-16.30; 
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Czyn-
szów, Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych, 
Dział Organizacyjny czynne są w poniedziałki, 
środy, czwartki, piątki w godzinach 8.00-16.30, 
we wtorki w godzinach 8.00-18.00, Admini-
stracje osiedlowe: w okresie od 1.09. do 30.06. 
przyjmują interesantów w poniedziałki, środy, 
czwartki i piątki w godz. 8.00-17.00, we wtorki 
w godzinach 8.00-18.00, w okresie od 1.07. do 
31.08. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki 
w godz. 8.00-16.30, we wtorki w godz. 8.00-
18.00.

W dniu 3 grudnia 2016 roku na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 
205 w Łodzi przy ul. Dąbrówki 
1 na Olechowie dzieciaki z oko-
licznych placówek przedszkol-
nych: Przedszkola Miejskiego 
nr 229, Przedszkola Miejskiego 
nr 234, Przedszkola Miejskiego 
nr 4, Publicznego Przedszkola 
„Galileo” oraz sześciolatki ze 
Szkoły Podstawowej nr 205 
rozegrały między sobą już po 
raz szesnasty zawody w róż-
nych konkurencjach. Imprezę 
prowadziła instruktor Ogniska 
TKKF ,,Dzikusy” p. Agnieszka 
Krajewska. 

Łącznie w zawodach udział 
wzięło 120 przedszkolaków, 
które z uśmiechem na buźkach 
rywalizowały w jedenastu kon-
kurencjach, dopasowanych do 
ich wieku. Był bieg z obiegnię-
ciem słupka, bieg z przejściem 
pod ławeczką, bieg z przełoże-
niem piłki i kółka hula-hop, bieg 
na wykładzinach dywanowych, 
rzut piłką do celu, skoki na pił-
ce z uszami, wyścig raczków, 
zbieranie piłeczek tenisowych, 
sadzenie ziemniaków, rzuty do 
dyrektora (z udziałem Dyrekto-
ra Przedszkola).

Na zakończenie Olimpiady 
przedszkolaki otrzymały pa-
miątkowe medale ufundowa-
ne przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki.

Zabawy i radości tego dnia 
nie było końca, zwłaszcza, 
że w przerwie rozgrywanych 
konkurencji odbywały się 
występy młodych tancerzy 
ze szkoły 205 a po sali krążył 
nikt inny tylko św. Mikołaj, któ-
ry rozdawał dzieciom cukierki 
w trakcie całej imprezy, a na 
koniec przekazał przedszko-
lakom paczki ze słodyczami 

Olimpiada przedszkolaków

Zimowa ostrożność
Podobnie jak w zeszłym roku, chcie-
libyśmy Państwa uczulić na to, by za-
chować zwiększoną ostrożność pod-
czas zimowych dni. Zima jest okresem 
chłodu, nawet dużego mrozu, o czym 
ostatnimi laty nie mieliśmy okazji się 
przekonać. Zima bywa kapryśna. Rano 
sypnie śniegiem, po południu roztopi 
go deszczem, a wieczorem zetnie wodę 
mrozem. Dlatego właśnie należy uwa-
żać. Wybierajmy te drogi, które zostały 
już odśnieżone i posypane piaskiem, 
nie przechodźmy pod dachami budyn-
ków, z których może zsunąć się nad-
miar śniegu czy spaść sopel lodu. Sami 

również zadbajmy o to, by na naszych 
balkonach czy daszkach balkonowych 
nie gromadził się śnieg i by nie zwisały 
z nich groźne sztylety. Nie utrudniajmy 
też pracy służbom porządkowym, czyli 
parkujmy samochody w taki sposób, 
by można było bez problemów odśnie-
żyć ulicę czy chodnik, nie narażając 
przy tym aut mieszkańców na uszkodze-
nia. I oczywiście pamiętajmy o zamyka-
niu drzwi do klatek schodowych, by za-
pobiegać wychłodzeniom budynków. 

Nasze służby dołożą wszelkich 
starań, by na osiedlach było bezpiecz-
nie, a Państwa prosimy tylko o rozwa-
gę. Uważajcie na siebie, bo to Wasze 
zdrowie i Wasze życie! I.G.

i drobnymi upominkami. 80 pa-
czek Mikołaja ufundowała RSM 
„Bawełna” a 20 – firma Astral 
Media. Na Olimpiadzie Przed-
szkolaków gościnnie pojawili 
się też olimpijczycy: pływak 
Filip Wypych z igrzysk w RIO 
oraz lekkoatleta Mirosław Żer-
kowski z Olimpiady w 1980 r. 
w Moskwie.
 K.Sz.

Drodzy Państwo! Przypominamy, że do tegorocznej zimowej edycji konkursu 
na najefektowniej udekorowany balkon w okresie świąteczno-noworocznym 
możecie się zgłaszać jeszcze do Wigilii!

Jeśli więc ustroiliście już swój balkon albo robicie to właśnie teraz – nie wa-
hajcie się i śmiało zgłaszajcie się do naszego konkursu. Zachęcamy zwłasz-
cza te osoby, które co roku pięknie ozdabiają swoje balkony, a do tej pory 
nie miały odwagi lub nie znalazły czasu, by wziąć udział w naszej zabawie. 
Serdecznie zapraszamy – to taka miła i radosna inicjatywa.

 I.G.

KO N K U R S  N A  N A J Ł A D N I E J S Z Y 
B A L KO N  T R WA !

Jak pracują biura Spółdzielni  
w okresie poświątecznym

Informujemy, że po świętach w dniach 27, 28, 29, 30 grudnia (tj. od 
wtorku do piątku) Spółdzielnia pracuje w normalnych godzinach 
urzędowania, przy czym w ograniczonym składzie – w tym czasie 
w działach Spółdzielni i administracjach osiedli pełnione będą je-
dynie dyżury – znaczna część pracowników wykorzystuje bowiem 
w tym czasie urlopy wypoczynkowe. Prosimy zatem o wzięcie tego 
pod uwagę przy ewentualnych wizytach w naszych biurach.
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Uśmiech na twarzy człowieka  
sprzyja dobrej komunikacji, dodaje odwagi,  
pewności siebie, można powiedzieć,  
że uruchamia tzw. lecznicze koło szczęścia.

Ludzie, 
których

warto poznać

Redakcja: Gdy został nam Pan 
przedstawiony jako trener personalny, 
to pierwszym skojarzeniem był fitness, 
odchudzanie, kształtowanie sylwetki. 
Okazało się jednak, że chodzi o coś 
zupełnie innego. To prawda, jest Pan 
trenerem, ale kształtuje Pan nie ciało, 
lecz umysł, świadomość, ducha. Skąd 
pomysł na takiego siebie i taką drogę 
zawodową?

Zbigniew Kocik: To wszystko 
związane jest z samopoznaniem. Pierw-
szym stopniem w drodze rozwoju oso-
bistego jest poznanie siebie, później 
poznanie tego co jest wokół nas, czyli 
ludzi, pewnych sytuacji, zachowań. Gdy 
przeszedłem przez te wszystkie etapy, 
poczułem, że jestem gotowy do tego, 
by wspierać innych w dziedzinie psy-
chologii i socjologii.

R.: Czym dokładnie się Pan zaj
muje?

Z.K.: Specjalizuję się, zarazem 
szkolę i doradzam w zagadnieniach ko-
munikacji społecznej, a zwłaszcza nie-
werbalnej. Komunikacja niewerbalna 
to przede wszystkim nasza mowa ciała, 
czyli gesty, mimika, postawa ciała, do-
tyk, kontakt wzrokowy, miejsce w prze-
strzeni, a nawet wygląd. Na podstawie 
tych czynników można odczytać, np. to 
czy ktoś jest szczery, otwarty lub jakie 
ma zamiary wobec nas. Jestem również 
autorem nowego programu takiej dzie-
dziny, która nazywa się fizjonomiką. Jest 
to analiza z portretu człowieka, czyli nie 
tylko czytamy ekspresję twarzy, ale spo-
sób patrzenia, uczesania, barwę włosów, 
dodatki w obszarze twarzy. Człowiek 
wyraża siebie i może być poznany na 
setki sposobów, i każdy z nich jest cenny.

R.: Czy Pana zawód nie prze
szkadza jednak w relacjach z ludź
mi? Bo przecież rozmawiając z inny
mi analizuje Pan zapewne to jak ktoś 
siedzi, czy patrzy w oczy, jakim tonem 
głosu mówi.

Z.K.: Nie, nie przeszkadza mi to. 
Nauczyłem się wyłączać w sobie to 
zawodowe spojrzenie. Nie robię takich 
analiz na co dzień. Wykorzystuję je 
natomiast np. przy rozmowach rekru-
tacyjnych, które czasem prowadzę na 
zlecenie, czy w ważnych negocjacjach.

R.: Czy podczas takich rozmów 
zdarzają się sytuacje, gdy zadowolo
ny z prezentacji kandydata przyszły 
pracodawca pyta Pana o opinię, a Pan 
mówi: nie daj się zwieść, ta osoba była 
nieszczera, mogą być z nią kłopoty?

Z.K.: Mogę takie kwestie zasu-
gerować. Dużo rzeczy można bowiem 
wyłonić z niuansów, drobiazgów w za-
chowaniu się człowieka, np. sposobu 
w jaki ktoś wita się, zajmuje miejsce, jak 
trzyma dokumenty. Jeśli bowiem ubiega 
się np. o kierownicze stanowisko, a jego 
ruchy, głos i całe zachowanie zdradzają 
niepewność, to można przyjąć, że w tej 
pracy się nie sprawdzi.

R.: Jako eksperta poprosimy 
Pana zatem o podpowiedź dla na
szych czytelników, jak się najlepiej 

zaprezentować podczas rozmowy 
o pracę?

Z.K.: Istotne jest to, by wiedzieć 
gdzie odbędzie spotkanie, z czyim udzia-
łem i o jaki rodzaj pracy się ubiegam. 
W zależności od tego, pewne cechy psy-
chologiczne będą ważniejsze od innych. 
Jeśli to np. stanowisko księgowej, to 
niekoniecznie taka osoba musi być prze-
bojowa i dynamiczna. Bardzo dużo daje 
zebranie informacji, także o tym, co się 
może wydarzyć, czyli gdzie, w jakim oto-
czeniu, wśród jakich ludzi i ile czasu może 
potrwać to spotkanie. Wtedy możemy na-
stawić się dobrze psychicznie i oswoić się 
z sytuacją, która nas czeka. Dzięki temu 
będzie też nam łatwiej potem rozmawiać. 
Liczy się też efekt pierwszego wrażenia, 
czyli sposób w jaki wchodzę, jak patrzę, 
jak się witam, jak się przedstawię, w jaki 
sposób zajmę miejsce.

R.: Z czym mamy największy 
problem jeśli chodzi o autoprezenta
cję?

Z.K.: Z tym, żeby utrzymać spój-
ność w trakcie całego naszego wystą-
pienia czy rozmowy, tak by była ona 
„poukładana”. Pamiętajmy też o tym, 
by nie mówić monotonnym głosem, 
bo to znudzi pracodawcę. Postarajmy się 
dotrzeć do niego nie tylko naszą wiedzą 
z danej dziedziny, ale także sposobem 
jej zaprezentowania. Często tej właśnie 
umiejętności nam brakuje.

R.: A czy łatwo jest zmienić nie
korzystny wizerunek? Czy po prostu 
„jedziemy już potem na opinii”, w tym 
wypadku negatywnej?

Z.K.: Z badań amerykańskich wy-
nika, że jeśli efekt pierwszego wrażenia 
będzie negatywny, wtedy może się on 
utrzymywać nawet przez rok czasu i nie 
jest łatwo go zmienić. Dużo prościej 
i szybciej można pogorszyć to, jak jeste-
śmy odbierani. Często jednak wizerunek 
jest mylony z tożsamością. Wizerunkiem 
jest to, co chcemy ludziom pokazać, 
oficjalnie i publicznie zaprezentować. 
Tożsamość to jakby nasze wnętrze, rze-
czywiste potrzeby i odpowiadające im 
zachowania oraz to, co z nich faktycznie 
wynika. Czasem między jednym a dru-
gim słychać niemiły zgrzyt. Korzystnie 
jest więc budować wizerunek, który jest 
bliski naszej tożsamości.

R.: A czy Pan stara się sam siebie 
kontrolować podczas rozmów z inny
mi? Czyli odpowiednie podanie ręki, 
pozycja ciała.

Z.K.: W kontaktach międzyludz-
kich zależy mi przede wszystkim na 
dobrej relacji z drugim człowiekiem. 
Chcę, żeby rozmowa przebiegała w do-
brej atmosferze i ze sprzyjającym nasta-
wieniem, ze zrozumieniem, tak by doszło 
do przysłowiowego dialogu. Staram się 
być w tym maksymalnie naturalny i nie 
skupiam się na tym, by kontrolować 
każdy gest. Innym też to odradzam, 
bo taka sztuczność jest od razu widocz-
na. Dobrze jest znać zasady komunikacji 
niewerbalnej, ale nie warto przekraczać 
w tym bariery nienaturalności.

R.: Jest Pan autorem wielu pro
gramów szkoleniowych, m.in. śmie
choterapii. Na czym ona polega, kiedy 
ją stosować i czy naprawdę śmiech to 
zdrowie?

Z.K.: Tak, to prawda. Rzeczywiście 
śmiech to zdrowie i radość. Nawet ostat-
nio napisałem o tym artykuł pt.: „Śmie-
choterapia w zwalczaniu bólu”. Śmiech 
działa prawie tak jak środek anestezjolo-
giczny, zmniejsza poziom bólu. Terapia 
śmiechem to szukanie radości w sobie. 
Jest kilka stopni śmiechu. Pomińmy sto-
pień zero, bo jest to „kamienna twarz”, 
bez emocji i wyrazu, ale już np. stopień 
pierwszy – „tchnienie radości”, to po-
godny, ciepły i serdeczny wyraz twarzy. 
Udowodniono, że z odległości nawet 90 
metrów jest widoczny uśmiech na twarzy 
człowieka i bardzo sprzyja dobrej komu-
nikacji. Dodaje odwagi, pewności siebie, 
wpływa na całą mikrofizjologię i można 
powiedzieć, że uruchamia tzw. lecznicze 
koło szczęścia. Jest też zaraźliwy. Ktoś 
kiedyś powiedział, że jest to najprzyjem-
niejsza z chorób zakaźnych.

R.: Drugi z Pana programów, na 
który zwróciłyśmy uwagę to „Twoja 
twarz nie kłamie”. Czyli nie ma czegoś 
takiego jak twarz pokerzysty?

Z.K.: Przez moment można pró-
bować zachować kamienną twarz, ale 
po chwili fachowiec będzie już umiał 
odczytać tzw. mikromimikę, czyli poje-
dyncze zmiany np. w układzie ust, brwi, 
napięciu pod dolną powieką. Wprawne 
oko to wychwyci i dobrze zinterpretuje 
intencje drugiej osoby.

R.: A czy ludzie często co innego 
mówią, a co innego myślą? Czy często 
zakładamy maski?

Z.K.: Słowa mają to do siebie, 
że łatwo nimi przekłamywać rzeczywi-
stość. Czasem to wykorzystujemy, choć 
niekoniecznie w złym celu. Na przykład 
gdy otrzymujemy prezent, który nie jest 
w naszym guście, udajemy radość, by nie 
sprawić komuś przykrości. Ukrycie się 
pod maską jest często też wygodne. Po-
zwala trzymać dystans w stosunku do 
ludzi, schować się lub pokazać się w taki 
sposób, na jakim nam w danej chwili za-
leży. Ale to także sprawia, że poprzez 
maski ukrywamy swoje prawdziwe emo-
cje, co już nie jest dobre. Emocje są prze-
cież ważne, mają pokazać to, że jesteśmy 
ludzcy, że reagujemy uczuciowo, że nie 
jesteśmy manekinami, robotami. I właś-
nie to jest wartością, że mamy uczucia 
i przeżywamy emocje.

R.: Dobrze, że Pan wspomniał 
o dawaniu prezentów, bo przecież 
święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. 
Pan, jako socjolog kultury i kulturo
znawca, z pewnością wiele wie o trady
cjach związanych z tymi wyjątkowymi 
dniami.

Z.K.: Tak, ten temat rzeczywi-
ście jest mi bliski. Nie wszędzie świę-
ta obchodzi się w ten sam sposób. Na 
przykład w Polsce prezenty wręcza się 
w Wigilię, w większości innych krajów 
dopiero pierwszego dnia świąt. Co cie-

kawe „opłatek” jest zwyczajem bardzo 
polskim. Dzielenie się nim powinno 
przebiegać zgodnie z pewnymi zasada-
mi, czyli tradycyjnie gospodarz najpierw 
częstuje gospodynię i dopiero później 
resztę domowników. Opłatkiem należało 
też zawsze podzielić się ze zwierzętami, 
które o północy „mówią ludzkim głosem” 
i wg wierzeń mają wtedy informować nas 
o długości życia. Ważne również było to, 
by podczas świąt życzyć sobie, abyśmy 
spotkali się w nowym roku. Wynikało to 
z faktu, że okres przesilenia zimowego, 
kiedy dzień jest krótki, brakuje słońca, 
radości, nie ma świeżo zebranych owo-
ców, warzyw, żadnych plonów i zbiorów, 
wzbudzał w ludziach lęk przed śmiercią 
i obawę czy doczeka się kolejnego roku. 
O długości życia miała też mówić wróż-
ba z siana, czyli w zależności od tego jak 
długą i dojrzałą słomkę się wyciągnęło, 
tyle życia było przed nami.

R.: Znalazłyśmy też taki przesąd: 
w Wigilię i Nowy Rok próg domu, jako 
pierwszy, powinien przekroczyć męż
czyzna, najlepiej młody.

Z.K.: Tak, ten męski pierwiastek 
i siła mają zapewnić dobrą kondycję 
mieszkańcom domu. A z innych trady-
cji ważne jest, by ilość potraw wigilij-
nych była nieparzysta. W staropolskich 
obyczajach istniał podział: 11 potraw 
dla arystokracji, 9 dla szlachty i 5 do 7 
dla chłopstwa. Jadano zwłaszcza zupy, 
bardzo znana i lubiana była zupa mig-
dałowa z rodzynkami, a obok tak dzisiaj 
popularnego karpia, szczupak z szafra-
nem lub okoń z posiekanym jajkiem. 
Zwracano uwagę, by liczba osób przy 
stole była parzysta plus oczywiście po-
zostawione puste miejsce dla duszy ko-
goś z naszych bliskich. To wynika stąd, 
że tradycyjnie Wigilię spędza się zawsze 
z najbliższymi. Rozmowy przy stole po-

winny być poważne, 
o naszych dziejach, 
korzeniach, historii, 
przodkach, o losach 
rodu, rodziny.

R.: A czy ubie
ranie drzewka na 
święta to też typowo 
polska tradycja?

Z.K.: Nie, zwyczaj 
ten przyszedł do nas z Nie-
miec dopiero około XVIII 
wieku. Na choince wieszało 
się jabłka, czyli symbol zdro-
wia, życia, urodzaju, płodno-
ści, miłości, orzechy, anielskie 
włosy, ale także łańcuchy, sym-
bolizujące węża.

R.: To na zakończenie 
wróćmy jeszcze raz do prezen
tów. Popadamy często w szał za
kupów, ale w tym wszystkim mimo 
wszystko bardzo łatwo o nietrafio
ne upominki. Co wtedy, jak się 
zachować?

Z.K.: Myślę, że to nie sam 
prezent się wtedy liczy, ale in-
tencje naszego darczyńcy. Jeśli 
widać, że pomyślał o nas wybierając po-
darek, że próbował kupić coś, co lubimy, 
ale może nie trafił z kolorem, zapachem 
czy smakiem, to uznajmy to za nieistot-
ne. Doceńmy, że ktoś chciał nam sprawić 
przyjemność. Niezadowolenie możemy 
pokazać wtedy, gdy widzimy, że „Miko-
łaj” z premedytacją dał nam coś dla nas 

bezwartościowego, robiąc to na „odczep 
się”. Ale przede wszystkim pamiętajmy 
o tym, że w te święta to nie prezenty się 
liczą, ale to, że możemy spędzać je wśród 
bliskich, w ciepłej, rodzinnej atmosferze. 
Czego życzę wszystkim czytelnikom.

R.: I my również. Dziękujemy za 
rozmowę.  I.G. i K.Sz.

Po
zn

aj
m

y s
ię

Nowy przystanek 
autobusowy na Olechowie

W pobliżu LIDLa,  tuż przed wjaz-
dem w olechowskie  osiedle  zor-
ganizowany  został  przystanek 
autobusowy,  a  dla  oczekujących 
na autobus postawiono wiatę. Do-
tychczas przystanek bez zadasze-
nia, „w polu” był dalej od marketu. 
Jego  przeniesienie  z  zadowole-
niem przyjęli mieszkańcy. Jest  to 
niewątpliwie wielkie udogodnienie 
dla robiących zakupy w LIDLu – jest 
bliżej i wygodniej. Od dawna postu-
lat nieznacznej zmiany  lokalizacji 
przystanku pojawiał się ze strony 
mieszkańców. Inicjatywę udało się 
zrealizować dzięki zaangażowaniu 
działającej  na  tym  terenie  Rady 
Osiedla  Olechów-Janów  –  jed-
nostki pomocniczej Urzędu Miasta 
Łodzi oraz naszej Rady osiedlowej.

Rozmowa z p. Zbigniewem Kocikiem – trenerem 
personalnym  w  zakresie  komunikacji  społecznej, 
socjologiem i kulturoznawcą.

TWOJA TWARZ NIE KŁAMIE, 
CZYLI JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ



12 Rozerwij się!

Poziomo: 1. rysa, pęknięcie, 6. do zmywa-
nia makijażu, 7. koszenie trawy, 8. stolica 
mody, 9. uchwyt do firanki, 12. wielka 
ilość, 13. daw. używana do prania, 14. 
pierwotny cel zrzucenia drugiej bomby ato-
mowej, 18. miasto rodzinne R. Giertycha, 
19. najwyższy głos żeński, 20. ptak, któ-
rego głowę miał Tot, 21. dziewięć w skali 
Beauforta, 22. kobieta z Iraku.
Pionowo: 2. daw. ul z wydrążonego 
pnia, 3. część czosnku, 4. stolica nad Ba-
radą, 5. piechur z peemem, 9. pływająca 
roślina, 10. pies podatny na głuchotę, 11. 
ułatwiał liczenie Rzymianom, 15. sta-
nowi ponad 50 proc. objętości krwi, 16. 
przygotowanie roli pod zasiew, 17. śred-
niowieczne roczniki.

Poziomo: ukłon, laury, kwarc, Edgar, 
śledź, Rumuni, igrce, buraki, bety, karibu, 
dane, Adrian, walc.
Pionowo: kowal, ogród, Waldemar, 
krwawnik, Świebodów, eurotunel, źreb, 
Uganda, Amicis, iguany.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 
10 dni od ukazania się gazety nadeślą 
prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę na 
adres: RSM „Bawełna” 93120 Łódź, 
ul. Przybyszewskiego 163, z dopiskiem 
na kopercie „Krzyżówka”, otrzyma
ją nagrody (nie dotyczy pracowników 
RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

CZAS ROSNĄCEGO SŁOŃCA
23 WRZEŚNIA – 21 GRUDNIA
Przychodzący na świat w tym okresie są ob-
darzeni przez naturę zmysłem piękna, żywą 
wyobraźnią, wielostronnością zainteresowań, 
rozwiniętą intuicją i głębią duchową. Oznacza-
ją się spokojnym  i zgodnym usposobieniem, 
poczuciem humoru  i  zmysłem narracyjnym. 
Wadą ich jest nadmierna wrażliwość i zbytnie 
przejmowanie się wszystkim. Ptaki tego okresu 
to koliber, jastrząb i sokół.

KOLIBER (23.09.–22.10.) 
– w wierzeniach dawnych Inków 
był  zwiastunem  dobrych  wieści 
i zapowiedzią radości. Jego miesiąc uważa-
no za szczególnie odpowiedni do zawierania 
małżeństw,  a  urodzonych w  tych  dniach  za 
najlepszych  partnerów  do  życia  we  dwoje. 
Ludzie-Kolibry są wesołego usposobienia, mili 
w obejściu, uprzejmi i serdeczni. Pogodni i do-
brze nastawieni do wszelkich spraw i wydarzeń, 
patrzą na wszystko z dobrej strony, co sprawia, 
że nawet trudne okresy są w stanie przetrwać 
nie załamując się. Nie są za bardzo pracowi-
ci – najlepiej radzą sobie w zawodach wyma-
gających sprytu, dyplomatycznego podejścia 
oraz umiejętności współpracy z innymi ludźmi. 
Jako podwładni cenią się sympatią i zaufaniem 
przełożonych. Nie dbają szczególnie o sprawy 
materialne, ale bez szczególnego wysiłku zdo-
bywają w tej dziedzinie znaczące efekty.

J A S T R Z Ą B 
(23.10.–22.11.) 
–  to  symbol  od-
wagi  i  nieustępliwości 
w walce. Ludzie-Jastrzębie są energiczni, od-
ważni, szybcy i zdecydowani w działaniu. Wie-
lu z nich odznacza się dużą wytrzymałością 

fizyczną  i siłą ducha. W stosunku do  innych 
osób są bezpośredni, otwarci i prostolinijni. Nie 
ukrywają swoich poglądów ani uczuć, nieraz 
brak im wyczucia sytuacji i zdolności dyploma-
tycznych, co nie przysparza im przyjaciół. Mają 
jednak – zbytnio nie starając się o to – powo-
dzenie u płci przeciwnej i to nawet w podeszłym 
wieku. Partnerów i partnerki pociąga bowiem 
ich witalność, życiowy rozmach i temperament. 
Kochają władzę i potrafią wiele zrobić, aby uzy-
skać eksponowane stanowisko. Nie boją się 
ryzyka. Męczy  ich  i nuży szara codzienność, 
a pociągają zmiany, chętnie więc podróżują.

SOKÓŁ (23.11.–21.12.) – 
to uosobienie  szlachetności, 

męstwa,  rycerskości 
i wielkoduszności. Uro-

dzonych pod jego znakiem czeka życie pełne 
zmian  i przygód, wychodzenie obronną ręką 
z niebezpieczeństw i wszelkich opresji życio-
wych oraz „szczęście do  ludzi”. W sposobie 
bycia są mili, bezpośredni i szczerzy, wszyst-
kich wokół  traktują życzliwie  i przyjaźnie. Są 
czarujący w zachowaniu, bez zarozumiałości 
i wynoszenia się nad  innych. Lubią obracać 
się w licznych towarzystwach, gustują – cza-
sem do przesady – w szampańskich zabawach 
i hucznych przyjęciach. Z optymizmem patrzą 
w przyszłość, z pogodą ducha znoszą nawet 
najcięższe ciosy. Wybierają zwykle zawody, 
z którymi wiążę się konieczność rozlicznych 
kontaktów z  innymi  ludźmi, doskonale radzą 
sobie w profesjach wymagających samodziel-
ności i szybkich decyzji. Materialnie niezależni, 
choć rzadko dochodzą do większego majątku.

CZAS WIELKIEGO SŁOŃCA
22 GRUDNIA – 20 MARCA
Ludzie urodzeni w tym czasie roku są pracowici, 
wytrwali, pełni sił witalnych. Z pozoru małomów-
ni i nieprzystępni zyskują przy bliższym pozna-
niu. Często sprzyja im szczęście w sprawach 
materialnych, potrafią być oszczędni i gospo-
darni. Wielu odznacza się wrodzoną mądrością, 
prawie wszystkich pociąga nauka. Żyją na ogół 
długo, ciesząc się do starości pełnią sił. Ich pta-
ki to sowa, czapla i gołąb.

SOWA (22.12.–22.01.) – symbolizuje 
mądrość  i rozwagę, a także zdol-
ność do dochowania  tajemnicy. 
Ludzie-Sowy są dyskretni, ma-
łomówni, nie lubią rzucać słów 
na  wiatr.  Można  polegać  na 
ich obietnicach  i zapewnieniach. Mają spo-
kojny  i pełen rezerwy sposób bycia, chłodni 
w traktowaniu innych, nie są wylewni, ani nie 
starają się przypodobać otoczeniu. Nie zno-
szą cudzej głupoty, lekkomyślności, drażni ich 
gadatliwość, irytują i męczą błahe towarzyskie 
rozgrywki. Pracowici i ambitni, dzięki wytrwało-
ści i przymiotom swego umysłu uzyskują z re-
guły wysoką pozycję w świecie. Wymagający, 
ale sprawiedliwi dla współpracowników. Nie 
lubią życia ponad stan. Cenią więzy i tradycje 
rodzinne.

 
CZAPLA (23.01.–19.02.) – jest 

symbolem zdecydowanego charakteru, 
niezależności, oryginalności myśli  i za-
chowań. Osoby urodzone w tym czasie 

odznaczają się bogatym życiem we-
wnętrznym, wszechstronnymi za-
interesowaniami, twórczym i nie-
typowym  sposobem myślenia, 
zamiłowaniem do spraw często 

oderwanych od życia, niezbadanych 
do końca i tajemnych. Stąd wśród nich jest wie-
lu reformatorów, wynalazców i prekursorów no-
wych idei. Wobec dóbr materialnych wykazują 
daleko  idącą obojętność – nie są zachłanne 
ani chciwe. Nie pragną władzy ani majątku – 
dlatego ponad zajęcia przynoszące dochód czy 
społeczny prestiż, przedkładają zawody rzadko 
spotykane, nowatorskie, niekiedy artystyczne. 

Rodzinne gniazda zakładają dosyć późno, są 
lepszymi przyjaciółmi niż towarzyszami życia.

GOŁĄB (20.02.–20.03.) – jest 
uosobieniem  łagodności  i  spo-
koju, a  także pewnej  lękliwości 
i bezbronności. Ludzie-Gołębie są 
spokojnego usposobienia, cisi, nie 
lubiący zmian i zgodni. Nie lubią wysuwać się 
na czoło, odgrywać głównej roli w życiu i narzu-
cać innym swoją wolę. Nie cierpią spraw sta-
wianych na ostrzu noża, ryzyka i sporów, cofają 
się przed każdą trudną decyzją. Wielu z nich 
jest obdarzonych zdolnościami artystycznymi 
– zwykle mają talent do muzyki i śpiewu, żywą 
wyobraźnię  i dar poezji.  Ich melancholijnemu 
usposobieniu odpowiada samotny tryb życia. 
Jeżeli w ogóle założą  rodzinę, będą bardzo 
dobrymi małżonkami  jak również pełnymi po-
święcenia rodzicami.

CZAS ŚREDNIEGO SŁOŃCA
21 MARCA – 21 CZERWCA
Wszyscy urodzeni w tym czasie są zaborczy, 
dumni, uparci  i porywczy. Szybcy – zarówno 
w czynach, jak i w mowie. Wielu z nich stawia 
sobie w życiu ambitne cele i dość bezwzględnie 
dąży do  ich osiągnięcia.  Ich związki z  innymi 
ludźmi są często interesowne i z tej racji krót-
kotrwałe. Żyją niezbyt długo, ale intensywnie. 
W peruwiańskiej mitologii okresowi temu patro-
nowały: sęp, indyk i papuga.

SĘP (21.03.–20.04.) – jest 
symbolem drapieżności, bez-
względności,  odwagi  i  zde-
cydowania. Dla Ludzi-Sępów 
własne dobro  jest najwyższym 
celem, w skrajnych przypadkach 
nie cofną się przed niczym, aby 
zdobyć  to, co uznają za godne 

posiadania. Są ambitni, kochają władzę, lubią 
rządzić innymi ludźmi. Robią przeważnie ka-
rierę w życiu, osiągając wysokie stanowiska, 
jak  i dostatek materialny. Wyjątkowo odporni 
na wszelkiego  typu przeciwności  losu, sto-
sunkowo łatwo wychodzą z każdej opresji. 
Niechętnie przyznają się do popełnionych 
błędów, nie żałują swoich postępków. Są zwy-
kle wierni w przyjaźni, ale z reguły wybierają 
na przyjaciół osoby podporządkowujące się im 
bez zastrzeżeń. W kontaktach z płcią przeciwną 
śmiali i zaborczy, myślą jednak więcej o swoim 
zadowoleniu niż o szczęściu drugiej osoby.

INDYK (21.04.–21.05.) – 
symbol domowego dostat-
ku, obfitości i sytości. Jego 
dostojny krok naśladowali 
Inkowie w korowodach ta-
necznych.  Urodzeni  w  tym 
miesiącu odznaczają się roz-
wagą,  spokojem,  poczuciem 
własnej wartości, wrodzoną godnoś-
cią i dumą. Posiadają godną podziwu stałość 
przekonań, poglądów i uczuć. Każdą decyzję 
podejmują po dłuższym namyśle, wyrobionego 
zdania nie zmieniają, nawet gdy okaże się, że 
nie mają racji. Nie składają czczych obietnic, 
są prawdomówni i realnie oceniają wszelkie sy-
tuacje. Wysoko cenią sobie dobra materialne, 
uczciwie dążą do ich posiadania, a los nieraz 
im sprzyja. W miłości są wierni i stali, cechuje 
ich wielka dbałość o sprawy domu i potrzeby 

rodziny. 

PAPUGA (22.05.–21.06.) – u Inków 
była symbolem inteligen-
cji, bogactwa językowego 

i uroku osobistego, ale rów-
nież próżności, zmienności  i zbytniej 

ciekawości. Ludzie-Papugi wyróżniają się 
dość powierzchownym, ale błyskotliwym po-
dejściem do wszystkich życiowych spraw oraz 
miłym, ale pozbawionym głębszego znaczenia 
traktowaniem  innych. Cechuje  ich  przy  tym 

wdz ięk , 
żywość uspo-
sobienia i poczucie humoru. Samotność męczy 
ich i nuży, wolą mieć szerokie kręgi znajomych 
niż małe grono przyjaciół. Rzadko przejmują 
się czymkolwiek naprawdę, ta niefrasobliwość 
w traktowaniu siebie i innych pozwala im zacho-
wać pogodę ducha i optymizm nawet w trud-
nych momentach.  Los  im  sprzyja  i  pozwala 
uzyskać dobrą pozycję życiową niewielkim wy-
siłkiem lub pomyślnym zbiegiem okoliczności.

CZAS MAŁEGO SŁOŃCA
22 CZERWCA – 22 WRZEŚNIA
Ci, którzy przyszli w tym czasie na świat, są 
wielkoduszni, hojni, szlachetni i litościwi. Często 
górują nad otoczeniem siłą ducha i charakteru. 
Ich świat duchowy jest bardzo bogaty, charakter 
prawy, a uczucia szlachetne. Wadą ich jest brak 
wytrwałości w pracy i dążeniach, łatwo zapalą 
się do czegoś i równie szybko gasną. Patronuje 
im przepiórka, albatros i tukan.

PRZEPIÓRKA (22.06.–22.07.) 
– uosabia skromność,  łagodność 
i prostolinijność w postępowaniu, 
połączone z nadzwyczajną ofiar-
nością  wobec  swoich  bliskich. 
Ludzie-Przepiórki zwykle zadziwiają 
otoczenie – a niekiedy i męczą – ciągłą troska 
o dom i rodzinę. Nie lubią dużych towarzystw, 
cenią wyżej więzy rodzinne. Zawsze są gotowi 
do daleko idących wyrzeczeń i poświęceń na 
rzecz  familii. Lubią wyszukane potrawy oraz 
wygodne i estetycznie urządzone mieszkania. 
Bardzo kochają dzieci,  rozpieszczają  je  i po-
błażają we wszystkim. Taki sam, pełen miłości, 
maja stosunek do współmałżonka. Niechętnie 
zmieniają coś istotnego w swoim życiu, nie lubią 
ryzykować. 

ALBATROS (23.07.–21.08.) – 
zwany był przez  Inków  „wędrow-

cem morza”  lub  „ptakiem wysokich 
lotów”.  Ludzie-Albatrosy  są  rów-

n ie jak  ich patron odważni  i wytrwali. 
N i e  poddają się przeciwnościom losu, 
nawet w największych opresjach nie tracą 
głowy i zawsze znajdą jakąś drogę wyjścia. Lu-
bią odgrywać w swym otoczeniu wiodącą rolę 
– życzliwego doradcy i dobrego opiekuna poma-
gającego potrzebującym i słabszym. W pracy 
nie lubią się przemęczać, wybierają zawody in-
teresujące, ale nie wymagające żmudnej pracy 
i nadmiernej solidności. Sprawdzają się  jako 
dziennikarze lub aktorzy, rzadko jako naukowcy. 
Na ogół cieszą się powodzeniem u płci przeciw-
nej. Jako małżonkowie są mało wymagający 
– przynajmniej w sprawach dnia codziennego.

TUKAN (22.08.–22.09.) 
– jest w tradycji Inków 
uosobieniem  mądrości 
życiowej,  rozwagi  i  opanowania. 
Wczesna duchowa dojrzałość, roz-
tropność, powściągliwość  i skłon-
ność do głębokiego  zastanawiania 
się nad wszystkim powodują, że ludzie-Tukany 
nigdy nie działają spontanicznie lub w sposób 
nieprzemyślany. Obce jest im ryzyko i hazard, 
nie zdają się na przypadek w żadnej dziedzinie, 
ani zawodowej, ani osobistej. Są słowni i solid-
ni – w zawodach wymagających takich zalet 
osiągają niezaprzeczalne sukcesy. Oszczędni 
i gospodarni – nie mają większych kłopotów ma-
terialnych. W sprawach uczuć dosyć chłodni – 
partnerów wybierają z namysłem, kiedy jednak 
już się zdecydują, są wierni i stali w uczuciach. 
Wzorowo spełniają obowiązki głowy rodziny, 
wymagają od bliskich szacunku  i podporząd-
kowania się ich woli.

Piąte koło zbędne 
jest tym, co nie mają 

czterech.
(Józef Bułatowicz)

Zamiast  
tradycyjnego  
horoskopu  
na 2017 rok

Nazywali  siebie  Dziećmi 
Słońca. Kult boga Słońca 
był  oficjalną  religią  pań-
stwową, a władca był jego 

najwyższym kapłanem. To Inkowie 
– w okresie prekolumbijskim twórcy 
doskonale  zorganizowanego  pań-
stwa o wysokiej cywilizacji. Konkwi-
stadorzy nazywali  ich „Rzymianami 
Ameryki Południowej”.

Inkowie  liczyli  czas według  lat 
słonecznych. Rok w kalendarzu inka-
skim miał 365 dni i dzielił się na cztery 
równe okresy różniące się stopniem 
aktywności słonecznej. Pierwszy – 
rozpoczynający się w dniu wiosenne-
go zrównania dnia z nocą (na półkuli 
południowej 23 września), nazywano 
Czasem Rosnącego Słońca. Dru-
gi – trwający od letniego przesilenia 
(21 grudnia) do jesiennego zrówna-
nia dnia z nocą (21 marca) – zwał się 
Czasem Wielkiego Słońca. Trzeci 
– zawierający się pomiędzy datą je-
siennego zrównania a najkrótszym 
dniem w roku – 21 czerwca – okre-
ślano jako Czas Średniego Słońca. 
Czwarty wreszcie, który zaczynał się 
w dniu zimowego przesilenia i koń-
czył w przeddzień równonocy wio-
sennej, tj. 22 września, był to Czas 
Małego Słońca.

Niezależnie od tego rok słonecz-
ny dzielił się na 12 miesięcy, a każ-
dy z nich symbolizowany był przez 
innego ptaka. Pomiędzy naturą tych 
żyjących najbliżej Słońca stworzeń, 
a charakterem urodzonych w danym 
miesiącu Inkowie dopatrywali się ści-
słych związków. Stopień aktywności 
słonecznej w dniu  narodzin  decy-
dował natomiast o  temperamencie 
człowieka, jego zdolnościach, zdro-
wiu i witalności.

Trudno  powiedzieć  czy  horo-
skop  inkaski  ułożyli  zajmujący  się 
astrologią  kapłani  Inków,  czy  też 
jest to rodzaj apokryfu, napisanego 
w  I  połowie  XVIII  wieku  przez  hi-
szpańskiego  jezuitę, ojca Bernarda 
de la Luz, autora dzieła Peru i jego 
mieszkańcy,  który  kilkadziesiąt  lat 
spędził  Limie.  Niezależnie  od  tego 
warto porównać mądrość inkaskich 
astrologów  z  naszym  horoskopem 
zodiakalnym,  również  opartym  na 
obserwacji ruchu Słońca.

WIELKI HOROSKOP INKÓW

Informacja od redakcji
W ostatnim czasie wpłynęły do nas 
rozwiązania krzyżówek z nr 94 paź-
dziernikowego  i  nr  95  listopadowe-
go,  ale  niestety  wszystkie  błędne. 
Błędy, mimo że niewielkie, bo pole-
gały np. na podaniu wyrazu w innej 
niż  wymagana  w  haśle  liczba  rze-
czownika, nie pozwalają nam uznać 
rozwiązania za prawidłowe.


