
Resort ostrzega

VAT-marża tylko 
dla używanych 

urządzeń
Ministerstwo Finansów postanowiło przyjrzeć się 

bliżej  platformom aukcyjnym. Efekt? Powszechną 
praktyką stało się stosowanie procedury VAT-marży 
przy obrocie nowymi towarami. Dotyczy to przede 
wszystkim telefonów komórkowych oraz tabletów. 
Resort zaznacza, że takie postępowanie jest niezgod-
ne z przepisami i może skutkować zaległościami po-
datkowymi oraz sankcjami ze strony fiskusa – VAT-
-marża w elektronice ma zastosowanie wyłącznie do 
dostawy artykułów używanych, a nie nowych.

Stosowanie procedury VAT1  marża reguluje 
ustawa o VAT. W przypadku elektroniki może ona 
dotyczyć  wyłącznie artykułów używanych  i to 
pod warunkiem, że zostały zakupione od:
l osób innych niż podatnicy podatku VAT
l podatników podatku VAT, jeżeli dostawa tych 

towarów była zwolniona z VAT
Ciąg dalszy na str. 3
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Wprowadzenie ograniczenia - 
a docelowo zakazu – handlu 
w niedziele powoli staje się fak-
tem. Prezydent Andrzej Duda 
we wtorek, 30 stycznia, podpi-
sze ustawę regulującą tę kwe-
stię. Tymczasem właściciele 
marek i dużych sklepów już 
prześcigają się w pomysłach, 
jak obejść zakaz. 

Przypomnijmy, od marca za-
kupy zrobimy tylko w pierwszą 
i ostatnią niedzielę miesiąca. 
W 2019 roku tylko jedna będzie 
handlowa – ostatnia. Od 2020 
roku będzie natomiast obowiązy-
wał całkowity zakaz handlu 
w niedzielę. Będą jednak pewne 
odstępstwa. W sumie sklepy bę-
dą otwarte w siedem niedziel – 
w trzy przedświąteczne (przed 
Wielkanocą i dwie poprzedzające 
Boże Narodzenie)  oraz w ostat-
nie niedziele przypadające 
w styczniu, kwietniu, czerwcu 
i sierpniu, podczas sezonowych 
wyprzedaży. Ponadto w wigilię 
Bożego Narodzenia i w Wielką 
Sobotę sklepy będą mogły być 
otwarte do 14. Za złamanie han-
dlu w niedzielę będzie grozić 
grzywna – od 1 tysiąca do 100 ty-
sięcy zł. 

Nowe przepisy pobudziły biz-
nesową kreatywność właścicieli 
sklepów. Dyskonty spożywcze – 
takie jak Biedronka czy Lidl – za-
mierzają wydłużyć godziny pra-
cy. Wszystkie sklepy w piątki 
i soboty miałyby być otwarte aż 

do 22.00. Jednak pracownicy 
musieliby zostać jeszcze dłużej – 
do godziny 23.45. W tym czasie 
mieliby sprzątać sklep i przygo-
tować go do poniedziałkowego 
otwarcia. Na tym jednak nie ko-
niec. Dyskonty planują również 
wprowadzić nocną zmianę. Pra-
cownicy mieliby stawiać się 
w pracy tuż po północy z niedzie-
li na poniedziałek i pracować 
przez 5,5 godziny. Do ich obo-
wiązków należałoby rozładowa-
nie towaru, posprzątanie sklepu, 

a także wypiek pieczywa. Wszyst-
ko miałoby być gotowe na otwar-
cie sklepu o godzinie 7.00.

Wyjście z sytuacji znaleźli rów-
nież reprezentanci branży odzie-
żowej. Ich zdaniem skoro prawo 
mówi tylko o zakazie handlu 
w niedzielę to sklepy otwierać bę-
dzie można. Część z nich ma za-
miar to wykorzystać. W jaki spo-
sób? W niedzielę będą funkcjono-
wały na zasadzie „showroomu”.  
Będzie w nich można obejrzeć ca-
ły asortyment, a nawet przymie-

rzać ubrania. Różnica polegać 
będzie jedynie na tym, że ze skle-
pu wyjdziemy z pustymi rękami, 
bo zakupu będzie trzeba doko-
nać w sklepie internetowym. 

W zakazie handlu w niedzielę 
złoty interes upatrują z kolei sta-
cje benzynowe, które chcą rozsze-
rzyć swoją ofertę. Część z nich ma 
zamiar zająć się sprzedażą mięsa 
i wędlin, a nawet sprzętu RTV 
i AGD, kosmetyków, farmaceuty-
ków, obuwia czy biżuterii.
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W centrum miasta

Będzie 
sygnalizacja 

świetlna
Na dwóch newralgicznych skrzyżo-

waniach w centrum miasta – ul. Ślą-
ska z ul. Kopernika i ul. Nowowiejskie-
go z ul. Kopernika – zostanie zamon-
towana sygnalizacja świetlna. To wła-
śnie w tych miejscach notorycznie do-
chodzi do wypadków i kolizji.

– W zeszłym roku, jeszcze przed wa-
kacjami, podjęliśmy działania w celu 
ustalenia niebezpiecznych miejsc w Czę-
stochowie. Zaczęliśmy od przejść dla 
pieszych znajdujących się w pobliżu 
szkół – przypomina Mirosław Kucia-Pie-
karski, zastępca dyrektora Miejskiego 
Zarządu Dróg i Transportu w Często-
chowie. 

Ciąg dalszy na str. 3

Pilotażowy projekt

Sprawdź, 
czym aktualnie 

oddychasz
Zakończył się montaż wskaźników jakości powietrza w na-

szym mieście. Za sprawą pilotażowego programu możemy 
analizować to, czym na co dzień oddychamy w poszczegól-
nych rejonach miasta.

Projekt „Airly” powstał by umożliwić częstochowianom monito-
rowanie jakości powietrza oraz bieżącej pogody. W sumie na 
obiektach oświatowych zamontowano 25 sensorów, które w cza-
sie rzeczywistym pokazują bieżące zanieczyszczenie powietrza py-
łem PM 10 oraz PM 2,5. Trzeba jednak podkreślić, że wskaźniki 
te nie są czujnikami jakości powietrza (nie posiadają akredytacji) 
lecz atestowanymi urządzeniami wskazującymi chwilową zawar-
tość pyłu w powietrzu. 

– Program ma na celu doprecyzowanie, czy wręcz określenie 
obszarów zanieczyszczonych w naszym mieście. Chcemy pokazać 
mieszkańcom wprost, jak wygląda sytuacja – mówi Andrzej 
Szczerba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska UM. 

Ciąg dalszy na str. 5

Są ofiary

Wybuch 
w Hucie 

Szkła 
Stolzle
Poważny wypadek 

w częstochowskiej hu-
cie szkła Stolzle. Pod-
czas przepompowywa-
nia kwasu, jeden ze 
zbiorników uległ roze-
rwaniu. 30-letni pracow-
nik nie żyje, dwóch tra-
fiło do szpitala.

Do zdarzenia doszło 
w środę (24.01.) późnym 
popołudniem. Trzech pra-
cowników zostało popa-
rzonych kwasem, używa-
nym w fabryce. Podczas 
przepompowywania go, 
jeden ze zbiorników uległ 
rozerwaniu. Poszkodowa-
ni zostali przewiezieni do 
szpitala. Jeden z  ran-
nych, 30-latek, zmarł, 
37-latek i 54-latek są na-
dal są hospitalizowani. Ich 
stan okazał się poważniej-
szy, niż początkowo przy-
puszczano.

Na miejscu wypadku 
był prokurator i  przedsta-
wiciel inspekcji pracy. 
Trwa wyjaśnianie przy-
czyn i  okoliczności tej tra-
gedii.
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Resort ostrzega

VAT-marża tylko dla 
używanych urządzeń

Dokończenie ze str. 1
l podatników, jeżeli dostawa 

tych towarów podlegała proce-
durze VAT-marża.
Procedura VAT-marża może 

być więc stosowana tylko wów-
czas, gdy kupiono towar używa-
ny i zakup nie był opodatkowany 
VAT przez dostawcę. Zazwyczaj 
w procedurze VAT-marża sprze-
dawane są towary używane, 
skupowane od osób fizycznych, 
które nie są podatnikami.

Resort ostrzega, że zastosowa-
nie procedury VAT-marża do do-
staw towarów nowych jest nie-
zgodne z przepisami ustawy 
o VAT i może wskazywać na chęć 
zaniżenia podstawy opodatko-
wania VAT, co skutkuje powsta-
niem zaległości podatkowej oraz 
sankcji. Nie jest również praw-
nie możliwe zakupienie telefo-
nów komórkowych, rozliczenie 
tego zakupu w schemacie od-
wróconego obciążenia i następ-
nie sprzedaż w procedurze VAT-
-marża.

Powiadomienia dla 
podatników

Podatnicy, u których stwier-
dzono obrót tego rodzaju asorty-
mentem, opodatkowany w pro-
cedurze VAT-marża, otrzymają 

powiadomienia o stwierdzonych 
przypadkach stosowania tej pro-
cedury w zakresie nowych towa-
rów.

Powiadomienie dotrze jako:
l e-mail z adresu:  jpk.analizy@

ds.mofnet.gov.pl  – na adresy 
elektroniczne lub

l wiadomość tekstowa SMS – 
na numery telefonów.
Powiadomienia będą opatrzo-

ne podpisem „Ministerstwo Fi-
nansów Departament Poboru 
Podatków”.

Warto zaznaczyć, że pisma in-
formacyjne nie będą zawierać 
żadnych wezwań do zapłaty po-
datku, a w treści e-maila i wia-
domości SMS nie będą umiesz-
czane żadne odnośniki ze-
wnętrzne (linki) ani załączniki 
w formie plików.

W przypadku otrzymania po-
wiadomienia, wszelkie pytania 
i wątpliwości, a także wyjaśnie-
nia co do prawidłowości rozlicze-
nia podatku VAT z wykorzysta-
niem procedury VAT-marża, na-
leży kierować bezpośrednio do 
właściwych urzędów skarbo-
wych, które zostały powiadomio-
ne o sprawie.
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W centrum miasta

Będzie sygnalizacja  
świetlna

Dokończenie ze str. 1
– W kolejnym etapie, wspólnie 

z częstochowskimi policjantami 
z wydziału ruchu drogowego, 
wyłoniliśmy najbardziej niebez-
pieczne skrzyżowania. Wśród 
nich jest to ul. Śląskiej z ul. Ko-
pernika. Drugie miejsce w staty-
styce wypadkowości zajmuje ul. 
Równoległa z ul. Rydza Śmigłego 
– wyjaśnia  Mirosław Kucia-Pie-
karski. Miejski Zarząd Dróg 
i Transportu uznał, że najlep-
szym rozwiązaniem, które wpły-
nie na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych i kierowców, przy 
skrzyżowaniach ul. Śląskiej 
z ul. Kopernika i ul. Nowowiej-
skiego z ul. Kopernika będzie 
zamontowanie sygnalizacji 
świetlnej. – Były różne propozy-
cje dotyczące tych skrzyżowań 
– od spowolnienia ruchu przez 
montaż poduszek. Z analiz wy-
nikało jednak, że samo zmniej-
szenie prędkości nie rozwiąza-
łoby problemu i nie przyniosło-
by oczekiwanego efektu. Stąd 
też decyzja o montażu sygnali-
zacji. W obu kierunkach będzie 
ona zsynchronizowana z pozo-
stałymi światłami. W ten sposób 
powstanie tzw. zielona fala. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu będzie-
my również mogli sterować pręd-
kościami na tych odcinkach – 
zauważa  Mirosław Kucia-Pie-
karski. Miejski Zarząd Dróg 
i Transportu. Przy okazji mon-
tażu sygnalizacji, skrzyżowania 
zostaną zmodernizowane. 
Światła mają umożliwić płynne 
włączanie się do ruchu z pod-

porządkowanych do głównych 
ulic. Dodatkowo przejścia dla 
pieszych będą przesunięte, tak 
aby został zachowany odstęp dla 
samochodu oczekującego przed 
pasami. Z policyjnych analiz wy-
nika, że przy obu skrzyżowa-
niach najczęściej dochodzi do 
potrąceń w miejscach przejść dla 
pieszych. - Spowodowane są one 
nieustąpieniem pierwszeństwa 
oraz bezpośrednim wyprzedza-
niem tuż przed lub na pasach. 
Mamy nadzieję, że ta sytuacja 
wkrótce się odmieni. Obrażenia 
pieszych w zderzeniu z pojazdem 
są nieporównywalnie gorsze niż 
w przypadku pojazdu z pojaz-
dem – zaznaczają policjanci 
z wydziału ruchu drogowego. 

Nowe sygnalizacje świetlne 
powinny zacząć funkcjonować 

latem. Koszt prac to około pół 
miliona złotych. 

Przy tej okazji przypomina-
my, że w tym rejonie zaledwie 
w ciągu tygodnia doszło do 
dwóch bardzo poważnych wy-
padków. Najpierw na ulicy 
Nowowiejskiego 19-latek po-
trącił na przejściu pieszego. 
Mężczyzny – mimo reanimacji 
– nie udało się uratować. Kil-
ka dni później doszło z kolei 
do wypadku na skrzyżowaniu 
ul. Focha i Śląskiej. Tym ra-
zem zderzyły się aż cztery sa-
mochody. Jedna osoba trafiła 
do szpitala. Montaż sygnaliza-
cji świetlnej ma więc docelowo 
poprawić bezpieczeństwo na 
wszystkich skrzyżowaniach 
w tym rejonie. 
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Wojewódzkie badanie

Liczyli bezdomnych
W  nocy z  24 na 25  stycz-

nia odbyło się liczenie osób 
bezdomnych przebywają-
cych na terenie naszego 
miasta. Ostateczne wyniki 
poznamy za kilkanaście dni. 
Z zeszłorocznego liczenia 
wynikało, że na terenie na-
szego miasta przebywało 
379  osób bezdomnych. 

– Celem badania jest pozy-
skanie informacji o liczbie 
osób bezdomnych na terenie 
Częstochowy, co umożliwi pla-
nowanie i realizację działań 
w zakresie przeciwdziałania 
bezdomności oraz ogranicze-
nia negatywnych skutków tego 
zjawiska w mieście – zaznacza 
Olga Dargiel, rzecznik prasowy 
częstochowskiego MOPS. 

Badanie odbywało się zarów-
no w  placówkach  dla osób 
bezdomnych prowadzonych  
przez  organizacje pozarządowe 
(Caritas Archidiecezji Często-
chowskiej,  Fundację Chrześci-
jańską „Adullam”,  Stowarzy-
szenie Wzajemnej Pomocy 
„Agape”),  a także w innych 
miejscach, gdzie osoby bez-
domne mogą przebywać: szpi-
tale  (w tym ZOL-e i SOR-y), 
hospicjum,  Areszt  Śledczy, 
Ośrodek Pomocy Osobom 
z Problemami Alkoholowymi 

(Izba Wytrzeźwień), placówki 
leczenia odwykowego,  ośrodek 
interwencji kryzysowej,  dwo-
rzec Główny PKP,   Stradom 
PKP, dworzec PKS.  Badanie 
prowadzono  także w tzw.  miej-
scach  niemieszkalnych, zgod-
nie z mapą  ich  aktualnego 
rozlokowania  w mieście. Zaj-
mowały się nim dwa patrole – 
jeden straży miejskiej, drugi 
policji. W ich skład weszli tak-
że streetworkerzy z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Częstochowie oraz z Funda-
cji św. Barnaby. – Osobom 
przebywającym w miejscach 
niemieszkalnych udzielano do-
raźnej pomocy w postaci gorą-
cej zupy, herbaty, pieczywa 
i koców. Podejmowano także 
działania zmierzające do skie-
rowania tych osób do ogrzewal-
ni czy innych placówek dla 
osób bezdomnych. Bezpośred-
ni kontakt pozwalał też ocenić 
zakres koniecznej pomocy, 
która może być udzielona już 
po zakończeniu nocnego licze-
nia. Może to być m.in. pomoc 
w postaci schronienia, posił-
ków, środków czystości,odzieży 
i obuwia, zakupu leków – pod-
kreśla Olga Dargiel.

Poprzednie badanie miało 
charakter ogólnopolski i odby-
ło się w zeszłym roku w nocy 

z 8 na 9 lutego. Wówczas na 
terenie miasta Częstochowy 
przebywało  379  osób bez-
domnych. Tegoroczne wyniki 
poznamy dopiero po ich prze-
kazaniu przez wszystkie insty-
tucje i organizacje zaangażo-
wane w akcję oraz opracowa-
niu danych.  

Warto dodać, że badanie 
o charakterze ogólnopolskim 
ma miejsce w kraju co dwa la-
ta. W Częstochowie od 2012 r. 
badanie liczby osób bezdom-
nych jest prowadzone corocz-
nie - w latach kiedy nie wystę-
puje badanie ogólnopolskie, 
realizowane jest badanie woje-
wódzkie (takie jak w tym roku).

Koordynatorem wojewódz-
kiego badania w naszym mie-
ście  jest  Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej,  współreali-
zatorami członkowie Partner-
stwa Lokalnego na rzecz  prze-
ciwdziałania  bezdomności  
w mieście Częstochowa  m.in. 
straż miejska, policja, organi-
zacje  pozarządowe, streetwor-
kerzy, spółdzielnie  mieszka-
niowe, placówki służby zdro-
wia –  w tym oddziały SOR 
i ZOL-e – areszt śledczy, pla-
cówki lecznictwa odwykowego,  
ośrodek interwencji kryzyso-
wej, izba wytrzeźwień.
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Oświadczenie
Gazeta „Życie Częstochowy” przeprasza Adwokat Monikę 
Wypych z Kancelarii Adwokackiej w Częstochowie, za to, iż 
omyłkowo w wydaniu z dnia 12 stycznia 2018r. umieściła 
w dziale „Reklama” artykuł poświęcony tematyce zmian 
w prawie. 

Jednocześnie informujemy, iż niniejszy artykuł nie miał 
charakteru reklamowego i stanowi publikację w nowym dziale 
Gazety „Dział prawny” oraz został sporządzony nieodpłatnie na 
prośbę Gazety.

mailto:jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl
mailto:jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl
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Opłata wodna

Zapłacimy za deszczówkę

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

KALENDARZ EKOLOGICZNY
LUTY

2 Światowy Dzień Obszarów Wodno-błotnych
27 Dzień Bez Futra i Skóry

Dużo ich, czy mało?

Fakty i mity o pszczołach
71 proc. Polaków jest przeko-

nanych, że pszczoły masowo wy-
mierają i jest ich zbyt mało. 
Tymczasem od lat 90. stale przy-
bywa rodzin pszczelich. Obecnie 
w naszym kraju żyje ponad 60 
miliardów pszczół (ok. 1,5 mln 
rodzin).

– Niestety, wiedza Polaków na te-
mat pszczół jest dość nikła. Po-
twierdziły to badania zlecone przez 
Polskie Stowarzyszenie Ochrony 
Roślin. 

Co prawda dwie  trzecie Polaków 
(64 proc.) wie, że pszczoły miodne 
nie są jedynymi owadami zapylający-
mi. Jednak nie mają świadomości, że 
udział w tym procesie biorą też inne 
gatunki pszczół dziko żyjących, a tak-
że inne owady (m.in. motyle, chrząsz-
cze, muchówki). Nie więcej niż 15 
proc. Polaków ma też świadomość, że 
robotnica pszczoły miodnej żyje tylko 
ok. 42 dni, a pożytek zbiera zaledwie 
w ciągu 21 dni swojego życia.

– Polacy wiedzą, co to jest pszczo-
ła miodna. Wiedzą, że dzięki niej po-
zyskujemy miód. Niektórzy wymie-
niają jeszcze wosk i pyłek, a także 
propolis. Jednak mało ludzi zdaje so-
bie sprawę z tego, że pszczoła miodna 
to tylko jeden gatunek spośród po-
nad 450 występujących w Polsce. Na 
świecie tych pożytecznych owadów 
jest prawie 25 tys. gatunków. Co 
ważne, zapominamy też o tym, że to 
nie miód pozyskiwany od pszczół jest 
największym dobrem, ale zapylanie 
roślin. Prawie 80 proc. wszystkich 
gatunków roślin na naszym globie 
potrzebuje zapylenia do prawidłowe-
go rozmnażania, a w tym procesie 
biorą udział pszczoły – mówi dr Grze-
gorz Pruszyński z Instytutu Ochrony 
Roślin w Poznaniu.

Ekspert podkreśla, że aż trzy 
czwarte Polaków (77 proc.), uważa, że 
w naszym kraju brakuje pszczół, a 71 
proc. jest przekonanych, że pszczoły 
masowo giną. Zdaniem zdecydowa-
nej większości odpowiada za to stoso-

wanie środków ochrony roślin.
– Od wielu lat obserwujemy stabil-

ny wzrost przyrostu rodzin pszczoły 
miodnej w naszym kraju. W ubie-
głym roku szacowano, że jest ich oko-
ło 1,5 mln. Podstawowymi problema-
mi, które występują w pasiekach 
i powodują upadki rodzin pszczelich, 
są choroby oraz pasożyty, które nę-
kają pszczołę miodną. Również wiele 
innych czynników może powodować 
wymieranie lub osłabianie pszczół, a 
co za tym idzie – większą ich podat-
ność na inne czynniki stresogenne. 
Wśród nich możemy wymienić m.in. 
nieodpowiednie  zarządzanie pasie-
ką, podawanie leków w nieodpowied-
ni sposób, ale również długość korzy-
stania z pszczół, czyli intensyfikację 
produkcji – wyjaśnia dr Grzegorz 
Pruszyński.

Badanie zostało przeprowadzone 
z okazji uchwalenia przez ONZ 
Światowego Dnia Pszczół, który bę-
dzie od 2018 r. obchodzony corocz-
nie 20 maja.

Ciekawostki ekologiczne
l Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 

latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 
2 latach, o ile nie spowodują pożaru.

l Jeden nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, że w ciągu 
doby wycieka około 36 litrów wody. Nieszczelna spłuczka w WC 
powoduje wyciek w ciągu dnia około 720 litrów wody, a rocznie 
– 260 m sześciennych wody.

l Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 
drzew starych, dużych drzew.

l Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik 
to na wysypisko w całej Polsce trafi rocznie 10 tysięcy ton 
potłuczonego szkła.

l W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych 
puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i 
to w zasadzie nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu 
to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.

l W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest 
kompostowanych (2%) i przetwarzanych. Dla porównania w 
Danii, Szwajcarii, Szwecji od 60%-80%.

l Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu 
pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 
watowej żarówki przez 4 godziny.

l Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią 
około 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, 
niemal 30% wszystkich odpadów. 

l 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji 
jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody pitnej!

l Metan, który się uwalnia z wysypisk śmieci jest 27 razy bardziej 
agresywny od dwutlenku węgla!

l Obecnie w Polsce odzyskuje się tylko około 5 procent zużytych 
opakowań szklanych, w Niemczech aż 45 procent!

l Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 
kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tyś 
ludzi. Tyle lasu musi rosnąć w pobliżu osiedla jako niezbędne 
minimum!

l Jak alarmuje czasopismo National Geographic „…rtęć z 
jednego tylko termometru może zanieczyścić jezioro o 
powierzchni 4,5 hektara, a zniszczone termometry każdego 
roku powiększają rzekę odpadów wytwarzanych przez 
mieszkańców USA o jakieś 17 ton rtęci”. Pierwiastek ten jest 
wchłaniany przez ryby. jeśli taką rybę zje człowiek, również jego 
organizm zostanie zatruty, co może powodować uszkodzenie 
układu nerwowego.

l W rosnącym i zielonym drzewie tylko kilka procent jego 
objętości stanową żywe komórki, pozostałe ponad 90% to 
celulozowe ściany po obumarłych komórkach wypełnione 
materiałami utwardzającymi (np. ligniną, suberyną).

l Aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery i zgładzić 
efekt cieplarniany, australijscy naukowcy zaproponowali metodę 
zakopywania dwutlenku węgla w stanie półpłynnym pod ziemią.

l Ocieplenie klimatu może spowodować, że w 2050 roku tereny 
wokół wybrzeży Wielkiej Brytanii znajdą się pod wodą.

l Zebrane w Polsce zużyte wkłady do drukarek komputerowych 
wypełniłyby dwa budynki wielkości Pałacu Kultury i Nauki w 
Warszawie, a ich całkowity czas biodegradacji wyniósłby co 
najmniej tysiąc lat.

l Pięć plastikowych butelek po napojach można przetworzyć na 
kurtkę narciarską, a 26 na cały strój.

l Recykling jednej metalowej puszki to równowartość 
trzygodzinnego oglądania telewizji.

l Poddanie tony papieru recyklingowi pozwala ocalić 17 
drzew, ponad 25 tys, litrów wody i oszczędzić energię, której 
przeciętne domostwo potrzebuje przez pięć miesięcy.

l Przetworzony papier można wykorzystać we wszystkich 
potrzebnych do budowy i urządzenia domu – od izolacji do 
podłogi.

l Około jednej trzeciej wszystkich śmieci stanowią opakowania 
po różnych produktach.

l Przeciętny człowiek w ciągu 7 tygodni wyrzuca tyle śmieci ile 
sam waży.

l Zużyte plastikowe torby wrzucone do morza zabijają w ciągu 
roku około miliona zwierząt morskich.

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosły 
opłaty za odprowadzanie wody 
deszczowej. Tak zdecydowali 
posłowie, uchwalając nowe Pra-
wo Wodne. A to spowoduje 
wprowadzenie lub wzrost opłat 
w z tytułu odprowadzania desz-
czówki czy wody z roztopionego 
śniegu. Jako pierwszy na tę de-
cyzję zareagował Poznań, gdzie 
radni przyjęli podwyżkę opłat za 
odprowadzanie wód opadowych.

Pieniądze z opłat gminy będą 
musiały odprowadzać do nowej 
rządowej instytucji – Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie. Docelowo może wpływać do 
niej nawet kilka miliardów złotych 
rocznie z całej Polski.

Opłatami za usługę odbioru wód 
opadowych i roztopowych objęte 
zostają wszystkie odwadniane po-
wierzchnie, w tym również dachy, 

z których wody opadowe i roztopo-
we odprowadzane są do miejskiej 
sieci kanalizacji deszczowej.

Dotychczasowi usługobiorcy, 
którzy w świetle nowych przepisów 
zdecydują się na zmianę sposobu 
zagospodarowania wód opado-
wych i rezygnację z usługi odbioru 
wody opadowej poprzez kanaliza-
cję deszczową, proszeni są o zgło-

szenie powyższego i podanie termi-
nów planowanych zmian.

Rząd szacował, że statystyczny 
Polak zapłaci 13-14 zł rocznie, jed-
nak dużo bardziej odczują to 
mieszkańcy i przedsiębiorcy z du-
żych miast, jak Kraków, Warszawa 
czy właśnie Poznań.

Według szacunków to „przecięt-
ny Kowalski” posiadający dom jed-
norodzinny zapłaci najwięcej. 
W 2016 i 2017 roku, mając dom 
z podjazdem – 20 m2 i dachem – 50 
m2 płacił rocznie 41 zł. W 2018 ro-
ku ta opłata wzrośnie prawie trzy-
krotnie i ma wynieść 116 zł. Dla po-
równania mały przedsiębiorca 
z działką ok. 1000 m2 i dachem 700 
m2 dotychczas płacił 2344 zł, 
a w tym roku opłaty wzrosną mu 
o ponad 500 zł. Podwyżki nie omi-
ną też mieszkańców spółdzielni, dla 
których opłaty za kanalizację desz-
czową wzrosną o ponad 60 proc.

Jednolity model

Badania jakości powietrza
Wykonywane dotychczas zada-

nia związane z modelowaniem ja-
kości powietrza prowadzone były 
generalnie przez poszczególne 
województwa odrębnie i często 
w odmienny sposób. Teraz ma 
powstać jeden model, wspólny 
dla całego kraju. Nowelizację 
ustawy w tej sprawie (ustawy 
o Inspekcji Ochrony Środowiska 
oraz Prawo ochrony środowiska) 
podpisał prezydent Andrzej Duda

Resort środowiska wskazuje, że 
obecnie jednym z głównych proble-
mów jest brak jednolitego, systemo-
wego rozwiązania na poziomie kra-
jowym, polegającego na modelowa-
niu matematycznym przemieszcza-
nia się i zmian zanieczyszczeń w po-
wietrzu, które stanowią wsparcie 

ocen jakości powietrza na poziomie 
wojewódzkim. Nowe prawo wdraża 
unijne przepisy i ma przyczynić się 
do lepszego monitorowania jakości 
powietrza.

Zadaniem Instytutu Ochrony 
Środowiska – Państwowego In-
stytutu Badawczego w Warsza-
wie będzie modelowanie matema-
tyczne stężeń zanieczyszczeń 
w powietrzu i zapewnienie infor-
macji o ich rozkładzie przestrzen-
nym w kraju, głównie na potrze-
by rocznych ocen i prognoz jako-
ści powietrza. Wyniki modelowa-
nia będą przekazywane ministro-
wi środowiska i Głównemu In-
spektorowi Ochrony Środowiska. 
Modelowanie po raz pierwszy ma 
zostać przeprowadzone w 2019 r.

Zmiany rozszerzają kompetencje 

i zadania działającego przy Głów-
nym Inspektoracie Ochrony Środo-
wiska – Krajowego Laboratorium 
Referencyjnego i Wzorcującego 
(KLRiW). Nadzoruje ono jakość ba-
dań powietrza atmosferycznego, 
wykonywanych w ramach Państwo-
wego Monitoringu Środowiska 
(PMŚ).

Zgodnie z nowym prawem KLRiW 
obejmie nadzorem nie tylko labora-
toria wojewódzkich inspektoratów, 
ale także inne podmioty wykonują-
ce pomiary jakości powietrza w ra-
mach PMŚ, np. zakłady przemysło-
we, fundacje, instytuty naukowo-
-badawcze i samorządy. Laborato-
rium będzie też odpowiedzialne za 
koordynację w Polsce unijnych pro-
gramów zapewnienia jakości powie-
trza.

Kolumnę opracował DF



PIĄTEK-NIEDZIELA, 26-28 STYCZNIA 2018 5.AKTUALNOŚCI

Chcesz być eko? 

Magistrat da kasę
Częstochowa otrzyma dofi-

nansowanie na budowę infra-
struktury służącej do produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych. 
Dzięki temu mieszkańcy będą 
mogli zamontować na swoich 
posesjach kolektory słoneczne, 
ogniwa fotowoltaiczne i pompy 
ciepła. 

Projekt polega na dostarczeniu 
i montażu na potrzeby gospo-
darstw domowych odnawialnych 
źródeł energii obejmujących trzy 
rodzaje instalacji: ogniwa fotowol-
taiczne, kolektory słoneczne 
i pompy ciepła. Nabór prowadzo-
ny był w zeszłym roku. - Wyłonili-
śmy 168 częstochowskich gospo-
darstw domowych. W 34 zamon-
towane zostaną kolektory sło-
neczne, w 124 ogniwa fotowolta-
iczne, a w 10 pompy ciepła – wy-
licza Krzysztof Matyjaszczyk, pre-
zydent miasta. - Przez pięć lat, 
czyli w czasie funkcjonowania 
okresu trwałości tego projektu, 
urządzenia będą własnością gmi-
ny. Później – za przysłowiową zło-
tówkę – będą musiały zostać wy-
kupione i zostaną u osób, u któ-
rych zostały zamontowane – wy-
jaśnia prezydent.

Do kolektorów słonecznych po-
ziom dofinansowania wynosi do 
85%, ale nie więcej niż 12 tysięcy 
zł, do paneli  fotowoltaicznych do 
85%, ale nie więcej niż 15 tysięcy 
zł, w przypadku pomp ciepła to 
również 85%, ale nie więcej niż 18 

tysięcy zł. Realizacja projektu, 
który przyczyni się w dużym stop-
niu do  ograniczenia emisji zanie-
czyszczeń do  powietrza, rozpocz-
nie się w maju, a zakończy 
w czerwcu przyszłego roku. Cał-
kowita wartość to blisko 4,2 mln 
złotych. Dofinansowanie wynosi 
natomiast prawie 2,9 mln. 

Przy tej okazji warto wspo-
mnieć, że ci, którzy nie „załapali 
się” na projekt, wciąż mają szan-
sę na dotację do modernizacji 
systemów grzewczych. Miasto 
w tym roku przeznaczy na ten cel 
500 tysięcy złotych. W porówna-
niu z poprzednimi latami to 
ogromna kwota. 

– W moim przekonaniu wystar-
czy ona na to, aby każdy z miesz-
kańców, decydujący się na wymia-
nę kotła na bardziej ekologiczny 
i oszczędny, miał na to szansę – 
twierdzi prezydent. Nabór prawdo-
podobnie rozpocznie się na przeło-
mie lutego i marca. - Jest też moż-
liwość pozyskania dotacji na mon-
taż kolektorów słonecznych. Na 
ten cel w tegorocznym budżecie 
zostało przeznaczonych 50 tysięcy 
złotych. Gdyby się okazało, że za-
interesowanie jest większe, odpo-
wiemy na potrzeby mieszkańców – 
podsumowuje prezydent.

W sumie na różne eko-działa-
nia, związane z produkcją odna-
wialnych źródeł energii i ograni-
czaniem niskiej emisji zostanie 
przeznaczone w 2018 roku blisko 
5,3 mln zł. kg

Pilotażowy projekt
Sprawdź, 

czym aktualnie 
oddychasz

Dokończenie ze str. 1
– Pilotażowy program już potwierdził 

fakt, że peryferyjne dzielnice, w których 
są domki jednorodzinne, są znacznie 
bardziej zanieczyszczone. Dzięki wskaź-
nikom mieszkańcy będą mogli zdecydo-
wać, czy w danej chwili warto wychodzić 
na dwór, czy może lepiej wstrzymać się 
kilka godzin, albo w ogóle udać się w in-
ną dzielnicę – podkreśla  Andrzej Szczer-
ba. Aplikacja wskazująca jakość powie-
trza wkrótce zostanie umieszczona na 
stronie magistratu. Obecnie jest już na-
tomiast dostępna poprzez stronę:  map.
airly.eu/pl, do której kieruje też Onet.pl.

Program ma służyć poprawie stanu 
świadomości częstochowian, ich edukacji 
oraz umożliwić kierowanie przez miasto 
dotacji i kontroli w rejony miasta częściej 
borykające się z problemem gorszego po-
wietrza. – Miasto robi bardzo wiele w kie-
runku walki ze smogiem. Trzeba jednak 
zdawać sobie sprawę, że sami tego proble-
mu nie rozwiążemy. Potrzebne są trzy 
strony – jedna to oczywiście samorząd, 
druga to mieszkańcy i ich świadomość, 
a trzecia to władze rządowe. Potrzebujemy 
narzędzi i rozwiązań ustawowych, które 
pomagałyby w tych działaniach. Chodzi 
m.in. o bezwzględne dopuszczanie do 
sprzedaży tylko paliw określonej jakości, 
wprowadzenie rządowego programu do-
płat czy danie samorządom narzędzi sku-
tecznej kontroli posesji, gdy jest podejrze-
nie zatruwania przez kogoś środowiska – 
podsumowuje  Andrzej Szczerba.
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Częstochowski policjant

Wśród 
zasłużonych 

dawców krwi
Członkowie klubu 

HDK PCK KMP w Czę-
stochowie odebrali 
medale wraz z legity-
macjami zasłużonych 
honorowych dawców 
krwi.

Prezes klubu st. sierż. 
Kamil Sowiński dostał od-
znakę III stopnia, nato-
miast Michał Nowak – 
klubowicz, który na co 
dzień pełni służbę w Po-
sterunku Straży Ochrony 
Kolei w Tarnowskich Gó-
rach – uzyskał, dzięki od-
daniu ponad 18 litrów 
krwi, odznakę I stopnia. - 
Są to pierwsze odznacze-
nia przyznane przez Pol-
ski Czerwony Krzyż dla 
naszych klubowiczów jed-
nak na pewno nie ostat-
nie. W naszych szeregach 
przybywa ludzi, którzy już 
posiadają znaczną ilość 
oddanej krwi – zaznacza 
st. sierż. Kamil Sowiński, 
prezes  HDK PCK KMP 
w Częstochowie. 

Warto zaznaczyć, że do 
klubu stworzonego przez 
policjantów może należeć 
każdy – nie tylko mun-

durowi. Więcej na temat 
ich działalności można 
dowiedzieć się na przy-
kład podczas „Noworocz-
nego Spotkania Gorą-
cych Serc” organizowa-
nego przez Katolickie 
Stowarzyszenie Sportowe 
Rzeczpospolitej Polski. 
Odbędzie się ono 27 
stycznia w Muzeum Mo-
net i Medali Jana Powała 
II. – Nasz klub specjalnie 
na tę okazję przygotował 
paczkę z drobiazgami, 
które będzie można wylo-
sować podczas spotka-
nia. Zachęcamy do udzia-
ły w tej i innych akcjach 
organizowanych przez 
nasz klub oraz do dobro-
wolnego oddawania krwi 
w centrach krwiodaw-
stwa i krwiolecznictwa, 
jest to prosty i cudowny 
dar życia jaki można dać 
bezinteresownie  innym 
– podsumowuje st. sierż. 
Kamil Sowiński. Wszel-
kie niezbędne informacje 
o klubie można uzyskać 
wysyłając wiadomość na 
e-mail: kmpczestocho-
wahdk@gmail.com
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Klub Politechnik

Spotkanie opłatkowe 
środowiska AZS

W Klubie Politechniki 
Częstochowskiej odbyło 
się Spotkanie Opłatko-
we Środowiska Senio-
rów Akademickiego 
Związku Sportowego 
w Częstochowie.

Spotkanie poprowadził 
Mieczysław Hrehorów - 
Prezes Klubu Seniora 
ASZ  Honorowy Członek 
AZS. Nie zabrakło życzeń, 
dzielenia się opłatkiem 
i wspólnej wieczerzy. 
Z koncertem kolęd wystą-
pił zespół wokalny KU 
AZS Wyższego Semina-
rium Duchownego na 
czele z jego prezesem Ra-
fałem  Środą.

Podczas uroczystości, 
po informacji Wiesława 
Pięty o dokonaniach Klu-

bu Seniora AZS w ubie-
głym roku i planie działa-
nia w roku bieżącym, do-
konano – tradycyjnie 
w nowym roku – przyjęcia 
do Klubu Seniora AZS no-
wych członków. Po przed-
stawieniu laudacji przez 
patronów, Lecha Dobosza 
– patron senior Jan Szy-
ma, Stefana Rybickiego – 
patron senior Ryszard 
Adamczyk, Zdzisława 
Świątek – patron senior 
Zbigniew Miszczyk. Za-
służonym przyjętym dzia-
łaczom, odznaki Seniora 
AZS wraz z odznakami or-
ganizacyjnymi AZS z tra-
dycyjnym białym gryfem 
i legitymacją wręczali: Je-
rzy Lech Czarnota, Cezary 
Marek Graj i Mieczysław 
Hrehorów.

Ważnym akcentem wy-
różnień było wręczenie – 
przyznanego przez Zarząd 
Główny AZS – Medalu za 
Zasługi dla Sportu Akade-
mickiego JE Metropolicie 
Częstochowskiemu Abp 
dr. Wacławowi Depo, czego 
w imieniu ZG AZS dokonał 
były wiceprezes Zarządu 
Głównego AZS Andrzej 
Szewiński. Wspólnym ko-
lędowaniem i podziękowa-
niem uczestnikom i współ-
organizatorom JE Rekto-
rowi Politechniki Często-
chowskiej i prezesowi Klu-
bu Seniora AZS zakończo-
no uroczyste spotkanie.

Organizatorami wyda-
rzenia byli Klub Seniora 
AZS oraz JM Rektor Poli-
techniki Częstochowskiej. 
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W Szkole Podstawowej nr 41

Patriotyczna rywalizacja

Już po raz jedenasty 
w Szkole Podstawowej nr 
41 zorganizowano Powia-
towy Konkurs Poezji 
i Pieśni Patriotycznej. 
Tym razem uczniowska 
rywalizacja poświęcona 
była setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę 
niepodległości.

Konkurs skierowany był 
do uczniów szkół podsta-
wowych oraz klas drugich 
i trzecich gimnazjalnych. 
Patriotyczna rywalizacja 
cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Do te-
gorocznej edycji zgłosiło się 
15 szkół z Częstochowy, 
naszego powiatu oraz po-
wiatu kłobuckiego i mysz-
kowskiego. Uczestnicy wy-
stępowali solo, w zespo-

łach oraz w chórkach. – 
Konkurs opiera się na pro-
pagowaniu wartości pa-
triotycznych, a te są w na-
szej szkole uczniom i na-
uczycielom bardzo bliskie 
– twierdzi Jolanta Woź-
niak, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 41 (dawniej 
Gimnazjum nr 12). Tym 
razem konkurs poświęco-
ny był setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę nie-
podległości. 

– Historia jest matką 
każdego narodu. To my 
nauczyciele musimy 
w szczególności przekazać 
młodym ludziom tę war-
tość. Mamy świadomość, 
że konkurs jest bardzo po-
ważny, ale zarazem inspi-
rujący. Rokrocznie ucznio-
wie potrafią świetnie do-

brać repertuar. Tym ra-
zem utwory literackie 
i muzyczne dotyczyły od-
zyskania przez Polskę nie-
podległości – zaznacza  
Jolanta Woźniak. Wszyst-
kie występy oceniała spe-
cjalna komisja składająca 
się z przedstawicieli Aka-
demii im. Jana Długosza, 
Samorządowego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli 
oraz zaprzyjaźnionych na-
uczycieli. Pod uwagę bra-
ny był między innymi do-
bór repertuaru, interpre-
tacja prezentowanego 
utworu oraz ogólny wyraz 
artystyczny. – Mieliśmy 
nie lada wyzwanie. Mło-
dzież tradycyjnie stanęła 
na wysokości zadania – 
podsumowało jury. 
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Od lewej: rektor AJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, rektor Politechniki  Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert 
Sczygiol, metropolita częstochowski Abp dr Wacław Depo, prezes Klubu Seniora AZS Mieczysław Hrehorów, przewodniczący 
Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski, v-ce prezydenci Częstochowy Ryszard Stefaniak i Andrzej Szewiński 
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WSPOMNIENIA Z PRAKTYK

Młodzież uczęszczająca do naszej 
szkoły po raz kolejny wykorzystała 
życiową szansę odbycia praktyk za-
granicznych w śródziemnomorskim 
kurorcie turystycznym Rimini we 
Włoszech. Co roku grupa uczniów z 
każdej klasy technikum ma okazję 
zdobyć doświadczenie zawodowe, a 
tym samym podnieść swoją pozycję 
na europejskim rynku pracy. Odby-
cie praktyki zawodowej poza kra-
jem to świetny sposób na poznanie 
własnych mocnych i słabych stron, 
spotkanie ciekawych ludzi i pozna-
nie innej kultury. W październiku, 
w słonecznej  Italii, przebywali 
uczniowie z klasy technikum, zdo-
bywający zawód technika żywienia 
i usług gastronomicznych. Odby-
wali oni praktykę w renomowa-
nych włoskich restauracjach, słyną-
cych ze znakomitej kuchni. Mieli 
również okazję uczestniczyć w pro-
fesjonalnym kursie języka włoskie-

go oraz zobaczyć San Marino, które 
oferuje niesamowite widoki oraz 
urokliwą Wenecję.

Nasza szkoła od lat oferuje 
uczniom technikum atrakcyjne 
praktyki zagraniczne. Uczestnicząc 
w programie młodzież naszej szko-
ły zdobywa doświadczenie, posze-
rza horyzonty, zdobywa dodatko-
we umiejętności, dzięki czemu 
świetnie radzi sobie w dorosłym ży-
ciu. A już w kwietniu i maju kolejne 

klasy technikum wezmą udział w 
projekcie. Tym razem będą to 
uczniowie zdobywający zawód 
technika informatyki oraz technika 
usług fryzjerskich. 

W stażu, pod opieką mgr Justy-
ny Kuny – Janickiej, wzięli udział: 
Julia Załóg, Kaja Motyl, Justyna Soł-
tysiak, Anna Kuś, Aleksandra Gałwa,  
Klaudia Gągała,  Krystian Łapcik,  
Aleksandra Nowakowska, Dominik 
Chamara,  Kamila Molęcka. 
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Klasy liceum, w których wdro-
żono innowację pedagogiczną – 
wychowanie obronne i patrio-
tyczne, obecne są w życiu szko-
ły oraz godnie reprezentują 
nasz zespół poza ich murami. 
W listopadzie brały udział w do-
niosłej uroczystości, jaką było 
poświęcenie i nadanie sztanda-
ru Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego. Wyda-
rzenie odbyło o 21 listopada 
o godz. 16.00 w Bazylice Archi-

katedralnej pw. Świętej Rodziny 
w Częstochowie. Oprócz 
uczniów z naszej szkoły pojawiły 
się poczty sztandarowe często-
chowskich szkół technicznych 
i zawodowych, gimnazjów oraz 
zaproszeni goście. Nasza szkoła 
również zaprezentowała się 
z pocztem sztandarowym. Wy-
darzenie miało charakter pa-
triotyczny jak i religijny.  Księża 
celebrujący mszę nawiązywali 
do obchodzonego niedawno 

Święta Niepodległości.
Nasi uczniowie brali udział 

w prezentacji monety okolicz-
nościowej Narodowego Banku 
Polskiego. Moneta ta zawiera 
wizerunek kpt. Henryka Glapiń-
skiego „Klingi”, a cała uroczy-
stość miała miejsce w sali wido-
wiskowej przy kościele. św Zyg-
munta w Częstochowie . Spo-
tkanie zostało uświetnione  pre-
lekcją Tomasza Goneta „ Kon-
spiracyjne Wojsko Polskie”, 

a w przerwach młodzież naszej 
szkoły odśpiewała pieśni patrio-
tyczne. Zaprezentowano rów-
nież srebrną monetę kolekcjo-
nerską, którą został uhonoro-
wany Henryk Glapiński –„Klin-
ga”,  czyli czwarty żołnierz po-
wojennego podziemia antyko-
munistycznego. Na koniec całej 
uroczystości odbył się koncert 
Pawła Piekarczyka i Leszka Czaj-
kowskiego „Podziemna Armia 
Powraca”. 

Poświęcenie 
i nadanie sztandaru 

CKZiU

Mobilność i doświadczenie receptą 
na zawodowy sukces

l    l    l
Trafiłam do restauracji „Bounty”. Okazało się, że jest to jedna z naj-

popularniejszych restauracji w Rimini! Klimat tam jest niesamowity, 
wszystko wygląda jak na pirackim statku, a wszyscy kelnerzy byli prze-
brani za piratów! W pierwszy dzień bardzo bałam się, że nie dam rady 
się z nimi dogadać, ale udało mi się nawet z nimi zaprzyjaźnić. Współ-
pracownicy cały czas żartowali i uśmiechali się , więc było na prawdę 
zabawnie. Kiedy czegoś nie wiedziałam od razu mi pomagali . Te prak-
tyki były dla mnie ogromną szansą na nauczenie się wielu nowych rze-
czy. Cały miesiąc pracowałam w pizzerii, gdzie nauczyłam się od pod-
staw robić prawdziwą włoską pizzę! Spróbowałam też wielu typowych 
włoskich dań, którymi mnie częstowali ! Na przykład spagetti alla car-
bonara, którego smak pokochałam! 

Rocco, który pracował jako pizzerman, nauczył się mówić po pol-
sku kilka prostych słów, takich jak pieczarki, mąka, drożdże. Chciał się 
nauczyć polskiego, ale po dłuższej chwili namysłu stwierdził, że nasz 
język jest tak samo trudny jak chiński i nie da rady go opanować. Re-
stauracja była bardzo popularna w mieście, co oznaczało dużą ilość 
klientów wieczorami. W niektóre dni było naprawdę dużo pracy, lecz 
nie przeszkadzało mi to i chciałam zostać tam jak najdłużej. Kiedy nad-
szedł ostatni dzień mojej pracy było mi bardzo przykro, że muszę opu-
ścić to miejsce. Mam ogromną nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjadę do 
Włoch, do Rimini i odwiedzę najlepszą restauracje w tym mieście – 
„Bounty”             

Kaja Motyl
l    l    l

Rozpoczęłam praktykę w restauracji „Strampalato”, która mieściła 
się w centrum portu. Idąc po raz pierwszy do pracy byłam zestresowa-
na i bałam się, że sobie nie poradzę, że nie dogadam się z ludźmi 
w kuchni, ale gdy weszłam do restauracji zostałam przywitana uśmie-
chem kelnerki, która od razu zaprowadziła mnie do kuchni. Po wejściu 
wszyscy pracownicy zaczęli się ze mną witać ze szczerym uśmiechem 
i pozytywną energią. Takie ich zachowanie sprawiło, że stres momen-
talnie mnie opuścił i poczułam, że przyjęli mnie od razu do swojej ekipy. 
Okazało się, że tylko dwie kelnerki oraz jedna z koleżanek z pracy mó-
wią płynnie po angielsku. Z czasem reszta kucharek oraz jeden kucharz 
starali się używać prostych zwrotów po angielsku, co to było bardzo mi-
łe. Po jakimś czasie dogadywaliśmy się bez problemu. Jeden z kucha-
rzy, Dady, nauczył się mówić w naszym języku kilku słów. Atmosfera 
w pracy zawsze była przyjazna. Wszyscy żartowali i śmiali się. Gdy wy-
konywałam jakieś ćwiczenia zawsze byłam chwalona. Nawet dostawcy 
towaru byli mili i pytali się, co u mnie słychać, witali się i uśmiechali. Gdy 
przychodziłam do pracy, każdy się mnie pytał czy wszystko w porząd-
ku. Byłam częstowana różnymi słodkościami oraz zawsze dostawałam 
posiłek, przez co poznałam piadine. Jest to typowe danie Rimini. Posił-
ki zawsze jedliśmy wspólnie, ale były dni, kiedy nie było na to czasu, bo 

był duży ruch, więc dostawałam jedzenie na wynos. Moja restauracja 
serwowała dania typu hamburgery, frytki, chipsy, dania z ośmiornicami 
i makarony. Kuchnia była malutka, ale nie stwarzało to problemu. Na-
uczyłam się patroszyć sardynki oraz kroić kalmary. Kelnerki, które ze 
mną pracowały, zawsze starały się choć troszkę porozmawiać i pożar-
tować. Kucharze również ciągle mnie rozśmieszali. Na pierwszy posiłek 
dostałam hamburgera, ale nie wiedziałam z czym, myślałam że to była 
ryba. Później okazało się, że była to pasta z ośmiornicy i krewetek, więc 
pierwszy raz w życiu jadłam owoce morza. Gdy przyszłam po raz ostat-
ni do pracy, było mi bardzo smutno i chciało mi się płakać, że muszę 
opuścić to miejsce. Nigdy w życiu nie pracowałam w tak świetnej re-
stauracji i z tak wspaniałą ekipa. Bardzo będę za nimi tęskniła.

Justyna Sołtysiak
l    l    l

Pobyt w Rimini wspominam bardzo miło. Poznałam inną kultu-
rę, język i cudownych ludzi. Pierwszy dzień w pracy był niesamo-
wity, ale pamiętam, że bardzo mnie stresował. Trafiłam do baru 
szybkiej obsługi o nazwie „Strampalato”, mieszczącego się w por-
cie. Nie miałam daleko, więc zawsze chodziłam do pracy na pie-
chotę, co pozwalało mi zwiedzać okolicę. Pierwszego dnia, kiedy 
tylko przekroczyłam próg kuchni, przywitał mnie uśmiechnięty per-
sonel i głośno wypowiedziane „ciao”. Bardzo mnie to podniosło na 
duchu i w momencie cały stres zniknął. Grazia, przecudowna star-
sza kucharka, jako pierwsza się mną zajęła. Zaprowadziła mnie do 
stanowiska obok siebie i nauczyła patroszyć sardynki. Mimo we-
wnętrznego oporu zabrałam się do pracy i nawet to polubiłam. 
Każdy dzień praktyki mijał mi bardzo szybko, żałowałam, że nie 
mogłam tam zostać dłużej. Panowała tam rodzinna atmosfera, 
wszyscy często razem żartowali i jadali wspólnie, jeśli była taka 
możliwość. Mnie też przygarnęli do swojej „ekipy” i traktowali jak 
swojego. Często pytali, czy nie jestem głodna i mimo trudności 
w komunikacji zawsze rozumiałam, co mają na myśli, przydatne 
były niektóre zwroty, których nauczyła mnie nasza włoska nauczy-
cielka Simona i opiekunka Giada. 

Na praktykach nauczyłam się pracy w zespole, z ludźmi o róż-
nej narodowości i religii, podszkoliłam język angielski i opanowałam 
podstawy włoskiego. Pierwszy raz w życiu miałam do czynienia 
z owocami morza i tak dobrze wyposażoną kuchnią. Pracownicy 
też byli niezwykli. Diana w ostatnim tygodniu zaproponowała mi 
spróbowanie tamtejszych przysmaków i w ostatnie 3 dni pracy do-
stawałam piadine z owocami morza. Mimo strachu i obrzydzenia 
zgodziłam się spróbować, ponieważ widziałam, że cieszy ją moja 
chęć poznawania nowych smaków. Bardzo za nią tęsknię i za resz-
tą pracowników również. Dziękuję za możliwość przeżycia tak cu-
downego doświadczenia. 

Anna Kuś



To jest mały krok dla człowieka,  
ale wielka przysługa dla ludzkości
Czy zastanawiałeś się kiedyś, co 

by było gdyby zabrakło lasów, re-
zerwatów przyrody czy parków na-
rodowych? Zapewne takie życie 
byłoby niezwykle ciężkie ze wzglę-
du na ograniczoną ilość tlenu w at-
mosferze oraz utratę wielu gatun-
ków zwierząt czy też walorów tury-
stycznych urokliwych miejsc, które 
pozwalają nam na chwilę relaksu 
i wyciszenia od codziennego zgieł-
ku. Taka ponura przyszłość czeka 
ludzkość, jeżeli będziemy ignoro-
wać podstawowe zasady ochrony 
środowiska i polegać tylko na orga-
nizacjach ekologicznych. Ochrona 
osobliwych miejsc jest naszym 
przywilejem i obowiązkiem(...)

Warto zwrócić uwagę na pobli-
skie, niezwykłe Góry Towarnie.  Nie-
stety, możemy zobaczyć tu skały 
z barwnym graffiti czy murawę zry-
tą oponami quadów. Nie wygląda to 
na działalność przyjazną naturze 
a  straty ekologiczne rosną wraz 
z górą śmieci pozostawionych przez 
turystów. Ich nieodpowiedzialne 
działania doprowadziły do zainte-
resowania się tym faktem uczestni-
ków projektu „Present for the Futu-
re”Erasmus+, którzy mając na uwa-
dze szacunek do natury, a przez to 
także do drugiego człowieka, po-
stanowili podjąć akcję sprzątania 
pozostawionych butelek, opako-
wań spożywczych reklamówek oraz 

wielu innych odpadów gospodar-
stwa domowego (...) Ich przedsię-
wzięcie nie okazało się daremne, 
o czym świadczy ilość zapełnionych 
worków. Na tak niewielkim terenie 
człowiek potrafi utworzyć „pusty-
nię śmieci”. Jeżeli nie zaprzestanie 
on tych haniebnych działań i  od-
rzuci dobra natury, stanie się ofiarą 
własnego postępowania. Jednak 
nie jest to sytuacja bez wyjścia. Gó-
ry Towarnie mają status użytku 
ekologicznego. Można zatem pójść 
krok dalej i  uczynić z  tego miejsca 
rezerwat, który będzie znajdował 
się pod nieco większą ochroną niż 
dotychczas (…)

 Warto zastanowić się nad tym, 
co tak naprawdę jest dla nas ważne. 
Odpowiedź wydaje się być oczywi-
sta – życie oraz zdrowie. Powoduje 
to, że powinniśmy zadbać o naturę, 
która jest ich gwarantem. Troska 
o nią nie musi wiązać się z dużym 
nakładem finansowym, ani poważ-
nymi przedsięwzięciami. Wystarczy 
kontrolować własne postępowanie 
wobec otaczającej przyrody, a  dla 
spragnionych większych efektów 
można polecić branie przykładu 
z uczestników Erasmusa.

 Autor: Kamila Kamińska
(Fragmenty artykułu dotyczącego 

Gór Towarnich koło Olsztyna. Całość 
można przeczytać na stronie I L.O) 
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„SREBRNA TARCZA” PERSPEKTYW  
dla I LO!

Słowacki znowu  z  tarczą! 
W przenośni i dosłownie 

10 stycznia zostały ogłoszone 
wyniki XX jubileuszowego Ogólno-
polskiego Rankingu Liceów i Tech-
ników Perspektywy 2018. Jak co ro-
ku, było to prawdziwe święto pol-
skiej edukacji,      a  i dzień bardzo 
ważny dla I LO. Z ogromną radością 
i  dumą informujemy, że nasza 
szkoła otrzymała „SREBRNĄ TAR-
CZĘ” w tym rankingu. Jest to efekt 
pracy ambitnych uczniów, wsparcia 
i zaufania ich rodziców oraz zaan-
gażowania  nauczycieli pracują-
cych  z prawdziwą pasją. 

Ranking jest dla nas szczegól-
nie ważny, gdyż uwzględnia osią-
gnięcia szkoły w olimpiadach oraz 
wyniki egzaminu maturalnego ze 
wszystkich przedmiotów obo-
wiązkowych  i  dodatkowych. 
I LO zajęło: 258. miejsce w rankingu 
liceów w Polsce, 31. w  woj. śląskim 
oraz 63. w ogólnopolskim rankingu 
olimpijskim, a 1. miejsce w rankin-
gu olimpijskim w  Częstochowie! 
Możemy poszczycić się największą  
ilością laureatów i  finalistów olim-
piad przedmiotowych w  naszym 
mieście. 

Na stronie PERSPEKTYW prze-
czytać można niezwykle ważne 
słowa dotyczące tego rankingu: 

„zdobycie miejsca w  czołówce 
ogólnopolskiego Rankingu Szkół 
Ponadgimnazjalnych PERSPEKTY-
WY jest dla każdego liceum i tech-
nikum zasłużonym powodem do 
dumy. Świadczy to przecież o  do-
brej atmosferze w szkole, tworzonej 
wspólnie przez znakomitą kadrę, 
ambitnych uczniów, a także władze 
samorządowe dbające o  właściwe 
warunki nauczania.”   Dlatego też 
jesteśmy niezwykle dumni z posia-
dania „SREBRNEJ TARCZY”. Gratu-
lujemy uczniom i  nauczycielom 
oraz dziękujemy za trud który wło-
żyli, aby osiągnąć tak spektakular-
ny sukces i przynieść chlubę I LO. 
Monika Wąsińska, Karolina Staszewska

Wizyta studyjna nauczycieli 
z Bambergu

8 stycznia bieżącego roku gości-
liśmy w  naszej szkole Michelle Se-
iler, nauczycielkę matematyki 
i chemii, stażystkę z Niemiec, która 
przyjechała do Polski w  ramach 
współpracy powstałej w rezultacie 
porozumienia podpisanego przez 
Urząd Miasta Częstochowy oraz 
Samorządowy Ośrodek Doskona-
lenia w Częstochowie z Dietzenho-
fer – Gymnasium Bamberg. 

Do Częstochowy przyjechała 
wieloosobowa grupa nauczycieli 
stażystów oraz nauczycieli akade-
mickich z  Bambergu. Głównym 
punktem pobytu były hospitacje 

zajęć edukacyjnych w częstochow-
skich szkołach. Michaele Seiler 
prowadziła lekcje języka niemiec-
kiego w klasach I c, I a i grupach za-
awansowanych klas: IIa, II d, III c, III f. 

Uczniowie aktywnie uczestni-
czyli w  zajęciach, doskonaląc swój 
warsztat językowy poprzez dysku-
sje i zabawę. Chciałabym w imieniu 
Michaele i  własnym podziękować 
nauczycielom języka niemieckiego 
– I. Strzeleckiej oraz M. Szczeszek 
oraz wszystkim uczniom i uczenni-
com zaangażowanym w  udział 
w dyskusjach podczas tej wizyty.

Info Zofia Sandak-Bernat

„Kanada pachnąca żywicą ” w Słowaku
4 stycznia młodzież naszej szko-

ły miała okazję  uczestniczyć w nie-
codziennych zajęcia języka angiel-
skiego zorganizowanych przez p. E. 
Kulińską i A. Mrowiec - Smagę. Na 
lekcję zaproszeni zostali dwaj Ka-
nadyjczycy - Pierre i Martin. Na po-
czątku nasi goście przedstawili cie-
kawą prezentację o  swojej ojczyź-
nie. Następnie zaczęli odpowiadać 
na bardziej szczegółowe pytania 

uczniów, dotyczące różnych aspek-
tów życia w Kanadzie. Dowiedzieli-
śmy się m.in. jak wygląda tam na-
uka na uniwersytecie oraz na czym 
polegają wymiany uczniowskie ze 
szkołami z  Europy i  Ameryki. Wy-
wiązała się także ciekawa dyskusja 
dotycząca polityki obecnie urzędu-
jącego rządu Justina Trudeau. Nie 
mogło także zabraknąć bardziej 
osobistych pytań o życie codzienne 

młodych ludzi i   dotyczących spę-
dzania czasu wolnego w Kanadzie . 
Rozmowa dotyczyła  również znaj-
dujących się tam cudów przyrody, 
o  których przecież słyszał każdy 
z nas. Z całą pewnością  lekcja  by-
ła świetnym urozmaiceniem co-
dziennych zajęć i  okazją, by po-
chwalić się umiejętnościami języ-
kowymi i wiedzą. 

Krzysztof Piwódzki, II a

Laur Wierzbaka dla poetki z I LO
Uczennica klasy I a – Aleksan-

dra Małecka, której opiekunem 
jest p. M. Miniszewska,  otrzy-
mała II wyróżnienie w  XXXV 
Ogólnopolskim Konkursie Po-
etyckim „O  Laur Wierzbaka” , 
w kategorii szkół licealnych.

Ola już od wielu lat pisze pięk-
ne wiersze, jest zwyciężczynią 
wielu konkursów poetyckich. 
W tym roku po raz czwarty zo-
stała laureatką konkursu „ 
O Laur Wierzbaka”.

Uczennica otrzymała zapro-
szenie na podsumowanie kon-
kursu i wręczenie nagród, które 
odbyło się 16 grudnia 2017 ro-
ku w Poznaniu. Później uczestni-

czyła w warsztatach prowadzo-
nych przez krytyka literackiego 
Justynę Zimną oraz dr hab. Elż-
bietę Winiecką. Dzięki warszta-
tom Ola mogła poszerzyć swoją 
wiedzę i technikę tworzenia po-
ezji i utworów poetyckich.

Główną nagrodą, którą 
uczennica otrzymała jest tomik 
wierszy pt. „Konstrukcje”, w któ-
rym opublikowano dzieła laure-
atów. Tomik, który naszej szkole 
podarowała Ola, jest dostępny 
w bibliotece szkolnej.

Serdecznie gratulujemy Oli 
i  życzymy dalszych sukcesów 
oraz zachęcamy do zapoznania 
się z utworami młodej poetki. 
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Bezpieczne i zdrowe ferie

Sprawdź, gdzie szukać pomocy
Ferie zimowe i sezon nar-

ciarski to dla wielu z nas oka-
zja do wypoczynku nie tylko 
w kraju, ale  również za  grani-
cą. Sprawdźcie, w jaki sposób 
uzyskamy pomoc lekarza poza 
miejscem zamieszkania, a  tak-
że, w jakich sytuacjach przyda 
nam się Europejska Karta 
Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Gdzie szukać pomocy 
w razie nagłej choroby?
Przebywając na zimowym 

wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania możemy korzy-
stać z różnych form opieki me-
dycznej:

Lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej  - jeżeli podczas ferii 
zimowych potrzebujemy skorzy-
stać z  pomocy lekarza i  przeby-
wamy na terenie naszej gminy 
powinniśmy zgłosić się do swoje-
go lekarza rodzinnego. Przeby-
wając w innym miejscu w kraju 
mamy prawo zgłosić się do przy-
chodni działającej w  miejscu na-
szego pobytu.

Nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna  -  ten rodzaj opieki 
zdrowotnej udzielany jest od go-
dzinie 18.00 do 8.00 rano w  
dni powszednie oraz całodobo-
wo w dni wolne od pracy. W ra-
zie nagłego zachorowania lub 
nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia możemy udać się po 
pomoc do dowolnego punktu 
nocnej i  świątecznej opieki 
zdrowotnej (np. tam, gdzie ma-
my najbliżej), niezależnie od te-

go gdzie mieszkamy, i  do  któ-
rego lekarza/pielęgniarki pod-
stawowej opieki zdrowotnej zło-
żyliśmy swoją deklarację. Le-
karz pełniący dyżur podczas 
nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej może udzielić pora-
dy w warunkach ambulatoryj-
nych, w domu pacjenta (w przy-
padkach medycznie uzasadnio-
nych) i telefonicznie.

Punkty nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej

Szpitalny oddział ratunkowy 
(SOR) i izba przyjęć  - w sytu-
acjach nagłego zagrożenia życia 
lub poważnego zagrożenia zdro-
wia.   Oddziały te nie zastępują 
lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej ani  lekarza poradni 
specjalistycznej.

Pogotowie ratunkowe  - w sy-
tuacjach bezpośredniego zagro-
żenia życia lub w innych stanach 
nagłych należy wezwać karetkę 
pogotowia ratunkowego dzwo-
niąc pod numer 999 lub 112.

Opieka zdrowotna na 
obozach i zimowiskach
Jeżeli nasze dziecko cierpi na 

chorobę przewlekłą powinni-
śmy pamiętać o zaopatrzeniu 
go w zażywane dotychczas leki i  
pisemnie poinformować na co 
dziecko jest uczulone. W razie 
potrzeby można także skorzy-
stać z wizyty miejscowego leka-
rza podstawowej opieki zdro-
wotnej, który ma podpisaną 
umowę z NFZ.

Europejska Karta 
Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpiecze-
nia Zdrowotnego, czyli EKUZ, 
przyda się, jeśli podczas urlopu 
zimowego na  terenie państw 
Unii Europejskiej i EFTA (Islan-
dia, Lichtenstein, Norwegia 
i Szwajcaria) zachorujemy lub 
będziemy musieli skorzystać 
z pomocy lekarskiej. Karta EKUZ 
wydawana jest bezpłatnie i  w  
przypadku pozytywnego potwier-
dzenia uprawnień, właściwie od 
ręki. EKUZ wystawiana jest dla 
każdego członka rodziny osobno 
tj.  rodzica oraz każdego dziecka. 
Podpisany wniosek na wydanie 
karty można przesłać do oddzia-
łu wojewódzkiego NFZ pocztą, 
e-mailem, za pośrednictwem 
systemu ePUAP bądź faksem.

Warto wiedzieć, że w niektó-
rych krajach unijnych np. na Sło-
wacji nie są finansowane świad-
czenie z zakresu ratownictwa 
(zwłaszcza ratownictwa górskie-
go). Przed wyjazdem warto zapo-
znać się z zasadami, jakie obowią-
zują w danym kraju, w ramach 
systemu powszechnego ubezpie-
czenia zdrowotnego i  rozważyć 
możliwość wykupienia dodatko-
wego, prywatnego ubezpieczenia.

Pamiętajmy, że podczas poby-
tu na terenie krajów UE/EFTA 
należy korzystać z placówek, 
które działają w  ramach po-
wszechnych systemów ochrony 
zdrowia. Za leczenie prywatne 
będziemy musieli zapłacić we  
własnym zakresie. kg

Zamontowano oczyszczacze

Czyste powietrze 
w miejskich żłobkach

W miejskich żłobkach 
zamontowane zostały 
dwa oczyszczacze. Dzię-
ki temu najmłodsze czę-
stochowianki i często-
chowianie, niezależnie 
od warunków pogodo-
wych, mogą oddychać 
dobrej jakości powie-
trzem.

Oczyszczacze zostały za-
montowane w żłobku przy 
al. Armii Krajowej i jego fi-
lii przy ulicy Sportowej. 

– Sprzęt można w każdej 
chwili przenosić i podłą-
czyć w miejscu, gdzie go 
aktualnie najbardziej po-
trzebujemy. Korzystamy 
z niego właściwie codzien-
nie – twierdzi Elżbieta Gaj-
os, dyrektor miejskiego 
żłobka. 

Koszt obu urządzeń to 3 tysią-
ce złotych. Dzięki tej inwestycji, 
najmłodsze częstochowianki 
i częstochowianie niezależnie od 
warunków pogodowych mogą 
oddychać dobrej jakości powie-
trzem. Poprzez funkcję wi-fi moż-

na też kontrolować temperaturę 
czy wilgotność powietrza. 

Warto zaznaczyć, że oczysz-
czacz wytwarza aż 8 milionów 
anionów na sekundę, działa 
bakteriobójczo, neutralizuje wi-
rusy i wpływa pozytywnie na od-
porność organizmu.

 kg

Przeciwko HPV

Powiat kolejny raz sfinansuje 
szczepionki

Już po raz piąty Starostwo 
Powiatowe w Częstochowie 
realizować będzie program 
profilaktyczny szczepień 
przeciwko wirusowi brodaw-
czaka ludzkiego HPV. 

Szczepieniem objęte będą 
dziewczęta urodzone w 2007 r. 
zamieszkałe na terenie powiatu 
częstochowskiego. - W ramach 
programu przewiduje się za-
szczepienie ok. 52% populacji, tj. 
ok. 310 dziewcząt. Będzie on re-
alizowany od dnia podpisania 
umowy do 15 grudnia bieżącego 
roku – informuje Grażyna Fola-
ron, rzecznik prasowy Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie. 
W ramach programu przeprowa-
dzona zostanie również edukacja 
zdrowotna zwiększająca świado-

mości na temat zagrożeń związa-
nych z wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV), a także kampa-
nia promocyjno – informacyjna.

Całkowity koszt programu to 
130.000 zł. Szczepienia finanso-
wane będą z budżetu powiatu 
częstochowskiego.  kg

Wirus brodawczaka ludzkiego  (HPV) to wirus z rodziny papil-
lomawirusów. Istnieje około 100 typów tego wirusa, z których 
część może być przyczyną łagodnych zmian w postaci brodawek 
na skórze, część powstawania łagodnych zmian w postaci  kłyk-
cin kończystych, a część  nowotworów złośliwych, jak  rak szyjki 
macicy  i rak prącia. 

Przyjmuje się, że nawet około 50% populacji w ciągu swojego ży-
cia przechodzi zakażenie HPV. Wirus ten jest przenoszony poprzez 
kontakt z naskórkiem, co powoduje powstawanie tzw.  kurzajek  
czy  brodawek stóp, albo drogą płciową u osób aktywnych seksual-
nie. U wielu osób HPV znajduje się w fazie  latencji, innymi słowy 
nie ujawnia się, a dzięki działaniu  układu immunologicznego  za-
każenie ustępuje samoistnie. U części jednak utrzymuje się, co 
sprzyja rozwojowi raka głównie  szyjki macicy,  sromu,  pochwy  i  
ustnej części gardła. Raki związane z HPV stanowią 3,3% zachoro-
wań na raka wśród kobiet i 2% wśród mężczyzn.

http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/
http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/
https://pl.wikipedia.org/wiki/K?czyste
https://pl.wikipedia.org/wiki/K?czyste
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowotwór_z?liwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rak_szyjki_macicy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rak_szyjki_macicy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brodawka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brodawka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Latencja_wirusów
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk?ciowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rak_szyjki_macicy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rak_sromu
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rak_pochwy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rak_gard
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Probiotyki

Bakterie wspierające zdrowie
Dobre odżywianie

Nasze zdrowie zależy od tego, co jemy. Warto więc za-
dbać, aby organizm otrzymywał wszystkie niezbędne do 
właściwego funkcjonowania minerały. Ważną pozycje w 
naszych jadłospisach stanowią przyprawy, które nie tyl-
ko uatrakcyjniają smak potraw, ale również poprawia-
ją trawienie. Oto jak na układ pokarmowy działają nie-
które z nich, zarówno  te dobrze, jak i mniej nam znane. 

Przyprawy
l pieprz czarny – stymuluje wydzielanie soku żołądkowego, 

zmniejsza wzdęcia i poprawia apetyt, ułatwia trawienie

l chili – dzięki kapsaicynie stymuluje wydzielanie śliny, 
soków żołądkowych, a także przyspiesza przemianę materii, 
wspomagając spalanie kalorii

l cynamon – wspomaga wydzielanie soków żołądkowych, 
reguluje też gospodarkę węglowodanową, rozgrzewa, usuwa 
zmęczenie, poprawia nastrój

l imbir – stymuluje sekrecję soków żołądkowych i żółci, 
przyspiesza detoksykację organizmu, rozgrzewa, działa 
przeciwreumatycznie

l anyż – zwiększa wydzielanie soków żołądkowych, zmniejsza 
niestrawność i wzdęcia

l bazylia – rozluźnia jelita i sprzyja większemu wytwarzaniu 
soków żołądkowych

l cząber – łagodzi problemy jelitowe, a także wzmaga 
wydzielanie w żołądku, ma też właściwości przeciwrobacze 
(może być niezłym zamiennikiem pieprzu), wspomaga prace 
nerek i wątroby

l tymianek – stymuluje wydzielanie soku żołądkowego 
i łagodzi spastyczność układu pokarmowego, działa 
wykrztuśnie i bakteriobójczo

l oregano – łagodzi wzdęcia, wspiera leczenie schorzeń układu 
oddechowego

l estragon – ma działanie żółciopędne, usprawnia wydzielanie 
w żołądku, działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo

l kminek – zwiększa wydzielanie soków żołądkowych, łagodzi 
skurcze w obrębie jelit, rozgrzewa, wzmacnia

l kmin rzymski – pobudza wydzielanie w żołądku

l kolendra / pietruszka – pobudzają wydzielanie śliny i soku 
żołądkowego

l koper włoski / koperek – stymuluje wydzielanie w żołądku i 
pęcherzyku żółciowym, łagodzi też wzdęcia

l papryka – wzmacnia, rozgrzewa, poprawia trawienie

l goździki – działają rozgrzewająco i przeciwbólowo

l gałka muszkatołowa – poprawia trawienie i pracę nerek

l gorczyca – działa rozgrzewająco i przeciwreumatycznie, 
obniża ciśnienie krwi

l majeranek – poprawia trawienie, przeciwdziała wzdęciom

Zioła

l mięta pieprzowa – stymuluje wydzielanie soku żołądkowego i 
żółci, poprawia też ruchy jelit, działa wiatropędnie

l ziele dziurawca – wspomaga tworzenie się żółci, a także jej 
uwalnianie

l melisa – zwiększa wydzielanie soku żołądkowego, „uspokaja” jelita

l mniszek lekarski – wspomaga pracę wątroby i detoksykację 
organizmu

l wodny wyciąg z aloesu – zwiększa wytwarzanie żółci, ale działa 
silnie przeczyszczająco

l werbena lekarska – ma m.in. działanie żółciopędne

l rumianek – pobudza wydzielanie żółci oraz zapobiega 
nadmiernym procesom fermentacyjnym w jelitach

l chmiel – zwiększa wydzielanie soku żołądkowego, a także pobudza 
apetyt

DF

Wiele się mówi 
o zaletach probioty-
ków. Mają wzmac-
niać odporność, po-
prawiać trawienie, 
zapobiegać alergii... 
Ile w tym prawdy? 

Prawdziwa historia 
„dobrych” bakterii 
rozpoczęła się przed 
wiekiem, kiedy to za-
uważono, że ludzie je-
dzący bardzo dużo 
kwaśnych jogurtów 
rzadziej chorują. Na 
wykorzystanie tej wie-
dzy trzeba było jednak 
czekać dalsze 70 lat, 
bo dopiero wtedy poja-
wiły się pierwsze pro-
dukty wzbogacone w 
probiotyki. 

Według definicji 
Światowej Organizacji 
Zdrowia probiotyki to 
żywe wyselekcjonowa-
ne drobnoustroje, które mają 
udowodnione w badaniach kli-
nicznych działanie prozdrowot-
ne. Badania potwierdzają, że 
zmniejszają one liczbę zachoro-
wań na infekcje wirusowe. Im 
więcej probiotyków w diecie, tym 
mniej przeziębień. Dzieje się tak 
zapewne dlatego, że kwas mle-
kowy produkowany przez pro-
biotyki obniża pH treści przewo-
du pokarmowego, co w efekcie 
hamuje rozwój bakterii chorobo-
twórczych oraz polepsza wchła-

nianie wapnia, żelaza i cynku – 
niezbędnych do funkcjonowania 
układu odpornościowego. Do-
datkowo probiotyki pokrywają 
kosmki jelitowe, tworząc barierę 
uniemożliwiającą osiedlanie się 
tam mikroorganizmów chorobo-
twórczych.

Badania wykazują iż poszcze-
gólne szczepy probiotyczne nieco 
inaczej wpływają na orga-
nizm. Jedne działają korzystnie 
na trawienie, inne skracają czas 
trwania biegunki, a jeszcze inne 
pomagają zapobiec infekcjom in-

tymnym.
Wszystkie jogurty 

zawierają bakterie 
(Lactobacillus bulgari-
cus i Streptococcus 
thermophilus), ale nie 
wszystkie mają w 
składzie probiotyki 
(czyli bakterie wspie-
rające nasze zdrowie). 
Aby mieć pewność, że 
dany jogurt je zawiera, 
trzeba dokładnie prze-
czytać etykietę. Powi-
nien być na niej poda-
ny rodzaj (np. Lacto-
bacillus), gatunek (np. 
casei) i szczep danego 
probiotyku (np. DN-
114 001).

O probiotykach 
warto pamiętać także 
przy antybiotykotera-
pii. Antybiotyki nisz-
czą bakterie i to za-
równo chorobotwór-
cze, jak również te do-

broczynne zasiedlające nasze je-
lita. Dlatego po zakończeniu ku-
racji trzeba dobre bakterie od-
tworzyć. I to jest właśnie zadanie 
dla probiotyków. Bez uszczerb-
ku przechodzą one przez soki żo-
łądkowe, przylegają do ścianek 
jelita i namnażają się, odtwarza-
jąc naturalną mikroflorę bakte-
ryjną. Ta zaś wspomaga przy-
swajanie składników mineral-
nych wzmacniających organizm. 
Dzięki temu szybciej odzyskuje-
my siły po chorobie.  DF

Sposób na chorobę

Postawić bańki

Bańki stosuje się przede 
wszystkim przy schorzeniach 
dróg oddechowych. Każdora-
zowo decyzję o ich postawie-
niu podejmuje lekarz. I myli 
się ten, kto uważa, że ten spo-
sób walki z chorobą przeszedł 
do lamusa. Ponownie jest do-
ceniany i to przez doświad-
czonych medyków. 

Aby uniknąć poparzenia, 
a także stresu zalecane jest sto-
sowanie bezogniowych baniek 
lekarskich, choć działanie ba-
niek ogniowych i bezogniowych 
z fizycznego punktu widzenia 
jest dokładnie takie samo. Wy-
konane z przezroczystego szkła 

umożliwiają dokonanie oględzin 
w czasie zabiegu. Pozwalają na 
ocenę ilości tkanki, jaka została 
zassana przez bańkę poprzez ob-
serwację głębokości jej wniknię-
cia do wnętrza, jak i zmiany za-
barwienia skóry. Możliwości ob-
serwacji umożliwiają też ocenę 
skuteczności terapii i właściwy 
dobór czasu trwania zabiegu. 

Bańki stawiamy w odległości 
około 1cm, jedna od drugiej 
i pokrywamy nimi całą po-
wierzchnię pleców oraz boki. 
Małemu dziecku wystarczy po-
stawić 6-8 baniek, starszemu – 
około 20. Bańki pomagają 
przede wszystkim przy infek-
cjach dróg oddechowych, a za-

tem przy przeziębieniu czy gry-
pie, ale nawet w przypadku za-
palenia oskrzeli, czy płuc. Mogą 
również przynieść ulgę w bólu 
mięśni i w nerwobólach, bólach 
kręgosłupa, rwie kulszowej, 
a także w chorobach reumatycz-
nych. Działają na krążenie krwi, 
a wzmacniając układ odporno-
ściowy poprawiają kondycję ca-
łego organizmu. Przeciwskaza-
niami do stawiania baniek są: 
zaburzenia krzepnięcia krwi, 
wysoka temperatura, drgawki, 
wysiękowe zapalenie płuc, gruź-
lica, choroba nowotworowa. 
Warto o tym pamiętać, aby nie 
doszło później do poważnych 
komplikacji zdrowotnych. DF
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KG: Do roku 2005 graliście głów-
nie w     języku ukraińskim. Czy 
teraz – gdy już wypłynęliście 
w  Polsce na szerokie wody – na 
Ukrainie jest o  was głośno i  czy 
tam koncertujecie?

KCz: Ciężko nam powiedzieć 
jak odbierają nas na Ukrainie. 
Docierają do nas sygnały, że po-

jawiamy się w tamtejszych roz-
głośniach radiowych, na róż-
nych listach przebojów, raczej 
tych niszowych. Jest to bardzo 
miłe, tym bardziej że nie działa-
my promocyjnie na tamtejszym 
rynku. Jednak dobrym wy-
znacznikiem są tam nasze kon-
certy. Kiedy pojawiliśmy się na 

rynku we Lwowie, rynek został 
cały zapełniony publicznością 
po brzegi, a kiedy w klubie w Ki-
jowie, zabrakło biletów, ludzie 
stali przed wejściem i nie mogli 
zobaczyć koncertu.   

KG: Ostatnią płytę wydaliście w roku 
2015. Pracujecie nad kolejną?

KCz: Tym razem chyba czas na 
płytę kolędową. Oczywiście przy-
gotujemy ją na następne święta, 
jednak trochę czasu trzeba na to 
poświęcić i skupić się na tym. 
Piąta autorska płyta jest już 
w planach, ale bez konkretnego 
terminu wydania.

KG: A w życiu prywatnym –   o ile 
macie na takowe czas –   czym się 
zajmujecie? Czy muzyka przesło-
niła wam cały świat?

KCz: Staramy się ten czas wolny 
dzielić pomiędzy muzykę a ro-
dzinę i przyjaciół. Na co dzień 
ćwiczymy, spotykamy się i gra-
my razem, a później zajmujemy 
domem, płacimy rachunki i ro-
bimy zakupy (śmiech).

KG: Dziękuję za rozmowę.

Koncert Enej MDK, Częstochowa 28.01.2018 r.

Realizujemy nasz projekt marzeń
Czy koncert kolęd może 

być skoczny i energetyczny? 
Oczywiście! Udowodni to roc-
kowo-folkowy zespół Enej, 
który w najbliższą niedzielę 
(28.01.) wystąpi  w Miejskim 
Domu Kultury przed często-
chowską publicznością. Mi-
mo że od świąt minął już 
miesiąc, na to niesamowicie 
klimatyczne wydarzenie war-
to się skusić. Tuż przed wizy-
tą w naszym mieście udało 
nam się porozmawiać z Kubą 
Czaplejewiczem, puzonistą 
zespołu Enej.

Katarzyna Gwara: 28 stycznia spo-
tkamy się w  Częstochowie pod-
czas koncertu kolęd. To wasz 
pierwszy projekt muzyczny tego 
typu. Na co mogą liczyć często-
chowianie – nietypowe aranżacje, 
mało znane kolędy?

Kuba Czaplejewicz: Zgadza się, 
dopiero w tym roku udało nam 
się zrealizować nasz kolędowy 
projekt, jak go nazywamy, pro-
jekt marzeń. Osoby, które wybio-
rą się na ten koncert, będą mo-
gły usłyszeć najpiękniejsze pol-
skie i ukraińskie kolędy, pasto-
rałki oraz piosenki świąteczne 
w akustycznej odsłonie zespołu 
Enej. Skład na ten koncert jest 
powiększony o wspaniałych mu-
zycznych gości. Będzie nostal-
gicznie, melancholijnie, ale 
przede wszystkim radośnie, bo 
przecież kolędowanie to nic inne-
go, jak wspólne radowanie się 
z narodzin Pana Jezusa.  

KG: Koncert w  Częstochowie 
będzie ostatnim, właściwie pod-
sumowującym całą trasę. Co 
możecie o niej powiedzieć? Jeste-
ście zadowoleni z  jej przebiegu? 
Koncerty kolęd na stałe zagosz-
czą w waszych kalendarzach?

KCz: Ten rok był rokiem prób, 
sami nie wiedzieliśmy, czego mo-
żemy się spodziewać po tych 
koncertach. Było wiele obaw, jak 
przyjmie się taka muzyczna pro-
pozycja zespołu Enej. W tym mo-
mencie, będąc już tak naprawdę 
na finiszu tej trasy, śmiało może-
my powiedzieć, że jesteśmy me-
ga z niej zadowoleni. Przede 
wszystkim z odbioru słuchaczy, 
ale i z nas samych, że daliśmy 
radę wszystko dopiąć tak, jak 
nam się to wymarzyło.

KG: Wolicie takie małe kameralne 
koncerty czy duże festiwale?   

KCz: Każde z nich są urokliwe 
na swój sposób. Czasem po-
trzebny jest nam kameralny 
koncert, żeby poczuć bliskość 
osób, dla których się gra, zoba-
czyć ich mimikę twarzy, jak re-
agują na naszą twórczość i grę. 
To daje nam dużo informacji, czy 
idziemy w dobrym kierunku, co 
zmienić, a co zostawić. Duże fe-
stiwale to chyba jednak miejsce, 
w którym czujemy się, jak w na-
turalnym środowisku. Widok ze 
sceny ogromnej liczby publicz-
ności zawsze zapiera dech 
w piersiach na sekundę i mobili-
zuje do tego, aby dać z siebie nie 
100, ale 200% na scenie.

KG: A  prywatnie, odwiedzacie 
Częstochowę? Macie jakieś wspo-
mnienia związane z naszym mia-
stem?

KCz: Jeżeli mam być szczery to 
ciężko przy graniu takiej ilości 
koncertów zaplanować jeszcze 
odwiedzanie miast, w których 
gramy w czasie wolnym, wolimy 
spędzać go w domu z rodziną. 
Częstochowa kojarzy nam się 
przede wszystkim z Jasną Górą, 
a z perspektywy busa w trasie to 
chyba z korkami, kiedy jedziemy 
na południe Polski (śmiech). Mo-
je prywatne wspomnienie z wa-
szym miastem jest takie, że stu-
diowałem i mieszkałem razem 
z saksofonistą z Częstochowy, 
którego serdecznie pozdrawiam.

KG: Szerszej publiczności daliście 
się poznać w  2011 roku, kiedy 
wygraliście finał programu  Must 
Be The Music. I właściwie od tego 
momentu jesteście wciąż na topie 
–    w  czołówce najlepszych pol-
skich zespołów.

KCz: Tak, zdecydowanie MBTM 
dał nam kopa i pomógł wystrze-
lić do tej czołówki. Oczywiście, 
gdyby nie praca i udowodnienie, 
że jesteśmy godni, żeby tam się 
znaleźć to pewnie szybko byśmy 
z niej spadli, ale póki co dzielnie 
się trzymamy.  

KG: Czy na przestrzeni tych lat 
zespół Enej się jakoś zmienił? 
A może sami członkowie zespołu 
się zmienili? Na pierwszy rzut oka 
–   porównując koncerty –   można 
wysnuć jeden wniosek: lubicie 
dzielić się swoją muzyką i energią 
z niej płynącą...

KCz: Zespół się nie zmienił, dalej 
jesteśmy tymi samymi chłopaka-
mi, co kilka lat temu. Ewentual-
nie trochę dojrzeliśmy, zarówno 
muzycznie jak i fizycznie. Pojawi-
ło się kilka siwych włosów, ale 
nic poza tym się nie zmieniło. 
Wystarczy przyjść na nasz kon-
cert i przekonać się, że dalej je-
steśmy tym samym Enejem.

KG: Na swoim koncie macie mnó-
stwo sukcesów – z  którego 
z  dokonań jesteście najbardziej 
dumni?

KCz: Każdy nasz sukces traktuje-
my jak swoje wyczekane muzycz-
ne dziecko. Z każdego jesteśmy 
w równym stopniu dumni, bo wie-
my, ile kosztował nas pracy, ener-
gii a niekiedy i poświęcenia.

KG: Wasze połączenie muzyczne 
jest dość nietypowe –    rock, ska, 
reggae, muzyka etniczna. To 
Wasza recepta na sukces? Pokazu-
jecie w polskiej muzyce coś zupeł-
nie innego...

KCz: My jesteśmy po prostu so-
bą, nikogo nie udajemy, w żadną 
rolę się nie wczuwamy. Jesteśmy 
autentyczni i prawdziwi. I to jest 
chyba nasza recepta na sukces 
(śmiech).

KG: Mimo że jesteście popularni 
i medialni, możecie pochwalić się 
niezależnością artystyczną...

KCz: Nikt nas nigdy do niczego nie 
zmuszał w mediach, a jeżeli ktoś 
taki się pojawił i próbował naru-
szyć naszą niezależność to szybko 
odwracaliśmy się w innym kierun-
ku. Może i niejednokrotnie tracili-
śmy przy tym, bo za utratę nieza-
leżności można było czerpać inne 
korzyści, większą popularność 
etc., ale my wolimy pozostać sobą 
i zapracować na wszystko auten-
tycznym wizerunkiem i muzyką.
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS�
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA�GOTÓWKA�za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3,  

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MOTORYZACJA

MEBLE

MEDYCYNA

WAGI

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

n SPRZEDAM garnek kamienny, wys. 26 cm, 
średnica 23 cm. 1 kg wełny „szetland” –kolor ciepły 
beż. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM NOWE futro sztuczne niebiesko-
perłowe na dość dużą osobę. Cena do negocjacji. 
Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o 
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM TANIO 1) nowe ubranko zimowe 
granatowe dla pieska średniej wielkości; 2) 
smycz, obrożę; 3) podwójną miseczkę na karmę; 
4) bidon turystyczny na wodę z poidełkiem. 
Dodatkowo oddam GRATIS siedzisko używane. 
Tel. 504 230 153

n SPRZEDAM torbę myśliwską, skóra żółta z 
frędzlami, buciki ciepłe dziecięce 14 cm, 15 cm 
(dwie pary). Klocki „Lego” komplet, warsztat 
drewniany tkacki (mały) – zabytek. Szeleczki dla 
kotka (czerwone). Tel. 504 563 612

USŁUGI
n PŁYTKARZ – remonty – kuchni, łazienek od 

podstaw po biały montaż. Gwarancja solidnego i 
trwałego wykonania. Tel. 578 210 640

n NAPRAWA pomp wodnych – samochodowych, 
cyrkulacyjnych                                               
hydroforowych. Tel. 669 245 082

n NAPRAWA telewizorów nowego i starego typu, 
montaż anten telewizyjnych i satelitarnych. Dojazd 
do klienta. Gwarancja na wykonane usługi. 
Tel. 34 362 14 42, 608 137 269

n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych oraz nawigacji GPS. Częstochowa, 
al. Wolności 10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

OPIEKA
n Centrum Opiekuńczo-Medyczne ZATRUDNI 

pielęgniarki w Częstochowie.Tel. 508 321 688 
n RENCISTA bez nałogów, spokojny, lat 55 

zaopiekuje się dożywotnio osobą starszą 
mieszkającą samotnie w zamian za mieszkanie. 
Tel. 536 315 866

PRACA
— SZUKAM PRACY —

n ELEKTRYCZNOŚĆ – podejmę pracę. 
Tel. 667 499 164

n IDENTYFIKACJA wizualna firm. Projektowanie 
graficzne, DTP. e-mail: gosiakgrafik@gmail.com. 
Tel. 664 911 389

MATRYMONIALNE
n KAWALER lat 54, na rencie, urządzone 

mieszkanie. Piękne strony tak jak w Jerozolimie. 
Handluje owocami z ojcem chce do siebie. 
Wykształcenie średnie. Tel. 79/137 63 10

ZGUBY

8 grudnia naprzeciwko Politechniki zgubiłem 
emeryturę 1100 zł. Łaskawego znalazcę 

proszę o kontakt tel. 34 324 05 52  
(prosić Lucjana) – znaleźne.

NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM MIESZKANIE —

SPRZEDAM – dwupokojowe mieszkanie 48 
m2 w dzielnicy Tysiąclecie. Czwarte piętro 
w wieżowcu, okna PCV południe-zachód, 

balkon. Kuchnia z meblami na wymiar i sprzętem 
AGD. Duży salon po remoncie. Sypialnia 

z wyjściem na balkon. Łazienka w glazurze 
z wanną oraz przedpokój  z szafą. Mieszkanie 
czyste i zadbane. Na podłogach panele i płytki. 
W cenie sprzedaży wliczone całe wyposażenie 

mieszkania. Blisko uczelnie, sklepy, szkoła, 
komunikacja miejska.  Bardzo atrakcyjna cena 

149 000 zł. Tel. 661 117 931

n SPRZEDAM mieszkanie w Krakowie przy ul. 
Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego 34 m2, 
TBS, po remoncie. Duży balkon na południe. Cena 
110.000 zł. Tel. 602 307 570 po godz. 1800

— WY NAJMĘ —
n WYNAJMĘ mieszkanie w Krakowie przy ul. 

Dąbrowskiego – niedaleko Parku Wodnego 34 m2, 
TBS, po remoncie. Duży balkon na południe. Cena 
1.300 zł/m-c. Tel. 602 307 570 po godz. 1800

NAUKA

n JĘZYK POLSKI – korepetycje, szkoła średnia, 
nauczyciel. Przygotowanie do matury, poziom 
podstawowy i rozszerzony, materiały.   www.
matura.czest.pl   Centrum Tel. 796 635 001

n TŁUMACZENIA – język niemiecki – przysięgłe i 
zwykłe. malrab@tlen.pl  Tel. 692 234 971

SPRZEDAM

— ELEKTRONIKA —

n SPRZEDAM telefon HUAWEI P8 Lite, czarny, etui, 
ładowarka, 1,5-letni. Stan b. dobry. Cena 380 zł. 
Tel. 603 664 249

— MASZYNY I URZĄDZENIA —
n SPRZEDAM pompę wodną Grudziądz  

– III stopnia z gwarancją, pompę wodną Apollo – II 
stopnia. Tel. 669 245 082 

n AKCESORIA DO ODKURZACZY – worki, szczotki, 
ssawki, rury, filtry. Częstochowa.  
www.workiodkurzacze.pl  
Tel. 500 042 770, 34 362 91 01

— KSIĄŻKI, PŁYTY —
n SPRZEDAM książki do zajęć rytmicznych, 

taneczno-ruchowych i umuzykalniających z 
dziećmi. Ok. 20 szt. Cena za całość 50 zł. 
Tel. 601 636 915

— ODZIEŻ —
n SPRZEDAM suknię ślubną ecru w stylu 

„Przeminęło w wiatrem” z 2007 r. Tel. 604 880 812
n SPRZEDAM suknię ślubną kolekcji Papa Michel, 

model Liga, w kolorze ecru. materiał mikado. 
Rozmiar 14. Rozcięcie z przodu, dekolt karo. 
Tel. 34 362 60 46 

— RÓŻNE —
n SPRZEDAM ZAKŁAD PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.  Podlesie koło 
Lelowa. Tel. 606 365 813

n SPRZEDAM BANER (mały). Tel. 517 805 795
— WYPOSAŻENIE WNĘTRZ —

n SPRZEDAM fotel ANNE, kremowy. NOWY!. 
Rama w kolorze drewna brzozowego, przyjemna 
bawełniana tapicerka. Wartość 149 - sprzedam za 
100 zł. Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM nowiutkie siedzisko dla psa o 
wymiarach 58 / 44 cm. Tel. 504 563 612
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Wykaz samochodów na dzień 24 stycznia 2018 r.

AUDI A4 1.6 E, 
rok prod. 1997, klima, 
alufelgi

 
5.900 zł

AUDI A6 3.0 D, 
rok prod. 2013, S-line, 
serwisowany, F-ra VAT

 
99.900 zł

BMW X6 2.0 D, 
rok prod. 2009, F. VAT, 
automat, skóra, navi, 
czujniki 
 

99.000 zł

BMW X3 2.0 D, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I – wł., automat,
gwarancja, navi, F. VAT 
 

109.500 zł netto  

FORD FOCUS 1.6 TDCi, 
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., hatchback 
 

33.900 zł

FORD MONDEO 1.6 
TDCi, rok prod. 2013, 
krajowy, F. VAT

 38.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E,  
rok prod. 2007, automat

 24.900 zł

HYUNDAI i30 1.6 CRDi, 
2014 – zakup, krajowy, I 
– wł., gwarancja produc., 
F. VAT 

36.900 zł

MAZDA 3 1.6 D, 
rok prod. 2011, 
bogate wyposażenie

 25.900 zł  

MINI ONE 1.6 E, rok 
prod. 2002

 

9.900 zł

MITSUBISHI ASX 
1.8 DiD, rok prod. 2014, 
4x4, krajowy, I – wł., 
F. VAT 

59.900 zł

NISSAN QASHQAI 1.5 
D, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT 

49.900 zł

 OPEL ASTRA 1.6 E, 
rok prod. 2015, krajowy, 
I – wł., serwisowany, 
F-ra VAT

 39.900 zł

OPEL INSIGNIA 2.0 
CDTi, rok prod. 2015, 
tempomat
 

69.900 zł

PEUGEOT 208 1.0 E, 
rok prod. 2016

 30.800 zł  

PEUGEOT 308 II 1.6 D, 
rok prod. 2014

 37.800 zł

PEUGEOT PARTNER 
1.4 E, rok prod. 2002/03, 
krajowy, I – wł.

 5.900 zł

RENAULT CLIO 1.5 D, 
2015, krajowy, I – wł., 
serwisowany 
 

31.900 zł

RENAULT CLIO III 
1.5 DCi, rok prod. 2013, 
krajowy, I – wł., F. VAT

 18.900 zł

RENAULT MEGANE III  
1.5 DCi,  rok prod. 2014, 
I – wł., serwis. ASO

 33.700 zł

RENAULT SCENIC III 
1.5 CDI, rok prod. 2009, 
navi, po wymianie 
rozrządu
 19.900 zł

SEAT ALHAMBRA 
2.0 D, rok prod. 2010, 
7-osobowy
 

27.900 zł

SKODA FABIA 1.6 TDI, 
rok prod. 2010/2011, 
krajowy

 
15.900 zł

SKODA RAPID 1.2 E, 
rok prod. 2015, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT

 34.900 zł

SUZUKI SX4 1.9 D, 
rok prod. 2006
 

 18.900 zł

SUZUKI SX4 1.6 E, 
rok prod. 2014, 4x4, 
krajowy, I – wł., serwis., 
F. VAT
 

45.900 zł

TOYOTA AYGO 1.0, 
rok prod. 2007, I – wł.

 10.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, 
rok prod. 2012,  krajowy, 
I – wł, serwis., F. VAT, 
c. zamek, el. szyby, ABS, 
klimatyzacja
 25.900 zł

VW GOLF VI 1.4 E, 
rok prod. 2010, 5 drzwi

 
29.900 zł

VW PASSAT 1.6 TDi, 
rok prod. 2014, krajowy, 
I – wł., serwis., F. VAT

 
49.800 zł

n AUDI Q5 2.0 TFSi, rok prod. 2014, 
quattro  118.000 zł

n BMW 320 2.0 D, rok prod. 2012   51.900 zł
n BMW X1 2.0 D, rok prod. 2013   67.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D,  

rok prod. 2002   2.800 zł
n FIAT BRAVO 1.4 E + GAZ,  

rok prod. 1998 2.900 zł
n FIAT PANDA 1.1 E + GAZ,  

rok prod. 2010, krajowy 9.900 zł
n FORD FIESTA 1.4 TDCI,  

rok prod. 2006 7.900 zł
n HYUNDAI i30 1.4 CRDi,  

rok prod. 2013, krajowy, I – wł,  
serwis., gwar. produc. 33.900 zł

n JAGUAR XF 3.0 E,  
rok prod. 2013 91.800 zł

n MAZDA 3 1.6 D, rok prod. 2011,  
przebieg 9 tys. km, serwisowany 25.900 zł

n MERCEDES 315 SPRINTER 2.2 D,  
rok prod. 2007   25.900 zł

n MERCEDES C200 2.0 D,  
rok prod. 2000   11.900 zł

n NISSAN MICRA 1.2 E,  
rok prod. 2005 8.700 zł

n NISSAN QUASHQAI 2.0 D,  
rok prod. 2008, nawigacja 27.900 zł

n OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2013,  
5 drzwi, przebieg 77 tys. km 29.900 zł

n OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2015,  
sedan 36.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D,  
rok prod. 2006 14.800 zł

n OPEL INSIGNIA 1.8 E,  
rok prod. 2015, krajowy, I – wł., 
f-ra VAT 49.900 zł

n PEUGEOT 308 1.6 D,  
rok prod. 2008, krajowy, I – wł., 
F-ra VAT 15.900 zł

n RENAULT CLIO 1.2 E,  
rok prod. 2013, krajowy, I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 21.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D,  
rok prod. 2015, krajowy, I –wł., 
serwisowany, F-ra VAT 28.900 zł

n RENAULT FLUENCE 1.5 D,  
rok prod. 2015, sedan, krajowy,  
I –wł., F-ra VAT 36.900 zł

n RENAULT THALIA 1.2 E,  
rok prod. 2007, krajowy, I –wł.,  
serwisowany, przebieg 57 tys. km 10.900 zł

n SEAT CORDOBA 1.2 E,  
rok prod. 2003, krajowy  8.900 zł

n SKODA FABIA 1.2 E,  
rok prod. 2005, krajowy, II właściciel 8.400 zł

n SKODA OCTAVIA 1.6 E,  
rok prod. 1999 3.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 D,  
rok prod. 2004 – 06, krajowy 
 od 10.800 do 12.600 zł

n TOYOTA AURIS 2.0 D,  
rok prod. 2008 19.900 zł

n VW GOLF 1.4 TSi,  
rok prod. 2009 29.900 zł

n VW PASSAT 1.6 E,  
rok prod. 2003, klimatronic 10.900 zł

n VW JETTA 2.0 E,  
rok prod. 2015 58.900 zł
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SP 36 zdj.  arch

Szkolny Związek Sporto-
wy Zarząd Miejski w Często-
chowie zorganizował zawody 
w unihokeju dziewcząt 
i chłopców.

Jest to nowa dyscyplina, 
która weszła do współzawod-
nictwa sportowego szkół 
w ubiegłym roku.

Szkoła przystępując  do zawo-
dów może zgłosić 12 uczennic 
lub 12 uczniów, ponieważ punk-
tacja do współzawodnictwa liczy 
się oddzielnie.

W ciągu roku szkolnego roz-
grywane są 4 turnieje, suma 
uzyskanych punktów decyduje 
o klasyfikacji końcowej.

ts

Igrzyska Dzieci oraz  Młodzieży Szkolnej

Unihokej dziewcząt i  chłopców

Igrzyska Dzieci oraz  Młodzieży Szkolnej – unihokej 
dziewcząt i  chłopców (hala Polonia)

Szkoły Podstawowe klasy IV – VI – dziewczęta:
SP 52 – SP 25 1 : 1 SP 32 – SP 52 0 : 2 SP 22 – SP 25 2 : 1
SP 32 – SP 36 2 : 3 SP 21 – SP 22 1 : 1 SP 21 – SP 52 2 : 1
SP 22 – SP 52 0 : 2 SP 36 – SP 52 5 : 1 SP 22 – SP 36 0 : 4
SP 25 – SP 32 1 : 0 SP 21 – SP 32 1 : 3 SP 25 – SP 21 0 : 2
SP 21 – SP 36 0 : 2 SP 36 – SP 25 0 : 0 SP 32 – SP 22 0 : 2

Klasyfikacja końcowa
I miejsce   Szkoła Podstawowa nr  36 IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 22 
II miejsce Szkoła Podstawowa nr  52 V miejsce  Szkoła Podstawowa nr 25
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 21 VI miejsce Szkoła Podstawowa nr 32

Szkoły Podstawowe klasy IV – VI – chłopcy
SP 13 – SP 25 1 : 0 SP 36 – SP 24 5 : 0 SP 52 – SP 22 1 : 1
SP 13 – SP 12 0 : 4 SP 36 – SP 21 1 : 2 SP 52 – SP 32 4 : 1
SP 25 – SP 12 1 : 5 SP 24 – SP 21 1 : 2 SP 22 – SP 32 3 : 2

Finały
SP 52 – SP 21  0 : 1 o miejsca VII – IX
SP 13 – SP 12 1 : 2 SP 25 – SP 24 1 : 1
SP 21 – SP 12 0 : 2 SP 25 – SP 32 0 : 1
SP 52 – SP 13 0 : 1  SP 24 – SP 32 3 : 0

Klasyfikacja końcowa chłopców
I miejsce    Szkoła Podstawowa nr 12 VI miejsce  Szkoła Podstawowa nr 22
II miejsce  Szkoła Podstawowa nr 21 VII miejsce Szkoła Podstawowa nr 24
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 13 VIII miejsce Szkoła Podstawowa nr 32
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 52 IX miejsce    Szkoła Podstawowa nr 25
V miejsce Szkoła Podstawowa nr 36  

Klasyfikacja końcowa Igrzysk Młodzieży Szkolnej Klasy VII i II –III gimnazjum
 Dziewczęta  Chłopcy
I miejsce    SP 53   I miejsce    Szkoła Podstawowa nr 7
II miejsce   SP  7   II miejsce   Szkoła Podstawowa nr 53 
III miejsce  SP 12   III miejsce  Publiczna Szkoła Podstawowa
IV miejsce  SP 52             Sióstr Zmartwychwstanek
V miejsce   Publiczna Szkoła Podstawowa IV miejsce  Szkoła Podstawowa nr 9
                    Sióstr Zmartwychwstanek   V  miejsce  Szkoła Podstawowa nr 52
VI miejsce  SP 13   VI miejsce  Szkoła Podstawowa nr 12
   VII miejsce Szkoła Podstawowa nr 13

Klasyfikacja końcowa
 I miejsce   – SP 27   14 pkt
 II miejsce  – SP 48    9
 III miejsce – SP 52    7 
 IV miejsce – SP 22    5
 V miejsce – SP 21    3
 VI miejsce – SP 16

 zdj.  arch

SP 53 – II miejsce zdj.  archSP 13 – III miejsce zdj.  arch

SP 12 – I miejsce zdj.  arch
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Zapraszamy wszystkich sympatyków sportu do oddawania głosów 
w tradycyjnym corocznym plebiscycie na najlepszych sportowców, trenerów 
oraz działaczy regionu. Wśród nominowanych znaleźli się przedstawiciele 

kilkunastu dyscyplin sportu. 
Rozstrzygnięcie nastąpi 12 lutego podczas obrad kapituły, a wręczenie 
nagród 23 lutego. Głosować można również za pośrednictwem naszej 

strony internetowej www.zycieczestochowy.pl
Wypełnione kupony należy przynieść do redakcji (al. NMP 51)  

lub wysłać pocztą.

Najlepszy sportowiec roku
–	 Michał Gruchalski	–	Stow.	CKM	Włókniarz
–	 Leon Madsen	–	Stow.	CKM	Włókniarz
–	 Tomasz Góra –	CzATaekwon-do
–	 Michał Klimaszewski	–	Aeroklub
–	 Janusz Darocha	–	Aeroklub
–	 Sylwia Ślęzak	–	CKS	Budowlani
–	 Tomasz Włodarczyk	–	Stow.	Speedway	Fan	Club
–	 Rafał Sztark	–	KSW	Start
–	 Roksana Załomska	–	KU	AZD	AJD
–	 Szymon Rotnicki –	KU	AZS	AJD
–	 Błażej Grela -	KU	AZS	AJD
–	 Aleksandra Koszczyk	–	KS	Wojownik	Kłobuck
–	 Kamil Kuździeń	–	KS	Start
–	 Monika Bilnik	–	Zabiegani	Częstochowa
–	 Tomas Petrasek	–	RKS	Raków
–	 Jarosław Mucha	–	SSS-J	Siatkówka	2002
–	 Alicja Ulatowska	–	WLKS	Kmicic
–	 Sylwester Kuster	–	WLKS	Kmicic
–	 Przemysław Drąg	–	LKS	Gol	–	Start
–	 Edyta Lewandowska	–	Aplin	Sport	–	Elite	Sports	Olsztyn

Najlepszy trener
–	 Jarosław Ociepa –	KRS	TKKF	Hutnik/UKS	Junior	Wrzosowa
–	 Artur Osuchowski	–	KS	Wojownik	Kłobuck
–	 Marek Papszun	–	RKS	Raków
–	 Marek Ciuk	–	CKS	Budowlani
–	 Zbigniew Pawlak	–	KS	Orient
–	 Tomasz Pokorski	–	SSFC
–	 Jacek Wąsik	–	Częstochowska	Akademia	Taekwon-do
–	 Łukasz Wabnic	–	KSW	Start
–	 Miłosz Przybylik	–	KU	AZS	AJD
–	 Robert Nowakowski –	LKS	Gol	–	Start
–	 Lech Kędziora –	Stow.	CKM	Włókniarz

Najlepszy działacz regionu
–	 Marek Fijałkowski	–	KU	AZS	AJD
–	 Janusz Danek	–	SSFC
–	 Michał Świerczewski	–	RKS	Raków
–	 Michał Świącik	–	Stow.	CKM	Włókniarz
–	 Artur Szymczyk	–	ŚlZPN/CzOZPN/KS	Skra
–	 Tadeusz Skwara	–	KS	Start
–	 Krzysztof Piątkowski	–	WLKS	Kmicic

Zachęcamy do zabawy!

Siatkówka

 „Norwid” podejmuje Olimpię Sulęcin,  
AZS jedzie po punkty do Wrześni

W sobotę, 27 stycznia siat-
karze Exact Systems Norwid 
zagrają przed własną publicz-
nością z Olimpią Sulęcin. 
Dzień później o ligowe punkty 
powalczy na wyjeździe AZS 
Częstochowa, który zmierzy 
się z Krispolem Września.

Siatkarze częstochowskiego 
Norwida nie powinni mieć więk-
szych problemów z pokonaniem 

rywali z Sulęcina. Po 18. roze-
granych meczach Olimpia ma na 
swoim koncie zaledwie 8 punk-
tów i wyprzedza jedynie zespół ze 
Spały. W pierwszej rundzie czę-
stochowianie wygrali w Sulęci-
nie 3:1 i również w sobotę będą 
murowanym faworytem do zwy-
cięstwa.  

Trudniejsze zadanie przed 
częstochowskim AZS, który 
w niedzielę, 28 stycznia powal-

czy o punkty z Krispolem 
Września. Co prawda pod-
opieczni Krzysztofa Stelmacha 
w trzech setach pokonali ten 
zespół w Hali Polonia, ale w re-
wanżu już tak łatwo raczej nie 
będzie.  

Mecz Norwida z Olimpią roz-
pocznie się o godz. 17. O tej sa-
mej porze, ale dzień później za-
planowano mecz AZS.

KR

Siatkówka

Częstochowianka była bliska 
pokonania liderek ze Świdnicy

Siatkarki Częstochowianki 
po bardzo zaciętym i emocjo-
nującym meczu przegrały 
w sobotę, 20 stycznia przed 
własną publicznością z lide-
rem II ligi w grupie trzeciej 
Polonią Świdnica.

Sobotni mecz znakomicie roz-
począł się dla gospodyń, które 
dość łatwo wygrały pierwszego 
seta 25:16. W drugiej partii role 
się odwróciły. Siatkarki Często-
chowianki musiały uznać wyż-
szość rywalem i w całym spotka-
niu był remis 1:1. W trzeciej od-
słonie podopieczne trenera Paw-
ła Kapicy wróciły na swoje tory. 
Losy tego seta ważyły się do 
ostatniej chwili. Niestety dwa 
błędy w końcówce zdecydowały 
o zwycięstwie świdniczanek.  

Podrażnione porażką często-
chowskie siatkarki wyszły do 
czwartej odsłony niezwykle zmo-
tywowane i zmiotły rywalki 
z parkietu, wygrywając 25:13. To 
był dobry prognostyk przed tie-
-breakiem.  

W ostatniej partii szala zwy-
cięstwa przechylała się na jedną 
bądź drugą stronę. W końcówce 
Polonia prowadziła 13:11, ale 
częstochowianki doprowadziły 
do remisu (13:13). Niestety dwa 
proste błędy zdecydowały o zwy-
cięstwie lidera II ligi.  

– Mecz był pełen zwrotów ak-
cji i dobrych wymian. Cieszymy 
się z jednego punktu, ale mamy 
mały niedosyt – przyznaje trener 
Paweł Kapica. – Widać potencjał 
w naszym zespole, czasami jed-
nak w nerwowych końcówkach 
doświadczenie jest niezbędne. 
Mamy w swoich szeregach zdol-
ne, ale młode dziewczyny. Du-
żym ciężarem obarczona jest na-
sza 19-letnia rozgrywająca, to na 

jej barkach spoczywa rozdanie 
kart w końcowej fazie każdego 
seta. Obycie na tej funkcji jest 
niezbędne. KR

KS Częstochowianka -   
Polonia Świdnica 2:3       

(25:16, 20:25, 23:25, 25:13, 
13:15) 

Żużel

Juniorzy powalczą w Częstochowie 
o mistrzostwo Polski

W tym roku na stadionie 
przy ul. Olsztyńskiej oprócz 
meczów w ramach żużlowej 
PGE Ekstraligi  odbędzie się 
także kilka imprez junior-
skich, m.in. finał Młodzieżo-
wych Indywidualnych Mi-
strzostw Polski.

Turniej, w którym wystartują 
najlepsi polscy żużlowcy do lat 21, 
rozegrany zostanie 3 sierpnia na 
torze przy ul. Olsztyńskiej. Posia-
dacze karnetów obejrzą tę imprezę 
za darmo. forBET Włókniarz Czę-
stochowa zachęca więc do zaopa-
trzenia się w całoroczne wejściów-

ki, tym bardziej, że wciąż można 
kupić je w promocyjnych cenach.

Druga tura przedsprzedaży 
karnetów potrwa do 28 lutego. 
Za karnet ulgowy zapłacimy 140 
zł, normalny kosztuje 200 zł, 
srebrny – 290 zł i złoty 1050 zł.

KR

To był mocny i emocjonujący mecz dwóch 
bardzo wyrównanych zespołów.

W porównaniu z meczem z tym samym ry-
walem z rundy jesiennej, Częstochowianka 
zrobiła ogromne postępy.

Jeśli je będzie nadal robić w tym tempie, to 
jestem spokojny o wynik ewentualnego me-
czu ze Świdnicą w play-offach.

W zespole wyraźnie widać silną determina-
cję i wolę walki.

Trenerkom i zawodniczkom bardzo zależy, 
a ta pasja jest potrzebna, żeby awans do I li-
gi mógł się udać. 

Roman Bugajczyk, dyrektor Galerii Jurajskiej (na zdj.)
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3732; teleturniej muz.
05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Rodzinny ekspres; 

magazyn
09:15 Ojciec Mateusz; odc. 

194 - Pałac; serial 
kryminalny TVP

10:15 Dr Quinn; odc. 11; 
serial; USA (1994)

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 28; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy – 

Rady na odpady
12:55 Natura w Jedynce –  

Wyjątkowe maluchy w 
świecie zwierzat. 
Rodzinne potyczki; esej 
dokumentalny; USA 
(2015); reż.:Stuard 
Richardson

14:00 Elif; odc. 182; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Biało - czerwoni; 
felieton

15:10 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

15:45 Wiadomości
16:00 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

53 - Lista śmierci; serial 
kryminalny TVP

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3733; teleturniej muz.
17:55 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Zakopane 
- kwalifikacje

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 The Wall. Wygraj 

marzenia; /18/; teleturniej
21:25 Weekendowy Hit 

Jedynki – Hrabia Monte 
Christo; film kostiumowy; 
USA (2002); reż.:Kevin 
Reynolds; wyk.:James 
Caviezel, Guy Pearce, 
Dagmara Dominczyk, 
Richard Harris

23:40 Porwanie; thriller; USA 
(2015); reż.:Conor Allyn; 
wyk.:Kathleen Rose 
Perkins, Kamar de los 
Reyes, Marcela Mar

01:20 Agent XXL 2; komedia; 
USA (2006); reż.:John 
Whitesell; wyk.:Martin 
Lawrence, Nia Long, Emily 
Procter, Mark Moses

03:00 Notacje – Aleksander 
Szymański Zapach 
spalonych ludzi; cykl 
dokumentalny

05:55 Rodzinka.pl; odc. 3 - 
Kieszonkowe; serial 
komediowy TVP

06:30 Podróże z historią; 
odc. 50 Jak powstały 
nasze nazwiska?; cykl 
dokumentalny

07:05 M jak miłość; odc. 
214; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1789; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
527 - Konfrontacja; serial 
TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc. 72; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:40 Na sygnale; odc. 128 
„Mamy tylko siebie”; serial 
fabularyzowany TVP

14:10 Coś dla Ciebie; 
magazyn

14:40 Rodzinka.pl; odc. 213 
„Jak myśmy się 
postarzeli” sezon 11; serial 
komediowy TVP

15:20 Tygrysy Europy; odc. 
9/11 - Żółte wyciszenie; 
serial komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 126 
ed. 3; teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
36; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

2/101; teleturniej
19:25 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia; odc. 21; 
felieton

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1789; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1790; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Igrzyska śmierci; film 
akcji; USA (2012); 
reż.:Gary Ross; 
wyk.:Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson, Liam 
Hemsworth, Woody 
Harrelson

23:15 W pogoni za 
wolnością; komedia; USA 
(2007); reż.:Marshall 
Lewy; wyk.:Anna Paquin, 
Breckin Meyer, Leigh 
Enns, Nick Quellette

00:50 The Good Doctor; odc. 
7; serial obyczajowy; USA 
(2017)

01:40 Akwarium, czyli 
samotność szpiega; odc. 
1/4; serial; Polska, 
Niemcy, Ukraina (1995)

02:40 Rani; odc. 3 
Niewolnica; serial; Francja 
(2011)

03:45 Koło fortuny; odc. 46 
ed. 3; teleturniej

04:25 Koło fortuny; odc. 47 
ed. 3; teleturniej

04:55 DISCOPOLAND (4)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (606); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (111); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (598); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (219); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (412); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2618); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (658); 
serial paradokumentalny. 
Opowieści o ludziach 
dotkniętych przez los…

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

reporterów; program 
ukazujący ludzkie 
problemy. Reporterzy 
interweniują wszędzie, 
gdzie potrzebna jest 
pomoc.

16:30 Na ratunek 112 (102); 
serial paradokumentalny. 
Losy bohaterów, którzy 
ulegli wypadkom, zależą 
od wiedzy osób 
dyżurujących pod nr 112...

17:00 Gliniarze (90); serial 
paradokumentalny. 
Kontynuacja serialu 
opowiadającego o pracy 
stołecznych policjantów: 
Natalii Nowak (Ewelina 
Ruckgaber), Roberta 
Barcza (Maciej Sufa), 
Olgierda Mazura 
(Arkadiusz Krygier), 
Krystiana...

18:00 Pierwsza miłość 
(2619); serial obyczajowy

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

Kiepskich (470); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów. 
W najnowszych odcinkach 
Ferdek zasmakuje życia 
jako...

20:10 Sami swoi; komedia, 
Polska 1967

21:55 Terminator: Ocalenie; 
thriller SF, Niemcy/Wielka 
Brytania/USA/Włochy 
2009

0:30 Kraj bezprawia; dramat 
obyczajowy, USA 2012

2:30 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5201) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (5/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2173) - magazyn, Polska 
10:55 Wszystkie twarze 

Grzegorza Damięckiego 
(7) - program 

11:00 Ukryta prawda (535) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (277) - 
program

13:00 19 + (175) - program
13:30 19 + (176) - program
14:00 Szpital (421) - 

program obyczajowy
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(6/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (278) - 
program

17:00 Ukryta prawda (536) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (422) - 
program obyczajowy. 
Pacjentem dr Michała jest 
12-latek, który w szkole 
pobił się ze swoim kolegą. 
Do bójki doszło po tym, 
jak jeden z nich widział, 
jak jego matka całuje ojca 
drugiego…

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5202) - 

program 
20:00 Harry Potter i czara 

ognia - film przygodowy, 
USA/Wielka Brytania 
2005. Nadchodzą ciężkie 
czasy dla Harry’ego 
Pottera. Nękany 
koszmarami, które 
sprawiają, że blizna na 
czole boli go bardziej niż 
zazwyczaj, Harry (Daniel 
Radcliffe) nader chętnie 
ucieka od niepokojących 
snów jadąc wraz z 
przyjaciółmi Ronem 
(Rupert Grint) i Hermioną 
(Emma Watson) na 
Mistrzostwa Świata w 
quidditchu…

23:20 Beowulf - film 
przygodowy, USA 2007. 
W czasach wielkich 
bohaterów żyje 
najmężniejszy z nich – 
Beowulf. Pokonawszy 
potężnego potwora o 
imieniu Grendel, Beowulf 
ściąga na siebie 
niegasnący gniew jego 
uwodzicielskiej, a zarazem 
bezwzględnej matki, która 
zrobi wszystko, co w jej 
mocy, aby pomścić 
syna…

01:40 Życie bez wstydu 5 
(6/12) - reality show

02:40 MasterChef 6 (9/14) - 
program rozrywkowy  

04:05 Moc Magii(TVN noc) 
(25/50) - program

05:15 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 18

08:00 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 18

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1995

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2010; odc. 11

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2010; odc. 15

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 77

15:45 Lekarze na start; 
Polska; odc. 48

16:30 Lekarze na start; 
Polska; odc. 49

17:05 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 19. 
Policjanci przyjeżdżają na 
jedną z wrocławskich 
plebanii. Zniknęła stamtąd 
puszka, do której 
parafianie wrzucali datki 
na naprawę dachu…

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

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

20:00 Skaza; akcja, USA, 
Kanada 2009

22:05 Brick Mansions. 
Najlepszy z najlepszych; 
akcja, USA 2014. Tajny 
agent w Detroit stale 
obserwuje niebezpieczną 
okolicę. Jego zadaniem 
jest odnalezienie 
skradzionej broni 
masowego rażenia…

23:55 Ekspedycja; 
katastroficzny,  2010

01:30 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania 
1988

02:05 Allo Allo!; serial 
fabularny, Wielka Brytania

02:45 Ale numer!; Polska
03:00 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska 
2015

03:25 Biesiada na cztery 
pory roku; factual, Polska 
2015

03:50 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:10 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

04:45 Na jedwabnym szlaku; 
factual, Polska 2015

05:10 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 13

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:30 Ja to mam szczęście!; 
odc. 8; serial TVP

06:00 Wojna domowa; odc. 
14/15 - Nowy nabytek; 
serial komediowy TVP

06:45 Wojna domowa; odc. 
15/15 - Siła wyobraźni; 
serial komediowy TVP

07:35 Na sygnale; odc. 125 
„Pierwszy pocałunek”; 
serial fabularyzowany TVP

08:15 M jak miłość; odc. 
723; serial TVP

09:10 Na dobre i na złe; odc. 
692; serial TVP

10:10 Rodzinka.pl; odc. 3 - 
Kieszonkowe; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 4 - 
Siła argumentu, argument 
siły; serial komediowy 
TVP

11:15 Ranczo; odc. 8- Kozy 
ofiarne; serial obyczajowy 
TVP

12:20 Ranczo; odc. 9 - 
Odwyk i antykoncepcja; 
serial obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
116 Pluskwa; serial 
kryminalny TVP

14:15 Ojciec Mateusz; odc. 
117 Muzycy; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
665 - Fałszywa nadzieja; 
serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 125 
„Pierwszy pocałunek”; 
serial fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 10 - 
Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

17:40 Ranczo; odc. 11 - 
Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 5 - 
Dziewczyna Tomka; serial 
komediowy TVP

19:20 Ojciec Mateusz; odc. 
118 Znikająca asystentka; 
serial kryminalny TVP

20:15 Wspaniałe stulecie; 
odc. 242; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:15 Ranczo; odc. 12 - 
Honor gminy; serial 
obyczajowy TVP

22:20 Ranczo; odc. 13 - 
Wielkie wybory; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ojciec Mateusz; odc. 
119 Laweciarze; serial 
kryminalny TVP

00:15 Ojciec Mateusz; odc. 
233 - Zdrada ; serial 
kryminalny TVP

01:15 Krew z krwi 2; odc. 
10/10; serial TVP

02:15 Oficer; odc. 1/13 - 
Zaręczyny; serial TVP

03:20 Wojna domowa; odc. 
15/15 - Siła wyobraźni; 
serial komediowy TVP

04:05 M jak miłość; odc. 
723; serial TVP

04:55 Rodzinka.pl; odc. 3; 
serial komediowy TVP

05:55 Familiada; odc. 2375
06:35 Okrasa łamie przepisy 

– W kaszubskim garnku
07:15 Kraj się śmieje – 

regiony i rejony (1)
08:15 Kabaretowy Klub 

Dwójki (71) - 
Równouprawnienie czy 
męska dominacja?

09:10 Koło fortuny; odc. 44 
ed. 3; teleturniej

09:45 Kierunek Kabaret - 
Miłosny poradnik 
kabaretowy /41/

10:40 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /11/ - „Ogrzej 
mnie” - Michał Bajor

10:55 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /84/ - 
„Scyzoryk” - Liroy

11:15 Dla mnie bomba - 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Rozgrywka (5)

12:15 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju Przedstawia... 

14:15 Familiada; odc. 2375
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – VIII Płocka Noc 
Kabaretowa Kabaretowe 
Igrzyska 2014 (1-2)

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2017 na 
bis - Z PRL do Polski /cz. 
1/

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Pochodzenie ma 
znaczenie

18:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat 
(89) Kabokle; cykl report.

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 22 (85) Irlandia 
Północna - „Tropem 
legend”

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 3 Silvergold; serial 
komediowy TVP

20:20 Dla mnie bomba - 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Rozgrywka (6); widowisko

21:25 Postaw na milion; 
odc. 152; teleturniej

22:25 Rolnik szuka żony 
seria IV; odc. 4; reality 
show

23:25 Dzięki Bogu już 
weekend (16)

00:25 Koło fortuny; odc. 43 
ed. 3; teleturniej

01:00 Kabaretowa Mapa 
Polski – Kabaretowa Noc 
Listopadowa 2015 - 
Maraton Niepodległości 
(1-2)

03:10 Kabaretowa Mapa 
Polski – OPOLE 2017 na 
bis - Z PRL do Polski /cz. 
2/

04:05 Rozrywka Retro – S 
jak Smoleń

04:35 Rozrywka Retro – 
Aleja Gwiazd - recital 
Zdzisławy Sośnickiej

05:25 Ukryta prawda (134) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (240) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (173) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 4 
(18/23) - serial S-F, USA

09:15 Kryminalni (6/13) - 
serial kryminalny

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (515) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (174) - 

program sądowy  
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (414) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (241) - 
program obyczajowy. Do 
szpitala przychodzi 22 – 
letnia Monika Tomczak. 
Dziewczyna od kilku dni 
ma mdłości, wymiotuje 
i źle się czuje. Podejrzewa, 
że jest w ciąży…

15:55 Gotowe na wszystko II 
(22/24) - serial, USA

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(19/23) - serial S-F, USA 

17:55 Kryminalni (7/13) - 
serial kryminalny

19:00 Ukryta prawda (516) - 
program obyczajowy. 
Kasia nigdy nie musiała 
się martwić o pieniądze, 
bo jej zamożni rodzice 
chętnie ją wspierają 
finansowo. Niestety 
w życiu prywatnym nie 
układa się jej tak dobrze…

20:00 Na ostrzu: Ogień i lód 
- film obyczajowy, USA 
2010. Po rozstaniu 
z Zackiem Conroyem, Alex 
Delgado (Francia Raisa) 
jest sama zarówno na 
lodzie, jak i w życiu. 
Ponieważ nie ma partnera, 
od jakiegoś czasu nie 
startuje już w zawodach 
i zajmuje się nauczaniem 
młodych łyżwiarek…

21:50 Na żywo - film 
sensacyjny, USA 1995. 
Córka Gene’a zostaje 
porwana. Sprawcy chcą, 
by mężczyzna dokonał 
zamachu na gubernator 
Kalifornii. Tylko w ten 
sposób może ocalić życie 
dziewczynce…

23:40 Zabójcza broń (15/18) 
- serial, USA 

00:40 Nie z tego świata 
(18/22) - serial, USA  

01:45 Moc Magii (TVN7 noc) 
(25/50) - program 

04:00 Druga strona medalu 
2 (7) - talk show – Izabela 
Małysz

04:30 Druga strona medalu 
3 (1/8) - talk show – 
Mariola Gołota

05:00 Druga strona medalu 
3 (2/8) - talk show – Maja 
Włoszczowska

05:15 Wszystko o jedzeniu 
(3/14) - program

05:45 Wiem, co kupuję 
(7/12) - program

06:10 Oszczędne zakupy 2 
(6) - serial, Wielka 
Brytania

07:25 Ugotowani 10 (3/12) - 
program

08:25 Wszystkie twarze 
Grzegorza Damięckiego 
(6/7) - program

08:30 Sekrety lekarzy 3 
(6/12) - reality show

09:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (7/13) - 
program lifestylowy

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (9/12) - 
program rozrywkowy

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (2/13) - program

12:00 Wszystkie twarze 
Grzegorza Damięckiego 
(7) - program

12:05 Kuchenne rewolucje 
10 (3/13) - program

13:05 Ostre cięcie 4 (8/12) - 
program

13:50 W czym do ślubu? 
(3/10) - reality show

14:20 W czym do ślubu? 
(7/10) - reality show

14:50 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (4/12) - reality 
show

15:35 Współczesne 
macierzyństwo - dokum.

16:35 Beauty ekspert 2 
(11/12) - magazyn

17:05 Pani Gadżet EXTRA 3 
- magazyn

17:50 Wszystkie twarze 
Grzegorza Damięckiego 
(7) - program

17:55 Ugotowani 10 (4/12) - 
program

18:55 Afera fryzjera 4 (9/10) 
- program rozrywkowy

19:40 Kuchenne rewolucje 
10 (13) - program

20:40 Chorobliwe lęki - 
dokument

21:45 Magia Y (4/7) - 
program rozrywkowy

22:30 Sekrety lekarzy 3 
(7/12) - reality show

23:30 Oddać dziecko 2 
(4/12) - program dokum.

00:30 Prawda z DNA (5/8) - 
program obyczajowy

01:00 Prawda z DNA (6/8) - 
program obyczajowy

01:30 Bajeczne życie 
milionerów (4/15) - 
program rozrywkowy

02:00 W roli głównej – Piotr 
Polk (2/6) - talk show

02:30 W roli głównej – 
Jarosław Kuźniar (2/7) - 
talk show

03:00 W roli głównej – 
Wojciech Mecwaldowski 
(2/6) - talk show

03:25 Wiem, co jem 6 
(1/16) - magazyn

03:55 Wiem, co jem (4/16) - 
magazyn

04:20 Wiem, co jem (5/16) - 
magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(12/15) - magazyn

08:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- ME: podsumowanie fazy 
grupowej

09:00 Skoki Narciarskie - 
PŚw. - Zakopane 

09:20 Piłka nożna - Puchar 
Francji: 1/16F (4)

11:20 Skoki Narciarskie - 
PŚw. - Zakopane - studio 

11:35 Skoki Narciarskie - 
PŚw. - Zakopane - 
konkurs drużynowy

13:15 Skoki Narciarskie - 
PŚw. - Zakopane - studio

13:30 Skoki Narciarskie - 
PŚw. - Zakopane - 
konkurs indywidualny

15:10 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- powitanie

15:25 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- seria treningowa

17:45 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- kwalifikacje

20:20 Piłka ręczna mężczyzn 
- Mistrzostwa Europy: 
1/2F (2)

22:20 Sportowy Wieczór
22:50 Piłka ręczna mężczyzn 

- Mistrzostwa Europy: 
1/2F (1)

07:00 Narciarski weekend - 
kamerki

07:05 Kwadrans w ogrodzie
07:25 Narciarski weekend - 

kamerki
08:05 Afryka mojego 

dzieciństwa; film dokum.
09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier OPP 
09:55 Pogoda
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania - odc. 1041
10:50 Reportaż
11:15 Sprawa dla reportera
12:05 Mój pies i inne zwierzaki; 

magazyn
12:20 Pogoda na narty 

2017/2018 - odc. 7; magazyn
12:30 Ja zostaję 4; magazyn
12:45 Co niesie dzień
13:05 TELEZAKUPY
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Mój zwierzyniec - odc. 

16; magazyn
14:15 Afryka mojego 

dzieciństwa; film dokum.
15:15 Pogoda na narty 

2017/2018 - odc. 7; magazyn
15:35 Diagnoza zdrowia/10; 

magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:00 TELEZAKUPY
17:32 POGODA
17:35 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
17:50 Narciarski weekend
17:50 Piłka ręczna mężczyzn - 

Mistrzostwa Europy: 1/2F (1)
18:00 Dojrzalsi; magazyn 

publicystyczny
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend - 

kamerki
19:15 Schlesien Journal
20:01 Zasmakuj w 

Sienkiewiczu
20:20 Piłka ręczna mężczyzn - 

Mistrzostwa Europy: 1/2F (2)
20:25 Narciarski weekend - 

kamerki
20:30 Dokument w obiektywie
20:45 Narciarski weekend
20:55 POGODA
21:00 Dojrzalsi; magazyn publ.
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier 
23:35 Afryka mojego 

dzieciństwa; film dokum.
00:40 Diagnoza zdrowia/10
01:20 Sprawa dla reportera
02:10 Mój pies i inne zwierzaki
02:20 Pogoda na narty 

2017/2018 - odc. 7; mag.
02:40 Afryka mojego 

dzieciństwa; film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda
04:30 Mój zwierzyniec - odc. 16
04:50 Pogoda na narty 

2017/2018 - odc. 7; magazyn
05:10 Dziennik Regionów 
05:35 Telekurier 
06:00 Plebania - odc. 1041
06:20 Reportaż
06:35 Diagnoza zdrowia/10; 

magazyn

06:50 Był taki dzień – 26 
stycznia; felieton

07:00 Historia Polski – Sen 
o Morzach i Koloniach; 
film dokumentalny

08:00 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat; 
odc. 3; cykl reportaży

08:30 Ukryte skarby – 
Kopalnia uranu, 
podwodne kwiaty i 
kryształowe szkło – po 
prostu Stronie Śląskie; 
cykl reportaży

09:05 Czas honoru; odc. 75; 
serial TVP

10:20 Śladami zbrodni 
i walki 1944 - 1956 - 
„Toledo” i inne katownie 
na Pradze; cykl reportaży

10:50 Podróże z historią; 
odc. 47 Skarb polskich 
pól; cykl dokumentalny

11:20 Taśmy bezpieki - 
Wywiad naukowo-
techniczny; cz. 1

11:55 Pięć dni z życia 
Prymasa; reportaż

12:30 Wrogowie ognia
13:00 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. – Krok po kroku

13:35 Sensacje XX wieku – 
Złoto Romanowów; cykl 
dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
Bitwa o Anglię; cykl dok.

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Churchill; 
cykl dokumentalny

15:10 Najwspanialsi w 
królestwie zwierząt. 
Roślinożercy; serial 
dokum.; Francja (2015)

16:15 Historia Polski – 
Apteka pod Orłem; film 
dokumentalny

17:20 Goniec historyczny 
IPN; odc. 11; magazyn

17:45 Czas honoru; odc. 76 
„Wolny wybór”; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Na własne ryzyko; cykl 
dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Operacja Suez ‚56; cykl 
dokumentalny

19:55 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 22; 
magazyn

20:30 Nieznana historia 
Wielkiej Armady; odc. 
1/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

21:35 Aminata – siła 
miłości; odc. 4/6; serial; 
Kanada (2014)

22:30 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia znawcy 
środowiska kryminalnego 
w Petersburgu; reportaż

23:10 Śmierć Stalina; film 
dokum.; Niemcy (2013)

00:05 Ośmiornica; 7 odc. 
12/12; serial; Włochy 
(1984)

01:05 Kabaretowa Mapa 
Polski – boso przez świat; 
odc. 3; cykl reportaży

01:40 Aminata – siła 
miłości; odc. 4/6; serial; 
Kanada (2014)
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7:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Galatasaray SK 
Stambuł - Grot Budowlani 
Łódź

9:10 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

10:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Chemik Police - 
Marica Płowdiw

12:10 Siatkówka mężczyzn; 
PlusLiga: PGE Skra 
Bełchatów - Jastrzębski 
Węgiel

14:20 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Volero Zurych - 
Developres SkyRes 
Rzeszów

16:30 Boks
18:00 Siatkówka mężczyzn; 

Liga Siatkówki Kobiet: 
KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski - BKS 
PROFI CREDIT Bielsko-
Biała

20:30 Boks
23:00 Boks
1:00 Sporty walki; KSW 28: 

Fighters Den: Karol Bedorf 
- Rolles Gracie; Michał 
Materla - Jorge Luis 
Bezerra. Przypomnienie 
gali, która odbyła się 4 
października 2014 roku w 
szczecińskiej Azoty 
Aerenie.
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04:25 Galeria; odc. 103; 
serial obyczajowy TVP

04:45 Klan; odc. 3246; 
telenowela TVP

05:05 Klan; odc. 3247; 
telenowela TVP

05:35 Jaka to melodia?; 
odc. 3733; teleturniej muz.

06:05 Sprawa dla reportera
07:00 Naszaarmia.pl; odc. 

300; magazyn
07:30 Rok w ogrodzie
07:50 Rok w ogrodzie - Extra
08:45 Córka kapitana; odc. 

4/4; film kostiumowy; 
Włochy (2011)

09:50 Korona królów; odc. 
14; telenowela historyczna 
TVP

10:20 Korona królów; odc. 
15; telenowela historyczna 
TVP

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

11:20 Korona królów; odc. 
17; telenowela historyczna 
TVP

12:00 Studio Raban
12:30 Fascynujący świat – 

Sekrety budapesztańskich 
jaskiń; film dokumentalny; 
Węgry (2017); reż.:Balazs 
Lerner, Gergely Balazs

13:35 Okrasa łamie przepisy 
– Rybne kanapki; 
magazyn kulinarny

14:15 Dama w czarnym 
welonie; odc. 8/12; serial 
kostiumowy; Włochy 
(2014)

15:15 Biało - czerwoni; 
felieton

15:30 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs drużynowy 
(studio)

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

17:00 Teleexpress (w 
przerwie)

18:25 Opole na bis
18:55 Jaka to melodia?; 

odc. 3734; teleturniej muz.
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Hit na sobotę – 16 

przecznic; film 
sensacyjny; USA, Niemcy 
(2006); reż.:Richard 
Donner; wyk.:Bruce Willis, 
Mos Def, David Morse, 
David Zayas

22:05 Agent XXL 2; komedia; 
USA (2006); reż.:John 
Whitesell; wyk.:Martin 
Lawrence, Nia Long, Emily 
Procter, Mark Moses

23:50 Hrabia Monte Christo; 
film kostiumowy; USA 
(2002)

02:10 Dama w czarnym 
welonie; odc. 8/12; serial 
kostiumowy; Włochy 
(2014)

06:05 Mgławica Oriona; film 
dokumentalny; Japonia 
(2013); reż.:Hitoshi 
Umeda, Eriko Hase

07:05 M jak miłość; odc. 
1344; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lajk!
11:15 Ukryte skarby; cykl 

reportaży
11:45 Barwy szczęścia; odc. 

1786; serial obyczajowy 
TVP

12:20 Barwy szczęścia; odc. 
1787; serial obyczajowy 
TVP

12:50 Barwy szczęścia; odc. 
1788; serial obyczajowy 
TVP

13:20 Było... nie minęło - 
extra (3); magazyn

14:00 Familiada; odc. 2430; 
teleturniej

14:40 Koło fortuny; odc. 127 
ed. 3; teleturniej

15:15 Rodzinka.pl; odc. 214 
„Muszę rozgrzać 
Achillesa” sezon 11; serial 
komediowy TVP

15:50 Pierwsza randka (8)
16:50 Na dobre i na złe; odc. 

691; serial TVP
17:45 Słowo na niedzielę - 

Ponieść śmierć, ponieść 
życie

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:55 Kulisy - Postaw na 

milion; odc. 167
19:05 Postaw na milion; 

odc. 167; teleturniej
20:05 The Voice Kids - 

Przesłuchania w ciemno 
(9-10) Warmia i Mazury; 
widowisko muzyczne

22:20 Sztuka zbrodni; odc. 
3/6; serial; Francja (2016)

23:25 Rani; odc. 3 
Niewolnica; serial 
kostiumowy; Francja 
(2011)

00:30 Stan gry; film 
sensacyjny; USA, Francja, 
Wielka Brytania (2009); 
reż.:Kevin McDonald; 
wyk.:Russell Crowe, 
Rachel McAdams, Ben 
Affleck, Helen Mirren, 
Robin Wright

02:45 Igrzyska śmierci; film 
akcji; USA (2012); 
reż.:Gary Ross; 
wyk.:Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson, Liam 
Hemsworth, Woody 
Harrelson

05:10 Koło fortuny; odc. 48 
ed. 3; teleturniej

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:45 My3 (23); program dla 
dzieci. W rolach 
prowadzących wystąpią 
członkinie zespołu My3...

8:15 Jeźdźcy smoków (3); 
serial animowany

8:45 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (43); serial 
animowany

9:15 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (44); serial 
animowany

9:45 Przygody Kota w 
Butach (35); serial 
animowany

10:15 Ewa gotuje (288); 
magazyn kulinarny. Tym 
razem prowadząca 
przygotuje kaczą pierś w 
sosie śliwkowym oraz 
kluski śląskie z jabłkiem. 
Później upiecze 
kremówkę.

10:50 Król Artur; film 
przygodowy, Irlandia/
Wielka Brytania/USA 2004

13:45 Sami swoi; komedia, 
Polska 1967

15:20 Świętokrzyska Gala 
Kabaretowa 2017; 
widowisko. Satyrycy 
żegnają wakacje. Pojawi 
się kultowa Mariolka. W 
nowych skeczach 
zaprezentują się Łowcy.B i 
Formacja Chatelet. 
Wydarzenia mijającego 
lata podsumuje...

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

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

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

Kiepskich (471); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów. 
W najnowszych odcinkach 
Ferdek zasmakuje życia 
jako...

20:10 Skubani; film 
animowany, USA 2013. 
Dwa indyki, Franka i Olo, 
wiele różni. Mimo tego 
obaj mają za zadanie 
odbyć podróż w czasie i 
zmienić stosunek...

22:00 Magic Mike; 
komediodramat, USA 
2012

0:20 Egzorcyzmy Molly 
Hartley; horror, USA 
2015. Molly Hartley 
zostaje oskarżona o 
morderstwo. Trafia do 
szpitala psychiatrycznego. 
Tam sieje spustoszenie 
wśród personelu i 
pacjentów. Jedyną 
nadzieją na...

2:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5202) - 
program 

05:35 Mango - Telezakupy
07:50 Spotkanie ze smakiem 

2
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1045) - magazyn, Polska 
11:00 Na Wspólnej Omnibus 

16 (666) - serial 
obyczajowy, Polska 

12:45 Domowe rewolucje 2 
(3/8) - program

13:40 Azja Express 2 (10/13) 
- program

15:10 Gwiezdne wojny: 
Część VI – Powrót Jedi - 
film S-F, USA 1983. 
Rebelianci przygotowują 
się do ostatecznego ataku 
na Dartha Vadera i jego 
jeszcze potężniejszą 
Gwiazdę Śmierci. Luke 
Skywalker (Mark Hamill) 
razem robotami R2-D2 i 
C-3PO, i z księżniczką 
Leilą (Carrie Fisher) ratują 
swego przyjaciela Hana 
Solo (Harrison Ford), 
którego uwięził podły 
Jabba the Hutt…

17:55 Tu się gotuje! (9) - 
program  

18:00 Kuchenne rewolucje 
15 (1/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! (5203) - 

program 
20:00 Och, życie! - komedia, 

USA 2010. Holly 
Berenson, świetnie 
zapowiadająca się 
restauratorka, i Erica 
Messera, pracownika 
telewizyjnego kanału 
sportowego aspirującego 
do stanowiska dyrektora 
nie łączy nic poza 
wzajemną niechęcią po 
feralnej randce w ciemno i 
miłością do ich córki 
chrzestnej, Sophie…

22:25 Prosto w serce - 
komedia, USA 2007. 
Podstarzały i mający za 
sobą szczyt popularności 
gwiazdor muzyki pop, Alex 
Fletcher (Hugh Grant), 
zarabia na życie śpiewając 
stare przeboje na 
festynach i zabawach. 
Pewnego dnia 
wschodząca gwiazdka 
popu, Cory, proponuje 
Alexowi, żeby napisał 
nową piosenkę i 
zaśpiewają ją razem w 
duecie…

00:40 Śmierć się śmieje - 
horror, USA 2008 
(dozwolone od lat 18)

02:25 Kuba Wojewódzki 11 
(5/13) - talk show

03:25 Uwaga! (5203) - 
program 

03:45 Moc Magii(TVN noc) 
(26/50) - program

05:05 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2015

06:50 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

07:30 Tajemnice medyczne; 
akcja, Polska 2016; odc. 5

08:25 Tajemnice medyczne; 
akcja, Polska 2016; odc. 6

09:25 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 6

10:20 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 7

11:15 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 8

12:10 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 9

13:05 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 10. 
Tomik poezji Marty nie 
sprzedaje się najlepiej, nikt 
nawet nie przychodzi na 
wieczór autorski…

14:00 Księżniczka dwóch 
światów powraca; 
familijny. 

16:00 K-9: Prywatny 
detektyw; komedia, USA 
2002. Pełna wartkiej akcji 
komedia, w której Thomas 
Dooley i jego pies Jerry 
Lee walczą z 
przestępcami…

17:55 Hudson Hawk; akcja, 
USA 1991. Słynny 
włamywacz Eddie Hawkins 
właśnie kończy 
odsiadywać swój 10 letni 
wyrok. Mężczyzna 
zamierza teraz rozpocząć 
nowe, uczciwe życie. Jego 
plany jednak muszą 
poczekać…

20:00 13 Dzielnica; akcja, 
Francja 2004. 13 Dzielnica 
to specjalna strefa Paryża 
roku 2013 otoczona 
murem. Gangi są tu 
jedyną władzą, żadnych 
praw, żadnych reguł, 
żadnych zasad... …

21:45 Prowokacja; akcja, 
USA 2005. Harlan Banks 
jest złodziejem i mistrzem 
w swoim fachu. Jego 
dziewczyna, Jada, chce, 
by znalazł sobie jakieś 
uczciwe zajęcie. Ale to się 
nie udaje. Harlan zostaje 
wrobiony w kradzież 
pieniędzy z kasyna i trafia 
do więzienia…

23:25 Ojczym; thriller, USA 
2009

01:30 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1988

02:10 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1988

02:50 Ale numer!; Polska
03:10 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
03:50 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:15 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:40 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
05:10 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 1

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:55 Bulionerzy; odc. 20/75 
- Zwyczajna miłość; serial 
TVP

06:35 Życie na gorąco; odc. 
5/9 - Monachium; serial 
sensacyjny TVP

08:05 Na sygnale; odc. 174 
„Quad”; serial 
fabularyzowany TVP

08:35 O mnie się nie martw; 
odc. 12; serial TVP

09:30 Ranczo; odc. 3 - 
Ksiądz z inicjatywą; serial 
obyczajowy TVP

10:35 Ranczo; odc. 4 - 
Otrzeźwienie; serial 
obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; odc. 205 
„Pogadajmy o facetach” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

12:10 Rodzinka.pl; odc. 206 
„Trzymaj się za portfel!” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

12:40 Rodzinka.pl; odc. 207 
„Metka mnie drapała...” 
sezon 10; serial 
komediowy TVP

13:15 Ojciec Mateusz; odc. 
112 Powrót po latach; 
serial kryminalny TVP

14:10 Ranczo; odc. 5 - Wieść 
gminna; serial obyczajowy 
TVP

15:15 Ranczo; odc. 6 - Racja 
gminy; serial obyczajowy 
TVP

16:20 Ranczo; odc. 7 - 
Podwójny agent; serial 
obyczajowy TVP

17:15 Przygody pana 
Michała; odc. 6/13 - 
Komendant stanicy; serial 
historyczno-przygodowy 
TVP

17:50 Przygody pana 
Michała; odc. 7/13 - 
Tajemnica Azji; serial 
historyczno-przygodowy 
TVP

18:30 Komisarz Alex; odc. 
111 - Przyjaciel na śmierć 
i życie; serial kryminalny 
TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
234 - Mamusia; serial 
kryminalny TVP

20:25 Ojciec Mateusz; odc. 
113 Z miłości; serial 
kryminalny TVP

21:25 Ojciec Mateusz; odc. 
114; serial TVP

22:15 Ranczo; odc. 8; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ranczo; odc. 9; serial 
obyczajowy TVP

00:20 Wojenne dziewczyny; 
odc. 8; serial TVP

01:20 Mrok; odc. 6/8; serial 
kryminalny TVP

02:20 Sfora; odc. 7/9; serial 
TVP

03:25 Nowa; odc. 10; serial 
TVP

04:15 Pod wspólnym 
niebem; odc. 6; serial 
komediowy TVP

04:50 Na sygnale; odc. 174; 
serial fabularyzowany TVP

05:50 Kochamy polskie 
komedie - odc.38; 
teleturniej

06:30 Rozrywka Retro – 
Kabaret Potem tam i z 
powrotem; widowisko

07:20 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 18 Zamek 
Moszna; magazyn

07:50 Smaczne Go! (14); 
magazyn kulinarny

08:45 Koło fortuny; odc. 45 
ed. 3; teleturniej

09:20 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka –Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2017 
(9); reportaż

09:50 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Ballada o hydrauliku”

10:50 Kierunek Kabaret - 
Dawno, dawno temu /27/

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka –Kawiarenka z 
Gwiazdami - Opole 2017 
(10); reportaż

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Pomorski król - ziemniak

12:55 Podróże z historią; 
odc. 28; cykl dokum.

13:35 Kochamy polskie 
komedie - odc.38; 
teleturniej

14:15 Postaw na milion; 
odc. 152; teleturniej

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /87/ - „Daj mi tę 
noc” - Bolter

15:25 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (5) - Dziennikarz 
i prezenter cz. 1

16:25 Your Home in Their 
Hands - Ale Cię urządzą! 
/3/ ; Wielka Brytania 
(2014)

17:40 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; 
/42/; Francja (2016)

18:10 Wielki test - Wielki 
Test o Wyspiańskim

19:55 Bake off – Ale ciacho! 
(8); widowisko

20:55 Bake off – Ale przepis 
(8)

21:20 TUMBLE - Arena 
strachu; /3/; Wielka 
Brytania (2014)

23:05 Paranienormalni 
Tonight – Michał Szpak

00:05 Koło fortuny; odc. 44 
ed. 3; teleturniej

00:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – XV Mazurska 
Noc Kabaretowa 2013. 
KABARET według 
ARTURA ANDRUSA

01:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XV Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
KABARET według 
MARCINA DAŃCA

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XV Mazurska 
Noc Kabaretowa. 
KABARET według 
MARYJUSZA KAŁAMAGI

03:50 Rozrywka Retro – 
Kabaret Potem tam i z 
powrotem

05:40 Ukryta prawda (135) - 
program obyczajowy

06:40 Mango - Telezakupy
08:50 Gotowe na wszystko II 

(18/24) - serial, USA
09:45 Gotowe na wszystko II 

(19/24) - serial, USA
10:45 Gotowe na wszystko II 

(20/24) - serial, USA 
11:40 Kryminalni (3/13) - 

serial kryminalny
12:40 Kryminalni (4/13) - 

serial kryminalny
13:45 Kryminalni (5/13) - 

serial kryminalny
14:50 Tomcio grubasek - 

komedia, USA 1995
16:55 Śnięty Mikołaj - 

komedia, USA 1994. Scott 
Calvin, rozwiedziony ojciec 
musi zając się swoim 
synem podczas świąt 
Bożego Narodzenia. 
Oczywiście wszystko 
układa się nie tak jak 
powinno…

19:00 Kiedy aniołowie 
śpiewają - film rodzinny, 
USA 2013. Michael unika 
świąt za wszelką cenę. 
Nadarza się jednak 
wyjątkowa okazja, by od 
tajemniczego Nicka kupić 
dom dla całej rodziny. 
Wkrótce okazuje się, że 
wszyscy znaleźli się w 
samym centrum 
świątecznego 
zamieszania…

20:50 Honey - film 
obyczajowy, USA 2003. 
Honey od dziecka marzyla 
o karierze tancerki. Udało 
jej się i pracuje jako 
tancerka i choreografka. 
Pewnego dnia jeden z jej 
pracodawców stawia jej 
ultimatum - albo się z nim 
prześpi, albo może 
zapomnieć o pracy w 
swoim zawodzie. Honey 
postanawia walczyć o 
swoje prawa…

22:50 Paranoja - film 
sensacyjny, USA/Indie/
Francja 2013. Dwóch 
potężnych miliarderów, 
potentatów branży 
technologicznej, którzy nie 
cofną się przed niczym, by 
zniszczyć rywala - a 
między nimi młody, 
idealistycznie usposobiony 
chłopak, wschodząca 
gwiazda świata biznesu, 
który może im porządnie 
zaszkodzić…

01:05 Moc Magii (TVN7 noc) 
(26/50) - program 

03:20 Druga strona medalu 
3 (3/8) - talk show – 
Krzysztof Krauze

03:50 Druga strona medalu 
3 (4/8) - talk show – Karol 
Bielecki

04:20 Druga strona medalu 
3 (5/8) - talk show – 
Henryka Krzywonos

04:50 Druga strona medalu 
3 (6/8) - talk show – Anja 
Rubik

05:20 Wiem, co jem na 
diecie (7/12) - program

05:50 Wiem, co jem na 
diecie (8/12) - program

06:20 Idealna niania 8 (1/6) 
- program obyczajowy

07:05 Pojedynek na modę
07:50 Wszystko o jedzeniu 2 

(2/13) - program
08:20 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 9 (8/12) - 
program lifestylowy

09:05 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 8 (8/12) - 
program lifestylowy

09:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 2 (5/12) - program

10:50 Sekrety lekarzy 3 
(7/12) - reality show

11:50 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (2/12) - 
program rozrywkowy

12:35 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 3 (5/12) - reality 
show

13:20 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (4/8) - reality 
show

14:05 W czym do ślubu? 
(3/10) - reality show

14:35 Mistrzowskie cięcie 
(4/8) - program

15:35 Pani Gadżet 2.0 (8/12) 
- magazyn

16:05 Pani Gadżet 14 (8/12) 
- magazyn

16:35 Perfekcyjna Pani 
Domu (6/10) - program

17:35 W dobrym stylu 3 
(2/8) - program

18:20 Gwiazdy od kuchni 
(4/8) - program

18:50 Klinika marzeń
19:20 Prawda z DNA (7/8) - 

program obyczajowy
19:50 Prawda z DNA (8) - 

program obyczajowy
20:20 Terapeuci Los 

Angeles (4/8) - program 
21:20 Rozbierana randka 

(10/20) - program
21:55 Rozbierana randka 

(11/20) - program 
22:25 Gwiazdy prywatnie 

(4/8) - program
22:55 Bajeczne życie 

milionerów 2 (10) - 
program rozrywkowy

23:25 W dobrym stylu 3 
(2/8) - program

00:10 Pocałunek w ciemno 3 
(4/10) - program 

01:10 Zabójczy czat - 
dokument 

02:10 W roli głównej – 
Małgorzata Foremniak 
(1/6) - talk show

02:35 W roli głównej – 
Magda Schejbal (8) - talk 
show

03:00 W roli głównej – 
Janusz Józefowicz (1/6) - 
talk show

03:25 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 2 
(7/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 5 
(6/10) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(13/15) - magazyn

08:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- ME: 1/2F (1)

09:45 Skoki Narciarskie - 
PŚw. - Zakopane 

10:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- ME: 1/2F (2)

11:45 Skoki Narciarskie - 
PŚw. - Zakopane 

12:00 Skoki Narciarskie - 
Mistrzostwa Świata w 
lotach - Podsumowanie

13:05 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- powitanie

13:25 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- kwalifikacje

14:45 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs drużynowy 
(studio)

16:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs drużynowy

19:20 Łyżwiarstwo figurowe 
- ME Moskwa - GALA

21:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs drużynowy

22:30 Sportowa Sobota
23:00 Arena - e-sport
23:35 Skoki Narciarskie - 

Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs drużynowy

01:00 Hokej na lodzie - NHL: 
All Star Skills - Konkurs 
umiejętności

07:00 TELEZAKUPY
07:20 Pogoda 
07:30 Pogoda na narty 

2017/2018; odc. 7; magaz.
07:45 Historie szczęśliwe; odc. 

14; cykl reportaży
08:05 Astronarium (14); mag.
08:35 Ślizg 2017/2018 TVP 3; 

odc. 6; magazyn
09:05 Kreatywni 2
09:22 Polska z Miodkiem (47) 

Sopot; felieton
09:30 Rączka gotuje
10:01 Narciarski weekend - 

kamerki
10:05 Studio 3; pr. rozrywkowy
11:05 Narciarski weekend - 

kamerki
11:15 Jak to działa; odc. 117
11:45 Polska z Miodkiem (47) 

Sopot; felieton
11:55 Piękne anioły; reportaż
12:25 1200 Muzeów; odc. 26 - 

ceramika; reportaż
12:50 Pogoda 
12:55 Kobiety z Auschwitz; film 

dokum.
13:35 Zima w Regionach; mag.
14:00 Nożem i widelcem; odc. 

183
14:20 Telenowyny; magazyn
14:50 Kompozytor z Barczewa; 

reportaż
15:20 Pod Tatrami
15:30 Szpiedzy – Trefny list; 

film dokum.
16:00 Mój pies i inne zwierzaki
16:20 Rolnik szuka żony; seria 

IV; odc. 8; reality show
17:15 Sto na 100; odc. 2
17:32 POGODA
17:35 Narciarski weekend - 

kamerki
17:40 Relacje; mag. ekonom.
18:00 Rączka gotuje
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Magazyn kulturalny
19:40 Studio 3; pr. rozrywkowy
20:40 Narciarski weekend
20:50 Narciarski weekend - 

kamerki
20:55 POGODA
21:00 Relacje; mag. ekonom.
21:20 Zgadnij! Napisz! Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:25 Pogoda 
22:30 Szpiedzy – Trefny list; 

film dokum.
22:55 Sto na 100; odc. 2
23:15 Dojrzalsi; mag. publ.
23:40 Historie szczęśliwe; odc. 

14; cykl reportaży
24:00 Kobiety z Auschwitz; film 

dokum.
00:40 W starym kinie; reportaż
01:00 Polska z Miodkiem (47) 

Sopot; felieton
01:05 Rączka gotuje
01:35 Pod Tatrami
01:50 Telenowyny; magazyn
02:20 Ślizg 2017/2018 TVP 3; 

odc. 6; magazyn
02:50 Kreatywni 2
03:10 Astronarium (14); mag.
03:40 Kobiety z Auschwitz; film 

dokum.
04:20 W starym kinie; reportaż
04:45 Historie szczęśliwe; odc. 

14; cykl reportaży
05:05 Dziennik Regionów
05:30 Rybak z pasją; reportaż
05:50 Dojrzalsi; mag. publ.
06:15 Polska z Miodkiem (47) 

Sopot; felieton
06:20 Mój pies i inne zwierzaki
06:30 Jak to działa; odc. 117 

Nanotechnologia; magazyn

06:50 Był taki dzień – 27 
stycznia; felieton

07:00 Saga prastarej 
puszczy – Opowieść o 
żubrze: cywilizowanie 
dzikości; film 
dokumentalny

08:05 Dziedzictwo regionów 
– Belsk Duży; cykl 
reportaży

08:25 Polska i świat z 
historią w tle – 
Kresowym szlakiem: 
Zaleszczyki; cykl reportaży

08:45 Skarby czeskiego 
dziedzictwa narodowego 
- Zespół pałacowo - 
parkowy Lednice - Valtice; 
5/13; cykl dokumentalny; 
Czechy (2012)

09:25 Siedem życzeń; odc. 
3/7 - Być dorosłym; serial 
TVP

10:20 Okrasa łamie przepisy 
– Po grecku, po 
bretońsku; magazyn 
kulinarny

10:50 Ziemia – Podwodny 
świat; cz. 12. Woda od 
Wschodu i El Kafein; cykl 
dokumentalny

11:45 Dzikie Chiny; odc. 4 
Kraina Pandy; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2007)

12:50 Amerykańska broń; 
odc. 4 Broń która podbiła 
Dziki Zachód; serial 
dokumentalny; Kanada 
(2013)

13:45 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia maszynisty 
metra w Moskwie

14:25 Wielka Gra; odc. 688 
(54); teleturniej

15:25 Spór o historię – 
Władcy polscy: Jan II 
Kazimierz; debata

16:05 Uciekinier; film 
dokumentalny; Polska 
(2006); reż.:Marek 
Tomasz Pawłowski

17:05 Zapomniany kraj; 
reportaż

17:45 Sprawiedliwi; odc. 2/7 
- Kara śmierci; serial TVP

18:55 Generałowie Hitlera; 
odc. 4/6 Manstein: strateg; 
serial dokumentalny; 
Niemcy (1998)

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Uparcie 
wracamy

20:30 Ekstradycja I; odc. 4/6; 
serial kryminalny TVP

21:35 Koło historii – 
Grudzień 1970. Polski 
dramat; cykl reportaży

22:15 Ocaleni; film 
dokumentalny; Polska, 
Szwecja (2011); 
reż.:Magnus  Gertten

23:25 Powstrzymać 
Holocaust; film 
dokumentalny; Francja 
(2014)

00:35 Colette; dramat; 
Czechy, Słowacja (2013)

7:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Chemik Police - 
Marica Płowdiw

9:10 Atleci; magazyn 
sportowy dla wszystkich, 
którzy kochają sport. W 
programie relacje z 
imprez, rozmowy z 
gwiazdami, a także 
praktyczne porady,...

10:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Mistrzyń: Volero Zurych - 
Developres SkyRes 
Rzeszów

12:10 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet: KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski - 
BKS PROFI CREDIT 
Bielsko-Biała

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski; mecz 
półfinałowy: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Trefl 
Gdańsk

17:30 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski; mecz 
półfinałowy: PGE Skra 
Bełchatów - ONICO 
Warszawa

19:30 Boks
22:30 Boks
1:00 Boks
3:00 Boks: Walka o pas 

mistrzowski WBA World 
w Inglewood; waga 
półśrednia: Lucas Martin 
Matthysse - Tewa Kiram

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA
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04:50 Galeria; odc. 104; 
serial obyczajowy TVP

05:15 Klan; odc. 3248
05:35 Klan; odc. 3249
06:10 Słownik polsko@

polski - talk - show prof. 
Jana Miodka (375)

06:35 Pełnosprawni; odc. 
237; magazyn dla 
niepełnosprawnych

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:40 Ziarno – Posługiwacze 

trędowatych; magazyn
09:15 Jak to działa; odc. 152 

Ciekawe urządzenia
09:45 Sonda 2 (72) - 

Tkaniny; program 
popularnonaukowy

10:10 Zakochaj się w 
Polsce; odc. 59 Kalisz; 
magazyn

10:45 Na imię miał 
Franciszek; odc. 3; film 
biograficzny; Niemcy, 
Włochy (2015)

11:40 Sekrety mnichów – 
Wolność; rozmowa

11:55 Między ziemią a 
niebem

12:00 Anioł Pański; Watykan 
(2018)

12:15 Między ziemią a 
niebem

13:00 BBC w Jedynce – Góry 
– życie ponad chmurami. 
Himalaje; Wielka Brytania 
(2017)

14:05 Poldark – Wichry 
losu; odc. 5; serial; Wielka 
Brytania (2016)

15:10 Halo, tu Pjongczang; 
odc. 11; reportaż

15:20 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs indywidualny 
(studio)

16:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs indywidualny (1 
seria)

17:00 Teleexpress (w 
przerwie)

18:40 Jaka to melodia?; 
odc. 3735; teleturniej muz.

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Blondynka; odc. 71; 

serial TVP
21:10 Zakochana Jedynka – 

Smak miłości; komedia; 
USA (2016)

22:50 Mandela: Droga do 
wolności; film 
biograficzny; Wielka 
Brytania, Republika 
Południowej Afryki (2013)

01:20 16 przecznic; film 
sensacyjny; USA, Niemcy 
(2006)

03:05 Na imię miał 
Franciszek; odc. 3; film 
biograficzny; Niemcy, 
Włochy (2015)

05:55 Słowo na niedzielę - 
Ponieść śmierć, ponieść 
życieQuinn; odc. 

06:05 Zaufaj mi, jestem 
lekarzem; odc. 8/12; 
Wielka Brytania (2014)

07:05 M jak miłość; odc. 
1345; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
09:20 Barwy szczęścia; odc. 

1789; serial obyczajowy 
TVP

09:50 Barwy szczęścia; odc. 
1790; serial obyczajowy 
TVP

10:30 Rodzinne oglądanie – 
Zwierzęce superzmysły – 
Słuch; odc. 2/3; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2014)

11:25 Makłowicz w podróży 
– Islandia „Rejkiavik”; 
magazyn kulinarny

12:00 Gwiazdy w południe – 
Shenandoah; USA (1965); 
reż.:Andrew McLagen; 
wyk.:James Stewart, Doug 
McClure, Glenn Corbert, 
Patrick Wayne, Rosemary 
Forsyth

14:00 Familiada; odc. 2431; 
teleturniej

14:40 Koło fortuny; odc. 128 
ed. 3; teleturniej

15:20 Na dobre i na złe; odc. 
692; serial TVP

16:20 The Voice Kids - 
Przesłuchania w ciemno 
(9-10) Warmia i Mazury; 
widowisko muzyczne

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:55 Na sygnale; odc. 173 

„Anioł i diabeł”; serial 
fabularyzowany TVP

19:25 Rodzinka.pl; odc. 221 
„Trzy gracje” sezon 11; 
serial komediowy TVP

20:05 Stan gry; film 
sensacyjny; USA, Francja, 
Wielka Brytania (2009); 
reż.:Kevin McDonald; 
wyk.:Russell Crowe, 
Rachel McAdams, Ben 
Affleck, Helen Mirren, 
Robin Wright

22:25 Kino bez granic – 
Znam kogoś, kto cię 
szuka; dramat; Francja 
(2015); reż.:Julia 
Kowalski; wyk.:Andrzej 
Chyra, Artur Steranko, 
Yoann Zimmer, Liv 
Hennequier

23:55 Genocyd – Tryptyk o 
kanonie nadziei

01:00 W pogoni za 
wolnością; komedia; USA 
(2007); reż.:Marshall 
Lewy; wyk.:Anna Paquin, 
Breckin Meyer, Leigh 
Enns, Nick Quellette

02:45 Shenandoah; USA 
(1965)

04:40 Koło fortuny; odc. 49 
ed. 3; teleturniej

05:15 Koło fortuny; odc. 50 
ed. 3; teleturniej

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

7:35 My3 (24); program dla 
dzieci. W rolach 
prowadzących wystąpią 
członkinie zespołu My3...

8:05 Jeźdźcy smoków (4); 
serial animowany

8:35 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (45); serial 
animowany

9:05 Jeźdźcy smoków na 
końcu świata (46); serial 
animowany

9:35 Mrówka Z; film 
animowany, USA 1998

11:25 Artur i Minimki 3. 
Dwa światy; film 
przygodowy, Francja 
2010. Dzielny chłopiec i 
jego przyjaciele muszą 
stanąć w obronie całej 
ludzkości.

13:35 Skubani; film 
animowany, USA 2013. 
Dwa indyki, Franka i Olo, 
wiele różni. Mimo tego 
obaj mają za zadanie 
odbyć podróż w czasie i 
zmienić stosunek...

15:35 Ojciec panny młodej 
2; komedia, USA 1995

17:50 Nasz nowy dom (90); 
reality show. Dom Moniki 
i Roberta został 
zniszczony przez wichurę. 
Razem z dziećmi para 
przeniosła się do 
mieszkania socjalnego. 
Dzięki ciężkiej pracy...

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie; 

program publicystyczny 
walczący z przekonaniem, 
że wszyscy prowadzący 
działalność gospodarczą 
to potencjalni przestępcy. 
Dziennikarze ujawniają 
patologie i piętnują 
nieuczciwych urzędników.

20:00 23. Festiwal 
kabaretów w Koszalinie - 
Bananowa Republika; 
program rozrywkowy. 
Specjaliści od 
rozśmieszania zabiorą 
widzów do egzotycznego 
państewka. Gospodarzem 
wieczoru jest Koń Polski. 
Widzowie zobaczą m.in. 
premierowy skecz Roberta 
Górskiego...

23:40 Złodziejski kodeks; 
thriller, Niemcy/USA 2009. 
Złodziej Keith Ripley musi 
spłacić dług zaciągnięty u 
rosyjskiej mafii. Planuje 
zatem ostatni skok. Chce 
ukraść dwa słynne jaja 
Fabergé.

1:55 Hancock; film 
sensacyjny, USA 2008

3:55 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:15 Uwaga! (5203) - 
program 

05:45 Mango - Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

(1046) - magazyn
11:00 Domowe rewolucje 2 

(4/8) - program 
12:00 Co za tydzień (835) - 

magazyn 
12:35 Drzewo marzeń (6/9) - 

program 
13:35 Piorun - film komedia, 

USA 2008. Piorun jest 
gwiazdą Hollywood – 
psim aktorem, który 
wciela się w postać 
superbohatera…

15:40 Harry Potter i czara 
ognia - film przygodowy, 
USA/Wielka Brytania 
2005. Nadchodzą ciężkie 
czasy dla Harry’ego 
Pottera. Nękany 
koszmarami, które 
sprawiają, że blizna na 
czole boli go bardziej niż 
zazwyczaj,…

19:00 Fakty (7333) 
19:25 Sport (7316) 
19:35 Pogoda (7313) 
19:40 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(76) - informacje 

19:45 Uwaga! (5204) - 
program 

20:00 Zmierzch - horror, 
USA 2008. 17-letnia 
Isabella Swan (Kristen 
Stewart) przeprowadza się 
do małego, ponurego 
miasteczka w stanie 
Washington, w którym 
mieszka jej ojciec. Tutaj 
Bella poznaje 
tajemniczego, 
przystojnego Edwarda 
Cullena (Robert 
Pattinson). Chłopak ma 
nadludzkie zdolności - nie 
można mu się oprzeć, ale i 
nie można go rozgryźć. 
Dziewczyna usiłuje poznać 
jego mroczne sekrety…

22:40 Fatum - horror, USA 
2005 . Amerykańska 
wersja japońskiego 
horroru z 2001 roku. 
Młoda kobieta usiłuje 
sobie ułożyć na nowo 
życie po przykrym 
rozwodzie. Wraz z 
córeczką wynajmuje nowe 
mieszkanie w bloku. 
Wkrótce po 
przeprowadzce kobieta 
zaczyna zauważać wokół 
siebie dziwne i 
niepokojące zjawiska…

00:50 MasterChef 6 (10/14) 
- program rozrywkowy. 
Charyzmatyczne jury, 
magia smaków i wielkie 
emocje – to znaki 
rozpoznawcze tego 
programu…

02:20 MasterChef 6 (11/14) 
- program rozrywkowy

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(27/150) - program

05:10 Nic straconego

06:00 Skorpion; serial 
fabularny, USA 2015

06:50 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1988

07:25 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1988

07:55 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1988

08:30 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1988

09:05 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1988

09:45 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2008

10:45 Przygody Merlina; 
serial fabularny, Wielka 
Brytania 2008

11:40 K-9: Prywatny 
detektyw; komedia, USA 
2002

13:40 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Stoliczku, 
nakryj się; familijny, 
Niemcy 2008

14:50 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Braciszek i 
siostrzyczka; familijny, 
Niemcy 2008

16:00 Bibliotekarz: 
tajemnica włóczni; 
przygodowy, Niemcy, USA 
2004

18:00 Wakacje w krzywym 
zwierciadle; komedia, 
USA 1983. Dla Clarka W. 
Griswoldsa z Chicago 
wiele tygodni pracy i 
rutyny wkrótce zostanie 
nagrodzone 
dwutygodniową 
wolnością! …

20:00 Centurion; 
przygodowy, Wielka 
Brytania 2010. Jest rok 
117 naszej ery. Legiony 
Cesarstwa Rzymskiego 
mieczem i krwią budują 
chwałę Imperium. Pod ich 
panowaniem znajduje się 
ogromna część Europy. 
Także Brytania uległa 
rzymskim wojownikom…

22:00 Król Skorpion 4: 
Utracony tron; 
przygodowy, USA 2014

00:10 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia, Kanada 
2014; odc. 4

01:10 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1988

01:45 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1988

02:20 Ale numer!; Polska
02:50 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
03:15 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
03:50 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:15 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:45 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011
05:10 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 2

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:45 Bulionerzy; odc. 21/75 
- Ostre klimaty; serial 
komediowy TVP

06:20 Czarne chmury; odc. 
3/10 - Zawiść; serial TVP

07:15 Przygody pana 
Michała; odc. 6/13 - 
Komendant stanicy; serial 
historyczno-przygodowy 
TVP

07:50 Przygody pana 
Michała; odc. 7/13 - 
Tajemnica Azji; serial 
historyczno-przygodowy 
TVP

08:30 O mnie się nie martw; 
odc. 13; serial TVP

09:30 Ranczo; odc. 6 - Racja 
gminy; serial obyczajowy 
TVP

10:35 Ranczo; odc. 7 - 
Podwójny agent; serial 
obyczajowy TVP

11:35 Rodzinka.pl; odc. 208 
„Rollercoaster” sezon 10; 
serial komediowy TVP

12:05 Rodzinka.pl; odc. 1 - 
Ferie w domu; serial 
komediowy TVP

12:40 Rodzinka.pl; odc. 2 - 
Opiekunki; serial 
komediowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
114 Zbrodnia na pierwszą 
stronę; serial kryminalny 
TVP

14:10 Ranczo; odc. 8- Kozy 
ofiarne; serial obyczajowy 
TVP

15:15 Ranczo; odc. 9 - 
Odwyk i antykoncepcja; 
serial obyczajowy TVP

16:15 Ranczo; odc. 10 - 
Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

17:20 Życie na gorąco; odc. 
6/9 - Tupanaca; serial 
sensacyjny TVP

18:55 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 6/12; serial 
komediowy TVP

19:50 Na sygnale; odc. 172 
„To żaden wstyd”; serial 
fabularyzowany TVP

20:25 Ojciec Mateusz; odc. 
115 Daleki krewny; serial 
kryminalny TVP

21:25 Ojciec Mateusz; odc. 
116 Pluskwa; serial 
kryminalny TVP

22:20 Ranczo; odc. 11 - 
Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

23:20 Ranczo; odc. 12 - 
Honor gminy; serial 
obyczajowy TVP

00:15 Komisariat; odc. 7; 
serial TVP

00:45 Komisariat; odc. 8; 
serial TVP

01:20 Nowa; odc. 11; serial 
TVP

02:15 Krew z krwi 2; odc. 
10/10; serial TVP

03:15 Oficer; odc. 1/13 - 
Zaręczyny; serial TVP

04:15 Komisariat; odc. 41 
Wybory Miss; serial TVP

04:45 Komisariat; odc. 42; 
serial TVP

05:35 Kochamy polskie 
komedie - odc.39; 
teleturniej

06:10 Rozrywka Retro – 
Rozrywka Retro – Czar 
par (2); program rozrywk.

07:05 Zakochaj się w Polsce 
- Odc. 19; magazyn

07:35 Dubidu; odc. 22; quiz 
muzyczny

08:40 Koło fortuny; odc. 46 
ed. 3; teleturniej

09:15 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka –Grażyna 
Łobaszewska; /cz. 1/; 
reportaż

09:45 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Bo to nie ma co”

10:45 Dzięki Bogu już 
weekend

11:55 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka –Grażyna 
Łobaszewska /cz. 2/

12:25 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie na biwaku

12:55 Podróże z historią; odc. 
27 Jedyne takie miasto; 
cykl dokumentalny

13:35 Kochamy polskie 
komedie - odc.39; 
teleturniej

14:15 Rolnik szuka żony 
seria IV; odc. 4; reality 
show

15:05 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /88/ - „Taki cud i 
miód” - Danuta Błażejczyk

15:20 LIKE A MAGIC – 
Magiczny świat Luca; /43/; 
Francja (2016)

15:50 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Grażyna 
Łobaszewska /cz. 1/

16:20 Your Home in Their 
Hands – Ale Cię urządzą! 
/4/ ; Wielka Brytania 
(2014)

17:30 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka – Grażyna 
Łobaszewska /cz. 2/

17:55 Olga Lipińska zaprasza 
(26); talk-show

18:50 Wielki test - Wielki 
Test o Europie. Fundusze 
unijne bez tajemnic.

20:35 Kierunek Kabaret – 
Dawno, dawno temu /27/

21:35 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (5) - Dziennikarz 
i prezenter cz. 1

22:40 Hity kabaretu (22) - 
Marcinek i inne hity 
Marcina Dańca

23:45 Koło fortuny; odc. 45 
ed. 3; teleturniej

00:25 Kabaretowa Mapa 
Polski – XX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2014 (1-3)

03:35 Rozrywka Retro – 
Rozrywka Retro – Czar 
par (2); program 
rozrywkowy

05:40 Ukryta prawda (136) - 
program obyczajowy

06:40 Mango - Telezakupy
08:50 Gotowe na wszystko II 

(21/24) - serial, USA
09:50 Gotowe na wszystko II 

(22/24) - serial, USA 
10:50 Kryminalni (6/13) - 

serial kryminalny 
11:50 Kryminalni (7/13) - 

serial kryminalny
12:55 Uwolnić orkę - film 

przygodowy, USA/Francja 
1993

15:15 Na ostrzu: Ogień i lód 
- film obyczajowy, USA 
2010

17:00 Miasto cienia - film 
przygodowy, USA 2008. 
Akcja dzieje się w 
przyszłości. Powietrze na 
Ziemi zostało tak 
zanieczyszczone, że ludzie 
zaczęli żyć pod 
powierzchnią ziemi. 
Mieszkańcy Ember 
przetrwali tylko dzięki 
potężnemu generatorowi, 
który zapewnia prąd i 
światło. Jednak maszyna 
zaczyna się psuć, a światła 
w mieście powoli gasną…

19:00 Zabójcza broń (15/18) 
- serial, USA 

20:00 Suma wszystkich 
strachów - film 
sensacyjny, USA/Niemcy 
2002. Młody analityk CIA 
Jack Ryan (Ben Affleck) 
razem z dyrektorem CIA 
Billem Cabotem (Morgan 
Freeman) i ekspertami 
jedzie do Moskwy na 
spotkanie z Nemerojem 
(Ciaran Hinds) - nowym 
prezydentem Rosji. 
Tymczasem w wyniku 
knowań neonazistów, 
których celem jest 
doprowadzenie do 
wzajemnego wyniszczenia 
USA i Rosji, wybucha 
bomba nuklearna na 
stadionie w Baltimore…

22:35 Zabójcza broń (16/18) 
- serial, USA 

23:35 Monachium - film 
sensacyjny, USA 2005. 
We wrześniu 1972 roku, 
ekstremistyczna grupa 
Palestyńczyków - Czarny 
Wrzesień - zaatakowała 
wioskę olimpijską zabijając 
dwóch członków 
izraelskiej drużyny 
olimpijskiej i biorąc 
dziewięciu jako 
zakładników. Misja „Gniew 
Boga”, której celem było 
ukaranie winnych, a która 
została przeprowadzona 
przez oddział agentów 
wywiadu izraelskiego. Była 
to jedna z najśmielszych i 
najbardziej agresywnych 
operacji wywiadu, jakie 
można odnotować we 
współczesnej historii 
świata…

02:55 Moc Magii (TVN7 noc) 
(27/50) - program 

05:25 44 ale wiocha (4) - 
program rozrywkowy

05:55 44 sposoby na... (1/5) 
- program rozrywkowy

06:25 44 sposoby na... (2/5) 
- program rozrywkowy

06:55 Apetyt na miłość 4 
(7/12) - program

07:55 W roli głównej – Maja 
Ostaszewska (2/8) - talk 
show

08:25 Oddać dziecko 2 
(4/12) - program dokum.

09:25 Idealna niania 8 (2/6) 
- program obyczajowy

10:10 Afera fryzjera 4 (10) - 
program rozrywkowy

10:55 Gwiazdy od kuchni 
(4/8) - program

11:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (9/12) - 
program lifestylowy

12:10 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (4/12) - 
program rozrywkowy

12:55 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (5/8) - reality 
show

13:40 W czym do ślubu? 2 
(6/10) - reality show

14:10 Beauty ekspert 2 (12) 
- magazyn lifestylowy

14:40 Sekrety lekarzy 3 
(7/12) - reality show

15:40 Nowy wygląd, nowe 
życie (2/5) - program

17:15 Pojedynek na modę
18:00 Gwiazdy prywatnie 

(4/8) - program
18:30 Zemsta z pomocą 

Kardashianki (5/9) - 
program rozrywkowy

19:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (9/12) - 
program lifestylowy

20:15 Pani Gadżet 2.0 (8/12) 
- magazyn

20:45 Pani Gadżet 14 (8/12) 
- magazyn

21:15 Mistrzowskie cięcie 
(4/8) - program

22:15 Apetyt na miłość 4 
(8/12) - program

23:15 Chorobliwe lęki - 
dokument

00:20 W roli głównej – Maja 
Ostaszewska (2/8) - talk 
show

00:50 Magia Y (4/7) - 
program rozrywkowy

01:35 Bajeczne życie 
milionerów (4/15) - 
program rozrywkowy

02:05 W roli głównej – 
Katarzyna Bujakiewicz 
(7/8) - talk show

02:35 W roli głównej – 
Aleksandra Kwaśniewska 
(1/7) - talk show

03:00 W roli głównej – 
Magda Mołek (7) - talk 
show

03:25 Wiem, co jem 6 
(3/16) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 2 
(8/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 5 
(7/10) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 
(14/15) - magazyn

07:45 Biegi narciarskie - Ski 
Classics - Marcialonga, 
70km, Trentino

10:35 Skoki Narciarskie - 
PŚw. - Zakopane - studio

10:45 Skoki Narciarskie - 
PŚw. - Zakopane - 
konkurs drużynowy

11:50 Skoki Narciarskie - 
PŚw. - Zakopane - studio

12:15 Hokej na lodzie - PHL, 
35.kolejka: TatrySki 
Podhale Nowy Targ - 
Comarch Cracovia Kraków

13:05 Skoki Narciarskie - 
PŚw. - Zakopane - studio

13:15 Hokej na lodzie - PHL, 
35.kolejka: TatrySki 
Podhale Nowy Targ - 
Comarch Cracovia Kraków

13:55 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- studio

14:00 Hokej na lodzie - PHL, 
35.kolejka: TatrySki 
Podhale Nowy Targ - 
Comarch Cracovia Kraków

14:45 Skoki Narciarskie - 
PŚw. - Zakopane - 
(studio)

16:00 Skoki Narciarskie - 
PŚw. - Zakopane - 
konkurs indywidualny

17:55 Piłka ręczna mężczyzn 
- ME: 3 miejsce

19:55 Piłka ręczna mężczyzn 
- ME: studio

20:20 Piłka ręczna mężczyzn 
- ME: FINAŁ

22:20 Hokej na lodzie - NHL: 
Mecz Gwiazd 2018, 
Tampa

07:00 Turystyczna jazda
07:15 Dona i Fred
07:40 Nożem i widelcem; odc. 

184
08:00 Rolnik szuka żony; seria 

IV; odc. 9; reality show
08:55 Pogoda 
08:55 Uroczysta Msza św. z 

katedry Opolskiej
10:00 Sacrum profanum
10:15 Rączka gotuje
10:45 Magazyn kulturalny
11:15 Jak to działa; odc. 119 

Dlaczego rośliny rosną?; 
magazyn

11:50 Pod Tatrami
12:10 Głos Regionów
13:05 Diagnoza zdrowia - 

4/10; magazyn
13:30 Pogoda 
13:34 Polska z Miodkiem (47) 

Sopot; felieton
13:40 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Pod prąd czasu

14:05 Zima w Regionach; 
magazyn

14:25 Rajd Dakar 2018 - 
reportaż

15:05 Superliga tenisa 
stołowego; odc. 25; 
magazyn

16:10 Superliga przy stole; 
odc. 25

16:40 Zima w Regionach
17:15 Sto na 100; odc. 2; 

magazyn ekonomiczny
17:32 POGODA
17:35 Gwarowy koncert życzeń
18:20 Twarze TV Katowice; 

felieton
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
20:10 Informator KZK GOP
20:20 Piłka ręczna mężczyzn - 

Mistrzostwa Europy: FINAŁ
20:40 Dokument w obiektywie; 

magazyn
20:55 POGODA
21:00 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wiadomości sport 

weekend
21:55 POGODA
22:20 Dziennik Regionów
22:45 Pogoda 
22:50 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Pod prąd czasu

23:25 Diagnoza zdrowia - 
4/10; magazyn

23:55 Sto na 100; odc. 2; 
magazyn ekonomiczny

00:10 Kamień, nożyce, papier  
- Taniec na rurze; cykl rep.

00:20 1200 Muzeów; odc. 26 - 
ceramika; reportaż

00:50 Nożem i widelcem; odc. 
184

01:05 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

01:45 Jestem; film obyczajowy
03:20 Zima nad Biebrzą; 

felieton
03:40 Głos Regionów
04:35 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Pod prąd czasu

05:05 Dziennik Regionów
05:30 A kiedy przyjdzie czas; 

reportaż
05:45 Franciszek. Papież 

Miłosierdzia; film dokum.; 
Niemcy (2013)

06:30 Jak to działa; odc. 119; 
magazyn

06:50 Był taki dzień – 28 
stycznia; felieton

07:00 Park Narodowy Gór 
Stołowych; film dokum.; 
Polska (2006)

08:05 Proboszcz Majdanka
09:05 Rodzina 

Leśniewskich; odc. 3/7; 
serial przygodowy TVP

09:40 Rodzina 
Leśniewskich; odc. 4/7; 
serial przygodowy TVP

10:25 Okrasa łamie przepisy 
– Gotowanie na 
kukurydzianym polu

10:55 Ziemia – Podwodny 
świat; cz. 13. Chack Mol i 
Żarłacz Białopłetwy; cykl 
dokumentalny

11:55 Najwspanialsi w 
królestwie zwierząt. 
Roślinożercy; serial 
dokumentalny; Francja 
(2015)

12:55 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 4/8; serial 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2012)

14:05 Szerokie tory – Jeden 
dzień z życia kominiarza 
w Petersburgu; reportaż

14:40 Dziesięć procent dla 
mnie; Polska (1933); 
reż.:Juliusz Gardan; 
wyk.:Kazimierz Krukowski, 
Władysław Walter, Janina 
Janecka, Tola 
Mankiewiczówna, Tadeusz 
Wesołowski, Zofia 
Czaplińska, Alma Kar, 
Juliusz Łuszczewski, Józef 
Orwid, Czesław 
Skonieczny

16:20 Wielka Gra; odc. 55; 
teleturniej

17:15 Ex Libris; odc. 328; 
magazyn

17:45 Sprawiedliwi; odc. 3/7 
- Grzech; serial TVP

18:50 Nieznana historia 
Wielkiej Armady; odc. 
1/3; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2015)

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Zamordowany 
pomnik

20:30 Colette; dramat; 
Czechy, Słowacja (2013)

22:45 Wcielenia zła; odc. 
1/10 Papa Doc. Dożywotni 
Prezydent Haiti; cykl 
dokumentalny; Niemcy 
(2015)

23:45 Tu stoję...; dramat; 
Polska, Francja (1994); 

01:05 Ocaleni; film 
dokumentalny; Polska, 
Szwecja (2011); 
reż.:Magnus  Gertten

02:20 Wcielenia zła; odc. 
1/10 Papa Doc. Dożywotni 
Prezydent Haiti; cykl 
dokumentalny; Niemcy 
(2015)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski; mecz 
półfinałowy

9:00 Boks; Walka o pas 
mistrzowski WBA World 
w Inglewood; waga 
półśrednia: Lucas Martin 
Matthysse - Tewa Kiram

12:00 Atleci; magazyn
12:30 Koszykówka mężczyzn; 

Energa Basket Liga: Rosa 
Radom - Anwil Włocławek

14:40 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski; studio

14:45 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski; mecz 
finałowy

17:00 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski; studio

17:30 Boks; Walka o pas 
mistrzowski WBA World 
w Inglewood; waga 
półśrednia: Lucas Martin 
Matthysse - Tewa Kiram

20:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet; 
Developres SkyRes 
Rzeszów - Legionovia 
Legionowo

22:30 Boks; Walka o pas 
mistrzowski WBA World 
w Inglewood; waga 
półśrednia: Lucas Martin 
Matthysse - Tewa Kiram

1:00 Boks
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3734; teleturniej 
muzyczny

05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 ŁAP START UP
08:50 ŁAP START UP
09:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3735; teleturniej 
muzyczny

10:15 Dr Quinn; seria III, 
odc. 12; serial; USA 
(1994)

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 29; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca – 

LEADER – Lokalne Grupy 
Działania; magazyn

12:55 BBC w Jedynce – Góry 
– życie ponad chmurami. 
Himalaje; Wielka Brytania 
(2017)

14:00 Elif; odc. 183; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/212/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

54 - Okrutna prawda; 
serial kryminalny TVP

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3736; teleturniej 
muzyczny

17:55 Klan; odc. 3250; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
18; telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Teatr Telewizji – 

Mock
22:05 Bilet na księżyc; film 

obyczajowy; Polska 
(2013); reż.:Jacek 
Bromski; wyk.:Filip 
Pławiak, Mateusz 
Kościukiewicz, Bożena 
Adamek, Krzysztof 
Stroiński, Anna 
Przybylska, Łukasz Simlat

00:15 Smak miłości; 
komedia; USA (2016); 
reż.:David Jackson; 
wyk.:Anna Hutchinson, 
Nikolas Rincon, David 
Ojalvo, Tatiana Vargas

01:55 Mandela: Droga do 
wolności; film 
biograficzny; Wielka 
Brytania, Republika 
Południowej Afryki (2013)

04:25 Notacje – prof. Marek 
Kwiatkowski. Z pasją 
przez życie; cykl 
dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 4 - 
Siła argumentu, argument 
siły; serial komediowy 
TVP

06:40 Coś dla Ciebie; 
magazyn

07:05 M jak miłość; odc. 
215; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1790; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
528 - W otwarte karty; 
serial TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc. 73; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 129 
„Polskie wakacje”; serial 
fabularyzowany TVP

14:20 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 11/13; serial 
komediowy TVP

15:20 Tygrysy Europy; odc. 
10/18 - Serce nie sługa; 
serial komediowy TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 129 
ed. 3; teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
37; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

3/101; teleturniej
19:25 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia; odc. 22; 
felieton

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1790; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1791; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 22; 
felieton

20:50 M jak miłość; odc. 
1346; serial TVP

21:40 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1079

21:55 Midnight Sun; odc. 
1/8; serial kryminalny; 
Francja, Szwecja (2016)

23:00 Midnight Sun; odc. 
2/8; serial kryminalny; 
Szwecja, Francja (2016)

00:10 Czy świat oszalał? – 
Czy czeka nas koniec?; 
film dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

02:00 Pod wspólnym 
niebem; odc. 4 Podgląd; 
serial komediowy TVP

02:40 Znam kogoś, kto cię 
szuka; dramat; Francja 
(2015); reż.:Julia 
Kowalski; wyk.:Andrzej 
Chyra, Artur Steranko, 
Yoann Zimmer, Liv 
Hennequier

04:10 Czy czeka nas 
koniec?; film 
dokumentalny; Wielka 
Brytania (2016)

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (607); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (112); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (599); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (220); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (413); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2619); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (659); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (103); 

serial paradokumentalny. 
Losy bohaterów, którzy 
ulegli wypadkom, zależą 
od wiedzy osób 
dyżurujących pod nr 112...

17:00 Gliniarze (91); serial 
paradokumentalny. 
Kontynuacja serialu 
opowiadającego o pracy 
stołecznych policjantów: 
Natalii Nowak (Ewelina 
Ruckgaber), Roberta 
Barcza (Maciej Sufa), 
Olgierda Mazura 
(Arkadiusz Krygier), 
Krystiana...

18:00 Pierwsza miłość 
(2620); serial obyczajowy

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

Kiepskich (472); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów. 
W najnowszych odcinkach 
Ferdek zasmakuje życia 
jako...

20:05 Megahit: Hancock; 
film sensacyjny, USA 
2008

22:00 13; thriller, USA 2010. 
Skuszony wizją bogactwa 
chłopak wikła się w 
rozgrywkę, w której 
stawką jest życie.

0:20 Kapitan Phillips; dramat 
biograficzny, USA 2013. 
Piraci przejmują kontrolę 
nad amerykańskim 
statkiem. Jego dowódca 
naraża życie, by ratować 
załogę.

3:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:40 Uwaga! (5204) - 
program 

06:15 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w 

ogrodzie (15/40) - 
magazyn ogrodniczy

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2174) - magazyn, Polska 

10:55 Tu się gotuje! (9) - 
program  

11:00 Ukryta prawda (536) - 
program obyczajowy

12:00 Szkoła (278) - 
program

13:00 19 + (177) - program
13:30 19 + (178) - program
14:00 Szpital (422) - 

program obyczajowy
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(7/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (279) - 
program

17:00 Ukryta prawda (537) - 
program obyczajowy

18:00 Szpital (423) - 
program obyczajowy. 
Pacjentem dr Wajmana 
jest 54-letni Ryszard 
Baliński. Mężczyzna jest 
kierownikiem budowy. 
Podczas prac 
remontowych doszło do 
wypadku. Pacjent wbił 
sobie pręt w okolice 
oka…

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5205) - 

program 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2620) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (52/118) - 
teleturniej

21:30 Życie bez wstydu 5 
(7/12) - reality show

22:30 Projekt Lady 2 (8/12) - 
program

23:35 Zmierzch - horror, 
USA 2008. 17-letnia 
Isabella Swan (Kristen 
Stewart) przeprowadza się 
do małego, ponurego 
miasteczka w stanie 
Washington, w którym 
mieszka jej ojciec. Tutaj 
Bella poznaje 
tajemniczego, 
przystojnego Edwarda 
Cullena (Robert 
Pattinson). Chłopak ma 
nadludzkie zdolności - nie 
można mu się oprzeć, ale i 
nie można go rozgryźć…

02:05 Co za tydzień (835) - 
magazyn 

02:40 The Following II 
(10/15) - serial 
sensacyjny, USA. W 
miarę, jak rośnie jego 
wpływ na kult Korbana, 
Joe wprowadza w życie 
swój zabójczy plan…

03:40 Moc Magii(TVN noc) 
(28/50) - program

05:00 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 19

08:00 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 19

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1995

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2010; odc. 12

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2010; odc. 16

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 78

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 49

16:30 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 50

17:05 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 20

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 19

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 20

20:00 Terytorium wroga; 
akcja, Francja 2011. Kiedy 
dziennikarka i reporterka 
zostaje porwana w 
Afganistanie, zwykłe 
zadanie stanie się misją 
życia dla wyszkolonych 
komandosów…

22:05 Prowokacja; akcja, 
USA 2005. Harlan Banks 
jest złodziejem i mistrzem 
w swoim fachu. Jego 
dziewczyna, Jada, chce, 
by znalazł sobie jakieś 
uczciwe zajęcie. Ale to się 
nie udaje. Harlan zostaje 
wrobiony w kradzież 
pieniędzy z kasyna i trafia 
do więzienia. Tam poznaje 
gangstera Ice Koola, z 
którym planuje ucieczkę i 
zemstę na ludziach, którzy 
go wrobili.

00:00 Lokator; akcja, USA 
2009

01:55 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

02:30 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1988

03:10 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1989

03:35 Ale numer!; Polska
03:50 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:15 Na jedwabnym szlaku; 

factual, Polska 2015
04:40 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
05:10 Z archiwum policji; 

serial fabularny, Polska 
2010; odc. 4

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 9; serial TVP

06:15 Czarne chmury; odc. 
1/10 - Szafot; serial TVP

07:10 Na sygnale; odc. 125 
„Pierwszy pocałunek”; 
serial fabularyzowany TVP

07:40 Na sygnale; odc. 126 
„Mimo wszystko”; serial 
fabularyzowany TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
724; serial TVP

09:15 Ojciec Mateusz; odc. 
234 - Mamusia; serial 
kryminalny TVP

10:10 Rodzinka.pl; odc. 4 - 
Siła argumentu, argument 
siły; serial komediowy 
TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 5 - 
Dziewczyna Tomka; serial 
komediowy TVP

11:15 Ranczo; odc. 9 - 
Odwyk i antykoncepcja; 
serial obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 10 - 
Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
117 Muzycy; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
118 Znikająca asystentka; 
serial kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
666 - Kiepska prognoza; 
serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 126 
„Mimo wszystko”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 11 - 
Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 12 - 
Honor gminy; serial 
obyczajowy TVP

18:45 Rodzinka.pl; odc. 6 - 
Co jest do jedzenia?; serial 
komediowy TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
119 Laweciarze; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 243; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 13 - 
Wielkie wybory; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 14 - 
Sztuka i władza; serial 
obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; odc. 
120 Niebezpieczne 
związki; serial kryminalny 
TVP

00:25 Blondynka; odc. 70; 
serial TVP

01:25 Sfora; odc. 7/9; serial 
TVP

02:30 Sfora; odc. 8/9; serial 
TVP

03:35 Czarne chmury; odc. 
1/10 - Szafot; serial TVP

04:40 Rodzinka.pl; odc. 4 - 
Siła argumentu, argument 
siły; serial komediowy 
TVP

05:45 Familiada; odc. 2376
06:15 Okrasa łamie przepisy 

– Pochodzenie ma 
znaczenie

06:45 Kraj się śmieje – 
Fantastyczna publiczność 
(1)

07:50 Kabaretowy Klub 
Dwójki (70) - Gry i 
zabawy

08:50 Koło fortuny; odc. 47 
ed. 3; teleturniej

09:25 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /7/ - „Szklana 
pogoda” – Lombard

09:40 Bake off – Ale ciacho! 
(8); widowisko

10:50 Bake off – Ale przepis 
(8)

11:10 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki 
– Rozgrywka (6)

12:15 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju Przedstawia... 

14:15 Familiada; odc. 2376
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – XV Mazurska 
Noc Kabaretowa 2013. 
KABARET według 
ARTURA ANDRUSA

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XV Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo 2013. KABARET 
według MARCINA DAŃCA

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – XV Mazurska 
Noc Kabaretowa - 
Mrągowo 2013. KABARET 
według MARYJUSZA 
KAŁAMAGI

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Wielkopolskie potrawy 
jednogarnkowe

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (90) 
Statek; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 23 (86) 
Luksemburg - Belgia - 
Niemcy Karola Wielkiego

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 4 Podgląd; serial 
komediowy TVP

20:15 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
półfinał pierwszy (7)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (74) - Botoks czy 
natura?

22:10 The Voice Kids – 
Przesłuchania w ciemno 
(7-8)

23:50 Koło fortuny; odc. 46 
ed. 3; teleturniej

00:30 Niezapomniane 
Koncerty – A wszystko 
to... Bo ciebie kocham – 
ICH TROJE; koncert

01:35 Niezapomniane 
Koncerty – Sopot 2001 na 
bis – Brathanki i goście

02:40 Paranienormalni 
Tonight – Michał Szpak

03:40 Rozrywka Retro – 
Kabaret POTEM – Bajki 
dla potłuczonych – 
inaczej

05:25 Ukryta prawda (137) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (241) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (174) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 4 
(19/23) - serial S-F, USA

09:15 Kryminalni (7/13) - 
serial kryminalny

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (516) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (175) - 

program sądowy  
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (415) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (242) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko II 
(23/24) - serial, USA

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(20/23) - serial S-F, USA 

17:55 Kryminalni (8/13) - 
serial kryminalny. Młoda 
prawniczka na dzień przed 
wyjazdem do Berlina 
zostaje zamordowana w 
swoim mieszkaniu. Anna 
była wspólnikiem 
kancelarii, miała wielu 
znajomych…

19:00 Ukryta prawda (517) - 
program obyczajowy 

20:00 Wielbicielka - film 
sensacyjny, USA 2002. 
Ben Cronin (Jesse 
Bradford) ma wszelkie 
powody, by cieszyć się 
życiem: jest 
utalentowanym 
sportowcem, któremu 
trener wróży karierę 
olimpijską, ma 
wypróbowanych przyjaciół 
i wspaniałą dziewczynę 
Amy (Shiri Appleby)…

21:50 Nie z tego świata 
(19/22) - serial, USA  

22:50 Siedem - film 
sensacyjny, USA 1995. 
Detektyw William 
Somerset (Morgan 
Freeman), przed 
przejściem na emeryturę, 
musi w ciągu tygodnia 
przekazać obowiązki 
swemu następcy Davidowi 
Millsowi (Brad Pitt). 
Akurat wtedy dochodzi do 
serii wyjątkowo okrutnych 
i odrażających zbrodni…

01:30 Moc Magii (TVN7 noc) 
(28/50) - program 

03:45 Druga strona medalu 
3 (8) - talk show – Izabela 
Sokołowska

04:15 Druga strona medalu 
4 (1/8) - talk show – 
Dariusz Krupa

04:45 Druga strona medalu 
4 (2/8) - talk show – Jan 
Podgórski

05:25 44 sposoby na... (3/5) 
- program rozrywkowy

05:55 44 sposoby na... (4/5) 
- program rozrywkowy

06:25 44 sposoby na... (5) - 
program rozrywkowy

06:55 Afera fryzjera 4 (10) - 
program rozrywkowy

07:40 Idealna niania 8 (2/6) 
- program obyczajowy

08:25 Sekrety lekarzy 3 
(1/12) - reality show

09:25 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (8/13) - 
program lifestylowy

10:05 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (10/12) - 
program rozrywkowy

10:50 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (3/13) - program

11:50 Kuchenne rewolucje 
10 (4/13) - program

12:50 Apetyt na miłość 4 
(8/12) - program

13:50 Co za tydzień (835) - 
magazyn

14:25 Pani Gadżet EXTRA - 
magazyn

14:55 W czym do ślubu? 
(8/10) - reality show

15:25 W czym do ślubu? 2 
(6/10) - reality show

15:55 Prawda z DNA (7/8) - 
program obyczajowy

16:25 Prawda z DNA (8) - 
program obyczajowy

16:55 Ugotowani 10 (4/12) - 
program

17:55 Kuchenne rewolucje 
12 (1/15) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (5/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(9/12) - reality show

20:40 Gwiazdy prywatnie 
(4/8) - program

21:10 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (4/12) - 
program rozrywkowy

21:55 Pani Gadżet 14 (8/12) 
- magazyn

22:25 W roli głównej – 
Borys Szyc (6/8) - talk 
show

22:55 Mistrzowskie cięcie 
(4/8) - program

23:55 W dobrym stylu 3 
(2/8) - program

00:40 Poślubić przestępcę - 
dokument

01:40 W roli głównej – 
Sebastian Karpiel-
Bułecka (5/6) - talk show

02:10 W roli głównej – 
Martyna Wojciechowska 
(6/8) - talk show

02:35 W roli głównej – 
Natalia Kukulska (6/8) - 
talk show

03:00 W roli głównej – 
Olivier Janiak (3/8) - talk 
show

03:25 Wiem, co jem 6 
(4/16) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 2 
(9/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 5 
(8/10) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 2 (15) - 
magazyn

08:00 Piłka ręczna mężczyzn 
- mecz o 3 miejsce

09:40 Piłka ręczna mężczyzn 
- finał

10:20 Piłka ręczna mężczyzn 
- finał

11:40 Hokej na lodzie  - PHL
13:45 PN - Barca TV
14:50 PN - Barca TV
16:25 PN - Barca TV
17:00 4-4-2
17:25 4-4-2
18:05 Skoki narciarskie PŚ 

Zakopane
20:00 Hokej na lodzie 

Konkurs umiejętnosci
21:00 Hokej na lodzie - NHL 

- mecz gwiazd
22:35 Sportowy Wieczór
23:05 Skoki narciarskie PŚ - 

konkurs drużynowy

07:00 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie; magazyn

08:05 S/S Wilhelm Gustloff; 
film dokum.

09:00 TELEZAKUPY
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1042
10:50 Muzeum Śląskie – 

Architektura kontekstu; rep.
11:15 Szpiedzy – Trefny list; 

film dokum.
11:40 Nożem i widelcem; odc. 

184
11:55 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
12:30 Sekrety mnichów – 

Dojrzała rodzina; rozmowa
12:45 Co niesie dzień
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Doktor – wynalazek; rep.
14:15 S/S Wilhelm Gustloff; 

film dokum.
15:05 Legendy regionalne – 

Utopce w Krainie św. Anny; 
cykl reportaży

15:15 Sto na 100; odc. 2; 
magazyn ekonomiczny

15:35 Ślizg 2017/2018 TVP 3; 
odc. 6; magazyn

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 Muzeum Śląskie – 

Architektura kontekstu; rep.
16:45 Dziennik regionów
17:32 POGODA
17:35 Sacrum profanum
17:50 Kartki z kalendarza
18:00 Posmakuj Opolskiego
18:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Kronika regionu
20:01 Optyka polityka; progr. 

publ.
20:55 POGODA
21:00 Kwadrans w ogrodzie
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Muzeum Śląskie – 

Architektura kontekstu; rep.
23:05 Telekurier
23:35 S/S Wilhelm Gustloff; 

film dokum.
00:25 Rogal daje radę; mag.
00:40 Ślizg 2017/2018 TVP 3; 

odc. 6; magazyn
01:20 Szpiedzy – Trefny list; 

film dokum.
01:45 Nożem i widelcem; odc. 

184
02:05 Ktokolwiek widział, 

ktokolwiek wie; magazyn
02:40 S/S Wilhelm Gustloff; 

film dokum.
03:25 Rogal daje radę; mag.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:30 Doktor – wynalazek; 

reportaż
04:50 Mój zwierzyniec; odc. 

17; magazyn
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1042
06:20 Muzeum Śląskie – 

Architektura kontekstu; rep.
06:35 Ślizg 2017/2018 TVP 3; 

odc. 6; magazyn

06:50 Był taki dzień – 29 
stycznia; felieton

07:00 Historia Polski – 
Dziewczęta z Auschwitz; 
film dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 4 
Mariachi; cykl reportaży

08:35 Ukryte skarby – 
Zjawiskowa kopalnia 
różowej soli i lecznicze 
wody z głębin ziemi; cykl 
reportaży

09:10 Czas honoru; odc. 76 
„Wolny wybór”; serial TVP

10:35 Amerykańska broń; 
odc. 4 Broń która podbiła 
Dziki Zachód; serial 
dokumentalny; Kanada 
(2013)

11:30 Niecała nieprawda 
czyli PRL w DTV; odc. 22; 
magazyn

12:10 Faustyna; film 
biograficzny; Polska 
(1994)

13:35 Sensacje XX wieku – 
Na własne ryzyko; cykl 
dokumentalny

14:05 Sensacje XX wieku – 
Operacja Suez ’56; cykl 
dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – O honor 
Francji cz 1; cykl dokum.

15:10 Spór o historię – Rok 
1905 w Królestwie 
Polskim: czwarte 
powstanie czy pierwsza 
rewolucja?; debata

15:50 Historia świata 
według Andrew Marra; 
odc. 4/8; serial dokum.; 
Wielka Brytania (2012)

16:55 Ex Libris; odc. 328; 
magazyn

17:20 Flesz historii; odc. 
375; cykl reportaży

17:45 Czas honoru; odc. 77; 
serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
Siła ognia; cykl dokum.

19:20 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek gigantów; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

20:30 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Niemieckie 
machiny wojenne; odc. 
4/6; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

21:30 Aminata – siła 
miłości; odc. 5/6; serial; 
Kanada (2014)

22:25 Solidarność według 
Krzysztofa 
Wyszkowskiego; cz. 2; 
cykl dokumentalny

23:35 Abu Haraz; film 
dokumentalny; Polska 
(2012); reż.:Maciej 
Drygas, Maciej Drygas

01:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 4 
Mariachi; cykl reportaży

01:35 Aminata – siła 
miłości; odc. 5/6; serial 
kostiumowy; Kanada 
(2014)

7:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet: KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski - 
BKS PROFI CREDIT 
Bielsko-Biała

9:10 Atleci; magazyn 
sportowy

10:00 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski; mecz 
półfinałowy: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Trefl 
Gdańsk

12:10 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski; mecz 
półfinałowy: PGE Skra 
Bełchatów - ONICO 
Warszawa

14:20 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski; mecz 
finałowy

16:30 Z Zabrza do Moskwy - 
droga na Euro; reportaż

17:00 Boks; Walka o pas 
mistrzowski WBA World 
w Inglewood; waga 
półśrednia: Lucas Martin 
Matthysse - Tewa Kiram

18:00 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet: MKS 
Dąbrowa Górnicza - Enea 
PTPS Piła

20:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

22:00 Boks
22:30 Boks; Walka o pas 

mistrzowski WBA World 
w Inglewood; waga 
półśrednia: Lucas Martin 
Matthysse - Tewa Kiram

1:00 Sporty walki; KSW. 
Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3736; teleturniej 
muzyczny

05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Sonda 2 (72) - 

Tkaniny; program 
popularnonaukowy

09:15 The Wall. Wygraj 
marzenia; /18/; teleturniej

10:15 Dr Quinn; seria III, 
odc. 13; USA (1994)

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 30; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 To się opłaca – 

Przetwórstwo i marketing 
produktów rolnych dla 
firm; magazyn

12:55 Natura w Jedynce – 
Wyjątkowe maluchy w 
świecie zwierząt. 
Przetrwać w Amazonii; 
esej dokumentalny; USA 
(2015)

14:00 Elif; odc. 184; serial; 
Turcja (2014)

14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/213/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

55 - Przegrany; serial 
kryminalny TVP

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3737; teleturniej 
muzyczny

17:55 Klan; odc. 3251; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
19; telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 S. W. A. T. – 

Jednostka specjalna.; 
odc. 10; serial; USA 
(2017)

21:15 Sekundy, które 
zmieniły życie; /5/; 
reportaż

21:35 Magazyn śledczy Anity 
Gargas; /59/; magazyn

22:05 Weterani. Wyrwani 
śmierci; /4/; cykl 
dokumentalny

22:35 Uwięzione; odc. 5 (Vis 
a vis, ep. 5); serial; 
Hiszpania (2015)

23:35 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 12/12; 
serial; USA (2015)

00:30 Bilet na księżyc; film 
obyczajowy; Polska 
(2013)

02:40 Klucz Salamandry; 
film akcji; Rosja (2011)

04:25 Notacje – Andrzej 
Korzyński. Tajemnice 
sztuki; cykl dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 5 - 
Dziewczyna Tomka; serial 
komediowy TVP

06:40 20 - lecie Redakcji 
Ekumenicznej TVP; 
reportaż

07:05 M jak miłość; odc. 
216; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1791; serial obyczajowy 
TVP

11:50 Na dobre i na złe; odc. 
529 - Nowy początek; 
serial TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 74; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:50 Na sygnale; odc. 130 
„Do usług”; serial 
fabularyzowany TVP

14:25 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 12/13; serial 
komediowy TVP

15:20 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 22; 
felieton

15:30 M jak miłość; odc. 
1346; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 130 
ed. 3; teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
38; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

4/101; teleturniej
19:35 Barwy szczęścia; odc. 

1791; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1792; serial obyczajowy 
TVP

20:50 M jak miłość; odc. 
1347; serial TVP

21:45 Kulisy serialu „M jak 
miłość”; odc. 1080

21:55 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

22:55 Świat bez fikcji – 
Stella; film dokumentalny

00:05 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s. XIV, odc. 
5/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

00:55 Pierwsza randka (9)
01:55 Midnight Sun; odc. 

1/8; serial kryminalny; 
Francja, Szwecja (2016)

03:05 Midnight Sun; odc. 
2/8; serial kryminalny; 
Szwecja, Francja (2016)

04:10 Magazyn Ekspresu 
Reporterów

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (608); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (113); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (600); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (221); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (414); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2620); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (660); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (104); 

serial paradokumentalny. 
Losy bohaterów, którzy 
ulegli wypadkom, zależą 
od wiedzy osób 
dyżurujących pod nr 112...

17:00 Gliniarze (92); serial 
paradokumentalny. 
Kontynuacja serialu 
opowiadającego o pracy 
stołecznych policjantów: 
Natalii Nowak (Ewelina 
Ruckgaber), Roberta 
Barcza (Maciej Sufa), 
Olgierda Mazura 
(Arkadiusz Krygier), 
Krystiana...

18:00 Pierwsza miłość 
(2621); serial obyczajowy

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

Kiepskich (473); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów. 
W najnowszych odcinkach 
Ferdek zasmakuje życia 
jako...

20:10 Kapitan Phillips; 
dramat biograficzny, USA 
2013. Piraci przejmują 
kontrolę nad 
amerykańskim statkiem. 
Jego dowódca naraża 
życie, by ratować załogę.

23:00 Zasady walki 2 – 
Zdrada; thriller, Kanada 
2008. Druga z trzech 
części przygód 
niepokonanego agenta, 
który ma twarz Wesleya 
Snipesa.

1:10 Wykiwać klawisza; 
komedia obyczajowa, USA 
2005

3:35 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5205) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (6/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2175) - magazyn, Polska 
10:55 Ukryta prawda (537) - 

program obyczajowy
12:00 Szkoła (279) - 

program
13:00 19 + (179) - program
13:30 19 + (180) - program
14:00 Szpital (423) - 

program obyczajowy
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(8/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (280) - 
program. Gimnazjalistka 
Renata Złotnicka wstydzi 
się swojej mamy, bo 
kobieta od jakiegoś czasu 
nadużywa alkoholu…

17:00 Ukryta prawda (538) - 
program obyczajowy. 
Daria od sześciu lat jest w 
związku z Konradem. Mają 
pięcioletniego synka 
Borysa, wkrótce na świat 
przyjdzie ich drugie 
dziecko…

18:00 Szpital (424) - 
program obyczajowy. 
Pacjentką dr Dominiki jest 
52-latka, która źle się 
czuje i ma kłopoty z 
oddychaniem…

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5206) - 

program 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2621) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (53/118) - 
teleturniej

21:35 Zabójcza broń IV - film 
sensacyjny, USA 1998. 
Riggs i Murtaugh długo 
nie wytrzymują za 
biurkiem. Ich nowym 
wrogiem jest Wah Sing Ku 
(Jet Li), jeden z szefów 
azjatyckiej Triady, żyjący z 
przerzutów nielegalnych 
imigrantów i fałszerstw…

00:10 Kuba Wojewódzki 11 
(6/13) - talk show. 
Samozwańczy Król TVN 
ugości na swoim dworze 
gwiazdy oraz aspirujących 
celebrytów. Studio to 
samo, kanapa ta sama, 
Wodzianka ciągle gorąca, 
a Kuba wiecznie 
spragniony…

01:10 Podatek od miłości - 
kulisy filmu 

01:35 Mroczne zagadki Los 
Angeles (19) - serial, USA  

02:35 Revolution II (14/22) - 
serial S-F, USA

03:35 Moc Magii(TVN noc) 
(29/50) - program

04:55 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 20

08:00 Rewir; serial fabularny, 
Polska 2017; odc. 20

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1995

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2010; odc. 13

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2010; odc. 17

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014; odc. 1

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 79

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 50

16:35 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 51

17:15 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska 2000; 
odc. 1

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 20

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 21

20:00 Mechanik: Czas 
zemsty; akcja, Niemcy, 
USA 2005. Były 
komandos walczący w 
Afganistanie - Nikolaj 
Czerenienko - pracuje jako 
mechanik w podmiejskim 
warsztacie. Pewnego dnia 
podczas przypadkowej 
strzelaniny miejscowy 
gangster – Sasza – zabija 
jego żonę i syna…

21:55 Obrońca; akcja, 
Niemcy, Rumunia, USA, 
Wielka Brytania 2004. 
Stany Zjednoczone toczą 
nieustępliwą wojnę z 
terroryzmem. Za wroga 
numer jeden uważa się 
ukrywającego się do 
miesięcy przywódcę 
islamskich 
fundamentalistów 
Mohameda Jamara…

23:50 Ostatni dom po lewej; 
horror, USA 2009

02:00 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia, Kanada 
2015; odc. 9

02:55 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1989

03:20 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1989

03:45 Ale numer!; Polska
04:10 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:35 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
05:05 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska 
2015

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 10; serial TVP

06:15 Czarne chmury; odc. 
2/10 - Krwawe swaty; 
serial TVP

07:10 Na sygnale; odc. 126 
„Mimo wszystko”; serial 
fabularyzowany TVP

07:40 Na sygnale; odc. 127 
„Himalaje”; serial 
fabularyzowany TVP

08:15 M jak miłość; odc. 
725; serial TVP

09:15 Blondynka; odc. 70; 
serial TVP

10:10 Rodzinka.pl; odc. 5 - 
Dziewczyna Tomka; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 6 - 
Co jest do jedzenia?; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo; odc. 10 - 
Porwanie; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 11 - 
Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
118 Znikająca asystentka; 
serial kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
119 Laweciarze; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
667 - Zdarzenia 
niepożadane; serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 127 
„Himalaje”; serial 
fabularyzowany TVP

16:45 Ranczo; odc. 12 - 
Honor gminy; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 13 - 
Wielkie wybory; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Rodzinka.pl; odc. 7 - 
Jedna kobieta, czterech 
facetów; serial komediowy 
TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
120 Niebezpieczne 
związki; serial kryminalny 
TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 244; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 14 - 
Sztuka i władza; serial 
obyczajowy TVP

22:30 Ranczo; odc. 15 - 
Gmina to ja; serial 
obyczajowy TVP

23:30 Ojciec Mateusz; odc. 
121 Na złej drodze; serial 
kryminalny TVP

00:20 Rodzinka.pl; odc. 213; 
serial komediowy TVP

00:50 Pod wspólnym 
niebem; odc. 7 Uchodźca; 
serial komediowy TVP

01:30 Ratownicy; odc. 12/13; 
serial TVP

02:30 Ratownicy; odc. 13/13; 
serial TVP

03:30 Czarne chmury; odc. 
2/10; serial TVP

04:30 M jak miłość; odc. 
725; serial TVP

05:50 Familiada; odc. 2377
06:20 Tylko hity! Opole2012; 

odc. 10 - Maciej Stuhr
06:40 Okrasa łamie przepisy 

– Wielkopolskie potrawy 
jednogarnkowe

07:15 Kraj się śmieje – 
Niech żyje publiczność 
(2)

08:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (74) - Botoks czy 
natura?

09:10 Koło fortuny; odc. 48 
ed. 3; teleturniej

09:50 Paranienormalni 
Tonight – Katarzyna 
Bujakiewicz; program 
rozrywkowy

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /87/ - „Daj mi tę 
noc” - Bolter

11:10 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
półfinał pierwszy (7)

12:10 Życie to Kabaret – 
Pielgrzymka do miejsc 
śmiesznych - Kabaret Neo 
- Nówka

13:20 Życie to Kabaret – 
Łowcy śmiechu - 
Grzegorz Halama (3); 
program kabaretowy

14:15 Familiada; odc. 2377; 
teleturniej

14:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – XX Festiwal 
Kabaretu w Koszalinie 
2014 (1-3) 

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– Mazurskie pasztety

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (91) 
Rejs dla zuchwałych; cykl 
reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 23 (87) 
Luksemburg - Belgia - 
Niemcy: Belgijskie Ardeny

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 5; serial TVP

20:15 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
półfinał drugi (8)

21:20 Kabaretowy Klub 
Dwójki (75) - Celebryci - 
tak czy nie?

22:20 Bake off – Ale ciacho! 
(9); widowisko

23:20 Bake off – Ale przepis 
(9)

23:40 Koło fortuny; odc. 47 
ed. 3; teleturniej

00:15 Festiwal Ludzik. III 
Mistrzostwa Polski one 
man show /odc. 3/; 
program satyryczny

00:45 Muzeum Polskiej 
Piosenki czyli historia 
jednego przeboju /4/

01:55 Jest okazja (6) „Czy te 
oczy mogą kłamać? 
Wieczór z Janem 
Pietrzakiem”; widowisko

03:10 Hity kabaretu (22) - 
Marcinek i inne hity 
Marcina Dańca

04:10 Rozrywka Retro – 
Kabaret Potem tam i z 
powrotem; widowisko

05:40 W-11 Wydział Śledczy 
(1180) - program 
kryminalny

06:25 Szpital (242) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (175) - 
program sądowy

08:20 Zaklinaczka duchów 4 
(20/23) - serial S-F, USA

09:15 Kryminalni (8/13) - 
serial kryminalny 

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (517) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (176) - 

program sądowy
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (416) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (243) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko II 
(24) - serial, USA

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(21/23) - serial S-F, USA 

17:55 Kryminalni (9/13) - 
serial kryminalny. W 
Warszawie trwają 
przygotowania do Forum 
Ekonomicznego, 
wydarzeniu mają 
towarzyszyć manifestacje 
antyglobalistów. Kilka dni 
przed zjazdem znika jeden 
z działaczy ruchu - Maciek. 
O celowe zatrzymanie 
Maćka młodzi działacze 
podejrzewają policję…

19:00 Ukryta prawda (518) - 
program obyczajowy. 
Blanka (35) jest 
nauczycielką biologii w 
liceum. Pewnego dnia do 
jej klasy dołącza nowa 
uczennica, Ela…

20:00 Kongo - film 
przygodowy, USA 1995. 
Przebywający w dżungli 
naukowcy poszukujący 
złóż diamentów zostają 
zaatakowani przez stado 
drapieżnych małp. 
Wkrótce na miejsce 
tragedii dociera ekipa 
ratunkowa, która też musi 
zmierzyć się z licznymi 
niebezpieczeństwami i 
ukończyć powierzoną 
naukowcom misję…

22:20 Brudny Harry - film 
sensacyjny, USA 1971. 
Seryjny morderca 
paraliżuje życie w San 
Francisco. Politycy 
spełniają każde jego 
żądanie. Mimo to nie 
sposób go powstrzymać 
od popełniania kolejnych 
zbrodni. Do czasu…

00:30 X-FILES (2/6) - serial 
01:35 Moc Magii (TVN7 noc) 

(29/50) - program 
03:50 Druga strona medalu 

4 (3/8) - talk show – 
Tomasz Gollob

04:20 Druga strona medalu 
4 (4/8) - talk show – 
Caroline Woźniacki

05:35 Ściąga z szafy (5) - 
program lifestylowy

06:10 Co za tydzień (835) - 
magazyn

06:45 W dobrym stylu 3 
(2/8) - program

07:30 Mistrzowskie cięcie 
(4/8) - program

08:30 Sekrety lekarzy 3 
(2/12) - reality show

09:30 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (9/13) - 
program lifestylowy

10:15 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (11/12) - 
program rozrywkowy

11:00 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (5/13) - program

12:00 Kuchenne rewolucje 
10 (5/13) - program

13:00 Pani Gadżet 14 (8/12) 
- magazyn

13:30 Pani Gadżet 2.0 (8/12) 
- magazyn

14:05 Pani Gadżet 12 
(11/12) - magazyn

14:35 Gwiazdy od kuchni 
(4/8) - program 
lifestylowy

15:05 Uciec przed glutenem 
- dokument

16:10 Wiem, co kupuję 
(8/12) - program 
lifestylowy

16:40 Wszystko o jedzeniu 2 
(3/13) - program 
lifestylowy

17:10 Idealna niania 8 (2/6) 
- program obyczajowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
12 (2/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (6/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(10/12) - reality show

20:40 Oddać dziecko 2 
(5/12) - program 
dokumentalny

21:40 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (9/12) - 
program lifestylowy

22:25 Pojedynek na modę
23:10 I nie opuszczę Cię aż 

do ślubu 4 (5/8) - reality 
show

23:55 Apetyt na miłość 4 
(8/12) - program 
rozrywkowy

00:55 Terapeuci Los 
Angeles (4/8) - program 
rozrywkowy 

01:55 W roli głównej – 
Danuta Stenka (5/8) - talk 
show

02:25 W roli głównej – 
Bogusław Linda (5/8) - 
talk show

02:50 W roli głównej – 
Krzysztof Ibisz (7/8) - talk 
show

03:20 Wiem, co jem 6 
(5/16) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 2 
(10/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 5 
(9/10) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(1/16) - magazyn

08:00 Hokej na lodzie - 
konkurs umiejętności

09:00 Capocoense - kulisy 
tragedii

10:00 4-4-2
10:25 4-4-2
11:00 set 1, gem 1-3 tenis - 

Turniej WTA  St.
Petersburg

13:00 set 1, gem 1-3 tenis - 
Turniej WTA  St.
Petersburg

15:00 (1 gem 1-3) Tenis 
WTA St.Petersburg

17:05 Pełnosprawni
17:30 Halo tu Pjongczang
17:45 Skoki narciarskie 

Puchar świata
19:00 Tenis WTA
20:30 PN - Bayern TV
21:20 PN - Bayern TV
22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Tenis WTA

07:01 Archiwalne wspominki; 
odc. 1; program rozrywk.

08:05 Pułkownik Kukliński; 
film dokum.

09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1043
10:50 Pieskie życie Kasi; 

reportaż
11:15 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Chipmunk latająca 
wiewiórka

11:40 Nożem i widelcem; odc. 
108

11:55 Dojrzalsi; mag. publl.
12:20 Odkrywanie 

Podkarpacia; cykl reportaży
12:30 Gwiazdy nad Atakamą; 

reportaż
12:45 Co niesie dzień
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 600 kilometrów pomocy; 

reportaż
14:15 Pułkownik Kukliński; 

film dokum.
15:15 Sto na 100; odc. 2; 

magazyn ekonomiczny
15:35 Telenowyny; magazyn
16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 Pieskie życie Kasi; 

reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:32 POGODA
17:35 Aktualności - wydanie 

jubileuszowe1; magazyn
18:00 Ekosonda; magazyn
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Piłkarska 3; magazyn
20:30 Kalejdoskop dobrych 

miejsc
20:45 Kartki z kalendarza; 

magazyn
20:55 POGODA
21:00 Studio 3 - Jubileuszowe
21:20 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Pieskie życie Kasi; 

reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Pułkownik Kukliński; 

film dokum.
00:30 Odkrywanie 

Podkarpacia – Zima 
bieszczadzkich jeleni; cykl 
reportaży

00:40 Telenowyny; magazyn
01:20 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Chipmunk latająca 
wiewiórka

01:45 Nożem i widelcem; odc. 
108

02:05 Dojrzalsi; mag. publicyst.
02:40 Pułkownik Kukliński; 

film dokum.
03:35 Odkrywanie 

Podkarpacia – Zima 
bieszczadzkich jeleni; cykl 
reportaży

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:30 600 kilometrów pomocy; 

reportaż
04:50 Dyktatorka; reportaż
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1043
06:20 Pieskie życie Kasi; 

reportaż
06:35 Telenowyny; magazyn

06:50 Był taki dzień – 30 
stycznia; felieton

07:00 Historia Polski – 
Apteka pod Orłem; film 
dokumentalny

08:00 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 5. 
Hacjenda; cykl reportaży

08:30 Ukryte skarby – Góra 
wiatrakowa, łabędzie i 
hrabina Szembekowa; 
cykl reportaży

09:05 Czas honoru; odc. 77 
„Wujek z lasu”; serial TVP

10:50 Dzikie Chiny; odc. 4; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2007)

11:50 Goniec historyczny 
IPN; odc. 11; magazyn

12:20 Ziemia – Podwodny 
świat; cz. 12; cykl dokum.

13:10 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii.

13:45 Sensacje XX wieku – 
Siła ognia; cykl dokum.

14:15 Sensacje XX wieku – 
Pojedynek gigantów; cykl 
dokumentalny

14:45 Encyklopedia II wojny 
światowej – O honor 
Francji; cz 2; cykl dokum.

15:25 Najdziwniejsza broń 
na świecie – Niemieckie 
machiny wojenne; odc. 
4/6; serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2012)

16:25 Historia Polski – 
Dziewczęta z Auschwitz; 
film dok.; Polska (2010)

17:20 Polska i świat z 
historią w tle – Krwawa 
brama Karpat; cykl report.

17:45 Czas honoru; odc. 78; 
serial TVP

18:45 Sensacje XX wieku – 
Ambasador Andropow 
informuje; cykl dokum.

19:15 Sensacje XX wieku – 
Tragedia na pustyni; cykl 
dokumentalny

19:55 Nowe Ateny; odc. 71; 
program publicystyczny

20:50 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Tajemnice starej 
strzelnicy

21:25 Aminata – siła 
miłości; odc. 6/6; serial; 
Kanada (2014)

22:20 Na krawędzi wojny; 
odc. 5/6 Falklandzka 
decyzja Margaret 
Thatcher; serial dokum.; 
Kanada (2012)

23:25 Znieważona ziemia; 
dramat; Niemcy, Francja 
(2011)

01:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 5. 
Hacjenda; cykl reportaży

02:00 Aminata – siła 
miłości; odc. 6/6; serial 
kostiumowy; Kanada 
(2014)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski; mecz 
półfinałowy: PGE Skra 
Bełchatów - ONICO 
Warszawa

9:10 Atleci; magazyn 
sportowy

10:00 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski; mecz 
półfinałowy: ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle - Trefl 
Gdańsk

12:10 Siatkówka kobiet; Liga 
Siatkówki Kobiet: MKS 
Dąbrowa Górnicza - Enea 
PTPS Piła

14:20 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski; mecz 
finałowy

16:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski. W programie 
poruszane są tematy 
rozgrywek PlusLigi, Ligi 
Siatkówki Kobiet i 
Champions League. 
Znajdą się w nim także 
materiały 
przedstawiające...

18:00 Futsal; Mistrzostwa 
Europy w Lublanie; mecz 
fazy grupowej: Słowenia - 
Serbia

19:30 Boks; Walka o pas 
mistrzowski WBA World 
w Inglewood; waga 
półśrednia: Lucas Martin 
Matthysse - Tewa Kiram

20:45 Futsal; Mistrzostwa 
Europy w Lublanie; mecz 
fazy grupowej: Rosja - 
Polska

22:30 Boks
1:00 Sporty walki; KSW. 

Relacja z gali 
zorganizowanej przez 
największą w Polsce 
federację zajmującą się 
promowaniem MMA

TVP1 TVP2 POLSAT TVN TV PULS TVP SERIALE TVP ROZRYWKA TVN7 TVN STYLE TVP SPORT TVP3 KATOWICE TVP HISTORIA

POLSAT SPORT
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?; 

odc. 3737; teleturniej 
muzyczny

05:55 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Jak to działa; magazyn
09:15 Statyści; odc. 2; serial 

TVP
10:15 Dr Quinn; seria III, 

odc. 14; serial; USA 
(1994)

11:10 Zagadka Hotelu 
Grand; odc. 31; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda; magazyn
12:35 Pakujemy; odc. 7; 

reportaż
12:55 Natura w Jedynce – 

Wyjątkowe maluchy w 
świecie zwierząt. 
Wybredni smakosze; esej 
dokumentalny; USA 
(2015)

13:55 Elif; odc. 185; serial; 
Turcja (2014)

15:00 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator; odc. 

/214/; cykl reportaży
15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

56 - Tajemnica spowiedzi; 
serial kryminalny TVP

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3738; teleturniej 
muzyczny

17:55 Klan; odc. 3252; 
telenowela TVP

18:30 Korona królów; odc. 
20; telenowela historyczna 
TVP

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Wielki Test o Polskich 

Serialach
21:55 Uwolnić Asię Bibi; film 

dokumentalny; Polska 
(2015); reż.:Maciej 
Grabysa, Darek Król

23:30 Klucz Salamandry; 
film akcji; Rosja (2011); 
reż.:Aleksandr Jakimczuk; 
wyk.:Rutger Hauer, Paweł 
Deląg, Fedor Emelianenko, 
Michael Madsen

01:20 Naszaarmia.pl; odc. 
299; magazyn

01:45 Anno Domini – Biblii 
ciąg dalszy; odc. 12/12; 
serial; USA (2015)

02:40 Inna Seksmisja; film 
dokumentalny; Australia 
(2011); reż.:Catherine 
Scott

03:45 Notacje – Tadeusz 
Dominik. Do obiadu grał 
nam L. Armstrong; cykl 
dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl; odc. 6 - 
Co jest do jedzenia?; serial 
komediowy TVP

06:35 Pożyteczni.pl; 
magazyn

07:05 M jak miłość; odc. 
217; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama
11:15 Barwy szczęścia; odc. 

1792; serial obyczajowy 
TVP

11:50 Na dobre i na złe; odc. 
530 - Specjaliści; serial 
TVP

12:50 Tylko z Tobą; odc. 75; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:50 Na sygnale; odc. 131 
„Stanisław czy Wiktor”; 
serial fabularyzowany TVP

14:25 O mnie się nie martw; 
s. VI odc. 13/13; serial 
komediowy TVP

15:20 Kulisy serialu Barwy 
szczęścia; odc. 22; 
felieton

15:25 M jak miłość; odc. 
1347; serial TVP

16:30 Koło fortuny; odc. 131 
ed. 3; teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
39; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu; 

5/101; teleturniej
19:25 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia; odc. 22; 
felieton

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1792; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1793; serial obyczajowy 
TVP

20:45 Na dobre i na złe; odc. 
693; serial TVP

21:50 Na sygnale; odc. 176 
„Mniejsze zło”; serial 
fabularyzowany TVP

22:25 Kino relaks – Urodzeni 
romantycy; komedia; 
Wielka Brytania (2001); 
reż.:David Kane; 
wyk.:Craig Ferguson, Ian 
Hart, Jane Horrocks, 
Adrian Lester, Catherine 
McCormack, Jimi Mistry

00:10 Akwarium, czyli 
samotność szpiega; odc. 
2/4; serial; Polska, 
Niemcy, Ukraina (1995)

01:15 Świat bez tajemnic – 
Ostatni dzwonek; film 
dokum.; Francja (2013)

02:25 Kryminalne zagadki 
Las Vegas; s. XIV, odc. 
5/22; serial sensacyjny; 
Kanada, USA (2013)

03:15 Paradoks; odc. 12; 
serial kryminalny TVP

04:05 Licencja na 
wychowanie; odc. 82 
(83); serial TVP

04:40 Licencja na 
wychowanie; odc. 83 - 
Wszyscy i tak zginiemy w 
zupie (84); serial 
obyczajowy TVP

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (609); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (114); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (601); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (222); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (415); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2621); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (661); 
serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:30 Na ratunek 112 (105); 

serial paradokumentalny
17:00 Gliniarze (93); serial 

paradokumentalny. 
Kontynuacja serialu 
opowiadającego o pracy 
stołecznych policjantów: 
Natalii Nowak (Ewelina 
Ruckgaber), Roberta 
Barcza (Maciej Sufa), 
Olgierda Mazura 
(Arkadiusz Krygier), 
Krystiana...

18:00 Pierwsza miłość 
(2622); serial obyczajowy

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

Kiepskich (474); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów. 
W najnowszych odcinkach 
Ferdek zasmakuje życia 
jako...

20:05 Świat według 
Kiepskich (488); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów: 
Paździochów oraz Arnolda 
Boczka. W najnowszych 
odcinkach...

20:40 Wykiwać klawisza; 
komedia obyczajowa, USA 
2005

23:00 To nie jest kolejna 
komedia dla kretynów; 
komedia, USA 2001. 
Parodia amerykańskich 
filmów o nastolatkach. 
Szkolny przystojniak chce 
uczynić z brzyduli miss.

1:00 Mąż idealny; komedia 
romantyczna, USA 1997

3:25 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5206) - 
program 

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (7/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy

07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN 

(2176) - magazyn, Polska 
10:55 Ukryta prawda (538) - 

program obyczajowy
12:00 Szkoła (280) - 

program
13:00 19 + (181) - program
13:30 19 + (182) - program
14:00 Szpital (424) - 

program obyczajowy
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(9/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

16:00 Szkoła (281) - 
program

17:00 Ukryta prawda (539) - 
program obyczajowy. Ada 
(42) ma serdecznie dosyć 
swojego męża 
Mariusza(45). Uważa go 
za życiowego 
nieudacznika. Mariusz 
pracuje jako kierowca 
miejskiego autobusu, 
zarabia niewiele…

18:00 Szpital (425) - 
program obyczajowy. 
Pacjentem dr Piotra 
Wójtowicza jest 18-letni 
motocyklista po wypadku. 
Jego stan jest krytyczny. 
Badanie tomograficzne 
ujawnia rozległe 
uszkodzenie mózgu…

19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! (5207) - 

program 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej 16 

(2622) - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy (54/118) - 
teleturniej

21:30 Książę w Nowym 
Jorku - komedia, USA 
1988. Z dalekiej 
afrykańskiej krainy 
przybywa do Nowego 
Jorku następca tronu - 
książę Akeem (Eddie 
Murphy). Bogaty książę 
przebywa w Ameryce 
incognito, szukając dla 
siebie żony…

23:55 Zabójcza broń IV - film 
sensacyjny, USA 1998. 
Riggs i Murtaugh długo 
nie wytrzymują za 
biurkiem. Ich nowym 
wrogiem jest Wah Sing Ku 
(Jet Li), jeden z szefów 
azjatyckiej Triady, żyjący z 
przerzutów nielegalnych 
imigrantów i fałszerstw…

02:30 MasterChef 6 (10/14) 
- program rozrywkowy 

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(30/50) - program

05:10 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 21

08:00 Gwiazdy Polskiego 
Kabaretu; factual, Polska

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1995

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2010; odc. 14

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2010; odc. 18

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014; odc. 2

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 80

15:45 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 51

16:35 Lekarze na start; 
Polska 2017; odc. 52

17:15 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska; odc. 2

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 21

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 22

20:00 Góra Dantego; akcja, 
USA 1997. Harry bada 
wulkany. Kierownictwo 
namawia go na urlop, ten 
jednak nie ma na niego 
ochoty i jedzie do Cascade 
Mountains, gdzie istnieją 
podejrzenia, że Góra 
Dantego - nieczynny 
wulkan, budzi się ze 
snu…

22:15 Twister; katastroficzny, 
USA 1996. Grupa 
naukowców rusza w 
pościg za najgroźniejszym 
tornadem w historii 
Ameryki…

00:30 Mgła; horror, USA 
2007. W niewielkim 
miasteczku, po przejściu 
gwałtownej nawałnicy, 
dochodzi do bardzo 
dziwnych zdarzeń. 
Mieszkańcy stają się 
ofiarami morderczego 
ataku nieznanych istot, 
grasujących w gęstej 
mgle…

03:00 Wikingowie; serial 
fabularny, Irlandia, Kanada 
2015; odc. 10

03:50 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1989

04:10 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1989

04:45 Taki jest świat; factual, 
Polska 2017

05:10 Z archiwum policji; 
serial fabularny, Polska 
2010; odc. 6

05:35 Menu na miarę; serial 
fabularny, Polska 2011

05:40 Ja to mam szczęście!; 
odc. 11; serial TVP

06:15 Czarne chmury; odc. 
3/10 - Zawiść; serial TVP

07:15 Na sygnale; odc. 127 
„Himalaje”; serial 
fabularyzowany TVP

07:45 Na sygnale; odc. 128 
„Mamy tylko siebie”; serial 
fabularyzowany TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
726; serial TVP

09:20 U Pana Boga w 
ogródku; odc. 6/12; serial 
komediowy TVP

10:05 Rodzinka.pl; odc. 6 - 
Co jest do jedzenia?; serial 
komediowy TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 7 - 
Jedna kobieta, czterech 
facetów; serial komediowy 
TVP

11:15 Ranczo; odc. 11 - 
Wspólny wróg; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 12 - 
Honor gminy; serial 
obyczajowy TVP

13:20 Ojciec Mateusz; odc. 
119 Laweciarze; serial 
kryminalny TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
120 Niebezpieczne 
związki; serial kryminalny 
TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
668 - Jutro będę wiedział, 
że cię kocham; serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 128 
„Mamy tylko siebie”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 13 - 
Wielkie wybory; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 14 - 
Sztuka i władza; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Rodzinka.pl; odc. 8 - 
Święta, święta i po 
świętach; serial 
komediowy TVP

19:30 Ojciec Mateusz; odc. 
121 Na złej drodze; serial 
kryminalny TVP

20:20 Wspaniałe stulecie; 
odc. 245; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:20 Ranczo; odc. 15 - 
Gmina to ja; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 16 - 
Lokalna rewolucja; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
122 - Wybuch; serial 
kryminalny TVP

00:25 Komisarz Alex; odc. 
111; serial TVP

01:20 Komisja morderstw; 
odc. 6/12; serial TVP

02:15 Komisja morderstw; 
odc. 7/12 ; serial TVP

03:15 Czarne chmury; odc. 
3/10 - Zawiść; serial TVP

04:10 M jak miłość; odc. 
726; serial TVP

05:05 Rodzinka.pl; odc. 6 - 
Co jest do jedzenia?; serial 
komediowy TVP

05:55 Familiada; odc. 2378
06:25 Okrasa łamie przepisy 

– Mazurskie pasztety
07:05 Kraj się śmieje – 

Schody i kariery
08:05 Kabaretowy Klub 

Dwójki (75) - Celebryci - 
tak czy nie?

09:00 Koło fortuny; odc. 49 
ed. 3; teleturniej

09:40 Latający Klub 2, czyli 
wieczór kabaretowy (8)

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /88/ - „Taki cud 
i miód” - Danuta 
Błażejczyk

11:10 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
półfinał drugi (8)

12:15 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Ballada o hydrauliku”

13:20 Życie to Kabaret – 
Kabaret Moralnego 
Niepokoju przedstawia... 
„Bo to nie ma co”

14:15 Familiada; odc. 2378
14:45 Kabaretowa Mapa 

Polski – X Mazurska Noc 
Kabaretowa 2008 - 
Rodzina rządzi! (1-3)

17:55 Okrasa łamie przepisy 
– W czarnej kuchni

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (92) 
Macho; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 23 (88) 
Luksemburg - Belgia - 
Niemcy: Małe Wielkie 
Księstwo; magazyn 
kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod wspólnym niebem; 
odc. 6 Powrót Julii; serial 
komediowy TVP

20:15 Dla mnie bomba – 
Kabaretowa Liga Dwójki - 
Wielki Finał - starcie 
pierwsze (9)

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki (72) - Do kiedy 
pracować?

22:15 Taka to robota czyli 
kabaretowy przegląd 
zawodów (6) - Dziennikarz 
i prezenter; cz. 2

23:10 Koło fortuny; odc. 48 
ed. 3; teleturniej

23:45 Festiwal Ludzik. III 
Mistrzostwa Polski one 
man show /odc. 4/; 
program satyryczny

00:25 Niezapomniane 
Koncerty – Golec 
uOrkiestra na bis - 
Wszystkim na uciechę!

01:25 Niezapomniane 
Koncerty – Budka Suflera 
- największe przeboje

02:30 Kierunek Kabaret – 
Miłosny poradnik 
kabaretowy /41/

03:30 Rozrywka Retro – Czar 
par (2)

05:25 Ukryta prawda (138) - 
program obyczajowy

06:25 Szpital (243) - 
program obyczajowy

07:20 Sąd rodzinny (176) - 
program sądowy  

08:20 Zaklinaczka duchów 4 
(21/23) - serial S-F, USA

09:15 Kryminalni (9/13) - 
serial kryminalny

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (518) - 

program obyczajowy
12:55 Sąd rodzinny (177) - 

program sądowy  
13:55 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska (417) - 
program sądowy 

14:55 Szpital (244) - 
program obyczajowy

15:55 Gotowe na wszystko 
III (1/23) - serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(22/23) - serial S-F, USA 

17:55 Kryminalni (10/13) - 
serial kryminalny

19:00 Ukryta prawda (519) - 
program obyczajowy. Nie 
jestem ojcem 38-letni 
Grzegorz prowadzi z 
bratem Romanem zakład 
optyczny. Podczas 
spotkania z dawnym 
kolegą dowiaduje się, że 
jego żona Dorota 15 lat 
temu miała romans z jego 
bratem. Grzegorz nie 
wierzy koledze, ale 
decyduje się powiedzieć o 
wszystkim żonie…

20:00 Monachium - film 
sensacyjny, USA 2005. 
We wrześniu 1972 roku, 
ekstremistyczna grupa 
Palestyńczyków - Czarny 
Wrzesień - zaatakowała 
wioskę olimpijską zabijając 
dwóch członków 
izraelskiej drużyny 
olimpijskiej i biorąc 
dziewięciu jako 
zakładników. Misja „Gniew 
Boga”, której celem było 
ukaranie winnych, a która 
została przeprowadzona 
przez oddział agentów 
wywiadu izraelskiego…

23:25 Mentalista VI (7/22) - 
serial, USA 

00:25 Wiecznie żywy - 
horror, USA 2013. 
Wydawać by się mogło, że 
w świecie, w którym 
umarli powstają z grobów 
a słowa „życie” i „śmierć” 
tracą swoje znaczenie, nie 
ma już miejsca na miłość. 
Nic bardziej mylnego! 
Pewnego dnia córka 
wojskowego 
odpowiedzialnego za 
eksterminację nieumarłych 
spotyka niezwykle 
przystojnego R. Między 
obojgiem od razu zaczyna 
iskrzyć…

02:30 Moc Magii (TVN7 noc) 
(30/50) - program 

04:45 Druga strona medalu 
4 (6/8) - talk show – 
Monika Palikot

05:20 Wiem, co jem na 
diecie (7/12) - program

05:45 Wiem, co jem na 
diecie (8/12) - program

06:15 Wszystko o jedzeniu 2 
(3/13) - program

06:45 Wiem, co kupuję 
(8/12) - program

07:15 Beauty ekspert 2 (12) 
- magazyn lifestylowy

07:45 Gwiazdy od kuchni 
(4/8) - program

08:15 Sekrety lekarzy 3 
(3/12) - reality show

09:15 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 6 (10/13) - 
program lifestylowy

09:55 Sablewskiej sposób 
na modę 7 (12) - program

10:40 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (8/13) - program

11:40 Kuchenne rewolucje 
10 (6/13) - program

12:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (5/8) - reality 
show

13:25 Pojedynek na modę
14:10 W dobrym stylu 3 

(2/8) - program
14:55 W roli głównej – 

Borys Szyc (6/8) - talk 
show

15:25 Nowy wygląd, nowe 
życie (2/5) - program 
rozrywkowy

16:55 Apetyt na miłość 4 
(8/12) - program 
rozrywkowy

17:55 Kuchenne rewolucje 
12 (3/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (7/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(11/12) - reality show

20:40 Afera fryzjera 4 (10) - 
program rozrywkowy

21:25 Perfekcyjna Pani 
Domu (6/10) - program 
rozrywkowy

22:25 Pani Gadżet 2.0 (9/12) 
- magazyn

22:55 Sekrety lekarzy 3 
(7/12) - reality show

23:55 Rozbierana randka 
(10/20) - program 
rozrywkowy

00:25 Rozbierana randka 
(11/20) - program 
rozrywkowy 

00:55 Zemsta z pomocą 
Kardashianki (5/9) - 
program rozrywkowy

01:55 W roli głównej – 
Dawid Woliński (4/8) - 
talk show

02:25 W roli głównej – Anita 
Werner (2/8) - talk show

02:50 W roli głównej – 
Mateusz Damięcki (4/7) - 
talk show

03:20 Wiem, co jem 6 
(6/16) - magazyn

03:50 Wiem, co jem 2 
(11/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 5 (10) - 
magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(2/16) - magazyn

08:00 Chapocoense - kulisy 
tragedii

09:00 piłka ręczna mężczyzn  
- ME finał

09:50 piłka ręczna mężczyzn 
- ME finał

11:00 set 1, gem 1-3 tenis - 
Turniej WTA  St. 
Petersburg

13:00 set 1, gem 1-3 tenis - 
Turniej WTA  St. 
Petersburg

15:00 set 1, gem 1-3 tenis - 
Turniej WTA  St. 
Petersburg

17:00 Piłka nożna Bayern
17:55 Piłka nozna Bayern
18:55 tenis - Turniej WTA St. 

Petersburg
19:55 piłka nożna - Barca 

TV: FC Barcelona - Alaves
21:10 piłak nożna - Barca TV
22:30 Sportowy Wieczór
23:00 Tenis - Turniej WTA 

St. Petersburg

07:00 Ekosonda; magazyn
07:26 Narciarski weekend - 

kamerki
08:05 Matecznik.; film dokum.
09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1044
10:50 Gwiazdy nad Atakamą; 

reportaż
11:15 Głos Regionów
12:10 Kreatywni
12:20 Podkarpacki szlak 

kulinarny - Podkarpackie 
Smaki 10 - Gościniec w 
Rzeszowie; felieton

12:30 27 końców świata; 
reportaż

12:45 Co niesie dzień
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 Muzykochanie; reportaż
14:15 Matecznik.; film dokum.
15:15 Turystyczna Jazda
15:35 Astronarium (14) - 

„Rozbłyski gamma”; 
magazyn

16:00 Telekurier
16:25 Pogoda 
16:30 Gwiazdy nad Atakamą; 

reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:32 POGODA
17:35 Fascynujące Śląskie – 

Małgorzata Kiereś - 
etnograf; cykl reportaży

17:55 Narciarski weekend - 
kamerki

18:00 Kopalnia reportaży; 
reportaż

18:15 Narciarski weekend - 
kamerki

18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend - 

kamerki
19:15 Ślązaków portret własny 

– Michał Tendera
20:01 Dokument w obiektywie; 

magazyn
20:20 Tajemnice historii; cykl 

dokum.
20:45 Zgadnij! Napisz! 

Wygraj!
20:55 POGODA
21:00 Kopalnia reportaży; 

reportaż
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Gwiazdy nad Atakamą; 

reportaż
23:05 Telekurier
23:35 Matecznik.; film dokum.
00:40 Astronarium (14) - 

„Rozbłyski gamma”; 
magazyn

01:20 Głos Regionów
02:15 Kreatywni
02:40 Matecznik.; film dokum.
03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:30 Muzykochanie; reportaż
04:50 Turystyczna Jazda
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier
06:00 Plebania; odc. 1044
06:20 Gwiazdy nad Atakamą; 

reportaż
06:35 Astronarium (14) - 

„Rozbłyski gamma”; 
magazyn

06:50 Był taki dzień – 31 
stycznia; felieton

07:00 Historia Polski – 
Polskie bitwy - 
Somosierra 1808 r; cykl 
dokumentalny

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 6. 
Pueblo; cykl reportaży

08:40 Ukryte skarby – 
Mumia egipska i śląska 
perła gotyku; cykl 
reportaży

09:15 Czas honoru; odc. 78; 
serial TVP

10:20 Solidarność według 
Krzysztofa 
Wyszkowskiego; cz. 2; 
cykl dokumentalny

11:30 Spór o historię – Rok 
1905 w Królestwie 
Polskim: czwarte 
powstanie czy pierwsza 
rewolucja?; debata

12:05 Ziemia – Podwodny 
świat; cz. 13; cykl dokum.

13:00 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Tajemnice starej 
strzelnicy

13:30 Sensacje XX wieku – 
Ambasador Andropow 
informuje; cykl dokum.

14:00 Sensacje XX wieku – 
Tragedia na pustyni; cykl 
dokumentalny

14:35 Encyklopedia II wojny 
światowej – Bitwa pod 
Arnhem; cykl dokum.

15:10 Na krawędzi wojny; 
odc. 5/6 Falklandzka 
decyzja Margaret 
Thatcher; serial dokum.; 
Kanada (2012)

16:10 Historia Polski – 
Uciekinier; film dokum.

17:15 Śladami zbrodni i 
walki 1944 – 1956 – 
Łączka na Powązkach – 
tajemnice kwatery ofiar 
komunizmu.; cykl report.

17:45 Stara baśń. Kiedy 
słońce było Bogiem; odc. 
1/3; serial TVP

18:40 Sensacje XX wieku – 
No pasaran; cykl dokum.

19:15 Sensacje XX wieku – 
Śmierć Stalina; dokum.

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. Dukla skarbczyk 
pełen tajemnic

20:30 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 5/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

21:35 Szpiedzy w 
Warszawie; odc. 1/4; 
serial; Wielka Brytania, 
Polska (2012)

22:35 W cieniu prezydenta
23:30 Śmierć prezydenta; 

dramat; Polska (1977)
02:05 Wojciech Cejrowski – 

boso przez świat; odc. 6. 
Pueblo; cykl reportaży

02:40 Szpiedzy w 
Warszawie; odc. 1/4; 
serial; Wielka Brytania, 
Polska (2012)

7:00 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski; mecz 
półfinałowy: PGE Skra 
Bełchatów - ONICO 
Warszawa

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
Puchar Polski; mecz 
finałowy

11:20 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Noliko Maaseik 
- ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

13:25 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Lokomotiw 
Nowosybirsk - Chaumont 
VB 52 Haute Marne

15:00 Futsal: Mistrzostwa 
Europy w Lublanie; mecz 
fazy grupowej: Słowenia - 
Serbia

16:30 Futsal: Mistrzostwa 
Europy w Lublanie; mecz 
fazy grupowej: Rosja - 
Polska

17:55 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: PGE Skra 
Bełchatów - Dinamo 
Moskwa

20:25 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Jastrzębski 
Węgiel - Zenit Kazań

23:00 Boks; Walka o pas 
mistrzowski WBA World 
w Inglewood; waga 
półśrednia: Lucas Martin 
Matthysse - Tewa Kiram

1:00 Boks
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04:45 TELEZAKUPY
05:20 Jaka to melodia?
05:55 Dzień dobry Polsko!; 

magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Magazyn śledczy Anity 

Gargas; magazyn
09:20 Blondynka; odc. 71; 

serial TVP
10:10 Dr Quinn; seria III, 

odc. 15; USA (1995)
11:05 Zagadka Hotelu 

Grand; odc. 32; serial 
obyczajowy; Niemcy, 
Hiszpania (2013)

12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda; magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
13:00 Natura w Jedynce – 

Wyjątkowe maluchy w 
świecie zwierząt. 
Wojownicy z Australii; 
esej dokumentalny; USA 
(2015)

14:00 Elif; odc. 186; serial; 
Turcja (2014)

15:15 Obserwator; cykl 
reportaży

15:45 Wiadomości
15:55 Pogoda
16:05 Komisarz Alex; odc. 

57 - Zabójczy gaz; serial 
kryminalny TVP

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?; 

odc. 3739; teleturniej 
muzyczny

17:55 Klan; telenowela TVP
18:30 Korona Królów
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Ojciec Mateusz; odc. 

195 - Medium; serial 
kryminalny TVP

21:15 Sprawa dla reportera
22:15 Warto rozmawiać; 

program publicystyczny
23:25 Pola Negri. Życie 

Gwiazdy; film 
dokumentalny; USA 
(2017)

00:35 S. W. A. T. – 
Jednostka specjalna.; 
odc. 10; serial; USA 
(2017)

01:30 Uwięzione; odc. 5; 
serial; Hiszpania (2015)

02:30 Tajemnica twierdzy 
szyfrów; odc. 5/13; serial 
sensacyjny TVP

03:25 Sprawa dla reportera
04:25 Notacje; cykl 

dokumentalny

05:55 Rodzinka.pl; odc. 7 - 
Jedna kobieta, czterech 
facetów; serial komediowy 
TVP

06:30 Afryka od kuchni; cykl 
dokumentalny

07:05 M jak miłość; odc. 
218; serial TVP

08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama kraj
11:10 Barwy szczęścia; odc. 

1793; serial obyczajowy 
TVP

11:45 Na dobre i na złe; odc. 
531 - Pocałunek na 
dobranoc; serial TVP

12:45 Tylko z Tobą; odc. 76; 
serial obyczajowy; Turcja 
(2015)

13:45 Na sygnale; odc. 132 
„Cała prawda”; serial 
fabularyzowany TVP

14:20 O mnie się nie martw; 
s. VII odc. 1/13; serial 
komediowy TVP

15:25 Na dobre i na złe; odc. 
693; serial TVP

16:30 Koło fortuny; 
teleturniej

17:10 Meandry uczuć; odc. 
40; serial; Turcja (2016)

18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Kulisy serialu Barwy 

szczęścia; odc. 22; 
felieton

19:35 Barwy szczęścia; odc. 
1793; serial obyczajowy 
TVP

20:05 Barwy szczęścia; odc. 
1794; serial obyczajowy 
TVP

20:40 Program rozrywkowy
21:05 The Good Doctor; odc. 

8; serial obyczajowy; USA 
(2017)

22:00 Dzień ojca; komedia; 
USA (1997); reż.:Ivan 
Reitman; wyk.:Robin 
Williams, Nastassja Kinski, 
Billy Crystal, Charlie 
Hofheimer

23:50 Urodzeni romantycy; 
komedia; Wielka Brytania 
(2001); reż.:David Kane; 
wyk.:Craig Ferguson, Ian 
Hart, Jane Horrocks, 
Adrian Lester, Catherine 
McCormack, Jimi Mistry

01:35 Marley i ja; komedia; 
USA (2008); reż.:David 
Frankel; wyk.:Owen 
Wilson, Jennifer Aniston, 
Eric Dane, Alan Arkin, 
Kathleen Turner

03:35 Art Noc

5:00 Disco Gramy; program 
muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat 
News; program 
informacyjny

8:00 Trudne sprawy (610); 
serial paradokumentalny

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

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

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie (115); serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (602); 
serial paradokumentalny

12:00 Pielęgniarki (223); 
serial paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (416); 
serial paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość 
(2622); serial obyczajowy

14:45 Dlaczego ja? (662); 
serial paradokumentalny

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

reporterów
16:30 Na ratunek 112 (106); 

serial paradokumentalny. 
Losy bohaterów, którzy 
ulegli wypadkom, zależą 
od wiedzy osób 
dyżurujących pod nr 112...

17:00 Gliniarze (94); serial 
paradokumentalny. 
Kontynuacja serialu 
opowiadającego o pracy 
stołecznych policjantów: 
Natalii Nowak (Ewelina 
Ruckgaber), Roberta 
Barcza (Maciej Sufa), 
Olgierda Mazura 
(Arkadiusz Krygier), 
Krystiana...

18:00 Pierwsza miłość 
(2623); serial obyczajowy

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

Kiepskich (475); serial 
komediowy. Perypetie 
Ferdynanda Kiepskiego, 
jego żony Haliny oraz ich 
dzieci, a także sąsiadów. 
W najnowszych odcinkach 
Ferdek zasmakuje życia 
jako...

20:05 Diabeł ubiera się u 
Prady; komediodramat, 
USA 2006

22:35 Zła kobieta; komedia, 
USA 2011. Frywolna pani 
pedagog zamiast o pracy 
myśli o intrygach. Chce 
uwieść bogatego kolegę.

0:20 Fighter; dramat 
biograficzny, USA 2010. 
Trudne rodzinne relacje 
komplikują drogę na 
sportowy szczyt. Sukces 
zawsze ma bowiem 
wysoką cenę.

3:00 Tajemnice losu; 
program rozrywkowy

05:10 Uwaga! (5207) - 
program

05:40 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

13 (8/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy  

07:50 Doradca smaku - Zupa 
z porów i bobu z 
grzankami (23/40) 

08:00 Dzień Dobry TVN 
(2177) - magazyn 

10:55 Ukryta prawda (539) - 
program obyczajowy  

12:00 Szkoła (281) - 
program 

13:00 19 + (183) - program 
13:30 19 + (184) - program 
14:00 Szpital (425) - 

program obyczajowy 
15:00 Kuchenne rewolucje 8 

(10/15) - program 
kulinarno-rozrywkowy 

16:00 Szkoła (282) - 
program 

17:00 Ukryta prawda (540) - 
program obyczajowy  

18:00 Szpital (426) - 
program obyczajowy

19:00 Fakty (7337) 
19:35 Sport (7320) 
19:40 Pogoda (7317) 
19:45 Raport smogowy – 

wiem czym oddycham 
(80) - informacje 

19:50 Uwaga! (5208) - 
program 

20:10 Doradca smaku-
Wegetariański makaron z 
ziołami (12/40) - program 

20:15 Na Wspólnej 16 
(2623) - serial obyczajowy. 
Zuza poznaje matkę Uli! 
Zuza dowiaduje się, że 
Sylwia – kobieta, której 
stara się pomóc – po 
jednym dniu zrezygnowała 
z pracy. Zdenerwowana, 
dzwoni do Ligockiej i 
oświadcza kobiecie, żeby 
więcej nie liczyła na jej 
pomoc…

20:55 Milionerzy (55/113) - 
program  

21:30 Kuchenne rewolucje 
15 (2/14) - program 
kulinarno-rozrywkowy  

22:35 Testosteron - komedia 
2007. Ślub Kornela (Piotr 
Adamczyk), popularnego 
dzięki telewizji młodego 
pracownika naukowego z 
rozchwytywaną 
piosenkarką Alicją (Magda 
Boczarska) ma być 
atrakcją towarzyską 
sezonu. Będzie to jednak 
wesele inne niż wszystkie 
- zamiast krojenia tortu i 
rzucania bukietu przydarzy 
się porwanie, a zamiast 
sakramentalnego „tak” - 
zdumiewające „nie”... 

01:00 Podatek od miłości - 
kulisy filmu - program 

01:25 Książę w Nowym 
Jorku - komedia, USA 
1988

03:50 Moc Magii(TVN noc) 
(31/150) - program

05:05 Nic straconego

06:00 To moje życie!; 
telenowela, Turcja 2016

07:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska; odc. 22

08:00 Gwiazdy Polskiego 
Kabaretu; factual, Polska 
2016: Kabaret Moralnego 
Niepokoju

09:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

10:00 Napisała: Morderstwo; 
serial fabularny, USA 1995

11:00 Kobra – oddział 
specjalny; serial 
fabularny, Niemcy 2011

12:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2010; odc. 15

12:55 Agenci NCIS: Los 
Angeles; serial fabularny, 
USA 2010; odc. 19

13:50 Niedoręczony list; 
serial fabularny, Kanada, 
USA 2014; odc. 3

14:45 Królowa Serc; 
telenowela, USA 2014; 
odc. 81

15:45 Gliniarz i prokurator; 
serial fabularny, USA 
1987; odc. 1

16:45 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska 2000; 
odc. 2

17:25 13 Posterunek 2; serial 
fabularny, Polska 2000; 
odc. 3

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
22

19:00 Lombard. Życie pod 
zastaw; Polska 2017; odc. 
23

20:00 Czyściciel; komedia, 
USA 2007. Ciemnoskóry 
dozorca - Jake - cierpi na 
zaniki pamięci. Pewnego 
dnia budzi sie obok 
zabitego mężczyzny i 
walizki pełnej pieniędzy…

21:50 Agent XXL: Rodzinny 
interes; komedia, USA 
2011. . Funkcjonariusz FBI 
Malcolm Turner oraz jego 
pasierb (Brandon T. 
Jackson) zostali 
świadkami morderstwa. 
Mężczyźni postanawiają 
ukryć się w przebraniu w 
artystycznej szkole dla 
dziewcząt…

00:00 Ostatni dom po lewej; 
horror, USA 2009

02:00 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1989

02:30 Allo Allo!; serial fabul., 
Wielka Brytania 1989

03:00 Ale numer!; Polska
03:40 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:05 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:30 Biesiada na cztery 

pory roku; factual, Polska
04:55 Taki jest świat; factual, 

Polska 2017
05:35 Menu na miarę; serial 

fabularny, Polska 2011

05:35 Ja to mam szczęście!; 
odc. 12; serial TVP

06:15 Czarne chmury; odc. 
4/10; serial TVP

07:10 Na sygnale; odc. 128; 
serial fabularyzowany TVP

07:40 Na sygnale; odc. 129; 
serial fabularyzowany TVP

08:20 M jak miłość; odc. 
727; serial TVP

09:15 Komisarz Alex; odc. 
111; serial TVP

10:05 Rodzinka.pl; odc. 7 - 
Jedna kobieta, czterech 
facetów; serial komediowy 
TVP

10:40 Rodzinka.pl; odc. 8 - 
Święta, święta i po 
świętach; serial 
komediowy TVP

11:20 Ranczo; odc. 12 - 
Honor gminy; serial 
obyczajowy TVP

12:20 Ranczo; odc. 13 - 
Wielkie wybory; serial 
obyczajowy TVP

13:25 Ojciec Mateusz; odc. 
120 Niebezpieczne 
związki; serial kryminalny 
TVP

14:20 Ojciec Mateusz; odc. 
121 Na złej drodze; serial 
kryminalny TVP

15:15 Na dobre i na złe; odc. 
669; serial TVP

16:10 Na sygnale; odc. 129 
„Polskie wakacje”; serial 
fabularyzowany TVP

16:40 Ranczo; odc. 14 - 
Sztuka i władza; serial 
obyczajowy TVP

17:45 Ranczo; odc. 15 - 
Gmina to ja; serial 
obyczajowy TVP

18:50 Rodzinka.pl; odc. 9 - 
Niedaleko pada jabłoń od 
jabłka; serial komediowy 
TVP

19:25 Ojciec Mateusz; odc. 
122 - Wybuch; serial 
kryminalny TVP

20:25 Wspaniałe stulecie; 
odc. 246; serial 
kostiumowy; Turcja 
(2014)

21:25 Ranczo; odc. 16 - 
Lokalna rewolucja; serial 
obyczajowy TVP

22:25 Ranczo; odc. 17 - 
Honor parafii; serial 
obyczajowy TVP

23:25 Ojciec Mateusz; odc. 
123; serial TVP

00:25 Na dobre i na złe; odc. 
693; serial TVP

01:25 Mrok; odc. 6/8; serial 
kryminalny TVP

02:25 Mrok; odc. 7/8; serial 
kryminalny TVP

03:25 Czarne chmury; odc. 
4/10; serial TVP

04:30 M jak miłość; odc. 
727; serial TVP

05:55 Familiada; odc. 2379; 
teleturniej

06:35 Okrasa łamie przepisy 
– W czarnej kuchni; 
magazyn kulinarny

07:15 Kabaret 2000
08:15 Kabaretowy Klub 

Dwójki
09:10 Koło fortuny; odc. 50 

ed. 3; teleturniej
09:45 Taka to robota czyli 

kabaretowy przegląd 
zawodów

10:50 Muzeum Polskiej 
Piosenki; /85/ - „Za 
zdrowie pań” - Edward 
Hulewicz

11:05 Kabaretowa Liga 
Dwójki / Pojedynek nie 
na żarty / Kabaretożercy

12:10 Życie to Kabaret – 
Program rozrywkowy

13:10 Życie to Kabaret – 
Program rozrywkowy

14:10 Familiada; odc. 2379; 
teleturniej

14:40 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

15:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

16:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

17:50 Okrasa łamie przepisy 
– Królik lekki i smaczny; 
magazyn kulinarny

18:25 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat (105) - 
Drewno; cykl reportaży

18:55 Makłowicz w podróży 
– Podróż 23 (89) 
Luksemburg - Belgia - 
Niemcy: Luksemburg - 
miasto stołeczne; 
magazyn kulinarny

19:35 Humor w odcinkach – 
Pod Wspólnym niebem / 
Poradnia pozamałżeńska; 
serial komediowy TVP

20:15 Kabaretowa Liga 
Dwójki / Pojedynek nie 
na żarty / Kabaretożercy

21:15 Kabaretowy Klub 
Dwójki

22:15 Kierunek Kabaret
23:20 Olga Lipińska 

zaprasza; talk-show
00:05 Koło fortuny; odc. 49 

ed. 3; teleturniej
00:40 Kabaretowa Mapa 

Polski – Program 
rozrywkowy

01:45 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

02:50 Kabaretowa Mapa 
Polski – Program 
rozrywkowy

03:50 Rozrywka Retro – 
Program rozrywkowy

05:20 Ukryta prawda (139) - 
program obyczajowy

06:15 Szpital (244) - 
program obyczajowy

07:15 Sąd rodzinny (177) - 
program sądowy

08:10 Zaklinaczka duchów 4 
(22/23) - serial S-F, USA

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

10:20 Mango Telezakupy
11:55 Ukryta prawda (519) - 

program obyczajowy. Nie 
jestem ojcem 38-letni 
Grzegorz prowadzi z 
bratem Romanem zakład 
optyczny. Podczas 
spotkania z dawnym 
kolegą dowiaduje się, że 
jego żona Dorota 15 lat 
temu miała romans z jego 
bratem…

12:55 Sąd rodzinny (178) - 
program sądowy

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska (Upadek ) 
(418) - program sądowy

14:55 Szpital (245) - 
program obyczajowy. 
Towarzyszy jej 
przyjaciółka. Pacjentkę 
przyjmuje dr Eryk 
Wajman. Kobieta jest 
bigamistką i ma dwóch 
mężów…

15:55 Gotowe na wszystko 
III (2/23) - serial, USA 

16:55 Zaklinaczka duchów 4 
(23) - serial S-F, USA 

17:55 Kryminalni (11/13) - 
serial kryminalny

19:00 Ukryta prawda (520) - 
program obyczajowy

20:00 Niewiarygodny Burt 
Wonderstone - komedia, 
USA 2013. Historia 
rywalizacji dwóch 
najpopularniejszych w Las 
Vegas magików - Burta 
Wonderstonea (Steve 
Carell) i Antona 
Marveltona (Steve 
Buscemi). Słynni 
iluzjoniści przez lata 
podbijali Las Vegas, 
zarabiając miliony na 
swoich sztuczkach. Do 
czasu…

22:10 Z archiwum X (3/6) - 
serial 

23:10 Kongo - film 
przygodowy, USA 1995. 
Kongo. Przebywający w 
dżungli naukowcy 
poszukujący złóż 
diamentów zostają 
zaatakowani przez stado 
małp

01:30 Moc Magii (TVN7 noc) 
(31/150) - program

03:40 Druga strona medalu 
4 (8) - talk show – 
Weronika Marczuk

04:10 Druga strona medalu 
(1/8) - talk show – Jolanta 
Szczypińska

04:40 Druga strona medalu 
(2/8) - talk show – córka 
Lecha Wałęsy, Anna 
Domińska z domu Wałęsa

05:25 Wszystko o jedzeniu 
(10/14) - program

05:55 Wszystko o jedzeniu 
(11/14) - program

06:25 Magia Y (4/7) - 
program rozrywkowy

07:10 Pani Gadżet 2.0 (9/12) 
- magazyn

07:40 Pojedynek na modę
08:25 Sekrety lekarzy 2 

(5/12) - reality show
09:25 Wiem, co jem i wiem, 

co kupuję 5 (1/13) - 
program lifestylowy

10:10 Sablewskiej sposób 
na modę (1/12) - program

10:55 Perfekcyjna Pani 
Domu 4 (9/13) - program 
rozrywkowy

11:55 Kuchenne rewolucje 
10 (7/13) - program

12:55 Mistrzowskie cięcie 
(4/8) - program

13:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (4/12) - 
program rozrywkowy

14:40 Gwiazdy prywatnie 
(4/8) - program

15:10 Ostre cięcie 4 (8/12) - 
program

15:55 Afera fryzjera 4 (10) - 
program rozrywkowy

16:40 Gwiazdy od kuchni 
(4/8) - program

17:10 Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję 9 (9/12) - 
program lifestylowy

17:55 Kuchenne rewolucje 6 
(4/13) - program

18:55 Sablewskiej sposób 
na modę 2 (8/13) - 
program rozrywkowy

19:40 Życie bez wstydu 3 
(12) - reality show

20:40 Beauty ekspert 2 (12) 
- magazyn lifestylowy

21:10 W czym do ślubu? 2 
(6/10) - reality show

21:40 I nie opuszczę Cię aż 
do ślubu 4 (5/8) - reality 
show

22:25 Pani Gadżet 14 (9/12) 
- magazyn

22:55 Sablewskiej sposób 
na modę 8 (4/12) - 
program rozrywkowy

23:40 Gwiazdy prywatnie 
(4/8) - program 
lifestylowy

00:10 Chorobliwe lęki - 
dokument

01:15 Detektywi od zdrad 
(13/22) - reality show

02:10 Najsztub słucha - 
Paulina Krupińska (1/6) - 
talk show

02:35 W roli głównej - 
Dorota Wellman (2/16) - 
talk show

03:00 W roli głównej - 
Michał Wiśniewski (7/17) 
- talk show

03:25 Wiem, co jem 6 
(7/16) - magazyn

03:55 Wiem, co jem 2 
(13/15) - magazyn

04:20 Wiem, co jem 6 
(2/16) - magazyn

04:45 Wiem, co jem 3 
(3/16) - magazyn

08:00 Skoki Narciarskie - 
Puchar Świata - Zakopane 
- konkurs drużynowy

09:30 Piłka ręczna mężczyzn 
- Podsumowanie fazy 
finałowej

11:00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - St. Petersburg - 2 
runda (3-5) 

16:55 Hokej na lodzie - NHL: 
All Star Skills - Konkurs 
umiejętności

17:50 Hokej na lodzie - PHL, 
37.kolejka: Unia Oświęcim 
- KH Automatyka Gdańsk

20:25 Gwiazdy tenisa
20:55 Tenis ziemny - Turniej 

WTA - St. Petersburg - 2 
runda (5) 

22:30 Sportowy Wieczór
23:05 Hokej na lodzie - PHL, 

37.kolejka: Unia Oświęcim 
- KH Automatyka Gdańsk

07:00 Narciarski weekend - 
kamerki

07:05 Kopalnia reportaży; 
reportaż

07:25 Narciarski weekend - 
kamerki

08:05 Cyryl i Metody. 
Apostołowie Słowian; odc. 
1 (ep. 1); film dokum.; 
Czechy (2014)

09:30 Telekurier
09:55 Pogoda 
10:00 Co niesie dzień
10:25 Plebania; odc. 1045
10:50 Reportaż
11:15 Franciszek. Papież 

Miłosierdzia; film dokum.; 
Niemcy (2013)

12:10 Historie szczęśliwe; odc. 
15; cykl reportaży

12:30 Antenowe remanenty
12:45 Co niesie dzień
13:20 Agrobiznes
13:45 Agropogoda; magazyn
13:50 antenowe remanenty
14:15 Cyryl i Metody. 

Apostołowie Słowian; odc. 
1; film dokum.; Czechy 
(2014)

15:15 Jedź bezpiecznie; odc. 
681; magazyn

15:35 Rączka gotuje; magazyn 
kulinarny

16:00 Telekurier OPP
16:25 Pogoda 
16:30 reportaż
16:45 Dziennik regionów
17:32 POGODA
17:35 Narciarski weekend
17:45 Kwadrans w ogrodzie
18:00 Kronika regionu
18:20 Narciarski weekend
18:30 Aktualności
18:52 Wieczorne wiadomości 

sportowe
19:05 Magazyn Meteo
19:10 Narciarski weekend
20:01 Uwaga! Weekend
20:50 Narciarski weekend - 

kamerki
20:55 POGODA
21:00 Do teatru
21:30 Aktualności Wieczorne
21:45 Wieczorny magazyn 

sportowy TVP Katowice
21:55 POGODA
22:00 Dziennik Regionów
22:20 Echa dnia
22:40 Pogoda 
22:45 Reportaż
23:05 Telekurier OPP
23:35 Cyryl i Metody. 

Apostołowie Słowian; odc. 
1; film dokum.; Czechy 
(2014)

00:40 Rączka gotuje
01:20 Franciszek. Papież 

Miłosierdzia; film dokum.; 
Niemcy (2013)

02:15 Historie szczęśliwe; odc. 
15; cykl reportaży

02:40 Cyryl i Metody. 
Apostołowie Słowian; odc. 
1; film dokum.; Czechy 
(2014)

03:45 Echa dnia
04:05 Agrobiznes
04:25 Pogoda 
04:30 Antenowe remanenty
04:50 Jedź bezpiecznie; odc. 

681; magazyn
05:10 Dziennik Regionów
05:35 Telekurier OPP
06:00 Plebania; odc. 1045
06:20 Reportaż
06:35 Rączka gotuje; magazyn 

kulinarny

06:50 Był taki dzień – 1 
lutego; felieton

06:55 Historia Polski – 
Uciekinier; film dokum.

08:00 Działo się w 
Krakowie; felieton

08:05 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 7; 
cykl reportaży

08:40 Ukryte skarby – 
Wyspa skarbów i 44 inne 
wyspy; cykl reportaży

09:15 Stara baśń. Kiedy 
słońce było Bogiem; odc. 
1/3; serial TVP

10:15 Nowe Ateny; odc. 71; 
program publicystyczny

11:05 Flesz historii; cykl rep.
11:25 Kryptonim muzeum
11:45 Film dokumentalny
12:50 Było, nie minęło – 

kronika zwiadowców 
historii. - Dukla skarbczyk 
pełen tajemnic

13:20 Sensacje XX wieku – 
No pasaran; cykl dokum.

13:55 Sensacje XX wieku – 
Śmierć Stalina; cykl 
dokumentalny

14:30 Encyklopedia II wojny 
światowej – Nieznana 
wojna; cykl dokumentalny

15:05 Źródła naszej 
cywilizacji; odc. 5/6; 
serial dokumentalny; 
Wielka Brytania (2010)

16:10 Historia Polski – 
Zamach na Kutscherę; 
film dokumentalny

17:10 Taśmy bezpieki – 
Wywiad naukowo-
techniczny; cz. 2

17:45 Stara baśń. Kiedy 
słońce było Bogiem; odc. 
2/3; serial TVP

18:50 Sensacje XX wieku – 
LUKA; cykl dokumentalny

19:20 Sensacje XX wieku – 
Wojna cesarzy; cykl 
dokumentalny

19:55 Było, nie minęło – 
kronika zwiadowców 
historii. - Pancernych 
kolosów narodziny 
powtórne

20:30 Generałowie Hitlera; 
odc. 5/6 Paulus: renegat; 
serial dokumentalny; 
Niemcy (1998)

21:25 Szpiedzy w 
Warszawie; odc. 2/4; 
serial; Wielka Brytania, 
Polska (2012)

22:25 Spór o historię – 
Potop szwedzki; debata

23:10 Reportaż 
monograficzny – kraina 
złudzeń 1

00:10 Ośmiornica; s. 8 odc. 
1/4; serial; Włochy (1984)

01:15 Działo się w 
Krakowie; felieton

01:20 Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat; odc. 7. 
Największy odpust świata; 
cykl reportaży

02:00 Szpiedzy w 
Warszawie; odc. 2/4; 
serial; Wielka Brytania, 
Polska (2012)

7:00 Futsal: Mistrzostwa 
Europy w Lublanie; mecz 
fazy grupowej

9:10 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Noliko Maaseik 
- ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

11:20 Magazyn narciarski
11:50 Siatkówka mężczyzn; 

Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: Jastrzębski 
Węgiel - Zenit Kazań

14:00 Futsal: Mistrzostwa 
Europy w Lublanie; mecz 
fazy grupowej: Rosja - 
Polska

15:50 Siatkówka mężczyzn; 
Liga Mistrzów; mecz fazy 
grupowej: PGE Skra 
Bełchatów - Dinamo 
Moskwa

18:00 Futsal: Mistrzostwa 
Europy w Lublanie; mecz 
fazy grupowej: Polska - 
Kazachstan

19:30 Boks; Walka o pas 
mistrzowski WBA World 
w Inglewood; waga 
półśrednia: Lucas Martin 
Matthysse - Tewa Kiram

20:45 Futsal: Mistrzostwa 
Europy w Lublanie; mecz 
fazy grupowej: Serbia - 
Włochy

21:30 Piłka nożna: Puchar 
Włoch; mecz półfinałowy: 
AC Milan - SS Lazio

23:30 Piłka nożna: Puchar 
Włoch; mecz półfinałowy: 
Atalanta BC - Juventus FC

1:30 7. strefa; magazyn 
siatkarski
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