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Alchemik

film dramat
Polska, rok produkcji: 1988

Reżyseria: Jacek Koprowicz 
Scenariusz: Jacek Koprowicz 
Muzyka: Krzesimir Dębski
Obsada: Olgierd Łukaszewicz, Michał Bajor, 
Joanna Szczepkowska, Leon Niemczyk

dla małoletnich od lat 16
BRAK

Alchemik Sendivius (Olgierd Łukaszewicz) przybywa na dwór 
księcia Fryderyka (Michał Bajor) - twierdzi, że potrafi uzyskać złoto 
z innych metali. Nikt nie chce w to uwierzyć. Otrzymuje od księcia 
szansę zademonstrowania tej umiejętności, jednak jeśli próba się nie 
powiedzie, ma zostać torturowany i stracony. Rzecz się jednak 
udaje. Jako nagrody Sendivius żąda od księcia uwolnienia więźnia - 
sędziwego alchemika Tomasza Setona (August Kowalczyk). Władca 
spełnia to życzenie, mianuje też Sendiviusa swym nadwornym 
alchemikiem. Jego poprzednik - von Lotz - nie może pogodzić się z 
utratą stanowiska, postanawia więc udowodnić, że Sendivius jest 
zwykłym oszustem. 
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Barwy grzechu
(158/160)

telenowela
Brazylia, rok produkcji: 2004

dla małoletnich od lat 12

Na miejscu strzelaniny zjawia się policja. Barbara przyznaje się, że 
to ona strzelała do Paca, ponieważ wzięła go za kogoś innego. Jest 
przekonana, że zabiła Paca. Śledczy Malta nakazuje przewieźć ją na 
komendę, aby złożyła zeznania. Paco prosi Felipe, aby pojechał do 
domku i kazał Germanie i Precie uciekać. Boi się, że Tony, 
dowiedziawszy się prawdy o tym, co zaszło, zwróci się przeciwko 
nim. Tony rzeczywiście szybko się orientuje w sytuacji. Wie, że 
teraz Barbara wszystko wyzna policji. Barbara istotnie czuje się 
winna i składa obszerne zeznania, obciążające nie tylko ją samą, ale 
i Tony'ego. Wymienia po kolei wszystkie zbrodnie. Wierzy, że 
zabiła ukochanego męża. Paco chce jej wyjawić, że żyje, ale jeszcze 
nie teraz. Jedzie do banku, ale tam, mimo upoważnienia nie chcą mu 
wypłacić pieniędzy. Udaje się to dopiero po dłuższym czasie. 
Chłopcy próbują przywrócić mamuśce pamięć. Bezskutecznie, wciąż 
wierzy, że jest ciotką Polką Bazarow, a dziewczyny są jej 
siostrzenicami. Wreszcie się udaje. Mamuśka wraca i wyrzuca 
dziewczyny z domu. Przedtem jednak zakłada się z nimi, że jej 
synkowie pokonają je na tatami. Jeśli przegrają, dziewczyny zabiorą 
dom rodzinny Sardinhów. Chłopcy są przerażeni. Sądzą, że 
przegrają. Frazao naciera im ramiona tajemniczym olejkiem, który 
przywiózł z Amazonii. Sprawia, że kobiety są gotowe zrobić 
wszystko dla mężczyzny. Chłopcy wygrywają walkę. Paco odwiedza 
Pretę i Raia. Rai nie chce z nim rozmawiać. Paco jedzie do 
więzienia. Ujawnia Barbarze swoją prawdziwą tożsamość i wyjawia 
przebieg wypadków. Rai śpieszy się do szkoły. Prosi Pretę, aby Paco 
się wyniósł z ich domu. Paco odczuwa to jak ironię losu. On też 
kiedyś nienawidził swojego ojca. Dzwoni do niego śledczy. Ustalił 
miejsce pobytu matki Tony'ego. Zastaje u niego kartkę adresowaną 
do siebie. Z jej treści się domyśla, że Tony porwał Raia. 
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Barwy grzechu
(159/160)

Tony porywa Raia spod szkoły. Od chłopca dowiaduje się, że Apolo 
to tak naprawdę Paco. Planuje zemstę. W zamian za uwolnienie Raia 
żąda sprowadzenia Barbary i Paco. Paco postanawia ratować syna. 
Kiedy Barbara i Paco są już z Tonym, puszczają Raia. Żądają 
samochodu, a potem jadą na lotnisko, gdzie Paco ma poprowadzić 
helikopter. Ucieczka się udaje. Barbara i Paco kolejny raz 



telenowela
Brazylia, rok produkcji: 2004

dla małoletnich od lat 12

przeżywają lot helikopterem, który przypomina im katastrofę sprzed 
lat. Edilasia dowiaduje się, że Apolo to Paco. Bardzo przeżywa 
śmierć Apola. Tony, Barbara i Paco lądują w odległym miejscu. 
Tony namawia Barbarę, żeby zabiła Paco.
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Barwy grzechu
(160)

telenowela
Brazylia, rok produkcji: 2004

dla małoletnich od lat 12

Barbara zabija Tony'ego. Nadal bardzo kocha Paco i nie potrafi go 
zabić. Przyznaje, że zmarnowała mu życie i że mściła się na nim za 
to, że nie potrafił jej kochać. Paco namawia ją, żeby uciekła z 
pieniędzmi, zanim przybędzie policja, ale Barbara wybiera inne 
rozwiązanie. Preta i Rai wybaczają Paco i znowu chcą być razem. 
Paco jest szczęśliwy. Musi jeszcze iść do Edilasii i swoich braci, 
żeby wszystko im wyjaśnić. Matka i bracia wybaczają mu. Ulisses 
wraca do domu i robi matce niespodziankę. Przyprowadza ze sobą 
opłakiwanego Apola. Okazuje się, że chłopak żył przez kilka lat na 
bezludnej wyspie po katastrofie łodzi. Edilasia jest szczęśliwa, bo 
wszyscy jej synowie żyją. Helinho także odnajduje swoją miłość. 
Wraca do niego Zuleida w ciele innej kobiety. Verinha i Eduardo 
zostają sami. Becki ich okrada i odchodzi. A Barbara nic nie 
zapisuje rodzicom w testamencie. Octavio mieszka z Kaike i Olivią. 
Wszystko dobrze się kończy. Oczywiście Preta i Paco biorą wreszcie 
ślub. A Rai jest szczęśliwy. KONIEC
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Beats of Freedom - Zew wolności
film, Polska

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12
BRAK

„Beats of Freedom – Zew wolności” to porywający film o 
narodzinach rocka w Polsce. Barwne wspomnienia kultowych 
muzyków i ich zaskakujące zwierzenia sprawiają, że film ten na 
długo zapada w pamięci. Daj się porwać ostremu brzmieniu i 
fascynującym, nieocenzurowanym historiom. Otwórz oczy i 
posłuchaj jak polski rock, tworzył historię. W czasach, gdy życie w 
Polsce kontrolował reżim, muzyka stała się fenomenem o kolosalnej 
sile rażenia. „Żelazna kurtyna” nie była w stanie zatrzymać rocka, a 
młodzi ludzie, dzięki tej muzyce, odnaleźli swoją przestrzeń 
wolności. Polski rock od początku stał w kontrze do zastanej 
rzeczywistości. Piosenki kruszyły stereotypy i tworzyły więzi 
między ludźmi. Swoistą enklawą wolności stał się festiwal w 
Jarocinie, barwnie pokazany w filmie dzięki niepublikowanym dotąd 
materiałom archiwalnym. W filmie występują m.in.: Marek 
Niedźwiecki, Krzysztof Skiba, Jurek Owsiak, Kazik Staszewski 
(Kult), Muniek Staszczyk (T.Love), Kora Jackowska (Maanam), 
Tomek Lipiński (Tilt i Brygada Kryzys), Krzysztof Skiba, Krzysztof 
Grabowski (Dezerter). "Rock był jedną z ważniejszych dziedzin, 
które mnie ukształtowały, teraz stał się ważnym elementem mojego 
życia. Tym filmem chciałem oddać hołd ludziom, którzy wpłynęli na 
moje postrzeganie świata, a następnym pokoleniom przypomnieć, 
czym ta muzyka była kiedyś i czym – mamy nadzieję – może być w 
przyszłości" – komentuje reżyser filmu Leszek Gnoiński. "Tamta 
rzeczywistość dodawała muzyce niesamowitej siły, ale gdy wybuchł 
stan wojenny miałem dopiero 10 lat i niekoniecznie rozumiałem 
znaczenia tekstów. Niemniej moje muzyczne fascynacje z lat 80-
tych mocno wpłynęły na to, co robię dziś, a przecież warto 
opowiadać historie o tym, co dla nas ważne". – podkreśla reżyser 
filmu Wojciech Słota. "Wielu ludzi ma historię, niektórzy mają 
legendę. O nich jest ten film. Rock jest taką samą częścią kultury jak 
każdy inny rodzaj dobrej muzyki, jak poezja, film czy komiks. Nie 
da się opowiedzieć o fenomenie polskiej wolności bez opowieści o 
wolnej kulturze, a rock był jej donośną i najpopularniejszą częścią. 



Jedni drukowali bibułę i rzucali ulotki, inni strugali sobie sami gitary 
i budowali wzmacniacze. Jedni i drudzy weszli do historii". Paweł 
Potoroczyn, Instytut Adama Mickiewicza.

*** Film został wyprodukowany przez Instytut Adama Mickiewicza 
i TVN. W listopadzie 2009 otrzymał nagrodę specjalną podczas 
Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce, który co roku odbywa się w 
Chicago. Reżyserami filmu są Wojciech Słota i Leszek Gnoiński. 
*** 

iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 00:35

Co za tydzień

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

"Co za tydzień" jest skarbnicą wiedzy na temat życia kulturalnego, 
rozrywkowego i towarzyskiego. Jak zawsze Olivier Janiak wraz z 
kamerą jest tam, gdzie dzieje się coś interesującego czy 
nowatorskiego. I to nie tylko w kraju! Wywiady z gwiazdami 
zagranicznymi są również atutem programu. Premiery filmowe, 
sesje zdjęciowe, pokazy mody, wystawy, kulisy powstawania 
programów. Słowem: esencja tego, co wydarzyło się w minionym 
tygodniu.

iTVN USA, piątek, 17.12.2010, 20:55
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Cudowna i kochana przez wszystkich

film komedia romantyczna
Szwecja, rok produkcji: 2007

Reżyseria: Hannes Holm 
Scenariusz: Lotta Westberg
Muzyka: Jesper Hörberg
Obsada: Martina Haag, Nikolaj Coster 
Waldau, Ellen Mattsson, Reine Brynolfsson, 
Katrin Sundberg

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Bella jest aktorką, jednak z bardzo małym dorobkiem artystycznym. 
Zbliża się do czterdziestki i jest nieustannie bez grosza przy duszy. 
W jej życiu tak naprawdę nie dzieje się nic ciekawego. W 
przypływie frustracji spowodowanej brakiem ofert pracy postanawia 
nieco "wzbogacić" swoje CV. W życiorysie pojawia się informacja, 
że Bella posiada mistrzowskie umiejętności akrobatyczne. Młoda 
kobieta rozsyła nowe CV do kilku agencji aktorskich. 
Niespodziewanie dostaje propozycję pracy u … Ingmara Bergmana. 
Poszukuje on aktorki akrobatki do wykonania bardzo 
niebezpiecznych scen akrobatycznych. Bella otrzymuje rolę życia, 
jednak jej niewinne kłamstwo może prowadzić do bardzo przykrych 
konsekwencji … 

iTVN USA, piątek, 24.12.2010, 10:05

Czary Świętego Mikołaja

film dla dzieci
Szwecja, rok produkcji: 2010

BRAK

Doskonały film zabierający wszystkich widzów - tych najmłodszych 
i ich rodziców - w niezwykłą podróż, aż na Biegun Północny, do 
domu samego Świętego Mikołaja. Zrealizowany z ogromnym 
rozmachem, przy użyciu najnowocześniejszych technik animacji 
komputerowej, ukazuje piękno Arktyki i niezwykły magiczny 
nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Magia kolorów, 
ozdób choinkowych i stosy prezentów - tak można opisać dom 
Świętego Mikołaja. Widzowie będą mogli podejrzeć pracę Mikołaja 
i Elfów - począwszy od przygotowywania zabawek na prezenty dla 
dzieci, aż po życie codzienne wszystkich mieszkańców domu. Film 
ten potrafi oczarować dosłownie wszystkich. Zapraszamy zatem 
przed ekran telewizora. Przygotujmy się na najwspanialszą 
świąteczną przygodę!

iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 06:25

Nie ma zlecenia, którego by nie przyjęli. Wiedzą, że do biura 



Detektywi

- serial fabularno - dokumentalny, Polska

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

zgłaszają się ludzie, którzy pokładają w nich ostatnią nadzieję. 
Detektywi - Marzena Fliegel, Maciek Friedek i Krzysztof Dziób, z 
równym zaangażowaniem podchodzą do każdej sprawy i niezłomnie 
dociekają prawdy. Nowe odcinki, które pojawią się na antenie tej 
jesieni, udowodnią jak ważne są ich wysiłki i intuicja. I jak ważny 
jest czas...

iTVN USA, sobota, 04.12.2010, 21:35
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Dranie

serial obyczajowo-sensacyjny
Australia, rok produkcji: 2007

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Thriller polityczny, epicka historia wojenna, połączenie historii 
miłosnej z dramatem sali sądowej. Porywająca historia autentycznej 
walki o australijskie nabrzeże w 1998 roku. Wydarzenia związane z 
rozmowami dotyczącymi przyszłości australijskiego przemysłu 
morskiego z 1998 roku okazały się czymś więcej niż tylko sporem o 
reformy dotyczące tak ważnej dla Australii gałęzi gospodarki jaką 
jest jej transport morski. Film ukazuje, że konflikt ten stał się 
również walką o serca i dusze Australijczyków. Spowodował, że 
ludzie musieli zacząć opowiadać się po którejś ze stron i zacząć 
walczyć o swoje ideały i przyszłość. Jeden mężczyzna (Colin Friels) 
zdeterminowany do walki o dobro swojej rodziny. Przeciwko niemu 
cała armia robotników chcących polepszenia warunków pracy i 
reform w sektorze transportu morskiego. W tle rząd, który dąży 
tylko i wyłącznie do przeforsowania reform korzystnych dla 
prywatnych inwestorów. Kontrowersyjny współczesny dramat 
industrialny w najlepszym wydaniu.

iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 07:15

Dzień dobry TVN

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Jesienią w studiu przy Marszałkowskiej będzie się dużo działo. Nie 
tylko gwiazdy, kuchnia, egzotyczne podróże, porady i najmodniejsze 
stylizacje. Pojawią się też nowe twarze, ale i znajome postaci w 
innych rolach… Najchętniej wybierane w Polsce pasmo poranne 
zaaplikuje sobie również lekki tuning, żeby nagrodzić swoich 
wiernych widzów, ale i zainteresować nowych!

iTVN USA, czwartek, 16.12.2010, 21:00
iTVN USA, sobota, 18.12.2010, 02:00

Dzień w Juriewie

film dramat
Rosja/Niemcy, rok produkcji: 2008

Reżyseria: Kirill Serebrennikov
Muzyka: Sergei Nevsky
Obsada: Kseniya Rappoport, Roman 
Shmakov, Yevgeniya Kuznetsova, Sergei 
Sosnovsky

dla małoletnich od lat 16
BRAK

Dramat. Fascynujący mistyczny thriller o poszukiwaniu utraconej 
tożsamości.
Międzynarodowa gwiazda opery, po latach spędzonych na scenach 
całego świata, postanawia odwiedzić ze swym synem rodzinną wieś. 
Miejscowa ludność wrogo reaguje na przybyszy, między matką a 
synem wybucha skrywany od dawna konflikt, w końcu chłopak w 
tajemniczych okolicznościach znika… Główna nagroda 
Warszawskiego Festiwalu Filmowego i 4 nagrody na festiwalu w 
Locarno.

iTVN USA, sobota, 04.12.2010, 14:15
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Gajka część 1

Pierwsza część filmu o wyjątkowej miłości Grażyny i Jacka Kuronia 
to historia ich spotkania i pierwszych lat znajomości. Grażyna 
Borucka i Jacek Kuroń poznali się latem 1955 roku na obozie 
walterowskim w Wolinie. Ona była 15-letnią zastępową, 



(1/2)
dokument, Polska

rok produkcji: 2007

dla małoletnich od lat 12

dziewczynką z warkoczem, on - o sześć lat starszy - był twórcą 
walterowskich drużyn harcerskich i działaczem społecznym. Po 
latach wspominał to swoje pierwsze spotkanie z Gajką: "Kiedy 
zaczyna się miłość, to przylatuje anioł, którego nikt nie widzi oprócz 
tych, co się kochają. Ja czułem tego anioła, ale nie miałem odwagi 
powiedzieć, że to miłość". Pobrali się cztery lata później, a 8 marca 
1960 roku urodził im się syn Maciek. 

iTVN USA, sobota, 11.12.2010, 14:10
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Gajka część 2
 (2)
dokument, Polska

rok produkcji: 2007

dla małoletnich od lat 12

Część druga filmu to nie tylko historia miłości, ale i wspólnej 
działalności opozycyjnej Jacka i Grażyny. To historia lat, które 
Jacek spędził w więzieniu. Gajka w tym czasie nie tylko słała 
mężowi paczki i listy, ale także wzięła na siebie ciężar obowiązków 
Jacka i prowadziła działające od początku w ich mieszkaniu "biuro" 
KOR. "Zostałaś stworzona na żonę kryminalisty" - kwitował Jacek z 
więzienia paczki i listy Grażyny. To również historia choroby i 
odejścia Gajki. Podczas internowania Gajka nabawiła się zapalenia 
płuc. Lekarz więzienny zignorował objawy, twierdząc, że symuluje. 
22 listopada 1982 roku zmarła. 

iTVN USA, środa, 22.12.2010, 21:30
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Gala Męska Rzecz 2010

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Relacja z ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia statuetek, 
która odbyła się 9 grudnia podczas gali „Męskiej rzeczy”. 
Konkurs potwierdził już swoją renomę, bezbłędnie wskazuje, czego 
tak naprawdę pragną mężczyźni. 

iTVN USA, niedziela, 19.12.2010, 20:00
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Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest

film dramat
Polska/RFN, rok produkcji: 1988

Reżyseria: Krzysztof Zanussi
Scenariusz: Krzysztof Zanussi
Muzyka: Wojciech Kilar
Obsada: Julian Sands, Renee Soutendijk, 
Maciej Robakiewicz, Andrzej Łapicki, 
Aleksander Bardini

dla małoletnich od lat 16

Polska - rok 1939. Julian Castor - honorowy konsul Urugwaju w 
Polsce - wraz z małżonką Niną odwiedzają majątek Hulanickich. 
Julian oprócz pełnienia funkcji dyplomatycznych jest członkiem 
zarządu kilku fabryk. Hulanicki prosi go, by załatwił pracę jego 
synowi Stasiowi. Nina z upodobaniem zajmuje się fotografiką. 
Oglądając po kolei robione przez siebie zdjęcia, Nina ma wizję 
makabrycznej przyszłości fotografowanych przez nią osób. Staś 
otrzymuje posadę w fabryce Juliana. Po pewnym czasie chłopak 
odkrywa, że w przedsiębiorstwie znajduje się punkt kontaktowy 
przerzutu broni dla mniejszości niemieckiej w Polsce. Jak się 
okazuje, zajmuje się tym szofer Edward, zaangażowany hitlerowiec. 
Staś zostaje zamordowany, a Nina popada w obłęd... 

iTVN USA, piątek, 24.12.2010, 13:35
iTVN USA, piątek, 24.12.2010, 02:35

Gracze

Giuliano, włoski karciarz, wpada w poważne tarapaty finansowe. 
Aby uniknąć więzienia i straty całości swego mienia, postanawia 
udać się do Rosji, ojczyzny byłej małżonki, gdzie ma nadzieję 
zdobyć potrzebne pieniądze, poprzez hazard oczywiście. Mateczka 
Rosja zdaje się sprzyjać tym desperackim planom: pogoda jest 



komedia
Rosja, rok produkcji: 2007

Reżyseria: Pavel Chukhraj 
Muzyka: Yuriy Poteenko
Obsada: Sergei Makovetsky, Sergey 
Garmash, Andrey Merzlikin, Giuliano Di 
Capua

dla małoletnich od lat 12
BRAK

piękna, ludzie weseli, a wódka leje się strumieniami. Giuliano 
szybko poznaje właściwych kamratów - trójkę Rosjan sprytnych jak 
on sam. Panowie postanawiają zawiązać współpracę. Rezultat 
przekroczy wszelkie oczekiwania... 

iTVN USA, sobota, 04.12.2010, 10:50

JAZDA POLSKA czyli jak przetrwać na 
polskich drogach

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 7

W programie „Jazda polska, czyli jak przetrwać na polskich 
drogach” prowadzący Kuba Bielak wyrusza na polskie drogi, by 
tropić i w charakterystyczny dla siebie, kąśliwy sposób oceniać jak 
jeżdżą, lub raczej, co wyprawiają nasi kierowcy! Analizuje ich 
drogowe popisy oraz śmiałe, lecz niejednokrotnie absurdalne i 
pozbawione wyobraźni manewry. Aby uchronić kierowców przed 
własną głupotą, Kuba w każdym odcinku dzieli się z widzami 
potężną dawką informacji z zakresu technik bezpiecznej jazdy. 

iTVN USA, piątek, 24.12.2010, 23:20

Jeździec

film dramat
Chorwacja, rok produkcji: 2003

Reżyseria: Branko Ivanda
Scenariusz: Branko Ivanda
Muzyka: Igor Savin
Obsada: Dejan Acimovic, Miro Barnjak, 
Zrinka Cvitesic, Dragan Despot, Nada 
Gacesic

dla małoletnich od lat 16
BRAK

Dramat historyczny. XVII wiek. Południowa Europa podzielona jest 
granica pomiędzy Wenecką Republiką, a Tureckim Imperium, 
granicą pomiędzy chrześcijaństwem a islamem. Główni bohaterowie 
wciągają widza w historię ukazującą siłę ludzkiej miłości, która nie 
zna żadnych granic, nie rozróżnia religii i nic nie może jej 
powstrzymać. Czy uczucie połączy młodego jeźdźca Petera Revača 
z piękną Lejlą? 

iTVN USA, piątek, 10.12.2010, 22:15
iTVN USA, niedziela, 12.12.2010, 03:00
iTVN USA, poniedziałek, 13.12.2010, 22:40

Kajakiem do Seattle

dokument
USA, rok produkcji: 2007

dla małoletnich od lat 7
BRAK

Dokument ten to prawdziwa uczta dla oczu, uszu i duszy. Dwaj 
przyjaciele własnoręcznie budują drewniane kajaki i wyruszają w 
liczącą 1300 kilometrów podróż z Alaski, krainy brunatnego 
niedźwiedzia, do Seattle. Przyjaciele filmują cały czas wszystko to, 
co spotyka ich każdego dnia. Przygoda ta sprawia, że widzowie 
mogą obcować z naturą, dostrzegają jej niesamowite piękno i 
zarazem niebezpieczeństwo. W dokumencie pełno jest 
humorystycznych akcentów, jednak nie zabraknie też zadumy, 
zastanowienia i podziwu dla bogactwa życia na naszej planecie.

iTVN USA, piątek, 10.12.2010, 20:55
iTVN USA, sobota, 11.12.2010, 03:00



iTVN USA, środa, 15.12.2010, 23:35

Kamienica

film thriller
Szwecja, rok produkcji: 2009

Reżyseria: Johan Lundborg
Muzyka: Jukka Rintamäki
Obsada: Daniel Adolfsson, Victoria 
Brattström, Marie Delleskog, Ylva Gallon, 
Tone Helly-Hansen

dla małoletnich od lat 16
BRAK

Kolejny film z cyklu KINO WIKINGÓW: Samotny student 
medycyny Frank jest bardzo zadowolony ze swojego mieszkania. 
Cichy i spokojny blok sprzyja skupieniu się na nauce, która czeka 
Franka przed zbliżająca się sesją egzaminacyjną. Jednak, gdy 
pewnego dnia spotyka Lottę, dziewczynę, która ma mieszkanie nad 
nim, zaczyna zdawać sobie sprawę z faktu, że jest coś dziwnego w 
domu, w którym mieszka. Za każdym razem, gdy wychodzi z 
mieszkania, jest przerażony. Gadatliwy dozorca, wiecznie płaczące 
dziecko, natrętna Lotta, jej były chłopak i ponad wszystko jej obecny 
narzeczony Micke - wszyscy oni wydają się być śmiertelnymi 
wrogami Franka …

iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 09:15
iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 01:55

Kiedy będziesz moja

telenowela
Meksyk, rok produkcji: 2001

dla małoletnich od lat 12

Opowieść o miłości, która pokona wszelkie przeszkody. Paloma to 
młoda zbieraczka kawy, dziewczyna niewinna, ale twardo stąpająca 
po ziemi. W sercu kryje jednak nadzieję na poznanie idealnego 
mężczyzny. Miłosny cud rzeczywiście następuje: przystojny syn 
właściciela plantacji, Diego Sanchez, wraca w rodzinne strony po 
nagłej śmierci ojca. Przekonany, że nigdy nie uda mu się spotkać 
doskonałej kobiety, traci tę pewność na widok Palomy... Zakochani 
zmuszeni będą zmierzyć się z ludzką podłością i chciwością: Fabian, 
kuzyn Diega, przejmie rodzinną ziemię, a interes zacznie podupadać. 
Głębokie i czyste uczucie pomoże Palomie i jej ukochanemu stawić 
czoła wszystkim trudnościom.

iTVN USA, sobota, 04.12.2010, 18:30

Kobieta na krańcu świata
(5/10)
program podróżniczy, Polska

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12
Dolby

"Borneo - opiekunki orangutanów" Na Borneo mieszka około 
sześćdziesiąt tysięcy orangutanów. Ich populacja spada w 
zastraszającym tempie. W ciągu ostatnich dwudziestu lat 
wykarczowano na wyspie połowę lasów, które były domem tych 
zwierząt. W ich miejsce posadzono palmy olejowe, bo plantacje tych 
roślin to dochodowy interes. Na szczęście istnieją takie ośrodki jak 
Nyaru Menteng, w których osierocone orangutany znajdują miłość i 
schronienie. Ich matki zostały brutalnie zabite przez drwali 
karczujących lasy albo robotników z plantacji palm olejowych. W 
tym indonezyjskim centrum rehabilitacji Martyna pozna kilka 
wyjątkowych kobiet: dyrektor ośrodka Michelle oraz opiekunki 
orangutanów, które czuwają nad małymi całą dobę. Przekona się 
także, jak wygląda system edukacji w ośrodku, począwszy od 
żłobka, poprzez szkołę podstawową, gdzie zwierzęta uczą się pleść 
gniazda i zdobywać pożywienie, aż po ostatnie etapy, na których 
testowana jest samodzielność podopiecznych. To niezwykle 
wzruszający odcinek, w którym będziemy także świadkami 
przybycia nowego mieszkańca, któremu Martyna nadała imię. 

iTVN USA, sobota, 11.12.2010, 18:30
iTVN USA, niedziela, 12.12.2010, 05:15
iTVN USA, niedziela, 12.12.2010, 10:30

Kobieta na krańcu świata
(6/10)
program podróżniczy, Polska

"Tanzania - kobieta pilot" W malowniczej Tanzanii Martyna wraz z 
ekipą TVN spotka się z Naiyomą Rae, jedną z nielicznych kobiet-
pilotów w Afryce. Bohaterka odcinka na co dzień mieszka w 
Arushy, ale w domu bywa rzadko. Niemal codziennie prowadzi 
samoloty pasażerskie, spędzając wiele godzin w chmurach. Naiyoma 
postanowiła, że będzie latać, a w realizacji tego marzenia nie 
przeszkodziła jej nawet filigranowa figura. Aby prowadzić samolot 
musi siedzieć na poduszkach... Jak podkreśla, w swojej pracy czuje 



rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12
Dolby

się wolna i nawet w pochmurny dzień ma szansę zobaczyć słońce. 
Jest niezwykle silną osobą, która nie boi się wyzwań. Opowie 
Martynie między innymi o tym, jakie zwierzęta najbardziej 
przeszkadzają przy lądowaniu i dlaczego, o swoim pierwszym 
samodzielnym locie oraz o licznych ofertach matrymonialnych od 
męskiej części pasażerów. Jak radzi sobie kobieta wykonująca 
zawód zdominowany przez mężczyzn w kraju, gdzie 
równouprawnienie występuje tylko na papierze? Martyna odwiedzi 
także plantację kawy, spróbuje jak smakuje trzcina cukrowa, a 
miejscowe kobiety uczeszą ją zgodnie z obowiązującą tam modą. 

iTVN USA, sobota, 18.12.2010, 18:30
iTVN USA, niedziela, 19.12.2010, 06:00
iTVN USA, niedziela, 19.12.2010, 10:30

Kobieta na krańcu świata
(7/10)
program podróżniczy, Polska

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12
Dolby

"Gejsza z Kioto" Japonia Kioto to miasto, które przez tysiąc lat było 
stolicą Japonii. Oprócz pięknych zabytkowych świątyń fascynujące 
są "miasta kwiatów" - dzielnice, w których można spotkać "motyle 
nocy", czyli gejsze. Wyglądają jak kobiety nie z tego świata, ich 
białe twarze i kolorowe kimona hipnotyzują. Martyna miała okazję 
odwiedzić to zjawiskowe miasto i poznać 20-letnią Kimichie, która 
obecnie jest "maiko", co oznacza, że kształci się na gejszę. Wiele 
młodych Japonek na pytanie "kim chcesz być?" odpowie - "gejszą". 
Co ciągnie kobiety do tego zawodu? Chęć bycia piękną i 
podziwianą? Dobre zarobki? Sława? Pewnie też. Ale prawdziwe 
"motyle nocy" mówią, że bycie gejszą to powołanie. W tym odcinku 
dowiemy się także, dlaczego gejsze bielą twarze i jak wygląda ich 
rozkład dnia. Będziemy uczestniczyć w ich tradycyjnych zajęciach, 
pójdziemy do fryzjera i na zakupy, będziemy świadkami przyjęcia, 
na którym "pracują "gejsze, a naszej bohaterce Kimichie zadamy 
wiele pytań o tajemnice gejsz. Nie wszystkie sekrety zostaną 
wyjawione, ale dowiemy się na przykład, że ulubionym aktorem 
młodej gejszy jest...Matt Damon. 

iTVN USA, sobota, 25.12.2010, 15:00

Kobieta na krańcu świata
(8/10)
program podróżniczy, Polska

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12
Dolby

"Księżniczka z Tokio" Japonia Bohaterką odcinka realizowanego w 
Tokio będzie 25-letnia Watanabe, należąca do "himegyaru". Co 
kryje się pod tym terminem? Tak nazywa się dziewczęta i kobiety 
wystylizowane na księżniczki. Farbują włosy na blond, noszą 
diademy i korony, obwieszają się świecącą biżuterią. Ulubionym 
kolorem "księżniczek" jest róż, a dodatkami serduszka, puszki i 
perełki. Mężczyźni szaleją na ich punkcie! Dlaczego japońskie 
nastolatki nie chcą dorosnąć? Jak funkcjonują w kraju, gdzie 
fizjonomia kobiet tak bardzo odbiega od pożądanego ideału? Oczy 
lolity powinny być przecież wielkie i okrągłe, buzia pociągła, cera 
jasna… Martyna będzie miała okazję odwiedzić mieszkanie 
Watanabe, gdzie króluje "kawaii". "Kawaii" to określenie rzeczy i 
zjawisk, które są miłe, słodkie, maleńkie. Mieszkanie to wygląda jak 
domek lalek Barbie. Dowiemy się, jakie są odmiany kobiet-lolitek, 
jak brzmi zmodyfikowany język japoński w ich wydaniu, czym i 
dlaczego lubią się otaczać. Watanabe odkryje przed Martyną, czym 
zajmuje się na co dzień. Zadziwiające, jaki zawód wykonuje ta 
filigranowa kobieta… 

iTVN USA, sobota, 25.12.2010, 15:30

Krew i róża

melodramat
Włochy, rok produkcji: 2008

dla małoletnich od lat 12
BRAK

W cichym i spokojnym miasteczku Cave piękna córka karczmarza, 
Izabella, całe dnie spędza na czytaniu książek i unikaniu pocałunków 
swojego jedynego przyjaciela Rocco. Jest on młodym, przystojnym 
mężczyzną, który pracuje jako robotnik i praktycznie od zawsze 
kocha Isabellę. Pewnego dnia, po tajemniczej śmierci hrabiego 
Uberto Manciniego, do miasteczka przyjeżdża wraz z matką Giulio, 
syn zmarłego hrabiego. Zatrzymują się w domu barona Andrew 
Forleisa i jego żony Barbary. Isabella, Rocco i Giulio zawierają 
przymierze przyjaźni. Obiecują sobie, że choćby niewiadomo jak 



potoczyły by się ich losy, nigdy o sobie nie zapomną. Razem będą 
mieli możliwość przeżycia wielu niezwykłych przygód w 
poszukiwaniu swojego przeznaczenia.

iTVN USA, sobota, 25.12.2010, 20:00

Krzysztof

film obyczajowy
Polska, rok produkcji: 2010

Reżyseria: Dariusz Twaróg
Scenariusz: Monika Trzósło
Muzyka: Paweł Lucewicz
Obsada: Gabriela Muskała, Witold Dębicki, 
Piotr Jankowski, Łukasz Simlat, Mateusz 
Janicki, Agnieszka Mandat, Aleksandra 
Justa, Marcin Kuźmiński, Marek Kalita

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Film "Krzysztof" to historia brutalnego porwania i zabójstwa syna 
znanego przedsiębiorcy z Dobrzynia. Pokazana z perspektywy jego 
siostry Doroty, która prowadzi heroiczną walkę z ludzką 
bezwzględnością. Jedyne, co trzyma ją przy życiu to nadzieja, że jej 
brat żyje. Nadzieja, która z każdym dniem jest coraz trudniejsza. A 
ostatecznie wręcz niemożliwa do zniesienia, kiedy okazuje się, że 
była zupełnie bezpodstawna… 

iTVN USA, wtorek, 07.12.2010, 21:55
iTVN USA, czwartek, 09.12.2010, 23:50
iTVN USA, sobota, 11.12.2010, 22:25
iTVN USA, niedziela, 12.12.2010, 02:10

Kuba Wojewódzki
talk show
Polska

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 16

Do każdego odcinka dziennikarz zaprosi ciekawych gości - ludzi z 
pierwszych i … ostatnich stron gazet. A także tych, którzy jak dotąd 
w żadnej gazecie się nie znaleźli. Zawsze będą to jednak postacie 
ciekawe: politycy, sportowcy, piosenkarze, dziennikarze, aktorzy, 
modelki, pisarze. Porozmawiają o bieżących wydarzeniach, ale 
przede wszystkim o ich życiu prywatnym, zawodowym - i 
ulubionym "rejonie" Kuby - intymnym. Jednym słowem Kuba się 
nie zmienił… Kto odważy się w tym sezonie zmierzyć z 
najjaśniejszą gwiazdą show-biznesu? A może to Kubę ktoś w końcu 
zaskoczy? Na koniec show tradycyjnie występować będą znani, ale i 
debiutujący muzycy. 

iTVN USA, niedziela, 05.12.2010, 18:10
iTVN USA, poniedziałek, 06.12.2010, 21:55
iTVN USA, piątek, 10.12.2010, 13:40

Kuchenne rewolucje

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Miało być pięknie. Klimatyczna restauracja, smaczne menu, pełno 
gości. Jednym słowem sukces i spełnienie marzeń. A tu… klops. I 
bynajmniej nie na talerzu. Okazuje się, że oszczędności życia mogą 
przepaść raz na zawsze. Właścicielom restauracji potrzebna jest 
pomoc. Właśnie wtedy pojawia się Magda Gessler. Ma tylko cztery 
dni na zdefiniowanie problemu i wprowadzenie zmian. Zagląda do 
garnków, patrzy na ręce kucharzom, próbuje potraw, testuje 
umiejętności kelnerów, sprawdza higienę pracy. A potem 
przystępuje do działania. Nie toleruje sprzeciwu. Mówi wprost co 
jest nie w porządku. Często jej opinie i zachowanie budzą bunt 
pracowników i właścicieli. Ale Magda to twardy szef. Na dwa dni 
zamyka restaurację i wprowadza zmiany: stwarza nowe menu, uczy 
kucharza kilku sztuczek, a nawet zmienia wygląd lokalu. Następnie 
zagania naburmuszony zespół do pracy. Czwartego wieczora 
następuje uroczyste, ponowne otwarcie restauracji, podczas którego 
sprawdzony zostaje jej nowy image. Czy zespół będzie się trzymał 
nowych reguł i wskazówek? I najważniejsze - czy restauracja 
wyjdzie na prostą? Magda na pewno to sprawdzi... 

iTVN USA, piątek, 24.12.2010, 20:00



iTVN USA, sobota, 25.12.2010, 07:35
iTVN USA, sobota, 25.12.2010, 02:55

Laura

film obyczajowy
Polska, rok produkcji: 2010

Reżyseria: Radek Dunaszewski
Scenariusz: Radosław Dunaszewski
Obsada: Anna Seniuk, Sonia Bohosiewicz, 
Julia Kornacka, Marian Dziędziel, Krzysztof 
Respondek

dla małoletnich od lat 12
BRAK

W lutym 2006 roku, cała Polska usłyszała o dramatycznej akcji 
ratunkowej na kopalni Halemba. Pod ziemią, uwięziony został 
górnik, Zbyszek Nowak. W czwartej dobie akcji, kiedy wszyscy 
tracili nadzieję na jego ocalenie, usłyszano słabe stukanie w 
rurociąg. " To cud, ten chop żyje" - powtarzano z niedowierzaniem. 
Po blisko tygodniowej akcji Zbyszek Nowak został wydobyty na 
powierzchnię. Jego ocalenie było jednym z tych, którego nie sposób 
racjonalnie wytłumaczyć. Sam Zbyszek nie miał wątpliwości: " 
Wiedziałem, że nie wszystko jeszcze załatwiłem w swoim życiu. 
Miałem parę spraw do naprawienia... Tam na górze czekała na mnie 
córka Laura i żona Marlena. Stojąc twarzą w twarz ze śmiercią 
zrozumiałem, że jedyne co jest w stanie mnie ocalić to miłość do 
nich. Mówiłem, - Panie Boże daj mi je jeszcze raz zobaczyć i potem 
mogą umierać...". Te słowa, wypowiadane z rozbrajająca szczerością 
przez prostego górnika, stały się mottem filmowej opowieści. Klucz 
do zrozumienia fenomenu - ocalenia, tkwi w retrospekcji, cofnięciu 
się w historii Zbyszka, Marleny i Laury do czasu przed wypadkiem. 
Na tą śląską rodzinę, kochającą się, ale i pełną domowych waśni, 
spada nieszczęście. Córka Zbyszka, Laura choruje na serce. Czeka ją 
ciężka operacja, z dnia na dzień jej stan się pogarsza. Marlena 
rezygnuje z pracy, sytuacja finansowa Nowaków jest trudna. 
Zdesperowany, ambitny chłopak, postanawia złamać obietnicę daną 
żonie i jej rodzinie: " Nigdy nie zjedziesz na dół do roboty..". Ta 
przełomowa decyzja uruchamia lawinę nieszczęśliwych wydarzeń, 
konfliktując ze sobą całą rodzinę Nowaków. W końcu dochodzi do 
katastrofy... " To tak jakby Bogowie zagrzmieli na to co się w moim 
życiu działo..." - powie Zbyszek po wypadku. Uniwersalność tej 
opowieści tkwi w sytuacji w jakiej znalazł się Zbyszek i Marlena. Ta 
tragedia staje się dla nich lekcją pokory i refleksji nad tym co 
naprawdę jest w życiu ważne. Ocalenie nie tylko dotyczy Zbyszka i 
Laury, zmienia wszystkich jego bliskich, jest ocaleniem dla całej 
rodziny Nowaków. W obliczu choroby, śmierci, zmieniamy się, to 
doświadczenie bliskie każdemu człowiekowi, każdej rodzinie.

iTVN USA, niedziela, 05.12.2010, 17:15

Legendy PRL
dokument, Polska

rok produkcji: 2008

BRAK

Kolejna seria programu o samochodach, które częściej można 
zobaczyć w muzeach niż na polskich drogach. Prowadzący, Patryk 
Mikiciuk, opowie o autach, które przeszły do historii i są symbolem 
minionych lat. Większość z nich była kiedyś obiektem marzeń 
polskich obywateli. Dlatego warto cofnąć się do tamtych lat i z 
sentymentem powspominać ówczesne "cuda techniki". Program 
dedykowany jest koneserom polskiej motoryzacji.

iTVN USA, poniedziałek, 20.12.2010, 21:00

Łowcy legend

dokument
Kanada, rok produkcji: 2006

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Łowcy legend to przygodowa seria, która trzyma w napięciu 
podobnie jak filmy o Indianie Jonesie. Autorzy poszukują dowodów 
na to, że poszczególne, badane przez nich legendy, są prawdziwe. W 
każdym odcinku widzowie mogą zobaczyć zdobycze najnowszej 
technologii zaprzężone do pracy przy rozwiązywaniu 
najciekawszych i najbardziej tajemniczych zagadek i legend. Od 
mitu Wielkiej Stopy, przez legendę Świętego Grala, aż do słynnej 
katastrofy UFO w Roswell, autorzy serii badają każdy szczegół w 
nadziei na dokonanie spektakularnych i nieoczekiwanych odkryć.



iTVN USA, sobota, 04.12.2010, 06:00

Magiel Towarzyski

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Para dziennikarzy – Karolina Korwin Piotrowska i Tomasz Kin – 
dokonają subiektywnego przeglądu i oceny polskiego show biznesu, 
świata polityki i mediów. W każdym odcinku w roli gości pojawiają 
się gwiazdy polskiego show biznesu.

iTVN USA, sobota, 04.12.2010, 10:30
iTVN USA, poniedziałek, 06.12.2010, 06:50
iTVN USA, poniedziałek, 06.12.2010, 11:35

Maja w ogrodzie

rok produkcji: 2010

Ogrodniczka i znana prezenterka, co tydzień zaprasza do 
odwiedzenia ciekawego ogrodu. W trakcie programu przedstawia 
niezwykłe pomysły i aranżacje, a także zachęca do wypoczynku i 
spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dlatego możemy Maję 
spotkać zarówno przy pracach ogrodniczych jak przy budowie 
domku ogrodnika, na korcie tenisowym czy przygotowującą posiłek 
w altanie. Zaproszeni do programu goście zdradzają sekrety nowych 
urządzeń i technologii w ogrodnictwie, doradzają w problemach z 
uprawą i szkodnikami, czy też omawiają ciekawe odmiany roślin. 
Dla naszych widzów organizujemy też konkurs na Najpiękniejszy 
Ogród. Program Maja w Ogrodzie adresowany jest zarówno do 
właścicieli przydomowych ogrodów, balkonów i tarasów, czy też 
wiejskich posiadłości. Oglądają nas też profesjonaliści: architekci 
krajobrazu i osoby związane z branżą, właściciele firm 
wykonawczych, sklepów ogrodniczych.

iTVN USA, niedziela, 05.12.2010, 14:55

Majka
(160/190)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Wiktor rozmawia z Aleksandrą na temat propozycji wejścia do 
spółki Panorama Projekt. Zdaniem Wiktora, teraz, gdy już zrobił 
przelew, nie powinien angażować się w skompromitowana firmę. 
Aleksandra przekonuje go, że nawet jeśli "łapówka" wyjdzie na jaw, 
cała wina spadnie na Michała - w końcu to z jego konta wyszedł 
przelew. Tymczasem Majka w poszukiwaniach ojca postanawia 
pójść tropem, który podsunęła jej Lucyna. Udaje jej się 
skontaktować z dawną znajomą ojca i wysyła jej list. Anna ostrzega 
Majkę, żeby nie oczekiwała zbyt wiele, gdyż może spotkać ją 
zawód. Nadchodzi ostatni dzień konkursu na projekt Centrum 
Ekologii. Michał, Adam i Wiktor zjawiają się w komisji 
przyjmującej prace, gdzie oczywiście spotykają Stefana.

iTVN USA, niedziela, 05.12.2010, 15:20

Majka
(161/190)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Aleksandra zaczyna realizować dalszą część planu. W Tm celu 
spotyka się z z Broszem - dziennikarzem brukowca, który już raz 
uprzykrzył życie Majki i Michała. Tym razem Brosz ma napisać 
szereg artykułów, które podważą kondycję firmy Kazimierza 
Duszyńskiego i spowodują, że umowa darowizny zostanie 
ujawniona wcześniej. Tym samym Majka dowie się o co tak 
naprawdę toczy się gra i jaką role ma w tym jej dziecko. W tym 
czasie Adam przekonuje się, że jego obawy, co do Wiktora nie były 
bezpodstawne. Jako nowy wspólnik, Wiktor zaczyna wprowadzać 
porządki, których efektem jest ogromne niezadowolenie 
pracowników? Majka otrzymuje odpowiedź od kobiety, która znała 
jej ojca. Niestety nie jest to miły list, bo kobieta najwyraźniej została 
skrzywdzona przez Jakuba. Majka jest załamana - postanawia 
zrezygnować z poszukiwań ojca.



iTVN USA, niedziela, 05.12.2010, 15:45

Majka
(162/190)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Michał pociesza Majkę mówić jej, że słowa jakiejś obcej kobiety nie 
mogą być dowodem na nieuczciwość jej ojca. Radzi jej nie 
rezygnować. Tymczasem Lucyna brakiem efektów w terapii 
Kazimierza. Michał sugeruje jej, żeby zwróciła się o pomoc do 
profesora Rotarskiego. Tego samego dnia Michał również stoi przed 
dylematem. Dagmara, która tak bardzo mu pomogła w sprawie 
Olkowiczów, składa wymówienie pisząc w liście, że nie jest już w 
stanie znosić smutku, jaki czuje widząc Majkę i Michała. 
Tymczasem związek Piotra i Elizy przeżywa mały kryzys. Piotr nie 
pamięta o obowiązkach i o prośbach Elizy i ciągle coś zawala. 
Michał postanawia przekonać Majkę do kontynuowania poszukiwań 
ojca. Na romantycznej kolacji przekonuje ją, by raz na zawsze 
rozwiązała swoje wątpliwości i stanęła twarzą w twarz z prawdą o 
swoim ojcu. 

iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 11:35
iTVN USA, niedziela, 05.12.2010, 16:10

Majka
(163/190)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Niestety wizyta w rodzinnej miejscowości Jakuba nie daje Majce 
żadnych odpowiedzi a na dodatek jeszcze bardziej psuje jej nastrój. 
Irena -kobieta, która kiedyś była związana z jej ojcem - mówi jej, że 
została przez niego porzucona bez słowa. Dla Majki, to 
potwierdzenie, że ojciec zostawił ją i matkę dokładnie w ten sam 
sposób. Między Piotrem i Elizą panuje coraz bardziej napięta 
atmosfera. Kiedy Eliza przychodzi na spotkanie z Piotrem a on 
mówi jej, ze właśnie umówił się z mecenasem Kotowskim, wybucha 
awantura, podczas której Piotr słyszy wiele niemiłych słów. Eliza 
wyrzuca mu nieodpowiedzialne zachowanie i dopuszczenie do tego, 
że ktoś obcy spłaca jego długi. Słowa te bardzo dotykają Piotra. 
Tymczasem Michał i Majka spędzają wspólnie czas w rodzinnej 
miejscowości Jakuba… 

iTVN USA, poniedziałek, 06.12.2010, 20:30
iTVN USA, wtorek, 07.12.2010, 11:35
iTVN USA, niedziela, 12.12.2010, 15:00

Majka
(164/190)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Majka za namową Michała postanowia porozmawiać na temat ojca z 
kimś innym oprócz Ireny. Jak się okazuje, był to dobry pomysł - po 
rozmowie z miejscowym księdzem w Majkę ponownie wstępuje 
nadzieja na odnalezienie ojca. W tym czasie pracownicy Panorama 
Projekt zastanawiają się nad strajkiem. Wiktor, jako nowy szef, 
coraz bardziej panoszy się w firmie a jego pomysły doprowadzają 
wszystkich do białej gorączki. Anna postanawia spotkać się z 
Kotowskim. Niestety czekając na niego, spotyka w barze Danusię, 
która wypytuje ją o jej stosunek do mecenasa. Anna tłumaczy 
koleżance, że ona i Kotowski, to tylko przyjaźń a on sam wydaje jej 
się nudziarzem. Na jej nieszczęście słyszy to Kotowski. Majka 
opowiada Róży o rozmowie z księdzem. Zaraz po ogłoszeniu 
wyników na CE ma zamiar wrócić tam z Michałem i poszukać 
więcej szczegółów które pozwolą jej odnaleźć ojca…

iTVN USA, wtorek, 07.12.2010, 20:30
iTVN USA, środa, 08.12.2010, 11:35
iTVN USA, niedziela, 12.12.2010, 15:25

Majka
(165/190)

Wiktor spotyka się z Aleksandrą i zapewnia ją, że odpowiednio 
ukrył ślady transakcji, której celem jest zrujnowanie Michała. W tym 
czasie cała firma żyje nadzieją na zwycięstwo w konkursie na 
najlepszy projekt Centrum Ekologii. Po południu cały zespół zbiera 
się w holu i czeka na wyniki konkursu - nie ma tylko Michała i 
Majki, którzy są na spotkaniu z profesorem Rotarskim. Wszyscy się 
niecierpliwią ale nie wyobrażają sobie tej chwili bez ich obecności. 



rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Kiedy Majka i Michał zjawiają się w firmie, Kasia dzwoni do biura 
konkursowego i pyta o wyniki. Ku ogromnej radości wszystkich 
okazuje się, że Panorama Projekt zwyciężyła. Tylko Adam nie 
potrafi cieszyć się jak inni - chwilę wcześniej odkrywa na firmowym 
koncie bardzo podejrzaną transakcję…

iTVN USA, środa, 08.12.2010, 20:30
iTVN USA, czwartek, 09.12.2010, 11:35
iTVN USA, niedziela, 12.12.2010, 15:50

Majka
(166/190)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Zdenerwowany Adam pyta Michała, dlaczego przelał tak dużą 
kwotę na konto "jakiegoś" Wiśniewskiego. Michał nie ma pojęcia 
kim jest ten człowiek i zapewnia Adama, że to nie on dokonał 
przelewu. Tymczasem Majka mówi Lilce, że zdecydowała się 
przywrócić Michałowi prawa do opieki nad Basią. Lilka uważa, ze 
to świetny pomysł, chociaż obie zdają sobie sprawę, że będzie to 
długi i żmudny proces. W tym czasie Adam namawia Michała, by 
jak najszybciej zgłosili się na policję. Michał prosi go o zwłokę a 
Adam, mimo, że uważa to za duży błąd, godzi się z decyzją 
przyjaciela. Kiedy Majka mówi Michałowi, że złożyła papiery do 
sądu rodzinnego w sprawie uznania go za ojca Basi, zauważa brak 
entuzjazmu na twarzy ukochanego. Michał nie wie jak powiedzieć 
jej o fatalnym przelewie.

iTVN USA, czwartek, 09.12.2010, 20:30
iTVN USA, piątek, 10.12.2010, 11:35
iTVN USA, niedziela, 12.12.2010, 16:15

Majka
(167/190)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Michał przegląda historię zleceń Panorama Projekt, z której wynika, 
że nigdy nie współpracowali z żadnym Wiśniewskim. Tymczasem 
Majka ogłasza rodzinie, że ma zamiar przywrócić Michałowi prawo 
do opieki nad Basią. Anna i Róża całkowicie popierają jej decyzję. 
Wiktor obawia się, że Michał i Adam, odkrywszy podejrzaną 
transakcję, skierują swoje podejrzenia własnie na niego. Aleksandra 
uspokaja go mówiąc, że jeśli sam nie zwróci uwagi na siebie, 
prawda nie wyjdzie na jaw. Tego samego dnia Kasia odbiera list z 
oficjalnymi wynikami konkursu. Gdy pokazuje go Michałowi, ten 
zamiast cieszyć się, blednie - już wie kim jest tajemniczy 
Wiśniewski - to jeden z członków jury konkursu. Zdenerwowany 
Michał kolejny raz przegląda historię transakcji na firmowym koncie 
i natrafia na coś, co przykuwa jego uwagę…

iTVN USA, poniedziałek, 13.12.2010, 20:30
iTVN USA, wtorek, 14.12.2010, 11:35
iTVN USA, niedziela, 19.12.2010, 15:10

Majka
(168/190)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Michał całą noc sprawdza historię konta firmowego. Wkrótce 
odkrywa, że ktoś za pomocą jego tokena, dokonał kilkunastu 
przelewów na firmy "krzaki". Michał opowiada o wszystkim Majce i 
postanawia zgłosić się na policję. Jego plany krzyżuje telefon od 
matki, która mówi mu, że w firmie ojca dzieje się coś złego. 
Tymczasem Aleksandra denerwuje się, dlaczego do tej pory nie 
aresztowano Michała. Uspokaja ją dopiero wiadomość od notariusza 
- wkrótce, tak jak planowała, zostanie ujawniona umowa darowizny. 
Anna postanawia posłuchać rady córki i umawia się na spotkanie z 
Kotowskim. W czasie rozmowy mama Majki dowiaduje się, że 
Olkowicze uniknęli eksmisji, tylko i wyłącznie dzięki Michałowi. 
Tymczasem Władysław odczytuje umowę darowizny Kazimierza 
Duszyńskiego, z której jasno wynika, że w przypadku gdyby Michał 
nie uznał dziecka poczętego w wyniku inseminacji, firmą 
Kazimierza Duszyńskiego zarządzać będzie Aleksandra. Michał 
chce jak najszybciej poinformować o tym Majkę ale ubiega go 
Aleksandra i policja, która przychodzi po niego z nakazem 
aresztowania…. 



iTVN USA, wtorek, 14.12.2010, 20:30
iTVN USA, środa, 15.12.2010, 11:35
iTVN USA, niedziela, 19.12.2010, 15:35

Majka
(169/190)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Majka z Lilką zastanawiają się, kto przyczynił się do aresztowania 
Michała. Lilka sugeruje, że w Panorama Projekt musi być "kret", 
który działa dla konkurencji. Mecenas Kotowski po wizycie na 
komisariacie nie ma dobrych wieści. Michałowi nie postawiono 
jeszcze żadnych zarzutów a to oznacza, że nie ma jeszcze prawa do 
widzeń. Majka mimo wszystko idzie do komisarza Kozłowskiego i 
prosi o spotkanie z Michałem. Chcąc ratować ukochanego stara się 
przekonać Kozłowskiego, że Michał nie byłby zdolny do działań 
niezgodnych z prawem. Na dowód opowiada Kozłowskiemu, jak 
Michał uratował jej rodzinę przed eksmisją, nie wahając się 
poświecić swoich oszczędności. Zrobił to mimo tego, że jego gest 
zachwiał sytuacją finansową firmy. Słowa Majki naprowadzają 
Kozłowskiego na trop przelewów, których Wiktor dokonywał za 
namową Stefana. Niestety opowieść Majki jeszcze bardziej pogrąża 
Michała. 

iTVN USA, środa, 15.12.2010, 20:30
iTVN USA, czwartek, 16.12.2010, 11:35
iTVN USA, niedziela, 19.12.2010, 16:00

Majka
(170/190)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Kozłowski stawia Michałowi kolejne zarzuty - tym razem związane 
z przelewami dokonywanymi na firmy krzaki. Michał jest w szoku. 
Pyta Kozłowskiego skąd wziął takie absurdalne oskarżenia. Kiedy 
Kozłowski mówi mu, że pochodzą one od Majki, Michał jest 
załamany. Majka i Lucyna idą razem do aresztu. Niestety Majka nie 
może zobaczyć się z Michałem. Zdaniem prowadzących śledztwo 
jest zbyt mocno powiązana ze sprawą. Michał z żalem opowiada 
Lucynie o tym, co zrobiła Majka. Po wyjściu z aresztu, Lucyna nie 
szczędzi Majce przykrych słów. Chwilę później telefonicznie 
ostrzega przed Majką Adama, sugerując mu trzymanie się od Majki 
z daleka. Adamowi trudno uwierzyć w jej słowa. Nie wie jak ma się 
zachować, kiedy w firmie pojawia się Majka…

iTVN USA, czwartek, 16.12.2010, 20:30
iTVN USA, piątek, 17.12.2010, 11:35
iTVN USA, niedziela, 19.12.2010, 16:25

Majka
(171/190)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Adam zapewnia Majkę, że jej ufa i nie ma zamiaru uwierzyć w 
teorię o jej udziale w aresztowaniu Michała. Prosi Majkę o 
cierpliwość i pozostawienie spraw w rękach policji. Oboje dochodzą 
do wniosku, że za ostatnimi wydarzeniami prawdopodobnie stał 
Stefan i Aleksandra. Majka namawia Adama, by pokonali wroga 
wysyłając do Automobilklubu "konia Trojańskiego", którym ma być 
Lilka. Tymczasem Anna nadal przeżywa gafę jaką zrobiła mówiąc o 
Kotowskim Danusi. Pociesza ją tylko myśl, że Kotowski przekazał 
jej przez Majkę pozdrowienia, a wiec jest szansa na poprawienie ich 
relacji. Lilka spotyka się z Grażyną pod pretekstem organizacji 
wieczoru panieńskiego. Będąc w Automobilklubie odkrywa, że 
Aleksandra, Stefan i Wiktor spotykają się razem i ewidentnie coś 
knują. Dla Majki to dowód na to, że kretem w Panorama Projekt był 
Wiktor. Majka dzieli się swoimi przypuszczeniami ze swoją rodziną. 
Rozmowie przysłuchuje się Junior, który na komputerze ogląda 
właśnie zdjęcia z pożaru w Panorama Projekt… 

iTVN USA, poniedziałek, 20.12.2010, 20:30
iTVN USA, wtorek, 21.12.2010, 11:35

Majka
(172/190)

Majka wypytuje Lilkę o szczegóły z jej wyprawy do 
Automobilklubu. Dziwi ją, że Aleksandra zwracała się do Wiktora 
tytułem "wiceprezes". Majka postanawia niezwłocznie 
poinformować o tym Kozłowskiego. Mówi mu o swoich 
podejrzeniach i o wszystkim, co zobaczyła jej przyjaciółka. Również 



rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Junior postanawia działać na własną rękę. Wysyła mailem do 
Wiktora zdjęcie z pożaru, w temacie wiadomości wpisując literę 
"D". Tymczasem Michał jest w coraz gorszym stanie psychicznym. 
Próby Kozłowskiego skłonienia go do przyznania się do winy 
odnoszą najwyraźniej skutek. Załamany Michał zaczyna rozważać, 
czy dzięki temu będzie miał szanse na warunkowe zwolnienie. Jeśli 
uda mu się wyjść za kaucją, być może zdoła rozwieść się z 
Aleksandrą i odzyskać prawa do Basi, a tym samym uratować firmę 
ojca. Majka nie wie co robić. Jej próby zdobycia dowodów na 
niewinność Michała najwyraźniej nie powiodły się. Na dodatek, 
Michał i Lucyna są przekonani, że to właśnie przez nią Michał siedzi 
w więzieniu…. 

iTVN USA, wtorek, 21.12.2010, 20:30
iTVN USA, środa, 22.12.2010, 11:35

Majka
(173/190)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Piotr mówi matce i siostrze o swojej nowej książce i stypendium w 
Maroku. Anna i Róża są pod wrażeniem, ale nie rozumieją w czym 
tkwi problem. Piotr tłumaczy im, że jego zdaniem Eliza nie będzie 
chciała wyjechać za granicę, bo za bardzo kocha swoja pracę. 
Tymczasem Majka wraca do domu po kolejnej nieudanej wizycie u 
Kozłowskiego. Róża i profesor Rotarski radzą jej, żeby wyciągnęła 
rękę do Lucyny i pogodziła się z nią. Powinna to zrobić chociażby 
ze względu na Basię. Tymczasem Kozłowski, wbrew temu co myśli 
Majka, wcale nie siedzi bezczynnie. Zainteresowany tym, co 
powiedziała mu Majka, wzywa do siebie Stefana i Aleksandrę na 
przesłuchanie. W tym czasie Majka postanawia skorzystać z rady 
babci i profesora Rotarskiego. Pierwsza rozmowa z Lucyną nie 
odnosi jednak żadnego skutku. Majka, przeświadczona że zrobiła 
wszystko co w jej mocy, jest załamana. Wieczorem w jej domu 
pojawia się jednak nieoczekiwany gość…. 

iTVN USA, środa, 22.12.2010, 20:30
iTVN USA, czwartek, 23.12.2010, 11:35

Majka
(174/190)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Basia okazuje się idealnym rozjemcą pomiędzy Majką i Lucyną. 
Majka ma wreszcie okazję wytłumaczyć matce Michała, że za 
aresztowaniem Michała stoi najprawdopodobniej Aleksandra i 
Wiktor. Lucynie trudno w to uwierzyć, w związku z tym Majka 
postanawia zdobyć dowody potwierdzające jej tezę. Pomaga jej w 
tym Konrad, z którym razem obserwują Automobilklub Aleksandry. 
Wkrótce są świadkami jak Wiktor wraz z żoną Michała jadą do 
klubu hazardowego Stefana. Konrad postanawia wejść do środka …

iTVN USA, sobota, 18.12.2010, 14:20
iTVN USA, sobota, 18.12.2010, 22:40
iTVN USA, niedziela, 19.12.2010, 05:15
iTVN USA, poniedziałek, 20.12.2010, 00:20
iTVN USA, środa, 22.12.2010, 13:30

Miasto gniewu i nadziei- Nowa Huta cz.1
(1/2)

rok produkcji: 2006

dla małoletnich od lat 12

Nowa Huta, czyli „American dream” po polsku. Historia budowy 
wzorcowego miasta i największej huty stali w latach 1945-1965, dla 
których charakterystyczna była powszechna bieda, partyjne kariery i 
komunistyczna propaganda. 

iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 15:15

"Między kuchnią a salonem" to talk show w rodzaju popołudniowej 



Między kuchnią a salonem

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

mutacji porannych magazynów informacyjno - poradnikowych, 
rozpoczynający drugą część dnia. Program kierowany jest zarówno 
do widzów wracających do domu po dniu spędzonym na pracy 
zawodowej, jak i do tych skupionych na domowych aktywnościach: 
prowadzenie gospodarstwa domowego, wychowanie dzieci. Trzon 
programu stanowią spotkania i rozmowy z zaproszonymi gośćmi 
odbywające się w nowoczesnym wnętrzu, będącym połączeniem 
kuchni i salonu. Z racji pory emisji, podczas programu, trwa 
wspólne gotowanie posiłku. Jest ono narzędziem do przełamania 
bariery i jednocześnie pretekstem do nieformalnej rozmowy. Ale 
idea tego programu koncentruje się na czymś więcej niż tylko 
umiejętnościach kulinarnych! Oferuje przede wszystkim szeroki 
wachlarz tematów od lifestylowych, przez showbiznes, po 
poradnictwo. "Stawiamy na sprawy aktualne, dotykające 
bezpośrednio życia codziennego nowoczesnych kobiet. Kuchnia - to 
jedzenie, diety, gotowanie, poradniki. Salon - to życie gwiazd, 
tajemnice showbiznesu, moda, styl i wizerunek. Jednak 
najważniejsze jest to co znajduje się 'między kuchnią a salonem', 
czyli sprawy zawodowe kobiet, kariera, równe prawa. Oczywiście 
tam też znajduje się sypialnia: nasi goście będą więc rozmawiać o 
związkach, małżeństwie, seksie. To duże show: na żywo, z udziałem 
kobiecej publiczności. Ten program ma ożywić drugą część dnia, 
zwłaszcza teraz, gdy nadchodzi jesień - za oknem będzie szarzeć, a u 
nas włączą się radosne kolory". - mówi Remik Maścianica, 
pomysłodawca i producent nowego talk show na polskim rynku. W 
roli prowadzących widzowie będą mogli zobaczyć Dorotę Deląg 
oraz Olgę Kwiecińską. "Wierzę, że będą towarzyszkami udanego 
popołudnia" - dodaje Maścianica. *** Program "Między kuchnią a 
salonem" jest realizowany na żywo, w studiu z publicznością. 

iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 20:55
iTVN USA, niedziela, 05.12.2010, 02:40

Na końcu świata 

film przygodowy
Dania, rok produkcji: 2005

Reżyseria: Thomas Villum Jensen
Scenariusz: Anders Thomas Jensen
Obsada: Nikolaj Lie Kaas, Nikolaj Coster 
Waldau, Steven Berkoff, Birgitte Hjort 
Sřrensen

dla małoletnich od lat 16
BRAK

Psycholog kryminalny Adrian zostaje wysłany do Indonezji, aby 
zbadać stan psychiczny Severina Gertsena, człowieka, który 
twierdzi, że dożył 129 lat dzięki mięsożernej roślinie dającej 
długowieczność. Severin zostaje skazany na karę śmierci za 
zamordowanie członka ekipy filmowej, robiącej o nim reportaż. Jak 
twierdził, operator chciał ukraść jego roślinę. W momencie kiedy, 
dzięki absurdalnemu zbiegowi okoliczności, Adrian trafia jako 
więzień do tego samego zakładu karnego, mężczyźni zaczynają 
planować ucieczkę. Udaje im się uciec dzięki pomocy sekretarki 
Adriana. Brawurowa ucieczka ma na celu odnalezienie tajemniczej 
rośliny i nie dopuszczenie, aby ta trafiła ona w ręce indonezyjskiego 
wojska lub chciwych i niebezpiecznych gangsterów.

iTVN USA, środa, 08.12.2010, 21:30
iTVN USA, czwartek, 09.12.2010, 14:30

Na osi
(Na osi) (49/52)

rok produkcji: 2010

Tylko w naszym programie dowiecie się wszystkiego, co ważne w 
branży transportowej - zaprezentujemy rynkowe nowości, 
przetestujemy najnowsze auta dostawcze i ciężarowe, a nasi 
reporterzy poruszą wszelkie tematy związane z zagadnieniami 
istotnymi dla kierowców, właścicieli firm transportowych, 
dostawców i logistyków, z uwzględnieniem kwestii technicznych, 
prawnych i, rzecz jasna, finansowych. Ponadto w każdym odcinku 
na pytania widzów odpowiadają policjant oraz inspektor transportu 



drogowego.

iTVN USA, sobota, 04.12.2010, 05:15

Na tropach tajemnic seria II Legenda 
Jeremiego Wiśniowieckiego

dokument
rok produkcji: 2008

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Za życia uwielbiany przez szlachtę, po śmierci krytykowany przez 
potomnych. Jarema - "pogromca kozaków" czy warchoł i okrutnik? 
Nawet syn nie chciał mu urządzić godnego pochówku. 

iTVN USA, poniedziałek, 06.12.2010, 20:00
iTVN USA, poniedziałek, 06.12.2010, 01:30
iTVN USA, wtorek, 07.12.2010, 06:50

Na Wspólnej
(1355)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Andrzej z Basią zastanawiają się, jakim cudem Daniel został 
oskarżony o przemyt narkotyków! Ola uświadamia Brzozowskim, że 
Daniel od kilku tygodni jeździł po towar do Czech, by odkupić 
skradzione sprzęty z domu Dudków. Andrzej z Basią przeżywają, że 
Daniel znowu ich okłamał. Przez to nic nie wiedzieli o problemach 
syna! Martwią się, kiedy Daniel zostanie zwolniony z aresztu… 
Mimo nieprzespanej nocy, Antosia czuje się już lepiej i idzie do 
przedszkola. W ciągu dnia Weronika odbiera telefon od 
przedszkolanki - Antosia zemdlała! Lekarz stwierdza zatrucie, ale 
dla bezpieczeństwa zleca też szczegółowe badania… Maria Monika 
omawiają z matką Cieślika przygotowania do ślubu. Cieślikowa jest 
zachwycona perspektywą narodzin wnuka! Jednak Monika podczas 
spotkania jest kompletnie nieobecna myślami… Czy przyzna się w 
końcu, że wcale nie jest w ciąży? 

iTVN USA, wtorek, 07.12.2010, 20:00
iTVN USA, wtorek, 07.12.2010, 01:30
iTVN USA, środa, 08.12.2010, 06:50

Na Wspólnej
(1356)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Weronika i Adam jadą z Antosią do szpitala. Wyniki badań 
wykazują, że Antosia cierpi na niewydolność nerek! Póki co, nic 
więcej lekarze nie potrafią powiedzieć. Antosia musi zostać w 
szpitalu na kolejne badania… Daniel wyszedł już z aresztu. Ale 
emocje jeszcze nie opadły! Andrzej przypomina synowi, że nadal 
ciąży na nim podejrzenie współudziału w przestępstwie! W szkole 
Przemek zaczepia Daniela - dostał wezwanie na przesłuchanie. 
Podczas rozmowy Daniel orientuje się, że jego kumpel od początku 
wiedział, że przewożą dla Gąsiora narkotyki! I nic mu nie 
powiedział… Roman z Honoratą są zaproszeni na uroczysty obiad 
do Zuzy i Kamila z okazji ich ślubu. Podczas przygotowań do 
wyjścia Honorata orientuje się, że nie mieści się już w swoich 
starych sukienkach! Na dodatek Roman "pociesza" ukochaną, że on i 
tak kocha jej krągłości! Honorata jest załamana, że przytyła… 

iTVN USA, środa, 08.12.2010, 20:00
iTVN USA, środa, 08.12.2010, 01:25
iTVN USA, czwartek, 09.12.2010, 06:50

Na Wspólnej
(1357)

rok produkcji: 2010

Są wyniki badań USG Antosi. Lekarz prosi Adama i Weronikę na 
rozmowę. Okazało się, że Antosia urodziła się bez jednej nerki! 
Roztoccy są w szoku! Lekarz przyznaje, że jedynym sposobem na 
ratowanie życia Antosi jest przeszczep… Honorata zaczyna mieć 
obsesję na punkcie swojej figury! Wyrzuca z mieszkania wszystkie 
słodycze i zarządza ostrą dietę! Mikołaj jest przerażony 
poczynaniami matki - ratuje, co może ze smakołyków. Roman też 
nie jest do końca zadowolony, że będzie teraz jadł same warzywa… 



dla małoletnich od lat 12
BRAK

Daniel zostaje wezwany na komendę. W drzwiach mija się z 
Przemkiem, który właśnie złożył zeznania. Policjantka uspokaja 
Daniela - kolega oczyścił go z podejrzeń! Uradowany Daniel dzwoni 
do Przemka, żeby mu podziękować. Ten nie odbiera telefonu… 

iTVN USA, czwartek, 09.12.2010, 20:00
iTVN USA, czwartek, 09.12.2010, 01:30
iTVN USA, piątek, 10.12.2010, 06:50

Na Wspólnej
(1358)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Przemek został pobity! Daniel boi się, że będzie następnym, którego 
dopadną ludzie Gąsiora! Andrzej z Basią martwią się o syna i nie 
chcą puszczać go nigdzie samego. Daniel zaczyna żałować, że 
powiadomił o wszystkim policję - czuje się winny pobicia kumpla… 
Janusz martwi się, że przez niego Marta straciła temat na reportaż. 
Przyjeżdża do Konarskiej na plan zdjęciowy i w ramach przeprosin 
zaskakuje ją zaproszeniem na kawę! Atmosfera w kawiarni jest miła, 
więc Marta z Januszem zaczynają mówić sobie po imieniu... Janusz 
zaczyna dawać wyraźnie sygnały, że jest oczarowany Martą… 
Żaneta orientuje się, że Marię coś gryzie… Ta nie chce się przyznać 
o co chodzi. Tymczasem Ziębowej trudno jest pogodzić się z myślą, 
że jej córka zmyśliła swoją ciążę! Naciska na Monikę, by jak 
najszybciej przyznała się Damianowi do kłamstwa… Co zrobi 
Monika? 

iTVN USA, poniedziałek, 13.12.2010, 20:00
iTVN USA, poniedziałek, 13.12.2010, 01:30
iTVN USA, wtorek, 14.12.2010, 06:50

Na Wspólnej
(1359)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Monika nadal udaje przed Damianem, że jest w ciąży… Ziębowa 
szybko orientuje się, że córka jeszcze nie powiedziała narzeczonemu 
prawdy! Monika próbuje się jakoś tłumaczyć, ale Maria jest 
stanowcza - musi się przyznać! Czy Monika zdobędzie się w końcu 
na odwagę? Janusz Gajewski ma dla Marty niespodziankę - zabiera 
ją do aeroklubu! Tam poznaje Konarską z mistrzynią lotów na 
szybowcach. Marta jest zachwycona, bo to świetny temat na odcinek 
"Mamy w wielkim mieście"! Żegnając się Janusz koniecznie chce 
wiedzieć, kiedy znowu zobaczy się z Martą… U Zimińskich zjawia 
się Piotr, nowy przyjaciel Gosi. Byli umówieni na spotkanie ze 
starszą córką Zimińskich. Jednak Gosia spóźnia się. Kiedy w końcu 
się pojawia, poirytowany Piotr robi Gosi wymówki przy jej 
rodzicach! Danka obserwuje to z niepokojem, ale Marek jest 
zachwycony, że córka znalazła sobie porządnego i punktualnego 
faceta… 

iTVN USA, wtorek, 14.12.2010, 20:00
iTVN USA, wtorek, 14.12.2010, 01:30
iTVN USA, środa, 15.12.2010, 06:50

Na Wspólnej
(1360)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Monika przyznała się Damianowi, że nie nosi jego dziecka… 
Zszokowany Cieślik nie pojawia się Na Wspólnej. Ziębowie są 
załamani zachowaniem córki - zawsze wydawała się ich 
najspokojniejszym dzieckiem! Żaneta staje po stronie Moniki i ma 
nadzieję, że wszystko się jeszcze ułoży. Monika też wierzy, że nie 
wszystko stracone! Postanawia przekonać Damiana, że okłamywała 
go z miłości… Antosia bardzo źle znosi dializy. Weronika z 
Adamem nie wiedzą, jak mają ją podtrzymać na duchu! Pozostaje im 
tylko nadzieja, że Weronika będzie mogła być dawcą nerki dla córki. 
Podczas wizyty w szpitalu lekarz prosi Roztockich na rozmowę - ma 
już wyniki badań na zgodność tkankową Weroniki i Antosi… Daniel 
stresuje się powrotem Dudków z USA. Andrzej proponuje synowi 
pomoc w rozmowie z nimi… Daniel przyznaje się ciotce, że podczas 
ich nieobecności doszło do kradzieży. Na szczęście Dudkowie 
przyjmują to spokojnie. Jest jednak coś, co niepokoi Daniela - ma 
wrażenie, że jest śledzony… Czy grozi mu niebezpieczeństwo? 



iTVN USA, środa, 15.12.2010, 20:00
iTVN USA, środa, 15.12.2010, 01:25
iTVN USA, czwartek, 16.12.2010, 06:50

Na Wspólnej
(1361)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Wygląda na to, że Antosia jest już skazana na ciągłe dializy… 
Między nią w Weroniką nie ma zgodności tkankowej i nie można 
dokonać przeszczepu nerki. Adam nie może się z tym pogodzić. 
Proponuje Weronice bardzo kontrowersyjne rozwiązanie. Trzeba 
znaleźć czyli Sebastiana Petrusa - biologicznego ojca Antosi! 
Honorata katuje się dietą! Spotyka koleżankę, którą kiedyś 
nazywano "Grubą Kaśką". Kobieta w niczym nie przypomina siebie 
sprzed lat - wygląda świetnie! Radzi Honoracie, by zamiast diety 
dokonała w swoim życiu pewnych zmian. Ma jej w tym pomóc 
telefon do tajemniczego Gabriela… Andrzej boi się o życie swojego 
Daniela! Zamierza poprosić policję, by przydzieliła Danielowi 
ochronę. Daniel przyznaje na komisariacie, że chyba ktoś go śledzi. 
W dodatku jego kolega, Przemek, leży pobity w szpitalu… Policja 
jednak odmawia ochrony. Andrzej jest wściekły! 

iTVN USA, czwartek, 16.12.2010, 20:00
iTVN USA, czwartek, 16.12.2010, 01:30
iTVN USA, piątek, 17.12.2010, 06:50

Na Wspólnej
(1362)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Ktoś cały czas śledzi Daniela. Andrzej prosi syna, żeby był ostrożny 
i nie chodził nigdzie sam. Daniel nie chce się jednak ukrywać. 
Postanawia sam wrócić ze szkoły na Wspólną. Tuż przed kamienicą 
dopadają go ludzie Gąsiora… Dudkowie są zaskoczeni tempem, z 
jakim rusza promocja ich wspólnej książki! Telefony od 
dziennikarzy nie dają im spokoju! Ale jeden z nich nie jest od 
dziennikarza… Do Jerzego dzwoni sekretarz niejakiego pana 
Burzyńskiego i tonem nie znoszącym sprzeciwu oznajmia mu, że 
jest jutro umówiony na spotkanie z jego szefem! Dudek lekceważy 
tę sprawę - a nie powinien… Honorata, w tajemnicy przed 
Romanem, szykuje się na spotkanie z poleconym przez koleżankę 
mężczyzną - Gabrielem. Roman jest zaniepokojony zachowaniem 
ukochanej i zaczyna być zazdrosny... Tknięty złym przeczuciem 
podjeżdża po południu do warzywniaka Honoraty i odkrywa, że nie 
ma jej w pracy! Tymczasem Honorata spotyka się z Gabrielem. 
Mężczyzna jest dużo młodszy i uważnie taksuje wzrokiem speszoną 
Leśniewską… 

iTVN USA, poniedziałek, 20.12.2010, 20:00
iTVN USA, poniedziałek, 20.12.2010, 01:30
iTVN USA, wtorek, 21.12.2010, 06:50

Na Wspólnej
(1363)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Roztoccy powoli tracą nadzieję, że uda im się znaleźć Petrusa… 
Maria radzi Weronice, by poprosiła o pomoc narzeczonego Renaty, 
który zajmował się w policji poszukiwaniem zaginionych. 
Powiadomiony Sławek przychodzi do Roztockich. Weronika 
wyjawia mu, że Sebastian był świadkiem koronnym w procesie 
mafii. Dziedzic przyznaje, że to utrudni poszukiwania… Jerzy 
przyjmuje niespodziewanego gościa - Mieczysława Burzyńskiego! 
Burzyński jest zdziwiony zdziwieniem Jerzego. Przecież wczoraj 
jego asystent dzwonił do Dudka i powiadomił go o spotkaniu! 
Pewny siebie mężczyzna twierdzi, że jest biznesmenem i ma dla 
Dudka propozycję nie do odrzucenia… Gosia postanawia wynająć 
mieszkanie i wyprowadzić się od rodziców. Piotr jest zdziwiony jej 
pomysłem. Przyznaje, że wolałby pomyśleć o ich wspólnym 
mieszkaniu i… oświadcza się! Gosia jest w szoku… 

iTVN USA, wtorek, 21.12.2010, 20:00
iTVN USA, wtorek, 21.12.2010, 01:30
iTVN USA, środa, 22.12.2010, 06:50 Rano Marta namawia Filipa na jakieś fajne wyjście gdzieś po pracy, 

ale ten twierdzi, że dla niego najlepszy relaks to siedzenie w domu! 
Marta jest zawiedziona… Niespodziewanie pod TVN Warszawa na 



Na Wspólnej
(1364)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Konarską czeka Janusz! Pod pretekstem tego, że jego syn bardzo 
chce ją poznać, zaprasza Martę do siebie. Kiedy zostają sami w 
mieszkaniu, Janusz zaczyna całować Martę! Piotr porywa Gosię na 
niezapowiedzianą wycieczkę. Okazuje się, że chce pokazać jej 
mieszkanie, które dla niej znalazł. Jest idealne, i do tego za 
okazyjnie niską cenę! Gosia jest wzruszona, że Piotr tak o nią dba! 
Jednak Dance nadopiekuńczość Piotra wydaje się nieco 
podejrzana… Kamil idzie na spotkanie DDA. Pod ośrodkiem 
spotyka Magdę. Niestety, czuje od niej alkohol! młody Hoffer 
zabrania jej iść na meeting. Wieczorem Kamil kłóci się z Zuzą o to, 
czy powinni powiedzieć o wszystkim Igorowi… W końcu Magda 
jest matką jego dziecka! 

iTVN USA, środa, 22.12.2010, 20:00
iTVN USA, środa, 22.12.2010, 01:30
iTVN USA, czwartek, 23.12.2010, 06:50

Na Wspólnej
(1365)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Janusz od rana bezskutecznie wydzwania do Marty. W końcu łapie 
ją pod pracą - chce porozmawiać o tym, co zaszło poprzedniego 
dnia... Marta tłumaczy Januszowi, że nie mogą się już spotykać! Gdy 
ten nie rozumie dlaczego, Konarska przyznaje się w końcu, że ma 
męża i dziecko! Tego Gajewski się nie spodziewał… Igor 
postanawia porozmawiać z Magdą. Czeka na nią w ośrodku, gdzie 
odbywają się spotkania DDA. Magda ostro zbywa Igora. Idzie 
prosto do Kamila i robi mu awanturę, że na nią naskarżył Igorowi! 
W końcu jednak łamie się i przyznaje, że napiła się, bo rzucił ją 
chłopak i znowu została sama… Kolejne dializy bardzo męczą 
Antosię... Roztoccy zastanawiają się co zrobić, jeśli nie uda im się 
odnaleźć Sebastiana…? Na szczęście Sławek ma dla nich poufną 
informację: Petrus żyje i jest zdrowy! Jednak jego miejsce pobytu 
jest ściśle tajne. Ale Dziedzic może przekazać mu krótką wiadomość 
na kartce. Weronika zaczyna pisać… 

iTVN USA, czwartek, 23.12.2010, 20:00
iTVN USA, czwartek, 23.12.2010, 01:35
iTVN USA, piątek, 24.12.2010, 06:50

Na Wspólnej
(1366)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Antosia traci przytomność! Weronika nie może się dodzwonić do 
Adama, więc prosi o pomoc Michała - razem zawożą Antosię do 
szpitala… Okazuje się, że przyczyną zasłabnięcia była zwykła 
infekcja! To świadczy o tym, że z Antosią jest coraz gorzej… Czy 
Adam znajdzie dawcę nerki dla córki, zanim będzie za późno? Gosia 
Zimińska wyprowadza się od rodziców do nowo wynajętego 
mieszkania. Atmosfera jest nerwowa, bo Marek musi zdążyć z 
przewiezieniem rzeczy córki jeszcze przed pracą. Nieoczekiwanie 
zjawia się Piotr i proponuje pomoc. Ma przecież samochód i 
nieregulowany czas pracy. Kolejny raz Piotr wydaje się być 
niezastąpiony! Czyżby był ideałem? Zuza przekonuje Kamila, że 
powinien powiedzieć Igorowi o tym, że Magda wróciła do picia! 
Kamil w końcu ulega, ale najpierw chce porozmawiać z Magdą 
sam… Spotyka ją w ośrodku DDA i zaprasza do siebie. Magda ze 
łzami w oczach przyznaje, że nie radzi sobie z samotnym 
macierzyństwem… 

iTVN USA, piątek, 24.12.2010, 11:00

Nareszcie Boże Narodzenie

film rodzinny
Włochy, rok produkcji: 2007

Dwa dni przed Bożym Narodzeniem. W rodzinnym domu Mantelli 
Gigi i Alice, z dwojgiem swoich dzieci Riccardino i Nikki oraz 
babcią Wandą, przygotowują tradycyjną domową Wigilię. 
Udekorowane drzewko, prezenty, wystawny obiad wigilijny, indyk, 
świąteczny tort. Wszystko wygląda perfekcyjnie, do tego stopnia, że 
Alice zaczyna zastanawiać się, czy to aby nie fikcja ? Czy za 
pięknymi dekoracjami i świątecznym nastrojem nie kryje się 
narastający kryzys małżeński ? Spotkanie z pewną kobietą tylko 



Reżyseria: Simona Izzo
Obsada: Gerry Scotti, Maria Amelia Monti, 
Enrico Brignano, Loredana Cannata, Nicola 
Pistoia

dla małoletnich od lat 7
BRAK

podsyca podejrzenia Alice. Cinzia, nieznajoma poznana w taksówce 
zwierza się jej, że przez wiele lat miała romans z żonatym 
mężczyzną. Tłumaczy, że według niej małżeństwo zabija tą iskrę 
między obojgiem ludzi, która jest w związku najważniejsza. W życie 
ludzi wkrada się codzienność i znudzenie. Alice już wie, co musi 
zrobić. Proponuję Gigiemu, aby zbliżające się Święta spędzić tylko 
we dwoje, gdzieś bardzo daleko. Tłumaczy, że jest to sposób na 
uratowanie ich małżeństwa, przed kryzysem, który właśnie 
przechodzą. Gigi wydaje się nie rozumieć żony - według niego nie 
ma żadnego kryzysu. Za namową Alice, kupują oni w ostatniej 
chwili bilety lotnicze i udają się na lotnisko. Jednak przed odlotem 
oboje mają nieodparte uczucie, że nie powinni lecieć. Muszą wrócić 
do punktu wyjścia. 

iTVN USA, sobota, 25.12.2010, 11:00

Nareszcie razem

film rodzinny
Włochy, rok produkcji: 2008

Reżyseria: Gianfrancesco Lazotti
Obsada: Gerry Scotti, Maria Amelia Monti, 
Chiara Mastalli, Eros Galbiati, Nicola Pistoia

dla małoletnich od lat 7
BRAK

W tym roku pod świątecznym drzewkiem rodziny Martelli będzie 
tylko kilka prezentów. Powodem jest rodzinny budżet, który musi 
wystarczyć żyjącej w piątkę pod jednym dachem rodzinie. 
Przypadkowe spotkanie z parą młodych rodziców ledwie wiążących 
koniec z końcem za 1200 Euro otwiera oczy Alice i Gigiemu. 
Zaczynają zastanawiać się nad konsumpcyjnym stylem życia swojej 
rodziny. Postanawiają pomóc młodemu małżeństwu finansowo i 
spróbować żyć podobnie jak oni. Mimo, że zbliża się sezon 
świąteczny, Alice i Gigi proszą wszystkich członków swojej 
rodziny, aby zaoszczędzili jak najwięcej pieniędzy i nie wydawali 
ich na chwilowe zachcianki. Jednak pewne nieprzewidywalne 
wydarzenia postawią rodzinę Marcelich przez prawdziwymi 
finansowymi tarapatami. 

iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 20:00
iTVN USA, sobota, 04.12.2010, 07:10
iTVN USA, sobota, 04.12.2010, 15:05

Niania
 (75)

serial komediowy
Polska, rok produkcji: 2007

dla małoletnich od lat 12

„Cyrk podatkowy” Maks bardzo ubolewa nad tym, że Adaś będąc w 
wieku młodzieńczego buntu, nie chce z nim spędzać czasu. Frania 
stara się mediować między nimi – tłumaczy Maksowi, że jest to 
jedynie „trudny okres”, który minie. Tymczasem Frania sama ma 
kłopot: otrzymuje zawiadomienie o wizycie urzędnika z Urzędu 
Skarbowego, który zamierza rozwiać swoje wątpliwości w kwestii 
jej rozliczeń z urzędem. Frania jest wspaniale przygotowana na 
wizytę: ma sexy strój i przygotowała kolację dla dwojga. Jednak 
wizyta okazuje się niezbyt udana: urzędnik nie daje się uwieść, a 
jego wątpliwości nie zostają rozwiane. Wkrótce Frania otrzymuje 
wezwanie do zapłaty podatku. Maks postanawia jej pomóc: idzie 
razem z Franią do urzędu, by naprawić sytuację. Udaje mu się to, 
gdy w urzędzie pojawia się Szymon Majewski, przyjaciel Maksa, 
któremu urzędnik chce się przypodobać. Urzędnik umarza podatek! 
Świadkiem wszystkiego jest Adaś, który widząc ojca w tak 
skutecznej akcji podziwia go i ich stosunki ojciec-syn ulegają 
naprawie. 

W tym odcinku gościnnie wystąpią: Paweł Okraska jako 
URZĘDNIK 1, Michał Zieliński jako URZĘDNIK 2, Rafał 
Cieszyński jako KOMIK, Andrzej Sołtysik jako PROWADZĄCY 
oraz Janusz Leśniewski jako TAKSÓWKARZ.

iTVN USA, piątek, 17.12.2010, 20:00
iTVN USA, sobota, 18.12.2010, 07:10

"Babcia Leokadia". Frania dochodzi do wniosku, że życie w domu 
Skalskich jest nudne i namawia Maksa, żeby spróbował jakoś 



Niania
 (64)

serial komediowy
Polska, rok produkcji: 2007

dla małoletnich od lat 12

przełamać rutynę. Wkrótce potem Zuzia oświadcza, że jest już duża i 
chce chodzić do koleżanek bez niani . Matka informuje Franię, że 
wyrzuciła męża z domu, a Maks zmienia całkowicie styl bycia, żeby 
nie uchodzić w oczach Frani za nudziarza. Frania jest przerażona 
tempem zachodzących wokół niej przemian i robi wszystko, by 
sprawę odkręcić. Oczywiście udaje jej się to i wszystko wraca do 
normy. 

W tym odcinku gościnnie wystąpi Alina Janowska jako babcia 
Leokadia. 

iTVN USA, piątek, 17.12.2010, 20:25
iTVN USA, sobota, 18.12.2010, 07:35

Niania
 (65)

serial komediowy
Polska, rok produkcji: 2007

dla małoletnich od lat 12

"U rodziny na urodziny". W nowej produkcji Maksa zagra Anna 
Przybylska. Okazuje się, że Frania chodziła z nią do liceum i 
rywalizowały ze sobą. Aktorka ma przyjść do nich do domu. Frania 
się przed nią chowa, a potem próbuje udawać, że jest żoną 
Skalskiego. lFrania odwiedza matkę, która zaprosiła ich na swoje 
imieniny. Rozmawiają o życiu i o Przybylskiej. lW domu Frania 
znów natyka się na aktorkę, która nie szczędzi jej złośliwości. 
Małgosia skarży się, że nie da rady przygotować się do matury 
międzynarodowej; Przybylska pociesza ją i mówi, że wielu 
wybitnych ludzi nawet nie skończyło studiów i proponuje jej posadę 
swojej asystentki. Małgosia jest zachwycona Przybylską; Maks 
pokazuje wszystkim plakat z nią w roli głównej, na którym wygląda 
bosko – Frania przeżywa katusze. Małgosia oznajmia, że nie będzie 
się przygotowywać do matury międzynarodowej, bo jedzie z 
Przybylską do Stanów. Maks jest załamany. Zapowiada, że jeśli 
Małgosia go nie posłucha, zrobi Przybylskiej awanturę. Frania idzie 
do dawnej koleżanki na rozmowę, ale nie jest w stanie jej przekonać. 
Małgosia opowiada o znanych osobistościach, które poznaje dzięki 
pracy u gwiazdy. lNa koniec przychodzi Małgosia, która oznajmia, 
że rzuciła pracę u Przybylskiej. Maks jest szczęśliwy. Frania też ma 
dużą satysfakcję. 

W tym odcinku gościnnie wystąpi Anna Przybylska. 
iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 20:30
iTVN USA, sobota, 04.12.2010, 07:35
iTVN USA, sobota, 04.12.2010, 15:30

Niania
(76)

rok produkcji: 2008

dla małoletnich od lat 12

Czyżby od dawna pielęgnowane marzenie Frani o zamążpójściu 
miało się wreszcie spełnić? Wiele na to wskazuje, bo Skalski zbierze 
się na odwagę i poprosi ją o rękę! Niestety, nie Maks, ale jego 
młodszy brat Aleks… Czy oświadczyny przystojnego uwodziciela 
zostaną przyjęte? Takich niespodzianek nie zabraknie w kolejnej 
odsłonie "Niani". Będą namiętne pocałunki, rozstania, powroty i 
gafy w stylu Frani Maj. Widzowie, razem z bohaterami serialu, 
wybiorą się jeszcze raz na romantyczny spacer po Paryżu i 
posłuchają zespołu Kombii. Ekscentryczna niania, która na dobre 
zadomowiła się u Skalskich, powraca! Miłośnicy serialu będą mieli 
okazję podziwiać Franię w wielu nowych wcieleniach, fantazyjnych 
fryzurach i kibicować jej na życiowych zakrętach, tym bardziej, że 
nowa seria zapowiada się niezwykle interesująco. Frania pozna 
znanego sportowca, przeżyje emocjonującą przygodę jako 
zakładniczka podczas napadu na bank, a w złości opuści Maksa 
Skalskiego i postanowi zmienić zawód. 

"Młodszy brat Maksa" (odcinek 75) Do Skalskich przyjeżdża z 
Paryża młodszy brat Maksa, Aleks, przystojny lekkoduch. Maks 
pracuje i nie ma czasu zająć się bratem, więc prosi Franię o 
przysługę. Aleks oświadcza się Frani i chce ją zabrać ze sobą do 
Paryża. Planują spotkanie na dworcu, ale Frania waha się, 



przypominając sobie wzruszające momenty spędzone z Maksem. 
Gościnnie występują: Rafał Królikowski i Henryk Gołębiewski. 

iTVN USA, piątek, 10.12.2010, 20:00
iTVN USA, sobota, 11.12.2010, 07:10

Niania
(77)

rok produkcji: 2008

dla małoletnich od lat 12

"Tatuaż" - odcinek 77 Małgosia chce sobie zrobić tatuaż. Musi 
przekonać Maksa do tego pomysłu i prosi Franię o pomoc. Niania 
zdecydowanie odmawia, ale gdy wychodzi na jaw, że sama też ma 
tatuaż, w końcu się zgadza. Niestety, o sprawie dowiaduje się 
Teresa, która nalega, żeby Frania usunęła tatuaż, ponieważ, jej 
zdaniem, taka ozdoba źle się kojarzy. Grożąc wydziedziczeniem, 
zmusza Franię do pójścia na konsultację do chirurga plastycznego. 
Frania postanawia najpierw wykorzystać tatuaż do własnych celów. 
Planuje rodzinny weekend nad morzem, gdzie będzie miała okazję 
odsłonić tatuaż i pokazać się Skalskiemu w całej krasie. 

Gościnne wystąpią: Sonia Bohosiewicz i Mirosław Zbrojewicz.
iTVN USA, piątek, 10.12.2010, 20:25
iTVN USA, sobota, 11.12.2010, 07:35

Niania
(78)

rok produkcji: 2008

dla małoletnich od lat 12

"Kryzys wieku średniego" - odcinek 67 Maksa dopada w kryzys 
wieku średniego. Zaczyna się odmładzać, zmienia strój, styl bycia i 
kupuje Porsche. Frania próbuje namówić go na terapię, ale ponieważ 
nic z tego nie wychodzi, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i 
pokazuje Maksowi, że ma on wiele powodów do radości. 

Gościnne w odcinku wystąpią: Zbigniew Lew-Starowicz, Magda 
Margulewicz, Monika Ambroziak, Roksana Krzemińska oraz 
Wojciech Fibak.

iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 23:50

Niesamowite historie

serial fabularno-dokumentalny
Polska, rok produkcji: 2008

dla małoletnich od lat 12
BRAK

„Niesamowite historie” to paradokument, który poprzez fabularne 
środki wyrazu prezentuje autentyczne, choć niesamowite, czy wręcz 
zadziwiające historie. Przytrafiły się one zupełnie zwyczajnym 
ludziom żyjącym tuż obok nas. To właśnie te historie zbiera i 
prezentuje Prowadzący (Janusz Weiss). Pełni on rolę narratora, a 
także i komentatora wydarzeń. W głównych rolach występują 
aktorzy, którzy opowiadają swoją wersję wydarzeń. Ich wypowiedzi 
(prezentowane w formie wywiadu) przeplatane są fabularyzowanymi 
scenami odzwierciedlającymi wcześniejsze wydarzenia. Każdy 
odcinek to dwie oddzielne historie. Czasem śmieszne, wesołe; 
czasem skłaniające do refleksji i zadumy; a czasem mrożące krew w 
żyłach. 

iTVN USA, sobota, 25.12.2010, 21:40

Papryka sex i rock'n'roll

film musical
Węgry, rok produkcji: 2009

Reżyseria: Gergely Fonyó
Scenariusz: Gabriella Antall
Muzyka: Róbert Gulya
Obsada: Tamás Szabó Kimmel, Tünde Kiss, 
Iván Fenyö, Titánia Valentin, Tamás Dunai

dla małoletnich od lat 16
BRAK

Rodzice Mikiego wracają na komunistyczne Węgry w połowie lat 
sześćdziesiątych, kiedy wszyscy inni uciekają na Zachód. Dla 
zbuntowanego chłopaka, ubranego w hawajską koszulę i z idealnie 
wystylizowanymi włosami, powrót z Ameryki i życie pod kontrolą 
oznacza dramat. Jego dawni, węgierscy przyjaciele zachwyceni są 
jego pstrokatymi ciuchami, amerykańskim akcentem i kolekcją płyt 
winylowych Buddy'ego Holly. Jego miłość z dzieciństwa traktuje go 
chłodno i z dystansem, a lokalny macho Röné za nic ma jego 
rock'n'rollowe upodobania. Ale to nie wszystko. Kiedy miejscowe 
władze widzą, jaki wpływ na nastolatki, mają jego roztańczone kroki 
i zmysłowa muzyka, zaczynają stanowczo protestować i wymyślają 
sposób jak go poskromić... Miki po raz pierwszy w życiu musi 
przestrzegać cudzych reguł, które łamią jego własne zasady. Nie ma 
wyboru - bierze udział w lokalnym talent show… a reszta to już 
historia rock'n'rolla.



iTVN USA, sobota, 25.12.2010, 08:55

Paragon, gola!

film obyczajowy
Polska, rok produkcji: 1969

Reżyseria: Stanisław Jędryka
Scenariusz: Adam Bahdaj
Muzyka: Waldemar Kazanecki
Obsada: Józef Nalberczak, Roman Wilhelmi, 
Henryk Bąk

dla małoletnich od lat 7
BRAK

Paragon, najlepszy zawodnik i mózg podwórkowej drużyny 
piłkarskiej, przeżywa rozliczne przygody. W czasie ucieczki 
skradzionym kajakiem na Jawę o mało nie tonie, ma kłopoty z 
milicją, zostaje uwięziony przez szajkę kanciarzy, ucieka, spada z 
rusztowania, ale w końcu jego drużyna zdobywa mistrzostwo w 
turnieju drużyn piłkarskich. 

iTVN USA, sobota, 25.12.2010, 23:35

Pitbull

film dramat
Polska, rok produkcji: 2005

Reżyseria: Patryk Vega
Scenariusz: Patryk Vega
Muzyka: Radosław Łukaszewicz
Obsada: Marcin Dorociński, Janusz Gajos, 
Andrzej Grabowski, Małgorzata Foremniak, 
Jolanta Fraszyńska, Danuta Stenka, Ryszard 
Filipski, Waldemar Walisiak

dla małoletnich od lat 16
BRAK

Policjanci z warszawskiego Wydziału Zabójstw nawiązują kontakt z 
Worwzakonnikiem (Ryszard Filipski), który w świecie przestępców 
pełni rolę "sędziego". W warszawskim półświatku działa Said 
(Waldemar Walisiak), odpowiedzialny za liczne porwania i 
morderstwa ormiańskich handlarzy. Said ukrywa się za granicą. Wor 
chce go wyeliminować rękami warszawskich policjantów. Do tego 
celu wybiera oficera Wydziału Zabójstw Despero (Marcin 
Dorociński), któremu wystawia córkę Saida - Dżemmę (Weronika 
Rosati). Jedna noc niespodziewanie przeradza się w romans. 
Zwabiony Said wraca do Warszawy.

iTVN USA, sobota, 04.12.2010, 12:10
iTVN USA, poniedziałek, 06.12.2010, 13:05

Po mojemu, Wojciech Cejrowski

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Wojciech Cejrowski wiele rzeczy robi "po swojemu". Żyje 
nietuzinkowo, jest wyrazisty i bezkompromisowy. Pasja - to słowo, 
które idealnie go charakteryzuje. Cejrowskiego się kocha, albo 
nienawidzi. Akceptuje jego poglądy, albo się im przeciwstawia. On 
sam krytykuje wszystko i wszystkich. Czy tak będzie i tym razem? 
W nowych odcinkach programu duży nacisk położony zostanie na 
kwestie damsko – męskie. Prowadzący przyjrzy się i skomentuje 
zachowania zarówno pań, jak i panów.  Nowością w programie 
będzie tematyka podróżnicza. Wojciech Cejrowski przytoczy 
ciekawe anegdoty ze swoich wypraw oraz doradzi jak przygotować 
się do wakacyjnych wojaży. O czym trzeba pamiętać, a czego unikać

iTVN USA, czwartek, 09.12.2010, 21:00
iTVN USA, sobota, 11.12.2010, 15:45
iTVN USA, środa, 15.12.2010, 13:40

Podróż wdowy

Belgia, 1917 rok. W zamęcie działań wojennych, pośród 
wszechobecnej śmierci, która dziesiątkuje żołnierzy na froncie, 
pogrąża w żałobie miliony wdów i osieraca dzieci, dokonuje się 
"kameralne" morderstwo - mężczyzna zabija swoją ciężarną 
narzeczoną. Zbulwersowana opinia publiczna wymusza na sędziach 
najwyższy wymiar kary. Władze ogarniętego wojną kraju stoją 



film dramat
Francja, rok produkcji: 2008

Reżyseria: Philippe Laik
Scenariusz: Philippe LaikJean Samouillan
Muzyka: Roland Romanelli 
Obsada: Bernard Blancan, David Daouda, 
Jean-Michel Dupuis

dla małoletnich od lat 12
BRAK

jednak przed poważnym dylematem - jedyne profesjonalnie 
przygotowane miejsce do egzekucji znajduje się w strefie 
okupowanej. By wykonać wyrok, trzeba będzie sprowadzić kata i 
gilotynę z... Francji. Francuskie dowództwo czuje się politycznie 
zobowiązane do pomocy i wysyła mały oddział, który z narażeniem 
życia przedziera się przez rejony ogarniete wojną, by móc wykonać 
wyrok śmierci na zbrodniarzu. Poruszający dramat o absurdzie 
wojny i zabijania.

iTVN USA, sobota, 04.12.2010, 15:55
iTVN USA, środa, 08.12.2010, 13:50

Pogrzebać Afrykę

film dramat
Holandia/Irlandia/RPA, rok produkcji: 2007

Reżyseria: Threes Anna 
Scenariusz: Philip Roberts 
Muzyka: Paul Hepker, Mark Kilian
Obsada: Barbara Hershey, Yusuf Davids, 
John Kani, Tony Kgoroge

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Po wielu latach nieobecności Melody wraca do domu w Południowej 
Afryce - na pogrzeb córki. Okazuje się, że jej rodzinne miasto omal 
nie zniknęło pod napierającym na wszystko piaskiem pustyni. To nie 
jedyna niespodzianka: na miejscu czeka na kobietę 10-letni wnuk, o 
którego istnieniu nie miała pojęcia. Decyduje się zabrać chłopca ze 
sobą, ale niepokorny malec odmawia - wypracował już plan 
przeżycia dzięki hodowli strusi. Również jego ojciec, bezczynny 
muzyk i listonosz, pragnie, by gość wyjechał jak najszybciej, ukrywa 
bowiem bolesną tajemnicę. Przywykła do pracy Melody nie poddaje 
się nieprzyjaznemu nastrojowi i zakasuje rękawy, próbując 
przywrócić dom córki do stanu używalności; jej energia stanowi 
szok dla żyjącej w otępieniu społeczności.

iTVN USA, niedziela, 05.12.2010, 10:05

Polak potrafi

rok produkcji: 2010

Polak naprawdę potrafi! Program rozrywkowo-naukowy pokazujący, 
co Polacy potrafią wymyślić, zbudować, stworzyć. Wyjątkowe 
fabryki i manufaktury z wielu różnych branż. Najbardziej 
dynamicznie rozwijające się gałęzie polskiego przemysłu. Prezentuje 
procesy produkcyjne polskich produktów, które zdobywają uznanie 
na światowych rynkach. 

Poza fascynującą wiedzą na temat technologii produkcyjnej, 
przedstawia widzom ciekawostki dotyczące najbardziej 
spektakularnych polskich dokonań i odkryć, a także polskie „naj”, 
czyli największe i najstarsze obiekty inżynieryjne w kraju. 

Program „Polak potrafi” to gwarancja dobrej rozrywki okraszonej 
dużą dawką wiedzy merytorycznej. 

iTVN USA, sobota, 18.12.2010, 20:00
iTVN USA, niedziela, 19.12.2010, 10:55
iTVN USA, wtorek, 21.12.2010, 23:15

Poszukiwani

33-letnia Klara pracuje jako policyjny detektyw w Sztokholmie. 
Często kieruje się intuicją, natomiast jako osoba prywatna jest 
nieśmiała. Po tragicznej śmierci córeczki, która utonęła, odbudowuje 
swoje życie u boku nowo poznanego mężczyzny. Skierowana do 
śledztwa w sprawie fali napadów na banki, szybko orientuje się, że 
sprawcami mogą być oficerowie policji. Delikatne i skomplikowane 



film sensacyjny
Szwecja, rok produkcji: 2003

Reżyseria: Peter Lindmark 
Scenariusz: Peter Lindmark 
Muzyka: Johan Söderqvist
Obsada: Sofia Helin, Mikael Persbrandt, 
Stefan Sauk

dla małoletnich od lat 12
BRAK

dochodzenie okazuje się być niebezpiecznie powiązane z jej życiem 
osobistym...

iTVN USA, sobota, 04.12.2010, 20:00
iTVN USA, niedziela, 05.12.2010, 10:45
iTVN USA, czwartek, 09.12.2010, 13:00

Powitanie bohatera

film dramat
Niemcy, rok produkcji: 2008

Reżyseria: Brigitte Bertele 
Scenariusz: Johanna Stuttmann
Muzyka: Christian Biegai
Obsada: Margarita Broich, Bruno Cathomas, 
Matthias Dietrich, Hanno Koffler , Jona 
Ruggaber , Petra Schmidt-Schaller 

dla małoletnich od lat 12
BRAK

25-letni David wraca do domu po misji w Afganistanie. Dziewczyna 
i matka witają go ciepło, młodszy brat nie może wyjść z podziwu - 
ale cichy i zamknięty w sobie mężczyzna nie jest już osobą, która 
był przed wyruszeniem na wojnę. Wkrótce zostaje odznaczony za 
heroizm: w obronie własnej zastrzelił afgańskiego zamachowca, 
ratując w ten sposób całą jednostkę. David powraca jednak do 
swojej starej pracy jako sanitariusz. Nie może spać w nocy, dręczony 
koszmarami o Afganistanie. Jego życie stopniowo wymyka się spod 
kontroli. 

iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 22:35
iTVN USA, sobota, 04.12.2010, 03:10
iTVN USA, poniedziałek, 06.12.2010, 22:45

Rowerem przez Alaskę

dokument
USA, rok produkcji: 2006

dla małoletnich od lat 7
BRAK

Po kilku miesiącach planowania Josh Thomas i J.J. Kelley pakują 
swoje wszystkie bagaże i wyruszają w pasjonującą podróż. 
Rozpoczynają liczącą 1200 kilometrów wyprawę rowerową przez 
Alaskę - od Pacyfiku, aż do brzegów Oceanu Arktycznego. 
Wszystko osobiście filmują. Chcą dotrzeć o własnych siłach na 
najbardziej wysunięte na północ tereny zatoki Prudhoe. Wyprawa 
okazuje się bardzo wyczerpująca, jednak mimo to nasi podróżnicy 
chcą pokazać kulturę i zwyczaje ludzi zamieszkujących to, wydawać 
by się mogło, bardzo nieprzyjazne środowisko. Widzowie będą 
mogli zobaczyć m.in.: tradycyjny ślub na Alasce, przelot samolotem 
nad lodowcem spływającym z góry Denali czy też odwiedziny w 
domu Świętego Mikołaja na Biegunie Północnym.

iTVN USA, niedziela, 05.12.2010, 14:05
iTVN USA, niedziela, 05.12.2010, 01:35
iTVN USA, wtorek, 07.12.2010, 00:10
iTVN USA, sobota, 11.12.2010, 05:15

Rozmowy niekontrolowane L. Wałęsa
(2/14)

dokument

Kilkaset godzin nigdzie niepublikowanych materiałów filmowych, 
nakręconych dla Niezależnej Telewizji „Mistrzejowice”. Rozmowy 
z ludźmi ówczesnej opozycji antykomunistycznej.

 Rozmowa z Lechem Wałęsą. 



rok produkcji: 2006

dla małoletnich od lat 12
iTVN USA, niedziela, 12.12.2010, 14:10
iTVN USA, niedziela, 12.12.2010, 01:20
iTVN USA, wtorek, 14.12.2010, 00:10
iTVN USA, sobota, 18.12.2010, 05:15

Rozmowy niekontrolowane A.Gwiazda
(3/14)

dokument
rok produkcji: 2006

dla małoletnich od lat 12

Kilkaset godzin nigdzie niepublikowanych materiałów filmowych, 
nakręconych dla Niezależnej Telewizji „Mistrzejowice”. Rozmowy 
z ludźmi ówczesnej opozycji antykomunistycznej. Description 
Andrzej Gwiazda lider Solidarności, współpracownik KOR-u, 
negocjator podczas strajków w sierpniu 1980 roku, przeciwstawiał 
się dialogowi z komunistami prowadzonemu przez Wałęsę. 

iTVN USA, niedziela, 19.12.2010, 14:20
iTVN USA, niedziela, 19.12.2010, 01:20
iTVN USA, wtorek, 21.12.2010, 22:25
iTVN USA, sobota, 25.12.2010, 05:10

Rozmowy niekontrolowane B.Borusewicz
(4/14)

dokument
rok produkcji: 2006

dla małoletnich od lat 12

Kilkaset godzin nigdzie niepublikowanych materiałów filmowych, 
nakręconych dla Niezależnej Telewizji „Mistrzejowice”. Rozmowy 
z ludźmi ówczesnej opozycji antykomunistycznej. Description 
Bogdan Borusewicz, uczestnik akcji pomocy robotnikom Radomia i 
członek KOR-u, organizował Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża i 
strajk w Stoczni Gdańskiej. Ponad 4 lata ukrywał się. 

iTVN USA, poniedziałek, 20.12.2010, 17:40
iTVN USA, poniedziałek, 20.12.2010, 03:30
iTVN USA, wtorek, 21.12.2010, 10:05

Rozmowy w toku

rok produkcji: 2009

dla małoletnich od lat 12

Nikt inny nie potrafi słuchać tak jak Ewa Drzyzga. Dlatego do 
"Rozmów w Toku" tak chętnie przychodzą ludzie, by opowiedzieć 
swoje historie. To są zarówno zwierzenia smutne jak i zabawne, 
poważne jak i lekkie, wzruszające jak i oburzające. Szukają u Ewy 
zrozumienia, porady i pomocy. Nic więc dziwnego, że program od 
dziesięciu lat przyciąga przed telewizory wierną publiczność. W 
ciągu dekady powstało 1800 odcinków programu, w których gościło 
ponad piętnaście tysięcy osób! A wśród nich były m.in.: Waris Dirie 
(obrzezana Somalijka, autorka książki "Kwiat pustyni"), Izabelle 
Caro (najsławniejsza anorektyczka w Europie - twarz kampanii 
przeciwko modelkom - anorektyczkom) czy Carmen bin Laden (była 
szwagierka Osamy bin Ladena). We wrześniu Ewa spotka się z Zarą 
Hartshorn - trzynastolatką z Wielkiej Brytanii, która jest chorą na 
progerię. Kompleksy dziewczynki nie pozwalają jej swobodnie 
podróżować i stykać się z obcymi ludźmi. Po wizycie w programie 
wiele osób zdecydowało się skorzystać z pomocy specjalistów. Na 
przykład nastolatka Paulina, która urodziła się bez nosa, dziś jest już 
po serii operacji. Inna dziewczyna zdecydowała się na terapię, by 
zapanować na swoimi fobiami. "Rozmowy w Toku" to także akcja 
społeczna "Zły Dotyk", która uświadomiła Polakom problem i 
nauczyła jak rozpoznawać u dzieci oznaki molestowania. To 
pierwszy w Polsce talk show emitowany codziennie, a jego 
prowadząca ma na swoim koncie wiele nagród, w tym trzy 
Telekamery oraz Złotą Telekamerę.



iTVN USA, wtorek, 07.12.2010, 16:05
iTVN USA, wtorek, 07.12.2010, 02:45
iTVN USA, środa, 08.12.2010, 10:50

Sąd rodzinny

rok produkcji: 2009

dla małoletnich od lat 12

"Sąd rodzinny" - sprawy, które wpłyną na wokandę mogą 
bulwersować, zaskakiwać, budzić kontrowersje. Dotyczą zarówno 
zwykłych ludzi, jak i gwiazd muzyki, czy ulubieńców szklanego 
ekranu. Sędzia Artur Lipiński wysłucha każdej ze stron, aby 
zdecydować o wyroku.

iTVN USA, niedziela, 05.12.2010, 06:00

Seksmisja

komedia
Polska, rok produkcji: 1984

Reżyseria: Juliusz Machulski
Scenariusz: Juliusz Machulski
Muzyka: Henryk Kuźniak 
Obsada: Olgierd Łukaszewicz, Jerzy Stuhr, 
Bożena Stryjkówna , Bogusława Pawelec, 
Beata Tyszkiewicz, Ryszarda Hanin , 
Wiesław Michnikowski

dla małoletnich od lat 12

Akcja tego kultowego filmu rozpoczyna się w sierpniu 1991 roku. 
Telewizja transmituje epokowy eksperyment. Maks (Jerzy Stuhr) i 
Albert (Olgierd Łukaszewicz), dwaj śmiałkowie, dobrowolnie 
poddają się hibernacji. Budzą się dopiero w roku 2044. Od 
opiekującej się nimi doktor Lamii dowiadują się, że w czasie ich snu 
wybuchła na Ziemi wojna nuklearna. Jednym z jej efektów było 
całkowite zniszczenie genów męskich, w związku z czym są obecnie 
prawdopodobnie jedynymi mężczyznami na planecie. Co innego z 
kobietami: te dzięki partenogenezie od dawna rodzą same 
dziewczynki. Maks i Albert są zaszokowani. Niebawem wszakże 
uświadamiają sobie, że żyją w całkowicie sztucznym, ulokowanym 
pod ziemią świecie, a na domiar złego stali się królikami 
doświadczalnymi w rękach ciekawych ich odmienności niewiast...

iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 16:05
iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 02:45
iTVN USA, poniedziałek, 06.12.2010, 10:50

Sędzia Anna Maria Wesołowska

rok produkcji: 2009

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Na wokandę sądu karnego wpływają nowe sprawy, niejednokrotnie 
dotyczące bardzo młodych ludzi. Aż trudno uwierzyć, że mogli 
dopuścić się tak okrutnych czynów. Teraz ich los spoczywa w 
rękach sędzi Anny Marii Wesołowskiej, która na podstawie 
dowodów prokuratora, argumentów adwokata i relacji świadków 
dokładnie zbada każdą sprawę, aby wydać sprawiedliwy wyrok.

iTVN USA, wtorek, 07.12.2010, 21:00
iTVN USA, środa, 08.12.2010, 13:00
iTVN USA, czwartek, 09.12.2010, 23:00

Siostry

serial obyczajowy
Francja, rok produkcji: 2007

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Akcja serialu "Siostry" rozgrywa się na Lazurowym Wybrzeżu. 
Życiowe sukcesy i porażki, romanse, zawiłe związki, śluby i 
pogrzeby składają się na wielowątkową sagę rodzinną. 

Jest to historia pięciu sióstr, o diametralnie różnych osobowościach. 
Wraz z ojcem - Pierre'em tworzą one niezwykłą rodzinę Mattei. 
Dynamiczna realizacja, niespodziewane zwroty akcji, wyrafinowane 
i dowcipne dialogi - wszystko to widzowie będą mogli doświadczyć 
w każdym odcinku serialu.

iTVN USA, sobota, 11.12.2010, 20:00
iTVN USA, niedziela, 12.12.2010, 11:00



Spojrzenie

film dramat
Norwegia, rok produkcji: 2005

Reżyseria: Nour Eddine Lakhmari 
Scenariusz: Nour Eddine Lakhmari 
Muzyka: Oistein Boassen 
Obsada: Jacques Zabor, Hassan Skalli, 
Khalid Benchagra

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Przygotowując retrospektywę swej twórczości w modnej galerii, 70-
letni fotograf wojenny Albert Tueis dochodzi do wniosku, że 
wystawie brakuje istotnej części jego pracy. Udaje się do Maroka, 
gdzie w młodości jako żołnierz francuskiej armii był świadkiem 
wielu okrucieństw. Zdjęć, które wówczas zrobił, nigdy nie odważył 
się opublikować. By pogodzić się z przeszłością, rozpoczyna 
poszukiwania mężczyzny ze swojej fotografii.

iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 01:30

Superwizjer
(Superwizjer) (903)

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 16

Magazyn "Superwizjer" tworzy zespół dziennikarzy śledczych, 
którzy tropią większe i mniejsze wykroczenia przeciw prawu. 
Jolanta Konopka niezmiennie prezentuje reportaże o ludziach i ich 
życiowych doświadczeniach. Uznanie zarówno ze strony widzów, 
dziennikarzy, jak i organizacji pozarządowych sprawia, że 
reporterzy programu są laureatami wielu prestiżowych nagród. 
Grand Pressem uhonorowani zostali m.in. za reportaż o mafii 
paliwowej czy działalności szwajcarskiej organizacji Dignitas, 
pomagającej ludziom popełnić samobójstwo. Fundacja Batorego 
wyróżniła w konkursie "Tylko ryba nie bierze" reportaż o aferze w 
Narodowym Funduszu Zdrowia w Krakowie. Reporterzy 
"Superwizjera" dostali na międzynarodowym festiwalu Camera 
Obscura nagrody za reportaże - o psychiatrze, który za pieniądze 
wydawał groźnym przestępcom zaświadczenia o chorobach 
psychicznych, dzięki którym unikali więzienia. To tylko nieliczne 
przykłady nagród. Wiele reportaży mówiło o głośnych sprawach 
kryminalnych - reporter "Superwizjera" kilka miesięcy towarzyszył 
rodzinie zamordowanego syna biznesmana - Krzysztofa Olewnika - 
obserwując ich walkę o ujawnienie prawdy o zbrodni. Inny z 
reporterów programu opisał bulwersującą historię pisarza, który w 
swojej powieści opisał zbrodnię, której sam dokonał. Dziś jest w 
więzieniu i odsiaduje karę. "Superwizjer" zajmował się też tak 
głośnymi sprawami jak bunt i eksmisja sióstr Betanek z Kazimierza 
nad Wisłą, oskarżenie polskich żołnierzy o zbrodnię wojenną w 
Afganistanie, ujawnienie sensacyjnych hipotez o śmierci ks. Jerzego 
Popiełuszki. W każdej z nich reporterzy dotarli do ważnych, 
nieznanych wcześniej szczegółów. 

iTVN USA, poniedziałek, 13.12.2010, 21:00
iTVN USA, wtorek, 14.12.2010, 12:45
iTVN USA, wtorek, 14.12.2010, 23:15
iTVN USA, sobota, 18.12.2010, 15:10
iTVN USA, niedziela, 19.12.2010, 07:15

Szymon Majewski Show

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12
Dolby

,,Szymon Majewski Show" - najnowszy sezon jednego z 
najpopularniejszych programów rozrywkowych. A w nim znani i 
uwielbiani goście Szymona, ,,Dziady" - czyli miniserial o świecie 
widzianym oczami pary staruszków - Lodzi i Mieczysława. A 
ponadto ,,Ale o co chodzi?", czyli parodia serwisu informacyjnego, 
mongolski reporter z telewizji ,,U1Bator", który nie przegapi żadnej 
ważnej imprezy oraz Rozmowy W Tłoku - kabaret, w którym 
aktorzy wcielający się w osoby publiczne, komentują absurdalną 
rzeczywistość.

iTVN USA, niedziela, 19.12.2010, 17:45



iTVN USA, środa, 22.12.2010, 14:20
iTVN USA, środa, 22.12.2010, 00:40

Taka miłość się nie zdarza: Agata Mróz i 
Jacek Olszewski
(8/14)

rok produkcji: 2008

dla małoletnich od lat 12

„Taka miłość się nie zdarza” to cykl dokumentalny, w którym 
przedstawiane są najsłynniejsze historie miłosne wielkich Polaków. 

Agata -191 cm czystego wdzięku i radości. Okrzyknięta 
najpiękniejszą polską siatkarką. Reprezentantka Polski, dwukrotna 
Mistrzyni Europy. Gdy miała siedemnaście lat zachorowała na 
białaczkę. Mężczyznę swojego życia spotkała na stoku w Szczyrku 
kilka lat później. Spojrzeli na siebie i zrozumieli, że nic już nie 
będzie takie, jak wcześniej. Agatę najbardziej ujmował w Jacku 
spokój z jakim podchodził do najtrudniejszych nawet spraw. Jacek 
podziwiał jej siłę i wiarę w siebie. Pobrali się po kilku miesiącach 
znajomości. Rok później, po nieudanym przeszczepie szpiku kości 
Agata zmarła. W ciągu tego jednego roku przeżyli to, co inne pary 
doświadczają przez całe życie. Fascynacja, gorąca namiętność, 
piękny ślub, wielka przyjaźń, narodziny córeczki Liliany, a wreszcie 
walka o życie, do ostatniego dnia, do ostatniej godziny. 

iTVN USA, niedziela, 12.12.2010, 17:45

Taka miłość się nie zdarza: H.Kunicka i 
L.Kydryński
(7/14)

rok produkcji: 2008

dla małoletnich od lat 12

„Taka miłość się nie zdarza” to cykl dokumentalny, w którym 
przedstawiane są najsłynniejsze historie miłosne wielkich Polaków. 
Lucjan Kydryński - intelektualista, erudyta, dziennikarz i 
konferansjer. Twórca audycji radiowych, wieloletni felietonista 
„Przekroju”. W 1997 roku wydał swoją autobiografię „Życie wśród 
gwiazd”. Halina Kunicka – wybitna piosenkarka, obdarzona 
niezwykłym głosem. Wydała ponad 12 płyt. Z wykształcenia 
prawniczka. Gdy postanowili być razem, musieli zrezygnować ze 
swoich poprzednich związków. Choć była to trudna decyzja, 
zaryzykowali. Początki nie należały do łatwych. Awanturom nie 
było końca. Dopiero z czasem w ich związku pojawił się spokój, 
który razem ze szczęściem trwał do śmierci Lucjana Kydryńskiego 
w 2006 roku. Ich dom zawsze był pełen gości. Do grona ich bliskich 
znajomych i przyjaciół należeli m.in.: Gustaw Holoubek, Maja 
Komorowska, Wojciech Pszoniak, czy Wojciech Młynarski. 
Przyjęcia u Haliny i Lucjana słynęły ze wspaniałej atmosfery, 
wyśmienitej kuchni ale przede wszystkim długich rozmów o 
kulturze, muzyce, literaturze i sztuce. W ich związku nie było 
zazdrości o karierę. Była wielka miłość, mądra, oparta na zaufaniu, 
zrozumieniu i wspólnych zainteresowaniach. 

iTVN USA, niedziela, 05.12.2010, 17:45
iTVN USA, czwartek, 09.12.2010, 14:50

Taka miłość się nie zdarza: Kłosowscy
(6/14)

rok produkcji: 2008

dla małoletnich od lat 12

„Taka miłość się nie zdarza” to cykl dokumentalny, w którym 
przedstawiane są najsłynniejsze historie miłosne wielkich Polaków. 
Każdy odcinek to opowieść o uczuciu, które z racji swojej siły i - 
często tragicznych losów bohaterów – na trwałe zapisało się w 
historii. Nigdy niepublikowane zdjęcia, listy, wspomnienia 
przyjaciół, unikalne archiwalia, a przede wszystkim emocje - 
wszystko to stanowi o niepowtarzalności tego programu. 

iTVN USA, piątek, 24.12.2010, 16:00

Thomas

film obyczajowy
Finlandia, rok produkcji: 2008

Thomas, były lekarz i wdowiec, mieszka w suterenie w Helsinkach. 
Jest samotnikiem i wiedzie proste życie. Jedynymi zajęciami 
starszego człowieka jest gra w szachy, słuchanie radia i wpatrywanie 
się w portret ukochanej, zmarłej żony. Thomas nie wychodzi z domu 
zbyt często, ale gdy decyduje się na to, wszystko, co obserwuje, 



Reżyseria: Miika Soini
Muzyka: Lasse Enersen
Obsada: Lasse Pöysti, Mauri Heikkilä, Visa 
Koiso-Kanttila, Pentti Siimes, Aarre Karén

dla małoletnich od lat 12
BRAK

przypomina mu o jego wieku, jego samotności i czasach, których 
wolałby nie pamiętać. Jego ograniczony kontakt z ludźmi pogłębia 
się jeszcze bardziej w momencie śmierci brata. Thomas musi stawić 
czoło przeszłości, aby móc w spokoju przeżyć pozostałe mu dni 
życia. 

iTVN USA, sobota, 25.12.2010, 17:15
iTVN USA, sobota, 25.12.2010, 01:15

To nie tak jak myślisz, kotku

komedia
Polska, rok produkcji: 2008

Reżyseria: Sławomir Kryński
Scenariusz: Sławomir Kryński
Muzyka: Maciej Zieliński
Obsada: Tomasz Kot, Katarzyna Figura, Jan 
Frycz, Jacek Borusiński, Małgorzata 
Buczkowska, Sławomir Orzechowski, Michał 
Bajor

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Wielowątkowa historia uwikłanych w niespodziewany splot 
wydarzeń uczestników zjazdu lekarzy, który odbywa się w 
ekskluzywnym hotelu nad morzem. Lawina wydarzeń wciąga po 
kolei wszystkich bohaterów, a swoista "parada oszustów" wydaje się 
nie mieć końca. W rolach głównych plejada najlepszych polskich 
aktorów m.in: Katarzyna Figura, Jan Frycz, Jacek Borusiński, 
Tomasz Kot, Michał Bajor czy Andrzej Kopiczyński.

iTVN USA, piątek, 24.12.2010, 21:20

U Pana Boga w ogródku

komedia
Polska, rok produkcji: 2007

Reżyseria: Jacek Bromski
Scenariusz: Jacek Bromski
Muzyka: Henri Seroka
Obsada: Wojciech Solarz, Agata Kryska, 
Emilian Kamiński, Małgorzata Sadowska, 
Krzysztof Dzierma

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Aspirant Marian Cielęcki, najgorszy na roku absolwent szkoły 
policyjnej, dostaje przydział do Królowego Mostu. Miasteczko jest 
tak spokojne, że nawet on powinien sobie tam poradzić. Nowy 
przełożony Cielęckiego, komendant - nie ma jednak głowy do 
zajmowania się aspirantem. W Królowym Moście zjawiają się 
funkcjonariusze CBŚ i w wynajętej willi instalują Jerzego Bociana, 
prawdziwe nazwisko Józef Czapla pseudonim Żuraw. Bocian vel 
Czapla vel Żuraw jest świadkiem koronnym w procesie mafii z 
Milanówka i w ramach programu ochrony świadków zmieniono mu 
tożsamość i adres. Wkrótce podgolonego, rozbijającego się po pijaku 
terenówką Bociana odwiedzi ksiądz proboszcz. Będzie chciał poznać 
nowego parafianina... Jakby tego było mało, komendanta zaprzątają 
jeszcze inne sprawy. A to biznesmen z Włoch chce stawiać w 
miasteczku supermarket, a to ojciec komendanta, stary ogniomistrz 
co i rusz wspina się na wieżę i trzeba go stamtąd ściągać przy 
pomocy strażaków i biustu bufetowej Struzikowej. Problemów 
dostarcza mu też córka Luśka. Komendant szuka jej męża. A nie jest 
to łatwe, bo córka urodziwa, ale dziecko ma. Dlatego każdemu 
zatrzymanemu, nawet za najdrobniejsze przewinienie musi się 
uważnie przyjrzeć, bo może się na zięcia nada...

iTVN USA, sobota, 04.12.2010, 11:15
iTVN USA, wtorek, 07.12.2010, 14:45

Ulice świata

Seria dokumentalna odsłaniająca przed widzami niesłychane historie 
trzynastu najpiękniejszych i najbardziej fascynujących ulic świata 
takich jak Oxford Street, Sunset Boulevard czy Les Champs Elysees. 
To opowieść o siłach, osobistościach i wydarzeniach, które sprawiły, 
że ulice te są takie, jakimi dziś możemy je oglądać. Przy użyciu 
spektakularnych zdjęć lotniczych i sekwencji ukazujących upływ 



serial dokument
Kanada, rok produkcji: 2001

dla małoletnich od lat 7
BRAK

czasu, autorzy serii przedstawiają poszczególne ulice i życie, które 
toczyło się na nich w momencie wykonania fotografii. Jest to 
swoista wyprawa w czasie. W każdym odcinku widzowie 
odkrywają, że za fasadami budynków, na każdej z tych słynnych 
ulic, kryją się wzruszające opowieści, osobiste tragedie czy też 
tajemnicze i zaskakujące wydarzenia. 

iTVN USA, czwartek, 23.12.2010, 21:00

Uno

film obyczajowo-sensacyjny
Norwegia, rok produkcji: 2004

Reżyseria: John Andreas Andersen, Aksel 
Hennie
Scenariusz: Aksel Hennie
Muzyka: Tom McRae, Ulver 
Obsada: Aksel Hennie, Nicolai Cleve Broch, 
Bjorn Floberg

dla małoletnich od lat 16
BRAK

Według widzów: najlepszy norweski film ostatnich lat, według 
krytyków: odkrycie. David ma 25 lat, mieszka w Oslo z matką, 
upośledzonym umysłowo bratem i śmiertelnie chorym ojcem. 
Większość czasu spędza na treningach w lokalnej siłowni, gdzie 
również pracuje. Jego codzienność zdaje się być pogrążona w 
nieznośnej rutynie aż do dnia, kiedy przełamuje ją wiadomość o 
pogorszeniu stanu zdrowia ojca. Mężczyzna nie może jednak ruszyć 
niezwłocznie do szpitala: policja przesłuchuje go w sprawie 
sterydów i broni znalezionych w szatni siłowni. Jedyną szansą na 
zobaczenie ojca żywego po raz ostatni staje się wydanie nazwiska 
winnego przyjaciela. Ten wybór zmieni życie Davida na zawsze, 
zabierając wszystko, co kiedykolwiek było dla niego ważne.

iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 19:40
iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 05:00

Uwaga!

rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

Dziennikarze "Uwagi!" tropią to, co wzbudza emocje, niepokoi, 
ciekawi. Wyzysk w pracy, niesprawiedliwość sądów, 
niekompetencja urzędów, niefrasobliwość instytucji, które powinny 
nieść pomoc, niezawiniona śmierć - to tematy, obok których 
reporterzy nie przechodzą obojętnie. Pukają do drzwi, szukają 
winnych, zadają trudne pytania. W niedzielnej "Uwadze!" 
tradycyjnie nie zabraknie również cyklu "Kulisy sławy", w którym 
przedstawiane są sylwetki znanych Polaków. *** Magazyn 
reporterów "Uwaga!" wystartował 2 września 2002 roku. Najpierw 
znakiem rozpoznawczym programu były ukryte kamery i 
prowokacja dziennikarska. Dzięki nim udało się wykryć wiele afer. 
Metody stosowane przez reporterów "Uwagi!", podobnie jak ich 
bezkompromisowość, budziły wielkie kontrowersje. Potem stały się 
standardem pracy dziennikarskiej. "Uwaga!" chlubi się ujawnieniem 
takich tematów jak agresja w szkole, odświeżanie wędlin w 
zakładach mięsnych Constar, wyzysk pracowników w sieci sklepów 
Biedronka. Reporterzy "Uwagi!" są także autorami nagrodzonego 
filmu o fenomenie Ojca Tadeusza Rydzyka. Praca reporterów 
"Uwagi" już wielokrotnie została doceniona i nagrodzona. Ostatnio 
podczas XV Ogólnopolskiego Przeglądu Form Dokumentalnych 
BAZAR. Wyróżnieni zostali: Tomasz Patora za reportaż "Filipinki w 
polskim obozie pracy" za "zdemaskowanie obozu pracy niewolniczej 
w Polsce i konsekwentne zaangażowanie się w pomoc dla 
poszkodowanych" oraz Agnieszka Michalska i Grzegorz Kuczek za 
reportaż "Katering nie do polecenia". Nagroda ta przyznana została 
za "bezkompromisowe zdarcie maski z nieuczciwego przedsiębiorcy 
i przypomnienie, że ludzi nie można karmić kłamstwem". 

iTVN USA, sobota, 04.12.2010, 06:30

Uwaga! Pirat
W programie „Uwaga! Pirat” wyruszamy na polskie drogi w 
poszukiwaniu naprawdę niebezpiecznych kierowców. Razem z 
patrolem policji tropimy i eliminujemy niebezpieczeństwa na drodze 
- ścigamy, demaskujemy i karzemy piratów drogowych, których 



rok produkcji: 2010

dla małoletnich od lat 12

bezmyślność zagraża naszemu życiu oraz zdrowiu.

iTVN USA, niedziela, 05.12.2010, 13:10
iTVN USA, niedziela, 05.12.2010, 00:40

W kolejce po miłość

serial obyczajowy
Włochy, rok produkcji: 2001

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Turyn. Modne centrum handlowe. Uginające się od towaru półki, 
ciężka praca i gęsta sieć międzyludzkich związków - czyż to nie 
zapowiada kłopotów? Ettore Ferri, właściciel molocha, musi uporać 
się z kryzysem wśród najbliższych: na horyzoncie pojawia się 
nieznana nikomu córka, przybrany syn wraca do domu by zemścić 
się na cynicznym ojcu, a dwie atrakcyjne kobiety rozpoczynają 
starania o jego serce. W familii Bettinich (Laura pracuje w butiku, a 
Valerio jako ochroniarz), pozornie idealnej, też nie dzieje się 
najlepiej: osiemnastoletnia Francesca obdarza uczuciem Gabriele, 
który bardziej zainteresowany jest jej matką. To dopiero początek... 

iTVN USA, piątek, 03.12.2010, 16:50
iTVN USA, poniedziałek, 06.12.2010, 05:10
iTVN USA, poniedziałek, 06.12.2010, 12:15

W ogniu miłości

telenowela
Rosja, rok produkcji: 2008

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Młoda i ładna Swietłana zostaje niesprawiedliwie oskarżona o 
spowodowanie pożaru, w wyniku którego zginął jej ojciec. Gdy 
opuszcza więzienie po odbyciu 3-letniej kary, nie chce wracać do 
miasta, gdzie wcześniej żyła i gdzie teraz uważana jest za 
zabójczynię. Z wdzięcznością przyjmuje więc zaproszenie od Rity, 
swojej energicznej przyrodniej siostry, by zamieszkać wraz z nią w 
zupełnie innej miejscowości. To będzie start w zupełnie nowe życie 
- takie, w którym znajdzie się też miejsce na nieoczekiwaną miłość...

iTVN USA, piątek, 17.12.2010, 22:40
iTVN USA, poniedziałek, 20.12.2010, 23:10

Walcząc o Cassidy

dokument
Kanada, rok produkcji: 2003

dla małoletnich od lat 16
BRAK

Cheryl Hamlyn jest 34 letnią byłą tancerką egzotyczną, matką 
czworga dzieci i osobą bardzo silnie uzależnioną od narkotyków. 
Trójka jej dzieci została zabrana bezpośrednio po porodzie przez 
organizację opieki społecznej i umieszczona w domach dziecka w 
oczekiwaniu na adopcje. Cassidy, czwarte dziecko Cheryl, obecnie 
mające prawie dwa lata, zabrano jej również po porodzie. Cheryl 
urodziła ją będąc pod wpływem kokainy i narkotyku o nazwie crack. 
Ludzie rzadko dostają drugą szansę w życiu, aby uporządkować i 
naprawić swoje błędy. Jednak Cheryl przez ostatnie dwa lata 
dokonała niebywałej przemiany swoich zachowań i podejścia do 
życia. Właśnie ta transformacja została uchwycona na taśmie 
filmowej. 

iTVN USA, sobota, 11.12.2010, 21:30

Zbrodnie niedoskonałe

serial kryminalny
Włochy, rok produkcji: 2007

dla małoletnich od lat 16
BRAK

Czasami analiza dowodu rzeczowego może wyjaśnić więcej niż 
spowiedź podejrzanego. Kolejna sezon serialu "Zbrodnie 
niedoskonałe" ukazuje fascynujący świat nauki w służbie śledztwa. 
Zespół specjalistów rekonstruuje przypadki przemocy domowej, 
seryjnych zabójstw i włamań krok po kroku, pozwalając przyjrzeć 
się kulisom odkrywania prawdy. Równocześnie bohaterowie 
zmagają się z życiem niezawodowym, które nierzadko musi walczyć 
o lepsze z pracą.

iTVN USA, piątek, 24.12.2010, 17:15
iTVN USA, sobota, 25.12.2010, 05:55 Cześnik Raptusiewcz (Janusz Gajos), mieszkający po sąsiedzku w 



Zemsta

komedia
Polska, rok produkcji: 2002

Reżyseria: Andrzej Wajda
Scenariusz: Andrzej Wajda
Muzyka: Wojciech Kilar
Obsada: Roman Polański, Janusz Gajos, 
Andrzej Seweryn, Katarzyna Figura, Daniel 
Olbrychski, Agata Buzek

dla małoletnich od lat 7
BRAK

tym samym zamku ze znienawidzonym przez siebie Rejentem 
Milczkiem (Andrzej Seweryn), pragnie ożenić się z owdowiałą 
Podstoliną (Katarzyna Figura). Łasy jest na jej majątek. Nie wie 
jednak, że Podstolina sama szuka majętnego męża. Cześnik, 
świadom niedoskonałości swej urody i braku ogłady towarzyskiej, 
prosi wezwanego na pomoc Papkina (Roman Polański), by go z nią 
wyswatał. Papkin kreuje się na pożeracza serc niewieścich i 
wielkiego bohatera, a w rzeczywistości jest tchórzem i fantastą. 
Romantyczną miłością kocha Klarę (Agata Buzek), wychowanicę i 
bratanicę Cześnika. Tymczasem Klara jest zakochana w synu 
Rejenta Milczka, Wacławie (Rafał Królikowski), który odwzajemnia 
to uczucie. Młodzi zdają sobie sprawę, że ich miłość przechodzi 
ciężką próbę, gdyż ani ojciec Wacława, Rejent, ani stryj i opiekun 
Klary, Cześnik nie zamierzają zgodzić się na ich małżeństwo. 
Wacław gotów jest nawet porwać Klarę, by się z nią ożenić. Na to 
jednak Klara nie może przystać, w obawie przed popadnięciem w 
niesławę. Na złość Cześnikowi Rejent zleca murarzom naprawę 
muru dzielącego zamek. Cześnik wpada w szał mimo, że przed 
chwilą Papkin przyniósł mu dobrą nowinę: Podstolina gotowa jest 
wyjść za niego. Cześnik zarządza przygotowania do ślubu, a 
Papkinowi każe rozpędzić murarzy. Jednak strachliwy "bohater" 
chowa się gdzieś w kącie. Gdy wychodzi z ukrycia i widzi, że przy 
murze nikogo już nie ma, wygłasza monolog na cześć własnego 
męstwa. Do akcji wkracza Wacław. Przedstawia się jako komisarz 
Rejenta i dobrowolnie oddaje Papkinowi w niewolę. Ten prowadzi 
dumnie swojego "jeńca" przed oblicze Cześnika, który wyrzuca obu 
za drzwi. Wacław, chcąc być bliżej Klary, przekupuje Papkina 
sakiewką złota. Klara próbuje zdobyć przychylność Cześnika dla 
Wacława, prosząc o wstawiennictwo Podstolinę. Okazuje się jednak, 
że Podstolina to miłość Wacława z jego studenckich czasów. 
Wacław oszukał ją wówczas, podając się za księcia, ale Podstolina 
puszcza kłamstwo w niepamięć, zamierza zerwać zaręczyny z 
Cześnikiem i wyjść za Wacława. Sytuacja uczuciowa gmatwa się 
coraz bardziej, gdyż równocześnie Papkin wyznaje miłość Klarze. 
Ta żartem domaga się dowodu miłości w postaci... krokodyla! 
Milczek sporządza pozew do sądu przeciwko Cześnikowi, którego 
obwinia o pobicie murarzy. Wymusza na nich korzystne dla siebie 
zeznania, poczym wyrzuca za drzwi, nie zapłaciwszy za pracę. 
Papkin przynosi Rejentowi wiadomość, że Cześnik, wyzywa go na 
pojedynek. Rejent początkowo grzecznie słucha Papkina, a nawet 
częstuje winem. Aż tu nagle u Rejenta zjawia się też Podstolina, 
oświadczając, że przyjmuje jego propozycję, którą otrzymała od 
niego listownie i wita go jako synowa. Papkin wraca do Cześnika z 
listem od Rejenta i wiadomością o decyzji Podstoliny, która wybrała 
Wacława. Cześnik wpada we wściekłość i szykuje zemstę. Chce 
zwabić do siebie Wacława i oddać mu za żonę Klarę. W tym celu 
dyktuje Dyndalskiemu, list do Wacława, pisany niby to jej ręką. 
Równocześnie Papkin, pewien, że wino podane przez Rejenta było 
zatrute, pisze swój testament. Cześnik rezygnuje z nieudanych prób 
napisania listu. Każe sługom porwać Wacława i tak się też staje, a 
kochankowie, zaskoczeni obrotem sprawy, natychmiast zgadzają się 
wziąć ślub, którego udziela im ksiądz w kaplicy. U Cześnika zjawia 
się Rejent - nie doczekał się na niego w miejscu wyznaczonym na 
pojedynek. Ani myśli zgodzić się na to małżeństwo, lecz w końcu - 
gdy wkracza Podstolina, oświadczając, że cały jej majątek 
przepisany został na Klarę, która ma go przejąć w dniu ślubu - daje 
za wygraną. Godzi się z Cześnikiem i obaj błogosławią młodą parę.

iTVN USA, sobota, 25.12.2010, 13:25



Żona dla Australijczyka

komedia
Polska, rok produkcji: 1963

Reżyseria: Stanisław Bareja
Scenariusz: Hieronim Przybył Roman 
Niewiarowicz
Muzyka: Tadeusz Suchocki , Witold Zapała
Obsada: Wiesław Gołas, Elżbieta 
Czyżewska, Edward Dziewoński

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Do Polski przyjeżdża z Australii, w celu znalezienia dla siebie żony, 
zamożny farmer Robert (Wiesław Gołas), Polak z pochodzenia. 
Potrzeb nie ma wygórowanych: dziewczyna ma być piękna i 
gospodarna. Znajomy dziennikarz Żelazkiewicz twierdzi, że w ciągu 
trzech dni znajdzie odpowiednią pannę. Robert jednak chciałby mieć 
szerszy wybór. Gdy ogląda występ "Mazowsza", zauważa jedną z 
chórzystek, Hankę (Eleżbieta Czyżewska). Na skutek 
nieporozumienia zostaje ona porwana i umieszczona w willi 
kapitana, gdzie Robert - przekonany, że jest to dziewczyna "marząca 
o porwaniach" - więzi ją całą noc. Hanka w końcu opuszcza to 
więzienie i wraca do Gdyni, nie może jednak zapomnieć o 
Australijczyku. 


