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66 niezapomnianych scen filmowych 4/7 
(4/8)

magazyn
Polska, rok produkcji: 2007

Kolejny cykl z serii ,,66 niezpomnianych…" Tym razem przypomni 
najbardziej kultowe sceny z polskich filmów i seriali. 

W "66 niezapomnianych scen filmowych" pokażemy seriale, na 
których wychowały się całe pokolenia, wśród nich m.in. "07 zgłoś 
się", "Wakacje z duchami", "Czarne chmury", "Karino", "Janosik", 
"Czterdziestolatek" i inne. Telewidzowie zobaczą kultowe filmy jak 
"Rejs", "Seksmisja", "Psy", "Miś", ,,Człowiek z Żelaza", "Nie ma 
mocnych". W programie znajdzie się również miejsce dla filmów 
czy seriali uznanych przez krytyków filmowych i widzów za 
nieudane, jak "Quo Vadis", "Życie na gorąco", "Klątwa Doliny 
Węży". Nie zabraknie też filmów ważnych dla polskiej 
kinematografii: "Kanał", "Matka Joanna od aniołów", " Krzyżacy". 
Znakiem rozpoznawczym serii "66 niezapomnianych…" są 
dziesiątki znanych komentatorów, którzy w inteligentny i dowcipny 
sposób puentują i omawiają przypominane filmy. Dowiemy się, jak 
wielkim pasjonatem kina jest Kamil Durczok. Jan Machulski opowie 
o tym, czy trudno jest grać na trąbce. Renata Dancewicz zdradzi, 
dlaczego Marek Kondrat płakał nad jej biustem, a Katarzyna Figura 
pokaże, w jaki sposób trafić biustonoszem w kamerę. Będzie 
również o przełomie w polskim kinie, jakiego dokonała Krystyna 
Janda, wykonując "gest Kozakiewicza" w "Człowieku z marmuru". 

iTVN USA, sobota, 27.06.2009, 21:10
iTVN USA, wtorek, 30.06.2009, 14:15
iTVN USA, sobota, 04.07.2009, 12:40

Anioł w Krakowie

komedia
Polska, rok produkcji: 2002

Reżyseria: Artur Więcek "Baron"
Scenariusz: Artur Więcek "Baron"Witold 
Bereś
Muzyka: Abel Korzeniowski
Obsada: Krzysztof Globisz, EWA KAIM

dla małoletnich od lat 7

Anioł Giordano (Krzysztof Globisz) dostaje karę za łobuzerskie 
prowadzenie się w Niebie (zbyt częste odwiedziny w Czyśćcu i 
fascynacja rock-and-rollem): zostaje zesłany na Ziemię, gdzie 
codziennie musi robić chociaż jeden dobry uczynek. Ma wylądować 
w "Holland", lecz przez pomyłkę trafia do "Poland". Jego świeże 
spojrzenie, sympatia dla ludzi oraz niebanalne myślenie o świecie 
już na początku ratują rozpadające się małżeństwo. Bo też anioł to 
dość nietypowy: bardzo ludzki, pragmatyczny, nie przepadający za 
skrzydłami i niebiańskimi hymnami, uwielbiający za to muzykę, a 
nadto - niezbyt dbający o swój wygląd. Zwrotnym punktem jego 
wizyty na tym łez padole staje się poznanie Hanki, dziewczyny 
samotnie wychowującej syna, a nocami sprzedającej pieczone 
kiełbaski krakowskim dziwakom i artystom. 

iTVN USA, niedziela, 21.06.2009, 05:45

Bohater naszych czasów (3/8)

serial obyczajowy
Rosja, rok produkcji: 2006

Rosja roku 1837 - na Kaukazie wciąż szaleje wojna. Grigorij 
Pieczorin, młody oficer, zostaje skazany na banicję do odległej bazy 
wojskowej w ramach kary za uczestnictwo w pojedynku. Jego 
przybycie rozpętuje serię dramatycznych wydarzeń, włączając w to 
walkę z przemytnikami oraz uprowadzenie pięknej czeczeńskiej 
księżniczki. 

iTVN USA, sobota, 20.06.2009, 05:10

Bóg jest z nami, mężczyznami

dokument

Bóg jest z nimi - mężczyznami północnej Albanii. Jest to jedyne 
takie miejsce na świecie, gdzie kobieta może zostać mężczyzną nie 
poprzez operację zmiany płci, lecz w wyniku wyrażonej przez siebie 
woli. Jeden warunek – nigdy nie będzie mogła mieć dzieci, 
ponieważ musi pozostać dziewicą do końca życia. Bedrie – 



Polska, rok produkcji: 2005
bohaterka tego znakomitego dokumentu - urodziła się kobietą, a 
umrze mężczyzną, z jego prawami i obowiązkami. 

iTVN USA, sobota, 20.06.2009, 16:00
iTVN USA, sobota, 27.06.2009, 05:10

Comedie polonaise

dokument
Polska, rok produkcji: 2002

Andrzej Seweryn nieprzypadkowo został bohaterem filmu 
dokumentalnego "Comedie Polonaise", jednego z ogniw projektu 
"Światła Brindisi - Imigracja w Europie". Jest on pierwszym polskim 
aktorem w zespole Comedie Francaise odznaczonym prestiżowym 
medalem "Ordre National du Merite", a jednocześnie cenionym i 
popularnym aktorem filmowym w kraju. Jako polski artysta 
pracujący we Francji stał się człowiekiem dwóch kultur, a zarazem 
symbolem sukcesu zawodowego odniesionego za granicą. 

iTVN USA, sobota, 20.06.2009, 21:10
iTVN USA, wtorek, 23.06.2009, 14:15
iTVN USA, sobota, 27.06.2009, 12:40

Gwiazdka dla dużego chłopca

komedia
Ukraina, rok produkcji: 2007

Reżyseria: Alexander Kopeykin
Scenariusz: Tamara Morozowa
Muzyka: Aleksandr Goszalski
Obsada: Alexander Feklistov, Pavel Barshak

dla małoletnich od lat 12

Wszystkie wypadki tej intrygującej romantycznej komedii zachodzą 
w ciągu jednej nocy, ale nocy wyjątkowej: sylwestrowej. Grupa 
mężczyzn i kobiet zbiera się w salonie opuszczonego domu, a 
rozmowy, które przeprowadzą i decyzje, które podejmą, odmienią 
ich życie na zawsze.

iTVN USA, niedziela, 05.07.2009, 18:30
iTVN USA, niedziela, 05.07.2009, 23:30

Hela w opałach (10/16)

serial komediowy
Polska, rok produkcji: 2006

"Hela w centrum wydarzeń". Hela wraz z dzieciakami odwiedza 
"park rozrywki" w centrum handlowym, gdzie spotyka grających w 
kręgle kolegów z pracy - Bogdana, Czarka, Wojtka i Jacka. Bogdan 
przedstawia Heli swoją żonę Danutę (Ewa Ziętek), która 
niespodziewanie pyta ją o to, jak się posuwają pracę przy budowie 
huśtawki dla dzieci. Hela nie ma jednak pojęcia, o co chodzi. 
Dopiero Wojtek w tajemnicy wyjaśnia jej, że Bogdan ma skłonności 
do zakładów bukmacherskich i kiedy idzie grać na pieniądze, 
okłamuje żonę, że jest u Heli. Edyta tymczasem zwierza się Heli, że 
chciałaby mieć dziecko. Rysiek odwiedza Helę i mówi jej, że ma 
dość pracy jako konserwator słupów telefonicznych. Twierdzi, że 
jego życie jest monotonne i dotkliwie brak mu adrenaliny. Hela 
rzuca mimochodem, że skoro mu źle, powinien zmienić pracę. 
Następnego dnia, bez uzgodnienia z Edytą, Rysiek rzuca pracę. 
Wkrótce znajduje nowe zajęcie jako pilot helikoptera. Gościnnie 
występują: DANUTA - Ewa Ziętek, KELNERKA - Dorota Piasecka.

iTVN USA, sobota, 11.07.2009, 18:30
iTVN USA, sobota, 11.07.2009, 23:10

Hela w opałach (11/16)

serial komediowy
Polska, rok produkcji: 2006

"Pierścionek Prababci". Podczas wizyty u prababci Lusi (Krystyna 
Sienkiewicz), u której są również byli teściowie, Krystyna i Mundek, 
Hela dostaje od staruszki cenny pierścionek. Ma go przekazać Neli, 
kiedy ta będzie pełnoletnia. Tydzień później prababcia umiera, a 
Krystyna żąda od Heli zwrotu pierścionka. Ona jednak odmawia. 
Hela z dziećmi idzie na pogrzeb prababci, której ciało jest 
wystawione w trumnie w domu byłych teściów. Publicznie obrażona 



przez byłą teściową, Hela oddaje jej pierścionek, zabiera dzieci i 
wychodzi. Wieczorem Mundek, były teść, przychodzi ją przeprosić i 
zwraca rodzinny prezent. Razem śmieją się z Krystyny. Za radą 
Leszka, który robi u Heli pranie, Rysiek kupuje Edycie pierścionek 
ze sztucznym kamieniem. Dzieci urządzają pogrzeb zdechłemu 
chomikowi. Gościnnie występują: LUSIA - Krystyna Sienkiewicz, 
KRYSTYNA - Stanisława Celińska, MUNDEK - Roman 
Kłosowski, ZENEK - Krzysztof Kiersznowski, DANUSIA - Monika 
Bolly.

iTVN USA, sobota, 20.06.2009, 18:30
iTVN USA, sobota, 20.06.2009, 23:05
iTVN USA, niedziela, 21.06.2009, 07:25

Hela w opałach (5/16)

serial komediowy
Polska, rok produkcji: 2006

"Powiedz Dzieciom Dobranoc". Hela dostaje pełny etat w 
elektrociepłowni. Oznacza to, że będzie musiała pracować od szóstej 
popołudniu do drugiej w nocy. Musi więc znaleźć kogoś do opieki 
nad dziećmi. Przez jej dom przewija się cała galeria typów: młody 
chłopak bez żadnego doświadczenia, sadystka, kobieta z wyrokiem 
sądowym. Zrezygnowana, Hela prosi o pomoc sąsiadów - Edytę, 
Ryśka i swojego przyjaciela Leszka. Dzieci nie najlepiej znoszą brak 
mamy. Nie podoba im się, że Hela zamiast być z nimi, musi spędzać 
czas w pracy. Szczególnie zawiedziona jest Nela, która niedługo 
będzie miała występ w szkole i chciałaby, aby mama mogła go 
obejrzeć. Hela jednak nie chce prosić szefa o ulgowe traktowanie ze 
względu na swoją sytuacją. Na szczęście okazuje się, że szef i 
koledzy z pracy, mimo pozornie szorstkiego zachowania, mają dużo 
zrozumienia dla samotnej matki. Szef zwalnia Helę z pracy na kilka 
godzin, aby ta mogła zobaczyć występ córki. Gościnnie występują: 
WANDA - Agnieszka Suchora, PANI WOŹNIAK - Zofia Merle, 
PANI KRAWCZYK - Hanna Śleszyńska. 

iTVN USA, niedziela, 21.06.2009, 18:30
iTVN USA, niedziela, 21.06.2009, 23:05

Hela w opałach (6/16)

serial komediowy
Polska, rok produkcji: 2006

"Męka i Rozkosz Tworzenia". Hela ma serdecznie dosyć swoich 
dzieci i syna sąsiadki, którzy wszędzie za nią łażą. Nawet do 
łazienki. Marzy o chwili dla tylko siebie, gdzie nikt nie będzie ją 
odrywał od tego, co robi. Podczas porządków Hela znajduje obrazy, 
które malowała we wczesnej młodości. Zainspirowana urządza sobie 
w kuchni swój mały kącik malarski z silnym postanowieniem zajęcia 
się swoja pasją. Gry rozpoczyna pracę, do mieszkania 
niezapowiedzianie wpada Leszek i zwierza jej się, że nie wie, co 
robić z wolnym czasem. Jak tylko Leszek wychodzi, do jej domu 
wpadają koledzy z pracy. Chcą rozegrać u niej partyjkę pokera, a 
ona nie ma serca im odmówić. Udręczona odwiedza Ryśka i żali mu 
się, że ani przez chwilę nie może być sama i oddać się temu, co lubi 
- czyli malarstwu. On uświadamia jej, że nie jest to kwestia 
przestrzeni fizycznej tylko psychicznej. Hela postanawia wziąć sobie 
do serca filozoficzne nauki Ryśka. Gościnnie występuje: 
KATARZYNA - Magdalena Stużyńska. 

iTVN USA, sobota, 27.06.2009, 18:30
iTVN USA, sobota, 27.06.2009, 23:05
iTVN USA, niedziela, 28.06.2009, 07:15

Hela w opałach (7/16)

serial komediowy
Polska, rok produkcji: 2006

"Rozwódka do wzięcia". Edyta z Ryśkiem baraszkują w nocy w 
sypialni, budząc przy okazji Helę. Rano Edyta namawia 
przyjaciółkę, żeby poszła na "wieczorek drugiej szansy" czyli 
specjalne spotkanie dla ludzi owdowiałych lub rozwiedzionych. 
Sama poznała na takim wieczorku swojego aktualnego trzeciego, a 
formalnie czwartego, męża. Oboje sąsiedzi zostają z dziećmi Heli. 
Rysiek tłumaczy małej Neli, jak rząd zabiera jej pieniądze na 
podatki i jak je trwoni. Hela spotyka na wieczorku Leszka, jak się 
okazuje jedynego normalnego mężczyznę w całym tłumie 
prawdziwych dziwaków. Wreszcie zaczepia ją Adam, przystojny 



muzyk z kapeli - pierwszy mąż Edyty, który najwyraźniej na nią 
"leci". Hela rozmawia o nim z sąsiadką. Edyta zaczyna żałować, że 
się z nim rozwiodła. Wkrótce zaprasza Helę na wspólną kolację, 
oczywiście z Adamem. Wspólny wieczór okazuje się jednak wielką 
porażka. Edyta się rozkleja i ma do siebie żal, że jest złą kobietą i 
niszczy swoje kolejne małżeństwa. Gościnnie występują: ADAM - 
Tomek Karolak, MARIOLKA - Ewa Szykulska. 

iTVN USA, niedziela, 28.06.2009, 18:30
iTVN USA, niedziela, 28.06.2009, 23:05

Hela w opałach (8/16)

serial komediowy
Polska, rok produkcji: 2006

"Moja Młodsza Siostra". Hela ma urodziny. Niespodziewaną wizytę 
składają jej siostry, starsza Lidka (Viola Arlak) i młodsza Ewcia 
(Katarzyna Kwiatkowska). Okazuje się, że Ewcia schodzi na złą 
drogę - za dużo pije, nie przebiera w mężczyznach, w rodzinnym 
mieście prowadza się chłopakiem, który jest alkoholikiem i 
nieudacznikiem, bardzo przypominającego byłego męża Heli. Lidka 
prosi siostrę, aby ta porozmawiała z Ewcią i przemówiła jej do 
rozumu. Hela początkowo odmawia. Sama w życiu popełniła wiele 
błędów i uważa, że powinna prawić innym morałów. Kiedy jednak 
Ewcia zaczyna podrywać Ryśka, a następnie wychodzi z przyjęcia 
urodzinowego Heli z jej kolegą z elektrociepłowni i wraca dopiero 
nad ranem, Hela zmienia zdanie. Zachowanie siostry mobilizuje ją 
do przeprowadzenia poważnej rozmowy z Ewcią. Hela zdaje sobie 
bowiem sprawę, z tego, co czeka jej młodszą siostrę i chce ją ustrzec 
przed popełniłem podobnych błędów. Gościnnie występują: EWCIA 
- Kasia Kwiatkowska, LIDKA - Viola Arak. 

iTVN USA, sobota, 04.07.2009, 18:30
iTVN USA, sobota, 04.07.2009, 23:20
iTVN USA, niedziela, 05.07.2009, 07:15

Hela w opałach (9/16)

serial komediowy
Polska, rok produkcji: 2006

"Bezcenne zdjęcie…za 15 zł". Nela sprawia coraz większe kłopoty 
wychowawcze. Jest wyjątkowo niesforna w odróżnieniu od swojego 
brata Kacpra, którego zachowanie w ostatnich dniach uległo 
radykalnej poprawie. Rysiek nalega, aby Hela wybrała się na randkę 
z jego znajomym. Hela, mimo oporów, ostatecznie się zgadza. 
Okazuje się, że Leszek również ma randkę. Postanawiają więc z 
Helą, że wspólnie pójdą do restauracji z nowymi partnerami. 
Podczas kolacji w pizzerii Renata, towarzyszka Leszka, okazuje się 
nieznośną hipochondryczką, zaś Piotr, który przyszedł z Helą, to 
chorobliwe skąpiradło. Hela postanawia "zwiać" z randki przez okno 
w toalecie. Na podobny pomysł wpada Leszek. Po powrocie do 
domu Hela oznajmia Edycie i Ryśkowi, że już nigdy więcej nie da 
się swatać. W nocy rozmawia z Nelą na temat jej zachowania. Mała 
mówi jej, że tata odszedł z powodu małego braciszka i dlatego go 
nienawidzi. Gościnnie występują: LEON - Michał Zieliński, PIOTR 
- Jacek Braciak, ZOFIA - Daria Widawska. 

iTVN USA, sobota, 04.07.2009, 16:05
iTVN USA, niedziela, 05.07.2009, 00:00

Historia Normana Daviesa 

dokument
Polska, rok produkcji: 1998

Profesor Norman Davies, historyk i pisarz, którego książki trafiły na 
pierwsze miejsca list bestsellerów, od lat związany jest z naszym 
krajem zawodowo - jako autor dziejów Polski zatytułowanych "Boże 
Igrzysko" - oraz prywatnie - jako mąż krakowianki. Młody 
absolwent historii na uniwersytecie w Oxfordzie trafił nad Wisłę 
przypadkiem, gdy konsulat radziecki w Londynie odmówił wiz 
grupie angielskich studentów, którzy mieli już wykupione bilety do 
Moskwy. Spojrzeli więc na mapę Europy, by przekonać się, dokąd 
to szyny biegnące do sowieckiej granicy ich zaprowadzą: okazało 
się, że do Polski... 

iTVN USA, sobota, 27.06.2009, 16:10
iTVN USA, niedziela, 28.06.2009, 23:30

Przed ponad ćwierćwieczem Krzysztof Kieślowski nakręcił 



Horoskop

dokument
Polska, rok produkcji: 2000

"Pierwszą miłość" - dokumentalną opowieść o parze, która boryka 
się z problemem niezaplanowanej ciąży. Wraz z asystentem, 
Krzysztofem Wierzbickim, byli na ślubie Jadwigi i Romana, przy 
urządzaniu ich mieszkania, a także podczas narodzin córki Ewy. 
Kieślowski zamierzał nakręcić kolejny film, o dalszych losach 
swoich bohaterów, ale po trzech latach musiał przerwać zdjęcia. 
Jego zamierzenie zrealizował dopiero Krzysztof Wierzbicki w 
"Horoskopie". Przedstawił kryzys małżonków i ich wyjazd do 
Niemiec oraz aktualne mieszkanie i pracę w Kanadzie.

iTVN USA, czwartek, 09.07.2009, 21:25
iTVN USA, piątek, 10.07.2009, 14:05

Imperium Tygrysa (1/2)

dramat
Belgia/Francja, rok produkcji: 2005

Lato roku 1938: w swojej posiadłości w High Lands w sercu 
Wietnamu Pierre Balsan słyszy w radiu wiadomości o inwazji 
Hitlera na Czechosłowację - nie wydaje się jednak, by na człowieka 
nazywanego "Tygrysem" (ze względu na kilkakrotne spotkania z 
tym niebezpiecznym zwierzęciem) przebieg zbliżającej się wojny 
miał mieć jakikolwiek wpływ. Tymczasem w Indochinach wzrasta 
nacjonalistyczna gorączka. Ze względu na zagrożenie wojną w 
Europie, gwałtownie podnosi się popyt na zboże, główny produkt 
Quinquiny. Ale Pierre niespodziewanie musi zmierzyć się z zupełnie 
innym problemem - zamordowano jego żonę, a głównym 
oskarżonym jest... on sam.

iTVN USA, czwartek, 02.07.2009, 21:30
iTVN USA, piątek, 03.07.2009, 14:10
iTVN USA, niedziela, 05.07.2009, 01:00

Irena do domu!

film komediodramat
Polska, rok produkcji: 1955

Reżyseria: Jan Fethke 
Scenariusz: Joanna WilińskaAnatol 
Potemkowski 
Muzyka: Witold Krzemieński 
Obsada: Lidia Wysocka, Adolf Dymsza, 
Michał Kiliński 

dla małoletnich od lat 12
BRAK

Czy kobieta może zostać kierowcą taksówki? I czy może to zrobić w 
tajemnicy przed mężem? Zygmunt (gwiazda powojennego kina - 
Adolf Dymsza) jest majstrem w jednej z warszawskich fabryk i przy 
okazji przeciwnikiem pracy zawodowej płci pięknej, co nijak się ma 
do stalinowskich haseł: "Kobiety na traktory". Jego żona Irena (Lidia 
Wysocka), znając poglądy małżonka, ukrywa chęć nauki zawodu. 
Kiedy jednak dowiaduje się o kursach dla kierowców, zaczyna na 
nie w tajemnicy uczęszczać. Robi duże postępy w nauce nowego 
fachu, kończy kurs z najlepszym wynikiem i chce podjąć pracę... 

iTVN USA, sobota, 20.06.2009, 12:40

Komedia małżeńska

komedia
Polska, rok produkcji: 1993

Reżyseria: Roman Załuski
Scenariusz: Ilona ŁepkowskaRoman Załuski
Muzyka: Seweryn Krajewski
Obsada: Ewa Kasprzyk, Jan Englert, Ewa 
Dałkowska, Krzysztof Kolberger, Zdzisław 
Wardejn

Maria (Ewa Kasprzyk) i Wiktor (Jan Englert), małżeństwo z 
kilkunastoletnim stażem i trojgiem dzieci, przeżywa niełatwy okres. 
Ona, kobieta wykształcona, władająca czterema językami, ma dość 
domowej harówki, wymagającego męża i nieznośnych pociech. Gdy 
więc on niespodziewanie zaprasza gości do domu na przyjęcie, a 
sam, zamiast pomóc w przygotowaniach, spędza czas w 
towarzystwie kolegi i jego uroczych przyjaciółek, Maria buntuje się i 
ucieka z domowego piekiełka...



dla małoletnich od lat 12
iTVN USA, sobota, 20.06.2009, 06:50
iTVN USA, sobota, 20.06.2009, 23:30
iTVN USA, środa, 24.06.2009, 14:00

Krąg miłości (23/26)

serial obyczajowy
Niemcy, rok produkcji: 2004

Hasło "Nigdy się nie poddawaj!" mogłoby służyć za motto rodziny 
Kleistów. Chociaż po śmierci matki szesnastoletnia Lisa oraz 
dwunastoletni Peter byli zdruzgotani, Christian czuł, że rozpoczął się 
nowy rozdział w ich wspólnym życiu. Podjął decyzję o 
przeprowadzce do małego miasta, gdzie otworzył gabinet lekarski. 
Wyrozumiałe i pełne ciepła podejście do pacjentów szybko zjednało 
mu sympatię miejscowej społeczności. Doktor nie tylko bada i 
przepisuje recepty, ale także cierpliwie wysłuchuje zwierzeń i 
próbuje pomóc w kłopotach. Po powrocie do domu znosi humory 
dorastającej córki i wykazuje pełne zrozumienie dla problemów 
emocjonalnych syna. Wewnętrzna siła i optymizm Christiana są 
zaraźliwe, łagodzą konflikty i pomagają innym odzyskać kontrolę 
nad własnym losem. Gdy doktor zakochuje się w Marlene, 
atrakcyjnej dyrektorce szkoły, dla rodziny Kleistów nadchodzi czas 
próby. Christian ma jednak nadzieję, że Lisa i Peter staną na 
wysokości zadania. "Krąg miłości" to serial dla całej rodziny, który 
umiejętnie łączy opowieść o życiu prywatnym doktora Christiana 
Kleista z opisem ciekawych przypadków medycznych. 

iTVN USA, piątek, 19.06.2009, 00:25

Kuba Wojewódzki (15/20)

program rozrywkowy
rok produkcji: 2007

Jest kontrowersyjny, złośliwy, nieobliczalny i diabelnie inteligentny. 
Mistrz ciętej riposty. Nie każdy odważy się stawić mu czoło. Bo 
Kuba Wojewódzki, gospodarz programu, nie oszczędza nikogo. 
Zadaje trudne pytania. Wprost. Bez owijania w bawełnę. Obgaduje i 
wyśmiewa. Chwali - ale historia nie pamięta ostatnio takiego 
przypadku. Jednym słowem Kuba się nie zmienił… 

iTVN USA, sobota, 11.07.2009, 06:50
iTVN USA, sobota, 11.07.2009, 23:35

Lepsze czasy (1/2)

serial dramat
Dania, rok produkcji: 2006

Nominowana do nagrody Emmy duńska produkcja osadzona na 
początku lat 70., gdy liberalizująca się obyczajowość wyzwalała z 
gorsetu narzuconej tradycją konwencji, ale też powodowała 
dramatyczne rozluźnienie więzi rodzinnych. Wobec takiego właśnie 
dylematu staje zamożna rodzina producentów radioodbiorników i 
telewizorów - kolejnych przykładów nieuchronnie postępujących 
zmian. 

iTVN USA, sobota, 20.06.2009, 14:40

Maja w ogrodzie (24/46)

magazyn
Polska, rok produkcji: 2008

Zgodnie z porami roku i panującą aurą podpowiadamy, co 
należałoby zrobić w ogrodzie. Przedstawiamy nowe odmiany roślin, 
nowinki techniczne w sprzęcie ogrodowym, a przede wszystkim 
podpowiadamy, jak pięknie aranżować przestrzeń zarówno w 
ogrodzie jak i na balkonie lub parapecie. Przybliżając tematykę 
ogrodową studiujemy literaturę i korzystamy z porad fachowców. 

Program prowadzi Maja Popielarska.
iTVN USA, niedziela, 21.06.2009, 17:05
iTVN USA, poniedziałek, 22.06.2009, 22:25

Mam talent (3/11)

Nowe show, w którym uczestnicy z całej Polski zaprezentują swoje 
talenty. Oceniać ich będzie srogie jury w składzie: Agnieszka 
Chylińska, Małgorzata Foremniak i Kuba Wojewódzki. Program 



rok produkcji: 2008

poprowadzi męski duet: Marcin Prokop i Szymon Hołownia. 

"Mam talent!" to znane na całym świecie show, w którym wystąpić 
może prawie każdy. Prawie, bo warunek jest jeden: trzeba mieć 
talent. Należy zaprezentować coś, co wyróżni uczestnika spośród 
miliona innych. "Mam talent!" jest pierwszym w historii polskiej 
telewizji konkursem talentów. W programie można występować 
indywidualnie i w zespołach, a co najważniejsze, nie ma żadnych 
ograniczeń wiekowych. Konkursowicze mogą tańczyć, śpiewać i 
prezentować wszelkie wyobrażalne lub te nie mieszczące się w 
głowie, zdolności. Zwycięzca zdobędzie nie tylko sławę, ale również 
100 tysięcy euro! Na castingi do polskiej edycji zgłosiło się ponad 
4000 osób, z których ponad 300 zostało przesłuchanych przez 
jurorów. Każdy, kto zgłosił się na casting, jest przekonany o 
własnym niepowtarzalnym talencie. Agnieszka Chylińska, Kuba 
Wojewódzki i Małgorzata Foremniak będą zmuszeni zweryfikować 
to przekonanie. Ze wszystkich zaprezentowanych talentów muszą 
wyłonić tylko 32 półfinalistów. Zadanie nie będzie łatwe. I choć 
ocena wokalistów, tancerzy, zespołów tanecznych i muzyków 
pewnie nie sprawi im problemu, to jak ocenić mimów, cyrkowców, 
akrobatów, wirtuozów piły, czy pralki bębnowej? Co powiedzieć o 
talencie beatboxerów, żonglerów, ludzi grających na własnym ciele 
oraz tańczących z psami i wężami? Już wkrótce przekonamy się jak 
jurorzy poradzili sobie z tym wyzwaniem.

iTVN USA, sobota, 11.07.2009, 21:10

Mężczyzna płaci dwa razy

komedia
Ukraina, rok produkcji: 2007

Reżyseria: Wadim Sokołowskij
Scenariusz: Jekaterina PołowniewaJurij 
Timoszenko
Muzyka: Nikołaj Parfieniuk
Obsada: Marina Mogilewskaja, Elena 
Plaksina

dla małoletnich od lat 12

Przezabawna opowieść o kobiecie, która poradzi sobie z każdym 
kłopotem: Marina jest atrakcyjną i zdeterminowaną właścicielką 
małej agencji reklamowej. Wie dokładnie, jak owijać sobie 
mężczyzn wokół palca; jeden z byłych ukochanych ofiarowuje jej 
nawet mieszkanie. Niedługo potem w drzwiach apartamentu staje 
jego młodziutka kochanka, Valentina, która pomyliła przelotną 
znajomość z prawdziwym uczuciem. Marina jest oczarowana 
naiwnością głupiutkiej dziewczyny - Michaił cieszy się daleko mniej 
z niespodziewanej wizyty; aby uspokoić sumienie, załatwia 
prowincjuszce ciekawą posadę. Marina staje się jej przewodniczką 
po wielkomiejskiej dżungli, prędko okazuje się jednak, że to jej 
samej przydałaby się pomoc ze strony dziewczyny: trzeba zdobyć 
informacje o planach dyrektora konkurencyjnej agencji. Sprytna 
businesswoman wysyła Valentinę na przeszpiegi, nie przypuszczając 
nawet, jak skończy się to matactwo... 

iTVN USA, piątek, 10.07.2009, 09:00
iTVN USA, piątek, 10.07.2009, 02:15

Montecristo (1/145)

telenowela
Argentyna, rok produkcji: 2006

Śmiała współczesna adaptacja jednej z najsłynniejszych powieści 
Alexandra Dumasa - w kostiumie argentyńskiej telenoweli! Serial z 
udziałem zabójczo przystojnego Pablo Echarri stał się jednym z 
największych przebojów latynoskich telewizji ostatnich lat. 
Mroczny, rozgrywający się m.in. w egzotycznych plenerach, pełen 
sensacyjnych akcentów, odmienił styl współczesnej soap-opery. 
Opowiada dramatyczną historię Santiago Diaz Herrery, który 
wskutek intryg i ludzkiej podłości stracił wszystko: rodzinę, pozycję 
w pracy, ukochaną kobietę. Wbrew temu, co sądzili najbliżsi, 
Santiago nie zginął podczas podróży do Maroka - i po latach 
powróci do Buenos Aires, by odzyskać to, co zawsze należało do 
niego.

iTVN USA, sobota, 20.06.2009, 08:55



iTVN USA, wtorek, 23.06.2009, 13:10

Mój brat detektyw (1/10)

serial kryminalny
Argentyna, rok produkcji: 2006

Przebojowa propozycja dla młodszych i starszych wielbicieli 
zagadek kryminalnych: oficer Lorenzo Montero prowadzi 
poukładane życie do momentu, gdy dowiaduje się, że dawno nie 
widziany ojciec zostawił mu w spadku szczególny prezent: 
jedenastoletniego brata-geniusza. Od tej pory rodzeństwo razem 
prowadzi wszelkie dochodzenia, a pomoc wścibskiego, nad wiek 
rozwiniętego chłopca okazuje się bezcenna... 

iTVN USA, środa, 24.06.2009, 22:10
iTVN USA, czwartek, 25.06.2009, 13:10
iTVN USA, piątek, 26.06.2009, 23:35

Na gorącym uczynku (10/24)

serial kryminalny
Francja, rok produkcji: 2002

O czym można marzyć, będąc kobietą w wieku dojrzałym, na 
solidnym etacie urzędnika pocztowego? Claire Lagache nie ma 
banalnych marzeń - pragnie pracować dla... policji, a szczytem jej 
ambicji jest Wydział Zabójstw. Claire z powodzeniem zdaje 
egzaminy na oficera policji, jednak nie wszystko udaje się w 100 
procentach - zamiast do spektakularnego Wydziału Zabójstw, 
bohaterka trafia do dzielnicowego wydziału d/s kryminalnych, zaś 
jej szefem okazauje się gburowaty szowinista Bernard Moreau. Na 
szczęście reszta męskiej ekipy Claire przyjmuje ją z sympatią. 
Wkrótce okaże się, że na nowym stanowisku Claire wcale nie będzie 
brakowało zajęć!

iTVN USA, poniedziałek, 22.06.2009, 11:05

Na Słówko (1/92)

program edukacyjny
rok produkcji: 2008

W tym programie, Prof. Jerzy Bralczyk przybliży nam etymologię 
słów, które zapożyczyliśmy z innych języków. Dowiemy się jaką 
kryją historię, skąd do nas przywędrowały oraz jak należy je 
poprawnie zapisywać i wymawiać. Pokażemy również jakie 
wyobrażenie na temat tych słów mają zwykli ludzie. Wysłuchamy 
też wypowiedzi ciekawych osób, które używają ich na co dzień. A 
na koniec programu – niespodzianka. Prowadzący: Prof. Jerzy 
Bralczyk 

iTVN USA, piątek, 19.06.2009, 20:55
iTVN USA, sobota, 20.06.2009, 02:35
iTVN USA, poniedziałek, 22.06.2009, 14:00

Nasza ziemia (3/8)

obyczajowy
Włochy, rok produkcji: 2006

Włochy lat 1932 - 1943 przeżywają kryzys ekonomiczny i 
społeczny. W tych trudnych czasach śliczna Giulia Corradi musi 
dodatkowo zdecydować do kogo należy jej serce: Andrei Petrucci, 
farmera marzącego o karierze boksera w Ameryce, czy lidera 
lokalnego podziemia, Giacomo De Santisa? Przywiązanie do 
ukochanej ziemi okaże się w końcu tym, co pozwoli bohaterce 
dokonać odpowiedniego wyboru. Marzenia, praca i walka 
wypełniają codzienność rodziny Corradi na przekór groźnemu 
cieniowi rzucanemu przez formującą się właśnie partię 
faszystowską. 

iTVN USA, poniedziałek, 22.06.2009, 21:00
iTVN USA, czwartek, 25.06.2009, 23:35

Odwróceni (4/14)

serial sensacyjny
Polska, rok produkcji: 2007
Dolby

Blacha wychodzi cało z wypadku, ale zdaje sobie sprawę, że koledzy 
z gangu podejrzewają go o zdradę. Musi przekonać ich teraz, że to 
Sikora jest jego informatorem, a nie na odwrót. Komisarz 
podpowiada Blachowskiemu rozwiązanie – sugeruje, aby Blacha 
zdradził mafiosom, że policjant ma chorego synka i potrzebuje 
pieniędzy, dlatego dał się „odwrócić". Dodatkowo informuje go o 
planowanym nalocie na warsztat samochodowy z kradzionymi 
samochodami. To wystarcza, żeby chwilowo uspokoić gangsterów. 
Sędzia Marecka skazuje Małgorzatę Sarnecką na dożywocie. Po 
rozprawie jej samochód zostaje obrzucony kamieniami. Na szczęście 



sędzia nie zostaje ranna. Sikora obiecuje zapewnić Mareckiej 
ochronę. Policjant zaczyna wzbudzać jej zainteresowanie. Mnich 
jedzie na wycieczkę do Ziemi Świętej, aby zapewnić sobie alibi. W 
czasie jego pobytu za granicą, wynajęty przez niego płatny 
morderca, ten sam, który ostrzelał wcześniej wóz Blachy, zabija 
kilku członków gangu wołomińskiego, w tym syna Ptaka (Marian 
Dziędziel) - przywódcy gangu. 

iTVN USA, poniedziałek, 29.06.2009, 21:00
iTVN USA, czwartek, 02.07.2009, 23:35

Odwróceni (5/14)

serial sensacyjny
Polska, rok produkcji: 2007
Dolby

Szybki podejrzewa Mnicha o zabójstwo gangsterów z Wołomina. 
Mnich wszystkiego się wypiera. Szybki domyśla się, że Ptasiek 
będzie się mścił. Wkrótce dochodzi do zamachu na niego i ginie jego 
ochroniarz. Rozpoczyna się wojna gangów. Gazda pożycza Sikorze 
pieniądze na leczenie syna. Marecka jedzie z ochroną do 
Zakopanego. Zamachowiec, który ją zaatakował, podąża za nią. 
Ochroniarz udaremnia kolejny atak na sędzię. Okazuje się, że to 
kobieta, która mści się za skazanie jej męża. Mira odwiedza 
Małgośkę w więzieniu. Kobieta mówi jej, że Blacha jest zdrajcą – 
zdradził wszystkich kolegów, żonę i kochankę. Mira jest załamana. 
Zabiera córkę i ucieka od Blachy. Jedzie do swojej matki. Sikora 
przyjeżdża do Zakopanego, aby dowiedzieć się, co się dzieje z 
Marecką. Po drodze odwiedza Pietruszkę, który ponownie trafił do 
sanatorium w Rabce. Chłopiec nie lubi tego miejsca, lecz w tym 
klimacie ma mniej ataków mukowiscydozy. 

iTVN USA, poniedziałek, 06.07.2009, 21:00
iTVN USA, czwartek, 09.07.2009, 23:40

Odwróceni (6/14)

serial sensacyjny
Polska, rok produkcji: 2007
Dolby

Sikora i Gazda prowadzą śledztwo w sprawie napadu na konwój. Ich 
podejrzany, Małpa (Andrzej Andrzejewski), okazuje się fałszywym 
tropem. Gangster co prawda przyznaje się do winy, ale Sikora 
odkrywa, że prawdziwi sprawcy napadu porwali jego synka i to z 
tego powodu ich kryje. Policjanci odnajdują zwłoki synka Małpy. 
Załamany gangster zaczyna ujawniać informacje. Sikora dowiaduje 
się, że napadu dokonał Lewar (Przemysław Bluszcz). Gazda zwierza 
mu się, że Lewar to jego informator. Tymczasem gangsterzy 
pruszkowscy, w tym Blacha, lecą na wakacje na Cypr. Podczas ich 
nieobecności interesów pilnować ma Cyga. Niestety chłopak z 
niczym sobie nie radzi. Nie udaje mu się ściągnąć haraczy, pozwala 
na zniszczenie klubu Kowala, a na dodatek ociera lakier w 
ulubionym mercedesie Blachy. By uniknąć kłopotów po powrocie 
przełożonych, uderza policjanta w twarz i zostaje aresztowany. 
Sikora przypadkiem spotyka Berię (Paweł Królikowski), swojego 
starego kolegę z wojska. Beria wspomina, że będzie miał do niego 
interes. Podczas gdy gangsterzy z Pruszkowa bawią się na Cyprze, 
wynajęty przez Mnicha zabójca podkłada bombę pod samochód 
Ptaśka. W eksplozji ginie jego kierowca. Szybki jest wściekły, że 
Mnich działa na własną rękę, w dodatku nieskutecznie. Wszyscy 
postanawiają wracać do kraju. 

iTVN USA, poniedziałek, 22.06.2009, 13:05

Podróże bez granic (2/17)

serial dokument
Wielka Brytania, rok produkcji: 2005

Podróże bez granic, do najbardziej ekstremalnych miejsc naszej 
planety - od lodowych otchłani Antarktyki, do niebiańskich wzgórz 
Chile; od koralowych "dżungli" Mikronezji do drapaczy chmur z 
Szanghaju; z dala od przetartych szlaków, za to w najwyższej 
jakości obrazie high definition. 

iTVN USA, niedziela, 21.06.2009, 10:00



iTVN USA, środa, 24.06.2009, 15:20

Polska Kronika Filmowa seria II Kultura 
fizyczna (1/10)

rok produkcji: 2008
BRAK

PKF-y promowały sport, a imprezy sportowe zachęcały do 
uprawiania kolarstwa, biegów i siatkówki plażowej. Dziś stadiony 
świecą pustkami, ale pojawiły się pola golfowe i kręgielnie. 

iTVN USA, niedziela, 05.07.2009, 10:00
iTVN USA, poniedziałek, 06.07.2009, 00:05
iTVN USA, środa, 08.07.2009, 15:20

Polska Kronika Filmowa seria II Czas pracy 
(3/10)

rok produkcji: 2008
BRAK

Obowiązek pracy w PRL sprawiał, że nie istniał wówczas problem 
bezrobocia, które pojawiło się wraz z gospodarką rynkową. Ludzie 
musieli się nauczyć szukać pracy. 

iTVN USA, niedziela, 28.06.2009, 10:00
iTVN USA, środa, 01.07.2009, 15:20

Polska Kronika Filmowa seria II Letni 
wypoczynek (2/10)

rok produkcji: 2008
BRAK

Przyjrzyjmy się przemianom, jakie zaszły w sposobach spędzania 
wolnego czasu. Zobaczmy, jak w czasach PRL pracownicy FSO 
odpoczywali na wczasach FWP. Co robią dzisiaj? 

iTVN USA, piątek, 19.06.2009, 15:45

Prawo i miłość (15/22)

serial obyczajowy
Włochy, rok produkcji: 2004

Francesca De Luca jest prawnikiem cywilnym i pracuje w uznanej 
kancelarii swojego męża, Claudio Donattiego - zdolnego, jednak 
czasem cynicznego adwokata. Kiedy idealistyczna Francesca 
odkrywa romans Claudia, odchodzi z firmy i otwiera własną 
kancelarię. Zostawia męża i razem z dwójką dzieci - Martą i Lucą - 
rozpoczyna nowe życie. Obie firmy stają się dla siebie konkurencją. 

iTVN USA, sobota, 04.07.2009, 21:10
iTVN USA, wtorek, 07.07.2009, 14:00
iTVN USA, sobota, 11.07.2009, 12:40

Przyjaciel mojego syna

film obyczajowy
Francja, rok produkcji: 1997

Reżyseria: Marion Sarraut
Scenariusz: Sylvie BaillyCatherine Borgella
Muzyka: Nicolas Jorelle
Obsada: Mireille Darc, Alain Doutey, Robert 
Plagnol

dla małoletnich od lat 12

Ten film udowadnia, że nigdy nie jest za późno na romantyczne 
uniesienia - nawet jeśli nie do końca odpowiadają one normom 
narzucanym przez środowisko. Louise, owdowiała nauczycielka, 
prowadzi uporządkowane życie na urokliwej francuskiej prowincji. 
Jej spokojna egzystencja wali się w gruzy w dniu, w którym poznaje 
przyjaciela swego syna, Stanisława. Do szaleństwa zakochuje się w 
młodym mężczyźnie - zupełnie, jakby sama znów miała 20 lat...

iTVN USA, piątek, 26.06.2009, 13:15

Czy wiedzieliście, że hieny żyją w silnie matriarchalnym systemie, 



Rodziny z buszu (1/4)

serial dokument
Francja, rok produkcji: 1999

zebry pomagają sobie wzajemnie w opiece nad młodymi, zaś lwy 
dzielą między sobą harem walecznych samic? Cztery intrygujące 
filmy odkrywają te oraz inne fascynujące tajemnice z życia dzikich 
zwierząt. 

iTVN USA, piątek, 10.07.2009, 07:30

Rok w puszczy

Polska, rok produkcji: 2006

Barwny dokument o Białowieskim Parku Narodowym i 
zgromadzonych w jego granicach skarbach przyrody. 

iTVN USA, piątek, 26.06.2009, 07:35

Spotkanie z geniuszem (10/19)

serial dokument
Francja, rok produkcji: 1995

Uhonorowany wieloma międzynarodowymi nagrodami (m.in. 
Emmy Awards) serial telewizyjny, przedstawiający wybitne postaci 
w historii ludzkości. Ta fabularyzowana seria, filmowana z dbałością 
o realia w spektakularnych historycznych plenerach, pozwala 
dzieciom zrozumieć i docenić osiągnięcia sztuki (Degas, Goya, 
Mary Cassat, Monet, Rembrandt, Homer), muzyki (Bach, Bizet, 
Handel, Liszt, Rossini, Strauss), nauki (Edison, Einstein, Galileusz, 
Leonardo da Vinci, Maria Curie-Skłodowska, Newton), a także 
uwierzyć w możliwości kreacyjne człowieka i zaufać własnym 
zdolnościom. Perfekcyjnie zrealizowana, dostarcza zarówno 
przyjemności, jak i niebagatelnej wiedzy.

iTVN USA, niedziela, 21.06.2009, 02:35

Sprawa honoru (2/6)

sensacyjny
Włochy, rok produkcji: 2007

Sycylia 1956 roku. Po śmierci patriarchy rodu, Rocco, rodzina 
Fortebracci decyduje się przenieść na Północ, mając nadzieję na 
rozpoczęcie całkowicie nowego życia. Pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży ziemi inwestują w otwarcie własnego sklepu. Jednak 
interes upada nim rozkwitnie: lokal zostaje obrabowany jeszcze 
przed otwarciem. Zrozpaczony Pasquale popełnia samobójstwo, jego 
żona Ersilia popada w obłęd, a drogi dwóch synów kompletnie się 
rozchodzą. Gdy mężczyźni spotykają się po latach, jeden z nich stoi 
na czele mafii, a drugi okazuje się nieprzekupnym śledczym.

iTVN USA, niedziela, 21.06.2009, 12:40

Stawka większa niż życie (2/12)

serial wojenny
Polska, rok produkcji: 1969

Serial o bohaterskich przygodach wojennych oficera polskiego 
wywiadu, działającego pod kryptonimem J-23. Przystojny Polak, w 
twarzowym mundurze oficera Abwehry, wykrada najgłębsze 
tajemnice Rzeszy, ujawnia plany najważniejszych operacji wroga, 
kpi z wysiłków niemieckiego kontrwywiadu, ośmiesza starania 
gestapo. W trudnej, niebezpiecznej służbie posługuje się 
przebiegłością, wdziękiem, czujny okiem, mocnymi pięściami i 
ciętym słowem. Wkrótce awansuje do stopnia kapitana, a nawet 
odznaczony zostaje niemieckim Żelaznym Krzyżem.

ŚCIŚLE TAJNE. Rok 1942. Schwytany zostaje dr Pulkowski, który 
przed wojną zajmował się badaniami nad nowym typem silnika 
odrzutowego. Inżynier Erwin Reil próbuje namówić go na 
współpracę z Niemcami. Zadanie odbicia polskiego naukowca 
otrzymuje Kloss. Na uroczystym przyjęciu u Kreisleitera poznaje 
prestidigitatora Rioletto. Należący do siatki agentów Kazik zostaje 
przyłapany przez Glaubela na rysowaniu planów fabryki. Niemiec 
twierdzi, że jest antyfaszystą. Chce, aby Polak wprowadził go do 
siatki. Jednak okazuje się, że dzięki pułapce Glaubela łatwowierny 



Kazik naprowadził Gestapo na mieszkanie szefa siatki - Edwarda. 
Gestapowcy urządzają w lokalu kocioł. Idący na spotkanie z 
Edwardem Kloss w ostatniej chwili zostaje ostrzeżony. Glaubelowi 
udaje się rozszyfrować Klossa, ale Hansowi udaje się go w walce 
zabić. Hans podejrzewa Rioletta o współpracę z Gestapo, ale 
okazuje się, że jest on agentem brytyjskim. Kloss i Rioletto 
przygotowują plan odbicia Pulkowskiego. Wkrótce doktor 
zostajeuwolniony (w czasie akcji ginie Reil) , także Edward i Kazik 
uciekają z kotła. Podejrzenie o szpiegostwo zostaje skierowane na 
Puschkego, który ginie z rąk Rioletta.

iTVN USA, środa, 24.06.2009, 21:00
iTVN USA, czwartek, 25.06.2009, 14:40
iTVN USA, niedziela, 28.06.2009, 12:40

Stawka większa niż życie (3/12)

serial wojenny
Polska, rok produkcji: 1969

HOTEL EXCELSIOR. Rok 1942. W gdańskiej siatce nastąpiło 
tajemnicze morderstwo. Kloss jedzie do Gdańska, aby spotkać się z 
tajemniczym "Numerem 2" - nowym szefem siatki, wcześniej musi 
się jednak zorientować w sytuacji i znaleźć winnego śmierci 
dotychczasowego szefa. Hans spotyka się z Georgiem, jednym z 
członków grupy. Wspólnie próbują wyjaśnić okoliczności śmierci 
Herberta von Hagena, używającego też nazwiska: Kopke. Kolejno 
sprawdzają wszystkich członków siatki. Zaczynają podejrzewać 
Ingrid Heizer, właścicielkę kawiarni. Kloss dowiaduje się, że po 
śmierci szefa siatki SD umieściło w Hotelu "Excelsior" swojego 
agenta, wie bowiem o miejscu spotkań grupy. O umówionej porze 
do pokoju von Hagena w hotelu przychodzi Ingrid Haizer - ów 
tajemniczy "Numer 2", ginie jednak z ręki Löblera - dyrektora 
hotelu. Dopiero teraz wychodzi na jaw, że śmierć von Hagena była 
przypadkowa, a pracujący dla wywiadu francuskiego Löber, był 
przez niego szantażowany. Kloss rozszyfrowuje jednak dyrektora 
hotelu, walczą na dachu - Löbler spada i zabija się. Siatka jest więc 
znowu czysta.

iTVN USA, środa, 01.07.2009, 21:00
iTVN USA, czwartek, 02.07.2009, 14:30
iTVN USA, niedziela, 05.07.2009, 12:40

Stawka większa niż życie (4/12)

serial wojenny
Polska, rok produkcji: 1969

CAFE ROSE. Rok 1942. Kloss jedzie do Budapesztu. W pociągu 
spotyka Węgierkę. Przedstawia się jej jako holenderski 
przedsiębiorca. Węgierka, Marta Kovacs, prosi go o przewiezienie 
przez granicę kilku paczek papierosów. Kloss rozszyfrowuje ją jako 
agentkę SS. Okazuje się, że spotkanie z Martą było ukartowane. 
Chodziło o sprawdzenie lojalności. Klossa. Hans otrzymuje rozkaz 
usunięcia angielskiego szpiega działającego na terenie konsulatu III 
Rzeszy w Istambule. Na miejscu kontaktuje się z madame Rose, 
właścicielką "Cafe Rose", w rzeczywistości członkiem siatki 
wywiadowczej. Kloss dowiaduje się od niej, że poza agentem 
angielskim, w konsulacie jest także bardzo skorumpowany urzędnik. 
Jest nim Witte - radca handlowy konsulatu. Witte sądzi, że Kloss 
przyjechał, aby pozbawić go stanowiska, chce wręczyć mu łapówkę. 
Pomaga mu w tym handlowiec Christopulis. Podczas przyjęcia w 
ambasadzie zostaje nagle zamordowana Rose. Klossowi udaje się 
zdobyć materiały obciążające Wittego. Hans dowiaduje się, że 
angielskim agentem jest książę Mdżawanadze, a jego wtyczką w 
konsulacie sekretarka konsula, panna von Tilde. Także Christopulis 
pracuje dla księcia. Kloss prowokuje Wittego do ucieczki, chce na 
niego skierować podejrzenia o współpracę z Anglikami. Witte 
próbuje zabić Klossa, ale w ostateczności sam ginie. (streszczenie 
autorstwa Bartosza Rogalskiego oraz Krzysztofa Dudziaka, 
pochodzi z serwisu "Polskie filmy")

iTVN USA, środa, 08.07.2009, 21:00
iTVN USA, czwartek, 09.07.2009, 14:50

Stawka większa niż życie (5/12)

OSTATNIA SZANSA. Rok 1943. Do Warszawy przyjeżdża 
profesor von Hennig z córką, zajmujący się badaniami nad nową 
bronią. Do jego ochrony przydzielony jest Ruppert, który przed 
wojną był agentem polskiego wywiadu. Szantażem zmuszony jest do 



serial wojenny
Polska, rok produkcji: 1969

odnowienia współpracy; ma zrobić zdjęcia projektów profesora. 
Siatka wysyła na spotkanie z Ruppertem łączniczkę Annę. Gestapo 
szybko odkrywa podwójną grę Rupperta, postanawia wykorzystać 
go do złapania ludzi z ruchu oporu. Ruppert wraz z agentami 
Gestapo czeka na Annę, w ostatniej chwili Klossowi udaje się ją 
ostrzec. Gestapo żąda, aby Ruppert odnalazł Annę. Kloss sam stara 
się zdobyć plany von Henninga. Zaprzyjaźnia się z córką profesora, 
w czasie intymnego spotkania chce ją uśpić. Jednak Benicie Henning 
udaje się przejrzeć plany Klossa, celującą w Hansa unieszkodliwia 
Anna. Łączniczka, udając Benitę, wchodzi do willi Henningów, by 
znaleźć i sfotografować plany profesora. Benita jest przetrzymywana 
przez ruch oporu. Anna przypadkowo wpada na ulicy w ręce 
Rupperta. Po przesłuchaniach na Gestapo zostaje wypuszczona, ma 
doprowadzić agentów do innych członków siatki. Dziewczyna 
kieruje agentów do domu, gdzie czekają na nich bojownicy ruchu 
oporu - gestapowcy giną. Ruppert ma tylko jedno wyjście - 
samobójstwo. Wcześniej pomaga Annie w ucieczce przed agentami 
Gestapo, w chwilę potem ginie w wypadku samochodowym. Anna 
bezpiecznie wylatuje do Związku Radzieckiego, wywożona jest 
także Benita von Henning.

iTVN USA, piątek, 19.06.2009, 19:59
iTVN USA, sobota, 20.06.2009, 06:00
iTVN USA, sobota, 20.06.2009, 00:25

Szpieg (3/6)

rok produkcji: 2008

Marian Zacharski - najsłynniejszy agent polskiego wywiadu. W 
czasach "zimnej wojny" wykradł Amerykanom dokumentację 
supernowoczesnej broni, wartą około 2 miliardów dolarów. Losy 
superszpiega PRL-u prześledził dziennikarz TVN i TVN24 Bogdan 
Rymanowski. Poznaj prawdziwe oblicze Zacharskiego w nowym 
serialu fabularno - dokumentalnym "Szpieg". 

Polski super szpieg Marian Zacharski zwerbował do współpracy 
amerykańskiego specjalistę od tajnych technologii wojskowych. 
Wiliam Bell przekazuje polskim służbom wywiadowczym tajemnice 
konstrukcji radarów montowanych w najnowocześniejszych 
amerykańskich samolotach, czołgach i lotniskowcach. FBI zaczyna 
podejrzewać że niepozorny polski biznesmen Marian Zacharski w 
rzeczywistości jest agentem polskiego wywiadu. Amerykańskie 
służby zaczynają deptać Zacharskiemu po pietach. Pętla wokół 
Polaka zaczyna powoli się zaciskać. 

iTVN USA, sobota, 20.06.2009, 16:35
iTVN USA, sobota, 27.06.2009, 05:45

Ślad

dokument
Polska, rok produkcji: 1996

Niezwykły i bardzo osobisty dokument Marcina Latałły, poświęcony 
jego tragicznie zmarłemu ojcu. Stanisław Latałło był operatorem 
filmowym, zagrał też główną rolę w "Iluminacji" Krzysztofa 
Zanussiego, która przyniosła mu sławę niemal kultową. Życie 
dopisało do filmu dramatyczną pointę: Stanisław Latałło zginął 
podczas wspinaczki w Himalajach w grudniu 1974 roku. Nie miał 
jeszcze 30 lat. We wstępie do "Śladu" jego syn stwierdza: "Mam 
dzisiaj 28 lat"... 

iTVN USA, niedziela, 21.06.2009, 09:10
iTVN USA, środa, 24.06.2009, 13:10

Tajemnica Absalona (1/12)

serial obyczajowy
Dania, rok produkcji: 2006

Przejmująca historia 12-letniej Cecylii i jej młodszej siostry, ciężko 
chorującej na serce Idy. Dla błyskotliwej, interesującej się 
archeologią Cecylii najważniejsza jest rodzina - dziewczynka za 
wszelką cenę pragnie pomóc Idzie, choć zdaje sobie sprawę, że jej 
stan - na który lekarze nie potrafią znaleźć żadnego antidotum - 
może poprawić chyba tylko "cud". Tymczasem w mieście odbywa 
się wystawa spektakularnych znalezisk z XII-wiecznego pałacu 



króla Absalona, wykopanych podczas prac przy kopenhaskim 
metrze. Wyprawiając się potajemnie w miejsce wykopalisk, 
dziewczynka spotyka Huberta, jeszcze jednego młodocianego 
amatora archeologii, by wraz z nim wpaść na niezwykły trop - 
średniowieczną historię "uzdrawiającego anioła". Czyżby pasja 
Cecylii miała nieoczekiwanie przynieść ratunek jej chorej siostrze?

iTVN USA, niedziela, 05.07.2009, 20:00
iTVN USA, wtorek, 07.07.2009, 22:35

Tankowiec "Tango"
 
film sensacyjny
Rosja, rok produkcji: 2006

Reżyseria: Bachtier Chudoinazarow
Scenariusz: Roman HrushAleksei Poyarkov
Muzyka: Dalier Nazarow
Obsada: Denis Nikiforow, Aleksiej Guskow, 
Dmitri Dyuzhev

dla małoletnich od lat 12

Młody przedsiębiorca Andriej musi spłacić dług. Wobec braku 
gotówki decyduje się zrealizować podejrzaną transakcję przewozu 
ropy naftowej z Polski do Niemiec na swoim starym tankowcu. 
Nieoczekiwanie całe przedsięwzięcie znajduje się w centrum działań 
terrorystów. Jakby tego było mało, na serce Andrieja również 
następuje zamach - w postaci uroczej nieznajomej... 

iTVN USA, sobota, 11.07.2009, 15:50

Tata, I love you

Polska, rok produkcji: 1999

Głęboko poruszająca historia pięciorga polskich dzieci z Domu 
Dziecka w Szklarskiej Porębie adoptowanych przez młode, 
bezdzietne małżeństwo z St.Louis (U.S.A). Autor filmu towarzyszy 
im w okresie oczekiwania na załatwienie formalności związanych z 
wyjazdem, który spędzają z nową matką w wynajętym domku w 
górach. Oktawia ma lat 14, Sylwester 12, Andrzej 11, Artur 6, a 
Kasia 5. Rodzeństwo adoptowali Rita i Robert Jurotichowie. Pobrali 
się w 1990 roku, kupili dom z czterema sypialniami i zapragnęli 
zapełnić je liczną dzieciarnią. Gdy okazało się jednak, że nie mogą 
mieć własnego potomstwa, podjęli starania o adopcję dzieci z Polski. 
Zdecydowali się na przysposobienie tak licznego rodzeństwa - co 
jest w świecie ewenementem - głęboko przekonani, że są w stanie 
dać gromadce ciepło, miłość, troskę i szansę wszechstronnego 
rozwoju. Realizatorzy dokumentu wracają do St. Louis po ośmiu 
miesiącach. Okazuje się, że Sylwestra nie ma już u Jurotichów - 
został umieszczony w zakładzie dla trudnych dzieci. 

iTVN USA, piątek, 19.06.2009, 17:35
iTVN USA, poniedziałek, 22.06.2009, 11:15

Taxi (10/56)

serial obyczajowy
Dania, rok produkcji: 1997

Jeden z najpopularniejszych duńskich seriali ostatnich lat - historia 
małej, rodzinnej firmy przewozowej Crown Cabs, ktorej właściele 
walczą o przetrwanie na trudnym i konkurencyjnym rynku. 
Opowieść zaczyna się od... śmierci patrona firmy, Prebena Boye-
Larsena. Żeby nie dopuścić do upadku pogrążonej w długach Crown 
Cabs, trzeba jak najszybciej znaleźć jego następcę - a jedynym 
kandydatem jest walczący z alkoholizmem Verner... Tymczasem syn 
Prebena, Rene, odkrywa skomplikowane powiązania, jakie łączyły 
jego ojca ze światem hazardu i sam coraz bardziej angażuje się w 
niebezpieczne, na wpół legalne "rozgrywki". 

iTVN USA, piątek, 19.06.2009, 14:05
iTVN USA, niedziela, 21.06.2009, 00:25



Vabank II, czyli riposta

komedia
Polska, rok produkcji: 1984

Reżyseria: Juliusz Machulski
Scenariusz: Juliusz Machulski
Muzyka: Henryk Kuźniak 
Obsada: Jan Machulski, Leonard Pietraszak, 
Witold Pyrkosz

dla małoletnich od lat 12

Dalsze losy bohaterów przebojowego "Vabanku": Kramer skazany 
za upozorowany przez Kwintę rabunek własnego banku odsiaduje 
wyrok w więzieniu. Wraz ze Sztycem udaje mu się zbiec, ale 
odmawia wyjazdu do Szwajcarii, ponieważ chce zemścić się na 
Kwincie. Ten zaś spokojnie uprawia warzywa. Z gazet dowiaduje się 
o ucieczce Kramera. Zaalarmowany nią jest również przyjaciel 
Kwinty, Duńczyk, który zajął się produkcją filmową. Stawiski, 
sekretarz Kramera, wynajmuje Tędlarza, specjalistę od "mokrej 
roboty". Angażuje się on jako statysta filmowy i rani strzałami z 
pistoletu Duńczyka. Ma to wywabić Kwintę . . . Sztyc porywa 
córeczkę Marty, która mieszka teraz z Kwintą. Byłemu genialnemu 
kasiarzowi udaje się ją jednak uwolnić z szafy pancernej i samemu 
wydostać z zastawionej na niego pułapki. Co więcej - policja na 
podstawie śladów uznaje, że Kwinto zginął, kiedy usiłował wydostać 
się z sejfu po utracie dziecka. Sztyc i Kramer przekraczają granicę 
niemiecką i odlatują awionetką do Szwajcarii. Cała ta akcja została 
jednak zaaranżowana przez Kwintę i Duńczyka. To oni wyjeżdżają 
naprawdę do Zurychu, by zrealizować czeki Kramera podpisane 
przez niego po pijanemu. Uważny widz dostrzeże w wielu scenach 
"Vabanku" prześmiewcze nawiązania do "Ojca chrzestnego" 
Coppoli, "Żądła" Hilla, klasycznych westernów w rodzaju "Rio 
Bravo", czy stylu gry takich aktorów jak Humphrey Bogart i Edward 
G. Robinson. Lista zapożyczeń jest zresztą dużo dłuższa. Jednak nie 
sam talent parodystyczny Machulskiego sprawił, że "Vabank II" 
poprawił sytuację finansową wielu kin. Inne mocne strony "Riposty" 
to interesująco opowiedziana intryga i przednie aktorstwo, zwłaszcza 
w wykonaniu Leonarda Pietraszaka (Kramer) i Bronisława 
Wrocławskiego (Sztyc).

iTVN USA, środa, 01.07.2009, 15:45

Wizje zbrodni (1/12)

serial kryminalny
Francja, rok produkcji: 2006

Największe i najbardziej skomplikowane przestępstwa wymagają 
specjalnego śledztwa. Wówczas wkracza do akcji Martin Bernier, 
który wraz z zaufanymi współpracownikami przystępuje do oceny 
sytuacji. W dochodzeniu posługują się najnowszą technologią i 
sprawdzonymi metodami, ale najbardziej pomocny okazuje się 
niecodzienny dar Berniera: miewa on wizje zbrodni... 

iTVN USA, sobota, 20.06.2009, 17:05

You can dance - Po prostu tańcz! (3/14)

rok produkcji: 2008

Stypendium na Broadway'u, pieniądze i sława znowu czekają na 
wybrańca, który zachwyci tańcem jurorów i widzów trzeciej edycji 
"You can dance - Po prostu tańcz!". 

iTVN USA, poniedziałek, 06.07.2009, 21:50
iTVN USA, środa, 08.07.2009, 23:50

Z archiwum Czołówki seria 1 Bliski wschód 
(6/24)

rok produkcji: 2007

Film omawia wydarzenia polityczno-militarne na Bliskim 
Wschodzie. Ukazuje przyczyny konfliktu izraelsko-arabskiego, 
migawki i spostrzeżenia reporterskie z codziennego życia i w strefie 
Kanału Sueskiego. Wymaga rzetelnego wprowadzenia, ciekawe 
zdjęcia, czuje się stronniczość w komentarzu

iTVN USA, poniedziałek, 29.06.2009, 21:55
iTVN USA, środa, 01.07.2009, 23:55
iTVN USA, niedziela, 05.07.2009, 13:55 Film przedstawia wypadki uliczne z dnia 1 maja 1983 roku związane 

ze świętem pracy demonstracją i kontrpochodami zorganizowanymi 
przez działaczy "Solidarności" w różnych miastach Polski. 



Z archiwum Czołówki seria 1 Pochód i 
zachód (5/24)

rok produkcji: 2007

Komentarz w stylu propagandy z tamtych lat.

iTVN USA, poniedziałek, 22.06.2009, 21:55
iTVN USA, środa, 24.06.2009, 23:55
iTVN USA, niedziela, 28.06.2009, 13:45

Z archiwum Czołówki seria 1 Przerwana 
podróż (4/24)

rok produkcji: 2007

Film poświęcony gen. Sikorskiemu podczas jego działalności 
emigracyjnej

iTVN USA, czwartek, 25.06.2009, 21:25
iTVN USA, piątek, 26.06.2009, 14:10
iTVN USA, niedziela, 28.06.2009, 00:20

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, 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. 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. 


